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Demiryolu Meslek Mek-
tebine talebe alınıyor 

Devlet Demlryotları idareaı Ankarada' yenJ kurulan 
Demlryol Meslek Okuluna talebe kabulüne b~la· 

mıştır. Bu husustaki ,artlar dördUncn sayfamızdaki ....,,: IO • U 

~ Mlll • Hı. VA.TAM IA ~J: 3 -S.yı: 708 cl)()G-RUYA Do&RU • E~RJYE ~RJ· Fiyan 5 Kuruı • ıdarenln lllnında izah edilmektedir. 

Tiril siyaseti Hariciye 
Vekilimiz Ateşten bir çemberle 

~ ' 

çevrilmiş olan Türkiye Dün Menemen
cioğ!u bir ame

liyat geçirdi Türkiye, Türk topraklarına bir tecavü~ 
olduğu takdirde müdafaaya geçecektir Ameliyatı . A tmanya 

dan gelen 
profesör:er yaph 
Ankara, !S (A.A.) - Rarlclye 

Vekili Numan Meaemenclotl•'1• 
lnıpn XümHe baıtahane9lade, 

Ahnanyadan h•aıl .urett.e tay. 
yare ile ıeımı, olan profeeir 
l!Jaaerbrach tarafından Mr armill
yat yapılm .. hr. Hastanın ııhht 

vaziyeti ı,ı•ır. 

Vlchy, 23 (A.A.) - Ba~aka. 
Jesınl Türkl~eni.n vaziyetine tahsis 
eden Le Temps gazetesi aşaf ıdakl 
makaleyi neşretmiştir: 

M· Von Papen ·tarafından· yapı. 
lan son demeçler :rürklye vazlye. 
ti meseles\r.i beynelmtlel safhada 
ilk safa getirmiştir. Türkiye hak. 
kında ecnebi · gazeteler tarafından 

.. verilen haberler hldlııeler birbirini 
takip ettikçe. kendiliğinden boşa 

cıkmış ve · Türk kablnes~r.in mu-
"" karrerat1 c;ok defa. yanlış tef~irler-

le kar3ılanmış olduğu için Türki. r---.........-ww~ 

~th~~~~es::~n~~~ea~ct~~t:dil~~~ : Mı· hve r dev- l .ı lazım ıelece-llnde ıüphe yoktur. 1 
HaklkRt sudur ki, Türkiye bir lih. t ı 

ıa bile hariçten gelen tazyikler j il 1 • k 
k•rşı!!ında boyun eime.mı~ ve tam 1 Of 8f I ÇI ma 
:!:ın~it:~~~~~ta~a~~re:c:~: :!~~ j • 

1 

tnek azminden hiç bir vakit uzak- j t • d • " 1 

laşmamı~tır. Bu siyaset evvelce ', za m 1 g 1 r 1 ~. t 
doktor Refık Saydam tarafındaon , • 
takip edilmiş ve ŞükrQ Sar&ç

0

Qflu t ı 
tarafından da ayni metanttle mu. 1 

h a faza. edilmektedir. H arbin lnkl. 
1 ı M• h t" b• 

şafınöa görülen tahavvüllere. Tür. ı vere 8 l 1 

klyeye komşu bulunan memleket. 
1 d J J d 1 

lerdeki diplomatik faaliyetlerin 1 
• ev et er e 1 

med ve cezirlerine ve bazı hükıi- d 
met merkezlerinde yapılan iddia. 

1 güven kalma ı : 
1ara ratınen Türklyenln siyasi vec • _, ___ _ 

Hitıer taraııncıan wedlldiğt bUdirUen .t'on JSOCk tır 

Stalingrad bir türlü düşmüyor 
Caddel~rde, evlerde 
çarpışmalar oluyor - . 

Almanlar doğu Kaf kasgada 
Detkojegi işgal ettiler 

p oa Papen Alman hadc;iye nazırı ile 1Br1t,llyor (De•• • • !!iL •• 81. % de) - 1 .................. 
• - -=:z ·--;;;;:-:;.zA 

1 
t Lor.dra, 23 CA.A.) - Stallncrad 

muharebeleri hakkında korkunç 
ve hayret verici taftfltt a;ınmlf-

rın uçakla takviye yollamak zo. 
runda kalmaları IE.&h olunabilir. 

Önümüzdeki 
hafta Amerika

ya gidiyorlar 

Pirinç piyasası 
inhisar altında 

Piyasayı elinde tufanlar fiyatl~rı 
yükselttikçe yükseltiyo~lar 

Gıda maddelerinde görülen yük. 
seklik, hergOn biraz daha artmak. 
ta ve bilhassa p irinç, ya# gibi mad 
delerin fiyatları anarmal denllecek 

~, ...... ., __ 
1 - 1 

1 
1 eu çıkmazdan nasal 1 
1. 

1 kurtulaccğ: z .d;yorlor1 
• 

1 tır. Caddelerde, yan sokaklarda, 
mekteplerde, mağazalarda, • evler
de, hatta odadan odaya, çatılarda 
olduiu kadar mahunlerde de çar. 
pışmalar yapılmaktadır. Bu harp
te piyadenin yaptığı en kanlı ve 
mahiyeti tibarUe en şaşırtıcı mu. 
harebe de burada cereyan etmek. 
tedir. 

· Londra, 23 (A.A.) - Timea ıaze
teslne ıöre Stallngraa'ın parlak mu· 
kwemett Almanyanın ttbUerinl dU· 
~UndUrmektedlr. 
Tımes dıyor ki: 
Bu U.bı memleketlerin titreme.ti, 

harbin girdifl yeni btr safhanın · aa
dece l~aretidır. Moskova müdafaası 
n&Sıl 19H in sembolü &lmu,aa, Sta
llng-rad mildafusı da 1942 nın aem-

, bollldUr. Almanlar bu yıl da hedef· 
lerıne varamıyacaklardır. · Almanya

(Dennn: Sa. 1, H. 'f .. ) -

Alman kayıpları o kadar bü
yüktür ki, Von Bock bazı kesim. 
lerde ileri hatlara Rumen ve İtaı. 
yan tümenleri sürmek »e.runda 
kalmıştır. 

Cuma günündenbcri burada tu
far.ı andırır yağmurlar yağmakta. 

dır. Rusların elinde geri ile muva. 
sala ve münakaleyl temin için 

Fon Bock 
azledildi 

Hitler ile gene
raller arasında 
ihtilaf başladı 

Londra, 23 (A.A.) - Sovyet 
tebllğinın eklr.de şunlar yazılıdır: 

Dün gece Moskovadan alınan 

bir telerafa göre, Stalıngradda çar 
pışma'k:ta olanların maneviyatları 

yerir.dedir. Yaralı olanlar geri çe. 
kllmek istememektedirler. Şehrin 

buı noktalarında Kızılordu ilerle. 
mlştir. 

Moskova, 23 (A.A.) - Alman. 
!ar StallngraddA iki sokağı daha 
zaptetmlşlerse de cenup varoşla. 

rınrla yaptıkları taarruzlar geri 
püskürtülmüştür. Şimali garbldc 
Rus mukabil taarruzları neticesin. 
de Almanlar iki gür.de 3 bin kişi 

kaybetmişlerdir. 

Bir ay da Amerikada 
kalarak fabr i kaları 

gezecekler 

1 blr nlsbete çıkmış bulunmaktadır. 

Çörçil, deniz 
işçilerine 
hıtabetti , 

Volga nehri vardır. Almanların 

tuttukları yollar yalnız Stalingrad 
etrafırda dolanmakta ve buraları 
birer bataklık halini almış bulun. 
maktadır. Bu bakımdan Almanla. 

Stokholm, 23 (A.A.) - Svenıı

ka Dagbladet gazetesine bakılrr
ııa, B. Hltıer, iki hafta önce Von 
Bock0a izin vermiştir. 

l\loskova, 23 CA.A.) - Şimal 

Buz ~pheslnde sık sık kar yağdı. 
ğı bildirilmektedir. Hava durma. 
dan so:umaktadır. Almanlar hara. 
retle istlhk~mlar inşa etmekte ve 
kış konakları vücuda .f:<'tİrmf'ğ" 

Kudüıı, :!S (Radyo - 2:?.15) 
1-ondra'dan blldlrlldlj'lne göre, 
Türk gaıet«Uerl heyetı ıelecek 

haft' uçakla Amerlka'ya hareket 
ede-~lerdlr. Gazeteciler Amerl· 
km hükfımetınln mlııaflrl olacak· 
hr ,.e bir ay kadar kalarak de· 
tİE, ha\·a ''e kara fabrikalarını 

ıezeceklerdlr. 

Türk gauteclle.rlnln Afrika yo· 
llyle memleketlerine dönmeden 
enel bir hafta kadar Mıııır'da 

kala.eakları aöylenmektedlr. 

·Bulgaristan 
VJ Rusya · 

A"mlnların Rusyaya 
harp i '.ônı için 

tavsiyeleri 
Londra. 23 {A.A.) - Dally Sketch 

Cazetesı, So\'yet uçaklarının Bulga· 
tistanı bombalamaları üzerine Al· 
lll&nların, Rusya'ya harp Ulnı için 
Bu!garıa~a gittikçe ziyadel~en tav
slye·erde bulunduklarını bildirmekte
dir. 

~zmuk yağ küspe fiyat
arı meriyetten kaldırıldı 

Ankara, 23 (A.A.) - Iktısat Ve· 
ktılctlnden bildirilmiştir: 

1 6 ı 942 tarlhlnden itibaren yürUr· 
IUğc g ·rmek Uzere vekllctimlzce te· 
•cbb is ve ıUrn edUmlş olan raııne 
Pamuk yağı ve pamuk yağı kllabesl 
fıya~ merlyetten kaldırılmıttır. 

ötrcndlğlmlze göre. b irinci nevi 
plrır.c'er baı.ı mahallerde 230 ku. 
ruşa kadar satılmaya başlanmış.. 

tır. 

Belediye İktısat müdürlüğünün, 

1 

Ticaret Odasının, Borsanın ve hat. 
tcı Ticaret mUdürli.iğünün tobit 
ctUğl rakamlara göre, 1stanbulda 
180 kuruştan aşa:ı pirinç satılma. 

1 

makta ve bu fiyata sattlan pirinç. 
lcrln de karışık ve topraklı oldu

I iu anlaşılmaktadır. 

Vali ve Belcdl)e Reisi doktor 
Lutfl Kırdar dün öğleden sonra 
DördüncU Vakıf hanına ıeler~k 
pirl!wÇ tüccarlarilc bir eörüşme 
yapmış ve son günlerde pirinç n. 
yatlarında görülen bu yükselişin Va:! 1.- a.dlır 

nereden ileri geld iğini, araştırmış., taııbulun günlük p irinç istihlAki 
tır. 250 • 300 çuvaldır. G elen m iktar 

Valiye verilen izahata göre; İs. (Devamı Sa. 1, BU. i. de) -

Teneke ve çuvalla 
yapılacak satıslar 
Bir teneke ve çuvalla satış 

toptan addedilecek 
Ticaret borsası fiyat yükselişlerine ı Bir çok tüccarlar born.nm bu kara. 

yakından allkadar olmıya başlamış· rından kaçmak için araya. mutava.s
tır. Oğrendiğlmlze göre borsa tdare 1 sıt kimseler koymakta ve Uçer çuval 
heyeti dün revkalAde bir lçtlma ya- geçirip bor.tanın bu kararından kur· 
parak bundan böyle, teneke ve c;:u- tulmakta yani göz ıöre göre kaçak· 
valla yapılacak satışlarda toptan ve çılık yaparak fiyatları arttırmakta 
perakende sat~ları allkadar eden idiler. 
çok mUhlm bir karar a~mıştır. Borsa bu vaziyeti lnceliyerek buna 

Piyasada .,imdiye kadar 5 teneke· mlnl olacak tedbirler dUşUnmUş ve 
ye ve üç çuvala kadar yapılan bUtUn dün aldığı bir kararla bundan böyle 
satışlar ticaret borsasınca toptan te. ı teneke ve bir çuvala kadar herşeyin 
llkki edilmekte ve muamelelerin bor· t.Opt.an addedılerek borsada muamele 
aada yapılmuı istenmekte idi. ı&-meauıe karar vermiştir. 

Gemisiz yoıayomayız, 
gayret göstermeniz 

lazımdır 
Londra, 23 (A.A.) - Deniz inşaat 

aanayli petron ve l.şçlletlnln binden 
fu!a mümessilinin lftiraklle Londra-

(Devamı: Sa. a. Sıt. %; de) H 
(De,-amr: S.. 3, Sli. S; de) (0) 

Zirai kalkınma 
1 

Devlet eliyle yapılan 
istihsal de arttınlacak 

!:n t?~;~:n :~~~~rd~;~r~:;n:.!~~; Gece gündüz çalışmak şartile bir 
baş\'e,klJ Churchltl şöyle demiştir: .

1 
d 

m:;a:m~~~i;;!~;;:)~~zn:~ı!et~~;:~ ekim se/ erber iğ ine girişi/ i 
durumu son zamanlarda dUzen bul· Ankara, 23 (Vatf.n) - Ziraat Ve· ,---- ---------
muşsa. d& henilz vahameti muhafaza kl!eti, harp d ışında kalmamıza rağ- ...__,,...._.........,...__,, 
etmektedır ve bizim yapılabildiği ka· men buhrandan memleketimizin df' s 
dar gemiye ihtiyacımız vardır. MUm· 1 müteessir olduğunu gözönünde tuta vı· ık,. ta ı ı• n 1 e 
kUn olan bütün gayretleri göstermek rak bir yandan halk tstlh!!fllnl ean 
lçi!1 hepinize hıtap ediyorum. Zira, !andırırken, diğer taraftan devlet 

sizler ancak bu suretle za.!ere emir eliyle yapılan istihsali de arttırmafa g o" r u" ş t u .. 
vereblleceksln1%.> çalışmaktadır. Ziraat Veklletlnln sa· 

Konferans, daha fazla istihsal, ye· llhiyetıı makamlarından aldığım ma-
ni gemilerin daha sUratıe yapılarak ıamata göre zirai komb!nalar kurumu 

(Devamı •Sa. S, Stt. 7 • e) (//) önUmUzdekl ekım yılı için çiftlikle· 
· • rinde devlet heMlbına 300 bin dekar• 

Madagaskar 
Tananariv 
işgal edi:di 

Londra, 23 (A.A.) - Tananartve· 
den yayılan bir radyo haberine göre, 
lngillz kunetleri mahalll saatle ı i 
de Tananari\'~·e glrmlfl~rdlr. 

hk arazi nadas etmiştir. 231 traktöı 

halen toprak !~!erinde çalışmaktadır. 
Diğer· taraftan bu kurum, elindeki 
vasıta·arda.n lmkAn dairesinde ran· 
dıman alabilmek için gece çalışma 
ekipleri de tesis etmiştir. Devlet zı. 

raat işletmeleri çiftlikleri 100 bın de
kar arazı hazu·lımıış \ 'e bu arazinin 
ekim işlerine başlanmı,tır. Yul'dun 
muhtelif bö"gelerlne dağılmış olan 
tohum ıslah, üretme ,.e deneme istas
yonları bır taı·aftan çlftçıyc yUkuk 
vasıflı tohumluk tedarik ederken dl· • 

(Dnamı: Sa. S, Sil. I; da) o Zlaat ~ek!Jt tenet Hatlootto 

Gö~üşme iki 
saat sürdü 

Londra, 23 (Radyo. 23.{5) - Ruz. 

velt'ln fB.hsl mllrnesslll B. Vllkl bıı· 

gün Stalin ile görUşmü~tnr. Hariciye 

komiseri Molotofun da hazır bulundu. 

