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Biraz fazla 
değil mi? 

Milli Şef şehrimizde BU S.A.BAHKi TELGB.A.l"LAB 

Harb bitmeden, blr devletin 
harb sonunda beklediği ka~ç
lan açığa vurması iyi değildir • 
tyı olmadığı için de milletlerce 
!det edlnllmemişUr. Bu alanda 
tez davranmanın türlü mahzur
ları vardır. Çok istediğini önce
den belll eden bol düşman kaza
nır. Malını esirgemek lçln canı
na kı}'Rcnk olanlar çoğalıp top
landık()."\ sıkıntı artar. Sonradan 
beıtrecek yağma tehllkeslnl şim
diden sezenler, bugün içten, pay
laşma. saati gelince açıktan düş

Dün saat 12,15 te hususi 
trenlerile lstanbul'a geldi 

• 
Stalingrada 1 milyon 
asker hücum ediyor 

Kalinin cephesinde Ruslar, Rjev şehrinin varoşlarına 
kadar gelmişler, Kafkasyada yeniden geri çekilmişler 

man snfmn katılırlar. 
~ kabarık olanın dostu 

aa az olur. En zenginler bile, zi
yaret sofrasına açgözlü oturt
maktan çekinirler. Hiç olmazsa 
manzarası hoş değlldlr. Ganimet 
payında lrl lokmaya gözıdlktiğt
nt peşin söyleyenden en candan 
yol arkadaşı, en tok talih ortaı; 
bile lşklllentr. 

Londra 28 (A.A.) - Moskorva 
radyosu, aaker' kaynaklardan al• 
dığı malUmata göre mareıal Von 
Bock'un Stalingrad'a taarruz için 
bir milyon asker tahsis etti~ini bU
dirmiftir. 

lzvestiya gazeteısinı:ı göre, Stalin
grad' ın şimali garbialnde bir Ruı 
tanlıt kolu, ıehre gitmekte olan yolu 
kapamııtır. Almanlar, Rus tankları
na iki cenahtan taarruz etmiılerdir. 
Uzun bir muharebe baılamııtır. 

Mısır cephesin
de sükunet 

• 
İngiliz tayyareleri, 

düımanın gerilerine 
ve nakliyatına hücum 

eylemişler 

Dundan başka, çayı görmeden 
paçaları sıvamanın acısı ekseriya 
derin olur. Hiç bir şey istemeden 
zafere gidişin büyük esaletl var
dır. Talih, yan yolda tersine de 
<1anse, acıyıp düşeni kaldıran 

Baıka bir Sovyet gazetesi de Al
man kuvvetlerinin hava }cuvvetleri
nin himayesi aayeainde Ruı batlan-

1\lillt Şef ismet İn6nü Haydarpaşa ganndan çıkarken na derin bir surette nüfuz ettiklerini 

RelsicOmhur ismet tn0n11, dQn saat ellerin! 811carak iltifatta bıılurun!If, yazıyor. Londra 28 (A.A.) - Kahi-
12.1~ te husmt trenlerUe Anka.rodan peronun ıo ve d11ını dolduran halkın Rjevde Rua taarruzu re'den gelen 10D haberlere göre gene de bulunur. 

Çok özveriye karşılık aı dile
yene, mal olmasa da, hak vermek 
daha kolaydır. Alçak gönüllülük 
eşin dostun gözüne batmaz. Hiç 
olmazsa kaybını geri vermek ts

şehrlmlze ge.lmletir, M11ll ~ef Bay- tüld,şlann~ m~de buıunarak Londra 28 (A.A.) - Dün gece Yeni Zelanda lotaatınm cepbe-
darpagada, Adliye Vekili, B, Hasan Denl.eyolları ldaresintn Suvtıt vapu- Rus adan gelen baılıca haberler, nin merkezinde bUlunan Bolonya 
Menemenci.oğlu, vall, genelkurmay rlle d:ruca F'lmyadııki denl.s kOfltU- Do{u cephesinin ıimali garbisinde fırkasına yapbfl bukından aon-
lklncl rclsl orgencml Asım GUndUz, ne gl ~~· ,. Ruslann terakkisine ve muharebenin ra Ela!emeyn çevresinde yeniden 
orgeneral Fahreddin Altay, ôrft lda- Mıllı Şef ın Macar Rjev •ehrinin eteklerinde cereyan aükunet avdet etmittir. lngilia 
re komutanı, mebuslar, Roma. ve Bllk- " 1 ı · d:'--- -...!• • 
reı büylik clçllerlmtz ve kalabalık blr naibine taziyeti ettiğine dairdir. Sta ingra<,I haricin- tayyare en --.u-nın goı::nıenne t.eyen cömertler çıkar. 

Çok istemek, hele hlç bir şey 
vermeden, bir işe yaramadan her 
şevi istemek. dilnvavı istemek, 
sade düşmanın gözünü açmaz, 
hem Allahm, hem dostun gücü
ne gider. Bu kadar istedikten 

halk kitlesi ta-tından ka-·ı .... -·•tır, de kanlı muharebeler devam etmek- ve nakliye vasıtalanna hücum et-
'°' ·-""- Ankara 21 <A.A.> - Macar kıl'al ·ı ı · · · ı • ı d' ç ba " U d" Maarif Veklll, RcısıcUmhunı yolda nıılp muavtnl stefan Horth}"nln ölU- tedic. Alman ı ~r eyııını~ yavag amıı DUf er ır. arıam gun , uf-

kıırııılnmıştır, mit dolayıs\Ie Relslcilmhur İsmet İn- olduğu zan~edılmektedır. . manm dört bava meydanına hü-
Aynı trenle Büyük Mlllet Meclisi önü, Macaristan naibi Ntcolas Kafkasya da Almanlar Groznıye cum edilmiş ve yangınlar çıka-

reisl Abdlllhallk Renda şehdml- Horthy'ye bir taziye telgrafı g5nder- doğru yeniden ilerlemişlerdir. rılmqtır. Ec:ldaba ile Fuka era-
ze gelm1ştlr, m~. Macar kırat naibi de bu te:gr&.- Dün gece yarı:s1 Moskovada neı- smda düşmanın lafıtlan ve Mer-

ra bir şev alamamaktald ezl 
J~ ummadığın bir lokma, bir 
hu kavı ele gecirmektekl sevinç

Mllll Şef, 1stlkbalo gelen zntıarın fa teşekktlrle muk:abc~ etm!,tlr. re·lilen Rua tebliği Cc27 ıığusto• ııa Y"gıq~'da bir aakeri lalpm ta 
jgünü Ru.s kuvvetlerinin Rjev, Kle~ bombalanmıthr. 

ten daha büyüktür. Peynir v~ yoğurt 
fiatleri yükseldi 

Harb heniız bitmedi. Ne za
man. nasıl biteceğini de kimse 
bllınivor. Bu aralık İtalyadan çı
kan bf r se.ı:, bu sonu belirsiz har-
bin sonunda ltalyanın istediği 250 k l k 
yerleri sayıyor. Saymakla bitmez UlUŞa ma olan bir tene e 
kit 

En ba.şta Akdenizde hareket yoğurt perakendecide 720 - 800 
seru0 sttst geliyor. k } 

Sulh 28.manı, hiç kimse, Akde- UfUŞa Satı lyOr 
nlzda kimsenin kımıldamasına, satışın serbes bırakılmasından 
denize girmesi ne yahut sandalla sonra bir çok gıda maddeler 
gezip vapura binmesine karışma- flatıertnde nlsbetslz artışlar g· 
dı~ için M. Gavdarun istediğ'l rüldilğü şilpheslzdir. Yo~ v 
bu «hareket serbesUsfıı ancak, peynir fiatlerl de bunlar arasın 
~taıvanın me.~elA. dilediği zaman da yer almaktadır. Mülga fla 
lı.rnavutl~ğa çıkması, canı lmer- mürakabe komlsyonu yağli beya 
~e Yunanistana ayak basması peynire 120, slllvr:t tipi tam yağı 
(yahut basmaması) gibi bir ser- yoğurda 60, kaymak altı taze yo 
besllk olablllr. ğurda da 35 kuruş perakend 

Okyanuslara serbestçe cıkmak, satış fiatl koymuştu. 
Yant Silveyş ile Cebelüttank... Fakat bugün piyasada ne 120 

Başvekil 

seyahate çıktı 

B. Şükrü Saraçoğluna 
orgeneral Kazım Orbay 

refakat ediyor 
!tatvan ticaret gemileri yıllar- kuruşa yağlı beyaz peynir, ne d 
i.!anberl Okyanuslara serbestçe 60 kuruşa yağlı Silivri tipi y ı.nkara 27 (Ak.şamı - Dün do bU 
gidip geliyorlardı Sulh gelince ğurt bulmağa lmk~ vardır. Be dlrdiğlm veçhllo Başvekil B. Şllkr 
gene öyle olacaktır. yaz peynir 140 _ 150 kuruş, y sararoğlu, şacıc vU!yetıcrlnde tetkik 

İ x... t d seyehatıne çıkmıştır, Bundan başka, talya, artıp 5 ... r da 70 - 80 kuruş arasın a Başvekll saat 22,so da. Ankarlldan 
taşan nüfusunu yerleştirecek el- satılmaktadır. Belediye ikttsa hareket etmtşUr, Kendl.slne orgene 
verlşlt topraklar istiyor, fakat, rnüdürlfi~nün piyasadaki pera· raı Klum. Orbay refakat eUrıelttc 
bu güzel yerlerin nereleri oldu- kendc ftntıerl kontrola başladığ dlr, Bayan saı:açotlu da. Başveldll 
~unu İtalyan meslektaşımız söy- bugünlerde üzerinde durulaca berat>er .seyahat ediyor. 
lemlyor. meselelerden blrl de, halkın v VekUler, mebuslar, generaller. mül 

ttaıya, geniş müstemlekeler de hastaların muhtaç olduğu başlı kl ve asıı:ert erkln, Batveklll 
fstıyor. Fabrikalarına lüzumlu ca gıda maddelerinden birini te.ş yonda uğtlrtam19lardır. 
ham maddeler verecek yerleri de kil eden peynir ve yoğurt fiatle-~---·--------" 
lızlüyor. HillAsa şimdilik bütün rlnl esaslı blr surette tctklk ve öğ'rendik. Şu halde bir teneke 
Akdenfzl, kaybettiği Doğu Afrl- tesbit etmektir. .. . konserve yoğurt topdancıdan pe
kasını, buna IH\veten Tunus ve Bir muharrlrlmizl:n bugunkü rakendeclye gellnclye kadar 275-
Cezalrl, Fası, Garbi Afrikayı Çat yoğUrt fiatleri üzerinde yaptı~ı 295 kuruş yükselmekte peraken
f;ölil ve Orta Afrikayı tstıyo~. os- tetkiklere göre, piyasada açık deciden sonra da·250 _'195 kuru.ş 
rnantı İmparatorluironun mira- yuvarlak tenekede satılan SiUvrl ta k a.ll t flatlnden tam 
İından çok bahsettlıtt lçln bu tipi yoğurt kalmamı§ gibidir. Fa- ar ra m ye 
tengtn mlrasa dahil Mısın, Irakı, kat konserve yo~urt bol miktar- 470 - 543 kuruş fazlaya satılmBk
ll'iitstınl, Suriyeyi iırt;lyor mu. bil- da piyasaya çıkmıştır ve kilosu tadır .. 

