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''KUVAYI MiL
LiYE,, RUHU 
Milletçe 
şahiandırmıya 

yeniden 
muhtacız .• 

bu ruhu 

Matbuatımız, mitli teşekküllerimiz, 
radyolarımız bu sahad tasavvur 

ettiğimiz kadar aktiv değil 

ETEM İZZET BENİCE 

Türk vatan• yer yı>r sanki bir 
dünya hercümercinm vukuundan 
bile haberli değil.. gibidir. O ka
dar sakin, o kadM tabii ve o derece 
iş ve giicü ile meşguldiir. Bunu 
en başta talihin Türk milletine 
en büyük hediyesi ol"n Milli Şef 
Lıönü'ye borçluyuz. En az dört 
asır boyunca bir eşi daha Türk 
miHeti.ne nasip olmıyan İnönü 
dehisında bundan ö.teye gört."Ce· 
ğimiz çok mes'ut pllar, elde ede
ceğimiz biiyük netirel\ ve çok ka
zançlı dencler olacaktır . .Milletçe 
bu itimat \ e güvenimi-zi tazeler
ken memlek.,timize hakim olan 
milli idrak, milli birlik ve İnönü 
dehası etrafındaki yekpareliği de 
bdirtmek bir \•azifeıni?.dir. 

Biribirini f3ntamlıyan bu mu
v~:.ı.enet içinde n1e1nlcketimizde 
mrs'udıız. ka~gısmz, müreffe. 
hiz. Diln)'anın bir;birini boğazla· 
d.ıi!ı ve lıudııtlarıruI:L:u ateş çenı· 
beri ile örülü bulunduğu bu 
devirde eğer bayat pahalılığı da 
biJb.aS6a ""' ve sa.bit gelirliler üze• 
rinde bir tazyik unsuru rolünde 
olmasaydı n<>nnal ı;ünliik hayat,,. 
mnda hiçbir değişme kaydına 
rastlamamış halde bulunacaktık. 
Hayat pahalılığı hi<; şüphe yok 
ki, en biiyü.k payıno harbin mem
leketimiz üz.erindeki tesirlerinden 
alıyor. İthalat n<>ksaulığı, istihsal 
azlığl, mitli hedefler üzt;rindeki 
büyük masraflar da bu pahalılı
ğın içerideki sebepleri arasında· 
dır. Fakat, insafla hükmetmek 
gerekir ki, buraya kad&r olan pa
halılı.k t&bü çerçeve içindedir. 
Halbuki, pahalılık bıı haddi aş
mış ve hükumetin gösteıdiği bü
tün hüsnüniyet ve serbestliğe 

rağmen muhtekirlerin, vurgun
cırlarm, istifçileriu ihtiras ve ke
yiflerine göre ayarlanan bir hal 
almıştır. Bıı tecelli şekli hazin
dir ve hakiki vatanperverler için 
gerçek bir teessiifün davetçisidir. 

Siyaseti ile, ordusu ile, kalkın
ma hamleleri ile, milli varlığı ile 
biitiin dünya miJ.Jetleri arasında 
en büyük takdir ve prestij mev· 
kiine yükselen Türk dev Jet ve va
tanı için pahahlığın bu ölçüsüz 
ve takdirsiz hali alması hakikaten 
bir inkisar sebebidir. 

Demesini bildi. •Kuvayı milli
ye rnJ1u:. feragaitir, •Kuvayı 

milliye ruhıı. fazilettir. •Ku,•ayı 
milliye ruhu. en son had tezahür 
ve tecellisine kadar Türk ahlakı, 
Tiirk seciyesi, Türk özüdür. Bu 
ruhun siperleri içine ne ihtikfır, 

ne vurgun, ne istif, ne ihtiras, 
ne fesat, ne ka:ıauç.. hiçbir şey 
girmemiştir, lıigbir madde ve şey
tan unsuru giren1ez. 

l'abalılığı yenecek, ~·olsuzluğu 

boğacak, ihtirası söndürecek o 
ruha, "KU\'nyı mi!IİlC .ruhunan 
tekrar bürünlir \'C tekrar bu ruh
la şahlamr ve •herşeyin üstiinde 
\'atanu şuuruna yahdetle ba~la
nırsak hükfuııet yolundan gel.,_ 
cek tedbirleri hiç şüphe yok ki 
muvaffak etmekte büyük mazlıa· 
riyetlere vasıl olacağız. Yalnız, 
yine hüziinle ifadeye mecburuz 
ki, matbuatımız, milU teşekkül
lerinıJız, radyoların11z; bu ruhu 
şahla.ndJrmakta fasavvıır ettiği
miz kadar aktiv değildir. Bu ak
tiviteyi hakim kıldığımız gün 
müşküller yandan çok öteye ken
diliğinden kaybolmıya başlıya
cak ve hcrbirimrz İnönii <!ehiisı
nm. kucakladığı bu gökler altın
daha rahat, daha mes'ut, daha 
şen ve ba.mleli ola~aiıız. 

Karne usulü 
tahdit ediliyor 
Şehrimizde de yalnız 
geliri muayyen olan. 
lara karne ile ekmek 

verilecek 
Ankara, 23 (Son Telgraf) - Bu 

ayın sonunda Anka.ra, İstanbul ve 
İzmirden başka vilayetlerde kar· 
ne usulü kahlınlacakiu. Diğer 

taraftan, bu üç vilayette de yal
nız geliri muayyen bir seviyeden 
aşağı olan memur ve müstahdem
lere karne veı-ilmeGi, bunlar ha-

CDevamı sa: :;, SU: 5 dol 

Yeni Gine ve 
Salomonlarda 
uçak faaliyeti 
Looda'a, 23 (A.A.) - Yeıb Gi-. 

Mütte4!ik uçe.ık::ta rı Port Mored>y ıst.k;a
mcılin.de Herl6m>ye ı;alı.:ıon µ_, ıı.uv
wtleri<>in ioşool.ni teııııOn ede:n mlere 
lıaa>rruz e<ınişler<fu. 

Düşman ıha.va &lanltı.t"J. dıa. baır.ruza 
uğramlştır. 

Sa !on:ıoıı A.<molarında, diişmıın wıe.. 
rine de "t:aarru.z. edil!ı.nişhir. Mü:ttrJiık u
çaklarının ç!Jkard1'kları )'llng:ı>lar 00 
!tilomeb"e öl-Odıcn görülme<kte xı.. 

CÜRETKARANE 

l Amerika bahriye 
.. 

nazırına gorc: 

Salomonları 
:geriye almak 
'. için gayrefı 
J gösterilecek 

Almanlar Stalingrad'da iki sokağı 
ldaha ele geçirmeğe muvaffak oldular 
Şehrin şimal batısında 
muharebede 3000 Alman 

iki günlük 
öldürülmüş 

Loııdra, 23 (A.A.) - .S.B,C:> 
.Aımeriica Bah.r~ye l\Tıa:m:rı Ait>'J.Y 
Knoks Birleşik Aımet"l<a donan· 
ırıı.:;bı.nıaı ~ıfıomotJ Adal::wını ter.i 
o}mıaJ< içi.n ııay.ret S&rf~ 

z~nnr-ttiğini lbitdinn.i~ı·. 

Salomon aı;ılı:l:azıı\da IYM1rıllıl> 
vf'yla hasıra uğııaltı~n jaoon g~ 

1 

·loımin mi<k•ta.rı: 22 yi bu.lımuşlur. 
Büyüok jepon filoou ı;imdi u~ 

kt:ıJel.e-ı.•i.n U('uş ımrn'Zitii haricindekıi 

ı__:""J ara çE"k iımo,ti r. 

Hariciye Vekili .. 
ne bugün ame
liyat yapılıyor ı Amerikahlann yeni yaptık lan çok sür'atli torpil atan 

hücumbot1armdan biri seyir halinde 
Ankara, 23 (Son Telgraf) - Ra·=---------------------------. 

hatsız Qlan Hariciye Vekilimiz 
Numan Menemencioğluna, yapı· 

]an konsültasyon neticeside, aJne
Jiyat yapılmasına karar verilmiş
tir. 

Vekilin ameliyatı bugün Anka
ra Nümune hastanesinde yapıfa
caktır. 

• 
Tren ve vapur 
yolcuları ·için 
nöbetçi taksiler 

Dünde-n itiıb'!lren .taksilm-e iki 
misli benzin verilmeğe ba§landı
ğın,dan altıncı şulbe miirliirfüğü 

evvelce tatlbikinden vaııgeçıneğe 

Il1€dbur olduğu 11roı kararlan tek
rar ta~bike J:ı.aş\amıştır. 

Bu arad'a gündü.z ve gece şe!Jı.

rimize gelen posta tren ve va
purlarından çıkan y-0Jcu1<ı., için 

Köprüde ve Rı>btımda nöbetçi 
t-akı;ıler lbuhınd u.ru ! ac ak '..ır. 

J)ünıden itilbaren bu usule <baş
lanmıştır. 

Keresteciler - Egüp 
otobüsçülerine· 

son bir ihtar yapıldı 
Y oisuz hareketler devam eder
se, bu hat büsbütün kaldırılacak 
Takılm • Yenlmaballe otoblsçftlerl de 
bUetıere 8 kuru:; zam yapılmasını .lstedfler 

Keresteciler • Eyüp hoattın-Oa 
işliyen otobiisluin şoför ve bilet
çileri belediye m<ıvzuatına aykırı 
hareketlerde bulunmayı bir adet 

haline getirdiklerinden Vali ve 
Belediye Reisi Lfıtri Kırdar bu 
otobiis servisini:n lağvedilmesi 
için alakadadann tedkiklerde bu· 
Junmasını emretmiştir. 

(J)evamı Sa: 3, Sü: 3 del 

Bir mulıtekirin 
kurnazlığı 

Malını yökıet flatıa 
sattırmak için il.aciz 
koydurdu; lakat ••• 

CİNAYET Mİ? 
Tahtaık:ıled.ı Fındıkçılar ook~ll>c'.a 

Halil Hanının altın-da 6 numaraılı dü
kanıd.a hıı'<l'"'"!çı ilya oğlu Sami AJ. 
buat eı.iıOOck.i itırk bin liralık madenl 
oaru:ıyi .,,.. l>ııroıwıat e..,asıru fahiı lkar
]e eatnı.ru.'- üz-ere bir kurnazlık düşü~ 
mü.ş, refilk İ.s:fexı.diyr aıdında. dlğer bir 
tacire, tdd:aya göı•e, nruvazaaJı oia.rıa&; 

11.ltmış bin lira borçlu gibi ıröl'iinerek 
üç ta.ne yirmi bin JirıııLık bqr.ıo vıcırm*-" 

Yaralanan Ruslar muharebe sa
hasını terketmek istemiyorlar 

Mozdokda bir Alman 
bölüğü yok edildi 

Londra, 23 (A.A.) - •B.B.C.• 
Stalingrad'da Mihver hiicumları 
bütün şi.ddetile devam etmekte
dir. 

Busyadan gelen haberlere göre, 
düşman kat'i bir ilerleyişte bulu
ır.amanuştn: . .Moskova, şehirde >ki 
soluığnı daha kaybedildiğini ka
bul ediyorsa da, bu düşman ba
şarısının da tesil'leri izale edil
miştir. Şimdi fuarnız etmekte o
lan Almanların sol cenahı ~ 
tehlike artmaktadır. 

Şehrin şimal batısında de•·aın 

eden muJıarebelerde Almanlnt 
biiyük kayıplara uğratrlmaktadır. 

Rus tebliğinin ekine göre, Sta
Jingrad'm cenup varGŞl.ar:.nda iki 
diişman piyade alayı hücuma geç• 
t;n.iş, bir bölük imha edilmiş, hiı· 
cunı durdurulmuştur. 

l\1ihverciler diğer kesim•İo iki 
sokağı :ı.apta muvaffak olmıışhır. 
Bıırad.. 300 Alman subay ve eri 
öldürülmiq, 12 tank tahrip edil
miştir. (Devamı Sa: 3, Sü: 6 d.a) 

Eyüp'te piyan .. Kararı işitince 
go çekilen bir mahkemede 

kahve basıldı düşüp bayıldı 
Deftmdarda Yavedu<i cadde· 

sinde 3 sayılı evde olllJ'an Şere
fettin adında lbir §allıis dün gece 
'.&;"'Üp'le iskele yıolunda Saohhc ait 
:bir numaralı Jı:ahvede bir ta.kim 
eğlenceler t<ırlip ederek öO kuruş 
duıhullye ile ba21 kimseleri içe· 
ri>ye a!ıınıştır. 

Uıydunma biletlerle bir hayN 
hasılat temin eden Şerefettin üs
telik içeride 10 kuruşa •bir de pi
ysngo tertip etmiştir. Bu m.ari
ifetlerden halberdar o.lan Eyüp za
llııta~n kalhveye gelmiş, ırçrkıgözü 
yaka ı.amııştır. Şerclcttin 'lıa:kkn

da tslu1bata başkınmıştır. 
--<>----

Batı Çölde lngiliz· 
ler çekilmiş 

Viıji 23 (A.A.)- Batı çölünden 
alınan bir haıbere göre, İ~ilizler 
son hareldiit oonunda cenuib'a 
doğru çekilmek mrobW1İ<yetinde 
kalıwşlardır. 

ÇQ(Y vr ikalh11e beyn:nna.mn._'l<'.i '\'(l-rme. 

Oiğindm dolayı ;y<ı.?<a'l.man.k Jııaı!Liuıırl:ı. 

te!k:iba.:ıa. baış'lanan T~raııı Ü!ke-rin mu

b~ dün A.ıAiye Bc.Jnci Cem 
Mahkemıesinde ne.4oeloeınıruş. a. ey 
b8psinıe ve 20 J.ıira ahr para ~ ö-

demesicle karar "~l!r. K<.inr tcıC · 
him edi.l<tnce, T=n ı:r<ılı!l«·mtle ba;y.;... 
mıştlr. 

Amiral Nomura 
akşama gidiyor 
.Aınk.anıdan şebrün.ize gr ı.en japın Ar 

m'raıb Nooıura ve .An'J)ra~ Abe dri.~.ı:ıı 

~('hrin rrrubtelii 3""C'r!ıerind"' gez. ntıJ:et 

)<ı.pnıışla.r, l)eıee. ~ref1erinıe japon Bti• 
ıı'lJc Elçi9nin sefaret bimsıında '""1'1~ 
ziya!!- ~.muşla.rd.ı:r. 

A:m>ı.,_ller bu aıkşanılki ekspresle S.r
kec<dm ha- ederek Socyaya gi<l<• 
cıcidec, iki güın Sofy:ıc!a ka l~c<ılda:r, 

Sofywlan BilıkırCşe, orıufan ela Bu<l:ı~ 

~e gtideıcakller V(' Bud..:prışı. ·~ 

den A]maın~ayıa dö1~ek:.erd!r. 

Taksim'de Sokakta 
Ağır Yaralı 

Bir Adam Bulundu 
tir. Bullda«ı ma.ksat, Re!Ok vasrtasiylle -~ 

ve ;.;ra mari!eüyle bu o;yayı .müzay.e- l!·~·~·~·~·~·~·~·=El~·=-=·=-=·=-=·~·=·=-=·:.:•=..=11=-=ll=-=•=-IB=-=::.::lll=-=111:...:11:=..:::m:o.=D 

Kaldırıldığı hastahanede hiç 
bir ifade veremeden öldü 

Ad•l.iye ve zalbıta esraTh ıbir ö
Jıiim vak:'asınm aıyıdı.nlatılrnasile 

~gul'd.ü.rler. Evvelki gece Tak
simcle ~rviler caddesine roü
vazi yan soikia·klar.clan birinde 

yerde yaralı bir adamın yatmak
ta allduğu gEÇenJer tarafından 

görıül:m.iiş ve bAdise ,p<>ilıs.e bildi
rilmiştir. 

BiR HIRSBZL&K 

İfade veremi'.Y"'!ek bir hallie 
bulııınan bu .adam, deıftı.al sılhllıt 
imdat otomıobillle Senj0t-j hasta
nesine götürülmii'ş ise de a'Z sıon
ra öl'mü~tür. 

Hiiıviyeti henüz anlaşılamıym 
bıı şahsın al'dığr yaraların tesiıile 
öldüğü te'1bit editdiğin.den işe 
mıürldeiumunü\ik ve zalbıta el
kcrymuşlard ı r. 

Ceset ,oloıpsi ya.pılm•a•k ürzere 
a<dliy.e dloktoru Kancil Üns.akın 
ta<afmdan m-01\<ıa kaldırılmıştır. 

