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HITLER'in Kış 
Yard mı Daveti 
iki Önemli Mana Taşıyor 

Alman halkı muztarip ve mahrumiyet 
içindedir ve ordu son taketlarini sar
f etmektedir. Hitler en başta bunu 
ifadelendiriyor. 

ETEM iZZET BENiCE 
Bu barba! tıir bllSU8iyetisıi de , 

birçok ııoktalıırda as.ıık koaupo• 
teşkil ediyor. Hitlıer ~ı.k lıoııUlfllll 
ve :ı.o..uşluğuDU yayan bir adam
dır. (A)rr!I, daha çok açık konıq• 
nıaıkta ve hatta klasik usullere 
Dd.'Z&T'&ll •harp SKTl• sa-yıJm. şey
}t"Ii biJe ifşa etmektedir. 

Amerika ba.mlıa§ka bir iiem4'ır. 
Gazetd.uinde harp plinlannın 
nı<ioalı.aşası yapılı)·or; ra.dYolaırın

da kocakarı dedıkodW>U sayılacak 
ölçü.de Jiıkır<lılar ediliyor. 

Km;vePı, kaç topu. kaç tüfeği 
1'&r .. dobra dobra konuşuyor. Ga
liba, .klasik "'" ifadesine sahip 
td• de•kt Rllb)ad.ır. Bir sır kutu
su hlfliııde ,.e muanumılı hilvi
) l"İİ i<;inJo saklı kalan RUbya.dan 
tıdska hellM!n her devletin iç du
ndnuııwı ne halde olduğunu, 
matbU&(mın ne dü,,.;indüğünü, 
hap dü~üncelerinin hangi teu.ad
llt'l' veya temayüller ıUel'İdi> teki
~uf ettit:ini, savaş gaytttlerinio 
ıw.!erdoo ibar-et bulunduğu11u, 

ha.tti'ı hangi fabrikanın ne imal 
ettiğini bile bilir hale geldik. He
le açlık, rokhık, pah1'lılık. ısdelet, 
uadet, köiüm<ıertik, iyimserlik 
hallerini lriitün detayları ile hili
yoruız. Bu anda Alman Devlet 
ş .. fi Hitlerin soo k1'j yardımı de
nli beyıı:nrtMaesi de bize bi.rç<>k 
ıeyll'r öğretir R\"klıktadır. Eski
den böyle bi.r beyanmımeyi dışarı 
memleketlere yı>ymak, düşman 
kuJıtğına ulaştırmak vatall6 biya
~tiıı en ağırlarından birini, suç
ların idamlrk nev'ini teşkil ederdi, 
DaThuki, şimdi Berlin kendi rad· 
yoları, kendi ajansları ile a.paçık 
veriyor. Bu ya, bu ııt:vi vaziyet
lerin •rtık l>ir sır teşkil et;medi
ğinin ifadesi oluyor, yahut da 
•op-yekfto harp gayretinin ikamesi 
bak11nmdan bir 'il.evi hizı9et sa
yıldığı ~n zoraırsız görülüyor. 
Hwkild hükınü bıorp son.u hiöıse
leri vereceği; h""Jl halindeki mil
letlerin resıM tebliğlerinden PY· 

ri bir kelimenin eh~ ıya smnası 
De sızmaması arasındaki farkın. 

lclı ve aleyhindeki ara~tırmaları, 
fayda ve zıırarları harp twihleri 
inc..tiyeceği içiu bugünden ..., 
söylense boştur. Fakat, bizim bu
"""' k.ana:ıtimiue Lİ<inci I>Wıya 
Harbinde muharip de\'let şefleri
nin, başvekH ve hariciye nazırla
nw.n siyaseti, askeri dü.şüıı.eelere 
ve hedeflere iisfüo tutarak çok 
konuşmaları, lou arad& kendi or
duları.na ait olaırak mahfua: kal
mak iu.p eden bam düşünce, ni
;yet ve hareket ılıatlarıtll vaktin
dm> iiltce ifşa etmeleri ekseriya 
sararh olmUljtm. Ratti, bazs gay
~imuha.rip devletlerin ba.rt>e gir
melerinde ve ~erinden 
mahrum kolmnlaruıda bile bu gi
bi k.oııuş~aınn tesirleri vll!l'ıtlır. 

Bitlerin k:ş yardımı ıl.a.vetine 
geliıııee, bu davet de bu yolda.ki 
misallerden biri va6fıru xiyad6i
le ta'l'D'alı.ladır. 

Alman Devlet Şefi beyanname
sini memlN<et hudulwı d.ışma 
çıkarmakla dünya efkıin umwııi
> esiıne iki mühi.m sırrı >fşa ediyor. 

1 - A!nı..,ya halim""' duru
munu, 

2 - Almuı ordusunun duru
munu ve harbi.> devaıru içn.de 
Alınan Genel Komut ... lığı.n.ın ne 
diişiidüj;.-ünü .. 

Bu >ki noktayı bir hüküm ifa
desine bağlamaık iktiza ederse 
bizuıt u; ııeri<ı ,özlerine dayanı
larak şö)· I< denebilir: Alman hal
kı muztaripfw ve maln-wııiyet 
;çı n-dedir. Alıııan ordusu da malı· 
l"tmıyet i~ i hdedir ,. son tı.katle
rini ~a.r!eyk-ın~kte<lir. Harp bu 
kı~ dahitıniyecektir, feda.karlrlda
rm ıLı ııonıı ı.:elmiy<·ccktir • .Ahııa.ıı 

ınilhtö d.ıdaa ~ ubwlt ve claha 
çok ıe.la.kir bulunm•k ... ruıııoı. 
oldutunu bthneödir._, 

Filluıkiıka, Ahnaoyıtda ha& k.ııı 
;ı.ardım- davet etmek ilk hiıclise 
dejril<Mr. Bıallı.taa safere uJıoşacak 
nihai rüne lı.adu fedaUrL.k isi•· 
mekte de bir gııyritabiilik yoktur. 
Onlu millete, millet orduya ıam 
ve k.a:rşılıkh dayanmadık~a esa
sen haırp kaıllllllaınaz, gayeye va
r.ılamaz. Almanyanın bu yçb· 
ğında, yardJm İıl;femcsinde, balkı 
fedıtkiirlığa teşvilk eylemesinde 
noı maliıı dışında bİr vaziyet ola
nıa'Z. Ancak, kelimeler de insan
lar gibidir. Onlacm ela bir çehresi, 
onların da bir mim.iği, onlann da 
sıraya kon~ şekil ve t:ır.zl~a 
gör.! bi.r iç ifade alemleri vardır. 
Biz, maksadının. ifadelendirmek 
Yolıında ne kadaT dik.katli bulu· 
nursa.k bulunalım kelimelerin, 
tertip ettiğimiz cümlelerin iıç hü
"iy eti bian içimizi de olrumru;ını 
bilenlenlen aakl•yaınıaz. İnsanla 

(Devamı 6.ı ; a. su. 3 de) 

•• 
Uç kap yemek, 

tatlı da 
dahi uş 

Emniyc.t Müdürlüğün· 
de zabıta memurları 
için bugün bir lokan-

ta açıldı 
iEmniyet müdürlü.ğli biııasında 

7ıabtta m<>murLa,rmız için yeni bır 

lokanta aıçılnnştır. Şimdilık em
niyet ve adliye memurlar.ına in
hlsar ettirilen ö@e tabl.dk>tu 3 

kap yem.t!k t<ı!h veıya .ııoğuılrJ,u,k 

da .içinde olınak üzere 4() lru:ruş
tur. 

Sirkeci ve havııbsindıelti lokan
taların alalbHdiğine fiat a.ttmhk
kn sırada emniyet müdii:rlüğü

nün ınemurian hakkında göster· 
d.ği 1bu yerinde teşebbüsü tak
dirle ka?'§ılanz. 

Tabl.dbt bugün öğle Ü'2ıe<i aÇJl
nuş, büyük bir rağbet göl"lllüş

tür. 
Diğer devlet memurlannDJ da 

istifadesi için lokantanın genışle
tJlmesi düşünlilmek1ed.ir. 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekilini• tetkikleri 
~ w İdı.ioarlaT W.kill Ra.t 

Karadlooiz diln reta«:ateöo ~ 
Gürrw\ilt

0

leri Başlıü<i\.i"1 Mot'<lhi -... 

Giimrtc MuhMMa B: §mtıdıü!ıil oklu
ğu mide, İstanbul G~ ve 

· ~ı ıimudter c~ mC§
ıruıl olmu"1ur. 

• 
Italyada gıda 
kıtlığı ciddi( 
şekle girdi 

• 
Musolini işçilere bir 
hitabede bulundu 

Londra, 2 (A.A.} - ·B.B. 
C •• !lfussoliıni halyan işçileri
ne hitaben bir nutuk söyliye· 
rek, gtda kıtLğının dddrle~ti· 
iioden bahııetmiş ve ez.cö.mle 
demiftir ki: 

c- Hodlbinllk, spekülisyon 
b ... yerde müşahede edilcbi· 
liı'. Faka4 bu ı:ibilerin ilıimle
ri •lmmış ve lw>dikri Cftll

lımdınlmqtır .• 

Fırınlarda birer 
günlük un sto
ku tamamlandı 

Bu unlar kaymakam
lar ihtiyaç göıterlrıe 

sarledllecell 
Birer günlük ihtiyat un slı:>ku 

bulundurulması için J;ırınlare. ve
rilmesi kararlll§Unlan fa~ un
lar bu akşama kadar tamamlan
ID"Ş olacaktır. Bundan sonra tırın 
lar herfıe.ngi tıir ihtiyaç vukuun
da maıhalli kaymakamlann ne
zaret ve mes'uliyeti altmıda bu 
stok unlardan sanfedecekler, fa
kat mukabilini fi ş ile ödiyecek
lenlir. Bu stok; eks.ldilıçe her 
za.m.an yerine o!iıs taraıfından ' 

(Devamı Sa: 3, Sil: 4 ~) 

Başvekil ı 
KARS'TA 
Doğu seyahatlerinden 

hafta sonunda 
Ankaraya dönecekler 
~. 2 (H ...... i MıPb<ink

Oen) - ~~il S>•.:;~ y<ın1dla 
Oı~erol OJt>aıy oJ<lutı> lıoıldı. d'iin 
salı.'>h E=n"'1ldal baıı'tirotle ,..._ 1 t 
... ;ı<:tıtimi:rıe geol.miftir, H.ıılk Be;;v.eltili
mizi bilJ'ü!r ~ lcarşı]amlf. 
~ bi.r rru<!d•I ~ &on

nı. .BeJeı!i;1'0 1.arafmdat1 ıe""'1oe bıl21r
.laoııtı (iğle yemfliOOf • btıbmıtıftuı', 
~I. ög!edm 90lll'a ..,m.I ~ 

mtme<ıel<ıri -.nifler ve - 16,30 ela 
KAlı'M bl.- ..ınrişl e.W, 
Bııo--..ı. Doju eeJ'Oi*lerin

<!J'n iıatla ııonounıil AoK.a.!'00"' ~ 
leı~ Dllıtfmel idr, 

----<>----

Ruzvelt'in şahsi 
mümessili Vilki 
Cuma günü An· 
karaya geliyor 

Ankarapalas' ta 
hususi daireler 

hazırlandı 
~ 2 ( H\ISUSI Mme4>;rirniz

den) - Ameırilr.a Curril~ Ruz. 
w !t'.in ııebsl mümessili V-.Jlde tayyare 
ile Cuma glinü şehrim ;ze eelecrltlir. 
Vilk ie \"e yaı:uuJıaldlPr İQİn .Arlkara 
Pakısta -le.r tx.zırlaramştıır. A.. 
ımeri<a ""f:ır~ ~ne

nndoo öğrv'Tdiğime göre, V>lltie Cımı
buITf'ieimiz İsnX>t İr.t:ınü ile k~ 
ve A meorika CUmhu tTr-eieıi Rumvel;tin se.
li>ml anao iblağ rlmc.k ,.,.,.usurı<i&d11'. 

================================================ 
KÖMÜR SIKINTISI ÖNLENDi 

Bu sabah 3200 ton 
maden kömürü geldi 
Yarın da Zonguldaktan 3500 
ton Kok Kömürü gelecek 

Sakacya vnpu:ri.le bugün Zon
guldaktan şehrimize 3200 ton 

madem kömürü gelmiştir. Bu su· 
retle uzuo miMdcttcnberi çekikn 
made.n kömürü dar lığı sona er-

miş bnlunnıaktadır. Yann da İs
tik.bal vapurile 3500 ton kok kö· 

mürii gelecektir. Bu kömürler 
derhal bayilere ve halka dağıtı-

(Deva.mı S• :~ 3, Sü: 4 de) 

Bu sabah sır eclde bir depo basıı"ı 

-· 
Bı.b çölde keili:z müdafaa boıtlanw ı&ıkrir lıaıi;la 

Cölde Almanlar _Mühim 
Kuvvetlerle Yüklendiler: 

Ve İngiliz hatlarına vardılar 
s· k · ·rk · -ır ırtasıyecı 1 Londra Almanların cenupta yavaş 

rekoru daha! yavaş ilerlediğini bildiriyor 
fstanbuldan Ankara 
Nüfus Müdürlüğüne 
yazılan bir tezkereye 
yedi aydır hala cevap 

verilmemiş ! 
Beyıwtta Kay.erili Ahmet paşa 

sokağında on bir nomand.a Ba
yan Cavide anlatıyor: 

•-Bir maa~ işlle ve dolayısile 
maişetim)., aliıkaıdar oıan bir iş 
münasebetile Beyınıt nülus ınıe
murluğu tbUlıodan nilfo!.um hak
lı:ında 24 M.art 1942 tuihinde ve 
1063 0 umara ile Ankar.• Vilayeti 
Nüfus .Müdi;•lüğüne in tezkere 
yazıldı. Bugün yedi aya yaklaştığı 
halde Ankara Nüfus Müdürlü· 
ğü bu tezk<"reye ce\·ap vermedi. 
Maaş tahsiı.i ınuamelesmin ya
pılması isin hala eevıtp bekliyc>
rıı:z. Bu yü:oden aç ve peıiş.n kal
dım!.. Alakamların nazarı dik
ka tiıri celbetnıenizi yalvarırım.• 

Son Telgraf - Ankau Nüfus 
ltlüdürlüğütıüıı - hem de ma-aşla 
alakadar - bir enakı bu kadar 
gıecikbnııcsi, altı aydır bir cevap 
vermemesi kırtasiyecilik tarihin
de bile görülmemiş bir ihmal re
korudın. Keyfiyeti Nüfus Umum 
MüdÜTlüği.iııiin ehenımiyetle na
"""' dik.katine koyuyor ve bu ka-

Londra 2 (A4.}- Mısırda ha
-va faaliyeti devam ve kara çar
pışmal.arı Elalemeynin cenubun
da cereyan etıı)ektedir. Alman 
zırhlı kolları cenup bölgesinde 
ya,·aş yav~ ilerlemektedir 

Vip 2 (A.A.) - Elalemeyn .n 
cenubunda çarpışmalar inkişaf 
etmektedir. 

Kabireden alınan bır ha4ıer 
Alınanların mühim kl1V\'etkrk 

(Devamı. Sa: 3, Sü ; 5 d el 

Almanlar Staliıigrada 
20 kilometre yaklaştı 
Volga'ga lıiikim tepeler birer 
birer Almanların eiine geçiyor 

Rjev'de Ruslar 
V'iş., 2 (.AA) - .A iman -ık>. 

R'l.19 ~ taaTru2ıarına de'\.'811\ 
oılerck Alrarop'111:1 dogu.wnda bul ...... 
MPJ.l!Bkaye'yı 'filli etm>~<. 

Şimdi bu Alrı*1 lru'V'lletl('l'i N<Mll<I-

bir köyü aldllar 
- l"'- 40 lı:i~ 11><SO
bulımına.!t1"'dJ<', IWırkıınn K~ il<j" 
~ ara- yap<ıltlan mü"3. 
... me'V'tller.inln ş;maı Batısında,, t< ... 

(D<l'V<>mı Sa. 3, SiJ: :> de) 

rakan.ların da bir ibret olmak ü-

Rusyadaki harekatın son safhası
Japon kabinesinde bir istifa M ••h e ek d ç dıncağı:ıın i§i.n.in derhal halli ile 

U lm m l tar a ay onu allı aydır siiriiJtt,emede bı-

v e va la g b u l u n d u :r:d~=~~ 01=_1=· temen· ı· Ru.s seferi on dördüncü ayıbı bi- hüeıımlarına karşı yer yer muka-ft j _ . tirmiş olduğu halde, Rus muka- bil taarrırılara l:"çere.k., diişnıana 
vemeti hilô devam etmektt:diır. afır 2Byi:at verdi.Nlikleri ve Al-

Bunlardan başka otomobil lastikleri 
nin de saklanmış olduğu görüldü 
Sirkecı.de Vezır iskelesinde 162 

say.ıl& Anadolu ticarethanesi sa
hibi İran tıfüaaôrndan Tebr·zu 
A); Eldber adında b 'r §ahsın fa
turasız ''e beyanname kaçağı o
larak ardiyesinde mlihim mik
tarda emtia bulundurduğu em-

niyet müdürlüğünce tesbit echl
m ştir. 

