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Atlantik muharebeleri 
müttefikler lehine döndü 

( Y azm 2 neilde) 

--------~~~~~---_J 

,}~tikarıa mocadeıe Fransada 5 bin kişi ~fil~:·~.:::"::~~~~:, 
.e:,~arıa mücadele ifi.ni, hukuki ve ahlaki bir mücadele le .. •kı•f ~dı• ı ~,· Almanya "'"• taıarlam~~=:::.:k' :::.::.bir meule haliıule " 1 ~ ıu' bombardımanla 

:Yazan: Fmdıkoğlu Ziy,aeddin Fahri ~ _ . yenilebilir k. (Y_.,.,,cll .. yfoJJA)J Vişiye karşı mukavemetin 
Stalingrad'da Alman arttığı bildiriliyor 
~8Yiatı 100 bini buldu Belçikada da karışıklıklarçıkb 
Sokak muharebeleri bütün şiddetiyle ~~ :!~~rik:"~~~ ~.1!~. 
)L _ve kanh zayiatla devam ediyor ı~~. ~~~~'C bi~ı!:~:.agö~;n~ ::e;:a~ aene = 1!;~:=ı: 
-rıııı 2 milfrezeleri gelmiştir. Bura.da kar kamplarında öld1lrlllm~tGI'. 

ti "9~4.A.) - A!man orduıa nm tahkim et.mi§ oldtığu .silolar gö. g:ı~alıklar olduğu söyl-en.mektcdir. V-Jlide vaziyet 
' &ıılığtnm tebliği: ğü•göğüae §lddet.11 c,:arpıomaıardau Pa.riste yeniden 120 ki.'.l-İnin re-
~~ 21 eylW gecesi torptt."> sonra ele geç1rilmi1Ur. Dllf1?lan bu hine olarak alındığı bildiıilmektc· 
~e ~ 1le hUcumbotlarınm hlma. muharebelerde çetin blr mukaveme' dir. 
'lııt Zloltta <>voroaısk'bı §imal batısında göst erml§tir. Kıtalarrmız B~vikle· -
~Ur Ya &aker çıkarmağı te~bbüı den e3lrler almıDlardır. Dtlıma.run il· 
.. bbcııtı • .Alı:ııan harp gerullerı bu te- malde oebıi il'.U§atmış olan kt'alarıır.\. 
~ alta.ıne~ uğ'ratmı,tır. zın bulundufu mevzilere karşı te~':ı. 

ld:ımlar 
Loııdra, 22 (A.A.J - Parl.ste pa • 

za.r günü sokağa çıkmalı: yasağına 

kariı ı;elen ~000 ki§! tevkif edllm~. 
tir. Bundan ba:ka latibbarat nezare. 
tııırn aldığı rakamlara göre, Alman 
!ar harp ba§mdanberl muhtelif mem 
leket~erde 20i873 kişi idam etmj§lf!r. 
dir. Bunlann suçlan fşgaJ makanılan. 
na kal'§ı gelmek, sabotaj, ve komu 
nlstllktlr. Verilen rakamlııra göre Çek 
oslovakyad& 1765, YWlannlstands 

~be,._, kuvvetler} Gevetdaollu1i büı ettiği kurtan!J bUc-umıan akim 
'he ~ dll§ırn&n mevzl!erlyle Tu. ka!mıştır. 
''lınl§ tndaki l'6tilllerl bombard.ı.. Sovyetler burada 21 ta.nk kaybet· 
~ .. _ _?r. Kuban bölgf'alyle Hazer 
lıa., oa;"ISind;ık! sahada Alman klts- mlolerdir. 
' keaıt bir baraj aıeofyle mü. Dan cephemde Atman hUcum kıta. 
ISeıı ıı:ı.~ ve birçok mra mevziler_ lan nehri geçmlıler ve sağ kıyıda 85 
' te,ekku bir dll§man hattını müstahkem mevldf tahrip etmt,,lerdir. 
ı.1cot' ztıuvattak olmuıtur. j lıfa.car ıataıa.n mevzii düıman hücum 

Zürih, ~2 (A.A.) - Vollmecl":t 
ismindeki İsviçre psctesfnfn .Mar
sJlya muhabiri Fransada Vişiy!'l 
karşı muknem1!tin arttı~ını ya't. 
makt1dır. Muhahıre göre yfibck 
rütbeli polis memurlfı..., i"81 ..,.. 
tında bulu~n Fransız toprak. 
farında Yahudilik aleyhindeki 111&
cadelenin IJ~ ölçüde aka~ ~
radığını ve bunun FrnT'~·· nofüıfnb 
bu nılicadelede gö~erdili hyıtstr 
hk1on ileri geld!fini 1l~kça itiraf 
etmektedir1er, 

(Deuamı Sa. !, Sü. 5 tbl) 

~ lebri hUcumıa. zaptedllmiftir. lar.mı pQııkUrtmUşlerdlr. 
~ ınuha.rebelertnde dftfma.- 1 (~vamı Sr.ı. !, Sü, ~ de) 

Basın Birliğinde dünkü toplantı 

Ticaret Vekilinin 
Denizlide tetkikleri · 
Dokumaclların dertlerini dinleyere~ 

ihtiyaçları tesbit etti 
DolsU u (A.A..) - Ti~t 

VC"kili doktor Behçet Uz, bu sabah 
5.30 da Denizijye gele~ halke· 
vJnde Denizlideki garbi Anıulolu 
dokuma kooperatifleri birliği ve 
koopemtifler idare heyetleri aza
lannrn yaptığı bir toplantıya n
yuet etmiştir. Bu toplantıdn, do
kuma fiva::lannın yUksclmesinin 
6ebepleri

0 

görii~lmli§tUr. Vekil, 
ookumacüe.ra iplik tcvziinde ve te· 
min ettikleri iplik nisbetinde en 
iyi k:ılitede dokuma teslim etme. 

'-ı.ı.. bu.. lerindeki k'>ntrolün kuvvetlendi • 
~ 8aat on ,alada »ıwım blrllil İstanbul mınt;akuı mer.ıı.ednde bir ıilmeeini ve dokum.alal"m mevcut 
~ ~ hiı1lınıttır. llll ...,._...,.." llelılt)e Nil( ile 1681 ~ Umitet lfrktti tar&fı!lda.n memle-
ı...~ llant tl'rsüJı19 wı .,. peetectler Jftll ~ ""I De t.uf. ket dahi1in:1t' •t1'a arzcd!l'mesi s· \'atı ve Belediye ret.l de _teblr mee8lelerl bakkmcla ~hatta bu. hl'SU1"t:ı.la:-ınôa alakadarlara cmir-s. "· TOplantıya ela.et ed.llenler ~Y Te paat,alaı'la lı.az eclllm.Jtlercllr. ler vermiş, kooperatiflerin bugün-
.._ ~ 8u..t llayrt tl'l'J'llııHl ve \"ali U.tfl Kırdar pw.etecller •rum.ıa ld1 şartlar cfahil:nde yük'endiklcm 
~ vazifelerin :hemmlyctinc ve yarm 

l119oslav ·vata11perverlerl 
bir ıebrl zaptettller 

'/Jttıhimmat dolu bir Alman 
~eni çetelerin ·eline geçti 

'" b(ı ıı (A.A.,) - Bovyet h&. YtJg091aT suettlerinln nrditt Nr ctU.r1llm.u,terdir. Buikut talllerl bulu
~1'.tı "C>auua göre, Yugolll&v get,e habere göre, bir Alman •ubayı ile bir ll&Dl&mlftır. F&ka.t ıüph~li ldmaeler. 
l<ıO ~ ~8.da.kı Banajaluka ,ehr~ ;,o!i,I memuru ve blr atvU Tuna Qzerü den 10 kıot lrul"fWl& dlzilml§tir. 
~ l~~ erfnde yapılaıı aw.§la.rds de Zemumda pusuya dQfflrülerek 81. 

~~:::::::::ı Adi"- enin kar ~~~~:.~~e;:~:r:~f~ .. 1 •Y arı 
~~.:.·::~. temyizce reddedildi 
11>:.._ ~ te truplarmdan biri Za~. 
~~rtııdt lll~a Biak • Luka hat~ j .. , l!seruı bir zıhb tren.ln! yo'4 
.._.ı&lıgOııJo ttr. Bosnadaki Tarvlnlll 

""' ~l' kh1~er1 yakmlannda ıııı. • 
, &in ediy0r 

O.,~~ tAYY&re dllellrtlldtl ' ~tıt~:ı ( 4,A.) - ~ugostavya 
l~ etı:ne\'k Çeteıen faaliyetıerlııt 
~ ttı.ıı te<Urıer. 

~erı ~lllda Yugoelav!&r mit. 
12~a~ı:-:Yeafııde 6 Alman ve lt&L 
lt 1'1 ıta1ırıt> etmiflerdir, 

~rıı-, 22 t kur;una dlrlldl 
1lor~ (t\.A.) - Röyter ajan4S 

Evvelce llıt. kAr saçlarından mıteveWt 
davalann takibi darduralmıyacü 

Ankara, 22 (Va.kıt muhabirin- masına rağmen istcndiiı zaman 
den) - Elkoyma mua.ıneleslne mer'i bulunan bir karara göre suç 
tabi tutul.mut olan her nevi gıda teşkil eden bir fiil ctırUm \'aslını 
maddeler.inden milteveUit de.va-la- muhafaza eder .ve binaenaleyh da· 
rın takibine ve cezal:ınn infamıa ,·ula.r takin ve ceza:ar infaz edi· ı 
art.Ik lüzum kalmadığı hakkmda 41"." denilme-ktedir. Temyiz ba~ • 
Adiiye VekAletinin müddeiuma • müddeimnumis; karara ıtiraz eY· 
m.ı1ikleı-e yaptığı tamim hakkında lt'diğjnden tcnıyiz umumi heyet! 
temyiz mahkemesi fiçilncil ceza toplanarak üçüncü ceza dairesiniı:ı 
dairesi kara.rmı vermiştir. Bu ka. kararını müzakere ve ekseriyetle 
rarda "ELkoy:ma karannm kalk • bu bıva iltirik elti· 

için de- haz:rlıklı buhınmalıır: ıta. 
zumuna işar:t etmiştir. MU~eeki
ben ı:arşrda. bir gezinti yapan ve
kil, muhtelü mü~eselcrc ve d~ 
kfı..'l.1are u~rramı~ ve halkl:ı konı:
şarak tetkiklt-r yapttktnn eonra 
0 30 da trel'le yoluna devam et
mi§tir. 

Blhün kooperariııerin işliyecek
forl )plikleıi matlfıl' cvse.Cta bC'ya. 
nıak ve dokuma.lan da. apre aıncli. 
ye-sile ıs· ru? etmek Uzere. halk 
~nkflsı tarı:ıfmdan D.!'nizli mer
kezinde bir santra.l ktırulmasınıı. 

k&ra.r verihniştir. Bu karan tatbik 
(Devamı Sa, 1, sa. ! de) 

Hariciye Vekilimize 
bugün 

ameliyat yapılacak 
Ankara, %2 (\"alnt ınulıablrlnden)

Hariclye veldll Numan Menemenci.. 
otıuı:ıa, ko?15Wt&lyon neticesinde a.. 
mellyat yapılmaama karar veriınıI, · 
tlr. Ameliyat yann (bng1!n) Anka.n 
NUmune ha.at.ahaneslnde yapılacaktır. 

HABER 
ıuetell 

iNTiKAfA 
Romanım 

FORMA HALtNDE 
NEŞRE BAŞLADI 

)#. 

iNTİKAM 
SlZE, G'VNt)lıf 

YORGW-"LUOUNU 
UNUT'l'URACAK, stzE 

HEYECANLI DAKiKALAR 
YAŞATACAK Btıt ESERDlH 

Hiç yoktan kıymetli 
bir eşer 

HABER 
OAZETESTh't OKUMAKLA 

KAZANJLffi 

Mıeırdakl Seklzlncı 1ng4.lh Ordusu 

komutanı General Moogomert 

Mısır cepbeslade 

ingilizler 
Kalo vahasına 
hucum ettiler 

lttJyan tebliğine göre lıücam 
püskürtüldü ' 

Avrupa tayyarelerle 
taıına.n kıtalarla istila 

edilecekmiı 
Londra, 22 (A.A.) - Ameri

kan bomba ~la.rı kumandanı 
general lku-, Ilıeyli ~yl gazete. 
ı~ne verdiği da::n.eçte Büyük llri. 
tanys.dtı Almanlar,n askerl kud -
retini tahr.lp etme~ için müttefik 
ı•ça.klunu ve tayyarecile:;.ni te!k
s:f e~e kafi gelecek sayıda ha. 
va alaru mevcut olduğunu söyle. 
miştir. 

