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İstanbulun Milli Şefimize Minnet Nişanesi.~~ 

lnönü Gezisi Bu Akşam 
Saat 17,30 da Açılıyor 
Bütün Şeh~~- Halkı Törene Davetlidir 

1 VA VEL'E GÖRE 1 · ı 
:ALMANLAR 
1 sarsılmıya 
BAŞLADI 

' . 
İtalyanlar ise har
bi kaybettiklerine 

1 

çoktan inanmak-
tadırlar 

Londr.ı 4 (A.A.)- Hmdistana 
hitaben söylediği bir nutukta Ge· 
neral Vavel demiştir ki: 

cYa.lun zamanlarda yapılmış 

olan Mb:ı]w,.·a ve Kahire görüş
melerine ift>nlk ettim. Bu görüş· 
melezde esen hava itim.at ve ce
ll'U'Ct hırwısı ;di. Haziran ayında 

(Devamı Sa: 3, Sil: 4 dı>l 

VANDEL VILKI 
ANKARA DA 

BEKLENiYOR 

Ka irede lngiliz Polisi ·ıe
Hal k· arasında çarpışma -
Ateş açıldı, yirmi beş kişi öldü 
Bazı bakkallar 
da niçin şeker 
bulunamıyor? 

GnlmGz6ekl llalta 
ıehr1mlz p 1 ya ı a
sına yeni şeker 
getmlye ba,byacak 
Şehrin muıhtelii yerlerindeki 

haz:ı bakkalla•d.a ~ker buluna
mamaktadır. Bunun sebebi bak
kallar cemiyctinın şeker şi.rket:n 
den aldığı ve ıbakkallara tewi et
tiği şeker miktarının azlığı ve 
toptancı ~kcr =irlerinin ise 
bakkallara nedense şeker satmak 
ustemcmekridir. Şeker §irketi 
toptancı tacırlcre normal mik· 
ıar<ia eskisi gibi şeker vermekte 
devam etmekkdir. Dün bakkal-

lDe;vamı Sa: 3. 'Sü: 4 <!<ol 

Almanların Stalingrad ctra fındaki taaxruz vaziyetleri 

Vişi 4 (A.A.)- MISlr cepiıesin- giliz poı.:s; ile halk arasında çaı 
de keşi! !aal:yeti fazla olmuştur. pışınalar olmuştur. Nümayişçile· 
.Mihver kuvvctlel'i burada f>l İn- re ateş edi:miş ve burlardan 25 
gi~ tankını tahrip etm.işleroir. !tisi ö1.dürülmiiştür. Yaralanarlar 
Mihver hava kuvvetleri ise bir da vardır. 

çok d~an topluluklanna taar- ÇÖLDE YENi BİR HADİSE 
ruz erm şler ve i~bctler kaydet- OLMADI 
mibjerdir. 

Lon<lra 4 (A.A.)- Dün, çölde 
Buııün öl leden llllUll törenle açıbı.cak olı>n. •İnönü Gezisi.ne Jı:aış bakışı 

y 
R 

T 
!stanbuhm Milü Şeiimiz İsmet 

İn.önüıııe bir ıniımd n.i§anesi olan 
•İnönü Geziı.i· bugün saat 17,30 
da Vali ve Belediye Reisi :6. Liıt
fi Kırdarın bir ım.tkile aç>Lwcak
tır. 

Bir ihtimale göre, 
bugün memleketi
mize gelmesi müm-

İNGİLiZ POLİS1 ILE 'biç bir hac:lEe olmamıştır. Kahire 

U•• k •• d } J ÇARPIŞMALAR ne tskenderi,ye ~asındak1 yol 
S U a r J a r Vişi 4 (A.A.)- Mısırdan alt- üzerinde uçmakta olan bir !tal· 

Japonların bu günkü şartlar 
altında Sovget Rusgaya harp 
ilan etmeleri ancak iki se-

bebe dayanabilir 
ETEM iZZET BENiCE 

Japon Hariciye Nazın General . 
Tugonn.n >stifası halen bijtiio dün
ya ga.zetelerini ~ı:ut etmekte 
"" mııhtd;f tebi:rlero yol açmak
u<Lır. 

Ba.şt.a Amerili1ıl gııseteleııi. bu 

ve elindeki hu türlü kuvvcıti bu· 
ralara yerleştirmek. ve hayati 
menfaatlerini konmiak zorun.da
dır. Bıma rağmen, Japonyllllill 
Sovyet Rusyaya harp ilan etme
sinde i.ki aotll sobep olabilir. 

Japonya Almanyanm ıınüttefi· 
(Devamı Sa: 3, SU: 3 de) 

Başvekil 
Aşka lede 

• 
Oradan Trabzona git

meleri muhtemeldir 
Erzuiewn 4 (Hususi)- Başve-

kH Şükrü Sara.cqğlu, refakatinde 
Orgeneı;al Kazım Orbay, Üçüncü 
mü!ett:ş, valıi V(' komutanlar bu· 
lu.ndu.ğu halde saaıt ond.a Kar6· 
tan harekt"< eylemiş, yol:la köy· 
lerde tetkıklerde bu!.ııaımuış ve 
saat 13 de Sarıkamı.şa gelmiştir. 

!Baqvekil, Orouevinde bior müd 
det dinlendikten. SÇ>ma orta okulda 
öğle yom~ğini yemiş, oon:ra yo· 
llına devam ederek saat 18 de 
Ha.ankaleye gelm;şt.ir. Hasanka
lede Erıurum vali vedtiH ve be
ledi~·e reisj ve halk ta-raıfından 

karıııl.anmış. Ş"hir bahçesinde bir 
müddet istiraıhat e1.nı4, saat 19 
da Has.1nkaleden hareket ederek 
saa. 20 de Erzuruma gelrn:şt.i.r. 

Baqvekil gece yarısı şehrimiz

.ren ~kal.eye hareket etmiştil'. 
Ora.elan Trslb:rona gitmesi ınıjı

terneldir. 

. istif.ayı, Japonya.nın Sovyet Rım
ya)a hwrp ilan edttei;.>ine yor
.ııaktad.ırlaT. Halııibt bu mudur, 
dej;il midir?. Jlııırbin biııbir cilv.ı 
aneden safh:>hlrı ka:rşwnda her
hangi bil' i:ht.imal vakıa haline 
gi=edikı;e 'kat'i hüküm verme· 
r.in i.ıııkanı yoı.tı.. Akıl ve ma~ 
tık ö~ülcııi içinde düşününce he· 
ııfü. J:r}>ooyamn Sovyet Rusyaya 
taamııı:u sırası gebnem.iştir, de
mek tıizm:ıdır. Çünkü Japonya. A· 
vmtrafya kapılarından F elemeJtk 
Hi.ndistanına, orıııdan. Maie:zya Ya· 
rıma~asına ve Birmanyadam. Çine, 
(,'inden Alaska önlilriıı.e ve Ala
yol adalırrma kadar seriJ.m4 ser
pileıımiş haldedir. Yalnn; bu yarı 
dünya ölçüsündeki sa.tıh ve hu· 
dutla;r içinde barınmak, Çin ile 
harbetmek, İngiltere ve Ameri
kadan gelecek daı:bclere kar~ı 
koymak Japonya için bir ölii.ın 
kalım hali arzederken bir de ha· 
şına Rusya gailesina almak m-ee· 
nlll!.aoc bir hattıharekcttcn. b~ka 

bir şey olamaz. Daha ıiın.di<kn 
Japon donanması Salomon takım 
ad,t .. w.ıa üstüste iki ağır darbe 
yooıiş ve bir hayli zaia uğraıınış
.tır. Ya.nn öbür giin gelecek dar
beler karşısında ve Amerikan de· 
niz hil:imiyetinin gitgide e1'!şil· 
nıez ve ulaşılmaz bir kudret ikti· 
sap e~csi önün:dıe ne yapacağını 
şimdiden düşüıı.ıniye mecbuT olan 
Japoı»ya bilakis yayıldığı nokta
! arda mü da fa:ı falı.kimi Y ıwpıınak ' .. ..-ıııııı:.~i31'1ııl"'!~tılii"ı:IJ!llıııl'lllııfll~ 

~illlııl ~ 

kündür 
parti Kon gresin- =n=a=n=b=i=r=h=a=bere==go=··=re=, =y=en"'i=de=n=İn=-=====(D=c=v=a.m=ı=Sa=: =3,=S=ü=: ·=de=) 

t..tıınbuhm iman yoltmda ....,.... 
fedilen gayl'etier araS<nda, ~ • 
mizin P.D mühim meydanlarmdan 
hiri olııııı. Tıtksimde lllilli Şeflımi
zin yüks<!k adını taşı·yan bir gezi 
vücude e:etirİl.mflsi ve buraya 
Milli Şefıu; büyii.k san'at kıyın<> 
tini haiz bir heykeliıritıt cli'kilmeıri 
- nı:t!Cun olduğu lize:re - geçen pi 
Ş~ Mcclilıinde alkışlar araeında 
kararlaştırılmış ve B:ıadan nnıh
telü zevat söz alarak Büyük IMiW 

(De-v~mı Sa: 3. SO. 5 d11) 

Peten Fransız 
Muallimlerinden 
yardım istedi 

, Vışi 4 (A.A.)- Mareşal Peten, 
jul.c.s Ferry mektebinde roplan
mış olan. Fran.:;ız muallimlerine 
hitaben şu nutku söylem.iştir: 

V-"el Vilki 

de neler istediler 
Bugün yspllacak 

kongreler 
Parti kongrelerine devam olun 

maktadır. Bugün yapılacak kong 
reler vıınkrdr: Saat 19 da: Ba· 
kıcltöy Kirazı, ocağı, Şile Kurna 
ocağı, saat 20 de Beş.ikt:ış Yıldız 
ocağı, KartaL Soğanlı oca~ı, saat 
2.1 de: SiliVTi Celfüiye oca,ğ~ sa
at 14 de: Ya'lovada Gök<,.'€dere, 
Kbcadere ve Derek:öy peakıaı~, 
'O'sküdar ~paşa ocağı loong
reei de dün gece saat 20,30 da 
yapı~ır. 

Toplant«ia muhtelif mevzular 
üzerinde' }tonuşulm~ ve Üı;kü
dard.a. bir kız lisesinin açılması, 

.iiı'tiyaıcı kal'şılıyaı:myan Halkev! 
(Devar<a Sa. 3. Sil: 5 de) 

Beyoğlu nda 
kadınlı, içkili 

STALING AD'ın 
So Gü le • 

1 

os 
vahim 

• 
ova adyosu vaziye in çok 

olduğunu kabul ediyor 
Vişi, 4 (A.A.) - RuslaT Don 

havzasında mühi.ın bir kömür 
merkezı k.ıybctmiş bulunuyorlar. 
Ellerinde ~mdi kiiçıik ve hava a
kınları ;ıe kı>Jllen hasara uğratıl
mı.ı: bulunan Moskova kömür hav· 
zası buiı:nmaktadır. 

VAZIYET V AHİ..'1 
Vişi, 4 (A.A.) - l\loskova rad

yosu Stalingrad şehrinin cenup 
doğusunda ve şimal doğusunda 
çok şiddetli muharebelerin ette• 
yan etmeku oldui:unu bildirmek· 
te ve va71İyctin vahiın olduğunu 
kabul etınektroir. 

r 
2 nci sah ifed.e 

30 Sene Harp
reri ve Şimdiki •• 

YAR 1 N 
Bu hafta:ki at yarışlıın.ııın 
·muhf'euıt'l neticeleri hakkın
daki t.ahminlerimi:ııi okuya-

caksınız. •li'ı'ansanın muallimleri, Fran
sız gençl4ği sne tesLim edtlmiştir. 
Ondan sizler mesulsünfrz. Genç

CDevomı Sa: 3, Sü: 5 del 

Londra, 4 (A.A..) - •B.B.C.• 
Kahlreden alıı•- bir },abe:nı gö

re Amerikan Reisiciimlnıru M. 
Rmvelt JlJl'lll...., Yakın Şarkta bir 
ziyarete çıkan Van.del WHki'niıı 
bugün .A»karaya vasıl olması 

(De\9lU Sa: 3, Sü: 7 de) bir alemin sonu ••••••••••••• ••••••11•••••• 

Dedikodulu Bir Mesele! 

Hakiki ·Tüccarlar 
Toptancılardan 

mal alamıyorlar mı ? 
Bazı toptanclların işportacı ve türedi 

komisyoncularla anlaştığı 
iddiasına aiakadarlar cevap veriyorı- r 

Ötıcdenb<>ri ti.ca.re.:tc uğrc...,.. -ı.n ve w.:ı... 
iııetler>1>i J)(}rak.cndrcillk, nom toptarı

cıl ık gıbi <şlert.e lemin odM şahıs'iaırı:n 
bazıları. tara!ıııd&n T....,.l't Qdaı;...,. ve 
a Hi-..ı.ra y11pılan pyam dikkat 
bir öd"1 ~le talı.lalı: olun• 

nukıtadn' Btın1'ınn iı:l<iiasını göre son 
z.am~!aı.'"Cla 'ürt yrn •işPQrtacıla.n ve 
~ca.ret:.e 1ı>ç bir aiA!<:al<ırı olnııyan bir 
rilmre toptaınc» Uüıccar1&.rm mağaza.len 
önunde .;Qela bi:r ağ ıru....,... hal<.ıkl 

(Dev&mı Sa: S. Sü: 6 <M) 

Cezalandırılan18 
Fırın Aç·ııacak 

Bunların ceza mlddetıerl kAll goraııyor 
Mükerı·er olarak c!."Zafandırıl

dıklııu iıçin bundan bir kaç ay 

eV'Vel unları ke<>ilen ve bu suret

le 'laaliyetleri duran muMelii 
yel'lerdelıi 18 fırının ~~m<L~ ka-

dar olan ceza müddetleri kfıf gö· 
rü!Nek açılmaları hakkında ıet

kiklcr yapılmakladır. 
Vallı ve Bdediye Reisi Lıitii 

(Dev:uııı Sa. 3. Su: 5 -dcl 

[)ün gece Beıyoğlunda tertip e
dilen bir içki alemi biT tüccarın 
260 lirasına mal ol'mnştur. 
Yemişte Kartal gtelinde yatan 

Hurşit adında Bursala bir tüocar 
dün gece yanında Karacıibey'li 

(D""'1ml Sa: 3, Sil. 7 de) 

Ki SACA 

Doğra ıoze ne denir?. 
Bir gazete, 
- Eğ& hü.kfunet kftğı t birliği

ne yardLlll etmll'L '°e hattiı senna· 
ye vermcııse kağıt ithali darlığı
nın önüne ı:eçilell>e'L ve buhran 
ala.bildiğine artar .. 

Diyor. Bizim malıudun fikrini 
sard\lDl da şu rovabı verdi: 

- Doğru söze ne' denir?. Ar
ka~ haklııdm:. Vakit kaybettik, 
kaybedıiyoruı, dab.a da elnrel<te· 
yirL. Henüz imkan v~ken ve yol· 
Jar açıkken. hükômet 4 • 5 yüz hin 
liralık bir borçlandınna ile ya 
kağıt kooperatifine, ya blırtiğine 
yardLlll et.nıerz ve Finliındiyadan, 
lsveçten sü;r'ıtle memleketin muh
taç bulwıduğu her çeşit kağıdın 
getirtilınıesine fırsat ver.merzse kı
şm kağıdın yaprağını bile bula
mıyacağız! Eğer bu yapılınıya· 
raksa, yapı\smıyorsa bari ikinci 
kiıitıt ve selliiloı falıırik.asını işlet
menin bir caresi:ne 'bakılsa .. 

Üç senedir, Ma.,aristandıt ha
zır duran iki su tuhımbllbını ge
tirtip bir fabrikayı çalışhrama· 

dık! 