Bu sabah Ali ERlberin mağaza 
ve ardiyesinde kaçakçılık ll:ıürosu 
mcmurlan tarafından yap.ı'an a· 
raştırmada 178 kilo çubuk kalay, 

(Devamı Sa: 3, Sü: i de) 

Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikasında 

Randıman Yüzde 
Kırk Azalmış! 

Yazan: RAHMi YAGIZ 
Şu önünüzd<'ki bardağa dikkat- ı 

le baılnnız! Şu pencerelerinizi kap 

hy•ın cam'.an .bir defa daha göz
den geçirjn;:ıı!, Kim der ki şu 

şeffai lev!ıa veya su kabımn as

lı; h:ç d 0 kimyevi olmıyan t~ 
kum ve kaınbona t1an mürek.kep-

• tir!. 
Ca.ınuı kumd.'.ın yapıldığını he-

pimiz klasik malumat halinde ve 
t<>k ciimıle şeklınde bJinz. Fakat. 
kapkara kumun ~t"ffaf hale ko
nuşuşu nasıl olu)'Or? 

İşte bunu gc.>çen gün ı<iyaret 
ettiğim"z ~ahahçedelti ş.ıııe v" 
cam f.abrikasrnı gezerken yakın· 

· dan ve hayretle g(irmek fLr~atım 
buldum. <Dı>va.rnı Sa. 3, Sil: 6 d.a) 

AlmanlarFransız I 
Stalinı:-rad cephesindeki vw.ı:iyet oıan hamlesini durdunuak içın ne 
hıık.kında !!"len haberler bi<rbirini yapmak Jiizımsa, yapmıJ a çalış-

Af rikasından ' tutmuyorsa, da, Ruslann Alman (~evaıru Sa . 3, Su: 6 cı.ı 

. t . ! ••••••••••••••••••••••••••• 
us ıs ememış ' ÇERÇEVE· 
•• 

Vişi 2 (AA.)- İstıhbarat ne-

za ret: 'l:>ildinyor· Son günlerde 

'bazı ajanslar Alınan hükfımetinin 
Fransn. hllklıınetinden A!rikada 

üs istediği ve Dakarda Alman 

askerlerınjn bulunduğunu bild.ir

mişle~cL. Bu h•oberler tamam.ile 
yalanlanmaktadır • 

Hariciye Vekili bu 
sabah geldi 

lJ&<:riciye Vekfli Nuı:ınsn Ritaıt Me

DCltJJellC~lu bu ~ ~· Anr 
karadnn şhnm'Ze geln"o§. Ha)"<lıı~.,a.. 

da V&l-i ve BPiıedıy~ Reis! ıle oig('.z t"r
ka.., ve dos~ t.a."'\Ll.:nıo.an karş:lan-

nuııı..r. 

Akdenizde bir mihver 
petrol gemisi batırıldı 

I..oodra, 2 (A.A.,) - İ!ıg•fü toıpi1 11-

9'l1icl=-r1 clUn Akd..,,'2Xlr m'"""-P "' u
('ak h\rnayftf~nci.c ~P:~tmdı/.ıı· ~ bir 

duŞ!na.1'1 f.l( t.rul g<"":'nı ;.n. 1aın br 1.orpil 
~ ılc batııırrş a:ıdır. 

o MEVZU 

Dün bir yaızım >pktı. P1a tla
rnı, yeni bir atlama gnyre

tiJe biri<aç adım geriledikten 6IOl1-

rı> birdenbire ileriye atılışı.na; ve 
llJüdab.aleci, ya.but serbestçi usul
lerden Jıeriıirlnm asli şartlaınııa 

ve yeni bii.kilmet tedbirlerine 
daİr-
Gucıtede gördükten. ı;oııra ki

min eliıı den çaktığını kestireme
diğim yaumda, dava §llYdv: 

Usul ya ınö.da.hnlcci, yin.i dev
letç~ yabnt 5erbestçi, yini f~i
dir. 

He:r ikisinde de menli mul<avea 
met ve aksüliınele imkiuı ~ 

lll•mek esas._ 
Birinde zorla imkan verilmez, 

öbürüııde reb-bet ve mukabi.I ti
cari tedbirlerle ... 

Birinde ferdin eli kolu hM" för
lü b-.i:-lı; iki.JM!isindeJ>e ferdi» eli 

NsdP FAZIL KJSAK'OIU:K 

kolu, kötülüğe imkan bırakılnıa
dı.ktan sonra çözük ... 

Birinci usul, ynrıııı olduğu, l·anl 
kuvvet ve wr kısır görümlüğü 
zaman, yıldu.·malı: yerine k.ı.k"" 
tır. . -

Ka~ yıpayım derken ı:-iiz çı
kartmak. .. 

işte, eski hükümd zamanında 
olanlar! 

İkinci usul de ya.rın1 olduı."1.ı, ya
ni iyi l<alb, nasihat, edebiyat, ri. 
cadao başka bi.r ..tedbire ha 'ur
madığı taıkdWe, tpışhrmak yeri
ne .kudurtur. 

İki kn1 y.ıpayun derken, iki göz 
sık artmak. .. 

Ve işle, yeni hiikiınıet zama
nında olmak üzere bulunanlur! 
Davanın fok damlalık iı<e irca 

ed;lıniş ruhu bu k:ıd:ırdır \CS•e

liıru! 



T E t G R A F - 2 EYLOL 19'! 

HALK FiLOZOFU 

GENÇ~ERİ TUTALIM 
REŞAT FEYZi 

DO\ Jet, ba sene yapı:lacak 
yeı:i belediye intih .. hmda, genç-
1.g., geni~ m: kyMll.a yer \'ttıne
y· i k<orN~'-Şlll"mı}t.r. Bu, Türll 
.rejimin;,,, kunet ve &lgllblıuğ11-
na Y""i l>ir m.!,,a]dN. 

çabuk yorgun diişüriir. Bnnda, 
hayat tan.mnzın, cemiyet ter· 
biye ve telkinleriınWAııı, gıda çe
çrt:lerimiz.im, JNJtü.r .sıeviyemU.in 
çok tesôri varda, 

O halde, bmm nıendeket+e, 
g.enei, ıl:aJıa evvel 1la3·ata at
ın.al<, on ... 'bir en evveol tecrübe 

~ olgunluk sıohfbô cııl.nıao.rn.a ça· 
•ak, .lrendil'llinlen belcloediği! 
.ınıi:ı fayda ve .lı.iwıeti bir an ev
vel almak ı-...ı.r. ÇülıJ<ö, 
genç, bir gü!ı, hiç beldemediğ;. 
miz bir gfuı ~ tiy ari.ayl\"el'ecek, 
hayatta tek gayesi mücadele 
değil, mutlak bir i.tirahot ola· 
caktır. 

Bugü;n, bütün dünyada, her 
sahada en ınunffakiyetli ba
şar.ılarvı kehnanuuı.ları hep 
geilç\ermr. Genç adıırum rrade 
\'e eıw.rfsi birçok ıniişkül1eri 
J enme~i>ni dah:a sür'atle temin 
eder. En i<l"81 insan, yaşta 
gen~. ruhta geııs o.land.r. 
Şark, insııınlar1 çabırk yıpra

tır. Garp nıemkketleri.nde öy
le Sağlam 'e sılılıatli İllsaular 
g(;rürü~ ki, ~rkın çoc:ırlüarın.. 
ıla.ı daha çev"ktir. Rvlı, ömür 
ınaıul.Mef k."'2dır. Elıı olguııı ra.. 
ğım· zrla, vücudı1n tahamn1Ü1ü 
tükenmiye haı-!ar. ifa.yat, lrizi 

UN ÇUV.'\.LI 

ÜSl°t~E 

Gazetelerden bn.inde fÖY1e o.lru
dımı: Ftr n!aıra u.n ta~ıyan araba
c~~J.;?, ,yolda geli.rkıen, Uın ruv:tfla... 
rıw.n i.izer:ne otunn:ıyaeaklar-. 

Ynsak ediloıiş .. 
.ı:\.ra'bac!nm un ç-uı\ı'Uıloın ÜZC'l'Üıe 

olurJıuı~·, 9itı.ırınaınas.. bir §C.Y de. 
ğii, ba~k.alooı çuv3'lları.n iisti.Mıe 
otumnamııı! 

KAGITIIAN°E 
ÇAYIRI 

Küğıthane, ~·eni imar plMım
da J eil saha olar.ak a,yoc~ .. 
bu da mı ) eni fikir?. f'il niıne!eri
miz ~manındaııberi, her-kes bu
ras.mn Kai\'llbanıe çayırı olduğunu 
bilir. Ç:>yır da tabii )e,ildil'. 

BÜYÜK 
• 

CADD1'.'U;'ROE 

Bü~ ü.k cadd.elenle M'TY&r satı
cılık ~ apmak bolediye z:ıbıtası 

ıaı:mato:woesi nıudbinoe yasak
tır. 

Bi'llCe. büyük cad~r üstünde 

lıillıa.sa liiks mıığ.a.ı.a1ama sırttşı 

nıoo'etrudi., çünkü Oll'tık, ı.m

içeri giremez olduğıman, yahıız 
vitrinlerd<111 leınaşa ae iktifa olu
QU~'Ol'. Bu '9e, mürur ve oburu 
1ncn"ediyor. 

Kl.i~IES 
HAYVANATI 

htanbub, tavu.k, pibç ~ kü
mrs hsyvo:>natı arlık az gd~ 

ı u'}! Buntwı &cbebi acaba n~dir?. 
Gazetoler merakla soruyor. 

Bllmiyrcek ne mr?. Bir tanık 

iki bııçuk lirn~" olıuıca ııJıcı;;ı bu
lunınr ınu?. Znaflı hayvanlar ne 
diye gehiııılu?. 

AHMET RAUF 

Yumurta liatları niçin 
·yükaeliyor? 

Son z.amanla<da şohl:imi.:(• ~ 
yumurta gönderihneğe ba.>Jan
m ş-tı.r. Bu yüzden f.atlar pero
ker.dc 6 ku~ çıkmıştır. 

Di.g.:r tar;'ft.a.n tavuk ve emsali 
ki.in(.;; hayvanlar~ beshy.,.nler\n 

• de sayısı azaknaktıadır. 

Cemiyetin, her türlü nreke· 
niznın çarhları.ııı.'.ı çalışan bü
tün elemanları gcnçle~tiırmek 
.kat'i tı:.r zarurett.ir. 

1 Bir müteahhit 
ihtikardan 3 yıl 
hapse mahkum 

edildi 
• 

1100 Ura da atır para 
cezaıı öderecek! 
500 teneke sadeyağı Ankara 

Zıraat Banka.sına ve 100 teneke 
sadeyağ, da Çocuk Esirgeme Ku
rumuna fazLa füıtla sattığından 

dolayı Abdullah Başaran ismin
de bir müteahhit Ankara milli 
korunma malıkemesidıe verilmi§ 
ve neticede üç yıl 1 bu,çuk ay 
hapse ve 1100 lira da bğır para 
ceza,ına mah.küm edilcr~k tev
kif Mınmuştur. 
Eminönü ve Eyüp Halkeule

rindeki toplantı 
Havacılık ha&<.sı münasebeti

le bu .ak,<am saat 21 de Eminönü 
Halkevitııde b'!r toplantı tertip o
lunm~u.r. 

Bu top1 natı<la ırnuılıarııir .Nus
rat Coşkun tara!.ndan bir nutuk 
söylenecek ve mütcakJben kon
ser verilecekti< . 

EV'\'el'lti gooe c>c Eyüı:ı Halke
vinde bir tıopLantı yap:ları'k ev
,>eJııi reis Şelıap Efo ve bilalıare 
de idare heyeti azasından Müm
taz tarafından birer hlt<•lx>de bu
lunulmll§, zafer ve ta.yyare bay
ramının ehemmiyet; ıebaııüz et
tfrilmiştir. Bunu tak.•bcn mii:zik, 
kolu taraıfmdm bi:r konser veril
miştir, 

Mektep koope
raUllari 

llloki.<>ı>ler!n açıl.cağına y kı.n, de.-. 
.mnız""""" ~iotl:ı.t ı hı m daha -;t"k paha.· 
laıı.ryor, hem ele b.r k191ıln madc>o er 
hiç ort::da bulımm1;yor. Çocuklar en 
ba.'iit ih'tiyaçlarınt t••min it;.«ı knıı>l kapı 

do]aworlaır. Bu ha..'. b7 ay sonıra, 
~ b.id bir ş00a a ,>cıı!d.ı~. 

Ası~ haklı 6\i.f't, ııı.elct"ıp id-a!OC';erl ta
rafından lruruleırt talebe l<ıx.perafüle
ı;n;n yapması l!zmıd:~ Bir çok mek
t.ep'erde kcıopemf4[lf'r wr, Bu te:ıek
ikt.11.er, h!ç o:macraı bir )'11 C"ıo"\'ei;, m 
!mumlu cl<ıra mal=E<iin<len Ool mik
Ur..ıa l'&1ıı.n alıp bir k<iı;;cy~ ata.m.:ıızlar l 
mıydı?. 

BlJRHAN CEVAT 
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1 Ş~-~~L~~~:';AŞI 
\..---·--- İKİNCİ KIS I.IU ,,J 

• 

r 

J; 

' .ı 

) . ~ı 

1ı1 ~ ou k....dın nen.aı ne-

-'"Iı • yılrı: dört 
k nııı • ha.ret giiz
g~.iir eoı nez h··~r t;;•-

". 

" l .. 
ev , hu ~ o.; u '-'V ne alıp 

d 
d 

L. ~ı ve p ıas .ı. bır Fm..lSlZC& 

.A ı ve ı;Jc:n gör
kilr eaeNnJ De-

K"ı>•Y• d~u y U<iil. 
S vttMt Frar;<1zca !roo tuğunu clu

:yao s~mn .. ..ıv OÖ& ve bu 5e:'ionç!e ~ 
dı..a~ 

- TaınlL!l't\yle lyJı:ş••ııiz ya 1. 
Bu;-u '11.n s"""'1 ;,,, zl :ek. öy -

' e ~in bir ahenk ""rı!ı it , Sevgin 
gayrı ııı:·ya:."! ger• ı!iındü. 

lkı kadın go, göze ııelıal~r. 

1 
:s~~ <li1» btr parsın yı. l.ıcı ı:rn.- I 
Bu b'1k ;la.r Se'\ ı:ını ill.l:lerıne ıu:. 

d:ı t..~,.. ttı~ sert, to · bır .. c le cevap 
Vt. :Ui; 

- T narriy'<> ;y leştim! 
Gene gitmek Czc· ·e :y.ijrı...::ı.u. Onun 

g~We! Soz::ı.nı.:ı ı~ınc gelr:Myur: u: 
- Bu .... .l b;ıyg .. ~.ı~ı ne) e b.a.nı!~

d.iyuı"Swıuz" Dıyc sordu: 
Scı\:g.n cene di..ındu, dı:.:ro.u. d~ma

n1na baı:\.tı: ince uzuo boylu, kı_ ... du
e ·-ı l, ç... kin d .. nm ·y«"ek b!r k:ldı.ndı.; 
g&z•crı eng..U.: ıYılanır:ın g5ııJpJ'i g;bl 
~ıldıyordu, 

SC\"gı., revep verrr.rden g;.lmeJ<, da
ha dıığr1.1311 l<llıçrna,1ı; ialedi; lak<ot Sü.. 
zan önJ&al, yo~ k~ k:ırrauı.da 
Q.irr.d·~ dt.."l"'d1.ı.; 

B6prl•e11 Alfaya 
tayyare poıta11 

G<ıçeı-...[orcle. bir l<üçük ajans 11>1-
gı.afı, harbin başıııııd- il!!ı: dda., 
~Q iki ııün. !ılç b\r .Amerikan ge
~ b,a.ttı~ıııo kıao"cfıeıdilmıed'iğiııi 
bil<!<r>yordu, Amoıtika h&ıt>e g;.rdiklıen 
ocmra. gore.ıc IMq> gunisi, &erek tica.

~ remisi baıkımılld"..ı 90k zayiata 
Vğrad.ı. Sür'"tle yeıı.i gcrnl yapılıyor. 
Faka.!, yapıl~ar.ın says, bataD-ia<
dn dalla fa.zlaya bir türlü çıkamıyor. 

Bu hal"°"' !'<I l\zy.rnıetll v~ mühill'11 
m8VZIJU nıWakaJıe mevzuudur. Gemi 
~ va.r. Ucak.sı.: buca.Jmız deniz

i- her nevi nakl'pt_~ bol ınit
tan:la &emi 18.zım Halbuki lttflliler, bir 
tara.ttan bahyor, Askeri rulkl(v'a.t, iaşe 

nakliyat, ise, çctt gı:mıye arzı ihtiyaç 
~. 

Bir küçüle a.j&nS (p lgre,lı da, Ameırl
kada, bor şirketin b(lyük nakliye tay
Yl'J'ele,·; y~a bJşiadığırn habtır 
'"'"'yordu, İlk o!arak bu b'p nakliye 
!aıyya,,derindeıı 500 la.ne yapılacalt
ıruıı.. M'hYllrcilor, bu haı}ıf.e, a&kc<I 
nakliyatın h"ıühim biı· kısmını tayya

r-clerdıe ~"l"OO'ittr. ıç:oe 70 k.şi alan 
büyillı: lııyyaı>ruer \"ı:ır, ııtrez <W~•a. gay
ret =rooil;rse, bir bifülk ıısktti bor 
hamlOOe tnŞlyan t:ıyyaıreJR.r y pııabi-
1.ec<k, 

B\!BUu d.enızlen!ıcJııi \ehlike çok bü
.l"ill<. V"4>Urlarla nakliy..t hııva. y<>!uy

la n<.kı.&a>!t.ııı çok daha lelılik.-11. Bw 
hartıı:.n y~nilıkl~ndc-'l btri oe~ hıaıva
cıltJ}ın ülı.ış~Iı oldu. 

