
IJ 

l'"is"Av.'t. 
SALI 

SE~:I! 
1 1997 6 

Teeıs Terın 

S&YISI 
P.,--t_ Kutos~"\ -

1936 No. 

TELEFON 29 TELGRAF -- -
Ba, M. 20327 EYLÜL 1942 

iııtuıbal 

İDARE 23300 Son Telı:ra( 

ADRES: }-~ 5 -- ABO:-;E: 
~"fi~ ~ -o - -

Cağa loğlu Seııel•l<· 1400 
Nunıo:'ID)aniye 

KURUŞ 6 Aylılr.: 750 
Cad No . 54 3 Ayl,k· 41Kl. 

~ :~>P "" BaşnruhaTl';ri: ETEM İZLET BENİCE 
r EN SON TELORAFLAill VE HABERLERİ VEREN AKŞAM GAZETESİ Gaıeteye gönderilen evrak iade edilnıez 

D~A-:='.V:==:A~N:=:=I N~A~Y~D~l~N~ .. ~y~=. =c=h=. ==1111=/ .=.~AT==, r=~~.A;;;;;;=-~~~-~·~~..1 
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Halkın el birliği, ihtikôrı ve zetleri yarın ilan ediliyor ~o~-~, ~K~u~r~u~m~u~n~a~: 

vurgunculuğu 
yenmek yolunda _birinci şarttır 

Eğer halle tam bir anla yışla hükumete yardım e_tmez 
ve içinde bulunduğumu 2 şartları herkes elinden ge
lebilen imkanlarla hafif letmiyc çalışmazsa iktışadi 
buhranı halletmek ve gı da fiatlarını ucuzlatmak kolay 
olme.z. 

GENiŞ ÖLÇÜDE BiR ŞUUR SEFERBER
LİGİ YARATMAK IHTIY ACINDA YIZ •• 

ETEM İZZET BENİCE 

VENİ MECLİSTE Şir~D!KİNDEN 4 FAZ
A Z A BULUNACAK LASİL~ 77 

' 

Şehir Meclisi Başkanı Vali ve 

Belediye Rcisi Doktor 
. re ... ·-~ 
' ., 1 1 Liıtfi Kırdar 

Eski azfı~ardan 20 si yeni listeye 
alınmıyarak, bunların yerine, 4 
bankacı, bir Emekli General, bir 
Bayan ve diğer muhtelif meslek 

erba hı gençler getirildi 

Vilayetimizde seçim öbürgün 
başlayıp 10 gün devamedecek 

-_reni şeıhir meclisi ·Ezalıklan i· 
çin vAayetimizin tek.mil kazala· 

rındı. intlhalba bu perşemlbe gü
ınü başlamlıacaktır. 

Namızetler Parti tardından ta
m2m<:ın tcill>it edilerek kaza~ara• 

bu sabah ı;önderilm:ş ve hazır
(Devamı Sa: 3, Sil. 7 de) 

Son Telgrafın devamh okuyu· \ 
cuları pek iyi hatırlarlar. Harbin 
ilk sene>indenberi, bilhassa 1941 ı 
Ağustosundan bu yana ik>tısadi 
b.ılıron \'e hayat pahalılığı ruev· 1 
zuu karşı~mda daima halkın şuu
runa, vicdao n1uhascbesine, hü· 
kümete yardım elini uzatmasına 
hitap ettik. Bugünün topyekiin 
harbi içinde fert fert hepcimize 
düşen hizn1etin \'atanın emniyet 
ve &elimetini hususi \-e umumi 
her menfaatimizin üstünde tut
mak olduğunu, millet bünyesini 
herhangi sebeple olursa olsun za· 
yı!latmanın vıttan Jıiyanetinden 

daha az zararsız olınıyacağını her 
'\'esile ile hatırlattık ve: 

şarHa.rına uygun, olgun, pHinlı hü· 
kfınıet karnrlMı; hir yaooan va
zife ve mes'uliyetle.ıi tebariiz et· 
tirecek, rnüsbet ruh \'C !drak uya
nışını sağlıyacak telkin tam ve 
ahenkli, olgun ve enerjik hir bal· 
de tatbik edilmiye başlanırsa mu· 
hakkak ki, çok kısa bir zaman me· 
safesi iç;nde bugünkü fıat buhra· 
nını makus bir iBtikamcte sevke· 
debilrnek müşkül olmıyacaktu. !=============-============================ 
Sadece bunu yapabilmek, mer· K' d 

- BU kibrit çiipünii kullanır· 
ken dahi bunun memleket sela· 
nıeti, millat bünyesi, vatan enmi· 
yeli i.le olan ilgisini herşeyin ha· 
şmda mıı.lıasebc edecek kadar da· 
hi bütün umıımi ve hususi işle· 
r nı izde hass:ıs ve ilgili olmıya 
Dll'fhu.rai: .• 

ll...dik. Ancak bu milli muhase
be, mi.ili idl'ak, milli tartı ve 
şuur1adı.r kit bu harbin :iıktısadi 

ıazy>k \'C sıkmtılnrıııdan kendi. 
nıi.~i koruyabiJi.rj si:ı= asi ve askeri 
lcdbırlcriııuize muvazi bir S<>sy·al 
H ekonomik du:rımı a.rzcdebiH.r; 
lıükümcti icraat ve kararlarında 
de$tckliyebiliTdik. Fakat, bunu 
yaparnadığnmzı, muhtelif ı<ıniller 
ve •cheplerin bugünkii durumu 
ihda, elliglni esefle kaydetıniye 
mecburuz. B;Jhassa sayın Şü:krü 
Saracoğlu hu yolda en son ve en 
geniş ölçülii denoroeyi yapmış, 

m ille tin işbirliğini, hiisniiniyetini, 
karşılıklı anlayışını kendi iktısat 
\ie iaşe p.rograınına temel saymış, 
buna rağınen beklediği ve umdu
ğu nisbet öl~üsü içinde tam ahenk 
ifade eden bir yarılım temin ede· 
memi~tir. Çünkü, fertler bu tu
tumun gerektirdiği yii«sck idraki 
tcpyekün ıfadelendireıucmişler ve 
hu yolda telkin •·asıta ve unsur· 
!arımız da çalışmayı, işlemeyi 
bilmemişlerdir. Bunımla beTaher 
ve buna rağınen bjzi sevindiren, 
bizi iim itlendiren alametler helir
n1iyc, davanın sır noktası aydın

lanmıya ba~lamıştır. Bu belirti 
hükünıct nıııvaffakiyetinde hal· 
kın mes'uliyctini aydınlatan he· 
lirtidir. Anla~ılmış ve anlahlınıya 
ba~lanmıştır ki, halkın elbirliği, 

halkın kendi kendisini ve etrafını 
murakabesi, halkın hakim vic
danı, yüksek şuuru, milli idraki 
ilıtikt>n ve \•urguneuluğu yenmek 
yolunda hirinti şarttır. Eğer Jıalk 
tam bir anlayışla hiikümete yar· 
dı.n etmez ve içinde blunduğu· 
muz şartları herkes elinden gele· 
bilen imkanlarla hafifletmiye ça· 
lışınazsa iktısadl buhranı hallet
mek ve gıda fiatlarını ucuzlat
mak kolay olmaz. 

O halde, bu gaye ve hu hedef 
iizerinde ve bilhassa iaşe politi
kasın.da Şiikrii Saracoğlu'nu tak· 
viıe etmek, halkı mcs'uliyetlen
dinnek, halkta miicadele ruhunu, 
nıiisbet ıcdb'r idrakini yaratmak 
ve geni~ ölçülii bir uyandırma se· 
fcrbcdiğinc girişmek gerektir. 
Btı uyandırma, ruhlandırma, ted
birlendirnıe scfcrberl'ğinde Türk 
lıa<ınıııın, bilhassa Tiirk radyosu
nun, Parti teşekküllerinin \'e her 
türlii milli te~kilfı!ın büyük öl
-;iide vazjfesi, n1ü~hct rolü Tar
dır. Bir taraftan harp _ekonomisi 

kezi bir diuıağd'1n bu seforherligi a a sy a 
(Devamı Sa: 3. Sü: 3 de) 

Taarruzu Geı· • 
an 

şıyor Ticaret Veka
letinde mühim 

bir toplantı 
Dahiliye, Ziraat ve 
Ticaret Vekilleri iaşe 
işlerini incelediler 
Ankara • (Telefonla)- Dafr:ıi

liye Vekili Recep Peker, Ziraat 
Vekit Dr. Şevket Raşit Hatipüğ
Lu, Ticaret Vek }j Dr. Behı;et Uz, 
ile hu Vekiıletl,erin müsteşarlaırı 
diin saJbah toıprak mahsulleri o-
fisi umum ıruii•dürüııün iştira.kile 

Ticaret Ve!<tı.!etinde i:ıir ll>plantı 

yapmı,şlarc'ır. Öğleden sonra da 
devem ed.len toplı:ntıda iaşe, ha
yat pa!lıalılığı, zirai istihsal ve 
memleketin iktı.sadi durumu ii
zerinde tetkikler yapılarak ka
ra-rlar a•!mmıştır. 

Sokak elek
trikleriııdeki 
arızalar 

Karakollara şikayet 
kutuları açılıp tekmil 
bekçilere ihbar def-

terleri dağıtıldı 
Beled;ye elekl.ıtk işleri müdür

lüğü sokak lamlbalarında vukua 
gelen arızalardan vaktinde ha
lıerdaT olalbilmıesi için tekmil 
karakollara birer kırmızı boyalı 

(Dcva,mı Sa: 3, Sü: 4 de) 

~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~-==~~ 
Dün22müstahkem mevki alındı 
Stalingrad' daki sokak muharebelerinde Almanlar 

son on gün içinde 130.000 ölü erdilir 

Stalingr~ddan vazgeçiliyor mu? 
Vişi 29 (A.A.) - Slalingrad 

ışebrinde işgal eWkleri lbi'ltün 
ımahalleJçrin, temizlenmesi iqin~ 

Alman kuvvetleri bi.tirmiş buLun· 
maktadır:ar. Çarpı§lllala•r lb·lhas
sa şehrin şimal batısında cereyan 
etmckkdir. Almanlar yeniden i
lerlemiye muvaffak o'muş]ardır. 

Kafkasyada !oarruz geli§mek
tedi.r. Dün yenidıon 22 mii>t&h
kem nokta Rusla"ın elinden alın
ınıı.ştır. Biı"'Ç(>k Ru.s kuvvetlcrin~n 

·geri ile i.rtiıbatları k·esHmişlir. 
Terek nehri v~disi boyunca 

m .hver kuvvetleri muntazam ıbir 

(DeYamı Sa: 3, Sü: 6 da) 

GALATA YOLCU SALONU ÖNÜNDE 

~ Mareşal Peten 
Almanyayı 

protesto etmiş 
Londra, 29 (A.A.) - •B.B. 

C .• Mareşal Peten Alsas Lo
rcnde Almanlar mütareke ah
kamına mugayir tedb-i.rler al
dıklarınd2n hu hareketi pro
testo etmiştir. U ABAH Rı 

CESET eu uN ul BELÇİKA'DA 
----- / 3 hin esir asker 

Cesedin ~üviyeti ve ne suretle Öldüğ~I • • 
Mild~eiumumilikçe tahkik ediliyor :n.syan ettı 
Bu sabah Ga1ıak-da yoku sa

lonu ön.iindeki sahilde bir erkek 
cesedi görülerek müddeiı.ı.mumi
liğe bild:rll miştir. 

Hadiseye elkoyan nObetçi müd,
deiumumisi, adhye doktoru Ka

mil Ünsalanl.a birhkle cesedin 
lhulunduğı.ı yıcre g derek tahki-

Lastik tevziatı işi 
de kırtas.i ye c il İ
ğe mi döküldü? 

Bcyrut 29 (A.A.) Belçikada 
bu oon günlerde lkarı<Şıklar ol
maktadır. Şarruada 3000 esir as
ker ısyan etmöştir. Anversde ise 
'birçok ycrlercie infilaklar vukua 
gelmiştir. ___ ,,__ __ 

B b h b • kata hs-şlamıştır. 
. U S a a ı r iki gü.ndenberi denizde kald.1>-

Şc.förler cemiyeti dün vilayete 
müracaat ederek li\slık tevziatı
nın sür'atle ve vilftyc-tçe yıı;pıl
masını istemiştir. 

Amerikada dün 
10 y~ni gemi 

denize indirildi muhtekı•rte bı·r ğı anlaşılan öliiniin hiiviyeti tes 
-~ ibıt edilememiştir. 

kaçakçı iutulduı-c-es_et_, m_oı•ga kaldırı·J.nııışU.-. 

Bu saba:h emnıyet kaçakçıhk 
i;>iirosu memurlar, yaptıkları 
fe\·kaliıde m uvaffak.iyetı.ı bir 
cürmürne;Uı.uUa bir muhtekiri ve 
'bir kaçakçıyı suçüı;tü yakalamıış
lardır. 

... Galalada Bankala caddıesin
d<ı 45 numaralı mağazada elekt
orik makemesi ithaliitçıhğı yapan 
ve Tarl.a.başında T.r~bo apartınıa 
nında 1 numaralı daJ<€de oturan 
Andon adındaki şahsın dün ken
disine alışveriş için uğrıyan Meh 
met Kamil isminde bir müşteri
ye toptan dört bu.çuk kuruşa sa
tılm&Sı J.azım gelen jletle:rj 6 ku-

.(Devamı Sa: 4. Sii: 6 da.> 

Pahalıya da mal 
olsa, Rusyaya 
harp malzemesi 

yetiştiri_liyor 
Londra, 29 (A.A.) - •B.B.c .• 

Rusyaya malzeme götiirmiiş olan 
biiyük gemi kafllesintln dönüşii 
ruünasebctile lskoçpda bi.r me· 
rasinı yapılmıştır. Orada nutuk 
söyliyen salalıLyettar bir denizci 
deınişt:r ki: 

'Devamı Sa: 3, Sil: 6 oo) 

(Deva.mı Sa: 3, Sü: 4 del 

Amerikanın 
biricik 

Zenci Generali 
Avrupa harekat 
sahasında vazife 

başına geçti 
Lorulrao 29 (A.A.).- B.B.C: A

m.erika mdusundaki Üiricik zen. 
ci general olan T•uğgeneral Davis 
A'Vr'L:pa harekat sahasında bir 
vazifeye tayin olunmu§ ve teft!ş
le!·.ne b<ışlamı~br. 

Be>yrut 29 (A.A.)- Dün, Ame
rika gemJ inşa tıoogiıhlan, suyıı_ 

10 yeni gemıi indirmişlerdir. 
Bundan sonı·~, her se-kiz gün· 

de bir 10.000 toni!Jtoluk bir ge
min :.n suj'a indirileceği söyle·n
mclktedir. 

Dünkü hücum-
• 

dan 11 lngiliz 
tayyaresi geri 

dönmedi 
Londra 29 (A.A.)- B.B.C: l!u 

S< •bah Hava Nezal'Cti tarafından 
,Dı.ıwı.anı Sa: 3, Sü: 6 da.) 

''Türk dili büyük bir mede
niyet dili olarak ilerliyor,, 

Onu.nen Dil Bayr0:.nıı dıolayı-.iy

le Türi> Dil Kuııun11Unun koruyu
cusu, Cenf'J Ba.Ş!t'anı o~;ın Mililf 

• Şc!~ıniz J(uruın Genı·l Sek:ri!i.erlı

ğ~ne şu telgı·atı. göa :'!Tlitl,erdtr: 

c.Dil Bayramulı vatandaşları

mA cxından kullarım. ~ mil. 
let~n varlığını insanlığın yü!k.sek 

bir Abidesi olarak m.iHetlerin göz-

türk'ün yüce adlilı se,gi ve ~Lı~-

rs.n duygulariy!e yüreklrrinıizde 

ağırladık. ValandaJa- I 
rınun T~ dili üezf'rındcki çal:.ş.- l 
onalo..."<1.:ın """k dul'd<ıldarmı gö· 

reres.: seıv:.lruyoruz.. Bu seneki ba:r-
ramd.a da lbii~ün küLt-:i:r a:Iı;nıtz 

i.lg; ı:ö•t.ernı;;;tir. Türk dili buY\ik 

bir medeniyet dJI ol:aralt. ile.rli-
leri önünrde y·'Wk~eltfcek eser- yoı·. Tüılt n:J KUI"Un:ıunun ~aJış-
lerderr b:ı<ı:-ı OH in·:-u!abıdrı:r. Aıta- n1ılarınl'.l; teşck.kıü.r ederıim.> 

~-----------------------------' 
Muharrirler Jübilesi 

•• 
61 Muharrir için Universif ede 

büyük bir tören ·yapılacak 

Basın Birliği Reisi Hakkı Tarık Us i;k 
yazılarının neşrinden 

~ B 1 i y ı I geçmiş olanları tesbnt etti 

Bay Yusuf Ziya .Bay Efdalettin Tekiner 

(Yazr:ı Sa· 3, Şu: 5) de 

ÇERÇEVE 

Rakı · hazretleri ! 

