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Şüpheli 
Durgunluk 
Günleri! 

---u---
C en u p ordusu 
kumandanznzn 
değişmesi 

Hitlerin Alman cenup 
ordusu komutanını de· 
ğiştirmiş olması haberi 
doğru çıkana bunun ce
nup istikametinde yeni 
bir hareketin başlangıcı 
saymak ta ihtimallerin 
kuvvetlisi arasına gire· 
cektir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Londra ve Stoklıclm'den gelen 
haberlere göre Alman Devlet Şelı 
Hitler cenup Mduları Başkoruu1a
nını azlctıni~!ir. Bu haberin doğ· 
ntlu.k: derecesini ı-'\hnaıı nıenba· 

]arı te~id etıı:ed;kçe ölçnıiye im
kan yoktur. Hakikat olabileceği 
kadar taınamile propagan-da ha
beri de olabilir. Bıı kaynaklara 
göre IIitlerlt komutanları arasın
da ihtilaf sebeJı.i taarruz hamle
sinin dur-d.ıruJmast veya devanı 
etmesi yiizüııdwı çıkmaktadır. 
lli1ler, So\::r11ere !;arşı müstah
kem ve yıkılmaz h.ir müdafaa hat· 
tı tesis ederek ordusunu şimdiden 
diult'ndirıniye çekmek kanaatin
de imiş, koı~tuanJar ise böyle bir 
lı~lio tclılikel: olabileceğini ileri
ye ~ürerek ıaarntza devam etme· 
ı in zanıri r1duğnnda ısrar edi~ 

yo_rJ3r1n·ş! Bunun i~in cenup or .. 
dusu Ba~l.;oınulanı azlcdilnıİ§! 

İ:tah. ,. e f('l; .. irlerin ~ckline göre, 
bn haberi ciddiye a lınak ınü1n· 
kiin rleğildir. Çünkü, ııe Hitlerin 
ne de komuıanlarmııı böyle bir 
iında böyle b'r aykırılığa ıliişme
ledniıı mantığa uyar 1.ıra!ı yok· 
tur, Aksine, Hıtlerin komutanla
rın sevk ve idaresinİn arzu ettiği 
hedefler iızcrinde seri inkişaflar 
lrnyde1nılye muktedir olamama. 
sından şikll;\·et ctıncsini zannet~ 

m"k doğru olu. 

TB i EN 1011 TELGBAFLABI VE BABERLEBi VEBBN AKŞAM OAZITESi Gazeteye &tinılerilen evrak iade edilmes 

R~ZVE~!'.İN ltalganlar Stalingrad işine 
mumessılı ıle ' • 
Papaarasında j artıkbitmişnazarılebakıgorlar 
mühim bir _ 

mülakat Rus mukavemetine ragmen 
Papa mümessili yarın 

kabul edecek .Almanlar yeniden ilerledi 
Bern 24 (A.A)- İ~vcç ~jansı 

RuzTeltin şahsi mümessili M;ro:1 
Taylar'un kuvve\]; b'r ilhtirnal ile 
cuma güııü Papa tarnf>ndan Ü· 

çüncü defa al3J)ak kabul ed1J.ece
ğini ha•ber vermektedir. Papanın 
hu>Z-:ıı·una k-.foul edilmeden evvel 

Şehrin şimalinde Rusların şaşır· 
tıcı taarruzu netice vermedi 

Taylor, Beyaz:sa.rayd2n yeni ta
limat alacaktır. Bu da talhmin et
tiri·yor ki alelade !bir görüışıneden 
i:bu-et o1.acoğı tahmin c<liJien bu 
üçüncü defa huzura k<ılbtrl, bila· 
kis •bundan evvelkiler kadar mü-

Voroneç'te 1500 
Alman öldürüldü 

(Dll'''a.mt Sa; 3, Sü: 5 dC) 

Viı;;: 24 (A.A.)- Stah-ngrad<la 
ookak muharflbelıeri şehrin her 
i•ki ucunda şid<letle deva.m etmek 

Harı"cı".yeVekı"lı"ne_ı tl'<iir. Rusların g!'ıst>erdikleri şid
detli muk,,;>vemete rağmen Alman 

ff k l
• ku~·vetıleri il-edemektedin!er. 

ffiUVa a iyet ] Şcl-ırin f.malinde Rusların ya.p-

gelişmektetlir. Rmfüır birçok stra 
tejiık chcmm;yete sahip tepeler· 
den geri çekilmi:şlerdir. 

V<>ronejde Rusla< taarruza geç 
mişlerse de i·yi bir netice elde c
dcmcmişlerdir. 

RUıS TEBLİÜİ 

r r AN AN ARıv
1 

şehri ııasıl 
işgal edildi ?I 

Londra. 24 (A.A) - •B,B,C:> Ma
daıg.<~S{2.i'1'tl l\.fetkıe-zindfn rııCŞriyıa,ıtrta 

bulun.an r.a~oda düın akşam tr~ 
QB.]ıa.rken bir St'S n.E%$rİ y.;.ıtı k~ v.c~ 
:ıunJ,an .,(jylerciştir: 
. - tBir Br!tt.:ı:nya sub~ konuşuyOıt' ... 
Jrıgr!z kı~a.atı buraya gimıjştir. HN 
Ş"\Y sıa:kPılıd'i r .> 
R~yo mütc-.a:k~n ıSusrnuş4\ı.'l". 

Vilki Stalinle 4 
•• •• •• saat goruştu 

Londra 24 (A.A.)- B.B.C. Vil• Bir Rus şehrinin varoşlanna doiru iJerliyen Alman piyadesi d 
tıkJarı şaşırtma ta·anuzları hiç 

ameliyat yapıl ı lbi·r netice vermemiştir. 
I>ir günde bura:da 39 Rus uça

Londra 24 (A.A.)- Moskwa• 
da neşredilen S<>vyct gece yarısı 
t0J:>1jği: 23 e:;'1ıllde kuvvetlerimiz 
dii'ilJlanla, S'.aJ:ngrad ve Mozdok 

ki dün Mosko\·ada Kremlin sa- 1---------------------------
Alman Profesörü 
" Harp Cerrahisi ,, 
hakkında yarın bir 

konferans verecek 
Ankara, 24 (Telefonla) - Ra

ha1sız bulunan Hariciye Vekili
miz B, Numan Menemencioğluna 
dün saat on birde Nümuue hast..
nC'sinde Ahuanyadan ht~sus] su· 
rc!le tayyare ile gelmi§ olan Pro
fesör Sa\'erbrurk tarafından mu
vaffaklyetli bir ameliyat yapıl
mı~tır, B. Nııman. Meıt<>meneioğ
lu'nun sıhhi '"ziycti j_~idir. Al· 
man Pro.fcsÖTÜ yarın s.aot 18 de 
•llarp cenahisi. mevzun üz.erin· 
de bir konferans verecektir. Yiıı-ç 
yarın şerefinr Niimune hastane
sinde de bir çay zi~·afc1i verile
cektir. 

Sivilingrad'da 
birikmiş olan 
külliyetli ithalat 
eşyası geliyor 

llergftn 15 vagonun 
gelmesi temin edlıdl 

Burgnz ve Svı~ir.ıgratıa. m(lm1J('kıeti

m!:z.e ithal edilmek i.:.zrı·l~ kJllryctli 
rru:ı...-tıar:d'a itha J.;,lt e.şy.aınıız.ın birik1lği 

tıi!diL·ii'm.Ektedir. Bu ith<.ıliıt (itı·a.sın;n 
mümkün olduğu kad~·r sür'aı:le me~n
lelketfnı&:ap getit•iJip piyat::..ıy,ı çb\.anl
ım:aı,1:1 l(:in Tioa.Pet ve M·i..rna.ı.lraf~.t \Tt:k;';.-

CDev:ımı Sa: S. Sü: 5 dı·) 

Hırvat Devi et 
Reisi ceplıeye 

gidecek 
Vişl, 24 (A.A.) - H.tle•, Hırvat 

Devlet Reisini kabul et.,)1ışıt1a-. Hırveıt 
D. 1

\ !{'t Reisi son!"adan Doi;u ct'pht"&Lr.°'1 
gideı,l'k orada çarpışnınk-:..a -0?.ıan Hır
vat kı.;v\'dlerin.i tcftış eclt·cıı~ıllıx. 

Pirinç 100 kuru· 
şa kadar ucuzla

yabilirmiş ! 
Dün Be-1 e'd:,..,e İıktl88ıt Mürlıµrlıüğrürıde 

Y.a.li ve B~lıect.yıe Re.Jeı I>o.kıtor LütfJ. 
Kırdarıın ri';yasıet«Ldl:} pinnç tacııierlı
n~n iştiraıkiyle bir tup~"3tl.tı yıapı.Lınıştı·r 

Bu topla.ntıcla, İ~l"n gü.'>lüiı: 
pit'İ.."lç istdılA;k.iniıa. 2{10 - 300 ı:uval de

(Dcvamı Sa: 3, Sü: 5 de) 

ğı t<ihrip edi.lımiştir. 

Kaikasya1da Alma.n taarruzu (Dev;ımı Sa: 3, Sü: 6 do) 

Bomba gibi patlıgan 
Bira Fıçısı 

Sirkecide bir garsonun ağır 
surette yaralanmasına sebep o!du 

Siı'k.f'C~<i..... • :rı c ~dıe 128 nu-
m:n ra lJ Ht.~~ity,~ aıt biıl~ha1ıc'Cle çal~anı 
Aıd:ı---n1 ı3d;-nd.a b"ıı· gaı·~n Cı:l:n. ~ bh· 
bıra fıçısn·uı a~ .. l'~k .isleifi-Cln tıçı pe.tkt
nıış ş;tldetle fı~ı:;zya.n tahl:.n parça.Jıarı -
damın yiiztilie isai:>«t. <'d<:'<l< çok atır 

Yeni ekim yı
lına hazırlık 

:;.uc."(:tt:; ya1"3!'an.'l1.asma sıEibe1> olnıu~ . Anıkaıra, 24 (Son 'l'clgı-af) - Zırai 

tur. Kcı~nbinaı1ıar Kuru,nıu önü1nUz~·ki r.ki'm 
Kaır."1l('de garsoıı crad.e '""remiy"°"k ytlı ;ç;n ç;tüilclerirule 300 b.n dı;Wı.r 

.brr hıa]ldo 001•1•.aıhpa~a liaı6t.ahansinıe aI'aV ıu100:slkıtml!Ş, eldeki '\"€.~ı.!,tl('n a-
kıakiırıJrnıf,:ır. z.runl ist'fadeırin tc:nİlli ir;:.n geOP ekıiP-

HııJıcıogluncla Çik Sa•!ıourla 24 nu- ]>eri de kurularaık: grceld gür>OOclü ı:<Ih-
maı~lı avdıc at.uran Cısına~ l\fad('ni F.ş... şı.1tmzya bRşlıannııştır. 
yıa F'aıbdkJS'tr..ıda çaJı:şıt'ken .elini ma- De\·lıat Zira-aıt i~Ieıt.mel.Pr.i Çlltfiıkled 
ıkıint°"')-e kaptır.m;,ş parnı.cıa{~arı }t('s~Lm'.ş.- taıı'alfm<laın <lıa. 100 001 cic:iıta:r a.raııi e-

t.ir, (DeYamı S;o: 3, Sü; 4 de) 
OP.nıe:'l Oe Brıyoğlu H~~t.ahanesin>P .... -

~a :tl1rılım11İır. 

fr~lillZ işçileri gldl
J Or, eı!rier aeliyor 

Viş!, 24 (A,A.) - C<>mP'eine'de bir 
·fSİ.r t~'Fni He bil' i.şç,i w·:ııw treni lk.ar
oılaşmışiır: Garda bir çek :ıaru;yctler 
btı]ıu~ınnuştur. 

Frwnısız €.e:f;ri de Br!non söz ala... 
raık, işçi gönıde:ırne işinin daıha g·C"niş.Li
;>-~efi;in} 11md·ulkJaı~nı biJdi.rnıişttr. 

Bir Amerikan me· 
muru uçakla An
karaya gelirken 

yolda düştü 
V:şi, 24 (A.A.) -- Bt:yruUan grl

m-akte ol'mı '\""e Am.e!'i.kaJnn An!k.ara 
Bi.~ ElçiUk ka.t;ph:>rindı<'n hirinJi ta
ı>Yan uçok A.loderıiııde düşmüştür. 

Sirkeci'de hat kena
rında hendekte ağır 
yaralı bulunan adam! 
İfade veremeden hastahaneye 

hüviyeti anlaşılamadı kaldırıldı, 
Dün akşam Sirkecide Gülbanc 

parkının altındaki tren hattında 
dolas.an Devlet Denıiı·yolları bek· 
~ilerinden hiri yolun kenarındaki 
hendeklerden birinde bir admuın 
ağır yaralı olarak yatmakta oldu
ğıınu görmüş, meseleden istasyon 
komiserliğini haberdar etmiştir. 

40 hin liral ık 
eşyayı kaçırıp 
saklıyan tüccar 
Hırdavatçı Sami Abu
a f ın suç ortağıda 

tevkif edildi 

rayında St~·lin:.e dôrt saat görüş
müştür. 

Müiiitkatta Hariciye Komiıseri 
Molotm da hazır 'lıuh.ınmuştur. 
Görl'i]meden E.'vovel Mo,•koıvanıın 
müdafaa terüb<ıtını teftiş eden 
Vilki: •- Mütehı:ssıs olmam.akla 
.berober, diyebiiirim ki bunlar ; 
şimdiye kadar görmüş oıduğt'm 
.ııeıfuar.gi bıiiyıtik bir şehin mü
dafaa tertübatının en mükemme

Memurlaı·a kumaş ve 
l manifatura tevziatı 
nasıl yapılacak? 

lidir.• 

Günü gelmiyen 
karııelerle ek· 
mek satanlar 
mahkemeye 

verilecek 
Bir fırıncı bu S".i:çıa 
25 ııra para ceza
sına mab.kôm edildi 
Bazı fırınlaırda \"e ba-kkaJ;...,.rdQ gü

nü gelmiyen ·k-aı'l1C'1~r nıu1kabilindc Ek
ırrr:t.\k satı1'dığı göril!ırnü.ş1 i.i-r. _Bll \"O.z.iyet J 

o güllltii ıst:hlUIJ}~ sa:hıpl-erinm (h~k:kJ!11ıl 

mutaz.arrır ·ptt,ğin1i<m her :k.a.ı ntıl..İn 

m11l~:iku gü.rilinde !kuJ.1anı1'rıaı::ı Kqy
nıa•ktınılıkiara ttbl·iğ olunn1u-i'tu.r. 

Bu P·nırin h!l . .a!ına. harıi<et ed n-

İthal edilen malların yüzde 
50 si bu ihtiyaç için ayrılacak 

Devlet memur\arHe hususi mü -ı • d • • 
esseseler rn-emurlarının giyecek y erın e hır emıı 
eşyalarının temini için yapilan 
ilıa:zıı:-Jıkl.ar c;<ık ilerJemi-ştir. 

Ticaret Vekaleti ~ıki'latlandı·r
ma umum müdürü Avni bu mak
satla şe<lırimizc gehniş ve yapılan 
ibız i\timada mü.him ıbir kar~r 

verilmiştir. 

İthal olunan ı;ıyeccğc mfrtea•t
lik n'anifatura ~yas:nııı \'e ku
maşlar111 yüzde e~isl halen tı.cir
lcre verilmekle vüzde e-llisi de 

itlla!at b!ı:ıliği emrinde tutoUlmak
tadr. Yeni kararla bu :ıü:7.dc elli 
miktarın telkmil meJTılekettc dev
let memurlarile husu;i müesse
seler mEmur ve müstahdemleri .. 

