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lstanbuldaki Te-' 
şevvüş Merkezleri 1 

Istanbulda Alınacak 
cezri tedbirlerle 
yoluna girebilir 

kat'i ve 
her şey 

Harp ekonomisi bürosu eğer hayat 
pahahiığını önleme işi ile meşgul 

bu mevzuu ele almakla 
başlamalıdır •• 

olacaksa 
ife 

ETEM İZZET BENiCE 
surlarına dhnağlık eden bu yu· 

' 

Aılırıııaı oJeı lerj bir Rm phdaiıı ,....ı..klannd:alıi 
• '-· bcibll~n ~ 

Doğu cephesinde son vaziyet 
Hayal pahalılığı !l"redeıı gelİ· 

yoı ?. Nereye doğru gi<l.iyor?. Bu· 
nun üzerinde söylenecek hemen 
hemen nazari ve fJui hlçbir şey 
lı:alnll1111tş gibidir. 

vala ... knrutınak lanmdır. Şifa R 1 k d 
btuadnn ~lecektir, kat'i dava us ar m er ez e 
bu dimağları iınh• >le elde edifı>-

llalll'lar sa)·ılıp d<ikülmüştii:r. 
Tcdbirl.er söylenmiştir, noJısanlar 
göstcrilmişl'T. Bundan ötesi bü
kiirnetin bileceği, yapacağı işler· 
dir. Ancak, bir tek nnktayı daha 
içimizde saklamadan söylemiye 
mecburuz. ~lemlck-etin tımumi 
durıınııunı miişahedeyc muktedir 
b>r rasat tepe:sind00 iktısadi muv· 
man laMı şöyle bir kuş bakışı na
ıar atfeddi•rse, hayat pah1ılı:lığı· 
nın bütün tasannuları ile İstan· 
buldan çıkbğı ve mcımlekete ya· 
y>ldığt görülür. İhtikarın, istifçi· 
ıiğiıı, sabotajın, vurguncııJuğun. 

geliş'giizel fi.at arttı.nnanın dima· 
ğı ı.tanbuldadır. Memleketin her 
kıyı bucai:"na fiat anarşisini, vic
dan ve mülahaza bnzu.kluğıınu, 

ahlak sars>nt1"1W muktedir ola
bil<t"iği nisbet Dlçüsii i\'inde ya
yau bu dimağı ele alıp bir ö.rs al
tında ~ekidüzen" ookmadıkça ha· 
ııı•t pahalılığının önüne geçme· 
nin, (iatlara istikrar vermenin 
müıuküo olabiıleceiini zanoehni· 

)'OTUZ. 

(Dev: sa: S, S[: a deJ Alman müdafaa 
MiLL! ŞEF hatlarına girdi 
Bu sabah trenle 
Ankara ya hare· 
ket buyurdular 

Bir müddettenberi İstanbula şe
ref veımıekte <>lan Cumhurreisi 
İsmet İnönü bu sabah saat sekiz. 

(Dcval'll sa: 3, Sü: 2 de) 

18 biokhavz tahrip 
1atmurıar harekata 

edildi, 
mauı 

er 
'lddetH 
oluyor 

Londra 27 (A.A.)- Staling<a· verdirilerek püslrur1ıülıınüştiir, 
dm cenubunda i:ıir Rus cü:zü le- Almanlar Karadeniız sahiJJııde 
v=m taŞıyan 150 naklli(Ye vası- Tuapseye doğru ilerlemeğe uğ-

taı;ını ele geçirmiş, 11 tankı tah- raşıyortar. Müihim !bir Rus ınev-
:rip etmiş, 800 den fazla subay ve ziini ele geçirme te5e'bbüsle;i a-
er ökliirmi.iıştür. kim bıraktı.ılm;şbr. 

Dün gece yarısı Rus tebliği 26 Leningrad ccnubundakr Sin(;'a· 
eylı'.ılde di.i!şnıanla Stalingrad ve vine böligesinde Almanlar kay· 
!Mw.:dokta ışiddetli çaJ1Pişmalar bettikleri menileri geri almağa 

Bulgar Başvekili olduğunu ,d•iğer kısımlarda bir uğraşıyorlar. 
değl'şiklik olmadığını bildıirmiştir. Röyter ajansının M-0o;kovadan 

filof yine Mazdokta Rus~r, Alroa.nl'arin bildirdiğine göre, Soıvyet ordu-
Grozıırye lkrleyişini hala dur<lur- sunun merkez ve Leningrad cep-

8er1 ine gidi yor _m_a_k_ta_d_ı_r._B_eş_h_üc_ı_ım_a_ğ_•ı_r_z_a_yı-·a_t,~-----(De-vamı Sa: 3. Sü: 3 deJ 

Cçuı Paktıli yıldö
aımı mlnasebetııe 
o «a bfr nutall 

Bir habere göre : Rusya ya giden 
Fransız pilotları 

• Pre eze za ferin ın 
405 • yıldönümü 

• c 
Bu sabah Beşiktaşta yapılan ihtifal de 
Türk Amirali Barbaros'un hatırası 

büyük 
anıldı 

Hatipler Şanh Türk Denizcisinin ve Barbaros 
Çocuklarının Kahramanhklarını Belirttiler 
BiJ.y<ilt TöıiJc <Wıi"zcisl BaJlıQ.ros 

~reW.. ihUfa:li 'bu o®alı »eş;kıtaşta 
~ı;., İıokeleeiu<ie Bı<marcs tü.r. 
besi OOıüncle yapıl.ın ış4ıır. 
Merasim~ Dooiz ~ ve Deniz 

TMln aolayoo:ian mii.Tetlep bir tatıuı< 

ile meı.teple.r, mü........ıe:r ve ballo 
lıe:ıeidrü'lleriDden aynl&n <iiW tomı
lar lı;tirak etrnO§. bu teşelokii:llor saat 
dokuz bu'QUl<lta lı:.endllerine •ırcılao 
il'crlerde ımewa ahruşlar. saat onda 
merasime baı,ılınınışllr, 

Baıi>anıs zamımına alt lteya{et ve 
silAhlad" -g~lm'ş, ve toohiz edilrn;,, 
olan ;Jci eı· l:ü.nbenlııı öıılli'Ildeki batı"· 
raııı: d<reğinio ilki tarafuıda meovl<ıi aı. 

mı:ştı. De<>iz Bam:lb&ı tara.fı:OO:m çalı:
n;ın ist.ik111 Maıış:,Yle merasim baı;la
mışltr. İstk!al Marşın~ mcrıwmıe if\'
rak eden c~ü kım ve teş€Qdtıiiı1Jt!r 

bandoyla beraber ağ->:ıla söyl""'işler, 

bu esnada.. liman<fa bul-uruı.n biWrıl 

(Devamı Sa: 3, sa: 3 de) 

Birden bire de· 
Iirip öz .kızını 
öldüren ana! 
Yavrusunu boğduk
tan sonra "Yılanları 
geberttim,, diyen deli 

kadın müşahede 1 
altına alınıyor 

İz.ın<t Ti (Hususi)- K~·za=a 
bağlı lBa:l:ıiçeçik nahiyesinin Dön-

r 
Kaymakamın söylediAI nutuktan : 

Cesaret, şecaat ve kahramanlığı ile 
tanınmış Barbaros'un yüce namı bugün 
denizcilik tarihimizde kuvvet ve muvaf-

fakiyet sembolu olmuıtur.,, 

Büyük denirvimnin türbesi Din önüne lııcıııan çelenkler 

Bu hıik.ınümü:ıii ,·erir, müşahe
demi'Z.İ çıpl~kl'lğı ve bütün ger
~ekli&'i ile ortay~ koyarken -~k 
j9tanlıul, güzel lıtanbul, munev· 
nr İstanbul bir umumiyeti.en de· 
ğil, bir hususiyetten bııhsettiğinıi
ır:in elbet!<> ki farkındadır. Hiç 
Jiiphe yok ki, İstanbul şehrinden, 
1stanbul halkından değil, ııadece 
htanbulda karargah kuran ilııtı
sadı şekavet çetelerinden, bımlar· 
dan, bunlara mahsus bahis ruh 
ve dimağdan bahsediyoruz.. Bu 
ruhuıı, hu dimağın İstanbul şehri 
içinde ve lstanbııJ piyasa ve pa· 
r:nrlaruııla tüneıyebi.bnesinin çe· 
ıiıli sebepleri vardır 

ıiyled' 
Alman torpi
toları Hazer 
deniz~ne gir-

"S f .. . · g€l k-Oyünde mütlhiş bir facia nl· 
avaşan ransa,, unr- m~tur: 

ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mısır bandralı 
bir gemi 

de batırıldı 

Osloya bomba 
atan İngiliz 

tayyareleri 

a - Türkiyenin en kalabalık 
t<Jıridir, 

b - Asırlarca Osmaıı.lı İmpara
torluğun un ticaret merkezliğini 
)"apnuştır .. 

c - Cumhuriyet Türkiyesi dev• 
rinde de tlcaret merk..uiğlni, 
fu'.ari n&zun rolünü birind dere
cede muhafaza etmiştir. Bali da 
öyl<:dir. 

d _ En geniş arz ve talep mer· 
lezidir. İthal ve ihraç, mübadele, 
nakil ve sevk, buliısa bütün tkari 
muvman bn şehirde toplanmış gi
bidir. 

e _ Milli seciye, milli ahlak, 
miılli karakter balmnmdan birçok 
tezadluı için<le derleyen şehir 
J ine bu şelılıdir. 

f - İkind Dünya Harbinin çık· 
ması anından itibaren ve billıassa 
şimdi İstanbul ticari ve iktısadi 
husus>y~t bakımından başiskele, 
başşehir mertebesine girnllştir. 

Ve .. bütün bu sebeplerin dışın· 

Bulgar Başvekili Filnf 

Smya 27 (Radyo) - Bulgar 
iBaşıvekili Boldan Film, üıçlü pak
.tın imzasının yıild!önümi.i mü.na
sebetile beyanatta bulunarak 
ezcümle demiştir ki: ..Almanya, 
İtalya ve japonya bundan tam 
iki sene evvel b ir i-ttifak yaparak, 
ılüçok milletleri bu çerçevenin 

·içine a~laxciır. Bu genç ve 
kuvvetli kü<tlenin böyle :birleşme

sindenberi, mi:lıverin bu haopten 
ıgalip çıkacağına inanmamak iÇin 
sebep kalmamıştır .• 
Başvekil Filof yakında tıekrar 

;Berline gidecektir. 

da en büyük biT sebep vardı.r. O '11/I d k d 
da: Türk ntille~.i.ni.n,, Türk ~~a· 1.v~a agas ar a 
lıınm, Türk r<Jl!lllDilD ken<li bun- • b • 
yesinde tasfi)·e ettiği ~adye ait, ıuenı ır savaş 
Osmanlılıkun kalma bırÇ'>k men-

fi zeka, çeşitli hile, bozuk ka.rak· 1 başlıyor 
tel" ve ahlak zafına ait misallerin 
ve bünyelerin bıı şehir içinde yu· :Londra 27 (AA.)- Vişi hü;kı'.ı-
valanmasıdır. İstiiçil.ik, ıbükar· meti müstemlekeler nazırliğ-ı a-
• •lık, vurgurı<uluk, hilekarlık, şaği dalti te'bilği neşrediyor: 
vicdanları teşviş; yalanı, riyayı, Buraya gıelen :l:ıaberl€re göre, 
ahliksnlığı tanı.inı h<op bu dala- Tananarivden hareket edip ce-
verec~ k•rakte.r, ahlak, namus, nuba doğru ilerhlyen İrıgdliz_ lro-
lıaysi<yet te şeref mahru..;.ıarm· lu, 25 ey!Ul safbah.ı Tanana.rivin 
dan çıkmakta, bu merkezlerden 40 kilometre cenuıbunda Behinje 
idare edilmektrdir. O halde, suyu 1 ibölogesinde ileri karak<>llarııruzla 
ıaşındaı. lı.eSonl."k; ıc~ewüş wı· temasa ge~tir. 

formasını giyecekler Dönıgel lı.ıöyünde 33 ya.şın.da Şa-
<Devamı .sa: 4, SU: 6 da) 

mişler 
Nevyoı1<, 26 (A.A.) - Berlm, 

Alman ve İlalyan 1orpidolaraıın 1 
Haee.r Denizine geçtiklerini il:ıBa6 
-~eOlr. :ıı.eıi01e göre bu ge
mi.Jer Hazer Deniziniı KaTadEmi2:
J10 blr].eş<i.ren bruılli>ın geçm öşler 
ve Orada S<>vyel OOnanıma:sına 

'Dlensı.:ıp gemilere taarru'Z etnı6ş- I 
ı.,,,.ııır. Ştr.ı>tlr>ııer Genen! Aaızei
ger ga:z.etes>nde Alrno" deniz ou- ı 
·baw!arııııclan )1il'ibaşı Vıdcm"'ın 

•bu suııetle HaZ€r Deniz.,., toa-p;.. I 
do]lar gönd-.erilmrsi mü~.n ol
duğunu temin etn1.ekte<ı;r~ Bu &U

baya göre, S<>'."\YCt tlılosu bu ıoç 
(Devamı Sa: 3. Sü: 3 de) 

~ __ , 

T obruğa yeni bir akın 
Londra 27 (A.A.)- Evvelk.i 

gece baı.1 ağJ<r bombard1mam tay
yareleri Tdbruğa y'ne şid<Jıetıi 

lbir akın yapmışlar ve doklar if:ıöl
gesini lbomlba!amı-şlardıı'I". lY olll"'r 
ve d'iiŞ.nıan mubareılıe mevzileri 
de bonııbalannnşt.Jr. 

Londra 27 (A.A.)- Bir sava
şan Fransa uçak 'lıölü>ğü Rusyaya 

hareket et.m~trr. Yakında hare
kata iştirak edecektir. YaNhmcı 

müırettebat da beraber gitmiştir. 
Bu pilotlar savS§an Fransız üni

fönnas:ını giyıecelı:lre<h. İçlerin
de tanınmış birkaç havacı da var-
dr. . 

Hariciye Vekiline 
ikinci bir ameliyat 

daha yapıldı 
Ankara 27 (Telefonla)- Hari. 

ciye Yek.ili Numan Menemenci

o,ğluna dü.n Nümune hastanesin

de Almanyaa.n gelmiş olan Pro

ie'SÖr Sayeıfurılh tarafından bi
ıııi=isinin mütem:mimi olmak ü
zere ikinci bir ameliyat daha ya
ııııJıııuştı.r. Hariciye Vekilimjzin 
sı\hlliati i,yidir. 

Karne ile kömür 
ve odun satışları 
Mahrukat Of isi garın halktan 

11e müesseselerden 
begannanıe kabulüne başlıyor 

Mahrukat Ofsinin nasıl odun 
ve kömür tevzi edeceği hakkında 
bu sabah Vfülydçe bir tebliğ ncş· 
r<>lunmnştur. Bu tebliğ-de biJdiri·I· 
diği üzere: 

1 - R....,.i daire ve müe:ss.,.eler: 
a) Odun ve kömü.r ilıt•Ja~lauııı 

Ofisten alacakları beyanruı,.meye 

göre doldur"cakları tiste ile on 
Teşrinievvel 1942 farihiawı kadar 
Yenicımıide Mısırçarşısı yanında 

MakoJyan hanında bulunan Ofis 
Umum l\füdiirliiğiine bildirecek· 
!erdir (.l)ev;unı sa: s. Sü. 6 d~J 

Çirkin bir if
tiraya 

uğrayan baba 
14/9/942 pa:z.artesi günkü savı

m:zda Beykoıxla oturan Tevfik 
öasarı-açı.n an yaşındaki öz ıu
zına teca:vÜ!Z ettiği iddiası1e ıev
kıf olunduğu yazılmıştı. Beykı:ı-z 

milddeôumumili.ği tardı.ndan ya· 
:ııılan tail1kikatta Tevfik ÖZsarra· 
ça iftira edilı<Eği ve kcndlsinıin hiç 
obir suçu bulunmadı.ğı resmen 
salbit obnuş ve ifadesi usulen 
alındıktan sonra denlıal se11best 
lb!rakılmıştir. 

-lauaoNl1----. 
2 nd sayf<anıı:ııda Qsm.,... 
Cemal Kaygılı'nı.n yazısı 

BU NE BİÇiM 
TENKID? 

3 üncü sayfamızda M. Rasim 
Özge.n'in seri yazısı: Stal.in
grad dlişer, V<>lga Almanla· 

nn elin-o geçerse ..• 

Rasyaaıa wazlyetı 

ne olacak 7 

• Ok1XF~ım12'ln ZbVk ve aıa
ka ile 1alk.İ'P ett.lklenne eırıi-n ol
diuğurnuz <Ehli Salibe Karşı Kılır; 
Amlfil«l> tefrlkra.ıru'Zın .ikinci ksısıJ:nı

na baışla:ma;k üz~. Bu yf'ni 

1o&ı•itıl tef.ı·ikam 1 z o .• ın .. ı>h Tüıit

lerindn savaşlarını ~l<r. 