(Devamı Sa: 3. Sil: S de) 

El koııma da
valarının görü) .. 
mesine devam 

olunacak 
Am:o;rı" 23 (Son Tel@.raf) - El' kon.

m11 muamıeılesiın~ tMti kllırwnış olan 
MI' nevl .gı<iıa. 'Imld<iıeJ-eri:ndm müt.t_"'
"{eftit dava1arın tak.ibine ve cezal"D.rm 
infaz.ına ıırtık }'Üzum ka.lmadığı holk
londalkıi Adliye Vckal,,tinoe :h.'I'i.idrfeıu-

(Devrunı Sa: 3. Sii: 5 de) 

ÇERÇEVE 

Ne yapıyorlar??? 

B ugün te'Jif d_~ğil, tercüme 
yapa.cağnD- Oyle bir tercü

me ki, taşıdığı mana ve nisbet 
unsuru bakımmıbn bi.ıı te'life tıaş 
çıkartsın ... 

Elimde bir gazete... Bulgaris· 
tanda çıkım f.rans:nca bir gazete ..• 

(Bulg>aristanın siyasi ve iktısa
dl ideolocyası) başlığı altında, 
Bıılgar B'*vekilinin sözlerinden 
bir parça: 

NECİP FAZIL KISAKÜREli 

................................................ 
1ıkıi.nci bir Bulgıar (Röne."1.."lS -

Yerııideo doğuş) u için zaırnan, asla 
ıbu kadar miisaıiıt olmadı. Ka.t'i sa
atler yaşa<J.ığıanıızı ve böyle saa<t
leri m=itle pek nadir görrl üğu
müılü an·laımanın günıü gelııni11Jr. 

Başlıca meselemıiız şudu;r: Ya vü
cut, ya aıde.rn!!!:. 

Bu durumda hükumetin, millet 
ekseriyetinin hiçbir kusuru bu
iunmadığıruı; pahalılığın ve sun'i 
tedbirlerin birtakım vurguncu ve 
çapulculann tavruha-reketi neti:.
cesin-Oe ortaya çıktığına eminiz. 
Hükümet hiç şiiphesiz üç aylık ı 
tecrübe içinde edindiği inhbalara 
dayanar&k iktısadi ve inzıbati ba
sı tedbirler almakta gedkmiye
cektir. Hi~ kimseyi sıkmadan, hiç 
bir tazyika varmadan, normalden 
aynlma<lan grlecek olan bu ted
bir silc;iJclerln·in nıücssir olaca· 
ğından şüphe etmiyoruz. Yalnız, 

bn arada bir noktayı işaret ve te
barirz ettinneyi milli bir vazife 
sayıyonı>.. İşaret ve tebarüz etti
reccğinıiz nokta şu_duı: 

Milletçe, Kuvayı Milliy" 

ruhuoıi yeniden şahlaudır

mıya mecbur bale geldiği

mizdir. 

Biı· Cami kubbesinin 
kurşunları söküldü 

Meçhul ölünün hüıviyeti etra
fmla ta:hkil«.>t devam etmekt.eclir. 

Tahran - Bağdat 
hava seferleri 

Landra 23 (A.A.)- Tahran He 
Bagdııt arasmda !lıava seferleri 
bwgün baş!Jyacaktır. 

-o---

Kafkaslarda 
Fin tabur/arıda 
çarpışıyor 
IBeıii.n 23 (AA.)- Doyçe Al

gem.ıy™! Çaytung gazetesine gö
re, Ka:Ckasyanın yüksek daği.arın 

•Mıiili ilkıtıısadı., şah.'i teşcblbüs· 
!erin kıafi derecede Jıdımaye ve ~ 
vrküe, 1qııydkUn lblr pi.lan içiııı:ie, 
haııp z.amarumn il:ıJti;yaçlanna tat
iblk etme!o ... 

Geı'çelkd:en, y~ığımız bu de
viııtle, lıİ2l1 saran hamıle şartlarma 
lbir göz atocaık oluırsaık, geniıw ma· 
nada l:ıııır milli lk!tıısat pıilaru taU<ıip 
etımemn kaıt'i faıydaııı anılaşılr. 

Gazetenin ehemmiyetsiz bir kö
§esindc, çelimsiz bir haber gö~ii
yorum. Uahcrin lra~lığı (Sınıflar

da okun~cak Bnlgar duası) ... 
Haberi okuyo.r, hayret ve ibret· 

ten donuyorum: 
.Maarif Nazırı Pmfesör (B. 

l.htmf) muiıarnir (Nirnlas - Lii:i.
ev) i, Bıılgar mmebinôn illıarr> la•·ı
nı ve der.in imanını g&ıteren lk:c.& 
bi:r dua metni yaattn~)"'a memur et-. 
miştiT. Duanın metni, Na.zırr", e<dc
tıi mfuıeact<i'd (Bade\') ve m•ıihar· 
riri rorleştiı~ bir toplanıtı n<>1J'
ce.9İTJde kat't -0larnk tesbit edl!e
ce4t, mırlan sonra t~sd;k edilmek 
üzere (Saint . Syoode) a göodM' 
lecel-."1ıir. Bu dua bütiın mrki\ep 
tedris sahalarında m<'<.•bu~·i ola
cak ve bü<tün Bu1gıa,r m ~1,._ 
rinde, sınıf f•aaliyeti başlan!adan 

in:).'.ld edi.lecektiır! • 

•Kn\'ayı milliye nıhıı. demek 
1918 - 1922 l·e hakim olan şuur 
vahdeti ve dioonıiı.mdir. ...Kırva
yı milliye ruhu.oda Türk milleti 
beşikten cephede, hastanede, e
vinde, çadırında S09ı nefesini ver
ıniye hazırlanan unsuruna .kadar: 
·- Herşey vatan için .. 

Herşcy cephe için .. 
Derşcy Tiirk millelinin se
lame1i için. 

Bekçinin gormesi 
kilo kurşunu 

Sullaoolunet bekçilerinden E
yüp dün gece ZeynepeuLtmı ca
mii civarında dolaşırken burada 
!bulunan caııııô ile tarihi selbile ait 

kıuışunların meçhul bir kimse ta
rafın.dan kazına ile sökü'mekie 
l!lıduğunu görmü.]ti.ir, 

üzerine 
bırakıp 

hırsız '180 
kaç ti 

l Bu hırsl'Zı suçüstü ele . geçir
mek arzusunda olan maıballe 
ıbek'Çi<ıi sessiz a>dınıla_Ja onun bu
lun'<iuğu yere ıloğru ilerlerken, 
kurşun bırsrzı i§in farkma var
miş, eJ;indel<i kazmayı• bekçinin 

(Devamı Sa; 3. Sü; 5 ctı:l 

Polonya ordusu 
nerede? 

Londra 23 (A.A.)- Vaşiııgton· 
dakı Polıonya sefiri, Ruısyada ta
lim g'ıirmüş olan Polonyahların 

~i Koofkaeya ile Mısır ao-asın
da bir yer<!€ ol<luklarını söyle
m~tir. 

• da tıaı!beden Alman kuwetJ.eri
nin yant.nda Fin talburlazı da Ç:ar

pışnıaktadır. 

Madagaskar'da şid 
detli bir çarpışma 

Vişi 23 (AA.)- Madagaskar 
adasnda Ma•yyob; dolaylarında

şiddetli bir çaııpışma başlamıştır. 
Fransıız kuvv'11lleri mıukaıv.eımet 

etmekt.edirlıer. 

Zirai ~ knruma hamJe... 
m.iz, berşeyıden evvel bir" iSt?!lısal 
faıılahğı yolunda emeklet:ıi iıd&re 

eıtmek ve toprağa ya hiç ma.lıilk 
olmııyan veya pek az malilk olan 
vatmıdaışlara toprak tenım e<!ıınei<ı 
SU:Ietile ~.kıtısırt pi:llınında ~al et
ti€i ıni.istıesoo ~ ~Vt.Ş
muştuır. Bu sahada öyle ~]er k"ô'" 
<el erl e!Jıj,lıiıriız ki, şirndiy e :lmıdar hiç 
bir lıülküınet onları b~anıbilmiıı 
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HALK FiLOZOFU 

YERLİ YERİNDE 

'r\fuh:ırrir f11nt""t Ilanıdi Ba. 
~:.ır'a gö~, TUrkiyeniu ibtilı..~ 
ı11rkanizm-a ında b•r nıh me. e
lt''ii ,., .. dır ki, bugiin i~iode bu· 
Jun-duğuıntu i~tihsal d4rJığı vo
> n azhi:'1, bu nıh mewlesindett 
d$ııktadır. 

0

Türki) C'de ha ne•~ istihsal 
zor, lcir...-. ve mcpkkatfülir. 
KM,rz, zor ve me~kkatli b.ir 
ı~. elbette, nğbet bulmım. u ... 
nun içindir ki, köyleroleki ıniis
tah,,;J. eller, gHtikçe azalm&kta, 
lui) lü, lıii1ii.k f('lürlere doğru 
akın ederek, ha)'•l.ını baıJ<a 
yoll&rdan kaıanruıJa l!ğraş
nı:ıktadu. 

Tah..it içia ıe.Jıre gelet> kö1-
lıi. ) eli<tikten sonra, bir daha 
doğdtLiju yere döwneınektedir. 
Jl ~hangi hir be-deni iş aran1t· 
ya çıkln köylü de Lir daha 
tarhı) ı hatırlamamaktadır. 

• "e <>iı:)or?, Bu iddialar c1o;,. 
ru mudur!. Türlt köyJü,ii, siyi.
nin em<."re ini 21.Jamt1dığ1 için, 
ı tilısaldru 'ug.,çip İKİ >eya 
ıuaaşlı mÜflf"hlik. ziimrcsin~ ıni 
kaldı) or'! 

İJITİicAR 
·ı:::omr. 

Bir me lekda}ll giire. ilıtikarnı 

ne old"L"U belli değildir. Eğer, ı' 
belli olsa, menedilttek.. e\'et, ih
tikar eıı~ tııtal , gôzle görülür 

bir lıidisc, bir madde midir?. Fia· 
tını yıiı:dc ıiç yüz arttırmış bir 
ınadd~ üzrrinde ih0tikii:r bulunmu ... 
yor da, baz:uı, b kuru um yap
mış bir maddede ihtikar göriilii· 
yor. 

Ey ihtikiir, ey ruh, sen nerede· ı 
sin? •• 

YVKSt:LDİ, 
YÜlCSELİYOR 

Galiba, na:ı:u değdi, e.t fiatları 
biraz diiftii. diye se .. inirken, şim
di tekrw ala'lıiı.lif;ine yülıaeliyor. 

UakikBtcn, et ı:ifıi kıyınelli bir 
mndde için o alçalış, hayli bay
_;, ctşiken olmuştu: 

Y ..a< •"1 ki ,..,,.... bu yer drğ.1dil" 
Diı.:. aya rel4 triln<>r ~g.ıdV" 

İFŞAAT 
SJ\Ylf,\lAZ 

Ilir kunduracının ifşnalına gö
re, hazır ayakkabılar üç aydaıt 

fazla dayıııı.nıazınış. Çünkü, fena 

malıerııe ile )'apıbyorm~~ Biz.im 
gazete, geçenl....ıe, ho.nu, yeni 
bir şey iaıış gibi, yaZJyordn. Bir 
okıı)ucurudan mektup aldun, di· 
yor ki; 

•- Bunu zaten biliyorduk. Yıl
lardanlui ayağımızda mittiği

nıiz pabuçların 11<1 kııdar dayaq

dı;;t.ın bilınex mi7iz?., 

KATIK 
CLL~IAK 

DostllJtlu:ı: :.etami. lz:ı:et, kaç za. 
maudır tutturmuş: 

•- Halka ucu:ı: bir katık bul
mak lnun.• diyM, 

REŞAT FEYZi 

Türk köyünde L~ihsal, ipti
daı prtla.ı- altmda yapıl..-. Bit
tabi lıu şartlar içinde vücut 
l>ıdan tarlamn ran.dunaru maJı.. 

duttıır. Mevsiuı ''" ham köylü
den yana çıkmazsa, randıman 
büliw biitiiA zayıfı.-. 

O halde, istihsali karlı, ka
zançlı, da.ha kolay bir bale e• 
tirm,k için ne yapmak lazım· 
dır?. Diğer bir ifade ile, köylü. 

yü köyüne bağlamak, hatta, 
şehirdeki bü7ük sermayeyi ve 
işli3·en luılaları tarlaya çek
mtk için çare nedir!. 

Ziraat mektebinden dipl<>
malı müae..-ver bmoda ütip
tir. Avnıpadan döne<1. ziraat 
mühendisi, mesleğinden vaz

geçmiş, bir fabrikada müşa· 
\irdir. Orta Ziraat mektebin
den çıkmış delikanh bir çiftlik 
ba~ında değil, bir mektepte 20 
lira asli maaşlı h°"adır. 

Rütiin bnnJar:n sebebi nedir?. 
Bu mPmlekctte, yerli )·erirule 
kullanılmıyan adam ve eşya 
ne kadar çoktur. 

2 milyon ucuz 
mektep defte· 

yapılıyor • 
rı 

SatıŞları mektep ida
releri icra edecek 
Piyasadaki kağ•t buhranııu ve 

<kftcr azlığın; nazar\ d .kkate a-

1:;.n Maanr Vekildi şehrimiz ka
ğıtç-hk .lhalıit b:rliğ:ne u.cuz 

mektep de!ter'..eri yaptı'7Ilağa 

karar verrn ~ ve ta\bikata geçi
krek ıYk parti defterler hariç ,.;. 

.l:iyellere sevkolunmuştur. Bu 
d<ftcrl~r. mektep idareleri mti
y.;:çıar n~tinde satın alarak 
ta:elbelere ocdelı muka!bilinde 
tevz.i edeceklerdir. 

Şe'lu·imöı.dcki re>'m!, hususi, ec

ncl>ı, ekalliyet !Ik mekteplerile 
lise ve orta mektepk!rdc ve Üni

versit de 23.5 bin talebe bulun
duğu tcS!ıit cdılmiştı-r. Bu müna

sc bet'.e yalnrz şchriıniz için hır 

mi)yon defter imalı icap etmek
tedir. Bu ihtiyacın ,.e ta;rayıa 

peydeı:ıpey gönderile<:eklerh ib'r 
an en-el lemini için imalata hı.z 

veril.ecektir. Bu suretle 2 m;"ı;iooı 
defter yapılacaktı.. 

Yenı tesbct ed! - , y t • blrinct 
kaLteOe 17 llrıı.d.lr. ı:ı ·J le b.,,i 
.in :1 ;.:ı.r.ır rcsmldi:r Bı. l at, bıze yu -
sek gö wıı.yor. Çil.akü, b:ıgım ç:ıy, 

blr -.en, ı,:r keyif m••lde" değildir. 
Bir ihtiyaç mııddsl olmu.ııtur. ç.,.,_ 
na eh-:neğırrl batırıp b.ı~nı doyuran 
vat::.nda~lar çoktur Ç l'~ı 'blJ k:ı<l.1.r 

yl~ tutu.luşund~lci Bebeb.İ pt'k an
lan"f d<ıt31z. Dığ r taraftan, me...,ı.ı. 

içkiler, 'bu d~e ylıksd< tıatta sau.ı. 

mı}'<)r. lfalbulci, içki e Ç"<J' ıııuk::ıyl'Se 
ec:tilebil:r mi?. Ayol, >en arayıp bulııncıya ka

dar, halk, bunıı lıelmuştur. 
Soğan ve tın.! 

Çay~ daha ucuz.& ~at etırueınin· ça-re
ko-!:i anmak ~mdır, -1.indR
,.ı~ 

AHMET RAUF BURHAN CEVAT 

r EDEBi ROMAN: 99 

l 1 AŞ ve GÖZYAŞ 
\ azan : S 1-: L A M İ ~ Z Z E 'J.' 

ilCİNCİ KISIM 
\. ____ _ 

- Saa d..ıı.ım S:ııalo$ de Mornn
<U' an b kal"tııı.ı '~'""' <>• ııcıır
tuı ı.ıstwıe, = 1=ı•u .ı:ıı.ı,ı ede. 
r l> r kı t.r .> roğı.:n. Sen bu. 
ık tı bı kadına güt ecc.:ks n. Kadın ' 
kartı ekcy noa mttıık , .. e !.ai5l : ~"l'l{e

*<! lendi •'. • dlye ~ •. 
c'u lüımc<L · 

- Aclafildı. cie6:mı<ın ee :.;... ... 
_ Su.\ 60?:""'1 ı...me, v.1,k.t lcay

bc 'J' S mdi • Y2"'ı=la ıı.e 
k. -~ p:ıra \."'NIB v~rcceJ,im. bır i.ki 
b~ ... var. Sonra, ıs: olup b1ti!'ce öm
r ...ıı n ' ı rw. ~ .... 11\r ra.hat ed.e-ceğin. 

y vrr ""'I. Ben ,_-ok, amma pe-k 
z Ya!ıı.z ç tık ol. O!omob;I 
ile ,ı 

- p kt. 
- o kııd,,,,., benim ~ 

-Pl'ilı:l. 