A. ŞEKİB 

ÇERÇEVE• 

MISIR D VASi 

i
.- ştıe M115lr dav~. 

l ı;.y.Ul 8t.Jnu, ,yanı tiç S('nıe 

CV\'el Alnwı oı-dulacln.lll Po-
lonya;& saldtraral< ik'nc düruya har
t.... ·~ı gU<ı. ( Rurrııne\) bi.rduı
biıre M16u·dallı.• İııg. " mevW\';icıa 1ı:J&. 
larn>ya kalkıyor, 

Şimali A!rİkllda. bor deste~ eibl 
Bmg:ııt >le ,.1ı&tr a.rcısında işlıyc. n in
ııil..: ve Mdı:ve,r &'d~ gelişl, (Rommd) 
;,ı son h;otn!es,yle (k:la!emciYll'J e udııc 
Jşk~·~ orada bir buchığa ça.-pmlfÇlllS!.
na ıluııduktan ll0Dt9.. <ieelıoı"'Yi teitr'J~ 

beın lte< ıdrtasına 11'<1<' ... - Dcm<ık
r<l"Y•le<ra <i~ iıo.r bon,-Lu. Fakat "O'

la:rdıır b<*:l"""" ıı.ı boccun İngil>ı<l"1'Ce 
:reru:ıe eelrnil!ra.i.!ı ycı<Gcıa, M.ib\.·encı.. 
<ElallemeynJ tı.ıdaıt noktası \ı:lJeıtııı:ı.e 
1"ni .,... q<ıbbüsilne fBM ol 1$°0l'US, 

Acaba (Rıorıımllll JJ8bidaı (Eflı)e,. 
JD('_yn) bud&{;ID1 lı.l'srott ~e bu. ham
ıe ~ Mı.un lrope.ımalı: da'Pasmdlr 
no?. 

(RormnC.I} in tozu dumaoa -
(:roı>ruJıll tan CElaleıneyn) e kadar 
biihln m6rıialan tıstüsiıe ~ MJOcr ,..... 

ı.,....oe ·~ zarmırua.:. haın.le
sirun Nil suJarını boy&ması a.ıtı!ı: b"' 
(ol'<kı - biti.) lfado ~ bi!z.iuı idı

d;aml% mal'funduT: 
- <Orası M"'1rsa b;z de musd.! 

M">r' bu yaıı cfu(ıürülftnez! Eğ(>l' Mısır 
bu yıııı düşü!Wurse, ül&ı edeo.* olan 
bütUn hB.zı> vte pol•tilta .a«.~i}.e bero.ber 
biz- m 3.C'iz aklınuz c.ı.a. illt.s e<lıecejtne 
göre. hiç b;,. t,.'Şllis'lıe yaıı~ b•r 
muharr'r o:ılafıiyle lıenıen ha'l) ve ııo!l
tı:'kn: ka~~ı.i kL~ ya v~ a:t.k bi{

Gaha ı... .ırıewııim-a el olmenıljya ha-

ı.ırızl MıtiJ.t bu ya~ d~ı.WO~-ernıc-l> 
Bu t..;u:ıd.a bıc ermı yet '~ Kk n 

iitınci bır muhartirdc mso.ılı o.l.J9 o!-
m J.ğını ~.n edecek o an d:~ <'-. 
k.a.1:n.ı.J, ~r ti, :u.fı\! d~ stere&i lı:_ -:ı._ .. 

l<mylı) buc!:ıığll>dıi lıare'o"1siz bıro•:!l
ını.,,, bu hart tloetsizWt bütt..in yraz l~ 
~ı.nca .U.Zmüş v-.e Jdôıan ı.ı: l Eylul t.:ı
rihDC, ~t ttı.m ı Lylı.il t.a.:..öıind.c m .. 
sim bir gcrçt1'.J~-ne k-..z-'lmış' ı 
Ey;ül tanlı! o.yorlN'n; zi ıa Mısıı ın G":.-tı

t>ctl rr~lrinılıeor ve y ll:tr buyw 
taalıhut .<t.aaa·ı luç krrrS(")'e vcıı;: °'"' 
m.ad>ğına ı:oce. h<'r <!d:ısında > 
ycz .• . > kıayd'ylre cMıszr düşürı... .. eıı1 ., 
hülı:rml.. y•zl:n """''0'1" b ;.J>er, ) nl 
tam 1 .Ezylıil la.Nı.indıı v•de. ni doı.lur
muş olur. 
Bu~ bu IJÖz.l~r.ierı, lı:"'1ıdime b><' 

bçaena.k :yııl'u arad<ğ n ve a.rt:k l\lı

ıı>nn ~kıbettnden fCplıfye d;~ • m 
ın«ııern ç*'1nlmıısın! 

Bam bir dıen<>Tn<!, hatta mut'MT'll'I 
İJ'l&'l1i.z taa1TUZU11a ıengei olırr.ıa 'ha- ı1. ·-eta 
cl.'Y'C kubuJ.et\;lpm (Rommeıı ...,,. 
zu IDaırşlısındA MısırıD b~ JJT..ıdo
faa f21'1la.nnı miz*Undcn OOha kuv
vıetlı bu!Wğı.ımu, ve bli~"l k.aç~cıa."t 
yol~rındıan °V-kısiını.."'11 bi-r ka!en til'('A... 

wooi ~n txışCca zevkım o.lmad.
ğın1 betlrtmck 1>,lr i'azuor"ue .. 

Bundıa.n böy-=- lı.iısı:-ın d;ıyan&cag1n1 
~-f' (Rommel) taarruzı.mlııı m, ... \~.,ı t . 
mt't;ni canlanôır.mak. b:ısA bt... g rL'e 
'"' ınfaY>:i işi olıbğu lçh1. bu h< ,rn. 
leı."ı •oE.de başkala.r1na bırakrytlofUZ 

,.., Mı>Jr d:>'"""111da -Alı..lıa fil!<ur
rr"1lııt>eşl"'1 bic ~lcııme nai]dY'<t,._ 
le ı;aiı11'COCl1 \)d< ... cırt=! 



• 
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2 - S O N T E L G R A F - 4 RYLt'.tc. lH!l -
HALK FiLOZOFU 

TÜREDİLER 

Gazete, mnumi efluirın ter
cüınaru olduğu için, halkın gör
düğü, düşiindüı,Tü, duyduğu, 

bi!.d~ gibi, hiç olma""'>, ona 
müıiı.kün m..rtcıbe yakm tarzda 
neşriyat yapmıya mecburdur. 

• Eğer, gazetenin yaııdığı, umu
mun gördüj:,-ünden, bil&ğiıı>
den, düşiindüğiindA>n bambaşka 
ise, gazete, meslek vıızife.ıini 
y:ıpmamış, dımıe1ı:tir. 

Ba:ı:ı gnetcLorde, a:nrda bir 
bazı türeıliler çıkıyor. Bir a
dam, meslekle, meşreple zene 
alilııısı yoktur. Filiuı gazetenin 
•mhibinin ,·eya müntesiplerin· 
den birinin dostudur, Bir kıiım· 
seye kı>:r yapmak t.asavvunı»
dadır. Elice kıalenıi alıyor. Ak
lına geleni yaz.ıyor. 

Gc-ç~nlerde, bu kabil bİr tli· 
rediı i.ıı, bir gazetede çık:ıoı ma
kale5ini okudum. J\leal itlbarile 
şiiy le idi: 

•Çok şükür AILaba .. bugün· 

=---

\'ERİLEN 

SÖZ MÜ!. 
Şu ~e bakm, zeytinyağ Hiccar· 

lan da, C\ vt•lee verd.i.kleri sözde 
duııru;·arak fiatlan arttırm1'jla.r .. 

Fakat .ımma, ned.en yalruz zey· 
tinı ağ tacirlcriııe kız.ıyoruz?. Han· 
gisi vel'C!iği sözde durdu ki, zey
tinyağcılar, sözlerine sadık kal
sınlaT?. 

l\IUHTEKİRE 
DAYAK 

Tıpla Ingilterede olduğa gil>i, 
Ameri:k.ı:da da, iaşe maddeleri Ü· 

zerinde ihti.kir ~·apanlua SA>pa 
cezası verilecekmiş! 

Alla·h göstermcsi:n, bizde de 
bövle bir ceza verilmcııt kıamrlaş. sa: ertesi gün, piyasada bi.r ~k 
timşir değru!ği kaJmoı, hepsi 
ortadaın çekifu. Haydi, \,alııalım, 
bu sefer de bir sooa buhraıoa.Jıq
&ösıeri:rt 

iÇERIDE 
iÇİLECEK 

Bardaklıı anp saıtan d~ 
Jar, müştıerileme •ba nesneyi 
diikkiınıın önünde kaldınm üze. 
rinde deii.I, içeride içireeekler· 
ın'.ş! Öyle, soka.k ortasında şarap 
içmek yok! 

:Pakat, şarapçılar, zaten iyi ta
nıdıkları müştcri!erini i.çCT~ alıl'-

0 lar, dışar.oda bıraknuızlar. 
ı·tı.AN 

TARİHTEN 
Su ihtikarla mücadele içm, ga

zctclel'iıne garip t-anda havadisler 
~·azıyorlar. l\leseli: •Filii.ıı tarillı· 
ton itibaren ibti.kiirla mücadele 
içi.n faaliyete g~lecek!• 

P~kfıliı iki üç yıldır, hcllÜ'Z faa
liyete haşhınmamış mı::rdı'f. To
vek.keli de~ ... 

AHMET RAUF 

ianıa1.1cılar da iplik istiyorlar 
Yeni tıeşkil edilmiş olan ~ehri

m;z cha.mamcılar kooperadi• 
faa!,yete başlamıştır. KoQperatif 
Hk iş ol.arak hamaın1a<a peştemal, 
örtü ve havlu temini i<çin teşeb
büslere geçm:~ ve bunları hazll'
lamak üzere dokumacılar cemi
yetine ve}"Q kıoqperati1ine iplik 
verilmesini lkt.ısat Vekaletinden 
istemiştir. 

REŞAT FEYZi 

!ere de kıavuştuk. Öyle tedbir· 
!er aluı.dı ki, ortalık cennete 
döndü, Düne kadar hiç buJUD• 
:tnl}'an, cl al tından beş liraya 
satılan Urfa yağı, bu.gün bak· 
kallarda üç yia elli kıır~~ oh 
oh!. Bravo .. alkışlar . .-

Kalemi lıuılasıea hokkıabaz! 
Eğer, bildiğin bir yerde kilo

ını üç yüz elli !kuruşa iyi ciM
ten Urfa yağı satıyorla.rsa, c.,.. 
ketimi satayım, bir teneke de 
ben alayını. Hani, nerede? .. 
Bahsettiğim gazetede bu 

makaleyi okuyan vatandaşlar, 
elbette, m.ıkale mn!ıa.r:ririne 
hayır dun etmemişlerdir. 

Mcsleğim:zi.n ad.ın1 kötüye 
çıkanınl:.r; bu. gibi türediler, 
h<>kkaba.zla~, gelip geçici şak· 
J,.banlanlır. Biz ise, hayahım
zm sonu.na !rad'1r bu çaddede 
ekmek kıızaınmak zorundayız. 

Bi:ı:i kötü tanıtan bu a<!anılan 
aııanııza :;okm.ıya~! 

Balgaristana gönderilen 
mahrukat ofisi memuru 

şehrimize Jöndü 
Mahrukat o.fisi muhasebe mü

dlü.rü Raşit Buigaristandan şehri· 
rnize avdet etmiştir. Bulgaristan

. dan getirtilmesi düşünülen 25 bin 
ton kömür için Bulgarların tek
ld ettiği f;atlar yüksek görülmüş 
lıi.i.r. Keyfiyet tetkıik olıı:nmakta

dır. 

l'üksek muallim mektebine 
leyli, meccani talebe 
alınmasına başlandı 

,,. 
Liselere muallim yetiştirmek 

üzere tesis edilmiş olan ~yli ve 
meccani cyüksek muallim mek
tebi. ne lise me~unlan arasın· 
dan yeni talebe ka.yıt ve kabul 
mış-tır. 7 teşıinievvele kadar de
olunmasına 1 eylülde ba;;laml
vam olunacak ve 8 ~inievvel· 
de imtihan yapılacaktır, 

Fatih (Yollarının tamiri için 
ayrılan para 

Fatih kazası dahılinde-ki muh
telif yolların tıamir ve inşalan i
çin 21 bin liralık yeni bir tahsi· 
sat ayrılmıştrr. IBu ayın 10 uncu 
perşembe günü tamirat ve :nşa
ata başlanıl~aktır. 

Mektep kitapları 
Maarif V ek:aleti tarafından ta· 

mamlanmış olan mektep kitap
ları listesi bu hafta içerisinde vi· 
liıyetlere Ferilecektir, 

Vekaletçe bu yıl ona mektep
lerin üç sınıfında okutulmak Ü· 

zere yeni bir gramer kitahı da 
basılmıştır. • 

Sınıl mı, şube mi?• 
Bu s('ne yeııoclen lire •~t.amlŞ'OI'. 

St'b<ıbi herbMde kadro, bM~ r.ı;ruret· 
ıeı;i.dir. İsta.r.bulda li.sr.; iht.:ya.cını k.ar'
ııl.<mak were, ıı.>ı- kaç orU .ma'lttepte 
bit'Eı:r lise &lnllL a.çılıua;;ı k.:ı.r:'.lıf"laşmı.ş 
but-..ınu;yoİ-. Bu tedbirô.e.n başka çaırıe 
.)'C>kil>ur. 

Pak&I, tedrisatın daha slıllm. yütii· 
y<'bılmooi, gerek cleı • ınalı:em""i, ge.. 
re!< ıtıooıo baltııırun<Uın kıiıl.ıteniıı tıenın 

olıımuıso için,, ona meJ<.t.eplere birer 
arıuf \lfwelô ~iil de, liae~rin b<""" 
sın&ırına bior« ıube 114.-i daha mu
"a!C delil midir?. 

BVRHAN CEVAT 

. .• '.· .. -."'t' ... ::-· •. ...... ,~ • ..-;~ ... ;~ ~ . 
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Onkapanından 
ağır nakliyat 

yapılamaz mı?. 
Unk.aparu KöprUııü ~ Y"pılan 

Y"" k.öpril, ıa-lilı3iz b;r lııöprudü<, v

ael-. Evvel!, lcşa<.tı b!T baylt g~ 
c~. Uzun zama:ı - bu-JJımiıi, 
ma.lzemeei ge1sin, ~ beklemn;i1:1r. 

Sama iQl.!!Ult b~larnıı:;tıT, Yapan !İl>o 
llt'O ile B~leciiye a~ dı>ksn do-

k... ~ ü ihUW c>krn~. EAı "°" 
IJ:ıtil4ı! boya ~- olmuftur. ~ 
bir tıürlü tuıım.aımş, dökülmüşlı(;.. Du
cüıc, bu Jı:öprü:ten, gilcde 5-00 yolcu 

• geww .,.....,, b;!mem?. Çiı.nl<ii, henüz, 
köpoünüo rolü lıaşkımımıŞtı:-. Oün
kü, un1mpa.....,, istaııbulu,,, götıeıı'm> 
baghya.n ~ .np.a.tı tamaınlat>

ma.m.ıştır, Bi....-nalt'Yh, ıılmı:Hlik, bu 
köprü, Beyoğlu ile 1.wJbulu bin.COri<ı.e 

bağ~r. 

Bu köprü için, ~ dört 
mi iyon lira G.daır b i.r pe.ra Jıa;:aıııımış
tır. K~rü iyi, saglam. yapılııruş mı,.. 

dlT?. Alb!ı bılir. Bu köprüntin llızla 
)'frke <X!Ya""'1llyacağı, frzerinda> tran
""Y ge.çrun'~ ile oa.b!LLı.., Fal<ot, 
.,in .bu taxat.ı lllt zamaınlar giriıltüşe 

g<o\irilın\;lt.ir. H.a.libuki, 1.aeo.vvur, bura. 
claııı ikinc< bir traınwa,- hattı g~ımek, 
"" ·ıııcüki t.e1t nmva;r ı;cbcf......,...nin 
>-w.ünü b.aMletıın:ek idi, Köp-rü m'1r 
.kcıv(lmQ(ls:z çık:ıoıca, &lftluıda.1811\ ı1U 
ıc,.bil, cıılıebı mucibe serdettiler: 

- Etemflın Avruı:ıada dahi, lr.ım,. 
vay hatları 9ilkü.'üyor, ~ otıcıılıüs 
..,ıetiPyar, Bu yıeııı Joöpruden biz trom
'"Y geç;rtmiyec<tiz.. Köprün<ın :ııara
fetinı b<>m>\Yacağlz. 