• YAKIN DA 

Va§iıııgtin 27 (A.A.)- Bahriye 
Na2.1rl>ğı 'Mısır bayrağını hamil 
ibir ufak tüccar gemisinin Kara
ib çevresinıde ağustos ortalılnna 
doğru bir denizaltı gemisi tara• 
ıfımdan torpiUenerek 'batınLchğ.ı:nı 
ibaber wnnekte@. Bu gemi balı 
ııiye nazırhğının l):)attı·!lıni ili< ha.
her verıdiği Mısır gemisidir. Ge
miden kurtarılan lax doğu saJı:i,. 

lıi.n.de bir fi.mana çıkanlmıışlard:Kr. 

Londra. 27 (A.A.) - •B B. 
Cuma güıJIÜ öğleden oorrra, o.::.~ıl'd ıkl 

Alman karargah.JDa hüıcum ed ) n C:ö: u 
b:ıgiliz ta:yıyMesini.n MUSki:to oe:s:vrisi
DC'k> tami v-erllen yenı t~ -!ki 111~ 

'<irlU hatif brunba,:dıman 1..i~')'arc:erl 

oldd<!arı il:;a edilmi,,--t!r. 
Oslo üzerinde 30 mı>tre al~::ıktan. 

uçaı-aık llıed<)fleri bombalm-,,ıa:<:hr. 

kaıraı,gfjha i&ıbetlcr o1muşil>!' 
Gündüz .,-apııl4in bu hücuın1d.a en: 

kuvvetli A]man t3nare1Prin<ft'n üç~ 
"""9rP kurtu:lmu1$!ur. 

······················~ ÇERÇEVE 

Yalan üstü doğru! 
• 

B ir habere göre lngiJider, 
Fransı"1ara, işgal altındaki 

mıntalaı.Jardan, biUıassa sab.İıl mın

takasından uzaklaşmalarını tav

siye etmiş... Tavsiye şu ihbarla 
bitiyor. 

- Pek yakında Fransl% sıı1an, 
karala.rı ve havaları misli göriil
memiş muharebelen sahne o.la
ca.ktır! 

Bu sözlerin manası, çent za
mandır beklenen emdi ve hakiki 
ihraç lııw:ek<!tinin yakında başh· 
yacağı demek değil midir? 

A.ınına diyecek&.ıi-ı ki: 

- Aman efen<lim! İnsan hlç bu 
kadar mühim bir şeyi gi2Ji tut
maz olur mu? Açtkça haber ver· 
diklerine göre, işin içinde mutlaka 
ciddiyet d>şr bir maksat nr! 

Halbuki bence, harp sırrı gibi 
en gidi tntu!ması gereken bir 

D<>kta, bazı hallerde saklall'nMlk 
yeri.ne açığa vurulmak sure.tile 
daha faydalı net~eler do-ğııra b~ir. 

NECİP FAZIL KISAKÜREK 

Bu, blöf üstü blöf, fakat haki. 
kat!.. Yulll ]'alana la~ çıkartan 
ger\-d< •. 

Meseli biz adam •şimdi tokan 
patlatacağım!• der; hiçh:r şey 

yapmıyacağını anlarsınız. Asla 
tokat atmıyacak gibi durursa, ak
sine, atacağnu umarsınız. Bu ka .. 
da-rı lıJasika çerçevesinde ... 

Bir de muhatabınız, hem tokalı 
pailafacaj;•ı.ııı ilin eder, hem de 
her tara.fa çekilroesi miimkün hi~ 
ihttı.nal havası içinde derhal tn· 
katı patlatırsa, uyandıracağı '!"Ş· 

kınlık ve tesir daha deıiıı olıı.r. 
Yeni harbin, eskilere ııj5hetle 

çok daha yüksek ve ince taktika· 
larınd.ıın biri de budur; J alana 
taş çı.kartwı gerçekler ve gerçeği 
iflas ettiren yalanlar ... 

Ben, bir taraftan Sovyetle
rin, öbür taraftan da Alman• 
}arın nefes nelese hallerine 
baka~ak, Fransız kıyılurına de
JJl()krasyalar tarafından bir ~·iik
lenme ihtimalinin bii,·ük m'.kyıis. 

ta terakki ettiğiııe inan:yorum. 

. 



2 -SON TELGRAF- 27 EYLOL ıea 

HALK F.LOZOFU 

KALANTO 

Söylc- hir Juıh~ri, ne biiyök 
b.r soguJı:kanlılıkla karşılıy• 

ruz: •Ayvalık, Edttmitte bau 
mu lalısille-.r, ze)·ti11)'.ağ1Jııa 

ıoplan kiloı.uııa 125 kuruş is
temi~ler, dMhı a ağı satış yap
Jll' •şiardır •• 

llüstabsile, zeytinyqın kiİo
•u, 1011 kuruşa nıalolmU§S". is· 
t"digi fiat yine çoktu. Fakat, 
hadise, elbette böyle değildir. 
lHi>Mah!<ili koruını)a çalışırken, 
küçük mü tahsil köylü ile, bü
yük müstahsil liiccarı ayırt et
meliyiz, Hihi, birçok ~ mad
clclerinin huogi şartlar altında 
btilı""l e4ildiğinin farkında 
ti•ğİIİ•. , Jurakabeyi belediye
kre \·erirken, bugiin, asıl [iat 
) iibielİıjlerinin i..ii.ltsa\ mıııta-

1.alarından başladığıııı ıınulu

) oruz. 
B:r lmVY .. t, bir aor, bir el la-

Fi. ·oıs 

Kt;&DU 
Bau ~"1<iyetlcrc ı;üre, çikolaUı

ların i~irnkn kurt çJkıyurınuş. 

Halbuki, eskiden f.ııd.ı.k filin çı

k::.rdı .. fakat, ş'nnli çıkan bu kurt
lar, o [ındıkt.:.nn kurdu olamaz 
nı.ı:.'. 

FındıL kunlıı ise, makbul bir 
ŞC) ıfü. 

YL:"ITİP 

G1'.lJİl.Lk 

An..,..ikada öyle bir lip gemi 
yapılmas.na çtlışılıyomıuş ki, bu 
"'" i ı:em 'kno torpil isabet etnıi
y ornı u_:ı .• anlı)anıadun. Gemiye 
torpil i.!:abet etmemesi için, ce
minin yok olmuı lizım .. 

Arbk AthıcılikJerde ıemi kal
madı mı, acaba'!. 

BAHŞİŞ 

USULÜ 
Fransııda, 

lanla ba -
lokanta ,.., gazino· 
aw ·· bWırJaallf-

Bizde, bahşiş usulü resmen ı..Idı
rılnnş değildir. Fabt, biz, müşte

riler, ba usulü çoktan bldınmt 
bulunuyorm:. Şimdi, bahşiş vc
mek değil, bahşiş almak devri! 

MÜSTAHSİL 
REŞAT FEYZi 

zım ki, kil0<runa 125 kn""! i.sö
) en zeylinyat müstahsil tiicca
rınm bileğinden ynk.a1'ısın, ma
liyet hesaplan yapsın, normal 
blr fintla piyasaya mutlak& 
mal anetm«tini ın«buri kıl-sın. 

Bu i,i kim )apacaktu?. Bu
gün, biul.e eksile olan te:ıkiliıt 

budur!. u ... maddenin meft
baında.n İ9lihlfık mıntakasına 

kadar ceçircliği macerayı ince 
h~plara dayanarak etüd et
mek laumdır. Bu iş yapılm>
ınıyoc. Ve yapılmadığı için, 

fiat mumabe, plyas. tedkik
leri, btanbul sok.aklarmda ka
lıyor. 

Halbuki, Edremit.teki, Ayva
lıktaki kalant<>r müstahsil tüc
car, çubuı;'11llu yakmış, İslan
buı..laki fiat murakabe sistemi
ne bıyık altından gülı.ııel.;Wdir. 

Yeni bor6alar ııe ticaret 
odaları kanunu projesi 

fehrimü:.e gönderildi 
Y e'lli borsalar ve ticaret oda

l~rı kanunu .projesi tctk.k o'un
mak üzere şehrimiz ticaret oda
s.ına gön~rilıniştir. 

Yeni kanunda küçük S<in'atlar 
erbabına da büyüJr bir clıemmi
yet verildiği gibi tüccarın kendi 
kendisini ve lbiıibi ler"ni kontrol 
varife<>i de ıbulunmaktadu. 

Kn:ıltoprak halkının 

bir dileği 
Üsküdar, Kadıköy ve havafisi 

ıhalk tnmvayları ~irloeti, Kızı1-
t~r2k nahiye müdür1.üğü önün
deki durak mahallini lağvetmiş
tir. 

Halbuki; nahiye b!nası. Bağ

dat caddesi ~rinde ve Fe.ner
yolu durağından u:zak bir mesa
fede bu.Jut>duğundan evvc'lte; 
nahlyeye gidecek eShabı mesali
ih.in çektiği güçlük nazarı ilibare 
alır.m~ ve bu dura!!: ihdas edilr 
rniş-ti. 

Nahiye doktoruna başvuracak 
hasta \oe ihtiyarlarla çocukların, 
du,.ğın lağvından ~lı: ı;ü;;liik 

çektiği ~r.ütmektedir. 

Ducagın tekrar ihdası için bu 
lı~valide oturanlar Kad1k;;.y ka.y 
makamhğına b"Ş''llrmuş1.arsa da 
k8'U!Ca durağın Ia~ı için hiç bir 
seobep gö.sterilmediğ~ şirketin be-

SOBA lediye reisliğine mi>racaatla !ıiığv 
YOK MU!. kararını aldığı ve d"·lcğin beled;-

Bir g:ıtzetenitt hah<r ver.diğine yeye bildirileceği cevaıb.ı veril-
göre, piya~ada soba hem az, hem miştir, 
de çok pahalı imif? ı--"------------

1'.zizim, aobayı alıp ne yapacak
sın. soba kendi kendine hararet 
ue~reden bir meta değildir ki.

A.H MET RAUF 

laf" memurlarının pahaldık 
zammı ııerilemiyor 

T'caret Vekıalel.nden beledzye
ye devl'ed len ia,,,e teşki!iıtı me
murlarının yWxle yirmi lbeş pa
hal kbk zamlar şubat ayından 
ağus~ ayına kadar verilmemiş, 

ağustas aylıktan beledr)-e tara
imdan o:amınile fberaber ven. 

rriı•tir. Belediye şu'b•tlan a~ 
to,a kaqar olan zamları, o zaman 

teşkitalın Ticaret Velciletine bağ
lı olması itibari\e Yeremiyeceğini 
b:tdirmi§t3. 

çarık malzeme 
Dm çürük dem'r pr.ça :arı. \yi ft

rmlanımş tuğla, 1.-.ıl•tesi 00.;ülc ,.;.. 
inşa.at nıa~zr1'DfS1... Son z<'lmen!ll.rde, 
bu nıe-.t: nıadde , .. oe malz-Pmenin yem 
>'"l"larda 00ullanıloı ı bab!'c verili- ) 
yor, İnşaat i.ç1-n ll.:zı:m.!u malzf'me 
yok mu'!, EiŞer, d:ğ.:-r bır Ql)1t m.a<Ue ... 
er gibi, ~l malz··mıı~ zaruri o
lanlan da ıı"Y'l'l"da mt'VCat cJeğilı;;e, 
,._ıaCJık ,,.Y, ~an vaz geQITlek
tır. Çiidcü, Urta ya.fı yerine tu.r ya.ğı 

kıultanıhrsa, pcl< büyüik blr hlıdl&e 
df'g<ld•r •l11!JI&. bt<· binanın esastı 
madıiıtolel'inin böyle oüNlı: çartk i81· 
lle-rd~ ibaıret bulu..,.., oır bayi' 
müı!Umd'r. 

İl'.Şl!Qt müıooedes< vt-ril1tf.cen, mıa.lf
:ııemı"ler iyi kontrol edilml'.dir 
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b~ .,nn, ıc.d:n ııofö- · 
~ adamın avucuaa bolca bir 

p:;.111 uı-dlı_ l»ı' ?-'l'let' nwrıJdan-
d , .... ra o \ıoı:rr!obt"Z b od i. 
~r a\ı.:.t"'l..ıtıa clk.tşt.1r1.lao. pan.ye. 

bal<t~ bu &ı kadının. k_.,.ttll nuı
d '\ÖJe &tôen kL h tı.Ml.t•ienda olduitJ.a.... 
rwı undı, kcno i..-eldn& gu :-tli 
\ ha tr. ı ~meden unce '10~..ı. 

- illik. ,-ocrik n.:.:yı.;t'?. 
_ il 'lr. 
- D~ orada b~aOllcsıo12!. 
_ .i,;.vet tcalaco.gız. Utm de ;..cele-

m~ y • ya\·a~ ya~'CIŞ .• 
S \ ~ , ıke"'.Ki.r:c ır~ki': 
_ t:ası ~ z l~• ... 
St•i tta şc,• .ı.re hlt.3p -ettı: 
- It;:ıyd:, ne brkt'Y'Olt.""Uf'!UZ? ..• 
Onmob Y'-rum•ğe b aymca Sev-

t du!ıkı: 
- .::;ororıer,, -.:ele den.n;e .,ça.r eı

b g4cır'er. bi.r t:aa..daıı .ko1 1!carttn.~. 

~ g.n b · r roy S<.y '-'m!ld', Şetb 

d ndu: ~ a. d::J.ny9'd.an ha
b .. ı otın.,an Ai.1.::1 .ın b~-~ , tel~ 

KISI .l\I 

ııet'Ti.Ywdu. Onu b>nı:z ""'1<'e ~urtlara 
ttkl<m EOo< ceiotı. 

Biraz sonra Se\-g.n oto.mobi ·n tenı 
J'Ol tok.p ettiğini !•ıt«>t4: 

- N~revı· fi<Pyo:-u:z". 
Dıye eorau... U'c>mob•l z.nartilru>

""7a geçıniJti, Şet-.ıt.a iradına cevap 
v .ceceK yerde: 

- Aman 3UIUnw:, bı.şı.'II döndü! 
Ded~ SC\.~ ~okuıup yalandı: 
- Biraz Lok:ma3 nı.ır~ 1oak'1,ya.

:nm! ... 
Çanlııı;ından k.broıtom.ı çıloardı ve 

mendıtine ddtüp St·\-gin:U burnu.na 
daıradı. 

G<ıılç kadın şöy!,> bir irkildi ,..., der
ha.l baygın diişl'ü, kr·od nd<:n ııeçti, 

Sevgin a.ı<ltı: ,..şıyan tıir kadın de
ğilch, d rôn ~ de '.nı.ıışl>, c:.ı.

sı:ı: bir pakete be<u<•yordı. 

Ba iş gömiiılü!cten ..,nra Şefika 
cahaıt bi.t- neff's :ı~ı. Bi.r ehl~i'.t-(' at.. 
!aırı11,, ıı·r e~ eooa ermiş~, 

Otomobil süc\ıUe yo.l a...t.·lAL. ser:... 

iş b. tar mı, bitmez 
mi?. 

Çok menuı o. \ .. -lağunı1 ıbir g'Üt:\..ln a.k
fBmlllıdla, bir dioıll :rhyar t.inııe ~. 

Bu --·· biır ikt....ui. nıiieBScsedıe 
,ıılklıu.kÇ" m(l!ıim bir mev!ti '-'' eden, 
yani. eıttfından b!r zat! 

Berab r cftıp b"""' dolo.sacal<. bel
ki de, bİ<' ,.,,ue ot..ırup bir•z dıillle

ocüf'k, ciı::ı'l;e~ tıit, o, bir an ev
~ı c;~ :ı< .çin, .-;,Jfb.&.Z4aııı,yor V6 

;ıra de ı,;,. d•: 

- A bU'<lk, yarı. )'2i>ar.m, 
dİ~J L. 

Co"t·a.p vt>.nMm: 

Nasıl olu•r ymu?. Bu ceTr"""..b deii\ 
ki. yarıtılQ k!t.l~ın. ya.'111 tı;~tına 

d~·am ed~in ... 

- Si1Ji.ıı. &,;er yilrına b1rak14:naz 
mı?. 

- H>1Y1r.. . ty; kötü, gü<ı:ü:n bütün 
:şileır · ni aş n1 ~.in ti~ rm t'Uc ~ ı.ı.m. C' Jı:ı
b4 gautp herı;Wı rnu!ltaaman. çıık

~.a. mcoOat• v-c nı;.h.kümdur. Biede 
ys.rına b !, l;J51 müıı kün İıf yoktu:r, 
bdıde e"'11k ta >'-"': 1 ur. Nl'. ııı.-vale e

dtb Ui riz, ne d.QJyaısına "'.oyabt1ki.z. 
nıe de tl·::!t i~ ıb:ı, b~ rc.asa,..a 

""Y'O d&<l'('(y• ~'lı1aobilınz. 
Dootum ıüldü: 
- Zor ;ry ... Dedi ... 
Ve jiat~ dıt.i: 

- r"aıkat, bu, başa <;ılrM' mı?. sen 
boyuna 1lJ. ~ biiit'C),m, Ol'Yorsur: 
twnm3', ;, bioııwz ki. .• B"IJlllll ~

•n, yarın y•ne lıı va.rdır. İşi. ıı;t.rmır<> 
ti';;ŞJ:r.HllJ, ıtıeodi.nl ~ iman 

biı'aıı dıılıa "°~lı olana!L .. 
A·rka ' ::m, sonra tr:ına .,ı f ha,. .. 