Sütçülerin içtimaı 
ll'llyoruz, orası biraz kapalı ge- perakende olarak 80 kurtl$tan 
Çllrnış. satılmaktadır. Bu yoğurtlardan 

R'.orstka adası, Fransanın bazı birinci nevln tenekesi 550, 1klncl S~çüler cemiyeti idare heyeti dün 
Earçalan, Yunanistan ve Yugos- nevtn tenekesi de 525 kuruşa bir içtima yaparak hileli ıütler ve 
avyacıan koparılmış parçalar t-0ptan satılmaktadır. Tenekeden süt fiatleri etrafında konuşmu~lar-

Pek tabıt olarak liste içindedir. 9 - 10 kilo arasında yoğurt çık- dır. Sütün kilosu perakende olarak 
ltaıya, bc~endiğinl isteyebilir. tığı~a ve perakendecilere .kilosu 40 • 45 kuruşa kadar satıJmaktadır. 

llarb sonunda Almanya ~alebe SO kuruştan satıldı~na g~re bir Mandıralardan pek az koyun aütU 
~alar \re İtalyayı çok de~er1i teneke yoğur~ '.720 800 kuruşa gelmektedir. Bundan sonra yoğurt
hlzınetıertne karsılık _ hosnut müşteriye sürülmekte ve pera- !ara koyun sütü katılmamağa ba~la
etınek arzusuna da dtiserse milt- kendeciye ~nek~ .. başına 195 - nacaktır. Şubattan itibaren koyun 
tertklnln elinden tutup o~u bu 250 kuruş gıbi bilyuk bir kılf bı- sütü tekrar bollaşacaktır. 
Yerlere y .1 t-tl bl . rakmaktadır. 
bizi b eı <' re lır. Bunlar, D'ğ tarafta:n da 52.5 - 550 

Uftün l<'ln dot?rudan doğ- 1 er k 
tttva a~ıa alô.kada . ._ kurusa toptan satılan bir tene e 
Sı:-l"lerdfr. 1 

" ·•m• ren me- kon~erve voğurdun (sütün ucuz 
Kağıt ıerbes 

7lmS\tııncla vaoılıp buzhane e 

kayanın ıimafi fllrkiaindc, Kotclni- '-------------
kovonun şimali şarkisinde Mozdok ı . 
ile Krasnodar bölgesinde düşmanla Almanlar, Crozniye 95 kı!ome~.re 

1 ~ıklarım> bildiriyor yaklaşmışlardır. Prohladnaya bol-
çarp · · d R l b' .ı h ·ı Tebliğe yapılan ekte Katinin cep- g~Aın e. U! ar ı;az ua a gerı e-
hesinde Rua taarruz ve ilerleyişine mışlerdır. Fakat Krasnodann cenu
dair tafsilat verilmektedir. Ağusto- bunda Karadenize nazır dağ ya~aç
sun bidayetindenberi Almanlar Ka- lannda nnudane mukavemet edıyor
linin ile Moskovaya hücum etmek lnr. . 
için 9 tümen tahşit etmişler, pek Çarşamb~ gecesi Ru~ ta,yy~rel~r! 
rnwtahkem bir müdafaa oebekeal Berlin, Könısberg, Danzıg oehırlerını 
k t d bombalamıştır. 8 - 1 O yangın çıka-
urmuş ar ır. 'del l' . r·ı·'-ı i .. , . 
Rus top;usu, düımanın eteı sis- ~lmıı .... ve şı et ı m .ı aıı: ar şıtı mı~-

temini altüst etmiı vı:ı Ruslar ilk tır. Dıger Alman ıehırlerine de bom
ve aonra da ikinci Alman müdafaa balar a~1lmı1tır. 
hattına ginniılerdir, ilk gUnde iki Kafkasyadr.. harekat. 
Ruı birliği 14 kilometre ilerlemi~ler, StOldıolm 28 (A.A.) - Havas .. 
düşmanın 1 O mukavemet noktaaını Ofi muhabiri bildiriyor: Bu harbin 
almışlardır. Şimdi muharebe Rjev'in en şiddetli ve neticesi itibarile en 
varoılannda oluyor. mühim olan Stalingrad muharebesi 

Stalin_grad için tehlike hlila mev- katt bir safhaya girdiği anda Ruslar, 
cuttur. Fakat Ruslar, mukavemete Rjcıv bölgesinde yaphklan taar
devam ediyorlar. Ruslar, karoı hU- ruz etrafında muhafaza ottiklerf sil
cumlula Almanlara alır zayiat ver- kötü hozmuglardır. E~er Almanlar, 
diriyorlar. · Stalingrad' da bir yarma hareketine 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ticaret aemasında husul! .. 

[Bazı ttıccarlar verdlklcrı söze rnQm~n yüack 
tlatle mal satıyorlar] - Gazeteler -

- Hayırdır lllfallaht ... 

muvaffak olurlarsa ıehrin cenup 
mahallelerine yaklaıacaklardır, O 
~aman müdafilerin vaziyeti ümit.U 
olacaktır. 

Taman yarımadasında Almanlar 
Tomruk'un 20 kilometre batısında 
bulunan Arkanzovski'yl de z.aptet
mişletdir. Kafkasya' da Anapa lima
nına doğru Alman ileri hareketi ga
litmektedir. Garnizonun bir kısmı 
şimdiden Novorosiski'ye nakledil
rnİ!itir. Rı.tSlar, · Novorosiski'ye daha 
büyük bir ehemmiyot veriyorlar, 
Tuase' de durum, Novorosiıki'nia 
aynıdır. Almanlar Kafkafya' da bir 
çolc boğazlar aldıklarını bildirmekle 
beraber isim zikretmemektedir. Al
man kuvvetleri Manison boğazına 
varmışlardır. 

Garbi Pasifik 
muharebeleri 

-·-
Salomon adalarında 
harekatta tevakkuf 

~örülüyon-

Lorıdra 28 CA.A.1 - Amerikan Bah· 
riya Nez:ı.rcUnln teblll;ine gore 8a
loınon adalannda muharebe. bir te
vakkuf d"vres!ne glrm~ttr. Japonıa. 

nn Tulakl'ye asker çıkardıkhcı t!ı.h· 
nıln edllmektcdlr. 
Ouad:ılkanal'da vuku bulan ' Ja. 

Pon harb gemilerinin püskürtülme
si ve on taneslnln has:ım uğratılma
sı ile neticelenen deniz muharebe
sinden sonra yeni bir deniz savaşı 
olmanuştır. Yenl Zelo.nda naz•rlann
dan B. Kas.eh, Sa.1-omon ad:ı.lnnn
dakl muharebelerden bahsederken 
vaziyetin mUttetlklere oldukça ml\saı• 
o1dulnınu ve JaPon gemilerinden ba
zılarının dağıtıldıCUtı s!:iylemtşUr, 

Yen! Glnenln ucuna çılcanlan Ja• 
pon kuvvetıerlne kcı.rşı müttefikler 
taarruza başbmışlardır. Şlddetll blr 
hava muharebesinde 8 Jal'On avrı "' 
2 piko tayyaresi tnhrlbedllm~. düş
man mavnaları ve mahrukat ciepo. 
lan ateşe verllmlştlr. Buloda.kl Ja• 
pon tayyare meydanına da hUcUTl\ 
ecJllmlş. 4 Japon tnyyarest düşürül· 
m~tlir. Japon tayyarelcrt Şlınaıt 
Avustralyada Brown ve Darvln'e hU. 
cum etmlş!erse de hasar pek azdır • 

Batıda hava 
hücumları 

Londra 28 (A.A,) B:ıtıda. mütt&-
tUclerln ha.va raauyetı artmır.ır. 
Amerikan denız tayyarclttt İnglllt 
avcılannın himayesinde Rotteıdaua 
limanına hücum eylentl§ler, Mdetl.Q 
tam meci[ezlne ve havuzlarda bulu· 
nan 1kl baro gem.lslne tam lsabet.ıer. 
kaydeylem(flerdlr. 

ınglllz tayyareleri, dil.n erkl'ndea 
Dteppe Jimanındak.l gemilere hlıcunı 
eylem[flerdlr. 

Pandit Nehru hapiahaneı
den kaçmıı 

Vicb, 2 8 ( A.A) - Banıı Koıt. 
tald Corriere della Sara muhablrinıı. 
gönderdiğl bir habere göre meıvicuf 
bulunan Hint liderlerinden Pandlıf 
Nehru hapishaneden kaçmağa m,.. 
vaffak olmuştur. 

Yeni tefrikamız 

YEDiKULE 
Zindanlarında 

- Tarihi roman -
Yazan: lskender F. SerteW 



Sahife 2 AB!ŞAM 28 Ağustos 1942 

LıŞi ----
1
(....__ __ lQ)_~ __ n_~ __ _.;.]1' ---HA~~ -ôii~üMui ·~ 

Ôyl el eri de var ki ..• 
H ekimlerimizin çoğu iyi Jnsan)ardır. Hastaya çağınldılar 

mı va%ife saatinin çaldığını hbsederek gece, gündüz de
mez, istirahaUerfnl unutarak, sanki o hastanın en yakınlanndan 
blrf yml~ gibi koşarlar. . 

En mühim deniz silahı: 
1 

TAYYARE GEMiLERi • 
Yine öyleleri vardır ki haftanın bir ikf gününü fakir hasta

lara ayırmışlardır. Onlara bedavadan derman c!afıtırlar. Fakir 
lıastaJann evlerine kadar gelip yol masranannı blle ceplerinden 
veren hekimlere de raslanıyor. Bayle bir iyilikte bulunmaya 
onlan hiç bir kanun Eorlamaı. Fakat iyi kablidirler. llalden 
anlar lns:ındırlar. Fakir bir hastaıım evinde- heklnıfn gözlerine 

Tayyare gemileri olmadıkça zırhlıların öüyük ı 
1 

bir iş göremiyecekleri meydana çıkb \ 

nasıl bnkıJır, bfUrsfnlz. Yatağa dilşmilş bir adamla etrnfmdakl- Bir müddettenberi büyük deniz naziktir. Japonların yaptıkları 
Jer:ln minnet, teşekkür, dua dolu bakıştan kalbi olan bir hektme dev1etler1 ln§aat programlarında gibi hacimleri küçültülse blle 
alacrıi?J dört beş lirayı unut tura bilir. tayyare gemilerine en mühim yer bunlar tehlikeye maııızdurlar. 

Fakat hekim, hasta ister fakir, ister zengin olsun, hastadan ayırmağa başlamışlardır. Bir za- Bu harbde zırhlı1ann fazla ka-

Almanlar şimalden 
Volga'Ya vardılar 

Stalingradın §imali garbisinde 48 saattenberi 
büyük bir tank savaşi oluyor 

keri vaziyet çok ciddidir, Tarih, 
Stalingrad önündeki muharebe 
kadar büylik bir ıavq görme .. 
miştir.> 

evvel alacağı paraya bakarsa o mman bu Jmds! meslek ufabyor. manlar başlıca tahsisat zırhlılara yıplar vermesi bir çok işlerde kul-
Tamdı1tlnnmdan blrt anlattır Evlerinde bir hasta vnrmış. verillrken §lmd! bunun Yerlnl lanılrnalanndan tlert geliyor. Ge

Bir çok hekime göstennl ler, kar etmemiş. Geçenlerde blrdenbl- tayyare geı:ınert almıştır. Bir çen umum! hnrpde zırhWar iyi 
re ağırlaşınca belki derdine derman olur diye en şöhretu hekimi Fransız gazetesi bu münasebetle muhafaza edilen limanlarda yat- '\ 
~ctirmcğc knrnr vermişler. Muayenehanesine gftmJşler. Şöhretli yazdığı makalede diyor ki: tıklan halde bu defa kafileleri hl 

Doğu cephesinin ~nup kesl
mJndeki harekata dair dün ee1en 
haberler, gerek Stalingrad çev• 
ree.indc, eerek Kafknıyn' da ııid
detli muharebelerin devam ettiği 
merkezindedir. Londra radyosu 
Kalinin cephesinde Rusların on 
beı gün silren mevzii taarruzları
nı belirttikten aonra Stalingrad 
muharebesinden bahııcderek di
yor ki: 

Stokholm' dan dün gelen bir 1 

telgraf fU haberi de eetlrmlotlrı { 
c:Almnnlar, Sovyet hatlarını Kn- ) 
çalino civarında yarmıo ve dün / 
ilk defa olarak Volgaya ulnşmıo-- i 
!ardır.> 

Kaçalino, Stnlingrad'ın ılmn
linde ve Volga'dan SO kilometre 
uzakta bir kasabadır. DUnkU AJ
man tebliği harek°lt hakkında 
fazla tafsilat verilmiyerek milt
tefiklerln Kafkasya• da da~ tepe
lerini Jşgal ederek ilerlemekte 
bulunduklarını bildirmektedir. 
Stalingrad