ğu bu görllşme iki saat sUrmUştilr. 

Mosko,•a, :?3 lA.A.J - B. Vilkl 

ı dün Kızıı~rdu ı-enelkurmay:nı ziya. 
ret etml~r. 



Şehir 
Haberleri 

Yalm kılrnÇlar ağızla~da ... 
Yazan: ZiYA ŞAKIB 

-8:? - ralarından mutemadiyen kanlar a. 

Bu kuçücOk kapı, vazıyetı dola. kıyordu. 
yıılle o kadar &ız.lıyd ki, Bizans. ı lmparator, onun yanına s:cllr sel. 
lılar Turklcrl bu kapıyı sorebı- mcz atından indi. BUyUk bir tees. 
lccekkrlnc kat'lyyen ihtimal ver. surlc elL den tutarak: 
memlşlcrdı. Ve buradan istifade - Talihin bu menhus tecclllsı. 
edeceklerini de. asla akıll:ı.rından ne ne dıyellm. dostum? Dedi. 
seçımıemlşlerdı. Bahu us üstünde- Bilyilk bir ıstırap tclnde kıvra. 
ki sur en kuvvetlı bır müdafaa nan JUstlnyanl birdenbire cevap 
merkc~I ldi. vercmıycrek, acı acı &ülmekle lk. 

{Fatih) bu da d bir ged k açar tl!a etti. Ve sonqoa: 
acmaz, soi ccn h kum nda 1 (Ka- - Haşmetmeap! Demir gömlek. 
raca Bey) c, oradıın hücum tme- lılerlmin b~ına, bizzat sizin geç_ 
~l emrelm .. ve yardımcı olarak meniz! ı ttrham ederım, dedi. 
da, birkaç boluk Yeniçeri gonder. İmparator, fona halde ~arsıldı. 

ı u - Vny! Arlık askcrkrinızc ku-
m İışl~. Topkapıdaki ı.;a.rosun sL manda edcmıyeock misiniz? 
pcrlerl üıcr ndc yapı'an mucadclc Dıye bağırdı ... Ve sonra Jus~n
artık son hadde cld ı zaman yani ıle aralarındaki konu~a. ŞOY
burada dn l c; hucum kol1arr. ha. lece devama başladı: 

Bun1:ır. ilk hamlede hendekle. 
rl &§Ular ve, surların dlplcrlnc ka. 
dar yaklaştılar. Hatta bir cok bllrç.. 
lere m rdlvcnlcr dayamağa mu
v ıffak oldular. Yalın kıiıçlnrını a.. 
ğızlarına alarak merdivenlere 1.Jr. 
manmıya başladılar .•• Ukin müt. 
h ş bir mukavemetle k•rıııwstılar. 

rekete geçti. - BOyük bir csclle arzedıyorum 
ki haşmetmeap. artık ben, bitkin 
bır haldeyim. Ve, çcknmek ml"C. 
burlyetlndeyim. 

- Rica ederim, Jü Unyenl, hiç 
olmazsa, burada, askcderinlzin ya. 
nında kalınız. Şımdı sizi tedavi et
tireyim. 

Barbaros 
ihtifali 

Pazar günü yopılocok 

merasim programı 
f~mamlondı 

Büyük Turk denize sl Amiral 
Barbaros için pazar gunü Beşik. 
taşta yapılacak Jnerastm pro&ramı 
tamamlanmış ve dün Beşiktaş kay 
maknmlı~ında bu programın tct
blk şekilleri üzerinde gorüşülmek 
üzere bir toplantı yapılmıştır. 

Merasim pazar günü büyük 
Türk dcnlzclslnln Bcşlklaştakl tür
besi oniınde saat onda başlayacak 
ve merasime deniz bandosu, deniz 
talim alayından bir tabur. mck. 
tepler, halk teşekkülkTl l§tlrak 
edecekUr. 

Merasim gUnü tilrbe donablacak 
ve gece de tenvir edıleccktlr. 

İsUklfll marşllc başlayacak me
rasimde çelenkler konacak, havaya 
iki el sılah atıldıktan ve bir de.ki. 
ka da Jhtıram silkütu yapıldıktan 
sonra Beşiktaş koymaknmllc deniz 
subaylarından bir genç birer hı. 
tabcde bulunacaktır. 

İhUfalhı büyük Türk denizcisine 
lftyık blr şekilde olması için her 
türlü tertibat alınmaktadır. 

Surların ve bUrçlerın üzerlerin
dckl Bızanslılar, muhacimlcrirı. ü
ıcrlne o d rece -·M Ul ok, taş. ve 
bilhassa rum ateSi yağdırdılar 
kı Karaca Beyın askerleri ve yc
n~crl bolüklerl, işgal ettikleri 
mcvkllerı terkcdcrek geri çekilme. 
tc mecbur kal(iılnr. 

- Artık, hiç bir şeye muktedir 
olamıyacağıma cmlı*n ha.şmctmc
ap ... Lımnndaki gemime çekilerek Pazar günil a"kşamı da Halkev
orada kendimi tedavi ctUrırtcm ı. 1 lcrlndc Barba.rosun hayatı hakkın
çln, müsaadenizi istirham ederim. da konferanslar vcrıleccktlr. 

Bu muvaffakıyet, yıldırım süra. 
tııe imp:ıratora blldirlldl. Bu sıra
da imparator, Topkapıdak1 harp 
vazfyctlnl tetkik ile meşgul bulun. 
makta idi. 

İmparator, bu haberl alınca, son 
derecede sevindi. Derhal, varoş si
perlerine gcldl Sipcrdenı sipere 
ko,,an Ye demir gômleklılerlnl teşci 
etmek için sesinin butnn kuvveti 
ile ba ırıp çağıran Jan Jüstinyaniyl 
durdurarak, Kcrtn Port.ada kaza.. 
ıulan muvı:ıffııkıyetı ona da tebşir 
etti ve sonra, atının üzengilcrlne 
basarak yukscldt. Bütün o civar. 
dakl muhariplere ve dem~ göm
leklılcrc duyurabilmek için yüksek 
sesle, şöyle hıtap etti: 

- Ey mukaddes beldeyi eanla
rılc, kanlarllc müdafaa eden mü
cahltwr: ... işte, size de tebşir edi. 
yorum... Türkler, rlcat ediyorlar. 
HUcumlarının. şiddetini gevşetiyor. 
lar ... Biraz daha cesaret, her bal. 
de, bu defa da. kurtulacağız. 

- Lfı.kln bu kacışıkhk esnasında, 
oraya kadar nereden gi(\cbilccek. 
slr.ız?. 

Jan Jüsllnyanl, biraz cvvelkln.. 
den dahn oeı ve dalr.t mlnnlı bir 
tebessümle gfililınscdl. Ve soa ce
vap olmak Uzerc: 

- Ha§nlctmcap! Cenabı hakkın, 
Türklere açmış oldutu yoldan gl~ 
deblllrlm. 

Dedi. Artık ıı.nle.şılryordu ki, Jan 
Jüstlnyanl, Blzn.ns kalesinin müda
faasından ümidini kesmiş, Cenabı 

hakkın, burada Ti.irklCTc bir yol 
a~ığınn kanırst getirmişti. 

Arkuı .a' 

1 Birinciteşr=nden itiba
raR Adalar hattmda kış 
tarifesi tatbik edilecek 

Devlet DcnfzyoUarı idaresi ı bL 
rinclteşrlnden itibaren Adalar, Ya. 
lova v.c: Anadolu hattında kış ta
rifesinin tatbikına gececcktir. 

Bir tahsildar 5 sene 
hapse mahkum oldu 

Memurlara hvzi edil&cek 
gıda maddeleri 

Dün Vilayetle l\'lcmurlar lstih 
lAk Kooperatifi idare heyeti bi; 
toplantı yapmış ve memurlara ya
pılacak gıda maddeleri tevziat şek. 
ll üzerinde görüşülmOşlOr. 

Gıda maddelerinin memurlara 
tevzlinln muntazam bir şekilde 
yapılması için alınacak tedb'•.er 
etrafında. yeni kararlar alınmıştır. 

Tcvzlatın yakında. başlaması muh
temeldir. 

Çamhca korusu tanzim 
edilecek 

Çalllıca korusu tanzln1 edilmek 
ve büyük bir m ire veri hailne 
gcllrllmek ü:zcrc İstanbul Beledi
yesi tarafından 180 bin liraya sa
tın alınmıştır. 

Belediyenin bu güzel t~ebbü. 
sündcn dolayı Çamlıcalılar müte
addit mektuplorla Vali ve Beledi 

l ye Reisine teşekkUrkrinl bildir: 
mlşicrdiır. 

ANAC>OLUDAN SES 

Ar~tvin 
Borçka • Hopa 

Mecburi istirahat 

Yazan: Behçet Kemal ÇAGLAR 

Ş 
avşat deresinin yanıbaşın

da ki tepeleri tırmandık. 

Kıvrını kıvrım )'Ollardan Çoruhu 
göl"("bliecck yerlere ulaştık. Kar. 
şımızda kah Rizeyc kflh KemaJlye 
ye, kah Kcmaha benziyen bir şe. 
hlr belirdi. Evler §Öyle dursun, 
insanları .Uc seçmeye ba tadık. 
Fakat daha kılometrelcrce yolu. 
muz var: Kı\rrana kıvrana Çoru
ha inecek, eski tj·u- bahçesinin ya. 
nındnn gtı;ip, Cumhuriyet bahçe. 
si Artvine done döne yükselcce. 
siz. 

Çoruh, Arivlnin ayakları dl. 

binde, başından dökülüp vilcu-
duna yayılamıyorum• diye ho
murdana, homurdana, buzbula. 
nrk akıyor. Ham ıeyUnden. ol
gun kavuna kadar çeşit çeşit 

renk aldı'ı oluyor. Bu renkten 
hansı clns toprağın sulara eriyip 
karıştı~ını, yani har.gl mıntaka. 
ya yağmur yağmış oldugunu )'C'r. 
lilcr çok ly1 ke&tiriyorlar. Çoru. 
hun yanıbll§ındakı bah"el<lrdcn 
bize olgun şeftali ikram elliler. 
Halbuki akşama do~ru çıktığı

mız bir tepede klruları yeni kı
zarıyor bulduk. Yamaca asılmış 

her ev, Artvin denrıen büyük ye
şil yapının bir cumbası ~lbl ... 
Kademe kademe bahçeler. hele 
Kolorta denilen kısımda Ustüstc 
blrikmlş evkr •. , Artvin, bir 
yeşil balkondur ki, sakinleri 
aşa~ıda, Çoruhun Deli Horo-
nunu seyrederlerken yukar-
dan Tanrının dudağı alınla. 
rtna dokunur. Cennet ı:oktcn 
yere dofru kayıp gelmektedir, 
~ınırsmı.z. Orta maha..11elerdckl 
pencerelerden ne kadar eğilip 
baksanız gök yerine yeşıl dağ 

görürsünüz. (G<?oya TePtsl) ... 

ğı.z tclaşilc, kayaları oyduiu, ve 
yeşllllkleri yardığı vehmedilen bir 
hızla Borçkaya yolcuyuz. 

Me) valar öıı umUzde, yeşillik. 
ler etrafımızda ve sular altımız. 
dadır; Artvını denlı:e gotilruyo. 
ruz... Devamlı yeşilliklerin ara
sında tdt renkli bfr halının orta
sındaki küçuk. açık naaşlar gibi 
göıc çarpan her cvccğız, yeşil bir 
çağlayanın sessizce çevirdiii bir 
dC'ğirmen gibi tek başına zamanı 
öğütüyor. Güzel bir asına köpri.ı
nlin altından .geçerek. )eşil tepe
lerin dibinde, sahil hlssl veren bir 
kasaba~·a geldik: Borçka. Hafıza. 
nın tam tcsbit edemediği bir eski 
zamanda görülmüş, güzel hatıra. 
!ar yaşanıp unutulmuş vchmınl u
yandıran rüyalı bir k868ba .•• Her 
yüksek dönemecinde denızl yC'rc 
serilmiş gösteren kendi kıvrım, 
kıvrım, iki yanı yemyeşil bir yol
dan bir saat içinde Hopaya varı
) Oruz. 

H oe:r Karadeniz kasabası az 

çok birbırine benzer:•Ho
pa da pek alA Sürmeneyi, Arak. 
lıyı, Yuınroyı bulabilirsiniz. Kı. 

yıya kadar uzanmış ve de11lzc 
dalmı,ş ıki tepenin arasında, sahi. 
IC' muvazi ve yakın Slra tepele
rin dlbındc, sahile açılıp. karada 
dcrınlc,şcn kuru dereler n lçiı de 
sıralanmış evler .. Uzunluguna bir 
kasaba ... Açık yeşil ıKnradcnfz,., 
koyu yeşll tepeler .. Bu tepelerden 
bazıları topraktan veya taştan de. 
tll de doı;rudan. dGğruya vcşll dnl 
ve otların yığınlarından meyda
na gC'lml,ş sanılır ... Fatihin gemi. 
lerl gibi, karada zorla kayan dııy. 
gularımız denizi görünce hızlan. 

mayı, co~mayı, yol almayı daha 
iyi başıırıyorlar. Denizin rütubeU, 
tcnlml:ldc bir ilahi dudağın nemi 

A yva, nar, CC'Viz, şeftali. ki. gibi ... Yanımızda Ankaralı Aşık 

k ık d t Ömer cocup söyleniyor: raz, aysı, er . u , nr- " 
mut elma. ağaçlıkları arasında 811.I gör ey dihrnan dllinl ısır 
buğday ve çok defa mısır tarhı. Xe !:.ıkar yatak a bir kuru hacın 
ları göze çarpar. (Mısır burala- Ne ~ıkar koçanla ügünse mısır 
rın mukaddes mahsulUdQr: Ço. -, -

cuk d~ çıkarırken kalburoa mı_ ' 1 sır patlatılarak ba§ına serpilir, 1 '::.~ A 
dişi yeni çıkmış davetli çocuklar .......J;I'~ - --~. 
tarafından. kapışılır.) ,_ 

Cevher ,önliimüzde, bapmıı.da 
hey! 

Ey ııeHaf derili wlgun benhll 
Her hareketinde bir horon gl7.ll 
naıgalard q1 atik Karadenizli 
naı,a içimizde, dışımızda bey! 