(Devamı S": 3, Sa: 4 ele) 

Muhtekirlere azami 
ceza veri ;ecek 

Akl!liye V-el1'ıl'eti müdl:!eiurrıu
miliıklere gönderdiği bir tamim
de; muhtekiri-ere verilen cezala
n az bu1duğunu bildirmiştir. Bu 
tammide e-1.<:ümle şöyle d-enmck
te<lir: 

c- Kanunda ruçJ.a ceza )l.rasın• 
da adıil niSbet tetııini gayesile ce
zalar iki had arasında vazedilmiş 

oMuğtı halde hemen devan.,lı su
r€tte cezaların asgarisi ])Ük"Tlc-

(]).•nn» Sa: 3. Sü: 5 dl-) 

Lcı'n :;ı,;ıu K<H't>nnıa Kanununa mıı· 1----=======-=·=·=·=·m.·;;oll;;,R;;o•;;-•;;-;;;ll;-:;;ni!;-al;;;:;;;:;--a~ll;;;-;~;:; 
lıa)rfl'! rnçu ;J>e m••hkemr6·e ve.>- • 811 il ti• R il 
mıeled :bilciiı~lınl~ştiı', 

Anka,a, 24 (Trlefon1'ı) - Şehr- · Ç E R Ç E V E 
rnizdıc otİstHtamet> fırını fahı:bi ?vlu~-
:fıa U:rsal baz.ı müşteriie::-e bir gür. son
Nlki .kıarne muka.bi.Jinıdc rlitmınk sıat~tı

ğınıdıan m&:hkA"Tleye \'l·ı"ilm:ş ve yirmi 
lbeş lira <ığır pa-ra oezaıs!n.a malı ... "-tılnı 
o;..--nuştur, 

Perakendeci 
Bakkallar Bir
liği lağvedildi ı 

Peraken<leci bak.kai!'1iara eşıya 

temin ve tevzi @imek üızerc Ti
caret Vekal'etinin emrile şe<hri· 

ınizde kurulmuş ol&•n birliğin fa. 
aJ,iyete gcçm~den }flğvedi·lmesi 

yıne Ticaret Vı'k~eu tarafın<laın 
dtin •bildiri imiştir. 
Llğva se'beıp olarak gıda mad

deleri ve diğer iı>tilıliık eşıyasının 

esasen ba>k.kallar cemiyEti tara
fından cEmiyet mensuplarına 

tev2i edilmesi göslerilanektedir. 
:Si rli.k bu emir Uz.erine dün J.ağ

vediimiştir. ;,_ _____ _ 

(Stalingrad)ve ötesi. 

B azı tebliğJıer, (Stalingra<l)da 

Alman \arın rki sokak daha 
aldığını kaydetmiye kadar vardı· 
ğına göre, arlık işler, şehrin pa
ket taşları üzerinde bir ileri, bir 
ı:eri dama oynamıya benıe<li de
mek ... 

Biitün bir günün bil3n.çosu sa
dece iki sokak alnııya inhisar 
ediuce, (Staliııgrad) ın mesela 730 
sokağını alnuık i~in 365 gün, yiini 
hir seneye l'ti ihtiyaç var diyece• 
•• ? 
gız. 

Hayır, hayır, latifeyi bırakalım! 
Sovye11erin (Stallngr.ıd) içinde
ki mukavemeti görülmemiş bir 
inat ve hınç (başka vasıf kulla
namam) ifade etmekle beraber 
Almanları bu şehir kapılarında 
daha haflalaru beklemiye mah
kum sanmanın yeri yoktur. 

NECİP FAZIL KIS,\KÜIU:K 

bulunuyor, 
Selim akıl, geçeıı ~az menimi

n in başındar.beri biitiiıı şark c~p· 
hesi tezahürleri kar~ısında kendi
sine yalnız ~aşırnıa ve Janı!ına 
düştüğünü kabul etmeli, butta 
aklın şerefini bu şaşırına \'C J. a
nılıııada bulmalıdır, 

Şimdi aynı selim akıl, hu ka:lar 
müzmin hale gelen (Stalingrad) 
boğuşıuasınd&n scnr~. bu ~rhİr en 
kısa znmaııda diişs~ bile bı:arlan 
böyle Alm~nlaı-ın isler §İmal, i<· 
teı' cenup is1Lkametinde ciddi 1ı·r 

harelrete girişecek zar.ıam bula
mıyacaklarıııı ve l!l4.2 • 43 kışını, 
bir mevsim C\'Vel hiçbir kat'i ne· 
ticeye varaınuınt~ olarak d@ğu 

cephesinde geçirnıiyc mecbur ka
lacaklarını hesap elmck hakkına 
maliktir. 

M;ıalıaza, F.yllı!ün son haftasına 
gelindiğine ,.c şark cephesinde 
benüı askeri ve iktısad.i bakıiıı
lardan kal'i bir ne1ice nlınınamış 
bulunnlmasına bakılarak Alınan 
Baskomutanl!ğıntn yeni bir karar 
dc~re•i basında bulunduğıma bük· 
melmek g;rckfü. Şimdiki halde, 
şark cephesinde harekat Alman
lar hesabına ~iiprlıcH bir durgun .. 
hık merhalesi geçh·mektedir. Sta
Jinp:rad'daki sokak muharebesi 
artık mahiyeti ne olursa olsun Al
maıı ve Rus ordular mm mnkad
dernt harbi olmaktan çıkmıştır. 

Mahdut kuvv•tler burada biribi
rıni yer haldedir. Bunun dışında 
hemen bütün cephe b<>yıınea Rus-
1"r yer yer küçük biiyiik fosıbsız 
taarruzlar yıpmakta, Alman or
dusu ise lıu taarruzları karşıla
nrnkta huluumakla beraber her· 
hakle yeni bh hedef üzerinde ha
rekele hnzırhtnınaktadır. Eğer, 
l\fareııal Bock'ıın azli lıaberi doğ
ru <'!karsa bu azil haberini Hitle
rin ,cenup i,likımıetinde yeni bir 
ta:ırnız hanllesi-nde bulunm.ak js .. 
tcmesinİı~l. bir başlangıç noktası 
saymak kuv,·ctli ih!!n1aller arası
na gfrer. Belki de, l\fareşal Bot·k 
StaEngrad miiradclcsi bftıncden 

ve K.afkaslardaki i~gal ordusuuun 
geri emntyetinin % 100 tesi<ı edil
memoslıulen önce Kafkaslarda 
tecnba doğru yayılmanın tehli
keli olahilee~ğini belirtmekten; 
yine belki de mu ay yeu müddet 
ölçiisii içinde Stalfograd'ı zapt ve 
cenubi Kafka~yaya ineınenıekten 
\"e (azla ihtiyatlı dananmaktan 
ho~a gitmemiş hulııoınak<-adır. 
llcrhnlde, bu haber, tahmin ve 
tefsirlerin sıhhat dercceı;i ne olur- !=========-.,,-=--== 

Bekçinin gösterdiği yere giden 
tahtta memıuları, burada 35 yaş
larıııda kadar tahnıin olunabilen 
pejmüroe kıyafetli bir şahsııı a· 
ğır yaralı nlaıak inlemekte oldu
ğunu görmüşle-r, ifade vermiye 
muktedir olanııyan zavallıyı sılıhi 
imdat otonıobilile haslJıneye kal
dırmışlardır. 

Taohtakalede Fındıçılar soka
ğında Halilllıanın altindaki 6 nu
nl&ralı m2ığazade hırıdavat>çıllkı 
ya<pan ve Maçkada '.reşvikiye 

cac!desinde Modern apartmanda 

oturs.n Muse\•i tü>ecar Sami A· 
buaiın elindeki 40 bin liralık hır
davat ewasını şimdi satmamak 
ve ileri<:l>e kiirl:a satmak ümidile, 

c. B. Partisi İdare 
Bey'etı BaşvellU'I• 
Belılitlade toplandı 

Yalnız şu hfrkme varmanın ye
ridir ki, (Slalingrad)ın nasıl ol
sa düşeceği, hatla düştüğü mütea
rifcsinden sonra mesele, bunu 
takip edecek Alınan harelretini 
tahıniırc kalmışken, artık ken
disini taş taş salmı~:a karar ve
rişi!" bu şehir, bütün dikkati üze
rinde toplamış, öbür hedefleri 
körletmiş ve Sovyet kümelerine 
kış me\1simini bizıat satın alıp 

hediye e1lecel. bir ııalıay.a ~ıkmış 

Eğer Almanlar, 1942 - 43 kı~ nı 
bu şartlar alr ,ncla doğu cep besin, 
de geçirecek olursa, bugiin yiizde 
elliden daha düşük olan zafer ib. 
tiıııalleri, benre bir ~·iizde elli da
ha azalmış ola<0ktır, sa olsun muh3kkak olan tek şey 

şudur ki, Aluıan Başkomutanlığı 
6ovyet Rusya üikeleri içinde 
Soıyetler kadar yorgun, Sovyet
ler kadar yarah <>!arak ye:ıi bir 
karar \'c h.aııılenin arifesi ieinde· 
dir ve bu karar yakın gii~lerdc 

kendisini ortaya. çıkaracaktır. 
Anıma, cenupta, 1trnına şimal ,~e 

merkezde. Bizce, zaman darlığı, 
bayati ve iktısaJi sebepler bu 
hanıl~yi cenubi l{afkas istilası 

yolunda meydana \'uracaklır. 

E._TEM iZZET BENiCE 

Bir kaza mı, yoksa bir cinayet 
eseri mi bu akıbete uğradığı he
nüz anla~ılamıyan yaralının hüvi· 
yeti de belli değildir. 

lllüddeiunnımHik ve zabıta 
vak'a etrafında tahkikata devam 
clınektedirler (D""<.m.l Sa. 3, Sil, 7 de) 

Ankaı,., 24 (Telef<ınllı) - Cuırr.l11ı.
ı:;yct Halk Rart,ı,ıı İdl!lre Hey'eti dÜn 
Umumi Reis V<'l<:IH B. Şükrü Sa.m:<ığ· 
'unun Re~liğinde bir telpkıntı yaparak 
~r.tı mü'h-'n1 karar:aı· o.1m~:ttt. 

Fakat asli\ gözö'lıiıtden ka(ır

maınak lazımdır ki bütün bu za
fer nisbetleri, So\·~etler ,.,, Alnı•·n 
lar aramıda değil, aııcak Jl1ih•er 
ve demokras~·a!ar arasnıdo ha1ıra 
gelebilir. 
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HALK FiLOZOFU 

KAR YOLU 

Rir vatanda., gozoteıere f<IJ'• 

ıe bir ilan verm~ 
•Rakibi olmı~an ve 15 sene 

muddet.le i~letme hakkı bulı> 

nan ve gün d-e va~ati 400 lira 
ııte}rıı ve ınak.bul bir kiır temia 
eden giinün en mübrem ihti
yacı.na ait bi.r san'at işinin te
sısı ıçm 10 bin linı sermaye 
k<ı)·acak şerik aran.maktadır. 
Adres fılan ..... 

Böyle bir iddia)·a 41.erha.1 
inanmak cüçtür. Çünkü, günde 
400 liralık k.ira 5e.rik anyan •· 
dam tasan·ur olunamaz, Nere
de kaldı ki, bıı şerikt<ın, ancak, 
10 bin liralık bir sermaye isle· . . . . ,. 
ıın~e .. ınsan e\:,D& sa ar, eşya-
sını satar, borç harç, ne yapar, 
yapar, bu on bin !'.rayı bulur ve 
ı;iiııde 400 lira kira bir başka
ti. nı iştirak dlİrmez. 

l'ukat, benim üzerinde d....,.. 
ra~nn n<>kta, harp çıktığındlHl
heri, bi;yle oc:ıip birtakım işle· 
rin de beraber zuhur edişidir. 

EÖLENCE 

YERLERi 

Gazetelerin yazd.ıf:ma gılre, eğ· 
lence yerleri de durmadan paha· 
)anıyormuş. Me ela, bir barda, biz 

kı dak sodayı 3 liraya veriyor

Jarml<j! -Canım, bu da lif mı, bara git-
mez.sin ve soda yerine, ağımı ter
kos nıusl~una dayarsın, oldu 

biıti! 

IlİR SAÇ 

PROFESÖRÜ 

Bir ilan gürdüm. Bır saç pro

fe..örü (!) üç liraya bir saç dersi 
veri) onnuş. Bayanlara şöyle hi
tap rdiyor: •Arhk ak saçlardan 

kurtuldunuz.. Saçmız.ı istediğiııİıl 

renge boyarım. Üç lira!. 

E\·rt amma, saçlan beya:ılaa· 

m.s bayan nerede ki, gitsin de b 1 
profe,ördeıı (!) den alsın?. Beyaz 
saçlı kadın giirülmüş şey midir?. 

KAÇ AzA 

Sf:ÇİLECEK:. 

Şehir ;ı.Ieclisfne seçilecek yeni 

iıuı adedinin 62 mi, 72 yoksa 

82 mi olacağı yolunda geçenlerde 

bir münakaşa \·andı. 
Hal·lrnld, en doğrusu, ha sayı

sını 40 olarak tesbit etmek ve 

ad na da ·Kırklar meclisi• de

mektir. 

B iı l."IT 1 VE 
'\'ATMA..>; 

İ<tanbul Tramvay ld3resi bilet

çi ,.e vatman bulamıyo!muş. Rİ· 1 
'ayete göre, bu yiilldeıı garajlara \ 
çekilmi~ arabalar varmış. Bandaj
sıtlık y iiruııden garaja çekilmiş 
arabaya akıl enliriyoruz. Fa.kat, 

biletçi ve vatmaıısu:lık yüzünden 

araba garaja çekilir mi?, 
Demek bu kadar .hol maaşla (!) 

i~• kimse ra!l'bet etmiyor, hayret 

do~! 

AHMET RAUF 

RE.ŞAT Fl!.YZl 

Kendilerine iş adamı ismi ve
rilen birtakım insanlar, bizim 
gibi maııt sahipleri gözünü .. 
ym otuzuna d~ beklerken, 
öl.e tarafla, nelerle uğraşıyw
lar. 

Böyle, birsok kazançlı ~erin 
ortaya çı.ı.tıtı mubalckakt>r, A· 
rada bir, p pah~ devirle
rinde, hadais heı.apuıı, ıu gibi 

para harc~an bir zöıınren.iıı tiJ· 
:r~ bUııediliyor, bu İll· 
uıılann, bu kadar parayı n•ıl 
ve nereden bun.ı...lı.lıınnı me
rak ediyoruz. 

Yukndaki ilin, bir haleti ru
hiyrııin ifadai olmak itibarile 

enteresandır. Tamamile dofrn 
olup olmadığı noktaaı ayrıdır. 
Fa.kat, bunan gibi, hıma bell%H 

işler çoktur. On bin lira serma
ye ile günde 400 linl kir temin 

etmenin meşru ve makbul ol· 
duğunu kabul eden bir haleti 
ruhiye! 

Dil bayramı hazırlıkları ' 
Dil 'bayramı münasebet.ilıe bu 

cumartesi günü Ha\'kevierinde 
y~ılacak olan k:utlamafarm pl'og 
raınhın harzıNnmışfll': Beyoğlu 
Halkevi tarafından o gün Tep~ 
taşında 2500 k.işi.nk bôr müsa.
mere verilecektir. Ayni gün saat 
16 da da Üsküdar Halkevinde Y"' • 
pılacak olan ihtifalde Yunus Ka
zım, rmıa'<im Kenan Saner taı>a
fından hitabeler irat ohınaeak ve 
!bunu öztürk.çe edebi yazıların o
kunup İsmail Hakkı Bal'tacıoğlu 
mm cKafataın taın3t1:isı• piyesi 
takip edecektir. 

Sarıyer Halkcvinde 
dil bayramı .•• 

Dib bayramJ münasdbetile ö
nümüzdeki cumartesi günü Sa
rıyer Halkevindc bir m<'>rasiın 
y~ılacaktır. Merasime sat 18 de 
başlı:nacal<, şiiıi!er okım:ıcak ve 
temsiYıer vernecektir. 

Hava Kurumuna yardım 
eden vatandaıJar 

Son bir halt~ uınfında Hava 
Kurumu ~m:iz şube.sine va
taııdaşlanmızıdan isimlerini ve:r
miy-cn ü-ç :ııat tarafından 10.500 
lira. deri fahrikat6.rü Yani Tir-
yanWicbs 1500, deri ve kii6ek> ta
ciri Nişan Hıntıryan 1000, Sala
mon Çiprut 1000, Yorgi pitras 
500 Lokıanta sahi!bi Hi~t ~ 
dulioıh 250, deri, küsele l'aCiri Ne
sim Toledo 200, l\lb'z Adut 150 
lira tellıeruatta bulunml'~1 ardır 

• v ika Uı9ı: l LL ı;ıe..-tı .. eJt~ 
mt!t v --~~ o!..1.ı·u ve dC: -t ' rı
il Arm;n, 600 gro :.k rlamc.gı kırk 

e,l'lt le " lı)"tl<' "' 0.-. ' oyn. .. 
Ve Jıcjcıuıta!ıarıdıa, "~o.sız olıa1'l!tk veri
len bu t lonıcJc. ış:nııı rnıwı: ı.r.cı bir 
u;,,· :... ÇÖZÜ !qm eımi:'ti '. 

Fı.rtncJlara. ba'k.1U'9811'1':..'l., orUarm !ka
b&ha-t\ yoktw-. Onlar m&.8\mJdur ve hat
t4 mai<!"", mut=ırnr '"""'~.dlrlfr. 
Bu 11.bi !;'erde ~!il tesiı'le,.; y>.tlııtur, 

O h.l:GP, \'f' .. ·k&sız o •. r ekmek veres 
L:>-Kantıı. l.ar, bu rkmek;eı i :naıt>:I t.cda.r'. k: 
edıy<>rb.r?. 

