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Son bahar Alman 
taarruzu başladı mı? 
Sovget - Alman 
en kritik devresine 

mücadelesi 
girmiştir 

Almanların; Cenubi Kafkasya'ya 
inmek emelini muhafaza etmekle 
beraber külti kuvvetleri ile mer
kezde taarruza geçmiş olmaları 
imkansız değildir •• 

ETEM İZZET BENİCE 
Dünkü şüphemizi bugün ·teyid 

elmiye başlıyan bazı belirtiler 
val'dır, Alman resmi tebliği mer· 
k~z kesimindeki taarruzun inkişaf 
etmekte bulunduğunu habea- ve
riyor. Fillıakika böyle bir Alnıan 
taarruıuııdan henüz Sovyetlcr ve 
Londra baht.etmiş Mğildir. Al
man resmi teblij;oi. de sarih-değil 

dir. Gerçekten l\iosko,·ayı ve 
m-crkez lttt1> ordusunu iJnhayı he
def tutan büyük ölçülü bi.r Al· 
mJ.n taarruLu başladı mı?. ıı:oksa, 
Stalingrad bölgesine ve Vor<>nej · 
dineğin~ yığılan, Kafkaslarda ha
reket yapan Alma\I ordularının 
gerisini tehdiA et.mt>kte bulunan 
Sovyet kuvvetlerini yukarı bölge
le.re .ı;ek.mck istiyen mevLii bir 
taarruz mu yapılıyor?. Bunların 
hiçbiri hcilüz aydınlanmamıştır. 
Fakat, Almanların cenubi Kaf· 
knsyaya inmek enıel ve azmini 
muhafa:r.a etmekle beraber külli 
kuvveilrri ile rııerkcWe taarruza 
ge-çıııiş olmaları imk:ansn olma
dığı gibi buna ihtiyaç ve meclm
ıiy ..tlcri de urdrr. 

Yaz taarruzunun başlaınıısnı
dan ıt0nra oık sık tebarü7. ettirdi· 
ğimu ve iıah,nı yapltğımız \'.CÇ· 

bile Alınan ordusu karakış" bas
maroan önee 1942 hamlesini ba· 
prabiJmek isin asgari ild netice 
elde ebniye mecburdur: 

a - Kafkas istilası.ıu tamamla. 
mak, 

b - Rus ordusunu _tehlikesiz 
hale M1kmak. 

Stalingrad sokak muharebeleri
nin ı;ekil ve mahiyeti ne olunsa ol· 
sun °Kafkaslarda harekata tahsis 
olunan Alman birlikleri yavaş ve 
fakat emin ad>mlarla hedefe doğ· 
ru ilerlemekte<l.irler. Son Alınan 
tebliği bu bakımdan yeni mnvaf
fakiyet haberleri kaydetınekte, 
Ha:rer, orta Kafkas ve Nı>voro· 

ısiski batısı bölgelcTindeki har<l
~<etlerin inkişaf eylemekte bulun· 
ıluğunn belirtmektedir. Kafluıs· 
l.rı müdafaa edettk Rus tümen· 
.ininin herhalde çok sayıda olma
nı a>1, bu bölgelerde daha çok ta
bıi manilere güvenilme&i miir'8t· 
tep istila kuvvetlerinin muvaffa. 
kiyetin<> yardım edecek-tir. Böyle 
olmasa dahi Alman ordusunun 
iktısaıli, siyasi, askeri hayati se
beplerle Kafkas istilasını başar 
mıya mecbuT olması Hitlcri bu 
gaye iizeriooe yüıiilTI"kfon alıku
yamıyac•ktır. 

Rus ordusunu te.hlik!'•İz hale 
sokmak bah&i.ne gelince, Alman
ya 1943 yılına emin bir durumla 
çıkabiJmck, Anglo - Saksonlıık a· 
lcmindoen gelttek dal'bclcre kar· 
şı koyabilmek için behemehal Rus 
orılıısıınıı S'lrsmıya, takatten dü
şürmiye mecburdur. Bıınu yapa· 
madığı takdi•dt1 1943 de şarkta, 
tenupta, garpte dövüşmek zorun· 
da kalacak ve tapta..,, ezici kuv· 
vetle.- karşısında çok bunalmış, 

yorulmuş halde kalaeak, belki 
de bu ha 1 kendisi.ni 1943 sonhalıa· 
rında harp sahalarını terketmiye 
ICVkedeccktir. O halde, Alman 

Başkomutanlığının b~yi,, ba
şında son takalJ.erini sarfederek 
yaralı Rus devine soıı öldürücü 
darbeyi vurabilmesi lazımdır. Bu 
da, ancak 7 • 8 hafta içinde neti
ce alabilecek nihai bir hamle He 
olabilir. Alnıan Başkomutanlığı 
bu kararda mıdır, Alman ordusu 
bu iktidarda mıdır?. Yakın gün
ler ve Alman resmi tebliğinde ba
his mevzuu olan merkez bölgesi 
taarruzu hakkında gelecek yeni 
malumat bunu bize anlatacalotır. 
Yalnız, şunu söylem"k IUımdır 
ki, eğer Almanlar kış basmadan 
önce yukarıda çeTçeveled:iğimfa 

ik hedefi istihsal edemezlerse bar· 
bin i.stikbali bakımından ~rc;-ek
•tcn çok müşkül b.ir duruma dii.,<ıer, 
mağlulı<yete demokrasyalann 
tahmin ellikleri m~feden çok 
daha önce adım atmış ve Avrupa
yı akıbeti meçhul bir karanl ığa 
siirüklcmiş olurlar. Bütün bu he
saplarladır ki, Alman • S...vyet 
nıücaıdelesinin en kritik ve en 
hayati safhasına girmiş bulundu
ğu hükmünü vermekte asla hata 
yoktur. Bu devreyi: 

- iki taraftan birinin yrlcılma~ı 
safhası .. 

Diye i:t.ahlandı~ırsak istikbal 
karşısında tam ve doğru teşhis 
yapmış oluruz. 

ETEM iZZET BENiCE 

MİLLİ ŞEF'in 
do~um yıh 

aı---

" S o n T e 1 g r a f ,, bu 
mes'ut yıl dönümünü 

candan kutlar 
Bugün sevgili Cunıhurrei~imiz 

İsmet İııönü'nün ,:,ğumJa.nmn 
yıldönümüdiir. Son 1'clgraf aziz 
Milli Şefimizin bu mutlu güniinü 
candan kullar ve onun Türk mil
letinin başında çok uzun yıllar 
payda<' olmasını diler. 

Londra radyosu da bu sabahki 
neşriyatında bu mes'ut günü tcb. 

CDevaın.ı Ss: 3, Sü. 5 de) 

İstanbul Fulbol 
Muhteliti 

Berline gidiyor 
Takım 12 Teçrlnlev. 
velde hareket edecek 

Bi.- Türk !utfbol tak:mı.rıın Ber· 
!ine gönderilmesi hakkında Ber
Enden b ir davet ya.pıld-ığııııı ev
velce yaz.mııştik. Turkıye futbol 
feder-as}'onu bu maçlar ;ç;n is
taıı.bul mubtelitinin hazı.-lanma
sıı•ı İstaıılbul bölgesine bildirmiş
tir. 

İ.>tanlbuL mu.hteli ti temııili mac
.lıiyette Bwline gid-ecek ~ takım 
leşrinievvelin on ikisinde İstan
buklan hareket edeceklir. 

Bordo'da 70 tutsak 
kurşuna dizildi 

l~i'j~;i~~~... Beyrut 25 (A.A.)- Alanan m-a-
l ' kaın1a·r; Fransanın Bocdo şehr:n

de '10 tutağL daha kurşuna dıı.

m~lerdir. 

DoGıı cephesinde ınerkez kesimini gösterir harita 

Vatman ve Biletçiler Dert Yanıyor 
• 

''izdihamdan sinirlerimiz 
bozuluyor, aldığımız ücretle 
ailelerimizi geçindiremiyoruz,, 
Yeni vazifeye alınanlardan 7 vatman ve 

biletçi bu yorucu işe tahammül 
edcmiyerek bir haftada işi bırakıp ayrılmış ! .. 
45 gln bedava ça
ı ı, m ak aıallde 

ll:al,ırıımalulır 
Tramvay İdaresi ay başından 

itibaren. miistahdem1crinin ücre
tine yüzde on beş bi.r zam ya·p· 
mayı kararlaşbnnıştrr. Bu zam 
müstahdemleri memmın etmekle 
beraber l{Öriiştiiğümiiz bazı vat· 
man, biletçi ve kontrolörler git. 

tik~e artan geçim müşkülatı ve 
vaı.ifeleri.nin ağırlığı. karşısında 
yine mü§teki bulunmaktadırlar. 

Bu vatandaşlar diyorlar ki: 
•- Bngü n bir hama 1 bil~ ha· 

ziçte günde 5. 10 lira para kazan
rnaktadır, B;z ise, biletçiler 145, 
vatmanlar 165 kuruş alıyoruz. Hal· 

bııki bizim yaptığımız iş çok a· 
ğırd.ır. Sabahın saat beşinde uy. 
kudan kalkıp sıcakla, soğukta hü· 
tilıı gün ayak üstünde duruyoruz. 

COevo.mı Sa: 3, Sü: ~ da) 

16 binfakirvatanda
şa hergün parasız sı
cak yemek verilecek 
Dün bir toplantı yapılarak "Aş Evleri,, nin 
nerede ve ne zaman açılacağı kararlaştırıldı 

Klrı.rl.ay Kurun-ııu 3.§ (>vl~ kmr!':tesi, 
dün, Kızt]cy İ-::tanbul m.uımıcssi1Hğm
de1 İ~ır.ıbul Mcıb'usu Sad<•1't.Jn Ut-az'ın 
r:yaseı.iindt', ft:z..adıan M~tfrat N!•m].i, Ni,.. 
ııa,ır:.'C'lt:n TC'zıc.an, Oemal Alka.n, Fuaıt 

Fazlı Alkgün, cOOktc!' Ni.hca-i ~-ı Bı•l
&Cl', ve Öm11'r L(ıı\fi Eti'n·;n lşt.iıra!<;~ıe 
top!«n·-rı:ı.ş, İLl;;ınl>u!·u..'l mı:.ıhtıe!ıi.I sc.ınt
Lerı.,de 3'ıl~c»k ve fu.kir 11.:ıb pa

rar<:ız o!-aro..:..: :,ymrı.._•,k d.nğıta:cak olan. 
aş r-ylıe-ri iı;-in hazrr!anra.n ra.porlaır· ü.ı.ıe
Tindıe tefl\:11(:)-l'X y'a.pı?rH{ti.:r, 

~ evJ~ri, ş'm>iilij, Toµk~pı, Ko.ı'a
g'.imıi.ilk, BeşiJ.ct'.aş, KCi!Slmpa.şa.1 Üs.kü
d&r. Eyıt:ıp tYln.takalarırı.da olmalk ü-

Madagaskar 
Valisi harbe 

devam ediyor 
Vişi, 25 (A.A.) - :t>ladoııaacar A

duın.ıın l\'l(·l'k.r.z.i Tit'l~ıı.a.ı'l\.'lf dii~1nan 
1s.ra.fından j,;;ıga! ec:li).ı~ış Wlııru.ı~oır. 

Val& 1\1. Anntt zu_ptcdılme::."i güç bir 
nWt.taı)·ta QE'\:\::lmtşt.ir. B>Jta<lan ıoıuka
v.conıete dırva..m ıxlil-L"Cfk.tir. 

Demokrasyaların uçak 
inşaatı hızlanıyor 

Londra 21i (A.A.)- B..B.C: Bi:r 
Amerik~n mfrleolıassını bu ay zar
fında İngiı]tere ve Amer:ika.ııın 
müştereken yapacakla.rı yeni tay
'.Y'arel.erin Alm>a.nya, Japo,nya ve 
İtal•J"'nın hepsin.in birden mey· 
da.na çıkard,klarından yiiı2:de 25 
fazla <>la.cağını bilıJi.mıiştir 

--0--

Almanlar 2 5 günde 
132 gemi batırmışlar 

zore altı yerde açıkıcüktır. Bu rnm
it><Jt.a!:aırda, aş evleri yo::pt.GcQk mah.a.J
Jıe.ı-, ocak y,,,-J.en tcslı~ odil.mş ve 
icap fden jnşaat ve tc~s.a:ta başlan
mıştır. 

~U'lıklar, ş\mdiHI<, gjlncJe 16 b;ıı 
ft,Gclr votıand~şa rneccar.i sıea'k :YEm.('k 
teıvz~i E63Cl!Zl.3 göre J"a·pılnıR~dır. 

Elr tıa.ra:rt.an inşa<ıt vıe tcsi6a.t yapı
}lric.en,, cf.ğı(_>,r twıaJJtan da n'lıt!hrtelif gı
dra mcdıde]ıf".ri stokuna ba§lan:rnış bu
luı;ımoC'{!i..adli", 

Il'H'id:e mEcc,tınıı!?.!l. sıcak )'ietlı<'k tev
.W is·'l\i, bina2 daha lf'şnıil ve te.v-E:i 

(Dev•m.1 Sa: 3, Sü: 5 do) 

Finlandiyanın 
sulh istediği · 
yalanlanıyor 
V~i, 25 (A.A.) - H-t:-ls:nı:~i'd~ aiıı

n.an b~r haıborc göre Fi.n. hU~üır.eti 
b~r· r.t:eıni t.cbj:g ~rct:ni.şiiıı·. Bu reı:;

mi ·f<1b~ğ'. Aını 1.ri-k.J.c1Jlki Fin E~çı)6.1t 
eıtk;5ıı.ınd.an bh·tnin Fin h··"<iımctin.in 
Ruey·a i'.ıe ayrıcJ bir SL;lh y:ıpacağ:.naı 
da.ı.r wr<Lği ısöylenl:'!l bt'yanat.ı tarr-.a
mııen tekı.i.p etmfikıte oJduğıunu göstcır
mEMeıd~. 

Bir Alman deni· 
z a 1 t ı tezgahına 

hava akını 
Lond••, ~ (A.A.) - •B. B. C:> 

çıa,.,ııuııba ~ döı~ rnotör J'll De.v 
borr:bard.unaıı tay!fıA.reLnı•i Şi.m.ali 

Ca:-bl ~a i.le B<ı1tılk sah;l<n<lelti 
hedıeflıer hücum etmıi§ierdlr. T.:.v'yare
ler o g~ce çıok fırtına!ı bir hava.tta, 
)'Ola ç1kım>ŞlardJT. Tccı'iibeli 'b~· p'<ot 
bu se:yahaı; şöyJ .. anld•naşı\ır: 

Almanlar Kafkasyada''Terek,, 
Boyunca Hazere Yaklaşıyor 

S alingrad'da dün üç Alman 
taburu imha edildi 

Almanların merkez kesimindeki Yabancı, komşu 
taarruzuna dair yeni bir haber yok l!lemleketlerden 

U . "t • Vişi 25 (A,A.) - Ka!loasyad<> da sokak mulıarebe~ri dıevam nJ Ve T S J em 1 ZO 

artıyor 
A!nıan taarnızu gelişmektedir. eı:,ın,,ktedir. Alman ıaarruzları-

Terck nehri ıbo(yunca iier~.emekte nıın hepsi tardedilmiştir. Rus ha- rag" bet 
&an kuvvetlerin önünde ehem- vıan topçusu 2. Almıan piyade ta· 
ıruyetli hiÇbiır mani çıkmamakla- •buo·unu tamamile imha e:mişlir. ------
dl<l'. iBir Rus cüızütamı 25{) Alman öl- Bulgaristan, Suriye 

Stalliııgrad şehrinde ise S<>kak diinrı.Uş ve 3 tankı da tahrip et· ve fraktan bir 
mu!hare'beleri ayni şiddetle de- m;ştir. 

vam etmekted:ir. Sbılingradın cenup batısında çok talebeler geldi 
RUS TEBLİGİ düşman kıaylbettiği bir tc!J€yi ge-

Londra 25 (AA.)- Mookova-da ri a'mak için saııfettiği gayret-
neşredilen Sovyet gece yarısı ]erde çok büyük kay>plara uğra-
tebli<ği: 24 eylı'.ılide kuv·vctlerimlz (Devamı Sa: 3. Sü: 5 de) 

Şeıhriro.i..z. Üni\·~·rsi~ır.ıe yeni taıetıe 
ldayıt ve kabu!ün-e dev~ffı o!U'l'mW~ 

d:ır. Öğı""1diğim!:ııe gör' l>u y>1' kayı& 
(Devamı Sa: 3, Sü: 6 d.a) 

d%-manla Stalin.grad ve Mozd<ık ============================
k>esimlerinde ve ayr:ca Vol:k-01 ve 
Sinyavino cephelerinde çarıpı.ş

malarına devam etmişlerdir. 

HUYLU HUYUNDAN VAZ GEÇER Mİ? 

Diğer cephelerde kayda değer 
hi'çi:ı'll' c>eğişik\ik <>lmamı'§tır. 

STA[,İNGRIA'IXDA BtlTüN AL-
Jl.IAN HÜCUMLARI 

PÜSKÜRTÜLDÜ 
Lon'Clz.a· 25 (A.A.)- Stalingı•ad-

3 gün evvel Ceza evin 
den çıkan biı· sabıkalı 

MAHKEMEYEGece Galatada bir Tütüncü 
verilen yirmi .bir dükkanını soyarken yakalandı 
Fırıncı ve memur 

İ<ışe dair~J.e.-ine vermi§ o}dul<l!arı 
dkn.Ek kart'! kupoclar.ını tıevdi eıltak

le-r:i anıi.kıttı.rdaın fa.zla g&stcre:reık Ofis-
tal :faiz.la un a~ıını:t:i '\'C bunlları hariç
te safunıaık. suçuyla on <iörrt fırıncı MiL
l:l Korunma ~L'lhıi<emıesiınıe \>ıerilnıiş

tt.r. X'ledi ıneırnu.r da bu k·~nları sa:y
ma<l<ıorı alıp fırnıcı lana göstcrd;klt'Ti 
gilbi ilt.:'l.bu-1 e·tmek su ı·t•ti.Je v::ızitıelerini 
ru:ı::rt~rr.nl etıik:ıeı·i iddaı:i1"€' aırin n1all
tk.cmrıye 00\ ıkıedi Rn1 iştir. 

