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Alman yada diyorlar ki : 
"Ik· · ıncı 

Fakat 
cephe 
keşke 

açılamaz. 

· açsalar... ,, 
l\lrnan orduları, kendilerinin da bahse tu~anlar mutlaka kaı

C!e önceden umduklanndaiı fazla zanırlar. 
bir hız ve kolaylıkla Kafkaslara Fakat bu ikinci cephe keşke 
aoğru ilerlerken Sovyetıeıin yar- açılsa... · Almanya bunu temin 
dım dilekleri ve rnglliz Başvekili- etmek için müttefiklere her tür
nln Moskova yolculuğu ikinci 1ü kolaylıkları göstermeye ha.zır-
cephe meseleslnl gene tazeledi. dır. 

Sovyetıer, Anglo - Sakson müt;- MeselA. cephe açmak için en 
teflklerinin sadece sllft.h gönder- zor iş, Alman tayyarelerlntn ve 
nıestnı, hatt~ Almanya üzerine sahil bataryalarının at~i altında 
sıksık hava akınları yapmalarım, yüzlerce vapurların karaya ya
Rusyanın gittikçe ağırlaşan du- naşıp asker ve ağır slH\h çıkar
rumunu hafifletecek bir yardım ması değil midir? Almanya, lş.ln 
S&Ymıyorlar. İngiHz ve Amerikan bu en zor tarafını İngilizlere ba
Ordulannın, Alman kuvvetıeıin- ğışlamaya ve ihraç hareketine 
tten ehemmiyetli bir kısmı üzer- kaİ'şı göz yumarak düşmanı 'ka
lerfne çekecek şekilde yeni bir rada beklemeye ve ancak karaya 
cephe açmalarını lgtfyorlar. çıktıktan sonra çarpışmaya ra-

İngillzler, Sovyetlerln bugün- zıdır. Fakat bu olmıyacaktır. 01-
kü ağır yükünü bir zaman için sa, ne iyi ... Harb çabuk biterdi. 
olsun biraz hafifietme.k maksa- Almanya, Rusya harbi ve t~tn
d · ı 'ı · · k ~ el cephe meselesi hakkında böyle ı e e lermdekı anavatan uvvev- düşü ti Görülüyor ki bunlar 
lerini milyonlarla. Avrupanın k n Jor. 1 r deX.ıtdlr Bu dü-
herhangl noktasına çıkarma~ ç? ye şey e e; • 
göze atacaklar mı? Bugün için şüncelı;:rin neresi kuvvetli, hangi 
bu suale kendi düşüncemizle ce- tarafı zayıftır, bu noktalara şim
vap verecek değlliz. Yazacakları- dilik dokunmuyoruz. Bu yazıla
mız öz fikirlerimiz değil, Alman- nn asıl ~evzuu kendi flklrlerl
yada işlttlkleıimlzdir yani Al- mtz değildir. 
tnanlann dil ·· ü ü ~ dır şu- Almanyada harbin sonu nasıl 
nu da heıneJu~zame ~tm~k is- görüldüğünü de aynca. yazaca-
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BU SA.BAR Ki TELGB.APLAB 

Krasnodar boşaltıldı 
Novorosiski tehlikede! 

Büyük zırhh kuvvetler, Stalingrad'a karşı 
yapılan taarruza iştirak ediyorlar 

Vicb,. 20 ( A.A. l - &ezil,.a 
eemilerinin torpillenmesinden 
sonra. Brezilra bükUm.eti bUtün 
Brezilya gemilerinin en yakın 
Brezilya li.nwuna iltica ebneleri· 
nl istemiştir. AJDı zamanda or
duda ve doaanmada bütün izin-
ler lialdaı.lmı.ttır.' 1 Londra 20 (A.A.) - Ruaların. pltıldığı, cephenin diğer kesimlerin- Alman taburu, her taraftan sarılarak 

\_ · .J Şimalt Kafkaayada Kuınodar ıeh- de bir değişiklik olmadığı• kayde- ıon neferine kadar imha edilmitti. 
cinden çekilmesile Novoroai.ak.l lima- dilmektedir, · Ruslar, Krasondarın cenubunda 

Orta Şark kurmay nın~ karıı yeni bir tehd.it başlamıı ıve Ek tebliğe göre, Ruslar Kletıka- çekildikleri yeni hatt;11 ~ü~afa~da 
' teblıke artmıştır. Stalıngrada karıı • b d d .. t kl bulunuyorlar. Ruı ıilvarılen mute-

• • d d "' • ti k la Al l ya nıın cenu un a uımanın an ar . .. l .. 
relll e eglf yapılma ~JO kn taatrlru~, . ~8:n ak~ıln ile yaptığı hücumları püskürtmü~ler- addıt h3u0C0Utn akr ylapmı~lar Vde' d~t" 

tbl büyük zırn ı uvve erının l§bra ı e d' Al l b' k . d I OO d mana ma tu zayıat ver ırmtt-Londra 20 (A A) - Ho. ye neza- . . D" ır. man ıır ır esım e en I . a· ._ b , . b'l 
ti ln bl tebıığhıe gö tilmgeneral ııiddetlenmıştır. un gece yantı E 1 k h b .. .. 1 erdır. ır Rus tan"" ta uru ısmı ı -

~ ~lgnJ ~rta ıııark İng~1z kuvvetıerl Moskovada neıredilen reımt tebliğ- az al t~nl 1 dar ~-•
1
ur"?u

1
1 ed~ ve Kta

1
y- dirilmiyen bir tepeyi geri alını~. 30 

ar ~ d o·· R k taat Stal" d yare er ı e este"" emı~ er ır. e- k" .1 . k I kurmay rel~ll~lne tAy!n Cdllmlştlr. . e: « un uı 1 ının ıngra ın • d • r d le 1 ılometre 1 erlıyere tren ere bu-
oeneral, r;ırhlı muharebe usullerinde şimali garbisinde Kletakaya·da ve takaya) nın 

1 
oğu ıım~.ınRe b~ j.~4 kın yapmıı. bir ıehre girerek düşma

mlitehaw.stır ve Orta Şark İngtliz Kotelnikovo'nun ıimali ıarkiıile pışma ar CJ muıtur. ır ua ır ıgı na 2000 den fazla mllktul zayiat 
karargA.hında mUııavtrllk vazıtes1n1 Krasnodar ve Piyatigoralc mıntaka- tank t.ııhribetmiı, 200 düımanı öl- verdirmİ§tİr, Aynı tabur, başka bir 
görnyordu. larında çarpııtıklan ve inatçı aavaı- dürmüıtür. Bir istasyonda, Rusların ıehre de girmiı, 1000 düşman askeri 

K&bire ıg (AA.) - Şimdiye kadar lardan sonra Kraanodar ıebrinin bo- gerilerine nüfuza muvaffak olan bir daha öldürmUştür. 
gönderllenlerln hepsinden fazla sayı-
da. çok bUyilt Amerikan ura v& hava 
ıcuvvetıerlntn Orta Şark'& ıeld\ğl te
yit edllmektE!'dlr. 

Akdenizdeki 
terim kt bunlar, şurada burada ~z. Necmeddln Sadak 
gelişi güzel devşirilmiş insanlar ----------------------
de~'il, en yetklll Alınan şahsiyet- F ransadaki ihraç hareketi 

Adana Toprak 
ofisinde savaş tafsilatı 

Alman şehirle. 
rine Rus akınları 

terinin ağzından dinlediğim fi-
kirlerdir. 

Bunlar diyorlar ki: Rusya har
bi bu kıştan önce bitecek değll
dlr. Önümüzdeki kış Rusyada na.
Sil olsa bir cephe katacaktır. Fa
kat bu cephenin ve bu kış harbi
·nın geçen kışla hiç bir benzer 
taraiı olm1yaca.kttr. Geç~n kış 
Alman Qrdusu çok güçlük çek
miş, bilyük tehlikeler atlatmıştır. 
Çünkü, geniş ve dağınık bir cep
hede hiç umulmadık derecede 
şiddetıl soğuklara hesapsız, hazır
lıksız yakalandık. Geçmlş tecrü· 
belerden istifade ettiğimiz için 
şimdi kış harbl·ne hazlrlanmış 
bulunuyoruz. 

Berline göre karada 
tek düşman kalmadı 

lngiliz tebllğl, harekat 9 saat sUrdU 
kıtafarrmız geri ahndı, iki tarafın 

kayıplan ağırdır diyor 
Berlin 19 <A.A.> - Alman ordula.n 

bıqkumandanlığının hususl tebıııt: 

Inglliz, Amerlkin, Kanada ve de 
Oaulle'ctl k.ıtalardan mürekk"P bir 

Geçen seneye göre daha ehem- tllmen kadar asker klltıe halinde 
mlyetll nokta şudur: Bu yaz Fransanın Mant .eahllinde Dl"ppe 
Rusyada harb bltmlyeblllr, ya- yakınlannda. büyük denlz ve hava 
h t ö kuvvetlerinin hlmyeslnde karaya ~ı

ut Alman orduları kış an nce karılmıştır. Bu çıkarma karaya çıka-
büttin Rusyanın işgalini tamam- nlacak başka kuvvetlerin tık dalga
lamış olmazlar. Ancak, şunu asla sını teşkil ediyordu. aahU muhafaza
U'rmtmamalıdır ki Almanyanm sını temln eden Alman kuvvetlerinin 
gayesi bütiin Rusyayı ele geçir- hareketi sayesinde, tankalann d& 
tnek değlldir. Slbtrya diye son- destetl lle vukubulan bu dl.lşman ha. 
Buz blr derya var ki onun içine reketl ağır ve tanlı kay-ıplarla aklın 
dalmayı hiç aklımıza getirmedik. kalmıştır. Saat 18 dan bert kıta tıze
'I'amamen emin olduğumuz nok- rlride sUAhlt tek bir dUŞman k'lma-

ta, Rusyayı bu sonbaharda bir m~ı~~lanımzd.an relen raporlardan 
tlaha kırnıldanamıyacak, taamı- ve eslderln ifadelerinden çıkarına 
ıa geçemiyecek hA.le getirmektir. hareketinin şöyle cereyan etti~ anla
lifc şüphemiz kalmamıştır ki şılmaktadır: 
önümüzdeki kış Rusya artık bi· Bu tık çıkarma ttafllesl saba.hleyln 
Zlm lçin bir tehlike olmaktan çı- açık denizde nnkllye gemilerinden 
kacaktır. 300 ile 400 taşıta aktarma edllrr.lf ve 

Rusyayı bu ölümden kim Jmr- 13 UA 15 k~yozör ve destroyerin ve 
tara.bilir? Bütün ziraat ve snnayl keza çok büyük av te,skillerlnhı ht
böl 1 1· ıı den gitmiştir. Petrol mayesı altında saat altıyı bE'.f geçe 

ge er e n . . sahile varml§tır. Bu ilk katılenlıı ar-
kaynaklarile ~ırlık~ Kafkasyayı ka3ll1da ilk ihtiyat, kuvvetlnl ~ıyan 
kaybetmek üzeredır. Bu yerler, 6 pakllye gemlsl ue üç yük gemtsl ve 
bilakis, Almanyayı daha fazla daha şimalde 26 nakllye gemilik dl
kuvvetıendirecektir. ğer bir grup bulunuYQrdu Her halde 

lngiliz 
··kuvvetleri 
geri döndü ·----·---
İhraç hareketi yapılır-

ken Amerikalılar 
Abbeville hava mey

danını' bombaladılar 

• 
Londra 20 (A. A.) - Di· 

eppe•teki ç.kanna hareketino 4· 
lirik eden müttefik ~UYVet.lu 
dün gece İngiltenye dönmlifler
..dir. Bu akında istihdaf edilen ga
ye elde edilmit. diifmanm 6 top· 
lu bir sahil, bir uçak.savar batar· 
yuile bir rad)'o merkezi tahri
bedilinit ve bir cepbaneliii de 
havaya uçurulmuıtur. 