- Burıia.rı al<lınıı. tutabi,eoek mı.. 
aln?. 

- T lutarı:ıı, !akat ya ka-
dm. Şf..ıphelen.in9C?. 

- Sil;ıhelenl""' mi•. 
- Oy 1a ... Yı &ki...., bir •ey ce. 

lıne!. 

Suzan h•r an d~1JOda: 
- Şı..p..1;.elt•nmez d-«ü, Kenanın ya
=ı görilnce ak'.ı lxı11nd"'1 gider, 
~lı~<'=ek ı<ö.rle dtr1Un., hat:.! bel
ilti oevlncinclen boynuna 111 r.Jop seni 
öpt>r ••• AtıllıY'Or mu.surı dec:latlıerJm'i!. 

- Evet. 
- O kadıru aLırsw., otomobli.e b'a-

di.rirsin, oodmı aonra ... 
ŞeJJ<a göo: kıll>arak eor<lu: 
- Ondıan aonra 1 ... 

- Ondan 1Dnl'l.61 sma a:t ... O ka-

Ba aımı, ralıların 
eğleuce ihtiyacı 

Ha rp Jç.ind e eğ! '"1oO<'ye cı., "1 ti y;<Ç 
\C:1n&r. Bı.r takım ZMureoıı..~.er. ü.zUn-
tülerie lmnaıınoo nı ·• ara "11'11 ee
lenoe de i>l>Br. M~ h. 'l' içirıd;ı bu· 
kınan bir tok Avrup!'\ n1em!cltctltrn
<le, b~ :ıııtılder.ıı eglence müeHıe
sıelerj, yine C'.ittkd Mı.ıt>i ta.al~yettedir. 

BUtiin "*""""" yerltriııi k•pa1:1p 
herkes< evine kapamak w dii;;iiıınıe-
ge stı.Kt:t.rr~ ruh. ır ~'-~ d.aha 
JQıl,!ı.ı. ttıı:sırl~r ,.ii,Pa.r'. 

J 3lc rıb .ıl da, bu ~c;ş lçirı ..,,-yoe .,.,_ 
ı.ll'!}.i.k:la.r yapıyor. Ilat>er v•·ri!difin<f:. 
~ .eiı•r ~ o..r ....ıon ve ..mı.e 
k.&zan:ıııaoktad.ı.r. S!nrma-!M, mümkün 
ınıertd)e, çeıııU tanı.er gC'Linnı~!er vg 
bu !ilmltıin mül\>m bir ıı:ı..nıow Türk.. 
\'('ye ç<l\<mnoşLeı<ilr. Bu kıt;. nal ka.-
7.JODÇ t<yatr-o ~ind~ olacıı&a bın
..,.,.._ !it>~ 1tı,I', yalnız Şehor 'fiyat.rosu 
teu»ill~riyJ ik;ti!.a. ~n İ iaobu.!, bu 
mevsimde-, d-ı.ha bir ikI salın(-y-e ka
vuşaıcak.1ır 

Bundan batkJı., yazın tensil edüıerı. 

bir rtlvünwı gön:lQğ!l l"Qjj>ct, nı.üJ.e.. 
,etb !eri l vllt (·lıni§llr, Aşn! rev\i,yü 
rne;rclana getirı"1ler, fimdi Jt.ı.ş için, 7e
zıi -rler bazıırL(yorlar. Revü, isı:arı.. 
bul eğ!cı:ıoe ha.,ctı lçin yeni bir janr 
nıaıtı.yetiııdedir. Bundan ..vvel ıcms;ı 
edilen operetlerin ıy,lert petı: A1A ~
bet gönnilştii. ş ındı r~e k rp. bu 
cajjbe\, İstanbul ballunın. ın-Ozlk. r.ııkıı 
ve -1 B:ıD'&tlanndıon terek1d4> e
den IPlllBpya kar;rt bUy(ik bir yalun-

1.ılt cıj>teı'lliI;ıne <ie'Uleı odr.r. 
Bü!Urı lq oo-nlı ıokilde. bir revii 
~D ~ıyab<1ecefl t&IJmWı edi
ktıı;ic, Yıırı:m tem111 f'dik>ft ırevüden 
ed..&ı t<'<:r'Üb<'lerle önilınilıxleki mev
hmde. dıtba. olgun ve eğleneetl r"8!'
'er beklf"!Tlt-'k Yf'Tinde olur. 
Bazı günlerintlz. ıaaıtlc·t~mlz oll'f.lt' 

ki, bir reıvü, biır opereıt sf'yı-etmek. 
biraz prkıı .d~nlt"l'r'l.e'k, dmn~. su ka
dir zaruri 'ha\P CPlir. Harp yılı.ı.M. 
""hne s:ıcı'atmm f"1rirleşı:' devirler 
dıoğ.1dl", ııitek:m, ,,,~,.,.. Umumi lla.rı>
te de böyle olıı:r;;ıştıır. D'.lıı!Y1l'l>ln dört 
bır t:.ıl""flnda bir" ook ""11.'le yıld:1:la.. 
rı ı>Q.nlarr•ş, ytliarea 1tlkış loplGmtş.. 
..... 

~-nı-n! ha~ ' •1larmı mfiınkün 
tnentebe bo ..... 'na mıya t_a 1 ışat:ı: cemıryfl!lt
lerin lböyic buh n'ı deviıkrde muı
k:ır.....,,"1!ıri daha f.clıı olur Almanya 
bir klll;' ctpbrdP, birdPn ~.ıı çet:n mu
tıa.r. h~ "r veriıitPtı, dl,D:;ır t;ı.raf1an, 
ıb~ Alınan şP-l~rlcrindr. roı,Wıer, 
tı.i"Qtrofar. einemala .. , festival!cr .tıaa.
iiyele dı·varo E'Mıer.dı•<fü. 

İstarJbu 1 çf'ı:l~lı eği~nce mf.l<551•st>!&. 
r• ba.k.aruodan çok M<it<lir. N<>rmal 
2B1n0.rıla.;:'<!a, ~j-'3.ıt ~arUarınm .en mü
ı;ıı't olduğu yo!ilırrda dahi, bu rrm;n 
lo;;lı'c rğ'l'>!cesi, çok de!a y<t!ruz si
n.flı'lnalc1!"3. ~ır ka.'Lm.,t.11.', İ..tan.. 

ul ''fac,• cıeph dr, b~ 
ve mederıi f(fıfr \~lfll ta.rrı.arnrn ha.
i• driildır. 

R. SAC:IT 

Meydana veya yola &evrilecek 
araalardan tapu harcı 

alınmıyacak 

harp V'az iye ti. 
• Alman yada yenı harp fikri 

Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~cmiliteri 
Alman) ada yeni harp fikri: 
Londranın verdiği bir habere 

göre, Alman radyosunun askeri 
muharriri General Vitmar rady<>
da yaptığı bir beyanatta şöyle d• 
miş: 

•- Rıısya gibi bir düşmana 
karşı oeticelt'rin kolayca ve •ür
atle ekle cdilemiy~eğini herkes 
anlamalıdır. Böyle bir düşmana 
diz çöktürmek kolay de&ildir. Ru 
maneviyatı birkaç a&u dari>e ile 
ezilemez. Onlara karşı muvaffa. 
kiye! yavaş yavaş olabilir .• 

Alınan Nazm Doktor Goebbels'in 
harbin devaın.ı ve sulh hakkında
ki makalesinden SODJ'a, Berlin 
radyosundan yayılan bu )'eni fi

kir, Almanyada askeri ve siyasi 
zihniyetin değiştiğini göstermek
tedir. Yeni fikir diyoruz, çünkü 
Alman harp makinesi şimdiye ka
dar •yıldırım. na7ariyesinc göre 
i~letiliyordu. 
Diğer taraftan müttefik hava 

kuvvetleri, artık inkar götürmez 
bir sekilde üstünliiğii ele almıs
trr. Avrupa kıt'asının her yeri~. 
de filolar halinde uçuyorlar; ve 
Mihver hükiımet merkezlerini 

Parti nahiye kongreleri 
başlıyor 

Cun:nıuriyet Halk Part.isj. semt 
ocakılarının yıtbk kongreleri sona 
ermeğe başltamı;ıtir. Bu ayin bi
rinci perşc.>mbe gününden itW:ıa
ren r- . ;\'e kongrelerine b:ışla
mlacaktır. 

Bu meyanda Beyazıt nahiye
sinin yı1lık kongresi 3 tcşr'niev
vel cumartesi al;:şaıru yaph·.acak-

Üinversite talebe kılavuzu 
Üniversite talc'be birliği ta't"a• 

fından geçen d<ers ~·ılı •onunda, 
Üni'"' iteyı.> k.aytlol12cak yeni 
talEıbeler için b:ıstırılan her tür
lü malümatı ihtiva edıen •Talebe 
kılavuzu. isimli eserin Üniversi

tede kayıt'ı:ırın başlcrruıst dola
yısile çolt iyi heLlceler verdiği an
laııılTr.ıJ\.ıl'. Bunun Ü'7 rin~ mev

cudü kalmıyan cTalebe kılavu

zu .. rd·n y<'nidcn bastırıılıması 
kararlaştırilmışlır . 

bomba yağmuruna tutuyorlar. G• 
Ieeek sene bu üstliıılUğün çok 
fazlalnşacağı kabııl eılllebilir. 

Alman) a, büiün kuvvetlerini 
Ru.yaya karşı kullanıu:ak vazi

yette deiildir. Mevcut askeri kuv· 
vctlerinin belki de dörtte biri ve
ya üçte biri ikinci cephe ihtimali 
kar~ında ve işgal altında bulu
nan memleketlerde emniyet ve 
asayi.şi idame mecburiyet.ile Av· 
rupa lut'asma yayılmış bulun
maktadır. 

Bundan başka, BüJük Bri1.al>3'a 
adalarında iki senedenberi birkaç 
mily<>nluk bir ordu hazırlanmak· 
tadır. Birleşik Amerika da bu or. 
duyu asker ve malzem<ı ile tak
viyeye ba~lam.,,tır. Bu ordunun, 
vapursuzluk yü•Ünden Avrupaya 
çıkamıyarağını iddia etmek de 
artık beyhudedir. Müttcf:klerio 
bir gün buna büyük ölçüde te· 
şebhüs edecekleri muhakkaktır. 

Almanya, Rusyayı küçümse· 
miştir. Eğer Anglo - Amerikan 
harp gayretlerini ılc küçümse
mekte de\•anı ederse, muharebe 
\"3Zi)'Ctİ çok değ~bilir. 

Un taşıyan mabacılar için 
bir emir 

Fırmlara değirmenlerden ara
balarla un gönderilirken ek:seri
a.raroacııııarın iş elbiSPleriJe un çu
vallannın üızerine oturduğu gö
riitmüştür. 

Belediye kayınakamlıJdara gön 
derruği bir emırle ekmek yapı
lan unlarm çu\'a')an üzerine o
turup kirle!llll('Sir.e sebclı:yet 

veren ara~acrların ce<alandrnl
mo.sını b1ldinn1ştir. 

• 
Bir labrikatörürı mektubu 
J<aııp;t füllkan yaptıkları.ndlan 

dolayı Atbciürrahma·n, Celil ve 
Ragıp isimlerinde olan üıç tücca
nn şehrimiz milli korunma malı 
kem~nce mahkum edildikleri 
)'aızılmıştı. 

Galatada madeni eşya fabrika
törü Ragl'ptan aldı.ğ•nuz mektup-
a her ne kcdar ism1 bu hli<lisıoye 
ka.nştırı~m .. a da kendismin 
ma'hklım edilmed'ği zikredlimek 
tedir. Bir isim iltlbasna meydan 
Yermemek ÜZel'I! kayde<fiyoruz. 

--v----- DCGUM -, 
ı Soba liatları gittikçe 

Gazetemiz le\'Zİ memuru yükseliyor 
Hasan Kazma'nın diin n~ Sdba !iat.farında görülen teref-
bir kız çocuğu dünyaya gel- fü gitti.·~e artm:ı.ktadır. 35 liralık 
ın:~tir. Arl<ad•'1m17.ı ve e~ini lbir sclba 50 liraya Çlokmı'llır. O-
tehr1t eder, yanuyn anne ,.e dun sctbalarnın f'aGarı da son 
babasilc birlikte uzun ve ıncs· ı günl~rde yük9c'meğe başkmı~tır. 
ut bir hant dileriz Saba faıbrikaları bu y 1 geç ma
-------------.: "3ta baş'amış'ard:r 

MAHKE!rlELERDEı 

"N . h ı· e ıse a ım, 
çıktı f alim" Mltiver tar fi, mit· 

telJkler taralı .. 
İ.:ılknnbil v~ lcahve falı bakmaktan 

1 

rna.mruodu. Cürımi: ıne;ııhudu yaptıran 

Mal"Mnuıt an..~tı.ı: 
Yazan: Ali Kemal Sanman 

Biııi Al.manya ile Amenka a
rasında re<>men hanp b"§layıncı-. 
ya kadar Berlinde kalını:;, diğe

ri d<' ha~n ba~lan.gıcmdanberi 
İ.ngilterede buJ.,r.nı~ olan iki 

- Benim bir h~rf'ttn vtmİlill". Btr 

- lıereldJtidir. Fa.la, ~ cıpru-
ne. dıa itikad, vardır. .au ~ de 
bizim iromşuım.r.zdur. Gizil gizli kıııbve 
"4ıııurt>il falına bakı;yornıu.;. B·"1 ö:ıce 
!arkııııda d<'9lim. e.ıiro Maıl<bu'e, beo.. 
df'n boyu.nıa para alıy-0r. GolU.rap gö
türilp buna verinniı mejer... Ni~eC 
bor :ııün. .bizam refika sö~'1tıdi. H...nşôre
:re o lııadıır "'*"'i ..ıtım.. ~ ~ 
Gidip bu DL~nuhi.y., de SÖ)'1edim. O 
da aJdın~ et.m..dl. N"1aıye~ aürmü ~ 
bıtl ya.ptırmı,,a mecbur k.aldlDJ. 

D;Jrranuhi: 
- Yol< eıcndirn, dedi; düeyada lca

buJ eıa-n . .Ben, """"' oıl&un ,..,. •. 3b
bap~ra, kO'l'l'lŞu!ıa.ra brhve t~tvı-sil."', &. 
kanJbl:'le !al b ·arım. Amırııa. p.ua a.J.. 
mam. II"C::k.f\S bilir. 

.Maıldbu 'e ~t oiaraık dinten*f.i. 
- Ağ~be_y!ıın ne •kt>r>şlJ>Ormuş, dedi. 

Para bcnnn ~~,ğtl ırnı7. Bana, sanki sa
daka nu verıyor vordiği parolaırı?. Ba
bJ.md.a.n kalmG, lkt tane eov:·nı \"04". On.
. rın l<iralannı alıp +üp oobe lodirİY'Qr. 
Şu Ilikı-•ntilıiye vcnliğlm bütün po.
rn hel;Jl olsun. Ne. za:man falanıa 
ba.l<:tıyaa ene ı.., ba.lim, o çıktı tallın>, 
B• ni 1.t'Sefli eden b·r o var. Paı'8.m.ı om 
venniyt>oeğiım de, kime vereceğim? 

Dikra.nuhi itiraz eı.t·: 

- Bu kadın. ı:ön;yorsunuz. o.l<lın.. 
dan saık-aiça. Ban:ı para fı~An ,.erdtği 
yok; u:y<lunı,yqr. Bunu,, şahit itini ka
bul etmE'rn. 

Dinl<!lııikcf"k b~'l!<a şahit~ \>ardı. 
On)a,-ın çağı·ll!Nlliı ;çUl ınuhakeme batJ
k:a tllinıe b!TıılitıjdJ. 

Dikranuhi'n\n yanına, mıllııMıuı*1en 
çıkınca. lbir 8'>Aı; ookuldu. 

- M:ıda.m, dedi, ben .. m bir ııevg:Jiın 
'\.<ır. &'.n.i seı-iyor ıo'bi gö.rü.niil)"OtC. sevi

yor mu, sevmiyor mu ~ 
ruru. ceı.u.1m de, benim b;r !ahma 
bnk;ı·er ... N<> ;,,1ersr11 \"Crirlm va11abi 
mad<1rncı.,."ım. 

K•dın, olışfüı!ir glhi w te.reddiit 
vak!~sl ı:•çfrd. Sonra, bunu da. ye,,; 
bir c!i'.:'mu ~lıvt <Çtt\ teşebtı(ig o!arak 
düşümü hutıalde ki, l 

- Haydi oradan, dc>S, ben pa.ra;yla 
f.al tııa.:-..mam. Dcnıınlcl, a.ile sıı""111da. 
§'!l<.a ••• 

Ve d(;,ı(,p arıca..ın:ı b\le baktn••fon 
yılrüdü. 