D ünkii Çerçevemde, memle· 
ketin binbir da\'ası içinde 

pek tuhaf, inanılııııyaeak kadar 
tulıaf bir beceriksi<lik ifade eden 
ispid& \"e rakı meselesini ele ııl

dun. 
Bugün de, külhanbeyi ağzının 

•İmam suyu• diye isimlendirdiği 
rakıdan, bu muhterem rez<l ve 
mııaz7ıez katilin bugünkii cemiyet 
şartları içindeki korkunç zaferin
den b:hlısedeceğim: 

İnl:lsarlar İdaresi, bir taraftan, 
kanuni bir mecburiyet halinde 
bizzat yapmakla mükellef c;lduğu 
ispirtoyu yetiştirememekte, hem 
de tesisat sahibi vatandaşlara yap· 
tırmamakt.a, hem de memlekette 
yığın yığın ispirto ham maddesi 
denizlere ve kırlara döküliir~n 
ispirtoyu dışarıdan getirtmek gıibi 
dile ve hayale sığmaz bir variye· 
te razı olmakta devam ededursun; 
ınubtereıu rez..İI ve n1uazzıez ka
til, yani rakı hazretleri, bugiinkü 
.ana baba günii şartlarına rağnıen, 
hergiin biraz daha artan bir iti
barla başlara tac olmauın bütün 
şerefini muhafaza ediyor. 

Ilalbuki, çok km vctli bir riva· 
yete gi>re, rakı isteklerine bile ki· 
fayct arzedeıniyen İnh;sarlar İda
resi, piyasaya ihtiyaç ölçüsü için
de rakı da yetiştirememekte ,.e 
büyük bir zümre de her çıkan ra· 
k~yı anne siitü gibi içmekte, 
içmektedir. 

NECİP FAZIL KISAKCJü.!>. 

Herhangi bir gece, herhangi bir 
n1eyhanclcr bucağından, hcrhJn· 
gi bir sefahat kaldırınıından ge• 
çen adam, dükkanlarda ve sokak
lardaki sarhojluk ciimbii~ünü gö· 
rerek şöyle bir hükme ''arabil:r: 

- Yahu, 1cinı denı"s bu u1cn1lc· 
kette sıkıntı H buhr;ıı rnr diye? 
Baksana, herkes mes'ut, hrrkcs 
keyfl:;dc, heıkes p31·alı! .. Oh, gel 
keyfiıu, riel! 

-K Bir şey, hadUini aşınca 

zıddıııa inkılilıı eder! 
Yani ço.k, en çok söykmck ihti

yacı insanda sükUt; y~ni çok. en 
çok gusmak borcu insanda ~ıi!lık 
§eklinde tezahiir eder. Ilu mevzu• r 

da, sefahatle sefaletin elclc veri. 
fi gibi ..• 

Se>kaklardahi sarhoş ku>muk· 
!arı, acaba sı.adctc, keyfc, para .. 
ya mı, yoksa bütün zenıhcrckl!'ri 
bcşanıı11ş bir sinir 111an1ıtHH~"i 
içinde bunların tant iers:in~ nıi 
i~aretti~; anlıya11a Jıa,•a le! .• 

Şiiplıesiz hl, büyük chcri;·!'tle, 
muhtekiı:lerilt, \1urguucn1ar111, da
lavcrcciJerin, yô.ni hakiki rezil ye 
katillerin al!ıka gihlerdiği mııh

tercn1 rezil \•e ınuazzcz katil. :v5ni 
rakı ba'.lretlcı·i, İnhisarlar İda;c...,i .. 
nin rnarifctile nıidclcri isp'rto 
lfunhalarına dt;ndiirür \·c l .. l'"'l'l ri 

is.pirto alcv·ı~dc ~·HkArkl·n. hu ohi· 
ınc k~ncli""iııi atan ikinri b'r zünı .. 
re.de, Jır.;:abı ,.C" nıu,·;:ızcnrsl kal:
nıauu, bcdbalıllard.r. 
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HALK FİLOZOFU 

Yolda Yürümek San'atı 

lf<'r j,İn hir "i;;";.11'at taralı ol .. 
uuğu gibi, ~nida ~·uruınenin 

dt: h•r ustılH. bir _ an'at taTaft 
clduğ,,ı inkür göti.irıncz hir lta· 
kikatıir. !lel., bii)ük Ş<'hirler

de, hüJ lik ~hirlc-rin ;lna ,.e ka
Jaltalık caddoleriııdc. yol ,vürü
ınenin ua~ıı bir san'at olduğu, 
iıı,an , olda yürürken, giinde 
en a~J~ı hir düziine tezahiirle 
kendini a~ıkça gösterir, 

Bir ~ehrin medeniyet ölçüle
rinden biri d.,, yoldı yürüyen· 
forin ~ olda yüriiınek san'atı 
adını \lerebileceğimiı san'ata 
u.' gun lıareket edip elmemele· 
ridir. 

İst:.ıubul, nıcdrni 0Jn1as1 ıa. 
zın1 g("Jt•n bii~·iik bir şehirdir. 
Fakat, Eminönii. sai>-•h \'e ak
~anıları Köprii iizeri, İstikli'.il 
caddesi vesaire gibi k.a1abalık 

İÇKİSİZ 

s.ız 

rn~ orkoda~ gazetenin ilanlarını 
oJ,.u~ken, 

- i-;k:siz saz .. dedi. içkisiz saz 
'·.arını~. Gidip dinlesek ... 

Bir ba~ka arkadaş itiraz etti: 
- İçkisiz saz, tuzsuz yemeğe 

benzer, Nasıl şeker hastası veya 
albı,min dmadıkça tuzsuz yemek 
\eya ekıııek )enmezse, hôyle bir 
nle4·hurıyct olmadıkca içkisiz saz 
da d;niellCınez! 

İKi. Cİ CEPHE 
l\li.SELESİ 

Ilarıı hbinc<İndcn Lord Grov
na ikinci cephe hakkında sorulan 
bir su:ıle \·erdiği cevapta •İngil .. 
tere 13 ceph.,de dü~manla çarpış
mal.tndır,. demiş. 

Bunu okurken diniiye:ı bir ar· 
kadnş, 

- Avru,1~da ikinci cephenin 
açılaca/:rnı şimdi iyice aklım kes
ti, ded~ 

- Neden? diye sorunca, 
- On üç rakamının şeameti 

malüm! dcd~ Cephe adedi on der
de çık.sın diyf', elbette ikinci ce~ 
heyi açarlar, 

KEÇiYE CAr.."J, 
KASABA YAÔI! 

Al.li) e profesorü muhterem 
daklor i\lazhar O>man Uzman ev· 
ı·clki giin verdiği bir konferansta 
rakı sarfiyatının azaltılması için 
fiatlnrın ) ükseltiıncsi lüzumun· 
dan bah cimi~. 

İ~ki uıiipteliları da, rakının pa
lıalılıgından, istedikleri . kadar 
içcıııcdiklni.ııden şikayetçi ... 

re, ekkeli m~ ka. aba yağı kay· 
;ısı, kc~iye canı kaygısı ~lerl~? 

Kİ. 1 
t;İJLill'RLCEK. 

Gazeteler yazıyor. Komik . 'aşit 
lha,ıa., sahneye çıkacak halde de
ğil. Hazım hasta, bu sene sahneye 
çıkmasını doktorlar menetmiş. 

luammer Şolıır Tiyatrosundan 
çıkarılmış: Sait bir kaza geçirdi. 
a) ıığı kırıldı; sahneye çıkamıyor. 
Bunları duyan bir arkadaş, 

- Pek~ diye sordu, bu sene İs· 
tanbuJ halkını kim güldiireeek? 

Osman Cemal cevap verdi: 
- Kim güldürecek?: Siyasi mu· 

lıarrirlerimiz! AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

yel'lerdc, kö,ıcklenmeden. ~ar
pı~ınadan, ;yer .)"er duraklama• 
dan, aYnğına basılnıadan \'Cya 
teknıc}cnm("dcn, hul:isa, bir ke
liıne~·le sinirlennıeden ~:uru

ıııek <idden bir mesele ... Hele, 
bö.vle kalabalık lerlerde yaya 
kaldırımı üzerinde durup çan· 
çan eden üç beş kişi, bön bön 
camek;infarı seJredenler! ... 

Halbuki, zabıtai beledi~·· ni
ı:amnamesinde madde de ,.a:r. 
Yolları i~gal edenlere, gelip 
geçmeyi gliçleştirenlere para 
cezası kcsihnesi lizıuı. 

Hiç olmazsa işlek n k:ılaba· 
lık caddcleı de ~·olları i~gal e· 
denlerc 'c Jiiriin1esini bilmi
yenlere ceza kes.ilse, bir dere
ceye katlar yollarda sinirlen· 
nıed<'n yürUmek nıün1kiin olur 
.snnırıın. 

Kira ihtikô.rından mahküm 
edilenler 

Beyog:unda Hürriyet apartıma 
nı sah:bi E•:,·an Bcdıa Tunçyay 
·kira ~tikiı.rından 180 l.ra ağ:r 
para cezasma mahkCım edilmiş· 
~:r. 

Ankara milli korunma mı:hkıe
mesi de emekli tugbay Hüseyin 
Hüsnü ~mirtepeyi evini fazla 
fiatla kira,ya verdiğinden 300 lira 
ağır pa«ı cezasına ve 120 lira be
del farkın. n kiracıya \'erilmesine 
mahküm etını;;t r. -
Ecnebi ve ekalliyet mektep· 
lerindeki muallimler hala 

zı.:m bekliyorlar 
Hemeı: hemen tekmil müesse

seler \'e bürolar hayı:_! pahalılığı 
karşı ında meır.ur \'e müstah
demi.erine zam yaptıkları halde 
ıo<>hr'mizdeki ecnebi ve ekalliye~ 
m~ktepleri idarelerinin ücretleri 
on para bile ıarttıl'!Tlaması bu 
mekteplerde çalırın türkçe ders
leri muallimlerini müteoessir et
mişt.r. Mua'limler ders başına 
aldıkla·ı 75 kuruş ücretın tezy'di 
hususunda teşclibüslerdC bulu· 
nuln:o;:sını tekrar maarif müdi>r
lilğünden rica etmişlerdir. 

Galata Gençler Kulübünün 
kongresi 

Kuiüibümüzün yıllık kongresi 
3/I0/1942 cumartesi günü saat 
(20,30) da topl.anacağındı n aza
larım•z;n kuJü.p ıbinasına haz.r 
bulunmaları rica olunur, 

DWı m hteli' i ..-;' . •c ir 
yer .erde dt. :ışt'1Tl ve g J b· şey go· 
ı:ım e ~· 'Pi<. ı::.t:ır .~ı 'ıırıfın kc-
,,....p ke. tc.ı.nCNn k t:.. CJ, l"'> 

k l<>SL 60 !>uru ı Be, goç. 
ı. ~ ... 01'11 da ııy b 
tan< rn • "ııyni tia~.:ı 
dU:m. 

B;r aral k, bir iş ic;ın Ilı•yo01una. 

çıkt.:an. G"'ata.sara;ıian f;;ı~.ıe ka
dar üç y rde ayrQ: .~· r n fi.at.na 
d:kkaı etLm. Kebap !f.•s'lane 120, ün
rıop IGO ku~. B.m 3r arasını:ıa, ka
l.le farkı da yo'.<lu. Bu !lal f.11<1nı, 

hemen her aey<ie G' •'iT.ek miınkl<ı

dür. l\.1~s.ela İBtanbu d3lıtİ 15 kJruşLuk 
kavun, B••yo(ılunda 25 - 30 kurı.:ş. 

Acaba bu nedrn.? Eir ti•rı.-u akıt 

1

• 
erdiremedim, 

BORHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: l 05 

AŞK ve GÖZYAŞI 
Yazan ı SELAM 1 f Z Z ET 

"'------- lKiNCİ KISil\I J 
-- r·rrrye eıdl10ruz~. 
- C..~heıınemc. 
- 'ia!.u 
S \• \ e b r daha ır.es çikc:.rm.~dı. 

a :ıda.m ::liı l:.c>rkuyonlu. Meh-
<11'm dediıll yer. esrar 

r. f:.11 v ı:o~·• n kullanan-
ı di. ı 

h ; ,r.: ıa.n .odan, 1.-ô!CY!; 
~ • .y ... 'J l :i.ı. 

y 
A 

ğ ' A. 
kıt 

& "' it k 

[ ' . 

-11-

ev"", bul mıyan Kerıan 

'' r :ı <"..on<lU: d..1rt 
k: (!'Q;ı. ~ °' 

e ı K~ an.- fena 
.t& \:e "1; bır ı~p!lt-

n:.:ı '1tr d'"1la\'er si de-
• 

a b r C' ay l ı;. n'yc:'ll"u, fa. 
y rdu ... 
,ıacak

ıp il t. 

S•,·ı;ın S"l>ntıı 1r m olduğunu bi
ı.yo:"dtt- le nala!a gılrup k:ıınııııır.lli'" 
tu ... ne~ı de SUzan ona Kenanın 
b~ına bir f lü:et celdiğ.,. >öylrmı:. 
kldm.ı kork~ 

I;yı na nreye c tm~ olalı. jrtJ;?. 
Bı.o:ıu n.c Suza.nd::ın an U"aıbi... ..r-

eli. Süz -_ın moıol<f•inl çık>. p ıtt.lıiıı 
zaırr Sı \&Clln ne oı<lu u oracak, 
eoylem yeceK" c ursa t hdıt edecı k ... 

Bı.nı.. r pmaıt ıç n kan ta 4()nda · 
Alı de t r ,,.a. d'~ t..ı f..~in 

ner ve g .t.m o ·um ? B..ı g ~c 

onı ... 1 da &K" ~ emıejı ,. c Itenan ıle bc·
f{i..OCr lwna,C:a dör.d:.J. 

F al • :<ta in d,, o;.xnob !~ 
ka.dl; Ker. S la kanuŞ' :ıa-
&ı.ıli.ı.1. lıaz.r L.ul~ ıs• m n:. .::: 

- Ben ı!z! bur uıa beiderım drlli; 

ya!'mz ı a ederim, S <i nın r.ereye 
c·"l.iğW ıı..ter a.ınc bana flCy eyL 
n.!z, (drc mera.tc: -')'Orutn .•• ç "" bP-
ı:·nll" nJe :ya gıfıti~nu bı_'.-

\ '-P .ı !re { d'ö.-t 

1 Ha ...... V ça z 1.. e 1 i ı MAHKEMELERDE· 

1 • P L.I. Y -- ı Ananın ak sütü 
Da da mı gazeteıerıul! Atlan tik harbinde yeni .bir safha 

1 

gibi helal olsun! 
kabahati? ey • İki.si dt: t~ardOAn, rın i.ebt.'r t.d.ıı:m-

azan: ı. s. Eski Bükreş Ate~emiliteri ]ardı, İlk;.'n'ıı de avukatları \'ard •. DJn An ·.)adan gel un b;r lıa.brr, 

Hı.tta.yda, 1 a.. :l9 KU(ı.;,a .'3tılın'1k1a 

oln n..n: ~J; n ay ıbaş '(Jıan ıtibaren 60 
kuı ı...~ ::1.ı.~ı:ac:.~ırıı b 1<iıriyordu, B"..ıı

ırun sı•bı bı dt•, Ek.ine to;.İ~k bu~d~y n Be
lediye 5ı5 kliluşı..ı.n a~ınn~tl~l ınu.j, Ek- 1 
ınğın 60 kuı·u...~ &ı.tı,aca~ı Juı.be.i Ha
taydu t':ıbit gelirli ,·atar:dQ~I.ar.a me-
ı ..rrlaı ı t't?dı~ryı• ,; *MLl•:5. 

Gayt-t tabii. •• Bır ını li .f,;ıt flll'kı, 

hele tk.1~u.. g~i n.i.ıb:-nm ve z:ıruri 
bir iht-yaç lı..0:;.~L.Su:ıda, ino:a:ıı.. b'.~hQssa 
er.liriru b•Jl'l& ımi.ivaazi o:arak. arttıra
mıyan tnsa/lJ. t'nd ~ey~ de düşJ..rür1 
derdp, de! 
.. Dür. <ü yd.21m.da, fiat yüı;.......-·1.c;:Ierlrun 

kabaıhat.iuin bazt ık.m~e!erce t:ızpte
IPrde görü!dü.ğunü ya7Jmı"Ştım. Ha
tayda ('kn~egin 29 k ruşt.an altmış ku· 
ru~a çıktıgını ö,ırcnince gayrr ihtiyari 
kendi kendime, • 

- Bu aa mı :.?zetı·Jerin ı~abahal.i? 
df!dinı. 

