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ul Ku tuluş Yıldö .. 
ey cani Kutluyor 

istanbulunı e- ün lstan 
kurtuluşu.;] Dekarın 

işgali 
l·a z ı m ! 

- •• •• 
Türk gençliği n munu 
için bir ruh ve 
irade bileği 1 Sabahleyin halkın coşgun alkışları arasında Sultanahmet'ten hareket eden 

merasim alayı, Taksim'e giderek, orada büyük bir tören yapıldı 
Amerikadan sesler 
yükselmei"e başladı olmalıdır •• ' 

Türk çocuğu, 1922 yılının 
her aafhasında milletçe 
ebedi istikbaline rehber 
lik edecek bin bir örnek 
kaynağa Hhiptir. Biz, 
1922 yi 6 Birinciqrini ile 
de artık bir tarih diye 
değil, ıahai ve cemii istik
balimize bir nigehban di
ye tanıyor v~ nesillerin 
imtidadı karşısıncla milli 
bir dinamizm kaynağı 

olarn.k bclirtiyoru."T. 

ETEM iZZET BENiCE 

Vali ve şehir mümessilleri öğleden sonra Kolorduya giderek İstanbul halkının 
1 : kahraman orduya minnet ve şükran duygularını bildirecekler 

! .. . :· .. - · -..... r&;;;° 15 de Giz.. 
1 tepe. Oıkldar 

• .. 

iliraııllda ıembo
llk bir ı.urtuıaş 
lloıaıa J&pdacak 
IB~ İstanlroh.ın kurtu!uşu.

nun yinninıci yılıdöniimüdüc. 
Gıi-:zıel ve 'Jlürk İsla111bul lbun<lan 

tam yiıım yıl önce bugün düş
man işgalinden halas buhnuş ve 
Anadoludan taş"P gelen n;uıaf
i<r ordunı.ın ka:hraman evlatları 

taraf•nda.n kurtarılmı§h . 

--

Vişı, 6 (A.A.) - R:o de 
J aneiıro'da ifltişar efıııu:.kte er 
lan bir gaıct€, Dakar':.n siı
ratle müttefikler ta~afıooan 
41!~ .. ed'"ılmesi JJ:zım ge1d,ğiniı 
ya'llmaktadır. 

Aym gazete, Dakar cenup 
Amerika için devam!~ bı.r 
te'tıtked:ir, dcm~•kıtedlr. 

ÇAY ve 
KAHVE 

Küçük kutu ve .şi
şelerle satış 

cak gelecek ay 
n-

başıhyabi ecek 
Bu mcs"ut ve mutlu yldönümü Yannd::ın o!..b•"en k.ih\f' ,., 3:3 

Bııı:...,_o, bi:uı< ile~rın. 1942 nln Kahramam Mehmetler geço.yo:rı 
bugıin.Umı htan.lıul çerçevesi iı;in- ;----------------------------1 

.her Sen<! olduğu gilbi bu yıl da İnhl9ilrlar İı:!arM> t.ra!ı , t · 

büyüık merasimle kutlanaktadw. İzciler geçiy<>r "'""' lc:ıp ~~"""'. F...: t omtıe.., 
ole m:lll tarih ııöyle tariI edecek: 

ve şi;,<:Je:irı tıamrlığı hcnu.z tı<l< ·-
Daha sabahtan her taraf bayra>k- ğ.nd.•n İdare ..,ıış!a!'ı yar r;•.,n ,ı,_ 

O ıııın l,tıı;rJbul <l~man ışga

tıınd(!)'l ıkm'tulmuş, milli hü" 
.kuıııct :kuvvetleri İstaınfoula 

1 
ı:;ıı"'~:ş, ŞEllıır ebedi kurtulu- 1 
v.m... !l<Jtlamıya lbaşlam~lı ..• 

Şehrimizde Karne Usulü Kalkınca •.. lariJe 9ÜG1enmlş, elektriklerle do- Stalingrad,da son vazı·yet baren İ!W.a moo<Mer. 5&'.la.n ~.cy>..<T 
natılmıştır. Merasime ışU:,ra·k ede- vam.uı'qle '"' se:ıl>mt oia"al< yo,. ır-
cek olan kıt'alar, mektepliler, mıy>;ı kW'ar verm>:f..ir. Fcl<at h• i !ı.-

K -110 Ek k K a polis•.,. ,.e •eşek küller mensupla- AI m n I ar 3 tu·· m e .. r m.<lck... n ka.!l\e ••• y ... , . m e aç YlP IQlı<N ~'kıtir. Ir.;-ılt•r <·"l)'ııı rı .saat d<kuzıdan it<baN'n Su!- k °"unu k...,. .u ıLSız "" Oç lir'l'.la, 
tanahmet mcydan~ığında toplan- ÇJY ......... "'ıv~· bı ş I:rJya ıt-dc:o 1 :dU' v. s .... 

Jlok•k«I de budur. Yirmi )ıl 

i>ııce bugüıı , :;~ıl anlar bilir: Tiirk 
J.,t.ıı:ıtlml be\ki büfün tarih:n bir 
"'l'ni kaydetıned•i;i scv;nç içinde 
kur,tulı.şunu kulluluyordu. Bu 
kurtulıı~la .ır.il~ S<'\'inç, milli 
l:\iof , mili ır.ııf& bı·~1 klcki ço
cukuıııı ıı•Nanlaki Fatih ölıisli

ıHın kcıuıklu"uc kader ~!er bir 
ta'gm!ıd<. ifadesi ıç ndeydi \C bır 
kurtuluşla Türk nıilk>tinin öm· 

rü bo;pınca ilk defa tattığı mıt
nkkat İ'jgal ,;ıJınelcrinin &1'ı lıa

tıralarııuu ~:.lıinlerd~n 'op,yt:kfın 

ş.!iıııp \ıkarıh:şı n bo)· bo) işgal 
.. ıl'alııırm.o:ı. ı~ı:ınbul limanını ar
hl:ırı.wla bırokıp b'r daha dön
memc-<es n0 gidışleri vardı. 

O ı;,uuıın IK-;tcranım, u ı:üııiln 
kurtuluş azametini, o ı;üuiin bü
t.ın kan zerrrlerınıızdeki hunıma· 
•ını .ı;ıh edehilm.k artık bugün 
kalemin ifnd,>ind ·u pkm•ş d.mağ 
ho(relecin~i. hatıraları tazelil-·cn 
u~d>§wa, huJuısuı taha"üs l.:abi· 
iİJ chne bağlı kalnılıjt.ır. 

işte biı bugün lstanbıılda bıı 
k1.1rtırlu~tı, onun yirnılnc:ı Jdın1 

kıılfııyoru'l, Artık İstanbul, lıiitün 
'J'iırk sebirleri ı;>bi, bu "aıznın 
J.er karış toproğı ı: bi Tiirkuı><liir. 
Tıır;huı bulun ônıri.ı lıuJU1KI da 
Tiirk Jmtauklır. 

O kara v< karanlık günlerin 
fıir d.Wa nd.ııne Türk n..Jleti 
~·aıadıl<~n ımkan b anıır edile
nı"7. Biz hugün )·nlnrı İston!mluıı 
211 ın<i kurtuluş Jılını kLtlutamı
yoru-ı. bu H>iled< Türk nesilleri
n.n naıh ve irade kuvvetıni, i..,tik
bA ı k11rşı:snıdaki dıirliğİO'İ .,.,,._Ji_ 
)ur, hunl•na ve ]J{'3''f'c:nn doltı ı 

ıntl.ti bc-nirı;imY.Eı Jnazi ile i~tİk· 

bal ,,.._.ınJa köprıili~ erek ~ <nİ 

miili dav.•lıııınu~ yolunda bıle-

yuru~. j 
'l"ıirk ~..,-ug.ı \-ıtlnı:ı., 6 ll'riıı<İ· 

t. rrn ın~ dt d,-ğil bu yı!ı.n her 
w.U.as:nda nı Ueı.:e elıcdi ve yiik
Felı. İ•tildıali.ııe r"hberlık edecl'k 

b-inbir ii<nek ka:ı,nağa •:ıhiptir. 
&i~ :ırlık 19'.!2 Jİ 6 Birincit~r;,,t 
ile ı!~ lıir tnrih diJe dcıi:il ~si 

Sa ı I a b i 1 ece k ? 1 maga başl~~~!~~~~; 3, Su: l de) e 100 tan ~~ ~:: ..... ~:~·~;:Mkeyan <d~ y •• ~ 
• 1 1 a yeni ri.;·~~;;.;r~~2~,:""<k sa -= 

s·r .d 1000 k k 55 'Sarı yer ve ··cu a geç ·1 ı ~,~r-~~r-d:~~" ~·~-
ı ıvrı e gram e me . Beykoz halkı- :::-":e!:.: ,:;ı·nııabil<>;n16• 

kuruşa, 600 gramlıklar 33 e, hır b 1 · · o---- • 

k·ı b "d 85 J I l nın me us ar- Rus teblig'"' ine göre bu hücumda Beledıye, şehrı· 
ı -0 ug ay <uruşa satı ıyor d &·ı ... • ' 1 • d h f 1 

lill Fa.k:~t, ~·h·imi>:dc ve Anka- aıı ~ egı Alnıanlar bin asker kaybettiler, mıze a a az a 
Memudar, Mütekait ra ;;., hırn_JX.<1k._ rı..:ınurfar, müll~ Londra G (A.A.)- Alrnnnlar'n 'i mele mahallesi tesk.il .. tmeltted;r. Şeker verilme .. 

D il . k l<aıt ey•a:rr: v< •·raan'I malfıl•€r; Doktorsuzluktan, pa• )eni hücumlanna kar5ı Stal;n- Dün g<>eeki Rus tebliği Stalin- 1 

ve u ar yıne arne h.<lcff 1. \'tnn --~ 't<-rtıhi ,cl.e:n halılıktan, kömür grad mürlanteri anudane muka- grad ve .:'llo7dokda mutıareb.-l'e-1 • • • t d. ' 
ile ekmek alacaklar maaş af~n';ıra ) N' k~rnc le t'k- "eınetJe.rine de\-:IID etmektedir- rin devam ettiğini bildiriyor. sını ıs e 1 • 

"An:<arada.rı bikl rıldığine göre 
"fil-neğ:n karne :ı~ tcvzı edil
ınc·kte oJ.cluğu İstanbul, An.karı: 
"" İzrmrde karnen.o katılırı!ma
sı es"" il<barile takarrür cl:!T'ek 
üzrrcdir. Kaı'iyel k~ct1!igi taık>
dirde bu karar n a~ıba'1ncia tat-
bık <ılunacağı tahnıin cd >rr.ı::kte
dır. 

mek ,·trilmcf!e <1<·\a, oluı:;.çak- işinden şik.'.lyet ed;ldi !er. Almanların ba~lıra hede1ini T...W'ğe yapılan ekte ŞÖ)'le de-
tır Bı.:nl"r 'için H .. ·op eden unun r;eneı"J. Kfw.m K 1 be'k!r, Z'ya yine ~~briu -:imal batısındaki a- o1Jiyor: 
ve bui;<h.yın T<ıp ak M;ı,ll6ulıerJ K;ı. -.-nt: ~ A> Kaıc- A!ı<scz, Hamdi Düşmaa iiç pi~,adc tümeni, 100 

1 
Olesi taraf ndcn tamın olunması L 'IJJZ"" n...ı·an raı. h• .,. m kJteıı o· b k tank ve tayyarelerle yeni bir hü-

İr"· r.ıbı;.; l\! ,. 'arı d l yr:r \"e ıyep as ının karar1aşt!rı~m.~t:r. F.>.!,'ı!ı:.oız h2İAuı::l e ~n c.>nl-E:mş- • cun1a ba~JanıL~fır. Taınamlanm~-
~<furim121dc ''(; .karr,c 'ka1<lırıT~ 1<-ı&,:r s:n ıy.:-r l- alk Pa!'\t:.., Ile , Dı·, d • d ... :yan rakamlara göre, 14 tank tah

T ,eıhaın nı b·~,ı -ıır a h.-, ge].'.i.ntz, an gerı onen• rop edilmi~ W dfu,ınan 1000 asker mıs olan mıülhaka•ta bu kaba ne ....., 
(fx.•-.. .nn Ra· 3, Sü: 3 dr) ka3i>etmiştir. Ruslar ,,.aziyetl~rini 

kcdu:- vata,nıcl.ış bıılo,.,duğu Tica- lere en yüksek daha iJi dü2cllmi'jlcr ve yeni 
(De,ıuııı So: 3. su, 3 de) IOSAl:,\ meniler almışlardır. 

=K=u=d=u=z=b=i=r=K=u=r=t=K=a=r=ta=ı Bunadamı~ukte- İngiliz nişanı 
dir deği iz?. verildi 

l\fozdokta ıneskün bir mevkide 
çetin muılıarebtler dt.>vaı:ı etmiş· 
tir. 

ci arını alt üs etti 
iki köylüyü ısırdı, 

Bulgurlu köyünde 
nihayet 

öldürüldü 

Trakyada bozu-

t.taıı.bııl be iNii~ e<.i belki pi
rincin 201f zeytiıı)ağırun 190, Ur
fa yağJ.nıo 500 knrul}a f}rhın1ası
na ~11rc bulamıyoc \eya çareyi 
kcr.di imluinların·~· Ü~tlindeki sa- ı 
Ia,h;yellerdı> goruy<>r. , Fa'kat 
mektepli kı;,ı; çocukların, hasla ka· 
dınların, :ta) >f "" me.:ali tüken- 1 
m' • ;:,ıiy·nr anaların itile k.ukıla I ' . tramvayl:>ra bınnıekten k~runa-

P~ 's, 6 (A.,\) - Dun lTJG•ltt Har-
b·vı~ Nezar t ı.de D {?c basıt.ı.n:ruWn 
E:ağ <-!ö.."lC~f(' mü J:ı..r dagıtı1ınış-

ı,,. H~ırad:ı 2:.!t 91.Jbay ve t'ı:- buiun
art:&ta di. Bım.J rıo y .:ı. n ız 86 IJ. Ka
nad-'h ~dı. 

l!u Eubaylar·n ve 1-Je.rm b r (.'<l&:...
rıa t \"fCtoria Cr~ r.ışanın. \et'l.!:nıc> 
ofrr~~ı bu b.:ı. :\:lna inQ:ıllz:12rin n:e kn
ti~r ehfi1'!'ıll'~"'t ve.vr.l';clex&Ui gı t<'nmea
ı, clfr. ıı.· ı-b•,.. bldal'!' t:.x:.erıl>eıi bu 
ıı ~arı rn i'tııla 50 ~ti~..;ye vtri}.,r.i~t:r. 

Ballıkta 10 bin looilfıt<>luk bir 

(Dt,,•\üDJ. ba: 3. Sü: 5 dt>) 

Çin kumandanları bir 
toplantıya çağrıldı 
\!"~i~, 6 (A ~o\,)- C; n Gffitı.rall O;ıng

K<y-Şek bi:;lıı.m Ç\n k'-'1Jlal1Ca>lm)llı 

12 Birin.,-..iV.·şı"l"«te 1op'am..:y.a. <h!-ı.·~ 

ı·t.mlttir Bu topJan~·cia Va•nclel Viı;.. -
nin de bıı.lun<:ı~Jıtı .ıznn(ldilll:<'k1Nr. 

Vali, bazı bakkal· 
larda niç-n şeker 
bulunmadığını 
Bakkallar Cemiye-

tinden sordu 
S<1lr,m12 Balcft.:.aı.ı.:ı.r C<ms ti ;ır. 

ıyeniden Şıit r sj lkeh c!<n cJ Jd' (1 

ton şeı,.-<-r> m!'nsupla ın t>'-""'<'l r, 
d.ğer taraltaıı snn s;r.n rde ba ı lıci< 
!<al ....ıa ş<'kc b ı.lcmnıımı:ty-d lı~ 
mı.."rt _ Va• ve Belecı.ye Rte d n bu 

(DeY~mı s~ 3. S'Ü: 5 .C:rıl 

Bir Amerikan deniz
altısı batırıldı 

V:,;, G (A,A.) - J\ ,, il< Thıh 

r-ye N u:.--et. 1 G ff d=-n: za11ıe:tlUG 
t.a ~ ğı tı.&be-r 1~ ''e ... -'ktf'dir 
&ı -a'.tı 15(10 loni:latı>lu ok.;> 

::'\-I.1y s l9il .:ıyınd .. Bt)t. ındırJm t1.t. 
!\fürrıth>ııt.ı 63 ~ciıı n rıii! ddktJA.i 

Dün ak;:örn K.ır1al \.·c c \.ar1n~ 
dakı kfu>l<rde •kı k ş~ · cj;ır >t:
rE:tte :yara'.ı-yc.n ,.<' ecrcıfı !::aatler
ce orku ve l<.J' •a u5"H n kudl.il:'
muş bir kurt ıt;.jf uhlano--ı r. 

Dün ııık{am saU;t 18 de I)olı;y

bağ köyüı:ıe ~mb ır ku.rı inru!ş, 
kö)Ü.n nıetlhalin<l{'> relst!ad:(r ı;.:ı1 

kövlüve s:aJdırımıo:: ·~ava1 ' ,,. rn.rj-

lan tren hattı I 
henüz aç·lamadı 
Haydarpaça • Ana .. 
uoıu seierıerı y ce 

IJ.ilıııdrrı içinde mi yüksek 
sali.-h )'·ete, ulağnnih~tü iınk3nlara 
ihti) aç duyuy<>J". 