•nla'itı! 

iki aohb:tıp varmış.. Biri öt&lni ne
ı.:ıını.an z.ıyaret(' ~t;e, om.ı ~P ~ W:-
1'\mde bu)l:mı<.'°.. Ç<ılıiken ol&N 
mütom,.l"""': 

- İ,.<!m »", şı. nu b:tirt'y1m o. ayle 
öyle konu• \im, dernıöı "" eoyl.ac, 7ı!

larca b~ı ııa~ 'bily'.e d~am '._'(}ter, ba.-. 

tabi ~;,, Mtıli!. b:= g:ın. dabi görül
~··· 

Be.;.i..ki, krıımıa~ işi b:tmyen. arka~ 
şı.na. b!r gi.:n; 

- Belliınle bı·raberr gıeJ.. den1J;>, zor
Ia kı:ı.ldırıp gO"ünmijs, )"tilrlirr.üşler, 

Y-Ül'iimüş:er, nna.l"I bir ~ 
gdmişl<'r .. , Her gün çti:ışhğı ha!tıe, 

ij>inl bit" r=.1.Yıın et<kaıclaşır.a, ötd<'lı, 

.meısacları cOO!ere·rrk: 

- BW'<ll<ia yatanları ıtôrillr<>r m<»
RJD, ctnnş ... 

- Evet! ... 

. - BJT..ların hôç birinin işi b>t.m.,_ 

""'·" B"1;ılant!Jl ıı<>rc. i;ı b;WnıJye çal.ış-

mtıık bt·yhı:Wır.r. ÇJr:ıkQ ş b. ~ 
Bazlla rına göre i.;e, işleri gü:ııündr 
b\ti:•ın<lk li>l.•mdır, S'z, lıaııgi ftcir -.2' 
raltarısmız?. 

R. SABiT 

Üniversitede bir talebe 
müracaat ıbüraıu a~rldı 
Ün'veı-site talelbe '>ir~ ıği gerek 

yeniden bu yıl Üniversiteye kay
dolacak ta!cbelerin mür-kiillerini 

hal'ir"rı ve gerek di~r kayıtlı 

tal<'beler<n zorluklarını hal ve 

yol göstermek mabadile !birlik 
merkezinde bir cmü.racaat büro
su• açmıştır. Bu büro A,.,,; Kefeli 
taraıfından idare olunmaktarl.ır. 
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ka &rtı!ı: pencered.eı;ı etrafı .. ,.e&
yor, ı>rada bir de dunup köşesinde u
yuyan ~-.ne balqyordu. 

ıı<r a.n kendini to.ltd<r etıı. Ger<.'1<1 
ta.hs>ı vP gf"l'!lk z~c• kendl<;inden 
~ak yU:c'6k olan s.ı,·gini b'<' lfrlızada 
kı.f..,. .ıroy..nu,,ıu, Bu 01>1111 ;ç;., bcyıülı: 

bir bac:'llrı idi. 
Bhden go~ünü kabart.ti. 
Dos1\.11'.a bu b a!'t"ı ilo öğünPb~ 

lf>~. Bvf'! 3001"2. Affllme.t ona 
güven('!>" .ıd , Elondeo bu ;ı le geh
yor dom~kti. 

Oloın-.ıı; Cırl;ır yoluna ~l,ğı ~ 
er.an ott' l k <ıp~·cc ka """.:T ~"t.ı. Etraf 
gö~rdıu. 

Şe-f "8.n11ı ka1'bi ç:ırpmıyR b~1 adı. 

1.ft"hmt>t!e a:Sadaşlar1n1n ne ya
P-<:af.t,arııı1, ne yaµınQta k'Gra,r ver .. 
ci,:dPrini biluniyordu, 

Ac;a La ok.an dıalu.'ceklrr ;njydt?, 
şeıllonın eç;oe koı:.lru gl rdi, 
Bcrl>lk t't versin bu ha! Q(}k uz 

sül'!llP<il. Otomabil eğıı.çlı<Ja.r.ıo ara.
sında :ıol alı:yor, 11zaıktan w.aı)a puıbu ' 
!i<\.ıllları ll.e lruti>ıı.taların -leri d.oyu
ll(YOr, bu ahroge denizin st:.r-l de k.a
rı.şıyordtL 

Şof1!Llnın koı'lcusu Blll'lmtya başlııd, 
'l'Ure.« yr ·~n lcopacahnı.1 gibl ab.-
7ordu, 
Aı kA · 111. aa;öce: 

CDovamı Varı 

hare Vaziyeti 
Stalingrad şimaliııde, Alman sol 
cenahile Rus kuvvetleri arasında· 

ki muharebelerin ehemmiyeti 
Yazan: 1. S. Eski Biikreş Ateşemiliteri) 
Doğu cephesfnde: 
Almanların mel'kez oepbeoİIMl!e 

l\106l.ova ,.e Rus merkez onluMrı
na kartı büyüli bir ta..rru:ı.r. ci

riştiği hakkında bugün de ortaU 
en küçük bir emare bile yoktur. 
Alman tebliii, •mera kesimin

de ordu teşkilleri ve askerler düş
man.ın inaUı mukavemetine rat
meıı birkaç mahaUi •plelm.iş
ler, düs.manm iıı- gölü cenup 
doğuou-;,.ıa yaptığı mevzii turrua
lar ak'm kalmışhr.. ~li.nde bir 
malümat vet'İyorsa da bn bare
Jret büyük bir tJıırrua "61ıi dela
let eimez. 

Rus meks orduları Kumanılanı 
G<'neral Zukov taarruz yajılığı 

günlerde Alınan ordusu Kalinin 
ve Rejev ..ephesinde 40 - 50 kilo
metre .kadn geri çekilmişti. Bunu 
nrrutmamak liıum. Eğer Alma..ı.ır 
bu , ni.\ etle kalmak isteTler<ıe, 
k şa d•>Ji'rıt hu onlu için çok güç 
olac:ıkhr. Rıw;ların muhtemel ktf 
taamı.lan k.arşı.>111da bilhassa Re
jcv mmtalııasmı muh<lfaza dme
leri İ!mkansı-zdır. Bitte bu Alman 
taarruzlnr~ ~"phe miidafaa hattı
nı diUJeltınek, Sta~Nld'a •evke
dilen r.n ihtiyatlarını bu .,.,phe
~e çcknıek ve nihayet Rus Bcış
kumandanlığını ~ırtmak için 
yap,lmaktadır. 

Sıa1 .,gxad'a gelince, şunu söy
liyebiliriz ki arbk mühim oı..n 
nmhaıwe sokaklardaki ve e.-leT
deki boğuşmalar değ'!, şimalde 
Alman ~ol cenahile şimalden mü
temadiyen takviye edilen Rus 
kuvYetleri arasında cereyan eden 

büyük savaşur. Staliagrad'ın a
kıbeti bu .-vapa neticesine bağ
Jııbr. 

lareşal Timoçenlı:o, Stali.ngrad 
şimalinde ve prbe doğru Don 
nehri ce~inde tazyika devam 
etmektedir. Ruslar cenuba doğru 
bazı noktalarda ilecliyerek bir iki 
köyü eUı ceçirm.işleP.ıe de, Alman 
müdalaa koltuğunu henilı yar•
mamışlardır. Fı.kat Alman tebli
tinden anlaşılıyor ki, bu Rus taz
yiki gittikçe büyümekte ve yakın 
bir tehlike haline ~lınek.ted;r. 

Diğer taraftan Ruslar Volga Üı<>
rinden Stali.ııgTad müdafilerine 
hiıla kunc1 ve cephane gönder
mi)e muvaffak oluyorlar. Bu da, 
Almanların şimal ve cenup kol
larlle şehrin doğu mahallelerinde 
heııiİ2. birleşemedLklerini "e Vol
ga garp sahiline henüz hakiııı o
lamadıklarını göstermektedir. Bu
nunla, şehirde boğuşmaların bir 
müdkt tlaha devam edeceğine 
bükınedilcbili.r. 

Kafkesyada Almanların Tuapse 
limıuıı.na yaklaşmak ve Gl'O'lny 
petrol sahasını isi!liı etınek için 
yaptıkları taarruzlar pek ağır in
kişaf etmek.~. 

Almanların Kafka-. dağların
daki mühim dört b<>ğ.aiı :rorlaılık
larma dair yel'i btt haber yoktur. 
Fakat bu boğazlar istikametinde 
orta Gürcüstana inmek islıcyip is
temcıdiklcrini ilk belirecek hare

ketlerle anlıyabileceğ!ı. Mareşal 
Tiınoçcnko, geçen zamandan isi.i
fade ederek bu istikametleri lruv-

1 veUe kapamış olabilir. 

MAHKEMELERDEt 

Bizim zamaınmııda 
bomba patlatsak 

birşey demezlerdi 1 
Oluz otuz beş y.ı.şlarrn.da a:.O:ıillen 

b.- >i~~u..ıı. lidldiıın.lı,.• aı;alar.ındıa ru. 
na..hav-ere ı.ev:ıı.: 

- Adın. <ı<>y""1n, Y"4"n, nııeın.le-
lııeiin. ioln?. 

- AWm J\ıhınet Soyeıman ... ista.r>
bu<l"J'Uffi; ot.uz \lt,; >"••nılıı1ım; :..... 
viy~'Y'ltl. 

- Sı-nı.1 ,., .~'ulc ~ugun, mana! .e a-
:rıası.nda, aı~ tıenekı yle karp i pas.. 
8'ıınış, Al'~ Şt>r'.!"1 Ql!ne&ndeo 
ıbafil yıara1'8.lu!l'ast.na f•bep o',.-ı·A~. Şt

it;,y,,t ed•}orlar. Ne diy'l,cııbn~. 
- Ne d:yet>ıi:İıllııı, <.:hııd.itn't Ben. 
~a b\; e ~n. Gürıdıi.&leri ça
lışıyorum_ Dvdı• d~;·m k•... Çöcuiı:, 
.,..,., b'a- - 'Joa<'pit geçi·ınıiş, Bir do 
dııoıı6eı"·e ı.-~ t>u•""'lh pat:.ı~. 
bunda benlm kııbahartim ne?. Eğer bll 
bbadlaı...,, Do.b<ıhatô yap n ben d~ 
lim 1' ... Cocullu DJUhakNne edin. 

- Ad<>t böyle... K;,çl* ~m 
!oaobatı.a.t! rrirıde.n,. .... eı d.eti muhaBc·eme 
ecJi,i.i.T. 

Ahm<ıt, yerlnr otındu. 
Ş;ıiıôtltt dinleniyor: bfr loo<> '>ne 

yedi ""kaz ve on yaşı ooa ı:ıo<>.* bun ı ... 
anısında, AJ.....,,ıil'ı, 1ı:~ı,,ıt, pa•latan 
90Cu.::•.ı s.4'.irz "JWıŞmda Na21ll te var. 

Nazifin kaı'~t pat.~•tığı ve k3Q>i
tin ııaııy.ııc;yle fın!altığt ~e tene
kl'Slnin Şer>Ci çenesind!''!I lıa!;!ı:e yıı

taladı.ğı !laıbit gö'•üll..~. Mal*e
me, All'nPdin, Ceı.:ı Kanıununutı 6Sl 
lno! madde,.ô rmıc'bmoe on beş !in 
pai-a ce2J38ı öde-mt"Sin ve O;- giin baıp
eiın kı8(>ar vıırdi. 

M:ı.Hlııomed'etl çıkan Aıhmet, elindleııı 
tır.tuğu sr<loiz :y.a.71ıııcift'k:l QOCt•i!u Na-
2X.f'.e <;ıkı.~Jye>rdu, 

- G<irdün mü yedigin """"'Y'İ? Ba
S"D1a ne iş.fer oıkardlll! Sf'!Oi r·vtle bfr 
~l"l'eyiım d, aldın başııa geıs;n, 

Coc<*. duda~~m k!Vırm'9. ""-'"* 
l<bıtruoıından .:OO!eri dol~. 

Oı>ada, koridnı$ buJunalliaıı'<lan bi
ri, 

- 0ocııklıJr, birader, d'odl. Fula 
üolünc varıp tıa ag~~'P suılı*ne. H
bAD1m ak~:m emr.edi. ~~tereke ae. 
ııele:rİl'ı<re, Kad'ıköyÜ'lldP' Ku~Hli Çıt

!Yınnd!, ''"'"ıl<Jaor<B, kaTpit patıair
dcl< ... M'*" rna ban.ıbu <pati'a.tırdık. .. 
K- l>lr şey drm<'Zcl, Kıı<i>it, benıt 

llÖY'.le dur=n, l>Wm zamanmwd&, 
l>oıd>a p:ıt'at.;aıı: bi" ~Y aemıın.ımı ... 

HÜSEYİN BEHÇET 

r PAZAR SOHBETİ ") 
(,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 

u Ne Biçim Tenkid ? • 
Vay Zavallı Romanların Haline! 

Bu ne b.!;;mı roman tenkidi, ro
man t&hlili, yatıul roman teŞ!ıiri 
'lıöyl.e?. Vakıa eser sahibinin ten
k.itçüye ltiraz etmesi, ,yahut da 
cevaıp "ermesi pek adet değildir 
amn .. a, ins.2.n lbazan buna mecbur 
kalıyor. Meseli vaktile iiıstad 
Hüseyin Ra'hmi de, gal.'ba böyle 
bir meoburluk karşı:.ında kahlığı 
iç:.n o zaman l'..i";p'cre 'binerek 
kıy.:;meti kaparm. ı. Fakat be
nimkı şi.mtli öy!e o'mıyacak, ben 
ş;md: pek hafüten birşeyler mı
rıklanacağım. 

Şa."ısan çok sevdiğ;m İsmail 
H8'b:b geçe-n gün benim cÇ<ıııge
nelcr. romanından ba•hsediyor
du. Bu, bir lenkid miydi, teşhir 
mİ')'di, tahlil miydi, metih miydi, 
zenınn m"•ydi, yok;;a girişilen lbir 
işin yasaksaYma, adet yerini bul
sun, dostlar ıkışverişte görsün 
luııbilinden üstünk.örü, çalakalem, 
IYarımyamalak ,,., 1ı:armakarl§>k 
yar.ıbnış bir yazı mıydı? Anlıya
bileııe aşkolısun!. 

En ıyisi, d05tumuzun lbu ya
zısı için bunların ,ayrı ayrı ve 
tam ol.arak biÇbiri değil de için

de llıeps'.nden ,birer parça bulunan 
acayip bir yazı salatası dernek en 
uyıgunudur. 

:1.sıma«l .Ha4ı:ıb Çirı;gene~er için 
yazısınm Ixş taraf.nda clbu, yanlız 
roman değil jbir ihtlsas ve sala
hıyet i~ıdiro ded.'.ktcn sonra ya
zının sonunda da cortada roman 

yok, bol bol malzeme var!. bu
yuruyor. 
... 'Bize ka!orSa dostumuz öyle de
me;'p söyle di-yecekti: 

Roman umduğumuz k:ıdar 
ku'\'\elli, mükcır.mel değildi, şu 
ve bu c>he~lerden zayıftı. Bunu 
c!emed:ğinın, yalıut da diyeme

diğ.nin sebebi, g:;lilba kendisinin 
Çıngeneltri tamamile okumamı.ş 
olmas,ndandır. Eğer o, lıunu ta
rnamıle okum~ olsaydı, eseı:ı;n 

baştan, ortadan ve en za:yıf yer
lexinden karmakarışık bi~ kaç 
parçe almakla 4'i b:tirrnez, kısaca 
olsun mevzuunu anlatırdı. Ort-a
da mevzu yok, asıl kahraınaıı:la

rın o da baş taraflarcfa kulak uç
!ı;ı.,ndan biı·er parça gö.>terilm.ş, 

Yazan: 
Osman Cemal Kaygılı 

eseri baştan aa.şğı sürükli-yen 'İr

fanın, en şid(!etli ,ist.i'haleli ve 
9Cinmek bilmez kalb ihtirası, ne
dense, - heııhalde okırnmadığı i
çin ol.acak - i.nkar edilmiş, mali
hulyalı nazlı, eserin sonuna ka
dar birincı sınıf müessiri olduğu 
iıalde d.ıillıa baş tarafta kad.ro ha
rici bırakılmış ,ve romanın yan 
yerindeki garnitürlerindeQ meş
ıhur Çingene kavgası ile yazı b>
tirilmiş ... 

.Bu işte mütelhassıs ol<'uğuna 

nterkesin kanaat getirdiği İsmai.\ 
Habib bu kavıgadan bahsederek 
yazısını lıilirir>ken soruyor: 

- Roman ne oldu? 
Oku ki anlıyasın ne olduğunu 

aziz.im, iıiç okum.edan birşeyin 
sonunun ne olduğu a.nlaşıhr mı? 