Bu muaımmaıın ('(;ziHır1"'0i W;wı, sulh 1 

.......Umi OO:öflli'A1N'cEVAT 

r EDEBi ROMAN: 100 

1 
AŞK GÖZYAŞI 

SELAMİ IZ'J.E'l' 

ve 
Yazan: 

İKİNCİ 

- Metıır et t~ kim?, 
- Erk.eğ m. Ben. >Olald<1& bekli· 

'IW 
l::>UWı'l Ko~~u: 
- Büy bı'" SU" ona aÇ'lh.r mı! ... 
_ r.,..,,,. açt n ~... Ben de o de-. 

r.ıeJC" ... r; ondan~ ... M~rtti.r. Sö-
z~:ı tam ı üe N:ııeD>eyi ..• 

- Oy ııy-..e ç k ol. B:ına ya• 
cı e ya. hayır> d:ye cevap "·er-Az ... 

B r ~ 1 s0'3t8. ş işlen geçer. 
:;i• K -Ol[ ı;n daha <tiişu<ıdil, 

?ı.'!·.t- t Cltxiı bı ce~J.klidır, bir ko-
• oı. b 

s ~nı 
d: 

.. r o. 
<" ııdl, g L e ın.... içi parla-

-D 
- E .. et. 
S "' n ye:-.nden kalık.tL d<>loabuıı.n. 

\'Ok """' a.ı;t., bilyill<Qe bir cüzda.ıı· 
cm. ntl tan<' yllzlüit ç ıumı: 

- il.' baıkıı,yı,aı, 

S nr...ı kt. t:.t s\!l yazı 
t <b, ka, tı yazdı: 

KJSJ!\l J 
- Bunu da al ... 41 bitırdul<!n ..,ıı.

ra, yll<H J.:3<iLn artad.>., icaybo)up a}t.ı 

ay J?egınce ema hem büyllk b<r -
mayc daha ~mı, hem de bir 0.1-
I be.tlıyacağlm .. Yalnız çabuk ol, 
vak;t bybeCmpyin ... K.en.an çıkmadan 
evvel MZ orada bulnıııma1-uz. 

Silzan, humm&lı btr h..,ecan lçin<le 
Şe fb>ın <>rnuztmdM> tuknu1 l<ıv-
pıya ooııru .~yordu. 

Eşikte durdurdu, gözler;.,; Şt-Lkarun 
g&Llı..,..ı·ine c.lJcti: 

- sa.;,. ;ılın.at eddıij\rim d.ejii 
mi~ ... Diye ~u.. 

P~ bl'\IBD!a b<Or:ıcyi göze a
lan Şefika: 

- Hlç menlr etme, dedi, itimat ede
bilirsin! 

Şefika loonııltlzı çık;tt. 

111.ttroct, ducWrlarmnı ucuna bir li· 
gara il!flinnil, kasketini yan eğmiş, 
kald.rım<ia oabı.rıoız.IADa.ralı: bic ~ 
b!r yulı:an gidip geliyo rdll. şefi.itayı 

ıörilrıoe durdu. 

"..,'· ·--:-:·:· ~- ... ~ 

g~: · .. ·';: 'if,i?;~. 

Bayat ıeneıerl 
we maaııar 

H&,1Qt p~haıbi.ı&'ı, !t'\iaılıi.d& Şll-rt"'-1', 

M z...y.a.Qe ml.Wil(yyen gei.ti.t·li ir.ronlla.rı 

uı~ ro~. Aylık aı:tibi ıMr a
d&IJ\, f'•llar yü;a;ııld<l<J,<" dlı.hıı. m~ül v"""""'"° ~. Hayat, tJuıe\m, yUıJdo 
koç yiWıı lm"1t.r. Bir \'Ol< mOO<lclettd.e 
yWııle JÜL. Y'üzd.e ÜÇ :r\J% yilkseı.nJo 
m&dıle.lıer de ""'· 

Ge\)en ııün. bir mee: ... ~e. bir kaç i!lı:.
:ınElk'<:ı> hocaıs• y le t.ın Jflım. Bun 'tır, 
eenç, oı<a y""1 """"1 '.<ıroı. M<ıVll<> ha.

;yq.t pahajıl ........ ""'"' ' " intika.J e*li. 
İl!lcmeldep bocalarırun, H u.uııl İcla re· 
leıderı mnms a.w .. lacı yU"4ilDdıen ne D
dB.r zarar gördüğü uz-.ın uzoıılJQ<i k.o
cu}ı.Jidu. 

ltl&ı<!ııl, o mfcliste haZll' lıulwıuı 
b>.r mı.aıJ.Jim, oo Y'lh!t kıdtecıııi o!duğu
bald.e hAJlı., 20 l>ı'& K'I ~ 00.un· 
duğumı söy.lıodi. Yirmi yı.l1lı1Jt ludeani o
lan bir !>aşk• .muallim'<ı •ll maaşı da 
~ lira. iıdt.. Bu ıkLrA:.st ~ırııındı. ka.l
dığ.ına göı·f'- 675 kuruş nıa~~t.a .ın~ 
ğjl giı<l:g'ni oöyledi. 
Fev1'»~ zamıın. bir cem:i;yçön 

aksa.Yan la raCarıru dalıa ziya.d" ml!';ı'· 
da na çıka '"n.<ı.k b:ı i<ı.ırJ<dim, f.:ı;) dalı bir 
Jınlihan vn ohıTor. Blneeniı.:~ bu 

~~ın is!irodc """"""" bi,J
mesıb bLbr.eliyi:ı. Biz de ~ tıt~ 
cŞıIDn. cıiOOefı bai.i ed>lm 'l"' ~ık bit' 
m<""'1 olduııu, l>u hayat pl!lııı.lılı.ıında 
bir ~ ~ adaşıianıftır. As.ı ım,a... 
J1 20 J>ra olan mual,mliıı çolugu \'OCU
itı ...ro.r. Bir ev gaçlndlr••cc5«.r. 

İllı: tror..atıo., llerl<es>n J>;.diği llibl, 
lodem, zam, ~ g;bi itler liıl ' klS
_ _, ~ mf'V'lu.Jardır, Hm bir .... 
bep ve şaıt va,rdJr. Htll!A, bez.an, im
K:mıııı:!ı:lk.lar cı.rtaıYa çııkar. ~oe oıa.. 
nık lıa, bu h:>callar .mı.t<illl' olur. 

İlkrn•'lkt<;ıı hocalarını daı, Maa.r.i! Vo
iNlii\ il2le.rine n'&l Edinmelidir. Bu ;, 
uaaıl ""1>'1dbilir?. Elb;>.1te buıı(ine lıa
d:or bu mE'V3U <tiliünülnUi:jı, etüd edil.. 
mişir, Brr l:ıııtl ~i bulunabilir. 

On :rıl ev>"<i meıl<ılepten çı!antş, ı..... 
3"'1ıa atdmq bOr ırıencin ...ıı maqı bu· 
illin 20 ;.ra<hr. Y ne on yı} ev'Tel bl<' 
başka l{lplen ~ baya.1ıa :ııı.;.. 

moş bôr genc:O asll maaşı buı:iln BO '.li
mdır. (Veyhut bcına ldtabül edm üc
ret, 1l.bslsat alır.) Dt'lyloe misa:.er va!'· 

dır. Bu yillc',eıt maas alan delikanlı 
nereden çıkırı= çı<sın, ne Jı:adM Jwiıi}j. 

· yrtlJ o~a olsu:n, nıh"3""~. kl<leın de
nrn1 ada; tt demen bir ıme:lhutn va.rdlr, 
bu .lcade:r" bariz nbi4letaz Llc cı: ur mu?. 
On yQ evwl hayata ı.a.,lernı, ~ 

J'B:ıla iıısan!mm bu,,"ilnkıü maaşle.rırım 
caıdiğl gref•te bolcımz: 20, 25, 30, 35, 
49, 50, 60, 70, 80 ... 

Ve Bunların hepsi on :rıkbr ~tf.a,
dıriar. 

R. "4.R/T 

Şehir harici seferleri 
yine ihtiyari hıra ıl ı 
Taksil<>rin benzin istfhkakı iki 
misline çıkarııldığı halde şehir hıa· 
rici sefeTleri yine ihtiyari bırüJ,ı
mıştır. Müşteriler şof&l,;I1Je an
cak pa-zarJı.k yaparak şehlr hari

'cine gide-bileceklerdir. 

Lokantalarda ucuz 
tabldot meselesi 

Betedı) t' da mi encUmenıi ııo 

kantllliann y<'mek fıatnarı ve hu-
u i bir t· !ıldot iş. üz.erindeki ka

rarını '.>ır tür:ü \erememekt~dir. 
Bu yO:oo 'belediye iktısa t m ü&ür 
.. "iııniJ.n tetk'lı1er1e buhmması 

2:.;ıruri trôrü'.'"'nektc dır. 

1 
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Şefika işaret ~ eal.ladı. 

M<tı:met gt»ldi. 
- K. >.:lımdın ~!... Amma. ela u,. 

zun sürdü. 
- Sı.irer z..\h.irL. 
_ B,... lı;e yaradı mı?... BWr ~ ı 

uçlandm r.u?. • ..ıi 
ş.~.ok.a. ceı.-a,,p verıned.i, Qant.asııu ara

t:ıaı, b.ın.'<:ıııotları gi)slel'd> ... 

11!<':.•rr.t:dın gôı<leri :r~.nrukn uğradı: 
- Vsy !babam vay!... Ulıan bu ne 

tıc .• ins:ı.na ıx,. :rero bu kada.r papel 
\iCkmrrrz~ r ... 

- Yil.!1J~ ,.aittimi.z. yok .•• Şvl'3ıdan blr 
öh"TIOb: e a.t...ya~"Im., a:n'a.tırı..'"Yl... Ba
den nıc .istedi.kık'rlni anlarsın ... 

- Bu kedac papel olduktan ron.ra ne 
l&t.P.r>eroe .,lıttıinla, )'ll'l>llll'ız be ... 

l\Jıtılı:nCdin üı;lün.de reııtıi '~!re 

1 
kr':'~ sohilc bir 13.ciı.·erl cekır.t, ai.Y&
ğında bol paça.lan yırtılı: bin ı,;.. :ı;.lu>Ji 

•n bir panta-ton va..'"Ch. Kı&a boylu, 
llkmıo:, l"'i<8.lade kuvvetli t>;r adam.. 
dı ... 

Yarıa eğdljjt katketin'n b;r k<)ne.ruı.
dP.n brl!Ya'lltlıW perçeınleri çık!yordlL .. 
M>ıbmede sorwsanız ~ eıi<ekti 

ve şıl<tı. 
İŞ &'(il'tl )"Oktu, Şe!ikanm l:are!ldığı 

para ne ya;:yordu. Şefika da a,.,. sıra 
gü.nıııiellğeo gidıyor. a rad.• gırad.a g.i.zli 
ev lardt' ça Jı:,ıvordu. 

(Dçvilmı Var) 

Stalingrad ve Grozny için başl.ı
yan kat'i neticeli muharebe~er 

Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~emili1 er() 

Doğu cephesinde: 
EyKıl ayının brlm•-si.ne daha biz 

hafta var. Al'l!an ord.ıısu 25 Ağus
tosta vannıı olduğu ıruntakalar
dan daha ileri gidememiş, bu müd· 
det :urlında • uzun ric'ati mütea,. 
.kip • birdenbire başlıyan Rus mu· 
kavenretini kıımıya çıılış~tır. 

Staliograd'da Rus müdafaası
nın bir ik.i hafta zarfında eriyip 
tükenec~i 7.annediliyordu; fakat 
Rus mukavemeti gittikçe şiddet
lendi, Tehlike '"' felaket büyü· 
dükçe Rushr daha ><>hatla dö,·iiş· 
miye ba~JaJılar. Ru~ mukabelesi 
bununla da 1'almadı. Stalingrad'ı 
müdafaa edı•n Rus ordusile şimal
doıı Almıın oıdusunun sol eena· 
hına "evkcıLlen taı:e Rus kuv· 
,·etleri mü ·trrekeu taarruza geç• 
tiler. Bu umulmaz taamızlar, 
Maresal Fon Bock ordu•unu bils
büt;;,; şaşırttı ve müşkül vaziye
te soktu. 

Rus Başkumandanlıi;'l, bu iki 
Rus ordusu'lun iztibat lemin ede
rek birleşID"~ini, yani Alman sol 
cenahını b<>Zguna uğratmasım 

beklemektedir. Bu tahakkuk e· 
derse Stalingrad şehri kurtarıla. 
cak, vo Alman ordusu geri çekil· 
mek mecburiyetinde kalacaktır. 

Bunun içindir ki, Ruslar Al· 
man ordusuntın tııh·iye almnrna· 
sına ve sel cenahta kuvvetlen.me
ııwos!ne ehemmiyet veriyorlar. Bu 
:maksatla Ladoga gölüne kadar 
uzanan cephenin düğüm nokta· 
lannda (V Nonej, Briyansk, ı\e. 
jev, Volkof)da da cephe taarruz
ları yapmıya devam ediyorlar. 

)1areşal Timo~enl<o, Stalingrad 
şimalindeki Alm:>n müdafaa kol
tuğuna henii7 yaramamıştır. Rus 
tebliği, şehrin şimalinde arazi ka· 
zanıldığını, buna makabil Alman· 
!arın şehrin birçok sokaklannı 
işgale muvaffak olduklanm bil
clirıniştir, ı i 

Kııfkasyaya gelince, l'inlandi
yanın ayn sulh isteı si haberi 
üezrine Almım tebn&i Fin dağ 
kıfalannın Ka.fka•yadaki hare· 
ket.lere i.5tirak ettifini bildirmek
tediz. Karadeniz sabilimle Al· 
manlann Tııapse • Batum istika· 
metinde seri biz iJ.,ri barek.eti gö
rülmüyor. '.'iovorosisk'in cenup 
doğusunda, ayni mıntakada mev· 
zii muharebeler olmaktadır. Rııs· 
lar cepheden mukavemet gö>re· 
rir!<e.n. donanma ile de Almanla· 
nn gerilerine ihraç teşebhiide
rinde bulnnııyorlar, böylelikle Al· 
ınan • Rumen kıt'alarını meşgul 
etmiye, zaman kazanmıya çalışı· 
yorlar. 

Grozn~· pe!rol sahası içiu ~·apı .. 
lan mücadeleye gelince, Aluanlar 
aldıklorı takviye kuvvetlerile 
\'iüıdika{kas, Groıny şehirlcrile 

Hazer sahili istikametlerinde üç 
koldan tl'krar taornıza ba lamış· 
!ar, Viladimirovsk, Terek....., Dois
koye mevki)erini işgal etmişler
dir. Maamafih Ruslar bunu henüz 
yetid etmemişlerdir. Şura.,, mu· 
hakkak ki Almanların ileri hare· 
keti çok ağıroır. Kışlan evvel Ba
tum ve Bak(lya vumalan vnrid 
değildir; Kafkas dağlarının geçit
lerini elde edip Kor nehri vadisi
ne inmeleri de muhtemel değil
dir. Ruslar, Stalingrad mmtnka
sında bir parça. da Ka!kasyadaki 
Alman ileri hareketini ağırlaştır· 
mak ve takviye etmesine mfuıi 
olmak için mukavemete ve taar· 
ruza devam ediyor1ar4 

Stokholm ~• T,oııdradan gelen 
haberlerde, Bitler ile yüksek ka· 
mandanlar arasında ihtilaflar çık
tığı ve iMare~al Fon Bock'a i:zin 
verildiği bildirilmekledir. Uıı ma
lumatı şinıdilik ihtiyatla 'kaNlı· 
ynraz; fakat şunu lrntı~latalım 
ki l\fo.kova müdafaası karş:sm

da da böyle ihtilrular olmuştu. 

f.fAHKEMELERDE: j 

Ben bu terbiye .. 
1 sizliği ömrümde 

görmedim! 
Genç b "'1«m<h. Pok uabl görü,. 

oüyoodu, Goı>ç b>r kız. da~ K<n· 
wı:ı> ~nü dd;a rdi,..,00: 

- .EXeodim, diı'nı'du. Ben, k=diai
run h~ aıt:':~ıro. Bir kaç 
de!a be<ti hemşil'OS')'le ·beııllı;:r gördiı.. 

Çlnd:an oonra peş>me dO,ım'e b!t~lıa.dL 
Ben yüz ,""1lnoo.n. Dun 7rne solallrr 

ta ....,ı;ıwı ı. Benm "' ıc:m ll!ı1rl1<ll< """'1i. 
Ben aldır!:$ oemcyıp ~e. ar
k'ıımdon koŞUp tokıatlwnıııw. oa~<W; 
:O..va<;ıyım. 

Genç adımı, sınirli sinirli aJ'lilı kla:IP 
tr; ~rı; s-nlırl'9 

- Efen<Rn, dedi; bu k.üçı.t hamın 

0..-az aç.ır saç.k. Hrmşırem1e lronuş

masuıa, göril'itll<'sine tara.tıa. dc,f:;lllıın. 

