
20 Bf RINCI TESRfN 1942 
' 

iDABE YE İ 

[ SAL 1 
Nunıosma.ni.,e No. 17 

Tclgrnf. Yenı Sab h bul 

Telfifon : 20795 

~ ' . • • ""' : • .. :J,<f ~ • 1 •. •. ~ • r-· _.... .. ..... • . • • - .• 
1·-4." ""ı • t'r .., . "•.;•.ıt.". ~.,. • ..... "· .. _;. •• : . ..:;;, ••. "t""'S.. ... ; ' '.. ·~ # •• :ı.. ... ~~.. !'k .... • ' '.. • . . ,.. .. ~.· 

GÜNDEI .. İK siv ASI BALK GAZETESi 
Beşinci Yıl No. 1601 

\ ---
Her Yerde S Kuruş 

Çarşambanın 
gelişi ... 

• 
ır in r efah facia!_I _m_e_s_'u_l_leri---.., 

Deniz Nakliyat Reisile eski İstanbul Mıntakası Liman Reisi ve Oe
nizyollar U. Müdürünün lüzumu muhakemelerine karar verildi 

~~~ -----
.ı.._Alman ordukrı her tamfta. 
~•-• ikfıı bitaraf bir 
-..... 'llllt.."Kef; ha.klanda tehditler 1 
\'luınak ve o memleketin 

~t.edlik lıiirriyetine miisa- ----------------------- Anlmııa., 19 (Hususi ) - Tcm3 iz malı- reiSi lbyrt Olluaan 

~a;=.kü;; Hessinderhalmuhakemeedil- ~ah",,:.:::;:.:;;:......mıı:.::ü: -:.~- -· -
- t->. " ka.liit Velıiüetl den'iz nakliyat dain: i reisi A-

y~tullalı, Deniz~ o!.lan etıki umum mtidiirü lb
r.ılır.m Kemıal, İstanbul mınt:akası Linıftn Rci-
. J:efik 'e Mersin mın1nkasl Uman l~isi Zih-

~ =~~~ ' 'Hess bir cani midir?Y k a -~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~-~~~~-~ 

~{;t!~;;dtf[§ Almanyanın ingilterede r smi İmİZİO ftnkaradaki temasları 
~--------------~------------------~----~---h~~~~~Ju~:!nno=;~da. mümessili midir? Bunu niha .. 

~~;ı;.!~~ yet tesbit etmek Azımdır, Ekmeğin belediye tarafından t emini kara-
~aı:a~~~ 1~kü~ze:;n: ;ı Moskov8: 19 (A.A.) - Pnw_ me edilrnıyeceğinı söylemek, Tlllln m eVCUt zorluklar güzünden bir 
"llada.r aynı potada kaynaşa- H f da gazetesı baş yazısında, Ru _ bile Hess'in cinayetlerine göa. 
l'akf pek esaslı müşterek men- arp en SQn f dolf Hcss'in, bu iş için kuru - yummak denektir." m u•• ddet t eh ir edı•tmesı• m uhtem el 
8.aıtle •• · d ıı...:_ b" 1 k k lacak beynelmilel bir mahkeme . 

ltıU§l~ ~ı:r~:re uuv ~daş{1
1; j tarafından derhal muhakeme e Pravda gaze~~sı. bundan son 

~ 1 · 1 dilmesini istemektedir. ra., ba~an He -~ ın ko<:&sının ~a: 
btr :: d!~~~:U~u!f~C:- ı Bir ngihz p anma göre Pravaa gazetesi diyor ki: ~ın ıtmek ~zere, bır ta:ıebını 
ııu - . dü k k "Nazi zimamdarlarının mes - ıhtıv!L eden bı me.ctup y~ 
l n, 8.det ve daresinı müstakil yem nyayı urma Uli'-'eti hakkında son dem~leı· olduruııu }ıatırt:ıt;makta v.e bas 
~arak muhafaza eylemektedir. 1. · 4 b k "' -~ "azısını ı::oyle b tırmektedır· 
ou rn.Uıthiş fırtına Auupada mesu ıyetı Uyü \'C bilhassa M. Ruzveltin söz - "' ,. 

1 
• 

~~tuğu zaman Bern hiikfım ti d I .1 k . leri, evvela, şimdiden ele geçi _ "Hess bir cani m.dir? Yoksa 
~en tara!sızlığlm ılan etti 8V ete V8rl 8C8 mlŞ rilmiş olan Alman mes'ullerine Almanyanın İngilterede resmi 
~bu tarafsızPğa wca\ÜZ ne ta- tatbik edilmek gerektir. Hessin bir mlıll'less~li midir 9 Bunu ni 
l'!lftan gelirse gelsın ona karşı Vaşington l9 (A.A.) - Dış, harp sonundan eV'.•el muhake _ hnyet tcsbit ebnek ]ılzımclır." 
lik.çdd,...•: h"""""'ket ett . F .. ....., .. a hır siyaset birliğı, harpten sonra. ' "'"'! ......... ......... ki devreye mahsus olan İn~liz ., ________________ _____ _._ ...... 

. defa bu mam.lek t gökleri- 'el · d b h d ek I.n ı 

~·f!t~~ g~= e,=J~d~ ~~~~c::n y:~i ~i/c :yn~mi_ıeJ a 1 m a n Rus h a r b . 
tı,~~ şıddetli protestolar yap- başlıca 4 bUyük devlete, yani 
d...: _, "'6"'111 teekıl:ı.t kurmak mes'ulıyetını 1 • 

sonra da. da.ha ılen giderek "k ç· "' Ru 
tayyare l,n~• koyma toplarını Amerı aya, me, :Sovyet sya - ---
ltuıı ........ Ç'l ve lngiltereye raci telakki ettik 

486 \...: ~:>ğa başladı. Yanlı lıkla lerinı söylemektedirler. ltloskova 
urr ık!i İngiliz bomb fil da yedi 
~ l;lrkaç lsviçrell de oldü. Fa- 1 Bırlik diyor ki : 

Berlln 

l\at Anglo Sakson tayya cleri Anlaşıldığına göre, İngiliz • bildiriyor: 
ilıcak İtalyayı bon b· lamak ı· ler rollerinin ba5ılıca Avrupay~ 
~ giderken yoll rını aşırru-ak Atlantiğe ve Orta.şarka miınha. 
L !.(,.Ten n avalan dan ~ mi.q.. ~ır bulunduğu kanaatindedir 

ncı 

~:r veya bomba , t.mışlardır ler. Ortaşa.rl·ta bir yandan Bır 
lialbuki Almaı ya resmi ağız- !eşik Amerika ile, diğer taraf. 
~a şlın<L bu ktiçhk memleke- tan .... ovyetler Birliğile iş ortak 
!!+~_matbuat hiırn) <'tlin taarıı.ız lığı yapacaklar ve bu bakımdan 
~wrıeğe b~la:ınıştıı. MaJiim ol- iki <levlet a ra..:ıında köprü vazi_ 
<luım \e<:hile İsviçre Demokra- fesi göreceklerdir. Uzakşark iş_ 
~ en ıteride olduğu memle- lerine gelince, bu hususta vazL 
teUerden birıdır, battiı. d<mebi· yet daha müphem olmakla be. 

Stalingradın 
vaziyeti son 

derece nazik 

bildiriyor: gün 

Kafkaslardaki 
ileri harekat 
duraklad ı 

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

lstanbul Valisi Ticaret Vekilile uzun bir görüşme yaptı 
Ankara 19 (Husus") - ls _ 

tanbul Valisi Lfıtti Kırdar 'l'i_ 
carct Vekilini ziyaret ederek 
kendisile uzun müddet görüş _ 
roüştür. Buraua bulunan diğer 
valiler de Tkaret Vekilini ziya 
ret etmişlerdir. Bütün bu gö _ 
ıüşmelerin İstanbul, İzmir ve 
Ankarada ekmeğin belediyeler 
tarafından taahhüt edilmesi et 
rafında cereyan ettiği zannedil 

Japon hükume
tinin garip bir 

kara r ı 

Japonyayı bombalayan 
Amerikah tayyareciler 

idam edildiler 

Tokyo, 19 (A.A.) - Müdafaa 
başkumandanı General Higas-

mektedir. Ancak, buğday sto • 1 
kunun bulunmaması, memurla_ 
m ait beyannamelerin hazırlı _ 
ğının bitmemesi, serbest piya_ 
sada buğdny fi~ atlarının heı· 
giin değ;şmesi \'e buğday satın 
almak zorluklnrının bu yeni u_ 
sulü bir müddet daha ~eri bı _ 
rakt1rması ve esaolı tedbir ve 
hazırlıklar bıttikten sonı a tat. 
bik edilmesi muhtemeldir. 
Diğer taraftan. Ankara be _ 

lediye meclisi fevkalade bir top 
lantı yaparak buğday ve 7.a.ru _ 
rl maddeler satın almak için bir 
buçuk milyon liralık bir istik_ 
raz akdi hakkında belediye re. 
isine salflhiyet vermiştir. 

Şehrimizde 
Ekmek karnelerinin te\ zı işi 

ni görüşmek üzere, dUn Bele _ 
dıyede Reis ve \Ia1i muavmle. 
rinin, Belediye 1kfü;at Müdü _ 
rünün, Belediye Teftiş Hey'eti 

Reisinin ve kaza kaymakamlı. . 
r:ının iştirakile bir toplantı ~ 
pılmıştır. 

Yapılan g öni.'.jlllede, kame 
heyann ... mclcrin dağıtma şektl 
kararlaştırılmış, telliş ve izdi • 
hama mani olacak tedbirler a 
hnmıtır. 

Bdcdiyede dün başlıya.o be 
yannn.m.e tevzi işi çok ka.nid 
geçmiştir. Çalıştıklan daire 
den vesika alan yüzlerce me 
mur, beyannamelerin dağıtıl 
dığı bir tek odanın önünde toı
lanmışlardı . İzdiham geç saat 
Jere kadar devam ebniştir. 

Ha.her aldığımıza göı e, me • 
mur olmıyan vata.ndaşlann kar 
neleri dağıtılmadan önce halk 
ekmeği çıkarılmıyacaktır. Ek _ 
m ğin fiyatı henüz tesbıt edil 
memiştir. Fakat, işi Ofis idare 
edeceği iç'n fiyatın çok faz1• 
olmıyacağı zannedilmektedir. 

Boğaziçinin iktisadiyatı r ki · u balumdan İıl0 lter ve raber şarkta eski sistemin av. 
li'ransada.n bile bir paı ça da.ha detine kat'iyen intizar edilme _ 
()~ediı. Çünkü İs\ ıçrede bır· mesi lazımgeldiği anlu.cıılıyor. 
Çok ka ıunla · mille m seçılmiş Görünü§(' göre, İngilizler Cinın 
\ıeltılh ri w.J ınaan d: ğil, biz- Birleşik Amerika yardımile ve 
=>.at be üı ısv ;relilerin reylerine daha 82. bir nisbette Sovyetler 
lı1ti?'Rc sm~t yle, yani refc· Birliği yardımile üzakşarkta 
l'&.ndura yoluyl, yapılır. Burada b~hca role sahip olmasına mun 

Almanlar buyuk fedakar
lıklarla bir miktar 

daha ilerlediler 

Sebep Ruslarm oniki 
ormam yakıp yolu 

~------~-...... ~~-------k I d lrlgnı ıbugün v.erd:iği 1*yanatta, 
apatma ar1 ır Japon imparatorluğu erazisine Binbir nimetinden bugiln için i&ti/."dB 

bıatbuat tam bir hürriyete ma- tazırdırlar. 
liktı.r. Dilediğ.ı sekil e kalem oy- Basının dediğine göre, lngi • 
llatır. liz milleti, umumiyet itibarile 
1_,~aziler, işte komşu bir mem· Sovyctler Birliğine taraftar ol. 
~etteki lbu serbestliği bir tü~ makla beraber hükümet adam. 
lU hazmedememektedir. Mulıa- lan ve istikb:tle ait planları dil. ibe başladı ba.~lıynh ikide biı- şi.inen kimselerin ekseriyeti 
k: e bu yazı. hümyet iki m mle- harpten sonra İngiliz siyaseti. 
et arasında münakaşa Zf>Jnini 1 nin anahtarı Birleşik Amerika 

01!"aktadır. A1nıa.n orduları ile iş ortaklığı yapmak olacağı 
<lu~ topraklarında kilomet · kanaatindedirler. 
tc!}erıe yol aldıkça ve sonu gel- ., • • • • • • • • • • • • 

Moskova. 19 (A.A.) - Sta • Berlin 19 (A.A.) - Ahnar. veya Japonyanın kontrolU al- d 
lingrnd muharebesinin devam orduları başkumandanlığı bu _ bnda bulunan topraklara karşı e emediğimiz Boğaziçi, yarın bir ser-
ettiği iki aydanberi durumun diriyor: t / l i t 1. v l bili 
bugünkü kadar nazik bir safha St.alingradın şimal kesiminde yapılacak hava hücumları ~ıra- Ve Ve BB g e aBgnagı O B r 
göstermediğini Sovyet basını l 7 nıcteşrin tarihli kuvvetli bir sında gayri insaın.i hareketleri 
itiraf etmektedir. kale haline getinlmiş olan "Kı. sa:bit olan dü;.mıan tayyare mü· y SUPHI NURi iLERi 

Rus gazeteleri, Volganın do. zıl Barikad" mühimmat fabrika n:ttebatının harp dtvanına gön- azan : 
ğu kıyısında tak viye kuvvetleri sının zaptı için yapılan şiddetli derilerek ölüme .nuı.hküın edile- _ _ ,,__._..___..__~ ----- ---- --...----
ve malzeme geçirmek hususun_ savaşların akibetini tayin et _ . ' (San yer H alke' ide Profesör Supri Nuri İleri a&.rkadıtı ı 

~Yen askeri zaferler kazandık
ça, UJVİQ'e gueteJeri bu hare
lceueri tamamen ve bütün kuv
"et:iyıe tas'\ ir ediyorlardu. Bu
~ mukabil Londra hava bom· 
"'rdımanianna bUvtik b r eü
ıtünet; ve fedakarlıkla mukave
Jnet edin<.-e ayru garet1eler bu 1 

'akıln kahramanlığı da sütunla· ı 
~?a- belirtiyorlardı. Al.manya 
~ olan neşriyattan mem-

1 
~ olan Berlin, Anglo sakson 

da Sovyet kumandanlığının uğ miştir. Dzojinsky fabrikası te. c.:.ekleri veya ş:ı<ldetle cezalandı- dün (Boğ-azi~'nin iktlsadiyatı) lra.kkmda pek uzun '~ JM'k ra,. 
radığı güçlükler üzerinde bil _ mizlendikten sonra Alman ıleri rılacaklarıru söylemiştir. dalı bir konferans wrmistir. Bu konferna."'111 en <"a.Dh 'ı rleriDt 
hassa israr e tmektedirler. Knı..s haı ekcti bu fabrik nuı atolye _ Tokyo, 19 (A.A.) - 18 Nisan bugün, zattıo Suı)hi Nuri heri kc:&di kalt>aılle lrondi siıtuııun<la 
naya Svesda gazetesi, bu hare_ lerinin bulunduğu genı:ı sahaya l942 de Japonya va. hücuma ~ olnı) acula.rımıza sunnıuı} ohlu~unda.n bura.da bir hi'F ·ı mı w~ 
ketin 18 E ylfildenberi nehrin L teveccüh etmi ·, önce şimal kıs tirak eden ve es5r alınmış olan yomz. Yalnız ~unu ~yliyt•biliriz Jd, a.ıiwlaşrınıun konferanı;1 Sa· 
k i kısmını birbirine bağlıyan mını işgal etroış, sonra b. lıya. n yt><l'de \'e hatta bütiin Boğa.zlçiııde alaka uyandırmı;, ve i~ i tMir. 
ağaç kütil.klerinden ve 100 lit • dönmUt?tür. Muhasara topl n _ Amcrıkan tayyarecileri ~iddetli .tmiştir. ZM:en okuyııcularımız da im mcvzuwı f'hooımi~efini , e 

Sul'kasdmuhakemesı·=~~~<=~="u=~=. a=~=·=s =w====<=•="u=h=. a=s=·=d=>=~=c~=a=n=~===~=·~=- ~~~~~ m~ri ~•~~~~oo~ı 
Tiirklerin ve Osmanlılann en lurdu. Bize Siya.setimizi -vı• kuu· 

Yenl'den oo"r'u'lu"yor "Memurlara ucuz fivatla hı.ıJbubat, bedava elbise ''e y:ı.kkabı venlecek" (Gv.eteler) büyük ideali İstanbulu ve Bo- reti:nıizi coğrafyamız ta 10 et· 
ğazlan ellerine geçirmekti. Os- mıiştir. Coğrafyamız tarihimızı 
manlı devleti 19tanbul ve Bo· yolmnuzu göatcrmiştir. Bu ı . 