General demiştir ki: 
"- ~tuu hava hücumlarile 

Yellll!.ek mü:nkün olduğuna emi. 
nim. D~ tayyare fa!Jır'ibla
mu ta.hrl.!> etmek 8Uretile kafi mi1c-

(Devamı Sr.ı, !, Sü. 3 de) 

Vilki Molotofla 
görüştü 

Stalinle göriifiip mahrem 
mesajlar vaecek 

Moskova, :22 (A.A) - M.. '\'jlkl ft 
blrleı;ık Amerika bUyllk el'jisf .Amiral 
Stanley M. llololofia görU,mQ§lerdir. 

KaMre, %% (A.A.) - Röyterln mu- M. Vandcıl Vı!k1 M. StallLle de gör11.. 
hablri yazıyor: §Ccek ve reis Ruzveltfn bazı mahrem 

DUn öğleden sonra cenup Afrika av me113jlarını tevdi edecekt!ı. 
c1lan Alman uç:ıklarmı önlcmjşler • Vılkl, Bovyetıcrtn yapn•akta olduk
djr. Avcılar, Messervmltlerl Fukada lan harbin muhtelif görll::ıU§lerinı QOk 
tıslerlne kadar takip etml§lerdir, ElA.. iyi anlamı§ ve böylece Ru.slar üııt11nd9 
lmneynden itibaren yol boyunca yarı~ mükemmel bir 1ntıba bu-akm~tır. ll, 
sav~ları olmuştur. Bir Mcssc?'§tDlt 1 Vflkl, Moskovada bulundugundanberl 
109 dUııUrlllmU§, başka me:.serşm•t· 1 sab:ı.hlan saat altıda sok.ağa çıkmü.. 
ler de ağır ha.sara uğrnltlmı§t;r. Bir 1 dıı \'e fabrikalara giden l§Çilerle halk 

(Devamı Sa 2. füi. 2 de) arasına karışmaktadır. 

Sahte ağır işçi 
kartları basılmış 

Fırınlara bunlardan birer tane gönde
rilerek dikkatli bulunmaları bildirildi 
Bclediy-e ilttısat mildilrlUğU EOn 

uımanl&rda İstanbul fırınlarına 
külliyetli miktarda verilen E>slıte 
ağrr :§çi kartları meydana çıka.r
:mı,trr. İtina ile ta&lit edilmiş o. 
lan bu kartlan asıllarından :ıyrr
cetmck oldukça müşkUl görillmU~
tOr. Ycgaoe fark, haklld ağrr i§Çi 
:t-.ut.Jarmm kflğrdı pe.rlak, eah .. e o. 
!anının ise rer.yi mat olm:ısında
dır. Bunla.rm tefriki i~mi tetkik 
etmek Uz~re ma::ırif matbaasmda 
i'ir komlayon kurulmus ve ktym.ct
li evrak tetkikinde kullanılan §. 

letl"rden istifade edilerek durum 

tesblt edilimit..fr. Heyetin ham-la. 
O.ığı rapor iktıse.t mUdül'lüğUne ft· 
rilm:~tir. 

Tefti~ h::yeti d~ bu duruma der· 
bal el koymuştur. Eldeki nUnum:
lerdcn hl.ötün fırınlara \"e ~a
ka.mlrkl:ıra gönderHmiştir. Ekmek 
satanlar bu gibi ik:a.rtlan almama
ğa. dikknt ed-cceklıcır ve vermek U.. 
tiyenleor ha.kkında takibatta bulu
na ca.klarclır. 
Bazı fmnm bu kartlardan &"ftn

de binlerce a.lmŞardrr. Aynca 
fırıncrlarm da bu i,ıe a?AJWı olup 
olınadikla.n kont.rol edilmektedir. 

l
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iNSANIN iNSANI TANIYIŞI 
Yazan: SADRI IBTlll 

Her iman ne kads.r realist O· ae tMın1an kolayca gethir-
ltınıa olsan kendi içinde Eflitu- Kütleler &§ait yukan bu hh. 
nun yarattığı diinJ'lll, bulur. Ve nıetcı'nin pisikolojiısini tekrarla. 
seyretti'ği iLeın ekseriya bodur. maktadırlar, Bilhaaeıa romanda, 

Eflatunun ~özleri içine giren . tb atroda kütle birden fazla fik. 
dünya basit b:r kemal ölçüsU ta. ı ri kavramamaktn nıra.r ediyor. Ho
frr. Bu dünyanın içinde en l•ar. manda ,.e tiyatroda tek vasdlı 
makarıııık, en anhşılmnsı gi\ç ola. kahraman ihtiyacı bundan :teri 
ft1 insandır. Çok gidft bir \"arhlc gt'liyor. B•·lUn ic:indir ki 88.have
olan insan k~ısınd:ı insanı bU- ti, i'.rHiği, ruh ylilt~diğini, feda. 
tun giriftliği', liıblrcııtleri ' "e nü- kür~ığı hakiki hayatta nefts mii. 
tuı5lan ile tanımaya inıknn bula. daf~ınm icap ettirdiği hudutlar 
maz. Bu hayranlıktan zb"B4le h~rıcınde arar. Hainin de aynı le· 
Spenq"rin dediği gibi insanla:-ın kılde b~tiin \'Mlflan ile hain ol
ruhi bünyelerinin bir netioeshl~: masını ıster, 
lnsanlann bjr çoğu aynı zamandn Öj!ln Sü'niln l..ö .Joifel"Ul'ındaki 
birden fazla fik~i kavrn'\'amazlr.r. Roden Jezüvi't bnna giheJ bir mi. 

Bunun misnllerile her· giin tlir. snldir, Halk arumda.ltj ~bret ka· 
lü, türlü şekillerde kan.-ıln.şmz, zarıan rom:ın1s.r eMerlya bu Juai, 

denin mio;alJe:-ini \·ermİ!li~nlir 
. Ben bir bJzmctçt tanmm, kendi- Aleks.'\ndtr Düm1l'ntn rom~.' 
sınde~ elbı~, .~pko, aynkknbı b~r. nın uzun zamıı!'I ,c>ltrctlerini mu
clen ıst-endığı zaman ~.ış:ı.lar, ı:ı- hafaza etmesi inııanlftrıa '* ,.,.. 
tenen şe~ lcrdcn hiç lıirini ı::etft.e. Slf!a l'ITta'.Vft <'f.onft1ann~ Küt· 
D·e'L, Fakat kendbimlen ceket, le için<lekJ incıanlar bi'rden' f:ı:1 •.: 
pantalon, yelek ayn ayn istenir- (Devamı 3 üncürle) 



-·-· 
A rantik n1uhare
bas' müttefikler 
lehine dönüyor 

Amerikada 3448 gemi in~a 
halinde .. 

\'a lngton, 22 (A.A.) - Mü
messiller meclfai bahriye encUıne
ni re;t;ı Kari Vinson ı::ôyle demış
tir: 
"- At!.antik muhsrebcsi mıit

te.fikl<'r Jeh;ne c:föntiyor. Bu haki. 
kati ltatiyet.Ie bildiriyorum . ., 

Vi:ıson bundan b:L'Jkn Bir!eFik 
Am"rika clenız tezgarJnrmda hn
len 3.448 g-Mninin inı,a edilmdc
te olduğunu, lmnl:ı.rdan 3 230 u. 
nun Amcrt!tan filosunR ve 218 in' n 
de b:r•eı;jk Amc.-lkanın mUttE"fik
lerinc ait bulanduğunu if~n et
mh.;tir. ----o----
An1erikada yeni 
harp tahsisah 

2 milyar 800 milyon dolar 
istendi 

\'aıılngton, 22 (A.A.) - Reis Ruz 
velt. kongreye s8ndcrdlği bir mck . 
tupla harp için iki milyar sekiz yUz 
milyon dolar!ık munzam bir kredi ı.s. 
temlgtlr. Bu para ile ticaret vapurla. 
n sıllUılandırılacnk, hava servisinin 
deniz bllrosunun blitçeslne naveler 
yapılacak deniz pcrsonell•.ın yevını. 

yeleri ve nakliye ücret)ert verllecektlr 

ingilterediki Türk 
gazetecileri 

Polonya haberler nazırı bir 
ziyafet verdi 

Londra, 22 (A.A.) - Polonya 
haberler DC'.ztrı Stronskl, Londra. 
da ltulunan Tüdt ı:ra.z.etecilC:ri ae
refine geçen cumn günil bir z.1ya
fet ver:mi~tir. Bu ziyafette Baş _ 
vekıil Sikon>kı, b3ıŞvdkil muıı vin \ 
Mikolajny!k, hariciye nazırı Ra: 
ç..inSkl, Tiırk.iye bUytik elçi&j RauE 
Orbay ve Polonya har.iciye uaz:r
lığı ile haberler naurlığmm yfik. 
sek meıınurfan ~rn.zır bulunmu_~tıı.r. 

Stronski ve Yalç:tn 98mi:ml _.. 
tuklar tea.:ı.ti etmislerdir. 
K~bul ~ mUkemmel bir ha. 

VI\ içinde ıgcÇ l'8.kte kadar devam 
e1mi.1tb". Polonyn. ordusunuc hıu·. 
be . yaptığı yaroım TIB«t ga7.etcci
lerınc anlatıJDUŞtır, 

Brezilyada 
bir ·casus şebekesi 
Caausların gizli radyo mer. 
kezleri meydana çıkanldı 

VXK 1 T 
t 

Akderriz -~ ıu, o a cepi!eslnde daram 
•ı n • ı S h (na~ tarnfr Blrirıcic!c) n.i§tir. Şimdi Almanlar geçen haf. 

gı ıZ ava DU~man ağır kayıplar(\ uğradığı takindcn daha az yer Lşgal etmek. 

f 
• • l için Voroncj'e dUn hUcum etnıemlşt1r tediıJer. Rusya dan son alınan ha. 
ıloları taı<vıye Voronej'ln §imal batısında dUşmanm leıicr b r cmn.iyet cavası yarat _ 

1 birçok hUeumlnrı bUtün sınıflara maktadır. Stalıngıı'Bt cenubunda 

ed•ıgd• 1 mensup kuvvctleMmlzin mukavcmetı, Krasnyarr.ı"nsk ç-evreSinde Ruslar 
i f kars;uıında kınımıgtır. §İmaJ kcsimlııde şiddetli bir kartı 

Rjjev yakınlarında dl '1'1an olduk1;.ı Irk taarruza gicl~işlerdir. Ruslar 
Son günlerde 200 tayyare 

C ebelüttarıktan geçti 
Elc~:ırcts, 22 (A.A..) - Ook ·

uç.ııı l\alc snlı:ıhle) in Cchclililnrık· 
lan Akdeniz i~tiknmellnc ııçrruşıu:-. 

Gürıdiiz la) yare p:ırçalrınnı tn~ı~ an 
lıüyiik sandıklar kornyn çıknrılnı 1s. 
tır. Ynpurlarla bclirilerek siir'ıı:ie 
monl:ıh ~apılnn "'c -;on dört gl:n 
içinde şnrk islikoınctlnc hn\';ılannn 
tnna:-clerin odcdi 200 olorıılc lııh
mln edllmt-klcdlr. 

D1Aer cihellen hn,•n yolhle gelen 
u(J kndor bfiyük hoınhn · · • nreo;i 
aynı müddet fçlncte Al.deniz isı:_ 

kametinde ~ ollarına dernm clnıiş-
lerdlr. 

Ruzveltin mümessili 
Papa ile bir daha 

görüştü 
v aıingtonda cörüımelerin 

mevzuu bildirilmiyor 
Vııtlkan, 22 (A.A) - Papa, bu ea. 

bab Ruzveltin hususi mUme.u!U My_ 
ron Tnylor'u yeniden kabul etml§t1r. 