PasH'k Harbi 

Yeni Ginede 
Avustralyalı
lar ilerliyor 

Apartımanlar kazandıran bir servet ve ihracat 

kaynağı : Çöp ve Paçavra 

~ v .-J 

W!addit yeı<Jeriiııdrn l'S .1 rır. 
Diğ€r >.öy)üler.n yaıdıınıa lovsı.ı~
ları n(.fCe-5'inde aııgın .kw•t, Bul
gurlu J:r0'Ü İf1!.lK2Jr<'t:n" ooğru 

tDttYaırıt Sa. 3, Su 5 dr) 

başraciı 

\'(' <omi i ti!rbaliınize bir nigeh- !------=- Dc.'•'."'l ~fÜ{l y::.(.,, ~ !-.lİrekii yağ

nit•r]:r 'J rı::kj a tr< n hattında da 
nıiıııaka't yi l<.ı·t":ıJ..~tir 

Her gıin .'Wlyısı biraı. kabaran 
be) ;ız plf.l<alı ara b;li.ırdan bele
d'•yc erl:~nı arada bir inmek zah
mcline katlnııarnı.. \'c Eminönün
deıı ba.~lıyar3'k h'.ıtfen tramvay 

duraklarında be~er onar dakika 
dursalar h~ olmazsa .k.ız çocuk· 
larmnızrn n•~'ı t~rtaldandıklarını 1 
göriir ,-c buna bır çaroe ararlar!. ! 
Belki kMlınların ~e erkeklerin 

ayrı ayrı kapılarddn tramvaylara ; 
b"nmeleri b:r tedbiTdir. Fakat 1 

l ıllardır J{ii>prii iskdcleriııde. va- [ 

purlara e~)·a denkleri ile insan
ların bir r.aada git'.!p ~ıkmas.ını 1 
dahi ııizamlıprnıyan belcdi;e· 1 
m"z acaba bu rn'1ta buhr:ımnda lj 
bö~ le bir tcdlı.ri in:ı:...bat altınn 

Loıxira. 6 (A.A \ - Yeni G!n<ıde 
O"·.('n Stoni•:•y dıal:arLnda AviJStraJya
lı kü\'vcı.rı· ı;erlEnıe:..t.t-fi.jrkr. Bu kuv
\•pt1rr i<oji \'e ~fy(ı.)a~·a·:ya v~='ll~ 1 

b-.ıl u rıı:ooktadırlar. 

ÇÖP TİCARETİ 
Nasıl Yapılıyor? 

ilan d:)e taşı)or ve ne•illerm ıın
tida~ı ka~">ı:ıda bir m.Hli dina· 
r.1i. :n ka~·n..,(', okır:::.k bcl:rtiloı uz. 

T~tr 1< t;ocuğu ı11azİ) i lıatırhar, 

1 .. t=..hi n!•ur, JC~_:;ııu·.:l~;li ;v:ılf~ra 
ı, t acı} ı ':e tatlı:_.·ı. ıı.lıraL: \'C s,a .. 

ıde t1 d .. rL.} rn l15di:;clcri t; "~ren.r 

\·c b ınılli rlö~iinı no~t.-dar nın 

de, i.: ),l!..•ı!!! nc~i!Jen nes:ı. 

idrnk cderkoa <inın'3 :WnLğinde 
..- ili ruh , . ., ır:ıdc •nıclıi;"ni bile· 
)e<:ck, b:ı tarihl dn}!arın nı:ras 

İn:ln ve giieüoden ]ırz. alarak is.
tikhulini tohakkiimll altındo t11t· 
masını hilrcektir. Bunuu it;:.Udir 
k:, her nı!lll döniiın ~·ılı l Ui İs- 'ı 
tar..bulun kULlUİH) ~·~lıcJIHlo:lll.İ.lltİD 

k11ılal:ınr.1~~ında da tnril,ı ~e ı 
ııı .. ?Li hut1ra;, ı taı.~-z: iic h~r ar::tda 
istikh.le ait biı hı:ıbn.,ıa ı;üc

lcnme:ıin de rıılılorııııı<daki reh
berl'ğiı" vo l.:ayıcıkhğ nı bulu
Joruz. 

f,TE/11 IZZF.I BENiCE 

l~\~fın~ay - GP\'Ve ara~ında 
kc1,:nr•1r. 1rın hatları <lün öğl~-

d~n !'.nrr.ı .' ı,ır'o~r . .ı.ğm~dığın
dan d( '. oml ç~. rrnalarla U~n 

geç vcı 1 .t t<m'ul~n:ı § ve gece 

'"~t 23 30 <la Ar.k ra c!<Epres, 
SEb• kıır::;ı sa.at l de de S,\'aS 

tre. Hu.) rpA d, harı.ket et
rr.ıf!hr 

~ : S, Su, ( C.f > 

o !lbil.el'.ek nıi?. 1 
llcHi l'l\ct btlki tle n la , ... 

rlaınıa h .} ır!. 

~1Utlf.f'k 11ça.k~11rı alin Yeni B~.!an

)-<>da R::tJ ıl'a. htlcıan c.•tn-.sl<'J'\.!ıi • U
çtk, .. r 12 ton bono~ a'rr.ış,aı'dır~ 

Şimal l" f kt.e kıdr""'"" Adalar 
gı"°:bımu i3ıgaı .rtıp s olıa.?1 A-r.erf!t.an 
kuwetJeri pmdi b d<ın hor gilıı 

K"'1ka Ad""1l>ll t:ıacl"\14 e\ıneJ<~ı·-

1 . 1 
9U uç :ş,.ar em.asında 5 jaJ)Oll cl<."'liz 

ı tn.1'.: p e • tır 

A. !l h ·~ N " '· m tel>-
~" 

(Dev<:ml S : 3. Sı.. 5 dt:) 

Hiçbirimizin kıymet ve ehem
miy t vermediği çöp k tul -

rından neler çıkıyor? 

• (Y ) 
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HALK FiLOZOFU 

TEKZİP HASTALIGI 

Jfoik lıek.7;!"· ha-.talok lıafind~ 
dir. Il r n~~e, bir te,ekkül 
ba.~ınd.a bulunını 7'Pll, h-ışuna git. 
nı.5taı her ne\.~İ n~r~~alı teık.z.ip 

etnu·ık h~\·l"~~ne ~IN•Lr, aırnnıa, 

ne~ri~ •. ıtuı lı.a.klkaıt e>trn ~ı \"e:)"a 
<>'111:.t:tt.a"'i.1 n-Mifı~nı J:.ıı.tilıd;r. Onı.....-o 

{,~·oo:ır ki. oku~ ltctııL1rı-n eksel'Jsi, 
gıt1.eleluıod-e çık.an geli.-ş ~giiL.01 lıa,.. 

\ .ıl' it>re değil. daluı. zİ)••.00 mii
te~k h-e-ı1 t:-httnll11')otlı ~ikle tıeık

z ıJ.e ırJrıya.11 ha.teri-ere iwın-ırlar. 

l\I~~!..\, n~·l·arca C'V\-elt i~n.~hisar
lar rJ-.ırt"s'n!n k:ifi nı ~~ .. !anclıt ,.e 
<k•a<Hl• içki )apa.:a.k kadar Hi
zı ımlu 'ptidi ıııı:;dde>i bulunınu.dı

ğı, iıçki buhrGınut1'tL ba}:~tereee

ği ) a1lllır. Dethıı.l aijükadan.lar 
,:,es v t rU-: 

•- Ha,rır .. Şu k.adar sene )·eto
Ct.~ ~a.-tiar her~ey \'a:tdır.• 

Ar::ı.:i..111 birkaıÇ a) g~er. Pi)·a
rı fa ~ki huıhran1 b•şla.r. Seoob;, 
cnelce ) a:ııM ğı ı;<l>i b'.r taıkun 

)JE;-;TT 

s!R ADA:\l 

B :r ga"Zc-.t..,Je, şö~·le b;r ilan gör

dr ''" •S!llle<!fk kinsı P"'!İn , ·eril· 
m~k üzere dört beş od:ılı kalori

ferı.~ b:·r ~partır.wto .aTa.ıun:ıkt.a- 1 
d•r.. 1 

Bü ~'!o b :r npa ı I ıımıın.ın ııu za
m .nfa a) lığı, ve nihayet ~cn.el'ği 

kaç liru.dır, dii,tindünüz mü?. İ§
k ba~ 11.l '.l"'h:ıJJ ı;ındaın haberi 

:bult nuı~ •n nıes'ut bir adaıım!. 

T.\Ill}tT VE 

TATIL 

Geç.-ıılcrde bir gaıze.ı..lc şöyle 

bir ho.Lcr oku.d.,m: .l\le; hanelc

rın lwl~i d~:·ool~nc.ktOO :.r. • 

Fa>laat, r&kı buhrılllJ devam e

derse, meyhancleri.n ta.Jwrıili de

ğil, da.h:a ziyade t•1ili me'YZUU ba

ıı: , ıir. O z:.illll.O Y~rnyı:ı'lar. 40 

. gün 411 .;oce ılüı:ilıı, bayr8"n yaj>

sın~u.r!. 

SÖZ VE tş 
S.\XATI 

Şö) le bir llilııp l'Cklamı: •SÖZ 

s.()) k1.nek ve :~ ha~atınak ~·n'atı!.
Fakat, hu iki hidisen'n nası~ bir 

fo~· me\'1m haf"nde te.k k:•ta!i,> ha
lille geldiı;Me Jı.aoyrct ed:ycl:'loın. 

Çii::.1;,ii, SÖ• söylcn~'k "'l n, iş 

b2Ş3nna.k ayrı ıSan'attır. 

Ayinc.ı :.J!;r kişin'r, L.\:a b. kılmaz 
AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

nnadrd<."k-t-in bulu1nmRyJ~Klır. Fa· 
k;ı,l, u.lakada.r ve nı<>S'ı-l oı...o kim

"" çık•ıı da: 
•- Kubat.at h<"adedir. Vaı.tile 

'bunları Cii..,<;iinec.ık, te-dar'k ede
ccdc, bir d"'JJIOya stok edecektim, 
buRıtı yapamadıın. Onwı ~'Ç'lrn ş~m 

dl buhran ~du .• denıeT. 
Bi.r ha ka mi..al: 
Ayla.rca evvel, gve-teler, lraım

vay iş~ilnine kafi miktarda = 
ya,pdmad ğ'•lll ~azarlar. Bu yüz
den ;.,_..,., terin ba.,ka iş arad>kla!'lnı 
lw.lbt..- •erirler. Bu, bir ikn yeri
ne geç'e ya .. Hayır .. Derhal ted
'b.r alacaktan yerde, tekzip ıuelr.

tubunu ele ahrlıır: 
•- İş.;oileriıo>.ze kafi zıam yop1l

m..,,t. r. lle,psi ınenınundurhır.• 

Sonra aradan birkaç ay geçer, 
geçit1C111w;d:.kleri i~in ve ~şi.o zor· 
luğu dolallJ>İle işçilerden biT lrn•-
1nı :.darNleın ayrılır ve bazı ara· 
balar garajda kalırlar. 

K .-one dert J,.a na.r!iln? 

Lokant•larda tabl
dot fiatları 

Bazı .uhntacı lar tablcbt fiat
ları ı>ı belediyeye bildi.=~"«l.ır. 
B. r kımıt ise yağ ve sebzıc oot
lar •mn hemen her güm a.ni:ması 

karş.s:rr.da ni~--takar b~r taıbklot 
f;,j'l;nı n:c:sbit edcuni~"e(!c,iclerim.~ 

b:;Ii,,ynlş-'<,>t'dir. Belediye ise mu
h•k.k ı, t.ab'dıot .lı.dıı.s etmek :'S

et- ~ ı:Jen \'3Sati bir ıah~<l.ot fı,

at nı tc lırt e<l<cek ve bu hu ,.ıy 
!€''ttlk ornn.a~cıl: ...... 

---o--

(erenköyünün elektoik 
ihtiyacı 

F.l·er!:.öv nahıyc m{idı.i:ııJ'~üniin 
bul< n<iu.ğu binan.n !1.m.,. oılun~ 

ması 'Ve İ~rMlköyüne efP.~rik 
cer<'yaı ı veri•mı<'si J>elediyedın is
lcriln, lır. Erenkiiyünd~ bazı oo
tkaAarm ve ·bu cyarrla Ömer
pa.;a ~-ç·dr n .n a}'Ci-"llö~ıınıası da 
beled .yeC€ clektrık 'daresihc bıl
ciıı·ibnLtJtir. 

kcrerlköy e!eldtvğ için evvela 
abıoc.., \aziyet.1 tcUk.:k oılunQeak

tır. 

Ebe mektebine talebe 
alınıyor 

1'.p Fakülhesi Ebe mektebinin 
yeni taltbe kay't ve 'kdbu!ün-e 
b:;ş'anmı~hr. 20 - 35 y;.~ :ı.rasın
daki bayanlardan taEp o1anl.ar bu 
aytr 24 ilr.cü gününe k.da r Tıp fa
ki?'~e!I' n.,.kar.ll:ğına müır <:aat e
decak:lcrdır. 

liAıUseıer bizi iıaJ· 
ret içinde bırtllıı~or! 

De~t'r~l aı'.ki<b-..L:ı-ı Feı-.Olın O.::ın::an, 
tOU.nıhurıyt"b te, p·ya.eeya, Urt..ı:·;ı::a~·a, 

f:a.l ;.·1..,kJS.ı•l...,,ler nı•, ko. ı!u\ şdoiıl ve u
suJ;nı-.ne d"lır yllıx. f; bir ka~ ~ı 
dı•JJk;rt!e okırlun-~. Aı"-'·ıda.ş!ın ct.a, bl'
n!ı.n gıbi, L;,.r taık..ıın :k.lIBadi n~Ç.;>,•le vt• 
ha rt',.;.Lt Pr kı;ıl"iL ... ı·Y..ut hayret ı.çiDdt'ICi:r. 

T;.11 k:1Yede. bu dı•rı•c·~ h .. yaL pJh:1l:~ıgı, 
bu Qt'ı-ı-ce ırı:d yo.ı.luf'>u. miıl.r.ır.ıra,:;.l o·ma. 
m~k. liı.!..nY..;ır !'~L' ~ur!ü n~\.'.haı\ı..":lnf' eder 
ı=t>ıiz., l'<iılr; z. bu nı·~t·>·e ,·.-rırsın:z. 

lıtiat\ gaor~ ;,l)~.)~I i ı11eae!Cy kavı'aYWi 

ve tı.oL.:.ş US\.lllı'r:rM• kabaha'S yu:..<le"°lol
yıor. Ya<l&, Tıirlto,."hli, biz, harp C''Wno
mis -; b! 'tn'}-ot·"z 

,.l, g.,..ncu, ffn;~1tekir azıl:. oi.;.bf\,r. 
Biz, ..t:. r ..)lr...ı da..iıa kuvvelılı;> ç.A.o..ıbi.i
riz. Oy,ı· ınoHidı•,e; vardır ki, f u\.leri
nin ned~n bu cieret-e yü.kaek o!duğu 
::A. ... 1l'r::ı· <ıs!• n.orrn l o;ı· cr\•ap b•.ı u.rı.a.

ınam ... ktadır. 
Ben, bu. süolA..ın\a:"('j a, bir ırA'ıt;ı.let ev

ı.-c..•l, zcyt.ı'J.)'tiı;, P::.·ı.nç v~.ı.: g:b ı bir 
Jk,i. a:1.af.<le11:u nrenb'.ından b4"1Şl~·;tn J:ı-

·a1 a ı ret e•tırni~ .. un. Fi..ç tı"'i:ıbalfi~'«

ya ko ... p 1 rı·acı:aı ,cJ:ylt• ôe'nt."1>.!ır : I-leır 

ınradıdc, b·:gun satıldigınıu yarı fıat ıne. 
pek a.a taıt·l:b.lir 

.l""::ubt,. Uın'ı.ı yapacak tr-~ilat, işten 

an~a1· Na.o.an, ('\. ve..ıVCn. tcJU.:·: d.ü.g.U
net"C"k bııgı \'e ~ Jrr:7i gO:-ece.!<. na
r~ göz 1.:.:1.ı:mlr. iı:ın ı-dı~ ve daha bir 
çok mrmle!.ı•t lk~·lr<lım ki:losu 4 ku.
ruşlan ş:.thfan \'l' tr.lJşteri aı·11y&n dD
ma.ıet>, lstanbula ge:iycr, kıyınet!i bir 
meloa ctLl)'or ve 30 'kn..ır\ıja sa.tdıyor. 
AJ1kada,...ın g.b!, b:z <i-e aynı SLJL s0ra
bH'i.riz: 

Bu da fp·>tkalade ~art.Ia.rOO.n rognn 
b4r aa.ru.r·N. mitlir'.'. 

En y.nl:ş l>aıx:krl.m'z, bir k>ç delil 

lekraır e~l1.j:ıniz g'i~ ihtikilrtn b1~ 
İ.91.aıibul ~eıtırinck~ a!".:...ıne.k, lo:lntrolü İs
tarı.butda )"J:pn.&k, p:yoı.S3Yt İ.c,:tar,ıi>uid:Q 

tam·n e ka:Lk '.T.6:!ı:;tır llı•r nıodJE.!'W. 
i ~ cc~ıj: y"ııJ.•n bu ~Miı·dp rr.üşfıe
riıye a!'lOOildlj; yere okıad&r ge :rrli.ği 

~art tr~,k.~ lüııım ,g:>rn:llJ')rt!Z. 
'\'" .... ııut t'l, te.~ını d~rJ; ra
:ka•. r p\l"nty»ruz. 

Ş'lldi bu lşlrrle İ "tar<ıı,[ BelO<l)v('<li 
İlk;t.,,.t ~ıl.odüdiljjü n~cçul oluyor. Hal
bU"ic· bu trUdiJrlci<_ nbk3.fİdtr, Bu ış:e.n 
yiitp.J-rnaız. r'iat ylikse. ş.i ı:iaoWl:-;ını, pa

hohlı;:ı, rı.ta.nlbııl Belt!<l:!Yesi İklısat 
1\li.i.dü:·H.!ığtJ. mt·v-ı:.u.u o!.:ı.;ı:ııic kabul et
mek haı1.•·= t-n büyilg~ıcl:ıır. 

F:lvalki, Bel·e<.l'ye b0tÇ(ISlnfl' gi)rl"', İk
lıst:t Milıdf~ılü~ bh· i.hllAle me\."',ci.idı.r. 

Fakat, bufla ra~en, ~ı~. QOk. da
h:.. ge~ , .• mc'ıtllırrlir. 