UÜSEYİN BEHÇET 

Anadolu fenerinde yeni 
mektep ve kmakol binasının 

temelleri merasimle atıldı 
Anadolufer.er roe modem jan 

darıı~a kar2 kol binasile ılk olı:u
ı,un temdatma n:erasimi evvelki 
gün saat 14 de icra olunmuş-tur. 

MereGimde, Be,•koz kaymaka
mı Narı ,jandarma komutanı yüıı: 
başı Vedat, maarif mimarı Şem
settin, ~nhisar mıemuru Sırrı ve 
birçok daveotili zevat hazır bulun 
muştur. 

'Mektep, Fener halkın n yardı
mile i1'4'a 00.lmcktedir 

Her ıki b.na da, modern üs1up
ta ve bt- )TI a1arak r..ş ed.ı'ıecek 

t r. 

Amerikalı gazeteci nihayet Lond 
rada bu!.uşarak b;r;ik!e b;r kitap 
yazmışlar. Can s;kml')'acak bir 
hr:ı:: Birisi Almanyadan ne gibi 
intrbalarla dönr!üğünü anı.atı~. 
Öteki de İngilterede grödükl<>
rind«ı ne neticclere vardıgıN 

söylüyor. Karşıhkk bir konuş
ma. En can sıkan ~ey harbin is

ti~al'i için ckat'i• tahminler yü.
rütüldüğüınü görmektir. Böyle 
taibm:ıüerin dört senedir türl.üsii 
görüklü. Fakat çoğu çıkmadı.. 

Fakat her iki Amerikalı gazeteci 
de bu meraka tutulmaktan ken
dilerini kurtarmışa benziyorlar. 

Bir kere herşeyden evvel söyten.
lTM'Si !azım gelen nokt;o ~u ~a 
gerek: Afmanyada bir iht.ila Ç"" 

kacak <liye beklemenin yoeri yok
tur. Ahnanya bu hal'lıi kazanmalı: 
ümitlmdedir. 

ilu hal'bin b•tlangıcında il.eri 
sürülmüş iddiaları unutacak ka.
dar daha zaman geçmem~ir. 

Avrupa kıt'asında Framan•n da
ha y;kıhnamış olduğu ayalıtla 

ortalkta dönen 'bir talam sözler 
vard._ :Mt"Sela, diyorlardı bu harp 

çok söımeı:. Almanyada nııüşkilr
hit. başgö~erirıce ilahili bir tGııp 
çtkar, başka bir hükfımet i~ ba

şına geür, sulllı da ça<buk olur ..• 
ve sa<re g'bi ... 

F~kat yıne o zaman kılıç ve 
kal<>m sa"'l:ıi bazı İng'liı:lerle 
Fı-~ sızlar kendi yatandaşlarma 

bu gibi hatal.ı hayallere kapıl.
maktan korunmak 'zım gel'd1ği

nı hatırlatıy0rl, rdı. 

Almanya ,diyodardı; zannedi[l. 
diğindcn ziyade haz:rlanmı trT, 
Onun için loolay kolay harıpten 

V~'21geçmiyE<ıeği g:Iıi dahilde bir 
lhtiliı.l olup da Almanların sulh 
istiyeceği d<! uzak, uzak ihtimaJ.. 

lerdendir. HerhoJde haıbn baş
la~tcında buna mıftıal yoktur. 
Onun için İngiltere de, Frrrsa daı 
hazırlanmalı, Almanyada ihtl.lfil 
çı.ktcak diye beklememe!i<Lrler. 

Şeıırm'z;n muhtel f S<emtlerin 
de ist.imlak olunarak meydana ve
ya yola tahvıl olunan ansatardan 
tqu dare•üoce cıh~rç> alınd ğı 
göriiılmL'ştür. Bunlar için tapu 
senedi \ 0 edrre 't nde., gr:'Yri
n> nku& em~·atden adıhlunma
ması ve b na adile ta;ıu hare. a
lınr:caı:-asr i<:ap ett il· bek~yece 
t pu darcs e oobliğ o1 nmuştur. 
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Avrupa kıt'aısında Fransanın 
yıbldığı sıralarda i6e Almanyada 
böyle bir ilitiliilin çıkmasını ve 

Alm2nların sulh istemesini ta
savvur etmek mümk!in olamaz
dı. Bil:ikis A.l'manlaı- zaferin neş
esi içinde bulunuynrlar, Fransa

dan sonra sıra n-cr~ye ge!('('"("kse 
oraya taarruz gününü beki. r :ır 

dt. 940 da zaferin taJını ta rnış 
olan Aı n) a d~ha bi 'ÇO!> ••' r
ler kalanııcaguıa emniyd get..r
ıruştir. 

iBı.;~uı la bPrdbt>r aradan za
man geçti. !~be dnlıa 'btş.'ta a
miller karıştı: Amerıkıı \'il Rus
ya gibı. 
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~o 39 
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Sef•ka dumladı: 
- Ne yuıpayıın lsti;rol'S\al?. 
- DediJn ya, yok et. 
- Naı:,.J yok ed_t;>yim? 
Süı.::::ı kc n ·kıon:.ıştu: 
.__ ÖJ:cıu ·ı ... Vt ya OldUı1! ... 
Şet.KQ. p:ırmn:k.J.aruu çı·tlatt..ı.: 

• t 

S D 

11 42 
6 ()') 
9 25 

12 00 
l 31 

10 O'.! 

~ \·aıy "..nam!... Kınkundan sonıra. 
kW. ml o:a.c<ığıı::ı.. Kolay iş değil 
bu .•. 

Şe!•k:ınaı du:-ıı..l<.<dı,ıını. ir1ddll:ini 
gi.ırrn SUzan: 

- _ lut~iMl c!n.::ıyet 'ii!.ern.Ck, mut
laa ut.! olm lbnn de~ı... öl.. 
duttrn<>. !aKat blr yere kapa; bir bo
dunım.da hapis et... Kilçllk bir ~ 
kro~'Otomı.. .ı.le Cş nl 1:öru.r-am, onu is
tedi.:n ye.re götürd>illts"1. . Onu öy. 
le blr yerıı hapis et k;, klmse b.>'la· 
maısın •.. Koca.s.ı. haber ıı.J.a.ıncınn •.. Bl?.n 
on~ xar1.sm.ın meydandan neye kay
boldt !"unu an!atır, Jnandın.T"JJn. .• 

Şefika dUşUnüyordu. 

Silzan oordu: 
- Ne o? ... Yoksa. bu 1şi yapauuy:.ı

cak mL'.lın?. 
- Ne d ;Y<'Yim bilmem ki... Kolay 

değ"l ..• 

- Beş bin lira vrririm. 
Şct.ıta avueunu kaşıclı, dilml da-

Kaf;ı\;yrnın şımal 'lıa\'alisir.de, 
So,yet Rusyanın, Çeçen ismin
de muhtar bir Cunllıuriyeti var
d.r. Bu Cu.mlhuriyetin r.,üıfusu 
420,000 dir, merkezi de cGrozn;. 
şeıhridir. 

Grozni şehrinin nüfusu 230,(X)() 
olduğuna göre, burası Çeçen 
Cumhuriyetinin bütün ınevcu
d:yeti demektir. Sonra Gcmı:ni., 

cBakiı. dan oonra gelıen petrol 
havz<&ını da teşkil ettiği için bU.
tün Sovyet Rusyanın ela ikinci 
.bir candaıruırıdır. 

* Çeçen mutıtat Cu~uriyeH, 
dağlık bir mıntakadır. Hatta 
K:.Ikrn dağl·arının 5034 metre ir
tifamdaki en yüksek tıı:elerin

den •biri o1an, daima karlı ve 
·buzlu bulunan cKa"bek• zirvesi, 
bu Cumhuri~·et dahilindcd:r. Bu 
anzal.: ar2<Zide, Kııd'kas dağların
dan ıooşnran seller, gürü1ocliyerek 
akar, Yadilerinden, kıvrıla kıvrıla 

cereyan eden nehirlıerin, ırmak
ların datgaları yuvarlanır . 

Arizisi geniş, r.Wusu az olan 
bu Cunıthuriyet.in ahali ek_,' 'yeti 
merkezi olan cGrozn • şthrinde 
tıopıanmı.ştır. Bunun da Sdoobi, 
petrol kuyularınwı, bu şc'lıir ci
varında bulunuşudur. 

Grozni de, 176 metre irli!aın
da bir tepenin iJzerindcdir. Şeh
rin eteğinden, Terek nehri geçerek 
gider ve Hazer denizine c!ökülüz. 

Bu şehir, Rusların 1819 sene
sinde, Kafkaslardan gelen isti·la 
hareketlerini önlt:'mek için yap
tıkları geniş kal.enin harıııbeleri 
üızerinde yük6't":'mi.ştir. . 

Buradan, 125 kilometre şarkta 
ve Hazer denizi sahilinde •bulll'
nan Mahaçkaleye nezar«t eder. 
İçinden geı;-en demiryıolu iJ.e ve 
şooesile V'ladikaikasa bağlıdır iti 
yollar, ıburcdan sonra m-e~ur 
Daryal geçidi üz.erinden Tiflise 
uzanır. 

Grozninin etrafı, derın vadiler
le çevre!enmiştir. Bu va<lilerle be 
r2'ber şE'hrin bii)ihlc bir askeri 
kıymeti vardır; çünkü petrol sa
halarına hakimdir. 

* Grozninin iktıscdi rolü, ancak 

Bu ha\'.Za "ın pt>lrol kuyulaTı, 
şehrin etrafmdadır. Tasfiyehane
si de Gr<)znin.in içirııdedir. Pet
rol borularla, Karadeniz sah:lin
de bul,unan Tu<,pse limanına, di
ğer taraftan da Hazer denizı ke
narında bulunan Mahaçkaleye 
akıtılır. E\"\·elce pet.rav.k ismini 
taşıyan Mahaçkale hareketli bir 
limandır. Buraya yanaşan petrol 
gemi.lcri, sırn:çknnı do!durduk
tan sonra, Volga munsa-bında bir 
delta üzerinde kfıin bulunan A.st
rakana gider, haınuJelerin_i bo
ş•ltırlar. etrol, buradan dem.İl' 
borularla ve Volga nehrinde sey

rüsefer eden •arnıçlı mavnalar 
ve gemil<erle şima~ ta Mosk.ova
ya kadar yollanır Groızninin is
tihsal ettiği petrol, 4 mi!yıon ton
dur. 

Gr07.ri. Almanların Armavir, 
Kraznodar. )"İne bir petrol saha
sı olan Maikop ile Karad niz sa
hiHndeki limanları i$gal edişin
denıberi .yaLnız Ast.rakana petrol 
akı.t.maktadrr; fakat ne zamana 
kadar? 

• 

Harbin döı<düncü scnesind~ 
Almanyada memnun o1.mıyanla<r 
yok mu?. Sualin:! cevap vel"ndı: 
ısteyjnce o iki Amerikalı gazete
cinin karşı karşı;·a geç<:rek kıo
nuştuklarını dinlemek liizumsuz 
.olmıyH~ak. A'.many~dan crxneD 
Amerikalının anlatt>ğına ııore; 
mihverin diğer ortaklarını teş

kH eden İtalya ile japonyaya 
karşı. Al.man efkannda başka 
başka düşünceler görülmektedir. 
Mesela ftal'yanlara kanıı mem
nuniyet.sizlik aşikardır. japonlara 
ka-rşt da SQğukl,uk vardır. Alman 
lar araısında sulhun artık ·bir an 
evvel gelmesini istiyenlcr. hunu 
ıbeklöyenler 'bul<unduğu anla.şıh

yor. Eğer Almanya geçen sefer 
olduğu gihi bu sefer de mag "ap 
ohırsa bunun acılığı dü:;ür ülilr
yor. Amerikalı gazetecıye gire; 
kat'i zaferi unk g<;ren Almanlar 
gitgide zafer0en şüıpJıeye dfuımüş 
olanlar vardır. 

u,-g .. o o'arn:;. flCocaı»z t~tıneao 

i€l ıo.• t ki melıresi po.. 
ı "' t.:kip eder d.ye ge'lemrd:, rn;ot 
fyle k ,tu .... 1 ı.r k sadıe-n i~ 

dını a.l götilc, nel'E'ye götUr<ir.;en gö
tnr, ne ,...,.,_.. 1114'. hka>t ortadan 
~ et. b<r daha !'M)'da.n& çıkam"8ın., 
or'.a<i:> güı~ı:..in 

mağın<la lat.11: 

Bu dağlık arazide, mükemmel 
se\'kulıceyş yolu varsa da, mem
leketin muhtetf kı,..mlarr, derin 
\•adi~erin yamaçkırı.nı tıı·manan 

ve S&l'p boğa?lardan g~n pati
karlarla birbirine bağlıdır. Bu ha
valinin öyle çetin yerleri vardır 
ki, bura'ardaki iptidai lııöy1er, 

kayalıklar arösında, birer kartal 
yuvas:na benzerler. Ahali, krya
:f.etleri .:ı.hlak ve iıdeUe.i, yaşayış 
tarzlle gariıp ve v~i bir man
zara , i>cude getirir:er, 

~ılorouların Kafkasyayc i~al 
etmesinden başlar. On sene ev
vel, buralarda petrol bulunduğu 
,bi!oniyordu. Amma petrol istih
saline teşelllıüs edilmemişti. Sav-
yet Rusya, buranın, her cihe!çe 
olan eiıeınmlyetini anladı ve bu 
petrol havzasını işi.etti. Şehlr de, 
bu sayede büyüdü ve epeyec um
rana kavuştu 

Alınan kuvvetleri, Grozniye e· 
peyce yaklaşmışlardır, Bu taraf

Jaı:dalti Rus kuvveUerinin ku

mandanı, General cİ'boıv. dıT. 
Bakalım, bu petrol havzasını na

sıl müıdaiaa edece'.lr.tir? Cenuba 

çekilmek medburiyetinde kaklığı 

zaman ise, muhakkak, petrol kll'

yulannı ateşl:;yecektir. Ne hazin 
akııbet.. değil mi~ 

Yine bu mevzuda. yazı yazan 
lb'r İngiliz mu!lıarriTi cje miı!te
fiklerin Al.manyada efkt'ırın ne 
merkezde o.lıduğunu çok iyi ta
kip etmeleri lazım gelıciiğini, .har
bin uzama91nı istemiyeni.eTin Al
manyada mü~tefik\erin ve neti
ce itibarile de sulhun lehine lbiT 
pereyan hazırlıy~bilmeleri mürır 
kün olacağını ya~ıyordu. A!.rnan· 
yada fili-yat satıa~nda ha"P ak>y<h
ta·rhğı .göriilınemektedir. Onun 
için dahil.de bir ihtiıal çıkmasına 
da imkan görülmediğini söyle
meli. sözün kısası olacak 

:ı,n :,ya Joalıt d , e koı1ktu.• de: ın .•• 
- Bir kere llU,hmi!d• eöyl<yeyim. 

(Devamı varı 
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==Son 24 Saat içindeP.::== 

\Hadiselere Bakış 
Kordel Hail. Fin - Amerikan 
münasebetlerini i:rah edecek 
pnıan~~anın sulh isted:iği riva yetimi hala de'YOlm ediyor_ Sta
ıngrad da sokak muharebeleri de vaında _ Ruslar Rjev bölgesinde 
de taarruza !:"Çtiler - YugoslaT çeteleııl bir tehir daha aldılar 

İtalyan gazeteleri Fransaya· ve -
ı:ıich.>n çatmağa • başlamıışıa,.d;.,. 
!Bu gau,eieı.erin neşriyatına bakı

ı..sa, Vişirtin Alınaızya ile y&pınak 
istediği işbirliiği İtatı.Yada has >Ö-

··• -,: o 
il'u.mcmektedir. 

<Relazyon.ı İnternationalı. is
ın.ndeki İtalyan IIaritjj"C Neza
Tetınin organı olan gazete di'Vor 
kl .Fransıız - İtal(yan iŞbi;liği 
SL~'R diişr.üıştür. Fransız efkar.ı 

ita., ~ya kaı-şı ~klan açrğa düş 
n andır. Hükumet b<> kini ortadan 
ka'dıDmak için hlç gayret sarfetr 
.mı '.>r. Çünkü hükı'.Lınelin n'<?s'ul 
rtz"sı da bu lclne iştirak etw.ıekte· 
<.lir • 

İ')te Lırralin son is mü.kellef.i
Y >ti kanunu İta\yada bövı.e bir 
a.:is uyand>rmııştır. Çiinl<U İta)ya 
nın Fransa a:le-ylhine genişleme 

IPOlitikası malumdur. Tunus, Kor
sika. Nis İtalyanın ele geçirmek 
iskd•ği hedefler ve güttüığü e
mel'-crd;r, FNınsa ile Al.manya
nın i':'bırliği ise,· İtalV'~vı bunİar
dan malhrum eddbili~. • 
Fi:NLANDİYA'.NIN SUIB İSTE-

DİGt TIJKZİP EDILDI 
F'nlandi·yamn Va[ingt-0n el<;i

sirc a•fEdilen beyanat malı'.ııru
dur. F'n elçi.si, ~apmk bütünlüğü 
.ganntı alt:na alındığı t~l.:d'rde, 

Fin hükumetinin sulh yapmağa 
hazrr o'duğunu söylerniştı. 