0
° ç Anadolur.un kendınc ka

panık, aziz \llC özlü halkın

dan sonra; dalıalar ı:ıbl hareketli, 
ekmeğini sudan ve taştan çıkar
ma~a hazır sahil halkını t:örmek. 
hepimize gurur ve şevk veriyor. 
Bir karı~ düzlUğU beline ip ba~. 
!ayıp tar ··ımmRğıı çabalayışla. 
rını görerek Tilrk m11\cllnln top. 
l li~ o.ıı; ılıgını. çalışmağa aşkını 

bir daha lesblt elml"k. yolculu. 
J!umuzun en güzel kazancı oluyor. 
Bu kıyıda, arkamızı denize doııc
rl"k. karava baktısımız, hayalimi. 
zln ve aşkımızın gozlerilc bOlUn 
~ Aı adoıuyu scyr daldığımız 

zaman, o aziz ana toprağı uzanıp 
öpmek işllyak!lc yanıyoruz. Ve 
hissediyoruz k i. Karadenizlinin 
sevgilisine soyledl~l: 
Of demem demem demem 
Ne h&I olsa sam yemem 
Str fındığın içhJi 
Ben ısendcıı ayn yemem 

Kıtasını Hopa AnM:araya, Anka. 
ra Hcpaya, insanlarımız ve §ehir. 
ıerimız blrbtrtnc. gönlünden ko. 
parak. fısıldayıp duruyor. Bu 
duyı:u ve güvenle. akşam sessiz_ 

· ·~ ··~kı ı sınırlardan kopup 
cclcn top seslerini Ramazan ve 

ı r> rı gıbı conül rahat-
lıgı ile dlnJıycbıliyoruz ..• 

H ahydan Hcrorıa, kağrıdan 

kayıga. kavaldan kemen.. 

çeyc. umman gibi ruhtan dalga 
gibi vücudc, bozkırdan Karadc. 
nlze gclmlştık. Şimdi yaylaların 

ot denizleri· e yol<'ııyuz, beş - altı l 
saat sonra Gölenin emsals1z ye. 
şıJllkleri, ayaklarımızın altında 

yaylanacaktır. • 
Anadolu! Sen, ne çeşitli, r.e be. 

J'Cketll, ne rıınrlı;lo:ı! ... 
8. Kemal ÇAGLAR 

B l .A.A.Af' 
oş aaa ..•. 

re:" !iki )fısır münf'('dm ,.e kl- ı JO nl:;an: Danimarka \e Non~ln 
~ lıinlerl yılın buıı tarihlerinde ioıtllıbı . 

bu~u.,i bir garabet hulunduğuıın dik· 10 lıazlran: ltalyanm harbe gir· 
kat ehnl<ıter. Bu t11rihlı-rf! teı.adüt mest. 
eden bfitün hastalıklar, n günlr.rde ;. 
girlşllen bütün l~ler umuınlyt'tle bek· ~t' ho' lfıf. Dünyanın on blnlert'e 

G 
azetemlzin dünkü sayr11nda 

da haber verUdJi'i here. :ıa· 

mıuıın .,arUan ~e kömör warrafu 
gi:tr:oııünde bulundurularak hta.n
bulcla ıece hayatının nat t.SO da 
bitCC'ek şekilde dilıenlenme!jine bir 
1kı rtın içinde ha'}lanatakmı,. Sine· 
nıalar \C tıyatrolnr biraz daha er
keD başlı,>arak 9.30 da kaptlarını 
kapıyacak, o saati.t'n &0nra da tren. 
\'af)Ur, ırıun,·ay (ibi ta.şıtl&r ı,ıemı-

.>eceknıl,. ' 
Oh, ne fıla ! Kendi he!abıma, Jıl· 

larıtanberi bir h1rJli bapramadııtım 
l!tflrabale ka\ uyacaA'Jm. Mecburi 
me'uınl) et glhi me«"'buri bir lltlra
hıı t. 

<'-iinr~ tutultluku .ı;amaıı ta\ uklar 
a.1'şam oldu ıuuııp küıne .. ıerlne teki· 
llrlcr. 81;, dC, ortalıkt~ tramvay kal· 
ınaılıgını göriını·r, ,.. , imi.r.e ı;r.kl· 

lr.cl'ğlz; erken yatııı erken kalkııca
ğır. 

Bir lııglli.r. 11t« ı.özü: «Erkt'!n ~ıı

&.ıp erken kalkmak, insanı sıhbatlı 
\e akıllı yapanı diyor. Artık bun· 
dan onra yanaklarımı7.a bir n ke 
\Urul akan fışkırarak; akıldan ~·a. 
na da şeytana taş çrkartacafız. 

Inwanlar erken ~atıp erken kalk· 
5alıar, ııüt, mey,·a \e ı.ebLeden i>atkn 
bir ~y yemeseler ) u.ı; ıteDt'den ek .. ik 
yaşamı,>acakları muhakkak J'ibl hir 
şr.y. Fakat nl': yapalım ki medenlyPt 
bizi Jte<'C alemlerlM, et ,)·tmete, ı.I· 

cara ve içki g'ihi kt'yif ,-erici feyler 
kullanmağa alıştırmış. Hl~ olmaı."a 

bö.) le mec-huri bir istirahatle, uyku
dan kaybettlklcrimld telifi edelim. 
Adamın biri doktora giderrk şO~ • 

le dert yanınış: 
- Doktor. lçlnıd~ bir rahatsızlık 

\'ar. Bir iki gün kinde ölt'ıcekmi,im 
gibi bir hl se kapılıyor, üıülliyorum. 

lfflktor adamı enine boyuna mu~
~·eneden 11onra bir şey bulama,mr 
!IOrmuş: 

- Slg-ara içer mlı.lniı; f 
- Hayır. 

- içki kullanır mısınır.f 
- Hayır. 

- l'ykusuz kalır mısınız.! 
- Ha;ı1·1r. 

- Ho\'llrdıtlık Mer miııln~f 
- Hayır. 

- Şunu yapar mmnız. ! 
- lla;nr. 
- Bunu )·apar mı!llnız! 
- lla~ar. 

- Be adam oleceğim !tiye o.. nzi.ı-
lil)orı.un. dün.)ıula kala('ağım diye 
üıul! 

~ukiir ki -.inema \e tiyatroların 
f'rken kapanması \"<' ta-:ıtların erken 
ııa.> ııo~ etnır'4i biıi bu adam haline 
~etırme·ı. Hem - 1-ıtlrahatten ho,. 
lanııııyanlar için • tabana gü,·endlk
tl"n .,onra l'ğlenını-k \e eğlenerek 
ahahlanıak dejtll~ bile gf'cc yarı· 

liını bulmak fır atları l;ne buluna· 
bilir. 

KÖR KADI 

imparntorun bu hıta.bı, derhal 
tesirini gösterdi. Demir gömleldL 
lcrln müdafaa saflarında: 

İstanbul Belediyesi tnhslldarla. 
rından Hüseyin adında biri 1100 
lira ihtilas etmekten suçlu olnrak 
Adliyeye V<rllmtşti. 

Tramvay ve tren istas
yonlarmda taksi 
bulundurulacak 

Bir çok §ehlrlcrlmlzin , ycşll,. 
diye adı çıkmıştır. ATtvln kndar 
stk, kat kat, katmerli ye§&lliğe 

sahip şehir az bulunur. 23 Tem
muz 1924 de, Başvekllliği sıra
sında, burııyı şereflendiren İnönü, 
bir lelgrafilc «Yüce Atatiirke, 
Türkiye güzeli Artvlndt1n derin 
saygılar.. yoll:ımıştı. ~Türkiye 
ıgüzen. Artvin1tı hak c:t.t1'i bi'r 
vası!t1r. 

Sanki, bu yeşillik, bu !eyiz, yal
nız blldlğimlz güneşin mahsulil 
değildir. Ardanoçlu Adem Efkar! 

lenmiyen bir gı-li~me ile fena 'bir 80• Jıllık tarihi içinde, elbet ;-osterllen 
n11<·a \arırmış. tarihlere 1-f'sa.dlif edecek iyi günler de K .1 " " d kanlı 

Eski i'\l1<11rlıların bu ufımor. a;Un· aurn yuzun en 
vardır, fl'nll günk'r de. insan ta\la 

- Allah nşkınn, Hazreti Mer
yem aşkına, az.ızler aşkına, atıla. 
lım ... Mukaddes b ldentn toprakla. 
noı duşman ayakları altında ç!ğ. 
nenmckten kurtaralım. 

Diye., sesler yükseldi. 
Fakat yeniçerilerin hücumu o 

kadar 9lddct kcsbctmlştl ki. artık 
bunlardan bazıları, slpcrlcr~n içle
rine kadar girmişlerdi. 

Artık sonu gelmiş olan mukad
derat, nihayet hilkmünü tcra ede. 
ccktı. imparatorun oradan ~krar 
fopkapıya doğru btraz uzaklaşma. 
sını müteakıp: 

- Evvah! Jüstınyani yaral11.ndı. 

Soıle~ı. bütün o muhitte. müthtŞ 
b r yıldırım tesiri husule getlrdı. 

İmparatcr. bu haberi alır almaz. 
ellerini semaya kaldırdı: 

- Yarap! Bu, ne büyük fellıket? 
Diye bağırdı. Ve sonra derhal 

varoşa dönmek için atını dört nala 
sürmıye başladı. 

Jan Jüstlnyani, varoşun gerisin
deki (d hıll sur) ların kenarında, 
kuytu bir yerde yatıyordu. Ve ya.. 

Elektrik sandalyesi 
ll...J1 arp ~nd l"tl dolayıslle Ame

·u--v rlka bazı e yanın istihsalini 

tahdit t'tıııcktedir. Bu eş:)a ara ındA 
elektrik andaJy~I do "armış. ÇlinkU 
1 tlhsııl.al nt'zarctl bu ceza aletinin 
nılllı müdafaa bakımınd:ın lüzumlu 
olmadığına karar ,·ermiş. Fakat hu 
meyanda dorn~al"ı imali ıııencılllme

nıl>:SC de Amerika Birleşik ele\ lctlcri 
kanunları idamların elektrik andAI· 
ycslle ll"rasını mr.<'huri kıldığından 

iki mahkumun idamı h,:ln gereklı olan 
elektrik ısandall «IBlnl, haplshanelcr 
müdurıı l\lr. Darota'nın lstlhsal!ıt ne
zaretlndrn lstc-m ı \e talebine kar
ı1ılık olarak rl!d ce\abı alma ı netı
ealnde bu iki nıahkfımun !damlan 
şlmdfllk ~eri)e blmkılmışhr. 

SE.3.Ç.E 

leri t~mmuz \"e ağustos ayları mfü.. b ç~kı bı' $(kak kavgası zarlarını eline alsa da - misal hu ya • 1 :;ı. 1 r 
Bir mllddcttenberl birinci ıığır

cezada yapılan durusmasında suç. 
lunun cürmü tcsbit cdlldığlndcn 5 
sene hapse mabkCim edilmiştir. 

Salıncakta sallamrken 
birden kuıuya 
düşerek boguldu 

İstanbulda taksi dC1'dl bilhassa 
vapurlardan ve trenlerden çıkan 
halk ta-rafından daha ziyade hlsse
dilmektedtr. İstanbul Belediyesi 
bu noktayı cözönünc alarak bun
dan sonra vapur lskelelerilc tren 
lstasyooları önlerinde taksileri nö 
bet usullle bulundurmağa kara~ 
~erll.mlşlir. Bu husustaki emır de 
alAkadarlara blldlrilmlitir. 

der ki: 
Şükür ge~tln yine Ata eline 
çalış yad avcıyı koyma ıölüııe 
Güzel da~lar1114 yayb.larına 
Anka!') güneşi çavdı Artvin 

tesna olmak üzere her ayda iki. tem-
muz le ağ'ustosta ise U9er ıanc ınıı, . .)·liı bin ılefa atı.a hiç değilse yüz defa Evvelki ;ece Küçükpauırda bir 

E ki müneccimlerin bu hususta bı- iki bir atmamaama imkAn ,·ar nıı· kadın vOzilnden dört genç birbiri. 
raktıkları liste IJiiyle lınit: dır! Tarihi ~ir kan~tırıı.cak 0!.sak,, ne glr~iıl, ve bunlardan bırisi teh-

i \e 23 ikincikinun; 4 wı 20 şuhat; ~ukarıdakl ngursuz o;ayılan gunler lıkcll surette yaralanmıştır. 
J ve 28 şubat; J9 ve '!O nlun; s , e dıfınılaki uğurlu günlerde kim blllr 1 İnebolulu Mustafaı:nı sevişmek
'!.) mayııı; ıo ve 16 haziran; 13, 22 ne racıalara te8adüf ederlı. trturlu tc oldu~u kadını fazlaslle kıskanan 

K ovarsan ve :vıorgol maden. ,e 2S temmur.; ı, so ve 31 afu!ıloı.; ,eya uğur;,u.ı; gün diye bir ~ey )'Ok· Hiiseyin adındaki heınşerlsl ile 
ıerinln lşledlğı, mcyvalar. 3 ,e 21 eylul; 3 Hı 2'.! birlndte.-:rin, tur. Bu, ı·tthil kafalarda yer bulan hir Mustofa arasında bundan birkaç 

ıa sebzelerin Batuma de sevke- .) ,-e 28 iklnclt~rJn; 7 l'e 22 blrlnc-1- ,-ehlnıdrn ibarettir. gün evvel şiddetli bir kavg:ı ol 
dılebildiğı zamanlarda Artvin da.1 k6nun. Sonra hlrl için fena -.ayılabllecek muştur. Bu kavgada hır.cını ala. 
ha kalabalık ve zengindi. Şimdi Bu malumatı \"eren yabancı ı-aze- bir gUn bir ha,ka..,ı için iyinin IJbl· mayan llüseyın, cvn~lkl gece iki 
de halinden memnun; yeşillik de- tfı bu tarihlerle ııon yılların bazı ta- dlr. ~ı~aı nıi lı.tiyorımnuz: Yukarı- arkada,şilc Mustafanın yolunu kc. 
ntzinde ağır a~ır, meıınnun, mc- rlhlerlnl karşılaştırarak aralarında daki tarihlerde 30 atmıto-ı: Turklerin serek önünC' çıkmış ve rakibini 

Kasımpaşada oturan Haticcnln 
?.1ehmct adındaki •·:>euğu, evin 
bahçesindeki salıncakta sallanır
ken bahçe koyusuna düşerek bo
~ulmuştur. 

Müddeiumumi muavinlerinden 

Üsküdar tramvaylarının 
belediyeye devri 

Üsküdar tramvaylarının lstan. 
bul Belediyesine devri için bütün 
formaliteler ikmal edilmiş ve dc
vb' projesi DahU!yıc VckAletinc 
gönderilmiştir. 

sut~ yüzüyor. Munis, çalışkan, u. ~öyle bir münasebet buluvermiş: en hil~·Uk zafer bayramı. Bu tarih, döğdükten sonra üç yerinden ya. 
yanık bir hıılkJ var. 31 atuııtos: Polonyaya taarruz. 1 belki Türklerı IBtlkllllerlnden nıah- ralamıştır. Demir. çocuğun ne suretle boğul

duğu hakkında tahkikat yapmak. 
tadır. Adlıye doktoru cesedin Mor 
ga kaldırılmasını lüzumlu görmüş. 
tür. 

