
Halde sebze ve meyva sabş
lan 21 temmuzdan itibaren 

fatura ile yapılacak 
1 

Ticaret Vekfll iaşe 
teşkllAbnı tetkik eyle

mekle meşguldUr 

- .. 
CUMA 17 Te,mmuz 1942 Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Ferldun Es - AKşam Matbaas1 

ikinci defa pamuklu Hükômetçe satın alı BU S.4.B.A.HKİ TELGBAFLAB 

mensucat dağıtılacak nacak hububat fiatleri Askerler, işçiler 
Bu dağıtmaya 15 eylôlden :Dltlstahsilin, e~d~ e~eoeğl mahsul-

" •b den ne kadarım hükumete satacağı 

Rusyayı müda-
faa ediniz 

Elalemeyn' de 

kanlı tank 
savaşları oluyor 

ltı aren başlanacağı ümidediliyor da teshit edildi 
Kraınaya Sveda gazetesi 
halkı Rusyayı müdafaaya 

davet ediyor 

İngilizler bir ıirb geri 
aldılar, mukabil 

hücumlari tardettiler 
ın Yerli Mallar pazarlannm par- dan ve ekmek karnelerinin dağ'ı- Ankara 16 (AA > - Ticaret VckA-
ls ~Iu mens1;1cat dağıtırrundan tılması sırasında halka verilece~ Wetlnden teblilt' · edllmtştlr: 

• tl!ade edemıyenler vardır. Bu tir. Böylelikle kupon tevziatı iş.- istihsal maUyetlerlndekl umumi 
gibıler Kadıköyde Yerli Mallar Ierl üzerinden alınmış olan Yerli yük.setı.., g&z önünde tutularak hu
~aza:~. Üsküdarda Uncular Mallar pazatlan memurları, pa- bubat mahsulü rıatıerlne zam yapıl-

kagıle Galatasaray Hamam so- muklu mensucat tevzii işlerinde ması h~metçe nrar altına aıuı. 
kağında numara dağıtma yerle- çalıştırılacak, bu sayede tevziat nuştır. . 
rine, Beşiktaş ve Beykoz kayma- daha çabuk ve daha muntazam Bu karar mucıblnce bul;;day, çav-
knmııklan • . dar, mahlüt mısır, yulaf ve akdan 
nı· B na, Taksım, Şeb.remi- bır surette yapılacaktır. mahSulünün tamamından. 

' ayezıt G lata Al d · 'nahiye ın~r a ve .. em ar İstanbul vUA.yeU Yerli Mallar a) İstihsal miktarı 50 tona kadar 
ettikleri kezlerine muracaat pazar1anndan şimdiye kadar olan müstahsUlere alt bu el.ne hubu-
alab·ı takdlrde numaralarını 904 001 ldşl beşer metrelik par- batın. her birinde % 25 ının, 

•
1 eceklerdir. ' c> rst!hsal mık.tan 100 tonu teca-

Sımdiki halde İstanbul vilA- .muklu mensucat almıştır k1 bu olan müstahslllere alt bu cins hubu· 
Yetinde 120 • 150 bin kişlnin nu- suretle 4 nillyon 520 bin, 5 met- batın her birinden % 35 1n1n ve 
ınarah kuPon almadığı tahmin re pamuklu mensucat dağıtılmış c> İstt.hsal miktarı 100 tonu tcca.-
edllmektedir. Bunlann kupan- oluyor. vliz eden müstahslliere alt bu cl.ns 
lan da Verildikten sonra Yerli Yerli Mallar pazarları, pamuk- hububatın her blrlnln 50 tona ıca.-
~fallar paza l iki l bi d Iu mensucat tevzllnln çabuk yü. dar olan kısmından % 25 l.nln, 500 
~tın f . r an, ne r a,- . tondan 100 tona. kadar olan losmm-
sur a aa.Iıyetine geçecektir. Bu rütülm.esl içln bazı semtlerdeki dan % 35 ln1n ve 100 tondan fa.zla 
ın etle Şimdiye kadar pamuklu tüccarları bayt olarak llA.!ı et- kısmından da % 50 sinin, tıedeH pe-
d ensucaı dağıtımından istifaae mişti. Bundan cok lstifade edil- ştn tediye edllma sureuıe devletçe 
~enler ikinci defa ola.ralC beşer miş ve Yerli Mallar pazarlarına satın alınma.'>!Ila karar verilmiştir. 
ı~tre pamuklu mensucat alabl- tehacümün bir dereceye kadar Bu hububatın, Ticaret ve Ziraat 

eklerdir. önn alınmıştır. Fakat üç dört vekAictterı mrafından mıı.sterekcn 
AlAkadarlar, ikinci dağıtma bayiin hakklle çalışmadığı. görül- hazırlanacak: ole.n tallmatnllmede ya

faaUyetine 15 eylfilden itibaren müştür btanbul semtinde bulu- zılı müddetler zarfında toprak ma.h-
~lanaca v ümJ · . suııerı otı.stn!n veya ofis namına 
ter. B gını t etmekteOlr- nan bu üç dört bayte mensucat mübayea yapaea'lc olan T. c. Ziraat 
halk U da~ıtmada numaralar, tevzi işl yaptmlma.mamıa karar bankasının alım teşkll!tına ~da 

dağıtma birlikleri tarafın- verilmirttr. Yazılı na.tıede testim edilmesi mee
burldtr: • 

lstanbul'un hududu 
urmada~ gen· şliyor 

Balmumcu çifliği erazisi arsa haline 
konularak satılığa çıkarıldı 

B l.te~hul'un hududu. çoli genittir. daki bazı lioı arazi iç.iıı veril~ upu 
g~ >'~den Belediye hizmetlerini eenetlerinde l>uralan a.raa göeterildi
• orme te güçlk çekiliyor. Halbuki ğinden, Belediye, bina yapılmaaı ie
:Yo~ %aın~nlarda bu hududu daha zi- telr.lerl karttımda ruhaatiye nrmeğe 
•1 e ~-enlfletnıek İçin tctebbüaler ya- mecbur oluyor. 