Gorı.l.'f'en köy kılavuz ·ner mi? ~tıe. 
pıya-a m.t"Y.daında, ti:ı.tlar ınıo;ydal').. 

da, haya.t ,artları me:;)'tla.n.d'ndıı 

R. SABiT 

lısi bulma buhranı! 
Der. zyollar> ı~ tramvay :.dare

si ile belem;-;n :şçi 1:ıw1ma.kıta 

çekıt.ihler} nüiülıat artmıştı.r. Tı

ca·rn!te ve seyy.a~ sa.hcıhkıa faz,. 

fa .!Wr i.ıın'd;.ni clıişl.İJ'en !bazı şç:' 
ler de üziiım. kestane ve em~aJ.i 
şeyler satornağı teııciıh ederek ·be

lediye k>lr'J.ZIT~ i'Şlt'I'inden, b.'le>

\1. \ct.-en, vatma'l' 'ct:ı.n ayr\.'lllŞ

laı~ır. 

Ü l' ~d:tt trrur .. 1.r, v rdcıre-s~nden 
de \"a •man, b • tçi bı:.'ır:ın1 fa.ır 

lnl=ıotır. 

Pa•abahc:e ~işe ve cam 
labrihaııno rekabet! 

Dev:et, Ank.a:ad..1, mıcmı.a·la-:-a m-:ı:~- 1--------------
P<.. ab.ıhçe şil;ie ve czm fabnka

su;d~ san'at. öğrendikten sonra 

ayr an ba'4l. işç•ler İ1lmİrde tesis 

eH. l<:IC'ri bôr i:naJ.a'lıh-Tiede ba.dak 

\"(' mJ':ıa şişesi imcl ederok ıbu 
sahada fahr!k.a ile fııdeta roka.be

te ba~~mı.Ş'..ardır!... Paşı:iıatıçe 
~e \'e cam !abr.iikasa bu y~n 

tpl.idai madde olan cam, şişe kı

r•'kılarım bulımalcta müşüalfa ma
rU? k&'ı . .'TlLŞt.ıır, 

ta:n b3$~.l 9'YrlO& b I' nll'.J\Cn wrurıt 
'ecir v~ bu tah;.: at &C"1E ~··, bır kaç 
mılyoo lira tuta . c:azı .. I r n.n h<;;ber ~ 

vC':"dJg·n göre, hu.'.\:Unet, Ji.~ı~rada J 
me.rr:urların ik.amowıt• ın.::.ı!-rsus ~µartı- , 
n· r.iar yapUı.mıya k;rar vc.m»Şltr. Bu 1 

J;;,ara-:" hf'm·'n ş.'lTlı:iL ır'1 b'b\k edıiı'{"E"k. ı 
~ upw.!llk z.ımJnına nu btırak.ıla-
Cllk, •bolmlYQruz. j 

, Eğl'r, b~ kad:ır, lYJ .~·'n zam
!arı m4!'1Tnn':ara \"tnlPeok yeı~. bir 
husLt:I ~ 'n~ geıtirillp ona 
verilseydi vr ~w. iıl<.am't'\g.llıları Jıı.
f& e<lllııeydi, acaba, bucuo Aııkara., ne 
udar l:uia l>ııo:ya """"ı> <>lurdou•. 

BÜRHAN CEVAT 

f EDEB( ROMAN: 111 \ 

AŞ~ .• ~~L~ı-ı~):AŞI 1 
tKİNCİ KISIM J 

Zecıırn et>.;·~ ~~.;;;;:,n kaçırm:>rnak 1 
İç" »ou oz..mu O)"Illyacağlnı bılt:tı 

Sü<an o gece f •'l<nl de aii enmiş< .. 
Kc an ?dc;.ya .:i. -gı :ıamar.., Sı:.lzan 

rn ~ y~rmuş a;-aıkı•:ı dur.uyo:-dıu. 

üeeu XJ • ~ ı.e.;ıu:\ !eşı>nı giı
•• n ı:<:a.e ç "'' an r•'< b r g ::Chk 
varc. . 

sa!l<Oi Kroo!l. ne arosn::la h!ı; bir 
fl'Y gecı· .11:"1J\ı,;l g'bi e;:ak\n gı1.ı. 1utnffiı~or-
au. 

U...1..ı.r.ı.• yere'!t: 
- Bu ber...m için M saadet deci.:; 

y f'lk v~U bana öyle bir arrat ett:n 
ı.,, g •lınr,y~C'C n •a.odım. Bek;e,,_
yo. 1(1) da do~. 

Konanın la.rı çatıktı, koduıın. 

ta.c. >uzu vı• la.ti. ıözü <le ge"""ınedl, 
ı't<an yuzu gU!medl. Boi!ui< bir 

1r9 . ..ı. ' 

::_ Ser<rle loonupcak \de c:dld.I şt!IJ'· ı 
lf m vor, dedi. • 

S ..,.... b ç 'isldıno bozm:ıd.ön. her 

- Kom;~aıun canrm. 
- B wı evlı o,Jı;ğ 6ğrenJ:lin 

ck>ğıl nıı". 

- Tes:ıdiJ.ten ög. ~dtm. I.ğer sen 
daha sıamımf olup b.um hucu .• 
K~.an &('l1. b'll' &•'&t't' &Ozü ~esti: 

- !(artını ~rxilin değ;} mı1. 

- Evet, SCl")J tcb:-ı4c Pcl.erıın, Bacyao ı 

K ı>nan D.ı ğ; ı QOk g'(>ze , bor k tı<i ın' 1 

- Rıoa t~r'm. y.:.lnı.z soracakıaruna 
ceva.p vc.-, Sen ıoı'C!Jklen sonra ka
r.mı ort.J.dan kaybolOLJ.. 

Bu sö< Siizanı il'ııertti, !olot N'YC
canu11 yend., beHı f'IDIE<iı, hayrf,,_-t;e: 

- Kayıp mı oldu! ••. Dedi.~ • 
- Evet. Evin'-: lrııce t.ıı::.m boylu b~ 

kadın IJÔ.\rrJİ$ ... 
Kenanın !"'1ııeC\iği alayi.ı bir eda 

ile- ımrdu: 

- Saıkuı bu kadı.n ben oJrnıya-,..,.r... 1 
- H;ıyır, srnl lıtbam etm.yoı:u:n, 

-

1 • TAKViM 
., 1 ı. 58 ııız .• 1 ![ or! ı'cı 

F.'Yı.«Jı .. 
153 

RA,IAZAl\ 

~2 1 '!4 
, :, 912 Ay O \.ss. · ı •-· 
İ . Ueşr:n 

S T t""<~ s D ------
7 02 !2 17 

6 
13 ~2 öıie 6 18 
. 6 16 İltlno 9 32 
18 H Aktan 12 00 

SAL l Lo 16 Yıb; 1 30 
~:4 t""'..sak 10 39 

Oılri<ii ~,.,.,in b ıiln scıka~a ç>kmadı.. 
ğmL ~Jiyıonm~ F<tka~ ·bugiin sıma ince 
ı.ızun boylu bir kadLn geJ~ ... 

- O lkadınl mı ıUıam ed:ycı-su.n?. 
- Kin~yi İLhJ.m e+:rr'r'-i,YQI·um .•• 

Satlf'()I.; a rtıyoM.tm, soruyuıum. 00-

11 turı.J)"Qrwn .•. 

- Karwı arıyo~l.i.n ve ararken de 
cmu b~:ırn :k P:çıı•cüg.'l')a h-.k.ı.... /Vf-

Eıw1, 

& nan krsin oe-."Op \'erdi: 
- E\·c;. k3run or~ada.n tarbol~ 

ca on.u. ıten·n ka.tırti.J.gına hU=r.-etı,m ... 
- Tcşc~~ f'dı:ıır\ım ... P.'ki amma, 

knrını r.e d'ye aQ:.rnyım? ... K:ıçı.rıp 
ne yap.:.ıy11n?. 

- Çünk\i. kukan~yonsun... Çünkü 
korkuyorsun! ... 

- O:ta banıa t.:>ı'cih C'deceğ:-U için 
ırıl kıoıtt UlV'O'ı rurn., ... 

Suzan hı·o milstdıııi bJ.r eda ile de
\'Ball. rtDi.: 

- 'för.eıızül etın,ern ... Onun g<ı:zel
li(liz>dı>n k<>l'ka<:ı.ıt kadıır çd<>n bı, k.a
dtn d.f•ıı;lim .. • 

K<nan Suzana baıkıyordu. Sen n !'dit 
sa.mum ~~u... ~.,;.t göz 
bebekkrinde sevi<ıçlo 1>1~ ki>t.liı'&".m 
elc,.lrrin> göıfu g b< oldu, 

Sü:z:an d<>vom ett>: 
- Herba !dıe beni k'adwı.t, J......a<t m :.nı 
ü~ •• 1h.~ Nt.111:rt ~.ı:ai:b .•o.i. 

(Doı\·amı var) 

Hare Vaz y ti 
Doğu cephesinde Tuap-e ve 
Grozny şehirleri, Stalingrad

dan Önce mi düşecek ? 
\.. Yaz~n: 1. S. Eski Eükreş Ate~cmiliteri 

DOÖU CEP~ll'iDE: 1 
Sta-lingrad ıuuarebeleri bütün l 

dünyayı h;oyrctler .çiııde bırakau 
ddl:ıetile devam edi)<>r. Alman 
kıt'aları §clırin ~imal mahallele- ı 
rhı.i :şgah.? \·e Rus ınü-Jafileri.nden 
tcuıiıcleuq e çalı.şıyorlar. 

Rtiblar ise \"olga üzerin.den iI'- 1 
tJbat .kesilroed g .ndeu takvi~e a
labil~orlar; halla :auslar nakliye 
tayyarelerile ku' •·et yetişti.riyor
lar. Alınunl:ı.r nehrin şark sahilL 
tle irt ·batı keserlerse, StaHngrad 1 

ilubetiı>e epeyce ya.lı.laşm'ş ola- \ 
cak!tr. Mareşal Tin><>ı:enkonun ş;.. 
maiden )·aptljjı ) au taarruzları 1 
pek ağır ilerlemektedir, Karşısın
da Alıncın .kuvvetlerini tutu) or; J 

fakat bı<~ları maglup edemiyor. 
Volga ;le Don aru:ndaki ceph,,de 
Abnan mi.Wafaasa çok kuvvetli. 

Bununla beraber zaman itiıba

rile \'az.i)"et Rus.lıırın tclı'ne gö
rünüyor. Çünkü I. teşrin ayııuıı 

ilk haftası da aşağı yukarı ayni 
v.a-,iyeıte ge~iip gilmi~t':r. Geri 
kalan üç hafta zarfında Alman. 
ordmanun bıı~ka h&defler için 
büyük harekata gıMŞeıniyecegı 
km"Velle muhtemeldir. 

Fakat KaCkasyada Alman ileri 
hareketi ile yeni vaziyetler Rus
lar çin yeni tehlikeler doğınak>
ladır. Karaden;z sahil ın:ntaka
sında Tuapse limanı ile şarkta 

Gl"CYLny ~e-hri ~i,.filik en ınüh;m 
iki Alman hedefid'.r • 

Gelen h&bcrlere bakılırsa, Al
manlar Tuapseye 50 l<lloıııetre me 
s:üeyc gelmişlerdir. Bir kısım 
kuV'Vetle sahıl yolundan laarruız 

ederken bazı dağ kıt'aları ile de 
bu limanın g:rrbm-doki dağları 

aşmağa ve kmatıcı bir manevra 
'-rapmağa ga~·rel ediyorfar. Dağ
ların karla örtülmü.1 lepekrinde 
ve yamaçlarında dağ muharebe
leri cereyan etmektedir. Alınan
ların bu limanı 1. teşrin sonuna 
kadar Uı>tctın<>leri 7.llyıf bir iıh-

Çarşıkapıda su basan 
dükkanlar! 

Carş·.k311?d.a. bop;ı,lı çar>jıya .gt.
df'n yol Ü<?'~r r..cl<!k; ık..a>alio::ı,syıruı 

·bo:ruiarı d:ar o'ıd·u.ğu içi:n son yağ
mwr sı.tlarını ~·c-kenc<'m··ş ve bu 

yiiızden orad~ık' diJdoaınları su 
b~tını;ı;t:.r. İşi·n gıar!ıbi hu:rada.ki 
dLıkkı.j.rı::.lar·.n sul,ı:ın bosa.l·lihn·a
sı dı:.Cğı.n i :ra:yc no.za rı cf'..k.kıate 

:Wrr:2.ı:r: .• ıtır. Iler yai;,ımurda te
ker.rürü çok melhı;q: c;!',:ı.n bu hale 
bele<i'•y<- !boruları genh;lelere'k: \ 
mfıın.i o~m,ta·ıdır. 

fl.1 A}{f<:PMELERDE t 

E.lcudü 
Minelmevcut ! 

dö\"ı:'ne, u-uu,,ı.i ~ bpr·h.lf'lP 0.),J"T'rlırı

<.:ı.. l.k. dıav3.sı. açn ı lL. Dolaıırl.ıırıctlık 

da\~,l u.;~n Şı•r'.( :'ı.1:..:llu önıoe ~ 

aldl: 

- Ett>-OO'ırn., d+:~dı; Uç ay-d.11·, t<fmı üıç 1 
~ır b.:lna bor~·~u. Bı•nı boı-ç cii(ye 

hndu·d :; on l:ra nldı. fiq- ha.ite.da ve
rı·cekli. lla hlrgi.iı\ h::ı. yarı.n chy(I' o

yıa!adı .I\1e1't"r :ınakısadt <00'.cınd.ııma.t.. 

mı.ş.. &•n ~, ~d1'ın orta.iuırla yJka

Jay~ 4'ıC.io;aııda.t"flı'6ıl.ik. öyle olmaz., bOy-

e o:ur!• diyt~, ka.f.wı.na k:ıfa ... ına \'Llıl'

dum. İr..ktır ~"t!'k uı.:ğil4n y<ı! .• 

Di.i\m-,.• <ia\"asL a<,;an Satwı tP eö7. al
dı: 

- Et~ın, dt'cii, Elcudü rr.J.n~l

.n:t'\"OuL! r~n. para:>~ var ... a \·eı-ır ... 

Olın'U0SQ, nı• vercct'k? Ben bc>tu.ımu 

ilik.ar etnnıedtın. ~IErıt.çe söylı1dı.mı: 
- Aı·tari:ış ! Jş ·'!' ~n 00-.t.uldu . .E.lırne 

geıçoeceg inı t~.n1t et~ ~·ın para~.:ırı aıa.:. 

nki.d~m. SJna d~ ı ah..:;:ıb·ını a.rn:na... 
oe yJpay.nl'' \"ı , ht1 Y ·<·e i\1i.lıl>ı..ıt, ııey

lf''o.n Mah-ın'llt' I> 'il Lrek.oca Suı[tan 

~fa.U:nut efer:c.ım z b:lt• 
O kaci.t r t ~ l ı . ı~.: z;~nd~rı kf'-

6İıl, dış.ire.cJ~n. f~··nagı ·• 11 art~· ·ıp ta 
ŞU ...... 1 ı\!Tl ı>ar ... L-ılOl \"t.'E'Ylm cii;..·..!; bl.r 
tüı·l-ü oiıı-ıadı. &-ıı ne y1'..pay~m·' Yol
da ro..sC.layın{·;,ı, 

- Nt> z&n~ıı veı'l'C'C"ık~n paramı u
lan?!. .. D·Yı' ezerirrı ... yürüc!ü. 

- Kıc.~"nıl d1.~o..m; böy;e zo!'ba
lıkla, mı-13. ltWürl<· iş o~ımaz. E!Jmıe 

gıl(.•.ia"JCe, cv,elA seııın paru.ıu v-cre
<.°i'ğbm! 

- Doar.dum:>k !.O''• o!maz, böyle 
olur! ~ gu•Lhığ:.ma ı;arll.dı. 1'.:a.Uma 

yıtımr\Jcları yc:ı(>"~tl-rtnıya başladı, 

Ben <>nu ciolan.ci.uı1n .dtn1.... O b;ır.i 

dli\.•oü. Bt•r.oiıın b .... ra"'."'t~mi, onun cez.aJa.n ... 
dLrılnı.d.:iını ~I'lfl'lı. 

Ş.tıitler <io!l><'nilili. Mııhb>ır.e, M
d.s~ 503 ür.oü nladdicYe gU.'"!C suç 
l.RUU'f'U bulı;,;ı1!1\&dL:ıtnd<.n S:lb. :ı;,n l>P-
raır>.L ı: :e; ~ ... bJıi :!. io·. ,.;-ü :cOCi jt: n.fı 

ve ş1b;t.,fırt"fl şrha.dırı.ı<'r:yle :;3b~t ~ 

rillen Şer.! Mut! f·.ıı.ro da. -156 ı-ncı 

rrwddmin. &>r-dlUlolt fıkr .ı -ın..ı gör~ bir 

ay n1~r~tl1' h~p. ... n° k11.1-aı· \"e'!rll. 

!\1 tikeorrı•r -en çıkıt h."'t::ı..n sanı:·a, Şe-rit 

ea!{ elin yı.ımı ·ık yap)p ş;-h<».i-flt par

m:ı.gını u:r.n.tlp .... aLıya"'ak, $3.1.:nh:ı, 

- Ulan, ben san:ı g() t-erı.rlın, d1edıi 
Sl>lıOh, 

- Po!~ :1eorı'(i..:o",' B..ık, b•!' ~ t.f>h

d't eci'Y'or! l)ey~. Şer·t ho.lı hızılı 

yltriidü v•:- kıoş&.nık nH•OOivet"!leri ~ 

HÜSEYİN BEHÇET 

---- ----------------·----------

[Harp ç· 
Nevyorkta '''k ka·j 
rartma mecburiyeti 

Nevyor'k belediye reLılgın.:ıı. 
bir cımrı üzennc Nevyoı.C<ıta 17 
ka::t~n vüb:ck olan apartL'll'acla
rın pen;,.,,.e!erin•n gl"Ce!.eri kaırar
tılması t>mred.'.mişt.-. Aynca U:Ci
mtl ~;raL.rr:an!r.•n,, t'."Ca-.etı:rıa

nelertle ve y'D~ .arıa .şık ır ~ kele
me tertlbntı t:ıımamlarmıışt:r 

Gandi na!!lll tcv [{if 
edi~di? 