üşümesine tahammUtü yoktu. Biran öl
müş olduğunu unuttu. Uyuyor sandı. 
Marıc Thercse'ln yüzündeki o korkunç 
ve feci m{ına geçmişti. Soğuk ve sakin 
bir hal almıştı. Glııdys yavaşça saçlarını 
okşadı. Hıçkıra hıçkıra aclıyordu. Ara 
sıra kızının öldUğOnü ve bunun acısmı 
biraz unutuyordu. içinde sonsuz bir hay
ret de vardı. Sonra yine çocuğunun ar. 
tık yaş madığını hatırlıyarak acı ve de. 
rln bir ıstırap duyuyordu Öyle bir ıstı
rap ki buna korku da karışıyordu. 

Biraz sonra carmcn geldi. 
Gladys onu görOnee hemen yir.c ağla. 

mağa b&şladı: 

- Ölciü. Gördünüz mü nasıl öldü? 
Diye soylenlyordu. • 

Carmen sert bir tavırla sordu: 
- İntihar mı etti? 
- intihar mı? Yok canım. Zavallı 

yavrum, neden intihar etsin... Yalnız 
çok klLn kaybNlcrck ölmilş olacak. Ni
çin kimseyi çağırmadı? Niçin bana scs
lcnmectl? Buna bir türlü aklım ermiyor. 

Carmcn yine aynı sert tavırla: 
- BfAnl <Unleylnlz dedi. A~amaıun 

faydası yok. FclAket gelmiş çatmış. Fa. 
kat zavallı kız için asıl felaket g.ebc knl. 
dığı zaman başlamıştı. Ştmdi belki de 
daha iyi oldu. Her şcyf olduğu gibi gör
meli. Zava.Ilı kız doğursaydı ne olacak
tı. O~ kim alırdı. Ya bir serseri. yahut 
da verecekleri paraya t.ama edecek kö-

Şimdi Çoruhun ilstündeylz. Di. 3 eylül: lnglltere ~e Franı;anın rum etıne-k l<ıtl)eceklcr itin fena bir I Mustafanın aldığı yaralar tehll-
bl düz kayıklarla kendimizi akın- Ahnanyaya harp lllnı. gündü; fakat bir de bize &Orun ba- kelı görünmektedir. 
tıya bıraktık. kıvrıla kıvrıla kc- 7 blrlnciklnun: PMtnktc Japon kalım! Cerrahpaşa hastenesirıe kaldırıl-
nar kayalıklaTa çarptık, çarpaca- taarru.ı;u, Tatlısert mıştır. Suçlular yakalanarak Ad-
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tü bir adam. Dctil mi? Sonra kızının 
böyle blr rezalet yapmış olduğunu ö'
renlrlerse siz ne olurdunuz? 

Gladys bu ı>ö»de tesellileri dınlemi 
yordu. Mütl!mndlyen söyleniyordu: • 

- Kabahat benim değil! Ben ona kö 
t.ü muamolc ~tm dUll. Bilakis yardı~ 
ettim dıyordu- Carmen bu hal karşısın
da: 

_ Şu halinize bakın. Mezar kaçkını. 
na benziyorsunuz. Haydi siz gidip yıtlı
nız. Biz Jcannc ile lazım gelen şeyleri 
yaparız dedi. 

Gladys ellcrile yüzünü kapıyarak: 
- Daha ne ya~aksınız. Size kızım 

öldü dedim ya. Artık yapaca1' bır şey 
kalmadı ki, diye inJıyordu. 

Carmen omuz silkerek cevap verdi: 
- BütUn dünyanın bunu haber al. 

masını istiyorsanız o başka.. fakat ken. 
dlnlze gelmeniz için sizin istirahat <'tmc. 
nlz !Azım haY,di gidip yatınız. 

Zorla Glad~ s'i yatırdı. Çıplak ayak. 
larını uvarak ısıttı. Cannen: 

Buz gibi olmuş .. ayaklarınız don
muş, dıyincc Glndys'in hatırına yine kı
zı geldi. Acı acı haykırarak ağlıyordu. 

- Ah yavrum kızım. Asıl onun ayak. 
ları ve elleri' buz gibi olmuş. Asıl üşü. 
yen odur, diyordu. Uzun zaman ağladı. 

Sonra gozlcrl açık yattı. Fakat uyuya. 
mıyordu. 

Carmen yanma olurmuş. onu tcselll 
ctmeğe uğraşıyordu: 

- H llydl çocukhı~u bırakınız dama
kul olunuz. Ağlamakla kızınız dirllmcz 
ki .. Olan olmuş. Şimdi yapacağımız iş. 

lerl düııünmcliylı. Çocuk ne olacak? 
Gladys yavaş sesle tekrar etti: 
- Çocuk ne olacak? 
- Evet. Ne olacak? Siz onu yanınızda 

alıkoyamazsınız ki. 
- Hayır. Hayır. Buna imkan yok. 

Bunu yapamam: 
- Beni dlnlC'yınlz. Size dı.işündükleri. 

mi açıkça söyliyeceğim. Siz yine blldi~
~zi yapınız. Fakat eğer bana ıtimadınıı 

~ P.>Zümü diı:ı.icıneniı lazımdır. Ye.. 

rım iş yapmayınız. Ya yanınızda alıko
yar ona bakar büyütilrsiinüz. yahut dıL 

eğer bu çocueu tanımayacak, ona bir 
isim ve bir içtimai mevki vermlyecekse. 
niz oınu hemen bırakınız, bir öksüz yur. 
duna gönderini;:. Şayet günün birınde 

cayar da geri almak isterseniz o zaman 
J: ıder, onu oradan çıkat'trrsınız. Yoksa 
öyle bir ailenin yanına verip de arasıra 
gidip hatırını soracak olursanız bunu he
men herJtcs haber alır. Eğer bu çocuğun 
mevcudiyetini gizlemek lstlyorsıu\ız mu
hakkak ondan şimdiden ayrılmanız la. 

zımdır. Eger başka türlü hareket eder
seniz, bu vaziyetten istifade edip sizden 
para sızdırmak isteyenlere açık blır kapı 
bıraltmı~ olursunuz. Anla.yor mw;uııuz? 

- Evet. Fakat onu bir öksüz yurdu. 
na veremem. Uzaklara gönderelim. Kim. 
senin haberi olmasın. Bol para verip 

baktıralım. Ben masraftan kaçmam. 
- O başka .. Para Uc her iş halledilir. 

Uzak blr y~rde bir sütnine bulup çocu
ğu ona veririz. 

- Peki. 
- Ben herşcyl hallederim. Siz merak 

etmeyiniz. Benim belediyede bir ta.n.ıdı
ğrm var. Çocuğu meçhul bir ana ve ba. 
badandır diyerek kaydettlrlrlz. GCıya 
~nim Bclıı: şehrindeki hastanemde do~
muş gibi gösteririz. Orııda bu ş<:kllde 

doia.n birı;ok çocuklar var. Bu de onlar. 
(Ar.U. ftl) 

liyeye teslim edilmişlerdir. Müd. 
delumumlllk vak'a hakkındn tah. 
kikat yapmaktadır. 

· Nimet At layı soyan:ar 
yakalandı 

EnılnönUndckı Nimet Abla ı:i~e 
sını soyanlar yakalanmışlardır. 

Bunlar Hasan ecuı deposunda ça
lışan Yusuf ve l\Iahmut adındaki 
bckçilcrdir. Ecza deposunda muh
tıelif ecza maddelerini çaldıktan 

sonra ı:lşenin dammı delerek içeri 
girmişler ve 300 lira para ile, 700 
kusur Iirolık bilet çalmışlardıı;. 

Suçlular işledikleri bu cürmü 
itiraf etmişler, Adliyeye ~sllm 
edilmişlerdir. 

TAKVİM 
24 EYLt)L 1942 
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VATAN 21 - 9 - Df! 

Askeri durum 1 Arnavut çeteleri 
1,-.-------------------.. 
1 sv;lingrat'ta ~~~ ı ş·~rtç.~.~ 

,---- Yazan: ) ( 

1 lb&!D BORAN 1 

Sta!ingrad muharebesi 

e, tallnıtrnd muharebesi, Alman 

~ ıırhlt tümenlerinin l>on He 

1ta1ya~1at1 a şiddet 1 i 
çarpışmalar oldu 

biriken 
mallar 

Galatasaray bu hafta 
Fenerie oynıyacak mı? 

, J..ondra 23 CA.A) - Britanova di G i 1 böl 1 d E ld h f 'olga nehirleri arasındaki steplerde' ~.. ki A tl k l r. or ce petro ses n C, r. o ôt e c.yasının 
harekete . ı;eçınesı sureti~~ ;ıı.ıl 20 :'::~l· .. ı~a\ M7:s:vu ;ayr~~:=rı?;,~~ grrde. Avlunyada vr. Kosvada da y G. Saraylılar iç·ın verdı"klerı· ka-
ıığu .. to da baıılaıh. Rus ınudataası ol 

1 
nd çete .faaJlyeti fazladır Buraları getiri'mesi için 

t lhte 
•·-

1 1
' ti d 

1
• 

8 
.. emrı s tı ak1 çctdcrın dağlarda ıuııyanıarın P'"trol tedarık ettıklc. 

ar n"""r na a e\am e< ıyor. •' . · .. db 1 f d d • k b b 
gün !lnrf'!n ve dah3. ne ku.dar d~ süre- faalıyet sahalarını geni~lettiklerlnl rı baciıca bölgelerdır. Ce:rnpta çe. te ir er o ınıyor rar an onme ir mec uriyettir 
ceji kMtirflemlyen mlıthl" bir ınuha- ve ycnı efrat topladıkla.rını hiiber teler albay Bilal Nevlşanın kuman 

• T vermcktedır. 1 d Tl d Ankara, 23 (\'atan) - Ti<'a- ~ 1 d re~. Doğu l'ephe1;lnde ıs a
3

4anbcri da:sırıdı. tc,ptanmış ar ır ran a Bundan iki gun evve yaz ığım t U var, Galatasaray klübünün o r.a 
böylr. bır muharebe olmadı; ~iinkti AMavutluğun dolu şimalınde ıtatyanlar örfi ıdare ılln etmış•nr ret \'ekaletıne gelen malum.ata bir yazıda stad hissesi nıesel~sin. 1 bağlı bir tarafları var. Bugün bun-
Ru11Jar bir f"hrin varoJilarında. ~e so· Oapaja bölgesinde Ruş~n Barkacı ve muayyen bır saatten socra 

50
_ ıöre Burraz \e Sh·lllngrad'da den dolayı Galatasaraylıların Fe- ıar klüplcrlni sahada cormek ls-

ka.klarınıla fimdhe kadar \'öyle blr j c;etelerıle bır İtalycın Sıyahgöm. külll~etli miktarda itha.ll.t eıya- nerbahçc ve ]3eşlktaş maçlarını terler. Böyle f>enevi 1200 liralık 
muka\·emet ıöst;rmemltlerdt. onun leklllcr tümenl arasında şıddetl· kasa çıkm<t yasağı koymuşlardır. ınız hirikml~tır. Bunla.nn tiiıratıe oyrıamamalarm ihu.,;usundaki karcı_ bir para için takımı ortadan çck-
1!,'ID, muharl'be Şl'hrin kenar nıcıha.lle· çnrpışmıılar olmuştur. Bır savaata Arnavutlukta ısyan kaynaşması getlrtılme"I ic:in kap eden tedbir· rın sakat bir dilşilnce ile verllrl - mek binlerce Galata.saraylıyı takım 

ı'nlyanl· 60 ··ı·· d B t ·4 ha ı ler alınmakta \"6 Tkaret Yf'ka- 20 li ı · ıerJne dayanınca, hemen tıeplmir., ... ar ı o u. 100 u yaralı var ır. u sy.anı zır ayanlar cini ve azami 1 O ra çın de bir larını ezeli rakipleri kar§ıı;ınclıı ~ör 
Olmak üz 160 •· · ll'ti ile ?\fünRkalU \'eklılr.tı tam 1 J"k Stallngradın aon uatıerlnı ya!jadıtını e~ .... ayıp vermişler- müslümaıı reislerdır. klüblin b r sene ı spor faallyt'ti. j mekten ve o heyecanı duymaktan 

ıandık. Fakat na ıl oldu bllıncm. Rus- --------:......:~ __ .:.;._..:..,--=..:...:.~~---------- bir i-,birllğl yapmaktadır. Birik· nln sekteye uğratılmasının doğru mahrum elnıek do~ru mudur? 
ların bu ~fer ftıllket karşıımıda yü- T •• k • • mi-, malların ~ctırtllmr.sl lc:ln olamıyacağına !~ret etmiştik. Bize kalırsa daıma ~ret ettı,ımtı: 
rekleri daha ı:ok pckleştı, hcps!nln u r s 1 yas e 1 son günlerde hitınırad'dakl Sarı kırmızılıların bu karardan gibi bunun mes'uliyeU pek büyük. 
blrdenhlrn ayranı kabardı. Caınlarını mıi~h:rek garda bulunan 'aı;on döneceklerine biiyUk bir ihtimal. bu yolda hesap vermek bu ıdilrc 
di~lerlne takaralr dö\ii,ınl'ye beşladı- c:a. .... ı inekle miktarımız ımo e ~ıkarılmıttır. le bakıyorduk. Ve yine şuna emi. 1ıeyeti için çok 1:uç olacaktır. 