0

ın garbında Rusların 
yaptıklan ııiddet1i karşı taarruz, 
Alman tebliğine göre havn ıve 
:ttrhlı kuvvetlerinin de yardımı 
fle dü§mana bliyUk kayıplar ver
dirilerak püskürtlilmilştlir. 40 
Ruı tankı tahrip edilmlıtir. Ka
loganın cenubu gnrblslnde Rjev·
de ve Medin bölgelerinde Rua 
ta.arruzJarı alclm kalmııtır. 

heldm evvcıa gideceği yeri sormuş. Pek ya.km bir yer olduğunu Amerika parl!mentosu ro.n za.- rnaye etmekte, korsan vazifesinf 1 
8ğTenincc nPekl, demiş. bir dakika bekleyin!» Ve hemen yanda- manlarda harb gemisi inşası için görmekte kullanılmışlardır. Muh- · 
Jd o<lnya ırtterek telefonu açmış. yüksek sesle, fçerde oturanla- büyük tahsisat kabul etti, Fakat telif donanmaJnri\ mensup elli 
nn duyabilecekleri kadar yüksek, hatta mübal4ğab denecek ka- bu tahsisat Ue ya.pılacak gemtıer kadar zırhlıdan onu bu yüzden 

1 

c1nr yüksek sesle konuşmaya başlamış: arasında zırhlı yoktur. Yalnız batmıştır. 

c:Rwlar, Doğu cephesinin mer
kezinden biraz ilerlemiıleree de 
cenupta vaziyetleri fenadır. Al
manların mütht, tazyiki azalma
mıştır, Stalingrad' ın ıimali aar
biainde 48 saattenberl baıJıyan 
bilyiik tank muhnrebeai bUtUn 
ıiddetile h&lfi devam ediyor. Ba
zı keaimlerde Rmlar pek UstUn 
bir dü1TI1anJa çarpıımağa mec
bur kalıyorlar. Stalingrad'ın ce
nubu aarbitinde ele tank aavao
lan cerd,Ylln ediyor, Ruslar Kotel• 
nilc.ovo'nun ılmali prklslnde Al
man ilerleyiılni biraz durdurmur 
!ardır. 

- Hastn için eve mi gelmemi istiyorsunuz? .• Çok meşgu- kruvazör, torp1to muhribi ve tay- Avrupa devletlerinin 6 zırhlısı 
ınm nma yeriniz akın oldu~ı için gelirim •.. Tabii blllyommm. yare gemisi lnşa cdllecektlr. bu batmıştır. Bunlardan Royal Oak 
Eve ı?"elf rsem vlzltem 30 liradır... 'Pekt. pcld ... Saat beşte... yolda bir karar verilmesi Mercan Barbam, Repolse, Prlnce of Wale, 

Şöhretli hekim telefonu kapavtp dönmilş. Bekleyenlere rıBuyu- denizi ve Mldwny deniz muhare- Hood İnglllz, Blsmark Almandır 
nm gidelim» <lemi • Gitmişler. Hn~yı bir yoklamış. Şöyle bir heleri hakkında verilmiş olan Bu zırhlılardan yalnız 1lds1 Prin
Jtonuşrnuş ve dışan cıkarak gözlerinin tçfne bakan hasta sahip- raporların neticesidir. ce of Walles ve Blsmark S3 bin 
Jerlne· Dl~r taraftan 1ng1Uz Bahriye t-Onluk yeni gemi idi. Diğer dör-

. 1 .. 
1 

d iş öı·· ·et ..__d .......... k Nezaretinin de bu yolda neticele- du 1914 - 1916 seneleri arasında 
- vı o rnaz, em • un ye - ar ÇC•"-""' . d Mlh - Vah vah, ok azı'k! Kn ara verece~z aoktor? re vardığı anlaşılmakta ır. - yapılmış, sonra esaslı tamir g?Sr-

T Jet d ~ n Y k d!v!.adınn mı? ver tayyarelerinin Akdenlzde bü- mekle beraber kAfl derecede mu-
- A.~fedon .8 

1 
° b nşur P.~ • yük J:>tr İngiltz vapur kafilesine hafazatı de~Jdt. 

- ers n z, tmı'"Un. yaptıkları hücum zırhlı taraftar-
- Lutfm otor.ıobtl rı-n-"!nt da! 19rile dü anl n arasındaki mü- Tayyare sntınınm kuvvetıen-
Ve şöhretli '1~lrf.,, tf'Jrll' ~tmfş. Hana anJııtanll anlattıkla- cadele ~dd ~ di~f ve zırh mest tızertne zırhhlan.n güverte

rmn ı?iJrc bu $()hr,.tlt J.ıpltf:mfn, vMte ilcretf hakJı:ıntl" mfüıtertle- lı di~anlan~aen eınt d!uııer ver: 1erlnin 21rhı artınlmış, denizaltı 
rfn dnyacıı~ şck11dP t.<'lefnn r."1lhın·e1"f'J,.rt yaf)mak y'!?lf keşfetti~ 1 tt B 1 Ykan tine gsı bölmeleri çogaltılmıştır. Buna 
l>lr usulmliş. m ş r. un arın aa ure mukabil fazla süratten kaybet-

Şil'phPslz hfo bir helrl"11 calbnldJJl ha.<dava paraS1r bakmak bir filonun bel kernf~l artık ~rh- mlştfr. Alman amirallerinden 

d d ıc.·ıdt F kr.t *'nW1 bu cemJ t 1 i....JI '--- dıx.. bfi· hlar de~l tayvare gemllerldir. Pfelffer•e gôre gemi f'l"IHatında 
tonm a e~ ı r. 8 ye çınıae ~n ,.. vhıh t.ı uju-uzAlknb dyor"111 .. .,....... 
.,tvı bn kadar pahalıya !ıntmnk haklima da malJl{ olmama!Q lA- ~yyare gemi i taraftarlarının hal çaresi zırhlıları kaldırmak 8 değil, mükemmelleştırmektlr. Bu 
zım. 1lzillerek tekrar Nllyonmı: Heldmlerfn eofu fyt bııııanlardn. dayandıktan en kuvvetu delll da şu formül tle kabfld.ir: Zırhlı 
Fa'knt övJ~ h~mJcrJm~· lf 'f""~ Jrf... Sevket }hd(\ PearJ Harbour ve Seyl!n hareket- + tayyare gem!sı. 

Hopa civarında bir Rus 
tayyaresi denize düıtü 
Ilopa 2'1 (A.A.) Evvelki r1ln Ar-

havi açıklarında alevler 1t!nde b11' 
Rus tayyaresı denize dllşmUJ ve der
hal hl'ıdlsc yerine giden muhaıaza 
motöril milrettebntı tarafından tay. 
ynrede bulunanlardan !kist kurtarıl
mıştır. Tayyare batmıştır. 

Bulgarista ndan 
getirileceke kömürl 
Bulgoristanln kömür ithali için 

ppılan temaslar ilerlemiıttir. Bul
prlar verecekleri kömüre mukabil 
hnJmumu ve kemik istemektedir. 
Ticnrct ofisi bu hususta muvafık ce
vap verdiğinden Bulgaristandan is
tenildiği miktarda 1cömür getirilebi
lecektir. 

1crldtr. Pearl Harbour taamızu 
4 tayyare gemlst tarafından ya-

Memurlara bedava pılmıştır. Bu gemtıerde 150 - 200 
tayyare bulunuyordu. Japon tay-

kumaı ve ı ~"akkabi yareler!, 85,6 lık, sa llk, hattA. 
Ankara 2'1 (Telefonla) - Memur- 40,6 lık toplarile bir tek atış yap

la.r& ve eşlertnt parrunz ayakkabı ~ mağa vakit bulmadn.n Amerikan 
elbıseıııı: ltumAf verllmem hazırlıkla- zırhlılannın Uçte blrln~ Ml'hare-
n nıtmex uzererur. Ke:ıını d:ııreıer . --
1htlyaç 11steler1nl hazırlamışlardıl'. be dışı ettner. 

Biraz fazla 
değil mi ? 

(Bq taralı t inci aalıifede) 
Fabrikalar da kum~lan yapma.tta- SeylAn adasına yapılan akma 
dır. Tahsisat hakkındaki Jdytha ya- beş Japon tayyare gemisi tştıra.k Fakat bf z, herşeyden önce sul-
tmda Meclise ,crllecektlr. etmiştir. Akdenlzde İngilizler hu, ve mnıetıer arasında bir da-

------ 1941 senesi başlarında mühim ha harbe engel olacak mirekU 
Ege bölgesinin üzüm tayyare gemileri kullanmak sure- bir anlaşmaya dayanan sulhu 

• • tile bir çok vapur kafilelerini ge- ö~lerliğlmiz fçln, hayall derecede 
ve incır rekoltesı drmişlerdir. ı-.şın isteklerin hem ha.rb, hem 

hmır 2'1 CA.A.> - Ege bô1ge.s1nin GU.,.. g~tfkçe tayyare gemisi sulh bakımından zararlı olduğu-
bu &enekl üztlm tekoltesı 43 bin, in- zırhhlr-Lr lcln daha lüzumlu olu- na inanıyoruz. En geniş hayam 
clr rckoUesı de 20 bin ton olarak tes- yor Yalnızca hareket eden zırhlı- fnsanlann hayaline sığıunı acak 
bit edllmlşUr. lar .bilvt1k tehlikelere maruz kal- kadar hudutsuz otan bu şartla-

mış1ardll'. Bismark Alman zırhlı- nn, düşman tarafta uynndı-
Satı§ı aerbet- bırakılan sının batınımasım tayyareler te- racaAı tebessi1m ne olursa olsun, 

mfn etmfst!r. Prlnce of' Wales ve bunların A1rnanyads. dahi ~rlp 
Kadıköy havagazı Ticaret Vek~~~:den bildirilen Repulse İngiliz zırhlılanru, bava görüleceğine em,nJz. Bütün Av-

ı ki d h b
. ı ku-etleri tara .. nA"'n h'mave rupayı işgal eden. Kafkaslara mus u arın an ava ır emir e çivi, varil, çember ve çinko .. y u Un 

1 Al harb d J edilmediklerinden ,Tapon ıorj,n varan manya, sonun a 
çıkıyor aabı an ıerbeı bırakılmııtır. Birlikler tav:vareleri batınn~lardır. nlacağı yerlerdeın hfo bahsediyor 

Kadıköy havagazı olrketı aboneleri umumi k&dplifl çuval, deri ve di~er 'Şimdi deniz muharebelerinde mu? Halbuki, henüz h!ç blr yerl 
.:ın gilnlerde ho.vngazı firketinden bazı lthal~t maddelednin de ıabıla- esas rolü tayyare gemflert oynu- alm.ıyan, eltndeki Atrlka parçası
eok ~'idi.yet edlyorlnr, Musluk nçıldıit nnm ıerl>eı bırakılmaaı içfn Vek&- YO"". Zırhlı davtı'l"lak v~-'fesini n.ı bile veren İtalya -şfmd1den bü-
ınman kibritin alevi bir mtlddet çt- Jetten emir beklemektedir. • .1- ru.ı A!rlk 1 t1 1 
truı gazı yakmnmaktadır. Bn gureUe Teneke, kalay ve otomobil llstiğl görmektedir. Mercan deniz! mu- tün ayı s yor 
llkönce bir mlktnr hava çıktığı, son- eatııları eerb~ buakılmıyacaktır. harebest Hind Okyanusu hare- Bereket Versin ki tıOlornale 
radan gaz lntı:ar etUıtı görtılmtlşUlr. ltha!At ve ihracat birlikleri umumi ketleri ~yyare gemtıerl fçln tam d'İtalyan nm yazısı İtalyanın res
Abon~ler çıkan hava He 11\atbı lil- Utlpliği, manifatura aatiılannın kl- bir muvaffakıyet olmuştur. Bu mt fikri de~ldlr. Yoksa, dipdiri 
sumsuz olnrak dönmesinden u.rar milen aerbe. bırakılmasına daJr bu- muharebeler harbden evvel zırh- fnsanlann mirasını paylaşmaya 
ıördilklerını lddla. etmektedirler. günlerde Ticaret Vekaletindsn katt ıı başına bir tayyare gemisi fstl- kalkışmaktakt garabeti, sade 