Bu fı.rırcılar t;'iınlard1T: 

Tabimde İ.:;.tikliil ca<ldı1 t>İ'n.dle Şvveı:i, 
:BcJ"ahı aynd fınnda tı·41;o}hta..r z:ya 0-
hah, 'Dak~<le ve Tz.riaboşında 2 fı
rın. ı&:lJi.ıbı: N:ioo'Yclco!Q,j', Asnalır.nıes-

(Devaım ı::.: 3, Sü: 4 de) 

• 
iki Amerikan 

harp genıisi 
daha batırıldı 

Y ~şingion 25 (A.A.)- Jarvis 
muh~i·bi He Lıttle isimli küı,·ük 
yardımcı t~:tın ıbatması Salo
aon adalarinc!.aki harektin ba
~"'llcl<ı~Jberi 'ha.tan. veya hasara 
uğrıyan he.. cins Amerikan ge
nı-!Jprinin -sayi.sınl! sekize çLkar
n'aktadıT. Buaıa muk~ıbiJ en az 22 
J "por g1'misi batmış veya ha.sara 
ugrc,m:ı;;hr. Perl H.aı'lıurdanberi 

bü; ün h"1ııp sahalarında batan \"e 
bıı,,.;ra uğr>)"an her neviden Ame 
<rık~n genıisiınin ~aylsi 55 olu.p 

unına mu.kabil 277 Japon gemisi 
baımış ve aıasarn u.ğramişlır. 

Bahriye Nazırlığı SÖ7..cüsıl, ge
rek Jarvis'n, gerek Little'in ka.p
fa,ılarımn ölıc!ü.ğünü söylemiştir. 

Işıklar 

hırsızlık 
kararınca 
yaptığı için 

Budape~te, 25 (A.A.) - Jıılkların 

sön-dfrı'Ülmüış old\lğ"J sn-ada 70 k;Ja 
pata1>€1; ve elb"e ça:.a.ı 61 Y'l<lırıdlı. ı,;r 
işçi ]).ln--a11:harp tarafından ida.8na 
mahküm (ldi}ımiştir. 

r ı 

Bütün Ayakka~ılar mızı 
l'ENİPOSTANE KARŞISINDAKİ 

ALTIN TOP 

Dün gece s~aha karş> Galata.. 
da bir tütüncü dükkanını soyup 
soğana çevirmeğe kalkan dıir h>r· 
sıcz y.akıa.Janm:ıışt.Jr. 

Hırsız üç gün evvel lıapisha
n,,ôen cezasnı ikmal ederek çı~ 

kan maruf S8'bıkalılardan Ahmet 
<adıııda lbir azüıdı.r. 

Aıhmet, dün gece saat 3 de Ga
latada iskele caddesinde 28 mıı

marıılı Miılıala alt tülüııcü dük
k-an;nı saymağ.a karar vErmiş ve 
.bu maksatla elektrik tlirci:ınden 
dama tı.-rmıanarak k1rer!l 1 tltri kal
dumak ve bi.iyüık bır delik aç
nı~k suretilc içerıye girmiştir. 

(Devamı So: 3, Sü: 4 de) 

Dl B il fili B 12 1111 

ÇERÇEVE 

Temizlik işleri ame
lelerinin yevmiyesi 
150 kuruşa çıkarılC:ı 

Ev\'e lce yirımi lJra a-ylık ücret aı.an 
Be!ıad~ııe temh;J4c amı•les:ı:ı:n ıikrl't-

ıkri y.apılan 2'llll'1ıa 2A l.ı-.zya çl.kJl.• 
nlmı~. Son zam2n]ıaı'da h"J.yatm 
9'll<. palııalı laŞ'wğı ve ücrM azlığı 00.. 
Jıaıyısiy!.e tıemızl:ik amıe-~c]iığ'inr, da ra&

beıt.ın aml<l.ığı göz önün<' aJ:ınmı5, t~ -
mi.ziiO!. &meJe.sın!n ycı.~ır. 'yel :-i ı 50 
kn.ı1'<>Şo'.l çıkarı.krı.ı§t". Bım.a Vl"'ll; da
hil o!'d-uğuna göre, V<'l'gi çıkarı lı.lk' .. 
tıa..n a10Wa, 1emli!.!ilt aı:rne!.esinin elırııe 

ezy'da :ııı - 37 Jıi>a eç<cek demt•kt•ı>-
Bu mm, önUınıiiırlıflkı ay ba~ınd~n 

lt'ba,_ !.atbik edilecekt.r. 

lıll lilll.1 • il • il 

Anlıyor musunuz??? 

M ihver, daha doğrusu bu 
müce.rr<lt reınzin müşahhas 

örneği Almanya, onu seven .için 
de, scvmiy.,u için de muhakkak ki 
bir devdir. 

Hiçbir d<!v, kuvvetini tatbik de
nemesi olarak kağ:t parçalarını 

yırtmaz, değil mi? Mermer, demir 
ve tunç tabakalarını yırtar. 

Onllll i_çindir ki, de,•iıı, yırtabil· 
diği ~eye nisbe1l<ı bir haysiyeti ol
duğu gibi, yırtılan şeyin de, ken
disıni ytrtabilen kuv,·e-te nazaran. 
yine bir haysiyeti \·ard:r. 
Anlıyor nıusuııuz; yırtLlmanın 

bile bir haysiyet ifade ettiği lıcn· 
giıne bu ... 

Almanya Fransayı, bir tabaka 
çelik yırtınanın ilk knvvetile eli
ne aldı; ne yazık ki onu çürük bir 
mukavva parçaSJ gibi ikiye bölü· 
veroi. 

Ve biitün diinya küçük dilini 
yuttu!!! 

Almanya S<-vyet Rusyayı, Wr 
saç levha yırtmanın peşin tomni· 
yetile eline aldı; ne tuhaf ki onUD 
bir tabaka çelik gibi dayaııd.ığıru 
görüverdi. 

Ve büfün dünya küçük dilini 
yuttu?!! 

NECİP FAZIL KISAKÜREIC 

madd" dehşetine rağmen, bir ta
baka çelik gibi dayanabilen, i~tc 
bugün, bu haHn ifşa Ye ilfln ~ttiği 
So,·yet Rusya! .. 

Anlıyorsnnu' ya; çabucak y rtı· 
lanın da bir bay ,iyl'ti \ar ... Zira 
karşılaruıdaki filim dev... Dnin 
ha)·siyeti i.e malürn; çünkii ça• 
bucak yırtabildiği veya yıı-tama
dığı nihayet filanla falan ... 

Bütün bunlar yüzde yüz fikri 
ve ilnıi bi.r göz önün·de, içtimai 
bakımdan kıyamet saatini ,·ası-, , 
yan garp medeniyetinin nefs nıu· 
hasebcsin.i. gösterir; ,.e işte b(j.\ le 
bir muhasebe, berşeye, her ~l'kle, 
her neticeye rağmen birbi<ile nis
het ve ahe.nk sahibi haysiyetli un· 
surlar arasında olur. Ve işte yır
tanın da, yırtJlanın da lıay&iyeli 
bu noktadan gelir. 

Fakat •.. 
Fakat Yııııanistan gibi, minicik 

hüviyetine rağmen, yırtılabilmesi 
jçin en büyük de\'İn hareket• 
geçmesi icap eden, ancak bu sı> 
retle yırtılabilen ve ancak bu ba 
kımdan hazin ıterefltrin en büyü. 
ğüne nail olan bi.r iilkeciğe kar• 
şılık ... 

Vı.şi 25 (A.A.)- Alman rad'yo
suna göre, lbu aıyın •bidayeUnden 
beri Alman sil.'vlılar; tam 13.2 c!i.is· 
ma.n gemisi J:.ıatınnı.şlard'ır 

«ŞiddıeUi bir yoğmw yağıyor
ı'u. Buılu elci<trikJ, fırtınalar da j 

CDC'Vamı Sa. 3, Sü: 5 d~) 

:h~cwmzdan a!·ttı:aanız. da~ 

ea.ğl!111m "" ş>lt "'1.ıı>dur<ı.la.-ı en u

cuz fi<>llarkı giymiş olunun~ ,,__ ______ _) 

Anlıyor musıınuz; bütün ruh 
ve madde tefessühüne rağnıe11, 
Alınan de,min elind., bir mukav
va gibi yırtılan, nihayet muaz
zam ve muhteşem Fraıındır! Ve 
yine anhror musunuz; Alman de
\"İDİ.ıı Q!iııde, oııun bütün ıulı vı 

Evet, böyle bir ülkeciğe karşı
lık, yegane kıymeti Hya kıymet· 
ısaliği dünya muhasebesinin dışın
da kalabilmek olan iilkeler, eğl'r, 
yalnız dışarının riizgarile kağıt· 
tan piiskiillcr gibl titrer, yoluuur, 
dökülürse onları lıaııgi sınıfa al· 
wak laı.ını; anlıyor ınusuıııız??? . 
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HALK FiLOZOFU 
= 

VAZİFE VE BORÇ 

Kn 1 y Crmiy ti ile Vakıf· 
lar idnreE.iu n l>u k'i L11U?tere-
ken at,;ac;."',.ı a~lıaneler i.ç\ıı ha:ıı 

lıeı.tuJıklar g'jl'Ülii)or. \"erilea 
haberler, hu a ·lıanel€'ıin, İ:·.t,.,... 
bulwı Eakir seıııtleriııtl1o birkaç 
biu ynk!-iul \·ataı1da1a sıcak ye .. 

nı k \·~rece~i n1erke~indedir. 
Bu a'!lıanelerin kı ha~larken, 

ıecikırıeden faıliy~te gtçıne 1-
ııi ve .ard nt btıdudunu nıtim· 
~ün olduğu kedar ıeoi;l..tnı"· 
<-ini teıntııtuC ett-iktco 1.t.Onra, Va· 
loflor İd rffiue, u {evkolide 
•amaıılarda dü .. en va.;felere 
d.a:r :örü~ünıüıii bc.lirtıuek h-ı· 
ti. ·orlll: 

Vakıflor fd•~si, ecdadın bt• 
n-lı.tıj\-ı birtakım mal, nıtılk ve 
.rıetl n nıcl·dnna gelmiş bir 

idaredir. Voktile bu vakıfi•ı 
ıeıl:ı:denler, fakir ve hıluır~ya 
'ardtın «"dilsin, hayırlı ve :s&· 
ı ıJl hiımetler giirillsün, diye 
\.ac;iyct ehni..":le .. dir. 

Cu feçkalılde ıamanlarda, 

Vl'RGl'• 'CL 
• "FkEDE';', 

Şöyle bir havants okuyorum: 

• \'utııunculara dn\ıa ağır crtalar 
, erilıue i kararlaşıııı~lız, Cunla

rln er,·cti, uıalları müsadere olu· 

nonık. t...c ne\•i m.,,,lek icn.sından 
ınl·nedilrccklir.• 

İyi, 1;U1.el amma, vurguncuyu 

bulautı:\·oruz, asıl \'urruncuyu 

tc his edemiyl)l'\IZ ki... Bu ceza
i. rı ki1ne \'Ciei:Cğiz? .• 

\'t 'İ YOL 

\'ERGi.si 

Yenl bir yol vergisi projc~i h:ı· 

zırlandı. Bu projeye ıöre, yol 
vergis.i, herkt.siıı kazanrına göre, 

s lirada.ıı 38 lira1a kadar tehalüf 
e-dccck. Yini sizin aolıycağııur. 

Biz yine 6 lira "'receğiz, peynir, 
-ıeytinyali:, pirin<: tiiccarlan 'V• 
emsali :16 i'ra vtrei:ekler~ 

Sanki, k•lı kıJ>Udlll' mı?. 

l\llHARRİ& 

ARA..'JlYOR 

Bir gazeleııln l:il~lik ilanları 

ara .,...ı.. şu sabrlan okudum: • Y&

nl cıkacak bir ıaU>lcııin tahrir 
hcy;eliııde çalışın.:!< üzere, arka· 
tLı.~lar aran.ıvor •• 

Bit cazctenin. ilk ilefa bu şekil
' e muharrir aradığını gördüm. 

~ iı1uli, bu )':eni n1üe eseıniu. sa· 
hiplerini cidden merak etmiye 

lı.ı~ladım. 

, !eslektcn ):eıişrne insanlar 11-

lacok, belli! .. 

BEYAZ 

PEY. ·iR.is ADI 

Beyaz peyniriıı kilosu.nu iki yü
ze kadar •ıılıyorlarnnlf! Ben, gör
nıedian. Çünkü, ne zamandLrt be

yaz peynirle mlinaı.ebetlerimi 

kaleltim. Fakat, bu gİdİitoo biz. 

zat beyaz peynir &ıkJolm.ıyor, utan

mı1or mu?. Artık, bUDun adına 

beyaz peynir detti, alı• kara pey
nir demek ll:am!. 

AHMET RAUF 

~EŞAT FEYZi 

)'ardun denen hadise en hara
retli ut-evı-ularn1 ba~&nJ,u g~fir. 
Biıı•t·nuleyh, ıakn hikmeti vii
cudu bir içtimai ya.rdun ul:iies
"''e'i olnHI§ IJulunıı:g Vak:füır 
İJaresiııio Uzerine alacoıı;1 bir 
çok nzifeler vanlı.t. 

K•ııaatimİ2ce. Vakıflar !da· 
re i, bu fe,·kal3de zanıanlara 
malı>ll olıı .. k Ü•ere biıl~estııi 

bu bakıma gör11 yenKl~n tan
._im etmell ve bütün fulı:vetini 
bu mevzua telc..i[ etmelidir. Bu 
idarenin !111kinl•rı ıeııiştir. Bu 
iııı.kMnlarılaa, · t~i il(r çah • 
m.a ile, çok istifade edilchllir. 
Bugün, dünya buhranı dolayı
silo. en ıor vaziyette olan va

t:w1da~lar. bii~·iik şehirlerdeki 
ınual~·l"n g~i.rli nıüstehlCkler
dir. 

Valdlar İdare'IÖnin bütün 
eııtrji,ile vatanWı~lara yar
dnn elini uzotıuast bcın vazi.. 
fe,,1, lıeın de bol'(:udur. 

SEYYAR 
Çalgıcılar 

Musiki san'atkarları 
cemiyeti Belediyeye 
şayanı dikkat bir mü-

racaatta Lulundu 
Şchr:rniz musiki san'a~kerlıarı 

cem yeti belediyeye \·e cınn.yet 
mü<ıurl" •ür.e muucaat f'derek 
tıyal.ro kapı!artl'd" rek · nı için 
icrayı san'at euer mrzika-cıb.rla 

sokaklaraa m~cun \'e a <'<' satan 
~Y'~dr ça :cilar·rı me 1 .ki haysi
yete nakise \·ercLğ;n, ııcıdıa et;... 
mı:j ·ve bunlar.n .ın~noıu.nrn..ı.-sın-L 
ist.en1.şt:r. 

Univeraite poıtanesi nihayet 
bu yd açılıyor 

Ün ver,.•te tale:bek·rının ve Ü· 
niversire idaresinin posta, telg
raf g bi mı.habere ış!.erinln çok· 
luğu ve buna mukabil Beyıı"1t 
post.~inm d&tolığı yiiwnden 
Be\"aZ'lt poe~a ~rkez1nd" halkın 

müşküliıt çektigini sık sık yaz.. 
mıştık. N~.ayet; P"" a idare..i de 
bu mii~brat t~kdir etm~tir. 

İdare ü~:versı·tenın 'hüvük ka~ 
msı altııodalri kiiçii!< k.öşlderden 

binni cÜn"1ttSile postanesi• i1-
tiha.z dıp ye'lll del\'! yılı başll"da 

!burada bir po9!a. telgr.ıf ınenlı.e

zi açmayı kararlaştınn~tır. Bu 
maksatla icap eden ht!·zı~lldıı.ra 
ıbaşl'S.nılrn ıştır. 

LQkı:ın '1rc:l:ı '"'ınek fiallar.nın git
tikçe y.ık ek\.f: nckn jokilyei e-i:b.Yt>r'. 
B•r ""1om&, :oan11ıılara h vormelt 
lhı.m, ~. lıa.v. y·t.'1 ı::ırur'V\~ ~ 

dek~L durmadan p hciı.'IJ'lzy-or, FQ.kat, 
lı:::kant ' ı·1n, bel. bJ: .'1 gtrl.a ·r:nıaıddıclic

rtni QalıQ t·vvetdt•n \ile ~Jk. UCUZ:l siıı.lk 
""'nedilôet·l ümit~- Bundan bsş
k&. bıazı yemtkhor i.~ntnde lök.an.ta... 
Iaon hllsı:~t, o~n:ıdığı aşıd<ardtr . 

Bil'lau, g~, et uNJ<dodı. K ilo-
91.1 )ili• twn;,a k>d&r d'U;rlü. Lolaar>l&
lıarda, et yomel<li.,.,....n !talı, r~n ıoo.!oı;o.ı 

iki "" 4t«ı lııooç kurut& ı.e r1ne ayrıl 
ı.at fuıer.n<le bld:ı. 

BURHAN CEVAT 

r EDEBi ROM.AN: 101 

AŞK ve GÔZYAŞI 
Y•:ı&D ' SELAMİ İZZt:T 

lKiN Cİ 

_ Şu olomol>ıle t>•ı>el•m. 1 
Yoldan t e.ı ı;.>fl>•'ll ..ııilen.loler, bin

ıiık... Ş..t""' . 
- Dinl .. · b'lk b~~n ne .stqorlar ... ı 

DJ >3.Pd>. 1 
l>.J'li.l ·.ınun ku.l-.tıne. Swanm. •edi.j.

n r <1., 114.ehnıt< omuz .ıu.ı.: 
- Serır.t.ye dcyo n• vıveoe!<'! Ka.ç 

p.I ;-;ı >k biLi "y """"-· 
- ı.tr ~ ü.M:IM 00) bı.n V'C'rd,;~1ne gö

l'ı..: MOnra.d:ın ynn~ otuz bin verecek 
t: ~' e .. Şöylıe boy'.ıe bir lıki yüz Lra 
da yda çı:p;ırız. 

Molın'> ~ eh tunun su~a ütıhcll 
Ço'J.p1..el ktı· 

- ,.CN"Cek m~ deı'Stn~ .. 
_ E~tll.• verec('k . \,lC>k ~. 