Tayyaore, artık tcıJ;liJocQz ve raha1 
b:r naki: ,·asrtası hııJône ııelnış!tir Bu 
va:;ıta.nın en bıüytik k\Y'rrw~ St)\"rlI.rı
de<llT. En y<>ni ı;,,arci gemi!«i d'ahl 
20 mildıtm fazla slir'a.t1ıe g.-Oeıniy<>r
lar. Ha.Ibuki, tayya.re, sasıt.te l-'ilzlf·roe 
kilomet.r>e ka~r . 

Bu h""Pleırı 600.ra, nakli~ ô§I. t:ıma.
miyle <k-G'i~t'Oek ı;ö·imil:y<>:', YP1)"ÜZün.. 

de büyiilc inltı16pcıla!- olac:.k., vapur. 
tr&ı yolaıluklan ka ~kacak. her işl tayya 
reler gö"""'11t. Hatta bu hıır.>p biraz defıal 
uza:ı.·,a., tat)"yuı~in nak'il vaısıtB.81 ola
rnl<, d:>ha mülıttn roller oyı:ı•dlPıı 
hep göı'toeğiz, 

Mllh..ı:k'kc..k ki bugün vapuı-1 t· yyaro
dııın daha l!Jlıl;J<eli ı,;,. vaeı.14 olırwştuır. 

Hatta :ıelıi.r ~~"lci nak1;yat bile
bir gün ııelı.'O<ı< tayyarolnrl y.npıJa.cak
t.ır. H•1. ve istikbal °"'il gi~ tf.'<'iyor, 
Köp,üclen Adaya, B<>ğlE1l !ayyrur;'JerJe 
gid·;p gıelecr-ğimiz zaımaniar k1mıbilLl". 
bı>lki de pe.k uzak d•~ildir, ' ' 

R. SABiT 

Donmu1 tuzlraın parçalan· 
mtUına Ju11lanıldı 

İzmir 2 (Te'dNıla)- Düııd"n 
irhren Çamr<ltı '.;:zlasor.dıı ta
valarda donmuş halde bulunan 
tuzların parç<ılanmasına ve top-
1.andırılınasına başlanılmı§fır. 

Bu yıl, tuzlada fazl.a iş ihtiya
cına yet~k mrktarda yeovmiye 
.ile işçrler aranılmaktadır. 

-0---

30 kuruşa ekmek satıyormuş 

lmı.ır 2 (Telefonla)- Tepecik 
m~hal\~sinde C<.>Vizl> scka~nda 
otura~ aşçı İsmall o~l- Ahmet 
Ö:>ıçatal, dükldnında tan~i otuz 
lruru.,.,fan ekmek satbj!'mdan milli 
korunma mahkeıresine v•rilmi~
tir. 

'it T AKVIM ti"\ 

HIZIH / ''"" >U• 1 ri;.nı·I 1358 

AGUSTOS 120 Ş~;N 2) 

Yıı 9-12 ,\y 9 V&li< fı 
T Vttll 

EYLÜL 
s S D ---- ---
6 28 Gtlııe, 10 <(6 

2 \3 13 Öllo 5 32 
16 ~4 llti.n"' 9 13. 
19 41 Al<Jaır. 12 00 

~arşaın~a 2118 Yab1 1 36 
<I 41 ;.., .. :ot· 900 

- Adan1!axım kocamı görünce ba
yıldı-ğınızı söylt\Clil("ı; kapı:n1n ön.ile.
de ııoaUcrce b<>kledi(:ir<zl de görmüı;. 
!er. sa.ıı1os de ~t;•aıı.day.ı tanıy0r ınu,-
9Wlw:?. 

- Bu tuaiinizi cevapsız bırakrruı.yı 
W,rc:h ede<:eğ:m. 

S ilzo n birdeı:.b 1 re !<;;ı>ürd il : 

- Neden? S1'ıden l""1rum mu var 
S2.n~orsun :z?. 0.cun metr , ~.nı etri
n z. on...n netre o.'duğu uı: m•ıhtk

r, c-ı yen .. n elıc- ~Cı'i: 3tiyor-
BUn.ız am.:.a yıı.ğrr.a yok! 

Ben hentız ölrı edim! 

Santos bana de!~ t\sı.ktr! 
s 7.i de artı!< scvm.::<1.itıne yemin e

d-Ebl.ir1m bull:.4n çin 'nu ev.ne kadar 
gi ) r t: z et;ncyiruı.! 

Sevgın vak~· blr eda •IJ hrşı.ıı, 
verdi: 

- Evme gir<:ı be,, dQğlli"Jı; lrode-
me hp dcl:lken buraya g,:~.r.ı;:-.,;. 
ı;ıml 

S:.ZL h~n·lL zannettlğ_n .lçin 
ben bıJrOya g..urlıiın; !ak::?t J<ai>nr.ı= 
önilno lo :di 'iniııdıen gelmi;;:!..:ıo.z Her 
halde kapının önOn-:te Mirandny1 · ıror
~k ve oowı.ıa kontJ,.Srrıaık jçl.n b("kI-e
mt'dlğinı;<. jdidia edem :rsiı'1z?. 

s~\·~:.n :Yal<tn söyl~miye tcnQJ.} 
(!fıneed:.; 

(DıM•ını Var) -

MAHKEMELERDE• ı f H·arp Vaziyet~; 
Harbin dördüncü senesi baş

larken umumi vaziyet 

Buna tepeden \ 
inme derler! i 

\..Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri 
Bütün ceph<olerde: 
Ha·rbin dördüncü yılı başladı. 

Mihverin harp planı Anglo - Sak· 
sonların iki büyiik desteği olna 
Çin rn Rusyayı mağliıp etmekti. 
Almanya ve J&ponya yaa devre·, 
sini bu harp planını tatbrk ile g&
çirdi. Fakat ne Çini ve ne de Rırs
yayı saf harici edemediler. 

Uzak Şarkta Çin ayakta duru
yor, Japonyanın Rusyayı arkadan 
varmasma, Hin.distana 3 ürüme
sine veya Avustralyayı istilaya 
kalkışmasına nıfrni olu)·or, Pasi.
fik'de de Japonyan111 vaziyeti fe. 
nalaşnııya başlanıı~tı.r. Teşebbüsü 

ele alan Amerika! la~ Salomoıı a
daları grpuna hakin~ olmuşlar ve 
şinıdi Yeni Gineden Japon kuv

vetlerini ~ıkarmı~ a koyulnıu~lar
du. Japonların Hindistanı ı;eçe· 

rek İranda Alınanlarla bulu~ması 
fikrini ~hndHik imkin hudııt1a· 

rından çok uzak gürınck Jıiz.mdır. 
İ~k Pa>ifik , . .,. As~·adaki harbin 

bilfuıçosu budUJ". Avrupaya g,Je. 
!im: Almanya Rusyayı nın.ğh'.ıp e· 
debilecek nıi? Ya;. dcnc·i hayli 

hummalı geçmiştir. Giirüniişc ba· 
kılırsa, Alııı:ın ordLtları pet-~<>l ve 

hububat peşinde koşnıu~, asıl Rus 
ordula.rını yerli yerinde b:rıık
DllŞJta. Bugün, 1\1arc::-a1 Tj111oçco 4 

koordularıııın büyük kısmile Sıa
lingrad önünde muk,.bil taarruza 
geç!Llderiııi , . ., }lare~I Fo11 B1lck 

nrdulııırını sa<'t./iını bildiren ha· 
herler geliyor. Sonbahar geldiği 
hakle, Stalingrad, Ejderhan üsleri, 

Kara.deniz .ahilinde Novorosisk, 
Tnapse, Batum !imanları ve Kaf
kasyadaki Gnn.n,y ve Baku pet· 
rol hll'Vzaları hiıta Rusların elin
dedir. Allllaıı ileri hareketi Kaf
kas· dağları eteklerinde lıkanmı. 

şa benziyor. Stalingrad cephesin· 
de Rusların Klelzkaya'dan yap
tıkları yan taarnau büyürse, Al· 
rnan ordus1Dtun vaziyeti vahim 
ol.,biür. M""1ı.ova ve Lı:ningrad 
bölgelerinde Rus orduları sürekli 
taanuzlnrda bulunuyorlaT. 

Bu vaziJ·et gözönüne getirilir-
6e, Almanlar 8 - 12 harta zar "ında 

Rusyayı mağlup edebilh-ler ıni? 
Kışa azamt iiç ay kalmıııtır. Fa.kat 
havalar daha şimdiden Moskova 
garbinde bozulmıya ve ııskeri ha
rekatı güçlcştirmiye yüz tutmuş

tur. Kcnıdi hesıtbıma, Almanlal'm 
kışa kadar Rusyayı mağlup etme
lerini imkansız görüyorum. 

Eğer cephe genişliğine göre he
sap edersek, şimdi <ın çok taarruz 
eden Almanlar değil, Rus1'>rdır. 
Ladoga gölünden ta Stalingra'd 

cenubuoa kadar tekmil Rus oxdu
ları hareket halindedir. Hatta 
Ka.lkasyada bile mevzii tn.,rruz
lara başlamışlardır. Zaten Rusya· 
da harbin gelecek seneye kaldığı, 
Bay Uitlcriıı Alman milletini kış 

yardımı için daha büyük fedakar· 
!ıkl&ra davet etmesinden ~e aııla
§Il.~·or, 

;u.,mı gelince, Mih,cr ordııo;u. 
nwı ,·eni tanrruzu bir sürprit de· 
ğildi;, İngiliz"'! cenahı.nda 1':Dıu
nıeJra teııcsini hedef ~eçnıesi de 
)·eni bir §ey değildir, l\l;hver or-

dusu ilk defa I;lülcmcyn önüne 
geldiği zama.n bıı tepeye birkaç 
defa taarruz etnıi~, fakat alanıa· 
ııuştı .. Ho.\·a kuv,·etleriudc üstün 
olan İngili"Zlerin Mihver taarruz. 
larııu ınııvaHnkiyetle kaxşılıya. 

cağın• \·e nıevot:ilcrin·i muhafaza 
edcce~:~ni tahn1in edirorunl. i\1are. 
şal Rommel Kafka.>yntlnki vazi. 
yet diJlayı!'iile taarruza geçıu:!? 0 4 

labili.r. l"al;at Mih\·er kıskacının 

bu sene Or1a Şarkla mesela Irak· 
da birleşeceğini tahmin etmiye 
,·aziye<t ınii<ait değildir. İşle Milı
veriD bu ha«p planı da hu sene 
mm•afCak olnıa~ı~lır. 

llurp vaıiJ<li, bııgiin denwkra.s
yal&ra geç"n 'cnı.>kiınden daha Ü· 

mit vericidir. Nitekim Bay Ruz
velt, ra-dyoda yaptıi(ı demeçte bu
nu an1atmıs ve zaferin mak ol· 
nıadığuu s<i.ylemiştir. Bu demeci 
müteakip, Japo•ı hiikUmetinin 
istifa etmesi mıinid<\rdır. Bu i<>ti
i»ya sebep. •İyaset değil, belki de 
y82 deıvre~irı<ll' akim kalan Jı>pon 
harp pl;inmın d<>ğurduğu askeri 
alıvaldir. 

MahA<e.menin k•p- ~or
la.lldı: 

- Dogı'tlStı yıı.man 1"'1\.fmiş, Hani, 
lııeplnlııclen ibaoskiın olacak: d<>ı}i'UlSU..,. 

Ş; mıdio.Tr k>:ıd aı- e ıı; o tc li 90.l"'llllŞ. G"'" 
.zıet-enin ya7..'d.1gına göre s()yle bir çırpı-

da ilci üı; l>n llnı vuınnu~. An.na, a
<l<ım>n haı.1'1 ... Dört <'Cnd>i lisanı bilJ.. 

~. E.•:O•den dC büyÜI< ~er yap
ım,! 

ı - Tantrım cananı. Ö.rle. o k.ade.r 
_büyiik i:;i-er yapacak kader !'evkaJaoe 
w de değil, 

- Ya, sen "" yapİm """"'?. Hiç 
<>Gnaııısa. o, ııôYl!e bÔ<' -..ı.o., ikl üç 
b;,,i VUDm1JO' ~. pis .ı,,,.>J.ik, 

- İki. üç bini vur.rr·uş amma, yaka.. 
yı da ele vermiş, Ş:mdl, ra ..,..ğı ,..ı; 
S6kıiz ay yer ... 

- SPn yr•kayı e.!r vorımed'n. mi san
ki? Sen yemiy('oC(i( tn.$in? Tevklİf t(' 
•etmJ.şJ1.'r üstı•J :ık, 

I\ıievktl'r ol!aın .sabıkalı, 

- Tlf!vk~r ıe-tnc.c:ı 1 .~rinP bakımı! D('dıl, 
T<>vılcif ederler a!'lllna, OOıı yakQını kur
tarı:-cP. lrl\ .. Ş.ndt gôrlimün. Her ~ 
allıl'Tlae. 

BLroı. sc .. ~, IT{'\ 
1 C s:ııbı-kralı maJ:ı

ki'nlqye gm..... O <la, şu 'kl gün evvel 
ga.,.,;..Je >n Jnzdıgı A:bdü.rr'""1n"'1 Ziya 

gib, bi" otele gilnq, urad.a bılan taş.. 
..re::ı b 1 Uıc:tıln içinde otuı bCf lira bu
lt..1rıan cu d.'.lltını 'D.şııın1ış ve y.akıa.{an-

1n1~1 . !',1. hh~lm1ıe SLÇU Ş&h.itleri.n ~a

d('ı : e lı t goroü. Cl.'Ea. Katı'Ufiuntwıı 

491 int·ı n Jddeı&·ı:.e göı~ altı w,y müd

<iı:.·tit• '1.ı1p~-~!1 salu~;.:ıd.arı d<Ulyı d6 a.1-

Udu bJ-i ni:o;bclin.de artl.ırılalUit: yedi 

ay l~n<', o16ı..ıkıui\vt'"t hal~ dev~ 
.n:.lt:a karar vıe.Ni.i. 

SJlb~alt o!.el hı35Iıı 

kap..mna, <,;ık~iğl ı2211Tl"WlJ 

k:oou~tugu aıka.d.>Ş1, 

- AtbJ~iı raJu1Kln z·yıa. 

ma;h.kcm.eniın 

bira" e~l 

~·!.n fiÖylü-

yordun n.mn~. serı riıe paç;ııy, kurtıa.ca

ma.citn! DecL. Yedi Ry giydirdıier, 

- Kuştan ko~kan ctarı elamcz. ~. 

Bu J~tıe. beıp"'ı var. Büyük bal.k, ya.v

rı.ıluı!"lnı tc.~ınış, na.~ihat ('diyormuş 

<Aman ~cLlkla.r, demiş... Daha siz 

g<"nç,;t»z... caııı i isiniz... Banwııı!nıiE ... 
insarı-!ar bizi av1an~lt ~ t'\ltrtü türlü. 
~~YfıE'T toat elıni~!er&r, Olta vardır ..• 

Z:ı.p..<ın va:rdır ... Par<>~teba vardl.r,> Bu 
srrada bl·r Sit90ta teppJe.ri.nden «ıip 

hep3inl &\•}a.mış. KliıçiAk balık.lu, 

- Ya ba nedoir?, Diye sorım~laır. 

Biiyü!t balık, 
- Buna.~tt'.P{<kn tm.I')(' d:erı!e.r kl, de

'l'Tlİ.Ş, ne ·7 k-ıu-tlılabiLh'siıX. oe de ben! 

İıı~!'. bizi ıJ, onun ı:'bi, tepeden in· 
me ol<iu, 

IIÜSEYIN BEHÇET 

Bu Harbin En Dikkati Çeken Diğer Bir Tarafı 

Gemi inşası Yarışında Japonya 
c-u gtutın. baılt g6rlocn bir O&~:mmaıı şudur: :tim batan 
gemfsinden fazla gem! yet ştiremezso, barbl ka bedecekt'r 

B ugünkü um"mı savaştaki l Y o. zan: j 
!kara harck.llının d>ş:nda, • •• ıu • 

Atlant.k meydan muharebelerı M. RASiM O Z G E •• 
de bütün şicldetile devam et.ınek
ted:r. İki di;şman tarafın her 
hat ta yüz binlerce ton gemileri 
batmaktadır. Halta yeni inşa edi· 
len gemilerden clalıa ilk seferde 
denizin dJbiM gönderHmek ta
lihsizliğine uğrıyru1lar bile var. 

'Buna rağmen, dünyanın en 
büyük iki ticaret d9naııması o
lan Anglo • ~ak9'ln nakl.ye ge
mileri, büyıilk deni-zlerc dağılmış 
hayati bir vazife gıöt-miye ç~!ş
yorlar .•. 

Düny<ının en büyük iki harp 
donanmast olan Angle - Sakoon 
harp gemileri, kürenin her nok
tasında, yaLnız nöbetı,,lık ediyor-
lar. . 