H~IQT.-e u•"' ~yle<hln; b\.rıa dıa. Yi ... 
ne b~ibir~.rrini buluyorlar. Brrabrr, s~ 
rı&.-:ıtıı~T3. 1 pastıatrJDeh·rs gidi)"O'fltır, Bu 
lı:;,;!ı,cri ruç l>.!ğt·ım' yon.mı. Dün yolda. 
.....Wdl!ll. KILrdeşun de yüımmRydı, 

- J.\\•r'mllll Hanmı, d(dını,, ..., kar· 
deşgnle ll'21l\CJ,~l'n ~YJ>!'UID. Siz 
onu battan Ç!kanyorsunuz. Soara.. ne
lıce ft.ma olur. 

- o, tıenan an:ıdaşım, dedi. Ya.. 
nml3 g...tlınce ltovacaik değiAn yu! Kar

ı d~1nize sılizüntizll ceçfrın dt'. ~nvna 
geim<»in. Yahut, CY<> k:4>a,yın... So
lııağa bmikıne;yın. 

- s·z. dedı.rr .. ıyi yer1et1e tJit.nı.i,:yw
.,.,uz pclt. Ocu .ıa beTober götilrü
~~nvz. Uı~ buna ruu dt!ğrı:im. ~
""' ~a.'k.mıı.:ı.. 

Ne dese beğenirsln<z? 
- Ben baş'ta.n çıl<arırak. ini)"ll-, 

o, SlJ'1l oo,;,p !kıçtan çılk.cıın df'mE'ız m-'?. 
Ben böyle terblyesiz:<ı;• öımian<le gör
nııt<fuı. İşle, on~ Wt>r'.ne b>r iki tdt:ıil 
vardl.Jlfn., Bunu da, heı"..n bemşirennln, 

h<rn de k~ iyi:.ılt ı.,;n yoptım. 
Tc~eıizlo:t ('lkne;lrı diye. . K:tl'd<wt 
lt;i takm vurdwn, 

Maıı:rnmun l<ıikardeşl H"1lye ş;thit o
Jıaıra'k ditı,enndl. Ne:iman~ si•y~rdikle
rı:ri try•t f!t '· Neriınanıı. W'cıt'arJtm 
cören b r ik:! lciş! daıha cı;,,\enildi . 

?ıı~. tr..nnu:ı Kama .., yirmi 
beş hra pa."" ce:ı:a.oı ~mııs!ne bnır 
\""1i., 

K """'1 nıııfrt:emed eın çlap laırltdonla 
g\deı1k n., ar ;n,.<.an, bıd<ınm lı4' 
~ yıanmd':? Jrend g;t>i b'!ris•ne. 

- Kı:z dogı-u oöylem<ş, ~. Ma· 
tleın o b lan çtiro•'rr'<ll< l!t.iyor . Öbü
rü de B(.V'a etsir . Kıçf'1n ç*51.n!. 

ırtlSEYİN BEHÇET 

B. Oky8Jlusta -ı 
Hakimiyet 

mttcadclmt 

Adaları ve Sula-
1 

Yazan: 
HAmT 
NURt 
IR.IAK 

J aponlann 7 lbi.rincilkiı.n un 941 
de Bi1o!~'ik Amerikanın Perl 
Harb1'r deniz ü;;sü.ne yaptığı tay
yc.re hliicumu neticesinde ba·tır

d:ığı harp sefine4eri yü.ıoünden 
Biiyü.k Okyanusta kuvvet muva
zen<li kendi lahlcri.ııe dönmüş, 
ôbun<lan sonra Felemenk Hindi:r 
tam adaları, Bir'~k Amer'lkaya 
ait hir nevi müı>tcmleke ve ileri 
üs halinde bulu an F>Hpin t:ık:m 
adalan z.ıpte<L'.mıış, Ti.mor ada
sının ~al.inden snnra Japonlar 
Yer Gın<"ye de asker çı.karm:şl.ar 
ve Avsutralyayı tt:lıdit ey'lemiş
Jcrdi. 

J\!idv.ıy ve Mcl'C'an deniz sa
va~l·rındGn ronra Japonlar n uğ
Tad.:!L:ırı zayiatın, kaybcttikeri 
haı.ıp gemiferini.n Amerikalıların
ikinden fazla o'lırıası, Avustral
yanın ~ali 

eylem~tı. 

tOOlikesinJ 'bertaraf 

Qeçen ızy Amerik::ı'darın Sa
lomDll adalarına Y"!'hhrı ihraç 
hareketlerinde kazanclıl!ila·ı mu

vaffak,iyetleri, daha evvel Mid
vay ve Me.ıcaıı denizi sa'Vaşl:ırın· 
dakine iJiıve edilince Pasifik Olrr 
yanusunda Japanlan bdkliyen 
yenı teh.hlk.eıler oldu,ğu an12.şıh

yordu. 
Japcmya lbalhriye-s; ve hava. 

kuıvveUeri a0c)1hlerin.e neticele
nen bu hiıdist-leri yeni muvaHa
kiyetler!.e Jehleriııe çevirmek hu· 

susunda sü.r'alli hazırlıklara gi
rişmişlerdi. Jı>pon'arın Avuslral
yaya taarrın: ed:ip yapacakları 
iıhraç Jıarek/tirı; tek'Viye ede<bil

meleri içm, Yeni Ginedeki Port 
l\:lombi müstahkem ~iini 
:zapteylemeleri Jiızımdı. Çünkü bu 
mü.,tat.kem mevki Avustra.!.ıyalı

lar 'eLnde 'bulunduk'Ça Avustraı. 
yaya iohraç olunacak Japon kuv
vetlerin'n i'kmal ve t.a.1<1\•iye Y~ 
]arının t€hl\keye giımıesi illıtimal;. 

]eri fazb idi. Salcımon adalarına 
yerleşen Japonltr, Brrleşik Ame
rika ile Aıvustralya aras•ndaki 

yolu keserek, kh!ikeye düşüre
rek General Ma'l< Arliir kuman
dasın<k ki .Avustra'yanın müda
faasını temın eden kuvvet'~ri tec 
rit maksadında idiler. 

Port l\lorSbi m~ahkem üs
süne Yeni Ginedeki Japon kuv-

vetier1rı'n takıviyesile baş!ı'.)'an 
taattUzlarla Salomon adalarında 
buna ben7e.- hart'kfıt d"vam e
den deniz ve ha~·a harp'.cri, Ja
pon.tarın !bundan sonra ve mu
'V;illakiyetleri takdirinde Avust
raJ~·anın işgali harekatına gir~e
cekkrini göslıermekted..r 

* J~onfarın bır ara!tan Port 
Moclııi, diğer t:ır.ftan da Salo
ınıım adalann<ta İngiliz ve Anı<!· 
ri.k·' kU\"Vetlerine karşı g ıştık 
leri taarruz ha'.kkmd3 T yo ı:e 

Nevyıırkk<11, Londradan veri!en 
ha!berler ,remni t,;hl.ğler rr. ~a
reb!:t>rin şiddetil.c alıemrniyciıni 
iSbat eylemektedir. 

Port l\fDr:Jbiye taarruz eden Ja
pon lmv•vet.lerinin, bu müsbah
kem mevkie 30 kilometl')"e yakın 
mesafeye kadar ilerledikleri Tok· 
y00.<11 bildiriliyordu. 

Sa'lomon adalarına gelince: A
merika1'ılar bu adalar grupundan 
TuJıgari ile Guadil Kanala, lb.ir tü
men milct.arında ve 17 bin kadar 
bahriye askeri ihraç eylemişler, 

· tutunmıağa muvdfak o1.ınıışlar, 
oralardili işgat kuvvetlerin i teş
kil eden Japonlarla mücadeleye 
'b~şlar, evvclce :birine> Salo
m<>n adalan mu.lııw-ebesinde Ja
ıponların karşısınqa terketımiş ol 
dııkltarı 'bu adala~ı geri almak ha
relciıI.ın.da ddukça mUhim mu
vaffakiyetler ka:zanmı.Ş:..rdı. Y>
ne Amerikalılar ır.ezlrur 17 b:n 
'bahriyeliyi 'bu iki adad<J n b:ı;.h 
Sa~mon adalarının Japor.r. iş
galindeki d:ığer bt'Ll kı.:;ım1arina 
ihraca da t.:J1sis etmişlt'rö!i. 

Bu adaları abluka teııeıbbüsün 
de bulunan Jsıpon donanmı;,s.ı 

cüzütamtarına. ka1jı A!nl'riİ<al:lar 
da olduk'Ça kuvvetli bir füo g<>ıı.

dennlşlerdfr. İki laraıf a .. as'.nda 
ibaşlıyan müıcadete bun:la.n sonra 
dır ki, devam eylıemkldir. Bu 
iBu mücadelenin netkesinin bir 
tarafta<11 Port MorSbi ile Salomıon 
ada1'arı grupunun. diğer taraftan 
da Avustra1yanın mukadderatını 
1ay:ilı hususunda pek bl.lyük ö
nemi ~uğu söylenebilir. 

* 
Bahriye salnamelerindeki ista

t.isti:k.lerde Japonya ile mrleş>k: 

• 

Aınerik•·nın donanma ku~tleri 
hakınaa me\~t malümat, 7 bi· 
rincılciinun 941 de Japon baskın 
tarının başlaması zamımlarında 
iki tarafın donanm~ kuvvetlerini 
bildirmek!< dir. Anca'k B;r',eşik 

Amerika B~hriye Nazırı Ko}onel 
Knok.s'un 12 ilkıkanun 94.1 d'ıe 
verd1ğl malümaltan. iki tarafın 
donanma kuvvetleri ı;u tarzda 
te-.Jl:ııit olunmuştu; 

Birl<'Şik Amerika 15 i t zgiıhla 

veya ı~da 17 zırl ya, il ı in
ş.ıda 7 t vıyare g 0 misino, 4 ii 
.n:şada 37 kruv&zore 92 si irşada 
170 mı.hribe, 73 ü •rışada 113 de
niuıl· )8 sı>lı'pti. &;yl-ece B'r'e
şik .Aımer.da donanması cuZtır 
tamrarı yekunu 346 parça) ı bu-
luyordu. / 

Japonya ise; 3 ü in~ada 12 zıriı 
lıya. 3 Ü te--Lgi.hta ,·eya insada 1 
mulh.aTebc kruYazörü ile, 12 ağır 
k.nıva2JCire, 5 ıi in~ada !?.5 hafiıf 

k.ruva;oöre, 2 si irşada 118 muhri
ibe, 10 u ir.şada 64 denizaltıya 
m..ı&cti. 

7 biritıcikiıl11lll dan 941 dıe Perl 
Haıtıu.ra y3!1>ı'lan Japon hava kuv
vetl,;r:i baskın taarruzunda, bi'.a
tıare cereyan eden muhtelif de
niz sava;ılarınd;a Amerikalıla·r do
nanmalarının zır'h'ı:\.ar da dahil 
olduğu ha'de muhtelıif cii2ütaın
lanndıan ön<"l'llli kayıplara uğradı 
lar. J apon donanmagı cürutam
lan için de va.ı.iyct kısmen böyJe 
oldu . 

Ilıil.ahare gıeçen 10 ayda Am~ 
rikan donal"masının teqf.ıhla ve 
inşada o1aı;ılarır.dan yenileri de
niı.e çıkar:ldı. HT4tnctteki donan 
ma cü.zütam1ar:na iltihak eyledıi. 
Bundan b::.şka i.lci tarafın muhte
lif harp sc-finderinin s:!fıh, sür· 
at, t-oıp. ha"P kaıbiCiyctlcri de ay
nca tetkiki Jiız,m gelen bir key· 
uyetfu. 
Salomıon adaları grupu ve Port 

il\1o?Sbi sulan üzerinde bru;ı'amış 
olan iki tal"'ll<f donanması, donan· 
manın taarruz \'e müdafaa ha
rektlerini destekbyen hava kuv
vet.len ·a~asmda cereyan eden 
<imdiki savaş, ayııl zamanda ve 
,biı2ı,~a Birieşik Amerikanın bu 
hususlarda şimdiye ktdar yaptı
ğ! hazırlıkların ~c"Cesile , öne
min.i dam iSbat e-vlivecektiı. 

• 

Lelılıtaaıa tlç senesi 
Yazan: Ali Kemnl Sunman 
Üç sene evvei R..ısya ıle Al

manya bir k&e daha a-nla~arak 
taıi:hteki misalleri tekrar etmiş
ler, Lehistanı paylaşmıştard .. O 

· miso.ııler şunu gösiermişli: Ru:r 
!arla A'.ınıanlar Lehi>tanı paylaş. 
malt için birleşmekten ge~i kal
mamışlardır. Arnfarındaki düş
man&ık ııe kadar keslcin olursa 
o~n Rus ile Alman nedense Lelı
liye karşı fırsat bulur bulmu 
lbirlıeşmiştir. İşte 939 eoı>batıarın· 
<lla da öyle oluyordu. Rusya ile 
Almanya bir lrere da!ıa Lt-hista· 
nı parçaJ.'.lma'k 'çin anıaşm şlar-
dı. Acaba Lehistan orttdan ],,öyle 
kaktırıl<lıkt;:ı,n sonra Rus - Al· 
man dostluğu ır~un zaman de
vam edebilecek m'ydi?. Bu pelk 
şiipl:ıeliyd.. Nitekıim sonraki va
kayi bun1'n devam ederniycceği
ni gösterdi. 

Orta Ş<trk tng:J.iz ordu!arına 
gelımiş olıan LEt1 a.kerinden 'biıi 
defierciğiııde uhkrin ve Le-his
tanın şu son üç scı•clik hayatını 
birkaç cümle rle anlatmış. Şimall 
Afrika<la esir düşen bir Alman
dan dinlediklerini kaydetmiş. 
~n aske•i Lehlıye k oaca 

şöyle anlatmıştır: 

- 1939 eymlü1ıde Lehlere kar
şı :rnuıharelbeye girmiştim. 1940 
O.. Nanri.kde İngilizlerle muhare
be ettim. Sonra tekrar Lehlerle 
karşılaştım, döğiiıştüm. Fraıınada 
mUharebe ettim, kan;ıma yine 
Leıhler ÇJklı. Şimdi de Lilıyada 
mııiııarebe ediy'o<um. Bu sefer 
Lehler taraıfından esir edildim. 
Lehler, yine Leiıler, daım& Leh
ler ... 

Orta Şark İıı,g:l:z oıdularında 
Lehlerin tuttuğu yekün az değil 
dir. Söyt'endiğine göre 43 bin Leh 
askerinden bahsedilmektedir. 

1939 ey1üli.inde Afm,a n ord ulan 
Lehistan i.Jz.erine yürürken Ru. 
tar da Lehistanın bir kısmını i~ 
gal ediyorlal'Ctı. Buna kar.,. Leh
ler mukavemet göstererek mem
leketlerini müdaıfaa ebnişler ve 
sonuna kadar Almanlara da, Rus 
lara da mulo:>vemet göstermi.şler 
dir. İşte 939 eylülündeki mu~are 
beler sırasında Ruslara esir dü· 
şen, Ruslar tarafından ıı'nnarak 
başka ta.rafla.ra gönderilmiş bin
lera! Leh askeri aylard.ımberi İn 
gili'zler1ıe beraber bulunmaktadır. 
.Bunların Rwzyadan Irana getiri· 
!.erek oradan bir İngiliz ordusunor 
verdikleri :mlaşıhyor. 

Fil.:stinde bir çok Leh askeri 
'bulunduğu oradan verilen malü· 
mattan öğrenilmektedi'f. Lehle
rin mWıim lbir kısmı da şimali 
Afrikıa sa.hnesine gönderilm,ş, o
rada mlliver ku'V'Vetl1eriııin kar
şısına çı.kanlmıştir. 