Sonra d .. tirıd'ilım Bu yübeHşe se
bep olanı 55 lkuı~tan buğday alan 
J\nt t;l a Bel edıyesi. 
Ac~ba, d~Htn,, Bı·lcdiycnin b!r adı 

da gazel-• ın?. 

Latifey bir tarafa bırakalım Bu
giln Ant~-yada altmışa çıkan · t:l<me
ğın yar~n ba.şka. bir taratta, d:.:ha son
ra da kam\'. unclü kolıkmca İstanbul• 
da da oyr~ t•ltilde y\ihıelmesö pek 
r:rriirn!kiindL:--:'", Ya b'1rrw örJiy('c(1:: bir 
tedbirin alınması, yahut, hiç olmama 
ır:ahduı gel<rli valarıCa,Jarla memaır· 
Iara ,-e faJ..jr halka, yine m:uayyrn bir 
nldbrtıte, fakıat h!c olrnaas::ı. şi.mdiki ka
da.r U:.!ll"Z fiut:a ekmek vrriln:esi, la
zımdır. IILJkUm~lin de buna bir çore 
düşüneceğinP. e.ınin olmakla berabr.r 
bir d(·ta. f)Öylem~ o1 .aktan ltPnd·i.m.i 
alamadım. 

R. SABiT 

Parti nahiye kongreleri 
perşembe günü uaşlıyor 

Vilayetimiızin on altı kazasın
da Parti nahiye kongreler:ne b . .r 

tcşC:nievvel perşembe günü !baş
lanılacaktır. O giin ilk olarak S>a
at 14 de Yalovanın Kılıç nahiye

si kongresi tqplanacaktır. Sa•at 21 
de de Kumkapı ve Silivri merkez 
nah.yelen kongreleri yapılacak
tır 

Atlaııtik harbinde )·eni bir saf· 
ha: 

Japon deniz hey'cti rel~ Visa· 
ıniral Naınura, Japon denizaltıla~ 
rmın At!antik.deki hareketlerine 
dair Rador ajansı tarafından so
rulan bir suale şu cevabı vermiş: 
•- Japoo deoiz birliklerinin 

Atlantik'e girmesile bizim olması 
muhakkak bulunan zafere doğru 
biiyük bir adım atlığ<mızı •Öylİ· 
yebilirim. Bu olayın Üçlü Paktın 
imza edilmesinin ytldönümiine 
tesadüf ~lmesi çok ınanidardır.• 

Japon deniz birliklerinin At
lantik'e gi.rdiğine inanıuak giiç. 
Japon deniz erkanıharbiyesinin 
dünya Jıaritasını şaşırdığına ve 
kendi harekat sahalarını kaybet· . 
fiğine akıl ermiyor. Japonya, do· 
nanınasile Almanya)·a yardım e· 
decek \':rziyelle değildir. Eğer 
Birle5ik Aınerikaya ve İngiltere· 
)·e me~dan okumak istiyorsa, Pa· 
sifik ,-e Hind denizi Japon men· 

faatleri için daha eh-erişlidir. 
Gösteriş olsun diye birkaç Ja. 
pon denizaltısı, Alman üslerine 
uğrıyarak Allantik'e geçtiyse bu, 
Anglo - Amerikanları sadece gül· 
dürür. 

Bnndau böylece bahsettikten 
sonra asıl meseleye gelelim: 

Atlanlik harbi, Birleşik Ame
rikanın yeni bir muvaiiakiyet<le 
umulmaz bir safhaya girmiştir. 
44 günde denize indirilen 10 lıin 
500 tonluk hürriyet gemisini 14 
günde meydana getirmek müm
kün olmuştur, Günde 3 gemi ) a
pıldığma göre, Birleşik Arıcrika 
ayda 1 milyon toniliıto tutarında 
gemi yapabilecek demektir, Bu· 
na müttefiklerin yaptıkları da 
ilave edilirse, 1 ın;Jyon tonu kat 
kat ~ar. Halbuki müttefiklerin 
aylık gemi kayıpları ı·asati yarım 
milyon ten kadardır. 
Şu lıalde fürleşik Amerika Al· 

lanlik'de üsliinliiğii muhafaza e· 
decek, halta taarruz mak'3dile 
de emniyet ve serbcstiye sahip o· 
labileceklir. Bir taraftan bu ka· 
dar çok gemi yapan Birleşik A· 
merika ve İngiltere, diğer taraf. 
tan Ahnln dcnizallılarma karşı 

mücadele için birçok ')eni tedbir· 
ler ve çareler bulmakta ve bun· 
da da muvaffak olduğu hissediJ. 
ınektedir. 

Hakikat şudur: 

Amerikanın n1ua2zam sanryiin
de çılışnıa tarzı çok seri ı·c çok 
mükemmeldir. Gemi inşa kudreti, 
Mihver tarafın tahrip kuvvetine 

karşı üstünliiğü n1uhafaza etmek· 
le \'e bunu daha ileri götüreceği 
anla~ılmakatdır. Eğer Amerikalı

lar yarın hürriyet geıniJeri gibi 
seri halinde deniz3Jtılar indirip 
de Japon adaları sularına bir saJ. 

ınıya ba~larlarsa, Japon denizaltı
larının Atlanlik harbine iştirak 
etmesinin bir fanle<i olduğunu 

kabul etınrk lazım gelir. 
Netice şu: Anglo • Amerikan

lar blitiin denizlerde ınlinakaleyi 
tenıine muktedir oluyorlar; bu 
sabada ,-aziyetJerffii ltuvvetlendi

receklerine hükmedilebilir Ar
tık vapursuzluk yüzünden Avru

pada ikinci cephe açamamak me· 
selesi de kalmamıştır. A~-da bol 

bol 1 mılyon toıı gt'mi yapıldık. 
tan sonra, ikinci cephe pekala a
çılabilir. 

Şiiplıesiz Alınanlar, dcnİz3Jt1 
harbini şiddetlendirmek \'e üs
tünlü~ü almak istiyeceklcrdir. 
Fakat bundan sonra buua muvaf

fak olmaları ibtinrnli çok azalmış· 
tır. Zaten hava Ü•liinlüj;ü de 
miittefiklere geçmiştir. 

Hıılii.:ı Atlanlik harbi yeni bir 
safhayv. h3rmişti:.- "·c lıu, ınüttc
fiklerm· lehin~ ı::örünıııcktedir. 

Hüviy~tJ{'rı tcal>it {>dı)d~ten lkl't':l'a, 
clı.a.vac.Mlln avt.ı'.tatı ayal kuiktı Da· 
vo;ıyı anlalh; 

- Biz., h:...snıını.2'Cian iki yangın sôn
öıünne fılt·ti almı;ıt~ Ar:unıW:a bir 
ılhtilat ç)jttı. Dü:rı, Rli.ştü Bey n1l{i(1ti

se--Omi.z(' gt'ldi. Yanıgın s:Öf'.di.ir.ır..e a
le1ioin .,isini d-e yere V\.itup kırdı; 
k1.dlanJıraz hale getırdl. Harekeli, 
Ceza Kanun'\.lnlUl 380 inci nıadtlesine 
ı.:yduğundö.n bu ma(ld.ı:•yele cl·z.a ~andı
rı.lmas:ru \"e zarar \"e ziyanınızm ö
detitme6in.i L.:.U:ıLiı. 

l\lamUn Ri.işbünup a\"\.l'kat~ &öz al
d" 

- Hadi:>e, ded:.kleri gibi c,reyan 
Mmemi.jtlr \e bız\m lıarekct.l:rr.tz 380 
i!'ICi maddeye tenıas eden bir suç teş

kil ~'tmek:ten çok ıız,aıktrr. liadisc, 
~Y le o:m:.ı.."itu r: B:zım i'ki tane yan.
gtn söndürıır.:e dlettmlı vardır. Bı.ır

lar, .müac:est"yi deği~irdigi.miz 'için 
J~mize yaraıJ1'8.rooktadır. Bunlii.rı 6(.ıt
mıora k:ır-ar vt•rd:k. Lüt.ti Bey tal.ip ol
du. Parastoı bilahare almaık. üzrre 
kcındiıstne sattık. 

Karar~.o..~ı ı.an ın;Gadet bitti. Para
yı vermeürlı·r. Vf't'mf.yınce, biz de g:
cip yangın sijr,d\ırn.e aletlennJ geri 
aldık. H<l.dbr bundan ibarettiı:. FJkat, 
a:d:ktan sonra, k:t•nrli 01al•nrı. d('ğil 
mi, yere \"trnırı kı'.'dıic., Bu ha.r<!ketirniz., 
ya~ıın ,W.ndurü~ın.: sin(' maru olmak 
\.::aro.ı cürm-isiyle v ki olmamışltr. O!
s:.ı olsa, davacı, bu hareketinıizl ha

kaı"t ırnahiyeunde tdfıklti edip aley
himize h;<,a.:aret davası a\"a.bliirdi. Be

.r;ırtlmjzl istf'riı.. 
Ş::ı.hit1-er d~nl~ni{di; ~hadc:tler, da

va rdilrn tarafın üadeani. taedik c
diyorlortlı. 

Ma.hkerr.e, hadisenin 380 inci m,ad,
ueye gör~ s:ıç \p~kil e\ıniyccel!ı k<ı
naatine vardı .. Beraet :kararı verdi. 

Dava eci-li'n m('mr.undu. Aviık:ııtı, 

- Alima:la.h, dıedi, ma.11kümu ipt~n 

a~.rrım. .. E\•el A:lah öyle bir avuka
tıcn. Baska birisi olsaydı, bu mücta
faayı y;_ı.prp sizi kuTte.ram.azdı. 

Dava cdlıen c(·bindcn çtkardığı 
cU ndon bir m"ktar para <.·ıka.rıp 

'9.vUıkata '-erirken, 
- Alil~h razı ol;un, diyoNiu. Şu. 

!:şlen, b;r colsrde p'y:•üpilk çıktık, A· 
nan:~ nk iilü gibi hclM okun... A
fiyetle :ye! 

HÜSEYİN BEHÇET 

Yemek liatlarını be§ kuruı 
arttıran bir lokantacı 5 lira 
para cezaııına ve bir halta 

r 
l. 

arp çinde eler Olu "' or?J 
ticaretten men' e mahkUm 

edildi 
Ankara 29 (Telefonl.a)- Bele

diyenin tasdikli ~arifesinden 5 
kuruş fazlaya yemek satan cŞük
ran lokantası• salübi Salih Çele
bi 5 lira paı•J cezas:na ve bir haf. 
ta ımüddctle de düklcinının ka
potı'masıra mahkum olunmuş
tur. 

An;,f<artalar caddes,nde cGenç
ler tt::ha f.ye ma;,a>ası. teı:gaı!ı
ltrı Aııraıtı da mendil ihtikarın
dan hır 1 afta müddetle dükka· 
n r. kapat im sına \'e 330 kuruş 

agır para cezasına mahkum edil
t!' ztir 

ı--T-A-~-V-1 M--ı· 
rı:.ın·t ı:.ss lllZl1{ ıı.c -ı ı:;eı 

ı:;nXL 
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gözle, •abınızhkla -~yordu. Beni 
brklom°""'n, lıerıden cevap alın...ı:an 
çıi<:p g'l.mesi iyi bir aıaı:net d~ğ!I, 

Krnan saranm;.!';'tı, alnında chgiler 
pe)'<la olmu,ııu. Onun bu Juılini iö
rü.ncc Eordu= 

- Siz ne zann-ed·yorsı.ının?, 
Kenan bajını .alladı: 
- J1i "'l1en1 ... Akhma b:n bir türlü 

şey i•ı.iyor ... Aınrr.a Sih:ımn bu dPre
ce 'k.Qtü. ~ yg,paca;;.nı t;sa,,-vur ede
m.yorum ... SJzan hadlttir, kıSk::nç. 
tı:r, fi.kat canı 4 Laır. 

A~l Lıraz d ~ d..ı· 

- Hayır deı:I. l:nr c'.!tyet benim do 
aklıma g ımıyor. 

- Neyse, ~wd: anlarız. 

Yill'I< 1 \e b:ııhç .a:a rordu: 
- H m bıırada rn '· 
.A"dığı ce\"...p üzer ne ıtt b ra:t ı-a-

hat,adı: 

- Burada efe rr.. 
- Sokağa çlk dl mı?, 
- 112..) ır e ı:r.d:m. 
- Er.'.n mls.n?. _ 
- llır. n ~ eren .n, t rı4r1 ~r ~ 

bu; b. ) r g tmedl. 
01' Şu halde S v nin lk ybulır.a· 

cmda Soz:ının dahli!. ıes ri '!' ıu 

içeri g. "(..., s<- :ca.sı:ıı çtt 'd r..!'C.a
rı ~·ıkacağı zaman h!ızmMçı: 

- M.:dam yen:!'k od L,da, • zi 
b kl"y·:>r, 4' dL,. '01,;VaJT'ı \rar) 

Dev si 1 i h 1 n 1 bir tayyareci esır verecek demek 

sonra cüce silahlar!_ ;{~ d 1 nı 8 r 1 n ve 15 
Yeni silahlarda bu.gün hayret • 

verici b!C değişiklik gozc çarpı- yaşındakı ı:;ocukla-
y~ı_:: Şirı:diye .kadar da.r;"" bü- rın bu harpteki rolü 
yuge dogru gıden mesc-la uçan 
ka:eler, dev tanklar gibi silahla
rın yerine on küçükleri ve kü
çük olduğu kadar korkunçları 

.kaim olmağa başlaciı. Bu hususta 
ilk ad:mı alan Japon 0rdu ,,. do
nanmasıdır. Harp tekrıiğ:nin en 
b~ük sürprizleı-indcn b:ri olan 
Perl H~rburda Amerikan donan
ma:;;.r.a taarruz eden boyu 12. ge
;r. şu,;• bir ,buçuk metre olan cep 
ci<:'I' .zaltısıdır. 

Görünmez tanklar! 
Bu küçültme meylin, Aırcri

kal•lar tanklarda tatbik elmeğe 
ba~lı<d:lar. 2 metre uzurluğunda 
olan bu tankların ıhir odaya ko
nuk.biieceği sörle.rıi)Or. Yalnız 
iki adam tarafından ichare ed:len 
ve ı;örünm:yen tank denilen bu 
harp ara.t:ıası bir mitralyıöz \'eya 
b:r top taşıma ktad..r. Çok hafif 
ve oynak olan bu tank kolaylık
la manena yaptığı gilıi saatte 
100 k'1ometre sür'atle yol almak
tadır. 
Mısır barlbinde İngilizler ken

dilerine doğru gar:p birşeyin yü
rüdüğünü görmüış, şaşırmışlardı. 

Bu da tıt'lıl 'biçiminde üç te
kerlekli üç adam ve bir mitral
yöz taşıyan ve her tÜrlü ıarızalı 
arazide kolay· kla şayanı hayret 
b'.r sÜr'atle ilerliyen harp araba· 
luı ıdi. 

B'r de kabi-li se\•k torpil adı 
verilen \"e Amerikalı Döforest ta· 
rnr.nJan k('Şfedilen küçük tayya

renin istimat.i Amerikan Jıükume· 
t. tarafmdan kabul edilm ş ol
saydı sılfilılarda gö•c. en bu kü
çü: .. e m() li oon Jıı:.ddine yarmış 

o•ac~kt 

Hakıki küc;ük bir ta.yy reden 
farksız olan ve islenılen hede<le 
taın.arrc sev]çı lçın ya'n:z bir 
,nsan taraf,ndan ,~are edilen bu 
tarı-·~ yüksek irli.adan kend!Sini 
lc.;ıy.ı.rı büyük br. 'bardım~n tay 
y_res nJen atılır. Torpiiı idare 
eden pilot hedefe mümkün mer· 
tebe yak! ~.nca tor.p ;;ni bırakıp 
ker.di paraşütünü açar' 

Mösyö Döforest yalnız 'birşey 
unt.tC'.'.ı{t..ır: Her atı an !-:>:::Pil 

Bu son dünya ha"binin husu
siyell~r:nden birisi de kadınların 
gen~ kızların ve hatta çocukların 
da erkekler yanında dôğüşte yer 
almal:rıdır. 

İngilterede olduğu gibi Ameri
k-·faiia da ttplı-0 gerisi h zmet
kr:nde çal1';an kadl' lar•n sayısı 
l: r ay \ı.n 1<Crce artm ktacLr. Pos 
ta mU\'ezzıııgi, belediye işaret 

me:nurlı.ı c, tren makı!!:_,r.~r, °"" 
tobüs şoför:üğıi Ye saıre gl'bi iş
• rden sonra şimd. Amerikan ka· 
0

d;nları da i · faiycC'!i~c, kaptan
lığa başiamış'ardır. Diğer taraf
tan İngiltere.de verilen yeni bir 
ka rar.a tevfikan on beş yasındaki 
küçükler ana ve babalarının rı
zalarile hava dafi teşekküller.n

de vazife .aJıabileceklerdir. 