......,.. ) ~ vaffak cılunması da kayda ve tak Bundan ı-unrıı muntaıanıan t · 
Jar. Ba mukavemet kan:ı!lında Al- hesinde hiç bir değişiklik yoktur. dire degcr bir h€ıdlsc addedilmek- niz ve kanaatimiz vardır ki Ga. Şuna da emin.z ki, idare heyeti 
rnanJ&r da ,a,ırdı&lr. Onla~ Rtalin- Bu siyaset müsc118h bir bltarııf. icap eder. tanbula aı;iınde 25 

\agun J;f'\ttek· lat•araylılar son da kllrnda ele~~ hu kararı verdi~inden dolayı dcıı;. 
tir. Ayrıca bu t'":"YPları hekll'tıııe· h C ı J:rıtddakl müdafaanın mum g8lı eri· lıktır kı manası Türkiyeoln ancak Muharebenin Kafkasya ve Ka- cckler ve bu a ta neli rakiplr ru b r harekette bulunmadıgını da 

'·ec-inl, Rus inadının tUkc--e.l:.fnl k ildi u df'!D i~ l 'llAyetlcrlmlze. şe\·ketmek F b h önUn ık kl d 1 t F k t k ki 
"' "e ,..,., 6 c m U lopraklannda taarruza radenlz sahillerine kadar ilerlemiş d eden tedbirler alın· ener a çe e ç aca ar ır. an amış ır. a ·a ne yazı . • 
beklerken iş büsblitün aksi old•. Rus- uğradığı takdirde müdafaaya geç- elması Mısırda yapılan savaşlar, ~kta':ıı~ap Etrafta dönen şayialara, kulak- şampiyonada lkı puvan kapatmak 
lar üııtellk taarruuı geçtllcr. Bu Rus mesidlr. Böyle bir siyasetin bugü. !ran ve Irakta mühim miktarda Jarımıza kadar ı;elen rivayl'tlcre o kadar kolay bir iş değildir. 1200 
taarruı.u, Alınanlan büııblltlin ~aşırt~ ne kadar tesadüf olunan bin türlil Inglliz kuvV'(tlerinin lahşlt edilmiş göre Galatasaraylı idareciler esa. ıiralık bir şcrc(iyeye iki puvan b:lc 
tı. Oyle ki kökle~mlş ftldrler~i bile ısiyast ve lktısadl müşk'uller ara. olması gibı hadiseler, şüphe yok ki S Ih . } sen sakat olan bu kararlıırınr!::ın feda -edilemez. Nerede kaldı ki 
dl'ğlfth'l'll. Alman radyo .. unun askeri sında ve Türkiyenln ateş bir çern- yent bazı vaziyetler ihdas ederek U şayıa arı döııcbilınek için bir yol ve tavas- Galatasaray idarecileri bir seneyi 
muharriri, radyo n&ljriyatı a.r.ıu;ııııla berlc çevrfimiş olmasına rağmen Türk milletini dcıha biivlik bir le ya\anlanıvor sut Pdecek bir merci arıyorlar. l!edıı etmiş bıılunmaktadrrlar. 
«Ruı.yanın tabak diz rökınl~oceA"lnJ, bütün muhariplere k~rşı tam bir yakk.uzla hareket etmcic mccbıı; mı::ı.. Son sôı olarak yine tekrar el. 
Rus m4ne\'1yafııun bir iki ağır darbe dürüst!Ukle tatbik edilmiş olması edebıleeek ma}ıiycttcdır. Fakat bu. Ankara, ~:; (Rady~ Gaze~esl) -ı ı.rer yazımızda lş~ret . et.tığlınlı j mek nıechıırlyetindcylz ki, Gala-
iltı ezllemlye<>eflnl, RD!ly&da mu,-af- ancak Cumhur R~si İsmet i~önü. ı;ünkü vazly-Ete bakarak dlyebill- ltalyan rad~osunun \erdıS-1 hır habc· _glbı ~·ıne t~krar ecfelım kı, bır k'fi. tasercıy idarecileri klüplerınln men 
faklyetıerln ~·a\-aş ya\'aş elde edllece.- nOn ve onunla beraber çalışanların riz ki Türk ml11etln~ıı kenc'tlsine r~ gere !<~inlnndlyanın bir sulh tel•lı· j büıı prestijini birkaç klııtnin kap. faati namına kararlarından dö"c-
finl» öyledl. Ru sözler, yıldımn bar- sösterdlkleri a"Zim ve iyi görüş sa. raı;;.men ha b .. 

1 
iı yapacağı haberı yalanlanmıştır. 

1 

risleriııe kurban etmek doğru de. rek bu marları O\'namalıdırlar 
b l 

ı.; • r e surük en~bllmesine · · > • • 1 naı.arlyeı;inln if1 ctllğlnla açık yeslnde mümkün olabOmişt r Bu tannm k i 
1 

t Dııter taraftan bır Bulgar ajansı ~ildir. Bu klupscverllk d<'gll btll;ı. Hakları olmay~n bir iı;tcıoın :verine 
bir itirafı detti de mıdlr'l kat'l bitaraflık şivasctinln, müte- a ç n or ada hiç bir sebep da Flnlandiyaya "Östcnle dostluk ki 'd rı i kl"' l ı ' · "' · " mevcut de~lldir. Hatta Rus Kara- ı tlc s"nd ı:;, •• "'tı ti An 'k . ı · ~ o. 

1 
areckertten b u

1
p er ne k&r!a getirilmemesi onları bir kaprisle 

talfngradd.a taarruz.a gcçııın yal- madl ve değişmez bir tarzda. bir d 1 ffl . ne e ı e ~\")e e n merı a~ ı ıyı bır hare e u ur:madıkları I kliiplerinin zararına har kete sil 

d ki R 
........ d 1 k en 7. osunun Türkiye Umarla to M • - • nrz ora a 08 m ...... taa ordtl!'>u de- taraftan Alman • Türk ost u mu rı d t · protes etu.,. bıldınlmektedlr. Hat· n1 gost.erlr. 

1 

rüklcmektedir. B•,.,ürıe kadar 
... lldl şı ld d 1 ·ı n a en erne edilmesi meselesi , -,. r. ma en ge]en \6 müt.emadJ- ahedcsile, bir cihetten c ngı te. bil Hı. bu husus, bugUnlerdc Moskornda Yukarıda da kaydettiğim ,.ib' ı;ilrUklendllcrse zararın ncresln 

tak 1 il e mevzuu bahsolsa. Ank11rn hü- b 1 B v v ı· · · ., ' -yen \iye edilen bir Rus ordu uda re _ Türkiye ittifak le t~ fine mu. k" tt 
1 

• u unan . endel ılk ye açıkça yıne t~krar edeyim ki Galatasa dl'n ıiönill~c klırdır diyerek döıı 
Al 1 h =============== umc n n mllletlcrarası kaıdclerc .. k · . ' • ı · . ~ · maa liO ı ocna. ı•ı mallOp etmlye = tamam ile riayet etmek surctlle bu soylenece tır. raylı ıdar.~ciler ergcç bu kararla. mclldır. Bize de öyle geliyor ki, 
~aıı,ıyor, RutJJarın yaptığı bu korta- Fon Bock azled ildi nu ha!ledece"'lnde cUph dil . Zonriuldak Posta rından donmek mecburlyetlndC'. son dakikada döneceklerdir. Çün. 
rış taarrutları, AlmanJarı ~taJlngrad- ı.; " c !' emez. 41 dl ı dön c ki d' k" b 1 1 · · 1 <Befı ı lnddf') ):( Türk cfkArı umuml.vcslnl esaslı M~u-·du··rı ı·.· ""gu·· r ~r v~. _e e . er ır. . u u on ar çın bır mecbur y~t-

, da IMr kat daha mlişkül vaziyete sok- B k tle ın bı ık ı Stokholm, 23 (A.A.) - Sevcns· bir surette meş"ul edebilecek "ft- ır. u n r ~ene 1 şııo:- l ı 
muştur. Eğer Ru!!lar bir mll"-affak 0 

-'" ı l ak b 
1 1 Al 

ka Dagbladct gazetesine göre gane tchdıt membaı SovvetJcrln Ankara. 23 (Vatan) _ Milnakali\t 
1 "ı: e 'v anı ve unu hislere Kemııl ONAN 

o ur arsa, mantarın bühin yaz &e- " '~ k b t k hakk ki 
feri belkl de uzun bir rie4t harl'ketl Von Doek'un cenup dofıı ordusu Boğazlar üzerinde ~mperyalis t ba. Vt'kaleli Zonguldak postn, tt'lgraf ur an e mc ı ınscye '" - * 
ile kapaıw·aktır. Bunun ltlndlr ki bqkumandanlığından alınmaaı, zı iddıalarda bulunduklarına dair mUdUrü Kadri'yl Niğde'y~. Niı!dc rllnıeı~1iştlr. E_v"'.el~ şunu hııtrrlat-
:\fareşal .Fon BcK'k, şimalden ~"llpılan görüş lhti!Uından çıkmaktadır. yapıla.o lf~aat olmuştur ki bu t.eh. mlldUrU Hakkıyı dil Zonguldağa nak· mak ısterlz kı:. ~~arec! demek. bir Hatta . ig maç'arı 
Ru~ taarruzlarını kırmak, ordtteunun Bu gazeteye göre Von Bock. aynr dide karşı da Londra ve Vaşlngloo ıetııılştir. işi cıkm~~a . goturen ınsan demek 

t 
zamanda Stalln...,.ad"a hücum edil· derhal Ankaravn t•minat vermek. 1 değil.. btlakıs kurtarıcı insan de- Fenerbahçe 5tadı: 

şimal yanını u~. gerl8lnl muhafu.a e - ..,. " ... kt mek kaY&'tJ"unıı dfü:mlilttir. .Fakat meksizln, kuvveUeri Kaf'kasya te seclkmemlşlerdir. Buna rağmen tin. İran ve lrakı vadetmıs olduğu me . ır . Saat ~2 SUlcymanlye • Taksim. Ha. 
bu, tak\lye kuHetJerf almao;;ına bağ- harekltmda toplamak istiyordu. Tilrk ve Rus mnnasebctleri bilhas. hakkında İn~ıllz gazetelerlniı1. ha. Bız şuna da kaflyetle ~minlz kt>mlerl. Muzaffer. Sadık, Nurettın. 
lıdır. Ru~lar bunu anladıktan için Von Bock. Stallnçad'ın Alman· sa Von Papen'e kcn·şı yapılan sui. berlcrlni kat'i sul'Ctte yalanlamış. ki, Galatasaray idare heyetinde bu S~~t 14 

Ist.. Spor • Vefıı . Hııkem· 
,·oronej'ıll'.n I.adoga glS1ün11 kadar tara ~k yUsek insan kayıbma kasd failler)nitı muhak{;mesl esna_ tır. Yine Von 'Papen'in, \•azlyet ne 

1 
karar ittifakla ve-rllmemlş ve ke~., teri. · elAml, ~ıhat, Reşat. 

uzanan Cf!phecle teııblt ~rruzlanna mal olacağı kanaaUnde idi. sında oldukça mOşkUI şartlar için. olursa. olsun Almanyanın TurkiyC' dllerinln lylaüfllndüklerine iti. Şeref tadı: 
glrlttller. Eter Almanlar ·~tallnrrad Londra, 23 (A.A.) - Yabancı mah- de cereyan etml~t1r. Almanya~·a l'e f•ıihu mııhı:f"za edeceğine dair madımız olanlar bu karara iştirak Snııt ıo A. Hisar · Rami. Hakem· 
mrydan nmharebeAlnl kaybederlerse, fillerde dolaşan şayialara göre, geçen gelince. Von Papen Türkiye harbe olan beyanatı dn bu vaziyetin mil- etmemişlerdir. Çünkü klübünUn ll'rl: Rıza, Mustafa, Ziya. 
Kafkuyadakl nıu,affalclyetıerJ de sene bu meVliimde olduğu ı:-lbi Hıt· girme{!! k::ıbul ettiği takdirde Al- talaası esnasında ayrıca kayda şa. menfaatlerini ve kliiblinün presti. Saat 12 Galata • Beylerbeyi. Ha-
bo,a gidecektir. ler'le generaller 11rnsmda yeniden an- manyanın kcr.dlslne Surıye, Fılls. yan ı;:örülmck icap eder. jisl~l düşünen bir idareclııin böyle kemleri: Bülend, Mtinir. Halit 

laşmazlıklar belirmiştir. 1 bir karar vermesine ve böyle bir Saat 14 Kasnnpaşa • Davutpaşa. 
St.alingrad'ıla şlmtll Ru!lların yap- i ı p h k 

.. 
Yabancı g.azetelerin yazdıklarına 1 ı•rı•nç p!yasası r•n ı•sar -t d arnra iştirak etmesine imk~n,Hakemlcrl: Şazi, Mmıtafa , Zeki. 

mak hıtf',dlğl şudur: ŞchrJ müdafaa a . ın a 1 
gore HlUcr'm fikrince Stallngrad - _ • yoktur. Saat 16 Bc:şlkta~ · Beykoz. Hakem-
dil.ştUğU takdırde doğuda bir milda·' (Başı 1 lndde) _ .. . .. .. . . . . . Galatasaray klübünün bir muhi. lt>rı: Adnan, Necdet, 'B3ha. Mf'n ordu ile şlmıılılen taarruz eı1en 

'Rus ordu~unun birleşmesini temin et- Jugunun resmı istatıstıklcrıne ısll-
mek. Bu da, her iki ordunun müşte- faa hattı kurulacak ve bu hat niııbe· hiç bir zaman 200 çuvalı ı:eçme. nat ederek ortaya koyuyoruz. St (" t b • t •• } •• Zirai kalkınma için 

faaliyet başladı 
rf'k mukahll t.aarrur.lar yaparak Al· te~ dn.hıı zayıf kuvvetlerle mUd~faa mlştlr. Hatta şimdilerde bu mlk- Öğrendiğimize söre. İstanbula a tn gra ır ur U 
man ı;ol cenahını bir bor.pna uğrat· edılerek tcllkeUi bir kış harbınln tar 100 . 120 çuvala bile yakla:ıa. 100 . 120 çuval pirinç geliyor diye d ÜşmÜyor 
m&'<ına bailı kalmıı:ıtır. ı.,te 1'1areta1 önUne s-eçllecel<tir. Generaller ise mamaktadır. Mevsim sonu olmak karar verıldiğl dıinkU giinde, yal. 
\ ·on Bock da bu Rus taarnız plAnını e~elll: bütün Rus ordularının yok itibarile piyasada pirinç azalmış. nız Karadenizden 300 küsur çuval (~ı 1 

incide) (O) (Batı 1 hw~) 0 

boşa çıkarmıya ga~ret ediyor. edılmcsl hususunda ısrar ediyorlar. tır. İhtiyaç fazla olduğu için bu. pirlrç gelmiştir. Diğer mıntakalar. çalı§m&ktadırlar. ğcr taraftan da devlet eliyle yapıl· 
Londra 23 (A .A) - Reuterin a.s-

1 
il Berlln, 23 (A.A.) - Alman or- makta olM. zirai istihsal ;cinde hıs-

Bakalım bu •tratcJı oyununu han- ' · • raya mal ı;önderen ç ftç er veya den gelen pirinçler bu rakama da- ..., keı1 muharrirl yazıyor· . dulnrı umumi karar"ahının tebll- sesine d11--"i başarmaktadır. Ziraat 
.....- · onların buradaki mUckklllerı faz. hil de~ildlr. "' .....,.... 

r;I tarar kar.anacak! staun •• ~1n Hlllerıe rrener 11 1 asında ~·eni ti At·. mekteplerinde de devlet istihsalinin 
bu ., a er ar · la rı.,_·at 1stemekledlrler. Talep faz. Bundan başka "'"nkü lçtı·man ı·ş. ti akıbeti \e dola~·111Ue yaz seferinin - den lhtll .. f kt ğ h kk d h b • ""' arttı ı .... ı 1 ktad H " " çı ı ı a ın a a er.ıer 1 1 ld ğ t 1 fi ti •n Kafka,<;)'ada du··.,ma""'ıl c'dd ... tlı· rı maaına ı.-ı'ı ma ır. ara-a, ma az, o u u r n ua ar • • tirak "dıp hLık1·ımetıı1 pirinç mah. ~ " ... v' ... yıık nl'tieesl. bu muharebenin sonun· gelmA.ı.e b ı t B ibl u JUk " " '" lara it lfU 'kl d ""' b" d k "'0 aş amıf ır. u .. g ç • b' ı J 'k il d " it muka\·emetine raıwmen Alman hil-

8 
ç 

1 
er e "" ın e arın . "' . ı "l'Yr o ao yu se şe o.,ru g - sulüne el kovacağı yüzde 10 ve ti 

da helli olacak. ler. •\ıphesiz ilk dAfa olarak başg"ft· kt dl " nadft• y~pılarak ekime "ft~ıanmı•tır Y ... ..,., cumları devam etmektedir Kar. "° " .,..~ ... • 
termlyor. Fakat bundan evvel 1 Al· me. e r. yüzde yirmi kararının c;onradan • z· t V k'"l ti d" · B "k r il l ·· ti ·· d kıı"y"rı•n bır lıınanı önünde bir .ıraa e "e • ken ısıne bağlı mU· 

Zeynep Sultan camiinin 
kurşunlarmı çalan hırsız, 

bekçinin elinden 
kaçarak kurtuldu 

Evvelki gece Alemdarda Zey-
ncpsultan camllnln kurşunlarını 
sökmekte olan bir adam, Alemdar 
bekçisi tarafından goriilerek' ya. 
kalanınak iizere üstone yüründüğü 
sırada meçhul hırsız, elinde bulu. 
nan kazmayı bekçinin Qzerlne at. 
rnış ve kaçm~ştır. 