Beride, Alman , . .,. Ilalyan ge
mileri var; .fakat bunların vaz'fe
leri çok daıha hdif ... Almanlar, 

Baıt,kta \'e Şimal, denizi ile F.ran
sa ~ahill rndcki fşlerini... Ita'
yanlar da, Sardcıny. ve Tr-'blus
garpla olan irtibat':ır•nı dü<ıi~ü

yorlar. 
Arg1 0 • S!~ ... -;o .. larJati svn~ 

gelen üçüncü büyük don~n'lla
nın, J:.pon ha"P ver.ak: ye gc:ui-
};.;l'C.,:n ·v::ız:if<.!-cri de, Arı ) o -

S'.'k"'9Gr larır•' kaiar rd .r 
IIJtttı. Jarcmy:ı, sti 1i..~ır1 gcn·~

lettikı;e. bu harp ve naıt''ye dır 

nan:m21ar1nin i<:İ ağırl"'şı~"(ır, da
ha mü" m 'bir hayati w.ıhiyet 
alıyor. 

JAPON c•n.rt TONA.JI 
Japc,.yanın, Çir harbrne gır ş

ti~i zamGn 1937 ~enesi -ıdel~ı de· 
niz t.caret donanması 4,5 'l1i\yon 
tonil~w !\acm:nde <li. Bu miktar, 
Alman mütclıassıslarının hesabı-

na ~re, 1942 de 7,5 milyon toni-
1.fttoya yük:;elocekti, 

Ame1'ikalı.!.o·r ge<Jcn ilkkıanun
dan yani Japon - Amtrika harbi 
ıbaşlqalıdanberi, 1,5 milyon ton.-
11ioo hacminde Japon gemisi 'oa
trrdıklarıru iddia· <.'diyorlar. Bu 
hesapça, Japonlar ,pro~'!'amlannı 
tahakkuk ettirmiş i:;eler, ellC"Tin
de 6 mi.I.)'C>n txıniliı.toluk nakliye 
gemisi olmak icap eder. 

Taluninlere göre, J apruıya se
nede 700,000 toniU.to haem.i.nde 
gemi inşa edebiliyor. 

Bu tahmin doğru mudur? Pek 
de zannetmiyoruz; çünkü Japon
yanın haı·p sanayii üzerinde ka
lın bir sır perdesi vardı.r, 

FÜJİVARA 
Japor.y· da, balırılan gemile

rinden fazla gemi inşa edebile
cek adamını lıu1mııştur. 

Şimdi. Amerikanın .Amiral 
Emeri Land1, İng. ltj)renin Lord 
Leatheri oi<luğu gihi, Japanya
n,., c!3 Fajıv..rsoı var 

Japonyan"' büblin sanayiinin 
~ ııda J pon baronlar: bulunur 

kon, d~vlet.n hayati b r işin eö
rerı Füjivara, asi! bir e 'e evlid.t 
dcjôl.dir. Onun l'!l' Lord, ne de 
Amiral unyc,~· vardır. O, s:-:dcce 
bir cl{ral•, cKdğıt kralı• dır. 

Japon ba1ıriı e ~eza~cı J~ıpon 
yanın k.'..:ht sa'n.ayiine 1' ·ı~m bu
lunan 'Füjivnrayi, gcrru inşaatı 
için rleJjl, .cenubi Asyada Japon 
ikr· a' yatmı ini:~! ettirmek 
iç ... , cbir:nci mü~ ıv;r, olarak iş 
be 1 na vetirmiştir. Bu yüz.den, 
~~m~ in~ası da onwı sa13.hiYcti 

--------

d .: ıı ne g.rmişt.r. f?imdi, cJ apon 
tonaı dikt<ı:.iiı-ü. krndisidiı. 

1Ki TIP GEl\lİ 
Fuj -vnra a< ra geçionce, mü-

zakere, ır.ür ık l<alaıla vakit ge
çiıunemışur Onda da, sağlam. b•r 
ış adamı zihniyeti vard:r. Deı::hal, 
Ameri~alı müteılıassıs gfüi, inşa 
edilecek na.kliye gemllerini iki tip 
olank tayin cım:ş ve işe başl.a
mıst..r. 

Füjivara, nakliye gemisi inşa
sında tam satahryetle mücelılhez 
bulunmak için, Japon parkimen
msunun hususi bir içt•marna da 
lüzum göstermiştir. 25 mayısta 
içtima eden milli meclis, Füj>va

ranın vazifesini tayin ctmi~. Mi
kad'O da bunu tasdik eylemiştir. 

Füjivara çalışı.yar. Senede 700 
hin tonilüto lhaıerrıinde gemi mi in 
şa ediyor? Yoksa daha fazlasını mı 
meydana getiriyor? Bunu kimse 
bilm<ym. Bijlf'nen ljC'Y, onun da 
seri halinde 7,500 ve 10.000 roni
klboluk gemiler inşa ettirdiğidir. 

* 
Almanya ·ıe İtalyay> ibir tarafa: 

bırakalım: Bunlar ,tahıctbahır in
şasile vakit geçiriyor. 

İn.gHiız Lea tlher gemi ) opıyor. 
Am;;.'kalı Emcri Lô.nd gem] 

yapıyor 

Japon Füjivara gemi y&pıyor. 
Fakat, Öle taraftan, hepsinin 

yapt,kları batıp gidiyor. 
Şimdi, hütün mesele, bas•t ol

duğu bdar bir muamma oian: 
- Kim, batan gemisinden faz

la r 0 m. yetiştıirebiürse, lıar.b', o 
kazanır 

- Kimin deniz nakli:-natı du· 
rursa, <ı ölüml' mırhkılmtlur. 

Neticelerine dayamyor. 

lif. Ril.SİNl ÖZGE.ti 

Yazan: Ali Kemal Sunman 

Takv.!m ile hal'bin arasındaki 
münasebetleri yaln,., bu sefer 
değil, eski zamanlardanbcri araş
tıranların da kendilerine göre çı
kardığı neticeler \'ardır. Hiıvanuı 
serini.emesi harp sahnelerinde 
tes.irlerini göstermekte gecik:mi
yecektir. Sonbaharın ba.:;langıcı ıu 

tık kendini gösteriyor. Her mev
sime göre duyguların, düşünüş
lerin de değiştiğı görüldüğü gibi 
bııgüfilcü dünya haT'bi karşısında 
da son.baharla beraber hislere, 

fikirlere gelecek değiş;klikler o
kica!«ır. Yaz sıcağt olanca şıd
detini gösterirken yanlış d.oğru 
herhangi bir kanaat n müdaıileııi 
karŞ1Sindakine söz bıı akıv ak is
temezse mazurdur. Çünkü sıca

ğın öyle bir ıeslri vardrr. Fakat 
sonibaharın artık başladııjını ~s· 

teren yağmurların 'E'rinliği orta
lığa çöktüktC"ll sonra ıse \2?Jn 

görül.en ısrar! r da hararel.nn 
kaytıetr.::ekt<'dir 

'Harlıin ba.şladığı 939 sor,baha
rındarberi geçmiş güz m '\oi,.cı

lerini ve onların geıirıp götürciü.
ğü değişikl.kkr bir kere hatır

lansın. Haı!bin birinci sonbahar 
rında İngilie tayyareleri Alman
ya üzerine gittikler; vakil arcak 
beyanname atarak geri dönüvor
lard~ Buna bakanlarca ne İngiliz
de, ne Almanda döğiişm<>k a•<usu 
olmadığına lhükmedildı. 

940 senesi oonbaharıncıa 'sc hal 

başka türlü oJınuştu, Yaz.n Av
rupada Fransa yıkılm:~. İngilıe

renin da arhk taa .... uz ve stilaya 
uğrıyacoğı söylenen günler gel
miş, fakat sonbaharın sis ve ,;e

rinliği ile beraber o istiliı emelleri 
de yaz sıcakları ile beraber geç
miş ohn.a.5a ble hemalde filiyöt 
sabasına çıkamadan kalmıştı. Hu 
!asa 940 sonıbahan İngilterenin 

;,,'ti lası lbııtısini d<! - bir müddet 
· .için olsun - kapattı. 

94'1 sonbaharının en miHıim 
llıaıp vakayiL ise Rusyada geçi

yoI'du. Alman • Rus hanbi baş
lıyalı üç ay olmuştu. Rusyada kt

şın gecikmediği, .soııba'Jı.arın ar
kasınd&n hemen geli'verdiği orayı 

bilenlerce ~ tekrar edikli. 941 
sonbaharından sonra gelen kış 

Alman ordula .. mın da haz.,.Ian
mış bir planla geri çekild.lkl,erini 

gösterdi. Döi;>ii.,<Jnek hararetı de 
artık ilk!ba'har ve yaz taarruzla

rına kal2caktı. 
Şimdi yine bir sonbahar 6eli

yor. Kcştan evvel en ır.!' a : va
ziyetleri tem n et:mek mak ·t .. l'!.e 
giriş.lmiş Jıareketle-rin d. • de
vam et•i:;; örülmekt.ed.- R~ • 
Alman sahnesi de her ik ı.,raf 

için de kış yak'a.şı)or. 9!2 ~n

baiharırda her iki taıaf J, "
d nce en elvcrioş!ı rn ·:ıe.i <'lrie 

etmeğe çu•~,,cakt r. Falkt V..J. ~n 

0 hararet kalmadık«a lıarµ hare
katının da g'Lg ne bir sükün dev; 
resine girdigl tahmin ediltfı.dir. 

Bu süklın dQvrcsi ifC' Rus - Al
man harbin n as;[ lrü.vi>yet.ni b;r 

kere daha gÖ'.><rı-ecrktir. Tedafüi 
olmak. Yoksa sükun de\'resi de
mek iki tarafın da durnı..,;ı ile 
geçecek zaıman cteıru:k değ;ldir. 

Bil'akis iki taraf d· uğrasacak, 
httbirine taarruz ed~ktir. Fa

kat Rus - Alman hart>kfııındaki 
taarruzların !*'as müdc faa ll"l:ı

hiyetini muhafaza olmuştur. Ru
sun Almana taarruzu faal bir 

müdclaadır. Almanın <la Rusa 
taarruzu "faal hır n1üdnfaa.Jır. 

Her iki taraf da kendi>inin aS'l 
kuvvetini felce ttT.rantakt-.ı.n kOo 
rum2.ğa çalı;:acaktır. 

Sirkeci gümrüğü antrepoları 
binası yıhılara.~ tramuay 

hatlarının ye;rleri 
değiştirilecek 

Emi'lônü m<'''d: •. ,. ın . :'h • el· 

hctinin daha ! ni.~lqnr ,; v Yr-
TI t>2-n in deT1 _den ı:;oıü' b.I i-
ni temin için Sirkeci g~m r t 
rcposıı biI'asıT' n ':ıelet t'l .;-

tim!W: olunarnk yık" ·•r 
laş-1.nlmıştır. Bu iş b,tı !<ırn ~ra 

tramvay hattı bu kısma lır cak 

ve bir kıs.m tr~mvaylar B~ çe
kapıdan gN'ftt'yerck S'r :PCidPn 

doğrııca buTSYa gelecekler ve 
köprüye çıko:cakta.rdır. 

-



(Bu yazıı: rn n1f't4·ılcrl A.ıtadolu A
jonsı Be tE•nlerinden ahnmırtır) 

Telhıs ed~n ı\Iuaınmer ALA'.l'UR 

G uoün on :iafla g<-";en ıniihim 
halx-ri Jap<:>n Ba..';Wckılı Tvjo ve 
Har'C1ye Nazın Tugonun bt;fala
nuır 

14~vvel8. IIarJc_ye Naz rı şJhsi 

•-cth~pll~ı:.,n ~okıyı is1ifa e'mıı ,-e 
ilT'Jınralor ı5!ifayı kabul ederek, 
bu vazifey; de Başvekile vermiş
tır. Fakat Röyter aj,nsrnın Lond
radan verd.,-;.; 'bir habere göre, 
Başvekil Tojo da istifa etmiştir. 

Ş'""'.di Jaıxınyadaki kabine buh 
rrnın.n nasıl lıalledilt><:eği me
ra ·ıa beklenmektedir. Daha müf
r·tlcr mi, yoksa da1'a mulEdi! er 
mi !Ct İ':t..CCk? 

L 7radan verilen ınaltim:.ta 
gb. , Japon Hc:r:ci)e Nazıruwn 
i:;.1 f ""'t rnüteak;p, k"l/nede, 
<~ • ~k ~r.rlJ Asya nazırlığı:-. adı 
\-l- , yeni ':>.r r ,zaret iNlas e
riılJT'~~tir. Bu nezc c t n vaz resi 
..J 1 v n n ~al ctt ği ' 1~ ver 
Jıt"'-. dc;.re Ye istismar cb) "'!\: r 

Londrada,' Japon ıı.r..:.ye Na
zı. n istıfası et.r;ıfında b.rh':'ni 
tu·m ~ 11 mütalealar !eri sürül
r.1ck~cdir. Ba7.1ları onun Ru.,ya 
•le ,;ıılhu idame w istfüı. edilen 
)'<'r'nrdo kı:vvetlenme polıti~:as•

nı t k p rtmck h>tediğin siiy'ü
y'CJ•·lar. 
Bazılan da Japonların miürit 

Al!T'an taraftarlığı yapmak isıe
med.ğini zannediyorlar. Çünkü 
Teg0 müfrit Alman taraftarı idi 
ve bir Alman kadmı i'e C'Vli idi. 

°r'- maH-ı son dakikada fü)ve
krtn istifa çtmeruği llıakkında 

'b;r h ber ge'm~fü. 
JAZETEclLERThilZ LONDR,\DA 

Y 'çın. Yalman, Esmer, Dm·er 
ve S rtel L-ondraya varmışlardır. 
Tıü ıc ye büyük clçilifrinde b'r 
kıf>ul re'm' yapıleoaı;:ı g'ıtı!, İngi
liz istil1barat nezaretinde de bir 
~abu! rcsmiyapı!acaktır. 

Türkiye büyük eJ~isi, İngiliz 
gazc!<>lerinin başmuharrirlerini 
Hal'<evine davet ederek, kendile
rini Türk ga,ete>cileriJe tanıştıra-
caktır. · 

RUS CEPHESİNDE VAZİYET 
Rus tebliğler:.ne göre, c~pıheler

de fiili b:r değ şiklik olmı:ım~ır. 
Aneak mutıarehelcr şi<ldetle 

de,·am etmektedir. KaUnin cep
hesinde Ruslar üç mü~t&a-ıkem 
mC\'1" i zapt<.'lmişlcrdir. Burada 
18(10 Alman öldürülmüsti.ir. 

~;o! ngr.adın 'Şimal fuatıS>nda 
SCA vct mcvzil~rine sızmağa mu
Ya!fak olan b r Ahman grupu ile 
q,, .:,ı'n,.Gtd. Bir tkaviye loolu 
ibo;..;~n uğratılmıştır. 

Kletskayada Sovyt'tler, mııka
ve r t etmek ist;yen İtalyanlara 
ıznyiat verdirmişler, 36 top, 265 
ma <.ne!.ı tJ:fek, 15 milyon ırermi 

Japon Saş•ekili ve Hıı.riciye 
Nazın istifa etti - Gazete
cilerimiz Looıdraya vardılar 
- Rus ceplıesHıde mühim 
bir değişiklik yok - Ru
menler Karade.nizde Anapa 
limanını ele geçirdiler -
Batı çölüooe"ki Alman taar
ruzu ne safhada? 

ve bir çok kam}'Qn almışl~rdtr. 
Londra kaynakları .se .S'.&.lin

grad bölgesinde vazıyetın fena
laştığını bıldirmcktedir. Dalgalar 
lk'hinde hücum ed"n Almanlar 
bir ~k gedikler aç.ınışlardır. 
Stoknıolmden gc !en bir h:ıilıere 

. göre Rı«vde Alman garn.zonu 
tC>Crit edilmiştir. Ruslar ş~~1ri ku 
çarp:;ı:lmı~tır. bir takviye kolu 
ümit ett'kleri Veliki - Luki de
mirywılu kes>Jmiştir. 

Alman ıabliğlerine göre, aşağı 

Kuban ccımbunda Rus mukave
meti yenilm~tir. llikumbotlar 
Kandcniz kıyııar!nda b:ri retrol 
gel""' si olrnak üzere ;ki gc ~iyi 
bcPıı m.ışlard~r. 

Stali!'grad cenu•l1unda d~man 
lıatlarında a-çılan ııedrkler g.:·ni -
l'lilmektedir. Önemli bir lepe is 
gaı, ed:!miş ve bu kcsmd~ 'lus 
z:ıtılı kı:"\·veUcri 'mha olur nuş
tur. 

Hava a ·dusunuıı toplu halde 
ynptı-ğı il 1< nlar düşman rrıt•kave
metini kı mağa d<'vam e nıckte
dir. 

Rumen krt'aları l{aracieıı\,z sa
hilindeki Anapa limanını za-ptet 
möş!.crdir. 

BATI ÇÖLmllDEKI: HARFlKAT 
l\Iısırd başlıyan mihver taar

ruzu hckkında yeni müh'm bir 
haber gelmeır~ ştir. Berlin kay
nakları ise, ıbu cephede ya!nız 
hava harck.&tındaıı baiısetmek.te· 
dir. Kuhircdea verilen malumata 
göı'<', mihver kuvvetl.eri dün mer
kez kesiminde de taarruza kalk
mış!arsa da püskürtülmüş!erd'r. 