Kasadan 1 O bin lira 

kayboldu, büro tefi 

zan altına alındı 

İngilizler 4 harb gemisi 
kaybettiler, 66 düıman 

uçağı dütürüldü --
Adana 19 - Adana Toprak Londra 20 (A.A.) - Amirallık 

mahsulleri ofisinin kasasından dairesi Maltaya giden lngiliz kafileai-
10 b n lira kaybolmuş ~ müd.- nin Bab Akdenizde uğradıeı taarruz: 
deiumurnilik tarafından yapılan ve kayıplar hakkında uzun bir teb
tlk tahkikat neticesinde büro şefi liğ neşretmiştir. Bu tebliğe göreEngle 
B. Suat tevkif cdilmlştir. uçak gemisi bir dUşman denizaltuıı 

Yapılan tahkikata göre şef B. tarafından torpillenerek, Manches
Suat sabahleyin daireye geldiği ter kruvazörü bir rnayn'a çarparak 
zaman elindeki anahtarla kasa- batmıştır. Mayn' a çarpan Cairo kru
yı açmış ve içinde bulunması lA- ıvaz.ö.rile Foraayt muhrib~ ıonradan 
zımgelen on bin liranın mevcut İngılızler tar.~fından .batırılmı.ı~ardı.r. 
olmarlı~tu görünce muhasebe Batan bu dort gemıde lngılızlerın 
kO'ntrblörü B. İsmall haberdar insanca kayıpları azdır. Vuku .. bulan 
t Lştl B lsmall de meseleyt muharebede kat? surette 66 duıman 

:o~se ~·a~r vermlştlr. Polisin uça~ düşürülmüştür. l_ngUizler yalnız 
ilk tahkikatından sonra müddet- 6 uçak kaybetmlılerdır. 
umumlllk meseleye el koymuş ve Mısır cephesinde 
ıo bin Uranın zlyatnı mürettep d luk 
addederek B. Suadı zan aıtma al- urgun 
~tır. Tahkikat devam edlyor. 1 Londra 20 (A.A.) - Mısır cep· 
B. Suadın suçlu olup olmadığı ifıesinde durgunluk devam ediyor. 
muhakeme neticesinde anlaşıla- Müttefik tayyareler, iki düıman mo
caktır. törbotunu, daha büyük bir gemiyi 

batırmışlar, geçen hafta Akdenizde 
Hariciye kalemi mahsuı lnırlfiz ıremi kafileııne hücum eden 

mihver ta,ryarelerinden düıürülenle-
müdürlüğü rin 100 tane olduğu Kahireden bil-

Hariciye Vekaleti Husuıl kalem dirilmektedir. O aavaı e1na11nda ba
müaürlüğüne Umumi katiplik Huıu- tırılan diiıman denizaltısının batm.ftfl 
al kalem müdürl.i B. Şadi Kavur tl- da bir logiliz muhribinin fü:erıne 
yin ecUlmiıtir. binçlirmesi ııuretile vuku bulmuotur . 

Cenubi Afrikalıların 
zayiatı 

Vicby 20 (AA.) - Pretoriadan 
alınan bir habere göre, Cenubi Afri
kalıların T obruk önlerindeld kayıp
lara 10,000 kiıidir. 

Balhkta Danzig KÖniıgı
berg ve Tilsit şehirleri 
bombardıman edildi 

Londra 20 (A.A.) - Ağır Ru. b n
ba tayyareleri, salı gecesi Ba.Uıkta 
t>aniig limanına. şarkl Pnısya'da 
Konlgsberg ve Tlllst şehrine iıü um 
eylemişlerdir. Büyük yangınlar çıka
nlmış, nıtır 1nftılklar lşltilmtş, dolı:
lard!ll epey hnsarat yapılmıştır. 

Dün gece İnglliz tayyareleri · do 
Flensberg ltmanına ve ş1mall Alrnan
yada diğer hedeflere taamız etmlt
lerdlr. 

Bir İngiliz kruvazörile 

muhribi battı 
ı.ondra 19 (A.A.' ._ Amlrallık dal

resl bildiriyor: Calro uçaksavar kru
vazörü ile Forestght muhrlhl Malta 
deniz kafilelerlne retakaUcrl sırasın
da batmışlardır. 

Belediye fen ve İmar 
müdürlükleri Beyoğluna 

taıınıyor 
Sokonı Vakum ışlrketl ile belediye 

arasında btr anlaşma yapılmıştır • 
Anlaşmaya göre şlrkeUn Beyoğlunda 
eskl Akşam Kız sanat mektebi bina- · 
smda. yaptığı elektrik. teıcron ve ıı:.l\ 
teşkllltı lle t.Amlrat .masrafı belediye 
tarafından ödenecektir. Bunun üze
rlne beledlye fen ve imar mıidurluk
~erl bu binaya taşınac:ı.k, belediye 
iktisat miidurl!iğu de mülga ı~ 
müdürlüğünden devren lı;ız.:ı.I ett iği 
DötdUnc\i Vakıf hıınındl\kl hlnnyı bo
,aıtaralc Çemberlit.aştakl esitı Maarif 
Nezareti binasına taşınacnktır, 

Nakil ltlerlne 15 eylülde ba.ş·ana

cnktır. 

Müttefiklerin yardımı mı?.. bu grup 'hareket ihtiyatını ve ihraç 
(Su b h lince giltmeye baş- kuvvet klilliyeslnt teşkil edlyordu. ilk 

Bu çıkanna hareketini bima· 
ye eden İngiliz tayyareleri. bu 
harbin en ıiddetli bava muhare
besini yapn\lflardır. Diifürülen 
dütrnan tayyareletinin 82 oldu· 
fu ıimdi tetbit edilmittir. 100 
den fazla .daha düırnaa tayyare· 
ıinin tahrip veya hasara uir•tıl· 
n\lf olması muhtemeldir, 

YEDiKULE 
Z~ndanlarında •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lı a se ge çıkarma kafl~sı Dleppe llmanı etra.-
yorlar) · . tında blr köprübaşı kurmağl\ muvaf-
İklncl cephe denilen şey, Sov- !ak olur olmaz bu gerideki thtJyatıa

yetıeıi avutmaya mahsus bir ha- nn karaya çıkarılması kararlı:ıştınl
yatden ibarettir. iktncl cephe mıştı. 
olamaz ve olmıyacaktır. 1940 da, Bu köprübaşı kurulama.mı,ştır. Ka
Fransa yıkılıp İngiliz ordula.n raya çıkan düşman yakından yapılan 
geri dönerken Almanya deniz muharebeler netıcesJ.nde her tarafta 
aşırı bir harekete hazırdı, ıngil· d~rmai:l~ğın edllınlf ve denize all
tere ise müdafaa bakımından hiç rüimUştür. Karaya çıtarı.la.D. ve sonra 
h d x.ııd· Alın , 1 t tabr1bedllen tanklardan şlmdlye ka-
azır e6 1• , ansa 8 eseydl, dar 28 tane sa.yılmıştır. BütQ.n daya-

o zaman İngllız adalarını tstiHl nak noktalan değerli saııu garnizonu 
işine girişirdi. Fa.kat bu öyle tarafından t11tulmuştur •. 60 ı Kane.
'tehlikell bir macera idi kl böyle dalı subay olmak üzere Almanların 
bir hareketi bizim lçln en elve- eılne 1500 esir düşmüştür. Düşmanın 
tlşll bir anda hlç aklımıza getir- uğradı~ kanlı kayıpla{'. çok y!iksck-
lnecUk. Halbuki şimdi mesele tır. · 
tersine dönmüştür. lngiltcre, her Topçunun ate~t lle a torpido ınuh· 
ltırıu taarıuz ihtimaUne tama- ribt, 2 torpido ve nakliye gemisi ba
tfıen hazırlanmış bir Atmanyaya tırılmıştır. 
~arşı, Al~anyanın zayı! ve. hazır- Almaı:ı hava kuvvetı~rt 83 düşman 
•ıksız tngı·ıtereye va.ktile yapa- tayyaresi düşünnUş, }\ususı olarak 
:tıı -J _· yapılmış 2 nakliye gemısııe bir bil
~ adığı ihraç hareketine nasıl ce- elim botunu batırmış ve bomba tsa-
bt ret eder? A vruparun herhangi betıerl ııe 5 knıvazör ·veya. li>Uyük ai noktasına, bugünkü harbin torpl~o muhrlbl ile nakliye gemlııı 
0;~r SitA.hlarile bir, iki milyonluk ağır hasara uğramıştır. 
itn u çıkamıak çok gijç, hatta. D{ı ı:ıman nncak siyasi maksatlarla. 
tı.}8:nsız bir iştir. Onun için ve h iç bir askeı1 hedefl olamıyan bu 

' net cephe açılmıyacağı hakkın- çıkarma teşebbüsünde blr yı1dtnm 

Çıkarma hareketi evvelden te'." 

çilen noktalar& yapılmq ve diit· 
man yalnıs bazı yerlerde muka· 
vemet ıröstermittir. 

Dieppe•te bu ihraç hareketi 
yapdırken Amer&aıı aill' bom
ba· uçaklan da Şimali f raıUada 
Abbevil civanndeld bava mey· 
deruna hGcum ·..e petrol depo1a
nnda yanpılar çıka.mu.tlard.u"• 

maR"lüblyetıne uğramıştır. 
J,ondra 19 CA.A.> - (0(1): Resmen 

blldlrlldlğtne. göm oı.eppe tlotayla;. 

Çok heyecanlı bir 

aşk: macerası 

Yazan: Jskencler F. Sertelli 

Yakında AKŞAM 
sütunlarında.. 

_..:l.kka~I ·erı 

Durak yerinde toprak 
.. 1ıı1 • ... 

yıgını 

nnda he.rekAtte. bWunan kuvvetler • 
kınaya. ayak. bastıktan 9 saat sonra Tanı Harbiye tr~ny duz:ak y•-
yenlden gemilere btnmişlerdfr, Her rinde, kaldırunm ke.a.aruida bır yıpt 
lkl U\rQ.fın uC"fadığt knyıpl,ar ağırtlır. tat topraic: günlerdenberl öylece du· 
72 düşman tayyaresi tahrip edilmiş- ' d durması f in 
tir. Üslerine dönmlyen İngiliz uçak- ruyor. Bu yıiının ora a ç 
larının sayısı 95 dlr. bir ıebep yokaa., blze kaldırdması 
Ba'şka yüz dü,şman uçağı muhte- kolaydır gibi geliyor. 

mel olarak tahrip edllm~ veya ha-
sara uğratılmıştır, 21 ingUiı: pilotu Tramvay durak yerinde J>ir ana 
lru.rtanİmıştı.r. marızaraai 

Hasta - Susuzluğun ne demek olduğunu bilir mi in? ... 
Ziyaretçi - Nasıl bilmem kardeş. yaz. ba~ınd nberi Ada· da 

yorum! ••• 
oıuru-
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açılmak istenen yol , __ A_J_m_a_n_la_r_y_e_n_i_b_i_r_" Kumar masası ve milli dava ! 
G azetelerden biri ortaya yeni bir umemleket derdiıı atıyor. 

Bu dnt kumarmış. Son günlerde senginler ara!Dlda pek 
y:ıvıJmaya başlamış. Gazetenin anlatışına bakarsanız «bu milli 
dava, hele ınilnevver tabakaya memrup bazı kadınlarımıza Türklük 
w ana1ılt ha~Jetlerlnl unutturmaya kadar giden bu affedilmez 
mç ... )) 

Bu yeni yol, Himalaya'nın eteklerinden 
geçeceği için açılması güç ve 

zamana bağlıdır 

taarruza hazırlanıyor 
Canım zen~in1erin kumar oynaması niçJn milli bir dAva ol

~un? Kumann Türklükle <ne ilgisi vardır? Anahk bu işe ne ka· 
nştırıhvor! Başka milletlerde olduğu gibi bizde <le kumar oynı
yanlar bulunur elbette. Çiinkü kumar insan 7.aaflanndandır. 

• 
l N 

Ingilizlerin Fransız sahillerine asker 
çıkarma teşebbüsü nasıl oldu? 