Hava akınlarının 
esrarı 1 

Hepimizin hemen her gün rad
~·olarda, gaııetelerde- işitip oku
duğumuz ve artık Jıavbin tabJ 
harekatı sırasına girmiş olan 
•hav.a akınları. nasıl yaplyor bi

liyçır musunuz?. Görünüşte ba
sit, lbir kaç kelimeden iharet o
lan bu iş hakikatte en zor ameli
yelerden b; ridir. IBir kere kava 

almlarına işti~ak edecek tayyare
cilerin mütehassıs, genç ve tec
rübeli olmaları, tayyarelerin en 
son sis'.em bulunması şarttır. A

k.r.larda ilk iş hedefin intıh11hı

dır. Hedef: n i.rıtihdbında İnJille
retle charp kalbınes •• nin muva

fakatı şart,ır. Bu hava latlrruz. 
!.arı pl! )arı öyle aleı5cele Y'ıpıl
maz. Her biri i.iz.er nde güııkrce 
calı lır, e" .ıfık teferruatına ka
dar tekemrr.ül ettirilir. Sonm o 

dosr k !'çar, sıra be,kler. Bu sıra 
harbın g a ,atına ve bilhassa ha
va' ra tabidir U:ı:un mesafelere 
,gidiı; gelecek olan tayyareler ıçin 
grcc'erin uzun olması \'e s'.s1i bu
lunması icap ctmekted.r. 

A.-ına iştirak edecek olan tay
yare C'!ed ni teS!ıit de çok mü
hime'. r Bu kıararl8!Jınca. tayyare
cı.erin hangi 'l;3lü.klerdt-n seçile-

ceği ııı':iri1şiilür, akının kaç saat 
süreceği ve bilhassa kaçar daki
ka ara ile ve hom,gi sıraya göıe 
~ıavalana~ağı teSbit edilir. Çünkü 
4 tor. bomba taşıyan .bir ağır bom 
bardıır.•.:.n tayyaresinin pistten 
kalkışı öyle çocuk oyuncağı de· 
ğildir. Tayyare adedi de mühim
dir. Çünkü (mesela Fransadaki 
Renault f~hı ikası glbi) ncspe
ten ufak E•: •ha kaplıyan h<:defler 
·üzerinde çok tayyare gi;nderil· 
diği takd:rde 'bunların biılb rine 
çarpmalar. \'e parçalanmalar. 
tehlikesı •arlar 

En ağ:r ..e mod.,.12 ,ı:.mb:ırdı· 

man tayyarekri~ın saatte "ür'ali 
288 kilo , tredir Bu tayyareler 

J\Iünlhc brl"' ba atmak ;'in 7 sa
at müddei' mütemadiyen uç
muşla•dır ve 'bu yed saatin altı 

saati kısmen deniz üzerinde, kıs
men de Almanların işgr.li alt nda 
'buluna!' arazi üzerinde u,m1akla 
gı:çmişt.r, 

İngiliz tayyarelerinin en uzun 
bordlıardıman uçuşu ise Pol.onya
ya ve Danziğe yapılmıştır. Tay
yareler bu akın ;çin ruç dıurma
dan 2800 kilometrelik b' r mesa
feyi katetmişlerdir. 

1Yüksekte teneffüs 
Şimal denizine, Norveçe yapı

lacak akınlarcloa tayyareler uzun 

müddet buzlu, elektrikli bulutlar 
arasından geçmek ve bazan da 
lOOC metreden fazla yüksekte uç 

mak mceburiyetinded:rı.cr. Bu 
kadar yüksekte hava ve teneffüs 
işi ·burunlara ve ağıza husu ok

sijen dhazları takıiarak )>;.pılıc. 

Çok kereler dönilşte tayyarelerin 

ve pilot!.arla mürettebatın ektscr 
yerleril' n lbuz tuLmuş, lıcnzinle

ı-in 'b:le donmak üzere buiundu,
ğu görülür. 

Uzun menzilli akınlar için uzun 
gecelerin intih•,lbı zaruri okluğu

nu yukarıda söylemiştik. Bu ka
bil akınlara işt'rak ed«ek olan 

tayyareler islerine karanlık 'bas
madan başlarlar ve sabah' " Ra
lfak sökmeden üslerine <t: rmüş 

olmaları icap cllll<!k•edir. 
Mesela İngiliz taY')'arelcti OOrı 

defa Münıhe gitmek için 2016 ki· 

lometrelik bir mesafe katetmek 
mecbuxiyetinde kal.ın şiardır, 

s. l\!JıOLE)l 

AUas harbinin. 
yeni vall•aıı .. 

Yazan: Ali Kemal Sunman 
Atlas Okyanusu harbin n ye

ni vak'al•arından bir. da.ha vukua 
geldi. Şimalden Rusyaya yardı· 
mı temın eden müttdiklerin bu 
''ak'ada zayiata uğrad,kları an
laşılmaktadır. Rusyanın şimalin 
de Buz denizindeki limanlara \'e 
bifüassa yine Buz denizind.,n 
.Beyaz denize geçerek oradaki Ar· 
koanjel limanına çıkar lmak ü· . 
re gönderilen harp malzemesı. 
yüklü gemilerden bir kısmı \'Ol·· 
da A'rnanlar tarnfından bat ;ıldı . 
Vak'anın üzerinden· günler geç
tikçe ilk haberlerin \'erd ği nıe· 
rakın yerine cJo.ha etraflı bir te~ 
kik arzusu gelmektedir. Böyle 
haberlerle dik; ı:ıyaııdıNlmak is
tenen tesis o'ısa olsa müttefikler 
tarafının arlık deniz hak:miyeti
ni :nerede ise kaybederek İngil
tere \·e Amerika ile Rusya arası.n 
dak, yar<l:m münakalfıtının ke
sildiğine hükmettirmektir belki. 

Bti!yi?k b:r ka(ı!eyi teşkil eden 
gemilerden bir çoğunun batırıl

mış olduğu ha.beri or!al;ğa yayı
l nca bunun karşsııoda şöyle dü
şünüidüğü de olmaz değ' ldir: 

- Zayjat çok. Bu gidiş!e deniıı 
yolu k<0silccek. Rusyaya o taraf
tan yardım göndermek müttefik 
ler için mümkün o'•mıyacak. 

Halbuki bÖyle deniz \'&k'alan 
olduktan sonra ilk haberler kal'
şısında ilerc sürülen bu kabil di> 
şünc~r çok devam edememek· 
te, hlıdisatın t:ııhlili cihetine gidi
lince daha başka neticeler çıka
rılmaktadır. 

~lüıtdikler tarafına nerede o
lursa olsun da~be ind rmck için 
Alman tarafı uğroşmaktan gcıi 

kalmıyacaktır. Rusyaya giden 
gemi kafilesine taarruz etmek 
Alman lal'Ofı için yeni bir m11r 
vaffaı;:ıyct say•lmaktad1r. Müt
tefikler larafı için ise uğranılan 
zayiat ehemmiyetsiz görülme
mekle bernber şu mülahaza yü
rütü-lmektedır: 

- Gemi ka)focdildiği haberi 
efkarda daima hoşnutsuzlukla 

ı...,,.rşılar.acaktır. Uık n dıü.şünme

li ki bir gemi harp zamanında dal 
ma böyle hir taarruza uğramak 
~,. batırılmak tehlikesine her va
kit uğrt)<o;cak demektir. 

Zayiat bahsinde muharplerin 
düışüınüşleri birlbirine uymamak
tadır. İngiliız tarafı ötcdenberi 
ılıarıpte zayiatı tabii görmekled:r 
Burum •aksirıc başka bir bakıma 
göre de zayiat \"ermek feliıkete 

yakın 'bir haldir. Onun için za
yiat vermeme!;, verdirmeli. Bu 

bakımdan mıcsela şu son vak'a· 
da İngiliz tarafının nakliye ge
m !erinden bir kısmının bat..rıl 
mış ol ısı Alır.an tarafı için mu
\'lff~k yet görü.mektedir. Burıı
da yal . ..ız gem. değ:I, gemin n ı· 

çındcki J.:rp ml ~!:'1!s de 'nı
dır onıa.,n bal;rllmış e' ~sı ay
rıca nıJt'cfik 1ere inıhr•lmiş ibır 
daril:ıe sayJ!ma dadır. 

Yukarıda J.<aret edilen İ •,;:il z 
düşiin~ilne dörmek liızım gc
liııoe bahsi bir:z daha geniş'~t

mek lüzumu ı;örünüyor. Yaln .z 
denizdeki nakliye gemilerin:n ve 
onlann içindeki haqı malzeme
sinin batırılmış olınasmden de
ğil, daha umumi bir bakış i-'e za
yiat meselesini tetk.ik etm k ha• 
zı esas.lar olsa gerek. Hareket da.
ima tehlikeyi göze almakla ola
caktır. Muhariplerin bu seferki 
vak'ada da karşılıklı roller> şu
dur: Alman tarafı Rusyanın şi
mal limanlanna gitmekte oJ.an 
gemi kafüesinin 1ngili:a dle-:oi21 
kuvvetlerinin h.mayesi altında 
yola çıkarıldığını ıbil.ınez d·~itil-

(Devamı Sa: 3, Sil: 7 <i'ol 

(Biri !"i.zi·"DE"oı· 
Jie~ımızın 3 
Üç gündür çöp-.. ~, çu ugramıyan 

dükkanlar! 
Sırkecı tren ıstasyonu kar

ş.sındı.tlti dükkanlara üç gün
denberi hıç b r çöpçü uğ a· 
nı ıd ğı için buralarda biri
ken çii'pler taaf.ün etımcğ. 
!taşlamıştır. Alfık~arların c· 
ııe~·r:.yctle narurı dikkatin. 
cefüeder ve en işlek b'r eac!· 

1 
deni~ üc günd r bövle nasıl 
ihmal edilip ı:öpçüsiiız bırn
kıldığ,na hayret eyleriz. 

' 
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= =Son 24 Saat içinde,== 
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KafkasgadaAlman 
taarruzu gelişiyor 

Cl inci Saıhıfeden_ Dt'vam) 

surdte ileri m<0kledirler. 

va'ya çağırıldı 

. lngiltereyi ziyaret eden Gazetecile· Vo l g a tezgahla. Litvinof Mosk<-. · 
rimiz uçakla Amerika ya gittiler rında da 

'- Hii.diselere Bakış 
Yeni Gine' de 
Avustralyalılar 
taarruza geçti 

Rjcv bölgesinde bütün Rus 
kaJ'Şl taarruzları gerl atılmıştır. 

20 eylül ile 26 eyh'.ıl arasında 
geçen müdd<.'t içınde Alman si
.liııhları 386 Rus uçağını \•inip et

de 25 Ko. g al n la -dır B ss.1 
bah bl r eu b r M 't:A'll h .. b ·rne 
göre bo.ırada Vo'ıın. ~ l• ıtiln 0ıt k sa.: 
hJıı ~-namen Al,nan r n le • .den .. 
m'ştir. Katkasyada ~f ~"K. nıırt;\lta

sında Alınerrfa.r bir kvyu. z.aptı tmıy• 
ınıuvaff<-ık olrml!ifaı dır 

B· r A'.tııan tebl:ğıne göre, şi
mali Atlanttkte Akman den!Zallı
lan İngiltereye gitmekle olan 
asker yüklü ·bir kıafllenin büyük 
bir k!..ın-rn yokctmı.~tir. Kafile 
ile deniza.ltılar ara.sındald muha
rebe günlerce devam etm'ştir. 
Günlerce devam eden çetin hü
cum Ye takip muhare'lıesinde, 
Alman denizal\ıları 19 b'.n ton
J,uk WC'iss ile Vicroy of İnd a ti
pınde ikı bacalı bir gemiyi üç 
torpille batırmıştır. l 7 bin !onluk 
ikı' lbrcah bir ,·apur da isabetler 
ıı1 arak, Icdcr içinde batmıştır. 
11 b!n t'llnluk diğer b!r vapuN.a 
kdileyi himaye eden bir rnuhr>p 
batır .mıştır. İki taş:t hasara uğ
ram t r Çok mü!him asker nak
liyauıda kullanılmakta ·olan lbu 
gemiler ceman 47 bin ton tutmak 
ta idı. 
Atlantiğin baş.1<a çe'Vrc'erin.de 

Afrik<ı. kıyılannda denizaltılar 
t0pyckün :>7 bin •onilatoluk 11 
vapur batırmışlardır. Bu sure\le 
soa ci;3rt gün zarfında 1()4 b n to
n;Jato lhacminde 14 vapur batı
nlmıştı.r. 

JIİTLERİN BİR HİTABESl 
Hit'er dü.n ordu, donanma ve 

haYa ku\ ,·etlerinin 12 suıbay 
n mzedıne ihittlbeu söz almıştır: 

H tler genç askerlere, bugün 
A'maı'::_anın !llukadderat.ı ıçın 
c rc\'an ctm~kte olan muazzam 
muc~ kde zaferini bulan büyük 
A·ın~n tar'J,ım anlatmış ve su
lbaya tcsı·m edilen askerl<erin 
ba§ında, kend .:ine dü.şen yüksek 
yaz feyi kaydettikten sonra Al
man aslrerlerin:n s::ırsılmaz imanı 
ır.ı beli•tm'şt!r. 

JAPON BAŞVEKİLI DE 
BiR NUTUK SÖYLEDi 

T kyodan bildirildiğine göre; 
İm, arntoriuğa yardım cemiyeti
nın r.:-erkez komitesinde söz alan 
Başvekil Tojo haı!b.n ba.şı.ndan
ber1 kazaıı·ı.]Q·n zafer'ıer sayesin
de elde edilmiş olan durumu an-
1'.ttıkt:ın sonra Japon ıı· lkına 
şu aıt, noktı:ıya dikkat etmesini 
ta\'~iye etmiştir. 

1 - Maneviyatı sarsılma-z şe
k lıW tutm.zk; 2- Beden kuvve
t.ni düzeltmek; :ı.- Ha\'a taar
ru•' nna karşı hazır bulunmak 
ve td:mıer y:ıpmak, 4- :nülıim
r.- t L lfıtını aocttırmak; 5-- Ca
sus. uğa karsı korunma tedbirle
rıni kuvvetlenditmck; 6-- Asker 
aJc' r "' ddıa :yi korumak. 

T J sözlerini şöyle bit4"Piştir: 
J3ı: k Asya hatibi şimdi uzun 

~ rec k b r n1arp halıine çevril
m , "r. Bunun içındir kl, cit
t lt e bır mı.>cadele mahiyetini a
lı.cakt,r. DUçmanı ezmek iç n ;bir 
çok engelleri devirmek, hır çok 
zeri· ı<ları yenmek gerektir. 
DOOU CEPHESİNDE VAZİYET 

.Tayr .. S• gazetesinin Slokholm 
muhabiri, Mare§al Fon Bock'un 
t:a.-ta1 andığuıı bildirmektedir. 

Fon Bock tedavi için BerEne 
gitm · ve yerine General Hol ge
t .. rilmişt r. Gene.al Hot geçen yıl 
;rvro,kovada ve Smolenskde bü
yuk rol aynamışti. Ve son defa 
4 üncü tar.lk tümeninin komu
tanl;ğını yapııyordu. 
Alınan kayn:ık!an, Ka:fkasya

n.n şimal batı .r..ısrnında Alm&n 
\'e SlooYak kıt'alarınin yüksek 
d. ğlarda bir çok mevzileri işgal 
dl g n bıldirmektedir. 

Senih Muammer ALATUR 

,.e evden eve yapılan ça11Pışıı.a
Jardan sonra tthlcim ecl.ilm1ş ev
lerden müreklrep adalar ve be
tonlu sığınaiklıar el., geçiri.lmişti!r. 

MO&kovadan gelen haberler de 
Stalingrad içinde birçok büyük 
binaların geri ahııdı.ğı bildı:ril
mekteclir. Evvelki gündenberi Al 
manlar şehir dahilinde ileri ha
rek.et kaydedememişlerdlr. 

Yine Swyet kaynaklarına gö
Te; Stalingrad mulha.rebclerinin 
ilk otu:z gününde Abnanlar 200 
bin telefat vermişlerdir. Tank 
ka.y:p1aq da 1500 ot.arak tahmin 
edilmekt<>dir. -

boğuşma başladı 
Mookova 29 (A.A.)- Cepheden 

gelen telgraflara göre, Stalingra
da Krzılordu takv;ye kuwetleri 
akın akın gelmekte ve g<>lir gel
mez savaşa girmektedir. Bunun
fa bera.'bcr Pr<Jvda gazete<>ine gö· 
re, Almanlar da 'külliyetli mik
ta.da takviy., gdiı RıCkte ve bu 
kesimde 'henüz sayı üstünlüğünü 
mu:ha!aza etmektedirler. 

