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"t1emurlara f ercihan 
' ""\ 

~ kömiic verilecek 
karadenizdeki Rus limanıan Vilayete bu hususta yakmda 

ve Rus harp filosu tal_imat gönderilecek 
•• ~rnaı Dö Jönev'de çıkan dikkate değer bir melıiup Aıı~~ra~a de~let ~~murlarına taksitleı 
~-::: dö . lönev" ~e~esi ga üzerinde bir noktayı İtgal et- komur verllmesıne hazırlanıhyor 
~ niisbalannın bırıııde mlşlerdir ve Alman uçakbn As-
~~tıkl Rus limanlannm trak&rı havalUinde haıeket yapa. Ankara, 24 (Vakıt muhabirin. ri memurlıı.rma terclhe.n kömilr 

!§ ti,, bnslrğı alt.ıııda bir iilir. den) - :tlrtısat Yeki.Jeti latan. n.rmek i:ın bazı kararlar almıştır. 
~reıı:u~1ir. ".Jea11 Ueer,, Bu sil&b ikmali JDMelesl bilhusa bulda buhman devlet mcmurla.r'.Je ı Ö.nümümdcki bir kaç gün içinde 

h.ıı- t._ ~rlınden gönderi!miş mühimdir, zira eenubl 1'afluMyada deviet müeaeaeleri ve ~u.. <Devamı s ündide) 
~ '"• tu~ta ~ımali Kafkaı. harp aanayü çok az ink11af etmJ1-
~ Sta.Jfograd bölgesinde tJr. 
~ ~ "-&ınanlar arıısmda cere- U.rallnnn cenubunda Orsk'dan 
~ harp hareketlerinden Hazer deniziıulı prkında Gurl. 
~ a..; r!, Yukıuda Ka.ra.deniz. yet limsrıma ikinci bir yol gider. 
~ g anlarının Ahuanlann BW"adan p:emiler ~iya götür. 
t:!. g~~e.si \e buradaki Rus rnek üzere ~ya yükleyebiH.rter. 
iı;_,,'n ~ıJ 1 eruıın boğazfardan dı- ı~akat bu nakil iti brqddır ve 
~·"'l)e ,11<ınıd( nıtemesi ihtimali 3·oııar uzundur. 
-!,'1 l'liltiyor; 80Drn 'l'ürkiye. Ba~lla bir imkln daha var: ç.. 
~ ~<lırarı bu mühim mr.- haiof (Oranburg) dan r8fkende 

h~-· da bir takım ınütale-a- g'den yo!u kullanmak. 90Dr& Kı-
bi.:'11.for ~:"'le • • • rasnodovsk'a doğru Hazer arkaOJı 
h~ll a deger bıı!dugunıuı bu demi'ryoJu.ndan istifade etm~ 'c 
~- -l'nen tercüme eüerek a. or:ıdan denizle u .. t.A- bulmak. 
''Jr_ ·-(' dl DMA•.J .. 

ti ~~ ~ l 0 ruz: Bu yolda mesafe 3000. 4000 ki)o. 
~\tf,, llıı hanıa.sındıd<i aske- metre arno;mda değjfir. 
. ~l .ret bug.. ·· t 
,,.~rlıulen unbu?. e!1d. en eArlesan Görttklıif.ü gibi Karadeniz u. 
tıı...:_-.rtl\ın ırısı ır. ma~ 1 manlarım e:de etmek meeelesi, 
~:t: • Kırımın karıı.ll'nndakı \imanlara cenubi Kafkuyayr Raıa-
.ı.~' b~nınca iLe.rJemesi mnn- ; ·aya bağlsyan birtqme -yollarnu 
~' kıyı e\a,m cdı~·or. Rur.ul1' i gttnden güne dab& sıkı bir ıı;oret-
lııl111ıa 1 lilfKla. uzanan Ttir'k hu. te kapoma lmklnınt nrıeeeğlntlen 
~ ııı,, •ltrlnr giden geni, bir :\ 0 • tıırf askeri ba.kımdan bile c-ok bü-
."Q CUdj" " 1· d K ı . Ilı t~ liın "eta ma. um ur. n- )'ilk b'r ehemmiyet almaktadır. 
l."1,.._ ~nlnrı hırer ülrl'r A~· Siyasi h~ıl.."llllclan Karadentıde 
~ ~--ı.:l~ıte dil'.';\•:\ or, ?11 dcnı· mühim bir Rus filosunun meYOU· 
l\rt..tte eh,,!U .A!nu1~ .~11 

11n11 1lıy~i J~W ........ ~
\, ~iıı "~rnıl .. thdır. ~ır~ l<a- tir. Bo ı:ıonon Tth1dyede a6ıl 
~ .\ltıı;ı lrp J,ıl ı.,t.ıdalo hmnn 1 h::opsine ahnma~ı ihtin..ılnded bil' 
li\~'l'~: d~niıc 1 ... i i~in o~ıiır,.a ~.ok defalar bah!ıedı1di; hatta An
ıı;~~ ord a So,~et oıdusu::.:ı ~ar- ı kara hüklımetinin bu vti'k gemileri
..._~ i.Q~larıu ikmal i~leri lcv- I ni enkme edebilmek için hazır. 

'rt '- rıı~3~laşır. • , hk:ar yaptı/;;'1 <b söylendi. DeyU 
l'ltı "'dir ~ h~nı :ıo;licrı, hem dt• 'lelc;ıraf ort.ava ıu fi'lri koydu: 
il ' tnaİ·ıGenis K:ıflms toprakla· "Rus lim:ın1a'n Abnanlar tarafın. 
tif "il ıııue:._~l olmal• i~i? cereyan c- 1 cl:ın tamamile işgal ~ildiii tak
t t tly le ele~ ask~n bak.ımdan ılirde, Sovyetler filoKa.nun bolaz-
11ı~/ lt.1ı dogru ı.;ıtmektedır. Bu· larda.n g~mesi meeeleai'le ka"'l&· 
ile l\ hıc '\ların elinden ahmu:ıık !';1}a('!:ıktır. Bu gazeteye göre "20 
~~ ~~dd~ S<ayna.kları Alman temmuz lSS6 tarUıli Montrö ma
ta ---itati~rn~ bağıa:naea.ktır. kıwelesl muharip bir devlefo alt 
~~de ~ büyilk • _hır ~iman gemilerin bağlı oh1nk1arı liraan
lıih: 'Yalct• ı5aret ettıgl gi'bı Kn. lnrd:ın :ıynlmıı olm&<bkç& boğaz. 
~ ll-_ ıntlen se.l<'n buğday, lan geçenüyeo41eıini tasrih .. 
.;......_ ~fka.syadaln Rus ordu- d 
~ ~l nıe t:ınsts edllmiş~ir. ! et;;~iUz guetesi Almımlar tara. 
~---- 1UııLn ıso,1 et \"e • .\~·?· fından işgal edı'1en limanlardan 
.;I'_~ ~ 0~ıılannın ba h:n·3lının bmıt Rus filosana ballı olda-

~s ::::~:~~!; E' s-=::v:E ... ;.:~ ~, Nta~G ı~L ~, zbir ATlm&DAYtehYn DAe bRüeluEmlalnmEPtR ·ıflril'Btemı~Ru re.tın 

~~~2E::::-~s i :E~=:..::'. · Y HU .. C UM ETT' LEH ~1- .,.r'ıilnden Ba.~ra kör~ezl bul edilecek gı"bi ~rİ~lyor. KA F 1 LE E 1 
~ ~k ol'{)a}~n ~ıleme6te 1 :Berlin "Bağlı old11k1An limantıar. 

lecııl' ~rıne ışaret •t· ı elan aynlmıı, filolar kaydnım ·S · :Karad izdeki' Rus lirnanlannrn Loııdra. 24 (AA.) - Haber veril.· dUn '•Texel,, Holanda aduı a.çlklarm. 
~ro~ hQ Ordulann Hazer de:- vaban~n bir clwlet tanfmdan iınta- dftlne ıgısre, çarPmba • pertembe ge. da bk dUşman kafilesine hUc":1 ~ 
h.t~ ~. e~ ''e mühimmat İine ve Sovyet filosunun ba liman. ceat lnglliz uçakları Almanya Uzerın. ml§!erdlr. Gece avcıtarm;..:ıukıd':~; 
._-... 11.ı • tnnali kalıyor. Alou.n· l ıama ktinat noktslan bulamama- de uçmuglardır. ı sine ve himaye gemile 1 1 • 
tu~ ~ lnıkiıun çok mahdut ol. sına hiç bir suretle taallôk etm.. Loadra, u (A.A) _ Ktyı blzmeti. ateşine rağmen orta bUyü~Inkte ~ u;:-...:' .. ecJibnektedir. Malüm ( l>e- nn., ... ,, y ~fi 6 da) • ne menaup Holand:ı bahrtYe uçakları Yapura isabetler kaydedllm:t1Ur. 
~ "-. rı~re Hazer cJenisindeld 

~~~re~!!!;°: u::,e!~: MQh·ım bir ihtikir hadisesi daha 'ilaL""'- ._liındıden batm1mı~tır. 
ııı :ı "e -planın~ ots.n ordulann 

~~fl~~~ 7 ekmek kartı sayım memuru ile 14 fmncı 

Miöll konımna müddehımumlliğl 
yeniden mühim blr ihtlk&.r hldiaet\. 

'1J nlD tahkikatın& el koymııı ve 7 ta. tlrml§ler ve ofisten fazla un aımağl nı f'ırmda i§çl Ali Çakar Galip Dede 
'-~ old "1anyada tedavide neaı ekmek kartı aayım memuru ıı muvaffak olmuşlardır. 1 ~addcslnde Mea'ud Okul, Topkap:dd 

t't ~ ::.fq •öylen:yor tanesi de fırıncı olmak tıııere 21 klfl· 1 Fırmcılarla birlikte sav"In memu:-· Muhlttln, Galatada Yorrr! Talodyoı 
' ıc_~k ("·A) - M':.Jıtellf blta. y1 mahkemeye -eevketml§Ur. : la:-: da vazj.elerlnl sulUıtlınal wçun. Galatada Anestl Nlkolaidiı, aynj fı. 
''lfı~· de 8k~rda.n Romelln Elale • dan mahkemeye veri!ml§lerc1lr. :Me. nnda tezg&..lıtar Lambo Gord, Galata-

1 a h~-~~latn kalan .ııUcumund!\::; Bu sullatlmal hldiseal netlceaihd? 1 1 d da fırıncı yorgl Kasayidla, LUlect heıı 
lh_ ......... mur ar ıun ar ır: 

~:'ltteı:ı· lldığına dair haberler yünlerden ve aylardanberl TopraK . k dek sokağında Ali Ferah ve ayni tL 
t~ı;-,:,ır,;, l!u haberlerin A!manla: mahsul!erı oflslhden binlerce kllo Enaar Çetıntq, Fe~mı Uyanı rında tezgA.htar Nurt. 
-ıt •"oı:n 1 fft-•a un çeklbnı•, ya ekmek yapıla Tarık Ballı, Salih Balkı, Mehmet ö:-.. Not· 

ıı.._~ ltıuh,.. e in yenilmezlik şts!l. """ ..,. 
.-~ <la -aza ctınek 1~.n yayıınıı' rak veya un olarak yükatk flyııtlsr!:ı kay, Hallın Olcayto: SUleymı.n Soylu. ~cılann .uçlan sabit olduto 

ra g:Uhtemel<lir. HattA. baz• satılmı§tır. Fırıncılar da şun.ardır: takdirde 230 Oradan 'J:IOO llraya ks. 

' lt0tnre blr bc;iaz hastalığın.ı Yapılan tahkikattan r.nıa,udıfln ~ Taksim lstlklAI caddesinde f•rıncı dar para cezasma, memurlann euçl.ı. 
,ııtrıata<ıt~l!n cenup Almsnyada göre, gehrln muhtelif semtıeıindr.k• Şevkı Ferah, tezga.btarı Ziya Obay, rı sabit o?dı.ığu takdirde 8 aydan 8 
lc1ıt. ela Lulunm:u. da muh· bazı fırıncılar sayml ~mıırıa:-ma vPr Tarlabaşında "'e Takıılmti~ !mnr.ı Nl. seneye k:ıdar baplı cezaaına çarpı!&· 

cıklert kullanılmıt kart kuponlarmı ko Yevcalo.s, Asmalımeacit'de Musta. cakJardır. 