Lehler muharebe eder!M>n ş:d• 
detü, sin:rli ve sert olarak diigü· 
şii,)·oı'lar M ı.'11 a re'lw> harekatı 
durduğu zaman bun~ar giicr yüı; 
l.ü, .şakacıdır. Çelctikkn g<;ı'be1 
acısı aız değ'ld'r. Ü'ç ı:ene~-~herı 
gurbetin türi!ıü c!err.krin.ı duyu· 
vorlar. 
. Evve a mcmleke !erinin birden
bire ta' rruza uğradığını gilrerek 
yurtihmna k:uv,·etli d'iiışman'ı•ra. 

karş.! müdafaaya k~uyorfar. Aır. 
sonaz, kuvvetli düşmanların Le
hlstanı paylaştıkları görülüyor. 
:Eli siJtıı1ı hıt:ın ve ronuna kadar 
dayanan Lehlerin alınyaız:sı da 

CI>ev»ıru Sa: 3, Sü. 7 d•) 
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, Biri!"i.xi."aegaı· 
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Te'kide ra~men 
• cevap vermıyeıı 

nüfus dairesi 
Ereıt<öy Bolcdiye icra Memuru 

:ib:-aıh!m Ko::af'edi."n aşçğıda&i 

mdtlubu "ld'ık: 
cSCtytuh Kanunu muc~;.r.ce fl-

oane• l~ı n.,n-.;0k İÇ!n u:.-:.ı 1 n 
b.:wy-avname wrrr,13 Eem dıe her 
nMı1.6a z;.<yi okiu,tını.&..ıı bu odı 

a>tr.ak'ığ->nlı lı.:l.'<J<•rr'..a m:ıhke<N

ye ırr. t etn ş ~ fakıaıt beş ay 
<!VVPl n-Mkı~~ Aydın ... (us 
Müd\lt;t..lğünden by :t sureti. is1ıe
.nildiıii ı.tılde hrrtız cevap ı:c:~e
mi& t~J:ie ro{f.nen, btr ı.:.1)-.ckı be
ri Mlô ctwaıı aı!m:ım.om.~tı,. D'
ğer tarart.an -o.ğul'-'llrı.mdan birnc 
c.Koç1tıa:r• di~lnc eki.hl C'K.{ t-;".<GIU 
adı vt-rl':rni1'tir. B:r 'le et"ki.nının 

mubh,..lif eoyadlı<ı nm ts.~ın"' b~ 
kıanWlVl'l mhlle g;ıyrd<abl t ~·;r. 

tir B'r \'Ok iltbas'~ra saik <>la!ıi

lir Aş'C:n Nufı.:J J\10dii1'l 'i!i' "'"' 
~ niç~n bu d~f'tce ihmal et~ 
ğPni hi"miyO!"UZ. ~ k.:ı 1 L m2ı1(,""T'!a
Ptn b'ı.: tııJmerm!fn.;-zi ıın?JMı. ~c.ıte 
al~ıe.oağ.ını ı ·mrr~,...: yrr.ı..> 



... r-Günün siyasi icmali---------

J Son 24 Saat içinde 

1 Hadiselere Bakıs 
~ ~ 

General Fon Bock'un azledildiği 
haberi lıenüz teyit edilmedi 

~'ransıııca Lö Tan gazetooinin 
Tuı kiıycnin duıı.mıu haıkıkıında 
ncşreLtiği bix ınM<alenin hulasası 
vı.ı;den 'l:ıildirlmişhr. Gaııate bu 
ya.z;,ında bilıbassa diyor kıi: •Fon 
Papen'n son domeci Tür'kıiyenin 
va~iyetini beynelmilel ilik safa 
gelimniı;ıtiır. But.ün yanlış tefsir
lere rağmen, 'l.'ürlciye meselesinin 
anca.k büyük bir ihtiyat ve teenni 
ile t!'(llbk edilıme<ıi Jaz•m geldi
ğine şü.phe yıokıtur. Türlkiye bir 
lahza bile h::ıriçten gelen tazyik,. 
!er kıa.'rşısında !boyun eğmemiş ve 
hitaraflı:ktan ibaret olan siyase
tin• son:ına kaıda·r idame cttironek 
azınınden lu.;bir zaman tızaıklaır 
.rr anoıştır. Bu scyaset evvelce 
D :. tor Refik Saydam larafmdan 
ta.< ıp e<lilmiı; ve Şükrü Saraooğlu 
ta. ıfırudan da ayni metanetle mu
hafaza edilmektedir. ' 

Bu siyoııet müselLih !ılır blta
rafl 1<ıtır ki, miin•sı Türık:iıyenfa 
ancak ~endi milli topraklarında 
taarrıına uığr•dı.ğı talkıdiırtle, mü
dafaaya g'CÇIT'esidir. 
Böy~ bir siyasetin buıgüne !ka

dar tesadüf olll!llan bin tür1ü si
yasi ve iktısad1 mü~'ti.iller arasın
da ve Türki~renin at~şt.cn bir çem
berle çevTilrr:.iş o1masına rağmen, 
b • in m;uhnriplere ka~ı tam bir 
düı ıi~t.üklc tatbik ~ilmiş olma
sı, ~ncak Cu....-.:hurıeisi İsmet İnö
nü'nün ve ur.unla ibcrnber çalı
şanların gi:i 1erd>kleri azim ve iyi 
gör .iş sayesmde mümkün olalbi!
mi ,:tir. 

Hatta Rı..s Karadeı:ıiz filosunun 
Türkiye limanlaırında en!terne e
dilme•i mesel€si ıbib mevzuullı-a'hs 
olsa, Ankara hükumetin.in millet.. 
lerarası ka;d~Jere tanıaır:ile ria!}'et 
etn•ck suretile buna halledeceği
ne ~iiıp.'ıe edi!t n-. 

Türkiye hal'be girdiği ta'.kdirde, 
Alır.anyanın l<endisine Suriye, 
Fil"stin, İran ve Irakı va<l'etmiş 
o"ldı:ğu ha.hederi kat'i surette 
yalanlanmıştır. 

Fon Papenin VB2iyet ne olursa 
olsun, A\manyanın Türkiye ile 
su 'ılıu mııJııııf.aza edeceğine dair 
ıbcyanatı da bu vaziyetin müta
Jeası esnaııınd.a aynca kayda ~aı-

Scııih Muammer ALATUR 

yan gö1'iilmek icap eder.• 
CEPHELEJRıDE"VAZİYIET 

StaJlin.graddıa kadın enkek, u
ker, sivif sokaklarda ve yan. yı
kılmış ev'lerde boğuşınağa devam 
edlfyorlar. c'Thzymis. garetesi Moo 
kcıwının müdafaasın; 1941, Sta
Jlingradın mıüda!aasrnı da 1942 
semıbolü olarak gösteri')"Or. 
Diğer ta.raftan Lonctra k•ayna'k:

ları, HitlcVle Generalleri arasın
da ihtilaf çıktığından ba•hsed'i
yor. Bu kayna k'..ara .göre, Hitıler 

Stalingrad düştükten sonra, 00-
ğt!d" bir müdafaa hattı tesis e
derek ~lan kuvvet!eri i&lira
hate çekmclk v.e felıi.ketl'i bir lkış 
iharlbinin önüne geçmek ist-eıniş
tir. Fakat generaller evıvel.i Rus 
nrd1,!sunun imhasını istemi.,"1er
dir. Alman kızynak<a.n bu şaıyia
ların tamamile uydurma olduğu
nu söyfüyo:ı'la.r. 

Buna rağmen, Hitkrin cenup 
doğu ordusu başkumandanı Ge
neral Fon Bock'u vazifesinden 
affettiği halberi de gelmiştir. 

Stokfrıol'ınde çı!lr.an Svenska 
Dagbladct ga:ı:etesin.e göre, ge
nteralin vazifesinde'Il ç;kanlması 
fikir ihtilfıfmdan ileri gelmiştir. 

Fon Bock Stalingrad h'Ücumunun 
:bü.y.üık telefata sebebi<yet verece
ği, kuvveti.erin Ka<fkasya hare
kıiıtında toplanması muvafık ola
cağı !kanaatinde imi§. 

.AMERİKAN KA YIPLAIRI 
To.kıyodan bildirildiğine göre, 

haı'oi.n lıaşıındaJllberi., AınerikaJı
lıar Uzak DQğud.a< 6 zımlı., 7 uçak 
ıgemısı, 14 kiruv,a21Ör, 8 tıorpito 

mu!hrilbi ve 2 yardımcı gemi lkay
betmişl.erdir. 

5 zıthlı, 2 uçak gemisi, 6 muh
ri,p, 3 yardımcı gemi de hasara 
u-ğramı~ır. 

IBU!LG.AiR1S'rAN HARBE 
~~-zOR!LANIY'ORMUŞ 

<Deyli Skeç> gazetesine göre; 
Rus u911•kıtarmın Bu~ari5tam 
:oom!balamalan !tzerine Ahnan
lar, Rusyaya hatıp ili\nı için BM
gar1ara gittikıçe ziyadeleşen tav
siyelerde bulunmakıtadırl:ar. 

,(_;;.S..;E;..,;;,;H~/;..,;;,;R;.;D;..;;E;;.;.;N.....;v;.;e;.....;,;,M;..,;;;E..;M;;..;;L;;..;;E..;K.;.'.;;E-.T..;T,__E_N_J 

AfrikadaMih
ver gerii erinde 
mühim akınlar 

Lomira, 24 C.A.A.ı - İııı:'Iiz -.,yar 
çöl devTiyelcrl Afi"- <ı<;Pl>enon 700 
itiloııretı" i<'risindeki ~ mem
Jertn.e baskınlar y_ ... ve diŞna
m ağrı: ka;)'ıp!'1ra ~n.ş],ardıır. 

Thnkl&ı- "" ~a blOOir"IL~ p;
yMel~r bir ;yıldıir>m h1""'.le Bia;ııaııi ve 
ve Beıh.a taY.Yare meyd.aın.,J@~ taa.r
ruz amişlr rd•r. Ill"<ll":z!<ie 3-0 kıaıl:ır 
tayyare tahrip edilir.Aş. Milx\.ıu- ıkılaiıa
r•aa k.a(yııpıaor "l'e.!'d<rilıınlş>tlir, BWıgazl

nin 160 l<ikıcıarıı Şıırlmıi11ıo bultıruın 

-·:ın d~ tıa.arı'<.ı< edilrni:;tlr. A:yn). 
ııace dem yolwl~ Tuhruk'a bir oicın 
yapıJmı,tır. 

İki g>•ce sonn. s;~ 350 kilo
me-tr.e O:ınubunda Ci:a1o va:h:ısuı.a tıa.
"'11rllz edilm;ştir. C::a"t>ı:;malar l;J;r kıs; 
gün ~tmı~. ak:ınctlar iŞİlt'll~ bi.tirdi:t.
ten """"° dönmtişl.<-rdir. 

Kadının elinden 
parayı kaptığı 

gibi kaçtı 
1'akaıanarak ita sa· 
baJa adliyeye ve~·iilll 

Bu sabah Meyvaıhaşta haL lb;
nasında cıir'etkarane 'bir saygnıı
culuk vak'ası olmuştur. 
Unka.panında oturan Mahımu

re adınd.a bir ka<iın bu salbah ka
;ıun kaJ<puz almak ürere hale git
miş, burada :karşısına b'r deE
kanh çıkarak: 

•- Kal'J'.luz, kwun al:r:nak is
tersen b.en sana çok ucuza iste
diğin kadar a!ıt'Jm .. • demiş, ka
dıncağ12ı 'kandrarak çantasından 
çıkardığı 'roO kuruşu al<l'.ığı gilhi 
lkı>çmağa lba#amı..şt.ır. 
Kadının ferıyadı U.erine yeti

şen polis memurJari Küçi1kpazar 
istiametine doğru kaçan 1>u do
landırıcıyı yakalamışlardır. 

Sılbıkalilarclım Musa ad:uıda bi
ri nlrluğu anlaşılan suçlu bu sa
ba'h müddeıumumiliğe tesmp e
dil:m:iştir. 

Kazı ıçeşmede bu 
sabahki yangın 

Rusya'ya giden 
'vapur kafilesi 
Londra 2-l (AA.)- Neşredilen 

resmi bir teb!i.ğe göre, 'bir vapur 
kafilıeiıi Rwıy~a Bu kafilenin uğ 
ı·adığı ka;ysplar hak:k•_nda Alman 
lıırm iddiaları ç<>k ınüıbalag...wır. 
&r.s<on Ahnanlar eı.--velô. 38 va
ptır hatırıld.ığını :;ôy~dikleri hal· 
de dü:n a.k§am bun" on yediye in 
illr~lerdir. 

Rus uçakları Bu1ga
ristanı bombalamamış 

Japon ordusu 
•• .. •• •• sozcusunun 

bir söylevi 
Tokıyo 24 (AA.)- japon. <11'

dusc. söııciiai.i, japonlarla SolllYet
lerin haıııı arifesinde bulunduğu
nu id;dia eden İngiliz halberleri 
lhakkında dün şu demeçte bulun
muştur: 

Bıu pwpa.ganda, Rusyayı karşı 
kendi taah!lıütlerini ihmal eden 
İngilterenin bir şaşırtma manev
rasıdır ve maksat i<•ponlann Hin 
d.istan ve A'Vustralyaya mütevec
cih hareketlerini ba~a tarafa çe
virmektır. 

l.mıodıı:a, U (A,A..) - cB,B,C:> Buıl:
ııari•ban ş{'<hirliericin R,.. uçru!<ları ta
r.af~ bambakr:mlı.ğ1 ooıkt:.:::n~'<l ~ ı 

ıxırlar d\lıı ııeoe -.Ova Rad(yııru 1 
tara.!ıncıaiı ~ "1.umnuı;ılur. Bakkallara 6 vagon 
2 eroin kaçakçısı 1 feker veriliyor 

.Yakalandı 
Eın.niyet kaçakçılık biir<>sn me

murluı dün Tahtakalede iki er<>in 
kaçakçısı yakalamışhırdır. 

Eroin satmaktan sabıkalar1 bu
lunan suçlular, İran teba11sından 
Cebbarla yine sabıkalılardan Sü
leyman adlarındaki şahıslardır. 

Her iki kaçakçı da Asliye 5 inci 
CC'La Müddeiumumiliğine teslim 
edilmiştir. _ ı -Memurlara kumaş 

ve manifatura 
(1 inci S1tt:•eden DeYam} 

nin giyecek ihtiyacını tsılıısisi ta
kar:ii:r etntiştir. 

iBu manifatura ewasındıaııı. ibir
Iiklıer elinde bul>11nanJarla ıbun

d:an scmra geleceklerin yüzde el

ilisinin onda !beşi Sümer Bank 
Yedı MaB:lar Pozarlarma, onda 
üçü izn:tirU tacirler manifatura 
Tiirk anonim şirketine, onda ilki
si de İsta~!bul maniiatura itha·Jat 
~irlıeri şirketi emrine verilecek 

tir. 

J:laolcl.Jal '"-r Cemi.Yeti kP1""!en.ı.. gös-
1ıerolği !ro['1J'hlı: ve bol ıııikta.rdıı. şeker 
vermesinden dolayı ~ekff Ş •1k.etirıe 
bir te.şf<k.kür rr.ektubu göndermiştir, 

D'ğer 1ıııraft.an bu h~fta ;c;;ruııe Şiı1<ıet 
b:ıik:!ra ]>lara dağıtılmruk iliıere cem>,cte 
afü wıgorı şeker wrı;ce.l<<i~. 

----<>-

Pirinç ucuzla
yabi5irmiş 1 

l 1 inci Stı.hi.iede-,, Dı~vam) 

reoesimlıe olduju ı.a:bo:ki. bu.na muka
~il aııcaık. ıso - 200 ı;u.va.J p:rınç ıııal'
d:iğı ~tır. 

Tacirler, on beş yirmi gü.n ron.ra. pi.. 
ya.,aya :y>erıi yrl ırıahsulli pir~'ldn gel
miy.e ba.şl.ama&i.y!c p~rinç hatLarmın 

yüz kuruşa ı.a.dar im:~nı ieın'n 
~:şlcr, :ya.-la:ıız ~c.ı ırrcahsu'.ün ıc-1'.i(en 
tıtilebihm<ısf için, m1..,..zlısll~ı ııuı..-unwt 
h\--sest o.laırak veımey~ 1ıaalllıüt ctfıi.ği 
piriınç1el'in l>ir mlüdc\et telıi6 i""!> ~oı.... 
g..,; ru. sö.Ylemiş)eır'<br. Bdıf'öcye,, bu 
teklifi Ti<:anet Vckı;\:..,tinı'. bildl'!°ire.otk-
tir. 

Razveıt'ln mdlmosslll 
CI lıııci Sa!ıifedoo Deva.mı 

him olacaktır. Vatikanda göııüş
meler hakkında çok ketum dav
ranıtrnağa devam edlliynr, 

Umumi surette mevcut ketu
miyete rağmen Vatikan .mahfil
lerinde bir memınuniyet inbbaı 
mevcut bulunduğu görülebilmek
tedir. Zannedildiğine göre Papa 
ile Ruzvel\in huııusi mümessili 
arasında_ki temaslar, durumun 
~a.zı noktaları tamam.en ~d.ı.n
·1atmak irrııkanını vermiştir. Şahr
san temas olımadıkıça bu aydın
latmanın ta.l:ıakkıukl.l zor olacak
tır. 

VILAYET ve BELEDİYE: 

Bu sabah saat yedi l>uçukta 
Kozlıçeşmede Hacı Hasan soka
ğında Hüseyin Selene ait deri 
fabrikasında döküm kasnağHıın 
kızması neticesinde tavan tutuş
muştur. Ateş itfaiye gelmeden 

bep olmak suç.ile şehrim;z ağırce- ~öndürülmüştür, 
za mahkemesine verilen Fener :-..1:ı:ıaıs:ı::ı:ımmı:11ç::ıcı;ı.:ı;ıımmıj 

Yem Mallar Pazarları alacağı 
manüaturaturli'j"l biitiin mem!e
kettekıi şulbeleri ...-ıtasile, Izmir 

:li tacirledn manifatura Türk a.,o
nim şirketi İzmir ve :tstanbulda, 
ttlha!lat tacirleri şinketıi de sadece 

istaJI1bu lda devlet dıaireler;J,e be
lediyeler v-e ınıüesseselrin memu
rin v.e müıstahdeminine nüıfus 
vaziyetlerine göre satış yapacak

tır. Bu tev:ziatm mutemetJıer va
sılasile yapılmaısı mu'Vafık görülf
mektedir. 