Ge.rd hiç bir Tiirk kumar oynamasa daha iyi olur. Fakat 
"kal>il defll Me. Çünkii ban insanlar oldum olası kumara btl· 
ıfathdır. Bazdan ise - ki bunlar büyük bir çokluktur - kuma
ra l'anaC'tınJamaz. Onlarda kumara .karşı para kazanmak i~te
~ni bile öldiirecek kadar kunretll bir nefret vardır. Bu nefret 
fahammülsiiz.Jilk~n ileri rclir Bir deste kilıdın başına geçip nl· 
t:nvet onun beııt deifşikliklerine bir ~at değil d~ beş saat, on saat 
tahammül ('dehilmek her. babaytğitin kan değildir. Onun için 
kumnr oynıyanlar illet içinde mutlaka pek 'kUçiik blr azlık 
olarak kalmaya mahkumdurlar. 

Kumar hiç şüphesiz fena bir şeydir. Hükumet mekteplf"rde 
çonıklara kumann fenalıJ:rını anlatmakla, umumi yerlerde Jru. 
mar oynanmasını vasak etmtJde vazifesini yapıyor. Gece vakti ev
lere ı!'irip masnlanlnn kAğıtlan topbyablllr, Jı:umarb:ızlann hem 
paralarını, hem sıhhatlerini kaybetmelerinin önüne geçebilir mi
siniz? lla1ır! Öyleyse mücadele borada kalacaktır. Madem ki 
7.enırinler kumar oynuyormuş ''e siı onun kumarda batırdığı 
parayı vurcl için hayırlı bir işe yatırmak imkinından mahrum· 
Slınuz, hır.don oynasın, Anaiole France'm bir romanında kahra
manlardan bir doktor •İntihar eden adam ut.en intihar etmesi 
lazım hir a(lamdıro cler. Kumarbaz da parasını kaybetmesi bakı· 
mmclan öyledir. 

Denildiği ribi nzenginlerin kumar oynadığını görünce fa· 
kirler (le kumar oynamayan başlamaz. Çünlü ıenginlik de yeni 
bir ey değildir, kumar da. Yapılmaması Jhım gelen şudur: Ku
mar masasile miJli clavayı, Türk anaslle kumarbaz kadını blrlbl-
rine kan~tırmamak! Şevket Rado 

Kara borsa Gıda maddeleri 

ç il 

1 Şimali .kafkuta cenuba doğru 
Alman baaluaı earp araziye ve 
mayn tarlalaJSlın doğurduiu zor• 
luldara raimen devam eylemek
tedir. Alman tayyareleri, Rue.
Umaalanna taarruzlımna devam 
ederek. 4 ıahil muhafaza gemiai· 

' _,~CHOU·NIN8 ~ nl batırmışlar bir muhriple 6 ta• r ·; şıt gemisini ve 6 kıyı nakil vası-
r;l-::A:-:S'::":l-J':"'.J'""'O~I.. ~ taamı ağır hasarlara uğratmı,-

/
5 'Y/ lardır. 

,.,..,lil.~A""'N-,:-DA"""t~A4""~ ;..ı, A •, • Büyük Don diraeiinde temiz· 
- - v J leme harekatı eınuında daXınık 

./'\_ , lf"\ ,... IS 

.. J · '-/ -.. ,-. j _ Rua kuvvetleri imha edilmiı, ve 

( 

·.,. Voronez çevresinde mevzii çar-
• ""' pıımalar olmuı, bu kesimde 11 -

)' ....::..'!..,/°'\... 1 7 a§ustos arasında baıan ile hl-
' ~ J... \ tirilmiı aavaılarda düıman 2561 

• lr.OUIJı!ElHI ( .A "-._ esir vermiş, 501 tarık, 31 top, 
.., 1f " \. 250 mit:ralyöz ve mayn atıcı Alet I .{') · kayhetmİftİr. So'Y)'etler yaptıkta-

n taarruzlarda fevkalade büyük 
zayiata uğramı~lardır. 

O. N. B. ajaruının aakeri mu· 
harrlri, cenup cephe.inde ıon 

. harb durumunu tahlil ederken 
fl~~.!!!I~ Alman Baıkumandanlıimın ac-

Hlndistan De Çin arasmdaldyol irtibatını gösterir hartta nlı ölçüde yeni bir taarruz hare• 
keti hazırlamakta bulunduiunu 

Japonlann Birmanya lutuını ta· 111ız. dai ve vadilerle dolu eteklerin· ima ederek askert harekltın 

Pek ıiddetli tedbirler 
alınması bekleniyor 

mamen iıgal eylemeleri, Çinlilerin den geçmek lıcabeder. Bu aüzeraah üçüncü safhayıı girdiiini, Kafk.aı 
FiatJerİn kontrolu hak- İnailtera ile Birleıilc Amerikadan tllcihedilir9e, Yunnan Fou'ya..,.. ora- doğlannın yamaçL.rını a,an Al-
kında bir talimatname malzeme al rnalanna yanyan yegane dan da Çunking'e _ Mavi nehir man kuvvt'tlerir,in yeni bir ham-

yolu da keıti. Japonlar bu yolu kes· vadisini takibetmek ıuretile - var- Je için •anzlM VI'! tensik edilmek· 
hazirlanacak mekle Çinlilerin d8rt aenedenberi mak niıpeten kolay olur. te bulunduklarını vt' yük.ek dağ-

Ticaret Vekili B. Behçet Uz. cuma devam eden mukavemet kudretlrini Bu yol, Andea dailanndan ıeçe- Jarda muvaffakıyetle harhetmek 
ve cumartesi günü buradaki tetkikle- Gıda maddeleri Üzerindeki tahdi- keeceklerini ve marqal Şang Kay rek Şiliyi Arjantine baflıyan ıoıe gi· için yeni usullere bat vurmak 
rine tekrar devam ederek pazar ak- d.at bükGmet tarahndan lı:.aldml- Şek'in boyun eieceiini tanıyorlardı. bi dünyanın en yilksek ıoaesi olacak ve başlı:a lcuvvetler lculJanmak 
pmı Ankaraya dönecektir. Ticaret makla beraber, fiatlerin lı:ontTolu, Halbuki Birmanya yolunun kesilme- ve harb ateıini dünyanın en geri ]bun geldiğini kaydediyor. Sta• 
Vekilin in lstanbul ve Bursa aeyaha· daha doiruau lhti&ra delalet ede· sine raimen, Çin mukavemeti de- memleketi olan Tibet yaylAlarına lingrad 8nünde de vaziyetin ay-
tine ticaret sahaSJnda &eniı önem ve- le ~ t t I lı: b • h""k nm ediyor, Hind.iatandan da Çine götürecektir. nı olduğunu ve Büyük Don dil'-

·ı k d' Ti . h d . k ce na ar 11 arının mura e eeı u - l k k I x.: • d rı me le ır. ıcarı ıa n a bırço - d tm-'--t d" B bükü l yeni bir yo açma için uvvet i bir Gene Tibet arasından Semrkandı aegının ü~man bekayasından te• 
. k ) 1 .. d .. mu evam e - e ır. u m er ) 1 M f"kl • ç· R T k ._, . d h ,_ yenı arar ar a ınacagın an ve mu· d M"ll• K '-- ıurette ç.a ı~ı ıyor. ütte ı erın ın· uı ür iatanına ve Çlnde Si-Ngan'a mızıenmeaın en ıonra u .ıtesim• 

b . h 1., . . 1 e ı ı orunma ıı;anununun esas 1.1 l b b .. 1 ki b ğl 1_ 1 · d d h 1_11 k t b' h ayaat, ıt aut, tevzıat ve eatıı ııı e· ,_ .. t tb"k cı·ı· d ı ere era er açmaga ça ıth arı a ıyan pati&a yolar geçmektedir. e e are&a.tın at ır mer a-
. . d 1 v d V ıanna ııore a ı e ı ıyor u. • 1 B h 1 d B . ı . b '-I nne yenı üzen veri ecegin en, e- H"kCımet tahdidah kald akla yenı yo , ra maputra yo u ut. u Bunlar vaktıle Marco Polo ve •onra- eye gırmeai e& cnrneıi llzırn 

:retiııorak bölge.9inde Rualar, ye
ni mevzilerinden çekildiklerini 
itiraf ediyorlar.> 

Berlin ve Londradan gelen bu 
haberlere bakılıraa, bugünlerde 
-aerek Kafkasta ve gerek Stalin· 
grad cephesinde yeni bir Alman 
taarruz hamlesi beklenmesi la
zımdır. 

İngiliz ihraç hareketi ı 

İngilizler Fransız sahilinde 
Oieppe civarında iiç noktada ka
raya asker ihracetmi~leıdir. İn· 
gilizler, neırettilderi ikinci tebliğ· 
de, ihraç kuvvetlerinin karada 
9 sııat kalarak bir düşman ha· 
taryasile cephanelikleri tahribe· 
dildikten sonra geri alındığını, 
72 düıman uçağının tehribedil
diğini, 95 İngiliz uçağının da 
kaybolduğunu bildiriyorlar. 

Hususi bir Alman tebliği ıse 
bu ihraç hareketinin ağır ve 
kanlı zayiat ile tamamen akim 
bıraktırıldığını, kıta üzerinde tek 
di.ioman askeri kalmadığını, 
28 tank tahribedildiğini, 60 ı 
Kanadalı eubay olmak üzere 
1500 eai ralındığmı, .3 muhrip, 2 
torpido ve 2 nakliye aemieinin 
topçu ateşi, 2 nakliye gemisile 
bir hilcum botunun bomba ile 
batırıldıiını, S lcruvazör veya 
torpido muhribi)e iki nakliye ge
mi.inin ağır hasara uğratıldığını 
bildiriyor. Çıkarılmıı olan düt· 
man askerlerinin bir tümen kuv
vetinde olduğunu, İngilizlerin 
Dieppe'te bir köprübatı kurduk
tan aonra arkada 26 nakliye ge· 
misinde beldiyen diğer kuvvet
leri karaya çıkarmak niyetinde 
bulunduklannı ilave ediyor. 
Muır cepbeaincleı 

lı:ilin Ankaraya dönüşU sabırsızlıkla be b f ti • ··ıu l . k yeni yoldan, Japorilann Birmanyaya dan Cezvit misyonerlerinin geçmiı geldiğini ilave ediyor. 
beklenmektedir. d ra eri ı~-ı~nnkyut elmesı arhş~sınt: taarru%\l ba,ladıktan sonra bahı~il- oldukları çay ve Jpek nakil ~ollan· Londra radyosu da harb du- Londra radyosu, dün aabahlı:i 

1_ a yapı acax on ro un ma ıye ı l , ı k k k 
Ticaret Vekili ile ıwnuşnn tüccarın halı::kında bir emir ve talimat verme-- meğe ha§ anmı§tır. dır. 5 • 6 bın lı:ilometere uzunluğun• ıı rumunu tet i eder en diyor ki: yayımında Mısır çölünde mihver 

başlıca şikayeti kara borsadır. Bun- mİ§tİ. Halbuki Milli Korunma kanu- Mare§al Şang Kay Şek Birmanya da olan bu patikalar, Çine levazım (, cStalingradın ıimal batısında kuvvetlerinin yeni bir taarruzu 
dan ötürü hükumet ilk karar olarak nunun hükümleri hala mevcuttur. yolunun keaileceğinl anladıktan ıon· ve silah göndermek hususunda rol / vaziyet daha ziyade fenalaşmış- beklendiğini bildiriyordu. Bu 
lara borsa eaıışlarını ortadan kaldır- Ancak Milli Korunma kanunu ha· ra Çunking ıehrini Hindiatana bağlı- oYnıyamazlar. Tayyare motörleri, ; tır. Almanlar dalgalar halinde muhtemel taarruzun baıladığını 
mak için mücadele açıyor ve tacirle- zırlandığı zaman mallara el koyma yacak olan yeni bir ıoıe açmak için develerin aırtJnda, dağ Te yaylalar taarruz ediyorlar. Ruılar, çekil- bildiren henüz bir haber gelmc-
rin vicdan ve namuslarına hitabede-- gıda maddelerin.in bir yerden diie; Çin - Hindiıtan hududuna binlerce ile Gobi çölü arasından nakledile· dikleri yeni mevzilerde tutunu- rniştir. Mamafih bir aya yakm 
rck kara borsaya yanaşmamalarını b le il • b amel g- d 1 ti' B y 1 H"ma mezler yor. Stalingradın cenubu garbi- zamandaınberi, Mısır cephe•ı"nde ir yere na i erinin men i gİ i eıa.. e on enn § r. u o • 1 - • • 0 