Hutb.ıki, mesele bıı dejildı, M....,la, 
köprü mıııoa.vem ~ oldu.. ÜS!üoden 

tıırmıvay ~k. b;lilhare böyle 
bir Stt>t.1> ol'laya atıldı: Eaor, köpı:ü 
!la.ğl;>rn ol<ıa,ydı, ürerinden bal glbi 
trarrm•y ıeç!rbecdı:tik. 

Bu iOOpıii neden böyo!.e e>ldn!. Kim 
sipa1,. etti, kim gö;,ıi!. proje!...,.; kim 
tas<lllı: etti?. Bu "'~uerı lıôlm.y0l'4n, 
G<>Dip bir ~ muc;be var "" buaı 
k'=na.Jı: meobul'İ.Y"tind.ç;yiz. 

saııD, ü:ııerlndeı tramvay i'9İrme
~ br.ırt l<Dı>rü>nün aıukı:lvemeı..iz 

olınasuıı loıp ettirirnıiı gıbi ... 

F-..ınectin ~. baltiloalen, bu k'Öprü.. 
cı..n traııwaoy eel'irilmı-ı:nesi ı>vv<>fdeo 

kara~<ltınld.ı. Fakat, booa rallmen, 
mulor.vornel>riı; olması .mı ,arttır?. Ya, 
ıır..,.,...,. şebeikesmd<!n doıha •tır bazı 

~ y~ ldzmı ıe!ime?, 
o zaman oe olacak?. 

R. SABiT 

Maliye 'mealek mektebine 

lcıyli ve meccani talebe 
alınıyor 

Orta mekte.p veya liSe mezunu 
olan 17-1?.5 Yll§ amsaıdak.i genç
lerden rn"J.i.ye memuru yetişUr

meık üııere Ankaradaki cmaliye 
meslek mektebi. ne 10 eyiı'.l.!.e 

kadar talebe ka.yıt ve kabul o
Lunmooına baŞ.anıkcalct:ır, İmti
han 15 ey!Ulde icra olıunacaktır. 
Mektep ıki yıllık, leyli ve mecca

ni olup iaşelerine mukabil her ay 

4-0-45 !ira • ki kes!ntisiz • ücret 
verilir. Çıkanlar 20-:!5 lira asli 
maaşla tayin olunurlar. 

'• TAKViM • 
Uul'l'·J 13E8 Hl/JH 1 !ileri 15~1 
AGUSTOS 122 Şıı;;N 

22 

Yıı 942 "\y 9 ,,:a_,.: 
\Yak.it 

t,ı.~ 

EYlOl 
s L S D 

6 30 Gü.nr, 10 51 

4 
13 13 Öjlı. 5 35 
16 52 ikıadt 914 
19 38 Akıım 12 00 

CUMA 
2115 Yıbı 1 35 

4 45 f l""I. ...... 9 06 
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EDEBi ROMAN: 80 

AŞK ve ~ÖZ·YAŞI 
\azan : SEL A M t i Z Z E f 

iKİN et 
Sc •'i>ll b>C<1!1 b>t h•lde ke!tdedi; 

{l.en oı ·:ııoe •.. h. nan &ncak bcnı 
6lu 

s 

•. 
d 

. ~ 
ı 

1 .ıa ~c ~ u.;.a1 :r. 
d ~· ~ e"· · "Cbttı. 

.1.2U bOk!ooıi:ye ha· 

. Koı .u.ı.- b r n;ya 
::. iç "' ,;;:ıv :1 .y rcı:.u. •• 

,, b;.,.l{:"ını da gf\!"0- 1 
y ı. badt.ş aıt::nda h a;> o-

K "-" bu L::;d~..ı c>Jıden sevi· 
........ ac .... :iı a,. çok • 
. ha.tt.~ cnt<lıırulz ol<ıc:l: lt. 1 

.., 0$3. le Kenan 
~u .ıttı in.:r. lr.:l .. !:it.em 'V ~ 

s ı '>ı- b"1< ış. J kendioi! rul• 
bOC ,ı ,,. d roıı ywdı.: ç-ınıı:tı Ke= .o l~IA k~ıni et'V<f'.ğine önıanı 

l Dı. ::da "1<1ı!..'llll ı;tı. 

K - ' l:ı~k.a b' l'.ıı.i SWİ)'<>l'du, ıı;ıa. • 

KISIM .J -
I~ ck1ı<.ıı bor uçı.:.'Ulll açılnrt.ııtı. Bu 
UÇU = aşma4< kaaı,( d{>ğ"<I!, 

Kenan bu k.;.d:ma serı. verml:: 
- S<"""~ evler .. run! ı:ıem..stl. 
Buıdzın ronra K<lllml ~z 111'll-'=>l<, 

onu ~k ~I oJmoıye~" 
Kaıırş:smdaıo kadına baıldı. Güzel ve 

zo. · ı..,, ç< · < tıktı. K <?Jld..:;<Jkn .ı.dıe e 
't> ı'" y'-'lmda om:ın ağır ııimd\iz:ugilı 
I:> har• 7dıı. 

so.·g!n ho: llmid'ni k&;brdiyardıu, 

Sevıg;in ı-a1..""lbi ::...e JlJ :m.dca.yeısc 
rttı Ve k "'Br ro;ıd't: Ke..~ ~Mdrl.üt 

bi1e e+-ncz, ~lb~tt-e O..'")U tcııc1h rdc-r. 
111 u p oım1J$İU, 
A · · ı:ıt 1"1<, <ıa a:t....ı:ld2ın J.:lıçmak 

;m:yanctu. 1tm =ısı s;:ıçlı, sac! t bc'
yaz. d~, n'lt.!."o::.::p cııdamh bu kadm 
ood:ı. !),,. eneerok yılanı tas'ti Y.'lpt• 
:7<)rdu ... 

Biçe.re k:ıdı:na, kat"Şt:Sınli.a1..-t bu sılr, 
.,..,r, gilzc-t ımah.vki:. k:ıbil dlığil ıoo.. 

cade!e oocmiyt.'06kn1lş d.urfgusu gelı- ı 
yoıVu. ı:>'tıciıı ve pcıli,ıaıı b.,- lı.alxlı!o,y-

do. A:yııJti: allvıda çailımiş 1"r ç;çıeı. fil· 
bi boş"ou.nu bilkmü.ştü. 

SO!l'~~liyer.E'k kapıya dıo'ru ylirüdıü 
Çııkı.p gi tı.mektı!~ baş•• ı& ça.re yokt·~. • 

ıbaşk:ı. \.·a.rıesi kalmanu '· 

Sliz2 n d'O"Candi ııe<;illdi ve ııe>;ıiril'
km sözlerın.e dcvaın et*i: 

- y- evlenece;ı~n bl;r :ııclam.-
ı.. aıc:ı..r.a glrmiye yelilermıflt.tc ·hiıı; b;r 
!ayda olmaÇı.ğım an1"ıruoşsınu.dıır; sı:ı

nırım. Gördı.IT{Jz .) :ı., sian y'i.UÜDÜzıtt 
b<kwnadı b.il(' . Tt l"'.ıenni edıCrim, bir 
daJxı h:z, "'1\ıı.er:ırn ı;a:> k.:ıı>ınııı ö-
- bL. · ,aır' • 

Runları ,~ rded~.n sôyJilyor, 
8"vı:•n• k~r•diYo•dL tekrar diıi;üp 

b:ıyı :namai< çiı> ker.dını güç zoı;tcttı. 

Koc:ıs.nj?J. e>1 n kQV"ılı.qor da, 
tr~ını .o.oı;,11J tek .i\.e1utıe söy 1 .;,yıam:.yor
!<cnd.iııdc bu. h:ı.k:<ı bulamr,yo...ıı., 

Şu anc"'a I<enan gc "'.'CSk o~a, be1kı 
de tı>elr le h:ılı:. ver cel<~. 

BeLki d gll, ~ uhatlak metroılalıen 
y.:ına \,' k.u-a!r..l ... 

llalbakl o h•ç bir ~fT uaııor.amıştı. 
hıç b>r ouçu, 1Pı; tır güoaı.'U Y'Oldu. 
Kocasına b:r tıek keı.me aöy~ mc
..ıe •JU4ıla.cı>k, ış m<·)'<ların çı.ka.

caktı. Bu k~lım~i EüyLi-;dı-I.ir rrjydi? 
SöJ"in>e nletcbl1~t miyUi? 1 

Aı:t.wı;. fÜphe ediyor \.'l" bu ş:tiph-P. ill1 1 
m.wam:. v ... ı l 

Harp Vaziyeti, 
Stalingrad'ın akıbeti bu gün
lerde çok karanlık görünüyor 

Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate§ıemiliteri 

Uzak Doğuda; 
Çin.in şaırk ceıphesinde taa...,.. 

za devam eden Çin ordasu Japon· 
Lırı ric'ate mecbur etmi§ ve IKıİı> 
ton limaınına 25 kilometre mesa
feye gelmiştir. Locdradım gelen 
haberler, Çine fada miktarda u
çak gön:derildiğiıı.i teyid etmek
tedir. Maıreşal ÇllD·Kay-Şek Bay 
Çörçil'e gönderdiği bir telgrafta 
Çinin savaşmaktan çeki.nmiyeıco
ğini bildirmiştir. 

Bu küçük habcırJ.erden anla'}ılı
Y'Or ki, Çin dcınokrasilcr için .Jı;uv
vctli bir destek olmakta devam 
edecektir. Anglo • Sa.ksnnlaor da 
ODU il&idc de ayakta. tutmak için 
aza.mi yardım yapuıal<tadıırlar. 

Jap0ı>l3!l' Çinde de müdafaa va.zi.. 
yetine düşmü~lcrd.ir. Bu s.rrada 
Japonyanın Rusyaya saldrracağı· 
na i.h-ti.nıal vermek, PaGifik'de v.ı 
Çin.de Japonyanın bru;ına gelen 
fena ıdıval ile tc'lif edilemea.. 

Çiıı> ordulıll!rı, doğu vilayetlerini 
ve Iimanlanm alına.k maksadile 
taarrwbnna devam i!ıd""'ckler
dir . .Mare'l"l Çıın-Kay-Şe.k'in biır 
emeli de bu vilayetlerde mcıvcut 
Japon hava üslerini ele geçrrmek
ti:r. Bu sıayed.e Japon adalarına 
hava hiitumJ.an ;ra<prnak, Japon 
askeri sa.nayiıini bombardıman et· 
mek imk&nmı lbulacaktır. Zaten 
A.rnerka'llm da Japonyaya karşı · 
kullaoocaJ:ı müsta.kbel strateji 
budur. 

Mısır cephesinde: 
İki günlük savaştan sonra nisbl 

bİr sük.Unet haısd olın~tur. Fekat 
şunu söyliyeyim ki yeni İngilirz 
kumandam, ııesıni tebliğlerde taf~ 
siliıt vermek usnliine muarrzdır. 
l\tibver tımıf da bir netice alma
dan faııla malilmat vermemekte
dir. 

Ancak Deyll Telgraf guetesi.
niın askeri muhabiri, iki günlük 
savaşlarclaa soma Mihver tankla
rının tgillıı ate§ sahasını geçtiıkle· 
rini ve bu saha gerisinde mevzi
leorniş olan ine>Iiz tan.klarile mu
harebe temaınna geldiğini bildir
miştir. Yalna muhaQıiır, bu vazi
y.ıtiııı. cephenin hangi kısmında. ve 
ne mikyasta olduğunu sükı'lt ile 
g~tir. 

Alman tankla.rıom İngitiız ateş 
bım•JHll a,tp İngiliz tank' mev
zilerine kadar girmeleri bir mu
~affnkiyettir. Bundan sonra tank 
ve uçak mttharıebesi başlıyacak. 

tır. Bi:r tah~ bulunmak için 
bir müddet daha beklemek lazım
dır. 

Doğu cephesinde: 

Gerek Mihver ve gerek8" Rus 
ve mi>ttefik kaynaklarından gelen 
lı.aherleor, Stalingrll<l'm cenup ba
tısında muharebe vaziyetinin Rus
lar >çln çak buhrandı bir safhaya 
girdiğini göStermektedir. 

Abnıınlaır Stalingrad'ın cenup 
batı yakınl'a.rındaki Rus ıniidafaa. 
cepbC6ini derinliğine yarmışlar

dır. Rw;ların ıfürt ckfa geri çekll
nıcl<>ri, Alman taa.rruzunun ne 
kadar şiddetli olduğunu gös tcr
mcktodir. 

Rusla.ııın gerisinde şehre doğru 
çckil:nıek için artık bü~ ük meo.a· 
fe kalmamışttt. Bu sebeple Rus
lar, son tuttukları mevzilerde mu
kavemet etmekto<-dir. ICullandık

ları tiıbiye, Alman taaıklarile bun· 
!arı ta·kip eden Alman piyadesini 
ayırmak, yiıni ta.nklaırı mevziler 
arasında ve piyadeyi de asıl mu
harebe hattı önünıde imha etmek-
tir. Zaten bu son usul de fayda 
vermezse, Alman ordusu cenup 
batıdan şehrin varoşlaırma ve 
Volgı> boyuna u18ŞJIUY1l mu vaf
fak oluaktır. 
Eğer Ruslar, vakti!-;, Don dir

seği şimalinde bir yeni gnıpman 
yapmış olsalaırdı, bugün Stalin
grad önünde bu vaziyete belki 
düşıniyeceklerdi. Çünkü bu Rus 
grupmıtnı Stalingrad'a taarru:ı:a 

teşebbiiıı edecek Alımın• ordus~ 
nun simal yanma daima taannız 
edehiİecekti. !Ruslar Kletz.koya 
civlll'mda 'böyle Jıir ha-rdret yapı
yorlarsa da bu. Stalingrad mey
dan muharebesi yanında devede 
kulak kadar 'bi:r şeydir. Onun için 
Staliııgrad'ın akıbeti bugünlerde 
çok karanlık görünmektedir. 

Fenerbahçeliler 
birleşiyor 

Fenerbahçe kulübü idare he
yetıi bu ayın 13 ünde umumi 
kon,grenin toplanmasına karar 

•vermiştir. Bu kongre ile bir müd 
dettC'Dberi kulüpte devam eden 
ikihğin halı... ve azanın umumi 
müzaJ,eret:.ne ve isteğine dnya· 

-nzcWt bir idare he!yeti Kuruiması 
temin olunacaktır. 

Yiyecek 
fiatları 

T eref füün sebebi ne 
imiş ? Belediye ma
hallerinden telgrafla 

fiatları sordu 
Şe!b.i ıim~e oon günlerde gı

da maddeleri fiatları yük:;el.mek· 
devam etmektedir. Bu yüksel!ş 
bilhassa b~1.1 maddeler üzerinde 
d<iıa fazladır. 

Bugünkü olyasaya göre horos 
fasulyesi 38-39 kuTI1§3, çalı 38-40, 
mereırnek (yeşil) 50, pirinç 127,5, 
Trabzon yağı 300, Diyaıtbakır 300, 
Ardahan 350, S.verck 38n kuru
şa yüksehniş bulunmaktad;r, 

Dün Elbistan ve Niğde civa.-
rından 6 vagon fası.:lye gelmiştir. 
Kcihut fiatlaı da yükselmckte
d'r. İddialara göre gıda madde
leri fiatlarının yük<ıelmesi sebep
lerindcl' b.ri de müstahs!lin )ıük· 
sek fiat istiyerek mal vermem
sidir. Belroiye iktı.o;at müdürliığU 
bu iddialar (izcrine yiyecek mad· 
doele,inin ma:hallerindeki ~~tan 
ve perakende salış fiat!annı tel
gra'la s9mıuştur 

Kahveciler Cemiyeti 
azalarına tabak, bar

dak veriliyor 
Kahveciler cemiyeti dare he

yeti mensuplarının ihtiyacı için 
Paşahahçe şişe ve cam fabrika
sına sipar;ş vcrd ği çay bardak
ları fabrika tarafından dün ce
miyete teslim cdi'm~ ve derhal 
esnafa te\'Ziata başfanmıştır. 