Hırsızın aşırmak istediği 180 

kilo kurşun yerlerde bulunmuş; 

nıusadcre edilmiıJllr. Firari, zabıta 

Uırıırından şiddetle aranmaktadır. 

Kedi ve köpeklerle 
mücadele 

İstanbul Bcledıyesi son gUnlerdc 
t>Okaklarda serseri bir vaziyette 
dc.laşnn kopek ve kedilerle müca. 
deleyl arttırmı!jtır. Yapılan son 
bir istatistiğe göre Uç ay lçir.de 
3053 kôpek, 1074 kedi öldürül. 
rnü:stür. 

man genel kurmayı ihUyat ta\•siye u yu sc ış n ıaye on muz c- tatblkına geçilmesini isteyen kim. esseselerde t t'h ı· .. il Uzd ki ki ilk ü 1 i kad d va n ı .vüzer havuz ve orta tonaJ"da bir n s 
1 

sa ın on m . e 
ettı~ı halde HltıAr l"'hlikelAri göze ayrn • g n er ne ar e ı seler, bund:tn birkaç ay cvve Ti. 6 b h hal tt 1 t e. Q "' " d k b h 1 k · gemi bomba ısabetile aıwır hasara ene e eme ar ırı muını ıs e· 
alıyordu. Şimdi ise vaziyet tersinedir. e ece ve u sene ına su ço ı raret Vekiline s0z vcrıp pirlr.ç p!. ı tı 6 ı mi,tır. Şimdiki halde Ziraat VekAlc· 
H!Uer'ln plAııı büyük ve kuvveUI f~zla oldulu için, bundan son~a yasası elimize bırakılırsa biz . pı. ucram ş r. ti miluseselerlnln arzettiği manzara, 
mUstahkem bir mildafaa hattı tesis fı~·atlar tekrar normal sevıye;> e ~n'ç plyasasıhı tanzim ederız.. Stalingradda ve cıvarır.da mu- ge<::e ve gUndUz çah~ak ,artlle bir 
ederek çok yorulan ve bUyUk kayıp· ı donecekti~. . diyen kimselerdir. Ve bunl~r o harebc son derece şiddetle devam ekim seferberligine girişlldifl mırke· 
Jara uğrayan tümenleri, tmklın hasıl ' Eğe.~ ~~~~met .. el koyma va~lye- zaman teşkil olunup h~la faalıyet. etmektedir. Şehrin merkezinde ye. zindcdir. 
olur olmaz istiraha.t eW k • tile koylunun yuzdc 10 ve yuzde tc bulunan pirirç komıteslnc men. nlden ilerlemeler kaydedilmiştir. 

mıe gaye 20 h 1" - ld l k sini hedef tutuyor. Bundan başka ma su. unu evvc en a mayaca sup faal azalardır. II~le bunların • Stokholm, 23 (A.A.) - Stalln. 
Hitler bUyilk kuvvetıeı·ı batıya nak· olursa. pıyasa daha çabuk feraha l'lc>i- · "'1 • E'.ıncleki pırlııçlerl 90 grad kesiminde muhasımların faa
letme tasıı\'\'Urundadır. Buna muka· kavu~ncak ve lstanbula bol mlk. kuru~tan plyase.ya çıkarıyorum, 
bil Alman genel kurmayı böyle bir tarda pirinç ıelecektlr. fıyatları düşüreceğim. Bu mahsul 
hareketin lmkAnsı:ı: \"e çok tehlikeli Pirinççiler Vahye . ricada bulu. eski sene mahsulüdür. Yeni sene 
olduğunda ısrar ediyor. ÇQ.nkü orta· narak demişlerdir kı: mahsulü bol olduğu ıcın fiyatlar 
de henüz mağlQp edllmmılt bUytık c- Eğer mahsul bekletilmez ve daha da aşağı düşeccktfr.ro dlyer. 
bir Rus ordusu vardır. Alman komu- yüzde ttıbarile hükumetin alacağı ve piyasaya bir katre pirinç çıkar. 
tanlannın kanaatine göre, Rus ordu· miktar bilahare alınırsa, 'o zaman mayan bir kimsedir. 
!arı imha edilinceye kadar taarru~ buraya bol pirinç gelir ve fiyatlar Bunlar bugün hükumetin aldığı 
de,•am etmek lAzımdır. 100 ita 110 kuruşu h•ç bır zaman karıırın talbikına engel olar.ak şe-

Verllecck karar ne olursa olsun g<çmeı;.ıı kilde Valiye bir muracaatta bu-
Almanlorın tatbik etmek zorunda Vali pirinç tüccarlarının bu di- lunmuşlar ve dileklerinin clerhRI 
kalacakları strateji tehlikelerle dolu- !eklerini haklı bulmuş ve derhal mevkii tatbikn l~:lnulnıası için 
dur. Vekaletle temas edilerek bu ar. Ticaret Vekaletine muracaat edil. 

Almanlar Stallngrad'ı zaptedemez. zunun yerine getirilmesini, yani mesini istemişlerdir. Bunların bu 
lerse. asker! plluılarında bilyllk de~I- j yüzde 10 ve yüzde yirminin son. isteklerindeki manaı1m biiyiik 
şikllklcr ~·apmak zorunda kalacak· ra~an alınmasına karar verilerek ehemmiyetini takdir etmekle bc. 
!ardır. Bu takdirde Kafkasyadakl Al· lstıhsal merkezlerindoo derhal Is. rPhr>'" şıındiyc kadar ya!llrkları 
man ordulan tehlikeye gireceği Sta· tanbul piyasasına plrinı; gönderil. hareketlerden ve verdikleri sö:ı
Ungrad'ın şimallnden Voronej'e ka· mesini temin edecek mahiyette lı•ı·d n bu kararın kendi lehlerlnt> 
dar uzayan şimal bölgedeki Alman müracaat yapılmasına karar ver- olmaktan başka hiç bir şey ifade 
ıruvveUerinin durumu da tehlikeye miştlr. etmlyeceğine kani bulunuyoruz. 
maruz kalmış olacaktır. Dünkü müzakereler neticesinde İstanbulun pirinç piyasası tamu-

'Varılan ııeticcleri ve alınan karar. men inhisarlarına bırakılmı5 bu 
tarı aynen yukarıya ı,:cçlrdlkten tüccarlar böyle hareket etmekle 

liyetine ve ye.ıımek azmine ra~men 

dUnkü ıün h>ç bir yeni önemli ha

dise olmadan geçmiştir. 
Ketballno . Dubovka kesiminde 

Sovyet kurmayı üstüste karşı ta
arruzlara geçmekte ise de ciddi 
nctice-Ier alamamaktadır. Maama. 
fih Alman askeri mahfıllerMım ai!ı. 
kası şimdilik Stalingraddan doğu 

Kafkasya cephe:;ine dönmektc>dir. 
Almanlar, dol!u Kafkasyada dün 
bir hiicumla ~tkoj~'yi işgal et
mişlerdir. 

Moskova bu meviilerin terke
dildiğinl heııilı; kabul etmiyor. 

Dab& 15 eyhllde Alman müfre. 
7plc• Hıız"r sahilini tal(ip eden ve 
Maka.chala I~ Astrakan arasındaki 
demlr,·c;luna ul~mışlar ve bu yo
lu kesmlşlerd'I. TArafsız miişthlt. 
1 • r. bu kesimde ylllcında önemli 
gelişmeler beklemektedırler. 

:stanbutun mahrukat 
ihtiy2cı 

Ankara, 23 (Vatan) - Iktısat Ve
klletlnden öğrendiğimize göre, Iıs

tanbulda kurulan mahrukat orısı 
bugüne kadar 57 bin çekt odun depo 
etmiş bulunmaktadır. Ayrıca ofise 
alt 700 kadar vagon da yollardadır. 
Şimdiye kadar temın edilmiş olan 
odunlarla ıstanbulun senelik istlhlA· 
klnın yaruıı elde bulunmaktadır. Ik· 
tısat VekileUnin \'erdiği emir üzerl· 
ne ofis yakında memurlara 6 aylık 

taksitlerle odun verecektir. Memur· 
Jarın ihtiyacı kapatıldıktan sonra baş
ta fakir semtler gelmek üzere halka 
da odun satılacaktır. Ofisin aldığı ter 
tlbata nazaran odun tevziatı havalar 
sotumadan yapılacaktır. Ofis elde 
ettiği ve edece~! odunların hPpsini 
birden satmıyacaktır. Bunların mD· 
him bir kısmı havalarm soğuyacağı 
zamana bırakılacak ve serbest plya· 
sadak! fıyat, halkın aleyhine y'llkse· 
lirse elindl'kt mtılı piyasaya sUrmek 
auretlle nlzım bir rol oynıyacaktır. 

Bu 
Akşam 

iPEK Sinemasında 
sonra. hergün plyasııda milıJnhede belki hükümetin aldığı ufak mlk-
ettl,imlz neticeleri sıralamaktan yasta olma.kla beraber mühim kıı. 
kendimizi alamadık. rarın tntblkına engel olmayı dii. 

Bugiln. başta en büyük plrlrç şünmüşler ve yüzde mlklArı son. 
muhtekirler! olduğu halde dünkü radan almsın diyerek, Maraşta. 
lçtimaa l:ılirak edip fikir yürüten şurada burada topladıkları :malları 
pirinç tüccarları, İstanbu1a glincle bir an <vvel İstanbula getirerek 
ıoo çuval pirinç gelmedl,lni iddia ı depolarına stok etmek ve kı~ın is. 
etmiş ve idare teşkilatını temsil tanbulun karşılaşaca~ı· müşkUI 
eden kimselerin yanlış yolda ka. günlerde, ellerindeki pirinçleri ka-

Cephenin diler ke5lmlerine ge. 
1..-cc !'ZCümle Voroncj kesiminde 
Rusların şehrin batı dolaylarında 
sıdcl<-11• nı11harebf'ler verdikleri v~ 
burada Alman karşı hiicumlarmın 
zırhlı tesklllerle destekl<'nerek 
çarpıştıkları haber veriliyor. Sov
yetlrr. Rjev'rle oldukça kuvvetli 
hücumlara geçml§lcrse de elle tu
tulur bir netice atamamı~lardır. 

Doöanlar köyünde 
linyit madenleri 

Sencnın ilk bilyük süper filmi ... Renkli 

KAN VERGiSi 
Baştan nihayete kadar heyecanlı, muazzam ve mOthlş sahn:lcrle dolu 

harikultı.de Film. Baş Rollerde: 

RllNDOLPH SCOTT - GENE TIERNEY 
DIKKAT: Numaralı koltuklar n erkenden aldırılması rica olunur. 

Telefon: 0!89 

rar ittihaz etmelerine sebep ol. ra borsadan istedikleri gibi piya. 
muşlardır. saya sürmek için yapmışlardır. 

fstanbula her&ün piyasanın lhtl. Tüccarın tUccarı kontrol sistemi. 
yaemı karşılayacak miktarda pi- nln ırıas ettiği bu günde, tüccara 
rinç ~elmektedir. Bız bu iddiamızı tekrar güvenmek herhalde iyi ne. 
islanbul Mınlaka Tlcer~t müdür- tice vermiyccektir. 

Londra. 23 (A.A.) - Rcuter A. 

jansınrn hususi muhabiri taratın

dan bildirildiğine göre, Sovyet mu 
hafaza kıtalarına mensup takviye. 
ler geceleyin Volgayı geçoer~k S~
linçad'a varmışlardır. 

Ankara, 23 (Vatan) - Tavşanlı 
kazasına batlı Doğanlar klSyUnde bu· 
lunan linyit 111adeninln ı;arp linyit· 
leri mUeı<!'esccılne satılmasına Vekil· 
ler heyetln<:e karar verilmiştir. 

Bursa defterdarl .gı 
Ankara, 23 (Vatan) - Maliye Ve

kaleti Burııa defterdarlığına VetE"ller 
temyiz komisyonu lzuı Hayreddin! 
te.rficn tayin etmiştir. 

Papadan tavas
sut mu istendi? 
A Jan~ lttıherlerl, Amerikanın 

&'="~ Vatikan mlimeA!ıllinln Paıı.t 
ile görüştiifilııll bildirdikten Eonra 
bu münıesısilln Amerika) a ı;ltmek 
iııere oldu~uıııı da haber ,;erdi. 

Bu :r.lyarct \e hu l'.\ıthattf'! araba 
iya ı bir ntl'lna a.rnn~billr mi? 

Fazla maJfıınat ,·erilmedlf:ı itin 
bıı horu ta hlcblr şey sn)lenemeı.. 
Ancak bir hafta kadar cn·eı bir in· 
glliz gaı.r.tc inde çıkıp da ba,ınımı· 

za geçmemi~ olan bir yaı:ı, bu 7Jya
ret \ 'C ~yahııt haberi dolayısllc ha· 
tara gelebilir. 

«l·orli hlre EHmln,; Z\11wıı1> J:'IUe· 
te!ilnln diplomatik .}•tarı tarafında, 
Jaı.ılıın satırlar aynen ~udur: 

«Hltlıır Para·~·a. Almanya ile Rir
lt:~lk milletler arıısındıı tavn!lsııt f'!f· 
mi'. ı hakkınılakl da' etlnı tekrarla· 
mıo:tır. Hıısv,1 hlr memur Rı.maya 
ı;clml ,., Vatlknn dıwleti kAtlhl 

Kardinal tarafından ~nhnl edilnıl~· 
tir. Bu murahhasın lsmı gizil tutuı. 
m:ıktııdır. Fnkcıt bunun. 1940 da 
Muso;ollnl ili'! harışmış olan Fran a
da muklnı Faı:ılst aıe, htarı bir ı:-ru
ra mensup olıluf:u hllinl~or. ,\iman. 
lar, eğer rapa bir defa daha Alman 
trkllfinı rcddeeek olursa bu adamın 
'ken.,I Ml'J1'111rları nlınadıı!:ınt ileri 
t>ıırrhllecek durumda bulunmak h· 
ti.) nrlıır. 