YGfjlngton, 22 (A.A) - Hariciye 
na.zırt, Ruzveltln Vatllcancln bulunan 
mUmesslll Taylor'a verilen vazi!enln 
mahiyet! hakkında blr&ıey söyleyeme. 
yeceğfnl bildirmlotl.r. 

Alman yada 
Duisburg limanı 

lngiliz bombardım11nlariyl~ 
kullanılmaz hale geldi 

Londra, ~ (A.A) - İyi bir kay. 
nnktnn b:ildirlldlğjne göre, lngillz u: 
ı;aklarının attıkları bomhalar, DuI.s. 
burg limanmı kullanılmaz bir hale 
~tirml§lerdlr. Burası dünyanın en 
bUyük nehir limanı olup Rhur•ı.ın da 
baflrca llmanıdır. İngiliz uçaktan bit' 
hafta zarfında buraya 100 bomba, 
2000 kilo lmilAk maddeai at.mil ardır. 
Limanda ıs den !azla dibi dtlz yel.. 
ltcnli lbatml§tır. 

Mısır cephesinde 

bUyUk kuv\·etıerle yenlı. n hUcum et- burat.in Don ve Volgada olduğun. 
mlştır. Bu hücumlar, ı.uımen ba§lau. dan çok fazla 'iddetle taamıza 
gıçt.a. kısmen de ıınrşı hücumlarla geçmişlerdir. Bu tarafta.ki çarpış
pliskUrtUlmllştUr. 2 dU~man tankı runrun mahiyeti Ahnanla.ro cidd~ 
tahrip edilmiştir. bJr endjşe vemıektedir. Viı!rı:ı Rus 
Almnnlıır tayyarelerle takviye lar, toprak ba.kımrnda11 mahdut 

nlıyorlıır bir s:ı.hayı geri almışlan;a dn, Al-
ı\loskova, 22 (A.A.) - Alman man kıtaları daima tehlike içinde 

taşıt uvça.lt'&rt, Stalingmıt nıuha. bulunmaktadır. Ha.rp muhn:birleri, 
rebe meydanına doğrudan doğru. naı.i lata!:ı.rının kati derecede is
ra n!ker indinneğe devam ediyor- tlrohat et.mc'k imkanından mah
lnr . .Alman 'ar, şimıılde VolgP.yn. rum oldukl:ı.rını ve askerlerin pek 
ve ~ehrin cenubunn ul~ içlıı o.z uyku uyuya.bHdiklerlni bildir • 
sarfettiklc.rl gayretler mra.smda mektedirler. 
Uç dört kıesimc biltlen hücum et- Londra, 2Z (A.A) - B<ırlin radyo. 
me1'te ve zayıf bir nokta aramak- sunun asker! mUtcl:ıııssı'!ı general 
ttıdrrlar. Sokak mubr.rebeleri ha. ))iotmer dUn sk§ıım aunıan aöykmı,. 
kikf bir ccil'ıennem halinde devnn~ tlr: 
ediyor. "Ruslara knrot çabuk neticeler aı-

Din:unitll mermi'ler mak mUmkUn değildir. ırn çabuk w 
Lon<lra, 22 (A.A.) _ Nevyork en tam zaferler, dUtmnnın mAnevI 

radyosu, Sbı.lingırat mlldafilerinin mukavemeti yanı dövU~me azmi hu... 
rokak muha.'rebelerlnde trpkı İs • la darbelendlğf zaman aıuıır. Sovyı?t 
paııyn dahili harbinde Astoryalı askerine kar§ı böyle bir zafer kozan. 
mı:dcncilerin yaptığı gibi, dına- mak :ımktuu yoktur. Ruslar bu dere. 
mitli mermiler kullaudrklnnnı bll- ceye tahammül etmeğe ve ka~ılı!< 
diriyor. oıaro.k darbe indirmeğe o~anUstU bir 

100 bin Alman öl<'IU kabiliyet sahibidir. SovyeUer birliği 
I..ondra, 22 (A. A.) - Stalin. ne karı:ıı harp, dUnyanı.n tn kuvvetli 

grad şe~ırindcn bUtUn e.iviller askeri te§klliltjyle -.uharebe demek _ 
Yolga nehr.nm öte yanıııs gcc;:- tlr. Ona diz çöktürmek tetın bir 1§ . 
rihni5lerdir. tir,,. 

Sokaklar ölil, ağır yaralr ve de· Romanya bötttn ordusunu cepht-ye 
mir y:ığın'an ile doludur. Alman· sUrdll 
lıır yaralı aaı~erlcrini k:ıldmunı • Londra, 22 (A.A.) - Bayter: 
yacak bir hale gelmişlerdir. Almanlar tarafından durmadan taı: 
Almanların kay:ıbt buraıla, 100 Yik edilen marefal Antoneako nihayet 

bini bulmuştur. Bu şehir Alman. Romen kıtalannın gerl kalanını dl\ 
lar:ın eline d~ bile, dilşman Rusyaya g6ndcrmeA1 kabul etm!ftlr. 
ancak bir enka.J: yığınına sahip ol. Yalnız Macar hududunu beklemek fçtn 
muq olacaklardır. be§ ttimen memlekette alıkonutmuş • 

Voronej kcslminde Rus ba.skı&ı tur. 
muvaffakıyetle deva.m etmektedir. Londra, 22 (A. A.) · - Stalin• 

Ukraynada, çcteciter dil.5J?Uln gradda vaziyetin biraz düzeldiğ~ 
hntlannm ~crilC?ine nllfuz ederek tahmin ~1mcktedir. Almanlar 
6i Alınanı öldürmüş ve milh.immnt bl.r iki kere taarruza. gegmişler 
dohı bir treni berhava etmişlc.:.- • :fa.ka.t her def88Inda piiSkUrtill• 
d ir. milşlerd ir. 

A&nanlar için tehlike Mcııııd<ık. kesiminde i1ıe Alman • 
Stokholm, 22 (A.A.) - Rusla- lar yeniden taarruza geÇmi§ler, 

rm St.'l.lingmı.ttald durumu bir fıı.ka.t hiçlir netice elde edeme • 
lkı:ı.ç gün evvelkine nisbetle lb~gün miı,.1erdir. 
~in cdilemıi}ıeeek kadar iyileş- No"Y'Ol'08ifıdn cen'.lbunda Rus 

mtlda.flıeti Dlııe\"Zilerini mUdafaa ar- etmeye devam C">tmeıkteı'lirler 
S!nyavjnoda Ruslar fteır'icmiş.. 

ler ve Alman kar'§l taam.Wannı 
hep geri :ıtnnf;llar.dD'. 

(Ba.' t.Arafı Birincide) <Bat tarafı Birincide) 
cenup .Alrl.ka avcısı d6nmemj§tlr. B&' tarda tayya.re,ye ıııahlp olınaaına 
ka ikj cezıup Afrika uçnğt da mUtte. mani ol:nuık, mtih!mmat fabrika.la. 
tlk hAtlannm geriaine mııcbut1 iniş l'ln.I fahrjp ~k orduBnırıı aciz 

Merkez k~in hepsinde 
Ruıs1nr ilerliyerck ~ kazanm~
Iardır. 

~·apnıtflt.rdır. içinde buıak!malk, deniz tezglllılar:. 
İtalyan tebliği llI tnhrip ed<rek deo.imltı gem.ile-

Boma, 22 (A.A.) - İtalyan ordu. ri yapması imkiuısızb;ğına ma.hk\ım 
lan umumi kal'lıl'gtuımın 848 numara. etmek lka.bili.br. Bu m'l.iıarebede 
ıı ~bljği: Gblip gcl~.ek olBD. tat<af, en çok 

Londra, 2! (A. A.) - Mosko
vada. ne§r<"'lilen So~t geceyarı
sı tebliği: 

21 Eyl<tlde, kuvvetlcrı"miz dü,r 
manla Stalingrad ve Mıaedak ke. 
simlerinde şiddetle Ç8.J:l)ışmı3Iar. 
dır. 

16 eylUJ~ §atakla beraber Cnıo v~ sayıda ve on iyi tayyareye sehip 
ı.ıo de .ı.ıtelro, U (A.A) - MJh. humda.Jd kuvvetlerimiz Libya sahra_ o1aca'k tarn.ftrr. Hiç ib+r )bölge yok

v r devletleri hizmet.inde bulunaıı ınndan gelen dUgmanm üstUD motör!U tur k: ba::nba uça3cl.arımıs uleşa
t"!~ıı radyo ~rkez!erinhı meyd&znı., zrrhlr kuvvetlle §lddetll bir sava~a tu. rr.asın. Amerikan uçaklarının kud 
çık rılmMr şimdiye kadar a ltalyan. tlJIDWllardır. Kalabalık bir topçu ı~ti, İngiliz tayyarelerinin iıbir
Jn iki Brezllyalmm tevkf! edilmeleri. kuvvetf.nin deııtekloolğl ilk taarruor: liğile bir m:i.sl aııt.mJştır. Bu ~ 
ne intaç etmlgtır, pllakUrtUlmtt§, gnrnjzonun mukave. retle mUttefilklcr Almanya.yı her 

L:ı:.ın tirl.etı 4lrektörUnUn te1*1. mctf. 1talyan ve Alman hava teşkll. Siln ve her ~ boınba.hı,yaoi'c
f{ .. jc.."1 bqka Kont Gufd Korte ile teı.. Icrlnln mükerrer mUdahalolerllc tesir. ceklercrr • ., 

Diğ~ ~elerde ka~a d~ğer 
lıiçbir dcği3ildik olmamJŞtn:. 

INGtUz GAZETELERiNE 
GÖRE 

IAndra, !% (A. A.) - İngiliz 
matbuatı Stalingraddaki vaziyeti 
§llyle tefsir etmdttedir: 

stıtlingrad için müdafaa muha. 
re'besi ası'! ~di be.şlamaktad:r. 
Ruslar &iman aon heıberiere g6~ 
~ hir :rmılravtmet göstermekte· 
dirlet". Almımln.r eon 24 aaat için· 
de ilerliye!I'!om.işleMir. Roalar 
Almanlar tarafından işgal edilmi§ 
l:irknç sok.ığı temizleınekJıe ınee 
.guldilrler. ' 

aiz telgrafçı .Aınlctc Albiem'nin de U aurette desteklenerek erte.si günler A\'l'Upayı istili h&zırJdclan 
tevkif edJldıklerj bildirUmckledir. llıle fnat ve metanetle devam etml§ ve dllş Nevyork. 22 (A.A.) - Askeri 
Krc tok vahim görUlmcktedl!'. Söy - man rnaanca ve mouırm vasıtalar ba- miinckkitler, .Amerika onhıla.rrnın 
ıcndiğine g~re, mevkulla.r, Küin Maı:t kınımdan ağır· kayıplara tıkram~tır. Avrupayı istila ettikleri. 81!'8da. lkı
geıni81njn geçenlerde Rio'dan geç.lp OOn takviye vazLfesi görmek ıu:cre t'3Crlm h&rekcUetinin ekseriya. Bü-
hakkında malQmat vennJeıılerd!r. gtSnderjlen mot~rlU kollarımızdan btrl yük ta.-,ı:t uça!lda..•·ri'ıe vıe kal'gophı.n 

Te-7k in k lnrb y:ı.ptldığmı görerek lıa,-rete 
ır edilen Alman papaeları ·n ya l8§maııt üzerine dtışman muba düşilleceğini 85yl:emekt:ccliriet". Bir 

Nafia Vekili 
Elazığ' da 

JUo de .Janeıro, ıı (A.A) _ S&nta. rcbedetı çıekinm.1§ •o mihver hava tef. ~ok al:ı.ykı.r yal,ntz bu ia i,.ı:.. taım.. 
Ke.tallna eyaletinde ınthwr tarattan klllerl taratmdnn takip ve bombar • ~.r:mektet?tr. " ".. ... •• 

faaliyet göstermekle suçlu Alman pa drman edilerek cenuba doğru atıratle ==============:.~ 
pas ve rablbelerlnin tevkif olunduk. rtcat etmıştlr. 
lan bild,irflmcktedir. M:ıarr cephealnde kayda deter biç. , 1 

bir hAdtae yoktur. BüyWc blr1tkıerıını. Ne demeaeD ? General Cebe.oy Diyarha. 