Ankara 16 (H ususi) - Sui. .._..._. • g-azlar sayesinde Avrupalı b'ir barla biz yn~!>""'a.k ıs· teı· ıs· ek c ,, 
kast hadisesine ait Temyizin ,..-~ ... -.. ___ büyük de\1et ve imparatorluk rafyaml7.d;;-h~r vakit ders vt 
nakz e'Takı Ankara MUddeiu . oldu. ilham almağa mecburuz. Jeopo-
mumiliğine gelmiştir. Yakında Türkiyerıin ehemmiveti ve litik ilmini biz Türkler lstan.w 
Ankara Ağır Ceza. mahkemesin milletler arası rolü hen bu İs- lu ve Boğazları fetlıett ~mm 
de mazmmlann muhakemesine tan.bul ve Boğazlardan doğmuş- gün ılıneli bir surette tatbik • 

(Sonu Sa. a S U. 7 dı) yeniden bafllanacakhr. tur. Bu mukaddes yerJıer elimiz- derek vücuda getinnişizdir. 

DAKiKA 
\;Vl~.AA.""'""""fV'v~'VVVVVV\~ 

-=:::::::BAD\'0 ILB==:::--
lavaı bugün bir nutuk söyliyecek * Vişi, 19 (Radyo) - Baş\Wl I~vai yarın saa.t 21 de bir 
lllltUk sö'•lüyecekür. 

~ ransada son akında ölenler * Paris 19 (Radyo) - Creusat fabrikalarına yapılM akın
ı~ neticeifmde ölenlerin miktarı 57 ye, yaralıla~ adedi 250 ye 
Wksebniştir. 50 ev tamamıyle yık.ılmışbr. Ölcnlenn oenaze mer a.
SJbni perşembe günü yapılacaktır. 

lagrepte meydana çıkardan gizli teşkilAt * Zagrep 19 (Radyo) - Hırvat polisi Zagrepte geniı:s bir 
~ teşkimt.ı :dıeydana çıkarml§tır. Teşkilat mensuplannın meı
"-ezıe11;ını teşkil eden mezarlıkta lirçok pr<>paganda ·risalesi ele 
t~tir. 

Stalingrdda son vaziyet * Moslrnva 19 (Ra'lyo) - GeQe yansı neşredilen tebliğde 
~taıin.grad'da Almanların taze kuvvetlerle yaptıkları bütiin hü
~~ara rağmen yeni arazı kazanma.ğa. muvaffak olamadıkl:ı.rt bi.J.· 
-..."lllllektedır. Vol.ganm öte yanındaki Rus topçulan Almanları hır-

r Alnı n 7,a.v.iatı pek bi.iytiktür. - J..ey /eğin attığı y avru 

de olmasa idi halimiz harap o- ( &onu Sa. a 8'1. 1 de) 

Bir insanlık örneği -Kal~ dibinde ıstırap içinde 
Tilrlı ailesinin imdadına 

inli gen 
koşan 

yurttaş lllı fedakar 
16/ 10/942 tarihli nüshamız

cl&, altı çoeuklu, perlşa.n. fakir 
bir ailenin içinde çırpındığl yü
rekler acısı halini gördüğümüz 
gibi yazm.ışbk. 
Şimdi memrıuniyetle öğı-Qi

yoruz ım haldka:tıin tam keııdi
sinden başka bir şev olmıyan 
yazılanmı.z; hamiyetli, vicdan 
sahim, merhametli Uısa.nlar a
nısında bUyUk bir alaka uyaıv 
dırmış ve ilk a<lmı, bu zavallı, 
perişan ailenin blr evladmın 
tahsil ve ~esinin temıiıı edil
mesiyle başlamıştır. 
Matbaamıza, Tophanede Ka

rak8.$ Tuh. ıba Sıdl ı sokak 

10/12 numaralı evde oturan aaj 
gözden ma.lfıl seyyar ayakkabl 
tamircisi Kayserili Hasan Sa.b
riden bir mektup geldi. Muhteo 
vdyatı tam&m.o.n liç ferahla~ 
müşfik, merhametli sedalarla 
dolu bu mektubu, böyle içtimai 
yaralar karşısmda taş 9-'fui h 
reketsiz kalan zenginle · · 
bir örnek olur diye olduğ~ 
aşafrıya ahyonız: 

"Sayın bay; . 
Bendeniz Tophane 'liılumba, 

Sıdkı sokak 10 12 numarnlı cvJ 
de oturmaktaymı. ~ gozdcu 
malülihn. Seyyar ay tk bı ta-ı 

tSon..ı S:ı. 3 Sü 4 te 



Ha-rp vaziyeti 

Değişen zffmiyet ve metm1 
Eğer muharipler, 11atm 1>ugOnkO ölçOsiyle tahrip 
we imha siyasetlerinde devam ederlerse; muzta· 
rip cihana yeni bir nizam vermek is~lyenler, 

harp wonraSI da, çok uzun yıllarca, yenil· 
mez gQÇtoktarta km'şıta-şacaktardır 

Yaz•.n: ElnfJllll 'Oenentl «.anal Kuç~r 

llAlı 

SPOR .. [şıe:H n R HABERLERi 11-S~aba~hta~n .... ~~ 
ıstaiıul JIUldalitl iiidlr IDD • 4 -. Afrika ......... .... 

lahiraye davet adildi '. .-- • Şeker tevzu Libeı:yanın Amerikalı/,ol 
forofmdan inalinJ.lıİ 

ehemmiy.ı 
Haber aldığımıza göre lstan. Bır memu• aranıyor ~ M;=~~i ~baş~u:! · a Kafi miktarda 

davet edilmiştir. Bu hususta - ıeker sıelir gelmez • '• 
Futbol Federasyonumuzla Mı lktisa-t M/Jdllrlü.Mlnde 60 llralılı bir dağıtılma.X.- A 1ıllmnın prp -.blli""' 
sır Futbol Federnsyonu a:ruın_ B• 5.. rinde ,.e Fransızlal9' 
da gôrllşmeler devam etmek - telı n.ünhal için milracaat eden baılanacak bJe buluna Düar-~ 
~~klftda bir aııİaşamaya VL 136 talip arasında . • • Her ferde yarım kilo hesabi_ ya AVtdj&itn berhaagi IU --

A~ Eski devirlerin lilBepe me _ bere usulüne vukuf, tecrtibe, e yapı a şe er vzıa nın fededi.r • .Burasa ...., ..... , ~ nı~- tahmm edllme' .. ....,Jı· r. 1 1 cak k te · b • 111lıdıia")'B.rl}a yakı lı1r ----
Eğer stanbul Muhtelit inin Mı.. mur çehresi bir zamanlar genç_ bonservis, tercümeihal ve ilh .. " yanndan itibaren başlıyacağını Atlalitlğtn C81MW~ lmA~ 

H ~-,'il '!w meh- 1lıinai dimuı t.:rbi, korkubır !~ı-~~~~1:r~ ,...um .. ~üz _ leri ürkütüyor, biraz da buna şartlara uygun düfell]er bir yum.ıştık. lstanbul halkına tev_ MtttMllkler, .Uawg cJenb,... 
yasaları w ,gelenekleri ki, çok daha, acıklı safhalar kay· r ~ -.u \Hail _. Amerikanvari birdenbire zah _ müddet daha hayal sukutuna zi edilmek üzere evvelce gelen rma kaıWr sıla bir koatrol _,, 

vardı vo muluunm!ar, hemen dt'.ldPııı.ft tD". Haklan hürmet&i~ ~ki ku~unhzamtelitanim~a.n ~t!fadhae e_ metsiz, külfetsiz aengin olmak düşmekten kurtuluyorlardı. uk·· Y .. ~rdton bu§ek~rden maada Es. • alab1lirW. Dabr ,.ıu~ 
her Wvirde bu.ıılva. bağlı kal- lik, om eı., diipwnhk duygu- re u ızın ıyıce - :ihtırası karışıyordu. Fakat ne de ola karar saati ı~ı en gun de iki yilz ton medkad.o Afrika.ya se 

1
__ ,_., • mrla.nmasını :ve eeyahate lruv _ Memuriyetin ""~yle y--=-~- -ır•-·yordu. , .. _mur _1 __ ko _ ~ daha gelecektir. Bu şe _ 11 • ..ı.."""'°'·şır ua -"--"et ..,._,_. Jıı 

r:..t1ayı ,Wr :idev ve bir iıwpjhk ~&ı& auVVet 'Tenr. Aacak, bu- vetl' olarak .. ,.ı, "--~-· .fAI UCUIUG ,,.......,. .ı.ııu;: ~ k ıieri hft il lan .._,,.""' ,..., uuıa_, ans.;~ 
enfi tesi · de t lam 1 ~JRUDlı wun::uuı sayar dervişane bir mealek o _ misyonunu nasılsa alda'bnıı e am 0 vagonlar libd cephe t"'- m'tthim bir # bonu aymiardı. Gerçi, <l. .. _,J.,,,, nun m ı n wuı u az. ederiz l k . l d"- 'l:'-k&.C1Ab~d- ha-ı..et -..ı- \'"" -"""'1f!ı 

neye mal 41uma o1awı., ~~e Çok defa, niafet ve mürüv- · aı nK aou edilmesi fikri, bu genç bir üniversite talebesi ba. u.n .- ~ a ~.. ııcn, 'CU"1I rii he.ı;ı hizmetini g<JN"b1Jir. ~ 
kutlu bir 800.UÇ elde etmek ama- vetle 1ıe1'.if 1'düem:iyen zecri ted· Tiirltiye boln 1ampiyorraıi lıa bın yok ettıği veya değiştir_ yan avucunun içinde yeşil ciz _ trene ta.kılmıştn. Bugün gele - den dolu·ı Ma a il.~n JtV' '* gUdtllttr ve bun.tin için t>ir tııirter, h •ıu mıümvemet ro- diği bir çok şeyler gibi yavq gili bir talebe tramvay biletini cek olan vagon muhteviyabnm edt>n Mtlttl'fiklerin ergt..~ ~ 
tahrip ve l!mıa. siy.eti 1tile ?e- ı...tı ~ ve haddi za.tmda, ifin yeni bir karar yavaş şeklini degiştirdi. sinirli sinirli buruşturuyor, aa. bakkallara tevzımi müteakıp n da alaftikla.nru mtnmn ~ 
91M$ bulurdu. Ancak bu, bütün bwıa. müracaat edeıılerce zar.ar- Boks Federasyonunun sene _ "Memurlara bedava ayakka _ n saçlı narin bir kız da müte _ bakkallar tarafından ve karne ler, o sul&rda bir hafta 6~"' 
700e:rensiplerin ayakaltına a.- lar doğurabilir. Öbüryıtndan, lik faaliyetinden olan 'Türkiye bl, elbise verilecekmiş 1'' madiyen aynada saçlarını düzel mukabilinde derhal tevziata baş laşaa Amerilia aakli)'fl ~ 
lı.nnıMna kadar vardınlamazdı. 8tr i:aariMıı tie Wr aonu vardır. eoks birinciligi ~1 Biriııci_ ''Memurların ailelerine de bL tiyorclu. Yaşlı başlı halim aelim la.nacaktır. J"m.in Dakar için harek.-tııe il/!.. 
linıailik, hang'i tarafın mılletler Bir"llrilleti:n medeniyetini otçme- teşrin tarih-terinde Ankarada rer elbiselik kum~ verilecek.. bir adamcağız elinde evrak ko. ~ tUderiai saımuş)ardı. Fakat"' 
arası esaslara çok daha az aaygı ğe, şüphesiz, harp de fırsatlar yapılaıcaktır. miş?" şUŞan memurlara gıpta ile ba _ ş·dd tJ• )od gmıOer da!ıa cenupta, ~ 
~ mJcbn lreatirmek -wrir. .Geçen tu1e yapılan Türkiye "Memurlar \·e .bakmağa mec_ kıyor, gözlerinde: ) e ) QS dan bin kilometre uzakta ~ 
danmumda rjrwımwlrta lJem.ber, l1ugüakü ı.rpte, yalnız ve boks birinciliklerine yalnız An bur olduğu efradı ailesi bugftn.. "Ah ben de olabilsem" arzu.. J";\a y-.wa."}War. Lii*')"a .. 
amr gtlıı, olaylan ~ler, :ıaacak ys1m.u ve yok etmek düs kııra ve İstanbul ojıgesi bil'er kli fiyatlar Uzerınden ekmekle. su yanıp tutuşuyordu. Elleri fırbnası mııtyon nühı»lu bir zemıci ~ 
bigünkü badirede harp manb· turu tak.ip edildiğine göre, bir takımla iştirak etmişler bu se. rini .tedarik edabileceklermi§ ?" evrak dolu bu memurların i. _ 11yetidir. 
tıııuı sevilmez usullere, çarele- tutsağın bağhmınasının şehirle- hepten bu müsabakalar adeta "Memurlara ucuz erzak dalı- mirlerin odası önüne gelince lilhaldılıa Daiaar, - ... 
•• l...-"-.:ı ... ~ .. nu teslim ede- re te\•cih edilen :merını ve bir Ankarn - lstanbul müııııa _ 'tılacak-ınış'!" otomatik makineler gibi birden Evelki gece iki motôr 1940 d ~,__ *' llllirter~·-""'""6'" bm&l9a ~lD'1anaın dt!iı~ bakam mahi~fuıde Jralmaş Te "Memurlara Etibuk kömür ceket düğmeleri ilikleniyor, for_ battı bir 1ldam b,,d.uldu ..ai..n a.h~ .:;::n--. 

DUne ka.daı- allhın tesiri, yanında~ kıymeti olab'lir; de· her siklet aınifmdan Ti.'rkiye dağıtmak ıçin tedbirler dUşUnü.. malite icabı iki kere kapı "tık ' U5 ıtım ısoanı ın.;..ı ,Fnıwwtan tır 
mMWUiyle çerGsveli. aran ise, ailmekteCEr. Kanlı elaylllrr, bti· hirinciai tek m&iıiıabaka ıle belli yormuş?" tık" diye hafif hafif okşandık. Evvelki gece ini olamk çı • :NffRdan ...; "h.;H ~ JJk 
dövdUğü bölgeye sıkışmış ·gıbi :tiin haldan çfğne'i'ken, ve mev- otnmşto. Halbuki "nh-kiye bi _ "Memurlara, mahnıJrat ofisi tan sonra bir idam mahkfunu kan şiddetlı lodos aUn öğlene miş. AllmlnJana da ,~ 
idi Hedtf, muhar'p!er, ötekiler, eut ahitnameler, "nakşi &er eb" rincilği gibi Dlltün memlekete 1Brafındaıı imkin .olduğu nia - gibi korka korka içeriye _giri _ kadar devanı etmiş bir aralık horaya yıD ;ı;ramııZ kııtıisdr 
hemen daima :bu &teften 'JllUllll• aim-Jmı, her ımııete ba.bfs ve t.e-' aiti.bir üınıaınn kolıa.yca ka1..a _ bette odun,~ kiimUril da. liyordu. başlıyan y,ağmur rüzg'i.nn tid _ toplan ~ llı'.U hir llll
dtL Muharip, Cbevalesque 'b:r m:n edileceği söy}enen hürriyet nılması spor bakımından da ğıtılacakmış." Fakat '8§lı başlı halim eelim delini kısmen azaltnu.Ştır. Bu emr. brşJsrach _... mm._.,. 