«llilierln l'apa'ya tl'lkiniode ge· 
ııo:tırdlA'I ha'lı"a dü~Uıır~. her u· 
nı.Rn olduğu g'lhl, ı\ Hupada Bnl,P· 
\!Zilli' "'I «:~kmPktlr. J>apıı., nlU~ft'• 

rC'k hir imhaya son 'f'rilmP«inl \'C 

onları ~·ok ctnıeğc uğra an l\fo ko· 
\'1')'1\ karşı birle mcslni muh.ıırlrll'

re fa\ ın-~e dın et edllınlştir. 'Iek· 
lil edilen tl'z. Alnıanlarm Ru!t.y&da 
u.aferlerinr» bül Uk ı;ii\·enleri olma. 
dığını dols~ , .. ne glhtermektedir. 

dııJ;lltcre 'e Amerika hükfJmf'!f · 
l<'ri bir 111,l~ma ulhune \'&nlmal< 
1!,'ln bir mii<1detteııheri gir1,lll'n te· 
şebbu~lerden hoberdardır. Bııy Eden 
Ye !\torri" on """ nutuklarında, tam 
7.arcre kadar hıırhe df!,aın clınl'.k 

hu .. uı.unda Blrleı,lk millt.tlerı kl'sin 
ka rn rını tl'!ylıl için hıınıı fırsııt bil· 
mişlerdir. Bu itibarla \'atikan"ı'l 

muharipler ara ında bir ulra.,ma 
barışı ~llralmak ~lbi tr.hlikell bir 
io:I U!ıtUnc kolayca alamıyacai:ı an· 
ıa,ılır.» 

Amerika Vntikan mlimes ilinin 

J•apa ile göriı~nıesi bu ıı.ahrlarb 

Uglll olsun \ eya olnıa!'.ın, hu '~I'<' 

llr. lnı;lliz. ı;ozetesinln Hrdiitl habe· 

rl ka}dctmedcn ı;cçnı,.k pollllku 

olaylarına bigane kalmak olurdu. 

Sa- ip 

Mihver <levietleri 
çıkmaz;-, mı girdi? 

(Başı 1 incide) -
nın t.A.bl:eri araJ>ında hayal inkisarı 
,·ardır. Bu t!bller arasında ~mdı 

Italyayı da saymak ıazımdır. Geçen 
yıl göııtcrılen gil\"Cn yerine şimdi si· 
nırlllik hllküm sürmektedir. Bu tAbl
ler, bu yılki Rusya ha.rblntn noksan 
kalacağı ve bir kışla dahıı kar~ılaşı· 
Jacağını gözönilnde tutuyorlar. Bu 
memleketlere yapılan akınlarda, ken
dilerini gelecekte bekliycn şey hak· 
kında aydınlatmış bulunuyor. Macar. 
Bulgar ve Rumen şeneri nihayet, 
nutuklarla ı:azele makalelerinin ve 
Yahudiler aleyhindeki kanunların ka
zanılan toprakları muhafazaya kflfi 
olmadığını ve memleketlerinden daha 
müsbet fedakı\rlıklar ıstencceflnl gö· 
rllyorlar. Fakat halk, bu fedaklrlık· 
!arı yapmağa mUtemayU olmadığı 

için titriyorlar. Geçen yıl Mihverin 
şiddetli taraftarı olduklarını idd s 
eden ve Alman zaferinden emin bu· 
lunduklarını söyleyen kimseler, bu 
yıl, ıılnirlntklerlnl gizlemiyor ve artık 
Mihverin zaferinden bahsetmiyorlar. 
Bunlar da <bu çıkmal:dBn nasıl kur· 
tulunulacağı> endişesi görll!Uyor. 

Çörçil, den:z işçi· 
lerine h1ta betti 

(Başı 1 incide) (// ı 
t111liminl ve daha acele tamirat lora· 

sını uuzam eden takrir suretini tıım 

bir ittifakla kabul etmiştir. 

lf nazırı B. Bevin ile deniz birinci 

Jordu B. Alexander söz almışlardır. 

Deniz lordu deniz ticaret durumu 

mevzuu etrafında açıkça fıklrlerinl 

söylcmişUr. 

Deniz tıcarct işı hakkında mahrem 

bazı izahlar yapılmışllr. 

Toplantıd3 ytlksek rUtbcll deniz 

subayları da hazır bulunmuşlardır. 

Kaymakamlar arasırda 
Ankara, 23 (Vatan) - Savur kııy· 

makamı Hadi Kulp'a, Manısa vllAye· 

ti idare hcycU lizal~ıııdan vek~et 

emrinde bulunan Sezai, Kandıra kay-

makamlığına; Osmancık kaymakamı 

Şe!lk Bolu mektupçuluğuna gelirli-

mlşler, Diklli kayrnakanu Kemal de 

vekfllct emrine aıırunı~tır. 



, 
BULMACA 

Soldan sağa : 1 - B ir taşıt. 2 -
Ku r. dura tozlu J! u ; B ir kap. 3 -
Çizgi ; B ı r işi n ba~ta gelen mecbu. 
rıyetl. 4 - Anglo - Sak!'ion kızı; 

Sanat. 5 - B•ş ; Danslı müsamere. 
6 Doğu rtan , İs! cimın şartlarrn. 
dan b iri . 7 - Mal; Yaprak s igara
sı . 8 - Kurum , Kasık. 9 - Hatı_ 

ra ola r. ; Çalışan. 10 - E ski blr 
Türk kavmi; Bir şeyin muayyen 
zamanı. 11 - Bazı meyvaların 

şurup yapmağa elverişll olanı . 

Yukarıdan aşağıya: • 1 - Ege
menlik. 2 - Eski bir unvan; Bir 
erkek adı. 3 - Gü,zelllk : Isırma 

vasıtası. 4 - B ir hayvan; '"Bir ku. 
maş. 5 - Bir r evi ücret; Okkalı. 
6 - Nebat ipliğ i ; Eşgi z yar. 7 -
Dans; Ulaşma. 8 - Kapı; Bır h•y
van. 9 - Ce t; Alemşümul. 10 
A.c;yada b ir göl; Baya~ı. 11 -
Hcy'et ilmi. 

l){'">i:l' Bt'J,\IACANJN HALLI 

Soldan sa ğa : 1 - Öz ; Kaval; 
Ta. 2 - Pirene ; Sen . 3 - Karış. 

4 - l\l h. Acar. 5 - Tombala. 
6 - Et! ; Rih. 7 - Kadırga. 8 -
Eyer: Mıh . 9 - K!Ier. 10 - Mal· 
Alanya. 11 - Ar : Çilek ; Is. ' 
Yukarıdan a.şağıya: ı _ Öp; 

Öreke~ 1\1a. 2 - Zil ; T ayyar. 3 -
Maide. 4 - Keke; Irk 5 - Anah
tar. 6 - Ver; L.11. 7 - Muamcle-
8 - Şa b; I rak . 9 - Carih. 10 -
Tevali ; Ayı. 11 - An; Rahle; As. 

ZAYİ 
!stanbul, İtalyan konsoloshane

s inden al dığım 3586 numaralı pa. • 
saportumu, 31 29701 numaralı 

lkamct tc.zkc rcn1l ve ekmek kar. 
r.cmi za:rt ett im . Yenil erin i çıka. 

racağımdan , es kilerinin hükmü 

bakımı güı.elllj'ln en 

birinci şart.dır. 

PETROL NİZAM 
Her eczanede eatılır. 

ZAYi 
Polise girmek için almış oldıı . 

ğum heyeti sıhhiye raporunu zayi 
ett f;ımden yenisini alacağımda • 

eskisinin hükmü yoktur. 
Fcriköy Avukat caddesi 

Ru~n So. No. 9 
Ahmet Duranı Özdilek 

ZAYİ 

Beyoğlu 29 uncu llk okulundar 
937 • 938 senesinde aldığun ~eha... 
detnameyi zayl ettim. Yer.isini çı. 
karacağımdan esklsinln hükmü 
yoktur. 

Kenan Şener 

Radyo 
BUGÜNKÜ PROGıtAM 

SABAH 
7 .:10 Prosrram ve saat ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım , 

7.40 Ajans haberlerl, 7.55 Ka rı

~ık program (Pi.) 

6GLE 
12.30 Program ve saat ayarı. 

12.33 Karışık program (Pi.) 13.00 
Pe~rev, semai ve !;arkılar. 

ARSA!\I 
18.00 Program ve saat ayarı, 

18.03 Çifte fasıl, 19.00 Konuşma, 
19.15 Tangolar (Pi.}, 19.30 Saat 
ayarı ve ajans haberleri , 19.45 
Serbest 10 dakika. 19.55 MUzlk, 
20.15 Radyo Gazetesi, 20.45 Uver
türler (Pi.) . 21.00 Konuşma, 21.15 
Müzik sohbetleri. 21.45 Radyo 
senfoni orkestrası, 22.30 Saat a-

Ro~ent hal Haim Vitali yarı, aJans haberleri ve borsalar, 

Asmalımcsçl t , Pi rem::e~c;i _:S~o;·-4;3~~~2~2~.4~5~Y~ar~ı=n=k~i~p~r~o~g~r~a~m~v~e~k~a~p~a.n~ış~ 

yoktur. 

~İİİİİİİİİİiiiİaİİİİİnİİİİİI- Kıı; ,.e Erkek kısımlo.rı ~ 

BOGAZİÇİ LİSELERİ 
ifna ~ımfı - İlk - Ora - L:se 

başlanacaktır. 

Yatılı ve yatL!ız ta.ıebe kaydına ve eski talebenin kaydının 

ycnilenme!lne ba.,ıanmUJtır. 

ARNAVUDKÖY ÇİFTESARAYLAR - Telefon: 36·Zl0 

Kız 

Erkek 

iLK • ORTA - LiSE 

istiklal Lisesi 
Talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. 

ŞEHJ;.'\DEBA~I. POLiS KARAKOLU ARKASI 

"'•••••••a•-Teıeton: 22334 

Yatılı 

Yatısı-z 

fslanbul Ee~cdiyesi ilanları 

Ha:rk ı h ıt.stanr ::.: ~ için alınacak (17) kalem İpek İplik, Katkilt ve 
Tıbbi Ecza tcmdidc rı açık eksiltmeye konulmuştur. 
T•hmın b deli (1570) lira (74) kuru~ ve ilk teminatı (117) lira 

(81) kuruştur. 

ŞartnAme Zabıt ve l\.fuamcl;il müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
İhale 5 10 942 p<ıızarlesi günü saat 14 de Daimi Enclimende yapı. 
lacakttr. 

Taliplerin ilk tf'm lnat mRkbuz veya mektupları ve kar.uncn ib. 
razı l~zım gelen d ·ğer vcsikalarile ihale günü muayyen saatte Da. 
imi Encümende bulunmaları. (10397) 

T . IS BA SKASI 
K.. TA'SARRUF 

HESAPLARI 

2 lkln<'lte,rla 
Keflde!ine ayrıla:ı 

1kramlye:er: 
1 adet 1000 lirat:ı< 
1 > 000 > 

ı > 2'!0 > 
14 > 100 > 
10 > :ıo • 

• 23 > 

• 10 • 
~ ·-

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

Maçkada Satılık Arazi 
Maçkada tramvay caddesi üzerinde 110.20 metre cephesi 

156.10 metr~ derinliğinde ifraza müsait ortasında sefarethane 
binası olarak yapısı tamamlanmamış büyük kagir bir bina ve 
ayrıca iki ufak binası olan mahal satılıyor. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas 
Ne>. 
2775 

Yeri 

Beşiktaş Vişn~zade mahal
lesi J\.1açka ve Teşvlk:ye 
caddeleri 2 mükerrer nu .. 
marah pafta 66, ada 703, 
parsel 4 

Kıymeti 

1.199,435 

Ncv't 

Arsa ve üzerinde na.ta. 
marn kArgir büyük bl. 
r.a ile ayrıca iki ufali: 
bina 

l\.1esahası 

15342.50 M2 

Tcmin;ı,tr 

Lira 
119.944 

İzahatı yukarıda yazılı gayr -menkuller peşin para tlc ve kapalı zar! usullle satılacaktır. Kapalı 
zarflar 21/ l0i 942 çarşamba günü saat 14 de bankamız İstanbul Şl besi satrş komisyonu huzuru ile 
açılacak ve en yüksek teklif meı keze blld!rilecek ve haddi layık görüldüğü takdirde Maliye Veka
letinden istizan edilerek muvaf&k' t cevabı alındıktan sonra kat'i ih; lesi yapılacaktır. 

fs~ekll olan1arın Ankara merkezi ile İstanbul, İzmir, Bursa şubelerimizden birer lira mukabilln
de blr şa.rtr:ame edinerek bu şar1name ahkimı dalrcslnde tanzim edecekleri teklif n1akbuzunu tayin 

• edilen 21110/ 942 çarşsmba günü saat 14 e kadar !stanbul şubemiz müdürlüeünc tevdi etmeleri la
zımdır. 

Satış bedelinin ödenmesinde alıcıya bina ve arsanın ipoteği mukabilinde kolaylık gösterilebilir. 
Fazla lzahat almak isteyt?nlcrln 1 tanbul şubemiz Emlök servisine müracaatları iHl.n olur.ur. « 10250 ~ 

~·axLUı lcra Memurluğu 
Alacaklı: lstanbulda Mehmet Yeşar 
Borçlu: Denizlide Iamail Hakkı ka

rısı Kendine bt:asale ve evIAUarı 

Mustafa Kemal ve Leman ve Feriha 
ve Nesime ve AYJ;le ve Cemlleye bil· 
veliye Sara Barlas. 

Sat1lan mal: NaziUinln Bilara kö· 
yUnUn Bilara çiftliği na.mile maruf 
ta.ranarı Mwılukbumu ve Aykırı yol 
ve Kerim oğ'u bahçesinin üst başl ve 
Oencelli çayı ve mahkeme Pelidi ve 
'ınır Kavak ve dut ve Çam geçidi ve 
Sarıya.r ve Demirtaş: deresi ve Koca
ka.vak ve Menderes yatağı ve Hasır \ 
gölU ve Kocaçeı..Tek ve- Yamalak ben~ 
Ol ve l!mlll ağa sUreğt ve H . Ibra 
hJm bükü ve Yamalak sığır savatı 

ve Karaağaç tarta ve Kum btik ve 
eski Menderes yeri ve et:ıki Çerkesle· 
cin Arıgı ve sıra kuı, yeri AH bey 
tarlası ve Çakal orman ve Menderesi 
geçerek dere sıra ve yalnız armut ile 
mahdut. Altı kilometre kırk üç hek
tar be' bin yUz metre murabbaı mlk· 
tarındaki !!laha.nın ortasında Uç yüz 
dönüm kadar lncır bahçesı ve şarkı 
,lmali de 50 dönüm kadar palamut
luk olup bu çtCthğın ortasından De· 
miryolu ile devlet kanalı ve cenup 
kısmından l\.tenderes nehri geçmek 
suretlle çiftliğin bir kısmını Ya.ma
lak sınırında olan yukarda. miktsrı ve 
e\'safı yazılı (35000) lira heyeti umu. 
miy~i muhammen kıymet:J çiftliğin 

(80) hi••ede (17) hlss .. ı. 