Bu rh·ayet üzerine Helsinkide 
ilıir ,d>lığ neşredilmiştir. Bu tcb
l:~de hu\fu;alan şöyle dıem mek
\.zd:r: <Finlandiya istik)alini tam 
ve kamil olar~k temin edinciye 
!kadar hanbe devam edecektir. 

Fin miI'.ıeti ancak bunun i:çin ça
lışmaktadır. 

Bu btlblJğ·den, !Fin millıetinin 

Ruslarla bir ideoloji muharebesi 
yapma~ığı manast çıkarılmakta
dir. 

Vaşingtonod>aki Fi>n elçisinin, ne 
teyit ve ne de ı.e~ ed:ilmiyen, 
[aka t gaııete sütunlarma akseden 

.beyanatı Amerika efkannda dıe
rin bir tesir hasıl etmişir. Fiolan

diya Amer;k.aya olan borcunu 
tamamen ödemiş tek b:.r mem:Leket 
<ı1d uğu için, Amerika efkıil.rında 

ıbu memlel<>ete karşı uyanan sıem
,pati hala zail ohnıış değildir. 

Bununla beralber, Fi·nlandiya 
Amer;kanın müttefiki ol.an Rus
larla ha"P •halindedir. Bu va7.Ii

yct clo'ayısıle iki mıeınlek.et ara· 
sında soğukluk çıkmış, Amerika 
loariciye n :aırlıği Amerikad~ki 
Fin konsa!asluklarının kapatıl-

Senih lUuamıner ALATUR 

masını istemişti. F~at dlpf<mra· 
tik mıünaseb<!tleT bugüone karlar 
~ilmiş deği.fd;r, 

Amerika H'3<I'iciye Nazıırı bu 
hususta gazetecilerin sordukl.an 
suale cevap vererek ~miştir ki: 
<Şimdilik söyl.iyecek biT şeyim 
yoktur. Faka.t bu memleketin 
'Birleşik Amerika ile miiıııase<betr 
!eri hakkında son demecı.e bulu
n·tıbileceğimi umu·yoru-~ .• 

Demek ki şimdi .bu demeci be.k 
Icmek icaµ ediy-0r. 

RUSYA Hı\RBİ 
Al;man te'bHği; Rus deniz sital:i 

end~.zlarının Novorosisk limanı
nın ~imal batlSJJlda toı.ıpito muh
rlplerile hücunlbotlarının hima
yesinde bi.r çıkann1ya te~oobiis 
ettiklerini, fakat bu teşclıbüsü.n 
akim hırakıJdıığırı.i bilıdirırıekte

dir. 
Kııl'oan bölgesile H~rz.er d-enirli 

arasında bi~Ç>C>k sıra mew:ilerden 
müteşekkil bir d~an hattı ya
rılmışt.r. 

İsk<lce şehri hücumla zaptediJ. 
ımi~tir. Stalinsıraı:\kJıa, tahkim e
dilmiş silolar göğlis g&ğse mııftıa
r<fuel.erden sımra zaptedihn.i§\iT. 
Şehrin ııimalınde Rusların yaptı

ğı kurtarı.ş hüıcumları ak'm b
n.ktırı'.mışttr. Sokak mü'hare'be
!€ri bütün şidldetile devam "edi~ 
yor. 

Don cephesinde Alman hücum 
kıt'aları nehri geçımiııJer ve 5.5 
müstahkem mevkii tahrip e~ 
!erdir. Rjevdoe d;, biiıyıük kwvvetr 
!erle yapılan dili'iffian hücuml.an 
püskürtülmüştfu. 

Rus ve İngiliz kayna.iden ise, 
Rjevde bizyıiik ölçüıde bir taar
ruzun baştaıcı.ğını "bil.dirmektedir 
\Burada Alman batlaırı yarılmış 
ve Aman o..d.usu ikiye ayrılmıştır. 

YUIGOSLA V ÇETIJLEW BitR 
ŞEll:Iİ'R DAIHA ALDILAR 

Sovyet 'halOOrler •bü..osuna gö
re, Sırp çetelerinion B()S.nadaki 
Banajaluka şehrini'll dıış mahal
lelerinde ya'l)>J.an sa'l"a.şlııı.rıdıa 300 
İta~an S'lllbay v>e erini öfdürdük
ler.iııd bildirnı<>ktedir. 

<Hiiır Yugootavya~ radyo.suna 
göre; Boonanın şimal batısındaıkl 
Ga'lin şehri zaptedikmiştir. 

R.öyterin bir hallx!rine glöre, 
Tuna üzerinddti Zemlin şehrin

de bir Alınan subayı ile bir polis 
memmu ve bir si'l"il pusuya d'ü

şürü1erek öJdlü:rülmü~r. FaiJler 
ibulunama>ıınştır. Fakat şüı:JheH 

kimselerden 10 lcişi kuışuna Qi
:zilmistir. 

(_..s_E __ H ... t~R..;D;..,,;;E..;N.;....,;.;Ve;;_,;,;;M;..;
1 

E;;;.. .;;M;..::L..:E;:.:.;K.,:E;:.:..T..:T..;E;;:.:.:N:...J 

ANKARADAN ve 
MEMLEKETTEN: * Tl(J3.l'eC VIOIUl'i B<b;)eıt Uz, dün 
Deniz.lidıe to'kikJ.er yapmıış. bilılıaosa 
Dok-uma Kıooperı<titicin vaı..~ti le mıı.r 
ıud olmuştur. 

..ı. Na!iıl Vdı:il<l Ali Fueıt Oeıb"""Y Di
~o.rlb<ııknrda tflılclkl<;rde l>Wun<>ukta.n 
eonra E'~i ğa tı.a.nek<t.::ı.t e~. 

narak Veicl.lete bild.icilmiştir. * Prof<>;ör N<ş'-et Ömer İrdelp'in 
~ Bayan Makbıüe İrdodlıp'in ce
mrııeoi dil.o. lta.ldırı.lmışll<l' Oeınazede 
Riy~ U,,ınU<ıni ~i ve Ka
lemi Mıdhısus Mildii.rü de bul~ 
üourdor • • 

Basın Birliğinde 
toplantı 

* AbmMI Matb~I Aıta.;eoi Ank.;ı. 
,...,,ıak• ga.><,teıc"""r diin sa.at 17 de bir 
çç,y v·~rm.iş,. çayda.o. eoll['& Sovyet -
ALm11n harbine .W.. biır film ,ö.ıeti.1- Iıarti İdru-e Hey'eti R..,liığin.e toıcy.ııı 
m>.~lor. ed;.lıerı. Ka:yseri M©'uıru Su.at Heıyrl 
MU'l'EFERRİK: ÜrgilplU !.Le rnıa11buat münt..,;ple.t•nln * C, H. P, Fevzi Paı,>a &'Jınl; Oca- iıa:n>şrn""1 için dıüın B,,,;ın Birl•ği İslıan· 
ğ•nm ~•n<>.I ;k ilıX>OGr<si bu a.kşaan saat bul Mer'kexioo İstUtUl oa.dodıe..ınd<>ki 
21 Ge F&Uı. Kaza ~ıer1~~'Zi.rı..de top.lcua.- binasuıda bir ~!.aıLtı trrt•p edilmiş~ 
aı.ılı:tı.r. İdaırP He;r'e-li Oc2k frz.alannm bu toplantıda, Valli ve Be.JOOiyıe Relsı 
l\(lngreyıe g.t:ırn~lıeır~i rica rtmektedir. Doktor Lıltfıi Ktrtjıa,r da bulun.ını.ıştar. * B. ·g,a-ri~t;;ıc.da.n 20 bin ton man- Topl,arı.tt samimi bir hav.a. içinde gec-
g:ı.! .kiıı ~ ·ı gMıirilanesi için motör~ m!~, gazrLe.ci a.rk:adaşl.ar, lıt.aınıbul hıa.l-
tutu.,tnuş;ıt'..lr, k:ını yaıkınc!an alıakadaır eden oduıı., 

+ Ha .. ~""Zıi sa.atl.P.rir.<lfTt baz!!an- :ır.arr.gal ıköınü.rü '~ şeıhir içindcl-Ji mü-
nm bılrt:'k o1<.ı :ğu tesbi.t ~.ritlıl\.İii.ı tahki- nalcalat me5-{'leleıi üııerindıe sualler 
~r:.1-a bat.,';;1t1nuşli!.l". sorınuş!ıar, Vaıli ve Beiıediye Re-.:St Dok-* G ,J.a. ma.dde;ıerul.in y~s2Ln1e.siı tor Lütfi Kırdar ta.rofınd:ın kCnd.1.Le-
lı.u'. ... k;rl'd ta.cirlcııin de rnıtit. ır'0'..-11 al~e i.ı.ahat verll.ıniş&tı·. 

~-'--'-'-'---~~~~ 

f o. Demiryolları ve Liınanlan İşletme U. Maresi ilanları 
M .1.mn "!l bed~li 38JQ (Uç b'n sıekiz~iz en) lôra 00 (5"!<een) ktoru,, olen 

n-.lıhttl: ciı!ı ve eıb'att.a 782 (yedi· yüz st'k91Ml iki l adcıt 6tl musltı.gu ve humar mus
h:gtı (2 B' ccı>cMşrln 1!)42 \ Cuma. güıııü saa.t ( 14,30) on döı-t buçukta tıo...l>hiıdü
cli ·ra. ed·err. ym müt.ec.tıh-ki! nam vf' hesabına Hıa.ydarpaşada G&r binası d.ab..i.1ln
del<i ıv-..,,.;,ry<m bra:tıod~n açık eio9iltme ııeul<yle rolın a.lınaC<lktır 

Bu ·~ g.ı:ll'l"k ~\yeı>'.,,.,in 285 (il<i ıruz ,.,;;:sm beş) lira 81 (OOtosen bir) .ıtu
t'U<;l...X muv~l""8:t tt'mlınat ve kanunun 1Qyin ettiği vesı>ilde biıiı.ltte ebclılıme güni) 

saatt:"' k;.ıdıa.r K<>tl""İS)'Qtlıa mı.:o:ı:.ea.atJarı l!\ı.ı.md.ır. 

Bu ..- ait ı>a<Llıılmı>i~r Korn.i.,yo.ıı<laı;ı pare;m: o.l1\rOit <iı1.i1~1<. (10346) 

Japonlar MogolFRANSA'DAAlmanlar Hazer 
ovalarına üç elektrik san- denizine 150 

geçmek istediler tralı bombalandı kilometr d Çunkıng 23 (A.A.)- Sair &k- e C o o o 
ed' 1ıocıdft, 23 CA..A,) - in.gllliz ta:F'Y'l- Vişi 23 - Staliı:ı,grad şehriııin 

harıılbe yığınlan arasında göğüs 
göğıse muilıa.-elbele:r devam ~t
mekteq:ir. Almsn p>yade v>e istih 
kam müıfrezeLer! biıı(;ok yıeni 't>i
n.a b!Qklanm aptetmişkr, bir 
:bolşevik grupunu da iııilıa eyle
~lerdir. 

şamı n-eşr ı\en Çin tabJ.iğinde reı .... $hıııılll :ı;ı,- ı:..;ı, şehri eel<k-
merkezi Suian:dan Ml:lgOlistan o- .tı';k santraline ve OILl:lJli1İ -~ ı.ü>. · 

'Va!a.,ına geçmek ij;in japcmla.r cum e~'<lil-. 
taraimdan yaıpılan !başka bir. te- Hlo>laml..00. dofııi.r"" çelik f.Obrika.ı..-
ııdlııbüsün de ÇinHJ.erin müıdaha- n bomba!-. !Y'lllllınla<' çık• .. ırn.-
tesH-e geri pilıSkürtüh:Lü:ğü bibdB- txr. Bir pUıot el~ santı1a* üz.e-
rilmekteclir. ri~ 21l meQ-e kador al.\ıııolrnı;. baca-

Te't liğ'dıe Hlirv<> eıfüdiğine gö1"', !arın ara....- ıreı.-Eiı: ~rooıı. ı...-
p t fd b 1 

bl.t ~'""-. 
I'O o a u uonan japon ku'V'Velr '"""•-

J.erl Şangtiensingtıze'deki çın İkinci bir eJ.ekıto,k sant.nali de uçu.-
me\'Zilerine tank T'e •~u kuv- rulmııı,tur. ÜQ[iı>cil bir sıı~al d'e bom-

""""' ballanmıştıx. 
vetleri ile taarruız e1ııni§ierdio:'. 

Ta.arrl.l'Z eden kol geri. pwkürfül
meden evvel iiıç j3\P0n kamıyo~ıu 
fah.rip edilmiş ve binden faz., 
düşman askeri ölmıüş veya yara-
1.anmıştır. 

Oemıbl çaıoe 1ıopçu !Nnııyeslnde 
Kanlon.dan ş;mıA ôs<ikamet.incle ;lerle
m<>ğe ç.U:ışan bör japon mW!re:ııe& Fa;;
yen'iın Cenubu Şaııkioindıe ç;n kıt•akı,
rra.ın taarı•ll7.una. uğrazyaralk a'.!lr Jc&
yı"Pl:ar wılC!~ten sonra gıe!'i dıömI»ek 
zorunda kat'lm.ışt.Jf' 

Arjantlude karışıklık 
çıkması muhtemel 
'Buenoo Aires 23 (A.A.)- Reisi>

cunıl:ıur Castille 3 bin millik bir 
ııeyatıatten sonra Bolivyadan 
dönmüıştür. Hükı'ımet merkezinde 
asalbi bir hava esmektedir. Bu
rada bir karışıklık çıkacağına 
da.Jr baz şaıylalar vardir. Castille 
melbusan m€clisinin mihver1e 
ımüıııasebetlerin kesilmesi·ne dair 
verilen takriri miiızakere edeceği 
ıbir srada dönmüş bulunuıyıor. 

Seyahati esnasında Castil;\e ta
ra·fsı.zhğt tam olarak ıiıll'hafaza 

edelbilecek ku'V'v<>tll bir hiikı'.'ı.met 

M~d~l"d,itı:iğ;~~i~irila~· 
rea belediye reisleri 

M\llld.rid, 23 (A.A.) - Mermırla.rm 

va,,;lieLorinJ StJiislimal e!mele·rinıe karşı 

hükılııııe!.çe i~ edilien şidcletl.i teQ.. 

biı1J.ıeri.ıı tatil.'.»ki.nae geçil~ ve o~ 
eya let.inıd<ı ıo Baledire Rıeisi eez;ı,!..,. 

dı.rılan.ıştr, Bunların !her biri bir "il' 
ha.pse v~ ıpara OCZ::IS!n3 mat.ıcüm edil· 
mo,:;ı>r. Ce>za göı-en Be'.lediyıe Reisleri 
lliikılmebn gıda m•dd<'leri ~ 
talimatını yeri:ııe ge\Jrmeımıek suTetiyle 
k"'""' ooraa lıehiooe lı.:ırı;keıt elım;şlel'l'.li. 

---o--'*' Vi>§i, 23 (A.A.) - 550 kiş~"k ym; 
lıir işçi kmU<'Si dün P•Gın gru~ıo
dan barf'lkıet "'1niştir. 

Keresteciler • Eylp 
( 1 ltt>ci Sahi!edoen Devamı 

Tayyare mürettebatı dönüşleTiıtie 
Fransı...!arın ıloendile&'ne e.l saMWl~ 
rnu eötmüşl.erd;r. -'-------
. Sahte Ağır 
işçi karneleri 
bulundu 

Şimdiye kadar bun· 
larla killiyetli mik
tarda ekmek alınmış 

Belediye iktısat müdürlüğü fiş 
·kontrol memurluğunda f;nnlar
d&n getirilen ekmek karneleri ted· 
kik olunurken ağır işçi klLl"lleleri 
miktarlarının fazlalığ• nıı:ı.arı dik· 
kati cclhetmiş, tedk.ik edilince, 
bunlardll!ll mühim bir kısmm.ın. 

sahte ve taklit olıluğu anlaşılınş
tır. Ancak, bunlar .J kadar meha· 
retle, karnelerin fotogrfı, kendi 
klişesi yapılmak sureüle o kadar 
tefriki güç bir şekilde taklit edil
miştir ki, sahtelikleriıni tesbit 
için l\.l.a..a:ril Matbaasında, TesmJ 
evrak sahtckii.rlıklarını tedkik 
hcy'etine göndermek mecburiyeti 
hasıl »!muştur, 

Belediye teftiş hey'eti reisliği 
bu sahte karnelerden bl!fer nünıu· 
neyi kaymakamlıklara w fırın
Jll'l'a göndemıişw. Fırmla,r, bun· 
dan böyle ağır işçi karnesile ek
mek alınırken fişi elleri'lldeki nii
muncy le karşılaştırarak tedkik 
edecekler, sahte fiş siirmek isti
yen olursa derıhal polise ttıSlim 
edilecektir. 
Şimdiye Iaıdai' Belediye iktısat 

müdürlüğüne gönderilen sahte 
fişlerden dolayı frrıncrlar hakkın
da takibat Y"'Pılınıyacak, fak.at, 
bıından ·sonrıı saJıte kaiene alacak 
fırıncılar cezalanilirılacakt:r. 