Bu şlkdyet, belediyenin ehemmiyet- i ı ak U d" B h akJ T dü 11 ı tn d ıc......1 dn---..nlar de~tı dostl"r da güç Je dikkatini çelanl.ştlr. Bu hususta em r a m zere !r.. u usust yen .,apon şunces n Oıs• ... u- ~,._., 5 , Q 

fenni tetkikat yapılacaktır Havagazı tetkikler netlcelenmı~tlr. ğunu göstermiştir. Halbuki Ame- anlar. . 
firketlnln gnz yerine ııa°va verdlği Bazı gazetelerin yazdığı aibi, 7a- rlkalıJar S zırhlı için btr tayyare İtalyanın dostu ııfatlle, bu 
tahakkuk ederse şJr.ket vıddetle mesul n ma1dneıi, makine yedekJeri, çuval, gemisl yapmışlardır. Amerlkıı İtalyan gazetesinin yazdıklannı 
edileceği gibi gaz yerine hava tçm deri, mukavva ve kartonlarla amba- Barham, Repulse, Prlnce of Wale, yersiz bulduğumuzu söylemek ls-
abonelerden alınan p:ırnlar da 1ade l!j kAğıtlannın satl§ı henüz aerbeı geçm~ görünüyor. teriz. 
edilecektir, bırakılmamııtır. · Mamafih tayyare gemileri pek NecıneddJn Sadak 

Kafkaıya.' da Prohladnaya' da 
da hlJl muharebcs devam ediyor. 
A1manlar, doluda kalan Groz
nl'ye ilerlemek lçJn Hazer deni
zine dökülen Terek lrmağını geç• 
meie mecburdurlar. Ruıılar, 
Grozni petroJierlni Moıdok çev
reainde mUdafan edeceklerdir.•' 

Harb durumu hnkkında yuka
nkJ haberleri veren Londra rad· 
.yoıu Sovyet Batvekili B. Stall
nin harı> durumu haklundald fU 
ı!Szlerlni naklecllyorı 

c:B. Stalin, blr toplantı una• 
aında ıu ılSzlerl e8ylemlıtlrı A .. 

.... 

Mahkemelerde : 

Mıaır cephesinde: 

Uzun zamondanberi Ml1İr 
cepheaindcs hükUm ıUren <fur
ıunluk, Yeni Zelanda kuvvetle
rlnin cephenin merkezinde bu
lunan bir ltalyan tümenine yapa 
hfı liaskınla bozulmuş.tur. ltal
yan tümeni zayiat ile geri çekil
mfıtlr. Bu hareketin yeni bir ta
anuz hareketinin baolangıcı mı, 
yoksa alellde bir baskın mi ol
du~unu yakında anlıyaca~ız. 

Gebe karısını nasıl öldürdü 
Ölesiye hastaydım, gramofon çal· 
dık sonra çiftenin tetiğini çektim. 
~<anm kanlar içinde yere serildi 
Çatalcanın Ya.kuplu töyilnde 19 pl~klardan birin! çalalım. Onu bera. 

yqında Arif bastala.nnuş. tendal ber dinledikten sonra Sen de benl 
ölürse, çok sevd14l karısı Saflyenln ö1dür.t dedi. Dediği gibi yaptık. Ktı• 
bafka köy ~lltanhlnn Ue evıenece- nm, benim av t.Ufcğlml de doldurup 
Aini düştınerek fena halde mlltee.sslr ııetlrdl. Gramofonu kurduk. Yatakta 
olmuş. S&flye ba.Şlt.asınn kalacağına başb~::ı. verip plô.Qı dinledik. Sonrn. 
benimle beraber ölsün, ruhlarımız Safiye tüfeğin nnmlusun u tendi gırt
cennette )'ine b1tltpln diye, 18 ya- JaRma dayadı. Ben de tetıgı çektim, 
flnda n hAmlle bulunan bdıncatızı Bevglll kanın tanlar içinde cansıı 
çltte trueıı ııe öldürmüş. ttıncı atır düştü. Bunu görünce aklım ba.,ıma 
ceza mabltemtslnde Arifin muhake- geldi. Derhal yataktan fırlayıp Satl
mes1 yapılıyor. Kendl.81 evve!ct suçu- yenin ölüsünUn llzerlne knpiındım, 
nu ıtıraı ederek ...akayı ~yle anlatı- atlamağa başladım. SIH\h sesini dı
mıttır: oarıdıın duymuşlar. içeriye gelip benl 

_ J'ella halde hastalanmıştım Ytr- ııtınün t\zerlnde agıarken· yaltnladı
ml gön içinde !in• 1pl1Qe döıidtım lar, Ben öltlrüm diye &ıflyeyı de öl
Artık ölllmtln bana çok yaklaştığını' dünmüşt\Jnı. Fnlmt ben ölmf.dlm. 
bir daha 1y1Jef1p kaltmmıyaca~~ HAIA y~ıyorum. Boş yere Saflyemln 

canına kıydım. Kendisi hamile 1dl 
anladım. O saman beynim mladı. de ... ÇocuQıımu da Oldürmllş o1dum. 
Karun Safiyeyi ~ seviyordum. Ben Dinlenen -~ltle d A ın k _ 
ölünem Saflye ne olacak? Kanmı -w-· r e, r ntısı 
çatırdun' ben öldükten ~~ sen :ne nın cesedi Uzerlnde agıarken yakala.. 
yapaca~? dedbn safiye de beni dıklannı ve ifadesinde vnkayı yukarı
çok ıeviyordu. Bu ~ltmden çok mü• da razıldığı şeklide nnlattıRını eöyle
teesslr oldu ve; esen ölürsen ben de mlş.erdlr. 
yaşayamam. EvveJA ben öleyim, sonra Fakat, Arif bu defa mahkemede 
senı d&dl. Bera.her dü~Undük Nlha- ifadesini değiştirerek suçunu tevlit 
yet eanye bunun da Qnresin'ı buldu. kalkışm14tır. Diyor ki:. 
ıOramofonu kuralım. Çok sevdlamtl.z - Evvelce teessürden kendimi 

taybc~tım. Ne söylediğimi bllml. 
yordum. Şahitlerin sözleri asılsızdır, 

sine çıkarak halka bu ıuretle nutuk- haykırdı: Titrek, ih~·ar elini önUndcki kon• Ben hastalanıp öleceğimi anlayınca 
lar verdiğine datr raporlar alırdık.. . - Edebinizi takının gnraonlar ... yak kadehine uzattı. Bu ıuret)e, lhtl- Snflyeyı merak etmeğe başlndım. 
Demek bu adamm11... Ve elemek O zatı dı~n atmak ıizln haddinize mal yanındaki nazırları da azıcık Kendlslne gramofon çalmasını söyle
meaele huymUJ ••• Garip ve entere- düşmemi§.. . Cümlemiz kendisine tahkir ebnİ~ oluyordu. Fakat ona dlın. PlAğı dinlerken teessürOm bfis-1 biltUn arttı. O sırnda Safiye de gill-
aan I ••• diye, tek aözliiğUnü ıildi; hürmet borç uyuz ••• 5ayledikleri ta- adile ıanile Dell pata. derlerdi. Şere- meğe bqladı. Ka.nmn; Safiye! Ben 
dikhtle baktı: mamen haklıdır... fe içti. Nazırlar da.t aaray terblyeaile, ölürsem sen başkalan ııe evlenir ml-

Dell paşa... Orhan Samlnln baba.sına dön.- onu taltlidettiler. Zira ( ••. ) paıanın sin? dedim. &atiye gülerek; ıBen 
- BUnyesl aarhoıluiu kaldırmı- rek: taVlrlan cidden mUenirôi. hamJleylın, Tabii çocuk d~uracn~ım, 

yor ... - diyerek izahat ~nnekte - P•f& hazretleri! •.• Pqa hazıet- Öte maıada - ve bllha.ua aaı- Sen öldükten sonra. çocuğum üç ya~ 
_ Katiyen Ruhı· 

11
• ı'mli ı:-u eli lbu R h' .ı h 

1 
eo_• • devam etti. - lçmeae böyle de~l- l~ril ... Utfen yerinize oturunuz ... ıonlar arMtnda - bir ıaıkınhx hU· flll& rlrlnceye kadar bekllyecenım0 ·•• o - u ı ue onun azır aYlp &:Aırcı- d' H 1. . B ~ _..ıb-ıı.. J d J cenin inkılap tarihinde oynadıiı rol zade va ta ·ı ara a kt .. d ır... a ım, ıelmı, mazlfimdur... u uou a.nt ntandqunwn b6yle kllm ıUrdU. Derlendiler ,top an ı ar. Babam daha faııla bana bakmaz. 

LU·":ktür efendim. Jard 11 s"·~· .d By ·ıa'ı~ bug~-~ am-bil Billlds melankolik ve mahçuptur ... ufaktcfek kapriılerlni hoı glSrUnUz. .• Sami paıa da ne diyeoeilnl taıırş,. u.ma.n çocuRıımu büyütmek lçln ben 
11 ,u • an... ea&ı e ı ın ar.MWı e A ' lk 1 k 1 H · · h ·· il K dl 1 ' k lk E "e bi '"'··-et çıka-" elbette ev•cnı _Allah Allah?... b kt d ld t ld S ita H . tt.mma, a o a aaına vuruyor... epımız oı aore m... en s ne rak, yerlne oturdu, aene a h. ~ "' r .....,... ·- • • 

Eaircizade Billl yok muydu du nboö la ha.• a 1 ı .. · u n ~~ı- İçindekileri dökUyor... insaf edelim... Bir umanlar ıizin ıaen ana kapıdan içeriye tanıdıii flm.t eledi. Bu aözler üzerine kendimi 
- • y e ır oyun oynamasını .. te- N fı k hlzl f k ] At' Ilah f d. U JtSn TUrk Fah l• lı:aybettım. O §~nlıkla ne yaptığı.. 

~ni> Otuz bir mart va1cayil eınaaın- mezdi... Hu1aaa, en mahrem haber- azırı . . . r anız, m ır 8!"ız aırn mamış- au e en ı !' , r mı bllmlyorum. 
da öldürülmüştü. Onun pederi, bu ler, Ruhi tarafından aıcağı ııcaima d - Ad>:nı zam~nda önündekılerl db: .. !_alnız d"'e yalnı% d5ultan dHaml 1- nfn ve tanımadılt dıi~r bir ıencln DAvacı yerinde bulunan Bafiyenln 

e
ceyi Sultan Haml<fe hediye ebni• cem" t t• t• ild' e ... - ıye eşprı yaptı. ın 54rşı11n a mtlca eJe e en er airdi§inf glSnnU,tU. SıvıfTilak olarnı- babası Abdullaha bir dlyecetı olup 

,.. ıye e ye 1~ ır 1• H kik t ö U d k'I • dök U d B' l · hl '-U 1 hali d k ğu ve dilaiz olarak. Heplmiz liy]e C • • . • 8 a en, n n e 1 erı m 1 var 1••• ır qlll11 r" t e n e .•. yaca tL olmadığı soruldu, Abdullah: 

il. -' ı: • p d. h d yU ğ. Uce gıttikçe azıtıyordu. Elını yel- olması muhalifler masaainda ve gar- Ve l,te ıu kliçük cU..eU bilyUk adam Ruhi, masanın Uzerlnde, elin<Je - Bu adam benim ha.rolle gen,. kı-
ıyorau&, a IJ8 ın a re ıne paze .,.ibf rd Onn d '-- :ıı h ' ' "' r filphe girmeııilıti Ruhi en gizli • 1 aavu u. un e, -.ue • sonlar arasında bir heyecan uyandır- kelleciğinl koltuiunun altına alarak, kadeh: mnı öldllrdü. Kendl51nden dAvncı-