temine çalışıyor. lar dairesinde fiatlerin murakabesine llya ~ağlarının yüksek eteklerinden Bınaenaleyh Çin için yegane şans aiınde ise Almanlar eski mevzile- hüküm süren duıgunluğun, iki 
Ticaret Vekili kara borsa satışla· ait eaaıılar konulmuştu aeçeceii cihetle, açılması pek güç· olarak Brahmaputra hlmaktadır. rine çekilmişlerdir. Grozni pet• taraftan birinin harekete geç-

rındnn yana yakıla şikayet eden H b ld lt. • •• T' t tür. Fakat bu yolu Himaliya etekleri rol mıntakaaına karıı Alman· mesile yakında bozulaCllğını biz I( 
tüccarın bu •ı"kaAy•ti' ilz•rı"nde b·--"'· a er a ı •• mıza gore ıcare ar s d le h" "k 1 t hd"d" h"-d b" d d d' p· d '-- ht l ·· .. " ~ ~ -- V k"l" D B B h t U • A ı._ Kalkütadan hareket eden demir• a ın an açma , arı a ar yaratma- e ı ı a ır evre e ır, ı- e peıı: mu eme goruyoruL 
metle durmu•tur. e 1 1 r. · e çe z un n.Qlra· ğ Ut Lk f A ha J "'" _.ı • 
_,, v d"' - il d h"'k" t h"" yolu dağ eteğinde 1800 metre yilk- a m eva& ı tır. ca aponya, ~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!'!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!m!'!!!!!!!!!!!!!!!l!!!•!!!!ll!!"!'!!!!i!!!"'!!l!!!!"l"!'!'lı~l[l!!'lllllll'!!!!'!""'!"'"''!"""!*' Kar. borııa bilhaHa hükumet ha- ya onuo n en aonra u ume • u- ' ç· d · • 1 k 1 b -~~~ z --.~ -------

le.O t' lı: - l .. fi ıeklilcte bulunan Ucra ve IUIZ Sadya ıne yar ım ıçın açı ma ta o an u Sulh mahkemelerine evce k t. , . 
zin~sini ve müstehlik! zarara sok- tim~ ın ~~~-ı·a~akr an e~aına go

1
re k- kuabasından geçmektedir Brahma· yeni yolun inoaıına m&ni olmak için . a 1 1 

maktadır. Ticaret Vekaletinin kara a enn YUQC lfl arıııın<ıa yapı aca . k" B " kb 1 u k katip aranıyor 1 k b d · b" l' putra vadisinde. Tibetin orta11ndan ne yapaca r unu, muıta e za 
borsa satışlarına mani olmak üzere ~~al a ey~ aıBr t ır1 • tat ımatnatmb-e uzayan 50 metre geniıliiinde bir bo· Şark harekltı ııöıterecektir. Muradiye, BeytÜ11ebap ve Yük· 
vereceği karar pek yakındır. Kara nazır ıyaca&tır. u a ıma name e · ıekovada yeniden aulh mahkemeleri 
horsadM mal alıp satan tüccar ve lil edildikten tonra laıe maddeleri- iaz vaı;dır. Bu botaz?•n Tibe~ın Merkezde bir aipari• -1..j} d'I B mahk l ' Cemil suçunu itiraf 

etti ve ne yaptığımı 
bilmiyorum dedi 

lı: nin gerelı: flat, oerek ıalr husualan merkezı olan. Uıı:ı tC}ın, kuı uçuııle :ır te""" e ı miıtir. u eme enn 
ara borsayı ihdas eden vurguncu- • --'- .ııoo k ı k b 1 bürosu kuruluyor münhal bulunan baıkltip muavin-

) h kL d k dd l 1 murakabe edilecektir. an~ " ı ometTe uza ta u unu· 
ar 8 ıun a pe ti eti ceza ar yor. Fakat bu -400 kilometrelik kuıı Ankara 19 - Ticaret Vekale- tikleri ile 20 lira uli maatlı Hakkl-
tatbik edilecek ve tatbikata geçilince Beledi • f • } • I E " d wl k k"t tinde muhtelif Vekaletlerin mümes· ri mahkemesi baıkatipliiiıne ve 15 
hi;bi'r müsamaha kabul olunmıya- ye md ettı§ en uçuıu meaa e, veret ın ag 1 u - J 1 B b b kl • 
caktır. f • • t!L"- _ • leleri ve glaeiyeleri ile kaplıdır. ıillerinden mürekkep bir Merkez ira maaı ı eytU11e ap za ıt tı~- Çemberlitaı ıinemasında karısı 

Memurlara taksitle 
kömür verilecek 

Ankara 19 - Devlet memurla· 
rile iktisadi teıekküllerde çalıpn 
memurlara takaitle kııılık maden kö
mürü verilmesi İçin İktisat VeUle
tince tetkikler yapılmaktadır. Vekl
let, bugünlerde bir karar verecektir. 

çm ım uuuı Binaenaleyh yUz binlerce amele ıiparlı bUroııu Jrurulmuıtur. Büro, lifine memur alınacakhr. Memurın Cüzlnl bıçak kını ile yaralıyan ve 
Belediye te1tıf kadrosun& alma.cak kuJlanıt.. bile, Sadya kaaabuını mil· bugünkü tartlar dahilinde iptidai kanunu mucibince lazım gelen prt- Cüziınin beraber ya~adığı Muzaffer 

11 mOfet~ J,ç1n bir mOsa.baka lmtı.. it Çin ükGmetlnln merkezi olan Çun• madde teminine, Amerika ve İnııil· lan haiz olan talipler eVTaltlarlle admdalU genci de tabanca ile öldü
~ap= ~anı~ b~cl lting tehriiıe Teya Yunnan Fou'ya tere ile yapılacak ticari muameleler· Van adliye encUmenine müracaat ren Cemilin muhakemeııine ikinci 
lardan ~cat 11ttlz1nln m~v~~: 0;: bağlıyacak olan bir yol açmak im- de tesadüf edilecek. ı{içlUlderl kaldı· edeceklerdir. _ ağır ceza mahkemesinde başlanmıı
dutu ımlaeılmışbr. İldncl devrede kanıızdır~ Bu aah~yı ka~l~yan La~ıı r~caktır. Aynı zamanda buradan ha- Sinopta kereste fabrikası tır. Cemil mahkemede suçunu itiraf 
aynı namzetler muvaffakıyet kaza- Tang daglannın yukseklığı 7 • 8 bın rıce ısmarlanacak mallan da kontrol Bir Alman fabr1totöı11. bir milyon ederek: 
nırlarsa o zaman kadroya alınacalt- metreyi geçmektedir. edecek ve gelecek mallann ancak Jıira sarfUe Slnop'te. bir tereste fa.b- - Ben lzmirde bulunduğum aıra· 
!ardır. Diler tı.CJ mütettif lçtn yeni Yolun tlkibedebileceği yegane memleketin mübrem ihtlyaçlannı rtkam kurmak l~ln müracaatta bu- da karım Güzin, Muzaffer ile müna-
blf imtıhan açılacaktır. ıilzerglh, Birmanyanın aon derece karşılamasın: temin eyliyecektir. lunmu.,tur. ıebet peyda etmiı. İzmirden gelince 

kendiıile görüıtüm ve affederek ba-

FAhn" .. . nıtım. Beraber İzmire gidecektik. 
ayn... .. .. evvela Ataullah efendıye ı~m ~u parayl~ baılannın çaresini Karım, aen git de ben bir hafta sonra 

- Hm1ı hmh ... J.mı ne? dondu: dilıUniJrJer .•• Dıier Uçte blrile de ll· gelirim, dedi. O aün İzmire gitmeli 
- İıte o elbet meaele ... Dedeleri- - Demin •izin anlatbiınız mete• boratuvarı.mın baılangıcı için tqeb- Uzere evden çıktım. Fakat vapur bu-

mhin iaimlerl (Kemal, Orhan, O.· leye benziyor, deiil mi aziz~?' .. hU.e giriıtım. lamadı~m için gidemedim. Gece 
ınan, Aziz) ... Tanzimat tarihinin de (Sitare) va (Meliha) meaeleal si· - Nerede? Cemberlitaı tlnemuına ıitmi§tim. 

BİLL0R$İ$E 
metbar ebnalan, biliyouun ... Pede- biL.. - Be~~~taıta. • Filmin tonunda elektrikler yanınca 
ıbn Hacı Mehmet efendi merhum, Sonra, CalataaarayJı olduiu için, - OriJı_!lal fıkır... __ .... ._ •bala b~kaıken, locada karımla Mu-
l>enim adımı Kemal koymuttu. Biri küçükle Frmuızca bir muhavere - Malum ya, )>izim brant .-Jıı nfferi )ieraber ıöıdüm. Sinemadan 

AŞK VE MACERA ROMANI 
Tefrika No. 41 Yum: (Vl • Jft)' 

mUtevoffa, ikiai berhayat diier bira- açb: ve mtlnzevl ıyerde olur ..•. NSeanJmuG tlkınea avluda ıene onlarla lı:.aıııla-
- Demek niba7et nipnlandiıı )' ... , tGreıniTecelbd ~ cS.~ c&- derlere de Orhan, Otman. Aziı Wm• - Demek U.• Emperyal Otto· da uıcıl: paruı vardı. Biı n aı,.. fUlca kmdiml b,bettim. Maluadım 

)'anındaki o JantiJ hanllJl nftanhıı birlikte Cen1o·da blacaiun. Onlar lerlni verdi idi. Fakat Namık İeınal ınan' daaınız? .'.. Sis de tahıllfnld aldık ... Gtizel, fıstı\ ailh Mı.,... .• Muıafferi &ldUrmak delildL Kanını 
mıydı) OAlatuaraya aldecUler... !onra dolayııiJo emel& IMn1m ad afaroz aiabeyinlz aı'bl Paı.iate m1 ikmal Vaktile burada bJr on . ftS'Jlllf ... 'Y\lrmak üzere tabancamı çektim. O 

- Hani bizi llrmemiıtin? K3prUda blrlqlp nlmlu Clönec.jb. edildi. Dtierleri hakkında da cPa- edoceblnlz) ••• Oooo, fll1•l kandltl yıkılmıt. bah~ -:lı. -:W •ırada Muzaffer kanını kurtarmak 
- Görmedim p~ ter ami ama, - Beral>er mf otuıuJonunualj cfltah Wmlerldlr. Sua7c:la hbmetl gı'bl bir diploma alahllinenb tebrike •iacı, "tlerl T• "arif • ta ette Wh 8nüne ıeçmif. Ben farkında 

Ataullah efendiden metllinizi duy- _ Ent. oll:n bir bendeme nkıfmu: ôiul- }Ayık olursunuz ... Zfra J&f mal>eJ11I· bir havuzu ka111llf··· ıte ol'Mlnı .. tm olmıyarak ateı ettim n Muzafferin 
d E ı -~--"' Jannı 1).-La türlU adla.ndıraml>" den '-~ L- A -~- rU"'-- alaru hlr ev "pbrddıi ... Uhoratu- vere vuvarlan..ı.x.._. ıördilm Tabaıı-um. - y ennı- r P • mızcıa ço .... uua nup- Mne t• l>ql da b:arada ' ' - ...,.uu • 

Efendi. lçiıt lçinı - !vet... Bui' DruNtl~r 87le mlf. Hamldiye kaiıtla~nc:la ( 1) de- ettik .•• O, ibUtUn yerli ·Ye "hancı ta• Ünmuı lı anlJCJl .dlr ... camla kanma da atq etmek latedioı-
c- lnallahe maaaabirin ... Niklb- lcal:iettfrdL J\alabnm. bd verlftla ••• tıtıkllkJer yapılmıt··· Şımdl mektep• Jebe arumda yıldız ıibl parlaCb ... M tfan irk C:: ~ • ~~ ~~ M do bu defa f.,ekler patlamadı. T.

lan kıyılmadan birlikte aokala da Bununla tMral>er cdklhlmlz ~L '• •• '8amJ,.etle ahJ-atta lnına Re- Şupheaiı: mem1eketiınlzln iftihar .do- b C:i~ a c k 1
1~··· l ~ ~ banc911 yere atıp hıçaium çektiın. 