Emniyet Müdürlüğü iaşe bfrro
su mcmurlarile Belediye teftiş 
hey'eti müdürlüğü. kame. saJıte
kiirlarını meydana çıkarmak ü
zere şiddetli takibata giri rni§ler
dir. Bunlaın iri iizcrinde 3'·iirün .. 
mekte ve bir iki gün içind·e mey
dana çıkarılacakları muhakkak 
görülmektd.i.r. 

Tasfiye L;,linde ·bulunan 

TÜRK BİRA 
FABRİKALARI 

M"'5k!o<vadan gelen telgrallıar, 

Stalingrad muharebekırtıı.in şid
deti üzerinde durmaıkta, şe'hrin 

cehenneme dö<1dü,f;oiinü bildirmek 
teclir, 

Kafkasyada Terek nehri bo
yunca, arazinin sarpı•ğına rağ· 

men Alınan ilerleyi'Şi devam et· 
mektedir. Alına·niar bu mıntaka
da Hazer de'lliz'. nden 150 kilo
metre uzakta bulunuyorlar. 

lngilterede ekmeğe 
Kalsiyum katllacak 

Lond.ııa, 23 (A.A.) - Y"'1i bir l<ora
l'!> g>öre kadı.. 11\J'akltalbılarının ökçe
leııi azami alça.khl<ta <>!""ak ve l!ö
ı>eleden yıı.pılmıya<-~t.ır. 

Diğer tan.ııtan re<ımfU tı;Jıd \ria<li~ 
göre ekn'lleğ>e, imıali sırasırw:iaı ka.!Bh.un 
ıratıLacaktu:. 

cür'etkaratte 
bir hırsızhk 

(1 lınd sah•red= Devamı 
üstüne savur.arak sür'atle kaçnıa
ğa başlam11Şttr. 

K.aranlıktan istifade ed;,n kur
şun hll'Sı?.ı kısa bir zaman içinde 
kend:sini ta:kip etmekte o.!.an beık: 

çinin önünden ka3'boltntr§tur. 
Bu hırsız tarG.•fınrlan cami ve 

sebiltlen sökülen 180 kilio kurşun 
müsadere oh.ınmuştur. 

El konma davaları 
( 1 lnci Sahifeden Devamı 

~ rre Yli.Pılan ta<m>m üzeriOOe 
'11emıYiz M-oıbkıımeoi ÜçÜ'llOO Ceza Dai· 
reai lk!a.Tar v.enm.Şt.i.r. 

Bu. ıkıat;arda el '1..."IOl1rT1A bra.nrun. 
ka:Qam-asma ~n karar k&Jd.ırılma
dan Et\'°V'Cl işlenen !bir suıçıun cürüm 
VllSfını muh..'\"azıı EdE<-eij:1ıdrn bu da
wa.arın takip ve 1nt.'tcı. ve C("ıZa!ann in
fazı laı:ıım gel~~· zikrnhınmakl:ıdır. 

Bu kıD.raTa. T'6rn:y'iz :r.ııalhkemıc-si Baş
milddeium.um1liıği itiraz etınlş1 bunun 
ıüzıerine 1ıopl.an.::ı.n Temyiz Umu.m! Hicy'
etf Temyiz Üçüncü Ceza Da.irı'&Wn k:ı-
r-~rmı müzakıere ve ekseriyetle tasvip 
clımiştir. -------

Bir muhtekirin 
kurnazhğı 

(1 iırıci salıif«len D··va.rn) 

dey>e çkarmaok ve müzayOO<'<k ı:ok blı'>
yük Urla ve 160 - 200 bin lira anı

sında. btr fiart.1ıa sabm.aktırr. N:tekim, 

:Jlı,f"k: 12 Fql'Uldıe ?crayıa mür:ı'<':l.at ede

rek bu m.all:lra .iıbiiya:tt haciz ık.oy'<iur

muşl\ır. 
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Dünya Harbinin Y e·ni Mes' elelcri 

HARP'TE GEMİ BATIRMAK 
Her harpte birçok da fıkra icat 

edilir. Yahut da birçok söylenmiş 
fıkralar olur ki çabuk duyulur. 
Bunların içinde dereee dertte 
meşhur olanlar, çabuk unutulan
lar veya hiç unutulmıyanlar var· 
dır. Harp birçok zeka.lan işletir, 

hazırcevaplıiı canl:.nd:ırır. l''evk•· 
iade vukuat ile bir araya gelmiş 
birÇ<lk insanlar arasında bir sa· 
mimiyet tesis eder. Onun için har· 
bin kendine mahsus bir alemi, • 
ilemfıı de kendine mahsus sözleri 
olacaktır. Geçen Umumi Harpte 
~?~le ~çok fdorıtlar söylenmiş, 
ışıtılmış ve unutulmuştur. Bir kls· 
mı da biç unutulmamıştır. 

llarptcıı ka.lm•ş bir fıkranm ne 
kadar Y•şıJaea<Tını kesti.'Olek 
• • b 

ıçın de mutlaka fevkalade vek.a· 
yiin gelip geçmiş olınası, tabii a• 
lemin dönmesi 1izını geliyor. Ta 
ki böyle bir fıkranın daha ne ka
dar yaşıyaı:ıığı anlaşılsın. Bunun
la ber<>ber lıenı unuhılmıyan. hem 
de sonraki vekayiin daha canlan
dırdığı bi.r iki fıkra vardır ki si
yasi nutuklara ve devlet adamla· 
rının yazdığı hatıralara kadar 
girip yerleşmiştir. Geçen h"'1"hin 
yadigarı olan bö)·lc fıhalJr'llan 

birini 939 harbinin başlangıcında 
İngitierenin eski B•~vekili Nevil 
Çemberlayn Avam Kamarası kür· 
siisünde hatırlatmıştı: Geçen U
mumi Harpte bir lngili'l genera
line sormuşlar: - İngilteııe uza· 
yıp giden bu lıarbe daha n-e V11.kte 
kadar dayMıabilir?.. 

1 
O da gayet tabii olarak şu ceva

bı vermi~: 

- Son Fransız neferi kalıncıya 
kadar .. 
G~eu harpte İngiltere kda

kıirlık etmedi değil, fakat Sevil 
Çemberlayn bu fıkrayı Avam Ka
marasındaki millet vekillerine 
hatırlatırl<en ~u iobat etmek is
tiyordu.: 

- İngiltere bir an evvel mcc:· 
buri askerliği kabul etmeU. Bıına 
kabul etmedi:lı.çe ve haırbin ıçine 
~askeri gönderilmedikçe ne 
kadar fedakirlık eılilirse cdilsia 
bu gıöi f.ım.ı,... uydurulacaktır. 
Diğer meşhur olan fıkrayı da 

bugünkl'de yine Anglo • Saksoıı 
'tadının harp gemisi zayiatı ver• 
diğine daiır gelen haberler hatıra 
getiriyor. Bunu da İngilterenin 
geçen harpteki devlet adamların
dan meşhnr Balfur ya•mış. Geçen 
Vmuıni Hupte İta1)'11 nı~lıim ol
duğu Ü'zexe lngi!tere ve Fransa 
ile müttefik bnlunuyordıı. Bugün• 
küniin tamamile ak ine olazak. O 
zaman Akdenizdeki Fran~ı7 İn
giliz ve fta.Jyan aıniralJC"ri~den 
hangi5İnia Akdeniz müttefik do
nanmasının umum] SÜ\'arlsi M
mas.ı l:l.zım geleceği koıııışulur

keıı İtalyan amirali bunun ken· 
digjne verilmesini ısrar ediyor· 
muş. Nihayet sebebini sonnuslar . ' ' 
o da şu cevabı vermiş: 

- Çünkü bir ltalyan amirali 
hiçbir zaman gemisini batutma
mıştu da ondan. 

Halbuki gerni ınuha~cbedc ba
tacağı dü.,iinülel'ek yapılır. · Ge
miyi babrtmamak muharcl>eyi 
göze ahnaınak demel..'iir. 