- ÇW. ;omr\n olur ela gUOO. dur-
nz ••• 
- Yapacağırr.u :+ omı sOzUnde dur

durur. 
M t>roırt bororz <l\4Uııdü, peı-çem;.,rioi 

ıııv ulad.ı; 

- O,. .ro.e "'*- all 

K 1S1 ~I 

S•gar uu attı, du.oa«!art111. Wdi: 
- Ş ıJM• beni 'lYı a~.ı.e C..f:d&. 

- Kw~iını ....,.ıe. 

- K.tdwA berabe<· ""'""-ıı• çıkın:a 
ht"'"!J'"Oen bir oiomdbilt• btnel'Bıflıİ'l • ..-\mrna. 
b<; otonıcb'l" c>eeıl, ~· bor!T..,, 

- Peki, 
- Şol'üre Sarıyere del'O'n "" Ta.rıll>-

;ra. S11'\ı;.ı1Ddro ltloroCormu ba aı~ın ... 
- K~t'Oionn nereae". 
- Şimd! sana bulun.an. 

Brr ecı.aha.nenin ön-tinde ciu~ar. 
~Iehmet ir ... .!i w bir Ş'l,lr klıorofolnı i!e 
geldi. 

Şeıt>ka ciedi &: 
- UZı.Kı, otomobilde, kloro!onn k.ok:

)a.tırkPa .,tur - ta.reına. \ ·IW'IDOZ 
mı7, 

- Salak, i<<lln<tlyı OTRIY.-, ... 
üzerüı.e bayıııı.lık ceı~ ııt" y~ıp 
•.cadtnm runu>una ~ı dayar, sorra 
~ ııı;a r, lrolık70'TINIS g .ıı, 19oı>a raıc 
-ıtı bımıwa metı<lill dayanın. .. 
İ.ı.i .an;~~ -~ ııeı:er ... 

B -8(""1.' Betediyı• rırtAwı.l>'. y µ: .yvr, 
S 1•<.-e..."t"I<. 01'9'1. h''"1~,e.rın ~..d VH 

~ dtfte: lt·ı, ~Pe e~ astı... 
n~Q:ı·. intıJı.~ iıoıkk;.nı hıaız ola.n1M', 
l?'u 4·.tteır~ • .rn t'r•rl.'.İ cı ı •.) c l{!ıar, 
bula.nmz.:t1d3.. ıo.o ıı~ t~ı+ i~'
t'~ir..e- rmlı r.etı..at ec.ec- ·ki-er 
• .K.oç it.,., bu ııe,,...,.lel1 lt•!l<.d<: ~ •

dnn t.ı".~iltıa.K? f} TP'{l b. 1• r:.sei.rd':-. 
&.;..-.._ bu ın~ v ''4..:'&tiı rL•~lt·
ı~ k-ı~. ~ ıva U1nutıı1 bit' a-

ıdlk \."'9ldl:r. K~Miı1ı·ıine oo~
nız, b r toakıoı st>brpi_(.'r "l<'f"i liı.:.ttl ;.e..· ve 
.._ ~.ıs:.-11k~ının h.ı'\ltlı o.tiu;: -".!tı 'id

dia: ~ı· "r. 
D._ıf:i.t a U Wıl '° ı..'ık \ "" y .. rı t. d .U.ırı 

tı1.1...tlıı \'lll!"tf!.f'. Ne iti(', b..ı Btrn ve mU
i•·nı bir rr~T·tudur. (;{'}P •·n, Be.eıdiı:Ye 
:r.'lec•ı r-:;tıa.1>ına: 

M1><.·:,. ""'""""" bu .rıl i""~~ 
ı.-ceii, ca,ı:'po;&ik, ftıôıi'!..iyc.ı.. gö-.-tl.·l"C(."('k, 

ını'ldıeni <."'l'f:ıtlt'te sa.hıb, düıt(.JlO.t, hü.....nü
n·ye~ t 11 ~an vt> n1Lı..::bet iş gO:~k 

mı.ıe,1.;ıth~.u <.·• ecı·.ıı habe-1 ~"ri ci.<;!a-

İ •Jııbul, .ae·~~ . .iy\! .:\te..:b ... ını· çok 
rnul>lııç !> r ıeh ru r. ('11k :ı.ru b'.r Şe
lbr ~Iı <:'$.,, bu şrtı n ~ ÇO«. iş\"'-rinı 
duzo:ıl .rc·b :r. Öy;e Jt~ir ıne!eh J.eı-.i 

ol-rrn.;._$.tJ.r k, ~. ı:.er, bıil.J:n B •led.4Y"e 
1\fec.ıa, h;, reık. ·t;e ,;; "'ı~•f". 

l:!tta-r'bu! n v'ı 1r:a, münh&..:r bir 
,eh'<'tl lr B n.e~ yh, bvı-.ı<!a, Ş.h<r 

Meclie.itııto ıtt'C>ılıecı nı:m o, b.zcı" 
şu \"3.$i[;aır l>ıtlıe~& a.a.n.n"21:..dır! 

1 - İ~'ct".k l~ Jl'ledt>rıl ce&.il'et 

ııııoh<b, dotıru b fd'ıi·nl a<;ik.,,.. oöyh;yen 
b•l' ~~.\ 't"t o-lıL&Jld -. 

2 - Aı!l\mf. DC'fT.r.>kret ruhl•1
1 

hakla 
her zu.ıı.:.ı.n t.t:·ıı'IQ4l , lı.alkı.ın. aı zu·)aı.ııru, 
d"''t!-eriı:ı yllkll'r.lıın gill'en, ı,;;.., bir 
lJMBn o'tr l:du-. 

3 - ı C ya.tını ~yJ ~;j rtNw-!tı. k-.&nan 
ve B..!eciy Be.'l'<liyc ına'<o0on>OO.an 
bir ttey b· · ıt t" en, &ö.c.i.i. tak, kar'Ycrf-
n.ı, ,t·:ıl1~ yt•l ıü ye.p. ı., ırwau olır.slıdır. 

4 - B 'ha.i:.>a t•".leı·Jık, !a..ıl olma.lı, 
Yotı.lffı. u lstirah:a!e ımlJ. ıC. idıat"ei 

l:ı IQı oLmsın:ılıdır. 
Bu ;ı-ı, r<iaın başk•, UO'I bir cı.e. 

ıka t2\.l.n e.. J.L.ıiı v..-;lf:.;.I' \.-'"3.i'<İlr. Ka-
nı...."lll ~a "'" r a be:abcr, yuk4rıdaik.i 
şartı ı·ı .. C 1-r.d" •p!tırr..-; lr.s:.ııJ.a..rdan 
n*.r ge.c·cı:ıık b r ~hir l\!ı•clisi. is-
iani>u" hrtmet t>cler. Vı• bu Ş<hir, 
bfı:r . .e Şeoh.tr ~l·•ctl!r:nı• ~;w;.~~e muh
taıctır. 

Ef;-Jr, reJQ. doııtlıık, &h!>ııpl .. he.t.-, 
g(inOt, Jı-J:litıGa., id::ı.ı-el !Tic.-A..lhaıt, ıunıa 

bunıa ya r. • ak, ho~ görün.Trtfof.< kaygu
ları vr':&a.ü. gi.ı-eıw, bö)ı':.e b•r Şetür 
M;>clftı.n, !ıi(- bir fll:rdtw )'•:ılttı>r Ü•
tel:k, Bcled yıe bı.;.1.ç;-..sine za: .... : 1 v;rdır. 

R. SABiT 

Harp Vaz ·yel! 
~ oskova cephesinde büyük 

bir Alman taarruzu 
başlamış sayılabilir m·? 

(Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri 
Doğu eephe,inde: 
Kafk<os cephelerinde Alman 

ıııuı affakiyetleri büyük olma
makla dikkati çekmektedı~. Ka· 
radenü -.biıtnde Tnapı;e liınam· 
na ka11ı bir Alınan · Rumen ha
rekeli ba•ladığ>na hiil..medilel>ilir. 
Alman lı;va kuvvellerinioı bu li
mana •iddelli bombardınıan ıa .... 
ru.tlnrJ .. yupn1aları ,_..e civar sular· 
da bulunan Ru> gemilerine hü· 
cuın etmeleri lnına bir delil sayı· 
labilir. Alınanların ııarbi Kafkas 
dağlarından ziyade sahil yolu is
tikametinden Uerleıuek istediklni 
anlaşılı)·or. 

Şarkta Terek nehri ceplıuine 
gelince, burada Alıııan hareketi 
daha biiyük , .c geniştir. Görünü
şe gör<-" Alrnanlur iiç i~tikanıette 
ilerlemek isli) ı>rlar. Bu i,,tika
melleri ıı ucund:> Vliidikafkas, 
Gr<YLllY ve Mahaçkale şehirleri 

vardı.r. DahM ileri götürürsek he
def olarak Kazbek • geçi.dini, Ba
ktlyu ve Hazer denizi uhilini gö
riiyoruz. Alınan kuvvetleri Croz
ny petrul s.aha~ı:-u sarınak icin bu 
üç •ehre doğru yelpaze giW açıl
mı~tır. Ruslar için tehlike, Tettk 
ua.ıtı ıııccra;ı boyunca Hazer de· 
niline doğru ilerliyen Alman ko
ludur. Almanlar Prişib'1uıya şeh
riPi aldıklarını bildirmi•lcnlir. 
Hıılitsa Alnı.anlar Kuma ve. Terek 
nehirleri boyunca ilerliyerek Ha
zer denizine vannak ve bwıdan 
sonra cenuba doğm döner<.>k Ba
kU isti:.tanıctini tutmak i~tiyo-rlar. 

Staliug-rad'a gelince, muharebe 
sokak, ev, oda, bodurum boğuş
maları halinde deı•am edi)"or. Bu
rası, arlık Alman ve Rus kanmın ı 

en çok döküldiiğü ve b'1-birine en 
çok k•rıştığı saha olmuştur. Al
ınan tebliğinden nıılaılığınuıa gö
re Ruslar, şimalden yaptı.klan 
kurları~ taarrıızlarıııdan vazgeç-

menıişlerdir. Alınan tebliği bu 
Rus harek.-ti hakkında •Şimalden 
mühi:uı dii 1uan taarruzla-rına kar
~· )·apılan müdafaa savaşları e8-
nasında :W Sovyet zızhlı tankı 

tahrip olıwmuş; Volga doıio ve 
batısındaki clemiryolları üzerin
de taşıdığı takviye kıt'alarile 

Sarato tivarındaki petrol depo
ları yeniden Alınan hava kuvvet
lerinin taarruzlarına uğramı,ttt,. 
demek.le iktifa etmiştir. Fakat bu 
in&« malUn1at, Ruslar1n ne yap· 
mak iırlediklerini anlatmaktadır. 
RW>lar, bır taraftan Staliuırad'da 
düvüşürkl·n, diğer taraftan ~i

ınalden ıaaruıa de•am ederek Al
nıan ol cwaJ1;n1 bozguna uğrat· 
mak · tiyıırlar. Bu maksatla dn 
lnuı1.lden nıHteınadiyen kuvvet 
!levketnıdotedirler. İ5le Mureşal 
F'on Bo4.:k Orilu~unu ıni.i~kül va
ziyete sukan ,.e Stalinı;:-rad'ı.rı 
z.apıtnıı ~ecikttre-n ""ll mühinı se· 
hep budur. 

Alınan tebhğinde, c<-pheııin 
merkez kl>liiminde Alman taat''UZ 
bareketlcl'İnin lam bir başın ile 
devam e!tiğı bildirilmektedir, 
Rusların Rejev yalanlarında y~
tıkla.rı ku~·lık ta•rru~lun pü~
kürtülmiiş. Londra radyo•ıı Ka
liııin ceplıeı.ind11 do siddetli mu
harebeler olduğunu ka)detnı~ti. 
Bizce, Kalinin'den murat Rejev 
cephesidir. Merkez ke~inıindcki 
Alman taarruzunu, bü)·ük bir laar .. 
ruzun başlangıcı aadefmiye ve 
Almanların Stı>lingrad hareka
tını yüıii,,tü bırakarnk l\lo ·kova 
cephe.sine döndüklerine hükmet
miye ımıumı vaziyet hiç de mü-
sait değ'ldir. • 
Almanların yeniden büyük ha

reketlere girişeceUerinP ihtimal 
vermiyoruz; ura vakit pek az 
kalm.ştır. Ve Alman ordusunun 
yaz başındaki ilk hızı da tiiken- \ 
miş gijrünmektedir. 

-~ TA İHTE KAÇ 

MAHK.EMELERDEı 

Aç kalan vic- 1 
danını yer! 

Ü.::.\ n.ı yet, b ıucia yoklu, .sefil, 
P'"'tlYJ-n g,ı• llllLJ!)"Q1'Gll. S~·u ll•.VJU 

KMıta.n ·et B-~ti..'l', .. ~akw n 'nea':• 
ık"-"'t:an<' µ .. ~rır,p ~t.ı.trk~n, •'1\.;a taıı'ftf

tal< •ı-ı< ,.. -·· ~·· g.dio, .... ..,...,_ 
gaL \'•' lkf'~tıtu11el-t"l''ni, ot.ı.ı~"d gu ıru-· 

lıiıbf'IQ.'€'0 ~·ık.ıp ~Jnıi), kuRlbe:,..ne ge
tl '11'~. Bek •r ~t' ınoe 1na..n3a.: ı ve 
.kfı<ftarte: P.rı n; a11tı'.'Yl IJ'I b.iw,I J.m--., n11 ;e

nunun gfıt LtrOOgiınJ ı.,>-Or€'n b' • L; t ha
ht.".t· vt-~r11ıı~, ke:Utıa~cı gid•p ··ap;yı 

ilıel't>k ~r" ... yr• ;::: ,-J..lg' ı .•. ı n, unu., ı 
mang.ctlın bı:ı-. rda ıkf't>' neı er ye-ı kı'o. 

b·ı tıın\~ll. K 1-.r.:ı:i ete trHc(cr ••l l 'V•">ı-du, 

-- F)v'!'ft, d;~"O'!"'dtı İ'6İ-z lkaıJ.dLTJı": aç.. 
~n. K<~a.n ... ·~·i \"ta ~"'nı-.. r.: 7\.l"lg.a.
ltnı &.lıct•n Kewta · .erl yP • n 
k&. 'l'llın ctoYurduktan ı~onra ıı1a.rl(ıtl1 j 

da ....t~:p gara. aı.c. kı'.ını, Yaık.~ .to.eıtlar. 1 

Cf'!V""11 ı t;'f'Ot~r.~; ne yl()ıGyJtT,,. 

1\1~kı-.ı-c:ıe, ~h·ı eı., dr di--niedikten 
sm•ra, A\Din:n .i.iıç ay ırıüddr.tle hap
sme .. ·ı· tıevkıııwııe klH'Br vı•rdi. 

A~·nı, h.o. iuı'd.ııL, nlı .. hİ«'llıflo!ıl.n ""':.:ı.pısı 
yan 1.d,ı: ~i 'k&ıl.O ()...Ce olıırmt:,!f, hnkk.M.
da. ııev" ·c 111ut.ı·;d,c.vt ı ı~c~ 11:.&.nt 
b·'k\}"0•1.il .. Ya.şit, !o :gt ıtc,.,y.:..f•~ d-Orı

gun bit" &dam yanına yMc.lqtı. 
- A<&:v un na Avn,? Dedi. Ar

tı,.._ bun.aı-:ı da nı ba !::ı.d1n-:ı 

Avni, u ı dı. K 7...<.ı. dt. Kt~<elıt-d.i. 

A<; a.n vicıd.:n 1ru yer, .«1:nce. ... 
Ar. ikaklmı. 

- Doğ • rsu,, b ı, s:ın.. Y'"*-it az. 
S!'n, b ~ ıt ... ·ı-e. ık-t.,..: n cg \ı olıch1':t:nu 
cı ~·n r.f' o ~1"J8.~:ı ahr.ty& e!ıın, 

r:e bana hu ce aıbı v rıniye <ti .1 va
l'l1'i1, F.;:::t'r ~: lk•ldu"M., kJil.ı t ki.
J1.oın:' hft":-O~IL'1" 'Jdü·: $ı' 1~ :in SO
t>U, o.•ıai.t-tt.r,> Brnu. oo glin..--. hLç 
mi dfui.r- r t'd.-~? Sıc ıriıı bo.baıIJUan 'k&
·Ja.n ba:;.k3 bil·Ls·· ı· k,:t'.u.yci1 .• 

- Oı·lar. ma:ı:i, ,ımca. Snlı h~.ıe 
bJlı:. $iımd' a..· 1"'ldım ya 1 

:Vf'dtıırı oç kcı1t_\."C•"111 •. !;Un? O'.<u.. 
ms:.-n v;r, ya..-tnıan var ... Mlln \•ar, t.«-
ri'n ver • Çalı~. bun, Evve1 , t• • 

tutup g~:..ı ..,oo' , ı.:ıc.1:1. 1baf;ıcdıı olan 
:w .. ---1~wı ,~ ln")3;:)t, aç l;a' a.r c.Cia·..e...-.i 
k,rl Zf{ dWrıe1. Ç y ut 

- O'dı.ı. i.lc, bey ıoa ... O'du b.c 
k.ı'te. 

Ada~rı. cltnı iç ~ l!1l' abt.1 Cfıı.d.ı-

n1nı c;:1<aır;.p A\'nıye bT on lira u
.za.ti.ı 

- B"n ge r s•"'ni ı..ra•'ı.rn.. . .mdil 
şt.--nu al! Dı-...d.i. 

.. ı\.\l'.Wn ~_.· .krinden yıaqıa:· &ıml.a

mıya b.:xşh.?rlt, 
A\·ni te\.-•fuın.f>ye gôkirltilür'k.rn1 

yaııılı ~.dam d3. arw111d.1 1 ~ıy1..e gÖZ'!ae.;nt ~ 
fi.yor, 

- Ht"Y .gidi 1'~rtılrr llC-y! O b: b~dıan. 
bu &.~I&t! I:,.Jıe mırJ~J'f""rlŞO.rdu 

HÜSF:YİN BEHÇET 

) 
Lise ve orta mekteplerde/ti 

fakir talebelere de bu yd 
ııcak öğle yemeği verilecek 

İlk ncekte.pleı-deki tekmil fakir 
ve kıms~siz ta~lere b ll }'11 sı

cak öğ!<' yelnı!ğr verilmesi karıar
la';'lırılar;.k her mektepte bir 

. .-tabldot• !<'Sis olı.mmll'Ştur. 