~mıılar .•. > diye MSy)endl ve aJl- DGfnntminz olmadıiindan ·~ ılt, 8bUrOne Ferit «!eniyor... celi llbnlarden olacaktır. ~ .: yaprr:t ~n gırt a Na • Bıçak. kınından çkmadı ve ~ lle 
kadar olmuyonnutça11na muhavere- lım> eliyorum. Jan TUrti Falirir Arkadafllla dCSndUc r orca gir him, oıturn... e sa· ~eralier elime geldL Ben de bcçaiın 
ye kulak misafiri kcaildi. '.Ataullaw - Bravo... Bravo... MUliem• - Laboratuvar fikrini ne yapttn, m~n !YtıkğlmUmtı aflfletlrsem, 0 zamart ~mı ile kanm Güz.ine vurup yarala• 

Kemal Mehmet: - r... mel ... • diye, ~~ Tarkler için elciden Cloktor) ev enece .. • , dun. Muzafferin vurulması ken~i ha• 
- Nieanlım. daha §İmdiden zev· Fahrlı .. tonlara& aykın nidalar lırlatti. -Her halde peıinl l)ıralimaCiım... - Borç mlnl mn.. . . t~ıından. olmu§tur, Bundan .lienlm. 

cemmiıı gibi har~lcet ediyor. - Deme~ 1.:i\i mlnlmlnl JiUçlli !l)ty, " Reılt, ıekl '\'e valiur a8derl Ue Billyoraun, il>aılıu emeUmcfl .•• Ba· - Bellce mlni .. ._ ~call itlerin~ llaOabatım yoktu.r, Karımın ı~a~etl 
Ataullah: l:>iraCJerlnlz) ••• onu ıUzUyor, C!ofruıu hiç <!e l>elen• badan kalma evi ıattun ... Parayı Uçe yolu!la.k.oyan bir erlieli yuva açmu ltarg~sında .. k~~dıml .kaybetmıo:ım. 
-1 - Evet .•• Jkl liardettmC:len biri .. , mlyor. Nerede a~abeylndekl () afır, ayırdım... İlci b81UmU karde~lerln haklı:ını haizdir ... Benıe henüz buna C8zU_m . gormuyordu. Ne yaptıgırru 
- •.• Yani kardeşimle o derece Pariate bahsederdim ya... ciddi hal, nerede 1:)11 aC!amdald zıpır- tahsiline gidecek ihtiyat para... muvaffak olamadım. ela bılmıyordum. 

alakadar ki, iıte aizin davetiniz üze· Bu ciheti Franaızca argoyla ll&ve lık .•• Halb'ukl muhavereyi tlklliet• - Yani? (Arkası var) Demiştir. Şahitlerin dinlenmesi 
rine, onu bugün mektebe kadar gö- etti: miıtiı !kiti do :Avrupad~ •elmf~r - Yani ben sağ Jialdıkça lienC:li- için muhakeme ba§ka güne hırakıı-
türemiyeceğimi anlayıncac Ben gö- - Babalanmız bir, &Jl!elerinalz iklsl tii bUrrlyetçl lmlt. lerlne J>akarim... Eğer ırlten &1Ur- .m Nli!ua tezkerelerinde. ıruım. 
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Memur evleri ( ŞEDiR RABBRLERi) 
birT~:~un:t~~~~c:::m!rd~~ Tevzi işleri llngiliz malları! Ekmek karneleri 

ÇALINAN TAÇ P ARİS IŞIKLARI 
T'ıirkeç Baı rolde: 

ERROL FLYNN TlNO ROSSl 

ötedenberi birçok ıeyler utun • i pahalı? 
mü~tür. Mesela iki üç nesil f!ffkel ~'; Beled" b • • n 1 Ç n Belediye yeni karneleri 
ilaüt sandığı yapdmJt. Sonra. enu.- ıye, u l§ln ğuk d n 
terinin hakkını. hukuk~?Iud. kovruy~ üzerinden alınmasini ıo"' amga e 
1ı ıi1 r meydana eetin 1

• e nı· • d. Bazı tacirlerin piyaaayi damgalıyacak ZATI 

Bu akşam saat 21, 30 da 
Büyük n emsa1liz Sul'at istadı 

SUNGUR .;~ :u anıda Barem; yiizde 15:20 Vekaletten ıste ı yükseltmek için çevirdik-

pahalılık zammı ... Ayakkabı, elbıse- • 1 ı Eylül ve ilkte§rin aylanna mahsus Suadiyede • u a p A B K.'ta 
lik kumaş... Bazı yerlere Memurin !nacı müdiirlüx.ünün Tıcaret Vekl- len da avere er ekmek ,_ameleri •ehrimize ıelmiı-

• • k" 1
-
1

- b • _,, • --1 ~ ~ •rem.snıertne ~ıyor, kooperatiflen ve ıaıre ı ufaAU Ü· letl namına yaptığı kontrol ve tevz.ı tir, Yakmda tevziincı haglanncakbr. 
yüklü hep iyi oeyler. Bir aınıfm .ıerek iJleri, müdilrlüğün llivı Uz~rlne Be- lnıiltercı menıeli mallar ıümrü~- Bu karneler, ekmek tahdidine tabi izdihama meydııa vermemek lçtn oiletlerinfzl gündüzden temin 
d~let tarafından, 1reı:_ek kendi ~en· tediyeye ıeçmiftir.. .B~ledıye, me- lerden çekildikçe piyaaa~a arze~ıl- olan Ankara ve lzmirdcki karnelerle ediniz. T emai aonuna kadar her tarafa nakil vaaıtası ·vardır. 
dmce korunmasına alametler. Böyle murlannın kifayetsizlığmden bah•e· mektedir. Son günlerde ıthal edılen aynı renktedir. Halbuki ekmek iatib- ••••••••••••••••••••••••••lllil 
bir u1aşı ( = mazhariyet), diier s~- derek, petrol, benzin ve mazot tev- mallardan bir lı:ıamının faturalannın lildni ,ehrin hakikt ihtiyacına ta:büa 
~f ve zümreler için de temenni edı· ziinin Petrol ofisi tarafından yapıl- yüksek olduğu ve bu yüzden malla- eylemek iltiyen Belediye, kame yol- Yapı işleri ilanı 
lır. maaına Ticaret Vek&letlni ikna et- rın piyasaya yüksek fiatle çıkanlma- auzluklarına nihnyet "Yermek üzere 

Buna rağmen, Türk gezgİDci me• mİ§ '9e bir mUddettenberi tevziat sından dolayı lnııiliz malları üzerin- eltmek karnelerini aoğult damga ile Nafı·a VekaA letı•nden· 
morunun İ§İ gene İJ değil, kqıi'a ge· Petrol ofise geçmfıtlr. U.tik, çivi, de ı:ahalılık baıladığı görülmüttür. damgalıyarak lstMıbul dııındnki kar• • 

ne ıriim~ değildir. • çimento, makine, limon tuzu ve nl- 'Mıntaka Ticaret müdürlilğii tarafın· nelerden ayırmağa karar vcrmiıtir. 
1 

_ Eksiltmeye koni.ilan iş: Jandarma. Genel komutanhJı lçln SubnY, 
Kısa müddet falanca kazada, fi- şadır tevziatı henüz Belediyenin dan yapılan tetkilcatta, yüksek fintli Karnenin her kuponu ayrı ayn dam- Okulu clvannda ynpılacnk ttuekt1 atölyesldlr, 

linca vilayet merkezind.e oturur. eliııdedir. Bu hususta villyetlerde~ fatura ile piyasaya çıkarılan mallann galanacaktır. lstanbula gelen yolcu- Kqtf bedeU: e257S8t ııra db tunı~tur, 
Sonra. bir tahmat, hır telgraf birçok talepler geldiiinden, B~ledı- Mısır menıeli olduğu anlaıılmı§tır. lar da kaç gün ıehirde kalacaklarsa 

2 
_ Eksiltme 419/9'2 cuma günü saat. 15 de Nafia Vektı.ıetı Yaı>ı ve İmar 

gelir: Oradan kalkıp memleke· ye. tevzi fıinln tamamen elınden Mal almak üzere Mısıra ıiden ta- karnelerindeki kuponlar o kadar işleri Ebiltme komisyonu oda6lllda kapah .zart usuma yapılacnktı?. 
tin ti öteki bucağın" gitmesi icabe- nlınmuını istemiı ve Ticaret ~eU- cirler, 100 bin lira verdiği lngili~ Jamgalnnacaktır. 3 _ Eksiltme §artnamest ve buna mliteterrl evrnk «13011 Y1b otuz kuruı 
der. İki buçuk eşyanı haraç mezat Jetine bir teklif yapmııtır. Tıcaret malına 150 bin liralık fatura ke!tı- Bir kısım ıehir ve kasabalarda hu• mukabilinde Yapı ve İmar t~leri Relsll~den nlmablllr, 
sat. Ötekileri denket. Kıra döke ta- Vekaleti, dünden itibaren maki~e, rerek almakta, orada bulunan diğer bubat aatışı ıerbes bırakıldıktan son- 4 - Eksiltmeye glrebllmek içtn !.steklllertn uwın dal~nd& cl930,3~: 
fı ... Vardığın şehirde alemin kulla· yazı makinesi ve akümül&tör tev~a- bir tüccardan da elli bin lira alarak ra lııtanbula ekmek kamui akını baş- ib!n dokuz yüz otuz lira otuı sekiz kuru§luk muvakkat teminat vennelen Yll' 

nılmış pis mobilyasını ntm alıp tah· tının birlikler tarafından yapılacag~ı onu da mala yatırdıktan sonra lstan· ladığını yazmıştık. Önümüztleki ay N~la Vekdlet!nden bu 1§ için ıı.lınmış ehliyet vesikası ibraz etmel-eı1 J!a 

.ta kurulu ve bi:ı bir mahzurlu bir .e~e Belediyeye bildirmlı ıve dü!1 Bel~dı- bula gelmektedir. Mısırda para ala- tabiatile bu tehacü~ olmıyacıı.ktır. zım~;bu vesikayı almtık için Lsteklllerln eksiltme tarihinden ctatU günlen 
yerleş. _ Her ba1de memur aı1esınm Yf:!Ye gelen bir memur tev:ıı lılerı ile rak elli bin lira borçlandığı tüccara Misafir kamelenne basılan mü- h 

1 
il ün evvel bir istida ile Nat1a Vekllet!ne mttracaat etmeleri 

· · ' il b' d lnu· 1 1 d "d b ü M · h 1 I l d v it C» en az ç g ınanevı •evıyes e ıç e uygun o meşgu o muıtur. . • borcu bura a o eyen u t ccar, · ı- hürlerın ta te o an anna ras an ıgın- ve dllekçelerlne en az bir kalemde bu ı~e benzer 20,000 llrnhk bir iş yaptık .. 
yan bir maddi hayat tarzı... Vilayetlere yapılacak tevzı 11lerl aıra elli bin liralık bir döviz kaçırmış dan fınncılar haberdar edilmi,, eah- ıarma dalr lşl yapnran 1darelerden aıinmıo vesika rapt etme1ert muktezldtr, 

Anadolu ve Trakyada dolaşDUf hakkında Tıcaret Veklleti yakında olmaktadır. te mühürlü karne sürmclt istiyenle- 5 _ İstetlllerln ~Jı:]Jf mettuplarmı ihale gUnil olan 4/Q/1942 cuma il\• 
olanlann. bu bal dikkatlerini c;ekerı bir karar verecektir. Mı11rdan mal lıtanbula geldikten rin derhal polise teslim edilmeleri nü saıı.t H e ndar Eksiltme 'komtsronu RetsllR'tne makbus muka.blllndf 
teessüflerini uyandınr. Geçenlerde ıonra faturası tetkik edilerek piyasa- bildirilmiıtir. Ekmek büroıu ıefllği vermeleri lA.zımdıt, 
Len de Lir fıkra yazıp: cMemurların e·ır 1 k ya arzedi1ince tUccar, kendine veri- fırıncıların teslim ettiği nrne kupon• Postada olacak gecikmeler ltabuı edllmez, 
bir k11mınw yerlqtirmelil Band~ ay 1 len normal Ur haddinden ba,ka lannı tetkik etmek üzere al Akalı mcı-
(ok faydalar doğacak •• diifünc~mı yüzde 50 <le ayrıca Ur temin etmek· murlara vermiştir. Sahte karnelerin Türk hava kurumu Kartal kaza ıubeıi reisliğin .. 
ileri ıünnüştüm. Yazımm bazı al;ika· stoku tcı, bu suretle de piyasada İngiliz yazıları parmak ıürülür sürülmez ıi- den: 
darJarca iyi karşılandığına .. .uı!dol· Un allan pahalılaımaktadır, ]indiğinden, aahtelikleri kolaylıkla Türk Ha.va Kurumuna ait Pendlkt.. Dolayba kariye civarında muhtelif 
dum. Tamamlayıcı bazı mutalaalar Mıntaka Ticaret müdürlüğü Tica- anlaoılmaktadır. ~rlerde mevcut on dört parça. W.tla u usaıar ber biri a:yn ayrı satı~ 
da ilave etmek mümkündür. ret Vekaletini keyfiyetten haberdar MühUrlerin ve karnelerin aahte nzere 19 Ağustos 942 tarihinden 1tıbaren bir ay müddetle açık artt.ınna)'l\ 