A. K. 
~~~~~~~~ 

ALMANLAR STALI GRAO'DA 
(! inci s1h'!•d,•n p, , .. m) 

Stalingrad'ın şimal batısında da 
taarruz devam etınektedir, İki 
günde 3000 Alınan öldürülmüş

tür. 20 bank, 4 top, 12 havan topu 
tahrip edilmiştir. Bir günd<ı 12 
Alııuın uçağı düşürillnıüştiir. Şeh

rin bazı noktalarınd1> Kı'lılordu 

ilerlemiştir. 
Ka!kasyada Moıdok kesiminde 

Alman ta.arruzları geri atılıruş· 

tır. Bura.da bir Alman bölii,,«ü ta.
mamlle imha edilmiştir. 
RUSLARIN MAlNEVl KUVVETİ 

BOZULMADI 

Londra, 23 (A.A.) - •B.B.C .• 
Diiıt g-eceki bir Moskov.a telgrafı 
Stalingrad'da Rlls manevi kuv
vetinin fev.kallrde olduğuııu bil
dil'mekteydi. Yaralılar muharebe 
sahası:nı terketınck istemiyorlar 
Şehrin dışansuıda kat k~t raik 
kuvvetlere kaırşı muharebeler o
luyor. 

BUZ DENİZiNE KAR 

YAGIYOR 
Vişi, 23 (A.A.) - Moskovndan 

bildirildiğ:ııe göre, Buz denizi 
cephesi.ne kıı.r yağını)'a başlamış
tır. Her iki taraf kış için tedbix
ler:.,; almakte<lırlar. 

DÖRT KATLI BİR Bİ.c.,.AYA 
TAABRl:Z 

1 

Londra, 23 (A.A.) - •B.B.C .• 
Bir Sovycl yazıcısı, Stalingrad'da 
dört katlı bir binanın nasıl %ap
tedildiğini anlatıyor. Almanlar 
bu binanın pencerelcrinJen mit• 
ralyözle atcs edeTlerken, Ruslar 

1 bomba çııkurlarm.!an istifade e-

derek, sürüne süriine ilerlemişlel 
ve binaya girmişlerdir. Her ka·t, 
her oda, her koridor bir muJıao 
rebc sahası haline girmiş, bura· 
daki bütün Almanlar öldürfil. 
müşlerılir. 

STALlNGRAD'DAKİ 

RUS TAARRUZU 

Stokholın, 23 (A.A.) - O.Fl.: 
16 aydanberi devam edeon Alman • 

Rmı harbinin en mühim hadisesi, 
R11$lann Stalingrad'da hlicuma 
geçmel8idir. Alınanlar, Ruslaır111 
pazartesi günü Stııliugrad'da lıü· 

cuma geçtiklerini bildirmişlerdir. 
Bu hücum, şimdiye kadar olan hii• 

cu.ınların en şiddetlisi olnıakla 
berabcır, püskürtülıııi~tilr. Dö\'~, 

şimdi şehrin içine intikal etmiş· 
tir. 

Berlin mahfillerine göre, AL
man taarruzu yavaş iler1"mekle 
beraber plaruı göre inki~ti et
md.tedir. 

Fen Faküliesi Ay· 
niyat D:::posuna 

giren bir hırsız 
Dün gece •abc•r a karşı Göre

leli salbııl<Bld Hasan oğlu H:·san 
lsminıde bir genç, Fen F::külte
sinin ayniyat deposunun d<mir 
1ı>arma:klık1arın1 ~·mı.ş, kapıy• 
krarak ma:lbu ve matbu o'Lr.ı•van 
kfıığ1Ua.ı bir çuvala dloldurıı{uş, 
kaçank<'n polisler Uı.rafinden ya· 
.ka!.anmı'ştır. 

Seyrüsefer memurlarının kont 
ro~lerin;, gö.ı-e, bu hattaki otıdhüs
çülıer hemen ekseriya yullculara. 
ıbil;,t kesm;,mekte ve bu suretle 
!belediye ve diğ'er resimleri v-er
memek yoluntı: tutmaJ<tadLdar. 
Ha ttıa 'bazı otdbfrsçül<>r, ibu ıı.at 
üzerinde oturan Musevilerle an
laşmışlar ve onlan bir iki kur~ 
eksik para ile otobüıse almalarm.a 
rağımen ot~lbüsten inerk-en -elle
ıindeki kesilırniş biletl<!l'i biletçi
ye geri verm;,l.erini temin etmiş· 
!emir. Bu sureti;, bir bilet bir<;'C>k 
d<!falar müşterilere verilmekte
dir. Altmcı şu'be mıüıdürlü>ğ.ü lbu 
salbsilı. bu hattaki otdbüsçül;,ri 
davet etmiş V<> kendilerille bu. 
!hususta son defa konu.şmu'Şlur. 

OtdbOOçüler 'bu ha.tta işlerin az 
olduğunu ve bu yilııden J:ı.u gibi 
yolısu.z hareketlere başvu=ak 
medburiyetinde kaldıklllrııu söy
le~kLedirl<>r. 

(Bomonti - Nektar) 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

i L A. N 

Diğe-r taraftan.. Sami A1 bııa.r, e'v....,~1-

ki geoe bu malla:r&ın bir 'kigrnJ.ru baş

ka bir doı:kki'.Nıa ru;.!'t0~ıettirıiı·'.'°' n yaka .. 

larurnıştıx. Sami dün Mail K<>runına 

Ma!tk .. me.s; Mitddc!umum!itJ'.ne V$"il. 

m~, Rcı~k'a 60 bin lıira iıı<>n;ı1u oldu
ğunda ısf"l<' e~. d;nJ.eniJ.eo ıaötler 
bu i<id!.ıoyı t-lp etmi§Jer, Sami b'alı:· 1--:-:-:-------------------------

ZEVK CENNEl'lNDE MESTOLMAK 

·Bu civarda oturanlar fakir ol
dukLanndan fia•tlara zam yapmak 
da istememektedirler. Y <>gan e ta
leplıeri beledıiye v>e diğer resimle
rin azaltılması ve 'bilet üıcreti ü
zerıinden kendilerine daha fazla 
para bırakıimasıdir. 

Fakat 'bu taLepl.eDinin yerine 
getihnesi şimdilik mümkün b.,:;. 
rülmem<:kt<>dir. Btı sebı>ple oto
ıbüsçü1ere son bir iıhtar yapılmı~
hr. Yok;uz hareketl.er devam e
derse ·bu hat lağvolunac«ktı~. 
TAKSİM • YENLMAıHAiLLE 

OTOBÜSÇÜLElRİ DE 
ZA!M: İSTİYOR 

Diğer taraftan Takısim - Yeni· 
ma!lıalle otdbWçül<>ııi de beledi
yeye mürac.aat!ıa bilet ücretleri· 
ne zam istemişlerdir. 

Bu talepte Takı<m • Yenima
lhal'lıe arasındaki ücr<>tin sekiz 
kuru'f arttırılması ileri sürülımek 
t.edir. Belediye ve alt!ncı şu4Je 

müıdfülıüğü bu ml\rıu:~:;' tcı;klk 

etm;,ktedirler. 

Ti.ca'l"et Kanunımun 454, 450 ve 
246 ncı maıddelerine tevfiloan his
sedarlar 9 B.irinciteşrin 1942 cu~ 
rn a gürı.ü saat lQ d.aı G alaıtada A. 
gopyan hanındaki Şi71kıe<t; yazıha
nesinde fe'V'kala•de u.mumi hey'et 
açtiımaına 00.Vet olunuırlar. 

MÜZAKElRE RUZNAM.ES.t 
1 - Tasfiyenin hltamı haık

lk:ında tasfiye memurunun rap0<n1, 
2 - Bir devrü tem!~ mulkıwe

leS'i har.akmıdıa karar, 
3 - Yapılacak tevziıat, şi'.rk€'tin 

tica.re>t gjıci!linıden kaydının tel'
ıkim ve ıaafiıye memurunun ihraı;ı 
ho.kıkınıda karar. 

I..86.kal 250 hisse roned.ne sahip 
olan hisscdarlaır Ticwret Ka~,unu,. 
nun 370 inci maddel'>ir:e ıe,'H<an 
hi.se scnetlerinıi fevkıalade uımuımi 
hey'etin toph~nrna g'Jnür.den ·bI 
hafta evveline karlar şirket mer
kezie veya Cene\'Te'de Banqı.re Fe.
derale'c tevıdli et.ınelicfalcr. 

His;e senetlerini-rı depo edildi
ğine datir mali mües«eselerce v<.>ıi
lecek ma'lııbuülar hisse S<'netlcri 
nin uımuımi hey'eot için tC'Vrlii ma
hiy·elıinde adrledilliıp muıtcber ola
caktır, 

İstanbul, 23 E.v !Cıl 19t! 
Ta.;fiye Mcmw.·u 

kında ievk.it ~ 'koeııümi§lir . 
IDrdlllV"tçı Sa.mi halokındııki tah

loika!.a bugün öjl! edaı "°"""' cievam <>
lıınaoall<tır. __ ..,.... __ 

Karne usulü 
(1 incl Sahifeden 1levarn.) 

ricind.,ki vatandaşların belediye
leroe temin edilecek undan Y"Pı· 
Iacak ekmekleri serbestçe ve is
tedikleri miktarıla alabilmeleri 
hakkında da tedkikat yapılmak
tadır. 

SABİT GELİRLİ l\IEMURLARA 
UCUZ GIDA MADDELERİ 

Az ve sabit gelirli memur ve 
müstahdemlere ucuz olarak hiikı'l· 
met tarafından tevzi olunacak gı
da madd.,leri hakkındaki hazır· 

J!klar tamamlanmak üzeredri. Bu 
gıda maddeleriniıı Şeker Bayra
mından evvel teniine başlanması 
için çalışılmakt~dır. 

Z.>\ "fİ - !Ut.ar Kaıza~ı Nl'fl~ Me
n"'.ur1uğt,.•ıdoan a'}fnı~ olıduğum nüfm; 
cJ-1.ıdarumı "~ P3zat'ıb~ A""'-~lik Şu
~ alıciı.~m le.rhis t.t•zık~·u'{ro: z.a
:;. C\t"t:m. Bu her ~~ıi vc~·J...-ıa da r sim];.. 
dir. Yt•u:~:-ıi çJıka·raCJ.~lı.ır.da.n e..~:~eri
nın h.ilknıılı yukl~ır. 

Pa..'.ar 1.\::\7 :ll K~ "!Ct"' Ka:-y.OO.ıdıen 
314 doğı.u.; 1·..ı ~'1~, ... ü o'!'~ı !\!L ı 

• KlaIBIIDEll.& 

SAN'AT DtlNYASINDAN NEŞ'E ALMAK İÇİN 
.. YARIN AKŞAM 

LALE'YE KOŞUNUZ 

MEMNU MEYVA 
BARBARA STANWYCK - BENRY FONDA'nın 

ku.dretile yaT0tL1an bir at;irle, Lüll<ıs, ihtişam., aŞk: ve iihtiırastan 
yaratılau bir şah<ıSerd'h-. 

Az kalan numaralı yerlerin lı'itfon erkenden kapatılması 

Telefon: 43595 •••m•••••ml 

~~ PEHLiVAN 
GÜREŞLERİ 

~ 

Tekirdağlı Hüseyin ile 
Mülayim Pehlivanlar 

i 

~~bu akşam karşılaşıyor~ 
~ İki senedenberi kar~ıla~ınıyan iki büyiik peb!iv8'111nıl'l! bu sefer 

! Şelızadeba.p Stileymuiy<> klübü salonunda yenişi.uciye ka.dar 

./ seyredeceksiniz.. SAAT 9 DA 
~ :... Y. ~ :9. ıır.; 
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Resmi dairelerin nazarı 
dikkatine: 

ıı:, vele< mevcut ve 1\la ıtrif Cemiyeti ile bhlikte har• 
ket eden (Resmi İlanlar T. L. Ş.) t...fiye haline giırm{J 
bnhınınaktadJır. Bundan sOJll'a gazet.enıftde neşrediHıceJı: 

Resmi İlanlar lG/9/942 tarihinde yeoidea t~lederek 
işe başlıya 

Türk Basın Birliği Resm1 
ilanlar Kollektif Şirketi 

tırraimdan idare edi!ttek tir. 
Gazetemiz:iıı bımdan evvel ilan n•şrine vasıta!rk e<len 

'irket ve teşekküllerle hiçbir alakası kalmadığından 
bundan böyle ilanlannız;o; ayni liat ve şartlaıc dahilinde 
İ•tan bıtlda 

Ankara caddesinde Kaya Hanında 
Türk Basın Birliği Resmi lıan1ar 

Kollektif Şirketi 

meri<e2lİııe y0Uaman1u ve bedellerini de ayn.i adrese ı:öo
d.ennenizi ika ede-r iz. 

İzmit Deniz Satınalma Komi~yonundan: 
o- KiJogu 

ıı..ı .... ttr..ny;,:ı 18000 
> > 6,000 

Tahmini Fı. 
K~ 

150.50 
150.50 

TemJna.tı 
l.J:ra Kr. 

4063 50 
1354 ~ 

Yı.ıkaM<la ,.azılı ôkl k•lem J'2ii ayn _.ı ~r1r>arn<de bir veya ayn 1'ıl'Pl<TO 
:iba;le e<tllnwk vr bor p6l't.:\o alınmak sur etiylıo pooıarbklon 24 Eyltil l 912 Per

,embc ırunü """'' 15 d" İmıitte 'I'tTOane Kapl611l<W<i KomiS)'On b<na•ında ;r:ıpı
ıaseırtu-. 

T. iŞ BANKASI 
K.T-=ıf 

HESAPLARI 
2~ 
Keıı~~l&n 

İlkraııııİl1eler: 
1 Met 1000 füalık 

1 > 500 > 
:l:t250> 

> 
> 
> 

• 

100 
5Q 
25 
10 

• 
> 

• 

123456789 
1 
2 ---- -- ... --
3 ---.-- ---
4 
s --.--- ·-·---. ·-------

- ~J!I _ -· -------• ~- -ı ... - --' 7 • • il--.--- . • -· 
' - ·- - - - li - - -

SOWAN SACA: 

ı - Oruç ~ s:ıatmde "l'!lıı.n. 
Sf.s' (-:ıJti .keloi.rr~'.'). 2 - Kadın iısınJ, H .. y
Van, 3 - Nota, Dür>,yanın beş kıt'o-
smda.n bi:ı, ol - Kınınızı, Sbnunıa A 
'la'V'<'<iylıe kfu;ü!t b;;yrırk, s _ ıl5n, 1 

S - Onıı:wı ı:n.,kıd>ğı za::nan. Kahrı 1 
sopa, 7 - Sonuoa E ilavt:Syle m~t.. 1 
bal, Sonuna İ i13vrsi.>-!-e mıa ck•ğ\J, 
8 - Bir VZ'\"UlllUZ, me.ftur Almıa.n şa

iri, 9 - Kının Milsl'ttnıanı. Şöltı- t, 

\ 
\ 
~ 

YUKARIDAN AŞA~IYA: 

1 - İaıoı:ıl;k, 2 - F>ili ;rapı.n, No
ta, 3 - Bı>ru se&i, ş,a ·~ edatı, 4 -
Al..turl<n değll, 5 - Al<settirt'n (Fran
"""'a k~). 6 - T~rsi kışın :ıef:a<". 
:i;ı; harf ,..., ,.ana, ? - Doldunnak, 
Çinten biri, 8 - Tem;z, i.,.... ed"n, 
9-mcap~n. 

Dünkü buılmııunın ballediimif 

teldi: 

1 
2 
3 

" s 

' 7 

• 
' 

ı 2 3 4 s 6 7 • ' 
AG E L • c A K A 
M• L A T ı N • D 
1 N • F E N • s A 
NA L • N • R o M 
11.M ı L • K o L • . 

T A R • s • L A R -
A z • H o R • K ı 
N • D A M A R • c 
E c E L • s E M A 

~"" ~ 

Dr. fbrahim Denker ') 
~ 

)! Balıklı Ha.staırı.esi Dahı iye .14'.Ute- ~~ 
~ bMSt!'l. Her gün saat 15 ~ son- ~ 

~ ra B<'Y<>glu - Al•camı;, Sakız- ~ • 
afa.cı caddesi. ÇöplüktC.şme !IOıkak )!• 

No. 13. Telctcm. 42468, ~ 

Saç baJmru ı:üzelliğin e;n 

birinci şartıdır. 

Petrol Nizam 
Der eczanede sat.ılır. 

S.lııf"' ve Başmuh.arrirJ Etem :iızct 

Cevdel KARA.BİLGİN 

SON TEl.C.llAF MATBAASI 

~ 11 j ıarol b"h•••• • .,.n~•· h .. ~ ol•• 
?":T r Su _..tc.t'"* e9"•Y• hl\I cel"eyanı 

ıanı1an k _...ıerd• llul••· 
;; Sayısız b\r ço ••"• ı&mbatar 

bO\ bo\ \srat del' 
ld• doh• 

"'hyor. a11rıatttO\ ha M an'I 

Ooh• u c•-;~KOSRA"' r.Rt':!~n oıl: 
bD\ ıtl" .,. .. ın k ıaman• GO 

~ı:l@~V-
Eski,ehir Tayyare Fabrikası Genel 

Direktörlüğünden : 
Faıbrilı.amrı: k~a açık bulunan '!&bip yerınP 3656 &ai)lılı ~ Ka

mmu 9"Tt"""" dahilinde ""1!larl •17()> aza.mi •260> ım. a;yhk \icrellc b•r tabip 
e.hna<&kt>:r. Almadll< tabibin iç hortıl<i<iarm müll'•h&.""'-'ı olma>ı şoıranı tercılı 
o]duğ-.ı gb bü1ün 2'11m3.DllU fabı·'Uya ~e<;i şartt.ır. i91eklilerin isMa ve 
yed!erinddd \.'~C beraber Genel DıTildıörlübe nıüra.ooe..t et.mel-eri i!ô.n 
olunur. •10227> 

Elazığ Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Elr.ı.:.ğ m~ nk'e-1-ındt• yapL1.n1ak'ta olon 10 dcr,..ıha~lı ıllrokul blne.·ın1n ü:ıçüncil J 

1<1.""'1 ;,,şaa>ı k:ı.p:ılı :ınrl u uliyw ekı,1'Jtmeye konulmuştur 

1 
:? _ K~'.f brdeli 23574 liı-a 75 kunı• w mu.v-a&ka.t t.e.ırı.inatı 1768 )jra ll k'tı~ 

ruŞtur 

3 - Bu i~ a·t e.\T.ik şun1a!'d1r, 
A - K~I t cCttıveii, 
B - llsi<; 1ıme şartn:ıımrsi, 
C - HustJ<I '"" f,etmi şa.r1naırk', 
D - Mu!kıavcle pr<>j<!&ı. 

:kıtı kl<ler bu ııw&kı El>'wıl Nflfia MüdürlüııL.l<Jd<> gorelıd•r:er. 
4: _ Eksiltmrıye ;~ti!'aı'.< ed<:Pihnek için tıaTbıaım ~ucı·.bmce bu iıs iç.in Eh"ı.zığ 

va&J •\ınm.tılf ~ """""...,... vıe TlcarM Odaı:;_«0.ın lk:ıaıyıt Vftii&roııst vıe ıkin

ci ~de yaz.ıh moıctarna ~t lemmat makbuzu veya mektubu ve pı
t;ııred• irışa!Wn devo:ı.ım mii<!tıet:nce in.ş..-ct Jta!fası bulunduraoağını \aalıiıüt diiği

"" <io<T ~-g'"'\eımeısi !Azımdlr. 
5 _ EJksillme 28/9/942 fıard\ine raı*leyan Pa2G.rtesi günü ıeal 15 de ViUı

J'fll :O..=! Encümeni D;.l.rcsinde açılacaktır. 
6 - Tt1<lif .mokt1JPl•rı beşinci m'1.ddede yazılı olduğu fu>el'C eksillım"'1in aç

""' =ti olar~lc tııorin edil~ f.6&1 15 şin 1 saat evvell olan saat 14 d~ le.ada.- Da

l anı Encümen ~iısl.iğine vf"r;leoektir. Posta. ile gönderi:e<:Cik mt>ktuplerın da O>i
ıı.cyet ....,. 14 dıe kadar gelmiş olma." v~ dış zarfın mıiihü.-r mumu ile tcapahl
fl\JI buforım•'l J;;z.ı,mdır. 

.!'<>51<;dıı. olıan gccikmetet !mıbul edilmez. <10251> 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
YroeGı: Tlılb. Tğm. H"""n FeYııl otlu RC$>t 391?4, 
Yedek P. ~en Gafer 49222 