Senden, o baş taraftaki Çinge
nece ninninin küftesini, yahut 

çiıı.geaece ~arın ne demek oı.
duğunu veya Çingene k&vga.sın
daki karşıbkılı atışmalarda neler 
söylencliğini so:ran .kim? 

Hem romanda iki değil, Jcıır

menin teki tıile yokken, sen iki 
karın<!nl nereden çıkarıy0r ve 
,bunları daha baş tarafta, nas-.1 
cılklaştırıyo.rsun?. 

Teopebaşında çalınan mızıkanın 

yaz gecesi ha.vaya uçurduğu Ka..
mene bakıp Nazlıyı da, Güliizarı 
da birer Karmen ve İrfanı da on
başı J oze farzetrneğe kalkmak, 
mangapto\lukta, yan1 malihu)ya 

da bizim Nazlıya taşçı.ka.rmaktan 
da beterdir. 

Galiba İsmail Habüb dostumuz, 
!bununla ho.o.ı.da meme arıyor. 

Ah, birşeyi iyi ve anlıyarak oku

mamak, dostlar alışverişte gıör
sün gilbi, şöyle bir baştan, 'bir 

orta<fan bir sondan yarıınt'fama
fak göz gezdirip oonra da ona da.

ir rnütalealar yürü.tmek aı:ızu ve 
halası ah!. 

Bu eseri Nurullah Ataç, Hakkı 
Süı.'ıa, Sait Faik da yazdılar, on
l<ir da bundan uzun uzun bahset-

tiler. Fakat bunların hi\ibir> Na7Lı 
ile Gülüzarı Karmene ve tııfanı 
onbaşı Jozeye lbenzelecek kadar 
dalgaya düş.mediler. 

Arziz ve se"Vgili Halblbciğim, da
rılma amma ,sen bizim Çingene
lerin b2şındaki Karmen havasını 
görünce kendini olasıya hayale 
vermi-ş. Nazlı ile Gülü.zarın çadı
rında Karmen, yani Çingene e
vinde musandıra aramay<a kal
kışnuşsın!. Fakat senin aradığın 
o mllbayyel musandıra ye.ine ro
nuının içinde benim sana sut>du
ğum neler vardı, neler ... Vardı 
amma bunları okuyup görmedik
ten sonra be ne yapayım? Hani 
Gi'rv ur Et.'ıem, hani Çakır Emine, 
hani Reha Bey, hani o Kazıkılı
lbağdaki çifte kıskançlık sahnesi, 
hani Katıroğlu kat:r Memduh, 
iham Galata rJıtımı cinayeti ve 
hani senin uydurmasyo.n, yahut 
da atmasiymıdan Karınene ben
zetmek istediğin Nazlının bütün 
'bu işlerdeki tesiri?. Hani İrfanın 
akıbeti, llıanl derin, ist.itıaleli, zilc
zaklı, fakat .ı:sasta bir olan derin 
!bir sevda .il:ıli~ası so.nunda Too
kaların bağındaki son manzara? 

Diyeceksin ki bunlları ben hep 
atladım. Peki amma niçin atla
dın?. Yine diyecelı6in ki çüınkü 
lbunlar hep teferııüat!. Fakat ro
manın, yahut da eserin aslı hani 
nerede, nl<'VZUU ned1r?. 
Lonc~daki Çingene kavgasın

da roman kaylboldu! diyor:;un ... 
Roman ka.vbolmadı, roman kar
şında duruyor amma, sen onu 
yar· yo'da dalgınlıkla <Jüşü!'Clün 
galiba!. 
Okusana alt tarafın• be mülba
rek adam!. 

- Bu yorgun kaia ile kim oku
yacak?. 

Diyeceksin ... Eh işte okuma
dan, yahut da şöyle üstünkörü, 
salla.pati tarafından okunup 
dostlar alışveri~te göıısün ka'bilin 
den yazılan roman tenkitleri, ya
hut tahlilleri de bu kada~ ol.ur. 

E:ğer <Romanlarımız, bll§!ığı 

altında yazılan öteki r<>manların 
tenkid, tahlil ve teş.'ıiri de böyle 
yapıldıysa vay zavallı romanla
rıınnın lx:şma gelenlere!. 

iT&L\'A'DAKt 
ho' atınziak •• 

Yazan: Ali Kemal Surona11 

İtal;ya halıiı niçn 'bu haılbe de
vam ediyor?. Ya:hut İla,lya daha 
ne bekliyor? . .gibi suahler Yakit 
vakit dü.nya maubuatında merak

la ile1' sikülmektedir. Son gün
le~ ortalığı az çok mc~u I e
den de İt•lya'llakı.. yeni neşriyat 

cJlmuştur. Ötederıberi ltalvanın 
büyük bir i~aralor!,uk k~rması 
davasında olanların kaç senedir 
söyledikleri aşağı yukHı ma!(ırn. 

dur. Fakat harbin türlü acıları 
savulrluktan sonra istikıbal icin 
'büyülı: emellerden baiıoetmck -de 

!bir teseıı çaresi gıbi gti.<iilmek
tıedir. Bugün İlalyuıın harbe de
vam etmesi dc> vahut beklinrek 
durması da yuk~rıki sualler~ yol 

aıçarken vakit vakit İtalyanın sü~ 
kfuı ve harekatmdon mıina çır 
Urınak istiyenler bunlara cevap

larını vermek merakırdan da 
kendilerini alamazlar. Ö•edcrfue
ıt farkına varılan bir hal vardır: 
Anglıo.sakson tarafı İtalyan m.if.. 
Jeti ile hiç bir düşmanlığı olma
dığın daima tekrar etmektcd"r. 

Eğer, d;yorlar, İtalyanlar bu 

haıpte muva.t!ak olamadılarsa bu 
onların iyi ha.ıtbetmediklerinden 

de/M istemedikleri ıbir hal'be sü
rüklenm>ş olmalanndandır. 

Sonra memleketleri-:in haricin
de yaşamağa meııbıa kalan, onun 

için de bugün ÇO'ju Amerikada 
bulunan İtalyanlar da Angkıso.k
ısoo tarafı a!eftıine İla{.·aıı.ın 
llıöyle ha<Oe girmiş olmasına ya
nJoYOrlar. 

Amerika harbe "°.rineiye kadat 
İtaJıyada llıulunmuş olan Ameri
kalı muhıılbirlerin oradan yeni 

dimyaya cJöndü<kleri zaman ga
zetelerine yaızdık~arı toplansa bö 
»er kitap olacak. Hemalde İtalı

yanın vaziyetine dair bu muha
'li;rlerin datıa yazacakları da var

chr. Fa.kat şimdi,ye kadar neşre
dilmiş olanlardan şu bir iki nok-
12\Yl çıkarmak kalbildir: 

1- İtalyada halk bu hart>:n 
zaferle biiıeceğine da: r ilk besle

diği ümitleri gitgide ka~"betmek
tedir. Hamin acıl\ğı daha zi) ade 

duyulmaktadır. 940 da İtalyanın 
b.arbe gi.rdt'ğ.i zaman ile 941 ara

sında bizyük fark ,görülmüştü. Bı 
far.k 94ı! soınunda daha bü~·ü<ye
celatir. 

2- Faıkat İtalyada da.lıilıi bir 
isyan ı;ıkarak harpten çekilmek: 

için bir hareket olacak diye taıh.

min etmeğe ma.hal y<ıktur. Buna 
ilıürıal verilemcrnektedır 

3-- Avrupa k>t'asına müttefik 
!er tarafından asker çıkarılır ve 

Alınanyanın A•Tupa kıl'asında 

yenHıneğe başladığı görüliıne o 
zaman iş değişıilıilir ve İtalyada -

Anglosakson alemine karşı haı:tbi 

istemiyenler de muttefikleım 

Avrupa kıt'asında askeri ve fiill 
muvaff.a.kiyeUerirıi görerek istik

bal için üniıtlıerini a.rttmrlal\ 
kuvvet bulurlar. Yoksa İtalyada
ki hoşnutsuzluğun filiyat sahaı

stnda lbir h.a.reket :halini almas.
na imkan görülmemektedir. 

4- Müttefik !talya ile miiltte-
4 Almanya arasındaki resmi 

mü.nasebetfer ne ohırsa olsun ~ 

manfarın İt.afyanlara karşı olan 
vırz;iyeti en hafif tabir i\,e şudur: 

Memnuniyesizlik. Buna mukabil 
İtalyanların da Alınanlara k>aTş1 
olan yaziyeti yine en '.haf.ıf tabir 
ile şi1yle tarif edilse gerek: Meın· 
nuniyetsizUk. Her i.k.1 müttefik 

l:Xd:ıirinden hoşnut değil demek; 

5- İtalyanlH aras>rda İngiliz 
leri sevmiyenJ.er ve İtalyantn ba· 

şına gelenleri hep İngiltereden 

bil.enler çoktur. Faka·t Amerika

lılara karşı İ\a}y;ınlarda böyle es

ki ve yeni bir husumet görulme

~edir. Çünkü İtaLyanın Ak
den~de 'hakim olmasma mani o
lan Amerika değil, İngilteredir. 

Aranılan işçiler 
Amelelik, usta çözücü. çırak, 

m!l.ı.angm:, tenekeci te ~\· ,yeci, 
tcmnacı, e\cktı,kçil:k ıı;krınde 

çalı.şmak istiyeııkrin Nur!'osma. 

niye camii avlusundaki is~;zıere 

iş bulma yurduna hiisnüilal k<i
ğıdı ve iki res:m1e müracaatları 
ic:ıp etmekte<L:. 
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Hadiselere Bakış 
Mihver l-fariciye Nazırları 

Paktın Y ıldönümü 
münasebetile nutuklar söylediler 

Üçlü Vilki dün akşam 

Üçlü paktın iımrıasının yıldö

rumü müna-sebetile bütün mih
ver ma!lbuatı geniş refsirlerde 
iıu1unmaktadtr. 

Bu miinasebet!ıe Alınan Haı,._ 

ciye Naz!l'ı Fon Rifllbentroıp, İtal
ya Hariciye Naızın Kont Ciarı-0 
\'e Bulgar Başvekili F' fof radyo
da nutuklar s<iylemişlerdir. 

Rl1bentıxıp hulasatan d:emişfu 
ki: 

•- Davalarının ad&letini idrak 
etm'ş ve a>iml.e haıreket etmeğe 
J<.srar vermiş olan üçlü pakt dev
le!K ri gözü~<eceği her yerde ve 
ü:·'ü pakt devletlerinin hayat sa
tıa"ı tlışmda 'bırakıldiğım anla.
~·.roe2va kadar daı1beler indirme
ğe denm edecek:.Crd:r. Adalete 
ml"·stenit bir nizamın tesisi için 
gereken şartla.- ta.Iıakkuk edin
cere kadar ... • 

Koııt Ci~no da ayni meald-e 
bir mesaj gıöndermişU:r. 

Bütün mk>ver ga:zebeleri, üçlü 
paktın yıl<liönümündeıı bahse
derken, ayni _ülkü üzerin-de z-a
fore kadar savaşkum sonuna ka
dar devam edeceği' ni ve 250 mil.
:y-011 insanın yeni niızam i.çin ıçar
pıı:-ıll'(ikla olduğunu belirtiyorlar. 

EDEN VE VİLKİ DE BIBER 
l\llTUiK 'SÖYLE:TJ.i Ll1R 

İr,qili-z Hariciye Noo:ırı Eden 
LP ... n \rı.glonda söylediği bir nutuk 
1a bilhassa Rusyaya ya.pılan yar
dım ile Almanya}"a yapılan akın 
!ardan bahsetmiştir. Nutka göre: 

Son zam.anlatıda Rusy<ıya va
"'"" gemi kafilesi, şimdiye kadar 
fiü(loir kaftlenıln ıgöLürmed>ği ka
dar miihim malrzeme, cephane, 
top ''e tayyare götürmüştür. Ge
mHeroeki rnafzıeme cı karlar ınellı
'lul ve mülhim miklaııda idi ki, 
kat.!ey-e 75 BI!ibanıya haııp gem:~ 

si refakat ediyordu. 
Eden, bu malrzemenlıı dar za

maıi<la Rnıı,yaya )"etişmiş olma
sından dolayı memnuni.y<:-tini 
de ayruxı ilave elıınişh.T. Eden 
bundan son.ra Alımanyaya ya-pır 

lan bava akınlarının önemini be
lirtmiştir. 

Nazır İngili'Z ~ayyarelerinin 
194-0 temmuzunda Atmanyaya 
3500 ton bomba attıklarım, hal• 
lbuk' bu yıl ayn;. ayda 13000 ton 

Kti'ÇtiK BABEBLER 

TİCARET ve SANAYl: 

+ Dün bir a•ltın 33 lira be~ kurur 
{.!'tın, kü\çe altının bir gramı 554 ku-

l 

.-ı;_.· n mı.ıam-elt" görmüştür. 1 * Kwn d:ifı rıa..ı.tarı har't)t~ evvel 
on lir \kuruş .ıteın şiınili 845 ku:ruşa 

~ıkm.ı.Pır. 

* Bulga:r l«:Ool'et h"3''eti 
rıınıı bitirtlf't?k d.illı ~şa:m 

tine hareket ~t:!n!1~. 
+ Kö~ıiir tasarrufunu t:emin ~ 

nakil vastla~arım:u gece se-fe.rloerirıd~ 
"3'!'da"'1k ~at bald<>nda Aııl<a
rada·n. emfr bek 1~~ted.ü·. 

* Şrlıriınloz dQlıôlinde jşliyen tak. 
• i olomob!:.Ccmi<ı ""'6""' 1009 da 1750 
ikı·n halen 860 ye dıüışan~. 850 
t '·ksi hifst>k ve omsbıeme.itclil<.ttn &"
t'aj lrıırd:a brlk:lE.1T1ektçdir. * Pirinç paihalüığı ve aaı'ığıooan 
lfr çak ••leler şe.lvimiııde ~ Y6-
T\r p ku.m d.2.rıdıın QOı1ba ,,e pil!fııv yap
m~ı'.;ıt:ıd1rlar, * Hamdi ;,,mlnde .bil' genç hı.nsız 
Ş~t<le 'I'Okal i:'akağıı:ı.da bir ap.a-rtıma
rra gif<.'rd< gıda mııd<releri çalmıış ve 
~ıçrr.ışı~ır. 

* °"-mhu riyet Bay<rarnJOaı ın<Dte
ge-ın b~t· ~,....:,,;.~e kutlann'lıası için Aın.

ık..ı .:kil şiff~u~ hti.zırhık~ara başlarr 
mış•1-r. 

* B8'Z.1 k:m..-.ı""le~n apar'thman sığı~ 
nal\.(arlın' oda haJiınd·e kiraora ve:rdk
ler' gö:'ii'.klıl'o1 •:ı.d'En bwıwı ı,a.t' iyetlo 
en :ı': bi!dirilm~i.r, 

Beykozda buglnkl 
maç 

b<ımba atildıığllU ıöylemişlir. IBu 
ayın 14 gü:nünde her akında 500 
tondan fazla boniba ahlmıştır. 
Diğer taraftan Mookovaıd-.ı ibu

lunan Rwıveltin ş.alhsi mümessili 
Vandel Vilki de, gazetw'.Jere de
meçte bul.unarak, Stalıinle f11irüş
tükten sonra, Jkıinci ceyJheııiıı der 
ıha! açılması filzumuna kan; ol
duğımu ve lbu ceı:tıenin gelecek 
seneye bırak>lmas>nın mahzurlu 
olacağmi OO;ylemiştir. 

CElPınruEIIDE VAZİYET 
Berl-nde dün birçok sinemalar 

da Stalingrad baııp sahı•smda çe
kilmiş olan !ilimler göstı>rilmiır 
tir. Alman istiiblbarat bürosun.un 
bildirci.ğine ıgöre, -bu fifön!er Al
man kuvvetlerinin şehrin ne ka
dar içine gi.rdilderiıni teSbit ed
yor. Harııp olmU§ geniş ;;okakla.-, 
garlar, mua:zızam binala.r aynen 
görülmektedir. Volıga nehri de 
ıbir şen~ goôbi gıörünmektedir. 

Bu fi!Jm!erde dik.kati çeken 
nokt.a Almanların V~a<ya var
dıkları, fakat şehri henüz tama
mile elde edemedikleridir. 