Su dünva harbini atlahp İn.faalm Son günlerde ekıneğin etmi~ ve döviz kaçakçılığı yaparak olduğu anlıı~ılırsa, bunları aürerek konulınU4tur. 
mümlcün olduğu bir devreye kavu· evsafı da düzeldi piyasayı ltt-ndi lehine olarak Jüzum· mukabilinde un talebinde bulunan Şartname ve takdiri ttıymet raporu ve sarlh adreslerını muhtevı dosya 
fUJ' kav~maz, cMemur evleri• yap• ıuz yere yükselten tacirler hakkında fınnlar hakkında takibata geçilecek- ~dik belediyesinde Türk Hava Kununu Kart.al kaıa tubes1 relsl llay naıtnı 
mak yolunu tutmalıyız. . . . takibata ıeçmiştir. f Angın nezdinde olup görmek isteyenler tatll rtınıerlnden bqta her giin 

Bazı vilayetlerde vali konakları Birkaç güntlenlieri tehrımızde çı- ır.İa•e i•leri hakkında saat ondan 12 ye Jı:adar mumaileyhe mö.racaatlan ve ihale aünti o~an 21 
nrdır. içinde mobilyesi bile bulu· kan elmıekJerin evaah düzelmiıtlr. 15 gencin deniz macerasi "" "" eylCıl 942 pazajtesl ır\inti saat H den 1'7 ye b.dar Karta.l Ç&lllSJ.Dda Tt1n: 
nur. Bütün rez&inei memurlar, her Yeni mahsulün toplanmağa baılama- Şehrimizde bulunan 15 AJman Belediyenin raporu Ha.va Kurumu )caza tu~lne eıu ııra pey atce.ltrlle birllkte mllracanUan 
gidecekleri yerde, bunların ufak ıı ekmek halitaaınm ıslah edilmesine genci evvelki gün öğle vakti Altın- Ticaret Vekili Dr. Behçet Uz, ıeh- 11An olunur. •8966• 
çaptalannı Ye kendi Barem derecele· yardım etmiftir. kaya adındaki tenezzüh motörünU rimizde yapbğı tetkikler •ırasında 
rine ve memuriyet nevilerine uyrun Bundan bqka ıon günlere kadar ldralıyarak gezinti yapmak üzere şehrin iaşe iıleri etrafında Be1ediye-
olanlannı bulabilmelidirler. Hatta o lıtanbula gelen butday, ıehrin an- Marmuaya açılmışlar, akıam üzeri den bazı izahat almış ve iaoe işlerinin Mllttahhlt nam ve hesabına olmak üzere İstapbUl blra ıatırttruannda 
"

adar ki bir kaymakam, falanca cak bir ve nihayet iki günlük hiyacı- dönmemi•lerdir. Ailelerinin milraca- idaresi için BelediyNıİn lüzum gör-
1 

.,_ft 1h l .ft .. lh' d ttıb h ft da 
' b s k " k J · elde edilecek yaş küspelerden 00 .... zam a e ._. ,n en arcn 3 a yerden filinca yere çamaşır ve ~- nı karoılryabllmekte _idi. e~ ıyatın atı üzerine araştırma yapılmıı ve mo• düğU tedbirler etrafında en isme ltl gtm hariç olmak üzere c11Aer gflnlerde çıkacak kl1spelerl 3-4 ay urtın• 

inhisarlar U. Müdürlüğüııdenı 

vu11arile nakledince, bıraktığı evm artması lıtanbuldaki ekmeklık buğ- törün Mamıarada fırtınaya tutularak bir rapor verilmesini istemişti. da olmak oartne pazarlıkla arttırmaya konulmuştur. 
tıpkı aynı plandasına kavupna)L Ay· day miktannı da arttırmıştır. Yalova sahiline aiirüldendiği ve için- Belediye, bu raporu 'hamlamıştır. Pazarlık 25/

8
/ 942 salı gUnü saat 11,10 dn Kabata§ta levazım §Ubcınlz-

nı cins karyola. aynı ciru elbise do· Diğer taraftan öğrendiğimize gö- deki on beı gencin salimen Yalova- Bu rapor <la ekinek kontrolu ~eri, dekt merkez satı§ toıns\yonunda yapı1acaktır. 
labı, aynı masalar. Ve bunlann tam re, yeni mahsulden köylü tarafından ya çıktıkları anla,ılmı,tır. fiatlerin murakabesi teşkilatına aittir. istek1Uerln pazarlık tçtn tayın olunan gün ı•e saatte tekl!l edc·ceklert 
tesellüm edildiğine dair bir listenin hükWııete aatılacak olan miktar ni- 1 1 Rapor, Buraadan dönüıünde Ticaret fiyat üzerinden % 15 tcmtnnt parasllc birlikte mezkUr komisyona mUracaat-
İmza edilişi. Bırakıp giderken de öy- hayct eylül aonuna kadar her vila- Günlük Borsa Vekiline verilecr.ktir. lan l.lAn olunur. (8983) 

le. Bir bozukluk olunca tamir de ke>- yette satın alınm11 olacaktır. Bu ae- M 1 - d • • 'f 1 y ı· A k Jik be • d 
lay. Zira yedek par(alar hep stan- neki istihsaHn çok m~h~ ~ir kısm~, ev u u şen Beyoğlu er 1 a er §U sın en: 
dardize ~dilmiş, şimdiden tesellüm edılmıştır. Bu ltı- 19/ 81942 flatlerl Kızım Lftt- Yed. istıhk~m Teğm, Hayrı Tokatlıgll (37434) Un acele şubemize müra-

ik ı ,_ 1
-l'k 'h · caatı, (853 • 8946) - Kabil mi? Hayal! Ve praf barla ıtanbulun eıı;meıı; ı ı tıyacını ~ 7,5 933 Türk norr.u ı. Il. m 23,75 flye canseve-

değil... lc.aroılamak Uzere tehirde bir aylık , 11 1938 tkraınlyeU 20.50 r1n vefatının 
Cevabı: stok yapılması kararlaııtırıldığında?1, , 6 1933 lkram1yeU Erganı 22.- kırkıncı ~ünil-
Niçin kabil olamaaın ki. bütün De- bu atok bugünlerde elde edilecektır. , 7 1934 Sivas-Erzurum I 19.95 ne tesadli! 

miryolu memurlan böyle ideal tarz Vücuda getirilecek stokta~ her 11 , 1934 Sıvas - Erzurum 2-7 20.t-5 eden 21/8/942 
bir hayata naildirler. Orta Anadolu· giinkil sarfiyat yapıldıkça yenı gele- , ı 1941 Demlryolu istikrazı I 20,05 cuma günü ru-
daki sulama teşkilah memurlan için cek mal ile aylık ıtok miktarı ta- , 11 » , • ,, ll 19, 75 huna ithaf 
de ti Meşrutiyet yılllU'lnda gene mamlanacakhr. A. Demlryolu tahvllt I-Il 52.25 olunmak üzere 

• • A. Demlryolu tah\'ill m 51,25 tl'sküdar, Kısık!· 
böyle binalar meydana getinlnuştir. 1 A. Demlryolu ml1mesSll senet · 48.-
Devlet sanayii muhitlerimizd~jme· ı R A D y Q T c Merkez Banltası 155.- ~=:ıe :ı:~ 
sela Zor..guldakta) memur ev ya· T' t; bankaBJ nama muharrer 14.50 teaklp B. Ha-
pılmışhr ve muvaffak olmuıtur. Ke- T. tş bankası (ham1lo alt ) 14,80 fız Osman Sakman taıafından mev-
z.a. devlet, ıöcmen evleri inta ettir· Burüııldi ı>roıram T: 1s bankası mtımessll hls. 200.- lOdu Şerif okutturulacatından ken-
miştir. A. Derİı1ryollan flrketı <% 60) so.ı;o diSnt seven akrnba ve a.hbaplnnnın 

Bu anlattığım memur ikametgah· 12.SO Program. 12•33 :l:stahan ma- A Demlryollan ~keU <" 100) 49.50 teçlflerl rtcn olunur, 
lar b a masraf olınıyacak Zira lcaınmdan p.rltllar. 12•45 Ajana ha- ~klhlsar çimento 10.ıa Babası: Taşkııak havuz 1n.brlltnlan 1

• 
0'~ • • • • berleri, ıs Müzik: Şarkı ve türküler, 107 50 

devlet. 0mU'lUlsıp bU:. k~a •. toplıyacak. 18103 Çitte fasıl, 19 Dış politika. ic- Kredi Fons1ye 1903 ' müdürlüğünde hesap memuru 
Uzun hır kull8.D1$ı 1ro:ı onunde bulun· mall 19 15 Dans müzlğl <PU 19.30 • • l~ortı 1~;:; İhsan Cansever 
duracağı için sağlam ya~!~~ enk AJw h~berlerl, 19,45 Yurttan' sesler, ; : Kupon 1,15 AÇIK TEŞEKKÜR 
UZl\k ka~Lalarunız bile sü.uenece • 20 1~ Radyo Gazetesi, 20,~ Saz eser-
Bunlıır toplu l>ir IJaJde buhmacaklban lerl, 21 Ziraat Takvimi. 21,10 Şarkı """rk aıt!ORSA DIŞINDA 

82
•90 Beş senedenbcrl çekmekte olduıtum 

w,;..,. ortalanna kulür., sinema, ica ı· ve türküler, 21,30 Konuşma (kahra-K 4 uW"e altın btr ...,......,, 41 ın1de hnstalıl!ından, bir çok defalar 
~- ~ ,. ..... ~ 4• ölümüm beklenirken. kat1 ve yüksek na göre tiyatro binası n ıaire yapı· manıar saati), 21,4~ BenfonJk prog- Mecidiye 1,82 teşhis koyarak, muvafCnkıyetll ame-
labilecek. Kooperatifçilik böyle mer· ram CPI.>. 22,30 Ajans MberlerJ, rtv.&L:t llyntlle hayatımı muhakltak ki bir 
kezleşmİ$ bir mahallede kolay ola- Tann sabahki program MİLLİ OYlJNLAR FES ı ölümden kurtaran ve bana yeniden 
ak 7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça. Bu akşam Tepebaşı Halk Bahçes n- t 

c .f • • k••ıgıv m-;..,;;.,» diye bir ta· lıştıralun, 7,40 Ajans haberleri, '7,65 de ve Yenlkapı Mlm Çakır Gazino- ha.yat bahşeden büyük kur ancı 
« '

1 ış, """ .. ~ • ..,. M"-''" s f nJk -la CPI ) 8.20 sunda yapılacak oyunlar hava. yağ- memleketımtzin ktymetu ve genç ope-L·ır v--.ıır. Her halde, 0ezgı'nci me- LUolA: en ° parır- r · ' ratörlerlnden doktor ba"·an RAHİME nru "' E in u murıu olduğu takdirde tehir edtıe- " 

Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikalari müease· 

sesi Nazilli basma fabrikası müdürlüğünden: 
Fabrlkamızda bulunan ~~da evsafı yaz.ılı boş asit damncanalan 