Y<!dl'J< P. T~en Hü""tJin oğlu Raı;bi Kıara H"""'° 50233. 
Dm,y_ Tğm. cmnil Ünal 
Top Tğm. SııÖ Ycdi"v li 
Nııl<ılı'ye Tğm. !uıet oğlu Arif Hil<rnrt Be1ıc>n 16686. 
'11bb. Yzb. ms>es oğlu 'lloros Bahl<çıxan 36?92. 
Top Tğm. Y.:ılı,ya oğlu Adil S<>,.er 50463. 
JOnıel<Jj Top Yı:b. R""'m Aiıbaşar 328/41 - c. 
Y'Ubında 1~11if" yazılı yC'd.Ok subay !arın acc-lo ~bemize mü.rıacaa.tiarı l!ıin 

8A1lACBANEBAŞI BORHOIL CADDll <İNDE: HUSUSİ "' o!unuır. cl248> c10365> 

Kız - t:rkek 
Ana -İlk HA YRiYE LiSE ERi Orta - Liee 

Yatılı - Y at191z 

Tal.ebe kaydına ~Junnıştı.r . .Eslı:I taJ_,,in Eylulün beşine kadar tak.>ıt.e;.n; yalırarak kayıtlarını yen.ileme]er; 
!kzımdır. StnıJ btit~e imLrhaniarına 31 Agust.os Pazartf'si. LtM b"lınne imtihanlarına 8 Ey:ül Salt, Orta kısım 

1 
elmıe ımtih.r.nlarınra 10 Eylfil Pcrı mbe. ve olgunluk imti:-ıan'.anna da 24: Eyli.il Pcr.şPmbe günü b:ışlan.aca.ktır, 
Mtin.C'aat h~r ıün 10 dan 17 7e kadardır. Ecnebi 1isanı ilk s:.nı.l!ardan ba;.lar. Giındüzlü ta!ebe mPktcbin huswıt 
vrsaitiyle nakledilir Telefon: 20530 .. . 

r Zabıta Romanı No. I 07 '"\ 

l ~~,'!.T.~!.~~~!!:.1 J 
- Afnnıa biracı ihtiyarlamışsı

n r.ı:. Sız: şimdi bu ldiı.OOn ~1.>1 
m.t:..ıııUL? 

Bil hafiiçe öksii'rdü ve y aıvaş 
bir &c:;Je dedi ki: 

- !kığı-usunu isterwnirl, !ben bu 
kh .. ıoün sa.hibiyim. Bu ~ de
nwk. ıbcn dt>mcl1W". İyi kallblıi bir 
..Uuı:ı:mı \ierdiği para ile bıa-asını 
ıM> tın a 1 cLıın. Şimdi ddkuıı sene 
~v.ır ki, >burat>;4ll ;dare ~
.!!;,et, JX"« mu.hk."Şem bir yer ıde
g ronma, ne yapalım ki geçin.
n.e düıııyası bıı! Sonra bu san'a
tm tetıli'.<ıJeri de var. 

uli bu sözleroeo hüızün dey
g'ı<llİ başını sal1'3ıd.ı: 

- Perni cWd'i, o rop çufaııruOOa 
kalın'§ o~aydın.JZ, hemalde bu ~
'len dı.lha temi-z olunlu gaJ.iba! 

:istikame""..c sürülklıüyor, Hanlı bu 
lklüb.i açtıım da ne oldu? G!Itk
ğ•ma bdaır borç içindey>m. Sıirl 
burya ilk defa. geliyorsunuz, klü
bün azası deği®niz zanr.e<leııi:ın. 
Eger anu ederseniz, sizi de he
men 8rz.a kaydedeyi:m. Dııhul.iıye 
ıde isfıemem. F·ak.at aradan epey 
ızaanan geçti€' için, ismiııiızıi de 
ınıı.ııttum. M üsaad.e edersenıiıt so
ray an. 

- Benim ~ Con Leli'dir . 
Bu cevabı işitince Bil sa,ısan 

kesildi. 

-27-

Dedi iti: 
- Mösyö Leli, ııiız herhalde ba

na baıh.sedılen iooan ~iz. 
KoUi isminde bir gawtedyi tanır 
m1Slllılız? 

Bil oğluna balııtı: 

- Haydi sen buradan 
dedi 

A""'1SÖ!" a§ağıya i.r.ilnee: 

çıel<il! 

- Oğhıırnwı ynında s:zin'1e ko
nuş:ınalk .idtıemed~m, ded '• müsaa
de edı;n; niz, bazı şt'ykr soraca
ğı:m. Eğer biraız aç -' tnnıışur
sam, IJeni affediniz MÖS)Ö Lclı! 

- Canım, söyle, söyle! 

- Bu akşam ban:ı sizi ~ular. 
- Kim ba Frank Sı.;Mon mu.? 
Bil 'in kalbi hopladı. Demek hiç 

lbir ywıhşlık )ıcktu. Lclıi Frank 
Sutton'un dediği eski :ınahktıır;. 
lardan b'.n.siydii. O anda seneler· 

'''" haya-tını kurtaTan bu rn uha
robe aır.k.ad~ karşı du,:ı-t!uğu 
tem~ saygı ve sevgi biın:lerılb<ıtt-e 
sarsıılmış gibO.ydi. Dc'frtek lııi Leli 
ıtirr.Ibilir hangi 19u;çtan ba~ane
ye giıtrniş bir adamdı i:ıoa! 

Con Leli sarlki bunu anı4ımış 
g!tıi dEdi ki: 

Çırak Aranıyor 
D,.,.,.,.r ve Boya ;!l'lerindc ça.I>- ~ 

ş:rcaıı'k çırak .aroınıyıor: li.iıiyea lıerin 
14 Sir~ Sa~l!TW:JÖgti.ıl'd1 1 Karyola 

v<> madıınl _., f..ıl),•k...,na mü- ~ 

r.&CG6.~1at·ı. MS' ~=' 
- Evet.. . Onun gill>l 'lılir şeyler 

royle<lıi. Jru;an bu! Haya.tında ru 
çok felfilceıtler lbaşına. gelebilir. 
Doğrusu 90i< müteessir oldum. 

- M.erlıaıınd.i.n<ız.i benim için o 
kı:ıı:iar israf etmemenizi rica ede-
riın. Bc:-n sadece çdk mes'ut bir 
ilksmıım. 

Bil, eskoi doot.unı.ın hayaltı ııx;y.. 
le iyi ta.raftan an!ad·ğıru gömnee 
bJ.rruz ferahlı:d.ı. 

- IDvot, ev!'t! .ı.:dıi, bi:z. insanlar 
b=n beyhuı:le- yere kıeındiımıi.zi ü
zeriz. Hadiseler ge]ir, ~r. Ne 

d~e m.e'yus olalım. IGübümü 2il
yaret e!:rrrek istemez misiniz? Pok 
o kada'!" muıh!tşmn klüıp değil a.rnıına. 
Aanerlkan !l'ilyaroerlerirtiın ai\'Lır 
na JayJk enfes şarap!arıınıız; ıvar
dıT. 

- S\Mtıton bu ~ bur:ıW. mı? 
Kol!i'ye klüp nizaımnaıınesi.ne 

a:ı-1kırı hare-kette bulunamıyaca

ğın1 söyldyen Bil, Leli'nin karşı.
sır..rla degişti. Frank Sı.itı!ıon'un 

2liJıafet salonımu tu1ıtuğunu sak
leyamaıdı. 

Fitre, bızı yıtaa btr oeıa. ,ansımız,.. 

darı başkala.rını d~ünmeye çcıtıran 

fırsattır. Bu davete sorn.lml bir a.)fil<a 

~lryiz. 

,. • ,, • 'f ... 

nerea? ah, anladım. Bu ~ün 
>bende bir plaru var. Köşedeılııi bü
y(:ık ihıısusi oda değil mi? Yıalruz 
mı? 

- şmıdiliik bU" şampal1\}'a açtn-
ıdı ve yalnıız dturteyQr ve ga!I:ıa 
bir k<:.dım (bekljyw. 

Lelıi sesini ç;kamı:ıdı, faka.t 
B;J ~ni yavaşlatarak soın:lu: 

- M00yô Lclıi, ibu ııaıt size düş
m<ın >bir adam mıdır? Bana bir 
şey !er söyledi de kulağımda k.üıpe 
kaldı. Eğer o sizm diiljımaruıı3' ilse, 
benoim de düşmanım demelııtir. 

Celketir.i açtı, iııi çekici çeık.iıp 

ç ıık.ar ar ııık U'lla!ttı: 
- Alın bunu, g;diıı ~raiay• 

geıbertin! 
Leh eliyle uıı:atılan çekici geri 

j~ti: 

- Hayır, dedi, beııftnı onu ölı
cli.rmiye b ir;'ılıir ıı:i:y etim ytık. 

- Öldür, gebert! Ben seni bu
radııın k&Ç?rl:ınıasını.n yo1ıınu bili
rim. 

- Pefici, Kolli llfrede? 
- 9 numarada! Sineklerle be-

raber wa içi:yor. 

fSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI ) 

Darül·•c~e 

~ı O.çık <*.o;I~~ lmnuiımu,ıtıır. Keoit bedel> 1301 lira 80 kuruı; '"' i]k te

minatt 97 Jt.ira. 64 kun.ı..,cıotur. Keı:,tf ve vartn8'l1"1e Zflb•t ve- MU1amrl3.t Müdtir

llijjJ kaıJ...ıündE' ııörüh ı,,;;ı-. hr.ıJ.e 5/10/9~2 Paza\~ günü •aat 14 cı.- Daimi 

Ehcürot'lıde J'8P'1.ac~ttr. TRlip1'{'rin ilk: ieminat ımktruz vey.J nJtktup:a ı. tha:e 

la!'ihınd~n (SEKİZ) &ün e.nel s..~:ye F')n İ,\ıl~ri Mudıür:uguı>e müraca.\!a al<:· 

cdt'lıttrı Flennf Ehliyet 'Y't' k.aınuntın ibra.u Nomn gele.n di~ vnı;ıJcalra.riyl"U ihale (Ü.• 

nü rn""""" ...att.e l)Qiml Enrumend~ btrlunma!lıı.rı. ( 10222) 

İstanbul İthalat Gümrüğünden; 
l'ıfok.lldılem,, i·t~loo Beylr"l>O()'Cıde kunılu 1437 sayılı muQ(.yeı ruı,,..ı,. 

mımt'Sini boiz ~ı Tıtıbloıe Fabrilw;ı s<ıl>i;ıi İ~ail Hilli:ı v• ve Ş~rekilsı'r.a: 

Fabr'1ı:arıızın rınditına sade<l>lmdt üzeııe mudifeti tıasd!k edilıınLe:-e mBh&u• 

ben günırük rcsmindPn mua.foo geçlrilm 11'1'k'"c.ardıan g~ ıçi."ldc ~lP'flilen!ıt •'to 

t('flz:)nden &OJlV3, baıki.yıf:Co'~ &il verei ~ ı-esimlıeıin ta.bsL1ıi iktıısaı 'rek<lkti.rulm 

bıfdır\lmiştir. 

On kaletmdıc.n ibaret o1an bu muaf i.~id: ! mıa.Oıdea"f a.ıtt wrgi '~ rtt.tn le.rln 

tuııarı bulu;.an e<:m'an 1L73 Ura 36 Jamışun 1723 sayılı kımun !ıülcmiyfo 3~ g\ın 

'93.r!ıDda. veznetnlze yatırılmaın,. a9<Bi bald-e Ta!ı,slqi Emval K.amın11 ~,ferine 

gôrc h~ınn:<la tak ' baıt yqıdaıcağı leblôğ yenine Joaim ol=k ihrl"e ı.;n "'lunu:r, 

(10353) 

• Gayri Menkul Satışı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh hukuk 

Hakimliğinden 
Terekesine mahkemece eikonu lan ölü Hikmet Oztoprnk uh

desinde !bulunan Beyoğlu Çatma mescit mahal1asi Tozkoıp:uan 
Akarca sokak başında eski 45 yeni 35 nums·ralıı Hikmetlbey 
apatımanının tamamı mahkemem i:ı tarafından açık arttırma 

suretile 16/W/942 t~·rlhine miisad if cuma gü.nü saat 10 dan 
12 ye kadar satılacaktır. Satış be deli ~ yetmiş 'beşini geç
mediği takdirde ikinci :ırttırmu;ı tı6/1()~ tarilıine miisad>i 
paızartesi günü saat 10 dan 12 ye kadac icra edilecf'klir. T<~ 
mamının k>ynıeti :ı-2000 otuz iki b:n lira olup deLliı!iy~ resmi 
ihale pul'u taviz bedeli kadastro ba~ı müşterisine, satş günü" 
ne kada·r veııgiler terekeye aittir. Arttırmaya girdbilmek için 
kıymetin % 7,5 niSbetinde pey a kçcsi yatırmak llii.z>mdır. Sa
tış kıpu kaydı mucibince yapılacaktır. 

Tafsilat: Mczkür apartıman T oz;koparan asfaltında muh
kem ve ncze·reti kfunilefi 99 met re. mura'libaı üzerine inşa c
ilimı.iş olup /bodrum katından maada 6 kattan ibaret kıaııgir 
ve merdivenleri mermerdiT. Bodrum katınd:. kömürfüklerle 
bir hela ve sığmık, umumi çama şımk vardır. Zemin katınd ı 
4 oda, bir mutfak ,b:r hela Inf'VCU ttur. 1, 2, 3, 4 üncü katlarda 
dörder oda birer mutiak biıre-r b e-ıa vardır. Beşinci katta ön 
tara<f"ı umumi taraça olmak ürere üıç oda bir mutfak bir helli-

dan ibaret olup araptımanda e-lekt rik ve su tesisatı vardır. 
1polckli af.aoeaklar ve d'ğer herhangi alakad,.r1arın kti-' 

fak h:kkı satıipler:nin gayri men kul üzerindeki hakları husu
sile faiz ve masrafa da:'l'. ol.an iddi alanm C\Tak1 rnil>Jbiteleri'e 
ibirhk te s..tış gününden cvı.~1 m a·hkeme·ye bi!d;rme],,ri icap 
eder. Aksi !akdi.de haklan tapu <iciltıle sabit olmadıkça S<ltı.ş 
ıb<>d linin pay~to;ır·dan hariç kalacaklardır. İsteklilerin yu
li•anda gösterilen gün ve saatte Bcyrığlu dördüncü su:ih hu
kuk mahkemesir.dıc hazır bulunm :Narı, gö-rmek istlyen!ıerın 

apartıman kapı.cısın•· müracaat etmeleri ilan olunur. (5~4) 

Dr. ABAHUNI 
Va.?Ji.feindc'n dön•müşt!lr. Kum~ 

kaprd~ki mu:ıyeneil:ftnt:Qnde hf'r 
gün ro~tala1ı.nı kabul \.'t' tt•da:vi 

eder. 

StJtanahmet Üçüncii Su :h HuJrnlt 
J&abk.eınesiıırlen: 942/549 

Da:v=ıct 9alôha.tıin Munnln larııiın
da-n ista.nbukla K.ape.Jıçar~ıda sandal} 
Bedıcsteni soknığ:ı:r.da· 17 ıvı.ımnr.ılı di.iık
Wndaı n1(t;t(>cir İDRiS Vt1 aJrybine 

9'42/549 mrırıar~lı dosya.Otrkı açılan 
tahf•yei meoor Mıvı>Sın.docı dol•ır
~in gösl.erdii)I. adrı1" lerke<k
rek bir seımti rT]ıeçhu!P zttit.iğıi ve lk.a

rne-'tg;ibmın da.hl mıeÇh\.tl btı~nması 

b:ı Of1b;y 1 ı• it;;nıı>n tıotı )ig:ıt 11'l':lsırm Jı:ıa,

rar verüere.k erzuh.:.tl ve davettye veı 

gıya.p b:mra.n dahi trbHğ ('dildlği 

ha ki+' matıkr:mıoye ge hrt•1n.:ş ve itiraz 
dahi <'~ediı;rulcn Jl'lf'Cunın tah1've

siyle müddt''Je l<!s!ıfrrıinc ve """'2rifi 
muhaık:Pmenin dıe müdd.r>.iaı1 ~e tahmili
ne 4/9/942 tar;ıt,ndı' ma~e Jcı

nır ,-erilml§ o:m.ı<la Huk".ık Usuılü Mu
kame-J~Ji Ka.mmunun '437 inci m(ldde
ıolne ~ ~ karara ~31"$1 gel.ip 

.el<iz p ;.;;.xı.e lem,Jıi:ti dava ~eı>iz 
etmro:ğiniz 1:cl<di r1" h ül< tim lr<'.sbi 
io;a,l'iyet ~pğiı>e dair işbu Jilt(lm hü-

lôoası 1lılnen ı.b'liğ <>lunur. (4922) 
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1800 
18.15 
18.46 
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20 15 
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23 Eylul 1941 
Prqımm "e .M!Emlr- llll&t 
Ayan. 
Müzik: ŞaritL!ar. 
Mlü>:dt: Fası.t Hey'etl. 
Mü4: J!adıyo Denrı O!'gestJ-a

m. (Şeı!: Nlhad Ea<>ngüı). 
:ı.ı;em!<!l<C t So."4 Alfgxı ve .Ar 
)ıul6 Haberler' 
Müzik: Y~tan sesı.cr. 
Radyo °'12elesiı. 

ı.ı:üziok: S.r Marş ÖğoreniyO!'Ult. 
Konıışııa (Evin sıwi). 
Muzik: Vals'leı• (Pi. l 

tl.30 T"'1'1Bil - K.mgil Ailesi. 
21.50 Milz;k: R'ya...,CcunWııı.r Ban

dosu. (Ş(;t: İhsan Künr;er). 
22.30 M..-n1EÖ<J<'t S"..t Ay~rı. Aj6ll8 

Jlaıbeırı' ri ~ I-;orralar 
22.~/22.50 Y•l'll>D Proeıwn v~ 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
Halide Pişkin beraber 

BİR AŞIK LAZIM 

Vod!v!il - 3 - Perde 
Her akşam saat (21,30) da Harb!ye

de, Belvü Bahçrsinin aJat.urka kls

nunda. 
Bu .rece 

(HALK SÜTUNU) 
Daktilo bilen genç bir kı;ı 

İf arıyor 
Hayatta annesi11den bJ!§ka ırn

ses· olmıyan w onunla k~ndisinı 
geçmdirmek için ça-hşmak mcc
buriyetmde bulu-nan genç bır 

kı;ıırn. Orta derecede tahsil ı;'k
dün. Datifo kursundan meıuııu.rr> 
Gayet seri \"'tza~;m. Ri·yaziyedcn 
hioe zorluk çeıkmem. Bonscn sle
rım mevcuttur. 

Hıususi~ resmi müesseselerde iş 
arıyoIUllö. Taliplerin lı'.ıt:fen Son 
TelıgraJ halk sütunund;t f'ı311-

)"Ürt>k• diye yazmala·rıru hürnııet 
le rica ederim. 

11 arıyor 
18 yaşı.nda. ilk mek',ep mezu

nu 'bir kızım. Seri daktilo yaza
rım. İki yıl bir yazıhanede çal~ 
hm. HusU'Si müesse.celerde iş an
yOT'Um. Talip olnn!arı.n lütf<:n 
halk sütuııun<la S. H. t~ rumu· 
zuna bir mektupla müra~aatJıar1-
n ı d i l'E.'lim. 

İş Arıyor 

- Ona şüphe yok! Lakin ~ 
'1"53,llları kıolurııdan t.uıtll'I> iatedtiği - Gazeteci mi? Hn, tarurım. 

- Galiba beniıın ~uııkkzrıxla sYıe 
iıir şey !er söyledi. Benıiım llOO<tü 
a<lam olduğumıian, hapmaııeyıe 

gir,., çikı:ığıÔndan b.?.hset~ - Ziyıı!et salıoou mu? Orası da (Devanµ Var} ı · ~ 

Hay•·tııu kendi kazanmak m~ 
buriyetile ortameklebin 8 inci 
sınıfında pek sevdiği tahsilden 
ayrılan asil bir aılenin 17 yaşında 
miitevazı kıızı sabahlaıı saa·t 8 
den öğ1$yin uat 13 e kadar ça
lışmak üzere müessesele-rde ve 
tfcarelhanelerde ~ aramaktadır. 
Yazısı düzgü11, hesabı kuvvetlı

dir. Esk.i türkçeyi bilmemekte
dir. Kendisini kanaat~<ar bir ı.iıc

retle tavziıl: ederek atıldığı 'bu 
tıayat yolıunda teşçi etmek istıyen 
muhterem iş sahiplerinin Son 
Telgraf halk sütununda B. K. 
rümuzuna mektupla mürac;ı.N 

etmeleri rica oluııW<. 