Rusların şehir !çinde yüksek 
!bir mahalhi aldıkları söyleniyor. 
Eğ.er bu h:ı'ber teeyyüt edeme. 
du•umla.rı çok düzeımiş olacaktır. 

Vi;j 29 {/\..A.)- Bet-linden öğ
renildiğine ogöre; Rusyanuı Va
şington büyük elıçisi Ut.vinof 
Mask.ovaya çağınlmı:şt..r. 

Mareşal Göring İsveç· 
te bir şato satın almış 

IBeyrut 29 (AA.)- Alman ha
va mar.,,_,alô Göringin İsveçte 
s.to.k:holm yakınlıtrında b. r yerde 
lbir şato satın ald:oğL söylenmek
tedir. 

Mihver kuvvetleri bu 
ay 953000 tonilatoluk 

kemi batırdılar 

<Pravda.• gazetes., Almanla.rın 
Stalingrad etrafında •bir milyon 
kişiyi haı1be sürdüklerini ve yap
tıkları plana göre, bu kuvvetle
rin Hazer denizine va.rdıktan 
so.nr:ı, Moo•kovaya doğru döne
cek ve nihayet fırsatın yardım> 
le İngiliz adaları ü!Zerine akacak 
'büyük bir ordu olduğunu ya.,_ 
mıştır. 

Şehirdeki muazzam falbrikala· 
rın içinde ve Volga boyunca meY 
cut deniz !e7.gahlarında şiddeti.> 
sal\.'aşlar devam etmekt.edir. Bu 
arada Alman h:;va kuvveti.eri 
lbalıtısız şehrin bakiycl.<!rirı.i toza 
kalbetmcğe çalışmakta ''"' Rus 
~'\~ılacı Alman uçaklarmın bii
yük sayı üstünlüğüne rağmen 
mütemadiyen karşı taarruza geç
mektedirler. Son tebliğlere göre, 
Kızıfordu kuvveti-eri iki önemli 
-caddeyi geri almı.şlar ise de Al
manların şehrin di~r kısımla
•rında• mevızilerini dıürı>elttikleri 
it'raf edilmektedir. , 

Vişi, 29 (A.A.) - Btrl•n<h>n b;Jdl
rilil>ğ!ne göre, E;rhl.l ayının b;dayetiz>.. 
denberi Afpnan hııYa vr deniz lauv
veUerinin ba.tın:fJılc1an gemilerin top
:rrlr.ün lönil~toıu 953.000 d.r. 

Par iste 250 Ameri_I 
kah t evkif edildl 

LONDRADAKI TÜRK GAZE
TECİLERİ AMERİKA YOLUNDA 

Lc.ndrayı ziyan?t etm;ş olan 
Türk gazetecileri dün uçakla A
meri.kaya hareket etmişl<?ı·d>r. 

Türk ga1.clcdlcri Londradaki 
demiryolu istasyonlarından birin 
?en ayrılm,.,lardı r. Türk.iyen'n 
lngiltere büyük e!t;isi garda bu
lunmu~ ve yurtda.şlarınııı uğurlu 
yolculuklar temenni etml.<tir 

Garda İngiltere İstillba;at .Ne
zareti b~mü:foltişi M. Kenn-eth 
Gr'pp, ayni nezaret pa~lamento 
kiıH~i, tefLiş hey.etine mensup 
MDtmtııel Munro ve Anka,radaki 
1ngilıiz matbuat ataşesi M. Trist
ram ile Türk gazetecilerine refa
kat edrn B rleş>k Amer,ka biiıyük 
elçi!igine mensup bi.r heyet bu
lunuyordu. 

Tren hareket ettiği sırada Tür 
kiye büyDk elç!si ile arzd.a bu
Junan uğurlay1-cı büyük ha;:k 
kütlesi .yine görüşel.m• diye 
lbağlrmişlardir. 

&tÇfJK BABEliL'ER 
-
l\ltJ'fEFEltıUK: 

~" 

Bir gizli fuhuş yuva· 
sı kapatıldı 

Be.şiktaşta Gayrettcpe mevkiin
de gazino salıibi Hakkı gizli fu
huş yaptığından miihürlenmiş 
olan gazinosunun mühürlerini sö~ 
kerck bıırap yine genç kız ve 
kadınlar aldığından evvelki gece 
ciirmü ıııe~lıut halinde yakalan· 
mıştır. 

Sokakta bıçakladı 
Şişlide Bay Sungur sokağında 

31 numaralı evde oturan l\l iiyes· 
ser, cv\'elki gece Panga ltıda Hay
Lfıy{ pa~tanesi önünden geçerken 
barışmak teklif eden eski aşıkı 
Osman tJraLı:dan bıçakla muhte
lif yerlerinden yaralanmıştı:. 
~ 

Davanin ay. 
dınlanmasına 

doğ r~ 
CBa~makal.:d~a Devam) 

bütün incelikleri ile idare edebil
n1ck birlnci husuai~ ettir. Ancak, 
bu din1ağ bir yandan yeni tecrü
belerle alınarak hükumet ted
birlerini ıuÜtt!hariL çclırc ... i ile 
halk sariarır.da aydııılaCır vr hal

tı.::r. 

* 
-T 

1 1 
k,n men!aatleri ile hükı'.imelln ve 

• eşr.ıı cvve nıın itlb ren çay . , k 1. { ti .. k" .. 
'"' kJ.h c İTı ~... İdt'rc.:i " ıat.n.. ı rncn1ıc. ~c ın ıne.n: aa crlnı ~opru· 

+ l\ılanisac!a y~~ ı"tın ü.züm!ü ek
mM<ten aınra şlmdı de Giresunda ek
mc'klere yu?Jde arı fmd:.k: ıkarıştırı.
m:ısı tec:'fıbe onınmuş ve muvar!a
~ıyet:e no oclC'n<'r. k ıbu ı=:cl:i..;'l.lı t ... k
mll rnem t·te tcs;ınıı olunrr.ası T!cn
ırcıt ve lct.iınden tMn nni oluw1l'L;.Şı-

can tıla.ak:'lr. El 'er n&• ç:ıy ve !erken bir >andan da bihakkın 
ıtr~·e o'a.~r o ta ıh.ten it: e~ 43 Türk ınil!etinin ruhunu fc1he 

$1.ıtl zari~ oa bir lı~·.ı nnmo ıı-0 bıl- nıuktcdir; uyandıcr.ıa, şuurlan .. 
dırecP~e Uır, Tekmil yuı:tla p ru..<.t"'1'"" dıtına, ınes'uliyctlendirnıcyi her 

u~ k hve beş ~il·a, ıkayrLılrnu' ve çck:lm:ı 630, ç:ı.y şlmd ki:ıdcn beş lir-• 'l'iirk çorugunıın han zerresine 
ucu:z olaıa'k on Uıç liraya satıJacaıt- kadar hakim kılabilecek kıratta 
t:r. bir varlık ml"kariizınası olabilirse 

* Ialmık•t or·ı O~\lll ve mang"Jl beklenen .-erimi ~iir'atle ortaya 
kö! U:;.ı ıç.n .&:ıı."!ar:ı kupon ve be.. çıkarabilir. 
yann:ımck·r gönde...ni0\lr. H3ik banla- Aksi halde, halk buhran karşı-
rı Ha Biı-lak.lrr~den a nc.:-..:k •r 0- sındak.i mes'uliyet ve \ ·azifesini 
fie lıer ay bir ail:,ye be ç~:ti od~n ve elli t<Jo mangaıl körnüru vere<:ulotlr. müdrik olmaz, tüccar ve esnaf * Şmr•mbıde b!r çuval ekstra WJU kendi bind iği dalı kendi keser, 
k<ıra oorsocılann :rüz :rlıml Jiraıya ıniist.ahs;L fesa t ~e fütikar borsa· 
sattıkları <hbar olıınmı.ıştur. )arının binbi.r d alavere ve hilesi 
TİCARET ve SANAYİ: içinde b inbir ihtirasa alet olmak * şehrlmözm g:da madd~lrri t.at- halinde kalır; ticaret ahlakı, alış -
lanndaki tere!Cü C.ürı de devzm et- veriş seciyesi ve düzeni sun 'i ted-
mişUr. Dün bir kllo !<uru fasulye 1<>ı>- birlerle altüst edil ir ve bu hal 
t:ın sC!ksen, zeyt.i'~ 80 - 85, bulgW' b:r başıboşluk hali~dc her 5aJı a -
ı2o kur- satıin'Jştır. ya sirayet edrrse hakmaten hü-
* Don piyaım:ra beş yuz t"neke kiınıet kendi baş·na biitiin lıüsnü-

sadeıağ c:t<anlını.ştır. Harta •ç'nde niyeti.ne. olgun , .e dolgun düşü-

Vaşington 29 (A.A.) _ Faris 
ve yalanlarında bulunan 250 A
merikaJının Fransız jandarması 

tanafudan tıevki! edildiği haberi 
alınıruştır. 
Vişideki Amer'ka sefareti la-

Sokak elektrikleri 
(1 inci Sah!lcd.cn Devam) 

cElel:lrik şikfıyet kutusu. astır

ml§lır. Diğer taraftan sokakların 
larr.lb1 bozukluğu dolayısilc uzun 
zaman karanL.kta ka!mam"sı için 
d'pleri zıır!ıah ihbar varakaları 
lb:e.stırarak tekmıl mahal.le bek
çilerine. tevııi etmiştir. Bekçiler 
tesatllü! ettikleri sönük \'e ·bozuk 
15mbaların clrck ,umaralarını 
bu dcfkdcrc ; az.;> derhal kara
kola ver<·cekt.ir Karakol\~r da 
telefonla bu nun:arayı elektrık 
idares:re bndirecek ve derhal 
tamir ed;lcrek ayni gece yakıla

caktır. 

Lastik tevziat. 
Ct inci R ıh•Cedrı,, DPvam) 

Cemiyetin söylıediğine göre 
aıalen l.'.ıstiksizJ,:k yiizünden 1634 
otomob'l ,.c kamyon garajlara çe
k'lmiş bulunmaktadır. Eğer tev
ziat hemen yapılmazsa bir kaç 
yüzü daha çekilmeğ>e mecbur ka
lacak ve bÖyJ.cce birkaç y.ü.z şo
för işten mahrum o'acakLır. 

Lastık tevziat• iç n fil-
lh kika /.nkar~dan t.ca.ret 
ofsi umum m ;iürlu.Lne emir 
verilmişEr. Fakat 'L'l1U müdür
lük ı- · n-e...;.e~ "" ıı. k,rtasivccı
Jik1e uzata~k vakit ge 'rmel"te
dfr. EııciılT'le \ic.ret of ı.mum 
müdürlü~ü villyete blr tezkere 
yaz&rak ta.stig<' •lıtiyacı o',an oto
mc'billcrin fen"i bir muayeneden 
geçirilmclcr.ni ve ondan sonra 
tevziat yapı'm: sım istemiştir. 
Halbuki töyle bir muay<~ne tev
ziatı aylarca geciktireceğinden 
ve esasen evvelce muayene ya
pı'"'!> 'Miya-ç J:istcleri de tanzim 
edilm•Ş olduğundan ofisin bu ta
lebi garip görülmiiştür. 

Vilayet şoförler cemiyetini.n ta
lebini haklı bulmuş ve otsiın i
leri sürdüğü şekli zararlı görerek 
bugün aliıkadadara müracaat et.

miştir. 

TEŞEKK Ü R 

Londra 29 (AA.)- Yeni Gi
nı:°e Oven Stanley dağlıırnda 
n:ıuttefık kıtaatı hücuma geçmiş
tır. Bu saba'h General Ma.k Ar
tü."iiın umumi karaııgahında.n 

n~lunan bir tebLğde J&ıpon 
nıud.ıfaa mevzilErine karşı nü
fuz ~ ve yandan sa.rıoeı lbir 
hüwma başlandığı bildirilmek
tedir. Bu hücum in~af etmek
ted,r. 

-<>-* v~·. 29 (A.A.) - Başvok'l La
\."<ll. Alman,yanm '\:.ışi. ~losu 
Knıı:ıı Von N:dda'yı kabul e~ ,1ı;r. --Muharrirler jübilesi 

.Memnuniyetle ögrendığınıize 
gore cBasın K'l.lrumu. ilk ya:o>la
r_n'n neşrinden elli yıl geçm'ş 

muharrirlerin jüb>lesini yapmayı 
•kararb11.:rmıştır. 
Basın Kurumu İstanbul mın

t:ıkası idare heyeti tcisi Hakkı 

Tarık Us b1r !buçuk y.ıldallberı 
lbu IDEVZU üzerinde durarak ken
dilerine ıüıbile yapılmaGı icap e
denler için bir k0rmül hazırla
mıştır. Ilııikkı Tarık Us bu mi>
naselbet.Je hıı:zırlaclığı bir yaz.ıs;n-
da formülü şöy1c teshil etmi§tir: 

ellen mesle.·.,mlziıı bıiyükler<ni 1xıp

lu b;r halde anarıılı: d• sa;ıçımı.z.ı gös
terecek zancnm g<!ıld'iğil1i h:rtır:aıın 
s:>ali ba~ bw ba;la ç olar<.~ kuru
yorum ve herh:ıngl birim.i#n i.k ya
ZIS'lnın ı:eşr gür..U yu·m tsn bcldu.
ğu gun b •liktc y:ıp:ırağ mız bir saygı 
türeni ~n en uygun bır z.a.m::.11 ginn.i§: 
o._ dıyorum. 

B·r de bu,.ada meslek t.'ıbın d>JlA 
gen-· b:Z- kadro içi.."l \tu ını!n~ışt:r 

TUI1:;,cC o!ı:ırak Uk yıı.zısı i:,.. ı::o· " .. • - ,, .. " yı.ı! 
onıcc baErn [ı,emhıc do(:ınu$ o'an va
tandaşlımızın bu nrs 1~ ı. a•· _.. 
1 

wyc.... sıonra-

::ı rı yalnız k ~.ap suretlnde gö:'tllmeğeı 
başlamış oı:.bilır, " :ra f~.ir hayatı o
l ,m'k bu alar..a.sı vı:ırlıJrrr bir ...:mumt 
tı..ıım n b2~a blf h: rıa sP\1k. ve 
h:ısrE\m'§ o!abı, . Ben bu sllclı böy

lece :o .. yıl t:t.,<'lnuş ol:r.~yı rre'lt f:c:ni-
21n · ~le"1 e.rasırda bir yr: almclya 
~k verd!rt"Tl vasıfı-ardan biri o!mak 
uzere kabul ftt:m..> · 

B:r b...:t;L k yıl (·aı ·tıktan sonra bu 
vasıit.a o'au rı arayan Ha.k:!it Tarık 
Us yoru.cu bır tctl bbud:ın sonra ilk 
yazısı bır gaz.ete yey:ı bir crTl\!13.d 
~..ınrı bir 11<.:t,p şrklin.'.lc çıkm ıoda~ 
en a.z 5-0 yıl g~"'"ı 61 zatın adını tes. 
bLt etrniıı.1:r, 

Jlnldkı 1.'a.rı:k Us' rı ~ıazr.-lac!:b mu
faS38l l'IS"!'dr ısiml" 'i y.azr'ı olan 61 
zat şunla"'dır~ 

.. Abdi:llı .'k ır· 'd'n kıı.ıkardeşi Ab
rnilh:ık M hrilnn n T •t1ıan, Bıç.b;~ 
Zarte l!aKk~, l m il Pr'Dni, ıı· ~ 'd Zi
ya Uş:ıl!d g·ı, Oınıı.n Ttvt:ıt y ' 
NıısıAıi Zade A91m Efendi. Ahdu::::~ 
r..:ın \'tf' , Eb :'b k r H:.:.::t:n, AMur
ı-.ı h0'>'1n Adil, Alı.'11' t ü_,, Tok -
Fc id K ır, İbrahim F.dlıtro o·rv::: 
Nam1lt O L'>:ı: 1 en, C•m 1 saı.i 
Alır ! Reş t. Mı.: et Ali Ayni, G e

mişlerdir. 
Loodra, 29 (A.A.) - <B. B. C:> 

~toeb>vadan aı.lllılln tıabt>ri~ı'tlY-U an
laşddı.ğına göre son y:rmı dört saat 
te Stıa.[ıngraddıa. pek ClZ. bır rleğı).kiik 

o~t-.ır. Şı:"bttde ö!.dt'.lrücü ve yq>ra
tıcı bı.r m~-be devnm Ar.t'I te ve 
her ~ taro! ta misl.a görilmır•nı~ bir 
vatı.şet!e çarpı..şmMt1.llaır 

Şehirdett• ınsanlar kJ! ,ıc aınnı pot
lata.n cli..ıü.ihUc.r, dtımet ve ıaneınlar 
ar.ısmda yaşaımaktad.ırJar. Alman
lar ı'<nd• şehri bir ttııç kı.sına ayırıp 
ıbırer barP!" almak ıiıstemc'ktN!trler Bu 
yeni plan mu<:A>ince bir mıktor rkrlc
rnı!Jleı'd.r. Ma"""af.h Ruslar bazı yıır
lerı. gcıri. a.1nışlardı!". s~al.ir..gr-adın Şi
mali Garbi iı: ~ki Ilı.ıs taarru.ı..ı berde
v:.mıdır, Alınanı.ar rn'LİıtııİI yıplar 
ve~kt{'(i:rier. 