Stalingradm iın~tla müdafaası 

devam edl.[yor. Al'manıar mayn 
taxlaları arasmda adım '1-dım i
lerlemeğe çalı§ıye>rlar. Staling
rada şimdi J'edai şelıi~· ismini 
veriyor~. Londra radyosu: cŞe
iıh:- düşmeııtiştir, fakat feda e
dilmiştir. ciiyor. Çünkü şehrin 
düşmesi, Volganı:n kayibı Ruslıar 

için hayati önemded~. 
Şimdi hatibin sıklet merkezi 

Stalingrad ve Kafl<asyada Moo
dok bölgeleridir. 'Bu iki kesimde 
muharelbeler truı-rru-ı: ve ka"Şı ta
arruzlarla /bütün şiddetile devam 
etmektedir. Ancak son :M saat 
ı:.çinde mühim bir değişiklik ol-
mamışhr. . 
TAıHIRMIDIA ASKERİ B!IR 

TOPLAiNTI 
Orta Şark 'İr~liz orduları baş

.komu tanı Tahrana .gebnıi.ştir. Bu
radıa General Vave! ilıe iranın 
müdafaası 'hakkında mürz.kerede 
bulunacaktır, 

Berfin: cŞimdi harekıat taraf
sız irana geçmek üzeredir. F:akat 
İran ha:ıtıe girmemek için bütün 
gayreClerini saııfedecekU.r.• di-
yor. 

Milli ŞEF 
(! lDc; sa.hileden Devum) 

de hususi !:renle Ankaraya hare
ket etm~tir. 

l\Iilü Şef, Sakarya ınotörile 
Haydarpaşaya gelmiştir. Yanın· 

da Ordu l\füfetti~ OrgencTBI Fa:h
retıi11 Altay, eski l\Iilli Müdafaa 
Vekili Kazım Özalp ve diğer bazı 
zeva·t bulunuyordu. Rıhtımda Vali 
ve Belediye Reisi, Örfi İdare Ko
mutanı, Parti İdare Hey'e!i Rei·si, 
Emniyet Müdürii ve g"nerallerle 
amiralle<' tarafından kaşılaıımış, 

birikmiş olan halk Cunıhurrcisiııi 
selimlam ıştır. 

MlHi Şefi uğurlamak iizere is· 
tasyonda da b irçok zevat bulunu· 
yordu. Bunların arasında meb
uslar, Dr. Adnan, Profesör Tev
fik Sağlam, Tıb Fakültesi Dekanı 
Prfoesör Ahmet Kemal, Basın Bir
liği Mıntaka idare hey'eti reisi 
Hakin Tarık, Relediye Rei:s Mua
vini B. Rifat Yene! ve diğc~ bir 
çok zevat bulunuyordu. Milli Şof 
te~ie gelenlerin ellerini sıkınlŞ ve 
trene binmiştir. Tren tam seki2de 
hareket etmiştir. 

Ayni trenle Cınnhurreisimizin 
anneleri, muhterem refikaları ve 
çocnkları da An.karaya hareket 
etmişlerdir. 

ASKERLİK İŞLER1: 

Şubeye davet 
Eminıönü Yerli A;;. Ş. 'deır. 

Şubede ka<yıtl.ı emek!' suba,r 
ve memurlarla :nalılll.,,.in kısa bir 
<amanda şulbeye mı'ilracaaıtıan. 

Gn1atasaray Gençlik Kı.:lübün
den: KulülbWrıüzün bininci takı
mı 27 /'.J/942 pazar günü Beykoz 
sahas;nda saat 17 de Beyoğlu
spor bir'.nci takım~ ile hususi biz 
maç yapacağindan arzu eden Ga
lalasaraylılann saat 14,15 d.e köp
~ü<len Beykoza kalkacak vaoımia 1. 
bulunma1a.N... 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOK.'l\1AN HEKİM 
DAHİLİYE MÖTEHASSISI 

Divanyolu lt14 
,.ft'a7~ne n.atltrl: 2,1 • 8. Te!: '!tSPI 

yemeğini Stalinle 
beraber vedi ., 

Londca, 27 (A,A.) - Van.del Villd 
düııı. gere :ı!<şom yemeğini Krenw.nde 
StıaJlın ii-e fberaber ye:miştır. 

Vilki -vada><i ;:a:oete<:>leı·e y.,.. 
2ılı beyaınp,tı.nıd.a doıni-ştir• 'ık.i: «BU:r<aı

da, R"'l!'ada insan <ılı<ılioı:n. harl>i• M 
demclk ol<>u.ğunu daha eyi idıra:lt edi>
:ı,ı>r. Hiç b\r Ruıs tesHm o!mal< w 
mücad-eiec,-i btraAorrııak istemiyor. Çıünı

~ü. Ru.sya için y.a. zafer, y-a ölüm ba
his mcvızuudur.,. 

Vil1Jci R""!Yadan Çioe ı:ı:ıecektir. 
S!alinin ziyafetinde, davetliler 

arasıııda İngiliz ve Amerikan Bü
yük Elçileri, Gooeral Brad:ley, 
Ge1>eral Faymonvil, M. MoloSof, 
Mareşal VoroşiJof, Amiral Kuz
netsof ve daha başka Sovyet er· 
kanı hazır bulunmuştur. 

Doğu cephesinde 
cı ıncı S..hil.,."' Devam) 

llıelerinde yaphğı baskin Alınan 
kumandanlığını kuşkulaa.dırmak

tadır. Alınan ordulari şefleri tak
;ıiye istemek için Rus c"Jlhesinin 
iher tarafından Hillerin umumi 
JcarargMıma telgraflar çekmek
tedirler. Sm~t kıt'alan Rjevde 
teml:lzlik a-mel:iyeleoi :yapaııken 

Almanların lbu !bö\gede çok muh
tı:ç olduklan aia'Ylar Sinyavino
ya nakledilmiştir. 

Moskova radyosu bu sa-ban 
mer1ıozde yaıpılan 'bir hüıcumla 
Alınan müdafaa sistemine giril
d'iğinll ve 18 blloJ;i'ıavzın taıhrip 
edi\d1ğ.iiıi haber verınektecJir. 
Şiddetli yağmııırlar Rus hamlesi
ne engel olınaktadır. 

Alınanlar Volgaya doğru bazı 
yerlerde ileri hareketlerine de· 
vam ediyorlar, Şehrin şimal ha
<tısındn Sovyetler şiddetli bil<:um· 
larda buluamuşlardır. 

RUS TEBLIGİNE EK 
Moskova, zr- ( A.A.) - Sovyet 

gece yarısı tebliği ekinde haber v&
rilwğine göre, Stalingrad'ın bah 
şimalinde Rus kıt'aları bazı te· 
rakkiler kaytletmiye muvaffak 
olmuşlardır. Alınanlar üst.üsle 
karşı taarruzlar yapmışlar ise de 
bunlann hepsi piiski.irtülmüştür. 

Di~nuının takrıiben 2000 kişi kay
bettiği tahmin ohın~yor. 

Bir ha bere g öre: 
(1 inci s·ıh::red.<'n Devam} 

drnize ôll.ica ~- için k""'1m 
bu 'kan:aıltlan goc;.rnt;ıı"Ur. Bu ha1·c
!ket .k:nı.a.l he:ıü.z. mı.lııa.rebe böl
g~ine .. ôıa·hil o~rnadığı. bir srrada 
ya:pı'!ırn!-şlır. Hallbuı'ki Almanılaırın 
So~lere taarruz etbikleri aylar
da in;:3 ha.lirıde bulunan bu Gcarıe
lın gt~ııiler için mo.saal bil' geç;t 
oh.1p ol.zımıy:.ı-c2-ğırı:. RUE~an 
baçf.-ta k'ı:r:ıse bilmfmeb:.ttdir. Yal
nız bı.ırnCa bir 'kaç set inşa edil
mesi lıüzıım ~ı·ldl~ği ve bımun da 
oldı.lkça 'kar.1~-{ !bl·r iş olduğu ma
JuındUT, Alma!l ve İ'talyan torpi
doları I-Ia.z.er Denizi.ne ginmeğe 
ımuvatf'3Jt olurJ.aı.."68 bu Ruslıaır ç1n 
biil'ülk bir tehllloe t~~ edecek 
tir. ) 

İstanhuldaki 
•• 

teşevvuş 

merkezle ri 
CBasmak.aleden uevamı 

cektir. M'ı1li büny-eyi sarsan, 
memleket ahlakını bozan, en 
h:ıssas davalanmızı, en yüks<ık 
mülahıızalarunızı en geniş ölçü
deki Ui.übalilik \'e şahsi ihtiraslar· 
la karşılıyan bu yuvaları dağı1· 
malda yine hiç şüphe yok ki kul
lanılacak k:ı~ı silah ilotısadi tcd
biz olacaktır. Ve bu tedbirler de 
sıra ile tatbiki Jıa1inde lıir ha)·li 
sayıda vardır. Ankarada kurulan 
Harp Ekonomisi Bürosu eğer ba
yat pahalılığını önleme işi ile de 
mcııgul olacaksa bn mevzun ele 
almkala işe başlamalı ve en önce 
istanbul<lak.i teşevvüş merkezle· 
rini tasannu yuvalarını ~rıkn1al1· 

' da. İsianhulda alınacak kat'i ve 
cezri tedbirlerle herşey yoluna 
girebil'r. . 

ETEM iZZET BENiCE 

Bi:zıe (Flftrcmhi Türk Hava Kunıımu

na vıer:iniz) ıdıeıcb"kılrori :ııırmau-ı hiç tıered
d'üıt ad:elbilıir nJQriız. Göklrı-in ko~~ 
sına tercih ı'<i:ebil-ecei;(.rniz hiç b':r me

sele '""r m rdıu-. 
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ALMANLARIN ELiNE GEÇERSE ••• 

Nafia Vekili 
Malatya da 

Malatya 2'/ (A.A.)- Nafıa Ve· 
.lcili General Fuat Ceibesoy şere
fine belediye reisi tarafından ,..,, • 
rilen :ziyafebt.e, belediye reis.iı söy
lediği kı&a bir nutukta Derme 
su-yu iaşaat.i.le, Cumhuriyet hi>
JUımetinin sa)'!!5lll: eserılerinden. 
l!:ı>riru dai:ıa başa,,cbğııı.ı söylemiş, 
Ya:z.Qıan ovasının <la sulanması 
temennisinde lbuLunmuştur. 

Vekil ıreı:dl@ı ceıvapta nefis 
Malaeya meyvalarının daha bol 
yetiştirilmesi için, etüdlere baş· 
laııd'I.ğmı bildırmiştir. 

Japon harp gemileri~ 
nin atlantiğe gelişi 
Beri;,,, ~ (RadYo) - japoı1 h:ıq> 

ııemilerin'n Atla.nllk OklYa<r» ..na 
ge~ ~ 11<ey:fiyeti j.ap>n basını 

ta>rafm~n f-evica.Jade bir sure".te t<ı
ba't'iiz e.itirilmektedir. BiJ,tW; japon 
ba.~ıtl.\ bu hAıdise \lıe meşgW. olınalcı
tadı.r. 

Nişini~ gazetesi lse ıbu h;idi,,"ey; 
<.hart><n dönüm nO!d\a<SL> olarak te
lill<Aci e\me!ktedir. 

--~---

Bir kasapla bir ciğer
cinin dükkanı birer 

haf ta kapatılacak 
Biiyükadada Çaıışı.i-çinde kasap 

Zoto Pela ile ciğerci Raşit Lato 
faturasız satıış yapbıklarından 

2 inci mi!J.i korunma mahkemesi 
kararile ellişer lira para cezasına 
ve birer hafa <lükkiınlarının ka
patıl:masına mahk-Um edilmişler
dir. -----
Preveze zaferinin 

405 inci yıldönümü 
{ ı lnci Sahi.reden Devam.) 

vapwrlar dıüdü'.k çal1nı.ş\ıaır ve ayni ıa
ımaa:ııda Bat1b3ıros zarnan1nd.:ici kı.ya
feti taşıyan e•ler bayrağı çl"kmişlerdir, 

Baıyu-ak .merasim:inden soı>ı'a v;la.. 
yet, İı;f&'!lbut Komıt\ımll!ğ~ Doııı.arım• 
Kmnıu.tanlığı, Beleo;ye, Pa-rti, Liman 
ve mı_tlıte\if teşe-l<INüller mmnna t\r· 
beye çeleıılk.ler 1ııonnııu.--tuc. 

Bıınu ıı~. türi>e bahçesinde, 
Den3z Ta.tim Ala.yuıoıı&ı 31Ynknış ol-an 
~t nı:J.Qga e:r tC)l'alıınıciıdn ha!V.a(Y'& Ü'Ç fl 
eııdaoht edtll!n.Jş, Bü..Yüdt Tıi.i:ı1'ıt Deni~ 
sinin ruhunu 113z,iz iç!n bİlr d:ak•lta sıü.
kfıl e<lihniı;\ir_ 

Müteak•ben J<ürsüye gelen Be
·şiktaş ka:)ınıakamı SalbYi veciz 
bir nutuk sıöylem:,ştir. Salbri bu 
!nutkunda BW'oarasun lııamtsetr
lerini anlatt>ktan sonra ezcü.mı.e 
demi;;tir ki: 
•- Pre-veze deni'l zaferini Tü:rk 

tarihine _san ve şe~efle SLman ce
sur ve mahir Türk Amn,'d Bar
ıbaros Haıyreddln cesa~t, şecaat 

ve kahramanlıkla tanıınmı~ttr. 
Bu kahramm Tfö)< deinııcisi

nin yüıce namı 'bugün dıenizcilik 
tarihimiz.de muvaffak'ıJ-'et ve kuv 
vet semlbolü olmuştur. 

Bilirsiniz kı taı·ilıe geçen zorlu 
gücünü ve eşsiz zekı5sıru, donan
masının ba~ ~da haıibedıorken 
çektiği klıcım sade dosfü•rı değil 
ıct~rı'ian da beğenm'~tir. O
nun Akdcni'Udeki muvaffakiyet
lerini mağli.lp ettiği düı:ım~·nların 
.'bugiiakü oğunan b.:.le takdıirle 
y:i:detmekte ve böyle 'bir Amlrale 
karşı m<ğl(:fuiyetlerini bfr şeref 
teıaklci etmektedirler .• 

Sa'briiı1n ıçok alkışlanan bu 
nutkundan oonra deni'Z t.eğm·eni 
Ertuğrul bZ llıilclbe irat ederek 
Barba1'0Sun muvafilakiyetlerini 
t.eba·rii.z ettirmiştir· 

GEÇİT RESMii 
Müteakiben şanlı deııioıcimizin 

hahrasım taziz ve tebcJ için ha
vaya üç el ateş edi1,ıniş ve bunu 
mun.taz:;rn /bir geçit resm< tak'p 
ederek merasime son \'erilmiştir. 

Merrn·-.·d-e J)o.nannia Kuman
dana Am.:.ral Şü;l---..rü Okan ile, 
General Ziya Ya>ıgan, Vali ve 
Be!ed ',·e Reisi Lu:Ji Kırdar, d:ıe
lediye -,.,,is ;ınuadn i LuLfi Aksoy, 
asl<eri ve mü"ki ericin ile vapur
culoar ve den'.z teşekkülleri nıen
su.nlzn hazıır bulunmuştur. 

" - GECll 

1'1~rs.::.;m bu gece de <i-eva-on Pdr
cf"k., :sar'baro~ıun türbPSi· BP!ediye 
tarafın<lan yapılan. te~i::a.t ve pr'Qjfijc
tör~er!lC ayıdıı.nlatıla.cr:ktır. Dt ... niz yul
l.ırı vr Şi'Tktli H:tyriye \"n.PL"T 1 <.rı da 
elE"ktr:,klrrle tenvir o~ull'aoak, B2-Şlktaş 
önüınden gf'Çen vnpt:r!ar orojelkt.örlc
r:ni tüf'o.eye çevirerek. tı;jzlm Vl' ihti
ramda bulıoo~ak!-wrdrıır. 

Ruzvelt'nin mü
messili 

Papa ile görüştü 
Vi\i '1:1 (A.A.)- Ruzveltin miir 

messi!i Myrom Taylor u.çu-ncü 
dı>fa olarak Papa ile gıörüşınüş

tiiır. Yarınki pazartesi günü Va
tikandan tayyaıre ilıe hareket ede
cektir. 

Karo~ ile kömür ve 
odun satışları 

B) '.Bu daireler ve müessesel.er 
odun ve odun Joömürü ihtiyaçları 
için münakasa ilan edecekler ve 
OfiBin odun ve kıömür fiatlanru 
ekısiltmede esas tutaoaklaıxlır. 

C) Münakasa sonunda odun ve 
odun kömürii: tedarik edemiyen 
dai.-e ve müesseseler Ofi61e te
masa geçerek ihtiyaçların• Ofis
le birbkte al.acakları kararlıırl'a 

temin etmiş olacaklardır. 
2- FIRINCILA!R, HM'.LAJMıCI

LAR VIE Eı.\IBAILİ 
MÜEBSESFJJ /ER 

A) Fınıncı ""' hamamıcı gibi 
m~slek er1baıbıına müesıeseleri ;.. 
çin Ofisten verilecek mahrukat 
için bu müesseselerin mensup ol
dukl.aM cemiyetler Ofisle temasa 
geçecek ve iihtiyac listelet~ nü
munıesini Ofisten aldırııp 10 ilk
·teşriın 9412 tar:i!hine kadar Ofise 
tevdi etm ·ş olacaklard•r. Bu lis
teler Ofisçe cemiyetlere bil~iri-

1.ecıek miktarlara \'e depolara gö
re tertip edilecek ve ihtiyaç faz
laları piyasadan tem:n olunacak· 
tı.r. 