Gandi, son zame0nlarcla; e~hl
den'beri i~rr:et etmekle olduğu 
me<Şhur kuli.iılıes•ıliJ ıerke<lercik 
rr:eshur m.JyarJar B.rla'n;n yJ
l~ı .. na parti ~:ıte:;inln aıa!arın
darı olan on i.ki :ı,ılkadaşile yen·~~ 
miş ve t)r'<:da sükunetle te"<1lüfici 
~ı::yuıtdu. O saıba!ı kat fai Ma
hatleov Desav> tevlcfini Gandı'ye 
habe-r vermeğe ge!<liği zaman 
kıorçe lideri derin bir ~~1kuda i
di. Gandi kiıtlbine bwkaç & r.uka 
ha.ı:ıTlannwk üıze'l'e müt;aa.de et

me1e~ ni OO.y!arr.esini istooi. Ha
ımlanıs uzuın sürmedi. Ace1e bir 
bal"l)'o: meyve suyu ve keoçi sü
tünıden ibaret olan kahvaıtıs;ru 
yaptııktan sonr.:.,ı vU.l .. lntn !b:1r.fn<:i 

katında bulunan büyük bir sakın
da k,., d ıı: bçı{.'~yen ka:ısı \'!! 

parti aza.or1r. n y.n:·na g'tt.. O
rada oı:larla d, a etl;p ilôı.1-ıi oku
duktan \'C uıf~ık tercık şaıhsi iş!e
r:le nı~gu>\ ~'ukıacın roM·a dua 

kıtabınt kü~<i..1k bir yast k ve bir 
ba \'\an.ye ıle o güıı i'<ü gı<l.;.~ı olan 
btr ~ıs<- keçi sı1d.ıi vcı::. r l<'l<; 1 ımon 

~ '; ' ' 
alıp neş'eli ol'3r:::.k a ı'~ va u:((t. 
Gan\Cli'yı karş:lıyan k.<eı' cır 

•- S"'i. ve k:it:biniz l\I:ıs Sla
<ie'ı te\' <.ıf edeceğ md.;n n. ~e:;

sifim! .. • dedi. 
Gandi h;ç cevap .,,"<'rmt'den mü

tebe6ıoiman-e b.r ~ıv:r'..a aşağıda 
kend..sini <ı ı<.cyen arabalara d~-
ru ı:er1eci.ı. 

Ba§'la kcmoserin otamdbıli, 
malııpuslarmkt .:ırkada hauıket e<
tıler. Parmkalıkla.rın yanında bu 
m:-..r.za...a;ı s.ey=e<!cnJıer hı;; e<:all• 

de 
lıa•: Yasa Gahdi, d ye bağırıy-0r
laırd·ı Mahatma mü'.fofit b'•r jl"9t
!e muka.bele e~ıı. Mada·m Ganıd> 
kocasını kapının eşlğ:ınde Lğu..

badı; kendisıne be.<lber g:d.,.b.ile
"eğini ttikH ett.ık.le.ri ıhaide o 
red::iey'ıedi. 

ir İngil·z Am·ra!j
nin kızı: 

Gandinin katibe:gi 
Mon,ocnga ı;~r:rr~an maJıpı.ıs

lar Poor.a'ya g'lırr_(·k ~re ]ıusw-

3İ b ;- t.rcn-E.- bindil,ı,r, Sı·ya~~t ha
dısesı.z g"'.yozdu. Trcr.de G"nıd.i 
pofüs!erlc hııJ<aç k.!kıne kı<muşu
)'01', hat·v:ı. onlarla ~akaiaşı-yor, 

3on derece r.~'eli görün İ\ıor ve 
:;ı:ı.ı·,ra Sl'.o~•yoıdu. Pocım:ı'\i~n bir 
ot.orr..oıbil ma~ · 'ı.n hemen o 
cNard1 en· nw:1te~m iıkaınetgiih· 
olan ve A.Jr.fr1an'a a·ıt olan Y erad
n.:> sarayına göıüri.Ud.u. 

Sa.rayın Z€lmin katını teşkil e
den 25 m.-tre uzuıJuğund.a olan 
Jki mua.mam saloı·dan biı'ine mah 
poolar kı>nuWuı. Bu sa!on fe<V
kaliiıde ze~in halılarla duva.rla

nnda tdııımd ed"lmiş aslan, k8<P
lan ve flmısalhılıaı\la. bir müz.eyi 

:mdırmaktadrr. Küçük bir masa, 
bir yazı makinesi ve kit<ıplar bu
lunan salonun bir köşesi Gandi• 
nin !'azarı d~IOka.t.ıni celbetımiş'li. 

B'r İrng lız Amiralının kızı olan 
·.-e G::ındi i'.e 'ocraıber ocı'·~ı.p on
d1'!'l avnlnı:y•an kitfüi Mis Sbad.!, 
ot!er~x yavaş sesle: 

•- Bu k~ed~ çalı ·b!liriz.• de
d'. 

Bu oozle.-i duyan mı;ilıafız su-
bay: 
•- :ı.ıanlcsd, e'llirl-er gayet 

kat'ild:r. Diğer me,ı«u! yetler;niz
dekı iırt..ya7J!ardan bu sc~·er ist>
fade etmeniz lırdlciır.sız, a<lamla
roıı:zla heı:1h:ı·tı.gl 'bi~ temas ve 

matlbaaya yazı göndeıımek ya-sak 
w::!uğu giıbi z'JyaretçJeriniz bile 
m.ıı.l-ıdut k:mselerden ibaret ola

c.ktır .• İMarınıda bulum:luı. 
::\raohatrr:anın çehresi deı'\işme

d'ı.il:i ı:;.bı cev;ı.p verm<>W, yalruz 

göwcunda hi,,,;t<l. L·r bi.r i.;ı:iıiı2a 

be!Uımişti ! ... 

Ağalaauın sarayında 
Gar.tdı ilk günl<?T.ni Ağalıanın 

saray1nın. ef~ııovi bir cenneti 
adıran büyiik bat-.resindc \'e bal• 
h."Onda ®la ""' r...,• a geç:t"Il' t..r. 
Sarayın b ri~. k'·tırda bı:lunan 

oda.s: 15 ir-.ci T;i:ı taklrlı olan tarz
da G;~cr.rııişt Kal'J-Ol2s1nın ci
binıl.ği ile unı;tu lını:mı· "r 

Ganıdi'nin P.JJ; •h ·n.n mll'hf.c...;eın 

sa'l"ayına ı<apatıld·ğ:Jrdanbt"rr Hin
distanın büıyi.1k fi-e'r1.crirkle nÜr 
may"';ler b~şlarrıştı. Bıı meyan
daı Hiını:lı kadı ]ar seyrüseferi ak
satmak için ı;ıocukiarını traınwa.y 
rayları üzerine scr:yarlar. Gariar 
ve pa'.is merkcz!erı ha'l'<ın hi.iıcı:• 

muna uğrayor. Kalkula ve Bom

ba~-dak! •pN'k fıtbr kaolaTında g.-e
vı.ıı yak!a.ştıgını il'o.har eden derin 
hır kaı.gaşalirl: ba;ıgöı;teriyor. Fa
ka-t bt.:.tün bu.ı1''ıara sebebiyet ve· 
rer. adamdan bir haber alınmı

yl'.>r. Her se.bah mevkuf bufrıoon 
chger ankadaşlaTı sarayı çerçeve

leyen ,cniş ç:ımenleT weri·nıde 
gez, ndiıkleı:i halde san gün:.Crde 
Gandi görür.ımmekıted'ir. 

Gaooi esasen 72 yaşından fazla 
ve tan~~ıor.idan mu?ttarip o~du

ğu-n.dan bu sefer :çlıık grevi yap
mamaktadır. Mı.ıha!ız.lara karşı 

neş'oe1ı görünmesine rafşlnen a .. a
sıra c'erin ve u.zun duşüııcelcre 
d:.ldığı v-.!k.ıtlır. 

Yaya yürüyen 
Diplomatlar ! 

Benz .n sarfiyatının fahdldinr 
den scn.ra Ameriıkaııın birinci sı
rnf şehirlerinde yayalar çok gö

ıoülmef,c ba.q1,ıımışt~r. ESk den göz 
akbildi.ğine b'tt- sürü otonı<ı'.:ıı!le

rin kap13'dığı Vaşffiıg1ıon şe1'•'nin 
mı.ihteeşm ctddelerinde şın..dr 

d.ıplomatlara, nazırlara ra'f!devu-

1.arma yayan giderken tesadüf <"' 

lunımaktadrr. İ:mza toplannağa 
maraık.lı olan genç laill;ır ve <>r-

(Devamı Sa: 4, Siı; 6 da.} 

Awrrr:a llıt'2sı ve 
~merlkalılar •. 

Y=an: Ali Kemal Sunman 

Anıerikdl.lar ı:'tgide h•ıbc da
ha alışıyGrlar. Harbin Lurlü İt·ap

larına göre adınıl.-rını atına*• 
ça·h'l"yorlar .. Faka.ı harıb' ıı h'rht. 

rine girift rne:;.ele-Jeri karsıs: nda 
z.ihnı ~·orn1aktun da geni ialıut .. 
yorlar. Rus,yantn \·a1..i,Yeti b !has
sa diişüniilül or. i\ınerai.alılara 

göre Rusyanın \·azi_yct:ne 'c l'&

nubi Rusyada Almanların l.a2au

dJkları nııwaffaki)ctlerden 'on
ra Rus - Alınan lıarl>Znin gelecek; 
salhaJarına datr ~:ürütülecck nıii~ 

talealar ~u esasın üzer,nde oı.. 
ıııa!t görünüyer: 

1- Alın ... tarafı Rusyada h~ 
ı>alanını~.fır. 

2- Alınan. tarafı Rus~ anın co 
nubunda eıde .etf ~i ınu\ aff~k~ 

~·etleri kazan.ıııc,Ja kadur Ru'i"' 
larıu şiddetli muka\'eıneli le kar. 
şılaşmıştır. 

3- Artık 

bir emn )et 
Amer"kalı.lara lam 
gclm ",1tir: Ru~l:u: 

ıbundaıı s.orua da ınuka\·enı.ct eıııı 
deceklerdir. 

4- Ru>lal'ın dayaouıası Anış 

rika efkiirmda Rns) a)·a yarJ•ın 
için en büyük lc:,ir:i hu~ule ge
tirmektedir. 

Rusyaya yardım k~·f.)eli Anıe 
rikaıııo aı,keri ınuharrirlerinc:o 

her giin üzerinde 3: azı ~ azıl:nak· 

ta olan bir n1e\-ı:udur. R.u~~ JnıD 
~· ilki.inil haf+flctrne·k için Avrupa 

kıt'a :; ınd .. ı ik nci bir ceıı.Jıc ttttnak: 
balı.,:;.i b:r zaıuanlar 11ararctlc.n• 

nıi.şti. Fakat buııuu begün -0Ia.bi.. 
l.ip olaınıyacağına harar \ Crnıcla 

daha salfilııi.)et ~aJ1. 1b ı ıııak anıla.

ı·ın ,·azifc ve nıc.:,'uli.)·ctlcr-i dahi· 
lindedi.r. Onun l~· n ik 'uc i cephe 

lbahs.uin l~ıı1eriknn nrnthuat lLtJı 
geçen aylara ııisb<!'tle <luha sc s'ı 
b'r bal nlınası kclayca ızah eod' 'e

bifü. Lakin ıbha ba~ka bir çar• 
vardır: A\'TU}Hl kıt'a~u1a nıL~":lt3· 

zaıu kunel çıkararak Almanlara 
ka.r~ı uıtrlıarebeye g;r :~ınck 73'"' 

ınanı daha g-elınenıi:ş ise acaiJa 

dağınık ku\ \etlerle Almanlau 
daJita uğra~tırrnak da mümkün 
değil ınıdir?. Anııııa k•l'asındakl 
mııılıarebe) i biıyük mikyasla bı.r 

çete harbi haline get:cınek Ame
rikalılar için dahu kabil ve <lalıa 

caziop görürunektedir. Belki da 
bugünkü şerait içinde daha •aın8 
li> olacak da .buıdıu. Amcır:ıwıı 

esasen ınacerayı sevdiği için Av• 
rupada ~öyle bir çeotc har·lıi unun 
merukmı pelt uyandırn1a1•tad;r. 

Amcr:kolılarda olsun, lngi!" İııı
paxntorluj;unuıı "uzak ve ~·akın 

)·erl<>riııd<ın gelmiş gençlerde ol· 
sını bô) le bir macera ru.lıu ile 

her tehl.keyi göze alacakbr ve 
Anupa kıt'asında çete lıal nde 

döğüşmcyi pek zevkli bulataklc'I' 
vardır. Lfikin yalnu teh!ikeyi :{Ö

ze alacak ka~ar cesur olmak kiı.fİ 
gelmez. İc·nbrnda tehliJ~enin öniic 

den sıyrılabilecek g 'bi de açıkgöz 
0J.n1ak l:lz.ımdır. İ~t~ lıem gö7a. .. 
pek, hem de böyle gözü açık ola• 

rak hareket edobılocck olanlar 
ayrılmakla, onlara pek .çeLin, Wr

lü türlü mü:lkıili'ıta göre bir tal'm 
\'e terb;)e gösterilmektedir. lllü)' 

le yetişl.rilenlerden bu • haııpte 
çok iş bekleuiyor. 

Yine Amerikalıları düşündüren 
•başka bir mesele daha \ardır: 
Gemi yapmak. Müınkiin old!'i(IJ 
kadar !;Ok çolşarak ticaret gcıni
lerini arıtmrak, Alman talıtd· 

balıirlerinin batırdığı gt>ııı lcriıı 
yerine yenilerini koyınak clzceOl1 

dir. Gemi in~aatında Anıerikatı 

tezgalılaıı si.ir'atle iş c:ıka·rıyorJar .. 

Fakat bu siir-'at daha a~ltırmak 
için erbabnıea türlü çareler araıı· 
mıyor Mğildlr. 

Rııs - Ahnan muharebesini d '1' 
katle takip eden Amcr·:kalılar bit 
taraftan Avrupa kıl'asında Al· 
nıanlara karş.ı çele muharebesi 

aç.a1nyı düşünU.rken bu \·csaft 
harıbind.e g.eminin oynadığı roli.i 
gözöniindcn uzak tutınamağa ça"" 
lışıyorlal'. Rusyayo uı:ılcenıe gödl 

dermek ~ine elıenırniyct \':!'" ' k4 

lcri aştk:t~dır. l.i'ıkin bu h "ptO 

Anı~r·kalıları en xi~ ade dil~ır _ dil"' 
ren sahne Büyük Okyanustııt• 

jap<ınlıı.rla muharebe rnr. Anıcrİ>' 
kan efkarı bu dünya lıarh:ııin ı.ı
ın.k, -:,·akın hn ~ahnesindc gcç('tt 
tıo:;,-rt'k~.tın bir~irile ne l:adar olıi" 
kası old,tğunıı l•kdir e[ıneğe baY 
lamı§> bunda ilerliyor. 
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r-Giinün siyasi icmah,---------.... 

il Son 24 Saat içinde 

. Hadiselere Bakış 
\~------~·--------------------~ 
Alman1ar Kafkasyanın doğ·u ve 
batısında da baskınları arttırdılar 

Aln;.ı .. n ~f&Tl~fi G()r v.,g•·n Ber
Hrde-kı Sopr Palas'ta ıh-öy\i;~re 
r. a'l vem e tö:-c-nind<' st;\·kdiği 

m tlhn ak."eıı .. gelımeğe başla

rr: r :\iali.mdur k Gör'ııg bu 
n"' ~!.-i.uPdö., n1litnefak: ab',u,kcsının 

.ı\ .. ıler.ya'a zar&ı- vcrrn•eci:ğin .. 1 

htlc.l~is açl:ğ:n kar§ı tarc.f Y.yh:
fl(' o.Unğunu söy!t:nı.~. tngiliz ha
·va ak1nlarırd;:;.n da ba11sederken, 
bu u!{_•n'.:ır.) üZJiindıcn husu:e gelen 
b1)vf1\ tal-:'ril:atı kabul ederek, 
~ .. r ~ li"l. p:~oıJa-rıntn 2dkeri ltıedef 
"",< elm'yen yerler: de borr.ıba-

rrnk ,çin em r illd:klar -ı.ı i.:ve 
etmişl" 

t,.., \ "de, ZU.ih'te çı .an Der 
1'ug gazetesi bu nı.-tkun A"ınoan

Jar üzc.:rinde rnemnt..niyct uyu.·n
d,rıcı }jır nl'ibo· foırawklma.dığ;nı 

Jazn 1:?."!· .. -ıt:ıdır, Nutuk Airr.ı uıyau.a 

b.ı· karaı:sız!.ı.<: mevcut otdu,ğu his
s..r.ı uyandırım.ştır. 

lıı.giliz hava ku'\·YetJerinin yap
ın ; o)Jukl•arı tahribat bakı'<.!nda
k> süzler d.e muhimd'r. Henüz 
Ru~ıyada yapı:.;a.eak QC>k i:;>!er ol
duğu lıarlk·oo,·lti sözle. de biır 

ç.ok bakını.dan mfuı:lhılır. tsv;c. 
re g:.:zete>. Giir;rg' n nı:t!kunu 

bu suretle tefsir elm kle<!ir. 
RUSYA HAP..Bi 

St,11 r .J • d n z.ıptı mt.f.-ar-€11.>es:ı 

::.t ·n 1ıcldotıle deY"m e<iıyor. Fa
kat ;:::,n 24 saatle !<ayca o ger 

Sit>nih Muammer AL~TCR 

ye-ri bir terı.1dki o1rt.r am!1..>tır. 
Vo~ı:;a ile Don <ı ratiır.ca :\Iare

.şaI Timo enko'nun gir'.~ti~l bı'd-·
rilen taarrmıdan da htnüz bır 

net ıce alır.mı~ değıld.r. Rl.'61arın 

bu bölgede 100 - 150 kilometre ka
dar arazı kazandı!tları ani<..~ıhı
yorsa da, bu k~zancın bahve sa~ 
has;~da b ı· kıymeti old~(:u zan
ned:lmemektedir. 

I{af~as cep!ıe.-;ir<ie harekat hı.z
lanmış gibi görümneıkted'r. Fa
kat yeni b'r gelorar.e oldL•ğuna da
:r haber gelmenllştıc 

A'-rnan 1.arın No' o.os ~k'in 12j 
k,kırı.etre c:enu-buı;ıciaki Tt:apse 
J:marnı:a cı.-,ğru biri >ahi:.den, di
ğer K•f~as dağılarındrn o!zna.k 
üzere, iki koltlan ba,,kılarına de
\a'll elfi:ıi anlaşı~makta<lır. Fa· 
kaı S<>vyet kaynakları buradaki 
harekat hakkında hiçbr: ,-.oy 9Öy-
1enc rn:<' ktcdir. 