Reemi Alman srö• :Orii K•Jrgeneral 
Dıetma.ck dun e:rct> Br"'1ıe Rs.dıyosunı
da dem.ştir ki: 

STALİ.'iGRl\D T \ı\RR l' Zl ~ U.\J~ 

VAZGECİ.Lİ\OR d l '? 
Londra, 29 (A.A.l _ A rna:ıl4' r 

staı.ngrıad'a tayyare 1 e ta v ye gö:\
derm!şlerdir, s . .ınl:lr hiklJtn kıta':ı

rıdır. B:itanm.·-ı A1aır ırı1ın- aste·i mu
habir~. bu haber'1e Arınao')'tlda )-a,pı

lan bazı d<••rr~te 1 e.: a:-asırula bır rn ik 

uasebet gönnf'&te .... e Stahr.Q: eı.'dra 

ınutıaclinli'rıtn darumu za:ınedilcL.ı~ 
de QOk d"'hD t~na old.ığu neüccsinf. 
tıka.nr.Jtitadır. A!mat>ldrır_ ncfıSı/'~ 
jtlrrradı k.aybetmP~e ba atllkları inti
baı vardır, Aln.a"ll::•ın Stal;nızrcı.d 
nı~as&t"Mır:d.-ln ~e(ZD{'k m.frbuı
riyeiinı \.bli.maldrn uzak t madikls-
Tl tahmin o~una.b:li!', 

10 GtNDE U O.OCO Al"\ l;\.'I 
ÖLDL Rt1LDÜ 

L:>ocira, 29 (.,.A.) - Alman1arın 

Stali.ngr:ıd ün!e .. inde \'l' i~J~rlndr u.ıı:
radıkları b.yıpla, pek nj!ırd,.. Bl nı
da. 130.000 Mihv1'• dı:enn n 10 gün
.tlron b·r m..,._reb<'de ö'düğil t:ıh 
N» n:<l<:led r. 

ŞEHRİ.· ŞİMAI İ !'>DE. AMELE 

llL'\B.ALLESTh'E DE Gİ.RİLDi 

- cStalingradda ıiondi vaiyet şu
dur: Şehiı' ade'--e ır.ibdut b'1' gam':ııon 
t.ara.fı.oda., değil, Şımo. en ve Şaı'ld:an 
mılteın:ı.diyen 1;ı4o>;ye .Uabilen rraıı>-
tııı.am bir ordu t:ıralırıd;on mOdalaa. :ı.-va. 29 CA.A.) - Slal·:ıgra. 
cdiAmektNiir. dın Şıırıalinde A~ma~lar 2 tü..'1'.ıCl\ 4 

Almanların ııe.rarmda i>e :riiz:kree 150 ta<i.cla taarruza gcçım.,!ercf . ş;dt 
kilometrl' ilerlooıiş, y01'uln ut bir or- det.li. ınu.lı.arPbel.e-rdl"n nra bir g~ 
du vanlır. Sovyet!rırin anudane mu- tank a.mtle •mahal'e. ·~ glrnlştirr. 
kavaımııl;nl h;ç le küçük göıc'Tlrmeli- ş·rnd< orada muıharrb~1er ol<ıyor E"-
yiz.> 1 lertmi.z bir gtaıde- e~:)ye- yakın ta.t:kl 

Me>'-t ceph.SDd» RuS!ar iki gün- l hasara. uğratm..,tır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~_:__--~~ 

Aleut açıklarında! Yeni Şehir Meclisi 
bir hava . o inci sı.Med~n De<"am> 

lıklac ıkroal olunmııştur. 

muharebesi oldu Öğı'endığmıı.e göre şr:hr mi-
Vı11iington 29 (A.A.)- Ame- ı;ı'zin ııiiiusu artmış o]duğun-

r'..kan !hava ordusura mensup a•n yen ş~hir mecUsir.dc t- n ·-
boır.ftıa ı:çaklan Aleut ada-lar~ kır.den dört tane fazla, yani 77 
do',aylarında bir Japon hava t~ aza lbulunacakt r. iBu d.orl fazla 
kiline taarruz etmişlerdir. aza nıüusıı çoğalın~ olan Eyii;ı, 

7 Jap<>l' deniz U9"ğt tahrip e- :Sak.ırk&;r ,.e Bcyoğlundanclır. 
Adalar kazası.n.n iıse nüılusu azal-

di.lm şhr. ---<>-- dı-ğından aza s:ı,yıSl b r eJ...-sık o-
lı;caklir. 

Dünkü hücumda 
( 1 lncl Sahifeden l 'evarr.l 

neşrolunan bir !~ligde b;ldiril
digine göre cuma.rtesi günii öğ
leıkn sonra şimali garbi Fransa 
üzerinde taamızi uçu~lar yırpan 
ing:l.i'ı. la -ytırec;:\eri kesi.f 'buhıt-
1.ar ve don ile karşılaştıklarından 
geri dönmeğe mecbur kalmışlar
dır Yalnız tayyarelerden on bi.ri 
avdet etmemiı ' r. Bunları.n pi
!otlurının hiÇbirısı bulunmamış
tır. Dün yapılan Alman radyola
rının nqriy:ıtından bunla "'n ba
zilarin;n di.ism:ı.nın eline düştüğü 
ad aşılmıştır. __ ...,. __ 

Eu sabah 

YFJNİ Llsrı;; :iN 
· ııususiYETLF..ru 

Ş.mdik.i ş~ir meclisi a:w•..ı.ın 
dan yirmisi yeni namzctl~r Lst€'
ısine alıil1T1lyaral<ı lbımhırm 
·erine gençler ithal olunmuştur. 

Bu ~ni namzetlerden dördü barı. 
kacıdır ve bu surelle Merkez 
Bankası istanftıul şu ~i di.rektö
rii, Emniy.,t Sandığı müdür mu. 
avinl, 4 Bankası, Ziraat Bıınl«lm 
ruüıdü:rlerinden ikisi yeni şehir 
meclisi aza namzetleri meyanın. 
d:a bulunmaktadır. 

Yeni n mzctlord<?n ~riye ka
lan on altı kişiden biri kadınd:r 
B'ri emekli generaldir ve rr.iıt.:.~ 
'hakisi de muht.clıf mcsl.ek crba
'bma mensuptur. 

YEDEKLER 
Parti her kaza ıçın ~ptığı 

namzet listesinae • asıll.ıır. ve 
.yedekler. o~rak ki kı.sır.ı tef
r.1< etmiştir. Yed klenn arasırda 
da bazı gazEtıeciler, tuccarlarta 
ser'best mcs' k ~rde ça· ·rı.lar 
.:>ulunmakt:xb. 

f:. ("1"' l Pcrtt:v !)(lrn rh:ın, l'SZna~.. Hak
lu Eni• ı:om A .. Ş .. !ik, Siil yınıım 
Faik Emre, Mehmet Nlr.'.':ıet OrtllDca 
Dr_. Şük, U. Kttmııl., Jitiseyın Ra~ 
C\1.'Jl1'.'"°'•. J.\lelıım.0 \ Tc,!il< B lge, Meh
met üemıl PtQl:ya i, ~ıet Ziya Şe
noıaıı, ?c,~c·t Ga\ i Oı.cl5nmez, Mch
mrt En•, Yusuf Ctunat (Cemal Mol
la), Sa!;tı sa;m Um:r, Al Faik Ü-'Wı 
!dm.an, Ahmet Macft Göt en, Velid İz

budal<, Dr. Cı·l.11 Muhtar Özxien, Hll
nt·d Hasan C.:ın, Abdülgani SPnl Yurd
man. 03rr.an Scn:ıl Erdeıngı:, HaJ;ı 

Rüştü Akın, Mehmet Aıiıl Veziri, 
K•ı%or Kiimürciyan, İlmi1""'°1ı Mah

mut Kemal, Ha'3n Samih Baban Fi
lo:ııo! R:za Tcv!iil; Fa.hrcltio ·nev~ 
(Rum Beycğlu) , Osman Faiz Gütıcloğ
du, Naci Eldı·nlz, Fuad AQalı, Zi:ra 
Karamürsel. Mehmet Em>n Yul'dıalrul.. 
Hıısey.n Cah:d Yal~ın. Kfızl<,lı Uz Te _ 

C l lncl Sahdcden D"\'llm) 
~uşlan satnuşt!r. Andon bu f'at 
farkını k~pamak ı.ç !l sattıilı üç 
sandık jilet bcdel'ni -Jört buçuk 
kuruş olarak faturaya yazmış. 

, f<!hmet Kamilden 6 kuruş üze
rinC:.On para. abnak surelile beher 
jilC"tten 60 para fatura har'ci faz
la fiat istcmıişt r. 
Faturayı bi111bare aL=k üzere 

geı!eceğ:ni söyliycn Mclımct K" -

mil zalbıtay:ı. haıber \'e'r!lÜŞ, 'bu 
sabah memurlarla birlikte mağ.aı
ızaya gidi'ıerek itihalit 'tüccarı 
cürrrümeŞhut ha!ıinde tutulmuş
tur. Anı!on milli korunma ma.lı
kemesi müddeiumumiliğine oes
Lm edr!ecekti r. 

Ankara caddesinde bay>l:ik ya
pan Farzıl adında bir şahısla Ye
ıı.icami .kemerind-e gaz.ete !bayi
liği yapan Dimitri ism:ndeki şa
ihısla-rın da çakmaktaşı kaça'kçı-
1.ı.ğt yaptiklari za:\>taca öğreniJı.. 
miş, layafet Oeğ~tiren memur-
tar, Nihat adında loir şahsın va
sıtasile Dirnitriden 600 lira. mu
kabilinde 8500 çalcmaktaşı aı.nı ·
lar ve kcndisin.i suçüstü yakala-

Kaynıakaml.klar ,.e nalııye 

ınildürhikleri •intiha1> san ıkln
rıwı per~embc sabahı hazırlanan 
mahallere koyacaklar ,.e on se
k'.z yaşından yukarı olan her va
tanda o günden itibaren re' ini 
,·ermiye başlıyacaktır. İnti.İıap 
on gün m üddetle devam edecek 
tir. .. 
PARTİ REİSiNİN BEYA::.ATI 

\ 

P arti İstanbul Vilayet İdare 
Hey'eti Reisi B. Saat Hayri Ür
güplü seçicil~re \ 'O namzetler• 
hitaben yarınki gazetelerle bir b& 
yanatta bulunacaktır. 

Atlas harbinin 
yeul vak' ası .. 

Alrr. n tlbliği, 25 eylüld.enberi 
A'm n ham bayrağının Stalin
gr ~a komün t parl!sine a:t bi
n 1ar t E İl'-le dalgalanmakta 
ola nu bi' nnektcdir. Ayni 
tebliğe göre, şeh,.;n me.kezinde 
~ .etl sokak mı.hardıelerinden 

Tra.bze>rid:ın \~apurla bir m-ktiir ~ade-yıığ ci:ıha bt•k!'.cmn,....ted<r. nüş ve tutumuna rağmen liberal * Şıtırlmizıie döI't kişHJ<. bir tile~ rejim sisteminde istediği \'e mıı-
car grupjırnun zeytirıy::ığ flatlaT"ını mfi- duğu netice):i iı.;tediği ~·e umdu· 
t"'""'1'Y ıı y1$>eltt ~; rn halbuki ısq,_ ğu derecede alamaz. l\1uhakkak 
ı;'lt ır.ı '!ta ar>nda ytrmı bin l<>n zey- ki, sayın Şlikrli Sar,...,oğlu bu yol-
tU-zyag ._ 1 ı.:.t o}dulu i?-bar o!uo:nucr- da en i~·iyi, en olgunu, en ileriyi 
t r. ortaya koymuş; büyük ölçlilü mu-

\'aflakiı etler H neticeler de kay· 
delmiştir. Bu muvaf!kiyetli neti
celer her sahada pek çoğa çıkahi· 
lirdi. Fakat, lrnrşısında ayni ölçii• 
de bir hUsnüniyct, idrak "c tica .. 
ret ahliıkı bulanıanıı~lır. Buna 
göre bir yandan tedbire, b'.r ~an
dan da hükumet politikasını be
hemehal kafinin tll§ında ve çok 
üstünde muv~flakiyete götürecek 
gen:Ş iilçiilü bir şuurlaudımıa 
seferberliğine gitınİJC muhtaç ve 

mecburu-ı. 

Çok kıymetli annı mlz Na.bide Ar'I
san'ln u(uLü münnd.ı~t.yle derir:ı. acı· 
Iarıınız.ı. gerek c1.;naıcde ha.zı.r bulun
ımzılk. surctıyle 'e gcrt:k teJ-grnf ve 
tclr!on:.a pası.aşanı \·t çtlcrlc. g ınder
mf'k ı.ı.J'..:1 ve z:ah Ttt-~·:ıcıe bu!ur.an ve 
başta s y n İ31ollbul Voli ve B<'lc
d:ye Re! J>,.)ktor Ld!f.i Kırda,. c.l:nJ~ 
ürerr b\i' ...n ®-.t '•tC 2~.ôl.Tkmrza 
,.., has! 11< esıM'-'l<la b<r ev:~t ş<!k>t 
'\.~ :ıW. .yı.• Lt:.i mmıılaruıı brzlede.n ' 
~r,yn tli cl:ktx;, rı..."':'l.Z. Beyı.: • .ı Be
lcdiyl' ııastahan. sl B:ı er:: ı l Fık
ret On ,;ı.p ile Neonıettın Hak.:.ı iz
m rli \'L' e'1todaşla--ır..ı ay•·ı ayı·ı te
Ş(·~kr. l'Cı. . an. ve b 3ğa cıları
mı~ ınfını o'duğı.rnı-3:ın sa!)' n gazeten.t
zm ta\ a u1Am.J r oo .,ı r z. 

fik AmiT Kocamaz, Ha'Şlm Sül~ym:n 
Tand<ığan, M~la!a Na:ıımi AJroian, 

İbrahi.m ~kı Tanı'{, Ali JUmil Ak.
yiiz Ahmet Ce\'\'.let Öğre~ooğl.u, 
Efdalett,n Telkıi.rer. 

Ü.st:td ııa•~t Tar::k U& yazısını '/ÖY
le b;t,nııektedlr: 
. <Törcnlmız gelecek ay içinde "" 
Ün.ven;'.temn ııa:ınterano ı;aloounda o
lacak ve burada, ba. zaUarın ctra.ft 
büıo:.m 00.sın menst..'Pları, ü m ve fikir 
d'eıN davcthı rl He oarı.lım ş oldı>ğu 
ha de jub.leleı< Y"Pılaeaklır. 

mışlardır. 
Dimltri bu ta-lan Fazıldan al-

dı)iını itiraf etmiş, o da derdEst 

cdilmişUr. 
__ ....,.. __ 

Pa1l-Jlıya da mal olsa 

(2 inci s~hJeden Devam) 

d.i~. ı;ıur.a rağn;en tehlik0' i gaze 
a~.raı< hare\.rte g<-Çilmı,tir Son 
ra Anglosakson taraf; da RusyJ
ya yard•m için ma•zı.-m., gör. r 
mek i;i.ııden vazgeçecek değild..:r 
Şu tıalde An.gl akson .,afı da 
daha bi.r çok tehlikıe!en goze a
'3cakt.r Ha.....,ket daıma tehlik€'
yi goze l.na1t'a okcak, gı ıde 

C 1 inci Sshi!~ Devam) ı;cm l:nşaatmı arttır:~ rröndere-
ceı;• arp ma .ZCIM."Slr. , !mı. c- Bunun bize neye maloldu- "' h 

'"""'' 
'*"4! 

' KADlffüi EN 

• BiıYOK ı< O Z 1; 

-

Fötr. lapen, antilop w flÖ/ıu-li>I>' /nılcal6.dt kokhgoau. ETEU iZZET BENiCE. 