:B} Bu müesseselere '\-.erilecek 
odunla•rın beıdelleri cemiyet ta
rafından Ofis veznesine 1ıeslim 

ett;rilir ve makliyat; müesseseler 
'hesabına cemiyet veya Ofs ta
rafından temin olunur. 

3- M1EJM11J1RLAR VE 
MÜSTAIHDEMlLER 

A) Memurlar koc;peratifine ka
yıth memur v-e müstaıhdemlerin 
Qdun ve kÖmÜr .i'hiiyaçları koo
peratifle Ofis arasında yaıp1lacak 
anlaşma ile temin o!unacaktıır. 

B) Odunh<' rın rl-eıpolardaıı al
dırılması için koqperatiften veri· 
lecek vesikalarla ,.:akadar!ar ta
raf:tndan yapılı.r, veya bedeli mt:
lk<lbilinde kooper•·tif tarafındaıu 
memur evlerine teslim şeklinde 
de temin olunaıbilir. 

C) Kooper,.lde kayıtlı m.emı:r 
ve müoıt2hdemlere odun ve kıö· 
mür kooperatif.çe her ay ki maaş
larır-dan kesilmek suretile ~
masip takısille verilebilir. Oii..<! 
ks:ıışı kooperatif b<ı1'Ç!anı.r. Koo
peratif de !borcunu Of.ısl.e yruoa
cakları anlaşma mucibince öder. 

D) Odun ve kömür!erin m~mu.: 
ve müstahdıemlere tevızi şekli V€ 

bedellerini tahsil şartları koope 
ratif.çe tokan:ü.r ettiril'T. 

E) Koe1Peralif teşki!.fı.tt bulunan 
diğer müessesel·er memur ve mi.is 
ahdEmleri:ae de memurlar hak
kında tatbik edilecek usullere 
kıyasen muamel.e yap.ılır. 

F) Kooperatüte kayıtlı bulun
mıysn ve oorçlanaca\ı:ları para 
menısup bulurıc!ukları müessese
lerce temin edilm;yen memur ve 
müstahdemler ihtiyaçlarını ma
haUerirJje yapılacaki defterlere 
kayd.ettirmek suret.ile halk me
yanında dı.rlar. 

4-BALK: 
A) Muhterem halkmu'ldan sa· 

bit ve muayyen gelirli olanların 
Ofisten mühayna etmek istedik
leri odUJJ ve köıniir ihtiyaçları 
kaymakamlıklarca Ofisi"!' aldı· 
rılacak dört numaralı Jıstelere 
ve Ofisçe verilecek talimata göre 
mahalle birlikl"l'ince teshil ve kar
neleri tevzi ettirilir. 

Karneler dörder kuponludur ve 
bu kuponlar numaralıdır. Birinci 
tertip k;;mür kanıcleri ellişer ki
loluk dört kuponu ve yine bir'nci 
tertip ndun karneleri birer çeki
lik dört kuponıı muhtevidir. 

B) H or mahalleye tev1.i oluna· 
cak odun ve kiimürün listesi tev
ziden bir hafta ev\'el ait olduğn 
depoya gönderilir ve na~iye mü· 
dürleri, bekçiler \asıtasile halkı 
vazivelten lınbzrdar eder. 

Halkı>vlerl sakm la·nnda d<ı m"""'°"" 
tPftf:i> ~lrce'k.1 Bar.baros~ı n h~ıyaıtı.. 

menak~bi yr 'Iüıık drnizci!tğinp ya.p- I 
tığı biİjylik h mıetler anl~tılacaldır. 

cj Hali< ta~ in edilen giinlerde 
depolara müracaat ederek pua
lannt verir odun ve kön"?ürlerini 
a11r •• 
Yarıa bcyannaınclerin 

ne lıaşlauacaktır. 
kabulü-

SOVYETLERJN 
vaziyeti ne olacak? 

-!-

Müttefikler Murn!ansk'tan nasıl yardım 
ediyorlar? - Buradan başlayan demiryo
lunun inşaınndaki hikmet - Murnıansk 
ı;manında tahliye nasıl yapılıyor? - Bu 

demiryolu şimdilik emniyet altında l 
Alınanlar, Slaliııı:radı zapta çnı..,._ 

"°rl.ac. Bu emeJ.le.rinde mnl\'T"ff* o
.urla:rsa.., Vo!ga nehri h:J~ ... ına ha
kmı alacakla< ve cc mıpfa, ş·ma ıı 
Kaıık.a~da iJerJ,iyen Alıımın ırnuvvrt
ler:i de, ·k.ıQiayca , H<:rzt'r Denizi kfn'i.r
la rına ııJ.ıııa.;aılcla ı'<iır. 

Bu 91.ıret}e, Sovyct Rusya, iki k..ıBmaı 
s.yl'.ı~tnış o!aoalt ve Doni'ç sanıa!fi m~ 
takasından ına..l:ıJ:ıım tka2acaıtı içın, 
haıt"p 1-eıvazı:u.ınm bt.:y üik: bir -'la.sınını 
Ar..g1ıo - Sa!k\l<oo yru'<ilmı ide temine 
çalı.şaıcaJd&r. 

Bmııdon dbl"O"', Sovy.et Ru")'a.nın 

miiltefi\tleri ile olan irtôbat ;yollaı-ı, ha
yati b1.r (!'htmnniyet a!makl.ad..r. Bu 
i.f-Si!e ile, 'bu. irtılJa.t yol1ıa•rını, be- k.aç 
ya211da, kısaca, !almt boplu olat'3.k 
njita.jl(>.a ed:ec~ 

bfr..li"nıBont:~ dem'r yolu, bu~liıı, i.k... 
tısad! ba!mııdaı>, Rus or<!ulıı-rIIUD 
ha rıp ık.al:ıiliryeıti«ri muha1a:ıa et.ndt ci.
hetiııden ehemmi:ye1Jidir; çiiııılW. Ası

.gLo - S::.ıAionılaırı.n: R'til.."O'.ay.a yaıptıık
lan. ya!"dını lll mülı.iın hlr kt:;..'l"&., bu dfe.. 
mfa· yo'.u vastt.asizy')e, Rus ır.üri.afaa. 

cephe-•l•r:ne ~t".ril.eb:hr.ik.t:'li'ir_ 

Murm_.k demir ,,olu, Ça..-!ık za
ınarıtnciıa taşa edil.mi.ye başl.anlll;Şft ve 
11.Io.::O:w\·a, 1916 6ünı..'&İ'nıder.heı i, bu dıe

ilrııı.r ynlu il<', Beyaız ~'1, seoen.;n 
ht;f' m.evsim:·nde kulla11dır "'bir haJde 
bulun.atı )·Iuııınaıns Eınonına bağkınmı,ş 

buh.:.tl'l.(YOrtlıl,, 

Sovyat RIJ:l)>'a, billıa..,._, bu ha:ıp 

b'1Şlıa<iıktan >0nı'a, bu batı.in ıslaı-ıın-~ 
ve mJ<kııfa.astna bi!zyük b.r t.~.hemm~yet 
""fTdi.. Bugüo de, bu dem&r yoluna, 
bli()'il'k bir glll(Yret sadetm«ıkted>T. J 

Hari.tayıa bakıaımak göı.ıüıüz kli: _l\'.kı.r
rmı:mk'ta b~~lıryan deınlr yolu, 66 in.et 
de""""1M. C'rnuıbımda •İ<ııı.and.» gölıü 
bayıl.ınea de\.-am ettd~!t.en ooılil"a, Şa.rka. 

sıwpı>r ve <K"'1dR!.a"1ta> l.inwmına ge
lir. 

<Kanck\ ~ c:ı.:Xa• l~.;anı, senenin bti
y\iık biı' kısmuırlla, buzlarlıa örlülıüı:!Ur, 

Bu lfmııaiım, senenin ancak, eın sıcalc 
üç 111Y1-'lda iohlade edilir. 

Demir yo:1.1.ı bundan ~ur-a, bu lıil:na-

11rn C-e.n·ı..:.bu Saııkfsi1'lde bul.unoın ~Kem.,. 

lı..~:ıı::;u1Qan ~eçer. Bu ıicasr·ba·, Be-
:yı:a.:ı Denı.z oketıain.nda ve Omega kör
t-c.zinin. ~~kııundaıdır. 

Hat, tKeın> Oet-ı scmra, c:B·yelro
nıo~ a clıoğırulıur. 

Dt.ımiryolu, evv-elce, 4'B;yelıomorsk ,. 

•~n 90IH'a. O.mıega gö ]1ü.Qi.in Şi.nıaJ me 
~:ıtuna'n tPetroslroy,. -ü:zer.irı.rlen cLe
V..'.lg.C'Sd'> a tlfZı<?.lrlırdı. Pctro..L.~oy. Fi~ 
lind'y•lılıınn eline gc-ç:ı>.ce, Ruslac, 
h~ tıtı, Omega ıım.a.ğııı;.n Ü2e.I'ind.e b~ 
lurıan Omı·g.a m~ooasııoo çcvirdi~.r. 

1>e.mir yo'.ıu, f0mtga> dan s-..,nr:ı, 
fA <ikanıje!Sk> e OtaQ-aır şa.~a gib!J&:ten 
sonra.. Cen•ı...>tbe. ~r ve Mnskovat,Ya 

hıru-, ' 1 
~[·ll!mWn~ demlr yolu, bataııclakla.r 

ve orıtıain la r içfo>Jı•n .geçrr. BuQJU 
ıçin, uğradı.gı isia•syon leıı·, birib.iırin- ı 
den pt..r~ u.-;;:ik WyJerdt•n iba.retıtkr. H&t 

Birdent ire deliren 
Ana 

(1 inci 5..tıifeden Devam) 
·ban karısı Hacer isminde genç 
bir kadın ve 3 yaş.mda Elmas is
minde 'bir de kıızı vardır. Evvelki 
akşam kocasi Şaban e"" geç gel

miş ve gece karanlıkta oda için

de aya-ğına bir ci.>im takılmıştır. 

Btı cismia:ı çocuğu olduğunu gö
rerek annesine s~nmiş, cevap 
alamıamiş, elleri kana bulanıoca 

çocuğu ay ışığına çikarrriş, ölü 
olduğunu de~tle görmüış, cço

cuğumu kesmişler. dltye "~az a
vaz haykırm>ya ·b~!amıştır. An· 

nesi Haceri aram~lar, bulama

mışlar, dtğa kaçtığını öğrenince 

peşine dÜ'<!IDiişler ve ertesi sabah 

muhtarın evinin önünıı., ·bu genç 

kadıni anormal lbiı· ~kilde gıör

moü.ş!erdir. Kadın çocı.:ğu öldfor

düğünü bilmemekte .yılanla<ı 

geberttim• Qemektedir. Bu vazi

yet karşısında Hacerin b" rderı.bi

re delirdiği ve lcrzını öldürdüğü 

tmmin olunmuştur 

Hacer yav.usu El.masa Nacak 

denilen !:ıir ne\i kazrr.a ile hü

cum etmi'ş ve boğazını da sıka

rak boğmuştur. T"hl<ika ta cum

hunyet müddeiumumi muavin

lerinden Seyfettin elkoymuştur. 

Katil anre İstan-bula tıbbıadlive 
1 ı?(inderi1ecekl<r 

boyunda ~ur YL\l'ler, eb.eınnıİo/~tli 
k:ı"1'barııır yclk!tur, 

Nnrrt'Ç sahiUrrl:nd:e pusu kur.ııu Al
ma.n tahıteJlbaiıini.erini.n to...--pil}eı·.ndu.Q 

vt: A1r~ tayyaıreltrinin bonıb<..lnıın-. 

dan kuMulaıb-;en Ang!o - S3ksoq 
gr·mi:leriın:in getird:ği haı1p nı.ali7.Cmeei. 

Jı.1urman::k lirnannıda, t"k:seriıyaı ge<.-e

J»ri boplıtılır, Bu ~ı, Stıa·liıı'.iıı en;ni
yelini haiz bir aciıının erm-i alıtındllı 

buim.ıaın ve Mu.r:r.arıa et•l' .. Iında.Jd 
nıJÜtrtabkem ıkaınlJ.llcrda kamet edıea 

bWcrce insaın görür. · 
Li.ınaıı:a yığılan e:;;ya;aır, hiç dt.ıırdu

ru-lmıadaın, .bir t.aıra:ft~n da, 'kı:ı:~.anmı 
C'Ibinde bulunan -dL'nı: ı• ,.otu .iGtasyo
nuna taŞ'Lil)f v.e vügoula(f.a dbl<iA.rırur-

lur. Bu <ı;ı.... d.-.~a ziyade, •ık 9lk, 
Yuıkua ge)oen Alman tay:.Yare ll ... cooı ... 
lal'ln'_n lKJlr .. balaTı c.•ltir.dıa y"Jpı~ır, O 
zamanlar ô.a, Rııs h~\'a ınüd"1f· a top
J::.,n gürler, Rw!.arrn id'Llre rtliği İngi
liz, A.rnPr'ka t.ayyaTe.I erl lıaval &!&1'~ 

Yerde ve havada ~ıyametler kopur. 
Murmaask, hava kL.:.\~·C'llrrinirı hü-. 

cumt:ı.rına kanşı, ço!t ıyl tahkim ol'l.lllr
ın'ı.ışiur ve müd.aıfaıa Leşk:lil.ıt.ı da 'kuv
vetlid~r. Bu st(Yedrdir kJ, Finlündiya-
14U oraya J~ bulun.:ın tayya~ 

ıtwytdaınlaırmd'an k:ıU .... --aın Alman, Fin 
tayyareleriınfn, dıurup dinlenmed.en 
dıcvam C'dıcn hü.cumlarma d~yaın ... blh
yoı:. 

Ruslar, hava. tll'lidd:faasında, her i,
tlka>n1eıwı, o Jı:adaoı- c<J1k l<ıp atal'iar ki, 
lıa.valanan Rus tayya.reh'ri bilf•, bu 
şiddetlı ba'raj ateşiıntle-a. estrgl'nı.nez. 

bu yüzden, toeOOıi a teşl-eri ile kmdi 
t.ayyareler'ni de dilşW'Cıün<.l~ri olur .. 
Bu ru>re!ret, ~aırı, h;>r ne palıasma 
olursa olsoo, lkıu1'la<maic etıd.şe;'1ıdoeo 
ileri ge~. 

Ha va Vhlliltesi savul unca. trenler 
harekete ı:ecer. Bir treni, ed<se.riya 
tamior .malz.eınesi dolu diğ~ bfr t..reo 

taktp rder; oünkü Alman tayyareleri. 
ıı;,ide bir de, damiı· yolun" tahrJp et
mekte.d.irle-c. Bunun için, t.amlr treo.

Iet'i, bozulan ye-rleri çabucaık tamiT e.. 
derll"r ve eşya treıı·leı•inin yolda ee
ci.bn.em.e.e-rfoi temin ed-er~er. 

Mıuınnansk d6ffiir yolun'llD. her istae
.,.onı.m:da, her köprüsünde de, kLW

vetli müd.c.ıfaı.a tertkbatı va!'"'dk. Alman 
tayy,.rclen, Y"Lda g'den trenler da 
hüou.m ediı;yor!ar ve ara sıra aıa., blJllı.. 
}arı, tahrip edi~rlar. 

Ruıs!ar, FonMnıliya cepheMıd~. kU'V'-0 
vı•tli olıdulklarl içim, Muımıilıni.fıt hattı., 

e;ındiliık. emn.iyet altınd:adı.r; tik.at Le
:ningrad sl!lk:ut ederse, Şarlka c!bğı'tl 

i:rrhyf:"Cok. oic:ın A~man kt:'\"\Ctlerl, 
dc-ıcir yo~un:.J ık:.,ro:hı'. 

Görülıüş-or 'ki, l\iuıltnansk dcn1U l~ 
~1..1. ~ay.esin'Cie, RU!.:ila;-a, epı>yce ya!"tiun 
ya.pıJaıbil·'J~or, nrnrrın ne ·k2d:ı.r fed.6.-o 
k3'r!.ık. ve güçlt.lk. ınuka·b~.ınde . .. 

(HALK SÜTUNU) 
(İ.ı arıyım, 'l§ı;t iisti'>pen.t 

m.ektup1.arı lnı. sütu:nda pa;rı:ı.:rı.21 

olarak neşrvltt"1LT ve yer im~ 
bttıund tıl<çıı bi1' kaç defa tekror 
ediür. Aynoıı dilek.le?'e, m-üşloü.!

!ere de ceı:ap v<n<ilir.) 

iş arıyor 
Orta derecede tahsili olan , ya• 

zısı düııgün, hesabı kuvvetli 17 
yaşmda bir kı'Z!Il. Hayat şatla.. 
rı-nın ağırlıgt ve geçimm zo.rlaş
ması; m·ütevazı ailremizin varida
tını bira-ı: olsun arttirmd<ı 'o:;in 
!beni de ça.lışmıya mecbur lbırak
lığından iş anyorum. Ba1'a vazo
fe vermek mlifıında bulu-nacak 
olan alicenap i-ş sah'p!erinin lut
fen Son Telgraf Halk sütunı:-nda 
B. K . rumuızuna yazma:arını hi.il' .. 
metle d;lerim. 