1 Birinciteşrin 
(VAK 1 T) için Ye11' bir 

mlkemmethk merhalesı ofacakllr 
-----------~--~--~--1 

Stalingrad ·muharebesinin 
32 nci gününde 50 Alman 

hücumu püskürtifdii 
Bu şehri alamazlarsa taarruz 

hatlarının cenahı tehlikeye düşecek 
Jll!rlla K (A.A.) - Alman ordul&. 

n bqkomutul.ılmm t•blifl: 
Kafkuy& ,ımaı batı kmnmda top. 

ı:u " bava kuvvetıerüe destekleneu 
piyade kıtalanmız bU ook llt.kim te • 
pelert hOclıml& almq ve dllpnaıım t • 
na~ mukavemetinl kırllllltU'. 

Alman hava kuvvetleri Tuapae U • 
manma ka!Jı flddetll bombaTdımaıı 

t&a.rruzlan JaPDllftl1'. Bilytlk bir y6.k 
ıemW tutuşturublıllf ve layı sulann. 
da baf ka bir Ucaret gemiai ile blr 
himaye gemisi hua.ra u&'J'atıımlflrr. 

Terek nehri Uurtnde Plrifibakaya 

fehrl fiddetll bir çarpıpıadan eoen 
IKal edilmffUr. 

Btalingradda evden ne ftddeW mu. 
ha~beler devam etmektedll' 

Şimalde mtıhtm dtlfmaz: b..arruaıa. 
ruıa karp yapılan mtıdafaa aavq1ıl1"t 
unumda M l!lovyet mrtuı tankı Dil. 
rfP ohmmuttur. Dl1§Dıan& voıar- c1of9 
ve batımıda'kı demlryollan ~ 
taşıdığı takviye lntalan ile BM&U. 
ctv&rmd&ki akar yakıt dopolan yllDl. 
don Alman hava kuvv•U-:'11dn ta&r -
:ruzıarma utraml§tır. 

(Detlamı Scı. !, BM. 1 1#) 

Hlndlstanda llAdlH
ler gen başg&st.~dl 

Bir çok memur.lar ö1doruldu, 4 
polis diri diri yaktkh 

Telli Dellll, M (AA) - 'l'epit mec.. 
Uede dılaMçde bWunul adltJıe num 
Bir Sultan A.bmet ,apılaD bul v&IL 
tet hareketleri hakkında izahat ver. 
miftlr: 

Geçen cuma sana B1lı&r Q&iettn.. 
d8ll Narayanpurun b&~ dtlfen 
'bir aakert uçıa~m mllretteb&tı hall< 
tar&tnıdan öldth1llmtlfttlr. Pl1ot dtl -
terken 6lmtifttı. 

rek otomobBde !Dft:ke lldnıtimGf,. 
tür. 

Jıllnapur'da GOOO ldtl ~ polis n. 
J'&koluna hQcum et.Jnlftlr. JlaUaa ba. 
flD.dullertnde kongre ~ bulu • 
D&ll koııpe ban Tardı ft lıımllaı'll\ 

lıazım aiJ&hlı kil xua:....ı edla .. 
ıı. mUfettif mu'rinl dJrl d"1 JIÜ:d• 
DlJIUr, Keza L&mpant•ıta 1ıtr pcım. 

mttfettJfl ile iki polta memuru q L 
zerleri'De petrol dökülerek dirl dlTI 

Yine BDıal eyale~ Xallera!ı'da j 1&Jıalmıtbr. B1har eya1et'{J1le merU. 
himaye mllfreZNtnden bir tngillz au- ı ıyaleUerlnde ve b&§ka yerlerde dl 
bl.Jile ' İngiliz erl pusuya dtlfllrWe. reamı memurlar Md1ırlllmtlftllr. 

en ağır ceza ve hatta 
istiklal mahkemeleri •• 

yazan: 111 •., tanll aı 
ainirli, kıh bit yarar, ttDkid 

ruhu işlek bir d<ıstum var. dünkü 
yar.mu okUl" okumu telefona aa. 
nlmlf, bane. aitcm )'&ğ'dınyoır: 

- hem tem.Yizi iBabetJl bulu
yol'8Un; hem adlb"e vekilinin 
hakkı var gibi PterİYOl'9\aft; pe. 
ki, ya bugiln.kU tebliğe ne dıiye
ce:bin ! 

hangi tebliğe! .• daha gazetele
re göz gezdirmek bile lwrnıet ol
madı. önUmdeiki ytğrnda.n birini 
alıp baıktım: adliye vekili ihtikir 
auıçlulanna ccrzala.nn en yü.Juıck 
haıdleıirJ verme taVBiYelinded;r. 

- nesi var! tam vaktinde ya. 
pılmıt bir ta.mim! diye cevap ver
dim. 

tam vaktinde yapılnuş ... zira. et
koyma ka.ra.rlannm ta.ktnlmıw 
üze-rine eski aıçlıılann serbelt b1-
rakıima.mıı isteyen vekilin bu 
ta.mimi bir hukuk endifeeinder. ai
l'1lde ~ vit"damnda ibtikA.ra 
karşı katara.n isyan dalga.sına 
vurmuttu. 

bu tamimde adliye vekili ve mn. 
kit vicdannun tiksinti.eini oku~ 
rm: acBqe YekiJıi bu baldır ieya-

n.n adalet zihtıiyetiııdelı:I nnıa
nnı ortaya koyuyor. demek, ad.ti· 
yı vekili de bizden bqka tiidü 
duyup dü§li~tir. 

dootUm bu eakitı brfılamam. 
dan memnun olmadı: 

- 000, df:di; hem adJi1cDin 
iltl&Wini korumak iddiasında 
bulunalım; hem de adliye vekili 
hildmlerin ta.ltdirlerine k&"6tığı 
zaman sak4ı sak.in ba.kalmı. naa:ı 
İl bu? •• 

- 'ben de bugUnkü yazım.tn bu 
izahı eksilt kalmış tarafını el.e •· 
lıı.cakmn ve bana: (adliye vekili 
adliye cihazının dtşruda m.rdrr 'ki 
bir noktal na.tarı kabul olunma. 
dtğı zaman bunu mahkemelerin ia
tikliline ıbir örnek alm~!) di· 
ye danlae<?.ksm l!IBlliyordum. 

l}imdi ben suraymı: adliye ve
kili adliye cihazznm dıpnda mı
dır ki ihtikira kartı ona had1eri· 
Din en yükseğini tatbik emrini 
veren büyilk içtim:ıl hAdiiıeler ce
reyan ettiğini d:ıj"lQ g(lrdilğü ~ 
man buna lce'!ldi tetki l.A tınlı' da 
CQD.İyt-~ daana du,>1D8 lc -te ıö:-. 

J.LIUl..a MIJı/a;Jı ccı-:rıı.lıJ. 
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Yabancı ınemleket- ııoskova yaıanııyor 

~ere 85 talebe Bulgar şehirler ·ni 
Madagaskardaki iAlmanyada iki. 

Fransız kuvvetleri idan1 edildt 
RUZVELT PAPALIKLA NELER 

gönderilecek Sovyetler MÜZAKERE EDiYOR 'J • ( 

Kayıtsız ve tartıız teslim 
oldu 

I ki Alman da calll,ı 
tevkil edildı 

bombalamamış 26 llk'..eırinde imtihanlar 
· yapılacak 

Ruzveltin şahsı mümessili Papa ı ie 
Londra, 24 (A.A.) - Doğu 

Afri.ka başkumandanlığı tarafrn • 
<lan Ma.dagıııskarua nefit'Cdilen teb 

Bcrne, 2il (A.A) - }.lııı" 
Opel fabrikaları ı~çllerfn'- ıO 
engelleme hareketleri sU;U.,A 
ıav cenubunda ıdam edUd!JI'° 

An'liara, 24 (A.A.) - Bize ve
r.len maHimata göre, maden, iza
be, makine, elıelktri!k ve kimya ylik
sck mühendisi yetiştirilmek ve 
bun18l'dan lb!r kmısma me'Mucat 
ve Jmğrt ihti.sasI yaptD'llma.k Ur.e
re miliıa.b:ıka ~mtiham ile iktrsat 
vc:-kıileti '\ a.bancı memleketlere 85 
t .:ı lebc gdnderecelktir. MU~aka 
iır.tihanına gireceklerin, Türkiye 
c'1mhuriyeU vatandaşı ve Türk ır
kmda.n, 17 yaaını bitirmiş ve 25 ya
şını geçmemiş crlcek olmalan, li!e 
olgunluk diplo:masını almllJ veya. 
bu derecede tahSi.1 görmü§ ve i.>-i 
allM.k sahihi .bulunmaları ve bula· 
şıcı !ı.a.'ltalıkla.rla malO.l ~ 
lan ltzmıifır. Bu e .. -wı haiz tnlip
Jer, A.nltarnda maden tetkik ve a
rama. ~titilsüne ve lstanbulda 
Sümer Baıık lstıuıbul şubcs1ne blr 
ist;da ile nihayet 21 birinciteş -
r,in 19-12 tarihine kadar mUracn.a.t 
et.mi olmalar.:dzrlar. TaHplcrin 23 
l:irincitemin gilnü sthht munyene
l(>li ve 26 'birinclteşrin günU de 

Londra, 24 {A. A.) - Rw; U• 

çaklannm Bulgar ıselıirlerlnden 
bazılarını bombardunan ettikleri 
hnkkındakl hah<.>rlerl bu sabah 
Mosko"a radyosu resmen tekz.ip 
ctmi5tir. 

~ üçüncü defa görüşecek 
'~: 

lığ şöyle dcmektediı·: 

Doğu Afrika zırhlı otomobille -
riyle İngiliz topçusu ve doğu Af. 
lika krl31nrr clün öğleden sonra 
Madagn.o.!tarr.n mel'kezi Tana::ta
rh•c g~rm~Lerdir. Kıtalamnu: halk 
tara~ .. 1d:ın a.lkışla.rln kar'tjıl anmış 
trr. Şehir t.ı.ma.rnen sakindir. Kuv
vetleı'imiun &e..1ıre girmesinden 
evvel ı::eh:r.in babsma çekilen son 
1'.,ransız garrjzonlan kayıtsız ve 
Partsız teslim olmWjlardrr, Tanana
rivin !}imal doğusundaki An tala. 
ha diin s::ıhıı.h c-rıkenden 'ı;gal edil
miştir. 

dlrm~ktedir. 

Bernc, 24 ( ~ .A) - Be:'°IJI 
rlldlğine göre, her ikisi dt. "' 
lan btr genç kızla bir ert"11 

suçu ile Bcrllnde tevkif 

Ruzvelt sulhtan 
bahsediyor 

Bu sefer sulh devamlı ve 
umumi olacaktır 

VSfjjngton, 24 (A.A.) - Mister 
RıızVelt Kolgat söylediği kısa bir 
nutukta §"Jnlan dcmiı,ıtir: 

24, (A.A.} - lt;\·c~ aj~. 

Ruzveltin şahsı ınUmessuı M. Mjron 
Taylor•un kuvvetli bir ihtimal ile Cu. 
ma gUnU Papa tarafından UçüncU d~ 
fa olarak kabul edileceğin! haber ve~ 
melttedlr. Pupanın huzuruna kabul e. 
dllmeden evvel M . Taylor, Beyaz aa 
raydan yenj tdllmat alaC!lktır. Bu d~ 
tahmin ettlrjyor ki, ale!tıde bir gö _ 
r~medcn ibaret olacağı tahmin edller. 
bu UçUncü deta huzura kabul, bl1ll.kls 
bundan evvelkiler kadar mUbim ola 
caktır. Vatikanda sörllşmeler haltkın. 
da çok ketum davranılmata devrı.m "· 
diliyor. 