Türk Süvarilerinin asırlarca 
atların1 suladıkları: VOLGA 

Dığer tara!Lan liselerde ve or· 
ta ınekteplerdoki fakir ve ki-m.&e

<;iz talel'oelere de 'bu yıl sıcak öğ

le yemeği 'eri me-si için Kıoalıay 
İdaresi rrektep ic:!arelerile temas

lara 'baslaımştır. ,. 
TAKViM 

fLuı.J 1~58 HIZIR 'Hıc:ı 1~61 

EYLtL 
143 

R .\..'1A 'ZAN 

12 14 

Yli 942 Ay 9 Va51t• 
Va.idi 

E.z•r 

EYLOL 
s L S D 

6 50 GOneı 11 47 

25 
13 06 ötıe 603 
16 78 ikin~ 9 27 
19 02 U;ırr 1200 

CUMA 20 3S Y'atı. 1 34 
s 11 tn .. •:ı l 10 07 

- Sonra'!. 
- Çırı;ır :ro' unda IC.ııi bei<lerim ... 

tJ.t ı.:rnumı dtlşilrımt. 
- Na .• ı di»ünm.,n, kad:ın bayııın ... 
- T..ıı:ı. 
- Oto~ıOO'\ılon ;odJrır.t'k lü:run ı:e-

lec<lk. 
- incııoe~tlz 
- ŞIJfor ne dıiJ"tt..k?. 
- Bunu d · ılmnı>. 
- Son!"3. ne o ca~ 
- Son:"a ne o!acaıic; oe d,1mı-k?. 
- au J<..~dını ne Y•pııoeabz•. 
- B ni.t dU:fünJrüz, bir çaresine 

bed.cag.z. 
$f'f !tanın ı.çine b~'df"'nb"re b4ır acL 

çökta b.r konku ı!rdi, dost.unun da.. 
ni s:karz".c: 

- Ö'<lü<rrc'l'l"<'fk•b ya~ Da.ii. 
M«ımo·t ıtwl<lu: 

- V:,y YU!~a yürtlklNn!... Mf'rak 
etme, öldilrıne-ı.•lz... Kıluıa bilı> do
kun.me.rn! ..• 

Şef.im c.to'llObili apart.ımarun kapı-
....., dlll'durdu: 

- GP!d*! Dedi 
- Ha)'(\l in ... P.r, kırm-a bale ... 
ŞeLka lndi. I>!zlL'ri titrt:J'Oftiu ... 

-11-

Savı'n kabna •ı~"r. yerinde 
otur;ıml.Y•'· ırooa !l-0 loonUŞIYIJ,1$ ı;l
c!M AJ,yi l>•.:cl:1otd;ı. Aµ K"'1ana tı.cr 

(Devamı Var) 

~-~--~-----~ .. ı-----------~ 
Bugün aptığı par:ak müdafaas51e dikkati çeken Stalin
grç;:d ş hrinin bulunduğu topreklarda,vaktile C::e Avrupanın 
mukadderatını değiştiren konh ve tanh savaşlar olmuştu 

Bı>ş haftadanıber:, dünyar.ın 
en hnlı rokak m;.rh.mbelcrinin 
cereyan ettiği (Slalingrad) ~~h
rinin bulur.duğu yerler, yani 
(Volga) ve (Don) nehrin•n geç
t • i '°"halar, iiBtünde (7) 'büyük 
Türk devLe-tinin kurulrdugu, eski 
bir Türk vatanıdır. Hem de (2ü) 
asırlık bir Türk v'tanı. 

Ancak fi<; aSlr evvel Rusların 
ha.kuniyeli altına geçmiş o1aııı bu 
zeng;n top.aklarda y~yan aha
linin ekserıycti de. hM:l Türktür. 
Tesadüf.ün ne garop bir cHves'd:r 
ki; !bugün ·bu yer'erde n~ıl Av
rupa haritaıruı>n yeni b~tan çi
i!mesuııe 9E!bep olacak çetin ö
lüm kahm sav.aşları yapılıyorsa; 
aııırl• nca evvel de buralara göç 
eden (Hun) Türklerinin, Cer
menı.erle yaptıkları kanl ı savaş
lar da, böylece Avrupanın hari
tasını deg~t.ırmişli. Filfhakika 
Hun.Janrı tazyikleri Ü.Zerine, Av-

ı rupa ka\•imleri yerlerini değ·'ş
tırmı~ler, ·bu sureLle ıbugünkü 
Avrt>pa devle'tlenrriıı ~ıısları ku.
rurıtıuştu. Fakat iş bununla bit
medi. Türklerin ıbu bölgede yer
l eşmeleri, Avrupanın tal;hini de 

d.eğıştırcii. Çünkü (26) as:r fa
sııas:z ol«ak Ha;o:erin ş;maljne 

hakım olan Türklerin, askerlik 
san'at ve siyaset alanlarında ya
rattıklarc l:ıüyük eserler, asırlarca 
Avrupanın geri ,.e cahı{ millet
:ıerıne birer parlak med-eniyet 
örne~i olmuştu. Neticede Haze
nn ş.malıııe yerlaşen Türk ka
vimJ.eri yaktıkları meaeniyct 
meş'alesile Avrupa halkının göz· 
terini açmışlar ve bu SU<'etle Av
rupanın Y:l.?ayış tath:ni ve 1stik
balini esalJ!ndan değiştirmişl.e-r

dir Şımcii ecdad:mızın bu şel'<'ili 

Yazan: 
Baha Tevfik Tansel 

hayo•t ve med<.>niy-etlerine kısaca 
bir göz geW.i:relim. 

* Orta Asya.dan göçcd>p buralar-
da ilk Tür:C ~!etini kuranrar 
(iskit) Türkleridoir. Yunan tarioh· 
çikrıııden (Erşiyot) Milıiddan ön 
ce (9) uncu asırdö bu Türklerin 
mroeniyet.:er;nden ba:lıııetmiş ol
ma.sına göre, Mil;i:dldan önce en 
az (1000) senelerinde, bu Türk 
devletinin rrevcuı olduğunu ka
bul etmek .\5ızımdır. Hııdulları 
Tuna bQy!anna kadar u:zanan ls
kitlerin, meclcnryetleri fle çok 
mU'ht-eşemd'i . Avrupalılara, bil
lhassa YunaııhlaTa rn<. mooeniyet 
ÖTnckl.erıni veı-en bu İskit Tü~k
lerid:.r. Bt:nların yüksek medeni· 
yellerini yalnıız Yunan v-c İr.an 
tarJhçi!er:n.n vt>rdikler• malu
mattan değil; bugün (Mosk.ova), 
(Leniıı,gra<f) ~irlerinin miiz<.>
Jenni süshyen değerlı hkit eser· 
lerir.cioen anlıyoruz. 

İsklt devletinin yıkılış tarihi 
:beHi değildir. Fakat taTiıh'n (Ka· 
v'mrer kapısı) diye adland :rdığı 
bu bölıg<.>~l'den, bu asırlarda ge
çiıp Aıvrupa.ya yerleşen ve bu
günkü AvmpS:ıl&rın e<:dadı olan 
ba~ar kavimlerin, bu medeni 
dev•eti Mıl:iddan 011ce birincı a,... 
ra doğru yıkıp ortadan kaldır
dık.lan mu.hıokk.aktir. 

* İskitleroen sonra (Alan Türk-
leri) ve iki asır sonra da (Hun) 
Türkl'eri bu ülkelere hAkim ol
ml!Şa.rdı. Miıı.ddan so.ıı.ra bi .. in-

ci as•rda Hun'ar n 'n;rdakla:ı bu 
iır~ıp' rator'ı.:~un ·ht..dudu garp.te 
Almany:: hudutlarır.a kadar uza,.. 
myorclu. Beşir.ci os.rda bu dc·v
letin başına geçon büyük Türk 
Hakanı (Attihl) nın, Bizanstıla r, 

Fransı2lar ve Romalılar üzerine 
yaptığı muazzam seferler, Türk 
gücünün \·-e şerefinin binı.'E-roe se
ne Avrupa milletlerinin dillerin· 
de d~st.an olma~ına sebep ol•ca-k 
kadar parlak olmuştu. Geı'Çi At
tilanın ö!oumü üzerine bu devi-et 
parçalanmıştı. Fakat bu ülkeler
dekı Türk hakimiyeti asl0 ııön

mem~ti. Bu defa buralara !>akim 
olan:ar Türk Bulgarlardır. Bulı

gar deyince <bugün Bulgaristan
da y<~yan Bulgarlar akta gcli
'Y'Or. Ha.z<.>rin şimali.rtıde vak tile 
yaşamı.;ı olan Bulgarlar her 
ne kada.r şimdik i Bul • 
garlımn ataları iseler de, ıbu.gün· 
kü Bulgarlar Slavlaşarak, clinle
r:ni, milhyetlerini, ruhluını ve 
imarılar111 1 değ:ştirmiş o1<iuklan 
için onların Türklükl-e alakaları 
ıbugün asla mevzuu bı>hsolamaz . 

&ki Tü~k Bulgarl"r da buröö.arda 
büyük b:r medeniyet kurmu,ıar· 
dı. Bugün Rusyanın en mamur 
ve zengin şehirlerindien b!ri olan 
ve yakında yeni bir hanp sahne
s: olması muhtemel olan Vo}ga 
nehri ~rindeki meşhur (Kazan) 
§E'hri de Bulgar Türkleri tarafın 
dan kurulmuştu. Bu şehır bu 

zamanlarda yatnız bir devlet mer 
keLi ohnak!a kalma·mış, ayni za
rroancia (kuyumcuhık) ve (deri
cilik) san'atlannı.n milletlerarası 

muhtetem bir pazar yeri ve her 
sahada da büyük blr kültür mer
ke:ıi olmuştu. Hazerin şimaline 

(Devıunı Sa: 3, Sil; 8 da) 

vrapa kıt'asında 
arp ..• 

Yazan: Ali Kemal Sqnman 
i~a.I altındak !• raD«a•ü A1-

n1.anların a 1~.Y!lıtne tahı,kilt ()lı.. 
du/ıu maıiımdur. Bu di.ışnıan rı;• n 
f'l;_.,,.,,tta da tez.ıfıUr!eri şıred ·e 
kll'Cla-r hrp görü!ıtiü. Vak t v.i<-t 
Alm;ınl;ır tarafu.dan neşredıı<"D. 
hwberlerdeon de ıınla'llıyor kı 
Fr~ooadı:.ki tahrı6jt giLg.tıc g,,... 
ni.şlemktedir, ÖledeııQ<·r• ,\w ı.ı
pan:.rı 'şgal a!t1rdak, mt>mlekt"t
l~rinde Almanlara, İtalyor la 
hrşı için k in bcs'.l'nen di.i$1·1111n
hğın m!il:efik!erin dav1'ıiı.n~ pek 
yard:mı olacak b'r ~mil l<>;j!<ü e
dcceğ' söyleniyordu. Buna da.,.. 
İn.giliıJ.cr tarafında:1 y;:ızılmı~ y.,. 
zıİQ.rda Heri slirü'.en 5u olmu.;;tur: 

1- Bu dü~manhğı işletmek 
l~z.,nd.r. Bu da l,;gal altı.ı:dalti 

meınJeketlere sil.'jh gö lermek
!e, o.ada mütkf'kle,'n davası i

ç•n çalı~mağa hazır olanlar g:z
ice sif..:th:andırrr.nkla olur· 
2- Liik:n daha C'\'vel mUıef:'t

lcrin Anı pa k l'a.;ına asker rı.
kararak A"manya Ü'ZC'Tine y.ÜTÜ

meğe ba.. ... ~ilnıaları ,, .• rr.ciı ki · ~ 

gal alt ndaki men''eketlerin ha'
k na da i k1J.al~ karşı eırıııv-ct 
ge'.ebikn. 

Bu harb:n bnslangıc·rt'a N 
Çcmber!ayn daha ö:ı-nemi ı ve 
ikt:dar mevkiindc bulunuw>rdıı. 
O zamon fog'llet'e ile Al;,anya
nm n:çtn ka,~g ya tutusır.u .. o~ 
clu~<.at nı rr.uh~e;'.f ves~·h.;1erl~ un
la!mok isterken İrgiliz Ba 1vekı
liıı·n ısrar ettiğ,: rokta u otu .. 
)"Ordu; Alrr..an n1i!"'cti re ka\~' 
yoktur Y~hı" A'ır.arıy.da m
di!<i idare ile harp va"d:r. O da
re d<·ğiş~rse yine .A 1man m.Ueti 
ile. anla,mak ml",mki"ndür ... g:.ıbi 

Irı.giliz tayy~releriıı.:n A\many& 
üzerine attlk.~art beyannameler
de de böy}c yazılıyordu. Fakat 
haı1bin ciörchlııcü sencsir.e kadar 
geçirilmi~ olrn lıocd.i.be ve öğre-
nihniş olan ders b.aşkadı., Onun 
için şimd; di! Avrupa k l'asLnda 
iııgal allmdaki yerlerin ha1kı İn
ıgl.iıoı lay.yareleri A~:manryt ülze
rine gitt:kleri vakit arlık beyan 
name yeTine bcrnba yağd>rıyar 
!ar. Bu suretle tahribat ,vap!lll' 
ken Alm.n halkı da ölmektedir, 
Daha evvel A. man ta ı•yareleri 
İngil.terenin üzer:rre gid~;ek bom 
ba· yağdmrken İr..gihler haıibi 
AlrnQ'llyanı.n iç.ine kadar ~ür
mek kendileri iç-in de bir gün 
ınümkün olacağın . söyK~yonLar, 

tayy.are yapmağa uğraşıyorlard>. 
Buogün harbi ha\·;dan o.ıarak 

Ahnımyanın içine gölürrr·ek İn
gilizlerce kabil ola'bil:yor. Bunuıı 
gibi bir gün har'bi Avrupa kii'a· 
sının içine, Lo;ıgal a•,tıncoaki mem 
leket!ere kad, r götürmek ve ora
.arn asıl ha!kı.t'.:n y.archm1nı te
min ('tn1ek de mürnki.rn o!acak
t:r; diyorlar. Fakat har'bi A\•rup:ı. 
kıt'as111ın içine ktdar g(ıti1 ürken 
o kll'aya muntazam s..sker ,.ı\cr
ma!< ilk iş olacağı ·besbell!c:' Bu 
olmayınca işgal altındak. )<'r' 

rın halk~ müttcfik1erin z f r n
den nasıl emin olıı:b:lecekt-r? 

Efkardaki tekamüle b;kn,alı kı 
yeni dünyanın bu ha~be soruna 
kadar seyirci k::':nası lit.m gel
diği idditsı.nda olan bir An-..erio
kah muıha-rrir de bu me\Zl!U ele 
atarak yazarkren: :Madem ki, di· 
yor, 1941 senesinin iki.r.cileşrin 

ayıının 1 inıci günü İngiltere yeni
lemedi, o halde Almanya U;in de 
bu harbi k<ızanmak ri.rsaot. kaç
mış oldu. Arvrupanı.n işgal altın
daki memleketleri de son zaferi 
temi.n için ordular çıkaraıcalol.c.r
dır. 

Halbuki da'ha .-vvel Aıncrika
lıları.n ç-oğu için Av.rupadaki kav• 
ga pek ehemmiyet verilmi·yecek 
bir '" k'a demekti. Llkin Alına n 
y.a ile Jaoponyanın nasıl kuvyet'ıi 
olduklan anlaşıtd1kt&n <1o_ı.ı-a ye· 
ni dünya için de gelecek trhlikc
ler gözör.üne getirilmck:ecfa. İş
te &r:erıka1alarda k«)ded:'.~n e
kamül budur. Avrupa kıt'as n 
muk;.dderabna da bu it .b,rla 
lakayt ka!-2omıyı;cakları.nL ııı1ylü.
yorlar. 

iki misli fiatla benzin 
satılıyormuş! 

:Bazı şo.förlerin benzin ıs1ıh

kaklı<nndan b~ka ayrıca fazı!a 

fiatla öteden beriden ber.zin te
darik ettikıleri görülmrıktediı·. A
hikadarlar iki misi..: fiatla yap,laa 
ibu 'benzin satış ama mani oll
mak için sıkı kontron-er yap<.r.ak. 
}ardır. 



r-\Jünün siyasi icmaliı----------==Son 24 Saat içinde,== 

Hadiselere Bakış 
~-----------~~~--~----~~~-----' 

Almanlar Stalingrad'ın merkezine! Mihver mem!e- Yeni Ginede İtalyan cephesi. 
200 tank ve asker taşıyan binlerce ke.tlerinde gıda Japon taarruzu ııe Rus taarruzu 
kamyonla yeniden hücum ettiler maddeleri bol durduruldu akim kaldı 

Roma 25 (Hadyo) - Stal:ngrad 
ct'pheıiınde bu, ıoan bir İtal,yıın 
mt•lıab\rinin bilıdirdıi'ne göre 
S t;· l:.ıgr al ce4Jhes; nde k.i muJ<a.. 
bıl tıaatruJ'.vınd~ muvafia.Jo;.. 
yetsidık uzenne Mareşııl Timo
çcıJc.o bu mıntaltalarda buluııan 
İlulyaıı tırduııunun ol Cf'l]aluna. 
k.ı.t"!'ı bfry frk bir taııyı k le bulun
m.ıştur. Bu 6-"".Vı k neticesi.ıtde İ
talyan ceplı<'Sini ya·rmak ve ibu 
su.retle- Alman\ '" tarafından Sm.
li.0ı:rad ~hri üııerinc yap;lır.akta 

olırz- ook ••ğır tazyik? hJf (tQtmek 
ı;tcm tir. 

A!noan tC'!•!.ığle•n 9t•lt~·&'CI da 
"0. n Eı• e ~etli mu!ı., elıelerıın 

de•a."n etllguai bıld<riyur. 
K lika ·a; soda Terıık oehri üo:t'

n <le Pni·lEekaya ~rl ~iıdıd~tli 
b.r ç ııp.., an ooııra z~ytecn
ııni r 
; Alır.~n roula.rı mcl'lrez c<"jilıe
si <.Je de taarruza gcçmi~l'1'-tir. 
B<. ı'Ol-<'t tam ib&r ,.,.,uv.tfaki
y-e le d""•a.m ebmt'k·too!r. La<loga 
go ı:ıun cenu.bu.rıtl;. da 'eni bir 
1a", .a iJa.ş;:ıan ıştı. 