28/ 8/942 cuma günll saat l5 de açık arttırma Ue satılncaktır. 
Taliplerin meilOr tnrlhte fabrikada bulunmnlan mm olunur, Arttırma

ya ~tır~k için muvakkat teminat T.L. 400,- dört yUz llradır. 
Damaeanalnnn evsafı: 

Adet 

810 
170 
100 

Eb'adı 

70 - 90 litrelik 
eo , 
2~ il 

Evsafı 

Demlr çenber mahfazalı 
Hasır sepet , 

il 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

(8791) 

l - Muhtel1t yollarda ynptınlaca.k fOS8 ve asfalt 1§leri on bq iün müd· 
detıe ve kapalı zarf usullle ekslltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 78071 Ura 80 Jcuroştur. 
3 - Teminatı 5153 lira 10 kur~tur, 
4 - Bunun 419/942 cuma günü tallblne lhalesı mukarrer bulunduğun

dan ıartname ve keşif cedvellnı görmek 1steyenlerln her gün encümen ka· 
lemine mtıracaatıan ve 1st.ek!Uertn de 1hale g11nt1 olan 4/0/Q42 cama gttntl 
saat ona kadar 2490 numaralı kanunun S2 lncl maddesi sarahati veçhlle 
tar.z.Jm edecelı:lert teklıt mektuplarını belediye dairesinde rnULeşekkU encll-
mene vermelrl, (6814 - 8977) 

Belgrad Devlet Orman lıletmesi Revir 
IDUnm ne ;..1• ı'•, ne kR&ım ,.,.;;.....,;w.ı Bu v san • -"' BATU'ya sonsuz minnet ve •Qkranla-.,. ~ ......... -··-. cektlr. Buna mukabil bu ..... oı:ı.m Y 

münevver vatandqlann bir kısmım oyunlara Saray sınemasındl\ devam nmı ıı.rzederken Sultanahmet SaRlık · 1 - İşletmemiz Kurtkemer bölgesl deposunda mevcut 4-12 metre mun-
•erlil-tirmek suretı1e ev barlı sahihi Beyoğlu yerli askerlik şubesinden: edilecek ve tehir edilen suarenin ne Yurdu bastahan'estnde yattıP;tm mlld- lu~da YO muhtellf eb'atta 130 metreküp dört k~e meşe kerestesi nçık art-

Amirliğinden: 

~ ...., Ö • d la u1an 339 doğumlular ve bu doğumlularla l ,. ıı• edile detçe gördüğüm intizam, hUsntı mu- tırmaya çıkarılmıştır. 
etmeli. bürünli e, - P muameleye tlııbi olanlann llk ve son zaman yapı acat>ı aynca an - amele ve bakımından dolayı mem- 2 - Beher metreküpün muhammen flatı •78> Hra ıtı kuruştur. 
"endilerinin olmamakla beraber - yolı:lamalan atustos nihayetinde hl- cektır. ••• nunlyet ve teşekltürlertını )lllı:sek ga- 3 _ İhale lO/Q/94:2 perıeıabe aaat 14 de Bllyükdere Belgrat Orman tş.. 
kendi mallan sayılacak derecede tama ereceğinden cezalı kalmamala- zet.enlz vasıtasUe blldlr1lmestnl rica ıetmec.ı Revir AmlrHA'lndedlr, 
kendilerinin evleri içinde yqabnalı. n Jçin bir an evvel ayın çift. g11nle- Fenerbabçe rtadyomunda yapıla- ederim 4 _ Muvakkat teminat •743t Ura 44 kuruştur. 
Yurdun hangi bölgesinde bulanmlar· rinde müracaat etmeler1, Nüfus cüz- cat Milli Oyunlar Festivaline alt bl- B~ Dört Yol AAzı muhalleblcl il - Bu .satıta alt fQrtname İstanbul Orman ~vlrge MüdürliilQnde ve 
14 bulunsunlar. danlan ve ikamet ltARıtıa.rlle birlik- Jetler Kadılı:Oy Alt.ıyol atzmda !'.ezacı Mustafa Siitı•' .- Remziye Sllt.!Ş İfletme merteztnde •. nresteıer Kurtte~r deposunda ıörWeblllr, •893Sı {V& _ Nu) te tubeye müracaat etmeleri. ,11791) baJ Namık'ta utııma..kıadır, ~ "'il' 

Bay Amcaya göre ... 

• • • • 1fı bir ora ala m diyo-ı ... Çorapçıya ıiriyor ve çorap be-ı ... Dört lira, ynhut beş lira deselerl ... Ben.im de tepem atıyor. Beşli-
- Eşya fiatlerı Jeğıl de kesırlenl ... Meae ö fe bi~ ~yı ... ğeniyorum... iyi ya; hayır dört lira doksan P•I rayı verdıkten ıonra beı kunı~a avuç 

~ok sinirime dokunuyor bay Amca ... nım, çantayı ı y P k.uruı, diyorlar... açmayı çok manasız buluyorum! ... 

B, A. - BllUls çok mfı.nalıdır, İki 
gün dayanan bir nesneye 4 Ura Sil 
kuruşu bayılanın ayılmak ıoın bir 
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fi-uAT aooova:NIR·ın FATMA 
7 • 

KOLAY YEMEK KiTAB 
Türlı: mattiahmda lnJdlAp yapan, Tilr1' matbahmı tliya eden bu kitap '1 ttefa bulmlf, S5.GOO tane 1atılmıftır. Sis le plflrdJllıık Jenığ, J&Ptlfınıs tatlı. ve puta1an atm tadı Ue yemek lstersenb, 
Tilrldyede Ustünll olmı~ bu kitaptan bir tane ilhım. 191 ahlte, Ffatı: 31 Jmrui nettır. Sa\11 meatıllf Maalllm Fuat GtloG,..-hi'(Anadolu TürlC Kitap Depow) dur. Yeri: Yeni postane karşısında 

Meydanclk h•nmdı hlacl bt. 

---•SÜMER BANK---.. 
Deri ve Kund'11'a Sanayii Müessesesinden: 
ı - Müessesemizin Derl ve Kundura Fabrikalarına dalnı1 

iŞ.Çi ALINACAKTIR 
2 - Verilecek ücre~ işçinin kabiliyet ve kudretine göre günde 

120 kuruştan başlar, bu ücretten bqka f evkallde r:amanlara 
mahsus % 25 zam Menece~. aynca l:S~!e yemeği ve 41 elblsesl 

verilecektir. 
Arzu edenlerin 24 ağustos pazartesi gününden 8 eylül salı 

günühe kadar her ~ ve 10 eylülden 19 eylUle kadar salı ve 
çarşamba günleri Çarşıkapıda t İstanbul Ayakkabıcılar koope
ratifi merkezinde fabrlkamız mümesslll Sinoplu Mehmet'e --•••••·mürat>.aat etmeleri n~ olunur. ••••••• 

latanbul Nişantaıinda Karakol karşısında 

B Ş O K L iSESi 
Ana. llk. Orta ve Liıe - Y a.blı, Y atı.stz - Kız, Erkek. 

TF.Sls T ARlHl 1885 

T ürkiyenin en eaki hususi lisesid ir. 
Kayıt için her gün müracaat olunabilir. Tarifname iste iniz. 

.. -------~ Telefon: 80879 

Türk Armatörleri Birliğinden: 
ithalatçı tüccarlarının nazarı dikkatine: 

Blrllğlmizle alAka.1t vapur ve motör aahlbl armatörlerlm.lz gemlle
rlne gerek tamir ve gerek .eferlertnde muktezi her türın malzemeyi 
satın almak arzusundactular. 

Ellerinde bu gibi malzeme bulunan ve}·a yakın zamanda harl~ten 
getlrtebllecek ithala.tçı tilccarlann arada mutavusıt bulunmamak 4ar
tıle blrllğlmlze tekllf yapmale.n rica n UAn olunur. 

Adres: Galata Karamustata sokak 68 No. 

ZA Yl TABABET İHTİSAS VESİKASI 
sıhhat vekaletinden namıma verllmff olan 12/2/942 tarihli kadın 

ve doıtum hnstalıklan blrlnc\ sınıf ihtisu vesi.kamı Istanbulda Kadı
köy vapur lskelesı ile .Altıyol an.mıda. 15/81942 günü elimden d\i.t
müştür. Bulup aşağıda yazılı adrese on be.ş gün zarfında getirenin 
memnun edUeceğl llll.n olunur. 

Kadıköy Mühürdar ıcaddesl Şark Merkez Ecza Deposunda veya 
Bahcekaoı İstanbul Eczanesinde Dr. Vedia Sav u . 

S ATIL IK BAHÇELi KÖŞK 
Seher varisJerl IsnıaiJ Hakkı Enmutiu ve salrenln mutasamt bu

lundukları Fener Yolu Yaver ağa sokağında 4 numara.h köşk 21/8/942 
cuma günü saat 14 den l~ ya. kadar Kadıköy Sulh Mahkemesinde •u
vuun lzlesl !cin müzavcde ile satılacaktır. Tafsi!U dosvasmdadır. 

. Doğrama, Taşıma ve istif işi 
Devlet Orman iıletmesi Devrek Revir amirli

..... d 
gın en: 

1 - Revirlmlzin ıı Bölgesi da.hllindekl hudutlan ıartnamede yazılı 
Oökdağ Devlet ormanından c516• M1 kesilmiş çam maden direklik ata
cın doğrama nakli ve U;tlf 111 a.çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık ek.slltme lhale.sl 2'1/8/H2 tarihinde perşembe günii saat 
cl5• de Devrek revir A.mtrllğl binasında toplanacak komisyonca yapıla
caktır. 

3 - :Beher metre küpü için tahmin edilen bedel «12• lira c50• ku-
ruştur. 

4 - Muvakkat teminat d83• lira cı75• kuruştur. 
5 - Açık ek.~Utmeye alt şartname orman umum müdürlüğünde İs

tanbul ve Zonguldak onnan c:evtrge mUdllrlüklerinde ve Devrek revıt 
lmlrllğlnde görülebUlr. 

6 - bteklllerln muayyen gün ve saatte Devrek revir lmlrllğlnde 
rnUte~ekkll komisyona müracaattan. C816:n 