ınealeler ıarüıüldüğÜ ıırad~ huzur- §il~, .meze ta~ğı her ne varsa cllm- mıştı. Herkes bunu bir rezalet aayı- yaman bir goğukkanlılıkla hizmette - Şerefime içtiğiniz için te§ekkUr yım. Kanıma kan isterim. 
·.:1_ bulun d l ti ._ ' d. . leaını yere devırdi. Bu ıuretle boşalt- yordu Bilhassa b!Syle hUnnctalzlik- bulunuyordu Vaktinde haber veı- ederim, pa ...... Kadrimi tanıd·Xınız Dedi, Evrak tetkik edUerek lddla-
va ur u. ıare e .ıten 11ıncı bğı u • ı1t • ... 'r' q§ c&ı getiri>_ c:Şu evrakı Btl§mabe- masanın zerıne ç b: lere tahammül etmemeeile meşhut' meleri aayuinde nice nice maıumla- için de teşekkür ederim ... Ukln ben namenin hazırlanması için muhnke-
pnc.iye götür!> denirdi. O da vazi- .- Ben olmasaydım .. : Sultan J:ta- Deli ( ••. ) paşanı_n her an bir mUda- nn kanina girilmeeinl menetti ... Sa- mUsaadenl:ıle ~ynı ıuretto mukabele- me b:ı~lrıı. güne bırakıldı. 
fesini eadnkatle yapardı. mıdi devfremiyeceklerdıl Fakat liı~ halede bulunması bekleniyordu. · rayın aldığı tedbir onun ihbarlarile de bulunmıyacağım .. , Şerefinize iç-

Nazır: metlmi bllmedilcrl. •. Hakkımı ver- Sami paşa: malfun olduğu için cemiyet ele ona miyeceğim ... lçemiyeceifm ... Zira, Radyo istasyonunda 
N d k I d d. nılyorlarl ... Beni hakir bile görllyor- - Bana milsaade .. • GelmiyecelC- göre hareket etti ... Fakat vaktaki devrin iki nazırile birlikte oturuyor- yeni İn§aat 

- e ·~ a ~t e .•. • ~ 1• Jar .. ; ~ankörler... leri anla~ılıyor ... - diye davrandı. Meşrutiyet illin edildi ... Kalıp kıya- sunuz ... Siz benim siyasi düşmanları• Ankara 27 (Telefonla) EL!mesut-
- Yanı hııkıkt efendıs) nam ve Sıvrı ve kır ınkallı olan diA'er na· Garsonlar, kUııttıh cüceyi usuletle fet. kelle kulıık yerinde olanlar bnş mın buhı'lduğu ceph~deıiniz .. . tnkl Ankara radyo ıı-''.l 'd 

0 

lknmet.-
hl"'ll11lıınıt a11d111catlf! MalQm va: Et- zır: oradan uzaklaştırmak için tedbir nl- köst"yc kurulup hıı muhterem zat 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Yazan: (VA - N6) Tefrika No. -49 
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AKŞAMUAN AKŞAMA 

lime göre "Flört,, 
nedir? 

K&r1ıkJ apartımanm penceresin· 
den bir kalın bir de ince ıes akaedi
Jor. Fakat cÜmleler anlqılamu bir 
halde. Derken kavp arttı. ince aesfn 
asabiyet içinde 4')yle baykırdıimı 

( Ş ai.R, BABBRLERi) 
Zeytin yağı l Odun tevzii JSerseriköpekler 

Kara borsada fiatler 
yükselmeğe baıladı 

Memurlara verilecek 
odunun bedeli 6 taksitte 

ödenecek 

Ağızlıksiz köpekler de 
öldürülecek 

duydumı En iyi zeıytinya~ının kiloıuna pe- Sıhhiye müdürlüğil geçenlerde 
- Peki amma. baba... Bizimkiai rakende aahılaıda l l2.6'4 kuruı flat Mahrt\kat ofüi umum müdürlüğü- ~hrimizde kuduz vakası olduğuna 

flört... Bu. her genç kızın halda. •• konduğu malGmdur. Ticaret odasın- ne tayin edilen Mersin orman l§let· dalı resmi bir tebliğde huluhmu§tu. 
imana bu k dar da kanıılmaa ki... da yapılan toplantıda tüccar, kara mesi mUdUrli B. Zeki ıehrlmize gel· Belediye Temizlik mildfirlilğü acraeri 

••• borsada eabf yapmıyaca~ına 182 miş ve vazifesine bnılamııtır. Mah· köpeklerin öldilriilmesl için mlicade-
BugÜnlerde, Zuricb üniveniteai verdiğinden bu ıöz.ü tutmuş olmak r<ıkat ofisinin ıehrimlz.e getirdiği leyi arttırmı§tır. Ancak ıehrin bnzı 

akliye profesörü Augwte Forel'in için bir müddet kara borsa aa.tıgı odun 52 bin çekiye baliğ olmu tur. semtlerinde ltlhipli bazı ev ve av k5-
Lir eserini okuyorum. Daha evvel, durmugtu. Fakat bir kaç gUndenberi Bu 52 bin çeki odun, derhal dağı- peklerinin tasmasız ve ağız.lılwz. gez
kitabm fihristine göz gez.d~tim. kara borsada tekrar zeytinyağı Mlıfı blmak üzere muhtelif depolara istif dikleri görülmektedir. 

Sahife 3 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Beyoilu kaza kolu menfaatine yann alqam 

MAKSiM ALATURKA KISMINDA 
Saat 3 kadar bUyük müsamere 

Bu gece için 25 kişilik muhteşem SAZ HEYE11. Aynca kıy
motli aanatkl\r MÜZEYYEN SENAR seanslan ve büyük muvnffn

hyetle devam eden ŞARK RÜYASI REVÜSÜ. Aynen muhtelif 
.,,... numaralar ve eürpriz.ler. 

BU AKŞAl\IDAN lTtBAREN 

Bir hnft.adanbert Kızıltoprnkt:uı Bostnnc.ıyn kndnr bntün Anadolu 
yat.nsı hn.lkuu tılr mllmnt1s glbi çeken 

Suadiye N U R P A R K'ta 
BeynelmUcJ sanatkt\runız UQzyonlst. manynt1%ör 

Profesör z AT i s u N G u R Henüz varmadığım &ılhifelerinde bir yapılmağn kilosu toptan 130 kuru§& edilmiıtir. Dağftma 1 ine evvela Belediye :zabıtası talimatnamesine 
flirt ( = flört) bahsi de bulunduğu satılan yağlara yilz kuruıtan fatura .kooperatife dahil olan Devlet me- ı ·göre muhtemel mahzur lan önlemek Bilhassa en cnzlp, en fnzln. rnRbeL ibulmuş hünerlerinden milrckkep 
dikkatimi celbetmişti. Yukanki mu· kesmeğe ve bakkallarda en iyi zey- murlanndan bnşlanacnkur. Verüen üzer~ köpeklerin mutlak8 ağızlıklı olan 3 tıncn ve VEDA PROGRAMI başlıyor. KıymetJl ınııatkO.? muhteJlf 
bnvere üzerine: «Acaba? ••• - diye tinyağı J 35 - 140 kuruta ıatılmağa odunun parnsı, 6 taksitte memurlnr- ve tasmalı olmalan lazım gelmekte- nngajmnnlnr dolayısUo SuadlyedtikJ temsillertnl bitirmek mecburtye. 

ük 1 tinde bulundujtundan d~ündüm. - Komşu küç'" hanı- baf amıştır. dan kesilecektir. dir. Mücadele memurlan, köpek ft-
mın dediği gibi, bu, pek olağan bir htikarla mücadele, Belediye ikıi- Diğer taraf tan Yeniknpı ve civa- lafı aırnaında sahipli olduğu ileri &U- Bu son Tem sili kaçırmayınız fey mi? Bakalım ilim adamı bu mef· sat işleri müdürlüğünün vaz.ifelerin- nna istif edilen odunlardnn bir kıs- rülen bu tasmasız ve nğız.lıksız kö- iİl••••••••••mım••••••••m•••••I 
bumu nasıl anlatıyor?... dendir, Belediye zabıtası teşkil6tı ile mının civardaki ba::ı kimseler tara- pekleri zehirlemekte tereddüdedi-

1,te okuduklarımın hulasası: mcsat birliği ynpmağa baolıyan Be- fından aşınldığı hakkında bazı ih- yorlar. Tasma.sız ~e acızlıksız köpek 
, . •. . .. .... ............ ..•••• ..... .•.•• lediye, ilk i~ olarak zeytinyağı fiat- barlar yapılmıştır. Ofiıı bu hususta görülürse. ıahibi de olsa. diğer 8 0-

eŞayeL fllrt kelimesini İnglllz lfl- }erindeki ihtiknn takiple mücadeleyi tahkikata başlamıştır. Odunları aşı- kak köpekleri gibi öldlirülmcleri için 
gnUnde ·arnrsanız, karşılığı (cllve, nçacaktır. Bundan bnşka ticaret odn- ranlar derhal adliyeye verilecekler- mücadele heyetlerine emir venni~-
fantazı. işve. kapris) Ur. Fnkat bu aı peynir fiatleiinde de yükseklik dir. tir. 
İngiliz ktllmes1 beynelmilel piyasada bulunduğunu bildirdiğinden bakkal-
b34kn bir m!ına aldı. Eskllerlıı c,ııve !ar ve buzhanelerde peynirleri bu- KÜÇÜK HABERLER Yağ ve yiyecek r• 
\'e Jşve dedlklcrl ııe yenllerln fllrt ten lunanlarla temnsa geçilecektir. • J · d "Ik · .. 
anlndıklan apayrıdır z . ğı 'h .. d . Şark vılayet erın en ı partı sag 
İşve ve cilve (•) t~mamile kadın- eiyt!nyaTi 1 racında musaa. e ~- * Belediye iktisat işleri müdür- yağlan gelmiştir. Dün boranda Ar-

la 1 1 blzzat tenm §tır. ıcaret o nsı, zeytınyagı • . .. k"I 320 cln~ ~.: hblr hu~:re~ ~'ldv~ fiatlerini tanzim etmeden ve fabri- lüğüne yapılan bır 'ıhbarda buz dahan yDa~ıntb ~osu ğtoptank"l 
~ti anın et>' • tama- k 8 ı · 1 b 1 'k d ğ müteahhidinin bayilere tesbit edilen kuruşa, ıyar a ır yn ının ı osu 

men ruhldlr. Bugün nnlnşıldığı mi\- at 1 en P yasaya 0 mı tar a ya f" 'k ğ' b .. b 350 U fa ağının kilosu 390 - 410 
nadaki :mrt ise, bllAkls erkekte ol- çıkarmağa mecbur tutmadan ihraca- ~tt~n y{~ ee ın~ uz satttgı ve a· • r ıfmı tır 
duğu glbl kadındn da, eşMUnln bü- ta mlisaade etmiyeceği anla~ılmıştır. yılenn dUnden. ıtibr.ren pc!akende kuru§a sat ş · 
tiln zenglnllgl ne doğrudan doııruyıı. Mahlut a "lar buz 1atı§ınn kılo başına hır kuru~ Fasulye ve nohu~ peyderpey gel-
clnst l1Jtoh mihverine dahil bulunuyor . .. , Y g • ., zam yaptıkları bildirilmiotir. Beledi-! mektedir. Buna ragmen nohut fınt-
Oayesı, kendini tatmin olduğu itada; Zeytınyagı tüccarl~rı, 1!'ahlut yag ye mürakipleri bu hususta alakadar- lcrinin bir kuruş arttığı görülmüttür. 
tnrŞJsındaklnl de tnhrlktır. Ancak y~pım}ara ucuz zertınyn&! 'V~rme- larla temas11. geçmişlerdir. Fasulyenin kilosu borsn~a ~ 7 kuru§a 
bu lk.lncl yöndPn işve ve cilvenin bu- dıklerınden bu nevı yaA onalı dur- * Şehremini ve Aksnray civarın- satılmı~tır. Piyasada .. pirıncın toptan 
SUSlyetınl lhUva eder mu,tur. Mahh\t yağcılann pamuk d k' Ü f d a·· b h 1 ki106U 115 zeytinyagının 130 kuru-