18 b • y h d• den bir ta.nealnln uçaksavar tppç11su 1 .. ___________ .. kırda da tetkiklerde bulundu 
ın a U 1 btr İngiliz tayyaresini dll§llrmll§tllr. H Dİyarbalor, 22 (A.A.) _ Naeı·a 

ı Şair Useyln Rifat )"en.iden b:ı.stır. 
ki ln~lz tayyaresi daba Tobruk tı. dJII (Mevldna)8Illda (rebab) yazıyor v~k!ll Ali ı;;ıat Cc-bcsoy dün Şeh-

Doğu Avrupaya ıiiriilecek. 
leri bildirildi 

l.a.clra., 22 ( A A) - 18,00 Holan. 
dalı yatıudinln doğu A vrupaya ııtırO. 
~klerı öğrenllm~,ur. Bunlara ha • 
.Zl'rlanmak lotn yıılnız birkaç saathk 
bir mllhlet verilmiştir. Hcrblr aile ı. 
çtn ancak altı libre ağırlığında yfye .. 
cck madcfos} tll§mmasme. mtısaade o. 
lunm~tur. 

~ 
* ''Hi.ıı, kfmyev1 bir fiildir,. bu t:m-

t;izeç, ll'lboratuarlardakl imtlzaç~r4aıı 
değildir! Vtıenddckl imUmçlar yl;ror, 
içiyor, tndıyor, yutuyor, koklryor, ifi. 
tıyor söyltttor, dtıı:nnnyor, yazıyor. 
o~ 

•'tffAtmıt, 8'eQml§ geyl timdi his. 
eetmelttlr ve bu aa ins:ın vtıcudUnU 
kuranın blr mucizesidir! 

• ''Gllneşin satbmda c11.Zlbe, arzm. 
.klndon 27 de!n f8%la. Jml_ş. eğ'e.r g11.. 
nq meskt\n iM oradaki pirelerle ta.. 
şanlar kaplwnpaR& ırUratiııdedjrler. 

zcrlnde ktüenin uçaksavar topçusu ile Tevfik Jilkret'in ilk şiir mecmua. ~;ıe gel:nüş istasyonda baj;mü 
bir av uçııgımı.un u~ksavar top!an dl"" şav:ır, v.·aij !komutan ve b...:ı..,:ı 1·..,c V" 

sına ver 6 • adı (U) L'c harekelemiş CIÇU " .. 

tarafından dU§1lrtllmll§tUr. ,. lıafre:.vı re;ı;ı}e...: ve .._,_ ~ zevat 
Oaıuğunu bllenlet" bunun dog-rusu (rll ·~ 1.lll- ~ 

Roma, 22 (A.A.) - 84R numaralı tarafından n--.-.ı---ttr. Bl'r 8 ... bab) olduğuna inanm~ı; lAkin ....,..~W0411ULJ'1 .. 
tebliğe ek: k at. oonm Bo.tma.n köpriieünü tel. onuomada bu mu.sild 11.letıne (rcbab) 
Caıo vahası, sahra orta.ıım.da Bin- 3rıkıe .giıl. • en. 'vekil x&Jeden -ra •eh denildl#'fni de biliyorlar(fı: (demek ve; ...,.. ,. 

gazinin takriben 400 kilometre ccnu. re donm(iş, aelıirde t-kı'kl""dc :taslhl buymUf!) diyorlardı. ... v• ~ 
bunda Kuflııyıı gfden yol tı.zerindcdlr. lbuhırunuş1 ""~anı da EP:.zrg-a h". 

Lflgatıerc bakalım: Anıbcıı kelime- ~ "' .. 
saıın boyunca cereyan eden hareket. rekct e'bniı;ıtR-. 
lcr üzerinde, sahile uzakhğmdan do- leri toplayan Kamus mUtcrcjmi ııe. 
layı hfı:bir zaman önemli bir tcelrf hah vezninde kaydeder ve (kcmen~) 

otmnm~ !Be de mklın kab~ etmez bir 
tft.blr olunan saza denir, der. 

Farsca kelimeler lQgaU olan (Btlr. 
değeri bulunduıtu muhnkkaktır. lıM..I Kaatı')da ise (lürab veznin\!~ 

Ticaret veklllaln 
teOdklerl 
(Baş tarafı Birincide) 

iı,;in rnr milteha&!!TS gcfmi~. tetkik
ler yapı'.ııruş ve bir arsa satın a· 
lıncırak iŞc filcr. başlanmıştır. Ma. 
:Jt:neLeri »ipa..'ıiş edilen ve 6 • 7 ay 
60nra j ler bir hale gc12bik'cek o. 
Lın bu santralin billıııssa dok•ımıı 
1'3n:ıyiinin iuldsafında mühim bir 
yardımı olacal-tır. Doku:nacıler 
bu !karardan çok memnundur. 

m~ur sazdır kl t.anbur §eklinde v.a 
kısa sapı olur ve ytıztlne tahta yeri
ne geytk derisi çekerler, b!lA ayak!t 
keman dedlklcrldlr) izılhmr okuruz. 

Demek Amblaria Türkler (re}. 
Farslar (ril) olarak a5y1Uyol'lar. Tcv. 
!Ik Fikret keUrneYi FaJ"8ca asıldan 

veya oranın malı sanmış olacak kl 
Farjııt bir isim terkibi yapa.bilmek 
ıçin (rU) okumayı üstUn görmllş. Biz 
l.mılhft.8 oln:-nk {rUbnb-1 9lke.ııte) de
meliyiz; lfıkln ~kn yerde HUseylıı 

Rtfat gtbl (rebab) dcYib (rUbe.b) de. 
memeliyiz. · 

Amerikan iatihaalitmın 
yüzde kırkı harbin 
devamına ayrıldı 

Kanaae SIH, ft (AA.) - Amerikan 
illtl.hsalA.tı direktörü Donald Nelson 
dUn beyanatta bulunarak blrlqtk A • 
merlka iatlhsalAtmm takriben ;rüzdc 
krrkmnı barbin devamına ta.bals edjf. 
dl.ğlnj aöylemif, önUı:nllZdokl eenenin 
ortaamda bu nisbetin ;rtı.zde altmt:Ja 
Çlkan.?acağmı llA.ve etmtıttr. 

Nelaon birleşik Amerfkada harbin 
devamı mUddeUnoc yeteceı. miktarda 
gıda maddeleri bulunduğunu fakat 
hemen bütün diğer aahal!U'da ctıMI 
tahdidat yapılmasmı beklemek llzun 
&eldlğlnl aöyl"mlgUr. 

Milli Müdafaa 
istikrazı 

Halk umulan a:akayı 
fazlaaiyle gösterdi 

Ankllra, 22 (A.A) - 15 eylülden. 
beri satı§ı ctevo.m etmekte o!an ııııu 
mUda!aa tahvfUeri hakk•nda yurdun 
her tarafından alınan hıı.berler, tah
vUlerin bUyUk ııchirlcrimlzde olduğ J 

kadar kUı:Uk kasaba ve köylorlmlzdc 
de halk tar>ı.fından haraıetıc ı..ranrı. 

maltta olduğunu bellrtme~tcdlr. 

Öğrendiğimize göre, memnuniyet 
ve iftiharla ltargılanan bu mUracant 
lar, derhal &azan dikkate nlmmış ve 
en kUçUk yerlerde dahi tahYlllerdcr. 
kafi mlkdarda gl:Snderllm~t!r. 

Bütün bu haberler, kUçUk tasarruf 
erbabmın da seve seve alacağı §Ckll. 
de ihnıç cdjlml§ olan mıaı müdafaa 
tahvillerinin halk tabaka'annda bek 
lenl!en §eVk ve isteği uyandırmış ol. 
duğunu t!ham etmektedir. Bu tezahlı 
rün bUyUk ve roAnalt bir lımllJ de blb 
vlllerden hasıl olacak paranın va.tan 
sevgimizin bir aembolU olan fanti vt 
heybetli ordumuza tahsis edllmtı ol • 
masıdır. ---Kaymakamlık kursunda 

bulunanlar lzm?rde 
İzmir, 22 (A.A.) - Ankara i

.kinci deVN- knymakamlık kur&u 
müdavimlerinden 26 kaymnkanı. 
ııamr.edi dahlliye vekAJeti mahnHt 
idareler ikinci d3.ire reisi Hayri 
Ekenin reislığinde şehrimize gel
mi5, ikametlerine tahsis edıler. 
Göztepe maarif cemiyetinin Ege 
lıseslnde misafir olmuşlardır. Mi
safirler dün sa.hah Atatürk heyke. 
line giderek bir çelenk koymu.' -
Iardir. Na.mzctleır bundan sonra A
tatül'k müzeı.iyle asArıatika mU -
ıı:e.Mıi gezmi§, valiyi, kor komu
tsn111I, parti ve öeledh•e rcialerini 
ziya.ret et.m1'ler. Tarım satrıJ ko. 
opera.tifiyle bu kooperatifin incir 
mUeseesesini ge:zen namzetler öğ
leden 90Dr.l Bucay:ı giderek Kızrl
ay kamp yerini. aygrr deposunu, 
<.~ön~te de Ktzrlc;ullurlaki köy erıs
tıtUsUııU ziyaret etmiıf erdir, 

--0--

Ankarada Alman haıın 
atateıinin ziyafeti 

Ankara, U (A.A) - ~Uman basm 
&ta,esl llıl. Hullua Seilern bugUn ö:t. 
leden aonra konao!oııluk blnasrnda 
Türk baaıu mUmeulllerlne blr çay 
Zjyafett verml§tlr. Harbe dıı.tr :fi mler 
gösterilen bu toplantıda \matbuat u. 
mum mlldUrıugu ve AlladolU ajan& 
erkA.n.tyle blrı:ok gazeteciler hazır bu
lunımuotu~. 

Japonlann Salomon adala. 
rına taarruzu bekleniyor 
va,ıngton, 22 (A.A.) - Bah. 

r.!.ye namı alba.y Noks basma ynp. 
uğı <!-emeçte, .Taponhı.rm Sa!omon 
e.daiarıru ~eri a.bna.k için şiddetli 
bir taerru::a geçmelerini bek'edl
ğini s6ylemiş ve ·mı çevrelerde ha
reket yapan Amerı"ka.n deniz kuv
vetlerin ittin.ait edil~leceğtni ill
ve etmiatir. 

Madagaskarda lngilizler 
ilerliyor 

Pori Loul11, 2% (A.A) -Tananariv. 
in pek yakında dU~mcııı beklenmek_ 
tedlr. Çtln.kü lngDhı kuvvetle!'f §ehin 
150 kilometre yakJ&pılflardır. Bu kuv 
vetıerln atıUndekl bll§lıca engel Fran. 
o!IZ!arm yaptığı tahribat ve ı:ıtddet11 

yalmurl&rtbr. 

Fraaıada5111nklll 
tevkil edildi 

(Baş tarafı Birincide) 
Muhabir, Fransız işçilerinin Al. 

manya hes:ıb1na seferber C-dilm<'si 
lngilfz radyosnndon öı;rt'n•1i1dr.rlni 
ve w kararın bütün Fransııda bir 
infial uyandırdıltrnı hllıu •ktellir. 
Makalenin muhnrrlr"ina ı:ıörc, y:ıT.ın 
Almanlar tarafından clcle cdil"n 
muvaffakıyetler Fransızlar iizerlı:~ 
de lıfçhir tesir hırnkmn'lnşlı~ 

Fransız mılletinln büyük bir kısmı 
Almanyanm hnrbi knybc!mt-k iizı.
rc hulıınılıığıına kanirlir. Bir çok 
Fransıı.lnr ttçıkça ~öyle dMnC'klc • 
dir: "Bu iş nı1ık ıızun sümi;rr.ceic
tir. Şıı halete ''nzifomlzl ynpmnlı 
,.c hainlerin cezasını "" •eliyiz.., 

Bel~iktıdu. kargn,alık1sr 
J,ondra, 22 (A.A.) - Rt"ks par. 

tısine mensup iki ltişinln cenaze 
roreninde Li~jde kargs.şalrklnr 
gılmuşt.ır. Halk. Re'kscilere aleyh. 
tar r;örlinmUştür. Trivierde .Ja. 
nı.apda. ikinci derecede e.hemmiye. 
ti h:ı.iz bir elektrik fabrikasının da 
tahrip edildiği y:iiks.,:k tc\"Cttilrlll 
1kab'olann hasara uğratıldığ: bu 
truretle bir çok :kömür ikömtir oca. 
ğrnda i~in tatil edildiği haber •·e
riliyor. 