ST.\LİN BAŞKl~IANDAN
LlKTAN ÇEKİLlYOR MU? 

İsviçre Tel&raf ajansın;oı Mos· 
kovad~n <id;ğı b:r habere göre. 
Sonte.,in 9H tarıh'n'<knberi Sov
yet G<:ne·1·unnay ReuLsinl ya
pan Ş~pusnikov :\~üdafa I<.c.m1-
ser7 ğ.ne. Rus kara ve d.enrz kt.:.·v
\·et!<'rı Başkı...ni .. nıcl;;-.n~ıg .. n.:ı tay;n 
ed.'LT.-§t r. Şapo.;; .«. v a) rıca 
Komünist Partisi meıtkez J.zalığı
na da seçilm.<jt:r. 

İstanbulun kurtuluş yıldönümü 
(1 inci S11hıf1•dı""n Devarn) 

'I1o1nı :s& .... t onda rncr.::>!n1 hJO

r..ı ... tı:ır. n.r: ~uteti üzıcrinc bic ba
t~::ıs tarafı dan 21 p;.,.e tep a
tıı.:r. ş ve İstanbulu kı::<.ı,uLuşa 
J.:.\l·~uımuştur Ş hit kahra· 
mcnlarn bat·ralarını tebciien bir 
dai 11.~~ ayli·r::ta sü'kUt ed 1m:~tir. 

Bun.dan .so11ra merasim alayı 
a!kı~/ar arcı ında harekt~t ederek 
t.r m,·ay ~Plunu ııık lı-en Galata 
1 .... ri.:ıSüne nm lir 

.t~'~ay)n b~:şı 'Köprü.ye geki ğıi 
zaman lımar.daKi teknnil \'aptırlar 
n cliger deniz vasıtaları l.::lbri
k.lar düıdük.e-rı:ı ~·alaıak alayı· 

se .ırrdam!şlardır. 

A,av bı.:radan Tak :ne ç 1'Jınış-
t.r. 

1 edilen bu kuşuya i~t rak edecek 
atlct.ler saat ı;; de Göztepede; 
but>dan yirmi yıl c.vnl kahraman 
orduruııı:uıı ı.~oaklanu~ olduğu 
~erden hareket edecekler \C Bağ 

dat caddesini takiben Seliıniye 
~olundan tl»küJar skelesine ge
lerek lıazırlanan •Kurtuluş bay· 
ra~ı. nı iskeledeki lfalkevi heye
t ne tc~rnı cdccc.klcrdir. nıütea

kihen isCkliil mar~ı \e nutuklar 
siiylcnecck .-e Helkevinc gidile
rek kurtuluş bayrağı nıerasi1nle 

yerine asılacaktır. 

HERLİN RADYOSU KVRTIJLUŞ 
EAYE.A.'HU'I K "fLADI 

İstaıılııılun kurtıılıı) .Hldfüıünıü 
münasebc.tile Berlio rod. osu dan 
ı::ece 20,15 \"e 21,15 de hu sabah 

T.\KSl~ı l\lE\-VA.1\'L'.l>A 'aat 9 da türkçe ııc~riyntta hu-
Td<Sim meydanında tribünde lunıınL'<, 20 yıl evvel kurtuluşun 

VaJi, P.ar.t~ rei~ ıue~:uslar, g_ene· ı ııasıl ulduğunu ve İ.!tanbul halkı 
ra\ler ,v ılaj ııt, beledıye partı er· nın bu sebeplen her yıl nasıl bay 
kanı şehir nıcclisi uzaları ~·cr1c 4 raın ,:raptğını aıılatn1ış \C bu 
r'ııi alnııslardı. Al•Y Taksim" mutlu giind<!ıı d<ıla:vı Tiirk mil-
gcldiklcn ·,onra hıikliıl nıar~ı i!P !etini ve İstanbullıdarı tebrik ct-
bu.radakı ınerasiıuc başian .. nı~ ve ıni~tir. 
n1utcalı.il.cn direğe bayra.ı.. çeki· 1-------------
lcrck ab'deye tclenklcr kunnıu~· ı 
tur. 

llundan ~nra kürsti~·c gelen j 
Beyoi(lu Halkevi reisi Ekrem Tur 1 
irticalen bir nutuk söy!iyerek TİCARET ,.e SANAYi: 
kurtuluş bayraınımızı.n 111.ilna ve 
chenıınİ) tıtiııi tebarüz cttırmi~ \·e 1 
sö,Jerini al~lar arasında şu ı 
cümle ile bitirmiştir: 
•- :\]illi Şefımi.z İsmet İuönü

niin emri altında emiı: bekliyen 
siz ve sizleri takip eden bi.zler ta· 
rihe her zanınn destanlar yaııma· 
ğa haztrız. Ya~asıo Milli Şefimiz, 
Ya~asuı Türk ordu.su ve Türk ! 
milJ.,.ti .. Bilahare muntazam bir 

geçit re;ıni yaıulmı:ştır. 
Öı;leden sonra saat 16 da Va!~ 

parti rc~-..i, sehir mcc1İ!)İ azaların 

dan müteşekkil bir he)et, İstan· 
bul Komutanlığıııa giderek hal· 
kın kahraman ordumuza olan şiik 
ranını arzedecektir. 

GECEKİ l\IERASbl 

Gece :;aat 20,30 da Vali ve Be
led ye Reisi tarafından kahraman 
ordumuz ~ercfine Taksim bclcdi
~-e gaz'nosunda b:r zi,yaiet verir 
clcek, biitün Halkevlerinde İstan 

bulun kurtulu~ gününü yad ve 
tes'it eden toıılantılar ~·apılacak

t.ı'. 

ÜSKÜDAR HALKEVİNİN 
SE11BOLİK KOŞUSU 

lhklida< Ifalkc\İ kurtuluş bay· 
r,,uııı n şerefine bugün ıaat 15 
de sembolik bir k"'ıu hazırlanll'J· ı 
tır. Üskudar Halkevinin kıymetli 
rel.i uukat R~şat Kaynar tara- j 
fından .;iizcl Li:r Lulıt'.jla tertil' 1 

+ T:c:ii-rt>t \-e Saooyi Od:::ısırı!n ha-
71 'ad.,:; Vl.""tl.6t ~ g..;rıe şehrim zdt• 
hay.,t 19J8 yılına f)lzar ) ııt.d.e 
yüz k:ıir; dcl<uz pahalılaşm~Lr. 

+ Di..n b:r aH:n 33 !•r.ad"a.Cl ve bir 
gra.m kulç~ aıt.-. da 452 kı~·~a 
m;..~-e:e c;üı:rnü.şt:ü-r. ~ 

+ Şeıtı.1ın-•tlll! dün 400 ~.rval pfrDıiç. 
;s to:ı d·;:"r nruhtof;t lwbıruat geJ
rnif:tir. 

MÜTEFERRiK: 
+ Önlıtn·L.izdıcıki PUzartrt;! günıü BBy-

1· rl'ın l>crinci g.ünüdıül· Bıı Per-şembc 
g,'C• .9i de Lc·y:e; Ct• .J-el K.:ıdi.ı'dir. · 

"": Şiıti.:.~ti Hayı·iy" id.att.-.; yrışama 
&aı•l.arının mü;ıkü.l.:itını n.::ı:..an d :..ık&te 

alü:ı4ı!i ınCnıtı.r ve ~çıft>rıne J~fr .Kilo 
~~er ~-e\'Zİ C"b:ııi~ karar vr!'roi"!'t=r. 

(.Bu t·~"Z:\.:ı.lr..an İdaren:n ran;t.r.k::ıi.t, 
ryla:"'l vr eramilini d~ istııraoc e-~tir
nı~i (Ok şa.yanı arzudur.) 

+ 9 Tı~riThe\"\'t'!.d~ blt.ece!k: olan 
b<'r1zin t.ıılldıiıda.tının aynt•n deı\um efti-

rııraıe~l 4:-.ar.a.rlaşttrılm~hr. 

+ Kıh:-iste tı•w: üt etm!ş 0!3n Hü-
e('lyin C' lu AhnlıCt lSmıin<i.e blırı y .. b." ~ 
cı b:,. 'i viet ordıı.;:~L-nda a~rlıık. h:z
metinl kai>tıl ctt'~n<!<'n vJtan&;lı,lı
mıOO."'n 1hı'".lç oluıırnu,tllr. 

+ KA.gıtt.an tasarruf' W:ınlôinıi içrn 'kJto,. 
mı da.reler ve m.. et9i.!! ... ~ n mC"l11ua 
b.ı.tffl ve k:'tA1> nı?':;riy;;:tı 1111:\c..: Jri.ı~<e~ 
et-.. ı.. r 1~ 1ıuT. Re>ıntl a.ı.:rı•Je:·:!ıaici 
n .ıh beı tta IUzumundaA raı.ıe ıj,Ulı&t 
çt ... arıl:n1ya<Zkt..ıt. * Miinh•l .m<otı'w!Uk ar le:"> in~
h81J a.'a olunmasına l\l~cl'S n kı.ş b1'
lin-e .g~rf'!'kt'tl b•r ko.rar- vem~; m·..:ıh

'°""'lwr. 
+ Flfıbo!cularıınrzın A, .ronya se

,-ah.:ı.tl ba12n ınwall ~le~-in ha!Iouruı s 
i4,,;ın bir nıiir.iı.1~t IAfi bıraık:Llırr.~r.ır. 

.~-SON TELGRAF- 6 l <İ TF..'jRİN Hl.f! 

O nln en m b~m meseıeıerı 

slar~n Kara -• n onan masa 
Gazetecilerimiz Moskovaya gore 1 İkinci cephe! 
Birleşik Ameri- Harbin başın- m~inasip za- Kar~denizd~ Ru~ların ~onan .. 
kadan Kanada- daızberiAlman-/ manında açı-1 ması nelerden ıbaretfır ve 

ya geçece /ar 207 bin ki ·-iı lacak 1 bunları bek/iyen akıbet nedir? 
1 

._, . 
Ne\'Jork 6 (A.A.)- Türk ga- • • Stokh<>lnı 6 (A.A.)- Alabanda •• • 

zetecileri . Kanadayı da ziyaret ıdam el mış ga.zelesiniıı Londra muhabiri b 1- Uç ihtimalden biri ire karşı karşıya •• 
edi!!Ceklerdır. diriyor: •SaliL!ıiyetli İng'li-, kay-

Gazetc.ciJeriu, me·"ur H-•i L<>.,-cira, 6 (A.A.) -- Mio3kova Afilıar.<ar, Karödeıı:z sahıln- Ya :ı: an : 
'>'' ·- nakları StaLiııin, ınüttefikler:n / de ilerlcdı'k<-,e, Son.·et Rusyanın I ) 

lfay-zer deniz !c.o>iıJılannı !!'.e•· radyostlllun Pazartesi ak1a.m ya- Sov ti d "ki . l •· aılm Özge D ""' ~ ye ere ~ar ımı .-e ı. ncı cep· Kara.d~nız cLn;nmasının va.ıi"e-
ıneleri d:> muhtoıııeldir. Türk yım.r.da, Alıman.arın h31.!:>.n 1b•· h b kk ·' k' d · d · • e a ın .. a ı emecıne a r tı g'-'çle~nektrdir. Dwıan.rııa,;ın, 
heyeti Hofüut stüılyoların.ı da I ~.r.dadber. i~gal .:ıllında·ki ır.~m· şe~ ""•leı kt~·• A k • k , ~, ııerue · ~ır. s erı ay Karadeniz n Batuım'a kadar olan 
Dtiı-eceklerdiı:, . le»:.etieıde idam olunanların sa- ııakla · ik · · 

r ıse ncı ccphcnın zan1a· sohiner-r:d<, sıgjır.abtlec<'g·i bazı 
diiııiine cep taiıt.c1bah:cincttn, be
kiz mayn gemis.nden, 4 atôlıye 
gemısinden \'e ıa ık~ds" rr.La\ı.cı. 

harp gcmisin.d<.>n ır.ı,j €~k~rtir, 

1 y;s<ııın, 100,000: ı>o:or>_yalı o:mak nıııda a J • • ı kt d" , çı acaı:ını s<ı~· eme "' ır. lin-.aıılaı· vaısa da, bunun temin 
Sar•yer ve Beykozll ÜL.ere ~()7,000 kıışıye yük-ı..!ldiği Ne Staliııin isteği, ue de Vilkinin edec<·ği faytla pek mahduttur. 

halkı bıldirilını:ıtir. ' 1 si>zleri bu bu,us~ nıiie ir olın>- Hattı;i, Balım bile, Ode>ava ve 
yacaktır.• S ,. • 

(! inci. S-'"·'~ l'·vam) A • i \'a~top<>ı. a ııazaraın .~:nci dl""" "'- bl . k t t· . ~-~ "' Ev 1 t• b h ·ı ınerık ·ı· b .. ük" 1 • "'-'"'.Ye erın . f' unu»e ı ,,;; .... ~ "--'tir g en 1 8 ancsı eı d v~ ng l'Z u~ e ç>- cede 'br den~ üo;südiir . ~~ 
....-.;"•-; ?\!·Jiı".ı\c\bcn ha.".k şu di.L1kle-

1 

leri Stalin.ln sözlerini tetkik edi.. denı tam me\-ctidu bi:rn~1!)~rı 
riru aöyl~m.,t.r; Kıııııkapıda Şohsn\'"r ·~kagı" n- 1 Ba!um da ztpı.,d iıdiktrıı, hat- b do . .. 

... :iV 'or ar B ·· J ı d bi ka u nanma, "-ımcu, mazotunu, 
K. . '"' . •- 1 ~" " . u "um e er eıı r çı.- lıiı wple<L 'ın,<'den e \'"I, A'·~a~ ~ 

umaı.' _..,,n.ı.n ı.r-r a:n "·Y\--e haıJn.İillfl- da otu:ran Ceınal adında biri dün I ırın i..uhıuııı istcnınesi ımuhte- "" "u .. ..- Pnak ,-e ceı:fı~ncsiııi a!a-b ıkii~i 
~ Sarıyerdf E~.ı. Barıknı b;ır kömür ların, Katc..der:i-z sahıı:T!de biraz B t 1 gere sarho1 bir lıalde Beyoğlun- ııı.eldir. a wn im~nına dı;yanarak faa-
tevı; ve satı~ yeri açn\a.:iı.. tu..7ağı ile - j daha ilerlenc('Sindım sonra Ba-

da gnerken y_anına bir genç ~ İNGİLTEREYE GELEN t . Liyctte bulunalbili)'<>r. fütum, tav-
A1IEJRIKAN ASKERLERİ um r.-ı ta,-yare tehdidi a. tına gir- yare hücumarına maruz ka!dığ, Şt.·Joe.rin \'t' a.ğ-eır gıda ır.a.dcieterinln 

munv•sslllar el'noen kW"tar>iaraO: kulmu:ş, evvelden tanıştıklarını mesi yüıu.r.den, Rus d<>nanması-
Londrn 6 (A.A.)- İııgiltereye ve n'hayet zap'-0lunduğu gcın. 

söyliyerek keııdisile ahbap ol- nın bil>i>fü ün açıkta ka:tnssı teh-her hafta ~.eni Amerikan kıtaları Ruıs Karadeniz cbnannıasının h ç 
n:11 satış yap"lla.'n, ha.yat pa.h.5 1 tlığı.ro.n 

bir an evvel önl{\r~ıx'8i. 

B.'Y')oozlular:n f.oı>laıııtıı;•nda K•Y· 

rn aka.ır. N aıl I! e, Curnlıı ın)"elt Ha ;lk: 
Partisi R~isi Ifüı.3eyı;n, i~ Hf'IY'eti 

itz.asmdan Ba.tı. da -bulunmUŞ"lat'dl.r. 

BiG11oo:zluların Mob'uslannuııdaa d>

le!cl~" :rm1rdır: 

l~rn.;.n-;ı;:Gl, h .... ya.t p .. hal l·ğına çar~ 

o.ılıırın~ bir ll.Ckfla arabasi o!marna-
~ı ylr."..ıı.')U.~'n "1li>urla na".-i;eO.ııen t.ilo 

hasta! rın basta ar.aba~l ~le nakli, ha

nı..:;.rn;,ı.ZJlmtan uyuz h:ıış.!.ahklaT'l 00-

ti Jıdıı.b"lr.ıdan bJr h3ımarr. açtım.3131, dt.U,

toru.L.ızlt:f.('lan b:l7.aıı ccna"'!el'"r 3 _ 4 
gunı e1-U~ i"Jl n1.:ik:t .... Bunu i.mlıeınıU.t 
ı 7ı•re ~ ı .:ın do~r t.emı.nr, ş.şc \.-"e 

Caun Fiihı •:ca_,,ı.n1nı ilç!·a;ı çocuk d'..,._ 
paroe::crn k" Anadolu H.ıS3'r;n..r 
:u g,·t.Jl'i!nYel.'fi V'" tı.na 1TIIC'l1b'.\.1 h'll!-

n•• git('Cn Gt.i'.'5.u I)f:fts•r.n tı)nl'oizlııe-n

nı.•.->i, Aı.adoı:.ıı H.61r1 Çayı'!"ınır. ba
tJ,l/~ ~.:!ID';z., :ıozJillhı, ı\1.bd)a _ 

Beıy1.:J '! yul· r.ıı:ın \"e İrva D· re.sı:.ı n 
tr'!"I ı·ı~k"."r.! , O:r ~: nutı :Tt'Sİ vı kriv
lei'-,l"le man·fs.tu~ı ~u~ \''r;~ı~, 
KanlıcR, P:..j<'.4) e ~ ÇOO at.!uy:ı 

:'.'f •b'u ~'! r:ı·,..tı. ıu dilı kkr.i ehı>ıı:mıi
,,etl~ Ilı(!t ("uın-ı-:.1.~!'<i~r 

nıuştur. 