Bu sureble ma1ıdut ve sabit ge
lirli vatandaşlar olan devlet me

murlaril.e müesseseler memurla

rı bundan sonra daimi ve kolay
lıkla giyecek eşyası alabilecek
lerdir. 

Yeni bir emir 
Cl inci Sabifed&n Drvam) 

dilmektedir. Cezanın muttarit bir 
surette as,g•ri haddinin ta1Jbiki 
diğer kanunlarda olduğu gibi mil
li korunrrıa !kanununun tatbika
tını da zafa uğratır.> dendikten 
sonra cezanın ~ari !hadd~nin 

değil, azami haddin;n tatibik <>
lunması bildirilmelktedir. 

ıpatriklıanesi sensinod aızasından 
Meletyos, Bana tıy>os ve Leonid!is 
dürukü celsede beraat etmişler-

Sinemasında 
Yarınki Cuma günü a~amı 

1942 • 43 sineına nıe\·~inıiuin acılısı dolayısile buyu.lı: program 

HAYAT YOLU ( ANNELİ:-:) 

Btr !kadının bütün hayatı: AJ/Kı, izdh·a.cı, elam ve "2tu·aln 

WERNER KRAUS - LUİSE ULR.İCH 
in müştereken yarattıkları bir hayat r<>manı 

ÖLÜM 

Tkaret Villl-etlnin emri gel:ir 
g.elımeı. deılhal taUbitkata geçile
c.ektir. 

Yeni ekim yılına 
hazırhk 
( 1 inci Sahifeden D...,am) 

ııo!m iQ1n haurliapını; ~ ekkn f~aliye-
1"ım gıeçöıWş, ııaralarıı. o.it Qifllklerde 

nadim yapı:leh 50 bin ~ -=z'.nm 
eiı;ômi.nc de b:J4laınmış!rr. 

Ha~, 23Q t;ı.aıktör. elDm. ;şl!e!'nde 

işler vaıı:~. 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Hastahane· 
sine bir Eczacı alınacak 

:W.ersincle bultman Denıiz !Mlrp okulu "" L1-i hast.atıııııııoeslhe bi,> ec:ııaoı allı
naoea:lctt-r. K-m11dh9ine 3656 sajyılı. kıanun hükümlıerine göre 140 lijroya kıadıar ücrıet 
veri1€cekıtir. İstekl·ilein Deırlız M,üı;lıe§3.rlığına müracaıatia.n. <8246 - 1114<H> 

r fST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI J, ' \.,_________ -

Ka.sunpaşa Ha1ıcıoğlu yo1unUn. Deruz Hastan2nı'.sil art'ma tıesadıü! eden kls
m:rna ""1at d.LtVan !ı <'"'' pa.ı::trlıii<!a ~tmlacaıctır K"'>if lx<l"1i ( 43541) lil'll. 
(5) kuruş v~ teminatı (6531) l>ra (16) k"r"'"'.ır, Muka.,.ı~. <ikı!7Jtnıe, N~f;a İş
leri. uml.l'.ITli, husus! ve feniıi ş<>.T"bnıarncleri, prQjr ıke..şiıt hulıa.sa.sıfyle huna nıüte!e.l'

ri diğer evrak. iki Ura ıs kuruş mukı.ıbil~OOe BclOO~.ye F'en İşlrrıi Müdiirr!Ituğül"...den 
vert!ıect'ktıir. İlla.le 28/9/942 Pazaırtesi gün:ü saat 14 dr Daiml En.cümende ~pdn,.. 

ca!Lı::tıır. Tulıp!ıerin br·ırinat m-i!lkıbuz v-ey-a m-dktı.ııpla.rı, Bel(looeilyr Fen İşl'eri MlüdlüT
lüğüne mü-n:ıoaatla al•ucaıklaı·ı fenni e.."ı'lDı.rf'<t ve !kamun.en ibrazı l~ım g-el>en diğer 
~0 s.ilda..;wı.e "1.:l.oo gür,;, "'-'-''lYY<ın .a.atıt.e Daıimi Eıxıiiınende 'bulunım<>lan. (10262) 

Çatalca A,<0m istazycnu b"'3sınnı tarrfrri aç:ık ~nasllimeye kı:ınu~uştux. Ke
şif br-del~ 1'120 lJı·a. ve l'k tem:nabı 106 lira 50 ıku:ı.UJtur. 

Koş:t v.e şarLnan1t• Z:::.bıt ,-e l\Iuaı..ııe.IM Müdü:ıılıUği.i ~ı.:.00.e gö:rül<obıJ'lt'. 1 

İha;e 28/9/942 P.ızarksl günü saaıt 14 de Daı', .i Encümende yapılıacakbr. l 
Tali.plcrin ilik teı.:nir.:it ni.~buz ,. ya md.4ıııp:arı, ib<t;e tıa::ib\nden (3) ~ evvel 
Viııfı.yet Nafia Mı.idürl'lgCTı:t' ır';Ü'°O.C'U~rtıa a!lac:ık!:ın 
ibrazı :.azıırn gıe!;•n cr;ıııe \"€'S.:°"ka:a::ıc- iıh:ı~e g~nil 1 

de bulıurtınalo.r~ (9921> 

_Fı·nnJ Eh!tyet ı·-e -kanuneııı 
-yyen _a~tt C'a.Uni E..~ü.n;,eı:ı,.. 

Silivingrad'da 
(1 inci Sahifclie.n O..Vam) 

1e1llıexi tam bir iş b:rliiği t.Je ç~:'!.T-Tt2ltita 
ve Sviliagrıi\lalı:l rr~ g:ı::-da bu
l'ı,ınan "'1g<>n adedl ~ yiliıe çlkarı!ımoış 
bl1it=n">lotadır. Bu ı;uretle; bundan 
böyllle, İstatibula her giin 25 ~ 
jjclme9' lemin ,çll'Jl>İştir. 

Sür'ııltl<e getlril>ecetı: olan bu itb&:Mt 
~mın betdetilmeden ;ç piyasala1"' 
na.leli iQİ<l de kian cel<n tedbirler ... 
hnmıştır. 

Diğer tmatla<ı, Avrupadan dem>r 
yıoluyllfl ııeJeceac ithalat ew&sl'l1in ıao
repoleıı:a lloola,ırllk'la çtkaruıı.biJ.ıneısi 
için. ~J<ınun Siı-lloeoidıe Rı<şadiy~ 
cıaddosmodıı.'ii..-1 antrepoların öıııüııııe ıoa

dar temdidi clü§ünlilmtiştıtr. Dev~! 
Damiı-y<XJ,i>an Dok.uzuTJt'U İş!et.rı.e İde~ 
r<>;l bu h usltrta Be lıediyeye bir ~lif 
')'&ımıt'l, lıeklit. Da>mt Enciimence ~ 
lıtibariyle lcabul edilebilir m.allıiyette 
görill:nüşlür. Anıcak, bu ilı:We edilecek 
kısmın mll'V'2ıkknt olmeısı., rayların 
cadde s?\·;ypsindıen- yi.i1csrk 01.mmnas.1 
~ bu klSrmn yalnız gpce- 3rullo.n1Lmek 
su-raliybe seSTiil9rfer' güıçiıe:;tirtn<'meSi
oo 1ıemımf lc;.p eı•ği c>e anlaşrlam~. 
Bu karara ait tıı~frrrGat bugün .mü-ta
flea ve te bıt oJ.unaıoaktır 

Acıkh bir ölüm 
Sar;yrrde afuay Hüsnü Alka

nın o.ğ~L.l Toiksim lisesi S'Oll sınıf 

taJıeıbesinden İlhan Alkan müp
tela ol.d<tcğu hastalıktan kurtula
mıyarak hayata gözlerini yuını

mtıı?tur. Cenazesi bugün Üskü
darda Ycnicami-den öğle namazı 
nı müteakiıP kaldırılacak BiilbüJ.. 
d~resim:le\ki aile ma klıE>resine def 
n~ilecektir. Ölüoye Allahtan rah
met ve ailesine başsaitlığı dileriz. 
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!Avrupa Harbinin Yeni Mes'eleleri 

JAPONLARIN MOSTEMLEKEC[LIGi 
DüDya lıarbiııin ortaya koydu

ğu ıneselelezden bıri de şu olsa 
gerek: Japonlar Uıak Şarkta ve 
Büyük Okyanus adalarm<la bir 
çok yerleri ele ı:eçimıişlerdir. 
Buraları nasıl idare edecektir?. 
Acaba müstemlekecilik bakımın
dan Japon idaresi dlkl..ate değer 
birtı>kıın hususiyetler gösterecek 
mi?. Yerlileri ye~iştirın.ek• p.lı
sinde Japonlar ne yapacaklar?. 

İşte bu suallere oonzer daha 
birkaç tanesi sorulabilir. Fakat 
şurası belli ki şinıdi Japonlıınıı 

o.rafarı ele geçirmelerinde he:r
şeyden evvel askeri sebepler var
dır. Bu askeri sebeplerin icabı <>la· 
rak <>raları daha da elde tııtın.ı.ya, 
muhafaza etmiye uğraşacakJ.ardır. 
Asıl miistemlekecili.k noktasından 
ne yapılacağı da ayrıdır. Bu harp 
biterek o yerler de Japonlara kal
dığına göre, oralun nasıl i~let
mck la21m geleceğini T<>kyonun 
ticaret, san'at ve fen adamları dü
şüneceklerdir. Buna mukabo1 o 
yerlerin Japonlara kalınıyarak 
tekrar İngilizlere, Holandalı ve 
Amerikalılara geleceğini de An· 
gfo - Sakson taralı söylemekte
di. İngilizler bu lıarbin verdiği 
dersl•rden bahsederek harp bit
tikten ve şiındi Japon isgali al
tındaki yerler tekrar ioğiJiz ida
resine döndükten S<>nra neler 
yapmak lıl:ı:ım geleceğini düşün
mekten kendilerini alaınıy<>rlar. 

Bahsin mevzuu oldukça geni,_ 
tir. Çünkü İngilizler için faraza 
Malaya gibi Asyada vasi bir ya
rımadaya sahip <>lup olmamak az 
mühim olmıyen kryfiyellerden
dir. l\1alaya'nın misal olarak gös
terilme5İ de beyhude değildir. 
Çünkü l\Ialaya'daki muka~emet 
uzun muharebelere ve pek ç<>k 

Tobruk durmadan 
bombalanıyor 

Landıoa, 24 (A.A.) - cB,B,C:> Brl

tan:ya ve Avustralya tayyareleri Tob
ruğa ş!lldelle hürum etmiŞlc.rdir. M<l>

taıpta icra edilen bu hücumlıı..rda .,,..,_ 
!krlkwti> ttı.bir olunan ypnl b:r sbiıe.m 

1ıa11blk olwııımıştur. T!l))'yal'!'ler üsle
rine &''de< edıer etm<?z beıızinlıe,ıiııi 

yenilL:Y'<'l'dk: 'ekn:>r ha,-..J:ı.rınıaşlar ve 
bu aııreıtl-t'; n:-ü?lev3li w.lanlaırıru mekik 
gibi Oe>vam rtf.\rmijl]erdir. 

Tob ruk 'lıald Uman salı.asında bir çok 

JNl.~lilUar QJkarılrnr, ve kıı!wrtl.i infi.. 
1\-lkiar dlımu.."1ıur. 

ltalyanlar, Staling
rad işine t!itmi na

zarile baiuyorlar 
(1 linci S:lhJ.eden D~\~am) 

ıkesimlerincl:e kanlı çarpı§JTI.ı'lar

da bulunm~fardır. 
D;ğer !kesimlerde kayda değer 

hi'1\>ir değ. ~ilklik o'msm ştır. 
LONDRAYA GÖRE VAZİYET 

Londra 24 (A.A.)- Savyet ge
ce yarısı ttlhliği ekinde, Stalin
gradda ceı:ey.ı:n etmekte olan 
!kanlı sokaık muharelbelerinden 
balhsedilmek«:di r. 

Uçak ile takviye edilen tan!k ve 
piyade Alınan kuvvelileri ardıa.r
dma taarruza kaCknn.şlar, fakat 
ilıer defasında geri atıhnışl.ardır. 

Su çarpışmalarda 42 Alman fan 
kı telhrip edilnriştir. Düşman in
sanca ağır k~ytplara uğratılnnş
tır. Bir Rus birliği 3 gü.n içinde 
2000 Alınan subay ve erin> öl
diirınıit ve 44 tankı da taıhrip et
~tir. 

Vo\ıa bahrjoye fiJotmru;ına men 
sup gemiler 'birçdk Alman baıtaı-
yası.nı susturmuşla.rdır. Bu gemi 
!er fıcııp a leşleri ile 3 Alman pi!)'a>
de taıbul'!mu imha etmi~lerdi_r. 

Stıalıi.ngrad şellırinin şimal batı
sında Ruslar yeniden ilerlemi;ye 
muvaffak elmuslardır. 

Kaftasyada, Mazdok kesimin
de Almanlar taarruza k.2-lkınışlar 
fakat geri ahlını:ş'ardır. 

Yukan Donda, Vol°Or'ej ·!!oesi
minde Almanlu- 75 tank ve 4 pi
j"tade alayı ile taarruza geçmiş
lerdir. Ağır kayıplara uğratılan 
'bu kuvvetler geri piJskıürtülmiiş
tür. 

K2·1ıinin cep!ıesi:nd,en resmen 
b&h.-<ed'ilmemesine rağmen, mu~ 
lhabirlerden alınan haberler bu
mda şidldetıli çarpı~malann oJ.. 
duğı;nu ve "h'>ilylerin elden e~ 
geçtiğini biL<fırmektecfa. 

İTALYAINILARA. GÖRE .. 

Vişi 24 (AA.)- İtalyaın mat
lbuatı, Stalin.grad şeıhri işine artık 
bitm;ş nazarile lb.ıkılalb'l.eceğin.i 

söylıemekted:is 

zayiata nıaloldn, fakat sonunda 
yi.ne Japonların eline geçti. Ja
ponlur Malaya·uııı askeri ehem
miyetini düşünerek orayı almak 
için uğraşı1'keu ynrınıadaııın ipti .. 
dal maddeler itibarile Japon lı<ırp 
sanayil:nc yara) ae:ığını da bılhas
sa hesap ediyorlardı. Malaya"y1 
bir gün bu harbin s<>nunda yine 
kendi idarelerine alauklatı.ııa ka
ni olan İngifüler l:zak Şarkta 
kendi nüiuzların:ın iyiden iyiye 
yerleşip yerleşmiyeceği mnzuun
da yarımadanın vaziyeti ımutulur 
gibi , olmadığını hatırlatıy<>rlar. 
Evveli l\laJsya'nın Japonlar gi
rinciye kadar <>lan idare şekli o.ra· 
da birtakım yerli lıiikfımetleriA 

bulunması tarzı <>lmuştur. Bu su
retle Malaya'lılar arasnıclliki ayrı· 
!ık gözetilerek bunların ayrı ayr• 
yerli lıükumetlerle idaresi usulü 
tatbik edilmişti. Fakat bu harpte 
l\Ialaya·nın yerlisi wnulduğu ka
dar İngilizlere müzaheret göster
memişlir. İngilizler bunu da :\fa. 

laya'da milli~·et fikrinin t.-kamül 
edeınenıiş olma!ı>ına veriyorlar. 
Eğer Malaya'lılar ararnıda ın.illi

yet fikri yerleşıui~ ve ilerlemlı 
olsaydı onlar keııdi memleketle
rini müdafaa ederken lngiltereye 
lazım geldii:>i kadar yardım ede
ceklerdi. Halbuki lüzumu kadar 
bu yardım gösterilmemiştir. İster 
İngiliz, isterse Japondan hangisi 
gelir veya giderse kendiled için 
müsavi olduğunu anlatır gibi bir 
vaziyet alan l\lalayalılar arasında 
bundan sonra bir milli birlik 
tesis ederek bu suretle birleşmiı 
l\Waya'yı da İngilterenin mütte
fikleri sırasına k<>ynıak la:ı:ım ge
lecektir. 

A. K. -
40 bin Jirahk eşya 

(1 inci 5ahileden D •v•m) 

Kızı.Jtoprakta KaLam1ş caddesin
de 8 numarada oluran ve Sirke
cide Mimarkemaleddin caddesin
de 30 numarada madeni eşya sa

tıcılığı ile meşgul olan Refik İs
ferıdiyar He bir muvazaa Y"l!ltı
ğını, hem de mallarını geceleri 
brş.ıda!ki trikotaj fabrikası depo
larına kaçırdı "i, bu suçlarla malh
kemeye vedere k tevkif edildi
ğini dün yamı~tık. 