Alacağı teminen merhun bulunan 
yukarda kıymet ve evsafı yazılı ba 
tapu borçluların tasarruflarında bu
lunan çiftllğın 15/ 10/942 perşembe 

günü saat 10 dan 12 ye kadar Nazil· 
11 icra dairesinde ihale edilmek üzere 
14 / 9/ 942 tarihinden itibaren açık art
tırma yolu ile satıf& ç1k8rı!mıı,tır. 

Şartname vesa.ir evrakı 5/10/ 942 ta
rihinden itibaren herkesin görebilme
&) için açık bulundurulma.ktadır. 

ihale gUnU muhammen kıymetin 

yüzde yetmlı, beı,lnl bulduğu surette 
ihaJe yapılacaktır. Aksi halde son 
pey .sahibinin taahhüdU baki kalmak 
Uzere arttırma on gün daha temdit 
edllml' olacağından onuncu gUne mU
eadif 26 '10;942 pazartesi günü aynı 
yer ve saatte en çok arttırana ihale 
olunacaktır. 

Ipotek sahibi al1.caklıla.rla diğer 

alilkadarların ga}'Timenkul Uzerinde

ki haklarını hususile faiz ve masrafa 

dair ola.n iddialarını evrakı müsblte

Jerl lle yirmı gün içinde icra dairesi

ne bildirmeleri aksi ıurette hakları 

tapu sicilleri ıle sabit olmadıkça .sa

tı~ bedelinln pay~qmasından hartç 

ka.lacakJar·ı ve intifa hakkı sahibinin 

de aynı .suretle hıreketıerı icap ede· 

ceği ve taliplerin muhammen kıyme

tinin yUzde yetmlt be~ nisbetlnde pey 

akçesi \'eya milli bir bankanın temi

nat mektubunu icra dairesine tevdı-

leri tıAn olunur. (5352) 

BORSA 
23 EYL"ÜL 1942 

1 Sterlin 5,24 

Dolar 130,70 
İsviçre frar.gı 30.365 

100 Pezeta 12,9375 

100 İsveç kronu 31,16 

1 ESHAM ve TAHViı..AT 
ikramiyeli ~' 5 1938 20,00 

. ikramiyeli ~ 5 1933 A B.c. 22.30 

Meslek Devlet Demiryolları 
Okuluna Talebe ,~lınacaktır. 

Devlet Dem : ry orarı Umum Müdürlüğünden: 
Devlet Demiryollarının muhtelif ihtisas şubelerı için memur yetJ~

tlrilmek üzere Ankarada bir cDemiryol :ıteslek okulu• tesis ediln1işt1r. 

:ıtektep ya.tıh olup tedris mUddetL Uç senedir. Talebenin her türlü elbi
se, yiyecek, yatacak ve tedris malzemesi idarece parasız temin edilir. 
ı,bu mektep mezunları Devlet Demiryollarında lise mezunlarına mah
sus maat ve haklara sahip olurlar. Askerlik mtikelleflyeUerinde kısa 

hizmete tAbi tutulur:ar. 
Demlryol meslek okuluna. lyl derecelerde de bitirenler araaından 

veyahut meslek h 11 yat ında yük.!'ıek ehliyet gÖSterenlerinden ecnebi mem· 
leketlerde idare hesabına yüksek tWll ve ihti!aıı yaptırılmak üzere. 
her sene ayrıca. talebe ve memur seçilecektir. 

nik 

KAYIT VE KABUL ŞARTLARI 

1 - TUrk olmak, 
2 - Jdaremlz hekimleri tarafından yapılacak sıhhıtt ve pslkotck· 
muayenelerinde sıhhatte olduğu anlaşılmak, 
3 - 14. yaşını doldurmuş ve 18 yaşını bitırmemiş olmak, 
4 - Açılacak mU.sabaka lmtlhanınd8. ka.za.nmak, cimtihanlar tUrk

çe, matematik ve tabiat bilgisinden yapılacaktır.> 

5 - En az orta okul mezunu olmak, ctahsil 11eviyesi ortadan yük· 
11ck olanlardan meslek okulunun birinci sınıfına kabul olunurlar.> 

MtlSABAKA İ~ITİHANLARI : 

Ankara, Istanbul, cHaydarpa.fa. ve Sirkecide> E'9kll)ehJr, Balıkesir, 

Afyon, Izmir, Kayseri, Adana, Malatyll, Errurum şehirlerinde işletme 

mUdUrJUklerinde 1 birinciteşrin 942 perşembe gllnU yapılacaktır. 

Talipler nihayet 30 EyJOI 9"42 tarihine kadar imtihan olmak iste.
dikleri şehirlerdeki Demiryolları ifletme mUdUrlillderine birer dilekçe 
ile müracaat etmelidirler. 

Dilekçelere iliştirilecek vesikalar ı,unlardır: 

1 - isteklinin bugUnkU haline uygun fotografı l3"ıyan nüfus hü
viyet cüzdanı. 

2 Mektrp diploması veyahut ta.sdikname&t .cbunlara. 
lan fotograflar da talebenin bugünkü halini gösterecektir.> 

3 - Iyı huy kağıdı. 
( - Aşı kağıdı. 

ı~ıetme merkezlerinde bulunan l.eteklller yukarda gösterilen dilek· 
çe ve vesıkalarını bizzat işletme müdürlüklerine götürerek bir kayıt 

numarası a.ıaca.klardır. 

DiA'er yer'erden gelecek istekliler. 20 den 28 EyIOle kadar en yakın 
Demlryol lst&.,Qyonuna gelerek işbu dilekçe ve ve!dkatarını istasyon şe· 
fine gö!lterecek ve dilekçelerini kayıt etllrdıkten ve istasyon mtihUrlle 
mUhUrlettikten sonra seyahat edecekleri trenip, ta.rih, numara. ve ea.a.
tlnl yazdıracaklar ve bu vesika. ve dilekçe He trende ikinci mevkide 
parasız seyahat edecek' erdlr. 

Işbu istekliler müracaat ettikleri istuyona göre en yakın işletme 
merkezine giderek orada imtihan olmağa mecburdurlar. 

Ancak müracaat tarihlerindeki tren vaziyetine göre gidecelderl en 
yakın lfletmc merkezine 30 Eyltll 94.2 tarihinden evvel yeUş-emedikleri 
takdirde bu tarihten evl'el yetışeblleceklerl diğer iş,letme merkezlerin
den en yakınına giderek orada imtihana girebileceklerdir. Talebe yolda 
kontrol ecına.sında Uıerlerinde bulunduracakları ı,bu veaikaları katar 
memurlarına göstereceklerdir. 

Ista~yonlardan bu suretle 1~ 1 etme merkezlerine gelen talebe derhal 
işletme müciUrlUklerine mUracaıtt ederek yanlarındaki V8,lkalrı yukar
da yazildığt ~ibl bizzat alikadar i'letmeye verecek ve kayıt numarası 
alacaklardır. Istasyonlara müracaat edeceklerin, gerek trenleri bekle· 
mek Uzere. vakit kaybetmemek ve rahatsız o'mamak ve gerek yukar
da.ki tal'ihlerde i~letme merkezlerine yetişebilmek için tren vaziyetle
rini eı..·velden taltklk etmeleri m~nfaa.tıerı icabındandır. 

Isteklllerin işletme merkezlerine mUracaa.t tarihlerine göre mli.sa
bakadan evvel veyahut mllsabakadan sonra iı,letme mUdUrlUklerlncc 
tesbit edilecek tarih ve saatlerde sıhhat heyeUerinco tesbit edilecek 
tarih ve saatlerde sıhhat heyetlerince muayeneleri yapılacaktır. 

Mt18abaka imtihanından ve muayeneden sonra. istekliler, neticeyi 
beklemeksizin işletme mUdUrlUklerinden alacakları parasız seyahat 
milsa.adenamelerlle geldikleri istasyona döneceklerdir. Bunların arasın

da neticeyi lmtıhan yapılan şehirlerde almak isteyenler bulunursa bu 
arzularını ve oradaki adreslerini dilekçelerinin altına ya.zdırmalılardır. 

• Ancak bunlar mektebe kabul edilmezlerse dönecekleri yerlere pa
rasız. s~ahat hakkını kaybederler. Sıhhat muayenesinde ve mU!abaka 
imtihanında kazananların adreıderıne tebligat yapılır ve Ankaraya ka
dar parasız seyahatleri ayrıca temin olunur. 

ı,bu meslek oku'und!I tahsil edenler beş senelik mecburi hizmete 
tAbl tutulacaklarından mektebe. ·girerken getirecekleri noterden mu
aaddak taahhüt senedinin ntimuneslni işletme mUdllrltiklerinden teda· 
rlk edeceklerdir- c7822 ? 9975> 

U - 9 - 8U 

- Resmi dairelerin -1\ 
nazarı dikkatine: 

l!ntlee mevcut ve lllaaril Oemlyetı Ue birlikte hareket 
eden (Beoml IIl.nlar T. L. ş.ı tasfiye lıaline glrml' bu

Jmunaktadır. Bnndan &onra gazetem.izde neşredilecek R.ee· 

mi Ili.nlar 16.9.IJ.lll tatllWıde yeıılden ı.,ekkül ederek I,,e 

baflıyaa 

Tlrk Basıa Blrllll Besmt 
baaıar Kollekt~ı Şirketi 

tarafından idare edilecektir. 

GazetemJz:ln bundan evvel Ut.n ne~rine v~ıtalık eden tlrke.t 
ve t .. ekktlllerle hiç bir ali.kuı k.almıuhğıııdan bundu 

böyle t!Anlarınızıı ayni fiyat ve tart.lar dahillnde lltanbulda 

Ankara caddesinde Kaya Ha
ıunda Türk Basın Birliği Res

mi ilanlar Kollektif Şirketi 
merkez:loe yoUama.nı:ıc ve bedellerlat de •ynl adıMe ı&• 

dennen.lzi rlc& ederiz. 

Nafıa V ckaletioden -
Eksiltmeye konulan ı,: 

1 - Su ı,ıeri on birine! şube mUdtirlUğ1l bölgesi l<:!nde Silifke eva
sının sulama!t için Göksu nehri Uzerlnde yaptırılacak regill&tl>r Sifor. 
Kanat ve muhteHC 11ınat lmallt ın.,aalı, 

Tahmin edilen keşif bedell fiyat vahidi esası üzerinden cl.305.833> 

lira c87Jı kuruştur. 

2 - Eksiltme 19 110,1 1942 tarihine rastlayan pazartesi gtinU saat 

c15• de Ankarada Su işleri rebıliğl binası ~inde topl&na.n su eksiltme ko .. 

misyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. . " 

3 - Istekliler eksiltme şartnamesi mukavele projesi, Bayındırlık t.ş:. 

lcrl genel şal'tn&mesl, umumi su l~lleri fenni şartnamesi ile huswıı ve 

fenni şartnameleri ve projeleri c~O~ lira cOO~ kuruş k&rş.ılığında. au it· 
lcrl rei.sllğinden ala.bilirler. 

t - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c52.919> Hra c02• ku
ru,ıuk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en 
az Uç gUn evvel bir dilekçe ile Nafıa VekA.letlne müracaat ederek bu ife 
n1ahsus olmak üzere veslk& almaları ve bu vesikayı ı&termeleri ~rttır. 

Bu müddet içinde vesika isteğinde bulunmıya.nlar ek.sUtmeye pre
meıler. 

5 - Isteklllerin teklif mektuplarını ikinci maddede yuıh •aatte.n 

bir eaat öncesine kadar su ifleri rel:sliğine makbuz k&r9ılığında verme 
!eri IiZımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. clOO<l8> c7!68> 

~----------------------·---wı TURKIYE CUMHURiYETi 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ t&rlhl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TUrJı; ıına 

Şube ve ajana adedi: 26:1. 
Zira! ve ticari her nevlbanka muameleleri. 

Pua biriktirenlere 28,000 liro. lkr&ml;ye veriyor. -

Ziraat Bank&lmda kumbaralı vo lhb&rıııs tuarnıf huapiarm<b 
en u 50 Uruı bulunanlara 8-d• 4 defa çekilecek kur'a Ue ...ıt· 

d&ld pltna JÖr• llU'a.mlye dqılı.lacalttır. 

' adet 1,000 liralık (,000 lira 100 adM IO liralık 1,000 lira 

4,800 • 
•• ııoo > ı.eoo. , 
, • zso • ı.ooo • ııo > 

• '° > 
.. > llO > 160 > 20 > • .- > 

DIKKAT : Heoaplarmdaki psralar bir Hno içinde 50 liradan &f&· 
aı dU..,,iyenlere !kram!ye çıktılı takdirde % 20 fazlulle verilecektir, 

Kuralar ıenede 4 defa, U mart. 11 lıaz!ran, 11 ey!Ql, 
11 Blrinclktnımda GekUecuur. 

-------------------------· 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
imtihanla Memur Alınacak 

lllilessesemizde n1ünhel bu1unan 75 - 100 lira maaflı muhtt>llf vazi
felere memur seçmek maksadile 3859 No. h kanunun 4 cU maddesi mu
cibince bir müsabaka imtihanı açılmıştır. imtihan 3 T. evvel 94.2 tarihine 
mUsadif cumartesi gUnU yapılacaktır. imtihan taliplerin defter tutma. 
ve Bankacılık mesleği1e ilgili hesap usullerine ait bllgllerini ve umumi 
kUltürlerint ve ifade kudret•erlnt yoklıyacak mevzular Uzerinde ıcra edı
lecektır. MUsabakııya gireceklerln: 

1 - En az lise mezunu olmaları 
2 - (30) yaşından büyük olmamaları 
3 - Filli askerlik hizmetini yapmış ve halen askerlik ile ilgili bu· 

lunmamlf oırnaları. 
4 - Sıhhat ve hU!nllhat şehadetnamesini, nilfus cüzdanı ve ~ker• 

llk vesi~al!lını hinı.U bulunmaları şarttır. 

Taliplerin gerekli vesaiki en çok 25 EylOl 942 tarihinde lllUdUriyeti
mize vermeleri icap eder. 

Imtihanda kazananlara yukarıdaki zikri geçen kanunun 5 ci rnad· 
desi mucibince ma.a.ş verilecek ve bunlardan bir sene sonra yapılacak 

me!lekl imtihanda ehliyetlerini gösterenlere ş,ef muavini namzedi mua· 
melesi yapılacaktır. (9777) 

Salı!bl ,.e Ne,rlyat Müdürü Ahmet Emln YAL~IA"N 
\ ratan ~eşriyat Türk Ltd. ŞU. Vatan ~tatbaası 