l>ı ma~•.adır M l"' Mili' I"L la a •t B l · eıe il ı em ~e B. Proıt tanbulun pllnım yapar-
' a mumcu ·a·x: d• •• lüJı:' ara" h ,. d çı '"' onlf.r unum ken ,dırin iç ve dıımda birçok bot 

•ala d a.a'!_. e ea.tılığa ç;ık.arılmıt. a~ &ahalar bırakmııtı. Bunlardan bir 
, r an uır kıa tJ Y-L 
<la burad., ~ 8!1 mııtır. -..;uı- kımu bo.tan. meyva fiadnlığı ola: 
~ana 1 >'~nı hır mahalle mey- caktı. Kaaımpapnın meekOn olatac 

ce eceltttt H lb--1-· Beled. lt.nuııunun 8 . · . a "-"'~ . ıye a,nlan kıamırun dııından Olaneyda-
ce bu ih. ınc! madd~ mucıbm- nına kadar uzanan sahan• bu ite 
<lava t!11ı::J'J~er~n .. Beledıyelere ı,,,. tafııiıi düıünülmliftü. Şehriıı dıım· 

Diğ eaı lazımdır. daki boı yerlerde binalar yapılnuaaa 
er taraf~n tehir hududu d111n• buna da mani olmaktadır. 

Hububatın cln.C\lert 

1> Bu~ay 
2) Çavdar 
3) Mahldt 
4) Mısır 
5) Arpa 
8) Yulaf 
7) Altdan 

F1atlerin 
kilosu Kt. 

20 
15 
16 
16 
15 
18 
15 

Muayyen müacıeu zarfında. teslim 
edllmtyen hububat bu mftddetin ııı.. 

Bir gaz gemimiz 
torpillendi 

Karaya oturan geminin 
kurtarılmaıına 

çalitılıyor 

Ankara 16 (A.A) - Haber al
dığımıza göre doğu Ak.denizde 
2000 tonilatoluk bir Türk petrol 
gemili torpillenmİf ve gemi karaya 
oturmuıtur. Geminin kurtanlmasına 
çalışılmaktadır. -----

İngiliz harb gemileri 
Londra 17 CA.AJ - Da.Uy Expresse 

gör& İngiltere haıt>denbert 480 hart> 
geı:nh1 yapmıştır. 

tamından 1t1ba.fen 8.§atıda. münderiç 
tenzilll.tlı tıaUerle 20 gün daha ı;atm 
alınacaktır: 

1) Buğday 

2) Çavda! 
3) Me.hlftt 
4) .M:J.SU' 
5) Arpa. 
6) Yulaf 
7> Akdan 

10,00 
., .50 
8,00 
8,00 
'1,50 
8,00 
7.M 

Bu son milddet zarfında. da ma.Ua
nnı teslim etm1Y6Ill rnüstahsl11erln, 
mal koymalıın mllmkUn olan biltiln 
yerlet1 amnamk bulune.cak mallan 
alınaca.IP gibl eahlplert hakkında da 
mllll konuna kanununun cezat hll
kümlerl tatbik olune.cattır. 

Bu tebll#l.mizıe esas beşldl eden 365 
ve 366 numaralı karal'lar 2/18364 ve 
2/18365 sayılı Ioramanıelerıe mertyet 
mevkllne konulmuş olup bunlar 17/'1/ 
1942 tarlhl\ re~l ga?Jetede tntışar 
edecektir. 

Ankara 16 (RadYo gazetesi) - Hu
bu'ba.t ha1t'londa hllkömettn son ka· 
ran ınalOmdur. Müstahsil muayyen 
mlktan hükt\mete yeni .viiksek !fatle 
sattıktan sonm mütebe.kt mahsulü
nü. lnşest hi\kômetçc deruhde edllen 
büyük şehlrter harlcindcı serb~e 
sa.t.abllece-ktlr. Kart ll& ekmek tev· 
zllne tA.bl mer'kezlerd.ı> hububatın 
alım ve satımı memnu<!' 

Ticaret Vekaleti iaşe 
teşkilatini tetkili ediyor 
Ankara 16 (Telefon) - Ticaret ve

klll doktor B. Behçet 0-z, muhtellf 
iaşe mevzula~ meşgul olmaktadır 
Memleketin iaşe lşlerlnln tanztmİ 
rn&~dlle kunılan taş& te,.ldlltın.a 
bugünun z:lruretlerlne unun olarak 
yeni bir şekil vermek me-vzuu balıla
tir. Blıyilk lstlhlAlc merkzler1nd& ek
me~tn kartta .satıltn8BI. usuIUne de
vam edilecektir. 