ı•apaltk makammm harp ha.llndek~ 
memleketler rfcaUle o!an ıııUnasebctle 

rlne mUteallık en mUhlm mescıelcr1E' 

Papa bizzat me~gul olmaktadır. Vat! 
kan mahfilleri, Taylorun ;ı.tıst mUmc11 
sil si!atfle müzakere edilmekte o!a-: 
meseleleri etraflıca tetltlk kolaylığmıı 
mazhar bulunduğunu söylemektedir . 
ler. 

Umumt surette mevcu• ketumivt' 
te rattmcn Vatlkan ınahf:Hcrinde b'r 
memnuniyet intibaı mevcut bulundu. 
ğu görillebilmcktcdlr. Zannedlldlğin~ 

göre Papa t:e M . Ruzveltl'J hus~l mU 
messlli arumdakl temaslar. durumuıı 
bazı noktalarım tamame"I aydmlat 
mak lplka.nı vermiştir. f; ·'>tıen temai 
olmadıkça bu aydmlatmar.ın ta.bakku 
ltu zor olacaktır. 

.\dada gene J."'ralleız bayrağı cekıtccek 

______., 
Ankara At yarıl 

Aıık:ı.rn at yarı.5latınıtl 
önUmibdeki pazar gti11iı 
<:t!ktrr. Bu yıırmıarın ııı 
bahislerine geçen seferJ.t 
gibi echrinıizden de i!'ltl"Y 
lYileeektir "HABER" gaZ • IJJ 
lııımı.qUı. Ankara husııst ıı:ı re 

"- AmcrHuıa1 milleti şerefli ve 
devamlı ibir sulh yapmağa hn.zrr 
bulunma.lıclır. Bu sefer sulh umumi 
c;lacaktır. J{onfcrans maaa.sıuda 
Amerikanın sesi ağrr basacak ve 
l;o\c büylli-lt bir rol oyna~ acaktır. 

Dofja cephesinde daram 

Londro, 2.J (A.A) - Tananarlv.1 
rn<l.yosunda bugUn öğleden sonra Mn 
dagaskardakt mUtteflk kuvvetler b~ 
komutanı general Plat'ın beyanna_ 
meslnjn Fraruııtca tercümesi okun • 
muınur: 

sile anla§mı.ı:ıtır, Bu g~ze 
fından mü.~terek bahi' 
ycnn sabah saat ondsn 
ya kndar yapılacaktır. b 

Bu haftaki yarışlara a'1 
!ar kaydedilmiştir: 

.imtihnnlan yapı:lacılktrr. 

Ticaret Vekili 
ıJr. Uz tetkik seyahatinden 

Ankaraya döndü 

tı1p&rtn, %l (A.A) - Ticaret Vek!-
11 doktor Behçet Uz dU!l Dinar'dan 
otomobille bpartaya gehntg ve yold.ı 
:KA::çlborlu nahiyesine de utramıştrr. 

Dtın gece ve bugün lflJ>&rtada çar. 
§Iyl ve mubt.ellt ticaret mlleaaesolerl. 
nl gez.en vekil halk ne temas -,tml~ 
ve !b.alkevjnde muhtelit tüccar ve eıs. 
nal ite Sa§C ve ticıı.ret mevzuları et. 
rafında kon~mu§'lur, 

• • • 
Adkara, 2! (A.A) - Ti<'a.ret Ve. 

kili doktor Behçet Uz tetkik aeya.ha
tinden bugiln Ankaraya dJ!ınıntl§tUr. 

Kömürünü başkası
na satan bir memur 
Ankaıada, ıatın alanla ber& · 

her mahkiim oldu 

Ankara, 24 (Vnkıt muhabirin. 
den) - Devlıet dem.iry0f13n me
murlır:mdan Mcüunet Kooa aldığı 
ik.i ton !kömürün bir tonunu 1s.
~tpaş:ı ma.hatlcsi.rule fırıncı Ha
Mn Kıı.rB.oğluna aaıt.ığından do
layı milli korunma rnabkcanesi ta. 
rnfıruhn bu k&nüıün miisl.dere
sjne, 'her i1ti vntandaşm Uçer ay 
h.'.:ıpsine V'e 250 şen- lira para ce
zası almm~-.ına ika.rar verilmiı.ı

tir. 

me'k ihtiyacında olan gözleri v.e 
ikulaklan oniin.e tutup getirmek 
hizmetinde 'buhmaun da bunda 
yaprbnı:c; Dil" vazife gô.rerok insa.
mn yiireği ynt\ŞIDIŞ olma!'ID? •. 

~ * ~ 
ce.nla.r.:n en ih.af'-ıfinclen b:ışla

mak teamül olduğu ka.dar ceza 
kanunlannm bin bir dünya ihti
maline ikarşı az ve çok diye iki 
1 ad koyan lıüküımleri de bir ka
nı.:nf h~ik:ı.ttir. 

şu h3.lde müddeiumumilerin 15er. 
b~t t*dirleri va.rdır, hilkUnlorin 

Arnc~ !ta konfcrnnsda msanlrğm 
her yerde ve her sahada muk:ıcl
deratma doğru serbecıtçc ileıle
mesini isteyen bir milleti, bUyü.k 
Ame:ikan milletini temsil edc
C(Jttir. Biz'm gayemiz herkes iç' n 
azami hürriyet temin etmektir. ---
lngilterede kadın 

işçiler 
Gündeliklerinin ntınlma

sını istiyorlar 

(Ba' tarafı Birincide) 

Voronej ~imal batuımd!\ dU~an.n 
~ nptığı yeni taarruzlar a.klm ka.l _ 
mıştır. 

Cephenin merkez keslmlnde kuv _ 
vetlerlmlzln taarru:ı: hareketleri tanı 
bir ba§arı ile dovnm etmektedir. Dilj 
manın Rijev yakmlnnnda.U ka!'§ılı!> 

taarruzları pUakUrtUlmUştür. 

Cephenin §imal l<eslml~de Ladoga 
S"Ö g61U ceı:'Jbunda glrl§ll\'Jl taarruz 
hareketi dU~manın neticesiz kar§ılılıı: 

ta.arruzııırı ve §iddeUl m:ıKavemeUne 

rağmen toprak kazançlaıUo blUrilml§ 
lir. Doğu cephcslndo dUn 62 d~man 
uçağı d\l§ürlllm~tür. Yo.lnız l.k.I AL 
man uçnğı ekaiktir. 

l.oııd::-a, 24 CA.A) - Makine sana. l\luharl'.'bentn Sl ncı gUnü 
yllnde çalı§nn :500 bin kadın t,,çl na • l.ondra, 2-l (A.A) - Röyter ajan. 
mma hareket eden muhtelit lnglljz 

1 
fının muhabiri yazıyor: 

işçi sendikaları mUmessll!eıi dUn pat Staılngrad muharebesinin 31 ncj gU 
ronlar birliğine ımUraca.at ederek gtln. nUnde Almanlar zor bir durumda bu. 
deliklerinin, ayni bölge dahilinde ay. lunuyorlar. Eğer Almanlar şehri a.l _ 

n.ı işlerde çalışan erkek işçi gündelik- mıı.ğa muvaffak olamazlarsa doğu ımU 
lorinln en 11.§ağı yllzdc 8~ §ine mUsavı dataa hattında daha emin yere çcltil
olmasmı istemektedirler. 18 yaf!ın _ mek lmkAnındcn mahrum .kalacak • 
dan yukarı olup da mUfehassıs lşçl tardır. Diğer taraftan neticede Sta. 
s:ıyılan kadmlara verilecek günd~\ı:. llngradı zapta muvıı.ttcı.k olsalar bile 
lerln erkek yevmiyelerinin yüzde 00' mevsim o kadar ilerlemiş ve kayıpla
ına muadil olması talep edilmektedir. n o kadar çoğalmı~ olacaktır ki ık. 
Bundan be.§ka kadınlar yarı mUt ehas. 1Jmln nlebeten daha mUaalt olduğu 

~ ı~ı sayılan erkeklere Verilen m un cenuptan ba§ka yer lerde llerllyeb!i _ 
zam tazminatın kadınlara teşmllir.1 mek için çok az zaman ve kuvvetlc
de lsteml§lcrdlr. Bir kuınn kadın ~- r1 kalacaktır. 

Çiler için erkeklere vcrjle~ g1.lndelik. Ge~n kış .seferindeki doğu hıı.ttı 

!erin \ 'erilmesi lüzumu ileri .sUrUl - fevkaıtı.de idi. Bu ha.t Voroneje kadnr 
mU§tUr, h11 Amevcuttur. Faluı.t Almnnlar bu. 

:Patronlar birliği kadın l§çllerin bu rndan Kafkasyaya kadar yeni bir 
cjleklerin! incelemektedir. Patronlar hat tesis edememl§lerdir. Eğer Sta • 
18 yaşmdalq kadın lıçllerln g1.lndellk Ungradda Almıınlar muvaffak olmaz .. 
fori meselesini de t etkik etmektedir. larııa bUyült taarruz hatlarının ccna. 

i ngllteredeld Tlr k 
gazatecllerlnln 

ziyaretleri 
Londra, ~t (A.A) - Tllrk gazete. 

cllerinln bUyUk Britanya zlyarcller. 
aona ermek Uzeredlr. 

Tllrk gazeteellori pek yakında A. 
merjkaya giderek orada da bir kaç 
hafta kalacaklardır. Tllrk mlaatlrlet' 
bu ha.!ta harp sanayi merkwerin1, 

deniz in§aat tezgıUılarını gezmişler. 

dlr, '~ndllerine bUyUk Brltanyıı.nıa 

harp kudretine alt bazı ~yler göete. 
:ilmiştir. TUrk gazetecileri yarın Lon 
draya döneceklerdir. Şereflerine ha
berler nazın taratmda.n bir ziya!:?t 
verneoeJCtlr. 

hı tehlikeye dU;ıecelttlr. 
Sovyetıerin bir muvntraklyetl 

l\loskova, 21l (A. '\.) - Bu sabah er 
kenden cepheden alman bir telgrafa 
göre bundan Uç gUn av\·eı Staıingrad 
da şehtre mukim bir tepeyi ele geı;1r
mlş olan R•Js kuvvetleri bu muvafta.~ 
k!ycUerlnl geli§ tlriyorlar. 

Akim kalan Alman hücumları 
Moskova, U (A.A) - Röytcrln hu 

!Uııt muhabiri iblldirly<>r: 
Stallngrad'da dUn şlmdlye kadc." 

glSrUlen sokak muharebelerinin en 
şiddetlisi olmuştur. 200 Alman t a.nl;. 
ile binlerce piyade erlnı ta.çıyan bir. 
çok ltamyonlar birdenbire aelırln me:
kezine hUc:ım etml~lr. Alman top • 
çu.su şiddetli bir C:ıraj ateşi açmıştır 
Alman uçalıırmın motörlcrl de mllt. 
hiŞ bir gUrtıltU çıkanyordu. 

C9t l'8Jccllrlerl vardrr da açık 1 I k b I 
1 1 ulan 'kMun hükürnleri önllıı.de ran - ra ö gesi askeri 

Rus muhafız birlikleri bcnz•n şişe . 

lerl, tutekler, el bomb:ıları, tanksıı. -
'ar topları glbt !;C§itli sllAhlnr ku!IR. 
narıı.k kaplıınlar gibi döğUşmU~lerdlr. 

Alma.,lann 12 bUcumu pl!skUrtUlmU-' 
ve sokak muharebeloa·lnde 42 tank 
kullanılamaz lblr ha.liı getirllmi§tlr. 
Müdafiler bu çıı.rplfDltılarda bir adım 

ı ı :tad..,ı.!annın takdir silAhlarm.ı kumandn.nls ğı 
uyanlk ve kecltin tut.maıkta ~ • · 
~ e vckil::nin 5~ ttakrlir ~ . Bağdat, 24 (A.A.) - :enı_tctr 

edilmekte ve bu kUçUk toplar, ban~ 
binanın ıklnci veya tlçUnctı katma 
kada.r da çıltarılmaktaclır. 

l:"E.."•;t KUVVETLER GELDi 

Beyannnmeyj bir tng11lz kurmay 
:eubayı okumuştur. Beyannamede ba1. 
l:ca §U noktalar göze ça::pmaktadu: 

l - Askeri mahkemeler kurula _ 
caktır. 