ıııhla, yüksek medeniyetin bu- ve istiklahı de müeyyidesiz ve fayôalı sayılamaz. Bu noktayı "Memurların hayat .güçlükle_ adamcağız, e'fdeki çoluk ~u _ şiddetli lodos tesırile bir motör JIL~ 1940 dairi • 0 !!°" ~ 
Y'll'l'ti'me boymı timeie -~ aaea.k galib"n lütfwa bailı a- "g6zönünclc 1lıtaıı Federasyon ..rini onleyebilıneleri için bazı a_ ğuna temin edeceği bir slhil ko. batm~, diğer bir m ör de ka_ u1aağı 1 b 1mym . .._.. *' 
banlu. laeağlHan Jr.orila:alanı halk nr- .enenin ~ binacflilrlerini fer lınacak yeni tedbirler için hll _ laybkların yine hulyalannda hiç raya çarparak :parcalanmıştır. -~ 1 ,...._ u.m.ıea lııir m_. 

Bir A'Vrupa şehrine muzaffe- mek doğrudur. di müsabakalar Şeklmde tertip kümet yeni kararlara varmak bir şey görmüyor ve bekliyor _ Aynca Boğaz ve Adalar w.pur_ maa muvaffak a1tw .... ve ft 
Tane gtrerkb:ı. yenilmez k:nin Ei!er, muharipler, batta bu· etnıiş blilunuyor. ~ymiş." du. lan sefer mtızamını kaybetmiş, • twttauetltı neti !I awsi __, 
•e mııir malm.ın tesirine m~hip günkü ölçüsü~·ıe tAbri., ve imha Bu suretle bir 8oirs0r1in ._,_ ":Memurlara . 1Ih.!' 'Elde edilecek istltadele!"in a. dalgalar vapurların alt giiVE!l' _ lıel...ıdi. J.iM,wu ı...-1.1 ,,_, 
dağlı mütteık bir btrtiğin yol- Sı11asetlerinde .. devam «terlerse, bangi bir ~lktette btrinci olw. _ Ekmek karnesinin kalkması -.metine uygun olarak taliple_ lelerine kadar yükselmişir. bna bradılın da ~ .,,,. 
mz ~. omuz omuza Musrtar:p clhaua yem bfr ıuzarn bilmesi için daha fazla aat.; hemen hemen teka.l'rUr ettiği 'bu rin ayıldanmmn deftDl ettikçe Batan moförier etrafında yap ta\·h\ştU'acıaldlr. :&o.ula __. 
.-vap:n mert yttreldi 'bir R1"ka- vermek 18teyenler, harp sonra· yapınak ve şampiyon :Qnvan111a '6Jilerde, ekmeğin serbest ola_ ediyor ve cevherler •eya eeıv _ tığımız tahkikata göre hadise 1 ...;. Dö Gol ~ ,_...
•iP'"", 'tli)üjyle ~byacağı sı da, çok u.ıun yıllarca, yenil- daha pahalı ulaşmak :t.tmlnda._ 1 rak 60-70 kuru,& ablacağı her taşıyanlar Sami Kan.yelin IÖYle cereyan etmi§tir. ~ 11attıt8Aıtift ~ __,. 
lbtartvte, antediğine şahit ol- 1nez "1\clitklerle karşılaşacak· dıT. Bu m~ltaatltl "'61~rtn•e Tiw.,eüeri, IMllUll'lar için dü _ bqpeblivanları .gibi en aona Jta Ev.velki gece Armudludan U_ "rik mı ele~ .._ ~ 
mu tum. ~nakkalen:rn Kapal tardır. şimdiye Jmttar btrincılik 4raan.. ıünülen diğer büti.ia taviz ve byordu. Fakat bugünüıı de ak.. (Somı Sa. 4, au. 4 de) iWer ,-e "8d uı-y.,_ 
tepe k;tjtiilllidan, 2\vnstraıyalı Bu h&rp, dhn'yeUeri ve me- mamış olan pn<! +stieidl&nn da mükafatlanıı npaiain a.rinde tamı oldu.. Kararlar yine yan.. " ,,. J111!1 A)iını Aawllıı..,.r Gi11ıe ~ 
1ıir pilotu 1uırtamıak ~ dırsıize todl ~ıf Gaye bu ınh,,aa-ktsrda kıabiUyıetleTi. yeni bir mis kokulu sıcak tue u kaldı.. y .. p e_ :D.! • ~ liA.ldln ~ w fil' stJı,a.n 've ~ eoğılsk bir Kil· ~ Sinir kudreti: kırmak 11i tterreme1'eriue imkin wrilmit has bir buğday ekmeği lftlhwq Yaşlı ballı hallın .ıtm adana eD1 OHll ;rntlDci mühinl bir stratejik dmum..,,,. 
llUnıte, tiar.t. Mat, dalgalııtla ve bwı.a yetiıfmek için de her ve Ankara ile 1stanbul bölge _ yarattı. ağız: ~ olsun da gOc; olma_ Ş L •• ~.. .. ıMa liıtlcrdlr. UebeiiittslldıMI 6" 
pençe~ iki 'gerlÇ maynnuın tedbir baş k Şüph · leriaciaı her •iklet .boksör .a&Dl. Daha ziyade bu sebepten o_ WB diyemiyeceğim, çünkü lüzu_ a&t!itQQl'il ~ Jlkdımıiıl ~ wı_. 
.._,,.tlımN i8t:ilrltsr ~m 'bir ul~ Jcol~~. i~~ft. a:.~ tımh.n Hti 'ı't'l da.ha ftlzta ~ lacak ki helitiz üniversiteye de_ mu kadar güç oldu." diye etraf ~velce İstanbul Emniyet la)"J '*-in eıtmllc anda bir«""' 
bre daha ,.amuştmı. ~ hare· ı ~ kurd4JgÜ nıedaı.i~tin cie nın i19tiraki istenmiştir. vam eden tal*ler, hariçte 1uı duyulmasından tor.ki. kor_ Müdürliiğii ikinci şube müdilrU ...,_ftak ~rdMdtr. ~ 
~~ ~,:nn .. e ~ hu.

7
.llr ve emniv""ti 'O.Qa· P.etie-••oıamı "'-· 1eaeki Tir. 1~12. O liralık iılerde bulu_ ka mırıldanıyor, ve .sonra bir_ bulunan Zeki :ı\çıknlımn şimdi darı ""*"'" ~ v....-

111"'-~ U!ll1 aıc ~11 • go- layamıadJğı meyaande iken,-;- kiye ~~birin~ni yukan _ nan bır çok aerbest m~ek 11191 dm: "İnşaalllah olar, mtuDah de binnci şube müdürlUğüne ge 'llD1o. w1:ti.ı lı\~'1 ~ 
• ~ ~ilerin rohund_a 1 nnın ~mlennin nasıl ve ne za- da bildmiiğimia flıkWle tertip _ supla~ı geçe~le~t;. y:eüıete bağ olur." temennisile yarmı bek _ tirildığini mennuniyetle öğren_ hıe911,..,....... 'Bu yUI ~ .. ı.Abrt19 

•«1911111 utff tıııir "9Uffe ~ı-ı ımın dindirileceğ · d .. UneıM lemesi boksun memleketimizde lı 1.lıu.at .ıüidürlüğüınde açılan lemek Ur.ere üzüntilıtl, uykusuz dik. Yeni TUffesinde ktymetli mühinı iir destek ~1 .,... • .J;:~=·Mrini ... -şiınciiden pl.ıinl&ı-.nı h~rlıya~ daha fazla taammUmiine vesile bir tek münha1 memuriyete i - bir g- daha geçiftllllfe Q&lı - emniyet lmirim?ze blu,mnlar ~dir. BUJldan hoşica ( ı,e 
_ı..:_, ';/'th-...-. .&...fe ı...-~ -0b da, kolayca hedeflenne varamı- olacak ve genelik arasında da _ deta hilcum ettiler. Bu bir tak şıyordu. dileriz. korfıfiıJnhı M .. nlyt!tt fi&tıt-fi 
-'w.ı _1na, ·~ ıoııcamı gı ı a.caklatdır ha büyük bir -.19.b uyadıTa _ yer ~n mlimc!ıaat edmlerbı •- h-nı ~ fakat "'f'fllin Mr _,ol 

'tUafaz yuıcllann ha:k:kı 'Ve y · caktır. yısı tam 136 yı bulmuştu. Eğer Mi• h m• mekt hi- tla tırmin 'l'idftııektir. • Y-. 
.-uı·~ı yetctm-. :eun.ua ee- ---------- kayıt muamelesi k4penmasaydı e~?- s ~ Mılritlk -h~ ~iile -

"ft'ber, geceıeytn, naıtta at1$1an 2881tara.ı fi Öahili ı1an,..ı,1, lllMrler 1 şüphesiz ttaha. da ıa11uıiktı. __,.. ~ '8J1 l'Jlnln9afrlffou tteari w _.. 
~ :inandırmiık ns~n U ~ "'-v-' .. Hepsi liseyi bitirmio bu ta _ 1lfti kan yeludm-; ld ingiffz 'fil 

..__ rdlaü.ırıu Wftl ~annak r_.ı_ ı.1,~'-* ~,.., .. ı: -ıerin bir çoğu, barem harici .. IR Jelli• eler& '1\mel'l~-an nriitlell«l91t-riJliın .,.... .-.OUW .altfln iıaıra fıklmrt· rViiliml ,.,,,_ -v-• nı -· * Etiketsız satış yapanlar hak • olaJ'M Verileeek -*-- ı."oı;w _ --- 1IU ..-., ~ ..... ..__..._ _ ..... _._rı.. 
~ ,UZ bl:nlik, • .,,.... ~ 9 • lıcurda lllu kantr.olılıer •vmı 'Wftek ..,_,.,.,. A96"" I ,",. ~ "11M01UK' ~· 
leri istilldaf edişlerini görüp de '«E,dlG 1w»; .illlln .alt- teeir. Diin Kıaragunuiikte 'l, ~~ ta.n ziyade -kesitiai ft vergisl Mı- hale lroyvaldsrma IUt• 
lçtıeın bir .acı duyma:ınak ne kerne;ye oerilili l'.ay4a 4a .s satıcı yakalanarak Milli de çliıdtıktan eoa)rab. ~ ~l. e1_! • y&lmır. 
:~~-ı H ı..:..: Hasan .dennaunun DnhA ır...... ne ka ar geçer. ır sevgı i mea A hş ..._ __ -w_._. __ .. ,,,..,;a ___ -·-..Ilı 

=·ea:rılı er'bi~~:~r: andaki ... ..,ş ... i.;;""'~ ~~~~r~ma mahkemesme venlmif - tubu .k~r lnyıaetli ~ek kar çı ÔTennıe Demir:ag~ fay11a- ~--s:..D·J:.&.' ~-.. ~ 
'L... ~""-- ....,.;; ~ de 125 '· +. nelerinı elcie edemn •m HI . 'J ' ı ~,..,;.,.,., ,,..__:.,_,. .. ~.~ • ·-

,., ce manua·eı..:r .. ~be•rdaa ,__.e98eseıer ıAUr~ U.w. * Vatman Hakkının idaresinde siie boyunları bükük merdi•-.. ·-L-!I_ •ki :rJ_1_ pilet ee _.l - "~ ~-e- -
birer ırişlne <le l'Lr midir? ~a~~~-~=~~n,...saül. tı.ızlar_ buhman Ortakly - ~y tnnn_ lerden aŞa.ğılara indiler. reıcr.uc UC3D ) aVUK ~~:.Hatta u:, 

Tetıiıtjıler, artı eıtilMlen dMlı - ..-ı-1mc -· v •ayı ttlin n.mlnhe <ıelüttiıın ,ol_ tık · 1 rde ev.el& ı:- ~ '..;/ - ..-..."'"', ..,.... aor.aa 
&lııuuı ve müdafaadan da malı- Kızıter hakkmda açılan imme 'Culaı.a.t Etem :IMnde biri --. gıreu e n - §& aJebe de • • ak •~· nım k- 1-- tu• .. -k'-rın '"'~cı·- davasına dün 2 numaralı 'Milli ~i BOl'uluyw. ~ilk- ... ıcür e~" . -ıı ...,.. • ...,,.. '"' dur.ınadan damak ıstıerı:ıil ve mü mekte8e devanı edenler ılt DıA"- '""---~ :w' W - Ilı•& dllJ•' s=• ~ 
YUl'Uld·~.a...- •--•-ı.-L. · Koıunma 111allik• 111inlılıe bakıl_ - r-· •~ ;ıı141B-.-;rın, vazenesini kaybederek yuzU ko)'UD tide eleniyordu. Birtllci parti,;yi MübAmdiıldekteDi c1ilıı 19'2- tir. Mühendis M~te'bi Wıerinde medi~m bu halwıri neredea ~ 
~-ı,ı~~!~~~:._~ld~.m,:-::: mışbr •. DunuJmada Gülizar: kapaklanmıştır. Etem başından teh bananar "aakeri terhis veai_ 1M3 den yılma ballamıştır. u~n Nun Demirav tavvarele. Uıım'! •• 
~ w, ~ ~ ..T- K-dieiniıı miieııeae .-üstah '.Hkel1 surette yaral:mınJŞttr. - k " ..L.-,,, • -ı.. •• _ tu Bu ·r:ıı ~ ~ - ~..: ~ 
"l'aldann bakımsızlıagındaıı, deni· demlerinden okDad~ı '":e .mi : aaı -ıııı:meısıne -~ tu.. mil•....betle okulda )'1'Pllan ri 10,55 de hareket ve 11,30 dal ~ ç-nma tMı 1ır ••t 
- dökftlenlere el ıtzatıJguuiıhn· aar· ten r.ada IM.ıl du.. ..... :SiıYecıWe lülit ,,..(ı Wr .... _ lqyCN'l&r, bunu da kazaıuuılar meruime ayni oltW w.ıebeain - tvdet etmi!ilerdır. klnpit"8ı 1ayyue, .... ft ... •n- mWıariplere m~··p -~ı- rre 0 un gww gonu bOPltan -.ele Tevftk -ıMn .. rasında "ikinei terhis veaik_ den olup Yqilköy Nuri Demir_ Okulun Ü7ll"nne atılan broşür_ , Uin bir harp 'ftllftist:IWll lht 
~ emlenn taarnu-;-ua~- ~l~~ı;:~i ~ı!flı:.t~~ bobitWerclen birinin yu\"llrlaaaıası sı" :aranıyordu. ağ tayyare alanında ild ay ka. lerde: ıtderl geniş Mr kaynak lniılıiai al-

' 

sözün kısaaı, ı..-~- ve ......,.. , .. _, __.. netis:esi alunda kalarak muhtelif Bu aaıkerlik :ve maarif deae. dar kıaa bir aman~ tayyare_ ''Ders yılımızın birinci :gönü •tırr. Y-enl ti :kMlflll Lthe~ 
~ neticede §8.hıt Nobarın cellıi L ~den atn·ca ~ahnm16tlr. a.eleriaden muvafHıkiJ'8tle at _ ciliiimi&i filo WiUllU yapacak kutlu olsun. Şu anda merinizde ela l!\Mhanm ~<iP ıavn• 111'1 

=:.ı!r~et edılmediğinden çin bir başka giRe bıralcılmMj .. ~- 'I.ıiMıtTı a.un.em.e 4cawmI Jayan baht\ya.r talihli talipler _ kadar ilerletmiş olanların idare dolaşan Türk yapun tayyare - ı 1'~'eti *'- 1' )"8lmz MtNn. .,_ 
tır. ms;ar. - den "daktilo, kaligrafi, muh& _ ettiii 9 t&vY&re iştil'M etmiş _ ler en yakın arka8ll$1armrz, , Tam, 'Nsthd He Y8ıkmıfdl' 

~..-. ........ _. ........... -. ....................... _..lllllİml ... ________________ ._. __ ._-'-...;:...;.;~~ ... .;. ... ~--~..:.:;::.,:_::;.;:_;~.;::::.::: 1Bektep,Mn~•rked811lanıu...ta.;. ' lmvwtleriulb;:alt~.._...,r..._ 

w 1 1 . ö ~ rafmdan idare 'edHiyor. Yetil _ w,_z: lliittPftkltırin Afrikayı, Şimdi Mlmda, ~ .-.. 
llllll 1-lı9dayım. A,aanın için_ 
oden. Yetil 'Ç8plan gözleri, içine 
albn tozu eerpmi§ gibi yaldız, 
yaldız paria::r-n kumral açta_ 
rilıe t.ana -'1en i~ Semiaya 
llakıyorum. 

:Yalnız ve dertli z•1N1Dlanaı_ 
da onunla dertlepneği çecuk _ 
lağumjan beri severim. Yan. 
ııaz, yaramaz titreyen dudak. 
.ırı, bna neş'e ve saadet veri_ 
'Ol'. 