VAK. I T' A 
'ABONE 

"OLUNUZ 

\ 

Şehrin ve 

Şehirlinin dertleri 

Bir apartı 
ıalılbinln tiki 
FatJıte, HüsnmbeY Jll 

&inde, Üçler ap3.rtınıanl 
Mustafa adındaki c)ku 
yazıyor: 

"Apartmıanmu yeni ya 
Her ev ve apa.rt:ıınan yaP. 
gibl, binanın ön cephe6111 
yaya kaldırmn döcettinl. 
geçenlerde, P.T.T. i 
memurla."! \'e işçileri gele 
m.<ı!llI yıktı'nr ve bir te 
reği diktil:.r. • 

Tabii, !fC}ırln imnrt i~ 
hangi bir milmruıaatte bul 
ğt a.klımudan geçir.rnedılc 

- Zaar diye dUşUrıd • 
dtranı bozdular, fa.kat 1 

bitirince elbette yenidell 
caklardır. 

La.kin direk dikildi, 
geçti, ve knldmm öyıcce 
Şimdi yağmur yağmca, 
.atta.ki oda eu içinde knll} 
bnri biz kendimiz ys.Pt 
dedilt, bu defo da ~entD 
:nadrk. Kiracmuz böyle e 
turamıyacnğını eöyliyercl 
malt istiyor. 
V~Yeti s0rdum, so~ 

bu gibi hallerde idnreler 
larr şeyleri tazmin ve~-a 
yapmn.kla :nUkellcfmiı:;l~· 
mullakn bunu yapttrt 

.T T. idarcs;nj :mahke:r1e. 
vermemiz ve üstelik ldl' 
zUnden uğrn.yacağmı.ız r.a

1 z'y:ı.nını da istememiz ırıl 
tdare niçin halkın v 
dUşUnerek bu gibi t • 
1..anıanmdn tamir etıniYor • 
Y.adarlarm dikkat naza.rırıt 
..,.,,,,;ır: ?i,.P. f'riprlm ... 

Nevyork\:a 3900 takti 
çıkmıyacak 

Ne~-york, 22 ( A.A.) -
na.kllye bürosunun emırııaıtı ırt 
taksiler Uçte blr azalWI~ 0 
sureUo 11.700 taksiden S.gOO 
dan ı;ckileccktlr. Bu karU Qjl 

nede 37 milyon litre benıiD 
1'8tik tasarruf edilecekıtr• 

Maretal Kaytel 60 
Berlln %Z ( A.A.) - ~ 

lerl, bugün marepl Kaytel!JI. 
cı yıldönUmQ mUnuebetlll 
ısay:falarmda Alman gene' 
kanının resmlnı ne,retmel&tf 
kerllk hayatı hakkında UlllJSl 
vermektedir. Gazetelerlıı :::e~ 
§alln Ftlhrerln en y&km il 
rmdt.n birlai oldugunu ve 
man devleUnfn kalkın~ 
ordusunun 1.§tlrak!nde mubiSI' 
kll etmı, bulundugıınu be 

o 
lngilterenin yeni zt.,,. 
Londra, 2! (A.A.) - S5 ~ 

Anson ve Hove zırhlıları • 
miıtlr. Yenı 2 zırhlı bava b .#• 
na kargı daha mukavim be.ld 
pillere kargı çok b1 muııaf_.. 
alınmıştır. ~ 

Bunlardan ba~ka 40 bin t 
ve Temeralre zırhlıları ~ 
tedir Bunla.rm servlae girıP' 
çok ğızıı tutuluyor. ' 

Bombayda bir boıır1-: 
Bombay 2ı (A.A.) - Çel' 1' 

bir mahallede bulunan pıuıı':,_ 
sı önUınde bu sabah bir bO~ 
:mt§, lS kişi l5lmUı:ıtUr. BOtn 

~ -

ta tarnfından ele geçirileli ~il 
bunun gcll§t güzel yapıı.ıve ~ 
bomba olduğunu glSaterı:nel't 

-o--- 1p'iP 
Bayan Makbule trde. 

·ııı• cenaze mera•' 
Profceör do'\dor Neşet 

1rdelp'in, ölUmUnU dUn ~ 
lıaher '\erdiğhniz, anne!& 
Makıbulc 1.rdelp'in ccnaıt 
mi dıin ya.pılmıı:;trr. bft 

Merasimde profesörilll ttl' 
dostları Ve talebeleri, Ciİ fl /1 
is'miz lsmct İnönü nanı11'(;#> 
mumi kii.tip1eri Kc:nıal 'f.";.1 
hususi kalem mlidilril sure. ~ 
deriman ve başhekim u~. 
Pamir hazır bulunmuııtııJ'Ô 

Al~tlart ~ 
DUn bir Reşadiye aı~ıl'Jf 

32 llra 90 kuruştu. 2' t,y.r ~ 
tının bir gıram fiyatı i:/ 
ruştu. · 

izzet Molla'clan 

Biz.im için felek e)ler ~ ~ 
ŞlkAY'f't.ı gam.ı leyLO ~~ 



Emniyet nltıncı ~be mUdürlU
ğU muhtelif semtlerde tramvay • 
dan atl:ıynn 60 k'.şiye, otomobili
n: müşterl almayan 9 taksiye ve 
fazla yolcu alan Uç otobtise yılrl.ı. 

rım cezası Ycrmi~tir, -Büyükada cİnf\yeti 

iplik bükme makinelMi 
getirildi 

Memlekctlr.ılze vargel tarak deni. 
len iplik bUkme makjneJcrı gclmlftlr. 
Bu makineler, Almanya. tav.içre v a 
lnglltereden gctlrllmektedlr. llk par_ 
tiyl, dlğer partjler takip çdecekUr. 

'-:::::~====! 

~ıl evve ki Vakit 
Ve. 

lıJt, 28 Ey!Ql 018 

~kın3 ~ği nüfos başına 
'-ae 00 gıram 

u.~>'lrıı~llcııır~·etı umumh·cslnden: 

Mı.ıstafo bu imtihaııı muvaffakiyetle geçti .. Boynunu koıırken, gOlü. 
Jenlere karıı o da güldü •• Ve anladığını onlara anlattı •• 

--~ıı ... "'<il ~" • 
l:a1ıı~ Oebü ncı gUnUnden itibarc:ı 

Zaten Mustafa birkaç hafta sonra mekteple iyi bir mevki aldı... O, 
Aydır. birinci!i olarak altıncı sınıfa girmiıti. Ondan yukarı ancak bir sınıf 
duhc vardı .. Bu altıncı sınıfta, lzmir birincisinden baıka diğer sancaklar· 
dan gelmiı bir iki birinci ve ikinci de vardı .• Hepsi de memleketlerinin, 
mekteplerinin ıerefini karumağa azmelmiı çalııkan çocuklardı .. Onun için 
hayli kalr.ıl:alık olan sınıfta onların mevkii kuvvetli, dereceleri yüksekti .. 
Talebe de, muol!imler de onları sayıyordu •. 

tı~ 11:ıdc ~o er :tı.Ufusuna :tli para mu . 
· " O &1ram ekmek vcrtıecek. 

\la 

Her sınıfın bir. de l:abadayılan vardı. Bunlar cevval, dlretli, atak, 
gözüpek çocuklardı. Zeki olmalarına rağmen calıımazlar, arka sıralarda 
otururlar, ve zekôlarını yalnız hocalara ve arkadaılarına 'muziplik yapma· 
ya sarfederlerdi .• Onlar ufak, tefek cezalardan, tehditlerden korkmaz· 
kırdı •. Bir kısım muaHimler bile, belôya çatmamak için, onlara cepheden 
!ı jcum etmeği muvafık görmezler, ve bircok taıkınlıklarına gö:ı yumcırlar 
dı .. Mustafanın 51nıfında da bu çe}itlen birkaç talebe vardı .. 

""tı t • .ıaııı \ aı. ,u r.ı.an ı Mus~afa onların karakterini anladıktan ve hikôyelerini dinledikten 
't sonıa, kendileri ıle hoı geçinmeği daha faydalı gördü. Onlar Mı.ıstafanın 

11 ,SH 6.4'7 n.4g çalı_şkcmlığını, bilgisini, ve uslu huyunu içlerinden takdir ediyorlar, ve iyi 
ü.~!I 18.06 6.o:- j talebe presıijfne saygı gosteriyorlordı .• Buna mukabil, Mustafa da onların 
9.21 16.SO 0.2.'i 

1 
cesaretini, azmini, ve kuvvetli iradelerini takdir ediyor ve kentlilerine mü· 

12,00 sevi muamelede bulunuyordu. Bu suretle onların muhabbetini, ve saygısı· 
lD.o.ı lZ.OG nı kı:ızandıktan sonra asıl zekôsı da seciyesi de kötü olan sinsi talebenin 

l.Sl :t0.85 ı.sı k 1 d 
ı O.Ol zararından, ıerrinden kurtulmak dahn o ay ı .• 

______ 1§,..ı_o_ı_o_.o_ı Hususi iıntihanlardan sonra, Mustafanın sınıftaki mevkii, gerek talebe, 

80.RSı\SJ "Jllı 

haps·u 5 

5.2:? 
130.70 
30.7 .. 
1.2 Bil 
31,16 

gercı< muallimler nazarında daha ziyade parladı .• Mustafa bu imtihanlar 
neticesinrle, lzmir birindsıni de gecmiJ ve sınıf birinciliğine ba~ nam:zet 
oll"'lu~ı:.ı •• Bu vaziyet ona sınıfta, yemekhanede, yatakhanede bazı vazife· 
1er de tahmil ediyordu .• l_şte Mustafa, o kabadayı talebe ile olan dostlu· 
ğundan en z::yade bu vazifelerin ifası esnasında fayda görüyordu •• Onla· 
ıın disiplin, ve' nizam tar.ımayan kuvvetlerini; izzeti nefislerini okııyarak, 
-:lisıplin ve nizomır: koruyucusu haline sokı.ıyordı.ı .• 

Eğer hocalar da bu talebe üzerinde biraz iılemek ı.ahmetini ihtiyar 
cimi; olsalar, ve onlar edam olmaz yolundaki iddiolarından vaz geçmif 
bulunsolcrdı, bunların zekôlarından da istifade etmek mümkün olurdu . Fa· 
kat hoculc:~ i-;in, bu biraz zor, ve çok sabır ve tahammüle muhtaç bir is· 
ti .. Zaten o zamanın hocaları da vazifelerini ancak tedris bakımından 
mütalea edi)'orlor, ve terbiye meselesini, ancak mektep nizamının 
vesi icinde nazarı itibara alıyorlardı .. 

Talebenin terbiye ve ahlôk bakımından telcômülü üzerinde, 

ı;erçe· 

geıek 

•L-~•~:Y ün ""Ye yapağı için 
beyanname 

[~~J 
Ellerinde yün ve yapatı bulunanla.:" 

dan istenen beyanname verme mQd • 
detl, dlln akıam UaUl bltm)Jtjr. Veri. • 
len beyannameler bugtln tun.il edUe. 
cektır. 

Talilı denen şey 
yok mudur? 

sözleri, ge:ek bereketleri ite ancak pek az hoca müessir olabiliyordu .• " ,,. ,,. 
lzmir idadisi muallimleri, Mustafanın zamanında, bilgi, zihniyet, ve 

karakter bakımından mütecanis bir kütle te_şkil etmiyorlardı .. Bunlar icin· 
de yerliden, memurdan, ve meselkten do, sarıklı, sarıksız hocalar vardı .. 
Okuttuk!arı derslerin mütehassısı olup olmadıkları, ne tayinleıı sırasında 
ve ne de ondan sonraki tedris hayatında düşü:ıülüp ara~tırılmamı_ştı.. Ri
yaziye dcrslerıni mülkiyeli bir muallim okuturken, tarihi de sarıklı bir hoC;C 
okutuyordu .• lier hocanın kendine göre bir tedris sistemi vardı •• Her hoca 
kendi dülünc.esil"e göre talebeye muamele ederdi •• Talebe ile muallimler 
aru~ındak: müncscbet de bu sisteme, ve düıünce tarzına göre değiıirdi .. 