Berlin sefirimiz 
B. Hüsrev Gerede 

Türkiyeye avdeti 
münaaebetile B. Hitler' e 

veda etti 

Berfin 16 (A.A.) Anadolu ajan
sının hu.sust muhabirt bildiriyor: 

Lond.ra 17 (A,A.) - Rusya.dan ge- Londra 17 (A.A.) - B.B.C.: Bu-.. 
len son haberler, cenupta Taganroıg- bnh erkenden Knhlreden gelen ha
dan Stallngrada doğru yeni bir Al- berlere göre Mısır cephestnuı merke
man ha.ınlesmln başladığını bllcllıi- zinde kanlı tank muha.rebelert oı.. 
yor. Berllnden gelen haberler, Al- maktadır. 
manian Rostoftan birkaç kilometre İngilizler çarşamba güni.1, dilşm&
uzakt& gösteriyorlarsa da Rus teb- nın zaptetmlş oldu(tu blr sırtı ceıt 
llğlerlnde bundan bahseclllmemek- alm!Jjlar, yapılan bütün mukabil ta.-
tcdlr, arruzlan püskürtmti§.1erdlr. 

Bogugar civarında muharebeler de.. Düşmanın hava faallyetl a.rtauttu. 
vam etmekte ve ümitsiz blX\ gayretle 7 düşman tayyarcsl dü.şUrfilmllştür. 
takviye kuvvetleri gettrllmektcd.lr. 2 İnglltz tayyaresi kayıptır. 
Alma.nlıır, Frasa ve Belçlkadan yenJ Kahire 16 (A.A) - Orta Şadi 
kuvvetler getlrtımişlerdlr. İngiliz tebliğine göre 15 temmuz gü-

Krasnaya Svezda gazetesi Yamıtı nü merkez kesiminde ilerleyen lngi-
blr makalede dJyor ki: cD{lfman, r k tJ • El ı ·· 
Rusyanın kalbi olan Stallngrada Her- ız u~e erı, . a emey~ ın c~nu-
llyor. Askerler, köylüler, tşçler, Rus- bundalı:ı tepe~ın batı n~a~etınde 
yayı kurtarmak lçtn bUtUn gayret- mevcut tepeyt almışlardır. E'.sır alın .. 
lerinizl sarledlnlz • mıt İle de henüz eayıSt belli değildir. 

Voronez, ev ev· müda.ta.a edllınek- Öğleden ıonra dü~manın tanklarla 
tedlr. Mare~l Vol"Ofilof. Stallngrat birli1cte yaptığı taarruz püslcürtü1-
cephesinln takvlyeslni emretmbfJr. müştür. 
Almanlar. bu cepheyi yarmak lsterl&- Şimal kesiminde dü~an 14-1' 
se ağır fednklrlıklara ve kavıplara temmuz gecesi Telalue istasyonuna 
katlanmalıdır. kıamen yerleşmeğe muvaffak olmut" 

Londra 17 (A.AJ Reubere göre tur. Fakat İngilizler, bu bölgedeld 
Voronezdc vaziyet Pek vahim olmakta tepeleri ellerinde tutuyorlar. Dü9" 
devanı etmekle beraber, Rusların mu- fı d v 
kavemetl şiddetlidir. man topçumuz tara n . an. agır atı--

Almanlar voroneute tera.W kay· rette bombardıman edılmış, bu lu~ 
dedemlyorlar Almanlar blr yerde ıimde bir miktar düşman tankı tab
nehre kadar· sürlilmfl.§ie~ başka bir rip edilmiııtir. Uçaklannuz Bingaziye 
yerde geri çelctlmeğe mecbur edllmlf- ve Tobruğa hücum etmiılerdir. 
lerdlr. 

Voronezin cenubunda vaziyet cld.
didir. Bir Macar kolordusu tıanklann 
hlma.yeslnde taarruz etmektedir. 

Moekova 17 'A.A.) - VoroneZlrı 
batl şlmalhıde ve fehrln kenar ma
hallelerinde çetin savqla11 olmaktadır. 
Şehrln bir kenar mahallesinde şld· 
deW btr meydan muh&rebeal ~ 
ıetme-ktedir. 

Alman motörlü. kuvvetıert, zapte 
dilen yerleri acele takviye etmekte ve 
copbe gerisinde blokhavzlar top. et
mektedir. 64 Alın.an tankı ve 109 t&
pu ta.hrlbedllmlştlr. 

Moskova 17 CA.A.) - Rua :kuvve~· 
lert, Almanları, Voronezln blr kenar 
ma.hallcstnden ta.rdedllıntşlerdlr. 

Voronez'de 
Ruslar 

dayanıyor 

Moıkova - Rostof 
demiryolu 3 yerinden 

kesildi 
Vichy 16 (A.A.) - Almanlar J&c». 

kova - Rostof demlryolunu üç yerin
den kesmlşlerdlr. Vorone1Jn cenu
bunda. 50 kilometrelik bir cepbe.19 
demJryolu Alman kontrolQ altında;.. 

dır, 

Voronez dolaylarında şlddeW çar
pı.şmalar devam edl'Y'Or. Doneçte R• 
mulmvemetl kınldıR't görülmek.~ 
Alınanlar, yeni.den Uerilemlşler, btll 
ha va a.lanını ve 15 t.ayyareyl zaptn. 
mı,terdlr. 