Ekserlyn mnhçup A.şık ve kt"kırtıcı y8ğını dondurnrnk blr cins mahlut a ıt ç ınn ~ .und aab nkl yapı an ,. ..... bJmas'ı Uzerine takibata geçil-, • kl k D d ara~ ırma netıceaın e n a ununa .... ... 
bir b:ıkışla b=ı~lar. ve .... (Matbuat yağ yapau nnnı yazmı~t.ı .. on u- tesndlif edilmi tir. Bakin unlan ek- rni§tİr. Peynirin toptan tenekesi 23 
ltanunımun bir tıbbt ltlt.apta derce- nılnn pamuk yağlan henUz pıyasaya ., k lş b ~d liradır 
dil sın n~AA 1 te k 1 B' iki . k d mege arı•tırı ıyor ve uış ay unu · me e mı=uııde ed p te gaze çı nn marnıştır. ır gline a ar 1 d y Ba . ğ 'stihsal merkezlerindeki 
lere basılmasını mcnetU~l) ahvale btı tecrübe neticelenecek aıhht yağ a,m ıyor u. h zııı· }n 1k t h'.kQ t" 
ltadnr ını.t•nf ed- ~k t ... 1 1 ·ı· 120 k k B . . d k" f 1 k ma n ı ma amn - u mc ın ...., ..... .ru n e...,.er ya ede edı ırse uru~ ıatt~ çı a• ayezıt cıvann a ı mn nra arne k w 1 t b I 
fllrt, 8011 haddine deA1n ilerlemez. nlacaktır. fiıi eotmağa çalıoan biri yakalanarak ıo~ ~.rnrın~I rn.gmen U- ds an u a 

Bnkışlnr esas roHl oynarlar. Bir el üstünde dört yliz fıe bulunmu§olur. yng gonderı me1ıne .. m san e etme-
.sıkışma gizli bJr hareket, baştan çı- Ağır İ çi karneleri dikleri hakkında yagcılar tarnfından 
tarıcı bir l§:ı.rct, fllrt'ln n!elfıdc va- Mil . J ll"d w • 1 * Bakkallarda toz şeker bulabil- alakalı makamlara tiknyctler ynpıl-
mtnlan nraamdadır. İnsanlnnn sıkı- l eesresın .. e ~ ~ kn ~şa.gı. ~ç mck güçleşmi~tir. Şekercilik ıirketi· mı~tır. Bu ıikayet gözönüne alma-
şık oturduklan trenlerde, tramvny- çal l§tdan ari/·gı~dşçı f n;ne.er~nı I a- ne müracaa.t eden bakkallar cemiye- rak lstanbulun yağ ihtiyacını karşı
larda, so!rnlnrda bir kol ve bacak za ar an, e ı ış~ı e? .n7 a .ışçı 5a ı~· tine, fabrikalarda toz şeker imaline lamak Uzere ihracata mS.ni olunma
sUrllnmes2nden de doğab111r ve ma- hranlar Beledıye ıktı~at ışl~rı mü· başlandığından ay basından itibaren mak üzere Trabzon Urfa Kara vn-
8Unıııne başlamışken ka.rşılıklı nnfaş- dilr)üğünün Dördüncü V8kıf hanın- bnkkallara da tevzi ;dileceği bildi- lililc.lerine telgrafla' mür~cnat eda-
mayln ilerler ve bazan da (ispirto- daki bürosundan almaktadır. rilır.işti· · t' 
lu flört) diye lslmlendlreceğlm sakil Ekmek karnesi tevzintı Belediye- · mıo ır. 
nllmunt'lertnı sık sık gördüğilmz snr- ye geçtikten ıonra her gün 608 çu- Talebe yurdunun inııası Bir kadın balkondan 
ha., a şeklllerl alır. val buğday tnaarruf temin edilml§· ~ 

ince terbiyeli, snnntkl'ır ruhlu ın. tir. 5 eylulde ihale edilecek düşerek öldü 
lianlnr artısında. nın <:lbe~tc ~ok Fntihte oturan Hntice adında ıalt-
hm• 1At1 T d ti k C:-hzndeba•ınd yapılacak talebe 

"Y Ve f b!r mahlyet nrze:ıer. Bu ren en a ama ve: " mı• ya•larında bir kadın dün evin 
mfina "b tl •A- 11 vı yurdu binasının in..,ntı Halk Pnrtisi " .. s..- e e onun wuuam e mnne • t k ..- alımcı katındaki balkondan eokağa 
olanını da hntırlntalım Yani na- IS er en tarnfından mlinaknsaya çıknn)mışttr. · 
zarlnnn ve t mıum roİ oyna~ayıp Vartohi adında 35 yaşlnnnda bir 5 eylülde keşif evrr.kınn göre inşaat bnkaıken muvaz.cnesini knybederelı: 
8111 zarif sllllerin vazife gördil!'Iü ze- kadın dün trenle Küçükçckmeccye bir milyon iki yüz nltmış bin liraya düşmüş, derhnl Haseki hastanesine 
mlnler... Fertlerin seviyesine göre, gitmiş, ietasyondn tren durmadan mal olacaktır. Bina için 500 günlük kaldırılmış•n da biraz sonra ölmÜf" 
bu şl!nhl tarz da, kabalıklardan, atlarken dü~ilp başından tehlikeli müddet ayrılmt~br. Müteahhit bu t:.ir. 
nükteli cümlelere kndnr blrlblrlnden surette yarnlnnmıotır. Vartohi Hnse- müdet içinde binayı ikmal etmcğe 
labnn tabnnn nynlır. Çnm deviren ki hastanceinde tedavi altına alın· mecbur olacaktır. Bina üç katlı ve 
erlı:ekJcr, karşılanndakJ kadında flört- mıştır. biri kız, diğeri erkek talebeye mah
Jerııe arzu uyandıracak yerde nefret 
dotururlar ve bunlar, kendi kendi- {thilhahhhuuihhu iiuiie u•u•I sus olarak iki pnv.yondan ibaret ola-
J ı caktır. Yurt, binden fazla tnlebeyl er ne: •Kndın bahsinde niçin talihi ama L·--r ban-· ha...J·U'1ln ıenç kı· k ki k ı k 
nılz iti dl ı ua.o<K• 0 - ~n. banndıraca büyü Ü te o aca ttr. yo • ye şaşar ar... Erkekler zm da kulağına küpe olıun ••• 
:· umumiyetle, kaba, ynhut acemi- Bir de hiklye aklıma ıeldi: 

bir kndm coşkunlultundan nefret y: • ._ •. 1•• 1• _.. Sarhoş kavgası 
duynr. Gerçi, fllrt, lkl cinsiyet tara- engesı, •OY u lfe ıne cuve yap• 
fındnn da fanl <= aktif) blr hnre- ması için uzun uzadıya öğ{it verdik- İımail ve Hasan adlannda iki kişi 
tettır. ve kadınlar için şlmdlkl. cemi- ten aonra. anahtar deliiine aöztinil gece Beyoğlunda bir meyhanede 
Jette hislerini izhar etm~k ilzere uydurup baknı1'. içip aarhoş olduktan aonra Kalyon-
nıeşru sayılan biricik faal şekildir; Damalı cu civarından geçerken kavgaya tu-
fakat onlar burada bile son derece - Senin hömbürtlüiünü hartta- tu~u§lıırdır. Ka.vgada İsmnü bıçak-
ihUyatkAr ve temkinli olmak mec- dah ısınveririm! • diye «flörtıt eder· la Hasanı muhtelif yerlerinden ağır 
burtyctJndedlrJer. Blr kız veya kndın, mit. ynralnmı~. boğuşma esnatnnda ken-
kendını büyük bir tehllkeye at- Celin haykınnq ı di bıçağile kendisi ele hafifçe yara-
makmzı.n, ne hisler beslediğin! orta- _ Olen! Gör bele, ıen mi ıam• laıımıştır. 
J'a teremez. Usulsüz ve cfirctkArnne • h L-- mi d · · • ı H k Id ı her hangt bl llert hareket venn, yo sa DmJ epıvıruı asan hastaneye a ırı mış, vn· 
tA.r erke~! u~klnştmr ve ge~~m:ı~ Yenge h~ım, ötede:, cCilfe.ye kayı. müt~a~ip. yaknlımnn lsmııil de 
fenn vaziyete sokar, Hattt\ dayanıl- bauah .. , Cıl(eye bah !» dıye key(ın- tevkıf edılmıştır. 
mnz lç tepk1Ierlne maruz knlnn den meatolmus ve eu mf!4hur Ana· ~--•••••••••' 
llnvvn kızlan clnsiyetıerlnln 1cabet- dolu meselini kendi kendine mınl-
tlrdlkl p:ıssff rolü terkedemcz. Yok- dannu,: «Cısrağın çiftesi aygıra cil- ~tÜNEKKİTLERinlİZE İş çıktı: 

.Eminönü Hnlkevlmlcn: 
Sosynl yardım şubemizin yoksullar 

menfaatine tertip etUğl Ml?U Oyunlar 
Festlvali 27/8/1942 n.kşnmı Tepebaşı 
Halk Bahçesinde verilen müsnmerc 
ne sona ermiştir. Bu hayırlı teşcbbü
silmüzde bizden en büyük yardımlan 
eslrgemlyen dejterll bfiyültlcrlmlze ve 
kıymetll matbuntnnıza, A.znmı nı.Stet 
gösteren s:ıym halkunıza, oyunlara iş
tirak etmek Uzcre yurdumuzun her 
köşesinden gelen ekiplere §ftkranlan· 
mızı nnederız. 

IRA D YO I 
ıs ağu tos cuma öğle ye akşam 

12,30 Program. 12,33 Şarkı ve tür
küler, 12,45 Ajans haberleri. 13 Peş
rev, şarkı ve tUrkiller. 

18.03 Fasıl Heyeti, 18.40 Müzik <Pi.) 
19 Konuşma, 19.15 Dans milzlC;I, 19,30 
Ajans haberleri, 19,45 Klrtslk Türk 
milzlR!, 20,15 Rndyo Gazetesi. 20,45 

Yapı işleri ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
ı - Ekslltmeye konulan iş: Jandarma Genel komutnnlıRt 1çtn SU\m1ı 

Okulu clvannda yapılacak tntekçl ntôlyestdlr. 
Ke~f bedeli': e25738ıt Um t42t kuruştur. 
! - Eksiltme 4/0/942 cuma günü saat 15 de Nafia Vektıletı Yapı ve imar 

İşler! Ekslltme komisyonu odasında kapalı zarf usullle yapılacaktır. 
3 - Eks1ltme eartnn.mesı ve buna müte!enl evrak .ıso, )'ÜZ otuz ltunıı 

muknblllnde Yapı ve :tmnr İ(!Jerl Rel.slJAlnden almablllr. 
4 - Ekslltıncye glrcbllmek lçln lsteklllertn usum dairesinde c1930,38ıt 

bln dokuz yüz otuz lira otuz ıeklz kuruııluk muvnkknt temlnnt verm~leri ve 
Nafia Veklı.lctlnden bu iş için alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lA· 
zımdır. 

İ§bu vesikayı nlmak \çln lsteltlllertn eksiltme tarihinden •tıı.lil gilnlerl 
h&rtç .. en a.z. 1lç gün evvel blr 1stida ne Nafia Vekfıletlne mtıracaat ctmeıert 
ve dllelı:çelerlne fn u btr kalemde bu i§e benzer 20.000 liralık bir ı., yaptık· 
lanna dair lşl yaptıran idarelerden alm~ Te.sika rapt etmeleri mukttt.ldlr. 

5 - İsteklUerln teklif mektuplarını ihale gt\ntl olan 4/9/1942 cuma ~ 
nü saat 14 e kadar Ek.slltmc komlsyonu .Relsllğlne makbuz mukablllndt 
vl'rmelel'l IAmndır. 

Postada olacak eeclkmeler kabul edilmez. 

Y api ve İmar işleri ilani 

Nafia Vekaletinden 
ı - Eksiltmeye konulan iş: inşa edllmekte olan gl1mrlik n 1nhls:lrlnıı 

vekaleti binasında tretunr tesv1ye1 turnblye ve tnşaatın Uanallne muktez1 
diğer bazı ~lerdlr. 

K~f beden: d407'1511 Ura , O• kuruştur. 
2 - Eksiltme 10/9/942 perşembe gtıntl saat 15 te Nafia VettılcU Ynpı v• 

İmar işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı r.art usullle ynpılncalttır. 
S - Eksiltme prtnıı.mesı ve buna. müteferrl evtnk .352ıt tlç ytız .-m lk.l 

Jı:urmı bedel mukablllnde Yapı Ye imar ~ert re~dcn alınablHr. 
• - Eksiltmeye gtrebllmek lçlıı ı.,tekUlerln usulft dairesinde e8288,80ıt 

selı:lz bin iki yüz seksen sekiz Ura seksen kuruşltik muvakkat teminat 
vermeleri ve Nntta Vekf'ıletınden bu ış 1çtn nlınmış ehllyet vesikası ibraz 
etmeleri lAzımdtr. 