--<>--

Üniversitede kız talebe 
için asker!ik kursu 
Geçen ders yılı askeri derı;lere 

deı•am etmem.iş olan ün;versite
lı kızlar 'çiı:l 14 eyli.tide iki hafta 
dwam e'!me'k üzere blr askeri 
ku.rs açılacaktır, Bu kurslara da 
dPvam etmiy€n kız talebeler sı· 
nıfı geçcrniyeceklerdir. 
~ 

Geri alınacak chmek karneleri 
İstanbuL civarındaki köylerde 

oturanlara ver len -ekmek karne
lerinin geri alınması Ticaret Ve

kaleti ıarafından b;Jdirilmesi ü
zerine bunlar müst~hsil o'madtk 
!arından m~kıül bir vaz.yetc düş 
mü~Jeıxlir. Dün vilayetteki toıp

lantıda keyfiyet tetkik olunmw;
tur. Bunlara ve bu mey~nda Ba· 
kırköy, Sany€r ci~'arı bal.J<çıla· 
cına şimdilik misafir karneleri 
ver:1€cektir. 

l "· Otuz .sene 1 D Ev A M E D EN- H A R B i r 'y~~~n: . l 
. h~:;~ ve 1 dayanma kabiliy~ti bitirecek r·;~~:;ı . 

İng'ltere ile s<ıbık Fransa cum· 
hur;yetınin 31 ağustos 939 da 
Leh.istana taarruzu üzerine Al· 
manyaya karşı harp ıliın eyJ.c
meleri thu,günlerde olmu:;.1u. Haııp 
bundan sonra tedriCEn bütün 
kı·i'alara. denizlere sirayeti ctn. 
Dördüncü yı:lın başlamasında 

Cihan J:Iaıll>i denm ediyor. Fa· 
kat ne olacak? Dördüncü yıl na· 
sıl geçecek?. 30 sene muharebe· 
!eri dC'Vl""sinc mi girildi? 

1618 de b~lıyan 30 sene mu
harebeleri 1646 de Fransa ile A· 
vusturya arasında Vestıfalya mu 
a'hedesinin irnzasile bitmişti. 

30 sene muıharebeleri )618 de 
'.Bdhemya protestanLarmın hare
ketleri ~<iizünde.n Pragda başla
ml§, Bdhernya Kralı Palaten 1620 
de mağlup olmuş, askeri yenıl
miş, 30 sene mtlharebe!erinin bi
rinci devresi hitam bulmuştu. 

Danimarkada b~şlıyan 2 inci 
dC'vre ise 1624 den 16218 yılına 
kadar devam eylemiş, Danimarka 
Kralı 5 inci Gustav protestanla
nn k.oruyı.:cusu olmuştu. 

Üçüncü devre ise 16~0. tlan 
1635 >~ima kadar sürmüş, Isveç 
Kralı Gu>tav Ado'ıf. Lutsc fo ga· 
llbiyet kazanmıştı. . 

Fransa ,~ Avusturya ara.•ın· 

tlaki dıöl'dünt"ü dewe 30 sene 
mu!harebcleri, Fransanın f.alibi 
yeti üzerine Vestfalya muJ! ede. 
sinin imzasilC' hitam• bu'mwı. dı
ni ve s.y:ısi gayeler!e yapı'an 30 
sene mulrnı·ebekr. de Oöylece 
sona ermişti. 

* 4 üncü yılına giren 193ıl harbi, 
demokrasi ,nazizlm, fasi.z;m, sos~ 

yalizm ve lromünizın akideler nin 
mü.cadelc·si neticesi. ba~ladığın-

dan, :ıo sene muharebeleri gibi 
dini ve s:yasi esaslara dayanmak
tad r, denebiLr. Fakat ilerlemiş 
haııp sanayii, tekemmül etmiş 

harp aletleri, 1939 harbini, hava· 
lar<la ve akralardaki mücadcl.e 
ve nakil vasıtalarının da inzı· 
mamile bütıün düny~ya yaymış, 
bu >abeple Avrupada muhtelif 
,senelerde b.r memlekette bitip 
diğerine sirayet eden 30 sene mıi 
harebe!.eri devresindeki harp va· 
ziyeti, muiharebenin başka kıt'a· 
lara tesirsizlij{i hallerini ortadan 
kaldırmıştı. 
• O hülde diyebiliriz ki, 1939 har 
ıbi, 30 sene muharebeleri devresi 
ıgibi devam edemiyecektir. Mu
kavmet veya dayanmak keyfi· 
yeti >kirııci cihan harbinde esas 
halinde bulunmaktadır. 

* 
4 sene evvel iltiDCi c.b.an harbi 

yıldınm muharebesi olarak baş· 
laml§tı. Lehistan, Alman taarru· 
zunun başlamasından en çok 4 
;hafta sonra müstakil bir devlet 
ve millet halinden çıkarak tari· 
he kal"şlı. 1940 mayıs ve haizran 
aylarında Nol'Veç, Bel.ı;ika. Ho-
1"- rıda. Franssnın yıkılmasından, 
Qrduiarının teslim alınmasından 
sonra gar1hi Avrupaya, ;\fan.ş, Şi· 

mal den;z!eri srıhil.lerinin Avru
pa l<ıt'as:ndaki aksamına Alman 
lar hfıkım oldular 

1941 ilklba1ıarın<la cenubu şar
ki Avl"l.\paya, Yunanistana, Yu· 
nan ve Ege denizlerine hakim o
lan Al.manlar, Şimal ve Manş 
denı:derinde oldui;;'ll g1bi İngilte
ren n mC'vcudivefni Akdenizde 
dJhı kıclitlerine tabi bulundur-
ciuirır. 

Nlh:ıyet 1941 haziranının 22 

. 
sinde şarkta Scı11yct Rusyaya ta
arruzun başlamasile yıl.dırım 
harplerindeki muvaffakiyctlere 
yentlerinin iliıve eJild'ği görül
dü. Ha•p yine bitmedi. Ne olacak, 
ne yapı!.acaktı?. 

7 b:rincikanun 941 de japonya
nın baskınlarile b:rlikte yıldırım 
harbinin büyük ve yeni mu>Vaf· 
fakiyetleri Uızak Şarkta, Pasifik, 
Okyanus adalarında da görüldü. 
Fakat harp yine bitmedi, bitin1e
rnedi. Bu menhus kiılbus ve za
yiat, tahribat ejderi muharip mil 
Letlerin dayanmak kıabiliyetleri

ni,' mukavemet bünyelerini ke
m:rmekte ısrarla, azimle sebat 
ediyor. 

Yıldırım haııplerinin Almanya, 
ltalya, japonya ve diğer miıhver 
ortakları için bahş ve temin ey
lediği büyük muva.ffıJciyet~re 
rağmen, 19l9 ,harbinin kazanılan 
emsalsizlerine ilıh'Cten yeni za
ierl<'r ve muıhardbelcr kazanmak 
la değil. ha11bi kazanmakla b'te· 
ceğı, bitirileceği şimdi daıha iyi 
hesaplanmaktadır. Harbin döl" 
düıı..ü yılında Çin, Rusya, Ame
riak, İngiltere mukavemetinin 
devamı, yıldırım muharebelerini 
tarr P.men müzıninlcşen mukave
met h2rbi Jıatine getinnı~tır. 
Haqı nasıl ka.zan.Jacak? Sulh 

nasıl ve ne zaman avd<>t edecek? 
· En doğru ve ş3şınaz aya~lı öl
çü, iki grupa aycılmış muharip 
büyük ve küçük devletlerin, 'milr
Ietlerin dayanmak kudretleri, ka 
biliyeUer.dir. İkı muharip gru
p= veya bir tarafın bu kuvv<>t 
ve kabıliyetinin ne zaman oo.na 
gelrceğini ise uzak yı!.lar değil, 

yakın sene ve zaman göstEıre

ct..k.tir. 

Ber iki Amerika •• 
Yazan: Ali Kemal Sunman 

Bu harp çıktığı zamı.n Avru
pa şlenne Amerikalıların karış

mıyacağı ve bu baobe de gırmek 
ten son derece çekinecekleri az 
tek,ar edilmemiştir. Yeni dün
yanın yukarısında, ortasında ve 
aşağısında heıp böyle söylerler-

. ken eski dünyanın haline acır gi· 
hı nalllirlar atıldığı görülüyordu. 
Avrupalılar arasındaki kavgalar 
'karşısında An,g1o • Sakııon veya 
Lltm 1ıer iki Amerika içiİı en a
meli siyaset yolu bir tarafa ka
lara·k muhariplerle alışverişe de
vam edebilmekti. İşte buna son 
derece gayret edildi. Üç senedir 
harp çıktı çıkalı her iki Ameri
kanın sÖnuna kadar bitarıı:f ka
larak bu kav.g-aya karışmamak 

yolundaki gayreti az olmamıştır. 
Buna rağmen şimali Amerikalı
hır kendi'crini bir gün haribe gir
m<.>ğe meoc'bur gördüler. Çünkü 
jaıponlar tarafından taaIT\lza uğ
ramışlardı. Şimdi de cenubi A· 
merikalıların birer birer miılwer 
tat'afı aleyllıine nasıl kat'i vazi.. 
yete geçtikleri görülınıektedir. 

Onun için Brezi1y•nın mllwer a· 
leylline harbe girm.ş olması si
yaset aleminde son hafranın bi
ıünci derecedoki vak'alanndan bi· 
rini teşkil ettiği gibi dünya mat
buatında buna lüzumu karlar e
hemmiyet verilmektedir, 

LBu hanpten evve~ olsun, daha 
sanralan olsun Almanyada ve 
İtalyada tekrar edilen şu otu
yordu: 

Kendileoinin Amerikadaki hü
kı'.ıtnftlerin llUç birile davaları 

yıoktur. Amerik\a kıt'asına her
haİıgi bir taarruz ise hatırlann
dan geçmemekted r. Bil1ıassa Al
manya ve İta\ya bu hususta da
ha ileri gi:d~rlardı. İtalyanın şi· 
maideki Amerikalılar ile öteden
beri dost, cenuptaltiler ile de zıa

ten Liıtin ırkına mensup olmak 
dolayıs'le hısım akraba olduğu, 

li:ta~yadan gidenlerin cenUbi A· 
merika memleketi.erinde çalış

mak suretile oralara hizmet ett>k-' 
!eri ve saire söyleniyot<lu. 
Almanyanın ise şimali Amerika 

ile dostluğa son derece kıymet vo 
ehemmiyet verdiği, cenubi Ame
rika cumhuriyetleri ile de ikh· 
sadi tıürlü türlü alışveriş dolayı
sile onlan dost bildiği tekrada
nıyordu. Bu harp çıktığı zaman 
Almanyanın cenubi AmerJra 

meml.ekctleııine vagon, makine 
ve dıııha buna benııer irili ufaklı 
yapılmış oo,ya gö:ıderdiği ve mu
kabilinde buğday. petrol, demir 
ve daha başka ham maddeler ge
tird :ği bir mevsimdi. Fakat harp 
çıkar çılanaz artık Almanya il~ 
cenulbi Amerika arasında alı ve
riş bcrdenbire lresitm:ştir. At'as 
Okyanusundan gelip geçmek ol· 
muyor, harbe yarıya.cak ne \'ar
sa İngilizler tarafından )'Q an 
çevr liywdu. Fakat cenubi Ame
rika memleketkrinin AV"ı.:pa 

hatU>i yüzünden mtişteri. kaybet
meleri keyfiyeti İngitizluce hoş 
görülmfuı değildir Onun it:in o 
memleketlerin uğnyacağ; z.ııar

ları önlemek ll\zım gelm ~tir. Bu 
da onların çıkar..dığı ham madde
lerin İngiliz İmpal'atorluğunu 
teşkil eden memieket1er tarafın 
<tın alınmaSı ile mümkün ola.
cağı görülmüştfu. İngiliz İmpa· 
ratıorluğunun kemi> mcılbalan 
geniştir, zengindir. Fakat he ka· 
dar süreceği kestirilerniyen uzun 
bior haı:O:>e dayanmak için diğer 
dost memleketlerın istihsaJ..!erin
den de istifade etmek cihet.ine 
gidilmiştir. 

Her bakım<;lan da her iki Ame
rika arasında, şimal ile oenubun 
nasıl bir işbirliğine doğru g:tLği 
görülmektedir, 

. Biri!"i.zi.nDE~D; 
~epımızın '! 

l(estanede mi 
Avrupadan geliyor? 

Bi-.r ok 1Y J( ~\ 7 yı. T'ycr: 

Bt"yoğllJllda i~tikl • caddoesı ·ı-

dcıtı sı:;yyıır kesfa"lt:c.I.cr-- .~ k<:ll P 

Jt~tl~ tdlosı.ı. -he-n d~ •"bkt.-t 
koyJTJ.)i< ,ıarti1c-- 120 un..şa 811-
tılmu.~.' lln vuk.i dah:ı ~n 
yı 40 - 50 kun.ı.,/u. Hu uc p.a .. 
hatı 1 ı..ıı;:" Ne ~bt..kCır" ... Acabtl kes

~e de m 1 Avrupa".ian ge .yor? 

Kor.a İsilklAl c~dCr.rindcn hiç b~ 

Brledlye nr.muru gPÇmiyor. bu 
b r>z \rı.t klrı ,;;'\• :ıüV"O!r zııu. • 
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~ Son 24 Saat içinde · 
' Hadiselere Bakış 
·~------------------------------..J ~aponların Rusya'ya karşı 
hücumu bir gün meselesi mi? 
t R112Welt dün öğleden ııoora bil- Çiruilerin ba şehre ~ yaldaştı.k:-
fün dünya ı:<>nçliğine_ hitıli' eden lan bildiriliyor. Ma!'<'~al Çankay-
bir nutuk söyleınışti.r. Bu nutuk şek, İrııgilte.oeııtn harbe giıi§irun 
Amerikan ve İngiliz radyol.arile üçiinıcü yıldönümü münasebetrıe 
bütün dünyaya yaJJhnışnr. Çöııçöle gönderdiği bir telgrafta 
i 'Ruı;velt dünya gençllğiııe ve İngiliz milletinin göstı:rcliği. mu· 
bifuasro Amerikan gençlerine ve kavemete hayranlığını ıbildir-
askerlerine h!.t&ben şöyle demiş- miş ve Çinin de ron nelf>erine ka-
tir: dar savaşa devam edeceğini ve 

.Si:z: -genç Amerlkalrl.ar; bugün !her türlü fedakarlıığa kıatlanaca--
~mleketimi:zln en güzel, en il- ğı.nı bildirmiştir. 

tfüara değ"" an'anelerini tabak- DöRDtiN'CÜ YILA BASA!RKıEN .. 
k~k ekiriyn:rsunuz. Bunun en Bütün dünya gazete1eri hari>:n 
~el tarafı niçin savaşmakta e>l- dördüncü yılına ginşi mÜ!ıa!;ebe-
duğnnwru bilmekte ~möJU2ldır. fle yazıl.ar yazın;Jctadırlar. 
Elvini:ze döııdüğilnüz zaman, ge- Rus •Pravda.. gazetesi d'iyor ki: 
çcn harbin oonunda okluğu gibi ' .Rus mukavemeti devam etmek 
yapmak niyet.inde değil z. Zafer t<'J.ir. Diişmanın hızını kırar.sak, 
asil bi.rşeytlir. Fakat 1:.u da !cifi Avru:pa Alman zulmün.den kurlu 
ld~;Jdir. Yuvala.ı:ınızdı sefalet lacaktır. Bü\ün dünya Hitler Al-
kalmamalı.dır. manyası aleyhine Dyaklanmalı-

Daha iyi bir dünya y~lnız har- dır .. 
hı ka:zanaıc.-ağımızdan doğacak Bulgar rad'yiosu da şöyle söyle-
dc>ğildir. Bu daha iyi dünya, gö- miştir: <Üçlü pakt devletleri ş;m 
rür ve cesııretU bir karar, iyi ta- di zaferden zafere koşuyorla.r. 
sarlanmış pı.in.lı ve yorulm112 bir Dii:şmaıiliırına beller"ni cioğrulta-
çailŞYUl savaşında nı.üınJ.,-ün ola- mıyaaclı: ağır darbeler vurm~ 
ca!<tır. Hitlerin nızamı ise bizzat J.anlır. Adalet için mücadele e-
kendi kurban1a.rınm eliyle yıkı- den muz'llf'fer olur .• 
lacaktır_. RUS CEPlIIBt 