Daire Müdürli ile ıara.mız ıa .. 
ılılı. Bma fınluııliıı8e ak•i ve 
ih'blt ~Jywr. llaamafilı 
ı fJlllrisinden daha iyi Sevda. 
·aınız bir 3ey canımı sıkıyor: 
eldiğim .31.man :bir .ey tıecrübe 

'311 tlODl'a aylıgımı aTt.bracak.. . 
ınnı aöyWımişlerdi. ~gün 
e dail'C müdüııi zammın geç 
almasından ösiir 'llltiyor, 'blı 
y muhakkak aylığımı artbra. 
-aklamıı 96ylüyordu. 
Aldıfım ]ma çok .az _gelL 

• or. lştme yakın ommı 'diye 
l ;eyoğtunda tatma;fa 1JJ«b1Ir 
< ldugum "sözde egyah~' oda _ 

a ıta.zancımın yansından taa.. 
lasmı vermeğe mecbur oluyor_ 
dum. 

Dört ay dilimi s;ıktım. Fakat 
dtln bUfün arltada.ı ların aylı • 
ğına ı.am yapıraığı halde yine 
bana yirmı beş füa verince sab 
nm fükendı. Y ~ıyım bir yan. 
luJlık yapmıyayım diye olmca 
dikkatimle. olanca gayrettm ve cidd. 74elimle calı ıp hel'ıntl. 
den f a1 a iş çıkanyordum. An_ 
ıa11ıa. if bay&tında bıru sıy _ 

ali!M• l Se d • w • Ad 'fellllal masın istıyorum. yle kendin köy Nuri Demirağ tayyare ala_ Avnıpa)a kanJı bir 8Ultı dt't 
~ ; =• v 1 nJm a_m den emin bir hali ve öyle si - nında, iki ay kadar kıa bir -- Bil, hİT karar~ ıu.u.e kovır .. ..k 
.......... ~ 

1111 
•• birli bir cazibesi var ki eara _ manda tayyaredliğimisi filo u_ bl&avvarlanadaıı hıhsetMyor. 

Nllgiz Bindliier gibi llıftyOHl Çl.Wl1 yapacek kadar ilerletmiş --... ~ı a• '=•m ......... -·"-

ıü1ll: -.. .. ~ t:Urlti ek -
mek yemek kabil değil. Bir 
-gün .;t9m ~ .blnız fe. 
'll&Da eNCliğiaı ?d~ ltir ~ '8e
eelertMi ~ ~ım. Yiae .y_ 
•aa111 t!tden. IUI• ,Udne 
gilerek, dtltlni ...... lltlf. 
emi 'bazmamata gayret -ettim 
biliyorsun Sevci&... Dün )l&IKl. 

.j1ll1 Qa.reket Miri Sevdaya -&ô
l'e taıaydı belkı. Fakıa.t mec _ 
bur kaldım: "Daire müdürüne 
gıderek: ~ ay vadettikleri 
amını görmediğimi, bir kueu.. 
T'lllll olup ~ı~' fl(m:hmı. 

"lıliat bildiPti, böyle ~le_ 
re ~ı sevmediğini" 
~. 

- Beyefendi; btitiln arka • 
"dajta:mn ~ - ite \'llllŞ. 
ınıyor mu,um? ~ 
herkesten iyi fi ~~ .. 
-ra geldfijm IUlt8ll ~ 
tiniz.. Bu para çok a .geli _ 
yor .. 

Diye keketedtm. 'Billlıen SeV. 
"da o anda ilmek daha k~ 
benim için Pldrat baltm ~ 
yottu.. Biliyaıı emı 1'fttin el • 
masla:r bttti '&l'tı'k .. "llak -lll 
'de ytızthı llttdtdü .. 

Bentm atana kHJB!'a ~edi_ 
ftırı bu öter ODU Meta ltU • 
durttu. Gayet 8'!rt. dik ~ .-. 
le trkatta, tıkana bafı'rdı: 

- ''Mağrur ve Berlreş'' eMn,. 
lan. açlıklanndaıı ölaeler bile 

.aınıyaca.ğını, söyledi. O ka _ 
ciaT hırslandım ki bu sözlere, 
.Utün hicabım silindi. Kovul _ 
mayı göze aldım patrona «a _ 
ckr çıkmağa karar ven.tim. 

Dar, loş bir koridorwn -.ıöıa_ 
yetindcki kapıya kadar git _ 
tiln. Fakat elim ...,. -. _ 
ıtrtken korku ve ytıitde dur _ 
dum. O kadar .-rt T.e .Ui eL 
dugunu söyledikleri patrm, 
matlaka beni karşıdan kovar 
diye düşünüyordum. Geri .dö • 
nıecektim. Birdenbire kapı a _ 
çaldı ve içeriden gUzel, amma 
~ güzel bir adam çıktı. Beni 
gtirünce durdu. Yürüyüp gide_ 
c.t iken tekrar geri dönerek 
Y9%1UŞak bir sesle "kimi 4ite_ 
difimi" sordu. O kadar öfke _ 
U)ltlim ki kızdım. 

- Size ne? diye tenıhdtn:ı. 
Galümsedi. Göalteri ytt+wjlı 
dcllaştı. 

- Kimi aNdıjBlm bina 
l&yleyin kttçit b&DDD. dedi. 

- Öyle ise patarnu anyo • 
"8J1 anladım& mı! 

l>edim, sür'atJe lrapıya u _ 
mıdım. Eli telllla bi...-U 
tattu: 

- Hişt ne ,apıyorıım? 
Jıatıonu taaıyor 11\lllJUDUE? 

- Evet diye tersledim yine. 
- Yalan işte tanuruyorsu _ 

na. Tanısanız böyle dalama. 

sınız içeri . Patrona l!IÖyliye _ 
ceğinizi bana söyl,yia.. 

- Ne münasebet? G6ıılerinı 
ateş saçıyordu. 

- Patrım şimdi kimseyi ka. 
tııııUI edemez, meşgul. . 

Yüzüme o kadar yumUIBk 
bakıyordu ki kadife gözleri 
saçlarunı, yüzlmıü &kşuyordu. 

- Ben patronun katibiyim. 
Ne istediğinizi bana söyleyin, 
ben ona yaptırırım. Görecek _ 
siniz muhakkak yapar.. Beni 
çok sever. 

- Benim vekile ihtiyacım 
y•k ıledim. Tcl.rar kapıya doğ 
nı ,ytiriimek istedim. lki bile _ 
ğimi birtien sıkı sıkı yakaladı. 

- Girmeyin küçük yara _ 
maz, dedi. Siı;e nasıl mini ola_ 
Jllll! ~üdinü yüzüme yaklaş _ 
tırmış g.tiderime bakıp gülü _ 
yordu. Bu ıstihzaya benzer 
-- ilmi lııiBbUtün kızdırdı. 
Rınia bileklerimi kurtarıp öf. 
Wi ~fkeli geri döndilm. 

Blç bu Adar küstah adam -dön aıU Sevda? Sanki kırk 
Jllhk ~hbap gibi bileklerimi 
,.aJa . Ne kadar kuvvetli sı 
laforclu? Kırılacak gibi oldu _ 
lılr ·-

Gölıleri bdife .gftM koyu ve 
Adeta yumuşaktılar . :f.oJ ... ı. 
na bir sır '"'evc1a: Bu ad· .ı çok 
&lseldi ! Bir Uaha karpma çık.. 

bir adam.- . Bu «edin..__ emin bul ıı:ı~ . 1"'-- ı.. ~ aa -· •- -~ uaı wıuyonız. ~V&Clııeııu uU k&. ;,L.,.. haT • 1 ... ı.---ı.. Afriı..& 
hali insana hırs veriyor. Aman dar terakki ettiği bir devirde - "" ~--
Sevda!. Sen beni işte böyle biz Tt1rk iYi Awıq. ı Mr.,.... ve "" 
k k b

. k gençleri de bu yolda • ........., --'1..a..L... .... _..... ....__ 

o et ır ız yapıyorsun .. Sa _ bütün t • i21 ... nı. .. - .. ı. w---~ -.J--trı• ~ 
b k k 

. d gayre un e '!19"&ga--.a& _ k-ı, u.7ım,. 11 • .a- ,,....., 
na a ar en içım en böyle yız.. ~inizde hugüne kadar u _ v3.- ---· 91; --

saçma şeyler geliyor. çuculuk ve y&JNcıllk yo1wıda 98 dm. Reıı::atnıı. ~ya_, 
3 - Şubat: lışmağa fır.sat bulamıy.an arka_ rma yanda iıııllt-• ve tan• 
1'~ daşları, bu yolda çalışmagw a da. muvaff&kıyeti 't..mln et1eyııll .agte yine tahta masamın ba. 'V.,..._., .. .., _...... ı·~•-• .. -. vet eder. memleketin fen Te ir_ •--r--~ - ~na 

tına oturdum, yazıyorum. Sen fan sahasında büyük mnvaffa_ ltililmiyt4i • 88rn8ıll omam «t11-
yine aynanın içinden Şeytan, kiyetl('r başaran Yüksek "lrtl _ p!ftii. 
leytan bana bakıyorsun. Bak hendis mektebi kıymetli hoca _ 
bugün şaşacak bir şey oldu: !arımızla siz sevgili arkada.şla _ 

BEHÇET SAFı\ 

&bahleyio yazıhaneye git_ rımızı hürmetle selamla~· r 
tim. Bir hademe geldi, masa _ 
ma oturmadan daire müdürü _ 
nün beni istediğini haber ver_ 
di. Gayet saygılı bir tavırla 
söz söylüyordu. Fakat doğru _ 
au korkudan içim yandı, Eğer 
i§ime nihayet verecekse. Yine 
~apı kapı iş aramanın, gilnler_ 
ee işsiz kalmanın acısı içime 
oöıttü. Dün ,yemediğim halt 
kalmadı, daire müdürünü ters 
ledlkten sonra bir de patronun 
huusi ıkitibhııe ıkafa tuttum. 
~mma ne yapaymı aç kalaca. 
ğrmı llüsem lK>yle vaziyetlerde 
llaşka türlü davranamam Sev 
la. Canları tsterse dedim am -
ma korkudan kalbtm çarparak 
gittim. Müdür beni ayakta bek 
UyOl'du. Keleltek göz!Ulti eltn. 
rle idi. Hiç lLizumu vokken ba_ 
11a ltir reveNns yu>arak: 

(Arkalu ur\ 

118'8di)e tren hattı iyi 
netice verdi 

HIZlr 198 GCN 293 A3 ıe 

11G1 20 
Reşadiye tren hattının inşası 

tahliye işlerini imtt edildiğin _ ŞEVVAL ilL T 
den çok kolayı-..mm!~tll'. Bu _ 9 na !f· 
radtl hergün vasati -olarak 20 - 1' 4 2 
25 vagon tahliye edilmektedir. •-----ı , ___ ..,. 
Diğer tarafiari ~diğimize 

göre memlekete ithal olUDan 
mallann bir listesi httgtin Tica 
ret Müdüıiüğti ile tktisat Mü _ 
dttrlUjttne verilecektir. 

di yağı filit diye satmış 

-.u 
GUn11 6ile ikindi 
12.58 1.36 il.37 Ezıuıı 

7.17 1259 15.68 'Vasati 
.Akpm Yı&W ı..alt 

12.00 1.31 1).15 z... 
18.22 19.55 5.38 Vasati 
~~ 

ABON"E BEDE'Ll 
Tunı,.. •..-ı 

Balıkpazannda Maksudiye ha 
nmda 1ark madeni yağkn ve 
:makine yağları ticaı'etlıaneai 
11abfbi Levi -aielide lMr mayiii 8ettettk 
fitit diye satuimcian yakaJ.ana ı Aytık 
rak dün MiHi Korunma rn:ııhke ı At4itı: 
mesine VC:rib:nistir r Ayrıl< 

·~ iel'. 
PIO • 
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aziçinin ikfs!diya~ı [Sol'J :H:.~ li ıF~ı ti....~FI~) Çarşambanı- J 

gelişi ••• 
( Ba.t t•rafı 1 lncıde) l.>a.nkası kurmıyalım? Neye be-

Bıı 1mçük -....~ sonra men an milyon lira bulmıyalım? 
asıl sadedimize gelip yalıuz Neye konserve fa:brıkalarımız 
Boğazic;ilmdn iktlsadiyatile tii· bir saat ~vvel işe ba.Şlamasın ! 
tn tığ?~ Ye ~li 11ll ha· Bwwniçln pan. da -var, adam 
kikata hemen itinf .etim.: da var, im.kan da var. Yalmz 

Boıfaz Qi l:Jır vakitler -egvlence teşkilat T.e gayret yok. Yazık 
9e sefahat ~ miiyolaca ıtar.ı ~il mıi J 
Barfed len bir verdi. Bugün ise Sorı.ra. Boğa.zlç.nde limanlar 
bh. bu yerden :mılyonlar kclzan- var, yer var, mütehassıs var, 
l8alc Istiyoru. yalnız wsaneler elcsı"k, gemi ya 

F.skiden 1'1ld49aJJ san.ylan ve uılmıyor, gemi.cı )'lıti~'lıniyor. 
köşkler·, vükela ve vüzera yalı· Boğazıçi çocu1tları, nıeseıa. gi
ları hep Boğazi~imn gfu;d layı· dip demiryolla.nntla çal şma.ğa 
larl!ll kephıırnştanb. mecbur ohıyorJar. Ne yazık de· 
Ze~ Jrıala}'lıkia .elle- ğü 1lli? 

rine geçıiı'diılderi yü bimlerce al- Hele Boğazi<j sahi1'erin le ye· 
tıınlannı hep Boğ:aziÇinin ~li, 1ıişen yem'işler, zcr.mvatlar, çi
Ça.lgıJa ft bchglı~ .de- çekler, sütlel"~ peynıırler, ballar .. 
lioesine a.rfedip dururlaırlı. Bütün. buııJ.an neden hemen ~
Biylece -1'eclüm altwlvdan ğa.ltmıyalım '? Neden kooservıe· 
zavallı Boğazıç'i Jaiç istifade et- lerini yapmıyahm'! Neden henı 
1Dedi. Bıı.agiir1. o mutantan sefa· An:adol ya ve hem d~ y IM'I 

b.at i.lemlel'inden .saraylardan memlelrntleı· ne ı:::n lmıyalnn '? 
~ yalı~u ne ka~ı?I Yer mi yok, adam mı k? 
l:tiç... Hayır, hl""' i va.r. Yalnız teşk.:-

l;Wriıt- Pnj ri;i yajnız şair ıat \ile .~avıcl_ yok: . 
lerin, çalgıc.ılanrı, kadınla. uı ıve Bugıın Bogaz c;mde f.abrıka
dalk:anldıann itine .)W"81'Cb. Bu· lar derıolar kurulm ğa baş
Ciin .ise biz bir siirii ı~timai \"e 1adı. B rlmc seneye kadar bu 
ikbsadf zaı aretlerden dotayı sanayt yerl~ ta :.l f)ek <ÇOk a:
ecdadıınwn gittiği yolu bırakıp tacaktır v~. ?r::'4nası da pek ia· 
Boğaziçınizdcn aza.mi 'istifade zımdır. Çunk~ !3:!1ıb~~:1 
"rzje ıoed>uaax. Zoııguld.ağm kömiıru, Karabu· 

.Artık ....,ndm :m-a ~ kün demiri var. Sırkeci ve Hay. 
bizi beslemelidir, zenginleştir- d~aşada birer koc~nn de· 

· Jnetidir ~- BQ ~ye mıryolu gan var. Bof"U 'Cıın 
tae pe&' kolayblda dde ıed.:.lııbilir. aıanasivJe bir milletl• rarası ge· 
İt iJi i3ir plia hazırlamak re ~ y~udüı'. Y~·m lstaııbui bü
aonra da. o plaıu muntazam bir yuk b r hava, limauı ha!. ne g-ele
etmııtte tad>a -eıtmektm ibiı.r:et- cek ve hava transiti pek z,yi:lıde 
tir. Bmpm ~.n J1ıe 1ia.m. ~ 8;X~ BöyJ.e ~Yi . .v.e ,Mk· 
lııll'ayı •1-*'*- koıla~· bir l!!Y lıiyeoiiige fevka.lad-e llll• ·t .olan 
elam.&. i'ab.t _. ~yıdm önce hir yerde, güa<rJ.im B~az.cimıi..z
_,k. ~ ınt we .ebat de artık .miihead.sler u, miite· 
lizun p f0}Jblaler.in, usta. ba.'}llarm, işçi· 
~ BcıjeaiçiwM ilci i)i e· lerin cenneti kuru1ma.malı mı-

dır? 
ler var. Blri pek 91ık-Ql[ulun hu- Rr vakitler e~leooelere vıe .e· 
hunaw, aıilil ıte Şirlroti Hay· ~ 
rliyenin faaliyetı"dir. Fa!tat .bu fahatierc sabrle oları sarayların, 
i'ki iyıt eserden başka ILç bi!' ~17 ~laı ve yalıların yerinde 
)'olttur. Meseli Bo<Yaziçinde has bugün fabr:ka, depo. tcn;ane ve 
tabaoe, otel ve pa.asiyaın yo.k. ~leriınime ~h!}aft henşeh
Bu ü~ medeni müessese olma- t "'r miz için. UCliZ ve konfor
)'lnca. ~çılne yabancı sev- ~u.:::e~e=;m ı1lac mşa e· 
'"'1i!h ~. hatti Anadoludan 
111:i~r We kabul etmenm im.- Yann. Boğu.iqhıde betkı yüz 
tim olgnraz bindea fada Banayıet ~ak 
~le yerli '""'3 yaban- ~ yaşıyacaktır. Bunlar bugüıı 

cı seyyah davet etmek için on- ta uzak ~lerdelt getıyortar. 