İşbu vesikayı almak için lsteklllerln eksllt.me t:ı.l1h1nden (latll günleri 
hariç> en nz Uç g1ln evvel bir istlda 1le Nafttı. VekAleUne milracant etmeleri 
ve dilekçelerine en az blr kalemde bu 1§e benzer (120,000) liralık bir lş yap. 
tınma dııtr lşi yaptıran idarelerden alınmış vesika rnptctmelert muktaztdlr. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihnle günü olan 10/9/942 pc11cmbe 
günü saat 14 e kadar mnkbuz muknblUnde eksiltme komisyonu reisliğine 
vermeleri JAzımdır. 

Posta.da olacak gecikmeler kabul edilmez. (9123 - 7034) 

Nafıa Vekaletinden 
Ekslltmeye konulan l§: 
ı - Bu ıolerı altıncı oube müdür lüğll bölgest içinde Seyhan sol sahil 

ıulnmn ve dcŞ':lrj §ebekeslle sınnl 1mıılatı ve işletme blnıılnn lll§Qatı ve kıs
ma alt harita 1şler1. 

Tahmin edUen keşif bedeli fiyat vahidi esası flzerlndcn t8,000 000 11raıt 

oo k~tur. 
t - Eksiltme 21/9/942 ta.rtblne Tastlıyan paznrtesı günü ıı:ı.nt •1511 de 

Ankarada Bu tşlerl reisliği btnası 1ç1nde toplanan au eks1ltme komisyonu 
odasında laıpalı zarf usulll& yapılacnkUr. 

3 - :istekliler Ekslltme eartnamest, mukavele projesi, bayındırlık lşlert 
genel eaztnnmesl, umumt Te au iflerl fennt putnamest ne hususi ve fenni 
eartnamelert ve projeleri •MI• llraıt 00 kurut karaılığmda su 1şler1 rtlsUğln
dcn alabllJrler. 

4 _ Ekslltmeye glrebllmek tçln ısteklllcrln •253. 750• llra tOOı kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve ekstıtmenln ynpılaca.ğı günden en n.z fiç gün 
evvel btr dllckçe Ue Nnrin VekA.leUnemtıracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere vesika almalnn ve bu vesikayı g&termelerl prttır. 

Bu müddet içinde vesika ı.steıınde bulunaınıyanlnr ekslltmeye ghemez
ler. 

5 - İstekl1lerln teklif mektuplarını 1ltlncl maddede yazılı sanıtrn bir 
saat öncesine kadar su 10}ert rclsllğlne makbuz karşılığında vermrl<'rl lt\zım-
dır. Post.ada olan gecikmeler kabul edUmez. (6651) (8793) 

En kendini lckelerler. Onun için çok fe geldiğini bu masum ğız nerden 
Ustb a, çok ince ve nazenlıı olmasını bilmi, ki, yarndıınn ğurban olduğu-

llmelldlrler. Bu hasletleri de kend! mun ••• » 
~ lnsJyakJnn sayesinde kolayca Cilve var, cilvecik var ••• Flört var, 

Hnynttıı.n nlınınış sosyal duru
mumuzu inceleyen 1Ik Roman 

SEVDA Şarkı ve türküler, 21 zırant"takvlml, istanbul 
21,10 Temsil. 22 Salon orkestrası, 

mahrukat ofisinden: 

u urlar.ıı flörtçük var... ÖNt11\IUZDEKİ HAFTA çıkıyor 
f~t~.i~~i-;~ii'ii~b;'iiki;i~rl:·h~a- (V& - Nu) Yazan: ~~PAi~;~~~ 

&aten bö~le ••• Bu satırlar «Flört et- (•) Frnnsızca coquetterlc kellmesl-I ~--•••••••••-' 
l1ıelı benım hakknnı. diye, baba· ni bOyJe tercüme ettım. 

22,30 Ajnns haberleri ve borsalar. 1 - İkl Stütbeker kamyonu Jçln Karnsör yaptırılacaktır. 
2 _ Beherinin muhammen fiyatı 1200 llradır. Şartnamesi Ofis muhase-

29 atustos cumartesi sabahı be.sindedir 
7,30 Program, 7,32 Hattanın Beden 3 - fuaıesı 2/0/942 çarşamba günl1 saat 11 de ynpılacağından talip 

ter'b!ycsı progrnını, 7,40 Ajans hnber- olanlnnn teminat. akçelerlle mezltfU' saatten evvel mnracnntlan, 
ıerı, 7,55 Mlizlk (Pl.) 4 _ Bu .saatten sonm vuku buhı.cak müracaatlar kabul olunmnz. (9182) 

Bay Amca ya göre ... 

"•;- EmÜJönü H Ikcvinin yoksul ••• Halbuki, caz orunlanndan bn§· 
andaılar menfaatine tertiplediği ka naaibi olniıy latanbı.ıla.. o 
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Bulana miiki.f at ı 
2~/8/942 salı gDnil la&t lG - 18 an.· 

cmda Şirketi Ha.yrtyenin 8'1 num.an.lı 
vapurunda veya Köprll ile Sultan· 
hamam clvannda elmaBlı bir saat 
sayı edllmtştlr. Bulup getirene mOJr:t... 
fat verllecektlt. 

Balıkpazar Maksudlye han 1 inci 
kat 14 numaraya.. 

Sipahi Ocağı İdare he1etl 
riyasetinden: 

Ocatımızın bıı aıene.W. ;nııruk.• 
balosu H/8/Q.42 tarlhla• ~lıt m1.•mz:ır 1J 

Nevralji, 
' , eden Cumartesi akşamı Ooatuıu

zın Yenlköydekt yalı.tının -.Ion
lannda verııecekUr. Sayın f.za
lanmızm teşrifleri rica olunur. 

OtobO.. 21.30 da Harbl.yedekl 
Ocaktan Yenlköye hareket ede
cektir. 

ZAYİ - Istanbul Emniyet mlldllr
lüğü dördllncü ıubeden aldığını 31/ 
43887 sayılı ikamet tezkeresiril kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hilkmU yoktur. 

Beyoğlu Kumbaracı Can1cı çıkmazı 
16 numarada Yakavoa Oogonls 

ZA Yi - Liman tdarestnaen almış 
olduğum gemici ehliyet veslknml:ı. bir
likte ekmek karnemı zayi ettlm. Ye
nilerini çıkaracağımdan eskilerinin 
hfikmQ yok.tur. 

Yağ kapanında Ahmet otlu 
Arlt Sarisoy 

Apartıman sahipleri! 
Bot dairelerinize iyi kiracı 

bulmak için cA K Ş A M• ın 
KÜÇÜK tLANLARJ ndan ia
tifade ediniz 

ZA YI - B~lktaf nlltua memurlu· 
ıtundan aldığım nüfus tezkeremi ye 

beraberinde Beşiktaş askerlik şubealn
den verilen askerıuc tezkerem.t keybet
tım. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

329 doğumlu Seyfeddin ~lu 
• o\dnan TekhıaJp 

Kırıklık ve Bütün ağrılannızı derhal keser 
'lcabinCla giinCle 3 kaıe alinabillr. 

Kömür alim ve aatiminda raıladığiniz zorluklari haber veriniz. ' 

Tozlu, ıslak ve eksik kömür almayınız. 
Kömür fiatı muayyendir ~ fazla para vermeyiniz. 
Sarili adreı ve müspet vakialı tikayetleriniz derhal takip edilir. Bu ha
reketini liendi menf aa.tiniz icabi olduğu kadar, vatan borcudur. 

Müracaat yeri: Ankara ve latanbulda) 

lürkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 
~·------ SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDESiNDE: HUSUSi -------

Kuı - Erkek 
Ana. tık HAYR l YE LiSELERi Y atdı - Y atıım 

Orta - u.. 
Talebe kaydına başlanmıştır. Eski talebenin Eylill'lin beflne kadar tatsıtıerlnl yatırarak kayıtıanru yeni

lemelert IAzımdJ.ll. Sını! bUtünleme tmtlhantan.na 31 Afu.rtoS pazartesJ, LJse bltlrnı.e imtihanlarına 8 Eylül 
sa.tı Ort& 1oaım eleme tmtlhanlanna 10 Eylül peroembe ve olgwıluk tmtlhanlanna da 24 Eylnt perşembe gUnU 
ba.tİanacaktır. Müracaat her ıUn 10 dan 17 ye kadardır. Ecnebi llstuu Uk sınıllardan başlar. OündUzHl ta-

••••••••- lebe mek:tebln hususi vesattUe nakledillr. Teleton: 20530 • 

YARIN AKŞAM 
Bf.tYthroERED..§.. 

BEYAZ:.. PAHK,t~ . 

Emekli, dul ve yetimlerin ve 
askeri malullerin nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Z!lfer Bayramı şerefine 

Fevkaln.de .Program 

MOZEYVEN-Sl!:NAR 
NECA Tt TOKYAY 

ve Arkadaştan KONSERt 
Pare.sut kıymetli hediyeler piyangosu 
6 muhteııt varyete trupu. olaturka 

oyunlar, komedl. ml!U oyunlar: 
KONSOMASYON 45 kanıştur. 
İstanbul ve civar köylere otobilsler 

vardır 

Sümer Bank Umum müdürlüğünden: 
Almanca bilen bir 

1 - Maaşlarını hankamızdan temlik suretile alan emekli 
dul, ve yetimlerin kanunuevvel - ka.nunusant - şubat 942. aylık
larının tediyesine 1/ 9/ 942 salı günü saat 13 den itibaren başla
nacaktır. 

2 - Askeri harb mallıllerinin muameleleri aynı günde sabah 
saat < 81> den < 1311 e kadar yapılacaktır. Eylülün blrlncl günü bu 
saatler dahilinde malO.llerden gayrı kimseye maaş verllmlyecekttr. 

3 - Maaş sahiplerinin ellerinde bulunan fişlerde yazılı gün 
ve saatte bankamıza müracaatları ve bunun harlclndekl müra
caatlann katiyen kabul edllmlyeceğl ehemmiyetle 11An olunur. 

<t926311 

T. C. Ziraat bankası İstanbul Şubesinden: 

18 Alusto.t 1042 

Maarif Vekilliğinden_ 
IJUhtelll vUı,etl~eld Gtzlcl tO, demtrowtt ve ınaranıoztuta kurlb.-

nna. 4'ıtuıatı tıahat vo tartlara ıön ötretmen alınacaktır. 
ittetUlerin betıeıertı. blrllkte Vtkllllte mlacaatlan lllıı oıuou. 
i - kurıılara ,.alru.I b6J.ge sana\ okulu merun.tan &lınacaktı.r. 
t - Tallı*rln tıut asterllk hlmıettertnı y&.PDllf olmalan lAmndıl'. 
t - Bu p.rtlan hats olanlar Jnsa. bir denemeden ıreçlrllecetıer ,.. bıı 

denemede muvaffak olurlarsa Geztcl köy kundarma ötrefmen taJtn edll.,. 
ceklerdir, 

• - Bu öğretmenlere bldayeten 75 llra ücret verilecektir. Bunluuı ter
tller1 Barem kanunundaki esa.Slara göre yapılır. 

G - Taliplerin VekllllA'e verecelderl dllet:çelere afO.lıdald evrakı bağla.-
malan lAzımdır. 

A - Diploma ömeil, 
B - Askerlik terhis tezkeresı ömetl. 
o - Nüfu. tezkeresi ömeR'f, 
D - Hüsnühal kA~dı. 
l!.ı - Vazife yapma.sına mAnt s:ıhhl blr lnzası o!ınadıtına. datr resmt 

doktor raporu. c9127• 

Maliye Vekaletinden ı 
Beatktaşda MııJiye kırtasiye deposuna gelüp ildecek malzemenin yakın 

iskele ile depo arasındaki ne.kllyes:l ııe balyalardan çıkacak tahta, takoz ve 
hurda. sandık tahtalannın satı§l pazarlık mrettıe ve arrı ayn thale edileceğin
den lsteklllerln 120 ter Ura. teminat paralarlle blrllktt nihayet 8 eylCıl 942 
salı günü saat 14 e kadar depoya müracaattan. c8473a 

SÜMER BANK---.. 
Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden: 
1 - Müessesemizin Deri ve Kundura Fabrikalarına dafın1 

IŞÇi ALINACAKTIR 
2 - Verilecek ücret ~çinin kabiliyet ve kudretine göre günde 

120 kuruştan başlar, bu ücretten başka fevkal~de zamanlara 
mahsus ro 2!5 zam ödenecek, aynca ö~te yeme~ ve iş elbisesi 

verilecektir. 
Arzu edenlerin 24 ağustos pazartesi gününden 8 eylül salı 

gününe kadar her gün ve 10 eylülden 19 eylüle kadar salı ve 
çarşamba günlen Çarşıkapıd.a ~İstanbul Ayakkabıcılar koope
ratifi merkezinde fabrikamız mümesslll Sinoplu Mehmet'e 

.. _____ müracaat etmeleri U!n olunur. ____ .... 