Doğuda 
kovalama . 

muharebesi Türklyeye avdeti münasebetlle 
Hariciye Nazın von Ribbentrop 
tarafından ö~le yeme~ine ve B. 
Hltler tarafından da çaya davet R l . .. Al l Muhtelif noktalarda birı 
edJlen büyük elçl B. Hüsrev O&- ua ara gore . ~ ar k R l 
rede, dün) um.umı karargA.hta 900,000; kendılen ıae ço uı gurup arı 
vedalarını yaptıktan sonra Ber- 399 000 zayiat vermitler kuıatıldı 
Un'e dönmüştür. ' 

Gazeteciler heyeti 
Berline gitti 

Seyahat.. h 

Geçimsizlik yü
zünden cinayet 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Wr1in 16 (A.A) - Alman bar 
Lonclra 17 CA.A.) - B.B.C.: Ru&lat• kumandanlığının bildirdiğine göre. 

uç afta kadar Bir terzi . kendisinden 
devanı edecek bo§anan karııını vurdu 

Alınan h .. k.. . . 
ne Berlin u ~rnetının daveti üzeri- Ôü 6 ~ür~ rnathua~1~:;:~inid .. yazt= aile g:ç~=~l:ği ;:zü~=~~';!~n:~ 
Har;ı e ıehrimizdcn ha 1~0 a . . 1 yet işlenmiıtir. Terzi 35 yaşlannda 

eyet haı h rew.et etmııtır. Al' R' c·· k 26 d 
Sadalt~uı m~ ı·~rrirjrniz Nccmeddin s.'. ızai b -~~eın'd .. arısı . dyaşın a 
t . h.ı reıs ıginde V ı. nıyey ı~ a ort yerın en vur-
eıı ın h . . aw.ıt gaz~ O 1 l 

L • u arrırı B A _ U C muıtur. ç ıene evve eıv eııen bu 
nurayct b h . .r-uım s um- ift d··rt lin k d N d' . aırnu arrirler· d • N d' ç son o ay evve e a ar ga-
fy a 1 il~ Adanada çılu: Te~. k Sö~·züı.r yet iyi geçinmişler, fakat dört ay 
.az.eteaı aelc. ur 1 Sa · k · b km 
rnüıeltL- ··rreteri Nevzat Güvenden edv:e 'dnd~ye docaskınbın evıne da" a-

y· -=pu • ıgını ı ıa e ere oıanma avam 
lisi b:İu Alın.an hükUınetinin d t- açmııbr. Mahkeme bofaDma karan· 
B Sel' n:_~ _matbuat uınurn .. ad':~.. nı dün vermit. Saniye mahkemeden 

• Ull .-.rper d rnu uru ı_ _ ı. M h t d v •• -bat tmek . e •Ynı treni - çıır.ara.; a mu papya ogru yun.ı-H: t ~tr· . e aey~ müıtür. Ali Riza da henüz ıwynldığı 
Ve s:ıe d' r e~ı. İstaayonunda VaJ• kansının pe§ini takibe koyulmuı ve 
Kırd e ıye reı~ı dokto? B. LAtfi~ bir kunduracı dükk8ınına giren Sa.ni-

ar, gazetecıler A u il k '- · · · K reti ._.. ve iman ıef Ye e onuımaır. utemıttır. adının: 
erw.an1 tarafında • a- B · 

br. Seyahatin Ü h n ugurJannıl§· - en senınla mahkemede 
ceği t4hmin edil~ afta kadar ıüre- k?nuıtum. Baıka konuşacak bir ı~ 

_ ıyor. Y•m yok. 

Ankara ünive •t h . . Demesi üzerine hiddetlenen Ali 
K .rı~ e eyetı Rıza, 1 5 santim uzunluğundaki bı-

Ank.,. arıa gıdıyor ÇakJa Saniyeyi sırtından dört bıçak 
Vekilli(fj:· 16 <':-·~} - Maarif da~be~ile ağır surette yaralamıştır. 
UnivcrsitC: t?nsıbı uzerine Ankara Alı Rıza yakalanmış, yaralı kadın 
fakültesi ile dı~. ve tarih • coğrafya hastaneye kaldırılmııtır. 
:Prof .. yukack ziraat enst't'• .. 

csor ve do 1 ı usu l • k" d k • 
kep ı o k' ·ı·k br;;~nt erinden mürek- zmır çe ır e sız üzümü 

. ışı ı ır gru A k • 
Versıtesi hafta P, n ara üni- pıyasaya çıktı .. .. sını açrnak L 
gununu orad l:utlarnak .~e ozan İzmir 16 (AA) - Senenin ilk 
temr?uz 104? cunlarte . l.1•2~~e 18 çekirdeksiz Sultaniye yaş üziim mah
kara da.s hareket e.i!_c:;k~~nu An- s~lü dlin piyasaya çıkmıştır. Satı'l 

~ l fıatı Lopl~1. 3.0-3S kuruA araaında4_ır. 

saıamon - Yangtna karşı ı;tgorta edelOm komfU ~wnıl .. ' 
Komşu - Ne dedin, ne dedin? .. 
- Pardon,, ben ö1z1 pa.tllcaıı ~ll2.r saıJ41mL. , , 