İŞ VERENLER VE GELEN İŞ 
VERME MEKTUPLARI 

Dalatilo ile yazaıbilen ve Qlduık

ça iımlası <bğru, Araıp harlleniııi 

de doğruca dku~·ıııp yaz2hllen bi.. 

ıbayan aranıyor. Taliplerin Ba:..1ur

l<iiy - Cevi<Liilk Sulh Hukuık Maıh
k€Inesi civarında FQ\o • Dalktilıo: 
S. YıJdmma müracaatları. 

K. B. - Naımıruza bir iş ~-eııme 

mekıtuıbu gelmiştir. Acele aLma.

lll'Z ır.ercudu:r. 

iş. - B>iır iış vem>e mekıtulbuııuz 
vardır. Acele alıdırmamz ı~rc~ 
duı: 
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İstanbu l Ruın imparatorluğu, eski yerlerine 
sahip olmak için, hem Türklere, hem Frank
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MÜJDE 

O L S E N Avrupa Salonu 
KADIN TERZİHANESi 
Kl(llık ~;S)"O<lla,,,,. tuoz,rlanıyo.r. 

.... __ i;üiıii"c~dd;~ı;;. 117-2 ---4 
Nafia Vekaletinden: 

1;ilx; ;,arşı canlı bir harekete geç- Bii)"ülk lrın Sel~Uk İmparaıto.rlu- 6 Elksil<ncey• konıı• ın •: 
nJi.ıkrui. Franoız lmparaloru, Llı- ~wıa zınınen tiı'bi imiş ~i ol- 7 1 - 5" i,,eri İ'<;nc • Ş"b• Müdürlü&U bölgesi ıç-nde buk:ıan Kırkaajiaç • '· • ·- - - -• 8 

ovac;un Bakın;ay \'e ç .. nbid~re t-eyezaniarıından .kurtarmak ma..ltsadiyle yapıla-
lisatJbe kuın:"nda ediyorou. FraTJ>- ır.-.i<!a beraber i-cabuı<la ikendi iır ca1c oornyat vl' sın•! b.a'4t inşıatı. 

.. -

·ı. • -sa İır.ıpara1ıoru, Şamın kapılarına ta:lallermıı. korumak için biııbirle- 9 Tahmin edilrn ~ı bedeli tiat vahidi esıısı üooerinden c706.&3b lira 71 

dayan•ncş ôüvu.,"'-l()ı:Jrdu. Bod'llan rile llııirleşiyorlar ve baızan da ekiş- iruruşlw". 
ı-r 

I • -

''C hempaları mıüyetiııde ili.ler. maııfanna müımaşatk:dr dal'.rrana- SOLDA..'! SAGA: 2 - El<si!tme ~.l01>42 tarihine rastlayan Pııza.t1<'.; günıi saat 15 dr Anka-
Tü.nkmenler, k~lerinden 'bel:kıi rak mevcudiyetlerini kurt&rmıya redıı Su ~!erı R&isJ;ği blnaaı içinde 1op•acan Su Eksiltme Komisyonu odasm-
yl;<z ın.iili fazla olan El!ılıxı~'be çalışıyorlardı. ı - il.er; ~.:>~ Sonun•• N ü.ves;,.- da kapalı zarı U.$Ul•yle yapılacaktır. 
ıkar§l Şam k<ılesine kapanıtrak a- Tı<ııirin bu karıştk d~n le '™""""""' 2 - K.cı.!e, Geci aöııder- 3 - İot<oi<.Jer EJu.-iltme ~artnamesi, Mukavele proje,;, B•yındır!ık 4leri. 
nı..'<iane ciövüştüler. Bu sır.ada İran .istifade Pden Franklru:· Kıdise sa- md<, 3 - K= re.;, ŞJır<, Sual., Genel. ,,..nmn,.,.;, UmU'!Tl.i Su 4leri fenni prtnarr.f':>i >le hUOU6i "" fenını ~art-

.,;~ 
4 

_ Evii '-··~n 
5 

_ """":ı:dll bir nıımeı eri ve projeleri •35> 1'ı-a <33> lcımış k>ı.ı•ş)Jirnda su İ)Jrrl Rois];ğ;ndı:n 
Se'çulk '11üı1'.kleri lrolund<ll1 olan • ...., olma.lr.la bercl>er Antakıyayı ...., ·~ .,.,.,... a•.o;ı r rıer. 
' ~1 K ~-· do" y';,,,;;yo~ da ellerı"--'e bulun.dUT'""""'"l a<mt, 8 - Para>, 7 - 'Beya• ~- • Ek-;"-- · ~'! . · . ... ~ ...... .,.er u.use gTU ~~ •• '""ı -.,- ar ve . . .., • - .,.,w,~,e l'r.,_. me1t ~n l&te!<li'er>n c32.015> lira •39> kunı~luk mu.-
lardı. Ralıa cwarlanna gel.m.lij- bunlardan b~ka lJrfa ve Antey ten e<rl'l', Nota, 8 - Şdl>ı'et, vermd<- ı-.kknt teminat verm~i vr elaıiltmenrn ya.pılaaıjı ılirıden en az Uç ~ evvel 
lerdi. iıavali.;:ine kaıdar pn•r..,;liklcr tesis ten <'fflor. 9 - Elıemlıer, K;muıı, bir dflrkçe ;Je N..t;a Vel<MetiTl<! müracaat cdrrek bu işe m..ı..w. olmok Uıı>ere 

F'rar.sa lırrp&ratocu, ve Kuıdüs et:ıllıl<j olwyorlardı. YUKARIDAN A:,AGIVA: 
1
·.-esiu alma lan ve bu vesikayı göstermeleri ı;.a.rtttt. 

Kralı Boclvan tehlı:kk)'i ,;ezdi.ler. Bu kuvvdleı aras:nıcW Araplar . Bu müddet ;çlndr ~ isteğinde bu)urun>Yanl&r etc.;lt""'ye giremezler 
ki/a Tı.irlkmenleı:foin niıyoeti fena }ki lruv"'V-0\e a., icap ettıiği tal'2'<la l - Denrz. n.aıttı v-am,....,. ol, z- .. 5

. - tneı1cµı.-ı•n. Mdlt rn<!khı!!Janru ik'nci m<Kldede y..zılı ..... tıen bôr ..&ı 
··". H-Hal.J.' ve h- de K-"'"'"''- müm=~'tık<ir ol.arak ya,ıy~lardı. Kabile K:ılmaldan eırW 3 - N<ıtA, oncesıne kadar Su Jşl•r• R<'isliğine makbuz iurnlığınc" v.rm<>lerl l5ızm><lır. 
~~ ~ ""' ~.. ......., -.- , ~ • • :>ostada oJ.aıı ,reOkmclc..- kab.,J e4Jlın.'Z. <7840> c9708> 
tf.i zaptech?cekJerdi. Eodvan Şam Halife kuYvetloeı:i de bir mevıcurlt- Teı,.; eim, Tusi ı-. 4 - Dtri lt-
rnw.'ıesa.ras:ını tıer'k ile Af\yadan yet teŞl<ıiJ ediyruıdu. Fakat lbu mev- ~· ,,.._,. emil, 5 - Bil" ııed. Elazığ Vilayeti Daimi Encümeninden: 
gelmekte olan Türkmen kııvvet.. cudiy.et Türdder.in kudret""' lloııv- 8 - Tf1T>i -.rar, 7 - Örmeltten e--
Jcri imenM yürud.ü ""'onları kar- vetleri a.Jtuxiıı p_ mir, u~ Te"" fiı:Ar, ı - Aıt- l'!l4zıi ........,;nde ~ılmakta oan 10 ~ıı ~ı I>~ üçtincil 

ıJ-~ ,__....., Vuıkua len '-'- -·--..... b" · ~ 9 ı.s.ınt ""8dı kapalı :ııaT'f U.·ul';yl;ı ~,.,.,.,, 'lı:omılı,,,,.ur. 
~ "'"- """""'· ge .,. İstanbul Rwn imparaıtıorluğu es-- ~~..,__ "' nehir, ~ leJ'1>Ulf, - , 

-·"- -'---'· -·-"lu"p ve pe'"""a.n ,,._......._ N~'· 2-K~lf bedeli 23574 hı-a 75 o..-·- ""~ temina4 1768 ıı- ıı ...... _ m""'""""""""' • .._ . .., iki yerlerine sahip olmaık iÇİ<ll lhem ~,-er=. -~- -- ... ·~ ,_ 
oldu. üste de aııgı:n Bıodvan Türl<>- Türldere, hem Elhlisaltp Fran&ıla- Dlinkll hulmııc.nJll halleılilm.İf ~-- Bu İli" a ı 6Vnk -·-•-~,. 
menlerin elhıe esir düştü. '-- d Ar 1 ,ı.;;~ ..... -~ 

1 rına ve '"'u' e ap aifa ~....,- -1..ıı: A. - Keşif c\lM>i<. 
Kımıan 'I\i.ı:1kleri yanıi Tüıııkınen- ,_. maıırlı. R1.1m İnııpaıiorlug·u bııızan B - DmH~ fl'r1n~ı. 

ler bir ElnUl'hı kuınaridarsı alt.onda 1 2 • ~ 5 ' 7 a ' Fraıılklarla beraber olu.p Tür8<ıler ~ " C - Hwusı ""' f.enn! şartaa.me, 
buJUIOO()'orlardı. BWllar Eımenis- .. . .. .. B d ı.·• 1 D - Y.-V>ele Pl'Oi""1. __ _, • . _ _, ,_...,_ S , uzerıaıe yunıyor... azan a u••a-
ı..,,..a ve ;:,uruy ...... e yer • ....,_.,.,,. e• 1 2 İote.ıcliler bu ewekı Eifo.ığ N•tia Mfrdiirlüı}ünde g<;rd>ôlirler. 
,uıki Sultanları blJ'l>lara Kudüs . aık kalıyordu. Bi.rçol< kıereloer de Türklerle karşı karşıya gelımeıncl< 5 4 - Eksiltmeye ;şlınık edebilnwit i<;ln ""1"IN.m mu<:lbince bu oıı iı;ıln El-Azı: 
~elırile civarla.rını tah>-is etımişti. üzere onlarla sulh yı;pıyordu. LB.- ~ alınmış elıliy .. t V<'•ikıı.• ""'T;carc-ı Odaıa<ıın kayıt vesU<:a<ıı ve lkin-
(H 475). Kıunanlar, Şam ve Ha- 4 · rnıııdd>ede razılı moktaTdlı> muvaıldtat teminat mııkbnzu veyıı. m<"k1.ubu ve ...._ 
lt'be sahip o1dulıı:r. Kııı:lim ikıinci kin Wt.ün bunlaıra rıı[;ıffien 'Düıdt 5 itııy.ıde in§ılatın dev•anıı mliddetlnce ~o.t k&lfa& bclunduraoağını la.tıhüt et(;ği-
Bcdvan namık bıır Fran:k lloralmın aılnnlraının ardı sıra:;, ge1ıı:i~ycır- f; ne da.ir ı...a.!ıhütnBme go,ı.-ıımes: lazımdır. 
biil<mürıde buluın.u<yr>t'du.. Fakat du.. Atabt>yler ooıımuş bit- idare 7 5 - E!<.'Ollıne 2819/ 942 tıarüıinc r:ıslla;yan P-...... .-ı...i c\mıi .Eat 15 do ViJ.A .. 

Alıınan ve Fraı.ıız Elhlisal:ilıi kıüt· ile >.afa diışmuş gibi görünü~·oır- "'* Dalm1 EneU"1'f'n; Tu.!.Hs
1
nde açılacaktır 

ıclerj ortadan )IC4ı: edüı:ıiştt far. Franı:tl.u- Ehl~p ı UN'lletle- ı 6 -: Tffilôf ındttuptaıı beşinı:i maddedıe yazılı o lduğL !ır.erı• eıtsalnıeniıı aç. 

A
---'-Ju, '-an T" ... ·. Seln-~;i '-~'. .• _.__ ma """ti ol:ı.r<:k tıcy.n edi" ;ıı .. a.at ıs şin ı >&at ev..-e!ı ol.>n saat 14 de kadzr Da-
IMU.U u ""~ ..,... uıu rue bu ı..t.......,yleri ortadan kalrlır- !i 

l<ün.etlerintn perır'.ııeııde kalan dı. Tamam.le Suri:yey<? ve An~ j , imi Encıiın<n Re" l :ı-ne verilecektir. Posta il<' gön<i<>r'.ec..'I< m ktupların da ,,,_ 
kuvvetleri ırtabeyleı- elinrle bı> lurfa hakim ohıiaık sevdı:mna dü- j------------- ~t s:ıeıt il ele k:ııd:ır gelmiş olma.,o ve d!Ş zarfın ~-ür mumu ile tuıpatıJ. 
"u:nuıyıordu. Bu a.tabeyler müıhim şüyu<laıdı. Fak<ıt Asyadan dur- lrnış bu.Jumıı....ı Uızımdı.r. 
J.

_..._ __ ,,...: koal ...o:..-ıar ve Etı- d 1 PoSt.ada. o:an gec'kıne'.er k:ıhul cd.flm, z 
~llM<(.>~ .. ...., ""''v• ma an ge en Tül'kmcn kolları 

füa)jbe K>al'Şl duımadan mı.ihare-- bcylmnin riyı:setinde Frank~ar~ 

tlO~Sl> 

beler ver:iyordu. Konya Selçı.ık Araplara, Rıımlara hücum ederek 
ne \ııreti zafiyet içinde idi. Ar- ~i darmadağ"fil ediyorlırrdı. 
trk omm hüı:."tim ve nüiurru bulun- CD..'V var) 
d ğu yerden öteye geçemiyıoırdu. ı-------------
Yalruz İran Tül'k Sek;tıaı: İmpara-
1ıorlıığıınuın lıUkmü ata!ıeyıler ü
zerinde cari idi. Yahıız şu vaid.ı 
ki Şam, Halep V'l'5aire atal:ıeyleri ı 

S l" ve Bapn •bg,r;: ı Etem izzet 
r ,.,, - Neşrcyat Dirrktörü 

C•vrl•t KAP-'\BİLGİN 
SON Tı:I.GRAF MATBAASI 

Resmi dairelerin ilan iş,eri 
Hakkında Mühim Bir 

TEBLİG 
Şimdıye kadar resml dairelerin illınlarının neşrine la· 

vamut eden merk.-.ıi İstanbulda Erzurum Hanındaki (Tiirk 

Maarll Cemiyeti Resmi ilim İşleri Bürosu LimHed Şirk<li) 
tadiye halindedir. 

Ticaret Kanımunırı. 232 nci madclesi mucibillC'C m.;.lıke
menin tasv..bme iklran etmiş br şüıraka ltacan olmaıdıi,rın
den Erzurum Hanıındaki Şil'ketin muamel3t.a devamı ~1 
d~ir. Bu SEbeple iLinlar=ı doğrudan doğruya 

İSTANBUL ANKARA t:ADD.ESlNDE 

KAYA llANJNDAıd 

TÜRK BASIN BIRLIGI ve 
ORTAKLARI RESMi [LANLAR 

KOLLEKTIF ŞiRKETiNE 
ıröndenlmesini rka ederiz. Şimdiye kadar Errurum Hanın
daki Şirkete gönderilen iliınlarm da Şirhtimize foıdi edll
wıesi0in bildirilmesini tav•iye eyleri&.. 

Zabıta Romani No. 111 l 
•• 

Sen mi Oldürdün? 1 
Vıısın: EDGAR VALi.AS Çeviren: MUA.1'1MER ALATUR J 

ıw,..ı.ir şey yuk Matınaz.el! 
Bıl cesaretirıd toplam.ya çalıştı: 

Mlibaade edinı:z de gidıip ıken-

d,,.ınc haber vereymı, de<ioı. 
Genç Udm yüriıırr.ek .iıstedi, 

fakat Bil mani oldu: 

- Ben daha ewel ı;ıd4> kerı<li
sme haber 'Verirsem, daha mu-Ya
;(ıık oJ,maz mı Matmazel? 

- Ydksa yanında başka lbİ'risi 
m:i var? 

- Hayır, h•yır, .kimse yd<. 
Mil_, Trent iloi e!.iıı.i kaJ.ças:na 

d:ı.y,;;.)araık, Bil Aner'.cy'i yukarı
dan aşağııya k<ı<la-r süzdıi.: 

- Anerley, dedi, )oksa bcr.a:n 
gdır{ hakık.tı.da k< rıuıısind....n ba
zı cmioler ın4 al<lmıız? 

W güllımsemiıy e çalıştı: 
- Ma.tm .. :zeı Treı.t, ne wıy le--

ıınek istWığınl2li dbğrusu an.tı.yi.
mıyoru:m. Benim :Mö.;yö Suıtb •ıı

dan aldı,ğırn bir te-< eınıır var: O 

da siızıi loeııdisınin yanına götıür
mek ... 