YüCA ULKU LiSESi 
•••••• Kayıtlara başlanm~tır. Telefon: 20019 

Malatya Bez ve iplik fabrikala.rı 
Türk Anonim Şirketinden: 

Acık arttırma sutetile satışa cıkarılan : 
f - Müstamel kanaviçe :rahminen 4000 Kilo 
Z - Boı benzin tenekesi > 1500 Adet 
3 - Yağlı paçavra > 5000 Kilo 
4 - Hav döküntüall • 3000 Kilo 
.5 - Mahzen tozu • 1000 > MÜTERCiM ALINACAK 

Umum müdürlüğümüı: Barem harici kadrosunda münhal bulu
~an mütercimliğe ifll!tihanla bir mütercim alınacaktır. İmtihanda 
ihraz edilen muvaffakıyet derecesine göre 260 liraya kadar ücret 
verilecektir. 

Muhammen 
kıymeu 

5000 

Mlktan 
dekar M2 

854,670 

6 - İpek döküntUall ~ . 300 • 
Bulundu~u yer Emval No. Cinsl 7 _Teneke parça.sa • 400 > 

ve mevkli l 

isteklilerin vesaikile bizlikte 6 Eylul l 942 tarihine kadar umum 
müdürlüğümüz zat i,leri ,u1:>eaine müracaatları. 

Kartal başı büyüle .93 Tarla. 98 -TKöhae af parça.aı ~ 5 0502 A>d . 
karye elvan - a ta :çı • et 

Bankaını.z.ın uhde! tasarrurunda bulunan yukarda cinsi, mlktan, mevkii Yukanda cinı ve miktan yazılı e,ya Malatya fabrikamızda açık 
ve No. su yazılı gayrı menkulun satışı bankamızca açık nrttırm.aya arttırma ıuretile 3 t /8/942 pazarteıl gUnU ıatdacağından lıteklilerin 
çıkaıı.lmışt.ır. ıartnameyi görmek üzere Ankara Y eniıehlr Erdoğan ıokak No, 18 

Sürülen peyler muhammen kıymeti bulduğu takdirde ihalesi 21191942 de merkezimize, lstanbulda Yeni Valde hanında 76 No. da Muame-
tarihlne tesadüf eden pazartesi gGnU saat 1~ de bankamızın zlral !km.zat l&t memurumuza veya Malatya. Adana Menıucat fabrikalarımıza 

k 
Boğaziçi Lisesi müdürlüğünden: ~ servisinde yapılacak ve sürülen peyler muhammen bedeli bulmazsa banka. müracaat eylemeleri. 

ihaleyi yapıp yapmamakta muhtar olacnık ve lhale etmediği takdirde de tall.p ilııııiiiiiiiiiiiliiiiıiiiiiiiiiıiiiı•••••••••••••••••• 30 Ağ~toı Zafer B&11nmı merasimine i:ıtirü etmek üzere lı- yalnız depozito parasını ıstlrdat ile iktifa ederek başka her hangl blr hak 
ulda bulunan erkek talebemizin mezktlr gün aaat 8 de koyu el- müt.a.ıebeslnde bulunamıyacaktır. SACINIZ DÖKOLOYORSA, BASINIZDA KEPEK VARSA 
ve kasketlerile mektepte bulunma!<"rı. Arttınnaya ~tlrAk edecekler muhammen kıymetin yilzd& yedi buçuğu Jı • K A ç E K • R 1 -=========================== nlsbetinde depozito akçost tevdl edeceklerdir. Ferağ harcı dellallye damga 1 pulu vesalre gibi bilumum harç ve reslm masraflarla müterakim vergller 

İstiklal Lisesi Müdürlüğünden: mn.}~~:~ a~~~kulün satışı peşin para na olduğ"u glbl dört.ta blrt pe~tn ve 
Zafer Bayramı meratimi için 30 Ağustos Pazar günil erkek ta- müte-blklsl aynı gayrı menkuliln ipoteği mukabilinde ve az:ı.ml beş seneye 

lebenin kovu elbise ve kUketle aaat 8 de okulda bulunmaları. kadar müddet ve taksitle ödenmek üzere ikraza kaH>edUoblllr. 

Gümrükler Muafaza Genel Komutanlık Sahnalma 
Komisyonundan ı 

Cinsi 
Tutan 

Lira Kurut 

10 kalem telsiz clha:ı:lan ma1%eme.st 2000 00 
İstanbul GOmrükler Muhatua Baş 
Müdilr!Uğü binası ile Denlz merke-ıl 

İlk tem'lnatt 
Lira kun.tf 

150 00 

saatt 

14 

binasında yapılacak tadlllt ve ıtamıra.t 1162 38 87 18 1~ 
Yukarda yazılı eşyanın alım ve tamlr ltl S/9/942 perşembe gUnll hizala

rında yazılı saatlerde açık eksUtmelerı yapılacaktır. 
Şartname ve keşlt cedvell her gün komisyonda görüleblllt. bteklllerin 

bu lflere ald tartnameıerlnde yazılı veslka vıt teminat makbuzlartıe 
Galata Mumhane caddeslndeld 54 No. lu dalredekl Satınalma ltoınlsyonu-
n& mUracaatıan. ıfl78'h 

Çanakkale Belediye Reiıliğindenı 
1 - ElE'ktrlk .aantıralının altı aylık lhtlyacı olan 146 ton mangal kömllril 

bir ay müddetle ve kapalı zarf usuıııe eıuııtmeye çıkarılml.ftır. 
1 - Be-her ton kömtırün muhammen bedeli 80 Uradır. 
S - Muvnkkat teminat Ta liradır. 
' - İhalesi 10/9/94.2 petşembE' gUnll saat 15 de Çanakkale belediyesinde 

mllteşelkll encümen huzurunda yapılacaktır. 
5 - Talip olanlann mezktlr glln ve saatte belediyede ha:zır bulunmaları 

ve daha evvel bu hususta izahat almak üzere belediye muhasebesine milnı-
oaattatı U9.n olunur. .92u. 

İstanbul Jandarma Satın alma komisyonundan: 

'l'allplertn daha fazla malumat e.lmak üzere her gün mınkür servise 
muracaatlan llAn olunur. c843h 

l LAN 
ı - Halen sUAh altında bulunmayan emekli ve maliıl &ubay ve asker! 

memurların 30 Ağtıstos 942 Zafer Bayramını beraberce tes'it için o gün aaa.t 
17 de ap~ıda yazılı zevab tarafından tertip edllen toplantıya gelmeleri rica 
olunur. 

A - Generaller, T!lmen vo da.ha yukarı blrllkler& komuta etmlş o:&nlar 
Harbiye Orduevlnde Orgeneral tarafından. 

B - Beyo~lu yakasındakl subay ve memurlar Fındıklıd& Oenetaı Asım 
Tınr.ztepe tarafından. 

O - İstanbul yakasındakiler Bayezıtte Tıbbiye Okulunda General 
Nazmi Gönen tarafından. 

D - Anadolu yakamndakller Sellnıiyede General Salih Erklli tarafından. 
2 - Elbise aeroesUJr. 1927~. 

lst. Vali ve Belediye Riyasetindenı 
İstanbulda bulunan Bllyliıc Mlllet Mecll&l sayın azuıne.: 
30 ARustos Zafer Bayramı müna.sebetlle pazar gtlnU saat 10 da. Tablm 

meydanında yapılacak g~lt resmlnl takiben saat 12,30 da İnöntl ~sln1n de 
açılı' merasimi yapılacaktır. . 

tstanbulda bulunan sayın Mebusların bu törenlere huzurlarlle 4eref 
vıırmeıert rica olunur. (9286) 

İstanbul Jandarma Satin alma komisyonundan! 
Bir adedine 130 kuruıt flat tahmin edilen c2400a adet nümunı v9 oa.rt

nameslne uygun tımar fırçası 14.9.942 pazartesi gilnü sa.at 1& de tst.anbul 
Tııkslm J. Sa. Al. Ko numuzda açık eksiltme ne alınacaktır. 

Muvakkat teminat 123411 llrndır. Nilmune komisyonumuzda görUIUr. 

KULLANINIZ. TF.SIRINI DERHAL GÖRORSONOz. _ .. 

istanbul Telefon müdürlüğünden 
İdare ihtiyacı için 830 ambar kum a.Qılc ekslltme suretUe satın &lıncak.

tır. MUnakasası ~/9/942 Oumartest saat 11 d& mlldürlWc ııatınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 3112.50 Ura olup tik temlntaı 2H 
liradır. tsteklllerlrı yukarı.da yazılı gün ve saate kadar kanuni vestkası.ı. 
koml!yona müracaatıerl. Şartnamesi. her gün Levazım Dalresln-3egörilleb111r. 

(9053) 

İstanbul Deniz Komu tanhğmdan ı 
ı - Denlı Llsıeslne ve Deniz Oed.tldt Okulun& alınacak talebelerin tafı• 

Jilert 10 Ey:ül 942 alqamına kadar uzatılmıştır. 
2 - seçme sınavlan ı' Eylül 942 de ya.pıtacaktır. Tal.lplertıı lz:aht.$ 

ahnak: üzere 14 Eylül 942 günU saat 9 da kaydı kabul kom!syonunda bulun• 
maları. c92~9• 

İstanbul Mıntaka ticaret Müdürlüğündenı 

Tiftik ihracatçılarına 
Tlftııc Jhracatınm mUrakateslne dair nizamnamenin 18 lncl madde.ti 

mucibince teşekk.111 eden heıy'et bu 88 nekl tıp • nümunelerfnl izhar etm1ft1r 
Yenl tip - nUmunelertn mUdürlü~üz iHRACAT b&4 kontrolörltlğ"Ulnde 

- Slrkecl liman hanında teşh!~ edilmekte olduğu ll!n o!unur. a9278a 

25.8.942 tnrihlndekl açılc ekslltmesine istekli gelmeyen nümune ve 
rartnamesne uygun •4110• glylm nalın tm:ı.llyestne alt ekslltme on gün 
uutılmıştır. İkinci ekslltmesı 4.9.942 cQma sıınt 15 de İstanbul Takstınde 

Şartnamesi parasız a1ınır. tsteklllerln vesika ve teminat mektup veya mak
f:ıuzlnrlle blrllkte eksntme glln ve saatinde komisyonumuza gelmeleri. !il••••••• 

cı9262ı 
GÖZ TA.BiBi 

1 1.Ba.Al. komisyonumuzda yapılacaktır. Bir giyim nalın tmo.llyeslnln muh:ı.m -------------------------
men flatı 35 kuru.ştur. N:ıl demiri dalremlzden verilecektir. Gerek imallye 
Te gerekse verlleclk demire mukabil teminat 12445» llra «49• kuruştur. 
prümune her gün komisyonumuzda görülür. Şart.name'll parasız verlllr. 

JfteJcmertn k!lnuııe nll)raa ıc~eden vesikalardan başka evvelce nal imal ye 

Edebiyat fakültesi dekanhğından: 
FakUltemlz klblk Fllolaji asistanlığı mUnhaldlr. Bir yardımcı dilden 

ba4ka U.tınce ve eald G~e bilen taliplerin imtihan sOnüntl ötre~ . . 
Dr. Nazmi Aziz Selcen 

HASEKi HASTANE..Sl GÖZ MOTEHASSISI 
Un ıaat 14 tel' 18 •kadar Bayezitte Çarııkapıda Tramvay 

r m11 enehaneeinde haıtalannı kabul 