.... tti:M•e J&la:iadı!a :öaee VaJUtleır.iai ve pıaraJ.uwı vaeuc· 
koafoıiu oteUer, pa.D8iyonlar ve da sarf ediyorlar. 
~ ılııı!mia-..eaa ~e- · Y-anmı ise f.abrüı:a. depo. ter
rektir. Bil •llMzsa ......_ .. -.... sue ve l:ıahQelıerinin yan.t>aşuı· 
lirler bize Jci.illeaek &idıer" ve e.a.ır da ke.ndlleıriae evler ve apa.rtı
ka yedenle {111.lWar.ı &.rfeda- aıanlaı- yapdacak:tır. Sonra bu 
ler. aanapc:ler acım "bahçeler ~ğlea-

Seyyah derken akla h.emeo ce yer\en, hastahaneler. mektep 
-.Utıw 'Jre .-mn ""leli •or :lcı w. spor salıaian da vi.icud.a ~
bu pek yanlış ~riil)tiir. EN- tic~tir. 
"Vela 'sörUıa ecleeek -ıer teda- Huak :J&ftn Boiaz~ yiz bia
rik eti lmefi. Herkes lnımarbaT. den fam sa.nayiehı. n blt' eeııne
d~ r., fıabt aericm 1ıatiıl ay- ti dlaliDe ~· Bu oenaetia 
lltftnda ~ ..... aaıra,.. ~~ temeli atıbaaılidll'. 
8Jlldaa ıiıııtifaae -.ek i8tiyeeek- Boğa&çiain im.an, lamı de .ıııevk· 
tir· Bllıju~ tMıİ.at aze Ü Ye konforlu W Stıl«IC J:.e Unan 
diia,_. en g-..ı :sulanıı ver- ,.. ... gelm.r, Yana burası 
ın' .. <rtir. Fakat b.r türlü bu men- b·rkaç 7.engıiılirı yakb.n ile de
'- ...... ti< , .... .-- jıJ.. tabı pak ~ .waayj erila· 
isL ıdeyli tem"n edemiyoruz. hının konforlu evleri ile dolma· 

P .ığaziQ nde tabiat lftıe dün· lı ve güzelleşmelldir. Artık Bo
Y.J.mn en Jcuııotli ve mebzul ha- .ğazda.n bir ekalliyet değ;il. bir 
tltlanm v . tir. Fa.kat bız ıekseriyet istifade etmelidir. 1-
~an ya 1ksulılrtan kınh-ı ma.r demek pahalı oteller ve ga · 
.1oruz ~ faz.la gelen 'ba· zinolar yapmak değldir. BilakJs 
lıklan denize atıyr1nız. bir t ~çı mem leketm imarı 

'Balıkçılık, t!al_ya--ıcılık. kaylk· halk İ.QlJ1 olmalıdır. Halkın gide
~. ağc.dık. sardelyacıhk ve mlyeceği otel veya gaziııooun 
konservacıhlt varken ve bu mes memleket igin ne kıymet ve· e
~ .edaalam .J:bva aSerke.rı .biv beııumyeti Q] philir ! 
.._ &ıııje gi _.. fUrii ..- M Mi Ta.laıim .,...,... _ci9ıi bir 
falet ıçaoe .kw.ranıyor. Yazık fincan kaAvesi veya bir Dudak 
~ ;gib,aJa *Pi sıi? hıotıatası beş mya Gl&tı bir 

Neye 'bir deni.z mahsuneri yer.in halka ne faydası vardır 

Alman 
gazeteleri Japonlar Salamon 

adalarını kagbet-
işçiler Alman

yaya zorla 
götürülecek u11err··· lfgallnf 

bak ve allalete mek istemi 110r lar Vişi tınıpagaııda ıııeımıru 
ayg .. llwlwta,ırlar ~ · 

Berlin 19 (A.A.) - Ber1incle • radyeda Franswz İfÇİlerİfli 
çıkan. aqa.m gazeteleri ~fri.ka_ Amerıkan bomba uçakları Japo• harp t 8 h d j t et 1 i 
~=z~:1yei:ı1t:ı.n gemilerine ağır bir darbe iadirdiler Vichy, 19 <A.A.> - ProtJa· 
tarafından isgalini 1zlanda, 'Irak Melbourne, 19 (A.A.) - Ce· lun.m~ da bu hiicıımlar püs- ~m~ ~~~ 
İran ve Mada.gukar g bi mem... nup ba.t1 pesi.fildeki Müttefik kiirtillmüştür. . 4..af~1 • ...ı:__. __ 
IeketJerin ışgali kadar haksız Jcu.vvetler umumi karargahının Loııdra, 19 (A.A.) _ Ameri- ihtarda bulunarak Çerinmın 
buhnaktadır. +~ı:~.;.;.. , ___ bom 650 bin m.ü.telwiswn 11111ayyen 

De sche Alı . 17~.t ~ AaD ba uça.klan Kiska ada· müddet zaıfmda. AlD:w:ıyada ça· 
u gemeıne ~ı ung, Salomon aıdalar:ında ~m'de: sı yakınlarında 2 Japon muhri- lışmagva gitmedikleri takdirde 

ga.~~esi Lilieryanın tarihinden Sal 1on adalarınd. ki h1lrekat1 lf.ıne taarruz ..etmişler ve muhte· 
bahseder..:'t bu de. le tin esaretin d te.Ueven Müttebk bomba u- mel olarak bunları batırmışlar· Almanların Fransız işçileıiıni 
ilgası ile ııL'.ıc.e enen Amer"kan ç::ı.kları d.ü.şma.nın ıleri deniz w dır. ~-rlaHaftascvkedetatic~rini södylemiş
da.hill harbinden sonra azat e_ h:ıv:ı üsJermden bir.ne gece hü- Vaşington, 19 (A.A.) _ Gua- ı.u. • aı esnasın a pro· 
dilen Zenci esirler tarafıadan cumlo.ıı }~ardır. Kruva· dalca.mal'dan bir top menzili me· paganda se.rVisi, P.lleVlcr yapıla.o 
ve Amerik·ının h"0 ebbüsile 1kll zörl~re, muhriplere ve nakliye sftoR.....;ı_ bu··yillc· bı"r Japon g-;ıe- fabrikalarda bugünkü naz.artesi 
rıı.lduıTunu ırl ~ ak tadır. Bu uendeıı..:ıe 23 ton bomba aW- ri .... t-:;;ıuluğu gö.ıiildüğil };her ·iinü tekrar işe başla.malan icirı 
g'İf\ M. RUZ\ e"?.t bu ~raklt!n ~. lık defa hücuma ~en \•eritmiştir. =~·rady-0 vast.WyJe tazyik 
zap. ~mek icin :htimal ki bu ta. teşk 1 tam 'ısabetler ka:vdctm.iş· Nevyork, 19 (A.A.) - Nev- <w:-

rihi hıldis~yi bir bahane gibi L tir. lkinci hücum emrnsmda. üç york T~mes gazetesi baş yazı· ----..-wc-----~ 

\eri siirecektir. . düşman kru:vazöriinün isabet sıacla, Japarılanıı Salomon aıd&-
----•uı• aldıkları smılma.kta.dır. Oçü:ncü l&nada bakik&ten naukaddera.t-

Hır v ~t B:şv akili bir 
suil3sde uQradl 

gnıp büyiik b"r uçak iaşe gemi· lariyle oynamağa 'karar vermiş 
sini booıbal~br. 'IMtlunduklannı yazmaktadır. Ja· 

Owens.tanley bölgesin.de· Ka- pon1u 8u t.akmı adalarını kay
ra kuvvetlcr:miz dilsmanı Tem· bettikleri takdirde imnarator· 
n.:.etonun ~1 mal"n<le .nıuhaı ebeye luklarının parçalaııımasııun önü
zoıiamaş! dır. Muh&rebe çok ne reoemiyecekler1iııi a.nlaauş 

Leindra 19 (A.A.t - A.lman siddetH oh:nııştur. Ha.va toplan. bulwım.a.ktadırlar. 
hafif mak·.n.c.li tüfekler ve baş· 
ka malzeme ete g-c~rtflt. Düş.. 
•an akşama dqğru ksıdLc:ıine a· 
-ğu- kaYJnlara mal olsa birçok 

huduihında'ft alman gıtt~itme _ 
ğe d~er hl.bedene göre. 29 Ey. 
Jülde Za.ğreb'te Hırv.at .Başve _ 
~ili M.. Pavelitch'm iıııİıi.rollu ö . mevzit karRı hucumlarda bu _ 
aiiDde, B~il 4aprı .çıkmak -----------

üzere buh.mduftu bir sırada saat l A nltara H 1hıuı&.rt· 1 
li bir bomba patlamıştır. JıUtl IUlil I~ 

Sul.kaat fa.ili Ges18ıJlo tar.afm 

d&n. m.eydaııa ~ka.rılmat ve \tir M •f M .. d .. 
çok kimseler tevkil edi1Bıi9tiı". _ aarı u ur-
'fa'jcif -edüeııkr soc ıünlerdıe • 
vazifelerdea çıkarılaut olan mli lerı aras.nda 
li fillÜliaf.aa .nuırı MarepJ Kw... 

* Londra - Birleşik Devlet. 
.ier Ca.:ııt.llurr.eisinia eti liladanJ 
Ruzvett''in yakında hıgıi.ltereye 
geleceği kat1 oltrak tahakkuk 
etaılttır. 

Moskova 
bildiriyor 

- .. ta. stı 1 fftoltle -

fskenderwıda Milli 
$efi şebri ş9ref
l endir d i Q i uin 

luttulafldt 
1skendcrun 19 {A.A..) - lliL 

li Şefimız lnönünün lskenderu. 
nu şereflen<lit"dikl.eri giinün bi. 
ri.n.ci yıld&nümü CO€ktın: temhü. 
ratla kutlanmıştır. Törene, baş_ 
ta general Şükrü Kamtth ma.k 
üzere askeri ve mülki e-.U.. ile 
mektepler ve .büyük Bir halk 
kütlesi iştirak etmıR, stiklal 
marşından sonra bu mutlu gü • 
ntin önemini be'Hrt.en .uutııktar 
söylenmiştir. Şehir bastan b~<qt 
IAislenmiştir. 

tenWı:iıı adamt.ndw. nakitler 
ki ? lşte yarımn Boğ.uiçi imarı Anlmra, 19 (Hsıs114U _ Mu. 
Taks·.miıı maanaa bemememeli· ·f -..:~::-1--: _...._,,ı.,, ·d d. H ile • · halk Jf rı nıuuuı:=n an:uam .. TIJ. vem en 

relik boş beMin 1'idonlanncia:n 
yapıtmış kapri. sa~ an _ 
cak geceleri ~ıla.bildiğini eöy 

ın\:. köprü. düemama ıdtbiş Kattserfft sebebi 
'9!ır bem1!>ardımam altında fiç r. a ı~, . ın z~.v ıne, . nakiller yapılını§tır: • 

paı-aaına ve Ültiyacııııa gore 1JI- Antalya maarif miliüıfüğüne 
maltcl_!I'. . . • . • TAlka.t .maar.if m.üdiirii .Ali -RJza. 

~ ~~=i~::e a:e aatqılmal ÜZIT8 
""" -~ kiSoınet.re uzıuıluğmı Londr:a 19 ıA.A.) - F4m aL 
4adır. Köprü, kdlıaadmaz Jaaı1.. ha.yet kanseri yenmiştic. Lord 

<•., tarafı 1 incilY) 

müdafaasının ~ti tasrir 
ıedildiği va.kit ~ de bofıtut gö· 
rlhmıüyor. Halbulm ha.k:kattı 
fsw~e matbuatı dürüst bir ta· 
rafllZ roltinde olduğu için hadi· 
aeleri bir ayna gibi akslettinnek· 
tedirler. v uiyet bozuk g-öril· 
nüree veya görUnmeğe bafô'larRa 
katııeNıt aynada mıdır? Alman 
ordulan Fraasada, Rusyada, 
Lelaist&nda ilerlerken lı!Viçre 
matbuat &ya.ası Alman ma.tbuat 
ıtefiD. bahtiyar ediyordu. 

Stalingra.d'da taamız durak· 
Jaym.ca bu <>layın Lo.za.n gölüne 
aksi Aknan devlet adamını hoş. 
nut -e:bn~ başlamış ve bu 
zat hiddetini şöyle ifade etmiş
tir: "İ.swçre matbuatı tanfsız
lık perdesi albrıda A !manya 
aleyhtarı bir vazi et almıştır. 
Almanya bu.na mili>aade etnü
y ecektıir." 

Alman orduların•ıı ta şarkta 
aıtık yıldırım harbi yapamadık .. 
lanru kaydetmek tarafsız -1 
ihla.J midir? Amerika ve İftlr z. 
ist!lısalatı ve gıemı ·uşaa.tl Al· 
ma.n~ a.runkine şimdiden mua
dldir. Yakında onu çok ~· 
cckti.r dem.ek taraf-sızbğı ben· 
rnak mıdır? 1ng 1 z na.ztnnın 
Ortaşa.rk seyahatimde "Mısu 
cephesi hakkında artık endı e! 

kalmadı" sözünü te'krarhmıı~ 
bitarafhğa rnugay:r .mıdir: 

Berrn matbuat şefi Scau \t· 
in hiddetli bulunması ç.ok leh Le 
bir UllSW' değddır. Es~ en ı ıu
nakaşada kwnak hakkı olanı.· 
marun başka bil' ifadesıdi.r.. 

Alman orduları her tarafta 
duraklamış 1keıı b"taraf ı._r 
memleket hakkında teh . ·r 
savurmak ve o mem ekerı.ı11 1'a· 
zett."'Oil k hürriyet~ ıuüsameha. 
edemey.z, demek kat'ı bır zafer 
r U?.gin A1man bayr$ın dalga
landını ı:ıa k .. çiik milletlerin ba
şına geleceklerin, neler ola bJ.!· 
cr.gı, bu sözJeı den de bir da.Ja 
anıa~ılır. E~er ha.la d'ii!er <: ır 
m lletler·n Lmanzara:sı gözleıı 
açmağa kıifi değılse-... 

YENlü&\11 

Bakırköyünde 
feci bir cinayet . 'Bog~zıçını . iby8:. etrı:ıM ıçı~ Tokat maarif mildilrlıliftlae si

Ş:r.k~ti Haynye eger_ ıstesey~ ftal ~oka iıdare mua· 
şımd;Ye ~ad.ar 'lek büyük h.ati· WJli Mııdullatı; Tnıbmım mur'.f 
YM ve ıeraıa.tta ~na~. :w:iiöüılüğiine Aj;n mum mü
Fa:ka.t iJe h8Mriı DlUNI! e B dSti NaDi.. ~ !cÖ\' «111" 
hen üz ümiU.-. kesmiş deği- 'tittisil .... ürtüğllne Tr.ülmı 
liz. Bir de _ ~ğ~ç·nin hal~ı .maarif miidiiril thaan.; ağrı ma.a 
var. Bu ~azıçlıler neden ku· if ;~~Hı.;;nr. ....... ,.,.._ · ~ ... _ 

ıie wı<rtöriet'le traktör akııamile Bcwder ra.dy-Oda şu.nla.rı söyle . 