• 

Almanlan eı·~ Vorones f8hrinde Alman hava kuvvetlerine menauP, 
tutmllJctadır, ~ün gece yansı MO&- büyük tevkiller dün de KaradenW. 
kova.da neşredilen resml Rus tebll· Ka~"- k d- ._ · 1. ı 
ğinde şöyle denllmektedtr: rır.as J)'uın a&t Sovyet ıman arı-

na. taarruzlar yapmıılardır. 
cK.ita.:l.t'1llt, 18 temm~ Vo.ro. Bedin 16 (AA) -Alman ordu-

nez mıntakalannda çarplfOlalaJ:'da 1 '-- _ '- d nl v bl·v· D .. 
bulunmuşla.rdır. O&pheo1n dtaer ke· an ~ı~uman a ıgı. t~ ıgı: op 
simlerlnde zikre değer bir değ1şlltlik cepheıwun cenup keaımınde koval.., 
olmamıff;ır ma savaılan aralı1uız devam etmek .. 

Neşrecuı.e"n blr RU8 .ıa.ve tebl.lğine tedir. Diifmanın kutatılmlf ve yolla-
göre Voıronezde bazı kt\.'llmlerd9 ut n keailmit münferit ırruplan hoı yere 
harekete geçmek kabU.lyetl Sovyet.-- doğuya doğru bir yarma hareketi 
ıertn ellnded.lr. Atmenıar, burada yapmağa teoebbüı etmiılcrdir. Şi:mı
müda!aaya geçmek mnmd& b1mıt- diye kadar düflD&n tarafından veri
lardır, Rwilar Jihtı,at kuvvetleri ge- len kayıplarla elde edilen ganimetlo
tirtınJilerdtr. Vazllet Rwlarm letı.1- rin sayuı henüz teablt edüememiıtiç. 
nedir. Hava kuvvetlerimize menaup b.j: 

Ruslar, Mllerovooun cenubu ~ Y,ük tetkiller, ~et gerilerini ~ 
kisinde ilstün kuvvet.ı&do ~lfb1r.. dütman bağlantı yerlerini pddetle 
t.an sonra. yml mevzile~ oetdJ.miıter- h'ombalamıılar ve bir çok düpnU-

0 

dlrÔonun merkez ve cenup oepbe~ kollannı dağıtmışlardu. Savat uçalfo 
rinde Ruslai' gert çeid.J.melCle beraber lanmız Rostov tehrini ve Kafbi. la
muharebenin mıriLrrtk uoktffsn; YlStn-.ı müteaddit limanlannı bomb. 
teşkil eden voronezde bllyük gayre~ ve mitrab'öz yağmuruna tutmuılaı
ler sıa,rllediyorlar. Alman lleı1leylf.l. d.u. Harb bakımından Roıtov feh
nln yavaşladığına dalr emareler var· rinde önemli ıayılan hedeflerde bO
dır. yük yangınlar çıkmııtır. Aynca, hG-

Londra 1 7 (A.A.) - B. B. C. ı yük bir yük gemisi tam isabetle !>.,. 
Moıkova' da neıredilen hususi bir hnlmışbr. 
tebliğde 15 mayıstan 15 temmuza Düşman ehemmiyetli tank kuv
kadar Almanlar, 350,000 l ölü ol- vetleri ve zırhlı teıkillerle Voronea 
rnak Üzere 900,000 zayiat vermİ§- köprübaşına karşı yaptığı taarruzla-o 
lerdir. Almanlar 2000 top, 2900 ra devam etmiştir. Kara kıtalarımua 
tank ve en az 3000 uçak kaybetmit- fuwa kuvvetlerimizle sıkı bir işbir• 
lerdir. )iği yaparak dü§lllanın bütün hücum• 

Ruslar İle öl<ı. yaralı ve esir olarak lannı kanlı kayıplar verdirmek sure-
l 399,000 zayiat .vermişlerdir. 1905 tile püskürtmüştür. Doğu cephesinin 
1 top, 940 t~nk !.! .llli u~ k_aybet- başka bütün kesimler~de yalnız mevı 
ı ~er.Sif. zil ehemmiyette aava}lar olmuştur. 
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BEB 'l'ELDER ''(~~~~ı=~ H=AR=B=ci=uR=U_M~u=·~'" 
Alman ordusunl1n taarrllZU 

Bugünün kokusu .. 

A vrupayı dolaşan gazet eciler, eskiden oralardaki lüksü, 
eğlenceyi, zevJa, safayı anlata anlata bitiremezlerdJ. Av

rupa mektubu bir nevi «Zevku safa destanı» halinde idi. Hattl 
buradan gönderilen yaldızlı tasvirler bütün dünyada bir «Nice)}, 
«Dcauvillen, «Juan ıes -painexl) edebiyatı doğurmuştu. 

Şark cephesinde ricatin 
tanzimi meselesi muazzam bir şekil aldı 1 

Halbuki bugün gazeteci Avnıpada bambaşka şeyler bulup 
yazıyor. Yeni Avrupa mektubunda ancak iki dilim domatesle 15 
tane kirazdan ibaret lüks yemeklere ve kırlarda otlarla kannla
rını doyuran insanlara rasgeliyonız. 