• Ruzveltin hulasasını verdiğimiz Vaziyıette düne na.ııa.ran mü-
bu nu.tkuıru Vaşingtona gelen him bir değişiYililk olıruım1ştır. 
Sovyet delegeleri de dinlemiıjler- Fakat Stalingradın oon günleri'lli 
<lir. Bunlar ayrıca '>eyez saraya ~akta olduğuna. da artık 
da.nt ecülm.iş ve Ruzvelte m·sa- hükmetmek lılrzım gelmektedir. 
fir olmuşlardır. Çünkü gerek Rus, gerek İı,.g lio:, 

,\nıerikan g~telen bu Rus gerek mmver kaynaklarından ge 
talebelerinin resimlerini ilk sa- len haberler bu kanaati ibelirt-
hofdrr;nde neşretmişler.ıdi.r. mektedirler. Bununla bera·ber, 

JA.PONYA RUSYA İLE Staüngradın müdafa.ası Moolrova-
ÇATIŞACAK MI? nın müdafaasına da benzetilmek 

Görülüyor ki Amerika, İngn- tedir. Almanlar geçen yaz Mıoo-
terer.in haI1be girişinin uçunoü lroıvaya yaptıkları taarruzlanda 
yıldönümü münase!betile evvelki. kullandıklan usulleri şimdi Sta-
.gün Haric.ye Nazırı Edenin söy- Hrgrad önünde de tatb~ ediy<>r-
!e<f' ğ nutka gör~ İngil-terede kı.r. .Acaba mwa.f!ak olacaklar 
haribe devam kararındadı.rlar. mı?, suali de henüz bir çok du-

F'a kat şimdi Japon Hariciye daldatda dol"ısmaktadır. 
Nazırı Togıonun ist.ifası Anglo - Muammer ALATUR 
Sak!lt}n memleketlerinde muhtelif 
tds.rlere yol açmış bulunınakta
d;r. Bu memlıelretlerı:le Japon 
Hariciye Nazırının ist'Jası, Ja.
ponyanın yalanda Rıı.syaya hü
cuma geçeceğine hir alamet ad
dedılmektedir. Çünkü bugünkü 
mi!it.arist Japon kabinesınde 
sullicu. olarak kalan tek s>vil na· 

1 
zır Togo idi. 
Londra ve Vaşingtxın şimdi Ja

ponyanın b.r dönıüm Ill(jktasında 

olduğu müliı.lıazasınd.adı.rlor, 

ınu hususta kendisine sual so-
1rdan B~l.e~k .Almerika R~i-Si 
R zvdt hi'Çh r şey bilmediği ce
\'{) b nı verınt..ştir. 

ist.la eden haı\.ciye nazırı d.i
y<>t mecliSi azal.ı,Gına tayci.n cdil
·mişt r. 

A ,:.:.; kron bynakları, Ç !'.';de 
J.ıpon kU\"\ tlerın.in gerileyişini, 
bı. · ccp"'eden Rus hududuna 
· .vverleı'n çek.ilmiş olmasına 

h mleı:.....)x>r1ar \"e Stalint1radm 
d~ğii gün, Japonların taarru
za geçecek'<!ri'ne dai~, eVV<'lce 
yayılan şayiaya şimdi daha ziya
de inanı)"<)'rlar. 
D.ğer tar-.ıftan Çin kuvvotleri

T'J n Kaıüoo istikameıirdeki ta
arrt.Zları gı•til<ıçe gek~m<'k tedir. 

Yirmi iki lira
lık masa Örtüsü 

50 liraya.~ 
Ye ğlı kağıdın kilosu 

da 110 kuruşa .. 
Tahtakalede Baltacı hanında 

kağıtçılık yapan İsak oğlu Bıohor 
adında bir Jl!lusevi bu sabaıh ma
ğazasında yağlı k1'ğıdm beıher ki
losunu 115 kurnştan satark<'n 
emniyet mıidürlügii ka.;al<ıçılık 
bürosu memurla"' tarafından suç 
ü.st.U y.ıka1anm1ştır. 

\lvluıııltehr l\TlW'. v~oın mağa'l)Q
smda 'bulunan kağıtlar müs:ı.dere 
olunmuş, keı~ ~~3i müdde;un1umi~ 

liğe tesl'm ed;'.mi;;trr 
Sirkı:-o'de i'1aııvon ot.elinde o

turan Rifat Topal adında topal 
bir seyyar satıcı dün Sandalil:ıe

de-stc.nından 22 J.iraya satın aldı
ğı bir ipekli masa örtiisünü beş 
dakika gonra Bey.azıtta 5-0 liraya 
satarken memurlar tara<fından 

yaka !anını•, milli iorun.ma müd
de ı:rnumil:ği~ "er.il.ıniŞ'tir. 

l'l.iinekefit VekiUeti: 
Devlet Denizyolları Umum Müdürlüğünden 
lzıni,· Şube mub:·selıeoinde 120 lira •!!'lık ü:cretl< bir memurh* açıkUr, 
Mıı.tıasel>e lşJıeriruJ;, ça!Jfjilıış ve Barem derecesi 11')1rUo ve """""'11ikle Ulşlğl 

'k&'m .,Hş UHplt•rill Vl'~i~afıa;rıylıe bi.rlı.k.te Deoıl20'K)lları Zc.ı iı;lerı Müdü.l"Jt.ığllnıe 
niı l..l!"ar•. (956G) 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~-

İstanbul l\.!ıntaka Liman Reisliği Mübayaa 
Komisyonundan: 

?.! "C\J tekneye konulmak n:ıere 20 nil.ltE.yet 3D Beygir hu vvıe·hnrl<' marwt 
ve) Uıl n •lıe nıü+..eilc: rik bir ad:e.t ~'E<li d<-nız motor n li.tnıe't Un ·a/ıuh .. caktı.r. 

M '1 "'.Jr :"!l ız-r.;-.l b(j(j;c-1 c.4700> ve nı Jvdı!rot tem~t 352 lıra 5-0 !..-ı..'"llŞtur. 

il nı.k 5/9/9.ı: Cur()artcs.i gilmi saat 11 de ya,ptl;;.cr ınd"11 ı.:ı. pl<"tin ş:ır..._ 
Gaı:: ~ı. gor r. k ıt:zc~e l.Aman fl 1 y.ıseti iua:re Şcfiığ'.no mı.)r .. :ı.; t!a ·ı - ı ot ur. 

«896()> 

Stalidgrad'ın 
şimalinde bir 

tepe zapt edildi 
V•<jı. 4 (A.A.) - Stalingrcdda 

Alman kUV'\'>Ctlcri [J,erlemflkted;T, 
Ruslar bu şehrm muh&<fa.zası i
çm ellerin.den geleni yapmakta.
dırlar. Alman zınhlı k.olaarı Ruı; 
müdafaa hatlarını ya.chktan son 
ra müda.faa sahasna nüfuz etrnii 
!erdir. 

Şeıhrin şimab nc!e bir mühim 
tepe hü<:wnla za,ptedi&mişt.ir. 

Gene Sovyet 
Japon Harbi 

CBa~ınakal..;dea J.>evamı 

kidiz ve Alma.uyanın bu harpten 
gaHp çıkması Japvnyanm da zn-
1er tcımin etnı.es.i baktı)lından bi· 
tinci şarttır. Yioo Sovyet Rusya 
Uzak Şa:rkta Japonyayı daıiıni 
tehdidi altında bulundu.ran yegiı· 
ne devlettiz. • 
Büyüık Asyn Japon imparator

luğu planı içinde beyazları kov
mak olduğu kadar Rusları Asya 
içerilerine zayıf bir hal:de ~iirmek 
de vardır. 

Japon iktidar nıevkü bu iki 
noktayı te'lif ooe<bilmek, hem "-1-
manlann gönlünü etmek, hem de 
Rusya tehdiılind-cn kurtulmak ve 
ilerinıln hUdiselerine o andaki 
şartlara göre mukabele etmek 
kararı ikı Sovyetlere harp ilan 
edebilir. Bull'UD Almanyaya tek 
faydası Uzak Şarktaki So\'y'el 
kuvvetlerinin \'e harp gayntle
rini:ı:ı. Japon ordusu tarafından 
meşgul ı.Ailmesind.en ibar.ıt kalı.r. 
Bn da az bir {ayda değildiz. Zi
:ra, Japonya, herşeyinı başında 
Rusyaya .kaTşı çok şiddetli bir şe
kilde sa}dırma.k ve biUıassa Japon 
adal...,ını tehdit altın.da bulundu
ra,n Sovyet tayyare üslerini ve 
bo meyd11nlan ihtiva eden bölge
leri bir anda almak zorundadır. 
Bunun için de çok iyi hazırlan
mış olara.k çak kuvvetli ve üstün 
bir şekilde taarnua geçmesi ge
rektir. Böyle bir taarruz karşısın
da ise Rusya Uuık Doğudan tek 
l11YYıı.re. tek tank, tek nefer ayı
ramıya'Ca-jh gibi Asya içindeki 
sanayiinin will.mini debıı cepheye 
taW.is ııvlemek mecbnıriyetinde 
kalır. Japon taa:rr.uzunun muvaf
fak olnınlll takdirinde Almanya· 
ya gelecek diğer bir fayda da 
Sovyet Rusyanm iki taraflı 'bir 
znrwı ozıtaya çıkarueağı buhrana 
kapılar.ak unukavelllA!tsizliğe düş· 
mesi, ıra.rçalaıı.mas:dır. 

-\ocak, harp ilanı kararına va· 
~ıl olmak ve Rusyaya saldırmak 
Japon~-a iç:ıı çuk nazik, çok d'ii· 
~ımdü.rücü, çak teh!ikeliıfu. Eğer 
8ov~et Rusya Mançurya hıorlut

•a:mula ve Vladi\'oslok'da ha!a 
bava üstünlüğüne sahip bulunu
)'Orsa yaln12 bunun Japon aJa!a. 
una getireceği foliıliıet ırkı! ve ha
vale sığnıa:ı derecede valüm olur 
ve y:ıırı nhşap, yarı mukavva Ja
uon ana.vatanı cayır ca)·ı.r yanar._ 
Dunun içindir ki, Japonyamn 
mecbuır kalına.drkça nusyaya harp 
ilan etmesi güçtür. Hem, Ja1>0nya 
için Rusyadaki em~llerrni tatmin 
etmek bakımın.tan bir intizar dev
resi dmha vlll'dır. O devre Alman
ya kaırş~m>da Rusyanın mağlup 

olması ve bütün takatlerini kay
bederek Japonyay1> istediğini sul

ba.n vermesi ümidini v>Cren dev· 
redir. Bununla beı-aber, eğer Al
manynnın Asy:r ve Orta Şar:I< İn
gi1'z İmparatorluğunu belıemebal 
yıkına.k yohmda bir l'l'~bbüsü 
olacaksa J:.poııyaıım Ilindi>..tnna 

suldu·nıayı tercih etmesi daha 
mümkün ve daha kolay görüle-
bilir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Çin ordusu 
Kanton'a 25 
kilometrede~~~ 

Stratejik ehemmiyet
te bir şehir daha alındı 

V'§i 4 (A.A.)- Çunkinıgden a
lınan bir h<.ıbere göre, Çin kruv
velleri Kantxına 25 kilometre 
yakl.aşmıŞlardır. 

Londra 4 (A.A.)- Kan<ıona 50 
kikırr.e!re mc-s~·fede bulunan stra 
tejik ehemmiyette Lipao şehri
nin :Ş:antıon i.ı;Lkametinde ilerle
mekte ol~n Çin kuvvetleri tara
fından alındı.ğını Çin tebliği bil
dirrr:c-k:«Lr. 

Çinliler bu şehre salı günü gir
m~krdir. Dü[man.:: ıığır kayıp· 
!er vcnd:ril.m!>jtir. 

Kinhva olaylarında ise ş'dd·etli 
çarpl§tilalar olmaktadı.r. 

------5 Japon gemisi 
batırıldı 

Lomtra, 4 (A.A.) - •B.B.C.• 
Birleşik Amerika denizaltıları U
zak Şıırk sulıırmda 5 JnpO'Tl ge
miısi batırmışlar ve 3 ün:ii de ha
sara uğra tıruşlardır. 

Bunlann arasında bir hafil 
kuvazör, bir sarmç gemisi vardı.r. 

Bazı bakkallar 
(! inci Sahifeden D•vam) 

lar cemiyetine yeniden şeker ve
rildiğ·nden bu mallar şekeri bu
lunmıyan bakkallara te-vzi olu
na.eaktı.r. 

Diğer ta ra.ft.an şehrimize gelen 
haberlere göre; bütün şeker fab
riıla!arımız yeni sene maıhsu1ünü 
J>şlemeğe !başlamışlar ve ibüıün 
Ntndımanlarile faali}"!te geçrniş

~e'.'d · r. Şeker şirketine önümüz
detci ha1!ta içiınde yeni şc'k>er gel
meğe ıbıışlıyacaktır. Bu suretle 
şiTket piyasaya bugünkünden 
fazla şeker çıkaracak ve bilıhasııa 
bunun m~im kısmı !bugün yok
luğu çekilen 1ıoz şekeri olaca.kur. 

General Va vel 
(1 lncl Sahifeden l 'cvam ı 

uğrad•ktarı mağlübiyete rağmen 

Orta Şarktaki ondul.arımızın ta
arruz ka·b.liyet.i artmış bulunu
yor_. 

General Vavel M.oskova görüş• 
melerinden bslhsetrniş, Çövçil ve 
Stalinin bir adım bile geri atmı
ya.eaklarını söylc.miş ve şunları 
ilfıve etmiştir: 

•Almanya •b-.r ka.ç muvafiaki
vet elde etti, fak;t ~imdi de sar
;,.ıır~a ha{ıl.adı. Bt.:ün e!d<.> et
tiklerine rağmen Almanlar sulha 
kav1.ışarraz..ıs.r. Hiç bir millet on
ların y •. ıan dolu vaatlerine tes
ı:ırn oirnıya hazır d~~~ 1 dir. İtalı
yanlar ise r.aıt>i çıoktJn kav~et
l:Jer:nc !nanmakıtcd'Tt.q,r ... 

Kahire'dc 
(1 ınci 85.hlfeden Devam) 

yan u\'ağı İngiliz uçakları tara
fından tahrip edilmiştir 

İNGİLTERE İHRACATI 
DlJIRDURıDU 

Vişi 4 (A.A.)- Orta Şarktaki 
Tazı;yetten dolllYt İnıgil,iz hük;(l
me>ti Atina, Kıbr"I, Su.dan ve Mı
sıra doğru ya,ptı.ğı ihracat hare
ketini crurdumıuşlur 

LONDRAYA GÖRE 
Londra, 4 (A.A.) - •B.B.C.• 

Garbi çölde kara muharebesinde 
durgunluk avdet etmiştir. Hava 
muharnbeleri blliifasıla gece ve 
gündüz devam etmektedir. Müt
tefik tayyarekri çarşamba günü 
durmakstzm muh...-ebc sa·hası ü
zerisıde Mihver zı•lılı kuvvetleri· 
ne lıiicum etmi.,<J.eı-dir. Düşman 
bütiio gün bu hücumlara nıuka
\:e.ı11ct ctın~t+r. E,,,ki5inc naz.nan 
% 20 fazla bomba alılııııştı.r. 

İspanyol Kabi· 
nesindeki son 

dcğişilclik 
Lcndra 4 (A.A.)- İspanj"Ol ka

binesmde vuku:ı gelen dcğ:ş:.klik 
!er resmen bildirilmekredir. 

Har;c .-ye N aZ\rı olarak Serrano 
Sunne• yerine General joı'dana, 
Harbiye Naızın olarak General 
Valvera yerine General Asencio 
ve D:ıhiliye Nazırı olarak GaL!ar 
za yer:ne Blas Perez tayin edil
m ışlerciir. 
D>ğer tar.ıfta·n, General Fran

kıo, fal.:ınj partisinin siyasi mec
lisin.in reisLğ:ni kendi whdesine 
almaklad·ır. ~u mevki.de evvel
den Serrano Sunner bulunmakta 
idi. 