B .!Il CE'pl ·leıdek:i Roo a.ar-
ı-uz n aı~ bır !<.ı..itn~l·t. 

r. ,. k·b ·ıı-ı-eıi ı:ı,. Stat. grw'da 
çe "n !""" a _bl'~r oldui:ttıt>U ve 
A manLınn ~VO t.ın.k \C b.ntet·ce 
lk la ŞLhre yer.ıden hücuıın 

•ri ıi bıl !.t'mt,.\k:ledir. 
ll• <CC pi\'ode ertnı la.,>yan 

bu Jwmy.onlar birck.>n şe-hrin me-r
l·ı.. ,,e y..ı'klt:ı~mJ•ltt"rdJr. Stalin· 

r • c e•1 nen·ıı.c aL·;nıak için 
\ u a l'lo. ,>t?·ı. .. rı.na kütiivctli mik
~a a YE-ni S<n"Ye-1 kıl'dlal'L gel
:meKkd r. 

ı oh>rO&!Skın ciugu cemı.bunda 
~ n .. r '""r tbnerr.b ıb.ır t€-pe-den 
t d rr .~t r. 

K 1 ra 'll"'tına g~;r0 , ~\lrrı.an 

!arn b v 2..,yıatı o lc:at...:ar ağ,r-
d r , b'~ l<lne bile e-rt::ıaş.J.ar 

k re nda elmeklc<lıc. 
T "'Oı • gaze-tesı, Stali.n~ad 

mL rebesı-nın 31 inci gününde 
~lrr r' nn :ror bir durı;ma grr
mk!eruıi ytızzyor. Eğer Aılmanlar 

c .hri almağa muva.ffak olam=
far<a. d\'oğu miidafaa h" ırı:!.a. da
~ıa cmın mevzilere çe-kilmek im
kanından mi>hruım k:ıl;u,ak'.ı:rd:.r. 

KAf'KASYADA FTN ASKERİ 

YOK.MUŞ! 

F" r.I. r.diyanıın istikl:lil ve top
rak bU'tünlüğü hakk•nda teminat 
\'erlld.iği takd:<'de bu ınemlekehn 
sul1 .. müz.:ıkere!et :ne g:ri~i i

çin h.çbir sebep mevcut obnadı
ğ.ı a dair beyanatta bu.\unara•k 
dürva siyaset ô.Ieminde 'bir çok 
güt ·•·tü!ere se!bebiye-t ver.en Fin
laııaryanın V11<jington büyük elçi
sı enı bir dem~ daha ys;pmışl!r. 
iDL ük elçi :bu demecinde Finlaıı
<h'ar n Ct'nubu nda, Rus - Alman 
~wdudunda Fin kuvV'etlerinin 
.Alman kuvvet\erıle beraber har-

( S E H l R D E N ve 

/\!"KARADAN ve 
l\Jb:ı LEKETTEN: 
+ ü :ü.ınh eJ;ıno<k Manada rağ

b t go, m ~jşti r. Diğ.er tıa.raft.an M -
n1S3. Be .... y · tnU'\ kk.at bir 11nüdıdcl 
içtrı cıl<ımt ıstıhk:aık;nı y:ırry.a ind•r-

mı:ştlr. 

+ T,carPt V('lkllı B. ~~~ Uz An
k.aı .a a.\idB cW~'..ır. 

l\• liTEFERRIK: 
+ ~1 - rı...n zarfırda ney'inya.ğl ı 

t •-r y·'tlfııdPn ~lmiye baş}amLS, 

el n, tıoıı<= 'k•lodu 180 - 111{) k1"'1-
p l.ıınuşt.ıt" 

+ İt1Öl\'li'ndıf" açılan Ş-1'.~t ve 
p'ı\norctı'.i>lc kampı J!:;ylul ooouııda 

aılf\J~ '"t •• e-rrceık."r. 

+ Beled~ il<tı:so.t M'üktiirt.'1iıi>, ay 
bDŞ nda, Donll>noo V.lıa! Hanından 
Tiır•brd.'ki 5,, )eıd!ıye Fen lle\f'~ti bi
tıMl."3. ıı.akledeol1<ıtir. F<>n h~y'eti de 
~tkoni v· 'ku:m bi,t'UlSıQB \.aştn.ac.o.kltr. 

..ı.. A J.nan Aı<k~Dl.aji Eııı'llidüı;ıinün 
Su ta.nahını-· e.lti yarııın Ad'.);ye binası 
am.'6ı.nda yırpltg1ı ~rıyat nrıt.cesindııe 
-~im Biz:ııw SS.rayLarma. ait ve .,... 

loeo!ıo.illc ehNnnuyetl lıai.ı tıeırnel ve 
do.va':Uar bu;umnu~r. * ÜJ'.tanıacıL:ı.r tarafından tabl-
Qat 1 U. JC\lZ ~ meee:ı ~i acııe

d1ye Daırni Enct.mwnınır-e trıllıedi.ü?

n 'bi cl-e!a da Belt..ıiY'! İkıhot 
~re :ie1:!Ul>l:n bıı """''..ta telk'kat 
')'<1$l' 1f> 1'-~ o~n'!'Şl~r. 

+ T.c..ı ı>et Odıa.-ı \are:fından hru:.tr-

Senih :\fuaımncr ALAT\lB 

ıb<-tlikleTin,. dair tuıben yaJanla
m · ve unları söylemŞtir: 

•- Bunlar }'ıntan~.ya o"l"duıu.

na l:raı;lt ,rnunt. ı kuV'Vet!er de
ğA, o1'>a Qlsa Gönüıllüleıxieıı m!i
rekkep b:rlikterdirlı 
YARIN"Kt sın.ır MASASIND,\ 

AMERİ.KANlN SES! 
B.r\et>ilı: A~ri~a Reisi Ru·7~ 

velt Gofgat Ün>nrsit<>;>iPde söy
leWğ: bir nutı;kt. demi11t.r ki: 

•- Amerikan ml·ı.le-!-İ ş~f.l!'fl5 
ve devamlı bi-r sulh yapn,a.ğa ha
ur bulunmalıdır. Bu ~foc sulh 
umumi olacaktır Konferıı.ıu m.a
sasınd.:ı Aınerjk.~ntn sesi ağır ba~ 
sacak ve çok bü}'Ük b•r ..ol oym
yacalotır. Amareki konf-e-raıısta 
insanlığ;.n her yerde ve sahada 
muk~ddeı-atına doğru sel'bestçe 
ilerlemesini istiy<:n btt milıleti, 
bü~·ük Amc-rikan milletini tem
sil ede-cck!.ir. Bfz.im gayemi.z her 
kes için a.zami hürriyet lemin et
mek"i.ir.• 
İSPANYADA KRALLIK İADE 

EDİLİYOR 
Bern 24 (A.A.)- Be-rner Ta4> 

IAtt gazetesin n l\ladr'1 muha.biri 
Gene:·al Frank.o ;:., 1'u>anya kraıl 
han edam al'a.s11ıcla kt müzakere
lerin 5'\na crdiğ:ni bı'.O.irmekte

dir. :\Iüteveffa 13 ün.cu Aıfoııoun 
üçüncü oğlu olan Don Ju.n İs
pan) a Kra"ı oiacakt«. Temmuz 
ay nclı:ı General Frankönun mu
ral-lıa;la.rı Loz~nda bt>lunan Don 
Juan il-e görüqmüt:ı'ıerdi. KraJ.lı.. 
ğın ne zaman !h·ya cc!iloce-ği he
r,üz malUm dcği!.dir. 

.MADAGASKAIRIN "İŞGALİ 
TAMAM OLDU 

VL<>! ı-atl'\'CJıSU l\1"a<laga9k.Tı<ı baş 

1;ehrl Tan~ariv ~nrn ıfuştü
ğün li kabul etıne-kt.ed:.r. 

Ta. .ariv ra~'CJISU da dıün öğ
leden .smıra- Madagaskar<laki müt 
tefık kun·et.Jer komutam Plat'ı.rı. 
fransl1'lCa bir bcyaonamesinı neş
retm·ştır Beyannameyi bir İn
giliz kuı may s1.1ıbayı okumuştur. 

Be) anname<le askeri m•lhk&
meler kuruLacaığı. maha11i örf voe 
ade-llere riayet edileceği, mahalli 
reahkemeleıin ipk!a ediJeceği, 

Franoız bi"yrağımn yine mutad 
yerlere çekiİeçeğt b'!diri1mekte

dir . 

MEMLEKETTEN 1 
--

La rn T~azıet Odası Kamını p:="Qj.'6l 
ha •nrıddkı rapJ'r t un od:.:M..""1. YJP'ı: ,ıı 

içt'-:1..?.da mli.ı :-o&-'-" ve t t:1··1i11> ı·Jıl
rei ~; y ~-.ooa ,. kfıiot'tle görııdt>r:t-e
co!.chr. 

* L;,,e son SCl1lf o!gunl\Jk .lmtilıe.n-

Iıarın.a. <'~ı.in ba.şlıarrın...c,ıtrr. Orta "1tul 

.. son &;JUılaı uıın sö:ı.:Uı İıınJ.tıiln!t.ı.r1 da 

bl)gi..ı.n h.i.~n"H.•k.tedır, 

i AıWı rada Tioo.ı"et V<Kıalet.yle 

Rumen Ticaret HPy'eLl 3CS.91.nda ya~ 

pilim n'1(i.z;Jc~reler bit:ın.'ştiı. :Wtr.ı:vı

;ra<Un sınai ma~. mad<'"!l! <>1uııo

bil yaglırrı ispençlyaıi mev:ad, Ve por-

füm :ı.:uıaoıı.ı.. bW>Q ""*"bol, pamUlı: 
ve baıkır ihraç r<Jıi~. 

+ Eyüp Ylı;rdırrnoeven!er Oeoni;reli 
fı>kir halk.ton 400 lc.iş;ye l><rer buçı;io 
lı:ok> pirir.ç daitbrıı.ı$1cr. --
Gauonlara beyaz keten tevzi 

edilecek 
Garsonlar ce-miyetr ida..., heye

ti tekmil garscmlö<rm zabıtai be
lediye talimatnamesi mucibmce 
sel'\·'s esnasın<la giymeğe moo
föur o!duldart bevaz ceketlerin 
kuma...~: n. temin ı~·in maniiatu~a 
ılıha>at birliiline muz.acaat elııniş
tir. Netlcede mezkür birlik ce
miyete beyaz keten vermeyi va
detmiştir. Alıımr alınmaz aı;cala<-a 
t.e'\~l olun,acakttr. 

-----~-

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden; 
Y T~:, Tğm. Ha,an F<>vtl oğl-u Rrş;.t 39174 
YeOOk P. Tegnıetı Cafer 492~2 ' 
Yt•dt · -"'· T.:.gınen Iri.i~_vın oğ'u Ha.::.bi K'8.ra. Ilaaın 50233. 
Dıny 1 & n. Cıını•I ün,ıJ 
T p !~uı. Sadırı Yldıeı;lı 

•ye Tgm. İZJ>('t otlu Ad Hi<ınet BMon IG686. 
'lbo. Y1h. Ohaıı>t"• oğlu Tonl6 Batıl< çıxan 36792. 
T.>p. Tğm. Yan.va otlu Mit Soyer 51>463. 
Emek Top Y:ı:b. Rasmı Ak.başar 328/41 - C. 

. Yı:lror•dı Q;m]eM yazılı y<deıi< :rul>~y la.nn acele ırubemlze ınlltıooa&llacı ila.ıı 
o.ı.. <". •1218• <1036ô• 

VJş\ıgt<m, 25 CA.A.) , iyi 1nıber 

&lıaıı bir "~nalcSın hıtı-eo 1 •. r.r.ıe ~ 
.re, M.itıvt.:r nwnı.ııt:it"J·t!.t-rorle ~al al
tında blll· mn Avl'llPC "*""l<ıt<Nlm 
g~-n stı.nen:n h«,; t>tr mt""'r.>:'lllındıe e\.
d~ edıeıIU'd•~ lkı:ôıır f».!• y'l"fc<>lı: 

,,. • cl<iıek rine &alt 'P b " 1" n.rrs;,.klladul er. 
fü1-ın k"Yuı ı.çlılt ç-fll ""11n8-

dilinsr a.lo.a.nı\iıcı.-gı <ia ı:.ave olunu.-

""'· Avn;pad.,ki t.a,-a~- .. n:"'1alritler, Al-
nwınt&rın een4 \f' vf'riı111 111 Ukra7r.a 
t.ar'~·ını aklıp b·c:rııt>l; • Lııuvaft'aıkı 
o1du'kla.rını ıhalıror \·ı•r:yor'.• . BurAuı
la b\"4!ber, bu ~ne lk".f ~ en .sen·'-ki 
3'-..ada.r ş<l.d.o)tri oluı ?\fıhver mMn~e

kPt!eri,-!t": tıoı.l a.J.t·1 1 daıti ~~ınl('-kft-

1"<" j:.l<lı~~ ıı...- ı '*""'11MA' 00-
Joayı ooğ~ ~ • kınlt ç..........ı<-

lıerd.•r. .·"""'fi 

Moda - Acı Ba· 
dem arasında 
otobüs işletilecek 

Londra 25 (A.A.)- Cenup ·baÇı 
Pa.ı.ifik, General Malı: Arlürüın 
ka~aırırı\h mm Uıbl' ği: 

Japcmlarm PorL Mordby'e doğ 
ru taarrınlt .. , O·ıpn Stanley dağ-
1.ı.r .biilgeı;iııde durdurulmuş bir 
va:<!)'l'tıedir. 

Miıttefik u.ı;ıJdar. Kokodada 
hava alanrna ve dliışmuı toplu
ı.,ktt.nn.a taarruz etmişlerdir. Bu
racl:t t.:tlırip ooil"'l1 bic köprü ye
rurl"'ll borrJbardıman edilmişttr. 

Diğer müttefik uçıal<'ları Sala
:naua'da J·~'POll b~de-ll<r>ne taar
ruz ederek tam ıı;abetler k•ycıet
mislerdir. 

R1>baut limanına yıı-p.laıı "' ıı· 
da 8000 Wıti • ıo;uk b r gemıde 
yang•ı< <;>kanlın ,tır Geminin 
D~t~ 1i1' olduğu tc.hn1'in e<lıLr.ek
ted,r 

+ Bltdape,,.., 23 (A .. -..) - Jlla""r 
llfltll Müdlllaa Nazın C~rl<l'd] B>rta, 
lstila l' tın~tJt". 

Talebeler için Kağıtha- Mahkemeye verilen 
neden Be yoğluna da 21 fırıncı 

k 
(1 .inci Sa.hileden Devamı 

OtObÜS tahsis edileCC c'dde- Mustı.re Şinoı;Jı:. Yuk-od>-

Çamlı.ca Kız Lisosine devanı e· 
den ''O KadılW}üıı ıııuhtelif semt
lerinde oturan tlılebekriıı, nakil 
vasıta.ı yokluğu yüzünden de
,·amları giiçle~tiği kaymakamlık· 
ça yapılan tedkiklerdcn 'e talebe 
vellerinin miiTacaatlerinden anla
§llınışhr. Geçen kış; büyük kar 
fı.rtınn>1 devanı ottiği müddetç;ı 

talebeler bir ay ın"ktcbe gidcıne
mi~ler, bu yü2d<>n snııfta kalmış
lardır. 
Kadıköy kaynıakaınlığrnnı yap· 

tığı l"'JCbbüsler neticesinde, Eren· 
.kijy I<tz L'scsine oldutıJ gibi, Çam-
1.ca Lis"5ine d<ı önümüzdeki ayın 
ilk gününden itibaren sabııh ve 
akşam iki servis yapmak üure 
bir otobüs tahsis ettirilmiş, ta
lebelerin ayda allı liraya hergiin 
sabah \"e akşam bu ~rvisten is
tüade&i müteahhide ilıa!e olun-
muştur. 

Otobüs; sabahleyin Modadan 
saat 'ckizde hart-ket edecek; AJ. 
tıyolağzı, İı.kele uddesi, Hüııkiir-

rın:da H~ an Çek.ar, ayni fıı'l'nda işçi 
Ali Çakar. C.""p1ede c,<i-e 
~f'les'ud Okul, Toploa.p d:ı : h.ı.htttin. 
Aymcı. Gale.tada Yorgi Tolori<:ieıs, Ga-
1.a.~ Anıesti Nilroiayid;s, aynı I •·ında. 
fn<g<\lıtar Larnbroearo, Ga'o.to.ıa rı
rmcı Yorgi K...,biclls, Lül<'ciher.d<'lc 

~ Ali Ferah ve ayı» yeıue 
tpzg..~tı.tar Nu.rl Yorg, M~"r.Tlın'V is('rl: 

E11Sar Cirrt".AŞ, F'eıhmi Uya.n:k, :'IIeh

m~t Öz«oı, Sü"e,-man &>.rtu, Tamc 
Bal)ı, SJJih Yıa.lıgı, 1\telJlı Ullçıa,Y'tu'
dar. 

Dün ~adef·"l"İ alı.'l".nl 91..i.çlu a,r.ian f•
rınc ıla r .k\IPOnla rı l.u.ıri o' a.r.ı.. "l>rCil'lt
lermi iddia (XI~ rım..an lığ: n me
pıı.ırJer tarahndan ytıpr1nıı~ o':i~'l.lnu 
lbıl'<hrıı~er, menr...ıırla.r it:P llt•n~!cri
nin ikıamıe- ~ mlkta.r VtrilıLy~r. üyl(' aı.. 