Ail~sı r m.n; dam. ti 1 

Hu1'kı Eı't'.!m Eıi.rıem İ ıal G.tl p s rter 

ZA'\i - Eit?11cn ·kten ! ıı o'du- \ 
ğum ooıu. \ezk r<.>r:ı>, s ;ıo:r:ır lk:a

zanç komes. ve ckm""' k:ı.r- ı 
net rinu knybetti7'. \~eni.sini çık:ıraca- • 

ğun. 
l\!atnrutpaşa Tarı.~ 'ır F "l sokak 
Nıını<ıra (20) T y-y p ATILG \.'I 

Arz. tt &: TI e53 ; ra göre bu listeye 
•üve ed ecel< başka b;r is :n nlm>ıı 
m...dır':• Bir <W bu \ör nde b:ıs:ın lile
nnne en s n gı, mış bir ism temsR 
rderck w~....n -y nilertn duyg arını 
jy liyebı tte.< bır g nc 0 söz vere-

cep..m:ı. içtn yıızıst 'bu yazının neş n
drn ~ .... -eı ç krTUJ ol 'ardan en genç 1 
kıı. ve c ~C'ğtn adını ve adreilni bul
mak •ht.y11cındayıı, ı'ındl blı'l!zrı ba
na b dirmek •urct.:rle bu s:ı:rı:ı va-
7.ilem1 iz • :fllpm:ı.lı:t.l bze :ra rdnn et- 1 
'?le rrını b n ar".iiad'a:.,ar md:uı ve ı 

bu·· okı.lY" ... cularmı.dan rlca edq<>- I 
r. .n,:t 

ğunu bilir;z, Fakat üdediğlmiz Anglosakson tarı fı bmıd:ı n-
paha değerdi. Bu gemi kafilesi ra uğrıyacağı zıt .• ı da harbin 
liir defa,ıııda İngilteredcn Rus· qıları!'dan s 1 c kt r 

:-----!!l:!!!lai:iD!l!'!I .. )aya gönderilen en fazla tayyare 
\ e tankla diğer ınulıeuıcyi götü-

rüyordu. Rusyaya bundan snnra 
daha bü)-ük gemi kaüleler! gün· 

derileccktir. Brif.Hıya hükumeti 
bahriyesinin diğer tekmil işlerine 

tercih edilerek bu kafileler hava· 
daıı himaye olunacaktır .... 

"Sovyetlerin vazi· 
yeti ne olacak?,, 
?il rı s'm Öıt;rn'in y8n!lr'm 

ü -,.cü k•smın· bt.:,."1-n ) az ıarı· 
m•- n ç 't'uğunda" dolay. neşre
dc med k. Ör.il' c! teriz. 
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.. Ehlisalibey,~~~ş~. ~~~~ K~~~!!~ 
Büyük Türk imparatoru Ceng iz Han, 
Asyanın ortasından k oparak, Harzem 
imparatorluğu ülk esine yürüyor du ••• 

ler geri geri ıjtıt.lkçe Aııaoolu ve 1 
Suri~·e üzerıne dı.i.,...,r oldu&aı-. Bu 
bozgun. ve rk'at ooen kı>ı"l.'€'tlcr 
Sur yeyi ba~tr,ıııba'i'l iıi>:üla ederek 
ala•beyler hıiikO.metlıerirti ele geçir
diler. Bu mu~rp kuıvvetler bu 
h:rvalide yerleş:n.iş olan Dılicallp 
Ocilmek>rini k.lı.çta?ı; gc..irerc-0< ec
daHarının ia:ıt!lkaınını alm.~·a ko

Tanlün bu devresınde bjrç<>k 
Tc;ıK kuvvetleri Suri) eye ve ha
,.. ;J;e oılun ed:p durdular. Ve, 
Fr;.ı ı.dara rah>ıt vermediler. 
.r·n. [dar, birçok kereler Avrupa
don ;,ld.kları Ehli63ilp kuvvetle
rile Tur'ı<ler ü.zerıne akınlar -yap
tı.ar,a da birçoklarında maglup 
-01 lu'.aT ... Ve hat\~ Ant~ya prensi. 
r.ı, Kudüs Kralını, vesai:r preT'ISlc. 
rı ıne.)dan m~'harobelerin.de esir 
nediler. 

.N · c.yC>t Sal5hatılin bulün :Ml'Sı
rı , < Suriyeyi istila etli. Kud..is 
Ffoı.ı't krallıg.ru crtadan silip sü
pürdü. Frankla.-, Araplar, Rum
Jar Suriye<!e çöc:gün bır hale geldi. 
Ti;;;.Jer, nihayet herşeye.hakiıın ol
dular. Atabc')·ler, toplu bir h:illd
mıyet altına girdiler. 

Bu harek.ctlcrocın ronra Harzem 
Tüıı;;.leri bl>tün Suriyeye h-5rkim 
olarak Şa.rn, Halep vesair atalbey
kr iilkelsini ele geçirerek mu
va"ı.lı d bir kll'VVet vıicude getir
diler. 

Bu devre içmde Ehlisalip ta
n.-arr.ıi!e kırı1m.ış hale geldi. Bil-' 

hıc,'3 Harzem Şahı Celaiettin za
rr.anında Türk hakimiyeti ı;•ııan
sız oklu. Bu da böyle devına edip 
giduloen AsycıJan bir k;ya.rnet da
ha looptu. Cer.g.iz türemişti. Cen
giz ordulan Harzem Şahın Hin-

&stan, B*at, Suriye ve ha\-alisi 
uzcnr.de tesis etıtj,ği muazu»m 
İmıpan.ıtorluk üzerine :yürüımüş
W. 

yuldular. 
Ha.ı-.:cm km'\-.etlerir.<İn bu surc'~

le yaytlışı Elhlisalip :.,;in felaıM.ıı.; 
olciu. ANrıııp,:ı.t!an yenı ve büyülk 
Eltıliısali.p orrluların,.n gelmesi it;iıı 
harclı:etiere yol açtı . .f'kat Asva
dan gelen Türk akını bityülkıtü:o, 
öyle .Ehli;ali p döküntülerine ve 
bütün hrr'.diyan alcm:.ne ~hcan
rnjyet verebıilreek kuınıetle de
ğildi Harzaın kıuvvetlerind önüne 
takıarı süren ku,vvct Ccng.r-<ir. 
ku;vvetleri idi, Bu J..-uvvetlcr, bü
lüaı Rusfayı, Sııriye, Bağdat ve 
Arahl.sta-.ıı, Aııadoluyu sil.iıp siipü
receık d€'feccde teşkilatlı idi. 

Cengiz kınrvetleı-inin Arnııclblu
ya ve Suriyeye ak;nları Harae.ın 

kuvvetlerinin riıc';;t edip oraya 
buraya ifüca cdernk veyahut te
sisi hMd.miyct ederl•k Wtikrar bul
dukları yeı·lerden ç'ka>'<lı. Bu 'kuv
vetler nihayet Cengiz orouların.ı 

malcdilero~< büyük Cengiz İmpa
rlorluğu toplu ve murnhh.:.d bir 
hale geldi. 

Cengiz Han k un eti eri cm un e 
gelen de>vktleri, E!ll~rlikleri, Hü-
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SOLDA..~ SAÖA: 

ı \· irane. Ad~t. 2 - İ kaınb;ld-e 
b;rlı, ıı:ı" 3 Çtkirde-k, S:nir, 4 -
A.rı;yı·t bı • .Zı ... 1 :".l şeo7, 5 _ Rt'!".Gc, Y"'p
rak sigara ı, 6 - Gen ş g. s!yab iki 
kc-Ti.rne), 7 - T~ı·:tl fa/, ·r,~rsi 41~i6:Jet-
1e i.ıiron bl yu~ .-ioll, 8 - Karaden:ı.de 
b:r ~thr!n-ı;z, 9 - İstığna ile (~i ke
l~rnc-). b:r :Jcu , ... ~. 

Yt:KARIDAN AŞAÖIYA: 

l - İlkom tgalı, Hiılii. 2 - G<l )'Ü· 

z.Une mütı':ıi k, 3 - i:bayınıız. 4 -
Cenınt~t, At bmı•ği, 5 - Tersi baba, 
Kö:cı;ı; 6 - Efsaneler. 7 _ Duma
nın bı1'lklığı, W.,;tk pabcç. 8 - So
nuna N JJ.a,,l~:y~e tersi N?Jk:ya k:ı.tılır, 
Güz reng.l, 9 - Tersi zamir, Pt.·ygarn
ber. 

Dünkü bulmacanın halledilnıiı 

tekil: 
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SA H AIN 111 YBS 
AR t Fı• M AMİ HA M t LE il AL 
A.11 A •ıA Z AMI 
• t YtCE B A K 
AM E L l Y A T • 
RE •.• :y A DmY 
uc • KIE p AZ E 
Z A K tlR g NiM 

Ilüyülk Türk İmparatoru Ccn
gız Han, şimd.l Harzem İmpara
t.c.rlugu iılkesine doğru Asyanın 

ort.ıs.ndan kopara>k yürüyordu. 
Bu yii:rıiyü..~ çok şiddetli \"C hıızlı 
<>l<lu. İki Türk İmparntorlu,,öu a
r"sırda müthiş mücadelelere sah
ne <:>ldu. 

küımdaı1ıkkırı y>k.an.k kıcNJooca iın-'-------------

Fakat tarih seyrini yi.pıyordu 
> e yapacak 'ı. !kide bır<le Asva
n.n Oı'lası'l'Xlan Jrop;ın Tür'k. ~eli 
öıcı;ndn;,ııeri itc~k dtlıa canlı ve 

paratıorlui;'Unu kurdu. Bu Tüırk 
Ha.kam dağınıık Türk kllVVC"tkri
n; bir ar~ya tophyara,k c;lhanışü
mul bir lmparatorluık kurtlu. 

Ehdisalip bu Türk Luvvc!ler1 

önünde peri~rn ve mahvoldudar. 
Avrupanrn zırhlı şÖ\·alyeJeri ne 

Suri)·ede ve ne de KU<lüs ve ci
v;rı:ır.ıda gör'.ir..mez oldular. 

(Th..•varnı \~ar) 

ş!dddili kııvvl.'!lerle garbe doğru 1--------------
e' cd!<lar.Jı. İ~te Cengiz kuıvvet- ZAli - On attıııcı ilk mF"k,r•ıten 
k:ri de bu fıar.ilıın cilveler'.ndcn ald-~:.ıı nak.t k>iğıdrn. ka)-tı,.:'•im. 
blrj idi. YerLs;nJ. alacağımırl:ın e3:t.sinin bükınil 

Ce~l! kıııvvetleri Harzem kın'- olmad:ğını dfm reerinı 
Fa.t·n İtra;yc Ca<kit i 44 No. ~a 

vetlerir.ıi sürdükçe ve ·bu kuıvvet- Nur:yo KARAE.R 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
Halide Pişkin beraber 

I 
• IIarb-yı\ Belvü Bııhçe. .r.de bu aK,şam 

sa~t 21,30 da 

BE>;TE GELEN 
Voclv' - 3 - Pı-rde 

Kad::ıkOy Sürt'Y:Ya S!n<'rr·~sında 2 İ~k-
1.i'şıi.n CLıma g:inü 

sizi TANDUYORUM 
Vodv>l 3 Peı"tle 

ZAl:İ - AMC ASkerl'k Şubes:nden 
aldı;:ım 1<-rıhis tez.keren zaıyi ett!m 

Y( ti..Jni :ı 'aC'flğ:ıından , . .,;;_;~"1in. hlikn!fil 
yokt~ır. Araç Kaı..asırun Boya!ı Nah!

yesınft-en 319 d~~1u R~şit o~u 

A<l:ımet Daiı<f.,len. 

İ~TANBUL NİŞANTAŞI - K.\RAKOL KARŞISTh'DA 

ANA - İLK: 

ORTA - I.İSE IŞIK L iS ES i KIZ VE ERK:EK 

lATILI - YATISIZ 

JCı:ıtFLl"ll TARİIIİ: 1885 - Ti.'RKh"ENİ..'i" EN ESKt ın;srsi LİSESIDl!t 
~1 u~ında .teraiU m ehven ve ~t mt>nln;ıt. bekl-E' n~jo- •n bir !\ın1 rnilc~. ·a·r. C.-lı..ide bir tnlm bey'
f•tine m3likür. Onürr.üzdeki ders yılında lisan tırdr:ı.atırnı bt:h .. ssa eh~y<:t '\"f'-l"I l"C•~; de.n ı;;ıaHerl dışında 
b\ısUSl lisan ku~!arı a<:ılacak, müziCe is'idadı o:a:ı çoeuk!aı nı bu husus:akı gcl~1im~n.e df' On('m veı·ılr>cektir. 

.i"eJ fon: t0879 • 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRi , RO ATiZMA 
Nevralii, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal l(eser 

İCABIN DA GIDmE 3 KAŞt; ALINABİLİR. 

Resmi dairelerin ilan işl eri 
tlaKkında Mühim Bia 

TEBLİ G 
Şimdiye kadar resmi dairelcxhı ilanlarının n<-şrine ra

vassut eden merkezi İstan bulda Erzurum Hnnındaki (Türk 
Maarif Cemiyeti Resmi l!in İşleri Büro::u Limited Şh-kcti) 
tasfiye halindedir. 

Ticaret Kanununun 232 nci me<ldcsi muc °bınce mahke
menin t3.>viıbine iJctlTan etnÜ§ bir şüreka kararı olmadı.ğm
dan Erzurum Hanındaıki Şirk<>tin mııa;ınel3la devaırı ka!:>il 
<leğil<Er. Bu sebeple ilanlarınızı doğrudan dcğruya 

lsTA."IBL'L A..,.KARA CAD.OESİlliDR 

I:AYA HANINDAKİ 

TÜRK BASlt1' BiRLiGI ve 
ORTAKLARI RESMİ [LANLAR 

KOLLEKTIF ŞfRKETIN= 
ıöndCTılınf"Sini rica ~deriz. Şimdiye k~dar Erznıum ilanın
daki Şirkete gönderilen ilanların da Şirk.,tiınıze tc\ di edil
mesin;u bildiriln1es.ini tavsiye eylcrİ?.c 

29 Eylul 19"42 
18 oo prog,,.m '-e IllU?ı]flıt sa.at 

_AJ.an. 
18.03 MC~: R<-.'\yo salon Oıl<rs

trMt. (Şer: Nrc;p ~'kın). 
18.45 J..tı.iz.i.K: Fas?l Ht·y"t:tı. 
19.30 Mf'tr.l'l At·t s.ıa~ }\yarı ve A

ja'fk'i Hube-rlel'i. 
19_45 Mll2il<: l!al<c,-Orri Folkil:>r Sa.

<lti. 
20.15 P.aclyo Gazotı>şl. 
!!'D,45 A1·ü.z:k . J. S. Bach'ııı •Vohltr>m

ppr~e ~es Kia\;Cı":ı in ı·n B:
rınci Ku. eı~. 

21.00 KonuşıPa (Ev;r'_ S".J.nıti). 

2l.15 Müıı'1<: i. S. Eoch Pr<'gıo;:mı
nın Dt\·amı, 

21.30 K.onı.ı~ l' (S:ıglılk Szıat:) .. 
21-45 J,lı;z·k. K1~ik Tlr·k ı .. n.i:-:·'ği 

Prograrrı. (Şı•f: 1\I'C\::ud Cenıi:). 
1 

22.30 Atom eket Saat Ayarı. Ajans 
Habeı-'eı"l v~ Boı -iısr. 

22.45/22.50 Y•rır.ki P;-ozram ve 
Ka.ponış. 

Sarıyerde köm ür 
hırsızhğı 

Sarı~·crd<> Çaı~ıi(nde Kasta
nıonu!u T;ih:.>ine dt kömür de
;pornna dün ge~ Nuri adında bı
ri girmiş, ık; çuıval kömür ça'.ar
ken devriye gezen po\;sler tara
fından cürmümeşhud hatnde 
yakal~nm,~tır. 

Nuri; Sa·rıyCt' müdde-iurrJUJl1i
liğıne teslim edilmiştir. 

(HALK S':iTUNU) 
( 1 ı art1jan, i{çl isti1J""llerin 

mektupları bu siitu11d.a pa.raırııı 

olarak 1ıe§>\;lunur ve Y"" bnü.,ai.t 
bııltmdu.kça bir k.a.ç defa tekrar 
edilir. Ayıwa. dilek/cl'e, 11'.iiş~-iil
tere de ce-ı«ıp t'erilir.) 

, iş ar;yor 
Orta d.erccc-de tahsıh o.1an, ya

zısı diiZgüıı, hesabı kuvvetli 17 
ya~ında bir l.ızrr:. llayat şcrl'a
rın n ağ~rlığı \'e gesımm zorl:ı§

ması; mÜ'te\'tZl 2i 1~m'z:n varida
tın biraz o~ısun '1- L ~ırrt · •k iıçin 

lı<:nı de çalı l"'n·a Il>{'cbur bı;-ak
t1ğ·ndan iş aP'I .. ı m . Ran:ı vaıi
fe vem.ek hitfLrcla bulun-ca,< 
ol~'1 alicenop ~ ~~h.p'.ennin ıüt

fen Son Telgraf Ha';, sutununda 
B. K. rumuzura yazma'arını hür
rnet!e dilerim. 