Moskova 2i (A,A.) - Stallngrad 2 - Bll§komutan kanuna ve ma _ 
cehennemine atılmak jçln Volga kıyı. halll ört 'ile t\detıere riayeti temb. 
~armrı. kUIUyetli miktardır. yeni Sov _ me1ıulıyetıni deruhte etm~ktedJr. 
yet kıtaları gelmektedir Ezici kuv. 3 - Mnhallt memurlar bafkomu
vetlcro kal'Şl bu l<adp.r kahramanca tanın talimatı dahlllnde hareke't. et. 
çarpl§an insanlar asla görUlmemiştlr. mek şartı ile vo.zlfclcri ba;ılarında ku. 
Gözleri bUlUn gece lntlla.kların gch: lacaklardır. 

kamll§t.mcı aydınlıklarjle yorulan a~- 4 - Muayy<m bazı cUrltmlcre as-
kerler, §afaltta b!r ba§k:ı hakiki oe • ltert ma.hkcmoler balmcaktır. 
hcnnem alcvllc karşılaıııyor!a.r. 5 - Maha.lll ma.hkcmeıer lbka ed • 

NO\'ROS1SK1Dt. lecck olmakla beraoor bir müddet :ıı 
!fosko\'tt, 21 (A,A.) - Cepheden tn ediieccklerdlr. 

&C:len son hııbcrlcre göre, Sovyctler 6 - Başkomutan hcrkeRln, biç kim 
Almanları Novroııisklnin doğu cenubun rıeden korkmadan tş ve gUcU ile nor. 
da önemli bir tepeden ta rdetmtşlerdl•. mal bir surette me~gul olmasını tav
Almo.nlarm bu kesimde yavtıkları bU. siye etmektedir. 
cumlar pUskUrtUlmUŞtUr. Birçok t<>i> 7 - Fransız bayrllğt, çckllmeııı 

ve ha,·an topu batarya:ır tahrip edU- ":'lfitad yorlere yine çekilecektir. 

Birinci koşu: ~ıı 
'üç y~mda yerlı yarrıxıtı 

tayları, meııa.!csl: 1200 nıetfC
l!6 kjlo. .,, 

l - Kader,2 - Ticy-akl. S 
vlş, • - Soyd:ın, 

I kinci ko§u: 't 
Dört ve c.a.ha yukarı "/~.., 

a.tı:ı.nna mahsus. Messfcsi· • 

re, Jjll 
ı - Tomurcuk, 2 - C<>Y 

Sava, 4 - Tarzıı.n, 

Üfüncü ko§u: 
Sene zarfında kazantlafl 

500 lil'ayı geçmlyen tngll!J. ~saf 
raklıı.r-ı mahsuıı. Mcs:ıt~: 
re. 

1 - Komlsarj, 64 kilo. ı ; 
54 kilo, 3 - Konca, ~2,ri 
Heybeli 4 7 kllo, 6 - GOf" 
kilo, 6 - Rest 45,fi kUo. 

mlş ve 400 Alman öldUrlilmllştUr. Beyannameyi okuyan ııubay, gc::<> 
Dördüncü ko§U: ıoO° 

Sene zarfında krı.zancı 
ya.aağmın §ımd~lk dcvarr edeceğin. geçmemi§, Uç ve daha yvk•rf Almanll\r !ıCdl'flcrinc varamadılar 

Londra, 24 ( A.A) - Timcıı gaze _ 
lesi şunları yazıyor: 

söylemi§ ve herncsln lnglliz ve Fran I saflmn İngilizlere mahsııa. 
eız memurları taıafından verilecek c.. 1800 metre: 

Almanlar Rusyndn , • ., . endi l<uv • 
\'elcr'inl çok Ustun ~·ıt:n•1'lar yah•ıt 

d~man kuvvetlerini nzımsamııııardı ... 
Rusların Stnllngradm ıtmal.batuım _ 
oa Terek bölgesinde karo· taarnı~:ı. 

ge~meı r1 bu dtı~ccyc hak verecek 
bıt hA.dlsedir. 

Geni§ cephcyj heyet.ı umumiye -
myle göz önUnde tutacak oıuraak bt: 
ya zscfcrindc Rusların bjr bölg .de P.. 

peyce toprak bırakmak ?.orunda ka\ . 
dığını, buna mukabil dlg-er bölgeler. 
de tc;,ebbUsü ellerinde tutmaya mu _ 
\'aC!ıık olduğunu, dU,mı:mın taarrut 
için heder olnrak seçtığı Slll.lingrn<.: 
ise mukavemet edere:ı: Aimanla.n g!. 
n1§ ölçUdc bir muhl\rebe vermek zo.. 
rundıı. bıraktığını görUrllz. 

mirlere ıtaat etmesini istemiştir. 1 _ I<onılsarj, 60 kf!O, 'J ~ 

53,5 kilo, 3 - Gonı;adln -49 ~&) 
Karabiber, 47 kilo, 6 -ingilterede yiyecek 

kontrolü 
Harpten sonra iki sene dahc. 

sürecek 
K:ırdif, 24 (A.A.) - . İngiliz. 

zıraat müst.cşa.rı dük Norfolk de
miştir ki: 
"- Belki de beşinci ve altın. 

cı harp yılle.rı g~j~eğiz. §imdiye 
kadar yiyecek durumumuz iyi ol
mu§tur. Eğer yiyecekten şikayet 
edenleri duyarsanız onlara Maltn 
ve Sitalinı!rrat lıa.lh."lnın inamı . 
ır.az sabırlarını ve feda.karlıklan-
nı hatır:auruz.., 

İngili7. ziraat mUsteşan yiye -
cek ltontrolunun harpten sonra 
dalıa ikl sene süreceğini de :ın -
!atmıştır. 

ltllo, 

8 eıinci ko1u: 
(l\lahdut bıınct1ıc-P1 

tkl yll.§ında yeril aııf1'a" 
mıı.hauı, aza.mi siklet 60 ıdlO 
ıııl 1200 metre. .,,, 

1 - HUmayun 60 kUO, :Z 
c;-Ul ti5 kilo, 3 - Varadl.n 631' 
Pınar. 52 kjlo, 5 - :U 51 tJ 
Zehrjmar 50 kllo, 7 - lIA11P' 
8 - Nilüfer 40 kilo. p 
Altıncı koıu (Handi~ 

Dört ve d:ı.ha yukarı )"8f 

yarımkan İngUizlere ınaıı.su" 
si: 1800 metre .,,, 

ı - Alceyıtı~. 62 k!lO, 2
110-

58 kilo, 3 - Sekban 57 l< Jjl' 
Çifte bahis, 3.5 jncl 1<o§ıl 

dedir.~ 

Almnnla.rrı Ru.."}-ayı istilıi.cfü.n 

~atlan Ru.s ordularını imha 
ctt"lktcn ı:on!ll. batıd!lki mUttcfik
lc-rk ooy <Hçü.~ek için bUtUu ıw 
rupa.yı bir t& ka.Ie g~bi ikullan -
a:ı.n.kt~ dbarettir. Fa:taıt bu gaye
ye eırlşcm::d':ktcrl icin Almanla:
~mdi Rusları A:ıya.ya !<adar sıir
ır.ek bir kısa iıazırlıınmak IUzu -
ınunu hi.sletmi~ bulunmaktadır, 

Rusya.nıu bPtı k1:<ınnları J1eııüz t:tı
ıru:ı.nı".ylc işgal edilmekten çcM u
z:ıkttr. 

Keral!anlzdeJd 
ispanyada kralhg"' ın , Hmania~~ 

~· (Ra~ ta.rafı JJlr•~ 

ihyası kararlaşınış , ~~T:uı:~e:ıı::.;)~::;~b~e~ 
nir l\faenr r;cnernli yaralandı 

Ber n, 21 {A.A.) - Ru.cı,rndnki 
Macar tümenleri kum:ındanr ge. 
ııeral Jan.i yara'-nnmı:;ı ve hastaııe
~ ;e kalt1.Jrılm·ştır. 

V~lk i Stalinle iki 
saat görüştü 

~ mulcıwe)csinin tefsirlle H 

Fakat tarih henüz recek tek hlikumet 0Idll9
-

hilinmiyor lensındadIT, 
d'ern 24 (A.A.) - Berııer Ta Diğer t:ırnft:ın Rtı5 fil' 

~·ok mudur ? h'.Uciın ilmre.rla.nnm kil edJJoe:n fren -.- Irak lbölgesı ko
kı . mutanlığım. tayın olunan gene-

y~ı.et ~ ekunun<4ı.n ılı:aouD. kuv- raJ Si.r Maidla.nd Vilson dün Bağ
~ etine lk&rşr tdt meaı1 olan ve. ! da.da gef.miştlr 

bile gerj atmamışlardır. .!\loskova, 2l (ı\.A) - Vandel Vilki 

sebla.t gazetesinin Madrit muha _ boğazlardnn r,eçm~i bı.lııl'tıl'• 
:Oiıi general Fr.ı.nko ile 1.spanya kı de kolay bir iş olme)·ac ,.t;l 
~·al hanedanı ara.sınd.aki müzake- lı:ıkika Türkler 00J::rn1Jafl 1#, 
relerin sona er::Jiğ'inı bildirmek _ hnhlc dnhi Ege ılentıin:et': 
tedir. Mlitevcff:ı 13 !.ineli Alfon _ mıoıı olan mill\er kıı,,ct ,ı,rt 
run llçlinc-ii oğiu olan Don Juan ~et gemi •erini nğır k•~~ 
1spaı1ya .:ıuralı olacaktır. Tcnımur rtı.madan buradnn ı::~:~ 
ayında. general Franltonun mu _ rakmrvacaklardu. HJÇ 
reh.hasla.n Lom.nda bulunan Don 1'i Ru~ltu k:.ıti lıir ıcan:."" 
Juan 'i.!P. görüşmüı;lcrtli. Kmıllığm mecburiyetinde bula.-~;' f 
ne manan ihya edileceği henUz kikayı mümkün oldu,'11 r'J'· ıl 
nla!Om değildir. ciktirmeğe uğr.ı!llacaJdll J('-, ıcabmda. lbUtUn mnh1cemc kıanıı:1~ · --n--nnm temyiz lllBıhı1temıeı!ndC'n oo.. R . 

m:&nae:nı istemek !ha'kkını haiz bu- 'Usyada talım gören 
lııznlıılı aifliYe VE4d11 değil midi'r?_ Çekoslovak kadınları 

işte adliye vekili bu ta.mimle 
müdddiwnumilere ihtikAr 'tilkip 
'\"C ma.1:ı3temeılerindc en y(lkıtek ce
za haddi ile ceza. vermeli iste
mek eımrini vcım!ş oluyor; bu ta. 
ırnimlc adliye vcldJi memle-kft.te 
oiaganüstli bir halin mevcudiyeli . 
ni göz önünde oonleındımrak bü
tün m.em!lekctin sesini sesimle 
top'luyor 

- ilıdclra karşı en yü'Mek 
ceza.! 

Yl gone blitlln takdir ımJAltlyetıe
rine teri<cdiyor. 

muhtekir memleket mUda.faasr. 
nı ZP..3.fa uğratan bir \'atan llr.Jni
dir. hiç lbir lı.Mtimin t~dir hak
kına mUdahale c-tmeksdz:n hepim:).z 
c.c böyle d-iyvruz : 

- fhtikam karş.ı en yükscik ce
~a , .. "ıtttti. en yü~ cev.a için 
de i~l ma.hkemelcri ... 