Dün bit' arkadaşım bana bu çeşitten bir Avrupa mektubu 

A vrupada Jiarbin i.kibeti Sovyef Baıkomutan· 
lığınin Şark cepliesindeki ricali tanzim edip 

edememesine bağlidir 

Merkez cephesinin iki ucunda da 
mühim hareketler başladı 

gösterdi. Muhanir anlatıyor: 
<ıMetrova bindim. Yanımda tanımadığım bir adam bumunu Kursk - Harkof taarruzunun•------------. 

h Yazanı J.avaya kaldırmış, etrafı kokluyordu. Bir arahk bana döndü, a - Don nehrini geçtiğini ve şark 
bapça: cephesinin cenup kesiminde ınü- M. Şevki Yazman Alman ordusunun hareketi 

- Ne ırüzeJ peynir kokuyor!.. Hem de "gravyera)) peyniri bu! •• him bir ricat hareketinin başla- gün geçtikçe geni§lemekte ve 
it:- f muazzam ' bir ıek.il almaktadır. 

Evet, evet!. Ta kendisi.. Siz de mi kokuyor? .• dedi. «Hayın> ceva· dığıru Sovyetler de cila etmek- dusu süratle sarılır ve şimdiye Cephenin cenup .b.snunda mu-
bını verdim. Bu ~efer ben de etrah kokladmı. Hakikaten nefis bir ted.lrler. Yarık hayli büyüktür kadar Almanlar İskender1ye ve 
Pevnir kokusu etrafı kap1amıQtı. Nihayet bir koku anteni halin- ve en az Kursktan Karadenize Nil deltasını t.,gal etmiş bulunur.. harebe bir takip ha.rbi teklini 

:t "1 alml§tır. Ruslar burada Don 
deki burnunu sağa soıa çeviren yanımdaki adam işi keşfetti. Ko· kadar uzıyan cephe hakkında Iardı. İngiliz baş komutanlığının nehrinin garblnde bulunan kuv-
lm ilerimizdeki şi,rnan bir kadından geliyordu. 'Metrodan çıkar- şimdiki esas istikametinde tas- bu üstatca hareketi Mısırın !ki.. vetlerinin çember içine alınma-
lı:en erkek yolca, şişman kadının omuz peşinde ciğerlerini doldu- hihler yapılarak durdurulmasına beti üzerinde ne dereceye kadar sına mani olmak için acele çe· 
nırcaınna peynir kokusunu içine çekiyor, koklamak deği1. onu imkan yoktur. Hiç değilse bu tesir edecektir bilemeyiz. Bu, kiJiyorlar. Dünkü Sovyet tebliği 
~deta içiyordu. Ben de kendi hesabıma fırsattan istifade ederek cephe parçasının hayli gerilere bundan sonra her fld tarafın Millerovo ve Bogucar ıehirleri· 
hlr kaç df'rln nefes aldım ... Oh ne tesirli koku! .. Ne i1Mıi rayi· çekilmesi 2anıreti kendishıl gös- alacağı ihtiyatlara bağlıdır. Fa.. nin tahliye edildiğini bildiriyor-
ha! .. )) Canım gravyera kokusu! .. Şişman kadın böyle bir koku termiş bulunmaktadır. kat İngUizlere bugünkü bekleme du. Mi!Ierovo, Moskova • Ros· 
taş1d1LTı için ftdeta mağrur bir eda ne önümüzden geçti,.)) Bu çeşit cephe parçalan geri şansını veren dahi boş komutan.. tof demiryolu tizerindedir. Bu 

1938 senesinde bu kadın aynı koku ile metroya binmiş ol- alınırken büyük silsileler veya 1anrun siil'atli ricatte gösterdiği §ehrln garbindeki Vorogilovgra-
!ıaydı, vanınr1an geçenler bunınJanm tıkarlar ve homurdanır- geniş nehirler gibi mühim ma.- dirayettir. Eğer Sovyet baş ko- dm ve diğer bazı şehirlerin ele 
1ardı. n ialar yeni tutulacak mevzilerin mutanlığı da yanlan cephe ak- boşaltılması beklenebilir. Alman-

Eskiden nakil vac;ıtalannda bunınJann uçlan daha 'Ziyade tAyinlııde baş komutanlara çok samında, ancak ufak hareketler lar bugünkü aüratle ilerlemekte 
yasemin, levlak veya başka bir çiçek kokan şık kadınlara çev- yardım eder. Fakat .. Sovyet ce· için muvaffakıyetler '7A.deden devam ederlerse bir kaç giin 
rilirdi, şimdi burunların rotası değişti. PeynJr kokan kadın, ya· nup kanadında boyle müsait adım adım müdafaa işini bıra- içinde Rostofun önüne gelecek· 
semin kokan kadın ~ö1gede bırakıyor. mftnialar da bulwımamaktadır. karak büyük kısımlarile tutuna~ lerclir. 

Harhden evvel dünya lavanta fabrikaları «En kışkırtıcı ko- Don nehrinin istikamet ve '7azi- bilecek bir hatta düşmandan ev~ Boııucar, Don nehrinin gar~ 
Jru ,ı yu an:vorlardı. Bunun etrafında müsabakalar, tahliller, ter- yeti sağlam cephe tutmaya mü- vel çekilebilirse cenup kanadını bindedir. Burasını alan Alman-

Doiu cephesinde: merkez kesiminde de iki mühim 1 

!ıareket göze çarpmaktadır. Bun
lardan biri Voroneıı' den §İmal 
doğuya, diğeri Katinin' den do
ğuya doğrudur. Bu iki mıntaka
cla çok ıiddetli muharebeler olu-. 
yor. Dün Moskova ve Londra
dan gelen haberler Kalinin ~e 
Voronez mıntakalarında Alman 
iıücumlarının devam ettiğini bil
diriyordu. 