Cezalandırılan 18 
fırın 

(1 inci Sıh;feden De\·am) 
K>t<lar bu İı}le bizzat meşguL ol
maktadır. Bu hususta kat'i karar 
bu.günlel'C!e ver:lecektir. Fırınlar 
tekı;ar çah,mı.ağa başlı:rlığı tak
dirde baz ı semtlerdeki ekmek dar 
lığın;n da ortadan kalk:cağı taıh· 
min ol.unmaktadır. ,.. 

Üsküdarhlar 
(1 inci S'lh.!ed.t'n Devtım} 

binasının tovsii1 l<iğ·\·edilen emek 
tar tapu muıhafılıtgının yeniden 
teşkili, mahalli elektr ik lamhala
rının kıonması, yolların tamiri, 
Üsküdarın maden kömürü htiya 
cının ve ayakları kesik iki vatan 
da'!m i aşelerinin temini dilekleri 
ileri sürülmüştıür, 

Kaza part:,b~kanı Lutfi Ak
soy, .söz alarek dilekler üzerinde 
izahat vermiştir. 
LÜ'I!F'İ AKSOY A ~5EKKÜR 

Bundan sıonra lron@Te, gerek 
kaymakamhğı zaman1n<la ve ge
rek belc<l'ye reis muaviııi olduk
tan sonra kazaya yaptığı hizmet
leı-den dolayı kaza parti başkanı 
Lfıtfi Aksoya teşekküriinü bildir 
~tir. 

:Müteakiben yeni idare heyeti 
se;;imi yapılarak saat 11,3(} da 
lıqplantıya oorı verilmiştir. 

Mareşal Petea 
(1 inci SAhi!ed&n D· ~aml 

liğimtd Fransanın ist:kbali !çhı 
honrlayın. Siz ve 'ben, ayni he
def iç;n ça1 !§maktayız .. 

l\Tajest:k oteUnde verilen ziya
fette söz alan Başvekil Lava! de 
~öyle dem;ştr: 

,Sizler, Fransız geoçlif.rinin ya
p1C'1larısınız. B<?n Fr~n~a için sa~ 
.Jışıy'Otum . Bana yardim edin.z .• -·--

incnü gezisi 
r ı ıncl S••h!t"~°' ~n D,.varu) 

Şcfiıniz, Cuınhurre!sinıiz İ.sm~t 
lnönil')" k~I)ı ! tan bul halkının 
tluym.ııkta olduğu dexin bağlılık 
, " minnet hislerini belirtmişler

di. 
Vali ve Belediye Reisi B. Lıitfi 

Krrdarm ga:;<retile bu karar kısa 
bir zamanda tatbik edilettk İnönü 
Gezi5info inŞll'llh tanıamlan.m.ış· 
tır. 

BÜTÜN ŞEHİR HALKI 
DAVETLİ 

Bugün biiyük merasimle açıla
cak olan ıreı;inin reo;mj küşadını 
bütün ınünevvcrkır ve şehir hal
kı davetli bulumnaı.tadırlar. Açıl
m& merasimine t:ı.m sa1>t da 
başlanılacak ve Voli., Belediye 
Reisi B. Lı1tfi Kırdar söyliy-eceğ'i 
nutkunda .in-000 Gezisi,,nin ya
lunda l\litn Şefimizm Mykelleri
le siislentteğini. bu heykelin pro
jesinin hazırlandığını tebşir ede
cek "'' i.t:ınbulun Milli Şefiımize 
knrŞJ duyduğu minnet ,.e ~ükran 
hislcnne ler-ceman olacaktır. 

----- . -------------

((1~~=:.=ı;;ı:lEiO'l~.:.ıı!!!m:l:l::ı:!mi=ıı:~~ııımrı;maı!~=-~~~m:ıı::7."3r.lı=ilt:lll!lllllll!ih 1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü llanlar:_I 
HER AKŞAM ' e 

llaJk· operetinin ve memleketimizin taıımm1ş san'atkfırları faraLndan 

nlfODERN KIZLAR 
60 Kiyi ik Büyük R E V Ü 

:?00 1.-oslüm - Zengin mizan•cn - Yar.ın: ?tIAHl\IUD YESARt - Besteliyen: KRp1>çelli - Reji. 
sör: S. A TiLA - Bale şefi: !IIIŞEL - Dekor: Zarınayr. 

Aynca 24 kişilik memleketimizin güzide Saz Heyeti. Tel: 42633 
Pe.k >a.kında r>.'\.ZAR wa.tin.elerinıiıı ba.şlı)aA:aktır. 

iııt Tenıı.ııat 

Ko"11lr """-';ye,; 920 Tuo 7220 151-Ll, 51>-.Kr, 

Gur"i>a H:.tahanc ;yle Si.ıtoccid<' 4 ünctl '" Y m Pastıııno kaıvı<ıoda y.,,,; 
Valıdc !lanı ıç~ Kuruçrşmede korrı.La" ~p~...r..C: .. n :.l:~;,_·.'3.C"aK oisn mu!hteltf caıs 
koml.:l' ıs rurı,. y :Mı rnatuı.n .. re ~ı ve U:.ı?ıll'YPSJ ıatpah za.rf ~c.'ile ~ l'trn<!
Y" ç1ı.~::ırı1 tı.r I.;_!('Sı 2lt9 '942 tıar ıme mü.:--dif P~~ Ctirıti saat 15 de İ:rt. 
\ra-,,;ıfl.a; B .. şmüdür:~·1 bina ~"len topJı n&n .Kam:::O)·ondo }"'3ilılacaktu' 

ı . 
r-:ı~.\:Jtrerm 3490 s.yılı k:ınor..-0 tmrı veQh.le baw-lı,y.cox!an t.c..'<.if mıe-k

ttıt>~3rJ ıh:J.e s:t:'tı~~n bfr s2a.t l'IV"VCli~ katlcr rna::Jburı: mt.knbl!iY".d-e k~ 
rryasctıne \'t'ııırrı:e~.-. n'eşru'\'t.w". .P.Jısta lle gö:x:fıer1;ecck te;dit n1dc'tuplsn cia 

1 yine ıh:>le sa&tilJdcrı bor "":ı.t evv<-'.!ıne kadar gelm:ş bulı.ınmt\51 e....ıtu-. Postada 
, ol<ı<:ık gı'C """ler l<abul od;~ Ş;ırtna:ıl.l'til he• ı:uıı Lev.ııam kalem~ i<>-
ıclüor. (!•5811 

Dedikodulu Bir Mesele; 
(1 ine> 8WUfedt1ıı Devam) ] n ımılla doludur. F*at bi.ılila:f. 

tüıocarlwıtı, Ana<lı>!uc!Aın ıeleıı .,,..,._ ' tarudııklorına satıış.yapıymla.-. Siz' 
~ mal •Jıın&loınlı" mloo 00nak1adr. ı müraıcaıat ~ııiz c.malırnız )-dı.! • 
I·:tı-3lı..ı~çı!erın yazıba.nLienne. ardl)le1e- . .. .. 
'"' '" · ;,,c·n lbu. 1'.bcdJur namwıt<Aır diyorlar. Bıınlaf' ~n çı· 
<HLll'n göz <lt;".•ımsdt<ları glb' ckara .kar, m&llıarın brr k.ı:,;ırrıın; el altın-
bo,.;;ıyı• ,..., a.ıı iht'<a•ı cı.a bun.Lar dan Kıırnborsaya yolluıyorlaır, di-
ye.ra1ırnakı.a '"' .,. "~ oddıalır... naaı- ğer bır kısnmı da sd't:l.~'()!'lar, 
nı,, bıw top1'ancıla." boo1aıa lro.lıııy1* Bunun içl:ı> giimrükıtAC>n çıkıarı heı: 
~ ,,,,.,,.. etırıdned.nler. !ll".ıal lıerguıı liı:,--te!C'!' halıll'.H! ilb 

Dün blı· muhaıır-ıız bu husus\& okımnaı. 1ıÜtt lciıme millı:• 
wıısaaı. •-tltilcler y~ mulı'ldil .., . ar • .':'e . . 
kmBelerJe ~- tar V'e ne <Jirıti mal geldıgmı lıiJ,. 

E>ıoumJ.. t>« uç r.ııt.11<çı tücc<ı« cı.&- meltı:lir .. 
m>Pr ıc.: iŞPORTACILAR NE DİYOR! 

- Bu bb!l -ıoodut..- -oe hare- D~ 1ıa1'2ftan kendil«öle gb· 
lot.'>!ier dogrudan ıfDıiruya bir kaç il!lc- rfuı'tilğümi.iz işportacıdar, şöyle de-
oı>rto •""1.>p °""'' oidugu b•r ~ ~~~-
lıt'n b:ı:;><• 'bor şey <kgddr.r &ı:ıaı dd- . • . 
teN"'"<l'Lz aç•ıı.ı-. Gumrw;llen ıııe rnik. - ~lM reze acıy.ırak mal 
ıar mal ~ i<ick bunla.n ~ sat- veıiyorkır. Çür.ıkıü büllin gür.anı· 
t.ıiunru kı>yıt!anıruzJa hcT i.'Jl~-ene .,. mıa; fskırliğirniOO.ir. Fatu.-akırı-
b&t eôdb•..rıı. saı.ı,,ıa,. cit~•·e kayd<>. mw ta:llk!k ediaıdız. Bitli kar.Jbor-
dlilci,gıne "" :ıa:ural;;.:- ~nem ol<>-"ldu- sa:ya nnl k!aıçırmakla t.!ı"1'm eden-
ğuna eoıre bu kaiıil i<lla."1' <ioğru o!s- !ere soruyoruz: 
maz.> - Hangmı.iz ne valkıit, ne N:ıi:lıır 
P~ ve <lahe >f.ysıc!e tq-

ralı tuccer~Jt- ~ topt.:ıncı ve •'halaı- maıl lmçındıık?... İsiım vtrs..nler, 
çıt.uıd.au' Jcı<> ... y no•ı .J>amaüiklarl<ldOC tasNı at:sınk>r! .. Biz sadece ~'Olu· 
""""" «IE<-el< şurı:arı soyle:mi§lenl«: ğuıır.uızıu. çocı.ığı.ımU2'U geç.aırlir. 

- <&·lı itınıaL;l't.ı;ıl:!r <-:u.al geldi> di- mek için kOŞl.JYOrUZ.» 

Y~ b;r oc::ç o:ı;>o."1.lroı;-a, bir ı;- up ~ 1 ===========~== 
hab.>r i/On.c<: 'YUl'Jn~ bu &W'"le meğa-
2'<1larınwı U>ü do.ruyor ve b.T "kaç da-
kikaıdo t>cılL·rce hr.r: ı.k o."'Wd.afl. 

i<aoy<bo ı ı.ıyo r. B" va ııiJ.'etk ba bil bıı 
ta~'llı tıuccarı~ da ma. il' am.ıyur, 
dWt1lt.3.oo. g~~yoruz. O .,: bEr~ 
b~ \-lJl'\:.f'OJ' ve )'i;ıe o tW..""C-rla.rın ~ 
damkr.111c!an b>r.ı>< bli.ızyGnl2.. O: 

- c.Do..1:wn ... "Bir p.ır~::ı rrJ.il ~{alm:ıo
b, Bunu d3. sona. sa.t.:ı.hm! ... > diyp 
y!>~ \'<: gO,yri =.,, :ıo'1rla t&J:t c
dıtyor. Meobu:l("ıD o-Jıynrl.12.• -

Bır kısım İısıanıbu !u p~aerıd~ilı•
re taşralı tüccaı- 1<ıınn bu şek\Jm,, k<>
misyaı>ctıların dc.1'.letiy1e yüksak ut
ı., mal a!ımaJarın<bn ~Y<'tç;dfırk>r. 
Bunlar i!f.<O;lra ve p-.Hı.'!lılığa t.üecilr
nn l>u ~~•idel<.i har;,kr-tınin d(\ sebep 
okıuğt.mu .iddia t'd.~~x dryoc:.v k': 

- «'!Xie<:aır ~,.,k !ia.1.la mel alma
sa \'e böy)c tckl!f ıkı!l"ı·:ıilda ka-Jmcii 
alfAıad-aırla.Ta ba'ber veme t..."'i:ıia~~e. bll 
k'l'bll h:" ı~r-t~ azn1ır.• 

BİR TEDBİR ŞEKLİ! 

Blr per;ı.1<:cndeci töccar da de
rnılştiir .ki . 

c- B~ı tıüccarların mağa:r.ala-

~m•ızı:ııı.:~ı:ıaır.ııı:~n;ıı~..1 

• Ş A R K SlneınQQ 
Bugünden itibaren 

1 - PAULA WESS!i.LY 
l\lARİA İLLONA 

Z - EMİL YANNİNGS 
DOKTO KOCH 

(Ölüme karşı Savaş) 
filmlerinden mürekkep cid
den şayanı temaşa hır pro-

' gt'am başlıyor. 

KARAR HULAsASIDIR. 
İh'i~r 942/339 
Mil:i Konmına KanlDl.nl muhitle· 

fetı1ıcn 1\1.<':X."Sın Tı.t1.cda.r .ti<Ma.k 43 nu
marada kwıdura leviı.zlrnftt tloorctile 
mcuul Artin oğlu Kard>e-t Tapurı

\Y2.ll ı.cı~\.k.Jnda İ ~tanbu! ).I•lll K<JJıJ.D... 
ma M.hlreır.ıeısinde c<{''Y<n eden mu
h:;.' ~i ır..ı&i~in<lr Suıclunıın fi~li 

oab t ol<luğ-.mdan Mılll Korunma Ka
ntJIDUJ"m.Q :?2 .59 ıma.dd!~~-e:r• nnıcibloce 

bPş l~ra ağır para cezası ödıEım.esinıe 

ve Yt'd: guo nii<ldıetle ciıe dük~.tnının 
ık~p .. ttlıma&tna \"e t.irkı.r.n kal'i!cşti

ğ,inde ilc~ti suçluya ıa't olmak üzere 
karz.r hü ' a ı ı:: I' .,... -ı f Gazr
ı,~t inc!e n.cşredilm~~lnc 15.6.942 tari-
hinde karar verl!ıciı. c1P"j41> 

Yalı ve Köşklerde 
Mu-t.eırr:-et blr 11~e. bekçi!ık a'f&.. 

=>k'tadu- Kümo;iler 17 N<>. ya 
nı.Uraıca9t. 

7,A Yİ - ErziIICIL!l n!l(us -.du
fundan aldı.ğı,m nüfus oüzdan'llnl :ııa.
yı etUm. Yen>Si<n aldı.gmıdan eslı:iıılo

nin bül<ml yoktur. 
324 :oaııumıu Hamdi tıztlM 

Bu sabah 22 fırıncı 
daha ceza~and,rıldı 

Altıncı şuhe m~'1ntırları bu sa
bah ve dlin Boğnz k-ü1·lCl'indeki 
iırınlanda kontroller )·apml§lar
dır. 

btin) ede Hilalin f,rmıııda 27 
Büyü.k.cl.ere ve Sarıyerde Abba. 
ait iki fırından 147, Büyükdcredo 
Nesime ırit fı.rmdllJl' 98 ekrnt..Jı. """ 
zinl<>ri noksan bulunarak xııii<a· 
deı-e olunımu~ ve oeın ke>:ihniştir. 
Diğer sem~erk beraber bu s"'bah 
22 fınru:ı ctıı.lıa cezalandırılmış. 

Vande2 Vilki 
( l ' el Slh f <! n D<'ı:ı.m) 

beklenmektedir. Wilki diin Kahi
rede Nahıts Paşa ile isti~aredc 

bnkıllmu,~tur. lrak hükıiınetinin 
Mısır Sefiri Tahsin Bey kentlisi 
ni ziyaıret etmiş ve Irak J.:m:ri 
ruımına Irakı zi)arcte dav<;t el· 
mişfü. Wilki bu da\'eli memnu· 
niyetı.e kıırşJı)a.rak ya-!u.nWı tr.ak • 
gideceğini ümit ctıii{UH &<;yle
nüştir. 

Son Telgra- Röyter ajansmuı 
bu haberi hakkmda Ankaradan 
teyit eden ma1tirnat yoktur. Vil
kinin pazar günü Ankaraya ge~ 
mesi beklenmektedir. 