<Uk;a.rım Ye lot,ponlM üoıer<nrle hiç br 
su:i9t.tma yarpmadllkıllıırını bınaf>1'119. ıt"'J'h 

fır~ ncıln.r ta-ra.fmJ3n a. "cta;, lrd.l4tlarmı 
ileri süımı~lıtrdir 
Eğer !ınncJıı:rm lll ı·ları aa<ı.t olur

sa :ışo - 750 lin p84'a cetJS>na, rne
nrur.la.r Joıe 6 a,..ıan 6 yıla !radar lın
pis c~z.a.s.ua çarptır-ı!.acaklerdır 

---<>-

iın.anıı, Acıbade.m yolile mektebe H 1 h d 
kadar qidecek, akşam da ayni ı:ü· uy u uyun an 
zcrgiıhı takiben saat beşt.e talebe· O inci Sahife-den Devamı 
leri evler'ne dağıtacaktır. Sabıka 1 ı, diı:kkanda eline geçir-
Diğer taraftan otobü.; talebe- di~i bır mwnu da yakın:~ ve 

!eri bırakt kan sonra halkı da ta- rr.ı·mun hasıl ett"ği ış.k a't,ııda 
şı) ncak, bu suretle nakli vasıtası ~ride rıe var, ne Yüks. b;rer i-
yoklu!;"tt çeken Acıb•ılem ballanın kiljtr toplam ğa ba§lam ·tır 
<la vapurla irtibatı lemin edilmiş F~l<Qt bu sırada catldcde v~i-
olacaktır. fe gören Gulı;tıa mcti<Pzi müret-

1\liiteıı.lı.hltle mukaveleyi Kadı- klıatt!'clan iki polis, düKiür.dan 
köy kaymakamı Edip Yavuz tan- ld·~ar:ya sızan ı~. gi.ırmti§:er. 
ı.im etmektedir. ic:cr:dokl gü.ııllllüyü de duyunca 
Diğer taraftan Beyoğlu Kayma- hırsızın d2m<lıı aı;tığı delikten 

luı.nılıgı da, IGığıtbane köyünde cıükk~na gi.TTY'işlerdir. 
oturan ve kaza dahilindeki orta F-0\'slerin geldiğini ve bir fure 
nM'kteplere devam eden talebe gl!:ıi k.,pana kIGıMığını anhya.n. 
i~'n nakil \'a'\ıtası işini Jıallctıui~ .ı:;~c hirsı.zi güya kendisini giz-
kendi emrindeki ınolörlü vasıta: ll·mi" olmak ~in dük.kiırda mvı>-
lardan birini ders senesi uıiidde- cut boo tübiin sandtklarından bi· 
lince sabahları Kağıthane köyün- rinin ;Çine saklanmışsa da. der-
den saat sekiozde hareket v~ ak- hal görülerek yakalanm!Ştrr. 
şa ınlMı saat beşte i~lidC'll, Abi- l!r<pislhaneden iiç gÜ'll. ev~! 
d<ıi Hürriyet yolundan köye av- · ıç:kmasına ııa;,'rnen ha•.,; uslan. 
det etmek üzere bu işe tahsi-s ey- mrynn ,.,,,ı. sabikali müddeiumu-
Iemiştir. miliğe vet'ilıniştir. 
~_.::..~~~~~~~~~~.....:~~c::_~---=-~~~~-

I LAN 
Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hakimliğinden: 

942/97 T. 
Vefat t~ı!hl Adı 

l/7/942 Jhsan Murat 
4/7/942 İstcp:ın Genuc• og u:ıarından 

lı>/7r-l42 Karabet Kiıçü~.<a l~!i 

13/'i' /9-l.3 Liıtfi Hacı h.cr:n. <oğull~~ıındao 
17/7/942 Hampa•sı;ıı Kade ~~i;lu 

19/7/942 B-0i;o;, Hakop Çel; k)-<ll 
'..3.'7,942 Aq'"' S•rkis G<ızü biıyjkyan 
25/7/942 Haıgop Harırtııo;.;n Şı«i• •ğ u 
~7/iıH42 \"'~toı ~'\lt pa:-rnaK 
2/8/942 Di'kranuhi Kris K.-z~n~ 
~iP,19.ı2 V• ·harıu•, Me>n~ Towso~lu 

11/8/942 Aıvşak Burnaeyan 
12/8/942 Btdr0; .n.,·u:ıyarı 

1 ',·,'ı'/9·"' P ' S t K ) ""~ ~~rur.ı ar.?;{ apU!lCi. 
13/'·,'94•_ •• " t G · o ;ura~e ernr" Sot:ı'<yan 

21 IR/942 .. ı\ı-n,rn:-!k l1:.ı.ıa ... os B1ır:k.oğ~u 

27 /8/942 Attin Barsaırııyan ı 

Be.rveçhi.bala vefat tanhlcrı \e adları yanh ve Ycdıkııle Balık!. 1 
Erm~n< !ı<J>S~sıncie vefat edenler n ii~n t•rihiııdcn itibaren aloacak j 
ve be>t-Çlannın bir ay ve ·a·:;iayı er.set E<İ'en~ı-inin üç a\· ıc.nde 
mahkernemlz.e n~ur C'lca '..ı rl ,. '<si takdirde t.ereıkeler n!n 1ıazin:eye dov-
red:'.eoeği ilıi.n {))UJ1ur. _\4lll ıi 

SoYyetl.e.r İtatyan or<lUBUna 
ka"§ taarruzlarına geceley;n baş
brn'§lard:r. Fa-k.t Rus h~umla
r, ır.uvdfakiyotı.iz!iğe vğl"arruş

l!r. İta)~ıanloar mukıı:bil taarruıı-
1, rıa Rusları Dor.un öte larafuıa 
kadaı sürmüış!erti;r. 

* y,,,;, 25 (A.A.) - Boıı"f'kil La-
va..l, dıiio. A1'ma;nyanın v· e~isinl 
kı<obul &t.m ;.,,ı, r. 

Milli ŞEF 
(2 ınci 5 hif"t'clen neva m) 

rik eder.k ez.cümk demiştir ki: 
•- Türkiye Rekicumhuru l\1illi 

Şef İrnıet loönii'ye; bugiin d-Oğuın 
yıldönün1lcri münasebetite can· 

dan gelen en tema isteklerimizi 
büyiik bir sa) gı ile isiile koşar 

ve kendilerini kutlıyarak sonsuı 

saadetler dileriı .• 

Bir Alman deniz
altı tezgahı 

U inci Rı!Uled"n o,•vam) 

\'"3.ırdı. T yyaıreıı.11iz, rilzgA.rl• ç&!ik.anı..

yor, her dak~ btr tara.ft.an ciğ~r ta .. 

r;Ja ııltl;yordul<. E'.~ktrik !ırtınJları 

ışıldı..·ı ise iıd<ll.a kör ~. Yat
mur bu.hıtlaruım n'tından 60 - 70 
ml'lı" in..!adon uça ı;ça BJ!t.ı< !ILhi-. '°'' A" ı..tıt •h«· :.n.;a ~ 
v~~•l oidtik, O vak ı. hava açıldı """' 

ma'ı1ıap 1'jığı a!ttnôa. bonılbaJ.arımı-.. 

mtfı;ntf.a.k'yet!oe atık. 

M!llcadd!t onfc\a'.:lar \"UkU buldu. 
.Aı\ıd..t..,t:.e d.:m\ara pek. y-a'ttın uçtuk. 

lie1tıta top ll)t.'1\ZfUcı·iıH' ye 1$J..ldc.ıkla.ra. 

16 mı1 tredt.'n hücum .eti«. Bu bCyabat, 
.('"n lir ı.ah y<.ılcuJ.uklıarı..rnu.ri.an biri Ol
du!,.,-, 

Parasız sıcak yemek 
( l iınci 5alıol0deu Di!Vllm) 

ı.; n İ>taı>bul :ııen;g n}mnn h•n :y~ 
Ierıııe nıtiıao:ı&t cdı l sı ı, '2.urr.u tra-
sıl o;.sca..~ .ı 'ktad.Lf. 
F~r h3.lka aş tllvz.!.i y.a~ n~ · ~ a,,.

Jııtrına mah.sl.:6 \"t n'IÜll!'l36lr o~~caık. 

fl kalMc hahn de" mı rnüddeıl•le.0 
l\"'2un O::L•ce-kıt.ir. 
li:.ıın- O.nın ~ elan aş ~-i b:naıa.

r nı0 tf> .satı Mt.l t •n sonra e.ı, cvl~ 

<iift•tn. rıc:,,·lli.lc;.k "~ raaı~;y-eı.e gcçıh.•ci:"k
tı:. Öni:tmü.zGı~i ~y:;ı sıonlıarın<ia t~kir 
ı...ııu a, tı vı.011~ başlaı::ıeot>;lı·a<gi "" 
Lu 00\·uıtl~n <ıt•:Oad.o• edec •k olonln
~·m. m•aa:.i mi.ı.'lki ar.aık.arnl.ct.ıtia.n alı
~ fııkııUool •m•:11lnta)v..,.ıyJ.~ teaı;t 

r~ o• tı.n!ı:ı..<:-ılır..a.t.. 1 :t r. 
--0---

Alm.ınlnr Kafkasyada 
(! ine; Snhi~ l){'vam) 

m~tı.r. 38 Alman ~an•kı \"e bir 
piyade taburu imha edilmiştir. 

Kıa.fkasyada, M.oıOOk ke.imin
ıde Ruslar ef'an dayanmaktadır. 
Rus topçUıSu fazla t-a.lı.r•bat yap
maktadtr. 12 Alman tankı ta•hnp 
edHmi~tir. Bir Alman bölügü ile 
yok edilmiştir. 
Lenin~rad cephesinde Alo:ıan

lar ıge<li]< açmağa yeltenmekte 
iseler de hi9bir ~ey elcie cdeme
mekteclirler .Rusla.- biitiin taar
ruzı.:,rı t·arde-l:m'şl"rdir. 

ŞEIIRİN MERKEZİNDE ÇETİN 
BİR BOOUŞMA OLUYOR 

Londra, 25 (A.A.) - Stal;ngrad 
muharebesinde Mareşal Tinıoçen
ko, bir taraflıın Alman soı cena
h.nı taz~ ika devam ederken şeb· 
rin müdafileri de tahrip edne.. 

1 
mahallelerin enkazı arasından 
Alınanların merkeze taarruzlarını I 
akim bırakmıya çalısı:vorlar. 
ALMA~LAR VLADİKAFKASA 

İLERLİYOR 
Viş~ 25 (Radyo) - Kafkas)ada 

General Von KleislW. zırhlı birlik· 
!eri Vladik•fkas ~tikametinde 

ilerleınektedirler. 

İLERLIYEN KUVVETLER 
Vişi. 25 (l!adyo)- Alman zırhlı ı 

ileri kolları Ord1oıın "k.iduye çok j 
> alJa~ıwşlardır. 

3 - S 0 N TEL Git Af - 25 F.Yl,01. iN~ 

Vatman ve Biletçi
ler dert yanıy r 

O 'noı ~O!lileden D .-am) !er. Bu darhkta rsasen para<& 
Traın.:aylardaki !Jıdham ara- lıkfui d"laYt ,·.tr an' t b etçı-

ı;ında mutema<l>yen ıtıhp kakWı- !iği ~.a:bul Eden b.r nl-a d; b.r 
ya.tuz. B

1
u Iı1:ı.a'lle yeni .. bilı.>t· i ve buçuk ay paraız naı;rl. çalı :n? 

va maıı •r ıan :ı.ul edem->"OI"• N""ıJ t<>lıammul eunn'. 
d~ha_. va.zif.eye. g.ro.klerin n ü- j · e eo!;er vst an H bllelci· 
çuncu gunu ısı b•rak>p k~ıfoır- !iğe reğbet artt rnı.ak istl\o~a 
li<rl. M~ ı:eçen lıafta ·eni ~ 'bu garp usu km rma· ve 
ı,,,..". on bile~ı ve lır,ar.dan yevmi; el eri ha; ı palıııhJı.g·nı 
yedun: nazarı dıkknk ala. k cı~tı:ı. art-

1- Bu k ~<lor ~7. para i biz bıı tn-malı, .)'en.ı terf n ~ar • •, ara-
Y'<>_'."~cu .i..e lıWı.•mmül ediemiye- malı.dır. Şu da n;ı.;;arı dıkkı:tc a-
cegız, lill'\ırlerımoı bozuldu .• di- lınmalıid.~ ki, tranıv yl.rda . ka-
ye ayrıld.ı.ar. Ald ım12. par.a '.le labalıklıan idarenin ,..._ridau ge-
geçı.nemıyecek b.r vaııyeltıeyı10. 1"'n yıJl.ara nazaron çok artm tı.r 
llançte daha k rtı iş bulanlar ay- Halbuki daha az B•'aba ve müı;-
rıknayı ~rıcih eıd>yurlar. Vat- ta.hd<!m kullanmakta daha !.azla 
mamızhkt.""· b:letçi~lz!ikten mü-- - zıınç )'apmaktadır:• 
teadcfü saglam •rab:ı,';ır da depo- Son T •~ f T · ·· 
ı rd bekl" e..,rıı - raım.ay mus-
a a ıyor. tahdemlıerinin bu ditckleı-ını e-

Sonra idarenin g~rip bir ı.ısu}ü ht'"rr.ıııiyet'.e Tramvay İd.xe. nln 
de mesleğe ~eti aıalhvor: 1'°' na.zan ıtik'kat!11<> ko\ ruz 
yeni girenler kırk be' giln '••d.ır 'Mi.iıstatidemler;n ~er lxız te-
va ç•l~nııak mecburiyet ndedir- mennilernt de yar n yazacağız. 

Üniversitemize 
rağbet artıyor 

(! inci S1h.1rcı..n O.vom} 

tçin mi~.H:::aat ~:iı'I 8',.YJlll ır-oen 
yı.Uardan daha tazlllda. Ve bu nıt'y&n· 

da 7aban.('l, kor1lGLl m"'n ıe4<:ı~t~-crdeo 
lllÜ,_..t -n tıa:~ı..,, dı• QOljalrmş
tK. Harp vaziyt>-\.t dolay!d.iyllı blJlll.a:r 

ÖRNEKBAGI 
Prla:ı ~. 1.a.' 1 ft sJıha.t 

tçi!ldıe ı~çirm t.erıer.iz F..n M

diıle m-tlm~rif\t n -. .,. olan 
ÖL"EK Botuıı z.ly, ret l.'<i'n•z. 

Ad:-e : ToPfkapı d ında A'talt 
;rol fu.e.rinde.. 

hariç Üni.v.("l't"S.:tıer.eı yerine i'tanbuJ. ..,_:.:..:..-
Oırivcru>t.osini te·-e:h 1.ıı . ~.d.1:-ler. ı---------------
B>''-4. Bıılga.rlsian, Irak, Sın,.e, 
Halep "e B•ğdaıUo.n ır,;k\::d.cht tıılebı-- Zühtt'viye ve Clldiye Mille ass~!ı 
lt•r: Oni,-e-rs~ye t(mlt'k ôt.(Tt!' ı~ A. 
- ııemı:ştu-dir. Dr. Bayrt umer 

1 
öı"<dM sonra Beyotlu AğJ ca-c HALK SÜT' ııı..cu) mı! karsc" Hasan Aı>art. N>. u 3. 

'-'11"• l•ı:tmllll•• T~l: 4Sc.R• ••ımıml 

(İ.< trrı?ıa.t•, öşçJ 'sm__,ıenlerin --------------
m.ektııp1on bu sÜllUlt~ p....--nı.ınıı S /\ R 1 Y E R İ ~ lllllm;~ 

olarak ııe§<vlımu,. t•e ye-r ı ıü.~ 
bultmduk\XI ıı... 1..a.ç d.e?a tekra.r 
edil.ir. AyMa dilekkn.ı,' 11'iİ§kriil
~ de CC'rtlp VC!~i/Jr.) 

lı arıyor 
Aılcvi ,-azi~e!ir.in bczuk!u-ğu 

yüızür.den orta mektebin 8 mci 

sınıfından talhsı:e veda- eLmek 
medburiyehnde kalan 16 ya')tıı<ia 

bir k12 a"I: bir ücretle ~ arıamak
tadı.r. Taliplerin Son Trlgraf 
!Ha süıtununıda • t rumuzuna 
yaz.mal.arı rica olunur. 

1, arıyor 
Orta derecede ta"nsili olan, ya

zısı düwgün, hc,ilıbı ku,·veUi 17 
yaşında b:r k..'V.m. Hayat şarUa

rınuı ağırlığı ve geç>rnm zoclaş· 

ması; m·üt..ev221 aı.-emi1Jn \rfirida

tını biraz o'<sur art:i."IT )'J için 
'beni de <"3l!Şmıva =ubur 'bırak

tığından iş ar:yıorum. Bana vazi

fe v&ınf'k lıHfund"a bulu.nacak 
olrn alicena.p i-ş sa-h: lerinin lüt

fen Son Telgraf ua·k sütununda 
R K. rumu.,,una yazmalarını hür
.metle di!ernn. 

ÇllÇIR SUYU 
w KAZİNO~U Klrtl.' rır 

Z. 1!i - At* ara AJk.t rllok Şube
sindr.n a. d..:ım trrh1s ~t'retni ve 

(aı şlığım .m.ti:t'Sll!L"'8f!lcr<kn a.ld.ı!un bO'!'l 
ser~;isie.rinu :r.aıyı eltim. Yt)n.Bını. ıka

ra.c~n et.*.i6ın:n hikrnu yor."1ur. 
~ Sarnıclı Handa kö!Oeci 320 
..,........ Abdultnh o;:u !~lu:lllt 

KÖ!jl 

~Öksürük ve Bron;it ~ 
:~ TURAL : 
~i Korrc,.·;n..,trr' d"rhat k<5«". Her 1 

f. t'CZaneGe kut.cıu 3;; klll':.ı~-tur, ~ 
~:-.-...., ...: :or--....:Y. :"'!'; ~ 

RAŞİD RIZA 'IİYATROSU 
Halide Pi~in bero.ber 

H~r" n sa ı (11,30) dlıı H b1.re-
de, B~lvli Ba.bçf>Ü'l,rt atu.ı a kıs-

auııda. 

BJ. il •et: 

BİR AŞIK LAZIM 

VodVil - 3 - Perde 

Tarihten Birkaç Sayfa 
(2 inci ~.1 • .hı!eden Devam) 

(7) as:rda (H•Z<r Tiırkkri) nin 
ve (9) uncu a~ırda da bugıinkü 
Çerkeslerin ve Güroüier:n atala
rı olan (Peçenek Türkleri) nin 
Jıakım ol.duk.IH ı11 görüyoruz. 
Bunlardan Hao:erler, tarihte bil
hassa önemlı bir duruma sah:p
tiler. Vo1.3a nehrinın ctöküldüğü 

yerd bulıman bugün kalpak ve 
hayYnlar'le meşhur olan (A.st
rakan) şehrini de bu Hazer Türk
leri kumuışlardı. Volganın eski 
ismi ol.an (İtfl) kelimes~ eski 
Hazer devletinin bu nehir üze
rinde bulun-an merkezinin ismi
dir. Ha"Zer Türkleri ayni zaman
da Ha.zer denizine de isim babası 
ohnuşlar<hr. (8) iıcci asırda (Ki
ye!) şe!ırir.de kurulan Rus bey
liği de Hazerlere vergi veren bir 
met2ıti o!ır.ak suretile canı:nı kur
tara'bHm'şti. 