Taz hava harekatın; mani ol
makta ise de, buna rağmen. her 
ik: taraf uçakları büylik faaliy<'t 
göstcrmclktedir. Tcurru?n. ilk 
gününde 7 mihver tayyar<'si dü
şürülmü~tür. 

Bir Nmryork • h:ıherine gör~, 
geçen hafta külliyetli Alman kıt 
al.arı Brennerden İtalyaya geçi
rilerek. oradan M,,;ıra gönderil
mi~tir. Yunanistı:na erzak götü
ren vapurlar da yol!arındı: n çrv
r, lerek. bu er?:ak Rommelc gön
dcrilm!ştir. 

---<>-----

Sadeyağ fiatıa~ı 
Son gün:ı.c-.rde sa'<;ı"Yoğ fı~: t\nr.ında. 

tr.rcffU gö.1 J. 1 "f'.t•k1:ıct.l;1· B'l!lun 91.:.b(·p.. 

lt.l'~. Wlrr \"":!' m\lıf'S~se.lJn fatlıa miil»
ya.a yapın~mda '\-"e mi.Sl..a.hs;Iin Ia,.,Je 
fi.a1 iskm~ görlilm.11tt<·iir. Biı 

varlyl't dıt""vam etttğ.: ~inf3' tr-.Lrıyağ 
ıtLEıtı.<:ıı~m:':l daha d-a yJk:.1e!ıı'I~ b:>k· 
~..rdlr, Bugfrr.okO: Mı-asa !in.tı 

380 - 385 !rurwit'llr. 
DijlOr gım m: ·'deleri fü loann<la 

'b'r q(/lkhlo yoldur. Yeni rcah.-.rl 
ıı 0 ·~ ba~lamı,<-tır 

( 
1 

S E H I R D E N ve lif E 1':1 !. F. K F. T T E N ) 

,A.-..;KARADAN ve 
l'tlli)ILEKETIEN: 
~ Be <'diy ve •[U.!!U.!ll İd&!'~N ta.. 

rarmdaııı yapıl&caiı: inşat>! için B:IŞ\'e
~!~t •n ız:n a Jal.ır.ası usu1il 'kakiırıl
ml!ftır, * Asli mru•şl:aırı 70 llcaya. kadar o
~ıı.n ~'inu:rlara paırnsı-z ol.ar.<ık vorile
ca.< kunNl.Ş ,., nya.kık.ab.ı.:.r için b:ı=
iıkk. ;er ('rrrekt.edir. 
MÜTEFERRİK: 
+ Yeni Ş,'hir Mecl'lsi laabl'I Sl'çm! 

iç"f'I. bo.z.1t"larıınaıkta oJ.:ıın de.f'tcı!- 8 Ey
lül~ !anmnılıa.na.oaltUr, 

+ İ-:ı.öiıü ~!si öniSml31iec-i Cu
marll'Si gUoo açı~.' 

+ P•r:.I Ocak Kc>ngrel<>ri dil~ baıı
lamışlrr. 
+ Ş<llıtimi:ııde bu1Ll>Slll P:ı-rt• Geıı<:l 

Sc'ikı«l<>ri Mem<lıılı Şe\'kct E ""'1C:. bu 
B'ksam AnkaTaya gi~ttr. 

+ Ç:•mlıcııdaki Sü!>Cyy:ı Paşa karu
suınu B •led:~yıe satın alaoaıicl.ır, 

+ Alt;n dün 32'i0 kuruştan •~lr!
mştu-. 

ZA Yi -· İsianbu l Üni versilCsi İktr
s:>t Fal<ıültooiııı>cn 1!142 sEl1"5'1Jd.c al
dığr.n şebe~1 z•yi fyJed.Jnı.. Yenlf#

rıi alaca.ğanrltılo o~kisioln lhük'mil """'O&:-
tı.r. . 

G!lzin EltBABACAN , 
I KADIKÖV KIZ ENSTİTÜSÜ 
l:~ ~KŞAM KIZ SAN'AT OKULU 

Ta!ebe Kaydına Başlanmıştır -;ı:ı:-r:td 
-

Yapı vo İmar işleri ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - • ' • yıc lromılc<1 t;; 

T ıyo t .. il:;yon p ' ! :t Etıi fl.1cs'ut :rta.."Y-Omı-n.d :ki lojm&n bio:.ı'arı:n.a YG-
p •. 

,.~ ... b 
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le· 
<liJ<>: • e 
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at 14 ie t 
lh>m<lır 

le l' < nşo tr<l'.'r. 

j 

•%• lruru:ıtu r. 
gCn t 15 <le Na!i11. V'·k'ilc-U Yopı '" 

y nLı. od.asıoda G<ıt..palı z;.trf u'uıhyie y~ılaeak.tır 

v ~una Trüter.e-rıt evrak c-17 0> oo 3 e& lira 
e Yapı ve in-.ar İ,..!e:'I ~.is!•ii'lltkm al nabiUr. 

ln '" n ı de. tlo -.o u:..u1 ı da~:r>e:..ı ~ c. 935 8f> u."l 

• l l bt .:1E',k11 _1 6" -... k ııı.:şJuk. muvak.:<3.. tıc.nt.na.t 
t: ı bu iş ç n !;nm.:ş clıLl;ıet , sı b-ıı< etme-

,.. yı 'l. !t ıç n ."'1..,il t'!n oltsHtıme ta "hından C'1l az ct.t.:•·ı ıün-
ı.ı ,~ .. ı blr ~tida. ile Nafia \pckfiı'et.iıne rnüroct1aıt ('~ ıf'4"~ ve 

ı ı;z b.r ' lt:rıode bu lşr lbenzı>r «200,00(1> l~lık lı r ie vanlı.t
Y :.pt ___. ıd~ re\ "T'den alınrr.•ş \•'esik ınpt~lmelı rl mukta;~r 

. er "'kılı( n1{)k•ı..plsrını hah• günil olan ll,9_942 C la gfiı,u .:-ı
a.r -ıakb 1Z rr. !tc:: l:iooc Eksı1t.ım.e K< .. Wyonu R~:ğ:;ı;'C verınelı ri 

"Yeni Gine,, de 1 Çölde Rommel Japoıı Başve-

-SON T 
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1 aşa ahçe şişe Vfl 
1 cam fabrikasırDde 

24 saat, sekizer saot!ık uç ekip 
değışıı~rek durmad3n çal.~n 
fabrka, hiç şüp.'he yok k; meın
leketin bugünkü bu kııi" m ınu
lıiıt ıhtiyacaıı kar:\,.·Lvordur 

( 1 ınci s· ,, dt n [' ... m) 

Yine iyi bir tesadüf eseı:i; mü
eSSl'St'n ın umumi müdürü fabri
kada bulunuyorm~. Fabr;kayı 

' gezerken !:ıana cam 'anay·i hak
kında ma!Cımat verecek bir sata-
hir1:>tli zat;. terfi~' ctmelcrinı iste
dim. K;mya müht>nd'•lerin<kn 
Turguda bu işi verdı .. Dt'nize 
boy salan bu mod€rn tesisin şişe 
k!rıkları, kum yığınları. su biri
kintilerile yer, yer lekeli beton 
yoı,lar!nda yanyana yürüyoruz 

muharcbeler 1 taarruzu geliş- kili istifa 
devam ediyor J miye başlıyor etmiş değildir 1 

Kahh'e, 2 (A.A.) - İngiliz im- Loı · ·J, 2 CA.A.ı - ş,,, c>g.<c· 

U. !ll'ÜDÜRİIN İZi\l'IATI 
Mamul ,...,.. kısmında bu dü

~ünce ile ilerl<"rken Müdüri; U
mumi il<' karş>laşt m. D~ünccmi 
kendisine söyledim. Gülümsedi, 
·ıave etti: 

Lomlı-d., 2 (A.A.) - cıB.B,C:> Avtı&

tnılY11nın Ş"""linde Y-eni G~ Min 
Körf«ind-e j~rılıa.ır dağ sil.!ti.iesirr! ge
~' Ot.•nupl.a btr limMıa u.la:şmı~ 
çalı.::ıımltt<ı<iı rlar. ı füt\>f'ffikl•r ı;ldıd<.>lli 
mu k.aıbc-lel.1..'rde bu i u nnl alate:i:1 r. 

hlin Köı~ızi sahiJe-Mndt*i Nnuın-

la.rda ça.ı:pı.,.malar devam etmek~. 

Tokat Ticaret 1 

odasının mührü· J 

nü taklit eden 
bir kadın 

Ga,.r.tıne~tu yolı,-ard .. n kaz.:.!~ t.enJ.
rıine ka.lkıı;.ı.n bir kadın 1'.lı "'R...-.a. b;.tı
s~ı Mlldil:-lilğü t&rahııdaıı Ad y, ye 
V(. 1 .tmişt,jr. 

Nus:...ı Aydın · m:ı:dei<i l>u J"'1dm 
Tolvat ViıAyeti T.;,carot Odasıım.---ı 1\l -
:Zka. İkt~art Müdürı:l;;e-ün~ hitab~n yar 
4ıİJ. bir t.(·zkttI"CSiy c l.ı ~Üıll 'lıVve! :\iü
dlll'lıUf3e münaca:at cd<r-c:k !pli.ık almak 
~~rıiştU-. 

Tokm TiCfH\.--ıot O:i~ır.-ın mOtıürüri.l 
taşıaı:ın btı t(z.kr>1'6.ie, Nu~r.et A.ydınon 

5 !\det el dc'fom:ı Wzgföı "'ıJıibl o.Jd'1-
gll ve İ~~:~iv'..ıle r.d.dl doltyl!ıy:'e 0-
1~ il!(ıiğ~ k<.\lildi.ill .iç;n, .-:-lırtrnizdıen 
~p:iK ve-r ıncsi yoiund.n rr;ua.n~lcs!nl!ı 
yüpl llill..t:il clh'L~YVlOlJ, 

ı;lüpl>e tizrl'!r,., byt:yet, 'fuka:tan 
eorulırr.ı~ı. gıe-lt"!l crv::.pta bll 11<Jn .ı.ı 
J<-;m .ey ~t."'1'e vrrJmrdlği blldiril
m.ı~r. 

S• h ... kJ\ r ! Jlt bu !l1J ı'l'I 1 c fil(' y.ı.e.-.ı çı
kınca, mli.rıa.caa.tçi ktttiın evT.a:;ciyle bi•r
li:tt.e Mü.Udc•umun:iLilJe te.;l•ın edil.-
:n.:ştir. -
Hitler'in Kış 
yardımı daveti 

(Ba~ınak .. J.:de.ı lJL:vem ı 
kelimenin bu karşıhkh münasebeti 
nıadde ve ruh ilcminin, 7.ekô, se
ziş ve duygu \'aTlığuıuı Çok es
rarlı Jıir cephesidir. 

H>tler: .Alnıan a~keri tahaj'yül 
edilemiy~ek nisbetle büyük 
nıa.lınımin:tlere katlanarak en a
ğır feıiakarl;klarla ç:>rp;şıyor .... • 
derken k~ndisi bunu hiç şüphe 
yok ki bir foragat ve teşv!k ifa
desi hulinde vcnnek \'e lıallnn 
iedakiirlığ•nı tahri·k etmek kus<lı
nı ta'jıy<ı.r. Fnkat, kelimelexiıı cüın
le haline gcli~tc sakladığı sır, ta
şıdığı eda, ar-~ettt.ği ç.elırc, ifade 
ettiği iç hüviyet bu nıudırr?. 

Y:ne Hitlc;in: •Geride kulan
l2r da. bu sene her zaınandau f~z .. 
la iızanU fcdakôrhğı ~·aı~aıı~·a 

mecbuvdıır ... cümlc:,i iç al~onlcre 
nüfuz cd.,lıilen zeka ve .czrş!cr 
içiın a.ı: mı manal;dır ve Alınan 
mH!etinin ne halde bulunılu~unu 
ifade etmek b;;kınundaıı az ım 
~ı.rdır?. 

Daha soıı.ra Alınan Devlet Şefi
nin: 

•- Amerikan ve İngiliz ajan
ları yeni bir dünya kunnak ve 
istikbalde şimdiye kadar görül
mediği gibi Jıerkesrn yer, yurt, 
yiyecek, ~ccek gıl» giyim eşya
sı bulabileceği bi-r cihan ya~ta
caklarıuı iddia ediyorlarsa, bu 
ta·lııdirdc 111srihaıı Almaıı dc-vleti
ne tall!'nız etmemeleri lazımdı.• 

Cümlesi ı:örün~te Almanyanın 
harp gayretinin miidafaa'1dır. 
Hitler niçin barbedildiği sonı. · 
turmr.'1 •e araştumaM karşısın
da koodbini ve l)()ktai nazarını 
izah 'e hnlkı ikna ediyor degil 
mi?. Halbuki, kelimeler nındıie ,.e 
manadaki delfıhtleri ile, '1raya 
giriş ni7.amları ile ha;ykırıyor: 

- Anıcrikan ve İııgili·L pr-0pa .. 
ganda.ı Aluıan halk efkarı üze
rinde ıniirssiT o1ı.nıya, tc§ettiit u
yzudınnıya, tnr::ft-::r kazu.runıya 

ba~la=1lır. Hitler, bu propogan
dauın tesirlerini \zale etmek ve 
haik n, -ordunwı hs.ı:p gayret:ni 
kalkmıdırnı::.k zorunda 1,,aı.n~~tır .. 

Dilin •İl\ leıııek istcd;ı;i ile kc
Jinıclcrin İ~'i>:.Sl arasında ne ka
dar hariz bir tczaıl var değil mi?. 

Görii lcrhn:zdc belki lıaklı, bel
ki hatalıyız. rakat, he baldo De 
olursa olsun Ilit!rrin kış yarıhmı 
davdi Jıer~e) ;n b<1şın<la ve en 
d<>~ru olurnk Almanynrun bu kışı 
da kar altıı Ja ve ccplıcılc geçir
meyi pe~inen kabul etmiş bıılun
dılğunu. öliinı kalını ıniicadelesi· 
11in had devri içine girilıniş oldu
ğunu bclirti)or. 

ETEM iZZET BENİCE 

paratorluk ku\--vetleri l\1ıe;ır cep- ıuıJ:.Ou>t> göre. Jst:tl ec1en in:ı>cn B:ı.r 
hesinin ccnuburda muhareılıe) e vı_"!.cili Genıeral Tojo ~ gı!, Haı!'lı('ıye Na-
.. ek d k l l l zın Togo'dwr. 

rrırışm zorun a ·a m~ a·rı ır.. To'-~ 2 (AA ı _ i to -~ 
D .. k d k' .. ..,~. . . rnpNra r -
uşman:n n1er e-z ~ ı hucumu yıiruıide _B~li kabul edert'\k keo-

ge.ri püskürtülmüştüT. Bu t.aarru· ciisine 1-Idl'iorye Nczaı"t:ti \az;1e11inil de 

zun !Uı~ı.ra k~ı J\lib \'erin son ı,e,..ıı etm ~. . 
bk gayretini teşkil ettiği ~•nıl- -<>--

maktadır. Alman zrrhlı birlikleri Bafı Kafkasııa. 
Elalemeyn hattımn cenup kana- :1 
dına taarruz eden kıt'aların ba- J • b • Al 
~ıııda idi. Bu kanat, Katlara, mün- ,:_a Y enz lr • 
hat bataklık sahasına takr:bcn f 
l~ kilometrelik bir ınc,;ufc,·c ka- "ıan aarruzu 
dar lıulüıı cenup bölgı»ine hakim l\Io•l-.m·a, 2 (A.A.) - Röyter 
olan Eıh1ıncynıat sırtla.ı-ı ci,·arın· nıahabiri bildirtyor: • Tiı.ı ... çcuko 
dadır. ı\yni z&man<ıa bilhassa 1- ku\'vtllNi Kletsı.ıı)a'da İ!Jl)an-
!alynnfordun miirckkeıı Jıiiyiik hırı pü>kilrttiikten soıua Don neh· 
bir tlii:!1nau kuYvcti de l{attara.. rinin ha tı kı~ ısma ge\·mi~lcr ve 
dan sahile giden yolun yarı;ın- beş köyii geri nhm~lardır. :\Iarc-
daki hat!:n ınerkez;ne taarrlt'Z et- şal Yoıı Rock bu kesime takviye 
ını~lir. Pazartesi günün ilk •aat- J;un·etlcci gönderi) or. 
lcrindc ba~lıyan bu taarruzları B:.tı Ko{ka>)'i<.da Almanlar )·eni 
evvelce ~özönünde bulundurnıll§ bir taarruza ba~JaıuışJardır. .t\1-
olan İngit[-z ltuvvetlrri kara ve n1an kuvvetleri ?\o,orosi"-k ve 
lıava hareketlerini sıklaştırnıı~tır. ı •rual""e'ye doğru bir yol a~ıuak 

Londrada bir müşah:l H.orr.ıncL ıçın gayret ":rfctrncktcdirler. 
tarafında.n yapılan bu taarrL:zun Almanlar denizden nakliyat yap-
bürün Afrikayı ate~<' \•crtbiıcce- ınıya çalı)ıyoı, 
ğini söylemiştir. Gener.-:ı! Alck
sander cğ<'f ınuvtt'l'a!A yeti. bir 

muk[bil taarruz yap:ı{;ak olu ·ı;.;a 

birleşik mit'etler bü!ün Airikada 
l:akimiveli elde ed<:bi;eceklerdir. 