Tclebenın sevdiği hocalar yalnız: derslerde, vazifelerde müsamaha 
_gösteren hocalar değildi.. Ege talebesi muhitleri icabı acık fikirli, bilgiye 
ve öğrenmeğe iıtiyaklı gençlerdi.. Onların bilgi ihtiyacını iyıce tatmin 
eden, ve ciimağlarını birkaç düıündürücü kelime ile harekete getiren ho· 
calar, daha çok •evilirdi •• Eğer ders vermiyen, öğretmiyen bir hocanın ıe· 
vilmesi lôzım gelse idi, l:ımir idadisinde en cok Farisi hocası Kürd Said 
efendinin el üstür.de tutulması icap ederdi •• 

Bu Faıısı hocasını tanıyan lımir talebesi icin, o zamanki idare reji· 
minın b_:ızukluğuna ondan daha bGylik bir delil bulunamazdı .• Gerçekten 
ölume mahk;jm olan sistemler, rejimler son zamanlarda o kadar münase
betsizce ve hatta delice hareketlerde bulunurlar ki, her gelen fırsat bul· 
dukea onlara tekmeyi atar, ve çökmelerine yardım eder.. Bı.: bakımdan 
'l,elki de Farisi muallimi Kürd Said efendi, bir cih~tten faydalı olmu$, 
ve Ege çocuklarına istibdad rejimini, kendi karikatürü ile canlandırarak, 
~hiınıal hln r1111uktan daha beliğ bir surette öğretmişti •• 

Kürd Said efendi lımirc sürülmüJ, sarıklı bir tıoca idi.. Niçin sürü:
müı, burasını Mustafa da iyi bilmiyordu •• Yalnız o zamanlar, lstanbuldan 
surülenler üzerinde bir ,eref hôle:i bulunurdu .. Vo bunların c;ok :kere sa· 
rcıyııı kôtülüklerino itiraz eden doğru ve namuslu adcımlar olduğu söyle
nircii .. Mus:afanın "veladeti hümayun,, tebriki münasebetiyle, mektep ile 
beraber hükl•met konağına gidip orada gördüğü lzmir valisi Kômil paşa· 
d;:: sürgünlcrdenmİ}·· Ayak üstünde güç duran, ve çenesi titreyen bu kü· 
c;ük yapılı adamır. da ne yaptığını dü}Onmü}, ve kabahatli ise, neden iz· 
mir vilôyeti gib: büyük ve mühim bir vilayetin ba_şına geçirildiğini kendi 
kendine sormuıtu .. 

Mustafa Küre! Said efendiyi tanıdıktan :ı;onra sürgünler hakkında, ka· 
yıtsız, ~art:ı;ız ayni hükmii vermenin doğru olamıyacağı kanaatine vardı .. 
Türkçey: doğru dürüst bnuıamıyan, ve talebeye ancak, doğuz ejek keli· 
meleri ile hitab eden bu softa Türklere hayırlı olacak bir siyas• mü!ôhaza 
veyo hareket yiizünden sürülmüı olamazdı .. Böyle olsaydı, Tür~ gençlerine 
her halde bir~ey öğretmeğe c;alııırdı. Vakıô o da öğretti •. Faka"t ancak il
timas ve rüıveh ... Galib:ı bu hoca da, "ahlôkı, ahlôksııdan ö~ren,, pren· 
sipıni totbik cdiy;:ırdu •• 

Kürd Said efendi, sürgün olduğu icin, mektep idaresi nazarında, 

nüfuzlu or!cm sayılıyordu. Onun icin, dersine, müfredat programına, gelip 
gitmesine, !edris usulüne hiç karı~mıyordu .• 

Bund.:ın da cesaret alan Kürd Said efendi, Farisi dersini, sırf talebe
yı htismar e!mek bakımından mütalea ediyor, ve hareketini bu düşüncesi · 
ne ı.ıyciuruyordu.. lDevamı var) 

c7' here b~ ı.·e benim gibi 
hır ç-0k ılığcr olruyucolamı it;tj. 
fnd~ ine arzedilmls olduğu için 
kay:nnğmı arn~tımıam. Aııı~tır. 
mn.k i!ltemediğbnin bir ba'kıı se
bebi de, her gün bize danı\a d:mı. 
Ja "erilen o teınbih iliemdan hir. 
denbire almak istemeJisinıdir 

,, .. J • 

Unutrnnymrz'' lın,11'dr ,.-.171• 

lamı son bir tanesinde ~yle de. 
nili)ordu: "Talih denen bir Şe • 
yoktur. Talib, becerik'liilr.rin 
nınJıar~te vel"llikleri bir isimderı 
basıca bir fieY değildir.,, 

Ne mHhim ı.·e ne cesaretle 
~)lenmicı bir söz delfl mi? Bu. 
tiin tellkkilıe!'imi7.j altüst edebi
lecek bir nazariye ..• Çtinkü lıa\'a
l"!1rzda en bftyitk teselUyi ~li
m ızdfln ahyor. Bir imren bir i!Jııle 
muvnffak olamadığı zaman bfi. 
yük ,.e iUdürtlctt bir Yeİ'Je 'dü • 

1J11cmel< için yalnız p neticeye 
ı.~rabilirdi: "Ne yapalnn, talihi. 
mız yokmus. ••• ,. 

E\·e4 "talihfmiv. yokmlJ! sö-
2ü, her mumffak olsmamrs "gay. 
retli lru!anm son B\'llncnnu ~il 
ederdi. Şimdi bu, elimizden ah 
myor ı.-e bizi yefsleıimiz, kurun
hılamnrzla baı~ba,.<ıa, eli ~ ,:e 
t.a<fımı bırah-ıyor. 

O halile muvnffak olamay~nı 
sebebini ara tırmak icap edecek
tir. !\iadem ki ''talih,, yoktur. O
nun 'erini alınası la7.ımae]en kıı. 

• • u 
ti mU\ ftffaluyetlerin gizlendiği 
)6r neresidir? 

"l'ıılih,, denen kuşun me\ cut 
oJm:ıdığma., mticıbet dii~ünU.::lcr 
bakımmll:ın mutlaka iıınnmal; 
~erekir. Jt"ıdmt yine, talih denen 
kazanç eserine, mUsbet bir di",ii
nUşlc inanabilmeği mümkün Ju 
laeal, muhakem~ıer de il~ri sii 
riilcbillr... Bir insan ta.Iı51r çll 
bala.r; yine mmaffak ota.m':!Z5s 
talihle bir salılsbilecek olan katJ 
l<nznncı elde ec1~ez...ce o ça.Jışm~ 
u ulümlc b:r yantıshk 'olmak 1i 
7.lm gelir. Talih, yahut muvarr 
ldyet CSf'ri, yanlı~ yollarfüı, ya 
hnt inoelil.leri hesaba kntılmn 
mrs. sa{;n solıı lıalnlmndan yilni 
nen bir yolcln al"9ndıhl~ ele ~cç 
memesi g-nyet tf\biicllr. Jkna llar 
1.1111,, mnksadı tam bir ka' ra"\ r<. 
Ja nvnr~crek, on:ı crİ , N'•.!k ;c 

(T.ıilfen ıauıfagr çeuır{rıi· 
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Bugünkü ;;;{yo J 

Yazan: Fındıkoğhı Ziyaadd;n Fahri 
[FmdAmğlu Ziyaeddin Fuh. farkı gözetmeksizin ha.t'Cket eyle. 

rinin • 111ıtil>fır'' adıyla ı;ıkardı. mesi ltıznnclır. 
• ğı l•itaptan ilttibas ettiğimiz Hilli\.s3 ihtik!rla mücadele lşinl, 

~~.,~!l!.'!Pff~~~~~ 

yazmm bir lnsmmı dünlı:ü a. hulruki ve ahlA.ki bir mücadele 
ynnrı.da venniştik. Bugün ikin- şeklinde tasarlamadan evvel iktı
ci ve son kısmını okuyucak ı- sadi bir mesele halinde kavramak 
nız.] 

1 

:Azrmdır. 1htikarla mUcadele eder-
Yukandn işaret ettiğim.iz i.kincı kcn hu m<'Selcyi tamnmile ve her 

illetten mülhem tedbirlerle ihti- şeyden evvel hukuki mileyyideler
kAra karşı çtkar'.rten y:ı.tnız "bll· le h:ıile~eğe çal:ış:lcn.k olanln.r da 
yUk tücca.r devlet., mefhumuna ayrıca mürode!e etmek icnp eder. 
tabi olınakla kalamavzz. Bu büyı.ik Asıl mücadele jktrsadi mücadele
toptanc.ı: devlet a;~ zııma.ndn pa. dir. Sosyal hlldiselcrin her grupu. 
te.rynrlml bk ~ile §Cfi de olmalı. n~n ~eti ylnc o grupp. dahil M
clır Ancak böyle oir §eflik yapan dıse<ijseler arasın.da aranmalıdır. 
tü~-ı.r devlet vazifcs'nde muvnf- 1lıtikllrın izalesi için ba~vurulncak 
fak o'abilir v~ içtimai adaleti tev- kanuni tedbirler, son milracant 
zi edebili:-. vn.sıtllSıdır. Meeelil. inşe nınddele-

7,30 Progtam 7,32 vUcudUmllzU ça. 
l:!Jtıralun 7,40 ajawı 7,55 - 8 ,30 Raa. 
yo salon orkestrası. 12,3C Program 
12,33 Kanoık progrıım pi. 12,45 a. 
jans ıs.O-O _ 13,30 Kar~1ıt makamııı.· 
dan .şıırkılıı.r. 18,00 Program 18.C3 
şarkılar 18,15 rasu heyetı 18 ~u> rad. 
yo dans orkestrası 10,30 rlaberler 19, 
45 Yurttan ses!er 20,15 Radyo gaze. 
tesl 20,45 bir mar§ 6ğrenıyoruz :!1,0..l 
konu§ma21 15 Val8ler pi. 21 30 kim 
gll allE's! 21 ,50 rjyaseUcümhur bando 
l.'u 22,30 Haberler 22,50 kapanı§. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiz 
Umumun azarı 

dikkatine 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrllarınızı Derhal K~ 

alı atı 
lbım 

la 
Filha.kikn 1939 da başhyan ve tinde ihtikli.ra mani olma.ık için bu. 