Ccrual eğlennıe bahanesi!<! bu 

şahıs tarafından Mııı;ka;va götü

rülmüş ve orada karanlıkta :!00 

lirası çaluı.nt."J!tr. Hırsızın Seyfi 

isnıınde bit>i olduğu anlaışılarak 

yakalanm.ıştır. 

Trak yada bozulan 
tren hattı 

( l inci Sa.hı(~ l>ı'Vaın) 

Fa'l<a<ı bu trenlerin G<>-yve -

Dcıj11ı\a_ da akta oma yapmaları 

muht<'tr<'ldır. Saat orı b r l>t•çuğa 

kadar Ha)l':larp.ı~o) a hi.ç tren gel-

me!1'~tır. 

Tra-~yudd ~ey.en tren sefC"rle
ri de ke"itmirı·ır_ Ç'ekrnece u~ is
part.ıkt.:Jc ar:::..szn<ieıki ) ,.,., .. "11 :c faz

!a hasara uğrcıın;qlı.r. Te'.·efon hat- 1 

lar• ddıozuk o1ıdt ğu ıı;in oradan 
far!a taısi'.ıot a!aıır.aıımşt:.r. 

Ha•t:A:ın bugün yarın t.emiı1er..e

tt'k seferlere lı~lanmas: muhte
.me!dir. 

- --- ----

1 ki 
a 

e me kaça 
ilece ? 

(1 ;ııci S.h:rcJcn D"vam) 

ret \"ck.akti tarezı.fından soruJ:n ~ş

tur. 

Bu sabah f rırcıJar neı.d nde 
y. 1 ğ n ~ ta1>k kata göre şehri:. 
m"ıztlc karn<!sa ekıınegın &<aça sa
lı!abiJec,·,,i ancak be!.ed:;cnin fi
rıncıtara '-'-nu k1ça vPrcbil~ceğl
ne bağl-:dır. F'ırır.cıI..ıır, lx:her çu.
val ün 1 .,.,_ k<'nd C'r;re ve:ri1t.'lle fi
at1na aırir: ; tiz ki.ısuT kuruş ıma-
1 ye ve ".ır ·c?\.~i zam ed.~J<.lkten 
"1>nra e'.:mck fıaLn;n tesbct edi-
1-eceğ;ni >5yleme-kı:edirlcr. 

Beleciiu·en ;n buğıdayı- kaça a'.a
bi!eceğıne gel·nce bu, n;ubayaa
nın seı<ot>St p'yasadan veya ofis· 
teıı yapı'nı<:uına baglıd:.. Anado
lunoo mu~em yerlerinden alı
nan halberlere göre bu.gün ora· 
Laa"<la buğday fiat kıloou 60 - s;; 
kuruş aras:nıcla.dır. 

Kışın !i•tm daha da yü.kıseleee
ği tabım.in olunmakıtadır. 

Yine fırıncıların. söyled;.g ne 
göre b r kilo buğdaydan f:ıre ha
rip aoku.ı yi.iz yiı,mı gram un çık
maktadır Bu m:J<t:ı.r uııdan su 

veya maya iliıvesıle bit, k.l<:ı dnrt 
yüz gram okme kıyapı.! lıilmeiote
Cl:r. Bu hcsa'ba gere e•;cr buğ

dayın kii-0su m~"ela E<.>losen beş 

kurı..:~a satın a1Ln ·rsa 'b:n gram 
ehmcek elh beş kuru*"• altı yüz 
gram ekme<k ise otuz beş kuruşa 
sı.ıtıla ill cce-1\lt ~r. 

KART,\L VE PESDİKTE 

ESKif'Fll'RDE.."1 TE..\.UN 
EJDil E,. LN 

Hail-er alırd·ji. ~ .o•e E""<ışe
'h·r \'''~yeti: Kartel k .... ;.nın.!'I. rn'ı
"".na b.r v.ıg n ı:.n g" drrrmştır. 
Faakt ::ıu u, r ~ >Iı·· ıı<l ki a· 
nza vü ı:.. ıcler g :,..<:'rn lır. Fa
ka 1 bu utı n c..ı kaz v2 "e kadark 
zaın:ı"l r 1 ·r.r.r>'k temin e :lı:c. "'ğ bi
l'rım< mekte"ır. 

Ar.ıkııradan b,)d •. !;.ne göre 
İs!anbul, Izrr.'• ve Ankar.da da 
c'kane~ s2tlşfarı serbest yapda
ea.k.tır. Bu ~ckılde serhest satış 
ytpıldığı taktirue; emekli dul ve 
ye:mJer ile 5.rrınoe hizme•t gören
lere karne 'ıle yiyN:ek dağtılacak· 
hr. 

SİLİVRİDE 
Slir.•ride de ayb0 ş:ı;cia."l ıtllba

ı·en -ırnU,:ekait, du'Jar ve yetimler 
han ç- karne kalkmışı r Silivri 
kazçsı bol hufbt>bat retiştinm bir 
yer old·uğur.ıdan mahsuün % 15 i 
çak.tan topanımıştı.r Ş'ımd·I Siiv
ridc ckınıe:k bodur ve karnesi.:z 0 -

laark bin gram ekırnek elli beş 
kurı..;.şa. altı yi.i2 gr"rnı otuz üç 
kt.;ı L'~a sa ' 1lıtıi<t~dır Sili\·l'l:de 
b•; kı'.o b::ı;'da·Y ise sdue!l beş lı:u-
rı..~3 ç•kr' ştır. 1 

l:AY:l YADA 
Kor.ya, 6 (llususi) - Bc'd·v~ 

ekn-eg tl'\k.rar knrı;c .le ~ ~:n;k 
surı.. ı :c fırı--ı .:ırtla :lzd ıhan1ı önle· 
ın~tır. Fakı ;t on aTtı kuru.şa sa
tılan 600 gr n ekmek ş:ı °' ~1,5 
kuri,;:.:;:a satıln~~·ktadı.r. 

~t:,,r l·!r~an Il"lt•di_ve hı.: i.udu dı- ı-----

ş:nda bul\Wln .. ,:ı:a!;ı,..ı.ı. ek,-,clı; •ı- ı Nisan Töreni 
;Nıntı:;ı hcnıa tAr ~ t Pn ö.ı t•n .•,n-.e- _ 
nri,ı.tr Dıltı yıne r Ialıtepe Prr.t:!!~< v-P, A<"l&na E.'"' '":><ian Fabt"ik ktır nıeT-
Kart..:ıla Ohs 1.ani.t nd~n 20 ....ıv ı un 'hum Bly Salıh Bosn:a.Wn KlZL l\Ies.ru,.. 

verJ.lnıişl r. F :at b.:. un o !nı.,• 1.:a:~ j re B-ıso& ıJc İı.rnır T bır1( TaJti1ye 
nnc~ iT .ün!•~ ekmek ht Y -ıru Ş.ı1ke< :ll<'<'ıosi iooro mdan ml>l'
önl~ Y -o İ(' o ' lU nE<•r<kn '"' 1 bt"'l1 Ka-diQeh Bay 'Nı ··nı., oğlıı in-
nasıl bul<ıc:ıldacı bugün l>•Ui dE'ğll- şa;<t ır.ute:ır.t>rll K•mal P< olln ün Ni-
dir. 1 şan töı eni Ti!ikısm·. Be t'diYo Gazl<ID8U 

Vai btı.gıln b1ı ~lıl tr.ın~a ""1 fda- SJlonun.ia ~ ~llarıı. Mırıl~Wlda. 
tt .inı;rJeri !,e bı. kont..r/tna yJp:L::a~ j icra edüniştsr. 
v~ &.llluncu Ar.4.°'i.<J-aya bı.l.Jıirecektir. 'l:ırn!t'yne 38.ade-t,er.· diler.:. 

1. B 1 • b" L_d 1 kesi bıı-~ıgô~l~iğ i~in, ıbütiin bı·r mevcudı"yet h··'·metı· ka'-ı,·a-ge ıyor . un ar gen"! ır san ... a "' '"' dimya gazeteleri, onun f;kıll>et,ni 
yerl('!Şiyorl:ır. Gelen kıtalarıtı cakıtır \·e ba.5ınııı çaresine baka-

tah.,,..;nle me:·guldürl<>r. c•·ktır. miktar ndan ziyade teçhizatı i>- a 

nemlid'r Bu ordu sakınılacak bir Biz de, burada, bu rd!<ıtaya dik-

taarruz kudıcti olmuştur. 
~--·-

Kuduz tir kurt 
( l it•c: SıMııfedı~n Devam) 

kaçmağa ba~Laı!' şt>r. 
H: d"ffe>en le!cfonla h=lberdar 

eciile:: Kaıtal jandarma kuman
dan~ ... rı <i~1.~1'1l 1'1ızın:ı;;:clen terti
boıı c":rrı.ş, az.g:v IW.)\'n n t.iıfı 
:ç.ıı b·r müfi"<'ze ç karfrn ~nr. 
D:ğe.r taraftan :.u<luz hayyan Ui
rafır.dan ıs;,ılan JW.ı 'ülcr süra•t
le N:t 111..!ne ha:;tahane.<>:ne gön~·~
riI·ıni.ş!ç rrl: r. 

Bu!gurl uköyü civ~ rıı;dak:i 'bir 
ç:ftHğ~ sa-*:iaan· kı..:rt, buradaki 
beh-ıc ':er ta•raf.-r.dan b:r mıidcit::t 

oon•a itliif olunmuslur. 
Ö'oürü'<m kurdu'n kı..'<lurmus 

o'ıl:!uğu teSb't rdl'm ştiT. • 

Belediye fazla şeker 
verilmesini istedi 

tl 1ncı S"hife--Q "'u OPvamJ 
1--.-ı·usla & ... !<i.tal -ar Ctvı1-0 •ti İdare 
fft'Y"e!ıi u'ül &.rlnL çağırdı~ izahat is
lcm;~ıcr. 

Ct•ır.:,"ll"l R· •i ;ı dı~ Bayı 11> n y-ak!aş

m:ı ı \'e tah;ı.11ıı hrl\'a ı ~ıat r~ ıeıv

t.<11n icabı ~::tftrnst dJlaytJiı'.c ~·*t' ı'Ci
lerin ve h ·l\'ı'4<'Lıtrı..n b~yanuı: l')(;(k·n 
b:oz!a Ş~ ~<-"'r Ç<C:;ı1..1._ e üıı, \ r b: h1!Gl 

ı\.ı:ar '>. ;y.ı he1v1 ~hr .: :1::ı n şchri-

"~1':ı. yapıl 1)3.:) : !ii:f uet ... yl .. ~ ,ehr:n 
nornu' ·...ı~yacı.r.ı 'k .. r-·'ay c k 'nk
taı'<ia \"Cr:Lt"n Ş(( ri bu. E:ın'.ıt erbaJ:ıı
nır. alınası yuzü.n.d ·ıı bat .a ı ... ':da ş.;!
~ r b:r? vy 1 t'.1Ş"'"~r ~ 
1 d'.)"c- P ' gı bu tc.L-.r-pl ri naza-rı it.i
lba"a aT:?rak şeh .. ;~1 ~zc d h:ı r:ızla ':""
ıtrer v{'ıilmesi ;ç;ı> tı'O('lıbüsknıe b'J-
1 U'r..TJJaŞtLr. 

köti çcıkeceğiz. O halde, bu 00-
nar.rr.anın kU'\'\·e-tı, k:~rneti ve e
E'ımt.ınyet. nedir? 

Prop4:ıga da!ara bakarsanız, Ka
r.::ı.den "z Rus Cor arması, pek 
ehemmiyetli b;r şey o!mak lazırr
d;r Bu ·~e. hak.kate u~ gun ci<>
ğildir. Eret, Karacit'r z Jlu.; do
n..ır.rr.e.e., bil:r.cın n-:e-vcud.~yeCne 

g;ire, ~k le rh<"tnmiyel;ız biı: 

deniz ku\·,·et! değ !dı.r. 
• •• 

Kor.aJenl'Z RLL.S c M'.:ınmas!ııın, 
:ü'ehassı~arca te:fuit oJıınmuş 

vazıyeti şöyJC'<i:r· 

c.1\'1ara .. ile c. Birir.citeşrin İh
tiltlJ •• isimılı iki z,ırhlı .. 

c.1iakt-; m GOl!r1ki., cK:rof•, cPet
EOpa·v!06k. isimler:nıde üç krUNa
Wr 

Bu gemilerin b~i de. ı.slah e
<ii'.miş e~yce y""lı ı;emiier o\
duğu t.Imı.n e-dil>yor. Bunların 1 
ateş kabiliyet.!~r:. sür· ıJed zara
rına c..r~t 1 rı ·ıırı;şlır. R uslar1 n, yalr
ruz, yaiı~ız l(arQdcnızde deti.l, di- ı 
ğer denlzltt<ııcki d.l(ftlur.n1aları a
ra~:nda da, sun s..S~('m bir gem 
J>C',tur Çür.kü bunu yapac.k te ..... 
saı!eleri c,..ır.ıad ğı g~bi geçen 
haııptrnbcri, har'tÇ•e iıışa etlihni~ 

lıöy .e b'r gem . .teri me\ n. değil-
d r. 

Karade11~z, R:.ı.s C r.J -,., i 1,d .... 
.sta'.in. ırnıinde bir ta.ı · re ge
n1is vard1r. Bunı.:., tz,:ız.l :~ ..,i 
tay:yare se, ~2 t.'.lrcdı k. pek tıe 

1. \'ır.ct 'er.leceok b<r ı;en.ı dt-Jıl
<i:r. 

• 

Nasıl? 

Üç şek•lde. 
1 - Kendis ni batırnuk, 

2 - Korsanı!.ık ecl<>rek b:ı-tmak 

3 - Tü~kiyeye ltıca etmek. 

Sovyet Rusya, bu uç şr ki!dce 
ıhangisni ı1ıtıyar edf'<'cc«i~?. 

Dü:nya f'k.r adaın:ar nı'l taft
minlerine göre, bır rci şekJ.:n .;. 

ti<l~n üımit kC'Ee es.ne pek 'bü
yi.itk bır fed•.kar!,.k, ikrc's n·n ısa 

;n:ktjnsız buluıım: ı \"ÜZÜL'<l<'n - . 
üçüncü şeklı'll t·lftıi.k k • .ıı· ir, 

B kıJ~·el'nı, h.;.:!i,eler nd:ee;i 
r,ö...et.c rPcektir. 

Yarın ____ , 

Yeni bir harp silcihı 

alev makinesi 

MEVLÜD 
RADYOLİN DİŞ MACUNU 

Necip Ye C'rımol 

Ak•r ka.rd•ler·n pcd 

Mı R il U ili 

, :ıort 

Bt\'SE İ 
BE\ i. 

VNi 

Vefatı EC'tl< vi de-,;r') c 
na(':cbc! 1e Rz.n-'!'1'7 .. Pı 
ırcr yarır ·1 Ç a r ı:; ... 
akşamı t 1 

1-

E<l n 

Mübarek l(a 'ir Gec si 
·o;:ı Be-

s -o- Biz Eia•ilı: kkr e,.ı,.c c . KaI\1'· ) az.t Camiı ş rit 'c l\~cv'ı'. 11 

talingrad'da deniz P.us doraı:ım ,ı, 1.>ü ... < bı,. 
nalı-ev· kır.a cU ' ~•!; n.dcn. 

Son Vaz!·yet z-rhq i'e b.r tayyare ı; ,,, ,.nden, 
·-' dod nieıihunıu t2ırııy&rLarla bx..::nlcı 

il ;.,rı Sah fe<'eo n~vam) 4 k:ruvazoıuen, 7 lA. ·pi an, 4 
Alman nakli~e gemisi batırılmış- kafile rrt hafızı gcmickm., 30 ile din kardeşlerirun teşr".f.eri nca 
tır. j _ 4-0 ~r•sında tahte 'ba h relen, _b_ir ___ o_ıu_n_u_r_. ________ _ 

Vi~ryc 9ôre • 
Vi~i, 6 (A_'\.) - Harap Sta

lr.ıgrad •ehri içerisine!~ Alman 
kuvvetleri pl<1n mu<'ibinıce ilerle
meIDtedir. Dün •eniden bir çok 
b~T.Jhavuzla·r iş;al C'dilım;şlir. 

Rusl.ar ağır kayıplara uğr«mak
tadı·rlar. 

Aiman hava l<u'"'etleı'i dtıımıa· 
dan Rus nakfüve kollar:na taar
ruı eııınekte<li1'ler. ~ağ~ Volga 
bi.'~g€s.nrle 11 Ru.s t.renıı ta·hrip 
edLımiştir. 

Kal'kasyada Rus karşı taarruZ'-
larmın hepsi akamete uğratıl· 
m,.ştır. 

S~alirgr2d noi:.dtfilerine, her 
n~ p<.hasna -0lur.;a olsun şehl1i 

elic:ıen b:ra:mnarrıala-1 iç~, yen. bir 
em1f yevım neşredi:ım:§'t;r, 

--<>---

Yeni Gine'de 
( l lncl ~rh:reden nc-..ram) 

Guada:c· naL Ad.ar-ı1da Atrıero«an 

aı!l'thrr. i z a t :fTloC'V'"l.ılrr:ı>ı rröckıfia rt
TTl{'k:edirl<-r .fı '.l"l'C"r~k 11 br..xl·iln ut;akla
rı ha\·ada11 du:•rn;d n ta.a ··ru?: et.mı::k- f 
t.edir_ Kanntı.'l!ln ·ra-C:ı e<i-eıı.: - ja
por-la ·ın kar ya as!~ • .;iA"'~ı "':a mu-
\-a!hk <>'dı.ıkl rı 1 t.3.dır J 

ASKERLiK l!'Lt•Ri: 

Şubeye davet 
Fat.;h A<k~r!»ı; Ş~ııde<>: 

(P Tc'h>. R:t5lm ı>ğlu Raif (51t74-) 
fn acr·~ c:J-ar ik ş-Jbrmı.ııe mliraca.a.t

lam. hfuı olUDW' 

1 

YARIN 
AKŞAM MELEK SINEI\1A 

SIN DA 
Yeni s.i.DC-rua nıevsİJn>ttin ak 

şerefiıne 

süper 61.mi.niıı gö,,terilnı.esi 
büyük sııtte: 

HAVANADA BAYRAM 
Tamamen tekniıknlor .. Eğlcn"e li bir m<>vı:u.. En son dans \ e 
şarkılar .. Amerikanın eu meşhur caz orkeostrası., Bu şaheserin 

Ba~ rollerinde: 
ALİCE FAYE - CAR;\1E,~ MİRANDA 
JOHN PAYNE CES AR ROl\IEO 

DiKKAT: Halkımmn Lüraha tini ve lıerke..in yer bulmasının 
temnıi i~in lbu füm Bayramın birinci pazartesi giı.nünc kadar 

1 P E K Sin~sınd~ gösterileccl<ti:r. 
• 

Numaralı biletler bu saıbah-tan itibucn alınalı'.W:. 
Telefon: :IIELEK: 40868 - l:.>E.K: 4-1289 

-- - -

-
BÜYÜK BAYRAMA H~ZIRLANINIZ 

PERŞEMBE AKŞAMI 

LALE Siııernasında 
YILDIZLAR YILl>IZI 

EROL FL~N - BRE!lı'DA ~1.WCllALL'in yaıatt ğı 

DENİZLER ARSLANI 
Eşsiz bir zafer ... Emsalsiz biır har ,kadır. 