Lond .. ranın en E-m;n mcn'baJarın 
d&n alınan haberlere göre, İngiJ:z 
!erin kulJanabilecekleri kuvvet 
140 lbi-ıı kişilik bir ordu ve 600 
tanktır. Hav•a kUV\"ctleıiıı'n mik
tarı malum değ Mir. 

Rommel taarruzu Elaleır.evn 
hattının ça!ıJ,,k bölgede kayooı
duğu nokt2da ba.~lamıştır. Seki
zinci ordu General Akkseııdı'r 
tı>1-.ıfmrlan yeni taarruzlar ~. pa
bile<' .. k •urette yeniden uır»~m 

ve tensik edil~tir. 

Peten bir nutuk 
söyliy~cek 

\"l~. 2 (A •• '\.) - Ft~ı..Yı.'1:. '1.'ı gunü, 
939t 10,3-0 <la MarL'~. I"•ı.:te btt nutuk. 
SÖyliyO<•C""'r. 

FIRINl~RDA 
(l inci Sahi!edeıı 1 ıcvorr.) 

fazlası verilerek tamam•·anacak
tır. Ayni zamanda fırınlarda stok 
m<'Vcudünün bulunup bulunma
dığı da sık sık kon trol edilecek
tir. 

J'\'~er \qraft.:ı:> Vekil' r Heye
t.nıkn çıkan yer bir kararla 
lbundan sonra ve•cml le~~ gün
de 450 grı:ın ekmek ver. ~c ''tir. 

Bu sabah Sirkecide 
bir depo basıldı 

( ı in<'i s:ı.htreden Dl'vaınl 
5 bis•kkt lastiği, 15 ı.det ot· ,ııro
bil lasl;i)i, mü.lı:m miktarda çay 
ve diğer malzemeler bul.unmw;
tur. · 

Milli korunma kanununa mu
halefet suçundan hakkında fez
leke tanzim edilen Ali Ekber, 

• milli ırorunma müddeiı;mumiliği 
ne sevkedHecckıir. 

-o---

Kömür sıkıntısı 
önlendi 
(1 inci Sa!ı'fc..-U,n ~-am) 

lacaktır. Diğer taraftan Atilla ve 
Suat vapurları da kümiiır alın•k 
üzere Zongu1dağn göndcrll111i.~kr· 
dir. Suat ,,~pum maden , .• Atilla 
vapuru da kok köınüırii gdire
ccktir. Kadıköy senıUnd·'ki kö
n1iir daı hğı da biraz haii!lctiJ .. 
r.ıişfü. K.1dıköy lrn} ii Etiban~ctan 
kö!llür nl•rnk bulduğu ve.alile 
bunlorı K dıkö) e na· letıniş!ir. 
Kömiir işi hakluında Fı:o •• >k İs
tanbul kömür tevzı burosu 1rfi 
Eyü!' Sabri bn sahalı b>ıc 'u ma
lünıatı \•ernıistir: 
•- Een 1. t&nbııla gelor :k ,a,i

feye b~latlığıın :ı:anıan m:.tdcn 
J .. öıntirii depoJarda ta1naıncn tü
kcnm',ti. Derhal dört vapur l•i
raladı.k. buı11:ı.r ınuııt:r,:amen ~e
fC'~1ere: h:.ı lanu~ bulu1ıu:ı;'f.1rlar. 
Bund ·n ~onra köınilr dazlı~ çc .. 
JJlıniyeı.·c~·nt t:tlıtuin e-di)ıırun14 

E!>.ascn ınüı·acaat Nlcn h:ryilcre 
de be:. annan1e ibra-z etmeleri tak
diriıı.Jı~ ihtiyo-ı.çları olaa kön1Ül'• 
leri derh,11 ,·crn1c.ktc~·jz.~ 

Almanlar Stalingrada 
20 kilometre yaklaştı 

t ı mci ~t.b!fed.en Devam} 
rl_ereğ, tahmin ('dol•"·' ·ktec , · 

Ba~k::ı. Abna.n kı.tv\ .. tlıc.ri \"uıga nOO
t'.r.:in ~i· k\'lırnu-..a \ ı-rn~lar<l , Şi!u-
0.• nruh&.'Cbtu-e-r n{.dıtc ~k n~ t\·pelct 
fu:eı>incle cerey3r1 ..ı.ıırktedir. 

St.a.!.ng~-ad ôt~phes.mı1 şi(ltic-th çar
Pıe:n11&Jar Le\'C'.rn etn.o(kttdj,.r, A n~ 
lar, .;--ohrf1 ~O kilometıx\ mlısaf~<1-e bu
hınaın ırk :blro-.n nı..ııktı:ı!a.rın ~ 
t•J!ı::-OC <'lif.:. CC düştükA~rk.ıJ bilôı:rn~k
tödir. AJn)all ha\·.:t k~fV\"E•ti<'ti şc.tıri 
d~.ıtmacı.-ın bomb..ı.·d man rt.n-ek-u• vo 
tt"hl"e ta-kv:y'(' k. laı·mı:n gtlı.ı;:<siın.e 
m3-ni o ınnıktadı.r. 

LONDfü\l'A GÖR!'.. v.uiıcu• 
Lond'.ra, 2 (AA.) - Rus cCph!~iu.

ıl<) ..,.. ço=ma::ı~ St;\mgr n do
l11ylarınıdo reııeyaın ..ımektı><ii,, Şe&1-
rln Şllnalı GJ14b0 !ındc Al:nen ~~ın.csi 
d·tw:·d.ır.ulmcşa bE"U'l.:yors.ı d.:t,. ~ !Jıdi 

dr Cı"'lıup B..'Wtlda tr.tıHke ıı.ihur E-ı..n.s
ti.r . . 

l\.lüi'ko\:ada neqredi!tr.. Sovy 1 gice 
yarın ltıbliği, Sta!.io~ra-0ın. Ş.n ıinde 

ve Ccnt p B..1tısmd.:ı ş~~<'ctU c,>:i v=•-
1.'l':dan baJ~etım-ckt-edir. 

S~31iııgr d cı·ptıPsfran bir k<<ır.: C'nde 
A:Jn;:;.rJ.ıtr müıhim l;j.nı!t ku\'\"Ct.ıcr ile 
~ :rı.ı. a g._ ı!:ş-ler \'C Ruı1 hai.tannd:l. 
'bıir rahlle i:a- "'laya ır-uvdCllk o:,ı..1u~lar
dır. Ro.slar fid<leUe muk.,.,·a ..ı ct-
1r.<:lttıed'l', 

K~casya :ı, !{,r .. itnıı: L,,tk me
tinde ) İ bir Al lY..:Jl lJaJT' zu bış.. I 
lam qtr.r 2 mc k. l n h.J ı. ı;:.ı.I N.~l_-

11 = <le ~ c • 0 gr y~ :ı.tıl
~-ır. 

K ·a~a:z Rus don.: ın.ı ıanma ın ~ 
""

11!.t._r A r n t:ış • rı.r "\ol n r 7f,;'-·ı- 1 

at '"'rdlrmckt d' • 
Rôytcr ~ :.n ı. rrı 

I\.iı:ıl Onlu sıl.~h<:._. 
ili öld..ı.. rr: l ~ı r 

~ ı<'l.ne gO.."e, 
1 lZOu t m-

RjF.l"DE RUSIAR BİR 
, KÖÜ) ALUILAB 

t.ondro, 2 (A.A.) MoskC".":l ll"d-
yoeı:ma gö1'c, R;l'v ce-phc-s·nde Ru ~~r 
Ur.1'Uzl.ırrıı11.1. de\•<J.m ederek t•I"' ~oyü 
i:>ti rdat • ı.,,-.. şLı: mır 

ÇÖLDE 
cı ıncı S:ı bilotı "" Dcvıı111 l 

taarruz ettiklerini ~ö\·lemekte

dir. Bu kuV\"etler'n tu4ın;z hat
larına vardıkları sanılmakta.dır. 

Londra 2 (A.A.)- Mısır çölün
de, Elalemeynin cenubunda mu
tıard>elere devam ed.lmektedir. 
iRooır.1 bir re:rana t oiınadığından 
bu mU'harebeler hakkında 'birşey 
siiy!cnıek kabil değildir 

Cenı.:.pta, İııgi''z me•:zııerıne 
karşı ilerliyen Alman zırhlı kuv
ver:en, ağır İn.g'liz tnnklarının 
ihiiı:ı·ml·rırdan çekindikleri için 
y&Yı!§ y:!\'3.§ ıl.erlem;şı, rdir. Mer 
kezde İl'gıliz !ıatlar!nı yarmağa 
, atuf tir tank Garpı•ma" o!muş 
ia''"' bu +C!dhbüs a:-.m kalmış
tır. Dt• ,. 'eden sonra me kezde 
d · .n )Cni bir hüc!.!-nu ol
mam t r. 

AHKO l!!LAr-l 
tırl!eca!< ÇC2 1 

.13 r muddelteıı:beri şehrimiz 

cc ·a '• evkil evle ·ı~ 'e tetl:ık-
1 --t.~ .,:J.lunan ceza e-vlcri umum 
mıia.ür mua\ i • Salrı'P, d'ün de 
lstoobuL ve Üskuılar ceza evlc
rınde tefl~lerde bulunm~ur, 

Umum müdür muavini, İstan· 
bul ceza evinde tesıs edıleeeK sa
nayi atölye·e~in hazırlıkları ve 
'kmali!c mesııuldür. 

İçinde çuval, çuval karb<)nat
ların durduğu anbarların önün<lP 
arkadaş•m Ik tel-..,.,ik izahata gi
rişti: 

-- Şu çu\'allarda karbonat var
dır. Canı, üç maddenin rr.üıC<Oa

nis bir han1ur haline get r~:n1e.~i
le ist.lı ·.. olunur. Bu maddcln
dcn kalker dt'nilr.n ta• Me•·mara 
s.d2s1ıı_3~ gel ıi!ır Ca,,.. iç1 n kul
lanı!nn }ınsu • be.\ az k-.'.rrı P<xli
rr.adak! nıncicı r n istihso:1I olu
nur. Bı•; bi!diğirr 'Z adi ku dP

ği1ı.ı madrn paTla TJl,.ğa TJ"'aİ1stL, 

bey:ız, incecik b'r kumdur Kal
ker tw. ha! ne getiri' p kıım da 
:'ı·1ı:.~~~arak ıem:zlend: 1-c!en sonrıa 

ha· m., ,d--.rc:;i!l:de n1uay>·e-ı ni"-
bctte ka:-bı: nntl:ı da kanştmlıT, 

VP., i7.ıcbe (lC klarına se\•kolunur. 
f'•nrla s< ff•f, fakat kıolı:;rmızı bir 
~ lrv Iın''"<' gc1Pn bu hamurdan 
çc tı en n avani. bardak. kava
noz, kadeh. ku!u, c.:m tabak ilah 
Jn1:tl olı:nıir 

* lirırnıun ciaires1n n kulalt urma 
lıyon gürültülü makinelerinde 
fazla mc'.'Sul olrrad.k. Şimdi asıl 
mamulfıt k1sn1ındnyız. Burası fc-V· 
kii'.ricie S!cak ... Yuvar!"k b:r o
ra,.?.ın kıpk ·,zıl aie\'li ç<.'"'Vre~iııde 

yarı çırık k b.r sürü delikanlı, el
krind<'ki çıııbuklarııı ucuna ka
:ı:and&k, al.ev saçan kızıl cam ma
cunundan alı>~rl::r; bunu üfl<>
yip !ırdöndür<>:-ck yum:iklaştırı

yor, sonra şjş;riyor ve niho.yet 
alt taraftaki dökme Ji;, kalrpta 
prese ederek bir dakik.da b:r SÜ· 

ra!ıi \'Ücudc getiriyorlar. 
Kazanın etraf! fırdolayı tezgfilı 

sayılıyo..: Sürahi yapanın yarun
<h lamba şişelerini çift ç>tt çıka
rım gençler, sürahJere kulp ha
zırbyaı ba kalar.ı da var. 

~~üret Ier!rı ~-0.11 tuvaleti usta 
t•rafmdan yapılıyOı'. Ku]p1.arı ta
kılıyor, a~zı acıLvor nihayet din 
lenmek Ü7i"re bir f•ril'a konulu
yor. Çünkü cam nıPmulfü imali
ni müteakip bir fmnda üç saat 1 

~"tulmaz"'1 çııUarmı.ş. 

'* 

•- Hakkınız var. Bu hııTl"J'Tlalıı 
faaliyet karşısında her ir~3n böy 
le düşünür. Fakat bizi harpte" 
evveJk; randımanımızın yiizde 
kırkı kadar daha a:z randm:ıl' ver 
meğe mı><'bur eden b;r derd niz 
vcaır Bll""Q!Ya çırak olarak aiJıgı
mız işç'lu biraz b'rşey i.'ğrend:
kr m dcıilıal f.br'kadnn wrılıı
yorlar, mesela bı h·m2'll '<u a
nını izabe octX-ı ha!ine gctı ıvor, 
burada şiş'.mıc ~ :rctiie 1! >O şi
şc.<i, kab3t ~·ık 1'ard~k nı~ ·re 
bas: '"C" Bu ·ptta.aı ıma .,.. .re
l• > ç lıir ranJ nı. n , ('•rr c . Fa
kat o. ~j azl 1 ~l rr • biz .;,sik 
r:ındıman vcrme~L m!."Ch' .. ("rlen 
kötü <ı:r netice hösıl eder• 

Sordum: 

- Peki kun1 n1adcni ~izcit. va ... 
İpt.dai madde \'crme•eııJe 0.' 

- Onların ipt.dal maddesi cam 
ve şişe kırığıdor. Onu na ! e'le
rinden alalım? 

'Memul eşya da'resi <:Dk daha 
entee6an. 

Kristal mamulartan örr.ek g:~S6 
teren genç mühendis k.: rmızı çi
çek dallarile müzeyyen ve ikl 
sanı:m kuhnJ.ıt•r.da kesme bir 
ta.bağı, çeşitli loristaıl şek<'l"lfil&eri, 

ayaklı b.rdaklar -göolerdi. Üz<>
rinde K. A. markası bulunan ve 
Ebedi Şef ~n imal edilmi,~ olan 
bardaktan bir tanesinin ha·ı.ra 
şeklınde muhafaza ed.1d'ğiıı. S'. v 

· liyerek tetkik için bize ı.;zJtt .. iş
te bu bardalıta Türk i;>Çisin 'ıı ın
ce san'at kudret;ni apa.çık gör
mek mlimlciiıı ... 

* Fabrikadan ayı-ılırken bizi ka
pıya kadar getirmek nezaketini 
gösteren müiıenchs Tuı-guoa te
şekkür ettim. Randrnıanın yüz
de kırk azalması noktasını ıbir 
türlü tahlil edemiyorum. Fabri
ka tesis olıunurloen Tüı-lriyede 

cam ve şişe mamulatının pres u
sut:yle yaprlmas.ı imtiyazı y-:!mı; 
İs Bankasın!! yer'1miştı. Fakat 
üfleme suretile yaıpDlııın S<.«best 
bırakıı.m.ışh. İmtiyaza bu no.<ta
yı bugünkü Jlıtimali_ akla ı;cıir
medikleri ;ç;n iliıve etmFdikll'r;,.. 
ne Banka müdürleri şir.•'i 1-eHd 
esef edıyıorlardır Faka< ı.a·· nn 
ncres nck>n oonü1'<e k"r 0 1d 'Tu· 

Şişe im.ıl'ıt. da"& ı• ~f . O
t ':'llatik bır presin her daki'talık 
d;;-vrlnde altı ş_,,c birde r • al e-
d' ·, k zıl krr 1 " k si. cl 0 rin 
bostan JoL:tb. o!t! J.nı andırır 

1 nu d~<ı"!'e--ek b•ı ma'l7.u• rl ıki 
Uı.'!'afın da menfa:aHerilli t •li.f 

1 
t ·1~a uıı1 k:.ı•dan k:.ı.v,i•; .:ı"tı~r, 
alt., ar hU usi n1~al r1a f _ na ta
~ır ı n &r a bu k ıı;ıın ocak 
·~""a t • d'ğın ur t u 

-ar· j 
n1e- • 

nklı b;r seyu oluvor. 

ec rek fa.b•ikanın r3" m•nını 

ıii-ıde ·ü"C çrkarmak için ~ ·~ba 
elın<-~ak tcdbir~crin zan-~nı geç
m•ş mid!r ders'r. :z? 

RAHMJ Y !\ÔIZ 

1 YET 
{ l i~-- s 

tıklan aııla)ılı~· Jr. 
!Bununla. hcr'-'oer. A ıır.anionn 

cenuptan Ş<!hre cioğ'rcı ta 1 r; k.le
r.ni gittikçe anlıraral<. kademe 
kademe !leriedikleri de anl~ili
yor. 

K<>ielnil<D>:onun \jmalindc bu 
te!hl.ike de,·am eqerkcr. ci:ılıa 
büyük b;r tc:lı!ikenin de ş malden 
gelmesine 'ntizar edi!ebHir. 