Buradaki muharebelerin ce• 
nup cephesindeki hareket ka
dar, belki ondan ziyade ehem
miyeti vardır. Alman kuvvetleri 
bu iki noktada Rus cephesinde 
gedik açarak büyük kuvvetlerle ı 
bu gediği genişletmeğe muvaffak 

1 
olursa Rus merkez ordusu çok 
tehlikeli bir duruma düşebilir. 
Bunun için buradaki muharebe
leri dikkatle takibehnek lazım· 
dır. 
Mmrdaı 

kipler yapılmıştı. Bu.,!!iinün «en kışkırtıcı kokusu» peynir, su- sait degv ildir. Diğer taraftan bun- ve dolayısile bütün cepheyi yıkıl· lann nehri geçerek Stalingrad· a 
k iki • • l Cephenir,. muhtelif noktalann-

cuk veya başka bir gıda maddesi kokusudur. lar şimal tara. flarından geçilmiş- maktan alıkoyar. Aksit kadirde aT§l tazy erını arttırma an 
kl b ı B S 1 d Cla muharebeler şiddetlenmiştir. 

Şimdi "Ski roman isim1erlnidii<:-iiniiyonım. aKame1yalı ka- tir. O halde rıcati taI12im bahsi'n- tehlike büyüktür. Kabul etmek be ene i ir. uraaı ta ingra • "" -..:-- k f d d Dün Londra' dan gelen haberle-
dın», <cSiyalılı kadının kokusu)), «Leylak koku1an arasında..» de Kızılordu baş komutanının }Azım.dır ki müsait fırsatı gören dan 350 ilometre mesa e e ir, re göre Mihver kuvvetleri, İngi-

Artık bun1ann yerine yenilerini bekllyebfllriz: «Sucuklu Ul- işi biraz daha rn~külleşmiştir. komutanın saldırmam nasıl bü Lorıclra radyosu Stalingrad'a !izlerin son hafta içinde zaptet-
hana kokan kallm», «Izgarada kızaran pastırma kokulan ara- Vakıa Volga'nın vaziyeti bir ...,'\D- bir maharet ise vaziyeti mü- karşı tehlikenin arttığından ba· 

.1"'""' h' 1 ş· d' · · ti d" tikleri T ellülisa istasyonuna hü-sında .. ,)) - H. müdafaaya müsaittir. Fakat bi- salt görmeyince çekilmek de o ıs e: « ım 1 arazı vazıye uş-
1 h. el d. Ç" k.. Stali cum ederek burada kısmen yer-zatihi Volgaya ulaşmak Alman kadar büyük bir maharettir. manm e ın e ır. un u n-

grad'a. kadar <SnUnde ne nehir, leşmeğe muvaffak olmuştur. 
isteklerinin başı'Ilda gelir. Bura- Harektitın müteakip safhası ne dağ, ne de &rızıı vardır. Al- Londra, yüksek arazinin hala 
ya kadar çekilmekle Almanlann hakkında mütalaa yürütülürken manlar bu §ehri almağa muvaf- lngilizlerin elinde bulunduğunu 
en büyük hedeflerine varması bazı mütehassıslar Alınanlann fak olurlarsa Rusya'nın petrol ve İngiliz topçusunun Mihver 
temin edilmiş olur. Zira Volga Kafkas petrollerine duydu.klan ve benzin yolu keaileccği gibi kuvvetlerini şiddetli ateş altına 
Kafkas petrollerinin Rusya içe- büyük ihtiyaç dolayıslle bu tara- Kafkasya ordusuna teçhizat gön- aldığını bilclirmektedir. Alman-
risine dağıtılması işinde e'l1 bü· fa sarkmalarını muhtemel gör- dermek imldnı da kalmzyacak- lar son muharebelerde 1200 ka-

KUŞ BAKISI: 

Tahta ayakkabllar 
yük rolü oynamaktadır. Bundan mektedtrler. Vakıa bugünkü mo- hr> demiştir. dar esir aldıklarını söylüyorlar. 

Üç serıedenberi ııliren harb, Av- rak mütareke akdettikten aonra başka Volga '1Misi şimalde ka- tör harbi dolayımle petrole olan Doğu cephesinin cenup kıs- Jngilizler de bir çok esir aldık-
ıupanın her tarafında kösele aanayi- müthiş bir kösele kıtlığı ile karıııla§· lacak Sovyet cephe aksamının ihtiyaç sonsuzdur ve Alınanlann ında taarruz devam ederken lannı haber veriyorlar. 
inde de büyük bir buhran doğur- ml§tıT. tabü ikmal mıntakası olan şarkt Kafkas petrollerine karşı büyük 'm m m m - • m m m m m m # 
muştur. Deri ve köselenin milyonlar- Hükumet, memlekette mevcut kö- Rusya ile muvasala.sının kesil- ! istiyaklar göstermesi de tabiidir.' #V~ - -

0 

j--
0 

- - --~~ J-

ea askerden mürekkep ordulann ih- sele stoklannı tesıbit etmi§ ve bütün mesine müsait en tabii hareka.t l Ancak Kafkas petrollerine karşı Yedikule Mahkemelerde 
tiyaçlannı karşılamağa tahsis edil- Fransada 1942 senesi içinde a,ıcak sahasını da teşkil etmektedir.