- Berıim ;.çın de l»r ~ şaan
panıYa h=l<..<iın1t1: mıı? 

- Şampanye va.r elbette ... Şam
<panyasııı olur mu? 

Genç kadın am a<:ı güldü: 
- G~a si<.de daıha ~ şey

ler doe söyl.enıdi.. Mesel>ti Fra'lllk: Suıt

ton giittii:<tm sonra, siz beDli U'YU

muış, kıaJıınış göıiirselllİfl, tıôç IDEU· 

:ka k.apı>lıı:;.ıy acakbınız. Öyle değil 
mı? 

Bil tüıküruğürui yuttu, 6EGini 
çıl<annOOı. Çünkü ooyle biır 6\lal 
llcarps.ında lwlacagın.ı biç ll:ıEkle
rniywdu. 

·~.~~----------
,.- KlMY AGER -.. 

1 
i~a!~.~~~~!~~ lı' 

ko.sı karşı.aında İaeı Bey Ram 1 

'-- 2 "' ut No. 8 rl 

O. Cemiryolları va limanları lşlatma U. İJ3resi ilanları 
~h:boımır. b<de' 2200 ( k bin ıkı yılı) li re. uıon ıo,ıflıo <on '~) kilo kül 

rengi tc,prak tez hy• (5/1 re :~--'.n/942) p,,"'. · gun<ı o.at 15 (on ix'\(,P) Hly
dıarpaşada Gar biır.ı.sı <it.hı ·n.d<>ki KomUycn tarafır..d:ın lo.J)QJ zarf lli'u!.le satın 
olınaca1<1ır. 

Bu • gt.l':mflk Jatiy<f"n crıu 165 (yi.ıı. a•tıntş b~) lu"A t'k n•u aıl(itnt beminot, 
kan:uııın ta.ıy ın et" ... e. f ve .l\ ... ':lr!a !!ı.•~ r.n n r: nn "YTll · ı 

(on dörde ) xadar Koınzy<Jn Re~Sıhğ..ne \" t•r.1: r eri J tızımdır. 
B l jŞ<! aıt şartnamf'lı:r Kon-ı::yo~ ıJn p:::ıra ız o!ara& d.ağ,tıiın·,ftk1adır. 

cl0152> 

BELSAMiTOL 
İdrar yolları i~abı, yenıi ve eSki BELSOOUKLUGU, İdrar 
rorlui,'11, Mesaıııc ye Pnıstat iltihab~ Sistit ve Koli Sisı:tlere, 

Böbrek ra!ı:ıtm7.lıklarına karşı en müıkemm~l 'bir ilii<; BELS~fi
TOL'du-. BELSA.'JİTOL kull ananla·r ylik:arıda yarzılı hastaHk:la-:-
dan çabuık k't111tulurla.r. Bütün Eczane ve <"C'Za d"'!'Olarıında."l 

arayınız. 

·ı :E..mımOniı. Em!ik. ve Eytiffl Ban-

)'" ~jiimm~~~~~ Kız ve Erkek kısımliırı 

ı BOGAZİÇİ LİSELERİ 

Saç bakınu ıriizelliğin "° 
birinci ıartıdır. 

Petrol Nizam 
Her f'Oanede satılır. 

G""'1Ç karlın Wırunün a.tirasıru 
bıraıl<ıınadı: 

- Evet, ev'l"t! Nasıl da •!Yİ lker 
fetmtirjıim? Falkat size 'bir şey roy
liyeyUnı mi? Bil' defa beni ~-en

dırm<ılk za~ ikatıaıım,yn: 
caıkısınııı.. Çünkü uyumıqyaq1ııma 

da-h.a evve~n senet vere:yim. 
Suıtton bımıdan ç:lk<!.ığı zaman, 

ben de beralber çıkıu!ağım. Onu 

ibu daıklk.adan i'.tıbaren kat'i!Yen 
:ya.ln.ız 'brralmnxmı. O zannedrıyoc 

ici, 'beni k.aıfesc koyacak Yağma 
yok. Ne royledi!kler'.mıi i~r.iz 

dEğil mi Siz :yıine talimabnızı al
mlCj olllllw. 

Bil kendınıi topar 1 adı: 

- MMımazel, dedi, ı:k>ğrusu bu 

söyledi:kle.-ınizin bir lkeliınesıni 

b le anla.eh~, Arap olayım. B~ 

cası her·kesin saygı göstenlıiği bir 
klüpıtiic ve ... 

- Hafı, tıah, halı! Herlkuıin 

saygı ~tenliği J.Jüp ... Bu iiJk ha

lbcri ıWx!es:ı ~orum. 

Ana sınıfı - ilk - Orta - Li>.e 

Bı'lbün k>smıl"'1'<la dersl<>re İktf\11"'.sı.in 1 iııc< P•r:>!'n>be gün\! 
~lıanac•'ktır. 
Yatılı ve yatı&ız ta!lebe kaydına ve eSki t.;ılebenin kaydının 

yenilenmesi ne başlanmıştır. 

ARNAVUTKÖY ÇİFTESARAYLAR -Telefon: 36-219 -.J 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Hastahane
sine bir Eczacı alınacak 

Mersinde bulunan Dl'n.ız harp okulu "" Lieııııi h-8'.he bir r=rı &h
neıcektır. KftXhisin~ 3656 S80-"llı. kanun hüküm~rine göre 140 J(rcıya kad&r ücret 
verJe.colcW. istf.k!Jıerın Drniz 111~1ıema miiTaeaBUaın. •8246 _ 10401> 

Devlet Denizyolları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

İşletımEmrndr ıoo lira kadro (iıareil; bir tct>rit modrin>of.li#• ıııılllnh1lldl''l' 
Buroua 3e1lll ve 36~ ""Y'h kaooıı mtıriiııTJ~ri ~ mıık}nıst . 

na-. 
Ta}jıpJeı'llı td<ıır1>I ve.'1ıııılı«iyle birlikıle İr;!- Zat İı;leri 

üilüo<' müraoaattarı :lüm:mu il4n ohızıl.li'. ~ı 7Z> 

alı-

Eskişehir Tayyare Fabrikası Genel 
Direkt·· rlüğünderi : 

Faıbrıka.mı:z k.adroc'll<".d3 e<;ık bulunan 1ab;p yerine 3C56 rı:ıyılı ıııa.renı ıca
t>IIDU 90rçc-.esi <L>lli~nde a<;garl cl70> ~ •26<» lira q!lk ücrei.I<> bır tabip 

o.lımeaıkt:ır. Almac<ık tabibin iç hutalıklann mfrt•ı-r.......ı olmıısı -anı l<rcilı 
olduğu glbô b:rtün ııamanmı fabrikaya l"Çış:"€t:nesi "'rtlır. İ..,.i<lil<>rln leti<l'a ve 
yedlerirulel<; v.,,..-ail<.JP beraber Genel Dinktörlli#> mıirac<ıat e>l.ıncleri JJdn 
olunur. cl0227• 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
Yt•dek Tbb. Tğm. Ha<&n F<!'\/7A otlu R~t 39174, 
Yedek P. Tuğmen Cafer 49222 
Y('df'lk P. Toflmen Hüoeıv>n oliltı Hasbi ~ra H-..ı 50233. 
Dm:r. Tğm. Cıınıil ÜnaJ 
Top Tgm. SAdi YO<i·evh 

N~e Tgm. iuet otlu Arif H>kmet Be<ton 16889. 
Tub_ Yı.lı. Ohar>ea oğlu T<>ro6 Ba!ıkç-cxan 3879' 
Top. THm. Y.ılıy'1 oir;lu Adil SoJl"'r 50463, 
Emeldi Top Yzb. Ra•!.,, Akbatar 328/U - C. 

Y\.hr da ·~mleı- yaıı'· )Mtk st;ba;y}a.rın. acele :ubemi1e ınil11.&c<ratları 1J4n 
CDevanu Var) , oluru.;..ı:·. •124.Sıı tl0365:t 

[ Harp İçinde Neler Oluyor ) 

Novyorkta 11.000 \ 
Taksi seferden 

menedildi 
Bu harpte en kıymet kesbeden 

madl:lelerden biri de , benızin. dir. 
Muharip memleketler cbeozin• i 
ceıphe gerisinde ~et tasarrufla 
sar.fetmekte, zaman geçtikıçe taıh
didatı arttınnaktadırlar. Bu m..,.. 
yanda Nevyorka on bir bin taksi 
otomdbili ~'.emckU>n men.otun,. 
muştur. Hl'.:!ber verildi!;~ne göre 
bu miktar N wyorık olooldbil'le-
rinin üçte 'birini teşkil etmekte
dir. Yine Ne\-yorkta taksi otomo
biilerinin yirmi kilomet..eden 
~ı gitmeleri ve ·beher seferl.e
rinde yirmi \beş •kilo.metredeÖ 
faz:la yol kat.etmeleri ve şehrim 
tıariı:ine o:lrnı·atarı menGlun.muş
tur. 

Kadın ayakkabı 
ları ökçel6rinde 

tahdidat 1 
İrıgilterede kadın ayakkabın~ 

ınnm. ökçelerinin 2 1/4 pıııstan 
fazla yüksek olmamaları ve ök-
çelerin de ekseriyetle taıhtadaıı i

me! olunması kararlaştırılmıştır. 

Taylandda değişen 
bir adet 1 . 

Tayl.andın haıftıe girmesi ile be
ra'ber deği{ıen adetlerinden biri 
doe csırtta taşınan çocuklar. m a
zalınasıdır. 
Taylanddıa çocuk bo!luğu ha,y

ret edHecck derecede göze çar
par. Orada miniminilerinı yanla

nn<la, kol.J~n'Nla taşıyan ~·lnız 
Avrupalı annelerdi. Tayland ka
dınlan ve ba.'balıan daha henüıı 

yürürneğe bıışJi.yan yavrularını 

sırtlarında t~ırlar ve böylece e-J,. 
lerı serbest kala!'ak 'herıharııgi bir 
.işi arkasındaki yükle meşgul oJ.
madan raıhatça gıörelbilirlerdıi. 

Fakat ora'ıarda harp 'başlayınca 

27 Eylul 194:.? 
18.00 Program ve Mıcmlekct saat 

Ayarı. 

18.03 Miiz:t<: I<•d;yo Da.ne Orlm;tn..-
(Şlf: Ni.ad Est'ı·gn), 

18.-Y.i Müz'l<: Fasıl Hey'P~. 
19.00 K<>nu.ı;ıııa (Zi!'a•t Sll<lli). 
19.15 MIİ.lllil<: Fa,,.J Programının ~ 

va mı. 
19.30 Mcml'!'i<·c• Seat ~' ve 11.-

jııos Haberleri. 
19.45 Sr.ı'best 10 Dakika. 
19.55 M•Jz:k: Şaıl<ıl<>r. 
20.15 Ko1>ı..,"""'1 (lli.t<i<'şnH S..,.h). 
20.30 :Mi.ill;lk; Oda Mus ;,,; - c. 

Frnrıck Son&t'ı (Kern~n ve Pi
ano çin). Çala<>lar: oman -. 

rar (Kı·maın). J.tıtıwt Fenm~n. 

ek <.>r Tı:!'ar.rllı k"dınlar d8 er
ktklc:ı ~il.. s"''3.!i işlerinde ça -~
n1aga koyu:dul ... r ve cocuk:· rn11 

arıkalarından evdekı 1ıe .. re bıröka
rak ormaruarda, kırharda, nakli
ye ,yardım h'7..meUerıııde erkek
lerine yard,ma ko.~tıılar. 

Merasimle kesilen 
erkek saçları ! 

Mcığo!istanda 5 yaşına kr.dı:!r o
lan tekmil erkek çocuk'•rııı saç
larının sıfır numara ile kseihmesi 
mecburi tutulmu.~tur. Eskiden bir 
adet hükmünce olan bu usul ·''m 
dı her mıntak;;da yapılmakta l. r. 
5 yaşındoın sonı a C'rkck çocuklar 
tcpEdeki saçlarını uzatı:iar ye 12-
13 yaşına gelince :ıcınl:k!er ,.e 
merasimler tertip edt>r~ k bu saç
lar keserler. Her çocuk 14-15 ;' -
şına basınca edennı<' -~c m~cbur

dur .Evlenince de sa~lar se~l-.Pst.. 
çe watılab'~r. 

Elektrikl i 
iskarpinler 1 

Amerika da ve bl lhassa Pasiıfık 
salıillcrindeki büyıük şchiderde 
<elektrikii kad;n iska.ııpin'cri> 

moda ohnı>ğa başlamı~. 
Bu iskarpinlerin içind<', burun 

tarafında , . ., ynhut da ökç:es:n.n 
içinde bir pil vardır. Pili ıe:1eıt 

ibi.ri ayakkalbınm ucunda, diğP'İ 

ökıçesini.n arkasında bu!unan iki 
minimini elektrik ampulüne b<ğ• 
lıdır. Taıbana kuvvetle basınca 
uçtaki ampul locin rl, ;,rka tn·at 
taki kırmızı ışık ne~red,r. Ik va 
WhHke:)l• zamanlar n<la \ e ı ,lt\..· 
lann karart;hp maskt'erd <:' ge
ce saatlerirdc caddeler~. k2h
balık ka!ldtrıml.arda dola, · n genç 
lozlar, kadır. 1ar bu ct1ektrı~ i i!>o
ka"Pinleri. giyerler! 

Zifiri karanlı.k ,:ıçinde, yollarda 
küıçü:k ateş böcckk.,.mi andırır 

şıkların da>mi hareketi ve ra
sıra sönÜjp yanması çok hoş ve 
garip bir manzara arze•mpl<:•eı!.r. 

S. MELEN 

ZühreviyP. ve Cildiye ııo:eha. ı 

Dr. Bayrı Gmor 
Ög"rdeo sonra Btyoğlu Ala Ca
mU kars:.sı Hasan Apart. No. 1:::2. 

Tel. 4 "!ıR•' c::ıa::;:ı::;:2tl 

Alacaklı ve verecekli 
ve mirascılık ilanı 
Sultaıııabruel 5 !n.ci SııUı il :ıılı; 

H<llkim li&lodcn: 942/15 Tl' re'<•· 
j,taımul Kurnkapı Zir:o..in.:!C~l·n w

kaığıf)lja. 20 .No, e\ıdt' mıuıkin\ ~ki'n. 

9/2/!f42 ta'l'ilı!.rıde öl<'-~gü b•l"d·den V'a
sllilti mir&ıBCJ.].arıntn işbu i!iln tal 1,11.n
den i:...:.ba.ren 3 ,.y v•~ ala~C·dtlQl'ı .ıe 

ve-:-ect"kllt!erinin ise 1 ay uı i 1:-da 
m.<.tlke-rr.emlı..c nül!'at"a:A an H.ı . •ı•ru, 

aksi ~ .... bunl.antan a:tıctkl'atr"• 
lııa!<lrnıda K.anunn MN••ni.ıın 534/561 
rrıadde<;i -- latb.< ('dl~-
ilan olımur. 

(p;,,no). 1-------------
21.00 Konuşma (Evin Saati), 
21. 15 Müzik: Şaıi<ı ve Tüıttülıor. 

21.5 O Aırikara Sonba.hocr At Ya n&hı>-
J"'UlJ n Nebicelprl. 

22.0 M'i.izik: Ş:m So!o''an. Sopr&U> 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
Halide Pişkin beraber 

H•roo-e, ~lvü Bııhçn.;ncı... bı. ~"' 
~ :11,3-0 da 

S-1f't iikeoos. 
22.30 M<rnle!<et Saat A(yan. AJe.ıw 

Habel'J.-ri VIP, Boroal:ır. 

BİR AŞIK LAZIJ\I 
K~ Sürey:va S:memc•ı"d.a 2 İlk

~in Cuma gi.in:ı.i 
22 45/22.5-0 Yarxıki Protfram v~ 8İZİ TANIMIYORUM 

Ka""""· V oclvll 3 Perde 

, ..... -------------------· TÜRKiYE CUMHURİYET} 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarihi: 1888 

Serlllllyeti: ıoo,000,000 Türk Lirmı 

Şube \'e Ajana adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Baııkaauıda kwnhanh ... ihbarsız tasarruf hesaplllr'..nda eıa 
u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilee.'ı: kw:'• ile ap6:ıdakl 
plba &öre i)aıuıııiye clatıtılccaktır. 

f adet LOM t.inlık 
f • IOI • 
' . - . 'o • ı• • 

100 • .. • 
ızo • • .. 
llO • u .. 

f.000 
Z.000 
LllOO 
f.AIOO 
1.000 
uco 
uocı 

J.,lra 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki ııaralar bir aene fçmde M liradan 
aşa~ı düşmiveı:Uere ikramiye çıktı~ takd.rde % 2~ fazlasile verile
cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylill 1 Birincik&nun, 1 Mart 
Ve 1 Haziran tarihlerinde cekilecektir. 

~--------------------ll!llillır.l..v 