;:r!,fa:ile-::a~':. t:;!~ miştir: ~ sebebini öt ·. Bir köylü bap taıla 
edfttft- kahn a.iır ...aı;k kahlofa .renmek uz.ere bul-unqaruz. ·ı k öld-riilcl-

.. k - 1 --~--' . r .m~.Mmf;._..,. -rserı g-
çu ~ v~ ,ıtıre :~~ ~ ti ı*Dlıı tectr:ıiat miidiir.ii Melül;, 
ve :iktlsaden ınldişafi ıç.ra bır a- K li ---..:.# ~~ ........ 

lm. ·'- _:..a:k.1 ocae ~ _-&omf'i......, 
ra_ya '2'e ı_yor-r. ~~ er, ~ SliHp Ali&&.rif m.Wl&rü Fahrett.iA 
--~~ 41rilıetl;r, ~- tay;n edilınişle.rdir. 
ler kurmuyorlar. u _r.:-u __ H • lan J 

1'1ı1:rvet b;riik ve ıter.abıer.lik· r BKııter eyetı top ııı 
ta dttğar derler. Her Şt?!ri bil- Ankara., 19 (Husuai) - lcra 
laiwrtten ft belediyeden öeW- V.ek~ri Heyeti bugün saat 
~mfae neden biz kemtilıiii- 15,39 da~ Şükr.ü s~a
miaien harekete gelip faaıhet oct&m'ıwa .ıtedaliği.ııde ~aarn19-
ve 4cnata lııa.şla.mıyoruz? tr. 

&tPri('inde çalışan halkevle· •i ı IJr Ö Jit 
ra~~elı:L:;1:~~ uır 1nsın111\ 1111. 
her rteY ...-. Hiiıldiwetiais w - 'ISaı tanrfı 1 ~•c -
~ Mr ıyi teşeU>ise yar mircifiii yaJm18ktaynn. Bir ai
dmı ~- Evvela bis ne iste- leım ve bir de 1m.tm vardır. Ge· 
ti:~ bir bra.rlaşt.ralım •a gen Pn tam alkşam yemeğine 
eonnı. ffilriamet ve Part:Wen yar ~ Slt"8da kızım Me
dım itıtiyetmı. Bı18aianm.ız Bo- ıütat l~ 149 '942 ta~i ~uıete
ğui.çiee balrwedJlar. Bari 1:iiz mm derdiincfi.-sayf8:19tftdaki yi
~ıa a. fİklveti ettir- relder 1J!Zlatıa. acı ,.aztlan ~
mi,.alİlll ! dtt. Ve o gece -emek yiyemedı1t .. 

SU;Pld Nuri İLERi Dokm: .eene Y-emerıde 1btılmıl

..,, ~ Dünyayı bu iietten kW1.acma~t en ere u a 
meriNt $2 ~ ......., llmidinde . 
tir. Bu sayede tamlıi &olaydlr. ya. Diiaı Bainriröy eiv..,.da -.ı 

ta.~la ezilmek mretile öldüriit 
mü§ bir ez kek cesedi bulunmuş_ 
tur. Vak'a hakkında yapılan talı 
kikatta maktulün Bakıı'köye
ta..bi Muradbey nahiyesınde o _ 
tur.a.n oldukça zeagin Mümm 
Koçer i•i""e biri olduğu an _ 
laşılımlbr. 

Ve ya.-1dtğı ~~eolleri .. diit · btalJada imarltareketlari 
1&an U.yy-are4ennın "ve düşman 
.topçusunun ancak iki mbetine Anıtalya 19 (AA.~ - Aııtal_ 

sa.t"\lZ kalmıştır. Her .sefeı_in~ ya - Alanya yolu i.zıerinde do_ 
~ 12 saat sera tanur eclılmil kuz betonarme köprü yapılmış_ 
tir27 gece zarfında 'T tabur as. tır. Alara çayı üzerinde altnw1 
ker teçaizatile berıdler kipr.ü _ ~ açıkllğleclaki Sıöptinün 
ıten geçaııeiı: titaiit«r•• girme. 4e ltl§lliMBa bajleMUıtır. 
ie muvaffak olmuflar ve 28 ain 
aivil ile binlerce yaralı ~ne tru Berft•n bt" ldt"n·yor 
•uretle tahliye ~r. 
Du.ba lar v.e aeribotlar hu .hayati 

Mümin Koçer hiöed.en mr 
IÜA evv.el köyden bir ha.yvua 
yükü ü.&iimle Baıurköye g~ 
ve Ur.ilmieri aattıktaa SODl'a da. 
Baiarköar ~eniade bula _ 

~ol• tam...ıamakta.dır. 
- ~tanüı a •dM - ı ~· 
---:1- · -ı- 1..· naa umuau tekrar kayvanma 

ılllD ~n ve aaeV •BalM. yikJ.eterelr seriye döıımüttiir. 

=-~~,~~ta;!:'..= Fakat Müınin geceleyin henüa 
w~ Sovyet a.sker.leri t.Gprağa hüviyeti tesbit edilemiyen müte 
._amiilü müteaddit .aanu t.qkil cavizlerin hücmauna maraz kal 
eQe.ı:ı ta.nklar.ı.u.ı.ıı salv.oüw-ım bii. mış "Ye soyulduktan sonra c!a 

· b başı taşla ezilerek htmharca al_ 
yük ir §idde.tle savurmakta L dti~'-"'""''-. Vak'a- müddei_ 
diler. Alev makinelerile el bam. • IA.UUWS'L•.u ,,_ 

balan bıınlan susturdu. Kıt'a_ umumi Hilmi Tavuhğil .ı_ 

dum, aynça uzun muhasara se· ::::=================================il nelen.de 4e ~ ~ için 

Bu vaaıta ae gıeneral &Gdıin 
çev'iıı karaıgihtrıa ~tmek mü 
•aacjeıııi .alan bir 'Sovyıet mulaa • 
iliri gellıl!Jralin El'a& i..k hatlar -
•an 300 ıneb'e mesafede bulwı. 
~ eöy1iiyor. Savq o ta._ 
ııt.ar şiad~idit- ki, Almaa tank • 
!arı bazan General Rodinçev'in 
kumanda mev'kiinm "bulunduğu 
StJ'kaia kadar miidaf-aa hat.tını 
yarıp geçmeğe mvnffak Ol _ 
muşlardır. 

la.nmız. mtidafaa ateı çenberi. koymaş olup katlleriıı aranma_ 
ııin içinden adım adım geçtiler. _m_na_be_ı,ı_a_nm_ıştı_r_. ---
Dii!oıan yeniden ka1'fl taarra. 
za geçmekte idi Fatat ta.kati Mühim bir ••hı 

BMJMleralrllll 
alıcl•I LalDWül 

&+j'eder ~ıll 'l!lilleii8ü 
Lozovski bugün butün dünya· 

- ~ - pilıeiyettir. ller ~ gazetelerde, radyolar-
---~ bi..r OOmıeCıyle ~
Şıyonız. Mm.an • 5ovyet har-
h;ne kadar ba i1i.a npnı: içm 
Yabancı idı. Bu adam kimdir? 
Siya.si hayatı nec!ir'? Bitüa bu 
suaı1_. '* ~oıiumu ıgiın, e9n 
bir ı. .• 1...;ı;~-

meçUıUMıWU. 

~vskf'nin şab6l}etimi be: 
1" rtmek iç.ın bir yabancı gu&
t cin n yuciCt seri maıkı.\Men 
bazı parçalar aılaJ.Ja: 

190.000.000 uk 'Sovyelier 
rhği nlifusu, ıaltnup y.at:ıe 

ct·ı V!i! lehçe ile .,.._1prr. ~ 
,... ıitün Ruslanll, ~rm, 

1 
CÇenlerin, Tat.ariıara, Ölbek
~-n, Kazakla.nrı., ~iüeriıı, 
~menıilerin, M ...... yik
~ 1 n yalnız bir mk -.i. vudir. 

u, çocukluğuınh, ~ 
u ak bir köyünde 'Jo"'brit ve su 
--._ l' :lp ua aılcallıı aril•m ,......, 

Buı;iinkü hadiecler onu, Sov
~ lliltlğ1Rir talindmı, M0"' 
~f1-, Vorof]oft:uı., 'Timr 

ıd •koıima sonra en wıeşlıt-ur • 
~1111 yaıpıruştır. Doktor Göbel 

Ber.li.ıie mhmdı.ığ.w ım.ır 
~ iıl•uv..- t1a ~ igal 

LoZCM!ki ~ 1Mılb 

- ~y llÖ'lrJemez. ııa.,, ---
liirlıerine her z;ımm *-n bite· 
m_.1 ~ediği tiiı beaiıdir. 
Fakat, ba mıdlailıirier .barif:i?e 
komiser muavininin ağ..-. 
8ir kere l9iie · pJ:uı çıktığını 
duymamışlardır. Kendisinden 
f.azJ.& bir U:beı- kopa.rabilmelr 
için sıkıştırıldığ.ı zaman, Lo· 
zoıvskıi 1ııe.skirı .1ek8.siylıe kaça
mak cevaplar verir ve kendisi· 
Di kllrtanr. 

Lozovsk'i haftada ilci gün bir 
-.ıt topbmtl& w.par. O ~ün 
Aetıimiz tıofııla.ıunz. Sovwt söz· 
cüsüne düzinelerle .sual sorarız. 
KendisindeJ:ı. ayn:lırken, az ev
vel masasının 'başında bizi dik
katle ciınleven adamın hepimizi 
atlattığım ve toplanuya gelir· 
b:n sövhmeje karar verdiği 
CJiııft bir tek kelime ilave et
mmail olduğmu anle.rız. Fa
kat, bmıu yaparken o kadar 
~ tııevimlilikle yap· 
~ ki, lıepim!iz yaınından 
~ Q1a.r.ak aynhnz. 

Loilanki'Jlıin eilreiiliikten 
-.. Wr v.uüeai ee, 1 ııw.ıma
nh ıBMN •=wnı '*ıl.ilılıdlr. 
Lo.Mıki .. ti,...,_ kib-

rit ~ blralrmış, ev.e· 
li. kuap çırağı, Belra da teae
Jmci ,...ağı elm.Uftar. Bil • 
iııler arif .ellerinde • fıtlrlak 
~ hiç bir .iz barak· 
mıubğJ Pli~ ha.rareUi nuıtukla. 

rmda da~ bir kabalık yok· 
tur. 

Lazov.sJti rusçadau. haş.ka 
fr.a.nsızca. ingiliıce. almHca ve 
iça.ııyolcqı çok gilzel ko· 
1Wı1.§llr. 

Baaa toplaııtı.lu'liıdaıı l;i,ıo de 
ömek ııeınetim: 
Haıi ~ - Vıııited. Pnı. 

llıİJ!l nıuhu.iri son:lu: 
- R'l:l!I paılieleri Kmllorciu.· 

1rttt1 Le~ eiYanada '"B .. " 
~ -aldtğmı ,.amywla.-. Btı 
"'B ... ~ Mı nereıM &lchğuou eöy
ler ~. 

- Mösyö .ŞaJ»ro. Rus g-aze· 
teııeri 'bu .. alır.in asü admı öğ
reımııek .is1ieselerdi, söylerlerdi, 
.ot .. .ı;,;1 .? 
~mı. 

Şvezberg "New - York Ti
mee'' <tıea': 

- B.B.C. .ı..- Jaıiimmııbot
:laruıın Rus mayı:nla.rıııa Ça.l'I>& • 
ımk battığnw eaylV,.r. Bmıa 
tiz ne liersmiz? 

LozolBki: - l&pon pzete
'leri ne diyorlar? 

Şve.zbe?'.g: - Bilmiyorum. 
LQzov&ki: - Be 4e biç bir 

~y bilmiyorum... 
Bu muhabere böylece devam 

eder. Lozo'ftdd sonr1mı her ım
ale cevan verir ... Fakat, kentfi
ebıe umde '01.vak TabJT'll'l m 
§U Eler.ini aoçmiştir. 

"Sôz, dU Uoceleri '!'lzlemek 
için icat e6Smifl;ir .... 

açlıı?ln ne olduğunu pek iFi bi
lirim.. Bil M!b!ıple llly• bır vlt-
4-. t.zalJl 4uJ'4ıml. İki ;ea.ek 
1-lirı ettim. ~ Din da m:m.ı, 
~ alar.ak 4~ &Usiai 
,.ucl.ığnlz yjjJgwııkkııldmmadaki, 

IWçiiöecıdek t!Oirağma dtfrm. 
~ JJllDDa katma ıis
-4iğim. l!!!WIBDl emat .oiııruıız iWbr.a 

l 
41rm tiir kat cisiıa arttı. Bınada 
aatRlanrı. amatuıadıığı ıciüa ıa
ct, <iaha ya.laca Jllthmıeltr aü· 
düm. O gün ve da.ha ~ ~ 
1er panibın WnJ!.dıb ieiın ek:lıiek 
alMNt••p•ı<. Aie reitri beli· 

lm1t NllllJli &fie y.aşılıan. :aaıs .. d:.ı 
günü geçiıp yaınan karneleri p
temi. Yemek J"ÖrJİİ Bllten gör
mi.ys ıbıı masımı y.a~r 9.lr 
• aa<2k elaıııııek gıdaandılm da 
1m1Dmm kahyoolardı. Kmdretim 
aacak onlaniaı bir y.aVllıı)'• t>ak 
mağa~~~~~ 

AlrrNtrt~ 
Wuskt'rt'a, 19 {A.A.) - A1 _ 

man1ar ınsan ve mafaeme )Jiııtft_ 
mından cok ağır lrayıphıf' pa . 
ha.tına "\ oiga '.kıyılan boytmda 
kilometrelerce uzanan Sta-,iıı _ 
grad endüstri. sahasının -bir kıs 
mında yeniden -bir edk 1bimdar 
ele geçirmişlerdir. "on ~ <is 
tatistikler Almanların geçen 24 
!iaat içinde takn'ben beş bin ölü 
verdiklerini ve ıt6 tmık kaybet_ 
tikler ni isbat etme1rtedir. 

Mosktn;tı 1'9 ( A.A.) - ~ 
tebli.Qi~ 

17 1Tktt:şrinde biten 'hafta :ıısr 
Jında hıaıoo. ~mfa, ~/(rr8e 
ve u.ça.ksmxır bam'f"f1{dt:r.rıt111! a.. 
teşiyf.e 1.'8 Alman 14.Ç'tlğı rıJırip 
edilmimr. 

A '!l'ıi mi.iddet ~ mz *9 
uçak fmVbettjlk. 

"Necli.~" M*m, 'M'ime 9!Öıtiıiır· .lllıEldıı.wet 4ıııy~.ı.ııl.a.r· ,ıe JRSPDhk 
4im.. Hemen ~tıl. İki üç mertebes:..me ~leılt.ilmiş ollan 
f!'Ülı ~ ~ ay~- n Ka.yaerii. Hasan Saı.rnn 
au,, ~ kita.p \lıe ıdıef· lllektubunu. y.ultarzya bliyiilk lbir 
terlel"W tıı.ia ettia. Ve i1GBm :meuwtliDıİyıe.t ""' imide oıld.•~ 
mıki<kn b~ -.ı~ Be- Pii byduk. 