4 -SON TELGRAF- 6 lciTEŞRINt9il 

Apartımanlar kazandıran bir servet ve ihracat 

kaynağı : Çöp ve Paçavra 

ÇÖP TiCARETi 
NASIL YAPILIYOR 
Hiçbirimizin kıymet ve ehem
miyet vermediği çöp kutula

rından neler çıkıyor? 
~ Reportajı Yapan: Btllent Hamdi Erim) 

Ilcr sabah 1.wlt'rdeıı, soı<aklar- 1 
dan topianarak arabaJar, kam
yonlar dolduran tarifi )'apılmamış 
çöplerin Tak>;mde, prtaköyde 
(alıl.a.fl göklere ulaşan apartıınan 
Jarı dk~n bir scrwt kaynağı 
<ıldui:unu söylersem hiç şaıırna
;pnız .. 

Bu araba vo kamyonlar dolusu 
çöplen> boş:ıltoldığı Azap.Upı çöp 1 
iota<yoııunday1Jn. Üstü \...,ko 
kaplı, yanları tabtaperde ile ör
tiılii m ağzı açık bir tünele ben
rıi.)~n bo )-er a~·ni zan1anda çöp 
ilıraca'tıtım i~tıhsal \e tasnif sanı 
~•lıdır ve yine burası paçana tlı

Jlt.:.u~-ıı1arırun ve ad.amJarının ea
lış~ yeridir. Uem ö3·le b.r yer 
lrH. 

Jn~nn Dt'fe~inı Ukı:) an, bu·ntn
brı ı:zlatan kt.-..k:ıt el- 0 i fena k.o-

' ""' ' tu~rın yayılt'.iğı, binb.r karas ... 

1 
ncg.n hf'na tt'pHği bir yerdi~ 

AğıLlarına kadar dı>lu gel<'n a
'"J,"lar muhle•iyatı buruda altlarıJ 
Nt>matik kapaklarla açılan bü3·iik 
ma\nalarn b<>şaHılır. Bu k; )apı
iırkeıı d ğer taraftan ma\'nalann 
iç:nde ellNinde taraklı 3·abalar 
-0lau işı;iler de bir eleme. l>tr io
cclen>e harekctid.ir ba~lar. 

Bu, artık ı~e yaramaz diye mül 
k.ydi:mizden çılıardığtımz çi;ple
ri.ıı paraya çevrilme6ini:ıı iı.k faa
l ydı.ıfir. 

Lm nim ki ıi.mdi bir ~"Oklarınız 

•- Hııç çöp de para eder mi? Hem 
<11. apartmıanlar )&plıruak ka
dar ç.>k? .• 

Dıy-e p.~ıp hayret ediyor , . ., b;r 
(araJtan dd bu i)in nasıl olduğunu 
nı<·rak ediyorsuı;uı.; ve belk; de 
bu, :ı«ılan dile ioanrnı3or.;unuz. 

}'&kat hiç ~ıışmaJıo. Medcni)·c
tin bugiinkıii ileri makine çağını 
yaşıyan insanlar yalnız söpl<>rden 
d~gil 'nÜl.ün ıkan~lizasyoo muhte- j 
\'oyat1arındaıı bile çeşit çe~'.·t is- , 
1ihsal ve imalat yaparak t"fade 1 
elmelııte "e me.şhur alem Lavaz
yanın •dünyada bi.çbir şeyi yen"
tl<'n vııcue bulmaz ve hi\bir ~ey 
de yok olmaz• dik-turunu biıyük 
lh •nantla tatl;k etmektedirler. 

Arabalar dolusu ı.~len bu zibil
J.•r daha c~af)a k;taplannda 
'dlar.ı yernlınamJ>i ilıra<al malla
rım,,dandır. Bu çöpler mavnalar 
~inde eş.·len.dtkten "°nra ik: bii
) İiı'k kısma ayrıhr. Aynlanların 

birmdsi: lihrtcıtt; ik ncisi de da
ltıli i tihliikit mallarrnı teo;kil e-
derler. -

Bu ~te ~alı~anları bir ı;ö"'eniz 
o kadar ne1"cli ve ırt:,. çalı~yor

lar l.i insan görünce onlann pis

lıkle uğraşan lrokmı~ çöpler ara
stııda pabuç ukis~ terJ..l teki, / 
~nrşun boru, demİT parçası arıyan 
nı-OJ-Oaıcular değil de toprak altın
da uıad<'n d"marı bulmak için 
sondaj yapan heyecanlı mü1•h.as
!.I4'1ar ~anar. 

E.:ıcleme sonu molozlar şöyle bir 
ta•ni.fe iiı:bi tutulu: 

Mensucat kısmı: Yallii p~avra 
Jar. Bunlar cinslerine göre boy 
boy ayrılmaktadır. Renkli bez
ler, yünlüler, pamuklu kumaş par 
çaları, ipekliler, madeni eşya ay
rı, kurşnıı borular, teneke parça
ları, demir karık.ları, züca~:İyesi 
ele ayrı a3·rılır. Cam şi~e kırıkları 
ş ~· mantarlnrı, ba~ka; pabuç es
kileri de a) rı bi.r k"ım teşkil et
mcli.·ted:r. ·Bin bir \e~it. mağaza· 
sıru andU'un bu ist::ısyonun hatırı 
sayılır kapitali, belediyenin müte
ahhidi çöpten rengin olan tüccar 
paçanacı Boh6raki toplattırmak
tadır. Kend:sine sordum; 

- Kemik de toplar mısınız? 
- Bic seneden fazla oluyor ki 

kemiık toplamıyoruz. Ondan ..,,. 
ve! çok iyi kemik 1~i yapardık. 
Hem de İlalyaya satar, güzel pa
ra ahrdık. 

- Ş ~e \'e cam partalarını ne 
~-apaırs.ınız? 

- Ne ~·apalunı istersiniz? Sağ
lam olanlarını cinslerine yöre, 
rakıdır, biradır ,k-0lonyadır her 
ne ise eczan-elere, rakı fabrikala~ 
rına okuturuz. Kır;klar:w de Pa
şababçe.deki fabrikaya veririz. 

- Ya kasıt, mukana parçala
rını?. 

- Ne yapacağız. Yüzüne baka 
baka deni:ze atariz. lUaş.~allah İz. 
mit kiığ:t fa-Orikas:ıe İnhisarlar 
çok zengindir, bunlardan hi<; ıle 
istifade etmezler. E>k"den paçl\'· 
rala~dan bilıneLS . .niz Ö} le para 
k.azani-rdi.k ki.. Zurnan olur du 
bir tonunu üç yüz l'rayn satardık. 

Bu çink-0ları, kur~un parçala
rını da pi) asaya yöre kilolar.ni 
sıi~an 11an yuz g\,;.rLış arasını.:.ia 
burada. rntarıı, papuçlarıda kü
fe hesalbi!c ı.~r:ıriz. 

- Knça veıil'Sln z?. 
- Allah bılir, kük~ıne göre; 

n1alJ.arın cinsi biHc!. }~üfes.ni se
kioz ]ıra, 10 lira ara~ında satar:z. 

- Bu ~ladıJdarır ı.ı h<'.'1" gün 
satar ml'Sin :z.? 

- Mümikun mu. htr gun sat
mak ne~e?. Bü!ün mall~rJrnız 
Mec .ıyeköy·:ındekı Bu ...ık n>«[;a-
2alurdııdır. İsta buldıı 20 tane pa

ça.\'ra tüccarı ve ma.,a:za.;ı vard.Jır. 
Hu.- m3ğaız:ıda en aız 10 !aşi çallışı 
yor ve bütün bıı ış'Erde ikı· yuz 
elliden !aLa ~nsan çalışi«'. 

Kendl:;ine ron bir sual daha 
so..-•Jum: 

- Hiç k.yımellı e~·a gtlir rnıi 

elinıze-? 

Bu ron:m :T". kn!x-kJ.i paçana 
tuccürı~n n gizli bıT yarasına do
kunmU§ o~aı::a'k ki or.a ckrn derin 
ıç çe;..tim:. YürEği sızlayan bi.r a
dam eda.: le. 

- A~ . Efendı:m ı- ç o'lmaz o
llJIJ" mu? Öyle dalgın zen.g'm.ler, 
oyle huvarea zengm s•·Moş tüc-

Zabıta Rom:'i No. 119 l 
Sen mi Oldürdün? 1 

\.. Yaun: EDGAR VALLAS Çevir~n: Ml.;A IMER Al.ATUR J 

d. •r.u kQ!lı:p bura)a geld,ın. 
rrı!rn-an ~a bir frısıJadrın sonr.a 

i\iıve dti: 
- Jlar,ıwı ! dedi, c. na yet i~kn

dıg:ı zaman, ;benden'.z de .-P.ars
ıar kliibü> r.de bulu,,uyordum. 

J..ıeH a1 fıkcr ı. 'bir tavırla: 
- Ef·c-ee' drdi, soıır.a? 

- Fran.~~ Lelı'yi ötciurdü~ıer Bu 
tılırı ı:.c sııı::.ı. hiç al~ık .. ;dtlr etm yor 

n~~' 
- nor su hnyrc·t etrrıPm Bu

pı )JrJ lx) · 'h r 1 i'ıd ·e olma-
u tekler.;, rd:. 

- Orası dc"•u' G< 0 •ba bu sa
.l. lı tıı buna lx>- ı:cr b r ~e)>cr 
~i; ı.crn ttrı ı... 

Con Leli P , ı.,.. e< h rııe soka-
r yJv~ş yav ,•- au'a yak:,,?-
1,, 

- B.1kı;:ııı za arkaıks ba,,a! 

dedi, s:., bna k:rn c>üuğuınuıu JUlr 
fen sıöy:.er nıisrniz? 

- Iknom km oldueumun e
hemmiyeti yok. Asıl ehernmyieti 
olan Frank Sutton'u kim.in öll
dürdüğünü Öi,'l"enmektir. 

Leli yine omuzlarını s:lkl: 

- ÜN!fil polisin bi'~ği şey! 

-0-edi, za.bıtanın ve adlıyenin, va-
z.iJes:ni h~kkiie yapması için, biz 
vatanda~lor kiıi' miktarda. v<>rgi 
,.e ıyor-uz, i~erine de kar·~ıy.r 
rl1L. 

Tı 'man giıldu: 
- Evet, doğru söy'üyarounu.z, 

ded·. 
- Pci< ., siıin şi.Mc: bt.radn ya

pac~k ll:ıa;,it i~ıı·z \"ar m>• 
- Zanreckrirr Hem de çok 

ır. ı m işkrim ola<:~1<. 
- Pck".l, b~~d,~ınu:; gibi y~pı-

JsÜLMACA[ 
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MODELi 

Türkiye Umum Mümessilliği ==== 
SADETTİN SÖNI\IEZ • • 1W. L O O OT E 'i' İS 

SOLDAN SAÔN 

Öksürük ve Bronşit 
~ 

l - Sıoğ~r, Dalll!rn b)r <,."l-'.Şld~. 2 -
Ace,e 3 - S.z "Vf"m1(", 4 - F..ski ser
puş, 5 - :eıa,.~"la i ll:ives.iy?e bü,yıük, 
~::ıret. 6 . )'"apiJ\:lk, I.1:nnCk yapılır, 
Beyoz, 7 - Sebze, enir. 8 - Emir, 
Ço;;c ı.ıcl~yleme (;ko l<e!iıne), 9 -
ller Çcş:trtfn snbn t~naf, Feııv:lt. 

W" İstanbul Sirkeci Horasanciyan Han Numara 7 /25 
Telgraf: LORENZ - İstanbul 

TUR AL 

Yl!KARIDAN AŞAÖIYk 

l - T<lt değL!, :?ı.t('yva~ 2 - l\Ia
teır., Zarif. d ·ğil, 3 - 5açma sapan 
(iki k•ıl'm<), 4 - Saklamak (~), 
Arka~ 5 - Ka'\T\ık, 6 - Ya.1'dllllCı, 

Güzel San'ci.t, 7 - Girgin, D:m", 8 -
SCb?.e, 9 - Ç<Cı: yannı4. 

Dünkü bulmacanın halledilmiı 
şekil: 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
t 
9 

12345678, 
s A R 1 K A M ı _Ş - · 
A s A M A M A K • L A p A • A • A L 
L • 1 R t c E • A 
A R T A K A L A N -p AIJ Tı•:!'ıl t • E 
A Hl •At D A T 
T t p OIG R A F • ı P.11 LA• R ı F 

-·~ - .. .. .. ' , . . 
B•ze (Fitreoıl'Zi Tü.rl< Hava Kururmı-

na \e.rİlliz) dE'dtkılPri z.a..'l\!Wı hiç t.ered
ctlit edebil'r ıruylz, Göklerin loorunına-
&ına tercih edebi !«et};mlz: hiç b:r me

eal.e wr mıdır. 

& • .. - •• "'!; •• ' -:..1 

Telefon: 20412 

1 
Gayrimenkul satış 

Beyoğlu Su 1 h Mahkemeleri 
ğinden: 

ilanı 
Başkatipli-

942/40 
Ölü ~feıh-nt-t sa.it v.:ıri. '.~,ri En;ine Belk<s ı1e Nao ve llı:ıy~ şaylan 

ve müş1.P.:ttfn mı..ıtasarr:J'l bulundui<la<·ı Mecld.iyt$ö.}i.ı: n..W1a-l1 rsirirı· Levent 

Çift. ıgi cwddt-si.ıxiı• em., 3 n'JCkerı•er sayılı Şl\:iıt.an . .ı\.Tn&Vu.1koy Zinchil."kl.ıyu 
caddesi, Şıırrıalen Ziye1t·ttı.n ve seracetıt.i.Jl \''' J-I~yr:ye. ~tt•mflune una.eJe-r.·in<leki 
<..r~, Ga~n b ·r kıs\ln BilıyüıkdEre c;;ddeei Ct'r.a:rbf•n .Bcdrof; Çr~i'~~n ta.rlası 

ı(e mahdut tapu k.aydnıa göre on dön.üm çıplr:~ ve taııroo.mı on bin 1-0,000 liTa 
kıymı•tl mutıanın~n~.~inde bıT tarla şti;yuurr..ın izal. J.i ıı.nmın.d:ı açP.k aı1titıııma

ya kon.u!~tur. Tapuca tasd!!t) hnrita~ı dıccly<.ı.cla me\r"C'utlr.ır. Birinci a<,,•ık a.ı:~ 1 
tııtınıa!ı 4/l 1/94~ tarihine tesad•ü.t eOcnı Çarşaı~ba gLM'Jü şacıt 14 df'n 16 ya ka
dar BE-yuğlu Sulh Muh'..ı:&rral'ieri kalem odasında B., ·ft.'p n<"Zchnd'f' y3pılacak

tllr. Arrtt)ma brcteli mul~nrrM"n kıyım.etin yıü.ıxle Yl'1.n4; beşhıı b-..ıf'J11ad\ğı tal.<
dıirıcJe en son ar.ı.1ran1Jl: tat..ı.hhüdil baki kalmak i.12el~ mi.!xôy<:dı• on gün u.za
tılarS!k: ikir.ıci açık nrttı.rması 14/11/942 t<ar:Jıiııe n-.ü;adü Cun:.:ı.rtcsi gün.ti ~<.ı.at 

10 dan 12 ye 'kadar kra ('d' eı.,E'lk en 0011 arttırana. kat't olarak i11al•• c<E~ect::.C
tir. İhale güııü:nc: kad&r bi.rik.m::ş ve birl!k('CCk Be!L'd:yıe bına ve 3r .. n vergi
lt'~"İ tıle E\iia1 ieare!>i hlascdar:ara ve della:iye ri15ısnu., 20 ı-en('ı.k t.;i\'ız bP
dıeli. :tıalt~ pu :.ı ve t~pu v-0 kada9tr'O harçları. mt.ıştt-;,'llye atttır Artt ırtn.Jy::t 

ic;"..ir"k cc:Y'cı..k. lc!1ısctı•rln mut.arr.mEn k~n ·!.;n yi,jz<ie yed• bi)Çugu nısbct l n
dc pey akçesinl va ırnilli l:ııİ'I'.' baT.:Gtaılin b~: n W:tt tt'1»lrın.t ınCktubunu vt·r
mı•le'1i ~aritır. Artrttrma bı:'delı gi'lyı'A-n('nku l kend.'s.u:~ t..\alc olunan t:araJınd.1n 

ihale pünden ;t.ibarı'n vc1i.ltf1-0e'k mühlet Wçind-e maiıken~ kaf!asına ö<lı•rwnf'ti"~ 
rr..ccbu11dtr. ÖdC'r11lE<i'..ği takdirde ihale f('.sbcd:ilt•rek kıer.d!ısinden ovv"1 
en y~ t~·ık:!~te blıJu~n k'.n"lil' arrzctm:ş o;dui§a bPdı•l He <ıtn1<.ığa r:ızı olur
sa ana iı.;ale :f"dilccek ,.e o da raı..ı. olmat vf'ya lıulunmazsa hl'n~ yed• gün 
müch::Ll"t!-e atık artıtıııın~a.ya f}'Jc:arı1acckt::.r. YapıJ:ı(':...k ilfın aiflk.atl;J.rlara tebliğ 
cdılırn>yt:cfl.ttr. Müz:.ıyc('..:,1 sıocwr.(.l.a en (:(l~ ~1.1'1.tırana Jtat'i o!aıı;ı!-;. ah.al~ edilr

c~ ve her i3c: halde b:rinci iha]f' eQ.!.Jen k:mse j~i ihal~ ara-ıınd:ı·ki fa;ok;tn v-0 
DEVREDİLl::C'EK iııriRA BERATI 2araıd.an rrı~·ı.J tlbtula.-caktır, İ'hafe bed(•li fa$'.l ,..._. ~en g.in?t. :ı. y·· ci.ı! 