Juııkln tNık us 

Moııkova, :U (A.A) - RuB)'adıık! 
Çeko.slov&k kadınları Ustlerlnde ?ngi. 
liz Uniformaaı ve ba§larmda da c;eJik 
miğferler o1duğu halde Rusyada as
kerJlk talimi yapıyorlar. Bunlann ço. 
ğu, Alman fabrika ve kıımp1armda 
mecbuı1 c;al~madan kurtulmak için 
kaçan genç kadınlardır, 

" ~ ~ "'"' ,,. , . .. 
i; _ 'AlAll =: l1,c.LMİL PEKYAllP 

• Solti Prodom diyor: "Hey•at! 
her zihayat ma.h flk Uma.MI% ncımu. 

ten!hillğe doğru yola çtl:m.ı§ bir sala 
benzer; lA.kln g• rllı;Umll.z kıııadll' v? 
Allah o bakışımızı ölUm tarafına çe
virmemek için bi:oo bir gaflet Jhsan 
etmiştir ... Görll' kısa 0L1:aydı liman 
sız nll.mUtcn!\hlllğe doğru yol.'\ çıkmı" 
olduğunun !Rrkında olmazdı. Zıya p3. 
ea ''rahat ya~amı§ var mr gUnıbıı 

ukalfı.dan,. bunu da mı kutodfyor! 

Ruslar dün Staılngradm d<>~ §i - Ue Stalln arasında yapılan n iki aa. 
malinde, avcılar himayesinde uçan at stiren görUşmelere Molotof da 13. 
Rus bomba uçaklarının şlddeUl bir tırak etml§t.ir. M. Vilkl Mnııkova mU.. 
bombardımanından sonra mUteaddlt dafaa mevltılerjni ziyaret ettikten 
bUcumlarda bulunmuşlardır, DU§mcn. sonra uçak savar top!anrun çokluğ•l 
la muharebeye t(ıtu§a.n bu Ruıı kı -1 karşısında hayrete dll§tl\2'UnU söyle _ 
taları durmaksızın döğUlmektcdlr. mjştir. 

iı:i KOn dakika~ a 1uw:ır 11~ 
Meb-.ıslarmu~ın intih~ v.in mutlak kon trolUnU ~ ~ 
d . I . d k .kl . Jcsuna bır:ı'km~ l~..Al~ ,; 
aıre erın e t e t l en lar<IIT. Hadiselerin ~; ,..~~ 

Uşak, %1 (A.A) - lntınap dalrel'!. mmıında Ru fi'lo&u 'Jf?."...I'" 
rinde bir tetkik gezisi yapmakta olaıı efüJmek fikrinin çok ~-*" 
mebuslarrmızdan emekll general Aşır, dilml'.vecek bir ~y ol,,,.aw / 
Beılm Atalay, AIActtin Tirldoğlu, Dr. ve edelim. ~L 
Al i Suha, Vedid Uzgören ve Sadrl Ytfkan<la bahscdile.J' '-!ti ~.J 
Ertem buraya geımı,ıer, kazamız nıı- ~ha•sı~'\ r,iire hu m~, ~ 
hiyelerile buradaki fabrika ve mUe.ıı . umumlvcoıl az bfr r.ıuı1-" ~ ı 
~eselerde tetkiklerde bulunmuol.a.rdır. ha' ledilec.ek. ,. e ano.ne' i fi' 

1 

EVLElt KALE HAi.İNE 
GETtRtı.tYOR 

Moskova, %4 (A.A.J - Röyter ajar. 
eının bır muhabiri bildiriyor: 

Stalingradd:ıkl sokak muharebeler: 
ıılddctu, kanlı ve karmakarışık de -
,.am etmektedir. En kUçUk bir korun 
ma l!nkAru veren her yerJcn istifa de 
edUlyor. Muharipler, devrilmiş oto • 
mobillerin arkasına., yıkmtılarm gc 
rlıılne ve gazeteci kulUb<!!erlne sığın

maktadırlıır. 

Fakat kı!.gjr evler b3klka ten lyı 
mUdafna mevzileri teşkil etmektedir. 
Bu itibarla ufak mitralyllzcU grupları 
nın bu gibi mevLllerl tcdar!k etme!~ 

için mUtemadjyen evden eve dolaşma. 

!arında şafılacnk bir §ey yoktur. Ev. 
lcr ele gcçirlllncc her iki tarafın h:ı.. 

van toplan ve hafif toplar konulma\\ 
suretllc bunlar birer kale haline ıtrağ 

• 

Norveç'(e 200 bin hayvan 
kesildi 

SWıcl:oln:, 21 (A.A. ) - 200 bin 
ik ::.c; ı:ı.hal.1t h::ı.yvanda.n mllrekkcp 
bir çok sü.rüler Norve<;teki mez

b3.hrua.ra gönderihniflerdir. Bu 
rr..!lna.sobetle Almanya.da et tayını 
{l rtm lacn.k tır. 

lılehus1a.r dUn ak§am halkevfnde ya. ,18 boğl\ıl~r meselfll'!i' 50" ~ 
rııa.n bir toplantıda mUntehlpler ile l:ırak meycbn:ı. çıkm" o1 JO'.fi 
tema3ta buiunmuşlar ve dileklerin' Jeafl 
tesbit etml§IGtdlr. 

1 
1 Bu topla.ntrda general A§tr dıı. 

i
l memleketimizin iç ve d~ polllikU! 

Ne dememell ? -1 Ozerjnde izahat verm~tlr. 

Sana ti<Qr Ceınnı Nadirin bir rcaml a1. { Fon Papen Macar naibiyle 
tında. lalbum) llellmesı yazılı... Bu prl§tü 
kelime Fransızca ibareler arasınd.ı. ırt-rn. !l (A.A.) - Berlinc gf. 
(albom) okunur. Bizim imlA. 11'.lgatıc . <len Fon Papen Macar devlet na
rımız: (ıılbUml olarak kıtydetmtşUr. ibl amiral Horti t-a.rafınctnn Buda. 
CA!bUm) demeli, (album) dememeli. peştede kabul cdilmi.~t:r. 



rci..-.U.a;. illmi; - ~."ti;;;;; !a a --~~~~~~~~~ ..... !!!!.~~-~-~-----'~ 
~~ ~~~~~., rr:ild #1: H ti: M =J :il •111 =';;mm e-;~!i!!:~~s~~~~~~s 
~~~~":ii?~ Hırsız MiU Korunma Moddeiumumı 1 Vah vah Pirinç yükselişinin gafki 
:~~:=:=· k::;-;! Muavininin karimi görünce Bir r:=:~.~id:f•k 
l~.it=ar=:: pencereden kendini attı •, Kasımpa:şada oturan Ali adında 

:-._.. .. t~riai dün karJBJ ile birlikte .ifc 
: ~ ~ ~tan Ankara kömür Dün rece. Lllelide, garip bir mit Sıelekler'iıı mua üzerinde du- gide~ ı ~a.ki kızı Leya ile 
~ı llllieeseseai Anka- L.ırszlık hi.disesi cereyan ctml.ş • ra.n cii7.danuu al~tır. Cllzdanın 6 ;}'&Ştnda.ki oğhınu evde yalnız 
'~ dev!ct memurlarlıe tır: içindeki pe.ralart a1msk üzere aç- Lıralan:ıl!f, çocuklar oynar a~cıı 
:l 4'tJet rörcn mUeeeeaeler J..&klide Geııçtürk caddesinde muı ancak müddeumumi mtr.ıvi- Leyli mutfaıktaki kuyudan içenyc 
'~ ~lc:ri memurla.n- '10 numaralı &pıı.rtıım:mın üçüncü n~bt kartı clir.e gc<,:ince korku- ttü~fu}tilr. t... -..;;lılt'ı.ı-IE&niır vermek için ba- katına pencereden bir lıir9IZ gtr.. cAın ne yapacağını şatıırmu; ve Zavallı ya.vnı hemen boğulmut. 
L~~ Y'8ı-ıtaktadır. .Bu miş ve çalacak ~yler arqtırmaia ciiTıdanı )'l3r'C &tarak pencereden c"ııed! itfaiye tarafından ı:rkar1l
I~ eıt:ıkve. memurlar koo- ba§lıııanrştır. Evvell bir seat bul- atleml'!j, ~trr. mış. Vaıke.ya mtlddeiumumlliıkçe 
llıııııı. ~a.ğıtılacakıtır. Hazır- mıı.~. cebine indirmiş ve ikinci ika- Meçhul ve koıikd1 hınm arnn • el konulmuştur, 
~ ilclı!name önilmilzde~i ta inerek bı~raJs oturan m'IJi ko. ıııo.ktadır. 1 --------
~'lt ~ 1 makamlara verı- ı-unma müddeiumumi muavini Hl- . ' Ağııceza batkitibinin evi 
\it, ta.tbıKtıne ıeçil~cit- aoyuldu 

~ lfYecek e§YB'I da vı· ıayet memur la r kooperatifi 81 ~:ı:~a:~~=İ~u:!~: 
°l'I.... . daiıtalacak Jllbıcl atırceze mahkeme& bafkt.tibl 

Ilı.-~ YUolUf PekeUD evi dUn pce ~u, 