J'Giltt 35 .. ük-OkWa )'Gllıama· Gö.fil ifter ki böyle, nn1area 
ğa tN:tlsatb= A»alı ~ -ed.eırae yawuyu h::ma~ Jl.lalıiiaec'k 
bütün güciimle ...._ ..U1ı1ı11 ~ kadar variaikk ıolaın Jll!lllfV.ri!en 
tafi!hsiz ya+tw ta!W'bJe de- 11Uz4e.m ıbliıi- kap da iiğK taUı
vam ettirece'k ve ıiaşesini 1cendi siz mı•ıın ya.'\11"11lann eller.0-nılen 
'kızımdan iıeri tutacağım. 'Ben, taıta.r v:e oed:yet a~e kara 
bu mektubu 'kendim "i~:n değft, bıir leke ~m daıruı 'lıru yar,a ela 
katı yurekfi varlıldı msanlann ort:ada:n b!itrrn§ oltrr. 9tı fl'nk 
imıekete ~. in:n d:&rm satl~ lm talJı!!tiz aHett. a -ei'lfl 
· e Hr ]lllliuna ~ri k· -aşa'.!ıya, ı daha · 
aadiyt.e gautenfade n · r nı r ~a !erle yazıyoruz: 
edeceğim...'" Tünel, K&"leilbi 6:i(iikhendl: 

Bir qü:bh ta..,.,,.Jsi ldllğlı .ckak. ~ıjcji~ ıp .... rtım 
halde taşıdığı yiiksetc vicdan ve~ w. zemm kab Nuri Rahşı ailes 

tftkemmşti. Mm.an topçammm Şebrimlz.Lıı Wı•IUIUi ve maruf 
muhasara top1anmn ve hafif si şahsiyeUerindeıı Bll7 K!NG, Ameri_ 
llihlann atE4i, dfilJaa.mn hakkın kada kalmaya karar verdiğinden 
dan gelmiş i<ji. 00.-aa kayıp_ biitiın Mobllyatan, Asan neftseai. 
ları telifi ~ kadar Güm~ takınılan, R11lılar vesaıN 
~· Seal.1eree 8Ül'ea Gir bir çok nadide ~ ve mefrupta 
mücadeleden sonra A.tmae kuv ZS/10/942 Pazar cQnü saat ı,30 da 
vetJeritlİa tejkti etti,ği iki Çi.kın. açık al"ttırına ile satalacaktar. Fada 
tı arasında irtibat tesis eciil tafsi1it irin 4m7 nunYr~ Tele _ 
miştir. Öğleden sonra piy~de~ fon i!<fllmest. 
ler, fabr.ika.ııın öteki atölyeleri. -----------
n.i de işgal etmi~erclir. Bu su _ 
retle <!Uşman müdafaa tertiba. 
tından bir kale 1hha 8ökiiiö;p 
11:hmnış, biTçok kilometre ımı _ 
nı.bbaı eahay1 işgal -eden bir sa. 
aayıı ıçeın-.eei datıa AIMaıHanrı 
eline ~ştİi". 

Kafkas1Jada DwrwM 
Lontka 1i ( A.A.) - Alınan 

r.ady.osu Kat"kasy.a vaziyeti hak 
luwiffj ..t.' 1' .......... --.. 
jmın raponmu zikretmektedir. 

NiŞAN 
Şehrimiz Tüccarlarwd.an B. Be _ 

kır Urgancı k.ıu Bayan Münevwıır 

Urgancı ile, J.ier.hı.ım Hüseyin Ok _ 
ta;r oğlu ve Fabrikatör B. Şakir 
Zümre yeğeni Cemal Oktay'ın ruşan 
törenleri 17 /10/942 Cumartesi günil 
Bay Bekir Urgancının F~eeyolun_ 
dakı kö§k'lerınde icra edilmiştir. 

Genç nişanlıları tebrik eder, saa • 
cletler dileriz.. 

Bil J'allOıl'Ü. bUbe.sa eös1e de - ------------
eıibneJrt.edir: JOHANN ŞTAUSS'un -

ltafk.asyaıda AlmuJanıa kar _ aef"ıs ve iAJ:ıane Operetj 

ı•re=da a'teştesl bir dıııınr çm - W 1 E N E R -ıtar. ...... 1111rp bilgıWncle B L U T 
12 ıOnaam ~. Jar a_ Filmi bu .hafta 
teş ~ d11matı per.desi altında 
:SOvyet Jaücum kıt~dan HB Rus 
telnııijiai blluank Alman 
b+iitderine taan'U etmekte _ 
diıdıer • .ı&.Jmanlana eline ~ 
~ mitn.l}IÖZ yuvasulhl va.. 
&ijd:ıiıwlee a.n!mşıldı w a ~ 
·bf i9a ~ edilmiş bu UQ -
-lrQciır, * Yem Dellıai - Gene!-al Au.. 
dıüUeck'°in e'heımni,aii bir 
wuü:: tapai valoMıa lliidirilıP!. 
eektir. 

ŞARK 
slnenasın4a f.evka1We bir 

muvatt.aldyede ~. 
Baş Rollerde: 

Wtl.L Y FRTSCH, 
MARIA HOLDS 

Reji: WILLY FORST 

v ll,111 dmaslanm. ~ 
\~ Şea şarkı1anıu cliaıe,1a& 



Deyince, Murat Ağa, Musta· 
faya çevrilerek baııta.n ~ğı 
süzdü. Ve hiç lii.f etmedi. ÇU.ı
kü, Murat ağa, ıchnanlariylıe 
Yörüğün ne olduğunu anlanıış
tı. Sonra Murat ağa, Deli Mus
tafa ile de birkaç defa idman 
yapııııştı. Nerede Yöriik Ali, ne
rede Mustafa idi. Evet, Musta
fa, ağır vücütlü, kuvvetli, iyi 
bir pehlivan idi. Fakat Yörüğü.n 
çapı, Yörüğün y.arııdılışı onda. 
yoktu. Arnavutoğlu, Murat a
t,•anın hiç ses çıkarmadığını gö
rünce: 

- M:ırat ağa, Alla.1-ı a~kıııa 
"''YM> şu herife'·· 

Diye ısrar etti. Onun ü:IX'rlJle 
Murat ağa, Mustafaya hitaben: 

- Oğlum, ben seninle de id
man yaptım, onunla da ... Güreş
leriırizi de gördüm. Evet, sen 
kuvvetli, ağır, güreşçisin... Bu, 
.inkar olunmaz. Fakat Yörük o
lan has.mm büsbütün başka bir 
pehlivan! ... Darılma, sizler onu 
yenem~zsiniz. Ne Kel Memiıı ve, 
ne de sen ... Ne de Sonar .. Bıra
llı:ın bu sevdayı da ş'aııinzadeleri 
ve, Mehmet Mollalan ortadan 
çıkarınağa çalışın ... Yörük! ek· 
enek yok sizlere ... 

D;yi~, Mustafa: 

- Usta!.. Darılma. amma.. 
Yörük, senli yıldınııış ga!W:ıa! .. 

Diye cevap verdi. Murat ağa: 
- Bana bak Mustafa, beıllm 

ismim, Pomak Deli Murattır. O 
kimseden ytlmaz. Sen de, baban 
da bilir ld, Deli Muradı kimse 
yıldıramamıştır. Neden yıla· 
ea.kmışını Yprükten. Pehlivan
hk bu ... Er meydanı bu ... Herif 
bozarsa, zorla mı kovacaksın ·ou 
işi be! Herif pehlivandır. Açık· 
çası ben, bile korkanın bu, ço· 
cuktaaı.~ 

- ~···· 
- Y oo ..• Du.nııa, eöytiyece

ğin varsa, söyle! Doğrusunu 
ııöylüyonım.. 

Dedi 
D"li Mustafa, Yöriiğü yemne

ğe ahdetmişti. Fakat şurası ga
riptir ki, Deli k.Mustafa, birçok 
pehlivanları yeııdigl, hatta Ma
karnacı ile de birçok güreşleri 
olduğu haldı? başpehlivanlığında 
bile Yörük Aliyi yenememu'ti. 
Bir gün, ihtiyarlıya'l Deh Mlll!· 
t.ı.fa, Pomak Deli M :.ırada şım· 
lan itiraf etmişti; 

- :Murat usta!.. Ne dersim.? 
Babamın dedikleri çıktı. Şu Yö
rüğü bir türlü mağlup edeme· 
mişbm. Babam, çok pehlivan a-
ciaınmış .. Bir ba.k:ıştı\ anlardı 
pt'hlivanı ... Şu, Yörüğü yeneı:rie
dirıı g'tti. Fakat Yörük de ol· 
masa idi ben, o klldar pehlivan 
olamazdım. Yürüğü yeneceğim 
diye ne kadar iJ.ınan ve, besiye 
kostuındu kendimi.. Hey gidi 
giinler hey! .. Hakikabın Yörük 
Ali J>ehlivandı. Ben, onunla gü
rt"'li~.m .zmıtın kalbim hoplar
d, 

Diye dert yanmıştı. Yörük 
bı... Yorüfü yenmek için kaz 
j!ib. bc>,iye giren Mustafa yine 
mc·ydan yer,nde kalmışb. Murat 
ağa Yürüğü çok yakın tanıdığı 
ic; n omın hatıralanndan istifa
dt c·tnııstim. Murat ata~1 dirue
yelirrı 

- Çalık, kuruntu i~lııde ıdi 
O. bll ·~te hastıt i<lı. Olduğu yer
d ıhı amazdı. M\.' emadiyeıı ba· 
n~ !-loruyordu: 

- Murat ağa! Ba~ altına kim 
ler ge!N'~ acaoa •.. Bır, öğren· 
•<m.. el afı kolaçan etsen! .. 

o:y~ söylomır dururdu. Yö
riıkfrıı çelaniyordu. Onun ya
ııımfa fazla söylem ezdi. Çünkü 
~ •,.;ik, lıal:ıasınııı bıı ha'ine ü
~ıili\.vordu . Yörük o:mad ğı za
man hemen: 

- Bir anfasan Murat ağa! .. 
lkn, Çalığın hastahihnı bildi

ğinı ıçin inadına.: 

- İliı.hi Çalık! İşin mi yok 
be? Kun gcı.JiyHe kazan dıbınde 
bellı olur. 

Derdim. Fakat o, yıne dur
maz, araştırır dururdu. Günde 
üç b~ kere yamma gelerek: 

Murat ağa• Şabinzade gel-
m~! 1 

- ~ehmet Molla gelmiş! 
- Şöyle bir iri herif gelımş, 

başaltına giireşecelamş galiba!., 
İ smı belli değil... Yabancılar 
dan ö~·ıensen şu hel"ıfi! .. 

1 gücü. Yörü~iin karşısına 
~ı" ıcakları a raştınr dururdu. 
Yörük br basının hastalığını bil· 
diğı ıc·ın hazan kızar ve, söyle
nirdi: 

- Ba.ba, işin yok mu be?. 
Has= dediğin kazan dibi.od$ 

Hakikaten Çalık, bu hususta 
~kilmiyecek kadar idi. Yürük, 
bir kere dahi olsun kim gelip 
ldm gittiğini sormazdı. Biz, ge· 
lip gidenlenıı haberinı hep Ça
lıktan alırdık. Haber aldığımıza 
göre başaltına şu pehlivanlar 
gelmişti: 

Mıe:l:ım.et Molla:, Şahin?.adc, 
Kel Memiş, Deli Mustafa, Ur· 
ccuılu Kıyıcı Mehmet, Hacı, Ya
nın Hasan, Kmteci Büyük Ha
san, Şopar. 

Yörük Ali ile on kiŞı oluyor
du Bılineıı bunlardı. Urcuıılu 
Kıyıcı Mehmet, iki serıedır gü· 
rcşi bıı·a kmı~tı. Fakat ha.<talığı 
zıJI olduğundan gürese gelmiş
ti. ty1 bır peblı-:andı. A.-;a;Çı yu· 
kan bu, pehlivanlar Yörük Ali
nin 'elinden gt!Çmiş bulunuyor
lardı. Ola bilirdi, kazan dibine 
hic tanımadık 'in.sanlar çıkardı. 
E!. Er meydanı idi bu ... Koca 
imparatorluğun bir köşesinden 
çıkıp gelmişler olurdu. Yörüğün 
dediği gibi bu, iş ancak kazan 
dibinde sayılırdı. Nihayet er 
meydanında ayırdedilirdi. Çalık 
sicil tutuyordu. Ve, başaltına 
gelen pehlivanla.rın isimlerini 
onrlan öğrenmişllerdi. Güreş ola
cağı gün Yörük Alı, Pomak Mu
ratla Arnavutoğlunun yanına, 
el öpmeğe gittiler. Arnavutoğlu, 
Kavasoğlıma dönerek ve, Yörü
ğü göstererek: 

- İşte İbram! .. Ben.im Yörük 
geldi. &.k bakalım'·. Sen çok
tandır görmüyorsun. Hiç deği
şiklik var mı? 

Deyince, Kavasoğlu. dikkatle 
Yörüğü sü.W.ü ve: 

- Usta! .. Çok değişmiş bu 
ıı<>cuk be! .. Hepten pehlivanlaş
mış! .. Başaltını sıyırmış be! .. 

- Elbette ... Mollaları, Şahin· 
zadeler\ Hacıları hep swırttı. 

- Abc! Yene.mezf.er bu, kıza
nı bunlar be! .. Hepten e.<ah g\i
reşçi be! .. 

Dediktaı sonra Yörüğe yer 
gösterdi. Deli Mustafa orada 
idi. Kavasoğlunun ve, babasının 
Yörüğe göstıerdikleri teYeccühe 
şalıi.t olmuştu. Mustafa, hain 
hain Yörüğü süzüyordu. Ehn
den gelse çiy çiy yiyecektı. Fa
kat Yörük Ali, oralard1 bile de
ğildi. Dizlerinin üzerine oturmuş 
önüne bakıyordu. Koca ustalar 
J3f kcmuşurlarken set'Siz durup 
dinliyordu. Yörük Ali, k.m olur
sa ol.sun konuşmawı. Meydan
da karsılaı;ır ve, boğuşurdu. 

• • • 
N.ılıııyet güreşt._.r başladı. 

Cazgır, meydana çıkarak bağlr
dı; 

- Desteye gıireşecekler mey· 
dana.! .. 

Desteye hemen hemen yüz
den fazla pehlivan çıkmıştı. Yal 
nız bunların yağlanmasına bir 
kazan ya~ yetişmedi. Fakat bu, 
küçük pehlivanlar daha ziyade 
parsa.dan bol para toplıyacak
la.rdı . Gür~ seyircisi en aşağı 
elli l:lm kişi vardı. Bunlar birer 
gümüş kuruş vermiş olsalardı, 
bir cep dolusıından fazla para 
ederdi. Deste güreşçileri her va
lrit olduğu gibi birbirine girdi· 
ler. Yen.ilen, galip gelen birtıiri
le kaplfjlnlştı. Bunları ne hakem 
heyeti ve ne de Cazgır seçebili
yordu. Bereket versin yenilen· 
!er ortadan çekilip gidiyordu. 
Deste güreşleri bir rüzgar gibi 
gelip geçtL Cugır, ortaya çıka
rak bağırdı: 

- Küçitlı: ortaya ç.ıka.caklar 
~ydana.! .. 

Küçük ortanı:n pehlivanlan 
daha derli toplu idi. Bunlar da 
bir kalabalık grup halinde çık
tılar. Kırk elli kişi kadar vardı. 
Küçük orta pehlivanları daha 
çalımlı idiler. Bunlarm güreşi 

l:lira.z uzadı. Ve, nihayet bu gü· 
reşler de bitti. Sıra büyuk orta
yı;. gelmişti. 

(Aric•11 var) 

sayılır ,.e meydaıı yerinde ayır- ~Mfııi:tP~ 
dcdilir. Elbiseli hasımdan ne cı
kaı-! Meydana bakalım. Kim gıe
lirse gelsin ..• Nihayet güreşecek 
değil miyiz• .. Bırak ııu ~e
rin ya.Ka.sııı:ı b.': 

ile Sabah, Öğle ve Akşam 
Her yemekten sonra günde 3 dsfa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

1 . ..-. . . . . .. 
-:.-,..•; \~ .. "Ot("_y( ._ ... 

KAŞELERi 
BAŞ, DiŞ, rtEZLE, ORiP, ROMATiZMA 

Ve bütün ağrıları derhal keser. 
Sıhhiye Vekiıletinin ruhsatını ha.izilir. Icabında günde 3 kaşe alınaıbilir. 