İŞ VERE. :LER YE GELE:-1 İŞ 
"TillME . lEKTtiPLARI 

Daktilo ile yaz ikn ve oldwk
ça ıl!l'!ası doğru, Arap lıarflerir.i 
de doğruca oiıu~-~ yazabilen bir 
ıba~ an aranı~·or. Taliplcrın Bakır

köy - Cwizli'k Sulh Hulkıık Maıh
kemes.i dvarıııda Fato • ·naıktikı: 
S. Yıldırıma müra<:aatları. 

K. B. - am nıza b' r ""rrme 
r.ıC'klıı'bu gel.rni~1ir. Acele alına
nız mercudur. 

iş. - Bir r- vnnrı-e rr.;1·ri.tuibunU2 
,·erd r. Acele aldırm~ııız mcrcu
dur. 

1~ arıyor 
A'lcvi vaziryet·n;n bozukluğu 

yü2ünden orta mc ktebin 8 inci 
ı.o.:- ~ .. ';A:. ~~ - :...~;~. ~~~ sınıfından t:&ısre ,·cdG.• etmek 

! Ôk sürük ve Bronşit~ mcoburiyet:nde kal.an JG ya~ında 
.~ T U R A L ~.· bir kız aı bir 'ücretle iş ar.amak-
; ~ tad·r. Taı'ip'"' -in Son Telgraf 
~ ~ J-!ö·lk sütunur,da j,... rı;muzuna 
~ Korr.p:ırr.<:-ll ri derhal ke-ser. Iier ti.• 
ı , yazrr.aları r:ca olunur. 
~ rcz.~ne<lıe kutusu 35 kuruştur. ~ı---------------
!Cr&~....:= .... ~J:; :~~~~ 

Zu.~eviye ve Clldiye }.·fütchassısı 

Dr. ayrl Ömer 
Öi:" eden sonra Beyoğlu Ağa Ca-
m il karsısı ııasan Apart. No. 133. 

·----Tel; 43~8• ----•ı 

Jilet ihtikarı yapan 
bir bakkalın dükkanı 
bir hafta müddetle 

kapatıldı 
Kad:köyiinde Caferaı;a mahc'.-

r~~~t ~ l.csinde Moda caddesinde 160 nıı-

ç-IRAK Aft.iNiYOR ı, marnda b.::kkal A'bbas Tanyol j.
let ilıtıkarı yaptığrn<!an Üsküdar 

~ !){>mir ve SC'oy:ı işlerin~e çalı- ~, 
rni1lı korunn1a ma!hkemesi111ce 5 ~ ~r·ak çıı·;.ık aronıyor; l tek.JilP- ~ 

Fenni E • F• 
S ih'!Detçi mın ıdan 

Evlerinde sünrıet yıtp-.K...'T-»l m \isait o~ni.yanlar~a t-..şrari.ln 
bil1hasa sünnet için gelen ve tayrin1&lim!erdon fe1111en bu 
am~!iyeye ihtiyacı olan ynşları bü.J'lilk, ·küçük olsun aw 
mcliyatları muayen~ha.r.em dr ~ıayı:ıkla yapılır ve isti.-a
hatleri lt>nı.!n olunur. 
KABİNE: BE:~:ktsş Erip A partımanı, Tel: 44395, 
E V İ : Suadiy.•, İ:;taı:.yon &rka!:iı, No. 17, Tel: 817731 --------- -----

ASETİLOPİRİN NEŞ'ET 
Grip • Nezle • Baş ve Diş Ağrıları 

Soğuk a?',:ınlığma karşı tesiri kafidir. 2 ilk ı.arf ~c 20 lik 
tüpleri her eczaneden araytoll. 

~Dalllmllllmlm:m:ııım!Zl ... ....,.._ ... _,.._.lllES~ 

Devlet DenizyollE!rı işletme Un1l.!m 
Müdirıriüğünden: 

İş]Liırr.E1llıİ7.dC ıoo !irs ~adro ücretll b;r hbr't 'l'Jl&kini.~tllğı m.: ıa d r. 

B11.r.ry:ı 3888 ve 3G50 i>ayı!ı kan._.n hükiimılc-ri daire:ılndc ma-':·dn!.f.ı alı-

'l'aEpleı-in tt:.kn1il vı·sikalariyJe b7rlildc İşlet!llcn1:a Znt İşle!i f,J:i<lıJ ·-

iij)Unı1 nıüraQtiat:crı 1iizumu il4D <>lw:ıur. <172> 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın· 
a lma komisyonundan : 

J\!, ... ktcbjmiz l\ID.ı,<.~nc ı ... :M:-trtuı\.':ınnın in;:aatının «mali uç k ek ııtını:ıJe kıı

nvhruştur. Keşif becie.l.i 270'/,50 ve i!k teminatı- 20-4 Liradır. Ek."-l1'.ıt!ı' 6/10/9-t·> 
saı t 11 de yaıpı~aoaktır. ı ... a.zıa ma1Umat ıÇin 1Il"k.tep Müdür:yttine n1~·,·:;.c'i:lt. 

•10126> 

T. IŞ BANKASI 
K. Tasarruf 

liES.APLARI 
2 lkinciteşrio 

Keş•dı·sine Ayrılan 

i! .. f'allUye!P r: 
1 MM ıooo li:--alıff 

1 > 500 > 
2 > 250 > 

> 10-0 > 
> 50 ' 
> 25 > 

' 10 > 

.. '111-'" ~.j;-!/ 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

ş;ş:i Cv·- ,tk ııa.<nah:ınt ~nin 1775 Jtl'a 15 kuı'UŞ keşif bPı.:-e·ı çamınş rht .. ;e 
k3'2ı:_nı ta..'1'-lri açık eJı:ı~iltn1eye k.onu}trnu ştur. 

1 - Ek ... ~ltın-c 14.10.942 Ça~an ba günü saat 15,30 d::ı C;.•.,ğ.::l<>g "Unda Sı.lı. 
hat ve L;t.nwi ~ıuavr.nrt hIUdü.rlt.itğ'J binasm.d.ı tqp:anan kon:' y .nea ylpı-
~ac<ıktı • 

2 - Mu!t'3.Y(•1e, ekısiltme>. Bayındırltk İş!crf g1 1 nıtl, h·t usf ve !c'll'li t. 
n.Zı.T.-tlı ri, pt"CIJe keff 001-d....<:..'l'>ile ·buna mütl-'fc-ı~ d'.ğer evran: ı;. lış: a 0 k-
"ınıdı· komi.s)'x:ında ~ürü'.eb.\:ir. 

3 - Muva~~aı teminatı 133 Jh-,ı 14 l<ımıttw·. 
4 - İıte..\~:;e-rın en az b'.r ~ütle 1000 liraliiC bu :ş• be r s yap1 ğ rHr 

dair Carejeriı;den ahnış olduğu vesikal::ır::ı ts~:neCeY:ı İıS~nbul \' fiyı lıne mt· 

racaatla ek:si1tmf" tıarihindf'n tatil g:ünleri hariç i.iç gün €\'\' 1 a ı .ı: -e'.'1 ·y~t 
ve 942 yJ!l1A a!,t. Ticaret Qd.ası veslaasiyJe bel~i gun Vf' t"J.t Koo •:: 
miiı'aeaailiı:ı. ( ıgı) 

Orman Koruma Genel K. Satınalma 
Komisyonundan ~~ rin s:rkeci Sa1" ıır...sö~i.t.ıte Kar-~< lira para: cezasın·o. ve bjr hafta 

~ , .ı ve M ı<lcd E,,.. f.:ıb:il..-a.;;nc. ~· mü<ldct'e dükkantnı.n kapatıl-
~ ra('8a.t]3ı- " masına mahküm edilm"ştir. Ce- 1 - Erat ibiiye:cı için on btn ~er kundurası kapa~ı zar! us .... ~·y e e'kt,iJt-
~ ~ ...... ,.. - -.at...J.~ meye konu1mnştur. İhalesi 1/l.te~rin/94.2 PerşCı'!>be gtlnü saat 15 Ce Ge>r e-1 Ko-

============================================================ _z_os_ı_k_e_s_b_ı _k_·_a_t'-iy-·e_t_e_tm_ı;:..şt_r_. ___ !'Il/U.~iıık bimı51n<i.aki Satın Alma Korni!lyon\:nda yapılacakh!'. 
2 - Muhammen brdrl1 125.000 lira oh:p ır.uvcıkk.:ıt. t.eınır.:.t; 'jj(ıQ • .:;dır. 
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l ~~,'!aT.!2~~AM<!!'!!.? J 
Ga<zete iıdarcba~ önüne 

geld.ğa zaman, yeniden yazı eyleri 

muıdfu-üne haber gönderdi ve F>ld 
ıbiu:ı.t aşağıya inerek, genç kızı 
ıkar~.Jadı, 00.a."-lna çıkardı. 

Beril daha bir şey söylemeden 
_ rdu: 

- Cinay~t esnacında ..;z de 
,p rslar Kliibıi>0ıde mi idin.iz? 

_ Hayır! Ben sokakta ... Klu
bı n öniinıckydiJrı. Aıı:an, ne rr.ü.t
tu ey! 

c~roüi:>ii m=arayı sank,i ha· 
:. ı. ll<lcn si1mek istıyorrnuş gibi, 
r-nin ters:nıi gözlcrir.in üzerinden 
gc, tli. 

- KoUi'yi orada gördünüz mü? 

- Görmcdlır. O da orada ını'V-
cL? 

- Zanned ri-n k.i, orada oı..a 
,: . ~ · E('CT içip sar!ı._, olm:ı.dı:(-. 

sa, eğer telefonda bana söy'le<lill<
lerinin yarısı doğru ise, gazete
mizde şimdiye kadar Ç•Wnlş ha
berle.Pin en heyecanbsını oku~·u
cularımıza herkesten e~'Vel bil
dirmiş olacağız. Ya müfettiş Bar
raba-1? Acaba o da orada mıydı? 
Ben de size ne sualler soru~·o.-urn. 
Siz Barraba,l'i nereden tanı~·a

caksınm değil mi ya? 
- PoUs müfettrşi Barrı•bal mı? 

Evet, onu nereden tanıyabili-r:ı.n? 

Yalnız Mösyö Tilman'ı ocada gör
düm. 
Yazı ~!eri mü.dürünün yüzü 

ek.şiw: 

- Vay vay, dedi, <le-mek loi Til
rr.an da orada ha! Acaba bİ2im şu 
Kolli çok Ş'!Y gözünden kaçmaz 
amma, THman'ın orada olduğunu 
biliyoc mu? Telefonda bana hiç 

ondan bahsetmedi. 
Yazı işleri müdürü dDcak o za

man Beril'ln perişan haline dllk
ka t edebilmişti. 

- Kızım, <lcdi, sizi biraıı: yor
gun görüyorum. Şimdi nereye gi
deceksioo? Buraya gdiı1ken ken
di otmr.;obilinizle ıre1.'llliştiıııiz de
ğil mi? 

- Eve>t ..• 1 
- Faıkat öyle zannediyorum kı, 

siz. şi.mdi dönmek ·için otomdbil 
ku·llanacak ha!<le değilsinıirz. Biraz 
peri~an gÖPÜyorum sizL. 

- Ah, o kudar bi:-kirııırn k.i... 
IX>ğrusunu isterseniz, Vimblcdon·a 
kadar di•'eksiyonu kullanamıya- · 
cağ;m. Beniım buraya gelip gel
mecti.ğ\ır.i h;ç soran oldl!' mu? 

Böyle manasız bır sual sıordu
ğuna da pişman oldu. Öyle ya! 
Kend:sinln bu gazele oclnrehanesi
rııc geldiğ:r.1 kim biLyordu? 

Sorrlu: w. 

- Affedersiniz, dedi, bir ~ey 
öğrenrr.ek ist:•jtorum. Aca-ba Sut
ton'u öldüren adam ... Yakalandı 
mı? 

_ ihtiyar ı;:.zctoc.ln!rı yüız:ü bu-

ruştu: 

- Ah, Madam Sulton, dedi, siz 
de affedersi1'j,,, g<>ı.etecfük ga;Te
t:ııe dalarak, 9ize ·başınız sağ ol-
6Un• bile deyemedirn. 

- Beni meşgul eden başka şey
dir ... Bcll<ıi siz beni kalbsiz bir 
insan teliiklki edobilirsiıııiz. Sut
ton'un öliiımünden dolayı hıiçbıir 
hüzün duymuyorum. Benıim asıl 

öğrenme<k istediğim şey, aeaıba 
'katil !€'\(of edildi mi? Swtıt:oaı na
sıl öldü:r:i.ildii? 

- Bir tabanca kurşunu ile öl
dürüldü. Kolli eğ-er rüya görmedi 
ise, taoanca sesinj işit.ıniş. Katil 
oL. ak birisinden 1üphe edilıiıyor. 
Polis şmıdi bu adaıını arıy<>r. Fa
kat şu da'k:·kaya kadar yakalan·cıp 
yaı.lc lanmadığını öğrenemedıik. 

- Acaha ka.fü Con Leli mıiıd.ir? 
- Ta kendisi! Kolli bana tele-

fonda böyle b:r şayia dolaştığını 
söyledi. 
Yaeı işkri Il"üıdürü de halberle

rin arkası devaun etmediği için 
sabırsızlanmıya başlatnlı,'ltı. Hal
bu..l;j ~faları makineye vermek 

.(De\'amı Var~ 

Hususi müeueseler memur 
larına yapılan pahalılık 

zammının ve:-giden istisna
ıına imkan görülemiyor 

Maliye Vekiıletıne y<pılan b:r 
müracaata, hususi mU.,sseseler
ce kendi memur ve müstahdem
lerinin ücrett<>r;ne yapılacak fev
kalade zammın, devlet nl€mur
ları hakkında olduğu gobi ver
gf tlen muaf tutulması ve kazanç 
bu'hran ve mu,·azene vergile•i 
kanununun asgari maişet had
d:nin mukabilô olarak tatbik e
dilmekte olan 20 ve 30 liralık 
muafiyet tenziliıtıı' n tevs:ı hu
suslarının b'r kanun hazırlana

rak temin o1unn·ıa temenni e
dilrr.iştir. 1'1al'ye ,~r,:tııeti·bu hu
susta gönderd ~ b: r ccvap!a bu
günkü bütçe 'az w•i iti bade 
lbuna im1<ii.n bulunam yu<:ağım 
tebliğ etmiştir. 

S:ıh?n ve B:ışmuh1rr:rı Etem İzzet 
Bt:ıııce - Neşriyat DirrktörU 

Cevdet KAnABİLGİN 
SON TELGllAF >lATBAASl 

3 - Talipl~rin K.anunl \•e51ka:ari.rie teklif mcktup!arını iha~e t-aaı.nı.len bir 
rant t'VYe!ir::e kadar konlll~yona verme~er: mPcbuı1c!ir. c7!Jl5• •lOOU!l> 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşlet• 
meleri Umum Müdürlüğünden: 

ı - Kablo C1ı: ve uç kutuları ;ç;rı 100 acıcı beton mahfaza ,,, .. :i işi mçk-
tuı>la tdtt.f istemek suretiyle \!Jale ed.Jec<ktir. 

2 - Mru.vallİlt'&t tı:minat 375 Jiro.dır. 

s _ Bu işe ait tennt şartn.arne ile pl{ln Le'\·azı.m. Serv:E'indr gö:u~ci:>ılir. 

4 _ Tet!U!le-rio Levaı.ımdan paro.su: olarak tedarik rrliı('cc~-c ·kl.ırl şaı'!tne· 

medeki tari!ata uıygun olarak 1/10/942 Peı·şembe günü saat 17 Y'' kadar met-
ro ban 4. üncü katındaki Levazım Serıvislne i:nza ın,11~<.:b ... ndc v~!"".!:ıı ş 

1Azımdır. • (111) , ~ 

T eknik Okulu Müdürlüğünden: 
J..1i.iıh.end.iı9 k~m~ gi!"iıı; ImtihanJcrı 2/10/91-2 ve Fen ~I(':n1.. ~ J kı m1 g 1' f 

l imtihaol~rı 10/10/942 tarihlcrindl' yap:..ı".ıcektır. i:nt"ı-.~ .. ~:a"'a gi c ... ~k ı bıı 
güın.lerde saat (8,30) da O'l<uld'a bukı7ı.;;J~rı. Okı.ıl ın 1943 - 1943 o~r t."Q 

')')1 ına 19/10/942 Paı.arte!i gJ.n.ü ba . ..ı n.ağı ilan olı:.nıır. (~~O) 

Umum Saraçlar Kooperatifinden : 
Kooperatif lıiıssedarları 4/11/942 Çarşamilıa gijııü saat 13 de Em"n~-

l
nü Hallkcvin<le fevıkalade ol~··· içt. nıa erlecekt;ir. I,)antiye c-:.kt,rrc~
rile ı;drr.el<:>ri rica olunur. 

RL"ZKAl\<lE: Ni:zamnamcnin tac>>" 