ı.tanbul ı inci icra memurtutuıı-
dan: 8T / 4280 

Feriha. Ha.tice, CemfleoJn Ra.Jrl 
otlu Fethlden t.ldıklan 2H Ura mu
kablHnde btrlncl derecede ipoteJt göe
terdUdert, lCa.slml>afld,a Kadı Mehmet 
mahallesinde Badulla caddeat eski 
20 yenl 20 numaralı olup 2004 numa
ralı kmuna tevflbn tamamına (788) 
Ura tıJmet takdir ed.llmlf otan evtn 
paraya çevrllmeslne tarar ver1lmlt
tlr. Ga.yrl me~ün evsafı: Gayri 
mentuı beden duvarları kf.rgtr ve 
döşeme.il. ahşap blr tatlı bina olup 
altında bodrumu n.rdtr. cephede 4 
ayak merdlYenle çıtılan ocatı havı 
bir sahanlık, Qç oda. bir aofa bir ku
yu blr hell vardır Bir odada kiracı 
mevcut olup ikl odasında borçlulRr 
oturmaktadır. Arka cephede ıçtçe lki 
odanın birinde sabit dolap, dlıtertn
de ytne sabit dolap ve raflı dolap ve 
mermer muSluk taşlı alaturka. bir, bir 
he1l. İki arka clhett.ekl aralı~ın ze
mini çimento oldulttı hali hazır em
lAk alını ve satım piyasasına naza
ran hey'eti mecmuasına (788) lira 
kıymet takdir edllmlşttr. Gayri men
kulün hududu: Sağı Ömer efendı, 
solu Şakir efendi vereselerl, arkası 
Uncıyan muhterlk hane arsa~ı ve 
bahçesi, ön taraft Badulla caddesiyle 
mahduddur. i4bu gayrl menkulfin 
arttırma şartname.si 25/8/1142 tart.. 
hinden itibaren 37/4280 No. lle Istan
bul beşinci icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin gl>rebllmesl 
için açıktır. İllnda yazılı olanlardan 
tazal malOmat almak lstiyenler l.şbu 
.şartnameye ve 37/4280 dosya No. sile 
memurlyetlmlze müracaat etmelldlr. 
2 - Arttırmaya lştlrik lçln yukarıda 
yazılı kıymetin % 7,5 nlb'betlnde pei 
akçesi Yeya ınllll blr bankanın teml~ 
nat mektubunu ~vdl edecektir. 
(Madde 124>. 3 - İpOtek sahibi ala
caklılarla dlifer alAkadarlann ve irti
fak haklan sahlplerlnln gayri men
kul üzerindeki haklarını hususUe 
faiz ve masrafa dair olan Jddlalannı 
işbu llln tarihinden itibaren 15 ~iin 
içinde evrakı mli!ibitelerile birlikte 
memuriyetlmi2Je bildirmeleri ıcabe
der. Aksi halde hakları tapu sıcmı ile 
sabit olmadıkça satış bedelinin pay
Jaşmasından hariç kalırlar. 4 - Oöa
terllen ııUnde artt.ıl'Jl\aya lfUrllc 
edenler arttırma şartnamesini oku
muş ve lüzumlu malQmatı almt7 ve 
bunlan tamamen kabul etmiı ad ve 
itibar olunurlar. 5 - Gayri menkul 
14/9/9'12 tarlhlnde pazartesi günU 
saat 14 : 16 ya kadar İstanblli be,slncl 
icra mcmurlulfunda üç defa bagml
dıktan sonra en çok arttırana lhale 
edilir. Şu kadar lcl, arttırma bedell 
gayri menkul için tahmin edllmJı 
olan kıymetin en az % 75 ini bulmak 
ve satıt. isteyenin ataca.tına rüçhanı 
olan diğer ah\kalılar o gayrı menkul 
lle temin edllınlf tse bu suret!e rüç
hanı olan alacakların mecm.uundan 
fazla olmak ve bundan başka para.
ya çevirme ve paylaştırma masraf
lannı tecavüz etmek şarttır. Şayet 
böyle bir bedel tek.llt edUruezse en 
çok arttıranın taahhtidü baki kalmak 
üzere arttırma 10 gün daha temdit 
edilerek 2419/942 tarihine te.:;adUt 
eden perşembe günü saat H : 16 ya 
kadar İstanbul beşlncı icra memur
luğuna arttırma bedell satış isteye
nin alacaıtına. rüçhanı olan alacaklı
l'l.rın mecmuundan fazla olmak ve 
bundan başka paraya çevirme ve 

i l · t • J t l 11 paylaştırma muraflanm tecavüz et-Devlet Demiryo arı ve ıman arı iŞ etme mek şartlle en çok arttırana !hale 
Umum idaresi il&nlari edmr. Böyle te;;111. bir bedelle alıcı 

X=============================::. çıkma~a thate yapılmaz ve &atLf ta
Muhammen bedeli (50000 lira 27 lcuruş olan 398 M3 199 Ds3 kereste 

2/9/1942 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usullle Ankarada İdare 
binasında toplanan Merkez O uncu komslyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lst.eyenlerln (3751) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği veslknJan ve tek.liflerini aynı gfuı saat 14 e kadar adı 
geçen komisyon reisliğine \'ermeleri llzımdır. 

Şartnameler 1 Ura mukabilinde Ankara.'da Merkez, Haydarpaşa'da 
Haydarpaşa Veznesinden temin olunur. (8789> 

Belgrat Devlet or.man işletmesi revir amirliğinden 
. 1 - Işletmemlzln Kurtkemert deposunda mevcut 4-12 metre uzunluğun

da ve muhtelif eb'adda 130 vtız otuz metreküp dört köşe meşe kerestesi 
açık arttırmaya çıkanlmı.ştır. 

2 - Beher metre mlkibın muhammen fiyatı 76 lira 25 kuruştur. 
3 - ihale 3118/942 pazartesi saat 14 te Büyükdere Belgrad orman 1.§let

mesı revir Amlrliğlndedlr. 

lebi dfişer. 6 - Gayri menkul ken-
disine ihale olunan l!:lmse derhai 
veya verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı teshoh11arak 
kendisinden evvel en yüksek teklifte 
bulunan k1m lse arutmlş olduğu be
delle almağa razı olursa ona. razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen 7 gön 
mtiddetıe arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale ed1llr. İki ihale ara
smda.kl fark ve geçen günler için 'lı 
5 den hesap olunacak faiz vo dlğer 
zararlar aynca hi1krne hacet kalmak
sızın memuriyeUmlzce alıcıdan tah• 
sil olunur. (Madde 133>. 7 - Alıcı 
arttırma bedeli haricinde olarak yal
nız tapu feraR harcını 20 sl'Ilellk va
kıf tavlz bedelini ve ihale karar 

... . 

SAYIN HALKIMIZAll 
Kömür alim ve aatiminda raıladığiniz zorluklari haber veriniz. 

Tozlu, ıslak ve eksik kömür ·almayınız. 
Kömür fiah muayyendir, fazla para vermeyiniz. 
Sarfli adres :ve müspet vikiah ıikayetleriniz derlial takip edilir. Bu lia
relietini 1'endl menfaatiniz lcabi olduiu bdar, vatan borcudur. 

Müracaat yeriı Ankara ve lata nbulda) 

Türkiye· Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 

Gaip 
Kul.atı beyaz gözleri siyah he

nüz ü9 aylık bir av köpeğl yav
rusu kaybolmuştur. Bulana mil
klfat verllecekUr. 

Adres: Ayazpaşa Ab Çırağı 
sokak No. 8 Yusuf Bey apa.rtı

man daire No. r. 

.. -. 11O/'·20 Volt 

V ant i laf örleri miz 
ve 

Asoiratörlerimiz 
Az. miktarda gelmiıtir. 

Satı,: Galata, Perıembe Pazarı 

Yoğurtçu .Han No. 3 

itra.mlye İkraml19 İkramı ye 
adedi mJıctıanı tutan 

Lira Lira. 

1 50.000 ~0.000 
ı 20,000 20.000 
ı 10.000 10.000 

• 5.000 20.000 
10 2.000" 20.oOO 
40 1.000 40.000 
80 500 40.000 

400 100 \.40.000 
800 50 40.000 

4.000 ıo 40,000 
80.000 2- 180.000 

85.S37 Yekün 480.000 
Tam b!let 2, Yanm·bilet ı llro.du-. 

Kocaeli mıntakası sıtma 
reisliğinden mücadelesi 

Sıtma mücadelesi seyyar sıhhat memuru yetiiUnnek Uzere mıntaka.
mızda kırk be.t gün milddette bir sıtma mücadelesi. kursu açılacaktır. 

Kursa Orta mektep veya muadlll eski Rüştiye mektebi mezunlımndan 
olup askerlikte alAkalan olmıyan!ar alınacaktır. 

Memurin kanununun beşinci maddesinde yazılı ş:ı.rtlıı.rı haiz oıanlnrııı 
evr~.ı müsbltelerile birlikte eıı geç 29/ Ağustos/1942 cunıurtesi gilııi.ınc ka.-
dar Izmitte Sıtma Mücadele Reisliğine müracaatları ilAn olunur. 19009) 

Yükse deniz ticareti mektebi müdürlüğünden: 
Fıyatı Tutan 

Cin.si Adet . Kr. S. Lira Kr. 

Oömlelc 8000 12 960 
Fanlil 8000 5 400 
Don 8000 5 400 
,Tek çorap 10000 2 200 
Mendil 10000 2 200 
Yaka 8000 5 400 
Plja.ma 1000 20 20~ 

1000 G 60 4 - Muvakkat teminat 743 lira 44 kuruştur. 
5 - Bu satııa alt şartname. İstanbul onnan çevirge müdürlüğünôe ve 

f.§letme merkezinde, kerestelu Kurtkemeri deposunda gl>rüebllllr. (8621) 
pullarını vcrmeğe mecburdur. Müte- •••••••••••••I Şapka beyazı 

Havlu 
ckep. 

3000 3 90 

İstanbul Jandarma ıatm alma Komisyonundan: 

raklm vergiler. tenvirat ve tanzi-
fat ve deUAUye resminden müteve1-
llt belediye rüsumu ve müterakiin 
va.kıt lcaresl alıcıya alt olmayıp art
tırma bedelinden tenzil olunur. İşbu 
gayr{ menkul yukarıda gösterilen ta
rihte İstanbul beşinci icra memur

zayl - Devlet denlzyollan fabrika 
havuzlarında çah,tı~ma alt 4012 111-
cll No. 1ı hüvlyetlml zayt ettim. Ye
nlslnl çıkaracağımdan esklslnln hük
mü yoktur. 

Borucu: Nuri Yıldınm 
Bir ltllOsuna c68• kurut ftat tahmin edilen on bln 111 on beı bin kösele 

tırpıntısı 7/9/ 942 pazartell g(intl sa.at 15 de İstanbul Taksimde k.omtsyo.. 
numuzun bulunduğu mııha.lde kapalı zarf arttınnastle satılacaktır. Mu
vakkat teminat 765 Uradır. Nümunes.ı komisyonumuzda ve kırpuıtılann 
hepsi de Kasımp34ada. Deniz Dlklmevlnde gl>rilleblllr. Şartname pa~ 
alınır. İstek.lllerln kapalı zarf tekllf mektuplannı arttınna gilnu saat 14 de 

luğu odasında. 41>u llln ve gösteri- •••••• .. ••••••• 
len arttırma. şartnamesi dairesinde 
satılaca{tı llfm olunur. 

kadar komisyonumuza vermeleri. 118968• 

İstanbul c. Müddeiumumiliğinden: Bayan aranıyor 
İstanbul adliye daire ve mahkemeleri için satın alınacak 120 çeki kuru Büyük blr müessese Almanca 

kesilmiş gürgen odunu açık etslltmeye konulmuştur. için mlikemmel bir stenotlplst 
Muhammen bedel 126:> lira olup muvnkknt teminat 94 ura 50 kuru~tur. baynn aramaktadır. Türkçeden 

Ekslıtme 26/ 81942 çarşamba glinü saat 15 de Sirkeci Aşir efendi sok.ak 13 Almancaya ve Almancadan TUrk· 
numarada adliye levazım da!reslnde ynpılncal~tır. Bu husustaki şartname çeye tercume edebilen tercih edl-
tatll günleri hariç her gün mezkur dairede görulehlllr. tstek111erln kanuni lecektır. Mektupla 1229 numara 
veslkalnrlle birlikte yazılı gün ve saatte toplanacak komisyona müracaat~ iİlllil•e•g•a•z•et•e•ye•m•u•"ra•ca•a•t•. ••• • 
!arı. (8607) 

Dr. ABAHUNI 
Vazi!eslnden dönmüştür. Kum
kapıdakt muayenehanesinde her 
ITTin hasta kabul ve tedavi eder. 

Dr. İhsan Sami ~ 
lstafilokolC Aıısı 
İstatllokoklardan miltevelllt 

(ergenlik, kan çıbanı, koltuk altı 1 
çıbanı, arpacık:) ve bU.tün cllt has 
t.alıklarına karşı pek tesirli bir 

qıclır. oıvanyolu No. 113 -

Hamam havlusu 4000 5 20 
Bornoz 300 10 30 
Pantaloıı 1000 15 150 
Calcet 1000 15 150 
Tulum 500 25 125 
Kazak 200 9 18 
Atlet 500 5 25 
Önlük 500 6 30 
Sofra örtll.sll 500 10 50 
Yastık kılıfı 2000 3 60 
Peçete 3000 3 90 
Yatak kılıfı 1700 10 170 
Yatak çarşafı 2000 8 160 
Perde 50 10 i Teminatı 

Yekün 70G~O 3993 300 lira 
Mektebin çamaşır yıkama eksiltmesi 7/8/042 gı.inü ihale.ısı !crn edileme

diğinden sözü geçen ek&lltmenln 29/8/942 cuınıırt"'si gunü saat 10 da p:ı
zarlıkla. icra olunacağından: 

isteklilerin şartnameyi ve daha fazla. luıhatı alabilmek !çln mekLcıı mu
hasebesine mUracaatıan, 300 liralık teminat makbuzu V'! tllğcr vesalkle ya
zılı gün ve saatte komisyona. müracaatları, Te_minat }'Ükse~ mektepler mu-
hasebeclllğlne fatırılacaktır. (89671 