Bey oğlunda 
(1 V.Ci Sahıf('d,e,. rı._v:ım) 

tiioca., Arif olduğu halde cğlcn
ınelı: il'Zere Beyoğ'funa ç•km~ ve 
Viya= gazino.suna girerek bu· 
rada Aıife ve Fatma adLarında 
iki kadınla tanışmıştır. 
Hurşi t ve Arif saat 24 e kadar 

bu kadınlarla g~ eğ'emni~ 
bir aralık Tarabyarla Mısır ote
L ne de gnnüşler, fakat yer rn>- · 
lamadıkl.r.nndan O~l)bi!.le g 
dönmiişl.erdir. Aıvdette ıH ı.r•-. 
cebindeki 250 liranın yerin.de r'· 
mıadığını gıörmüştı1r.-
Zabıta bu sıtbaıh tüceann para

larını aşıran bu iki kadından A• 
rifoyf yakal::ımıştır. Diğer kadın 
aranmaktadır. 

KA:RAR HULASASIDlR. 
İlı t.Eiı.r 9-12/2 « 
Milli K.oı-u-ıma KanUll'10l>ll muııaı.... 

!et'. 'n VleJa Katip C<.ebi caddaSi U 
No. da 'bal:kdhlt h"'re.tlyie mqıgul 

1 M..ıımet oğhı Bed:-i YıJ.rııa~ hs+:kırıda 
iı."tarıbl>! Mi>ll K<rumna M::blteıt.<> 
sln.dıe CN"l\Y~ln eden ınl.Jb::ıokem<'si r.ıe
ticeslııde StJ!.'lun.ua fül oobU o:lduğu.n

<lan M~I! KOlUlmil Konunuııun sııa, 
69/3. ~ maddeleri muc;ı,<nce b"$ lbıı 
ağır para ceusı ~mt·sl.ne ve hll.&ılm 
lcıtt'll..,oie ücrati suç'tuya an oJ. 
moa1< üzere ıaıra.. hiilAosın.ın Son Tel
llt'&f g;meleııinde oeşrcdlir!>P>U.. 15.6, 
e.ı ~ loonr \'erilıniştlr_ 

•9563> 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü 
Mahe!ıaı4 Soblll No. ou Ctt.; Aylık Kiruı 

L. K. ----
Boja•e;> P<ıpbahçe Tepe carnô1 1/1 DJl<loA:ı ı 00 

> • , 3 ,.. 300 
> Yalı,icı,y E:!Uınckçi ""3'>n. 34 > 5 00 
> , > 32 > soo 
• , Oıyır 162/l d~po 5 • 00 

Yuka•ıda cinsi ~ nıevkller· ya:ı:ııtı ycr>cmı 31.5.942 tı>rihi sonuna bda ~ 
Tl'.li<ldetle kimya verilmek ü:ıı:.re mıilzayedele<I 5 g..ln uz:ııMm ~ ır, İh2: .n· 5.9., 
942 ı..rıtılne müsOd~! r..ımartesı gürı.il saat 10 <>adı• İsl<ıklilcriu Muclur•:Jt Aka-
:at ka!eınıne mracaat!arı. "9~82• 

lstanbul Defterdarbğından: 
Jıluh -.mıen 

Cinsi Bııdel T=i:nl 

5!192/14 TO{lloapı Sarayı m!izesin<f<o ~ 109 
kal m:!en lb• ·eı kaııaııe, Kotııdt, ~ı ve• 

51191/"3 Alııb:!)'lk Polis ka.. .... kolıında """""1t bır a.d.tıl 

2J7 ıa '8 

loı.>çük apo: sandıaı l 2 1 
$1062/47 Detııordıd•~ Anbarı"d• bir sa<khk ôçinde bı>o 

. !un:ın 9ll paırçıı burcto madrnl eşya_ 21> 1 
Yulıı!ıtd& yanlıı eşyalar 219 o-.= Paz.:uwıt..,; gücı6 saat 14 & :\!illi Elm,a\ Mfi· 

dür~ müteşıe)dı;:•l komıisyonda ayrı~ ve 8(6: arltıT'm:\ ile sa~.~ocakt·r. 
ifıtek!lllıeı"n nüfus cuzd•nlııcı ve t.erninat ımltbuzlar'yle blrlik'.e ma~ sa•foclıt 
komiv<""1 ve U..U. ~ icıD ı.ı.ıil ~ ~~ .Qilİi.'.'::ca:ıt!e.rı . •9579• 
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-----Tarihi Tefrika: 147 ----, 

1 Ehli salibe ·Karşı Kıhç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel -J 

Halep ha5kı, Frankların istilasından 
korkarak, ilgaziye arzı tebaiyet ettiler 
Krau BOOva<ı Kuıiili; yolunu tut
ınt4tu. 

Anw.;ıya P.-erui Rıoıc ile Ades 
Kor.tu .&xiva.ı1 ile ya.lr'-"' kalmış· 
laroı. Tu11kleı: dern .J Ha.m.J<Jan 
ç .. <.t:•le.r. Gadiıp Fra.nıkla.ra Wbı bu· 
luın.ın Kefrutab• a•<lılaır. Oradan 
J\liı;:roye, mnra II.a.l.cp üzıe<=e yü- ı 
r'.;duier. Aıııt..ıky a ve .-\des 1 """'1-..,,,. 

U:ı.r laı ı a!cl<ıt:ıele ord ulaırını •tx:ıp

l•.1.ıııa.r. l\U.«terla.rı ~ ve 
EııueıriJıerJt, bı.r !Jk:tıe on beş biine 
ba.Ug oılU\Yurd!u. Ü<; knla ~ 
ol"'11 Turi<lerin Uzerirıe hılıown el-

tiler. 
'!Xail<le«, Ell.ı-1ıp hÜCtJınUnU 

~etle defettıler. Tiil'kıber, Kef
ruuıbı hi.ıcumla Bh l'lS0·lihı.n elıır 
oen aldrkıo-. 

Nhı.ycıt Dı~. Tuğtekin ıle 
.. -u11ı ~pınıya mect>ı.a oiuu. 'I'uğ
tekm ile başa çıkanuıy•acağıru aıı.

lıy a.n Ehli&dıip çe<~ g"lt1ıile.-. 
Ve, fu•·tataıra <dl ci vııcda ne var
w hapı;ir<i t~ et~: lcıı:. Ve Frar.:... 
!arı kıkµ,.<» gec;iııdıler. 

T4;idon hıılhıuıırdaır U.nn en 
lrnvvotlıisi idi. Elıili.'l:l '.iJi:ıin ortasın
da buluru:tı.ı.ğı.;, haı.:ie Fra::idaır 
'ru~ kuv\"etler;.ııden k.onku
')OCla•'<L. 

Tı...~ekin, Ehlısalııl:ıe karşı gad
d..:Jt'1ı . 

Ş; m Meınıi Doı:oakıc vofatuırlan 
ooıı:ra ı-.t.ıe<ılmetc o kadar saı:up ol
u- ...t;'tU kıi, Drı;;;ak Jl E.wliıtLc.r~Jfan 

,,,.+~ r~ rAikıilm ve nü.luıı: ıoaı
nm . TuığWkım Emiır olmı<:ştu. 

Ha OC.p hükiımetı de hemen he.men 
, rıj ltı<:ıbet.e uğ•:aıııııştı. Bur.ıya 

1 LIU J..uu isminde biır rr.t..-mJıik 
t ..samı! ed~»rdıı. Fd\'.2lt ·zı:.,tta 
d"-":ıa R:dva.n ııHesırr:en bir hü
ki~mda:r duıruyurdıı. O uımaın hü
k TJdar Sı.l\am Şdı :.di. 

l<'ıılJtJt hüb · rn-ttı.r lı!k oaımıns me
bk ' 'duğu şey s:ıd~e bir u·M· aıı.
dan ııbaırc tti. Lfüı Lüu, SGıl-.ım ıs-

mınde Akil kıııbilesindıeıı:ı bir A
rabın tahtı hill<ıırJ.ırue l>utoo.aıı 
Dııbeır kıaleısme gütıği sı:rad:ı yol
ckı kezni hlzımetıkiırlatrı t<.ırad'ın

dan katledildi. 
Bunle.r, Luu Lüun büıtun <;>.)'Or 

sını ya@na ertilkten sonra Ha.tebe 
dönd.üıler Sultı<aı Şaıh Lrsaıtıtan i.'l
tıf:ıd e ile h UITJY e<t.iııA ist.i.rdat ede
medi. Ah atı keıı.dist n> atabey ya
bu t vırn olmaık ü:t<.'1-e Yaı1koataıı 
ısnııırn:le birini 11>tih;;p ettiler. Bir 
ey •atıval l>u merkezde kaldı. 

Bersel<i. Hallebi ııapt ııçin bu ka
r~ ısı.ifade etmek isted!i. 
GeL:p şehn mU!ıa.saro altıırıa ~dı 
ı..se de Mıı.wla çelalımı:ye ınecOur 
oldu. 

Sonra., y arl< ... taş acledil.e!-ek ye
rir.e lli}Jm.....ı; isını:doe l:xin geti
rildi. Çok g,.çmeden bo.ı 00. aıyni 
fıkı..be>be uğr;.ciı. Bunun üızıetine 
HaL'P •<11<.;rcsi Fr"rı!d,.ırn: gekp 
şel:ri za•ptet.'l?eleııiraden ~ 
A.rt.aıkrn ı>!!lu İlgazrye 8l1Cl td>d.. 
oyyet etı1ıiler. i.rouraz bulan Halep 
hu.kiıaneti A.. -twalere talbi bir v:i.
layet haline düştü 

Diğer taraft"n Franklar yem ıbir \ 
m uılıarebe le lııd.iıd ı alt mıdıa kia.l
~ t;a-dı. Mr.m Haıhlem her uııraıt
tan l$ker tııpladıık.'laıı soırra gelip 
Askıalan kale<>i önwıde ordu kıuır
du. Onun haırelootmdcn haberdar 
olan Tuğ:tek.ıııı Nehrişşeriaıyı geç
ti. l\lısıriılal'd i]:tJ!ıak ct'>ı . FraT.ık
la. bu hal karşısında muhar<iıeye 
g\rişıne'ktcn k<>rk.oo-:ıık çeıkıldiler. 
Telbaşer Prer..ısı Juslen bir Araıp 
4.bilesıJ'.e k<ll['Şı açtığı bu sefer
de rooğlüp oldu. Prens, Arapla
rın etmfını sarmaık istentiştıi. Fa
kM reısleıi mukaıbil bir h~et.:ıe 
p.'"en;l maığlüp echp kaçı.mı.. 

"(0ev"mı Var) 

S.:.h-n ve Başmuhlrrl r l Etem izzet 
Bo:: n.ıct - Neş.r:~· at n .rt ktürü 

Cevdel KARABİLGİN 
80.N TELGRAf ~1.\TBAASI 

123456789 

- -- -·-ı • -· - - . . - • 
4 Eylul 1942 

ı8 00 Progr4lim ve M•mleket s...ı 

Ayan. -
lil lB.03 Mi.ızd<. : Fa!!!Ll Sazı . 
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!8 .·iO Müz>k • Do.ns ~Hızlı?' (P!.) 

19.00 Konuşma (İldısırt Saa1i). 

!9.15 1"1li2rk.: Oyun Hava•i &f'ı. .BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
- -

ı•r• • Nevralji, Kırıklık ve Bütün AğrıJarı 19 .30 ı.fflm.eket Saat Ayarı ve A-
jans Hcı.oberleri, Derhal Keser 

--.... 19.45 Müzik· KIAsilt ~ !\lüz;ğ\ ! İCAUIN DA G°ÜNI'E 3 KAŞk ALINABlıJR. 

SOLDAN SACi4; 
Programı. (Şei: M<'9Ud Cemil), 

20.15 Radyo Gaıcte>ı. 
:... '.. . _·-, _.;;;. y...~ • l ... • - .._ - . " ..., ~~ ~ .... .,.. • - ~ . 

l ...,... In- m t.op 1 11.ı.ılu , 2 - İlg: > Oed., ' 20-415 MiızJc. Fı}ru ve ape.rg Pan;~ 
YENİ NEŞRİYAT: 3 - Adetler 4 - M iıamet e<:er, !arı (P:.ı 

KibaT (.fr3l1oıtca ı.e : m<>l. 5 - lstaS- 2100 Kruı~ı>a (Ev>n Saab) 
Perde ve Sahne yon. E§egın anıl"n1~~. 6 - Ka.tl~'\.. 21 .15 

mele.. 7 - Iki m1sJ;, tt:mıet, 8 - Es-
Tem,s,J. 

ki kavm, 9 - Altta cieg1, Rü~Pt. 22
·00 

Müzık: Radyo Sa.ion Offiest.Ta.-
sı (V : olonı8< ~<ec'P Aşlun). Perde ve Sahne mecmuasNnn 

eylül nüshası b r çok salahiyetli 

yazılar ve :zengin resimlerle çık

mıştır. Tavsiye ederiz. 

YUKA.RJDAN AŞAGIYA! 

1 - 5;yah göı.'.ü. 2 - Mutıt"M 
~Jı, 3 - I.4!. ~ -- İ.-at, EmJr. 5 -
Tt:>1ine basmıya gır-!·r.-.eı, B;:ışma M 
il~vrsiylıe Ba.Jt. 15 - Baş ruırt'.n! Ş ~a
pausanız ut:un>u:z.luk. 7 - Kn-mıu·. 
f"l1Y11iyEıtlİ, 8 - Esk i bir nuı:·ik1~ıno-

61fll'tl.. At •"1<.' ğl, 9 - Ten. beyO'l., 

U"Zağa l(J<.lrC"'t. 

O\.ir.kQ BuhT,oıca.mınn 

H1.1\edllml1 Şekli 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 
TtMO ÇIEIN\KIO 
ASUD E U aly 
BAKA LlolR yı~ - . 

AL A1• E 1! A•ll!I 
NEVB B İ iN EK 
1

1

11 E L ·ı M•Slıi 
DAMA SBIRA 

MİRAS 

22.30 J.1emleket saat AyarJ, Ajans 
Haberler! "" Bors&)ar. 

)2.45122.50 YliT:ın,k; Proeraon Vt K•-1 
Paruıı. 