13 üncü ası..ıa A9\'ada büyük 
bir imparatorluk kurnıuş olan 
(Cerg'z) in süvari orduları bu 
tqprakJ.arı zaptetmişlerdL (Cen
giz) ölünce torunu (Bato Han) 

buralarda m<?Şhur (Altl!'llJrdu) 
devletini ku~muş\ur. Avrupalı 

taritı<;iler bu devlete, Moğol dev
leti derle... Fakat ordusunun bü• 
yük bir e-kseriyetin;n Türk, 

hald<ının yii:Zde dokısaııını:n Türk 
olduğu muhakkak olan bu ~
lele, Moğol devlet' demenin r>e 
dereceye kadar doğru olabc!ece
ğine ak:! erdirmek ıordur. B!l
lıassa Avrupatı!.nıın Moil;ol gibi 
!erle Moğolların ltarı.,..,•..sın(ian 

tanl<iıkları (Tatarl"r) ın, T rk
meydana gelm.ş, f;;kat Turk 5.
d;ı.t n kültotiorünü m~hafaza et
miş Tfuk!er olduiu da r.csaba 
kathrsa. . (Aft:ıwrdu) devleti 
<>amı:runda, hü.kümet m ·rk.eıziı 
(Saray} şehn ıdi. Buraoı (St,alin
f:r•d) ut cenu'buncia ve )-.ıkm:.rıda 
Volga üzerinde çok maır.t>r bir 
şehirdi. Rustar !~marn ü.ç asır bu 
dt"vlete veıgi verip tabi olmuş
lardı. Yi.ne on üç.üncü asırda A.r 
yada .büyük bir imparatorluk ku.
ran lbıüyük Türk hakanı (Aksak 
Timur) ordularile (Altınordu) 

devleti orduh:rı arası.uda m:.it~ad 
dit kanlı savaşlar rumuş ve ncLi
cede mağlüp Alt:nordu) dcv'eü 
pal'Çalanmıştı. Nihayet (154i) se
nesinde. devlet merkezi (M()!;ko
va) da bulunan meşhur Rus Ça
rı Dördüncü (h-. ıı), bütün u 
Türk ülkelcr:ni zaptederek, Türk 
!erin hakimiyetlerine son Yc.rn>,;~ 
tır. Bu tartlti hakikatlerdoı ·n-
1.a~ılııvor ki, Ha.zerin şirr.al.rd k.i 
bu ülkeler üıı; asır eV\·cJ;~e k dru
Türk devletlerine vat.an o!'muş 
zengin topraklardır. 

Bundan 'b~ka bu memleketler 
de yaşıyan Tü·kler, yaln;ız gaııp 
fılcmıne medenrvet dersleıri \er
mekle katmamıışlar, ~ynı zr.man
d: Rus devlet ,-e ır.ıdıni)<'l mı 

de bir temel teşkil etmbşle dir. 
Bugün Rus 0rd~swxla. Ç3"p~an 
ordular·n içinde. bii'has..c;a {Stal~n· 

gTad) müdafite,; arasında belki 
de yüz b"nlerce Türkün bulun. 
duğu unutulmar~a1!dıt" 
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NEZLE - GRİP - BAŞ DİŞ 
\'e bütiin ağrılan derhal ke su. Her ec1'aneden ara)u12:. -

Tokat Vifiyeti Daimi Encümeninden 
1 _ ToJrat M~l)\jtk"t Hat:-{ai1e..nıe.si binlk.,_n!n 4999 lira 57 kurvı: f uk tami

ratı ~ğıda ,.az,Jı şartlar d~i.nde ve k~f1 nuJCil:ıınce 1.10.9-12 .At>raııtmbc i"Ü· 
rıı.. s:.1:ıl 15 <le e:ksilt.meıii )'lö.pılnlQ.k üzere -.çlık f'k.9i'ltmeye konulmuş1ur, 

2 - EJ..gaıt.roeye- iştirak' edeccltler ~ 7 5 ruurtkkat temıtJ&lt olan 375 lirayı 

Ziraa t Bankıasına naJl.den yatı.rar'J.K. nlGkbuz J1:>ı~:t e.d~.erclr. İlıalcy~ nııure
ı:l<ıp l.;lı~ ımıval<kat trn·.r.&t % 15 fil •bi~ğ edJece<t:.lr 

3 B,deil !bale Hususi İrlare bQl(eııiJıdcn " yapıldık.,,. h<>n.e<ı öd..-~ 
4 - İl!.n U"1•e\i, de:ı~ iye t"'ffmı, mukavele \-ttair but;.ın "'a ;:ı '~t mut.ı"3h

hi.Jint aitt:r. 

6 - lha1eye iştirak edecekle-r inJ&&ttfan aniar oldl.4eıa ve Ticaret Oda
"JJl1(L'lı kP.,y't.!l bıılunduft;Jlil dair \ieslw ibraıın-a TI'lı'.?cburdur, 

6 - *' mul<.aN°cleJUU im2'IS1 1.ar>lwıdPD İlob&reı:ı 15 IÜll iç,~ \ıati>Y"-fU 
10 &•n><le Mıirr:eceı.1ır 

7 - İhale Tokat ,.·.:.yeti Dai:!r.l En:fim~n a.aJonunda yapı1acaktjr. 
8 - F.tth ına.!&nat o!nıt.Jc, k.~f vcıı:ıir evl'll.kı ııönrd: itıl;Y""ı<ır ıı..r CiJn 

Viltıy<.:t Daim? Encü.meni.ne mü.raco.a.t etmc-!erı !.l~n ol\lnu.r. •100~C> 

j~u°LMACA[ 
123456789 

1 
2 ---- ---· - - .~ 

3 -- -·- -- - • 
4 ·---- . - _, __ 

- --- - -s • il 
6 - -- ---~- . 
7 -ı- · -· iı • 

-· ·- - - - ı -· -
8 ••• ' ·---- -'1· --

SOLDAN SA(iA: 

J - Bir Rıııs ı.;,ıfgıS'J, :?: - Emrede!' 
ta.t"l..Cl.3, 3 - Yaı;n:.u.rla.r, Tap:i.an 
rrt;mı 4 - Nıeziı', Zevce, 5 - Bi1• 
h:ı rfin° o'kı..-:nıştı;, Bir çi~'!!<, 6 - i 
d<-..ğiı 7 - Ed-1, 8 - FO\•kaNl<k', Mü
l'Cl.m&t>, N-Ota, 9 - iı· ~"IUll. 

Yl:KARIDAN AŞAGIYA: 

ı - C"...emin'n be cii.rtği, 2 - l!a7ır, 

Gftl~ die'gll, 3 - Yfr.z kuru~. '1oW, 
-4 - ça.;-an"ln ar.go.':u. 5 - B:o~ına A 
i!Wesiy}R E;ıiıa, Kırmm. 6 - L/Jv..1, 
Dtı~. 7 - Mucı'drlet, 8 - Ş'<; , No
ta, 9 - Bir nm.ı; ~·Iü kurna~. 

Dünkü bulmacanın hal~iı 

ıelıli: 

1 2 3 4 s ' 7 g 9 l• T R A B z o N • 2 E • A • o • K • M -3 RE • A R _§_ • D E 
4 Z• t R A A T il H 
5 UL A § • H A R p 

' ~ı: 
R A K 1 D • A 

7 • K A N • E R 
1 M•ll L • R 111 ı • E 

• 

------

1

- iLK - ORTA - LİSE 
Kız 

Erkek 

. ' . ,.. . . 
iSTiKLAL LiSESi Yatılı 

Yatı•ıx 

TALEKE KAYDI iÇiN HERGt. ~ti. 'K!\CAA·r t.DİLl.BİLİll. 
ŞEllZAllt,B.,ŞI POlİS KARA.KOLU ARKASI Tfl,l:FOX: 225~4 

Kırıkkale B~lediye Riyasetinden: 
Beı<•d1ye~ i~ ctl.iri!Pctk mrzıbe.lı,anın rnulh.<ım •en b~c"li ola1~ 7214 

lira 61 ~r·ış k11:rt ve ~~i m·JCibince 21 g.ın nıüddet P 7110/912 Ça.r

.ş~nrıl.M. gtmd şa.at 15 df' aç•'k e-k3ıJ.trr:e ile rha f\Sİ y;:tpı1aca~ınd.ci.a .stekliJcrin 541 

lira 10 k.p·.a., mu\·akkaıt ~ rwr...t~nı yatı!"<iı ··a...--:na da1- Beled;)'f' \"t''1DC' m.akbu

ıu vı: 2490 styı' ı k ... nuna göre ib:--..ı.z ci le<' K Vf'S~k.a••h. a h K~ K -ık'..c:ı.!.<' 

Be (-ci ye-sine nüıra<"..a~i .. 1 •:ıtn oj ınur. 

B;.ı iş ait ıkr.şjr ,.<" ftı.rıi '$;j.rt~ırıeyi giJ~mı·k 

ne ır..ı.1.!°ac:;:ıt a hc>r giiır~ gOr bil·.. (10285l 

------ -- ----
İnek ahırı. yaptırılacak 

Harası Müdürlüğünden : Konya 
}f<!ra merii.;.f'li.n.ci"' 47 bin hra k<"Şi.1' b-·dc 

pQi.hrn<·yc kı\lllılmtı.,."1.u". 

inek ahır) inşa.a11 k .pa!ı Z-d:r/iaı 

J•tıaletl 7 /10/942 Ça··~'irba günü saat 15.30 da Kor.ya \~.eter'1)i't' ?ı.1Udürluğü 
Dai ı Ps"1ıde t<-p1.a.na.eııık K ~r-ı · ·orrlQ yapı :~ı:.k' ır 

Bu l.,ç, o.ıt e.şır, şa.rtna.ntı p!·uje ve sc4r e-vı'lölkı Hara vı' \'t'L<: ~er h-1-!t<iür· 
lükJıenno..- gOrulei>:.~. liarıçten ist~yen1ıt;rı 1 235 kı.ınlıs ıruk<:ı;-.>ı rıdc günde:i i:-, 

:r.ır .dkot t.·~,.natı 35:!5 ı;ra. olup ha:-... ,~{'zn<"ftne :y.atı~ıJ~rn.ktıt· 
Bu ill.':~.a1J: 1h31C bf'<ielind.t•n 31500 ::ra..,,1 lstmk.a'k r~rl.ı.ru::ı isfrwıdcn 

öcicr.•'("t"k baık.ı:-;•I!>., 943 IT'3'J yıLrı~n ilk ~·ı ııc:; .. !r<le tcd->ye e<lil<·ct·:tl1• •• 

İlfftltl.ilea-ın 24,.-ı sa)·Dı k·ınunun 2 ve 3 O·:ııci.ı tı-..ao<leJPrJnde y&zı'ı \'esi:ta-
1.ar ve tPmr.ot nwkb(,Z \·~ya ~rekt.u-t-u ve Nafi.a..daın ahc:ı9tl.a.;ı eb1iyet veslk01!a

rını havi kapaiL. zarl!a-rını ıhWe sa.a\lnd . .'11 biı· ooa't e'\9Velirıe 1'.Aci.nı· k.omkı::yona 
venn., .. r;. (10343) 

Elazığ Vilayeti Daimi Encümeninden: 
El;lı:ğ Tnıf'J~.tzir.<if' Yiı.pı.ın3k~. ol&n JO dı'~.:ı...,ı1...·ı. tlk-Ol.\.ı ~ bınra.,1nın ı;çUneü 

km 1 :11".:;aat: L"'l.?tl ı ll!UliyJ, ek·.!tme:r~ 'konu1mu:;lur 

2 _ K~•f bf:·del~ 23.574 Hı-a i5 K,ı.ruş 

nışlur 

3 _ Bu ışe al (.vrak rtınlal'dır, 

A - K<'ış:f C' ""°~'• 
B - Dts: brr.ıe şartni!'Jr.ı si. 

ı , Resmi dairelerio ilan işl'eri 
J Hakkında Mühim Bir 

TEBLİG 
Şimdiye kadar rc.~mi daiı·elerıin ilanlarımn neşrllae ta· 

•assut e<len merkezi İstan bnlda Er> urum Hanındaki (Türk 
Maarif Cemiyeti Re>mi İlan İ5leri Biir06u Limited Şirketi) 
tasfiye halindedir. 

Ti.::aret Kantuıunun 232 nd malclesi ımucilt>incı> mı hlkc
mcnin t.an·•biııe ·'ot:-ran etin'~~ ıhic ~tiıreka kararı oknarlığın
dan Ernurom Hanındı>kıi Şiı1ketin ımuaanelal.a devamı >ka!:ı.il 
dei:,rilch. Bu sebeple ihlnlaruıızı dnğrudan tiı>ğ'ruya 

İSTA..,,,BUL ANKARA CADDESİNDE 

KAYA HANINDAKİ 

TÜRK BASiN 
A 

ORTAKLARI RESMi 
BiRLİGI ve 

[LANLAR 
ŞiRKETİNE KOLLEKTIF 

günderılrn.,;ini rica ederiz. Şimdiye kadar Erzurum Hanın
daki Şirkete gönderilen ilanların da Şirketimize tevdi edil· 
rne.sioin bildi.-iJmesini tavsiye eylerrz. 

Orman koruma genel K. satınalma 
komisyonundan 

1 - On ton z.p.yt.in yağı Jıfe on ton sa.bı.U"M.•C. k.ii.palı zar! u5:..l)' Jp ffcsıltn'U'sl 
2'9.9.942 Salı gUnü saat 15 de Orll'llln Korı.ıma Genel K. lbinasır.da yap1ln
caklır 

2 - 1.'alip:e~ g>.tir<'Cf~!-:Jeri nu.nıunelrıi ''f' fintJa.rıyl.e birl:ıktr bu h.ua.:staki 
kanuni teklif m ktu.p'.arını i.bai-e saatinJtn b:r saat eV\elint.' katlar lrom~"'Olla 
vErn"' .. j olacak~.:ı.rdır. 

3 - Şa;•:BJ.ıru•Ieri f':ıt· r giJn kom~:,ycmdıa eürülebllir. •9928> 

C - H u..sm i vıe- fenni ş:ut\.3.1u<\ 
D - M.K. ve!<• pı'<>iesi. 1 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 

' •'K E B A p ç ı • i.sU·kiik:T bu ewakı Elhığ N .... fa hiuC'>rluiünde gO~J•r"er. ,. A~ğıda €.nılcri yazılı Ft..'bnylıann acele ŞOOf•..ni:ıP. n:ürc:ıJ'!.l.!i.Tt, ak t<?~ 

1 
. .• .. dı!-rcı...., hiikılarında karu.ınt tak.bal yapıJacagı :ilan o]uırnrr. 1238 c.10339> 

4 - Ek. .... ilt:nt . .ye ~ttraık edebı}re1•;c; ıçin tnc,:ın mue-"b~~C' bu L'f a: n 1"!d:~·ıg 1 p:ya.d.e biınb··~ı ş~ oğlu NC'\'Ztl Gihrf'n 321 - b21 

Maarif Vekilliğinden: 
ı - E•lq•tk .Bö!-ge Son'<rl Okulunun y- :JQpılacalt blr katlı _,.,..,ye 

A1iıl.ye&t binaısı inşaatı 'kapalı z.el'f usuliy'e ~! ... ..rnc.,.e: korı\Jhnuit.Jr. 

2 - Bu inşaBlın lr°"-§'f beclçll <3-09360> 1-ra •81> kuruştur. 
3 - Ekoi>tme 2 B<rm?le:r.in 1942 Cuma günü saat 15 de Anbrada Dü-

1"1< t:W«ıl! aparlımanırıdaki W.! ... :tl vt> ~ Öir.'etim l\l<ıo1ieı;arlığında 1.<ıp
kıoecak Vekillik E!c;iiJm~. Arttırnıa ve :ııtı•le Komi.s1•mıında yap:!ac<ıılttır. 

4 - Bu inş'4lt.a ::{\ ,ıu•."ame , .• pnıW: ıs lıira 47 Jwruş nr"""bJOm:ıe Ve-
k'Ul>k Lw:ı'Z.!m Mii.dür!üğti()(!en alınelıil>r. 

5 - :ı::ıı, ilurı<!)-e ıı· r<-l> imek iç.n: 

a. - •16124> lira c43.t lruruşt...al .aba.ret mu'\ooılr.kat itmı;.natın 2490 A)'ıb kc:ı-
oun huk.tlm! daireilind~ veıil.IT.e!i . 

b - En az •150000> l.nlık ber.u•ri ""Jllft{iJl la<ıhbu,t edi~g.ne w. lıMıhlıü
Oüın 1.fa ~undv('una. da!.T vt·Ha ~n!1l'JIO!İ. 

c _ :ihaOe tarlhodıen lloç ll'iln ""v&l .v..ı g.-; J:ariç> N<i4ıa Vek~IOjinden 

oılınmcş ehl~:;et vo.9'<.ası ilY.a2 cd1 ' mı>si. 
d - 1942 aM>e-sine ... t Ticart>t Odası.rıdm '-e-b a'1n.n11ş olur. .. ~ı $3.rtiu 

6 - İsle.ld•lerin ld<!;! mt'lctuplarını ihl\. günü oı...ı 2/ I. terrin/ 19i2 Cu
m<ı gW>U saat 14 df! kıida~ Komisyona ,-ermış V't'Y• göndermO~ olrrn>ları 

ı.rrnd l". 

ro«Uıda vuku buloc:tk """'ılcmtterden mf'S'u!i}'Ct kabul edilmez. <10095> 

...... ··~':"\ ·~·· ····· 
f--:~:t\.· o~ ... , 9 .. Ü '.o 

,. .. - "5.· 

-
25 Eyliil 1942 

18.00 P.rogram ve :r.ıı:m)fket sa.at 
A;ya.rı. 

18.00 Müzik~ Faışıl Hfq1t·fi. 
18.40 Müzlk: D3llll Mıüzoi:; (Pi.) 
19.00 K<>r>uı;vna (İk:tıro.t Sea.t'). 
19.15 MüıO.C: Oyun Hovaları. 
19.30 Mıem~ ... ~(!t Saa! A~n ve A-

.ıans Habı>mri. 
ıe.<5 Müıtik: Klastk -ntt :r.ı.ı.mği 
20.1~ Radyo Gazetr<;. 
2<1 ,46 :Miitz:k: -~·"' ~ ... 
21.00 Kon~ (Evin Sa•<i). 
2Ll3 Tmıeil . 