Bu maaı.kell!eye dün ö~' "den 

sonra devam olunmuştur. 
Sami AıbuM de.mişLr ki: 

•- Ben d'Ukkıanımı on dört 
gün kaıpalı bıraktım. Buna sebep 
şirket kurmak için uğt'2J<mamdı. 
Nitdkim şirket kUraca~ mı dük
kıanımın kep0ng:r:e ast gım bir 
kıiğıtlıa 'bildirdim" Bu arada bazi 
kimseler ha.na mal alınağ~ geldi
ler. Müşteri sıfo le isimle~·-,; def
tere kaydettim. Llltin Refik İs
fend.iyara borçlu o'dt·~ı:. .<hn 
mal satamad.i1J1. Reliğe bv .u1'l 
60 bin lira idi. B·, ay CV\0 cl mal
larl°a ihL~ati h çiz kv)d.4r~u'• 

Refik İsfendiyar d:üıı:kü muha· 
kemede iki yıl e<vve~ Sam.'\·e I){) 

ıbin lira verıdiğini, lbu para Üe bir 
şirket kurmak istedikTerini. fakıat 
Samnin şahsi menfaati pefinde 
kcıştuğunu gıörer<'k şirket teşki
linden va.geçqp parasını kurl.ar
mak jçin haeiz koydurduğunu be
~ıaın etmiştir. 

Neticede mll'hakeme; Refik !s
fendiyarın Osmanlı Bank.ası1'da
ki parasının mlktarinin ta!ıltiki 

ve ş&bitlerin dinlenmesi için ta
llik edilmiştir. Jlfüd!deirnD!mônin 
flalelbi üızerine Refik Mencl.iyar 
mevkufen mulıak~me-si için diin 
kü celısede tevkif edilnıişt:fr. 

Leldstaaın ftç senesi 
(2 inci s~hifedeı:ı Devam) 

esir <>üşmek, orad,,.n oraya. göt~ 
ıülroek oluyor .Rusların eline ge 
çen Leh esirleri nusyanın içeri
lerine götürül!:miiş, bu sefor de 
İıııgi!i.z Orta Şark ordusuna get1-
rildiıkten sonra ş;mali Afıikaya, 

Li>bya ve Mıs;.r çö"erine gelmiş
lerd'ir. La.kin dalı.a evvel İngiliz 
ord'ularile Afrikaya gelmiş Leh· 
!er vardı. Rusyndan ge!enl<'ri.e 
'bunlar da karşıla.'.jm ış, her lbiri 
ötekine kendi =cerasını. gur
lbette çektiklerini anlatmc~tır. 
L"hler malum okluğu 'Vere bu
gün artık Rusya ile dos: bu'unu
yorla<c. Do&t ve mütteLk. 

Bugün milhvere k~rsı Ru-;ya
nın da, İngilterenin de. Holanda, 
Amerikıa ve Ç'nin de da,·ası blr-
dir. Lehler de bu dava uğrunda 
döğfi§ü!)'orlaı. 
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SAÇLARINIZI 
Hıı.,an saç salnıniyle sa~lannıı.ı ytkı.y11ıır. Ha•an ()dekinin ile sa~larınızı lara3ınız . K epekten \ ' C dökülmek ten kurtulan saçların12 uzu ve saç hastalıklarından \ ' l!O mikroplanlcn bade kalırsrıı ız. 
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so N TE[NI[ VE YU[SEr 
EVSAFI HAİZ 1942 MODELİ 
ŞEFFAF~ İGNE U(LU ISTİLOLAR 

GELMİŞIİR 

İŞ ADAMLAQININ -AYRILMAZ 

YA~DIMCISl·OKUL TALtsı;u:;_ 

rlİNİN t;N SADIK' ARKADAŞ 
OLAN BU KALt;MLf;Q 

BÜTÜN DÜNYADA 
T!;RCİ~tN ZtVKU; 

KULLANILHA!ı(TADrn 

ISTILO 

r NURUOSl\IANİYE CADDF.SİNDE IIUSUSi 

VENİ NESİL İLK OKULU 
YUVA - JLK Kız - ERKEK 

Türk~c . Fran sızra öğre tim. YuHda ymil ik, Hergün 
saat 9 • 11 arasında kayı t yapılır. 

l\tektep 21 E)'IUlde oçılmıştır . 11ı:1•••••• 

jeuLMACA[ 
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SOLDAN SAC.A: 

ı - K;;o.r-:u1fı:hz. ~ııPtılÔ.l bir vı'fı.yet 

merkez), 3 - .. 'ola, TrornV'~~ın kolu, 
&iy}-.., 4: - B:l~ harf Dd(':ı '90nre. C ı:'i

,,-e,s~·le y~ .. rnn i.$..ftr, 5 - U}a~tan 

eroir, muCl.a.rı•b·\ 6 - D<Jrgun. 7 - Fic

mf'k y?l'Pllır, vücudWt .suy u. Alkcr. 9 -
K<ıbap satan. 

YUKARIDAN AŞA(;IYA: 

1 - Doğuda bir v.iı~·t'-tım7., 3 - T~!'

ıı G.uzt•l San'a:t, Som..-ı.:> E lltıv~·.e ö

dünç \'BJ"rr!<", Eda.t. 4 - Bir }:ıfrl6'l<I is~ 

mi, 5 - Ş<ki<,lll fır1m:ı, AA dc.ğil, 6 -
Yırtıcı ıkıış, 7 - Eski ~;U~h. J..ezrz.,·t, dış 
deif 1, 9 - A:y pa rç:ısL 

Dlinkü hulmat:anın halledilmİJ 

ıekli: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
t F T A R T \0 p u 
N A ı L E •• A T 
s i• A F R I K A 
A LD F L A M • N 
N . ,151 R E K L A M 
ı MS A K ril A s l 
y • A N T R ililrt y 

E L l!I G ö T E • A 
T A T A R • ç A N 

5;,}ı·n ve Ba;,mıuharriri Etem izzet 
B< ,.re - Noşriyat D•rrk<örü 

Ce\'dct KARABİLGİN 
SOS TELGR"F MATBAA.Si 

SARACIL\NEBAŞI HORHOR CADDll •iNDE: BUSl'Sİ ------" Kı1: - Erkek 

Ana - ilk A YRiYE LiSELERi Orta - Lise 
"atılı - a tısız 

1 Talf\bc JtilyCır.o ci<'\'tlrn f'(]"hn<'lttMir. &iti t.a:ebıE:~ t~t t~r:l!".i yatı:rar..& ~:ıyıtlaT:l'l'l yen.. ,rr.tlf'ı-4 JJzı mdır, 
~:Jıacaıat: !le<' gun 10 dan 17 ~· k~d:a1""T. ı::cr,..,I .os:nı •· ' ro..~ beş"'·· Glin.'.lı;,;u taleıbe ,,-._..ı.tıro>n hUB&.Yi 

~a:.t y'e ncJ.....Jeui!t.:- Tı·lctoo· 20530 
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,,.-~ NIŞANTAŞI, ÇINAR CADDESi, HUSUSi ~~ 

~ ŞİŞ L !.. ""~"~'~"AK~>.!:> İ Yo~ ! .. ~ E S•İ• • 1 
l Kadrı>ları dohr.2mış sınıflar ;r;'n yeni tol<'l>c ka~C:,.,a <k!v mn e<l l'y.ır. Tde!vn: SC!r47 ~ 
. ~~·aııı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

İLt: SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
ller yeme-kten sonra günde 3 defa muntazaman dişler in iz i fırça l ayın••. 

( s·-en-;;;Röld~~dün? l 
l Yazan: EDGAR VALLAS Çevizen: MUA\tMER ALATUR J 

- & n ı;iıd:p oı:unla 'bl'.Iıkaç kc
lımc h>)ll~üık i:.t<?rını . 

Bi! hemen 9 numaı-a!ı kzıbine
n .n ynlunu göste:rıırüye haıZırla>r-'>

y ordu. C.n Leli e linden tuttu: 
- Dı.r, dur, dedıi, ben kendi 

.k <"r:<i 'ıme bu işi yapanın. 

K bıinıelerin bulunduğu yere 
dr.ğnı yürüy E:Ce~ s:rad, BU bazt 
ta\•o..:;clerde bulundu: 

- S.:zxlen gizli 'nıı;l>ir şcyum ola· 
lll ll;Z, dcd.i, e-ğer !bir icc:hı ol·UJ"sa, 
arka tcıraJt ;;ıkıi merdivenden ine
rek, !<İır.&>ye görür.meden çıkıp. 
gidcl>"hr3in<iz. T oon ziyafet saıo... 
n t:n un karşısında k ü~·Ü!.'< bLı' cmer
<Lvc n vardır. Bu rnerCÜ\·en ro 
lrnpın:r. ör.üne ç.kırır, kapııy ı açı

mz. Or:ııda ıb::ış.1< a bir de!l"İt' mer
ıLvcn görecesiniz. Ord an ini:ı lıı: 

ve k!lb-:in a.ı~a 'kap.5"°..daa:ı çııluP. 

girlmiz. F akat Mösyö Leli .OCiİı 
•bu akşam Sırlton'la gürulece'"' biır 
hcsabını.z mı va r ? 

Con Leli'nın çehreti gerildi : 
- Evet! dedi. 
4 r.ı..maralı odada U'YU')''1n zat , 

Leli'nin kapının önünden gcçişın.i 
iftti ve hemen kapıy ı aral~ara.k: 
gözetledi. Ve Con Lelı 'n in gailete
cin:i n kapıs ı ön-ün d e durduğunu 
gördü. Kolh'r.in : • Va,y , OOş geklu.
niz, siz bul'ada ml'Sı.ru2?• dedl€iJ1i 
işitti. Sonra kaıpı ka.pandı. &~"a 
b !r ses de işitiLınez oklu. • 

Ziya{et salonuntla i.5e Sutton 
hala gehnesi geci'ker. 'kadını sa
'b ırsızlı&la bekliyordu. HaJlnıılci 

her geçen <W<ıikanm büyUlı: btr 
kıymeti vardı. 

Vimbeldon'a dönmek fikıriıııd en 
vazgeçmediği tele!or.u ~ı. Kı:i· 

bür. bli>tıin hU19U1Si kabinerorin· 
de telefon vardı. Fnd:ııan'ın ev
de oluıp olıma<lıgını ~rıdu. Te lefo
na cevap V<"fcn hi1lll1etç'ı Fr;d. 
man'ın Evden ç ıkımış olduğu ce
vabın verdi: 

- Mösyö Früır.an I.mııdraya 
hırıl, eledi, Madıun Sutton da o
tc.rmJı::ıill~ gitti. Hayır elendim, 
n{"reye gi1tı.'<1Ni1~ bı ~;yaruım. 

Bu ce\•ap üzerine Sıı'.tu.ı Fri.d.
man ile k ızın ın b~ra.ber e''Clen 
ç ı k tıkla rı zehabına d<.iştü. E.ğer 

bir iki s ual dah a sorsaydı , o :ka
dar alaliadar olidui,'U bu iln şıa.h

sır. bcı1bıxl erinden ilu saat faııkla 
evden ç >km.ş olıdudi l a rı01 öğren e · 

•bıLrdi. Ha1t.iı Benl'ın \'al<zlernn in 
bıle ooliı e\de okluğ unu öğrene
memişti. 

Su>iltıoo"I şampa-nyayı açt ı , kaıde

h e boşaltt ı, bir yud umda çekıti. 

Öteki kadeh e de cebindro ç rık..r
dığı k~ ~iŞ"ed <>ki renlum bir 
mayide n d ik!<.ıJ>tle otuz d amla 
darr.lattı. 

:Macera dolu baya1ı i<,-inde b u 
(DCV 41nil \."ar) 

Dev?et Demir Yolları Meslek 
Okuluna Talebe Alınacaktır. 

Devret Demir Yolları Umum 
Müdürlüğünden 

Dt•v~t-t D~mir Yo11an ıı.n muhtelit ıht.sa s şı-bf'ieri ic;ın ~u~ yet!ştiri! 

Jr..(·k: Lzcr{' A.n:.Carada bir cDrrrur Yol l\.t eslrk Okulı;> t.e-sis edilm!şt.ir . Mektep 

yatılı olap tedr.~t mi.lddeti üç ı:;en.EdtrTalben..:.O hr r türlü e lbise, yiyecMc, ya

taca - ve tı·drı~ n ıa?~mesi idarrce pa~asız trm1n ed+lir. 

lş.'>~ mt-1<.h·p mezunları OC\·let Dc.ıl'ir Yoilannda liı;e mt"Zunhınna mah

SJS n1aaş ve hak.~.a sahip olurlar. Askeri ık mükclletiyet c <:rındl· kısa hız... 

ml te t.:ıbi tutulurlar 

Dı•rr.ir Yol mrslek okulunu \yi de:ece1.erdc bltiren1Pr ar;.;sında. v r ya-

ht.1. me8]rk hayatında. yi.lkşek r h liyct göster-er.lcr.!ndt:.n <cnt'b! m(•mlekct

lP:"<lt~ idare lıı" hına yüi<:rek. ttıruil "·e : h iısL'ls Taptırı :l'J'lıak \U.ıcre her if'nE ay

rıca ta.leh{• ""l' n~mur ~"Çi]e-cekilr . 

KAl>'JT \'E KABUL ŞARTLARI: 

l - Tilrlı: olmok, 

2 - İdaı·cnıız heki~,le-!i ta:- ... t ıı~ciun yapıl<ı.cak srlıheı.t ve psjkol t·k.n! k m u

fl.}'"nt:lerjn<ie sıhl\ı3t!,e o}dugu ;:ın:c;şı n:a.k , 

3 - 14 yaşını do:dunrıus \'f 18 Y3*Lnı b.itirmcmiJ olm-ak 1 

4 - Açtla.cô.k mü-41.~ica iretihanıne:ı kaı.arurııak, c:mıihanlar t'1 rkçC', m4• 

temat.ik, ve tabiat b'.lg:~nö~n yapıf9'r.ktır.~ 
5 - En av. orta okul mPzunu o~:-r..::ı.k, ..t:ah~l t'v;ycst orıatran yUkbek o1an

]&'"dan rne:ı;Jrk okulu:n;.ı <b:ı..:nci sın ırıra k~bu! oh.ınurla:-. > 

l\IÜSABAJ<A htTİUA,LARI: 
An.k:.ra, i~tanbul 1 ( l Jayôarpa~a \·e Sirkc·cidf') l:.o....,ı\.iseh:~·. Baiıkrsl;-, A t

yo:ı. İz.mir. Kayseri, Adana, Jtta]atya, Eı-zurum, şehirle ı-:ndC' i~l<'trr.e nıüdün
lukl~rmde l/Birtncittfı•irı/942 perşeınbe gür.ü yapı1acıık11r. 

TaliplC'r nihayC't 30/Ey!ül/942 ta.-Jline kadar imt;h3n olm_k Jsıedjkleıf 
ft:hirlerdfkıi Demir \·oııarı İ~letme Mlidürlüklerine b-irer cülrkçt' J!e mür~ 
caat rtm'(>Jidirlr r . 

Di h..~ll'.'Te ·1işti.1-i!ec& vr.s'.ıka'r':. .. !}lın 1a:rd.ır: 

ı _ i<>tcklinin b u e-Unkli haline u;ygur.. !otografı t:.şıy<ln nü!u.1 h illVi
y f"t ci.12.danı, 

2 _ Mektep <l~plomJsl veyahut ta.sdiknarvrs1 (bı..:rı.:ara y.-.pı~~Jrı!an f o-
toğ:·Jfla rda t.a'.cbr..ntn bu gUnkü halinlgij5terı.·crktir.) 

3 - iyi huy kilğıtl ı, 

4 - Aşık ıdı. 

İşlrtme ~r~Er.inde bulunan i~tc-kl'~er- yukardJ gost.erı.fn d'.ltkçP VB 

vPsı.kd'. a !"ını b.ı.zJ t i~lctn~e n1üdi.:.rlü.k.lerine göti.L·ert'k bir kayıt nu:T.a !"<t!:r 
;ı !~cr.fi.:ard,r. 

Diğ<"r y<."rlPrden gf"}t!t'Ck iai:(>kli1cr,20 den 28 eylüle k<:0d<ır rn yakın C!c

mlryol jsiasyonuna grlrrt':~ l~u dilrkçe ve vesikalarını ist!ısyon şe!:ne 

g~tcrecrk VE d-~ckçe}f':·ir.i kayıt rtt!rdiktrn ve ist.as:von n1i.ihüı ile ır.i.Hıür]et

t ikh'n ~n:ra S'Cyrha.t fdrceki<'ri trı•ı•in , taı·ih, numara, ve saatini y;ızdıracak

l.-.r ·ve bu veSka ve d; Jt'h\'e ile tırende i~ci mevkide para:;ı:t. Sl'yahat ede-

İşb-'J istM<: iırr nıilrac-3.at Ettllt!rrl istcı.ayona göre en yakın ı !ctmf' m er

k ez.ne g tdCf(;..1< orada in~l~h.'ln o!nıağ:ı m(lcburdürlar. 