(tittikçc münninle"en yeni cihaıı m:ıdd<"lerin istihsal hncmini a.r
iuı.rbi kaJ"6?Sındn '·hukuk devleti tımın'k, zirai neviden maddelerin Bazı ka<lm ve erke'A.ler bu llaJtll• 
<>lan !ıer devletin nyru zamand~ fertler veya devl~t eli ile ekimi· yukarı pabıtlılıltcıa :renlsint alama<11C 
bir "ahlak devleti,. hallne ı;elme- ni temin etmek, sınai maddelerin canta ve kuodnralannı b<>l·atmaıc ıı:ıı: 
si zarureti anl(lŞllı:yor. Buhrtın i.mal vns:tla.rmı fazlnlaştirnın.k gi. kun~ura boyac&JWla ferirleı. Boy&aaD 
zamAnla.nllda içtima~ tabaka ve bı. Htikfınıetin bo5 nrnziyi e..lttir- r;ııntayı aldığında rarınna var.ımıı7. 
ınnıfla.r arasmda.k.i. keskin yaşa.. nı.ek iÇ'in bu sırada geçirdiği tc. tar. 
yış farlda.rmdn.n mUtcvellit ~ti. şcbbils·~.n bu bakmıdım nlkrşla- Va.kta ki ytlkbek pıınılsrla yaptığı 
mai a.iıliı.k buhranlamıı önlemek rr.amak imkWısızdıl'. nndldt' elbisesini giyerek cıuıtaıuw ı..ı . 
CBYeainc de yanyacak b'.;r siyaset lhtiJEti.rla mücadele işini, bu su- tuğu.Da aldıkJ rn.ldt o gtııeı elbtsenlD 
ancak bu sayede muvaffak ola: r.eıtle iktısndi mücadele halinde ta· bcr taratma siyah kuodunı boyam le. 
bilir. Bunun iQin bir taraftan arz sarlarruı.k lüzumunu anladıktan kl'lerıotn çıktığını görtır. 
~v:reeini, toptn.net de'Vlet olmak 6?n.ra geri kalan ~ü~le şckill~- ' Bo efe:r eyvah: Ne yapııl.ım boya. 
mm sayesinde elinde tutan dev- r.ı.nın ba.5lllda nhliılı:i mucadeJenın cıya verdlb1 paraya mı r~ksa elbiııe.. 
let, diğer taraftan talep çevresine geld.1ğ~ söyliy~lim .. ?evlet top- sine \"tlrdiğlnc mi &ct81D. işte bu ı;lb ı 
1~ etmelidir. Ef'Jtı.ttın'dan ve Th. tancı t'liccar h°:Rn: gm~or ve :nu- unırlara uğraınamak tçl:ı doğrucıı 
MO?le'danbeq ütüpisit SOl!JYalistle- azzam 4>lr kapitalıst nümunesı o- Sultan haııııı.m Mesedt-t tun (28) oo. 
riıı iı;timaJ adale-ti temin ettiği <ih- ~j~r. Hii.~iscler, bu isti_k~ette mıırada boya mllte~sm o~mao A!). 
fi:vac;1an sta.ndarthştımm.ğa çalış- ın~ cdıyor. Bundan y.ı.rmı bee dorrahman atöl)eslnıs müraeaat eder. 
m:a:'.l:uı, bcl:ki normal m.mmılarda nmr, evvel Yun.a.~ filozofu Eflli- 11e-nlz eski boyası solma,, l':'llgfnlıı ru.ı 
fantezi addediklbilir. Fakat üto- tun un, devleti idare ~~erde a. dııaı geçmiş olnn ~aotn ve ktmdul'&!a. 
pi&tledn ta}ınyyill ed~1rleri rndığı cemaat endfşesinı, asrmu. nnıu fenni surette bo,..r ve )epy~! 
l:ıir heybet ve dehşetle ibeBerlyet.i zm ~evlet v~ ~Ukümet n~la;ın- ynpar. Hnklkatf anlamak ~ tec:rtll>ı' 
kfmfretı -914 ve 1939 harpleri, bu da görmek ıstıyoruz. Eflatun ıda- Ue kAfidJ.r 

fanteza1ere reel bir !kıymet ver- rccilme bu endişen.in hiıklın ol- ----·---------
mekte !hatta bir kls'E. mnharip ve masnu temtn içi.n onlardan müt. Yanı Eserler : 
bitarnİ memleketkr de bu stan- iltiyet hu:ku!tunu nC7.Z"tmdk istedi. ı------
dartle.şma vetire9ini flıtl:yaç eş. Ha)Tet ! Yirmi beş asır sonra, bU. 
yasınm lxısit}eştiri~ ve iyileşti- yük Yunan fi107.0funun fikirieri 
rilmesini kuvveden .fiile çikMma'k- aramızda YaT.YQr. 1939 harbi lba.. 
tadır. fctimai sınıfmr sosyof'o•lsl zı memleketlerin vazu kanun1arr-
1uızaı1 ~dan mmf ve ta~l-~ na m'.'lnl.urlarm servet ve mülki
farklnmım tabiil,iğini ynşayıl) ve Yetleri hahlctnda veısvc:seler tencin 
geçim farldamım t~bil cs:ıslarıı e;u. Geçen ay ~?in k_~şu ~~
daynndığun iddia ve hnttl isbat l'>stan, neşrettigı küçUk bir ka
edelıilir Ftllmt buhran zam:ı.nln. nunla bUtUn Bulgar memurla.rmm 
nmln. ~ görüşün t!lSdik ettiği id- ~l ve ~DlkUnti~ devletin kontro. 
dialam karşı gelmelc ictimal nhliılı: lunc tabi tutına!,~ basladı. Bu sr. 
namına icap etme't•tcdir. Yn.ni bU- rnda gazetele?', Tiırlt pnr~ent~
tfin bir cemiyetin, Alman sosyolu. suna aynı ~rı.tl ven~ bir 
ğu Tônnieıs'i'ıı i tediği §ckil<le, bir kanun projesınden b31:-ctedıy~rınr. 
bUtün olması, ceımnat haline gel- Bu ;11us~a . 19~4 harbindeki. mu. 
meal, L. Bourgeols'nın lırtedlği gi- ~JP Tür~~ !le 1939 ~<le
bi solidarist olnıası liimndır. Bu ki bitaraf Tiiı'.KJYC arasında ıleri
da madcU tatmin va ıtalıın salın- de yn.ptla.cak mu1tnyes-elerln 1939 
sınclB her tUrlU ferclt \'e zümre,·i 'l'iiritiycsinin meınıtr ahlakı lehine 
tnJınlllfL"'.rin ~ilinm.esi ile miimkiin- neti~ vemıesini temenni edelim. 
dür. lşte, vesikn, Jmme yeya tes- F\1ll'•kt"kn geçen 1914 hrutin! 
b1t edilmi1' bir esnaftnn alı'I Ye- t.'.ım3.'1leJı veya kısmen yıı.şn.rrue o. 
rı, etıne u'ltlllerl, topmncı <le\'let lanıa:, o. ~ro-pt:eki Türle efkfın u. 
rdfttnt1 ifa eden bu suretle nr1. ~v- nmm.ıye:ıının bazı dcvl.et memur
reshıt elinde bukındurtm <levJı:.. lan ~~'kkınd~~i hüktl.m!_erinin m~ 
tin, nym znnın,ndn tt\lcp çe\'re.ine nun11 et V("l).C1 olmadicrını çok ıyı 
de tesir. ettiğini. edebileceğini, et- bilirler. İhtikar mllca.delc ~;... 
mesi ·&ılln geMitiDI r,&;tftm8te- tmı ide.re edenler zümresi it.fb:ırl
mr. D6~ eğer fiir buh~, yok- le 1914 ~YC&i?in tarihten çr. 
lnk ve n1altwm•dtet tnc'\".E111tbahi<ı ~Ura~~l mill1ım lb

1 
ır dersbü.v~.~!1': 

Me b6fün cmıi~t fertlerinin on. ... OB.uc e memur n.rmm yugun. 
asn ftYJll clierecede mticesİI' ohnMı den kti!üğ~hıc kn_daı·, hepsin!n ah. 
hedefi elde edi1mi' Olaıra!rtu'. ~ dcgen. lhtildlr heyulil.Bı i!e 1 ugra..<pıken ayını zamanda bu ug-

Bıı suret1e ~amım lıer za.. ra.şmaya vasıta olan memurlnr 
romı d.ev)ctçe temin ve tatmin e- zümresi ile uğraşmak. onlnn 
~eğinden ~ OOın va- Cümb.u.riyct Türldj'\:Sine 13.y:ık i.de
ta~. !karne ve vesika .usn~. "!· n.Iist ve temiz vatanda.5lar halinde 
mıaBB. bıle, 'ya.nnm emnıy~ ıçm ı;ömıek temennisinde hepimizin 
~n e,ya ve ~ t~ mtişterdk olıhrğu ~dir. 
~~- Böy~ bir top- Arnt;rra gazetelerde restladığı. 

Y1JRtl"\'1)Ş - Bu aylık sanat ve e. 
deblyat mecmuasının EyJUI aayısı ye. 
nf b!r r;ekl!de çıktı. 1f;lııde Kemal BI!. 
b:ı.ıar, Salalı Birsel, HUımmetUn Bo. 
zok, Ritnt Ilgaz, A. Kadir, Kemal Sön 
mezler, CaWt Saffet, Farck Toprak•. 
m yazıları vardır. Tavalye ederiz. 

t tnnbut Jıdncı İcra l\Icmurluğun. 
dan: 

42/2883 
Bir bOrçt.D.n dolayı mahcuz olup 11a. 

tılma.sm& karar verilen Rotbart 
Luxuoaa markalı 250 pa.lret (beber 
paket 100 jileti ha.vf) jilet bıçağı n 
keza Rotba.rt E.'ttradUn markalı 100 
paket jilet bıçağı ve keza 150 paket 
Hlldo Gold markalı tra~ bıçağı il~ 

10 kilo muhtel!! kokulu İsviçre, Fran 
sız ve Alman markalı Esans ve bir 
adet Blzerba markalı terazi 24.9.94~ 
p<:?'§embe gUnU saat 1:> de Babçekapı 
Ynlıköı,ıkti caddcsj Hal!Bn Ecza depo. 

BU 12 No. lmt41t\ttıanestnde aatılacak. 
tır. 

!Birjncı artırmada teklif edilen be. 
del mahcuuı. takdir edilen kıymetin 

% 7:> lnl bukna.zaa aatq 28.9.942 pıı.
za.rteııı gUnü aynı aaatte lktnci ar • 
t.rrma surctlle yapılacak w en çe>X 
ıst;ekl!.aine fha.le edilecekti!'. 

Taliplerin ınııbıılllnde hazır butona. 
cak memura mnmcaat!arı nan olu. 
nur. (l>SH) 

l'ntıiı ı 
erk~k Yeni 
iLK - ORTA - LiSE 

iCABINDA 

e 

Merkez.l llltanbuldo. RtUtem pa,a 
mahallesinin Kaıçm sokağında Tirl.to. 

nldls hanında 1 numarada. ve §Ube'Jı 

lı.mlrde üçUncU ltorkonda Alyotl hn 

nıni;la kuru yemiş ticaret! ile i§tlğsı 
etmek üzere teşekkül edip ticaret el 

ellinin 12.782. numarasında kayıtlı l. 
ken 8 Tcmro.uz 1937 tarihinde eUrekA. 

nm rızaları ile feshedilerek ta.afiy<ıy.ı 

tlb! tutulan (ANES'l1 TlRlFONİ. 
Dts ve AbdUllAtlf Debbas) kolletktl' 

§irketlnin ta.sfiyeıı son~ crdiğlııden 

ta.afiye mukavelcııaı:ıeaiT.de yazıl; 

borçlar hariç olmak Uzer.ı şirketin \l 

çüncU şahıslara bir gün& t:.or.:u olına 
C:ığ'ı ve alacağı dahi bul•Jmnadığı el 
betle her hangi a!ııcak iddiasında o. 

!anların UA.n tarihinde'\ ltibo.ren on 
be§ gün zarfında lstanbulda RUstcm 
pn.§& mahallesinin Kalçın sokağınd:ı 

Tirifonldis ha.nmda l numarada şürE'. 

kMan Anesti Tirjfonldis Ue lstan • 
bulda Asmaaltmda 50 numaralı mağa 
zada §Urckl'Ldan AbdWIAttf Debbasa 
borcu mil&blt ve §lrketl ıtzaı:ııa kMi 
kanuni vesikaların müracaat etme
!eri aksi halde UçUncU ~ahıslarm bir 
gQna itiraz ve talep haldan olmıya. 
cnğ1 ilAn olunur. 

lIUntcıılh ANESTl THttıto:-anıs 

ve ABDOLLATtF DEBUAS .. ı.ollek. 
tll ılrkeU taııllye roe>w!.ll'lan: 

&NESI1 TlRll•ONJDlS 
ve 

ABDULLATtF DEBGAS 

IKAYIPLARI 
lcra ve Naterde kullandığım tııt

blk mWıilrUınU znyt ettim. Mezkil:.' 
mUhUrle ltlınseye borç senedim ya.le. 
tur. Yenlsinj kıızdıracağnııd:uı eskisi
nin hUkmU olmadığını llAn ederim. 

Eyüp Tcl,kecl mıt.b11llesı Ortak(lılsr 
cadde!!ilnda 7ı No. da Yu uf Küçük 
bıı,a:ran. 

••• 
Beyojtlu 10 ncu ilkokulundan ald1. 
~ diploma ile birlikte nüfus k~ğ1-
dımı kaybettim. Yenlslnl çıkartacıı.. 

ğnooan eakjsinin hUkmU yoktur. 
Beyoğlu Pl~necı eok&ğı 29 nums. 
ralr f!'\'dC )fl"'l. 

l!I oe I~ 
Taksimde Sıraserviler 86 

irunc. endtŞCsınm. ela?criJ'a sebep- ml7. nm.na.h memur istifolamım 
~ ~~ı~. ve iht.ikii.r işten el ~tiıihnelerin tahkikaı.: 1 
~ yıol;fl.!;tığı •ifıkttr e<1i- lamı ı.lfi bi'r mücadele ~'B!Utttsı o). 
lcm:z. Ke:; mu~r !Cf>Ilvafln da, mndlğmı blll'8.dn a~tk~n. söylieımek 
ısc.ttiğı şeyı, Y~. aşagı yukn.- isteriz • .Mücadelenin monıffak ol. 