Kadıköy Sulh 
katipliğinden: 

Mahkemesi Baş-
942/251 

Mliıdde1 Faıtıma Mfu'.ıerrooın m'Ü ddeıııı:ıleyhrer S~yfı k~an, Cela
letti.n. Zekıyenın şıeyuın ve mı.iıştere ken mu.t.atia:rr.J oldukları Kı:Jdik!ö
yünde Botıtanıcııd.a Çaıtalçeşme SO'ke ğında ve troımv~y caddesi u.rerin
de re'kıi 11/39 \'e yem 399 en yen.ı 449 k'lllpt sayılı ve ta:pu kıaıJ1dına 
nazanııı 276/93 metre murabba• nı< k.tarında araziyi nıinyeden bulu
nan ama Wıennıde 103 metre rıııuraıb baı oma~ ınüteb:ııkıiısi !:ıehçe bul.; 
nan ve bll' cephıest asfalt traınwaıy ca.ddesı üzerinde V'e dıi.ğeı· cerJhcsı 
tren hattına ı:ı:rüntehı baiıçe d.aıhili nl'.le kargir iloı loa<ttaın .il>a:ret ve 
(12000 - on lkıi bm) lira 4ımeti mu han'.mencli ve tramva.y caıidesi 
üzerlııde bir kıı;ıım baıh\-esı bu-lu.'lan boox:ınaın tıJ,riaıcı katırıa. .x-µbıeden 
k:furgk baaaım<iklı ve demııır pa111ll'1!k ı!uı meııd!iıvele çikılır kapıısından 
girlJrliScte zı:nıinı ınuş-'..ı:n'ha döşeli bir 5XJ>fa ilzocinae ve 90.t<.G< c;lh:'

_____________ ı lıine naz..- ikı oda ve ba!hçe dlıetiıııde iiloı oda ve bir alai!'aT.ıga hela 

~-~~-ı ~ badruun ~bna r.nıen bv mcrdiıven w ·ba.ıhçt~ çııkan ıbir ktpı ve bu k:ı.. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I! 
9 

P\Y E.ı• 
Z 1 T F f KiRl!a 

Ôk 
·· •• k B · pı öııüııde b>r anıtre ve baıhçeıye inen ıneııd:>ven vard "'· txıduııııını katı 

suru ve ronşıt 11 ıı:ıni soılill!k ~cphccıi.nd~ ~ demir kapı ,-e dwlıfünde ııc.miıu 9'Çcıkli 
~ T U R A L ~. çım doşeli bi'ı' taşlık uızerınde bu: yemek odası ve z.entlıxı çn <ll;clı 
~ ~.ve yerlıı maMız ocağı ve teri<.oo ve havagazı ,.P elckıtri.ı. tesısatı bu.ı.u.-

Kompnrr.<'leri ~rhal - · Her ! nan u.r muıtf<Jk ve a.rk.a cıillıetiıııde alaı1.ut<ka kumalı ve ~a k<ı.zaı:1Jlı 
~ f'Cl.O~ ·~csu 35 1cu.ruştur ~·bir hamam ve yanında ayu-ııca bir boş mahal ve 01~ c•hPtin<lE ~-
~~~:.cı~~xı!~Nil~::<i:.~~~ı! rnım çlmenıııo şaplı o·r 00.a ve bir hela ve b1ı.r lolcır mı:ıh<ıllı vaırdır. 
RAşlD RIZA TİYATROSU He.ı:ı.oo->n sağ ve amka aihıetleri baıhçe ()hı.p oc•kağa h:ır kapıtiı var-

Halide Pişkin benber 
Bu G("ce 

01'"LAR ERMİ~ MURADINA 

dır. Boiıçeflİın ool taıraiı k:argir duvar ve dıiğcr hududu td ile lll'\)-

hattır, dahll!inde bf,rtkı:ıç çam ve me yva fidan.kıırı w bazı mcyv.ı aığaç
lan mevcut okluğu giM l>ı.ıııa dıaıhili.n<le ekaotrlik ve te.-üros tesısutı 
varo ır. !\~ ha.ne Kad.köy Su!lh Maıhlkeme31 il.1nuna müstenııdeıı 
ve işbu iddn tar.ihinden itilhaıren ma hkcnııe kalrnninıde açıık bulwıdw:ı.ı
lan saıtl.tj şartnamesinde yaıırlı şer<Llt daıiresinde ve peşin para ile 25/ 

9/942 ı-d'rihine mil'sadiıf cuma gıii'llii sact 10 daın 12 ye ka.daır açılk a.-t.
tınna suretıle K4lrlııkX>y S~ Mııiıılremesı J3aı;ıkıU'1icp'liğmde satrlacaıkıtır. 

Yenik&pı · Sandıkburnu 

M. Çakır Gazinosu 
Saıym ~rilıeriıı.iıt vak1 ısrarı ~ 

Türkiyenin Seıı Kraliçesi 

Hamiyet Yüceses 
veBest-eUL Salahattin PINAR 
13/9/42 Pazar günft akşamına kadar ııe
anslarma dev.am edeeekl~i bildirir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi Başkanh~ından: 

Su Yolu ve Boru Ferşi ihalesi 
Ç-Ocı* Esirg<n>e Kwurt1llflUll. Ka.vıacık içme suyu mellbaın<hm ÇWıuk ş060o 

""" iuııılll'r 1.ı:lor..öt:m 7 k•lometreli& su ,.,.ıu ;l.e borula.rıırun fen:i ve """11 ima
!Atuım beşar>lınaııa . 15.9.942 Salı gün() imıle ed:llmrk (i;ı;ere e.l<slJtmıeye kon 
muştur . K~-.ı bodr.li • Wmı'ben 51000 liradır. Tem;ı,.,t ak.ç('c; 3825'11.radır 

K~ame •le fcııınl şaırlnameleri Karum Umumi l\<A!i<rzt Muh~ 
1 
d.cıı ve."ıJmektedlr Talıplerin ÇoouJı: E&r~ Kur<ımu Umumi MeJi<:<z>tıe mü• 
rcıcaıat!.e.ııı. c7333> <9414> • 

r İLK - ORTA - LİSE . . " . . 
Yatılı iSTiKLAL LiSESi K ı ~ 

Erkıek Yatısız 

TALEBE KA ,.Dl İÇİN IJERGUN llrtlRACAAT EDİLEBİLİR. 

Fski talt'bc kayıtlarının yeoilenmeeine 10 E,-lülo kadar !k>vam edileceJ,.-tır 

ŞEllZADEBAŞI POLİS KARAKOLU ARKASI 

TELEFON: 2253t 

rastladığınız. 

Taliplenn yıü:zde yedi buç~ pey. ~~si veıımelen Jazımdır. Yevmi 
meo:kı:ırda Sa'lliŞ keymcli muhaımıme r>enm yüzde yetrııı.ş beşi:r;i bu.ıma
dığı tôlkrl:iırde en son M'lıtı.ranıın \aa hh ooü lıe.k.i kıa'lmıık ü.zere rnıü.z.a

yede.ııin 10 gün daıha ı.e.mdirli ile 5/10/W2 tariıhılıe tesarliıf eden 
~ günü saat 10 dan 12 ye kadar en çdk ptt.ıırana iiıaleı kaıt';y.,.;:i 
icra kılmıaıca~tır, s:ııtnı taırilhme kadar müteralkıon bina ,·er~ bıcırçlnrı 

1 f'r--Y-0 ClllmlllA --0--L K_O_L __ i S-E S--i cm-.1 

~~-~~~K~n~yı~tl~a~ra başlannwıtır. Te•~lef~o~n::__'.2~00~1~9~~~~~~ 
Kömür alım ve satı ında 

zorlukları haber veriniz. 
Tozlu, lslak ve Eksik kömür almay nız. 
Kömür fiatı muayyendir. Fazla para ver· 
meyiniz. Sarih adres ve müsbet vakıalı 

şikayetleriniz derhal takip edilir 

' ve s.a.tı:ş haırcı ve ın:.'Caıı.i:fi ır.ıuılıaıke me hı!ı;sedaTlanna ve l'ÜsUJnU tıel:la
. tiye ve itıaıle puhı miişter'..sin.e adt olrr.laık ürzere saıtılac~ır. icıro ve 
İflas Kanununun 126 ncı ır.mlldesı mııı::;.:hirııce ipO!ck sahıilbi a·lac,ı'.dır 
tarla d'iğer aJfıkı;da;rlaırın hususile fa iz ~ mıaısraıfa paiır olan iı'.tdiıakırını 
evrakı rniisl:>HelenıJe 15 gü.n içiınde m>rJ:lkeır.eye bi:ldi:rmelen aıksi 
lı.adde hddarı tapu sici1lecik sıtbit olmedı:kça so:tış l>ed.eli!l4D paıyl.ış
masır.dan hariç kalacaık1aırı ve daha f~zla ma:!Cıma~ almaık ;steycrıı
lerın mahkemenin 942/251 No.lu dosyasına mÜ!racaatt etımeleri ıru:ııuımu 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları İş
letme Umum Müdürlüğünden: 

Bu hareketiniz kendi men/ aatiniz icabı 
borcudur. olduğu kadar, vatan 

Müraca t yeri: ( n kara ve lstanbulda) 
Türkiye Kömür Satlş ve Tevzi üessesesi 

'Sen ;;;f Ôıdil~dün ? l i 
Yazan: EDGAR VALLAS Çeviren: l\tUA!llMER ALATUR J 

Bcı (.lr.l:l1 r.d yolun aıı:zına 

~< ·~ bui....r.u•yaıtlu. Con Le.ı'ırı 
• tıııt..l>tlı-ek lıiır ı.e;c atdaını varsa, 

o da Coova Kolli idi. 
131lrden a.klına gdlc!a. Aoa>t>a ya

zı i}leri rrli.ıdü:ı.ı dıe Con Lelfnin 
n-0redc buru.nrl'llğunu k€1jfedemerı: 

mıydt? 

$drdu. FıkL 
- Hayıır, doo.i, doğ'I'Usu nıered.e 

ola4-anu tırlç bılen:em. Onun 
, -,nda ı,~clorde yaz.lanl:a.r-

c.an fa"la mal(ımatım yok. Ocı.n 
l/.ıı tanı.dL<larıııızdan bltisı mi
dı:r .. ! 

Genç kız yava.~ cevap veırch: 
- &ret, çök scvd.rg.ro bir c006-

tıuanı.uıdur. 

- Kcfalctlıe tahlıi!Ye edildiğini 
bıJi.ycıtum. Hr.ıtt5. böyle b.iır tab
.li,ye}'c· .heı'kuı l>ayret et ti. N..U 

olur da Earrclix:l lxi>yle bır ada
mı. .. 

Sö:>.ıünü tı.tti.rmed:i : 
- Bclki, dedı, .Parslar kılıilıl.i> 

dcni)en yere o da gı.1ımişı!U". Çün

kü bu kKi'lıe devam edıenlerin nıe 
kırıttta insan o1dukl:ın.ıı~. 
Yi~ sözı.inıu bitımııcdl. Genç 

kızın ka:rş,,;1nle bır gaf )"ll{'lllllŞ 

olıruuk ihtimalincirn ~""'·· 
F alknt Beri J y aa.ı ışı,,.-; mı.id ilırü

nün bu du.~l.erme meırnmi
yet veıı-e<:ek vazıyettıe değ'il.di. 

S<ın>u: 

- Otamcıbıilimı bir müddet :çin 

kapınızın önÜ'IllCie b ıra;kaıbılıir mi-
ywn '! • 

Fild aııa.ğı}"1, kapıc,ya telefon 
ettikten ııonra, bunun pdkıilu 
.mü.rıü<ün olabi.foccği cevabllll 

"-erdi. 

Beriil kararını vernı~tL Kendi 
küçtilk otomohilinın, gazete idare
hancsı önoode, matıboo!)'a ıı.;,t illci 
kanıyoruun aırn.>ın<!a durouğı.ınu 
gÖI'İiıooe, tı.. men c<ıddeyi tuttırn:k, 
bir taıksı çil'_ğırdı ve •Parslar klü
bii•niiıı1 aıc!Tminı veordlı. 

Şal'« ...ı::iı=ıi daj•wııoa evvc:J te

redd'ilıt ettı. 

- .p;:.ın;Jar ıdülbü. mu ded,,. 
ni.z? 

- Evet, bu kfill'.>ün ııercıle ol
dı.ığumı bilrr.üyur ınıusunıuz? 

- Oh Mıitmaız:el, bilnıez olur 
muy1Jm? Halt.ta bııraaının ne b4-
9'nl kl!~ o.Chığurru dahı biliır'..ım. 

Öyle şi:<ldctb biır yaı,'mur beşi~ 
mı.ş1ı ki, Berıl'in ellııisesi s..-sıno. 

l<:ım olımu.ş.tu. fukıaı genç kız hu· 
na hiç aJ.dırış e1ımiyordu. 1'alksı 

Kral caddcstıni geçtı ve d.ıı: ı:ııir 

sokağın ağzına geldi 

Beril <>rom<Jhi.liın yaığrmıl° dam
laları siızülen penceresinden iki 
adamın kx:ış-tuğu.n•u gördü. Anka
sındam da ke.skin b;ır polis dıüdü~ 
iştt.J.di. 

Kapbın, ÇaııiıJ;ı. ,otör, (Vtlğ<>l, g,,,,.;cl_ a~ eılvıa>oatctır. Mat10p şeraıtl 

olaın.Janııı Galata<la İdare m~ıık..,~ Baş Eııspcir.t&\üite mÜTacaa~Jarı 
""'" 
11ı.n. 

ilan olunur. { 4902) · ' ol WJU.r «Sa5W> 

- -·--'--------

Cumhuriyet Merk ez Bankası 

AKTİF 
Kı.sa: 

• 
Altın: Sat:l Kilogram 74,616,476 
E.dllk.nOt ............................. . 
t lıılı:lık .•• .• . . •• ••• .. • . •. .•• . •• ••• .. . ••• ••• • •• 

Dahildeki muhabirler: 

fürlı: Lira il . • . . • . ~. • . . • • • . . . • • • • •• • • • • • • • •• 

ftnri~teki Muhat irlcr: 

Altın; Sali Klloııram 23,948.013 
t\ltına tahvili kabil ıerbest dövizler ... • •... 
D'~er dövızler vo Borçlu klirln~ balti;felorı ... 

Hazıne Talı villeri: 

Deruhte edilen evr3ltl n.:kdıye k~ılığı ••..•• 

Ktr:unun S . a lncı maddelerine tevtı&:a.a. 
haz.uıe taratın1Ja.n vfiki lediyal ... ·•• ........ . 

Scncdat Cüdan~ 

Tıcad Senetler .•. .. . ,,, .••••. ··• ••• ••• .••••• 

Esaaın ve 'lahvillit Cüzdanı: 

(Denıhte edilen e\/J'altl o.alı:dlyenin 
A - (kar;<hğı .. ham ve tahvll41 (!Ubaıi 

kı;yıu•lle) .. . ......................... . 
B - serb ••t &ham ve tahvilat •..•••••....••• 

Avanslar. 

Aitln ve döviı üzerine avaıı. .............. . 
Tahviiflt Uzerıne avana .................... . 
llazineye k.Jsa vadeli ava.na ................. . 
llazıneye 385C .No lu Kanuna cöre ıçıla:n 
aluıı Karşılıklı avanı ..................... ••• 

Dissedarlar: ....•....••••••••••••.••••...• 
!fuhtıaill: ................................. . 

29 Ağustos 1942 Vaziyeti 

LİRA LİRA 

1 
1 

1 

104,954,043,00 
7,537,539,-
2ı2,083,81 112,703,715,90 

' 
466,922,36 466,922.361 

\ 

a.; ,e84,700.3S ı 1 -.-
14,414,806,47 88,099.602.85 1 

158,748,503,-
1 

24,221,821,- 1 H,526,1142,.-
1 

347,187,031,39 34'!-,18'1,031,39 

-

H,92'1,379,93 
ıo,5061443,45 Ş,5,4:33,820,38 

S,096,Jı 

5,906,651,47 

250.oooıooo, 255,909,747,7& 

4,500,00-0,-
12.8!XJ,842,33 

Yekfuı 1,011,674,627 ,91lj 

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

İhtiyat Akçesi: 

Ad.J Ye fevkallde ......... -· ......... ·- ..... . 
Hwusl ...................................... . 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nalı:dlT• ••• ••• ••• ••• • •• 
Kanunun 8 - 8 incı maddelerine terli.km U• 
zine tarafından vW tecllyat ................ .. 

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiye,,,1 ..... . 
Karşılıet tamamen altın olarak !Uveteıı teda-
vüle va2edllen .. . .. . . . . . ................. . 
Rce•kont multabill ll~veten tedavtııe vue-
dllen ... ••• •• ... ••• ... ... ... ... •• • ....... . 

Haı.in~e yapılan altın &arşılıklı avaI111 mu
kabili 3902 No. h k.a.Dun mucibince illveten 
tedavüle va:z:edllen. .......................... . 

Mevduat: 

Türk. Urası . . . ... ... ... ... ••• - ••• ... • •• -
Altm: san ldloıram 877.<Ul 

3850 No. lu kanuna göre lı.azlnOT• l.Çllan 
a .. aııa mukabili tevd.1 olunan altuılar. 

Safi ltlloıram 

Döviz Taahhüdatı; 

65..141.930 

9,412,135,73 
8,000,000,.-

158,748,~3.-

24,221,621,-

134,526,942,-

-40,000,000.-

21188,500,000,-

15:1..500,000.-

117 ,556,075,85 
1,234,164,05 

78,124, 187 ,90 

Altına tahvili kabil dövizler ... ... ••. ... ••• ... --.-
Dl.ter cıövUler ve •iacalı:.lı klirlııı bakiyelerı _271284,101,42 

Mubtclif: ........................... -· ------------~--! 
Yekun 

t Temmuz 1938 tarihinden itibaren:lskonto haddi % ' Altıa üzerine Avaru % 3 

LİRA 1 
15,000,000~ 1 

15,413,1~.73 
1 

615,52'8,.>42,-

118,790,239,DU 

7B.12U67 ,00 

27,284 . 1~ 

141,537.041,04 

1.0 ll ,67 l.GZ7 ,99 