Rjevde Ruslar üstünl:ğ:ü elle
r:nde lbu\ıındurmaktadırlar. Şe
hir sarıimışıır. Şimdiki halde se
hirde bt\lunan büyük Alman gar
nlwnu mah•ur bir vaziyette bu
lunuyor, uemektir. Rıev l•arru-
2urun Stt!ingl'8.dm yükün;;. h&fii 
let• ğine üphe ed lme:.-ekle <be
r3',)('r, buradaki Rus kuv\'et',eti
nın ş;nıal He irt'bat "ın ke,iJmcsl 
tclılikes • .:!e ~'-'d<İ tc-m: t.r Bu 
takdirde Stalıngrcdda Rusların 

va~yet daıha "':ya<l~ güc" ş0Cek~ 
ür. 

Kafkas ct'ıfıes,nd< Rum 0 n 'bir
i :t'eri Karadenıze uLaşmıışlar ve 
Ar ;ıa şe',rini zapl.ctır ıerdir. 

:Novoro.>:.k.de de Rusların an
cak :zayı.f bir m:ıkavE!!'rl gös-te
rC1b'lecckleri tırhm n et! lebilir. 
Bu,.adoki kuvvetlerin s~'ıiLden 

inmeler.ne de şımdi. ını!tan kal
mamıştır. Bunları ancak denizden 
geri almak gereKleşmektedir. 

Kafkasın şimal doğusunda 
Grozn. petrol bölgesinde Rusl.ar 
muk:llıil taarruzlar yapmaktadır
lar. Buradaki Alman Ucr'eyişi 

l 
duraklanıış•.ır hmi ye• ' 11 ' ·n 
bir şOOirde sokak muh.art.:b~leri 
olduğu bikfüiı!yoı·. Dewek k. bu 
ceoıf>e<ieki Sm;yet kuvvetleri tak
Yiye almış bulurır.aktadıtl"1'. 

Mısırd'•ki tıarC'kata geUnce; 
Rıomınelin !IOn lıaatTUzu, İngıliı;
lerin geçen haftaki taarruzuna 
bam:emektedir. Bugün öğleye 

kadar gelen haberlerde taarruzun 
gel'şimine bakılırsa, Alman Jı;:ıre

ketl galıtba mtev'd.t bir haceket 
değildir. 

Cenupta tae.rrı:.ıa girişılen El
!:ıam3yn mevkii Elaleıneyn n 4() 

k.lometre ccrıuıbu da I:ı.akim bir 
tepedir. Şimdıki halde A m·nll
rııı, başlıyacaK asıl taarruz iç n 
bazı nı;'·ta1 arı t• t'llak is• ki ri 
zannı d.ıılıa z:y ide ..ga, pi• 

S yasi yaziycte 1 ":e, J "'Il 

yada evvel;l Harı<:.ye "'<2 r ~o

jonun, oonra B;.:;vckili 'l' , • n 
ls'L"ı ettıkler ! ' kında b r ' !:>e ı 
gclrr i«t' · Her iki.'.'ı d<' rr.u rii 
'.n~a tar ı ıo~ıar.;,ı~{ I[ı.-i~ '1~ 1r..ı 

ır.~ bulu uyor 0 tı. o.; ın ı• r-
de kabinc~e b r de d. < 
.şarki Asya• n•z" t'l'' ı 

m :şti. Bıı n!'Z i "· 
topru' 'aidaki J,p · n 

ticaret'ni düze~ ... k 
zU' edi!ı. şti. 

Fakat ug, 
rı.?, i ı.fa eden 

1 J' 

Nazırıdır. H ır'c ı ·.' 
tır mdan ' oon p ' t , 

d<'~ ola>cağı t:ıhm 
bilir 

( 

' ' 
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v-

>
ve 



4 - S O N 'f E L G R A F - 2 El'L()L ıtu 

Ehlisanb;'il{;;;;kKıl:~ -Ar-sla-n l 
'------ Yazan : M. Sami Karaycl _J 

v eiatln da·n sonra tahta Rıdvan'•n 

onaltı yaşında A rp A rs lan ç ıktı 

Bodva'Tl, Türklerin hud'asına / 
d:.ır;m1U:ş~ü. Önülldc yolunu kesen 
il>~ )'\lı: k. ·l:i'k Türk kuvwtine 
ı.aluınlı. 

'l\ı-ıık' r, ciıli l>ı- lı<>zgun ı;ös- · 1 
tı>m. Ve gı>~:.lerc d ı,>ru çc.ınüye 

k . ..J .dı. 

bir ~y koyır.aktan ım1.iııa etti. O 
gU:ıı vefat r; ledi. s~riyedcki Batı
nilerin bu Eır.ıiıxh:n pek koı·o:tuk' 
!arı ciıhclle k Lictt.kll'li sö.> leni· 
yor. 

1 .,BULMAc~( \ ~~~'_P~Ö 
1 23456789 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
b 
9 

• • 
• 

1..-.1-.1-~:.!-..L-..L-..l-""""'~ 

SOLDAN SACiA: 

18.00 

18.45 

19.30 

19.~ö 
20.15 
20.45 

21.00 

2 Eylul 1942 
Program ve ~ı.emleket Saat 
Ayarı. 

Mür.;k ~ Radyo Dans Oı"kEs

tnsı. (Niharl 1':.Sı•r.giın İdare-sin
dP.) 
J\.1t·mJeket S.:ıat Ayarı ve A-
jans ll rı ber ı ı· ı. 

Atu:t.d'.< Yt.U'tt.a.."J ~t.'T, 
Ratiyo G.:ızctr~i . 

l\i;;zlk: Bir H -~ Tlırıtı.isü Öğ
~ruz. 
.l\füzik: Ş~rkı'...r - J\.Lf'!'ldıcls-
.sohn, Sc )U i..ı ( :·ı \'I' Br run . 

• • • • " - • • ..: ;...;:.·.: : • .. ıoı ... t -~ " ·t'? ..... 

İLE SABAH, ÖGLE ve AK ŞA l\'I 
Her ~·emekten sonra günde 3 defa ı.ıuntazaman dişlerinizi fırçal .. ),nız. 

wJvan, Türkleri OOzdum lııul
r~.ie t:alc"p etti. Kral 13-0dv:: ra
lıayl't Türk puısusuna düştü. Ay
rJ!nıoş '\·e gizli Ti.irk kuvvetleri 
Kralı ard:r.dııın yanlarından bıir

<.lt•n.biııc sarıp iha1a ettiler. 

Müvcrri.'tleıin kısmı :iuım bu
nu:ı katl.n, Tugtek "" atfettiler. 
Tui,>tekin gö-ııya~ları döktüyse de 
Türkler 'lnJJn rr.a:;,uıniyctinc "'Glfl

maeiıfar. l\f Pdod Ş -mc.a Dc:kak:ın 1 
türbesine defn, wr •. a oradan Bağ- ı 
dad.da me{"n uır Ebu Hani.fon.in tür
besine, OT8d""1 da İsfaiıaııa mı.k
lolurıdu. 

1 - Ev \ı.1' soka.\. h.nyv<J1.ıl, 1\-iuzir 
bir ha)"VR!J, 2 _ A~'"'fr, L:ci h J ! yan
yarna, D .;cL k, 3 - Ş;.zy'a, 4- - Yama, 
İ...;.ııı., 5 - Ha.,,, 6 _ sart ı00.c.ı1ı, Tat
lı <legıl, 7 - $üph~', Ağı.ına kada.r, 
8 - Para :kon.an yt r, }I ·yvrın, 9 -
p:~Jik, \'a.kti ve .zamrıını, 

Söyliy.""n: R ·f'>ııın A.la'\ (:viez- ı 
ro - S:)f)r n:.>). Piano: Prof. 

V. So'>O. •ot:er. ~ 
21.30 T<.'1116·1 - Kıı:·,g:ı A.:esi, • 

\ Fatih B irinci S ulh Hukuk Mahke
mesi Satış P.1emurluğundan : 

l ,.u '· rna vaziyete düştıü . 
B<rÇ'lk zayi;ıt ...erdiıkten ve bay
raı; ıo: bıraktikta.n son.ra güçbda 
canmı kurtarıp kaçtı. 

Bu h<:~t.in arte1ı gü:ıü An
takya pl\.'1'.Gi ,J,e Tr:.-olus prNısi 
Jo:;.r,·aıı-;;ık bi> kaç m3!,YetiJe ı;elebil
ililor. 

.Bu ıkuvvei imdad•ye \"C d'<ılha 
S<ı.Ar •lı<ıiz.ı kıuvvehl<C'r on altı bin kıi
şiU.< b.'ır ootlu t<>}M etti. 

Kudüs Kr"'ı Bodvan bu U'l'dU 
ıl1c clağın teycsin.c a:)ızj me\•kı eUbi. 
TW.ıW!x.>r va<!Jıde idiler. 

y,ıvn'! «h, gün tarafeyn bu va
:LJc)cLtı.ıc ku._a·ı. Tütt.\ L .. müfre-tclcr 
gor,.J..'rerek bütıün civaTkn tah
r ıp ebt:ı ı.e-r . 

F!I'llllara t.iibi olan Sı ..-;.; cliıler 
bı!.! ızyan e<l rek Kudüsü ını.Jınsa,. 
~ etmcJı: tei>dictilli 600.terd--'CT. 

S..ır,l:ıiJlı:r. iptid.:>lon idi. Hnctla
nn =ı azL.'"11• bu mcvs:ıır.de ge-
1.'l"<lı. Tuı•;.Jcr Wur.u.klan w .. _1de 
pu.< ş:lidetlı hissetm<:I&~ o!dt:lllcrı 
h~. ~"' t:lc."<lcn bun •. r :ş ok!Ll.illan 
gibi )erııi lu:cıhrm !;u kıt!\ ve. im
c:;.dey e gctirmek•rindC1l ~ 
Ş(Nı. k>ı.w'lıWldc Meı ü=Icre çe
JtJmc-k tar J ;m:i lhll; <.ır etti!.,,-. 0 -
ra<hıı, Aıx.•:loluya gc<;t>lcr. 

Ruınkıa-1.:ı mücadele edco K<mtya 
S:ıJtar.ıaıa rnu:l'venc, c:.m't"k isti
y JI" ••• :-dJ. Modod An ... ,!D!Lı:lıan ;ı,v
det eotıtikt.cn sonra, Şarr:a Git.ti. Bu 
},;rr.inin şan ve şôarct.ınıi ~k<! ... an 
Tugtc'kln oı:ıu ö·d.;.ı-:ı.·rı.cye g'.z!ice 
t<-şel:lbiis etli. Bcr~ılxr c~ "llide bu
luır..ctn:;d.arı ·biır cuma gunıi.i naınaz
dan ınnm gozlnıdik1mi sıra da bir 
Batıcl. Jl.fıı<kıda bıi.r hançer darbesi 
f!ldınli. Ka<til derhaJ itlM oılundtL 

Flmi.r, Tuğte<Jmıı,ln sarayına nalk
ilcdalid f. Bi.r roımaııan günü idi. Mo
dod ya.raıı o~ ·b<>reılıer ağzına 

, . . . 

B:>h.si çok geçen me~-tı.u.r Halep 
Emiri Rı.dvan da ~ynı tari.hl.: ve
fat elli. Rxh·aın tahta çıkt:.[;ı es
nada k.a·rd•şleri Bl>u Talip ile 
&:-ı.ramı ve pedeıfoın whi ha-

' mctçilerinu.n bir~-uı;oı.nu öldürt
müştü. 

Ehlisalip rnüvf"::nhlcri R:.d,;anı 
hiç çekem~zkr ... Y .111.z R:<h"3<H 
deği.l, büt-ün Türk Emiıleri h"·k
kında, zalimdir diye bol bol yazı
lar y=~lan:hr. 
Bakınız Ehliısaılip mıih'-'l'rilhleri 

Rıdvan hakkıll<la ne diyorlJr. 
•Ht. ... vakit Batınrler tara.f.ru il

tizam ederdi. Kendi : . .>ıe kna müs
Wıman oo.wrile baldıyordu. Çak 
!ecre Ehlbwliı: kapılarına kıaıdar 

gcidi!<lcri ro1clc onla~a hücwm 
cesaret.ini gostcrc·me~·.'ştı. İ~k de. 
fa o1ara:k H:..leptc bir :h keme 
tesis et.ti. Bu m~' :..err.e Rıdrnnın 
em.ri fu!erine tcb tur~ü ta
oodi.ye,t1iJ. bıılunuyoro~. (Tc<:>aı;,;ı 

dediği bir k:ınm A. apl'aTC!ıır). 

.EJlı liısaLip mU\-eTrlh le rİ1' ten· 
kidi heık::ıı:lır. Çü:n"'ü Araplıır, Eh
l.saliiıe yartlıımcı bulunuyUI'J.aroı. 
Bunu b;J.e., füc.]y;;n da Biıtıni-Jcri 

tutuyor ve on1arı kıuUo'.lJJ)"«rdu. 

Araplar, Bat.11lleıc duş.ınandı. Bu 
~bcpk Ara<pl&r, Rıdva~a mii'Slü
man düşn1anı d~yorlaırdı. 
Rıdvan:n vcfatı.rulan SO'!lra tah

ta Alp Arslan ç>kt;. On altı ya
şm<kı. irli. 

(Devamı ·var\ 

RAŞİD R IZA TİYATROSU 
llalide Pi~kin beraber 

Bu Gc<.'C 
Ol'>LAR LRMI5 JHC: R ADISA 

• \'1.r vıl -- 3 - Perde 
He-yet her ı;ece B• :vu B ..... "ı~zl.ndc 

Temsil verın.ek1<'dlr 

INGILiZ KIZORTA OKULU 
( English High School For GırJs) 

Kayıt mıran.elrsi 7/9,'942 tarihinden iti.bar,~n P~ 

' nbe gunleri ıaat ıo da..-ı ı2 ye kadar y<1ı1>11ır. 
İKMAL OITİHANLAIU: 

·~t l ve Per-

1 
Orta okul son sınıf imtihanları 7/9/942 s;ıat 10 da 
Türkçe lmı.tıanları 23/9/942 saat H de. 
ı.nğ,J,~ im(ihan dfl 2ı/9/942 Ye 22/9/1/42 saat 9 da 

, .... Ok .. u•l .. 24•/•9•/9•4•2•~ ... ·.n.ıb•ıs' •g•ü•n•ü•a•çmı'•nc•a•k•tı•r ........ · ........... ıı,ı 

1 D. Llnıil)~lları \e liwanları isletme U. i~aresi İlanla r~ ______________________________ .) 

Mımamn1(·n bedeli 19(;80 (on dokuz biır}. altı yüz EO:t:ien) 1 ra olan nıu.hte
•ı etı•atta 2Q500 (yirmi ıı.n beş yüz) kg. ku.- un boru (H Ey.ili 1942) Paztr
ı. gunü .aat (15,30) on beş buçllk\:ı. Hayd;ırpaşada Gar b!nosı dah indelrl 
komo;yon tarafından ~ı zarf ııs<.ılile satın alın.:ıcaktır. 

Bu ~ g~ istiypnlerin 1476 (bin do,-t yüz yetmiş altı) liral•lt mtı'lr.llc

lı..at tpJDinat, kanunun tayin ett:ği vesik aiarıa tl'klı!!er:n.i mclıt( v zarnar.ını 
a.ynı gün sa.at (14,30) on dôrt otuza kadar Komisyon Reas~i-,:i.n~ verme-J~.ri !~

•ım<llr. 
Bu işc- aıt prtoaınf!ı~r torniıı:yond.a.n pa asız ola:a.k da-gıtı1ma~tadır 

(9334) 
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Sen ·mi Oldürdün? 1 
Yazın: EDGAR VAU..AS Çe,·izen: l'ttUA.'\tl\1.ER ALATUR 

titrcm,iye baı;laını,tı . El yordamı 
'1 elNJl.I'IA lUb'lTICSJlllÜ bl>h.:U ve 
~c mi. K"'"'lik saate ba1ttı: On 
t,, çeyreok var. 

1 .Jl:>uki soot or.da tskıoçya.ya 

'hJ.--ekot edecek treıı<le bulunması 
1 z •. tJ .. Ac.ba o vll'k.ie kadar ne
kr olı.ıp bitmişti? 
Ko~ odı:s ~ gcçt., Jamtıa.yı 

Jı.ıkt~ ıkq"yı ya,.ııça açan .. <, a.~

~ }.1 Jn.il~k verdi. 
5.r cf'4!· ve l>Lr kadın lı~'21!1let-

f. ır ..ıı. konu~maıkıta. oku.l~rırnı 
ı: ı.t.t.ı. 
• E kcık , .:rr<'\çi d1>ordu kıi: 

Ben M m SuL1.on'Lll dışı
XllJi a ç:H gır~ go n<d.m. Fa:kat 
Mo 'f<J Fıwm~n r a a'IlJTla ş;'.<ına 
( u lı .. DLli g l çı:;L., ı;ııı; . 
b< e ı • .rr.ııo. • .,teıc. herif-
]( k· t .ıı"Z.ın ıyor. 

Lt.r.ıl m ... .ı;ale t;t, .. 4 .·~ 4:-c4i.IU• 

nın ge1diı!'iıııi &Jtlll)lauk, ~ğı~ıa 
seslend:i. 