Hu.wıiyetlerlı Yabancı diller 6ğretimine önem vermek, talebesinin 
sıhhat ve inı:ibotile yakından ilgilenmektir. Telı 41159 

n nym para jle ikame ıeklcbRecc. mnsı için ibret tcoıkil eden bir kn~ 
ğlnden emin oMuğu takdirde ih- ab"Tl' ceT.a !'eldio:n tntbihi l!tznndır. 
~ teve3&1il etnıerneSi pek Binaenaleyh 1089 Jm.rbinden son
~tcmcld!l". Nlbe.~ milH p:ıra. nı bu harbin Türlrlye<lc meydan 
nın Ja)metindcn emin ?lan va- \'c~ılit"i' ihtikill' bacli.~i!li y~Ma
uı.nunş da,. Par.ısn:1 toprnga, _eşyn,. ynnhır.ı., ı DJ 4 Türkiyeıılnin bir kı
~ vemıeyı, bu. yüzden nra:z:ı, em- Mm rnUoadele memnrlarma biçilen 
ilik ve Cf}yn ~rlamıa sebep o- m~::ıfi kn'Dlet hi"lı:tim1erinclen bnm
lan bareket!erc. ~r~eyi nklm. bnşkn. ıa"smet hliktimlerl ''erdinne. 
dan geçfrmıydbi~r. ~ttbı bu ~- ğc ç.nbsm:ıhyız. !5imCJidcn h1ırelcet
ycier,m f.stı1ısali lçın devletın, Jerimize llizmı ~e1en isti!cameti 
''to~~ .. devlet.. ~ı~_ne, ''o.ile \ennedi~...fmiz takdirde, ynnnki 
şeflıgı , cem~t şeıfligı.,, ne ben~ Tlirkiye I>"L'ert tınyrrl ridetmi-
zer bir himıet ifa etmesi, bUtünü yecekti;. • 
t~1 eden uzuvinr n.rasrndn hi~ 
hir talxıltn, smrf ve n:ensu"ıh; et 

lard:ın 11Stllü daircsin<'e girip tık. 
111!1.k ve bilhassa bjr i<1ln "pllf 
nrf4tııJann.ı,, bilerek . öğrenerek 
oğra,c;mağn devnm etmek, mU\'llf· 
fakiyet, ynbut talihin tnnı kcn. 
llisilc lmltLsmnğu imkfin \'ereook 
bir metorl nlanık tn\ iye C'Jile
billr. 

O t:a!"linle tıılihin, :nüshct bit· 
ılüsüniislc vnrlıj°;'Ulıı. hunclırabj. 
lccelt bir cfunlc de biz l•aY<lede
biliriz.. n~ bu meşhur ve ;ı.y. 

;ı;nrn:ınd:1. ııınoli değeri olnn bir 
~ın:rnr: 

.. Taltlı, bumnnnn tloğnıs:m:ı 

~iılen b!r ndam için, ooum so
kak i'tlerinc1c cmkh bulunur.,, 

HiKMET MUNIR 

.....rı 

Türk hava kurumuna 
teberrular 

Son bir hafta zarfında TUrk Hava 
kurumuna vatand:ı;:ılarmıtzd:ın islmle
rinl vcrmlyen Uç zat tarnfmdıın 

10500, deri fnbrjkatllrll Yani Tirynn 
fllldls 1500, deri ve k!Sı;c!E' taclrl Nt. 
§8.Jl Hıntıryan 1000, Slllamon Çtprur 
1000, Yorgı Pltras CiOO, Lokanta Sil. 

bibi Hikmet Abdull&h 250, Derj kö. 
sele taciri Nesim Toledo 200, Molz 
Adut ll>O lira teberruda bulunruuglar. 
dır. 

RAŞiD RIZA TIY ATROSU 
n UJDE l'IŞK1N oorabcr 

Rer akpm :uıt (21,80) da 

Bffi AşlK J.i\ZJM 
Vodvil 3 perde 

Ankara Jandarma Sahnalma Komisyonundan: 
Taahhüt ma..<ıra.tı yapılması lcaboden zamlarilc birllltte blr metresine 

(559' kuru§ (77) santim fiyat tahmin edilen {23000) metre kaput!uk 
askeri kınna§ IUG.942 pazartesı gUnQ saıı.t 15 de Ankarada J11ııdarma gc. 
ncl komutanıığı .satmalma komjayommda kapalı zari eksıltm~slle &lJna. 
eolttır. Muva~aL teminatı (7681) lir& (::5) kunı,tur. NUmunl'.ı.i her gün 
komtııyondn ı;öriliUr. Şartnameal (644) kuru§ mukabjllnde alınır. lstekl!. 
lerfn vcsH:clarfle blrllkt~ teminat makbuzunu veya banka D'eklup!ana: 
muhtcvı kn~"!l: ~rt tckiifinl eksiltme gUn ve saatinden bir saat evveljnc 
kadar komiııyona vermeleri. (10218) 

&evlet DemiTyoHarı Ye Ltmanları l,letmo_ 
'Jmutn i"cla~si itinları 

GörUı,.n !ilzuır. üzerine 25.9.942 tarihli Cuma gUnllnden lt-baren ~ 
ğıuakl ban1 ıyl:' katsrlnrı hizale.nnda yar.ılı o!an ilıtuyonl.ar ıırasınth. i§lO. 
mlyeceklir. Aızu edeııicri.n lat&B,ronlardan izahat alabilecekleri illn olunur. 

' (10319) 
Tren No. 

\ ' 
24 Jstonbul - K. Çekmece-
29 K. Çekmece - !stanbuı 
22 YC§ilkôy - l{. Çekmcco 
26 .. 
32 .. .. 
3-l 

" H • 
46 .. .. 
:5ı .. 
27 K. Çekmece - Ye~Uköy 
31 

" 11 .. .. 
J9 

" .. 
,9 • • 
51 • .. 
55 .. • 

GUNDE3KAŞE ALINABIL1R 

Resmi dairelerin 
nazarı dikkatine: 

r:vve:c~ mevcut ve l\lurU Oemlyeıt De birlikte hsl'l"J<et 
eo~ı (Resmf lJltoı r T. ı ... Ş.) tasfiye b:ıllne gtmı11 ııo
luım:altta.dır. Bundan ııonra ga.zetr.mlzde ne§redll~ 
Rumi ll!lnlar 16.9.9U tarihinde yenldco ıt'ŞCkktll eıd°" 

t"ck fJf' ba,lıyao 

TOrk Basın Birli 
olle ti 

faraimdAn !dare edilecektir. 

~ldn banda.o evvel Uftn neŞrine vasıtalık ,cıt:e 
elrk&r ve ~ekküUerle hiçbir n.IAknsı kalmadığından buJI" 

dan böyle t~larmız.ı; ayuJ flat va aa:rtlnr cıa~df 
lııtıwı bal dA 

J\nkara cacldeşinde Kaya Hanın"Ja Tar~ 
Ba1rn Birliği Resmi ilanlar Kollektil Sirketı 

merkezine vollamanm ve bedellerini de aynı adrese ıııo
dennenlzt rica edcr1Z. 

Nafıa Vekaletinden: 
.Eksiltmeye konulan 1§! 
ı. -- Su !şlc.rJ on altıncı ~be mUdUrlUğü bölgeeı içinde b1Jl~~ 

ya ovasının ~ulanması için ys.pııacak kana.! ve lmalUı ama.iye ~ 
Tahmin edilen kcglC bedeli f!yat vııhidı Uzerlnden (762.821!) 

ıruru,tnr, , 
2. - Ekt.lltme 15.10.942 tarihine raaUayan per§Cmbe g11Dt1 ,.,: 

de Anka.rada Su i§lcri RE-18llğl bln6S1 fçindc toplanan su eltlDtrD' 
yonu odl.s;nd~ kapalı zart wruıue yapılacaktır. ~ 

:ı.- lstckil!er eksiltme şart.namesi, mukavele projesi, !Mlyııı 1' 
l<'rj genel §arlJU\mefl}, umullU su !§len fenni §artnamesı ile bUS".ı.s! ~ 
liartna.melcrl ,·e projelcct (88) Ura (12) kuru§ kar§ılığında .U ffl 
llğfnden ala bılirler. o0) 

4. - Eluıiltmeye gfrcb.ilmek lçiıı isteklilerin (84.248) lln ( 
ruşluk mu,·:ılılıat teminat vermesi ve eks11tmenln yapılacağı gi!Jl~ 
Uç gün evvel lir dilekçe ile Na!la. vekAletme müracaat ederek bO~ıt 
sus olmak Uzerc Vesika Klmalan ve bu vesikayı göstermeleri '5ar• 

Bu mUcldet içinde veıılka ısteğlnde bulUDrnayanlar eksiltmeye -' 
5. - İsteklilerin teklll mektuplannı tkinCi maddede yazıll ,,. 

eaat önculne kadar su işleri relllllğlne makbuz karşılığında 

ll::tmdır. 

Postada olan geeikmeler kabul eOi!mez. . .. 

:Muhatıım<'n bedeli 6000 (altı b!n) Ura olan w \C!UI usoıJ• 11' 
m:..ıhtcıır cb'atta Mc§e azmanı (8. BirJnci teşrin. 1942) Pe~eın ;P 
ı-nat ( 15,45 ı CJn l•cş kırkbe§te Haydarpa,,ada Gar binam dah!l!Jid 
misyon tarı:fmdan kapaıı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 450 (d6rt yUz elli) liralık mu•••~ 
nat. kıınunun tayin ettiği vesikalarla. tek.1ificrlnl muhtcvı zarf;-"' 
gtln sııat (14 45) on dl5ı-ı kırltbcşe kadar Kom!Byon ReWJğln• 
lAzımdır. 

Bu işe. a:t §a rtnameler Komlııyondan puasız olarak 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksilhncyc koııul.ııı ış : ,, 
1 - ~ll 1-sıeri ec;ıın ,. ii Sulıe ~1 .·r!lı rlü~u Bölgesi içinde btıllll'" 

"a ~ı ılcrl\·a ~on k;rn.ıl ı ·ı.~u "c ' k etmek mı:ıksadile ÇomlckC'1 

dn ın.,a <'<1 lccck ı c·. t l::ıl ıı, '<' lııı ıın mülcfcrrl inşaı:ıt işleri. ,,,11 
'I nlııı . ın Ni !en ;.c <: ır lıt dc1i fiat vahidi ecası üzerinden 

lira ••36,, kıını ~ltı r . 
5 

d' 
2 - Eksıllme li. 10. 942 torihlnc rastlayan Salı günü s;ıet .~ 

koroda Su !~lcrı Hcisliğl Jıinnsı iciııflc toplanan Su Ek!!Ulme 1\ ,; 
oı.l<mııılo kopı:ılı 1.~11 ( usuJile ~ upılı:ıcaktır. f',o: ı 

3 :-- İstekliler eksiltme şarln:ııncsi, mukavele projesi, 8~.,SJ 
l~i.ırı <ıcncl şartnamesi, Umumi Su İşleri fenni şartnamesi ile #1~1 
J · cnııt şarınnıneleri ve projclerı "23,, liru "88,. kuruş karşıtı 
l;.icrl ncıslığındcn ıılabillrlcr. , ,,.. 

4 - Fksillıneve ı;ıirehilmek için istcklilcıin "22751,, tırıı ,,6 
r· ~luk muvakkat teminat Ycrme~i ve eksiltmenin yopılncJtğı ıı~ ~ 
az üç ~ü ıı en-el bir dilekçe ılc Nafia Vekfilelinc münıcant ede' ri f 
ınnlısus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı göstenrıclt 1' 

Ru müddei içinde vesika isteğinde bulunl'U1lynn19r ckstltı1'" ~ 
mezler. flTs 

5 - isteklilerin trklif mekluplannı ikinci maddede yasıtı 
biT saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karş1JıflOd• 
!eri lbıındır. c"d 

rostar!a olan gecikmeler kabul edilmez. 

SAHiBi: ASIM U! 

Umumi Nesriyatt idare cd'"'-