~~~~Ei haznlıklanna devam efiyor 
~~~ llılhtiy&çlarıntn tt.lllini için lstan'oul villy~ meımul'lan ko· nın maqım. g6re hİıı!l8e miktar. 
tir.:.~ )':ı 1 operatifi yaJundA haij[a tevıııiat lan ta.kaiUe 'ke&ilecektir. 
~ ._ ~ı.an toplantrlar ne. ik Yeni Sıcoperat.if azalanne. aynı 
~: JblHıur. bir karara varıl- yapabilmek~ geniş m yaata 

tur. 
Ywıuf P*ftbı evlDde tıuııanmachlı 

btr llD'&d&, nereden girdff' hentlz aa. 

Pi'rinç tlecarlaft valinin hafl
runda., pahaJdığm sebeııleri ui an. 
IaıttJlar. Onlann söalerlne s;öre t"
t.nblll gw.de ~ yüz çuval pirim: 
bal'CAftlll§. Halbuki, piyuaya an 
CAk fki yüz çu~-.ı g.'lkC>lldiSi ~Jn 
fi,·auar yükseliyormuş, Bu saçma. 
iapan !IÖZlere kGIDİIJyonda inanan 
oldu mu! Bilmeyiz. Fakat ga.ztte
l~rde ~D ha.benle bir )"ADIJl'lık 
yoba, tüecar, bu ifadelerile k~n
dileriıni ele vennlş?erdir. 

Qilınldl bugün İatanbalun çekti 
li asap, plrincfn yci'Alapndan <le
iil, palıabllğlndandır. 

G'ltnde aç ,.u. çava1,, harcayan 
......... ı. eter limdi iki ylts ~
nl getıyoı., ba .-k bet idin 
ahuaa, cJlllot kilo wnnek gibi bir 
._,.,... doianr. 'l'OIMlllhı bir "uz 
\119 bılep" bideeine d&y&Dal'ftk 
kon~ glln~~ detill&. 

Ba pi~ ellki maHanhr. Ve 
olltilia ~ mal oldata g&nJerde 
dolclundan depo~an, ambalw
dan veya 111.ı..ealerden ~
mıfıııbdır. 

hazırlığa boflamlltır. Her memur zamanda maatl&nıun yan niebe-
lllf..._~ liv .ıro koor~rnt="~ 1--4 hlue 3la~e- tinde ava.na da verecektir. ı...~ . ece_.e miltealbk ma• ,.,_ """" 
~ --. -- ve k'.ıma§lann it.. cektir. Bir hieae 5 Iıradır. lleısııı-

laplamıya.n hırsız, karyo&a, mua Y~ 
jekemleıer mtlat.esna, elblH ve çam&· 
pr gbi eline ne ~~ alıp gö
tUrmftftOr. Zabıta~ gece hıra. 

Banhn 18 Jwratla 90 kanış ara
- Mnda 5Mm t6fear, JDelru kazan. 

zmı aram&Jrtadrr. .. 

cıuıı allmı oluyorda. Şimdi Jtne 
ha Pİ"rintlere nud obııror el& %18 
kUJ118 istemekten utuımQ'oıt.T~ 
A&lığı ~ ödı4t ,.,t.ne 
koyuyorlar. İşt.e ba bir tRaÇtllr ve 
bu IMlt, ~rin en yiik.~ lmiri 
h1HIUnlnd" JıJenmi~tir. 

Çal al!ar ekailinee, .hallma paJI 
da elrMti'yor, d~enti llte!W'le yok. 
tu. .. maseretl pek İyi aelardık. 
Fakat GD1ar, sadeee pahanm ar
tıı"M sebep IJalmek cl&ftamda
dırJar, ~ onlara g6ftt ........ , 
dalta hatim dünyftda •tt bir de
ler yokt.ar. 

Gelenek mMsul alnıınt.ıa da 110 
kurqa pirin~ v~l'ffeklerini tmıiın 
edlyorlannıı,. Bwa temiıDatı "9Pen
ler kimlerdir ~ altist e
denler lltİf Oltlaıduı aneak fena
hlr, ineafwahk ve hilelrlrl* bıe!t
leY"M'iris. Yoll eğer, ttcaretin 
rwmatlla bir b11Qti w.r da, .. .W 
t-mı tmı"'il «fiyoıtana, ~heye 
~il ... k_.. ---t 
Ve bir - eBlnJelik Mit MHNlJJı 
patlak piyasa kazanrnm De1'891lm, 
nesll yamar bi"Jman ! ..• 

H akln Süha GM«in 

~ ~~~ın yüzde ellisi ta. 'l'llllet- -AIQCİtte ve yüzde ellis. Gazetelerdeki tikiyetler 
~ "1lriııde tutnhnaktadtr. belediyece tetkik olunacak 

::..._, hlllbıre v~ hlatl o!a 
'9~ aöre llerbeet pfy.ısaya 
~ tll· b. Yeni kararla bu 
~ de't~ 'ltıiktann biltUn menıle. 
~C!ilelert mcrnurlarile husuıl 
.. ~ J llıemur ve r:ıttsta11dcm 
~~.ihtiyacına tahalıi 
~ -.aıtt ittir. 

-...::· tliıııteatura qyuından hiı'· 
~"' teı bulıanaıııarla bundan 
~ beti~~ yüzde elllllinin 
~~1 Ylne'!'bank )'ft'!i mal • 
a1r,"l'let ~rına, onda üçü İzmirli 

Gazetelerde ~~enin llM!hk
if. kaJmlan hackmda yapılan ıı.. 
kiyetlerle a'Mbl:r daire m.ti<Mırle
rinin mqgut olmal&11Dı, vaU bir 
tamiJro.le hötün dairelere tebliğ 
etmittir. Vui)'ıet on bet günd~ 
bir r&poıia belediye reWne bildi
rilecekt.ir. 

Lokantalarda bulpr pilivı 
verilmete baflandı 

Eyüpte fakirle1'e pirinç 
dafıbldı 

E)'Üp yudmı eevenler ~ 
ti ~a.ki 400 fakir w.tanc:ı..a 
birer buçuk kilo pirinç dağttmrş. 
tır. Blir mitdıöıet e~l de bu aile
lerin çomııldeır•a biNr lıtio ıet.er 
d afıt:mıttr . 

1 
HaY&pZmdan till&J.._, 

artıyor 

Hawcuı idarelerinden be)codi_ 
yey-e yapllan .ııta\yetierin anlı ike. 
eil~. Raik g?ld.yıetleri
nln ebaı:isi, pas teıeyilıirıin not. 
santığmdandr:r. Şimdiye kadar ya
pılan 6ikA:vetin milatan 200 il at
ın.t:'1br. Belcdfye fen .. ri müdüt-

B"ıletçilere am 
-'l'JWJt+llY ic1aem bllct.Qilerine 

yeıpalq )ıtlM1e 10 :an - göırüldtl
ğttnden bu :miktar ~e ~ c çı-

kaa•4bt. 

Keten " aueam fiyatlan 
Keten ve ll!Ul8m fi,.atlsr! <lUn 

bi!"M <Wıa ytl:.selm.;,dr. D&ıı fi
yatla.r 73 - 74 lku:ruştu, 

,., 

Pirinç f iatiarı 
düşmeğe baş/atlı 

OUn to~an 140 kuruşa fatura 
ile pir!nç satlldt 

ctti:ı 11if•tura Türk anonim 
~ilci.& ikitıi tle latanbul 
~ ithaJlt taciri~ ti&~ 

Dlm ... altnıın fi:vıatt 33 li
-· lııllll~ altının bir gnwn fiyatı 
-464~. ......... 

~ "11 lal 't'eriJe'!ektir. 
~~.ıı.a. p&Zarl:ırt alacağı 
!bt-..... ~ bilttın mtmleketteki 
~ ~ ._lt.ae;Je, fm:ılrli tacirle. 

3*'.in*de ~ bul bi
rinci .ruf ve büyUk 1olmntalarda 
JC81rıam& pş;r.llip mUet ... IMe aa
trldrğı melOmdur. SClll gDnlenle 
ba ım.ataillft lidenler, bir por. 
aJyon IDllmm&mn 71S 1nıraşa çı
ka:rtd4ılmı !6ytemektedi~. 

iOğU bu şti.yet.161e meıtgUl olmak twa.Dlm Mr t.,,are 

Olda maddelerj flyatıarmda, az ta.. 
lepten dolayı oldQIU a~l'lqüa du,tlk. 
lükler ... gGatermjftir. Bu arada, 
dün, pirhlç fiyatl&nnda. ljraz dQfük
ZUk kaJ'dedllmlftlr. DQn blr ftrma.. 
toptan 140 ku.ruoa bir parti pir' ı"i 
plyuaya çtkal'llllf wı t&tura da \ ~r _ 
Jlljftlr. Plrtnç flyatlarmm da.ha da 
dOfeoelt anlqılmalttadır. ~ memmler t&Yin etmıttl'r'. 

Belbn ~ mahallin~ tet
kik fiCll~ gm; şlıketl'"'1 n.ez
~00~ t~ yapl'lacak, bun
Jnnn dlbıeltiJmdt temin ed.ilecek
'fir. 

·~''ttıra TUrk r.nonim tir- Diğer taraftRn, tehrimizıle~l 
bııı ttt ~~ latanbulda, lthallt .J::iır p loka.ııtal:ır da pirinç pa
ı. .. ' ~tti de ıadccc tııtan • bablığı ~sıında bulgur pilA.vı 
ıı... "t -.ı dairelerilt' belediye- ~*'*"'atle"Cllr. Ha.. 
~\et ~taelerüt mflllU'!in ve lfıl TOdt 'Y--*ıt balBar' JllJ&· 
.._ t~ flrlinlne nll!us vufvetle • vr lcıbntalvda taemmtlm edsle Trendm atlamlf 
ııa..~ ~ )"lpacnl:nr. Bu tev ~rinç i5t;.ı.ı:\Jdnin niıııbeten ası- ır~ admcl& bir Nlıeli. eTYel· 

&:'= ~ t1er vası!Ulle ya • laca.ğ:r ve dolayıaiYie fiyatlar.n iri akşam IJ8nll'6 treni ile l!iıW-
lit~ ~ fık förllixt"k•cciir. (';& d~ tahmiıı edilmektedir. ciye ~n Cankurtaran iJltu.. 
~ ~te11 e lllahdut ve 9!lbit ge. yonunda tllen dunnadn atı.ıaak 
~ ~••lar olan devle:. mc• İl'tell\İŞ, :fW.at karan1*ta ltlSpl"l-
ti~ ~tale~Jer memurlar: lllse (fttttnlzl TDrk Hava Kara. den &.Nıdalri l!IOk3P d&lmtlt-
~t 'in. da:mt ve kotaylıkb nnma veriniz) dedlklert zamu lllç l tür, 

ııı, ~ a1r.btle-:eklert1ir. t,erecldöt edebOlr mlyb. Gölderio Feyzi bRJtndan ve muhteHf Yflr· 
~~hl alt ticat"tt veklleti. kol'Dllmu- teıdb edrblleceflml'I !erinden nğır .eu:rette yarala.mnı~. 

._ t~ g~Jmez derhal tat• lafçblr meeele var mldn T baygın bir halde Oeın.ıahpaşa has-
l...... ~ ktir. '-"" 1--tır 
~ ---1a---- ============== 1 taneSine :ınırull'!uau9 • 

el. "Yuıoalav,, yurdu 
~ açıldı 
\t ~it <A.A.) - Yugcelav 
~~dün Londrada Yugoe.. 
t._ ~ °blaı~ll merae6n:.inde 
tCe 1ıı"tolı, · Keraa'mde ke
.. ~ bı~ h&ıiciye nurn Min-
~ ~ ~nazın Edcıı 
)ı_ llnıutlardır. 
- ..... --.. 1 

~ ces>heainde aon 

'~" ~iyet 'ta'tl CAA,J - Ort&f&Tk tn. 
'l;~: ertJ1ln ı>erteır.be mllfte -

'~ '"-ı "ıa ~Ur de\'rfye faaııyetlmbı de. 
~~ ~tt • Dtın kara ordulanmı _ 

~llı-. h&kkında "'rtlecek blr 

~S J~vve. kı Vakıt 1 
-.._ tt-nc.. 23 Eylin 918 

~~Zil Ya meaeleıi 
~,~.,.._ Ue Rua miri ara. 
..q."' Cloı-n lllUtA:kat•ar Bak0nu0 

'' ~ YI Ruaıar ~dnde bu. 
"lletp ::UI tcıehhUmlerin lza. 

OlbıU§tur. 
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MIMLtlKIT--... 
'. ......... ~~J·-~~-·~~D~lflll

Y az an: ZEKi MESUT ALSAN 
Bütün ,.,,. lcfnde,farlst dersi bir alaydan Jbarettf.. Kabadayı toltbe· 

ler en cok b.: derste kendilerini g6sterirlerdl.. Onlar hocayı kızdırdıkca. 
ho'a da türlü küfürler savurur, ve diğer talebe de kahkahalar ile güler· 
lerdi .• Zrıten ne okunuyordu .. Ne okunması lôzımdı? Bunu da kimse bil· 
miyordu .. Hoca her derste elinde bir kitap ile gelir, ve oradan birkac satır 
okund"k~an sonra garip sual ~ cevaplar birbirini takip eder, ve nihayet 
curcuna boŞ:ardı .. 

Bu vaziyet iyi ama, calııkan talebeyi, imtihan kaygısı, ve numara me
sele.i düfiindürüyordu.. Haydi farisf okunmasın.. Fakat mademki program· 
da var •• lmlihanı olacak, mümeyyizi gelecek ve bir numara alınacaktı .• Bu 