<Sıuırnınla .. vP...seir vıdaıiı Mtıaıncia lbl!9 ~a:ıi ayrıca hWm..e hac •t kalmdszuı taı~ll ~lun.."'~aktı:. l1xT.ek a~tbi ala
mful\.c:,~l tl'9bı.t ptJl!aruıri.aki ~loha.t) c-crld• .~·r ı.~ f.a.; n~;'.'ıık;:ıdarların gayr! mf'dk·ul uxerıMeıki h~\h~·ını ve ıaız ·ve 
hakkınıdla:k.i iht.inı için iıktNt ''Ckalc-- 1ma:3rnfa. ve 6airr)~" ckur olan iddi;:ılanıu evr.:ıkı mfucbitel~tT..y!e d:"ın t.ıırihinı'.'i'i?'Zl 
·• -.._'l a. lU.J.ş olan 29 l(y:ül 1939 t.ı- it\bar··n on \)('Ş' güın içi-r..de 1.Jabkırrr.f' Hr..;.lk.5.t])~nt! biki.İ-rnvelr.rl ıa~ımd·r Ali.S'iı 

Jrlı \t 2.!.'05 No lu ıht'~a bt~atın111 ıh- t.aıY.riL!).A> l'K.};12.ıı tapu sicJler.iy!e s~h:t o1anJyan~;:ır Ea41·.., brd,Jtm n p.."';.yl;:ıpn~-
t!vc. ettiği hı:k t'i hu k('rıre b'l-;f<ttfö.~a l;;r..xian ~ı;; b1rtı&t:ı.;aCekJ.s.rclır. ~t;.ırıaycdey!! i,fJrak e~ •n!ı•rin biıtı.ın satı ş~··t1 

-

d.h-J" vf':)at-..u't ;c. ... dı. TL1'1tiıyıede m<'ll- ı-ııu k:Ab1.l r:tmıış ve e .. "e~dı n ötrenrr.iş ve bt!ertic g&yrı n~u~e taji.p l'\Jh >t

kn fİ• . e k<'\Y'n:lk lçı;ı l.J'h:ıy(4 dU h.I Vt·- ı 'Tl · old ,.~ J a l e1 1 rrC""lt > adan ıit.irn.l rı rne.sım(ı o]a.rn~y .. cab,..-.:1.a.n satış 
rılı lO c•'Y.1 tı.:kFf cdi '"!){;{#,e o!. •J..·~ a gün ı.: lt! :'!.n e-v' t l t.'.ı,.p!{ı"in gayr i rP ı'nl<u ti grzip gôrrrııe lı~ri ve fazl o nıalün::ı.t 
bL htSı fazla m.a.lU~nat e<Jııını.ı•k is- .. ~.. ie!;yE'r 1 t-r..ı- Q.12 140 Naı. }p r.ıahkemP &~lı,ı::JlıııC r.wr~Ç'Jat ~ie"'i 
t:tyl{n·cruı Ga'ataCa, AıJlan Han 5 iıı:ıci ilan o:unur {5'614) 
kcı.t ı - 3 nuınıaralara m(Jraca::ı.t e;rlc-
11M·! eri .il.:rn o1.ınw-

car:or vardır ki, kıyme.ı; 'kı>hri

bar ağ12'·kt«rın:t1 al·t n saatlerini, 
gi.ınıiJş ke:,riklnrıı ycrr..e'k masa.'>ı
mn US:ııne kcır uımturlar. Hi.-ımd
çi de ya f~1ttı!'a va.ri.ı.m«z ~ra 

ört~i.iyle tcnekey mllkcr veya 
hiz...,-~«:i h<r gün. day, k y.•y p ,.;{ 
İ{ ı.ımekten cuu ya'lnqılı". Eıv 

snh:bi~e mahsustan zarar \'erdi
ıxıyim diye ~-öpli.iğe Gitar Ba:<an çöp 
çülerlc ara'bıcılar anlaşır!.ar. O 
zama,n çöpçü tenekeyi ıboşah ~~en 
içindfki kıymetli !l"'Ylen lker.dsi 
alır! ... Maamat.frı son zamanlarda 
h<.>rkcs a.kıU.andı. Çöplerden böy
le k •yıınetıi şt·yler pt'k ç~•)W! .. 
Arrrr,a yine ~n buna pek inan
ma! ...• 

Çfip ilh•<ıcalçrn:nı izahatı bura
da biU:. On.un son cümlelBr1 ra
fı2<ım<!a dU.,ğımtlenırke diğ-e" çöp 
~c,·1s~.er·1rr.ı;Z.: gör.mck üea-e şofOr 
lsma ilfo ma<hir.ane kui.laııdığı oto 
m&~le dQ!,'<U ilerk'ilim .... 

Bü '"" t lff ııımili En 111, 

r.12 öylcyS<' ... 
O e.nada Tılman'ın gölleri Le

lı'ntn e:ine doğru c-ğlJdi. Bu c~r 

d.:; !bir yara ızi, hatta haf..f bir 
k<n k~t· .i bile varcl. 

- Bıı dini..:dekı leke nedir? di
ye sordu. 

Leli e';nc baktı. Cebınden men
dilini ç:kararak, tükürUk:e 1-eke
yi si3di. 

- EJlıemmiy€ts:z şey! ded:, ga
liba eı mi kapıya <;>arptım da, lıa
fif<;e kan.;:m,. olacak. SLz kandan 
bu !:adar korkar mısırıız? 

Tlmar b1ı sefer gayet ciddi 
bir tavr t&kın<lı: 

- Siz de bu akr am •Pan;lo~ 
Kıi;büm dP ıciiniz, d,·di, oırnya gjr
d:ğın.z. gôırr. · ·:e~ Bir taıııdı;';:a 

falıa.n rus lG'd,n1z ml? 
Le:i gügii.lwnsodı · 
- B t , bu suaEerin zc <loğ

rus~ b ç le cevap veımot:"ri. mec
bu.ri~e m yoMuır. F kot sit:r an
cak blr şey söyl;yeb:lırim. Ev~t. 
t n de k'i: ·c id l"1 \'e ye ,:ne 
r ... ~ ğım ~m t C()ZVa l< ... vl
t r! .r. 

---~-

KER 
Traş Bıçakları 

Cildi tahr~ el:m<'z, 

cildi yumuşatır. 

Der yerde P O K E r. tra, 
bıçaklarını arayınız. 

- ---- -
Deniz Harp Okulu ve Lisesi Hastahane

sine bir Eczacı alınacak 
Mf1.l"&nde bı.ılun.an Drnı.;z harp okulu ... e Li.scı6i .h3S~l'f'~oc- bir eczacı alı

nacaktır. K('SldiSine 2656 ~yıh karıun hü";{üınioerinf• göre 140 1~ı~ya k.ıdar ücrt't 

verilt"celct.:r. isttJ::.Ji!erin Dl-'ıı.ı.z ~ . ..,tt'~.arlığıı::.ı ır.ilta<:aatJan. •8246 _ 10401> 

5,;t ..... ve B2şmuharrlrl Etem izzet 
Btı . rf' - Neşriyat Dirl'kt.örü 

Cevdet KARABiLGİN 
60N TJ:LGRAF M/\TBAA.<J 

TJman heın:n yerinden fııfa

dı. 

- Ko1':> rr, ? O da ornda mıy
dı' 

- Ev~t orada ıdi. 

- Cıı.ayct tsn:.sında klülbün 
içınde miyrlı? 

- Zar.n<-diyorum. Niç'n !buna 
bu kadar hayret ctiin;z? 

Birden Tibman'ın bağlan çörii.!r 
müştü: 

- Niçin m <> kad•c ha:;yıret e
diyorum? 

Sözünün a ıl<asım get:ıremedi. 
- Hoo, hah ı Şimidi adıyru gi-. 

,bıy•m. ned<en bu kadar ~a.şıroıığı
n;,.' ... Çünkü K<Jl'.i gazctec.dir. 
Fn.r.lk Su~ton sizi buraya alırken, 
haı<.kın !da o kada< derin tahkı· 
kat yapımğa 1 J.zuım göl"lllemiş. 

f'Jk<.t b('lı ele ak3me rnerakllı a
dr.m m. Talı.k: :<atımı _yµ!ım. 

Fdmt T'hnan :kıcndisıni süz!e
lere ]oo1ayca kapt.racak insa.riar
de'l cı.eı:~-c~ 

-- F•an < S· 1l:on ş·~ 'i ci dü, dc-
1 dı, cuır<a ye • LVlcr.m"şt ve .. 

.\Dev nu Vnr) 

.. --------

6 ilk T cşrin 11J42 
18.00 

l~.03 

18,45 
19.30 

18.45 

20 ıs 
2() 45 

21 00 

21 ,15 

21 30 
2ı.45 

22.IQ 

Proıı'ram vo :ı.toııJ eı..eı saat 
AJ>a.rı. 
Mü"'1<: Radyo Salan Orkaı

~ı. (Şef: Necip Ati>ın). 
ıtüa1k; Jo'atoıl Hey'~U. 

Meml('kct Saa~ .Ay~n ve A
lam HQbtrl<'rl. 

.MUz-ik: Kc-man w Piano. Ça
l.an la:r: Necdıt!.l AtaC., Feıtıu.n.de 

Euk:n. 
Ra.dso Gazel~. 
Ml\l'l.,k: Ron\a~ vr Serenıa.dleti• 

(Pi.) 
KomŞ'M (Evm Saati). 

'M·tı'l'İ'k: Schtt>erıt, Sıc.fwlnenn ve 
Jvfoz~r\'dan Parçnlaı-. 

Söylt;'f•o; TeılQI" S;ıd; Sakpu. 
n::ı.r. Piano: Roji ~bo. 

KO!il'.ışrna (Pusta Kutu,ı). 
l\1l1z.ık: TanıbUT1 Cf!ınil'in Hatıra 

~ramı. (a) Ho;yal.ı: (b) 
Pilüde.ı'>ııdan B~· k<ıçı. 

M]:ız;ı.: Ki hk P<>ı-grıım-Rad
yo Koı'O'su. (Şei; Mı'S'ud cc

" ·ıı. 
22 30 !ern1L<l;.et <; .t Ayarı. Ajans 

Jf.Jbel"J(';ri "\; r 1kl al3r. 
~ 22.o!:; f22 50 \'arın!o Pnu:rouı ve :~a-

K<1fl1ı>'";""'ıerl ~ha: k....-. Her 
f'.czanede kutusu 35 kuruştur. 

, BAYRAMDA YALNIZ " 

KIZILAV GAZETESİ IJ 
ÇIKACAKTIR 

İLANLARINIZI VERMEKLE BE M KENDİNİZE VE HEM 
DE K J Z I L it Y'a yıı.-dım etrn>ş olacaksınuı 

MtlRACA-~T YERİ: 

iLANCILIK KOLLEKTIF ŞJRKETI 
lstanbul: Ankaıa Caddesi Kahraman Zade Han Tel; 20094-95 

~1-------------------------~ 
Maçkada Satılık Arazi 

Maçka'da Tramvay caddesi üzerin .. 
de 110-20 metre cephesi 156.10 met· 
re derinliğinde ifraza müsait ortasın
da sefarethane binası olarak yapısı 
tamamlanmamış büyük kargir bir bina 
ve ayrıca iki ufak binası olan mahal 
satılıyor. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esa., No. 

2775 

Y<.-ti 

Brş~ V';no:ad'e 
nuıhal!rsi Maçka ve 
T~ikıye ca<kl<'teri 
2 nıü'kıc-rrcr nun:a.. 
r.ı.lı patt<ı. 66, ada 
7-03, parsrl 4 l.199.43ll 

Nev'i 

Ar€a ve üzeı ino.e 
nat.amtım lıitrglr 
bUylM bina ile ay ... 
n.ca Wı tı.!4.l:ı 

blna.. lô342.50 M2 lı9.94t 

Iru?ı:Jtı :vtı~~!d.:l yazıl gayri rne-nıku.ler J>e$irı }Mira ~]e ve kapalı .1.arr usul.il~ 
•nt ı!<: c;..,'tlır. K<palı zar!Iaı· 21/10/942 Ça.r~bo günu t8'lt 14 d<0 ba.ııtaruız 1-ı
b•;I $ubf>si $3iış K'°miı )"'()nuı huzuru ı]e ~ıl.&cak vr. en yıiıksck tekl.1! tr:Crk<IJG 
bi!ıcl;'.'ıiocfit \"C haddi l;."'tyık görü!di.i.{."'iü taJtdirıckı- M'R'l.!!yo Vekiı.lcttr.dP.n 161.iza.T't ,-d;
l<'ı k m.ı v&1!2~ t cPı.'r.bı ah11dık~n ecnm ka:ri iha~L·-t-i yQpt'acakt.L 
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Harp içinde neler oluyor? 
(2 ınci Sa.hileden Devam) 

kel< ler bu fır;atlan hemen istifa
deye ka:!, ı:ı:rq:a ıd r. Ell:üıınl'.c 
g~enlerce İng ·\terenin Vaşing
= bü·Y'ÜJİ< e:ı;isi LJ>rd HaHaks 
Kanadı daıki fcı;kalad€ lıı.g>Lz 
·kıam.scri Molo1m Mak Danal.d i'i~ 
birlkıte blr saJui.d<:ıı geçerlken 
ban)"<Xl3n çı·kan üç dört bar kı~• 
Lord Halifa.k.s"> ta,ıı,.yınca imza al
mak .ç;n yaınına koşmUıjlard:ır. 

l 

&fit kendisine uzatılan sigara 
k,.;·lusuııa me~un~et1e ımzı:Gım 1 
a.fım,11""· Ve rnutea'.< ben de bar 
kızfanna arkadaşını göstcrer.-,k: 

•- Bu genci· .tanıyor mllliu
nuz? Bu; e!iki İngih Ba:wcı:<it 
Mak Dona!d'ın oğludur.• Sözle
r:ni söylemişti'r. Fa•kat kızlaT ı..ro
lo~m'dan imza iat<"TJ1ıe'Illi~Jer sa .. 
dece arkasından: 

•- Ha~lo Mak, b'ı7.imle diolaşır 
mıs1nız?~ di'Ye ses'ıenm:~lc·ııcllr. 

Koltuk kiraları 
Aımenkada, ev, apart.ııman bll!'h

ranı gibi otel buhranı da başgö&
tenm~t.ir. TC\lon>l otelkl'Ci.n bo
durnıın karl<ırı du~, banyo w ber
ber sıalonkir!na tahvil olunarak 
düikfıcinlar oda haljne gctiınlrniş
lir. Daha düne kaıdaT son b.ir taş.
rı;, kasaba&> olan VaşiI'ıglon şeh
ri blJ€İİn en canlı, en kalaba·lık 
brr merkez o.'ımuştur. Otellerın 

boıdırum katlarında geeele.:i geç 
gel.en, yersiz kalan miiişterik!re 
kottuıklar hazırlanmıştır. Bunkır

da gecelemek için bir koltuk üc
reti bi·zi:m paramızla ahı bu<;ui'.< 
lkadır. 

HuGusi bir smel1e yap:1ıınış o
tar. kotluk1a.r "',ha·t, gemş blliuı:
dugundan altı buıc;uk dDları gôz
den çıkaranlar pak rahatsl".< ol
mazla<. F~'kat saat gece i'kiclen 
scmra gekI'Je.- bunl•rı da bula
·e.ı;::zlar~ 

Netice avı<G<at:Jar, taşrdı t.ı<:

ca.-lar bı.. yım! • gece!Ni yı)cı.z
lar altında, p<..ıklarda gccek ır. k
tcıdiTler! ..• 

S MELEN 

r 
Doçent: 

Dr. Cemal Pekta 
llasta~ar'.'lll h·•r ı;il~ oğlfd·ı 

soma Bryo0 l·J ~ Jıl Co~<ıSI 
M~ SCaii:agı 1!1 N'o. l .ı mtıitY "'l'C 

h:ı.ı.est'IClc k•b1l <der. 

HALKEVLER!NDE: 

Sanyt-r Hcı.!.kevı:r.drn: 
"h,ıtar.t>Lklı.ıın Ktr.:W u~ ta\'th.• 6 i 1.f~ 

riD Sa!ı g mu ev m·ı.cC' ;y;.p !o"~ 
m~t'a:ıJim. 

1 - Saut 16 da Sol 

:ı - 16.30 da ı...,...,,, <Kanun .da
mı). Tool!Jil Ko' ı t.ıra""mcıan. 

D<tve1iyt:Jer ~aıı~ fi!: ı •a; nc.1 n al·-
llJ!'. • 
Kad~,. Ha'Jtevrn.d<!'n. 

İs'-anbulun KurtUı!.uz Bayromı 'lti1-
na.~cbetiyl-e 6/İo/942 &ıh ~~t 21 d6 
y.ıpJacaık tören. 

1 - İ'staıJbuiun kurltluşu hıııloloı> 
da söylev. 

2 - Konse-r 
3 - Terooo·e,ı film ıs;n<-no,.) 

He""es g&!ı'bi\i.-, 

(HALK SÜTUNU) 
Bir genç Jııız iş atıJor 

Orta mN<leıbın 2 ıncı s • f na 
kad r dkt:muş gu·ç t r bı) ·n 
yaz-:ha~e i<jlc-rind'l! ,.c ter(' "' k(i• 

radarlıkta: :bor~tı:\·'"rd c ıc:
m•k is~<'lmc;ıl(Cd'~ K.ra !ikfrr t·ı 
ücrc • e r&z...d r. Ta, r) o rı h-
lcr<m sah '• r.·. Sc ft f 
lıa l süt• nuırc.a r ... ... ne ,-:-3-

~a.<.ı.tı rJ rr<."l'IC .... ur, 

' 