-Üsküıfaf Cinay~i mu ıaKemesi ı RADYO PROGRAM! 1 

S l Abd h 
-20 llkTeşrin1942 -

UÇ U sanılan ulla yet- 7.30 Program k .. trası., 
7.32 Vücudümü 18 45 Müzik 

-·- -----

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

Resmi ilanlar 
KOLLEKTİF ŞiRKETiNDEN: 

!sta.ı:ıbul slcilli ticaret dairesinin 28733 sicil numarasm&. 
nkayyet ve İstanbulun bütün yevm! gazetelerin.iıı hissedar 
lduğu Şirketimiiin mukavelesinin 6 ncı maddesinde şirketı

mizin mevzuu iştigali: 

Resmi daire veya o hOkOmdeki daireler in ve 
mOesseselerin ticari mahiyette olmayan ilan· 
farının gazete v• mecmualarda vesair ilan ya
pılan yerlerde neşri için kabul ve neşir vasıta
larına sevkedip neşrine tavassuttur, 

Bu itibarla RF.sMl DAİRELER, bütün gazetelerde "' 
meomualarda. neşrini istedikleri il8.nl:annı bundan böyle: 

l•tanbul Ankara caddesi No: 80 Je bulunan 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

Resmi ilAnlar şirketi 
ne gönderilınesinı ve ilanlanngiinü gününe neşrini teınm t:'I 

tiğimizi ilii.n eyleriz. 

İstanbul Belediyesi İlanları --------Tahmin 
bedeli 
4800,00 

1315,25 
457,50 
ı887,50 

tık te_ 
rninatı 

3ti0,00 Cöp arabalannın imal ve tamirinde kuliatıJl ı11il 

98,65 
34,31 

141,56 

üzere alınacak: cebedele 
agacı 

Zeynep Khıil doğumevi için alınacak. tibhl ec2.A 

Kar.aagaç Müessesatı için alınacak 300 kilo çı\ • 
Temizlik jşJcri için alınacak 16 kalem ia.r~ıc:iyt uıd.I 

zemesi, 
Tahmin bedelleri ile i1k teminat miktarları yukarıda yaz.ıh ıa.ie.r -~ 

ayrı açık eksilbneye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve 1\-luamel~t :Mtı .. 
dürlügü kaleminde görtılebHir. ihaleleri 4/11/942 Çarşamba günü se:.ıt ı• 
de Dair.•t Encümende yapılacakb.r. Taliplerin ilk teminat mo.kbuı v~ 

mektupları ve kanunen ibraLı lfızım gelen vesikalarile ihale ıü.nU mttAY .. 
yen saatte Daimi 5ncUmende bulunmaları llzırndır. (703) mişlik ihtı"garı balyozla ZÜ çalıotıra = l9:30 A. Haberleri 

lım. 19.45 J\Lzık --------------------------

ö/ d ürmed ig" ini iddia ediy11 or ~:;~ ~iu~~b·,~~'.~ 
20

.
15 

,!:~i.
0 

G• -
ı2.30 Program 20.45 Miizik 

Bundan bir müddet evvel üs_ 
küda.rda parasına tamaan 70 
yaşlarında kahveci Kemal adın. 
da bıri gece yarısı evine gider. 
ken başına balyozla vurulmak 
suretile öldürülmüştü. 

Dün ikinci ağır cecada bu da 
vaya bakılmış ve celbcdilen şa_ 
bitler dinlenmiştir. Suçlu sanı. 
lan Abdullah dün de kendisine 
isnad edilen bu suçu inkar ede. 
rek bu mesele ile kat'iyen ala. 
kası olmadığını idctia etmiştir. 
Fakat dinlenen şahitlerden Ül_ 
fet dünkü ifadesinde Abdulla _ 
hın hadiseden bir gün evvel ken 
disiııe gelerek parasızlıktan 
mili;teki olduğunu söylediğini 
ve yine Abdullahın bu konuşma 
esnasında, bir giliı bir adamı 
yolda çevirerek paralannı ala • 

cağı...11 da ilhe ettiğini söyle _ ı2.33 Müzik (Pi.) ~ı.oo Konuşma 
miştir. Diğer şahit Hatice ise' 12.45 A. Haborleri 21.ı5 Müzik (Pi.) 
pencerede otururl:cn beyazlar 1 13.00 Müzik. 21.30 Konumıa 
giymiş uzun boylu bir adamın 18.00 Program 21.45 Miizık. 
duvar kenarında. siper aldığını ı8.03 Müzik Rad _ 22.30 A. Haberleri 
bildirmiştir. Neticede du:uşma yo Salon or! 2:'.~0 Kapan"' 
bazı cihetlerin tahkıki ic;:in baş_ 
ka bir ı:;üııc bırakılmıştır. 
---~~----

Gümüısuyu 
ağaçlandırılıyor 

Güzet 
Büyük Anneler 

Güıııiişsuyu meydanına dikil. Genç ve Teze görüni 
meı<i t~karrür eden m~htelif mek için Bu basit ve 
cınsteki (2500) adet fıdanın K l '.. .. ' 
Pazar günü dikilmesine başlan_, o ay us':'I':' tecrubo.. 
mL~tır. İlk fidan belediye reis edınız. 
muavini Liltfi Aksoy tarafın _ 
dan dikilmiştir. Dikilme işi i _ 
çinde bulunduı{umuz haftadn 
ikmal edilecektir. 

Eminönü Halkevi on fİftin 
dügi.ınlerini yapıyor 

Türk Haııa Kurumu Genel Merkezinden 
Matbaacılara 

KAğıdı matba:llara ait olmak üzere beş kalem brneıtin bcıa>brıhnaaı. .ff;a. 

palı zarf tısuliyle eksiltmeye konulmustur. Bu işin muhammen bıeft~ 
10.000, ilk tl"'lninah 750 liradır. 

Eksiltme 26/10/942 Pa..arlesi günü İstanbul T. H. K. Ş. B• ...,,,ug.uıdO 
ve 27/10/942 Salı gunu '3at ı5 de Ankaroda T, H. K. Genel erkezJ A 
tın alma Komisyonunda yapılacaktır. İstekliler nti.mune ·ve ~trıa.meJİ 
görmek üzere bu ıki YC.n! ınliracaat ederek wsulüne göre ka9;,ıh1m1ş zari .. 
ları verebilirler. (~3) 

Apartman haline konmaoa elverişli 

SATILIK BiNA 
Cağaloglu Sıhhiye l\llüdiriyeti karşısındaki ön tarafı Hil&liahmrr 

sı No. 10, ;ırka tarafı Taşsavakla. soltagı No. 9 e.!ı.ki. 

KIZILAY MERKEZ BINASI SATILIKTIR. 
Universite Kirnya La.boratuarı olarat kullanılan ve bu maksaalö l\JIJ 

de muayyen Uıdi1Ut yapılan bu bina bodrum ile beraber 5 Kattır. i; 
kfıgir odaların dQ-eme, tavan ve merdivenleri tahtadır. Hrunan1 vt: 

12345678 9 
Hayn.t şartla.rının güçlüi:\i kar 

şısında dar g~cimli yurddaşla. 
rııı yeniden yuva kurmak yo _ 
!undaki müküliitlan göz önün _ 
de buluııdnran Eminönü Halke 
vi Sosyal yardım kolu bu yolda 
çok hayırlı bir teşebbüse giriş_ 
mi~tir. 

l
mütfoaddit helfıları, elektrik, havagazı ve terkos suyu tesisatı me\•cuttur 

Alıcıların Sirkecide Kızılay hanı 2 nci kaUa 1st.aııbui: :;\Jı.lmessu_ 

1 liğine müracaatları, 
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SOLDAN SAGA • 

1 - Bunamak - Beyaz ve yopış_ 
hrıcı madde. 2 - Antalya k:ızoı.la_ 

rından biri - Ay. 3 - Sahip -
Güç - Nida. 4 - TaUı bir madde-
Duygu. 5 - Saf - Olgwnlaşma _ 
mlf, 6 - Vücudün ortası - Al_ 
manlarda asalet ünvanı. 7 - Bir 
insan uzvu - Bir şark çalgısı -
Edat. 8 - Narencl - Bir Nebatın 
meyv3.liı - Dalmaktan emir. 9 -
Dua sonunda söylenir - Renk ve_ 
ren iey. 

YUKARIDAN AŞAGIYA 
1 - Hücum - Musibet, 2 - Bir 

kap - tsim. 3 - Biı· örnek - Dar 
değil - Nota, 4 - 1Ulve - Bir a_ 
jlırlık ölçüsü. 5 - Ceketin bir kıs_ 
mı - Bir ~rk villiyetimiz, 6 - B~ 

yaz ve soğuk bir madde - Hakir. 
7 - Fizikte bir kanun - Hüküm_ 
dar - Nota. 8 - Teneke yapı.şt.ırı_ 

lan madde - İspirtosu:: meşrubat _ 
tan biri; 9 - Şarkta bir neWr - Ke 
sici silfı.blardan. 
- Dünkü bnlmııeıunn h&IU -
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Ev, nik8.b.ları yapılan 10 
çiftin düğünlerini yapmak üze_ 
re hazırlıklara balaııııştır. Sos 
yal yardım kolu bu çiftlere ge_ 
liıılik elbise ve diğer mübrem 
ihtiyaç cümlesinden olan eşya_ 
lanııı temin etmiştir. Bazı ha_ 
miyetperver vatandaşlar da eş_ 
ya hediye etmek surctile yar _ 
dımlarda buluuınaktadırlar. 

----->W 

ŞlddetU lodos 
-Baftarafı 2 lncido-

ziim ve muşmula yüklü olduğu 
halde limanınııza müteveccihen 
hareket eden Şile limanına bağ 
lı 4 tonluk Dogu motörü, saba. 
ha karşı Heybeliada açıklarına 
geldiği zaman şiddetli lodosa. tu 
tularak batmıştır. Motörün kap 
tanı Osman, diğer iki tayfa Ha. 
Jid Çinal ile İbrahim ve kabzı_ 
mal Arap Hüseyin denize dö _ 
külmiişlerdir. 

Bunlardan Arap Hüseyin bir 
müddet dalgalorla mücadele et_ 
tikten sonra. boğularak ölmüş _ 
tür. 

Motörün ltaptan ve mürette _ 
batı sabahleyin Adalardan 107 
numaralı seferi yapan Ülev va. 
puru tarafından kurtanlmıııtır. 

Batan motör dalgaların te _ 
sirile Bostn ncı ile Küçükyalı a_ 
rasında karaya çarpmıştır. 

İkinci kaza Yenikapı ile Kum 

Kaııa.r Hiili.baıııdll' 
C. 942/ı422 

MilU Korunnıa kanununa muhalefetten Fındıklıda Meb'usaı:: f;.ıid• 

sinde Rt numarada b~ıkkallık ticaretile rne~guı Ahmet oğlu Sad.<k Cıı~ır 

hakkında tsianbul asliye 2 İnCi ceza mahkemesinde cereyan eden n•l _ 

hakeme.si netic~inde suçlunun fiili sabit olduğundan Milli Koıunrrı'" ~ 
nununtın 31/2, 59/3 üncü maddeleri mucibince beş lira para cezası 00.c _ 
mesbıe \ e yedi gün müddetle de dükkftnının kapatılmasına ve htikur k~ı1~ 

ileştiğinde ücreti sur;luya ait olmak üzere karar hül.isasının Yeni &uat> 
gazPtesinde neşredilme~inc 12/3/942 tarihinde karar verildi. (620) 

Devlet Dcmiryolları ilanları 1 
Kalay \'e kömürü idare tarafından verilmek suretile muhtelif cıns v•. 

eb'adda ( ı500) B;n be& yüz kilo pirinç kaynak teli imal ettiıil..,ekti 

Muhammen bedeli (5200) Ber bin iki yilz liradır. Kapalı zarlla ek dl_ 
me•i (2. İkinci Teşrin. 1942) Pazartesi günü saat (15.30) on bet bucuırP 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından yapılacakbr 

Bu ışc girmek isteyenlerin (390) üç yüz doksan liralık muvakkat te. 
minat, kanunun tayin ettiği ve~kalarla tekli!lerini muhtevi zar!lannı aıni 
gün saat (ı4.30) on dört otuza kadar Komisyon Reisliğine vermeleri Jll 
zımdır. 

Bu i.Şe ait i:ll'lna.ıneler Komisyondan para.JIZ olarak dagı.ttlmaıctaoa 

(626, 

Saf ve hazmettirllmiş süt kre
ması ve zeytin yaQı, dlğer gızll: 
cevherlerle kanştırılarak beyaı 

renkte lyatsıs> Tokalon kreminin 
utıhzarında yirmi ıenedenberl 

kullanılmakta olan meşhur tor~ 

mille ithal edllmlştlr. Bu krem,' 
clldlnl2i serian besler ve genç!~· 
Urlr.\ Tenin çizgi ve bu""ukluk;, 
tarını ve gayri saf maddelerini gl· 
.derlr ve cUdl t.azeleştlrlr ve nefti 
,blr koku ile tMir •der. Fazla lal
Jann neşvünemasına sebebiyet ver
mez. Malümdur ki Fransız kadın
ları bugün bir kaç •en• evvelki· 
ler1ne nazaran um·1.1mlyetle daha ,ı---=-----=----------------· TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

• güzeldlTler M'üt.ehaasıslar bunun 
aebebinl Tokalon kreminin vaal 
istimaline attedlyorlar Aylılı: sa-< 
ıışı hemen bir milyonu bulmakta·• 
dır Siz de bugunden itibaren bu1 
kremi kullanınağa başlayınız •e 
her sabah daha güzel görünüııÜJI~ 
Tok alon kreminin m üsmlr neUc•·~ 
lerl garantilidir .. , Aksi t.akdlrde 
paranız iade edllir. ;,_ __________ ı. 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 Türk til'MJ 

Şube ve Ajans adedi: 265 
• Zirai ve icari her türlü ban.lııa muameleleri 

Para biriktirenlere 28..800 lira ikramiye veriy~ 
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KIA1R AIB l'.N 'A 
K_•\_f_l_E Sı•.LKiEIM kapı arasında vukubulmuştur. •----------m!!! SirJreci istikametinde gelen Çı_ 
AlNl• ı o;• sıı:r\E 
MI ı ILJ•:slA'Zl•'L 
E!Si•INl•IYl•lsl 1 
Rl•INll\M!•YIA\Y 
!\M\A!L\• 1Ç\•IÇ\A 
YTEIN!•.SIA_F_• IT 
EIDIEIBI l IY A Ti• 

nar"1k motörü dalgalara kapı _ 
larak sahile çarpmış ve bu şid _ 
detli çarpma neticesinde parça_ 
l~ır. Kaptan ve mürette _ 
bat kurtulmuşlardır. 

Sahibi: A. Cemaleddin SaraçoÖhı
Neıriyat M UdUrO; M. Samı Karayel 
E•11ldıOı yer: (H. Bekir GUrsoylar ve 
A. Cema5eddin &raçoölu Matbaa11) 

YERLi ve ECNEBi EN aACLAM 

MAKİNE KAYIŞLARI 
G4LAT4 E8Kl QOMROK SOKAK N•. 14 

Öksürük ve eronşit 

TUR AL 
Komprimeleri derhal keser. Her 

eczanede kutusu 35 kuruştur. 

Basın birliği azalarına 
Bası Birili! ktanbul Mıntakası 

Beisliğinden: 

Günün ihtiyaçları ilzeriııde arka_ 
daşlar arasında toplanıp konuiJDa _ 
ya Jüzwn görüldüğtinden Birlik A_ 
zalarının ay:n 21 inci Çar;;;:ımba gü_ 
nü saat ı3 buçukta Eminönü Hal_ 
kevl salonuna gelmelerin.ı rica t'de 
r~. 

Ziraat Bankasında kumbaralı •e kumbarıısız tasamı1 hesaplarmda 
en az 50 lira31 bulunanl:ıra senede 4 defa çekilecek kur'a ne aşaiıdakl 
p!Ana göre ikramiye dağıWacaktır. 
4 llded ,.- LINlılı 4.000 Lır. 1100 llded IO LIN!ı.a 
4 • .. • ILDOD • 1IO • e a 
4. - • ,_ • 11'° ••• 

40 • 100 • .,_ • 

.... UN 
ıUOO • 
1.1111. 

DiKKAT: Hesaplanndaki pa ular bir sene içinde 50 liradan aıaJlı 
dUşmiycnlere lkn.miy< çıktıih tal\ \ırde % 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kıır'alar senede döl't defa ll Haıt. ll Hazl.rıııı, ll EJo 
lül ve il Biriııcikanun tarihlerinde vkUeeeL-tir. 

..,..:ı .......................... .., .... llBI .. .. 