Ancak mür<0ca at tarih lerind(·ki tren vazl)·eı.tne göre 

ya~.on işll'lrr.e mı·rkfL!n~ 30/EylCı:l/ 942 tarihind en evvel 

t."+kdırde bu tarit.tcn rvveı yctişrl>iJccekiıri d~ğer i~'.ctmı::: 

de.n en )·akın~a g :rif'rtk orada imtihana girebilece-klcı'dir. 

gid ı •ce~l<"ri en 

ycti~rrr.ed:k!eri 

mıer'kezlrr;n

Tall'be yo:da 

konıı <Jl e,,,·1&..S. '1d3. üttrlt•rir.de bulun.'h:r~~aidarı :ş.bu y05ikc.ıj~rı kat.ar r;,("_ 

n-. .ann:ı c::~rıtt~rd ı--. 

j-.•asyo::ı.1 arcı"n bı.ı sutel~e işlrtrr:e rr.crke:z].e:-tn.e gt'en talebe rlcrhnl İi· 

1etrnıc n~<iUı-1 ukl"'"lnc nuır:co:at cderc;.c yar.1a:ın<:o.ıkl vf"siAa!arı yukarda ya

z .~dıl,rı c bı b.ı.zat a~!ık:ıdar : ş!ctmfye vrrecf~ " l) kayıt n ı.nıa~ as, ulacaklar

<l ... i!"i<:ı~Cinlc.ra mUracatt cd!'ctklr r rı, ge:·ek trtn!<•rl b<.kJc-m, k ü2crP, 

va kıt ko:;.ybttrncnı.ek ve rah a.t~ız o1ma n..: k vr cerck yı.;,kardaki t~ıt' hlf'rde 

~'.C'tm, r •. trkl·ı!~:iıı~ Yl'ti~b;!rr: c;c. ı~·in t.·l'n vaz.iyetl.er:ı ıi t\·vcld('t'! tahk 1k 
ef Tir· le-ı ı rr:~ ·n! :.ıa: le ri .t,; .ı Uın c.;arı dır 

İ .i .. ~.ıtliltı.rin lş:t:tmc rııen.~l'.7. cr:nı> n~ü:-a~nat 1adh:e:in(' g<ire 1nü.saba k?.

ôJ.-ı ('v\·tl \"ı ~·;,ıhut n-:u ~b:tkJdan St'l!l:":l i 'et!ne nıüdi.tr~ü';.~PrinıJ ... ~ . .. o it e dl .. 

ltctk tar!h \'(: 53;.-..tlı• '<l•' s•hh:.ıt hcyet~C",in~e nıu;.ıyt:JH:ln-' _,c.p 'acaktı; 

~1u ab.a.ka in:tıh~nı. dan ,-e rr.u 'YOnı den .&O'o..__ .. ısh·k'i er-, r.e- 1 ıc('yi be·ıc~ 

l<ıı Jts.·1..ı.n ~-:1!' 111e !1)1\..<h ... .:ı.ıJt.:lrri•1 .en ah:c~k ~ın pa:asıı. seyahat n-ı U aacie

n :r:c,erl< gc'o kleıı ta")on::ı dö!1Pr ~-d~ıci r . Buıı]aı·;,n <.ra. -:ıda nt.,ie<·yi 

inı :-ıcır. )'<.pı'.an Sf'h'.l'le-c:!• n'rr:a~ ıs 1 :ye-nle· b;•;un .. _.!'! bu arı:..ı a!"ın· v~' 

o", <i ~<lrr lcr· 11 öı ~ç c ınln a t:tJ yazdır'.Yalı:ar:lt 

Anı:ak bwılar ınc'klt·he k bul ~·diJ r.-r1 !:'r!;(' d0:ı"ce-iclı~ri ye 1f''"c p:ır 1z 

sc:r:ı..';at haldı: ~ı k~yttCerhr S·hhat rrua:; »e~nde '\•f! m' t.. .... ın1Lh: 

nınoa Jt:.2ar • ..u1l rın <' !.. r r n.e t b~ii. t :-~pı~!r. \ 'e An;::ır:..ya k~~.ar p:ı
r • i.2 5E'yah;.llı._r1 a..Y ~ca t l r. o: ~nt:. • 

J•bu lr ~t''< cık.:.:unda t;h cdenr·r bPş c:rn-e!ik n•cc-buri h'zrnrte t r.bi 
ıut.ı~acalu;, '"l;t.dan n·(:.'l:t.cbc g.;e ktn gı t;r ·et·!.]{': nctf'rd"'n rmısncldAk taah-

hüt .s~nedJJıı.n nıl.tııun.esini .iş!ı·lJne ınJ ~· ~ ~ '' r.ri('n tedn.rık f<t<i:l'lt'.,, .. d'r. 

(7322-!•975 ) 

r . . . 
O. Demiryolları va Liınaill~rı lşlatme U. Maresi ilanları 
'---~----------------~~------~J 

'\JnhiAnrrPn bedeli :!:~00 (rki b n ik. yı:z) lira olan 10,000 (cın ben) k;Jn kül 
rrııg· ıop:--a« \'('1Z. boy:ı (~/rırıc :~.in/942) P. .. 7...1.rt.'·~ gu">U aı 15 (on b ~.t' ) H <ı.) 
a-a::'1)~;ıtaoa Gar bıJlası Q:...h:· nti.(k: Komisyoo tar ftTkion .;capalı ı;o_ •'f ıısu::ıl:e ~tu1 

s!ıracaktır . 

B rşe gırnlı•k ist.yt·n:ı r~n 1G5 ty·;z a: tnıı5 bf'1) 1irnJı'k nıu , ~ı "k;kı;,t te • :nıa·t, 
k .. ın L'•\.ll tıaıyin eıt..gı \'L~ıko!arla t :{\if1r .. ..n n11.!ht.P.'\·: zıartl~!'ın .ayni glln sa cı t 14 
(on cü!"rl•') .kndar Kon'h::yoıı Rıeis1tg,-ne \'t•r 11·:-et·ı J::"ı1.ımd:r 

Bu .t~ ait Mı·tn~nıelrr Kon. ~ç:-ı<l.ı::ı paı a~ ız ol : ı:ak dngıtıln1C1kt.ldır 
•1 015:> 

~j ..ııla-ıı'lT'eı:ı be<ltLi 19680 (on cf .. .:.z tln a!~ı )ÜZ ::l'k'S("J1) lira olJ•1 ml.ihi<l;( 
t.Li" t~a 20500 f;.ırnı.i b:n bı'ş yü1. ) kllo :.t;., .. ~ n boru (2 B ·inıc.ı""1rn 1942) Cu.

nld gunil saat < 15,30) 011 beş bl.!t;r~r'.a. Hayda:-µ<ı~.a G"r bf.n.a!'ı daı.;!lndi:::i"J ko
m.&yon tö :'fd!n1.a.n k.1p.'1h z-:l.:f usuLy~ c satın a nacaktır. 

Bu işe ı; nrt•k istiyf"nlef:n 1476 (b'.n dö:·t yJz yetn+ş a : t ı ) ralı« ınuvakkat 
terr.n~ t . k<lnwıun tayin etı;gı Yl"6ikalaria ır· k i; f ie .nnı nnıhtevı z.;rflarını ayni gün 
saa ı (14 ,30) orı ciürt otum kadar ktnn:$yon Re$liğine w r melr1'2 l~zrrndı r. 

B u işe ait şartn.amel e-r komisyondan parasız olarak dağıtıl maktadır. (10022) 

lstanbul Defterdarhğından: 
Muıh <•mmtn 

Cln <ıl Bı"C.lll I Tf'l!ninatı 

51ll 2/ 6l Bcıyoglu Sutloc• m'·iıa\I ,.,; h ı·allo r ııcf<a-
gmd<ı csl<i ve yen; 5-0 - 52 No. kı 16523 
n'('ltıre mLireJ;ıl:Nıı r.ı"S'a . 

512171111 4/ i2 Mee '<l<;f"köyünoe 7 pafta 64 a.da ı P"''OCI 
N o. l u 4331 mrtl'C mw.tiıbaı arsa. 

12396 930 

~62 85-0 

Yuıkarıda yazı!ı gayri nH~·r.".ıeu l~r 28.9.94'2 Pc;..ızartcsi günil Mftl 15 de Mi!lt 
Er.-iiımc Müdürlüğund!! müteş~ıl l{on1"6yonti,;J ·k.t:tpa~ ı Z&rl ın:uloty 1~ ayrı a.yrı 5Q.

t:l •. ı1::2.lk•ır İstcitlii~c in 2490 ooıyıh ok:mun h ükürnl'<'ri rla.irı si.:ıde hctzırl.::ı.nmUJ 'tt ı§(lit 

mf·fi't<Jpru•·ını llıal.e glinü s'lat 14 dr irodar K omi'3j·-0n Rr~V~ t<'VJi e1inwkri 
\"e rwtus b u;·;.)•Ot cüzd.t.:t:a mı ibl'\ız eıYl f lT':...el~xı mı.lktaz:i<ar. c9510> 

Resmi dairelerin nazarı 
dikkatine: 

E'veıee mevcut ve Maarif Cemiyeti ile birlikte har4'
ket eden (Resmi ilHnlor T. L. Ş.) (asfiye haline girm iş 
bulunmaktadır. Bundan sonra gazetemizde ""1redile.:ek 
ncsıni ilanlar 16/9/942 tarihinde yeniden tesckkül ederek 
işe haşlıyan 

Türk Basın 
ilinlar 

Birliğ i Resmi 
.K o Uektif Sirketi 

tanfından idare edilecek tir. 
Gazetemiz.in hundan evvel ilan neşrine vası talık eilen 

şirke( ve teşekkiillerle hiçbir alakası kalmad ığ ından 
bundan bö-yle iJi,nJarınm; ayni fiat wı 5ar1Jar daltllinde 
İotanbulda 

Ankara caddesinde Kaya Hanında 
Türk Basın Birliği Resmi ilanlar 

Kollektif Şirketi 
merkezine yollamanın ve bedelltti.oi de ayni adrese ı;ön
denııe-n izi tiea ederiz. 

RADYOLARI 
24 Eyliıl 1942 K3• U.t.~· ve 1~va Sl ac nt.elf."ri 

AH11ET HA~tl r ÖZGÜL kardrş
lerdc R«lyolar tak,;tJr '" kolay 
şart a.r.a srı.tı:ır ... ııcr n1aıt:a Rad
yo tıtmma.th b!n.ir rdi-1.ir. Kadıköy 

Jt.Lı~<:.Lcr;.J:tıar.ıc Cr.d. No. 19151, Tel: 
60915 Pendik Gaz,~.a aıd. No. 
65. Td: 54 - 33. 

18.00 Program v M.c.ın.:" ·et s:ı~ 

İstanbul İkinci İcra 
Memurluğundan : 

E,·vı•icc Sul't:ınalı"11et B<.h!':!m Ç<:.wş 
ma'haıll='ll<le Köır.ürcü M>ka3< (9) 
No. da otut•mR<k~a ih."lfln hınJcın M.aınıct
g.;lliı rr:.eçhul Yoı\:i oğ'.:u N-kila.s 'a : 
Dai:ı ·m:.z.:n 941 /3454. ~·ıh <k> 'Y<?

El.Jl~ A."1<.i~-e Pirin1'e ol::ın b'lroı.ınuzdan 
dolaı)·ı haciz ı:(' tc::kdi-ri lk::>~mc-1 y:ıpıl~n 

Ga~aıaoo Y-c ni C.ami mah.a:l(l;i!ldr esk~ 
Bı.z:k.r.ıC7.ia.rı so.'titi;n:dn yt."~1 53 sat1 ıh 

hır k .t'a a.rean l.Za 3; 9i 942 t:ıri~i eh;ll 
' : J • u r.l "{~000) ! l')'"ln t 

ııa..1<d:r «li'm·ş vr mwoo m•-ikllm<'t
g;i'll~:z:n me<:hul okıutundun ödem~ 
f·mrın;n i·;·~nrn tf>'L}iğ cd-i.~-d-~fızıtlot>n, b u. 

k~.'e İ c.-a H:~ıo nliğinin 12/9/942 ta- 1 

l'ih,. kar<:ıriy l 103 ilrıcü madde d1l.ve-tl
y ı·~nin b:r a:y nı:ıd'flet !ıf .i.lc"ıııcn tci:>liğ~ne 1 

br"-r vr:"i:ı:r 1..ı\l ~ ıneııkCı.r hı<'İz ve t<.k - 1 

dir kI)"lf"l~c-~r ka ""t bir diye~g:n~z ol.- 1 

wg .• tı:?ıkı;: ·ro b:" ~y z.atiında bi!d :r
m·.ı:1.z. lıi.lz.ı.ırrıı: J İ<.· :·J vf' i'f :..,~ı; Kaınııntı-

11an 103 u:-::-t•ü m ;c:~ne trvr an ılJ-
D('O h·b1'i: oi-tınu r (~343 ) 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
Halide Pi~kin berabu 

nu lll'CC 

BİR AŞIJC LAZIM 
Vodvııl - 3 - Perde 

Aya rı. 

1803 MiR.lk: Ç'fle Fo ı. 

19.00 Konuşma (Z"•-a:n Sa.at) 

19.15 Müzik: Tar.go')u (P~.) 

19 .30 l\Wm'lclt" t S.ıat A:y•rı ve A• 
jam H aberleri 

19.45 Serbe<ıt 10 D:ık;ı.,"11, 

19.55 hf ümt:: j , S, &t(_·h '-Otı..'l &:ınat.., 

( Yalnız Kl"lı'lan için). Cu1:.n: L-. 
lro Ama r , 

20. 15 Radyo G-<ızetr "i . 

20.45 l\1lü1r.ilc: U,·,,rtü r'l Pı- (!>,,) 

21 .00 ~~~-(Evin ... Saati). _ _ _ 

21. 15 ı.ıü:tik: ~itiz :.ı: &ıhbı l!t"!..,_ 

21.45 ) tü:a*: _R ady o SrrıfC"il.i Ch1t<• 

traoı . ( Şef: F et'<l Axar ) 

22.30 ~fornli.el S:aaıt Aşar 

Rribetf"ri ,.o P.or~al~':' 

22.45.'22,50 Yaı'>l".ki P,-.ıı;•-am vt 
Kapon:ş. 

• Dr. ABAHUNi -
Va/ .'~es.indf."n dön.n1ü .' ı ){ ur
k ap .rdak.i mua.yc.nı ·h.anL'!'1nrie h-cır 

gün h::L:.:tal.;:.,, -ıflı ~abııl vı· tc·ci'l\'i 
eder. 

GöK:ten gc-O(c(:{ tc-lıl rKf'Y•' ka"ı;ı yl 

b;ı3.1r:an1rmk1 miLCt.i!l but •n ' ·t ı i 
ayn ayrı düşündw.rcn bıı· <lov d ra 
n'l'l"\-Z:u.::ı. hiç b ir Tü.rık \'.3 t:ın<UOŞ! k ;.}! ıtsız 

kaılo. 'Tl":.az.. 

~:ı:..u:=-ıa=-rz~m:aaımr;mmımamı:m.-ı:~:nı:1~ 

TÜRKIY E CUMHURf YETl 

Ziraat Bankası 
lüırulu' Tarihi: 1888 

Sennaycsi: 100,000,000 Tiirk Lir.uı 

tuhe ve Ajans adedj: 263 

Zirai ve t icari her nevi banka muameleleri 

Para Bir ik t i renlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraa! Banka•ında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapl • .r,ond~ en 
az 50 füası bulnnanfora senede 4 defa çekilecek ku.!'r. ile aşcii;ıd .• ;.; 

plana ı:üre ilı.rıu:niye d nğıtılııcaktır. 

( adet l.000 Liralık 
( • 500 .. 
• • 2151 • 

40 • Ut • 
100 • .. • 
ııo • • • 
llO • u • 

4.UOO 
Z.000 
LVC19 
f.OQO 
1.600 
4.801 
J.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

n!KXAT: HesaplaruıdU:i ıııralar bir sene tçınde ~ liradan 
asnitı düşmiyeıı.Jere ikramiye ~ıJ!ı takdirde % 2t• fazla!ile verile
cektir. K ur'alar senedi! 4 defa : 1 Eyli'ıl. l Birincikiınun, l Mart 
ve ı Hazir an tarihlerinde çekilecektir. 
~ .................................... ~, 

Yüksek Mühendis Mektebi Sabn~ 
alma komisyonundan: 

M<i<ıeb"""' MaKJne Latıoratur.-arının in§awlmın ôkrn.'1.li :ı ~ık <'b • 't:ı-.r.'~ k-0· 
Tl'llmuw;tU4'. Keed bede-J.lo 2707.50 ve i!C< temi....., 204 llr<<'ır. Ek':;lt.-nP 6/111. 942 
saat ıı de y'olpll'5 o.ıktır, ~·ıı.zıa -l\ımat iç.ıı M~ M üd.k JOliıae n ı ><\ \, 

, .. iJ .i. üG.> 