22,00 Müzik: R•d'yo Sa.'.on Or~l;
"""5ı cş.,r: N«'ip .A_-kuıJ. 

22.30 Memiıd«ıt Sa.'.1'I A,yarı. Aj•ne 
Jinbent"ri Vl'l Boırtlar. 

22.45/22.50 Ynrın-lO. r:"l!lram ve 
K.ap..-m~. 

SARAÇUANEBAŞI HORHOR CAllDil<İNllE: HUSUSİ 

~:; ~fı~k HA YRiYE LiSELERi Orta - Liııe 
Yatılı - Yatıııız 

Tllılrtıe .ke.ydll!o d"'11m t'<Mm<tct~Jlr Es!<! ta.!ebe<ıin U<k.<ot.cr'ni yat.ırar<G< kayı.ı..:nı 
Maracaa.t. Her gün 10 ılan 17 J" lm:la-rdrr Eood>l lio.=ı iJq,: ""1l~nl:>n bıış!ar Güm!uz •• 

VEtedl.-y '.e naılr1edi.1·r. T{'.(' m: 20530 

y~ni!'E'mflf'lı<i llaırncbr 

ialthP :mı.·JttıC'blO. h1ı1'1.JEi 

.................. =-=--a==-m;;;;all&l!'Jllııır:mı=:m:ızmı:ııı=ıııazız:ııı::mıııa~ 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, RDMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün .l\ğrı Iarı Der hal Keser 

/'!' İCAJ.ll~DA GÜNl'B 3 K4.ŞJ; ALINABILG. 

r ee 
Zabıta Romani No. 109 l 

l ~~.'!~.!9 !1:.~~?i!.~?. J 
rer ·= mayii iki defa kullan
rr-JŞ'tı. 1"il:kat l'ıl<,föir "..<le de kade
he y1rmi da.mıı>dan !a.zia kıoy<Jr.a
mı.ştı. Bu defa herhangi <bı'ı' ı"~ 
lu>} LI önlı:ıycıbilmok için, on damla 
daha fao;la akı1ımıştı. 

Suıtton dfu;ürriiycro u: 
}'irdrnar, düğıini.in tacı:! edilrr.e

s>mn kenıdısi tarafından istenil-
1111.·dcğın pekiı.la biliyordu. Fra~ 

E.'l1peratr:.S va.purunun 1.ahmi 
niııCen en~l, harokct edeceğini 

<•ğre nce, d:ığünü tacil etmek 
if;in tel'l.ip almıştı. 

lla:lln..<ki Bcıil'i İs.lı.oçyaya değil, 
J , crpol'e ve oradan da Karıaıda
:l' a ı;Vt'irmek ncy•din<le ki.. Dü
{;l.ırıe mar-l olabilec~k yegane a
d""1J da Le!ı ;c!.. B'ııacnaleyh bu 
a.damı te-.W etti.rırek ve enun 
me...ıı.uıı.-,etı esııasınıcla f.;rs,.btan 

istifade ctırr.ek lazıımdı. Fılviı!ki 

Lelı 'nin o sabah tevki:! edilışı. tıir 
tesaıdut eseri değildi. 

Fakat Sutıton loef.aletle tahliye 
edi:rnesi iıtJma-lini de Mç aıklı1la 
getırmem~. Kanıuni. icaplara gö
re, Leli ma.sı.amiyetini isbat edin
ciyc kııırlar, en aşağı on beş gün 
geçmesi lazıımdı. O valkte k<aıclar 
<i a S~n eri.şilem>yeceık kaıdar 
u-ıaklara gıtımiiŞ bulunax:alııtı. 

Kapı~·a bafm;e vuruldu. Suttıon 
• gi.;r>iz!, d~eden evvel, içine 
damlalar ak;ttıg-. kadehi kıendl 
ikadehıiroin yanına getı;rdi. Her
halde bu gelen Millı olsaıydı, ka
pıya böyle vuııın..OOı tabii... 

Ba gelen knbün sahibi Bil idi. 
Fakat suratı karma:karışı:k ohmıış, 
alnından sotiUk t&ler ak.an bir 
Bil! 

ıra\.~~ sordu: 
- Nasıl, rahat mı.sınız\ 
- Evet, nıçm raJıJ.,t olım.y a-

cakmışım' 
Bıl mıaıe ceYap veıınıed'.i, ba.ş

ka ibitt' sual <Ordu·: 

- Bana demin l6?1En1dcn ba.Jı
scttiği:nlz ~ Leli'ye sı.z ne yap
mıştınıl<.? 

Su,ttnn .orası seJ>'. alakadar et
'ml".Z• dlyeceOOtô. Fak<ıt Bı:l'e ihti
yacı oıa.,aguıı clıişunerek, onu 
da·rıltmak istemedi. 

Gillüımseyerek: 

- Sevıı>Iİ'sini eliıtden aklım da, 
onun ıiçiıı. bana d:>ş bileyor, dedı. 

- Ya! Haaaal Şimdi an]Jyo
rum. 

- Ne anhyu"Sun? 
- Nıçı.'r; size d>Ş bôled5ğ<ini ... 

Ne dijyecektiım? Üz~e ta
lbanca fılıln var mı? 

- Ha.yır! 
Fiııket Bil A™"}e-f, müştedsinıin 

yalan &iyle&ğini anılamrştı. 

Teılcrar çth"Jll.3k üzere ilken, ma
sadaki şişeye v~ iki kadehe balkıtı. 

(Devanµ varı 

Vrl~.lflıCien .alın.n:ı.ş flh!.y.et V.f'!oka ı \"e T:c .• .rpt Ocl.ru;mın S.:a.yıt ,,..c Jt'a&I ve kin- T(.p. Tğnı.. Yaılıy.ı. oglu Adıl Soyer 50463 . 

o rna..i-d~·de yaz.aı mi.irkı""da muv:t.X;cat lf•mınıal rrırakbuzu veya mektubu ve ~- P~yadı• Tbilffi. cur~ 49'222. 
\1tY'CıdC ~Lın dı·\"a..'111 ıntd'd.e1.:..nce i~t kn.1iat;J. hulundurat..-a.gmı k.ahıhüt t>tlıGı- p:yade Tğm, lfü!="';)l';n oğ'.u Hasbi Karahas,ıı;n 50233. 
ne dar '11;? .. aıh:hü:tn.'irr..e g&il{'rıme.:;ı ... ~zımdır_ P.iyade Tğıı\. Rf•mzt oğ, Mahn1uıt Pi.ı-hııç +49405. 

5 _ Ek.s•l<me 2<8/G/942 t<ırdı.nı' MUltlQO:ııt Paz=lwl e.ır.ü <aaı 15 de VıW- Haro Sa.naTi Bnb. Rf>mz• Öııleltın ~30 - B - 53. 
yet Damı.! Encliro<-n; O..tresinde acılacaJ<hr. Yd p;yaci.e Tilm. HaM Anof]u 45828. 

6 - Trltlo! lh('klup:~, .. ı,.ş;ncı ır.Mdcc!<' yag;ı~ı olduilu üz.eTc e]<,;;ll:menin a.:- ---------------- --------
ma saır"..i olarr.Jt tı(Y'in p.dilı:p. -aat 15 ~n ı saat .P\.-vel! ol.ırı '18il1. 14 de kada:r Da

im1 Etl('ÜTJ'lıtCl R<"\..liğin-e VP.ri:'.eL"e.ktir. ~ta. il.e gönderileco'k mC"ktup}e"'ın d- ~ n·L 

bayt>! ~ 14 dıP k:;ıda.r ~iş olman vı· dış .... rfı.n ınü>uırr mumu de ıwpatıl
rrıı.r. bultuımJ'1l lA.1.limClır. 

fu1'ı<d>ı. oloı.n gec;Joneler kabul c·d·lmez. cl02ı51> 

Orman koruma genel K. satınalma 
komisyonundan 

Çeşitli erzak ilanı 
l _ On \on nntn.ıt, Yt'(ll ton m~mctı.:, <ın "ıon 1"2 fMUl;re, o.n ton 

turu baAla on ton pir•nç ri':ıı:;alJ zarf usuliyle et5l11m!eye kon11lrnuştaT. 
2 _ ~-k-si~tıntli'i 30.9.942 Çarşarr.ba ı;U:nu fi:ıat on bfı~e r · ıan Kon;mn ge

nı·l K. btnasmda yal}J.1acaktır. İşbu et-rak toptwn v.e;J'dlut ayrı ayrı t.ı.lıplere 
ihQ,e f"dıJtbif'ir. Şartnameleri Kom~nO.ı.arr. 

3 -- Takı>lıt>.ri n '\o<"l'eeeklııe·ri JT'G11~ın nhrrııu.ne ve r;atJ.arı ile birHkle bu bep-
ta'kı Ktuııuıni tıt-klf mı~kll.~larını ıhG1ı1 ~-.ttn.ac-n bır 83.aL ev'\-E~ine Od.ar ko-

m'19Y<~ ~·rtceklt!rdk. •7741> 0"9927> 
~~~~~~~~~~~~-

Orman Koruma Genel K. Satınalma 
Komisyonundan 

ı _Erat ıhtıi.)r..ıcı ıç-ın 011; bin ~rt er Jrundur3.Sl L·paılı Z'Brf u'9Ulıy·!-e eksilt
:m<'ye konuımu~tur. İha e i 1JI.W~rin/!l4:! F'e:'şembe gi.lr .. i.ı saat 15 de Genel K-0-
mubrıak bıllD&~ıki Sat~n A~r.~a J.::qtni .. yonunı.ia )'\cı;:nlacnklır. _ . 

2 _ Mu:hJ'IITTI :ı.n brc!ı • 125.COO Ji:-a olı·p n·.uvakk:ıt tomır.:.tı 1500 liradı.r .. 

3 T , ı · ı-anrrJ ve::.ıi<tl.ıa~yie k.>klif rııf'ktup'arını ihoııc aaatlnden bır - ;:ı,ıp<rın~ •. ı ... 

!ı;a t "'rv.PİJJ».(' 'ktı.<l.u kon ... )·nnı. \•e:-111~](':· mı C'buıic.:.ı..r, •791!'..ı •JOCl(ıfı~ 

ANKARA VALILf GINDEN 
1 - Be.Jı-kıEsir - ESk.oişehiı· - Ankeıa :ro1um.ın Sivrhsar ha.umana kmrnn

da yapıla.c<ık. ~'tüt işin-jn •h.tıkl!lı 1/10/942 tarihine rastlayan ~1..·rr.be günü ~ .... 
at l~ de Nat1a Ko~')'Or.unda ynpıl.nı.ak: üz.ere kap&lı zat"'! usuliyle ~siltmı'ye 
kon.ulm-..;ştur. 

2 - Keşi! bedeli c203n0> lira •• mu,-<ııtl<at t.emırıatı 1529 lira 25 kuru~. 
3 - İsteı<li!erin muvalo.k.at teminat mektu.p vt)"a. !l'lli&okbuzu Ticaret Odası 

Y'fSİ'kıa&ı vıe bu i$e- ait olmak uce-.rc Nc!°JQ. Müdtirlüğüntlen n.."'aC'ak!sn ehliyet v<"
s.*ıal<ır.;yJe birliıkte söı.;ü g('çen ~ün ve saatte Na!ia Komk"YOfl'i.lTle gelmP1c ıı. 

4 - B~~a ait kt~kr 'C ~a.tnerr:~yi her gün Nafia J.!OO iirltiğıünrle göı-tbi· 
le<>ek!f'rl. •7925> cJ0013> 

Orman Koruma Genel K. Satına!ma 
Komisyonundan: 

l - 30 ton buJııurun kapalı :wrr ,,.,,J.ıyle el<sil>\mt'.ii 29.9.942 Salı güod 
sagt 14 dt• AnJrarada Orınan Koruma. GEnrl K. binasında )'tpıl&<'R'ktır , 

2 - Talipler ectir<"Ct·k'Jef'I' nümune ve M.tları ile birlikte bu hu .. ·;p:talti 
kanuni t~klit mf'ktu.plarını ~h .. te aatind<.'n bir saa.tı l"\.'VeMoo kadar kon:ıJs--

;X>na wnniş ohıcaklardır. 
3 - Şartnam(."Si ıher Ji.m komi!oonda görüleôi.hr. c7743> •9929 

------- - - -- - ------------
M. M. V. Deniz Müsteşarlığına bir Yüksek 

Mühendis Alınac&k 
Deniz. F'en ,.e İm3l:ı1 $llbf'5'ne bir yÜİk'S<:k n'!.ühPncJi.A ~lın:ıcr..k \'C 3656 

yıl1 k:ı:nlm J-.ülrüm.l~rme gôre ~r~ iraıya. k:ıd.:ıT fi.cret '\-etııf",cı:ktir Tal:pltrrQ 
DM z J\.lüst<'şa.j},ıi;ına rrıti-;ecaatları. (102i9 - 8182.J 

--------------------- ----- ----

Cumhuriyet Merkez Bankası 

AKTİF 
Kr;ıa: 

Altın: Safl Kilogram ~uıe,47~ 

P anıtr.ol . • . •• . ••• . ·· .. • •• • •• · • • • • ·• • · · · · 
Ua.klı.k ........................ •·• ... ••• .... .. 

Dahildeki mub.ahir !er: 

fü.rit I...insı ..•••• -· ... ••· ... ••· ... ••• ••• ••• 

IJariç!ek.i l\tuhab irlcr: 

1ı11ın · Saf! Ki:ogrıım 23,948,013 
.'1.ll.n~ tRhviU kefJll serbest döviz.ler .•. ... 
I.Jıier dovız!er vo Borçlu klirine b3kiyeleri •.• 

Haziııe Tahvilfui: 

Deruhte edıl~n evra-.t-1 nııkdiyc karıı.hğı •.••.• 

Körunun 6 - 1 incı m3ddelcriDe tevttkan 
ha.z•ne tara!ıftl'lan vai ted.İ1at .............. . 

Seııedat Cüdanı: 

ne.art seneuu .... ·· ··· ·· · ......... •·· ..... . 

Esham ve 'Jabvilit Cü~anı: 

(Denılıtc edilen evralı:ı nalı:diyeniot 
A _ cı.u;ılııı esham v• ıaııvillt (!tlbarl 

kıyrıııttle) • . . · -· · · · • · · • · .. • ··• •• • ••• ... 
B - serb..ı esıııım ve tahvili\ .............. . 

Avanslar: 

AiUn ve Cöviz ü:r;erine avam ............. .. 
Tahvıilt tızerıne avans ................... . 
Hav.neye kısa vadelı avana •..•.•...••••••••• 
Hazuıeye 3850 No. lu Kanuna &öre açıl.an 
alUn Kareıliklı aTans ...................... .. 

Hissedar] ar: ••• ••• •·• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 
Muhteljf: ...••.••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1 

19 Eylül 1942 Vaziyeti 

1 
' LİRA LiRA 

-ı 

104,954,04~.09 

17,351 2>5,-
19:.,077,36 122,400,375,45 

554,754,19 554,7~4.19 

l 
33,i>ll4,796,38 

-.-
4!L52t;.3o0.75 ~Ul3.097, 13 

158,7411,563,- 1 

24_1.21,6~1.- 134,526,942~ 

359,958,675,22 309,968,67~,.'l2 

44.993.599.93 
J o 600,441,24 55,500,043.,I 7 

3.096,31 
5,7::J3,464,9S 

25D.000,000, 255,7:Mi,561.26 ' 

4,500.000,-

Yekfuı 

11,467,910,381 

1.027,956,359.60 

PASİF 
Sermaye: .............................. ·-

İhtiyat Akçesi; 

Ad! ve tevka1la:e • • . • .. . .. • .............. , .. ••• 
Huaual ...•.••..•.•••• ··• ••••••••••••••••••••• 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı n3kdiye .............. . 
Kanunun 6 - 8 incı maddt>lerıne tevfikan u .. 
zine tarafındt..n v!kl tedlyc:.ıt ................ .. 

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi •.••.• 
Karşılığı larnarucn altın olarak ilAvetcn teda· 
vüle vazedilen ... •.. .. . • ..•..••.........• 
Reeskonı mukabili il~veten tedavUle vaxe-
dlleıı .................................... ··-

Hazineye yapılan altın A:arıılıkh avans mu
kabıli 3902 No. 1ı kanun n1ucibince ildvete.n 
tedıvüle nı:edileıı .......................... . 

lılnduat: 

Tilr1t Lirası ......................... ,. "' -
Altın. Safi kiloıram 11'17 423 

3850 No. Ju kanuna göre baz.Jneye açıla12 
avans mubbilı tevdl olunan altınlar: 

SS.541930 

Döviz Taahbüdatr. 

Altına tahTill kabil dövi%ler ................. . 

Dlier dö...Wer " alacaldı tl1rlııg bakiTeleri 

Muhtelif: .....• ·•• ··· ••• ••• ·•· ··• ·•• ••• ••• 

-----------

LiRA 

9,412,135,73 
6,000,000,-

158,748,563.-

24,221,621 -

134,526,942,-

40,000,-000,-

2118,:<00,000,-

175.700,0CO~ 

113,818,742.84 
1.234,164,05 

78,124,267,90 

-.-
28.1117.061,~ 

...._ 
Yekun 

-• Temmwı 1938 tarihin.den itilıueıı: l& ... ato laatldi % ' Altıa liserine Avuıa % 3 

LİRA 
1 

. 

15,000.000~ . 

1 
1 

ış,412,135 n 

6:;8,726,942,-

1 

1 
115,052,900,891 

78,124, l 67,90 

28.107 001,81 ' 
' 

137,533,145,47 . 

1,027 958 .. ,5~.80 