numtıra ncsıl alır.acak, ı.asıl verilecekti? •• 

iunu düıünenler arasında Mustafa da nihayet meseleyi 6ğrendi .. 
Hoca ta!•be·ı: sıkıntıya sokup, kendisinden ıikôyet ettirecek, ve istismar 
mevzuu olan dersini elinden kacıracak derecede abdal değildi. Bunun da 

caresini t:u;ınulfu •• 

Tecr<iheTI talebenin anlattığına g6re hocanın numara mikyası talebe· 
den cldıyı hediyelerin kıymeti lmiı .. Hoca, kitabını, tedris usulünü, vakti 
ni, aaatiııi glbı, dersinin mümeyyizini de kendi seçermiı .. Ve evvelden 
hediyeleri•· C:erot.elerine eöre hazırlanan cetvel aynen imtihan kağıdına 
geçermiş .. Farisi imtihanına da az cok bir imtihan manzarası vermek icin, 
birkac gijrı evvel muayyen bir kitaptan cetvelde adları yazılı talebeye 
sahife r:umaraları ile okuyacaklan satırlar bildirilirmiı ... 

~ Artık üsı tarafı talebenin zek6sına kalmııtı •• 
1: Cumartesi Mustc.fa, derece meselesi dolayııiyle, farlsi numarasına do ehemmi· 
~161: il &ylOI: il yet veriyorc.lı: •. Vakıa Kürd Said efendi, kimseyi döndürmüyordu.. Fakat 

....._____ nf'diye göt:;renlerln on numarasına mukabil ötekileri ancak sınıf gecmeğe 
"--...... 1 !leme 1 ıcCitı """':ıra alıyorlardı .. 
~1 ıq •H: 

3 1 Mustafa vaziyeti, Aydınlı Murad leyin kendisini tavsiye ettiği posta 
'° ...... - llarr: 144 meıı.uriarınd:ın Hamdi leyle g6rOıtü .. Ve nihayet, imtihan esnasında ho· 
~..., ~...._.. coycıı b·r hed•ye göndermekten baıka surette numara alınamıyucağı anla 
~ 1 --... Y._• _. 1 ııloı ole onn töre hareket edilm"i kararlaıtınldı .. 
lh. -

1 
·ti 11.t.t 141 11. n Kürd Said efendinin aklığı bu hediyeler hakkında tOrlü flikayeler, 

....... •.tt 1 00 ı ,.., ..ı-etler vardı .• En tatlısı ıu icfü ~ - 16 • 11.tl - ... _, 
"~ 

1 
.ıo e.ıa il.il ı:ııs Hoca ;ıt: son imtlhonını veren talebeden biri, ôdet olduğu üzere ho 

tıı........ 9.13 ıı.oo 
19

•
01 

1%.04> c;ayo bir tıaiı seccade g6ndermiı ve imtihanda arzu ettiği numarayı al 
~ ıt.aa mıitı •• Bu talebe, lmtih:ından cıkar cıkmaz, doğru hocanın evine koımuı 

zo.n 1.11 ve kapı1, oçarı ailesi efradından birine: "Beni hoca efendi gönderdi .. 
______ ,_.1_1_1_0._09 

1 
Kenduine birkaç gün evvel gelen seccadeyi istiyor •• Çarşıda gösterecek· 
mis. demiı v: seccadeyi kapar kapmaz soluğu velisinin evinde almııtı .. 

Vllflnnoa, M (A.A.) - Vlfl ilse • 
rinde milliyeti UMçbQl btr tayyareııl:ı 
11çtuğu haber alınnnıtır. Top batar . 
yalan tayyareye ateg a.çml§lardır 

Kütarekenjn tnızumdanberl açılan er. 
f6dıWU a&et .... 

"Taif,,, S.Udl lriik6metinin 
merkezi olu1or 

Bari, ıs (BadJ"o 11Mt il) - SUudJ 
hWrQmetl "Taif., oelı.rfnl hO]d)met 
merkezi ya.pmata karar ver.nlftlr. 
Burada bir eemj ile blr poeta telgraf 
binur lnpmna lb&flannıqtır. Reamı 
ctaıreıerm Te buaual meskenlerin ın.. 

§&al için hWrl\met birçok tuhlJkt ya. 
paealrtır. Kunılacak yeni bUkamet 
mahallesbıe Aziziye imıı verllecektlr 

AYAKKABI F1YATLAJU 
Pirinctcı bqka ayakkabl !lyaUa

nnda da dll§UklUk görlllmeğe befla. 
mqtır, Son zamanlarda görUlmeğ..: 

batla:vaJı bıı dlliüklük .)'Uzde 20 ms. 
beUn~. Jbmdmoacıdar. - ~
!arda lallldma atl§laruma ba kada" 
du!Wun oldalunu ul& tOrmedUrıerl . 
n1, b6yte glderM birçok lnınduracr 

dllkklmm kapanmak mecburjyeU ha. 
aıl oıac:aamı. bil hale, ayakıkabl uat.ı 
ve kalfalanmn ful& ynmı,. istemıft 
auretlyJe kundura fiyatlarında hwrule 
gelen 8f1r1 derecedeki peh•ldıtm -. 
beblyeı nrditınt 81S71emekt.dirSer. 

KAMYON LASTIGt 1HO ~YA 
DOŞl'C 

Kara bor1&da otomobD 1Ut11l ft. 

Hocanın meseSeye vakıf olduğu ve küplere bindi61 zaman da numara C9r· 

veli, imzalanıp idareye verilmit bulunuyordu .. 
lıte lzmir idadisinde fariıi dersi böyle okutuluyordu. 

.y.. * 
Mustafonın iki yıllık lzmir idacltsi hayatında, fikrf lnldİalı üzerinde 

en çok tesi' yapan adam, mektep hocalarından biri değildi .. O, mektebin 
kat:bi Senih Beydi •• 

Mustafa gibi, onu diğer birçok talebe de hatırlar, ve hatırasını ta' 
ziz eder .• Öteki hocalar kadar, ve hattô daha ziyade malümat sahibi olan, 
kıtaplar , ve okumayı seven, iyi Fransızca bilen Senih Beyin neden mual
lim, müdür, muavin olmay1p da katiplikte kaldığını Mustafa o vakıf bir 
türlü anlıyorrıamıftı- Memuriy- derecesinin bffgl derecesi ile mOvmi ol· 
muıı lôzım geldiği hakkındaki mantıki, düıüncesi, onu baıka sebebler 
aramcıktar. alıkoyuyor, ve pratik hayatın mantıksızlıklarına ıaııp kalmak
tan bo;!:'l bi•ıey yapamıyordu .. 

Kôtip Senih Bey, yalnız okumayı, düıünmeyi seven değil, okutmasını, 
düıündürmesini bilen de bir adamdı .. Teneffüslerde etrafını halka gibi 
ceviren talebeye 6yle anlatırdı ki, herkes onun ağzına bakar •. Ve elinde
ki Fransızca bır krtabın adını yazarak, onu mutlaka, okumağa azmederdi .. 
Senih Bey, talebeye siyasetten, rejimden bahsedemezdi .. Falıat Avrupanı~ 
ve bilhassa Fransanın IOlyoloji, feylezofi ve pedagoji sahalarındaki yeni 

fikir cereyanlarını tatlı tatlı anlatırdı .. 
o mıih:erde büyük sınıflarda bulunan talebe, ge~iklerinin en he

yec.at.lı, en ümitli devresini yoıarlardı- Fikirteri, fimdiye kadar sezmedik
:eri, bir dünyaya yeni ~ılıyordu.. Omitlerl, henüz fırtına ve kasırga g6r
memiı taze fılizler gibi sağlam ve dimdikti.. Arzuları, hayatın çetin dar· 
bel•ri i!e henüz kırılıp bükülmemiş olduğundan, hayal ,,. ümit aleminde, 
seıbestçe ko,up duruyordu •• iradelerini de, arzulan 'adar, serbest ve 
kuvvetti görüyorlardı.. Her biri icindelıl temayüle g6re, blrıey yapmak, 
birıey keı!etmek, birteY olmak istiyordu.. Melctep programının dersleri 
onları t"tmin edemiyordu.. Onlara yetişmiyordu.. Onlar, c61ü" susamıı 
yolcuları gibı, içlerine ferah verecek, taze kaynaklar arayorlardı .. Haya
tın maddi ve ôdi ihtiyaçlarından ôzade olduktan için, kendilerini yeni 
uful.lara götürecek, göklerde ucuracaJc, yeni zevkler tattıracak, fikirler ve 
ılhamlar oratorlardı .. 

Kimi, a zamon, yeni keşfedilmiı olan telsiz telgraf hôrikasiyle u6ra · 
ııyor, elde edebildiği vesait nisbetinde onun sımna vakıf olmağa calııı· 
yor, ve sanlu bu keşfin iierlemesinde "Markoni,, ye yardım eı.hyordu .. O, 
fen adamı idi .. O, memleketinin "Markoni., ıi olabilirdi .. !cinde bu arzu· 
nun ateıi ya~ıyordu .. 

Kimi, ıi:ı yuzıyordu .• ~!inde daima, ya bir kitap, ya bir kôğıt bulunu· 
yordu .. Türt ıairlerinin basılmıf, basılmamı~ bütün ıiirleri oncg malümdu .. 
Oniarın r.fakatinde, onların hayal alemlerinde dolaııyor, onlara nazireler 
yapıyor, ve kendi hayal ôleminin temellerini kurmağa calıııyordu .. Eğer 
şiirin ''failôlün,,leri, ve hayatın evvelden görülmesi mümkün olmayan en· 
geıleri müsaade •derse o da bir ıair olacaktı •. O da tiirde bir ekol yara
tacaktı .. O cia ir.sanlara, yeni bir zevkin ceınlsini verecekti. 

Kimi, felsefe ile uğraşıyordu .. Elinden "PouAıoi la vie'?, ,adlı kitap· 
cığı bırokmıyoı, bıraktı9ı zaman da ya OarWin' in, veyahut Gustave Le 
6on'un bir kitabını taııyordu.. (Devamı var) 

y&tlaruun d& dQftQgtl 81Sylenmek~ • 
dlr, lıheelA, kamyon *tiklerinin be
heri bir mlddet evvel ıeeo liraya • 
kadar çıkm1tken •n amaıılarda bu 
fiyat 1100 llra1a düfmıı.«ır . 

ŞllBt&E OIDA MADDESi 
O&'I'lBD..mcmK 

llilnak&lAt Veklleti, aUılllerdekt ,_, 
birlerden ve bayt\ok llman1ıarden İL 

tanbuJa gıda maddeal sev)ğ için bir 
progra-m ha:m!ıı.nrı111a7111 aı~ı.n. 
emret.ml§tir. r rogram lı uırlandıktan 

90nra tatbikata grç le,.ek Te Uman. 
larda bekleyen gıd-:. maMeleri •tlrat-
1e ............ ~tP. ..... , .•. , ..... 
maaYbda..lta._ 

dl•a 
vı,ı: 2t. (A..A..) - Romanya a., 

vekil mua't1D.t n hartctye nuın Ki 
f8! A.ntorı•ko Wtlerle g3rüfttHıta 
ııonra d1lD tayyare ile Bt\krete dön , 
muttDr. 

Neler~f 
....... 2' (AA.) - Rcıımaayn. 

beşvdtil muavini lGtcl Antoneeko 
iJıe Bitler s&"ülmelerinin eebeplc
ri Qldanda ı"mdiye kadar çıok •· 
kı kctmnıiyet mubaıfw.ııa ırıdilrrıM -
tıedir. ~iyi haber aı.n. mab 
fjlteri, ~ galip bir ih
timalle Almanya ikttsa.t. na.an Dr . 
Funk'un eon ~ Rcımanya. 
dan geçişine ait iktısadJ :U}let et
rurnda yapıldığ?nı tahmin etmek
tedir. 

Macariıtanda rece hayab 
tahdit ediliyor 

Badape,te, 2' (A.A.) - Bu
günden itibaren lokantalar kalı 
v~hıuı.eler ve diğer umumi ' mü. 
etmeseler saat 23 de. l!!ıinemal&rla 
tiyatrolar dıa saat 23;30 da ka
J»eMU!S olacaklardır. .. 

Bir lıpanyol vapuru battı 