Erkek h~tçı şaşırdı: 
- V art l\fat.m«Zcl si2 burada 

mısın!IZ? diye koşup geldi. Bütün 
dünyayı öyle k"Oııku ve er.d!i§e 

içıııde bıraı.1<tmız ki Ma>tmnzel ... 
Berii rner<lıivcnleııi inerken: 
- Uyumuş kalmış:rn, d<>di, ne 

oldu? Fridman n<:rede? 
- B!Jrniyı:ımm :llla.t.!1'.acl. F.rid

maıı alelacele dtŞarıy a çııkiı. Biz 
de sizi ararnıya gıttı, zannoediyor
duk 

Beril hiı.ıınC"..,•inın çok sıkıaıtıJı 

vaziyette aldı.ıgunu gördü. Acaiıa 
Ötl'ki herıflr k<lÇll' ş olmasın?• 
d.ı.ye dcırit1 aş· ğ<l~ aöylc ıh~ ..:ö
zun gcrıı; kız tarafı~ an · ;p 
l{Hfürediğıni dı ndl.lgu ar k:şı-
1 yordu. Hiıım<!çi'l'..ın ·Mek hc
r .I•kll ıillı:i kasdtttıgiııo &r.ı;n 

l 'UKA.," IDAN AŞA(';JY A: 

ı - Sı·b;:,ı', 2 - hleyva, J!..::..~i garı. 

5'0!1, 3 - K:yı, 4 - Kull<i lnıak, 5 -
Kllln'lı.'r, Teıst ızyd.u:"lna, 6 - Başma. 
T iU,ves;ylı• faizle para veır r, 7 -
tit;t dıeğ•I, \ 1ücutiUn tfiyu., 8 - Nota, 
D:uıtJk. 9 - GJLI.' 8an'atI:ı .. ·':ın. 

21.45 l\filz.ik: Riy~ ·1.tcun·.ttar nruı- i 
22.30 :Memleket Saat Ayarı, Ajans 1 

dos11. <Srr: ih 0 an Küıu;cr). ,-M 

AS..::·:::"""' ~ aıı~c---'..,.-, 
Hatı:,ine !le Arıe.,1ınin tasan'Uflarmda buauoon Cıl>alide Kü

çü:kırm.ıstafapaşa maJmJlesinde eski Fener yeni Abdül<izcl p;ıııa 
ıdmğm.da eSki 200 yenıi 156 mıın.aTaılı ta:j 156 şaırlü. 2 paırool 
mımaımlı d"iJO şfo:nıal-i Hal:iç garbi. 5 parsel oıınınıralı ev cenllrl:>u 
AlbdüJirz.cl paşa sıo1<ağı i1-e mıa hıctut 128/112 lı.'.İıSS'l'Si mÜ'lk \'e 16 
hıissesi. vabf \'e 2830 lira kıy ır.etindel<ıi ev izale.'! şu~·u zımnında 
aç~k 

0

aırtlı<7I>a surefüc 24/9/ 942 taıııitı.inıe mi.iısadH pol"Şe'l"Jbe 
günü sa.at 10 don 11 e ~ l\faıhkeme BaşkıatHrnıin odaı;ıaıda 
aıti.c!eJ<i şı;r1ıla.r dairesinıde ve tapu ~dıoo göre sa'tılacclctıır; o 
günü muiiımnm<!'ll kıymet.in % 75 ini İb>U'liuğu taık-ıd!ırdc uhale edi
lec<'k, aksi takıdirde en soo ar turanın ta<l'Mıi.iıdü b.vki kıalırn~k 
şartile 5/10/942 ta.dıin>e n:ıü;; a.dif pa.zoaI'tıeı.i günü ayni saoatt<> ve 
a:yni rr.ıahaıklc sa1~ devtııın edilerek en ~'O'k arttırana i:hale 
ed'1e~"ek. 

Dti:nkü B ·,., ..;c.aırı ı.ın 

Halled.: lm i ı Şf"kll 

1 2 3 4 5 6 7 g 9 1 Ll l TER A ı r ı o R 
2 O P E R A i T ÖR 
~ K E L A M 9I 1 

E Z 
.f O K 8 T 91 L f M E 
5 M .c · zlA L İ M 6 O : P JEı R Aı· T $ Z 
7 T!A- B 1 R 1 S E 
f 1 jYI i Se A c E M 
9 F l E 1-ıflA[!{ ,AV 

T. lŞ BANKAS I 
K. Ta.,ırruf 

HESAPLARI 
2 İkincit<Şr in 

K ş <i-4.-·50r.E' Ay""'la.'l 
lıkraa1)j:'.f«. "" :-: 

l Ad<t 1000 liralıx 

1 , 500 , 
2 , 250 , 

, 100 , 
, 50 , 
• 25 , -JO , 

i .. 

----
.. 

Şubeye davet 
Fatih A,kcdik Şubesinden: 
Aşağıda adlar; yazı:, sJbayla

nn çok acele şubem:ze müraca
atları ve gelmedikleri takdirde 
takibatı· kanuniye yapılacağı. 

P. Te~. Tevfik og. Faruk 987 
B~h-çe'bpı yerli mallar pazarı 
muhasclbc memuru. 

P. Teğm. Emin oi\. Kadir 44173 
Vezneciler Deruni Elendi Sok. 
10 No. da oturan f zik muallimi 
Kafr:ıataş lisesi. 

~:ıh:.., ve Başınuh1rrirı Etem İzzet 
Ber..ce - Neşı.:yat Dirı·kt.örU 

Cevdrl KAH.IBİLGİN 
sm: TLLGRAI ~l.\TllAASI 

------

Çocuk Esirgeıme K urum u Genel 
Merk ezi Başksnhb ından : 

Su Yolu ve B oru Ferşi ihalesi 
ÇocUk f::& gcxrre Kurı.ınuınun Ka.vacı·:-t .çrr1e suy 1 ttıl'flibaınchın Çubui< şus.ı

alıll K;ıd<tr ta;N;.ibE'.Ol 7 k·:orr,drtLl!t ru )Ulu Jp bon.'aırının C~İ v~ t.XJ:J. ~n~a
ıatJ.l'llll. Oa.şıarı.ıır.a ı J5.9J>42 S:ıl: günü .ilı .. -e c<lıJını·k üze-re t>:k....J>tu:neyc kon
nn~~ur K-eşı! bed'('li t~tııerı 51000 li •';Hitr. Teminat ak\-. s\ 38~5 braıdır . 

Kq-lı'l~m~ l;e f .:nni şartnan•f·leı• K:.JJ'Um Umumi Me:' rıi ~u:lmsıtbeJin.. 
den vcn!n~-ktcJk. ·ra ple::ın Çoc~ Esir~' Ku.·.ulT.u Umumi !\.t+•Ik~rıine mü-
r~.aaıt.-'O. c.i333t .,9414, 

aıııiaıınaıtnasıııa imık.an mı vardı? 
- F'rirlma.n gittikten sonra, bu

raya hi-; telefon c·tmıWıi mi? 
- Hayır Matmazel. 
- Saat on bire çeyrek wr ga-

li-ha? 
- Evet, ~.izin cşya·nrzı i6tiW)'O· 

na gönderdiler. FaıA"t valızi€ri ne 
J·ap;ıcatımı şa.şm:l.m .. 
lli v~:iz mel'divcniın aHıında 

ha.ırrl:;r., nıj dur~'J'Otıfo. Genç kız 
merdiver.ı'.n a-lt bı •;;:rnoğ:nda dur
muş, ne )"üp«Cılgımı d\i~nüyordu. 

- Mösyö Suıtıton tekrar gel
mt:di mı.? 

- Ha')'tr Mabma .. .. Madam .• 
Kocaı;ının jsmi niill z:'ıkrroilan~si, 

hi=Mçiyi şa~ırtıcı vaıai~'eti hatır-
l~trr..şt.. -

- MÖ!>.)ö Con Leli de gc!ıınodi 
mi? 

- Hay,r, M tına.... :llla.:lıam! 

Mösyö Suttan da don.ır.edi, Şmodi 
evde sız~ıcn \'C hizrnctçı:: r<lc-n 

a. · ı:ııse yo!<. 
Biraz dıurdu \'e sordu: 
- Eınred rscııiz, bı:r ot.oın:ciıil 

çaı; Ttayım mı? 

Bu su~ .r.~.ı- d ı..lJ;i iı:ii . Ç"ı.nıkü 

bir ze, ·cenin yem ancak kOC<ı&Ziın 
yan.,ırıd.a oJ:ııhil:iırd:i. 

.&ril dü~..fiındü. Hi0me1.çilerıin ö
nünde zevahiri de ktm·tarmaık la
z;.mıdı. 

- Pc-k·i, bütün otoııru>b.Hler gitti 
mi? 

- Hayır, sizin küçük Pöz.o oto
mooıUniz ga<ajJa duruyor. 

!füımcı.çi, bu vaz.iyette küçük 
otom&:>ıline ib1ıiyacı o.Jabi!eccğl
nıi h.iıç diişi.inınemişti. Halbuki Be
ril: 

- Evet, evet, dcd·i, ot.omobiJ.ian.l 
kaıpınuı ônün>C gct:ı·inJz. 

Hız.me(\i ır..:,to.;M.,t kullaır.ıma

sını lıilc\•ği :ç.m, küçük O'toıırro>bili 
pekaliı kapın.n önü.ne getr bile
ceğini sö;ledô . Filıhakıir.<ıı on da
kika sonra da otomobil garajdan 
çııkanl:ınış, ka:pırun önüne getiı'il
m"ıti . Beril de o ı:amıana kaı:lar 

hazırlanrn .ş tı. 
Genç k z artık bif"az evvelki 

Beril cJ.eğildı. fürderıb:re canılan

ır.ıştı. S€bebıni anlıyamarlığı bir 
ııeş'e;c kapılm""t.ı. Vücudu biır

de ıb;.re diiaıçle~m · t Acaıba b -

( Dcv ... mı \ 'ar ) 

Saç bakımı glizrll iğin en 
blı in<i şart.dır, 

Petrol Nizam 
Her eczanede satılır. 

Fevkalade 
Arazi Satışı 
Sanatoriunl, o tel vcsair m ebani 

inşas:11a ve n1csirc n1nhalli ittiha
zıruı cl'Vcrişl\ ve Kısıklı is tas~·o
nuna pek yakın l{1>ıklıda Seras
ker Rrza Pa~a konısu na11ıilc n1a
rui ve Boğazlarla Haliç, Marma
ra, Adalar ve Yekac.ga kadar şeh
rin hu taı afma fc,J.aladc neza
reti bulunan içind<.' ç<>k miktarda 
a~a\'ları ve kuyuları bulun&n ko
ru Küçük Çamlıca tc1ıcsi de dahil 
c !dnğu haldl' ~uyuun izalesi sure
t~e Üskiidar Sulh Mahkemesi 
Bı.~kiıtipliğinc-e pa,r~a parc:a 4 Ey
liılde satılacoktır. llaritasilc diğer 
e \· r ilkı görnıck , .c fazl:i nıalitn1at 

' almak istiyonlcriıı Malıkcmc Baş· 
k5tibinc ıni.iracaatlaı·ı iliın olunur. 

1 
Deniz Levazım. Sat:nalma i 

ı:omisyonu llan lan - -- -
l - Ta.hnlo>n 04.rn.:ı .. 1 l.>edt•li il 900• 

lira ~ıun. 1 ~ U2Jr..ı'l1vin,. 3 ~!U~ 

94~ Pco\1Erutıc gım ı;;.at il dıe pa.~ar
' ~la ı'kıi!Y~,.,.,.., ya pıla>caktıır. 

2 - Kat'l tı n1cn:1 t.ı ·~• hra tııup 
şar ~:ııe tırı· gi..ın k<'"nThj'Ofldan aı..... 

n~ bı)ı.r. • 

3 - i~t.ckııle.rın b< Iılı ~L1n ve 1iaa.ıl.tr 
Kasınl!lXı.şa.d.ı. bulun<ın Kc.ırn'.ı,yooOO 

hazır ;buJunnJtı.Jaırı. •'9453> 

• 
1 _ Taİ1imıll r.luo'\n n··t·cmı.r b«ie

!i l&.':100 lira 0 1-an ık. ::_ı(\l("t ımotöıııhi t..'lka. 
ıx-~z.a.ıtı.k la al.wıa.c:ık.~ır. 

2 - K~'i 1.t'nıına.tı 2700 Jjra. olup 
şa.rtaaı.mıt'Si hl!? gu.n ;komc:ıyonckın ıe.

lı.;ı;:ıb: ~ 

3 - i 
tı' Kasıınpa. a b'J'ln;~n k<t1~ooda 

h::.:z•- bul-tın:mtıJ.ır·. 
4 - EI ıJLm<' :ı Ey:ül 942 Perııemi>e 

gJnu 43Qt 14 de tyaıpı '1.t."Gık.tır. •9448> 

Nüfus kağıdını 
k~ybedcn 

Cuını:a gihnu w: ·ki ı:cr.ıcllı b!r nüfws 
kaJ!,ırlı u111.Jttı~rnıış1.u.:-. &:tıib.-ıin n11i1-
rae-2.aıti . Jli.i5ryın Sat.Jı;:ıı1 Uyar Dotr.u.

~ Ba:.tkJliy(3, V«..:;C,.'\Jt""I". 

Evsafı: Kapıdan gı.ri!lincc çini dö;eli biı· t.~lık 5 yak n er· 
d'ivenle hnilir.cc dar bu çıni döşelı 1-ı~ri.Ooıd"~ g _çt _ten r.rd 
biır .ır.ıu.~faga gı:'ilir._MuMaıkıt.;ın b". kapı ile ~fak iJ,r c ıçcye 91-
kihr kı lıu ba:hçc acnıze mun tc.hidıL Sok:>K hır·' n:.ı •. .i t. cık
tan 8 a<ya•k merdiv-enJe ç:k:ünca bir SQfa ümrJn.:le b;.r 0-da ile 
biır hel:i 14 a.yıl!k mcrı:lıh'Cnle ç:ıkılır"'a br sofa iizcrr:dı> i1.:ı C>'la 
llc bir hela oLıp tcknıır merdivenle yulkan çıkrlınca ~ki ou;ı " 
bir heliı v~ouı.-.• ~~:da mutfaığa güden. ıJocr,jorxıaıı c.• mcrtlı
venle yıikarı çıktl.r. Ek,;tıik lE'!'k0>.5 Ine\cut obp ıı.ı.,~azı 
yoktur. Ev ka'.'"g·Ia:ir. Mcrdh"Cn \'e ta-vanılan aıh~~ptır. 

1 - 1,:bu g~yriancu: • .:lde ff'ÜısC'<:cd ,.e g, )Tinıu cccd 1' ~ 
s<ihiplc:rw :ı:ıı tr.r. ı ıl..._ı.lt ... '"" i~ L .... A E~1 15 gü. zarf ... ~ ' .ı 

ır.em:tı)<L.ııı:ze rr,fü...ı-a tlı}rı üiz d • .-. Ak it w ,c ga~ Cır•-
se<:cel hıık sah ple11 pa~ laşrn adan ha-riç k.<clılar. 

2 - At'·•ı=~)a gi•ccck!er yüzde 7 bl!l;ıJk n"sbct xle pey 
verecl•kl~·rd:.r 

3 - Bedeli .:. ;ıılc pt·şıiıı:dir. Memuru kunımi mclı;J vere
bilir. 

4 - Müışterı iıro<'li :ihaleyd m;admda vermez ise ııhale fcs
hedBler<!k gaıyriımenıkıuJ yC'ruiden a·ı ttuımaya çıkaaTlır ve e.rı. çok 
arttırana ilıatlc wikrek amdakn. fa~k ııaraır biliı hükwn mü~tc~ 
rlden a!:nrr. 

5 - İha'le ts:"ilhıiııe kaı:fo.r vergikr saıtı.ş bedelinden alı~ .r 
% iki buçuk tel:iılı;ı>e iıle 20 senelı:k e\·kaf tavız bl'<lcii ~ ri.
ye aittir. 

6 - Şaı1.namc bugıünd= itibaren heı•hsi11 gör~bilec<.>g? su
rette aıçı'kt.ır, fe~la ır,;:..ürr.ıı.<t iısfti;r~nforin 214 srrtış ntırr»arasil<. 
müra.coot\Jaın ililın ol ·•. 214 ' 

Beyoğlu Yer li Ask erl ik 
Reisliğinden : 

Şubesi 

Şubemıız.,, ~atY'J'llı b.J(ın1um Yfld-t·ık Sı:ba)· ve u~l<'<'•i J.lenıırlar n U\'t'T u~t 
vesikıa. !'Otoğra:fl~Jı· lbitl'lk.1.e 3/9/942 t;:ı·; ı 1h~1.c- k~d~~r rrııumca~t an. 

«1005• 9478> 

------ --, - ~ 

YENIKAPI -SANDIKBURNU 
M. CAKIR GAZI OSU 

' 
Müşterılerin vak, ısrarları üzerınc Tür

kraliçesi Hamiy~>t Yü~escs ve 

Sa1ıiillıattin Pınar'ıın 13/9/42 Pa-

zar günü okşamına kadar scansl.ır;na de

l vam edeceklerini b ildirir. 

s ın lkım z 
rastladığınız 

• • 
Kömür alım ve satımında 

zorlukları haber verınız. 

T ozlu, lslak ve Eksik kömür almay~~·uz. 
K ömür fiatı muayyendir. Fazla para ver· 
meyiniz. Sarih adres ve müsbet vakıalı 

şikayetleriniz derhal takip edilir. 

men/ aaliniz ico.bı 
vatan borcudur. 

Bu hareketiniz kendi 
ol</uğu .kadar, 

Müraca t yeri:- (Ankara ve lstanbulda) 
Türkiye Köm ür Sabş ve Tevzi Müessese si 