B~noeayres, Z4 (A.A.) - Bu 

radar-i İapanya elçiliği .Mart.inik 
&A;ıklannda ba.tan Montt'korba 
\'lpunına. ~t haberlerin çok nadir 
olduğunu ve vapurda lbuluruu: ls
panyol d · ploımatı Perez KaYalıero 
flc eşinin ve bir Joırmn kaybol
d\lklannı, ikinci kızının kurtuldu
ğunu bildirmi.ştir. Montekorba ıti
"n.ri~i ile 47 klRilik mürettebat
tan 24 U ye..ralt bulunnı.atadır
lar. Yolculann A.krbeti h&kklnda 
hiç bir malfmıat yoktur. _,___ 
Amerikade kundura imalatı 

tahdit edildi 
V&flncton, U (A.A) - Kundura 

lma!Atı IÇin kmmtılar konmu~. mo . 
deller ve renkler tahdit edllmiftlr. 

Sivil hlzmeUer ic;tn çiZJM J8Pllmaar. 
da ya.sak edUmııur, 

RAŞiD RIZA TiYATROSU 
llALtDıı: PlŞKlN -.tıtt 

Her aq..m ..at rSl.IOl ıla 

RtR .ı\~JK Lı\ ZJ!\I 
Vodyt; 3 ~nitı 



_, 

~ ü us ünku ;;d yo 1 
7,30 Pro:;rnm 7 32 VU,.t•1ilmlızU ~s 

lıştırniım 7 ,'10 J ns 7 ->5 • "- ,:iO Se:ı_ 
fon!'> pıı.rçalar pl. 12.80 Pr.:-gram ve 
saat ayan 12 83 Karışık program pı 
12,4:> ajans 13 00 • 13,SO Şarkı ve tllr 
kUJer. ıs,oo Program l8,'.l3 1''nsıl ıı~ 

yeti 18,40 d ns milzlğı pl. 19,00 ko -
r.u"ma (lktl.sJ.t aat!) 19,15 Oy-.uı 
havaları 10,30 Haberler 1 9,45 klAslt.. 
TUrk müziği 20,UI Mozart'm eseri~· 

rınd n 21 00 konu!}ma 2115 tems•' 
22,00 Radyo s:ılon o:-kest .. as: 22,'!0 
Haberler 22,50 kapanış 

btanbul Be lacı ter 
dan: 

941/8171 

Memurluğun. 

Un1un1un Nazarı 
dikkatine -Bolhatl anlamak 
IAzımdır 

Bıızı kadın ve erke!>.lııı ou Hat.,,_~ 
yuko.n pııbalıhkda yenlsln! alama.dit 
çnntn \"C kunduralıırmı bo:>yatmak ltlı: 

kuodura boyo.c.ıaınn verlrleı. 8oyaaa.ı 

ç:ıntnY' aldığmtla farkına \"arama. 
lar. 

\"nlı;ta ki ytll•ı.ek paral&rla yapntt 
oo.dltle clbtııeııtoi giyerek tnntaıını lu 
tuğıına aldı~ vııklt o gtlset elblııcoh 
bM tanırına sJyııb lmndurıı boyut le. 
kelerlnln çıktığım görür. l 

( 
ltevlet 

VAK 1 T 

Demir~rı Ye Limanları ltle!me_ 
Umu.uı idaresi ilanJar.a 

Görtıı~n lllzuır. Uzerlnc 21'i.9.942 tarjh11 Cuma günUnden ltı.baren ap.. 
tıı<la.'il tıan'ıyt. katarları hizalarında yazılı o!.an t.etasyonlar arıısmd& işle 

ınıy..:cekttı· . .\.ızu edcnlcrın i.Sta::ıyonlarua.u ~ahe.t alabUccekleri Ua.n olunur 
• .(10349) 

Tren :S o. ın 
24 
.2J 

22 
26 
32 
3i 
H 
46 
52 
27 
Sl 
37 
89 
49 

&1 
1515 

, lııtanbul - K, Çekmectt 
K. Çekmece - İstanbul 
Ye§llköy - K. Çekmece .. .. .. .. 

" .. .. .. 
" K Çekmece ·- Yeıflköy .. .. .. .. .. 
• .. 
• .. .. .. 

r- Resmi dairelerin ilan işle 
Hakkında mlblm bir 

Tebliğ 

eden merkc.ı.1 1stıuıbulda Erzurum Haıımdakl (Türk Maa 

Resmi tıAn ı,ıert Bilroen Limited Şlrketl) t,ııa!lye baUnd 

Ticaret kanununun 232 ncı maddesi mucibince 
es >vlhlne iktıran etmiş bir şUrekA karan olmadığından 
Hanın1ahl Şirket.in m:.ıa.mcltı.ta devamı ~bil değildir. 
!lAnlımnızm <!oğruda.ıı doğruya 

istanbDI Ankara caddesin 
Kaya Baaındald 

Ahmet Bııııpmann, Ah.net Altın. 
taşlara o!an (1596) ıı,a borcundan 
dolayı dalremlzin bu dosyll8ilc hac':ı:. 
lı Bcşiktaştıı. Dlkilita§ta saatc;ı bayı.. 
rmda 26 numaralı olup toprağı barlC 
olmak Uzere, inşa edilmiş olan binıı
nm kaımen satışma karar verilmiş. 
Binanın ,.aztyet:ı hnzırnsı: - Saatçı 

bayırı u:terlnde olup 26 .1umaralıd1r, 
103 metre murabbaı mı.ha uz.erine in.. 
şa edilmiş lizerı saçtır. lç!ııde iki sıra 
yemljlt mevcuttur. Zemini toprak 11. 
-erme kalasla dö,,elidir. lld kapı ne 
içeri girilir. Mn.ndıranm arknsmd:ı 

bay\ anların süt toplama yeri olup 
altı ınet.r murıı.bbaı <>1up tuğla ile 
l .. pılmış üzeri saçtır. 

Bu soler eyvıılı: Ne yapalım bo.Jll· 
cıya \"erdlğl paraya mı f!>k:uı elbl!!e. 
11lne ,·erq,ığine mı acı.sın. tııt~ bu g1bı 
zararlara uğramamak l~l:ı doğrucı 

4 
Sultan ııa.mam Mesedct ban (28) oo. \. 
marada boya m01;ehaa91SI Oııman A!>. 
durrahman atöl.> ctıtne mOf'MlftAt eder. 
seniz eski boyası solmue n-ngf nln m~ 
dası geçmı, olan çanta ve kundoraı.a. 
nnı:ı:ı fenni ııurette btıyar 'il' ,-.. pyeo' 1 
ynpar. llaklkatl anlamak bir tecrObt 

. 
\ ...... İnhisarlar U. Müdürlüğündenı \-

- - .. - ~- --
P!lalrlığın 

Türk Basın Birliği ve ortak 
Resmi ilanlar Kollektif Şirke 

Kıymctı: Arzı hariç 01mak Uzer 
tamamma kalmen (2720) lir~ kıymet 
takdir edılmı.ştir. 

!§bu bınnnın yukarıda yıı.7.ılı cvaa
fı goz tinltnde tutularak lJırlncl artır 
maeı 6.10 912 tarihine tesadlJ eden 
l.lalı gUnU saat 14 den 16 ya kadar 
Begiktaşta Dildııto.şta sa:ıtçı bayırm. 

da 2G nunuırıılı nb.ırın önUnde yapıla. 1 
ca'ktır. Birlncı arttırmada takdır ed1

• 

len kıyınetln % 75 şlni bulmadığı ta'< 
djrdc ilk arttrranm teahhlldll bü.i 
kalrıak şartfle aı tırınaya S.10.942 ta 
Tihjne tesadllf eden perııembe gUnU 
yine mezkur mahn\d~ devam o!unP-

lle kAndlr. 

lSTANllUL BOR~ASININ 

U-9--9-U Fiyatları 

Lolldra. 
Nevyork 
Cenevre 
:Madrld 

1 Sterlin 
100 Dolar 
l oo İsviçre Fr. 
100 Pcu:ta 

Kapar.ı~ 

:5.21 
130.
~0.15 

12.84 

Stokholm ıoo İsveç Kr. Sl.16 

ESHAM \.'JC TABYlLA'l.' 
Türkiye İf bankası hA.miline 14.75 

cak ve iklncı açık artırma aonundıı 
en faz:la bedelle talibi uhdeaine ihale
sinin icra kılmacağt ilAn olunur. 

(&3e2) 

Tam bilet 4, yannı bllM ı Hr&dır. 

Ttirklye CCbnbarlyetl 

ZiRAA T BANKASI 
ım~ıue tarlhJ: JJIM. - &mııayeeJı 100.000.000 l'br• un.. 

ŞUbe "ajan• adedi: ı~. 
Zira! vo tlcarf tıv nevi bank& maameJ11Jert. 

Pa.ra birlktlı eoıer11 28,000 Ura ikramiye .eriyor. 

Zlrııa· Bankasmda kumbaralı •e lhbııraız tuarrut tıesapıannda 

.en u 60 •ıras1 bulunaı:Jara eeoede ı defa çekilecek .kur'a ile Bf&ğldakl 
i/Jlna göre ikramiye dııgnılacaktır. 

4 ooet 1,000 Urolık 4,000 lira 100 ad't 50 Uralık ıi.000 Drtt 
.. .. GOO • ı.ooo • 120 ~ 'O • &,800 • 

• .. ıso • 1.000 • ıso • ıo • ı.ıoo • 
ıo ., 100 • •.000 , 

DtKKA T: Hesa;ııarmdakl paralar bir sene l.:tııde :SO Ur adan &§atı 
~OpulyenJere i.kramlyo çıktığı takdirde % 20 fazJaatle nrtıecektSr, 

~uraıaı senede 4 aeta. ıı Mart, u Haalrıuı.. ıı EyliU, 
U BlrtnclliG.nunda QekllecekUr. 

.ffalm clnsı lUikdan .l Gllnl\ Saati 
Kı:5a saplı yuvarlak fırça No. 18 1200 adet 
Badana fırçll!lı 300 ,, 

..t,10.942 l 'Uma 10 
10,10 

1 - 'N\imunclerl mucıbinee yukarda cina ve mlkde.n yazıl• 
malzeme ml!teahhlt nam ve heaabma olmak Uzere pu.arlıkla 

iki kalem 
satm al•. 

gönderllme8il)\ rtca ederlı:. Şlm"lye 'kadar Enurnm 
Şlrlu~t<ı r;öntlerllcn 11.!\nların da Şlrketlmlzc t.c\'dl edllmeslniı• 

meelnJ tantye eyler!&. 

nacaktır. 

2 - Paıar!ıl' bfz:alıınnda yazılı gUn ve sıı.aUerde Kaba.ta,ta Levazım 
uuberıln.!oki Merkc.a Alım Komlayonunda yapılacaktır. 

3 - l'rıln1Unclcı· her g-tlı1 ö~'lcdcn sonra s5ıU geçen ııubed' t;örUlebıli-:. 
4 - lstelı:lil~.rln pazarlık lçln tayin olunan gün ve saatlerd' teklif ed,. 

c~klert flat, U:ı.ermden % lG teminat para3i)'le bl~ilkte meı.knt komisyona 
mtiraca!ltlar.. (10?.17) 

ı.ıaabuı Asliye• aea ue1mk m., .. Dr. lbrahim Denker-... 
kl.mlltlnden: .,, '" 

421564 'Balıklı llutanea1 t>a.b.lli7e Mtıu. I 
Galatad& mııameıtı ve tS'tlnımr ver. hllMIBL Der~ ..at d sen Mora 

gjlerl tahakkuk ıefl!ğinde mUata'J. 1 Ueyoflo • At9.C11roU. 8alnzapcı 
dem Vahid Sezgin tara.tından Beya .1 caddeal Çöpll:ık~me ""lu&k Nn. U 

zıt Molla Hill~v mahalleaı E>mirhoca 'ı re:e:on: 4246S. ! 
aokak 3 No. da mukim Ane aley. 
bine açılan bo§&Dma davıuıının yaptl· İstanbul 4 ncO İcra Memurlı ğun. 

mali.da olan muhakemeat srumda: dan: 
X. aleyhe gönderRen gıyap ka.rarr 9411"~ 

tebliğ nmWı.aberlne verilen meşruhata Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
ı:azaran ıı. aleyhin iki ay evvel o ad. ııatılmaauıa karar verilen 100 lira 
nıeden çıkarak semti meçhule gltti:i kıymetinde kUtUph&ne ve 130 lira 
yazılı olduğ'undıuı gıyaben muh&ke - kıymetinde meıin bir k&uape iki kol. 
nıe jcruına. ve gıyap karan gazet~ tak ve 100 lira kıymetinde büyük be>~· 
ile JIA.n tarihinden lUba~n beş gün ?sparta halısı ve 80 lira kıymetinde 

-ttjrıde itiraz etırnedi.ği takuirdc bir da- ceviz yazı .masaaı ve l~ )ira kıymf!. 
h& ma.hkeme~ -kabul edilmiyeceğl tinde aynalı etajer yazıhane e§yıuı 
Te mabkeme gQntı olan 16.10,M2 3aıı.t Babçekapıc1a • ncU Vakıf han ı net 
ıo d& mahkemeye geımedlgi "78- bir katta 35 No. lu yazıb&lle önllndı? 
v e k l 1 g&ıc!ermediğ'l takdtrd~ 29.9.942 tarihine mUsadif Salı gün!! 
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