1 
hareket bu istekten daha ziyade • 

mesi, Avrupa memleketlerinde sivil 5 _ 6 milıyon çift ayakkabı imaline Bir defa Volgaya van1ıp Sovyet Kızılorduyu bu kaynaktan mah- gazhane Sinden 
halkın ayakkabı il-tiyacını teminde yetebilecek kösele yapılabileceğini şimal ordusunun Kafkas petrol rum etmek esasına dayanır. Bir k • • • • le. lar 
günden güne artan zorluklara aebe- görmüş.tür. lstihııalabn bu müthiş az· kaynaklarile a!Akası kesildikten, defa Almanlar Kafkasyayı işgal 0 m U r a n 5 ekmek karnesi ! 

Misafir gittiği evin 
konsolundan aşırmış! 

lıoluyor. Kösele ve deri hususunda lığı ve halku: günden güne artan ih- yani motörlil vasıtalar ·bakımın- eder etmez bu kaynaklardan he- Yedikule gazhanesine kömür al
büyük sıkıntılar çeken ve ağır mah- tiyaçlan karşısında köselenin yerini dan z!lafa uğratıldıktan sonra rı:en faydalanacaklarını pek dü- mağa giden halk, garip bir 9ahneye 
rumiyetlere katlanan me~leketlerin tutabilecek başka bir maddenin ara- harekata. bir çok bakımd~n (İk- şünemezler. Bu sahanın ~ovy:t- şahit oluyor. Arabacı kahyası old~: 
başında Fransa gelmektedır, Fransız- nılmaın mecburiyeti hasıl olmuş ve mal, ı:ıehır nakliyatı vesaıre). ~a- lerce çok esash tahrip edıleceg'i- ğunu söyliyen Arif namında hırı 
lar, deri ve bilhassa kösele yokluğu- ayakkabılann tabanlarını tahtadan ha m~sait o~an Volga va.~~ın- nl bilirler. Hem Sovyetler bu işte gazhanenin kapısı 8,ı.ünde durarak Misafir olarak gittiği bir arkada
ııu, ayillabılann tabanlarını tahta- yapmağa karar verilmi,tir. den şımale dogru hareket edilirse , üstaddtır, hem de petrol kuyu.la- halkın alacağı kömürü naklettirmek tının evinden ekmek karnesi hınız
dan yapmak suretile gidermeğe ça- Bugün Fransada tahta ayakkabı o .. v~kit . Kızılord~~ durumu 

1 
nnın ve tesisatının tahribi ko- için hariçten getirdiği arabalan geri lığı yapan Hüseyin adında bir genç 

Lşıyorlar. sanayii, ihtiyacın ve yokluğun do· butün bütüne güçleşı.r. O halde laydır. Bundan dolayı Volgaya çevirmekte ve işlemekten menet· yakalanatak Adliyeye verilmi§tir. 
Ayakkabılarda tahta kullanılması ğurduğu mecburiyet yüzünden, eon baslamış olan ricatin Volgaya varlıdıktan sonra petrolü ele ge- mekteclir. Kahyanın istediği yüksek Yapılan tahkikata nazaran Hüseyin 

yeni bir şey değildir. Deri ıanayii derece inkişaf etmiş ve cidden zarif \1ardınlmadan evvel durdun~.lup çirmekten 2iyade Kızılordunun fiatı vermezseniz, kömürünüzü. nak· bir gün arkadaşı Ohanesin Kumkapı 
bugünkü ilerleme seviyesine varmaz- 81Yakkabılann yapılmasına muıvaffa· durdurulmaması şark cephesınin. petrolden ma.h.rum. kalınası ve !ettiremezsiniz. ~u hareket, b~et civanndak.i evine misafir1iğe gitmiş-
dan evveJ, ayalı:abılann tabanları kıyet hasıl olmuştur. ve dolayısile Avrupada harb dll· Kızılordunun imhası fikri, mü- ııerbestiııİlle ve halkın menfaatıne tir. Hüseyini l)'Ukarıda bir odaya al. 
tahtadan yapılırd •. Fakat köselecilik F d k- 1 ki .. .. .. rumunun can alacak noktasını teaklp harekatı tayin edecektir. aykındır. Arabacı kahyasının bu mışlar ve yemek zamanı olduğu için 
gelişince ayakkabıcılıkta tahtanın d r~nıı~ a hııe e yo Ü~ ~zun- teşkil etmektedir. Surası da var kt Volga.ya var- hareketi hir çok defalar P?l~~. ıikA- sofra hazırlamak üzere Ohanes ocla-
lullanılması tamamile bırakılmış- end ogan ta ta ayab'" .~ ıAgıyme Ricati tanzim işinin harb ha- mak. Kafkasyayı esasen Kızılor- yet edilmiş, fakat Uhya bıldıgmden dan çıkmıştır. Hü.seyin odada yalnız 

Y 1 F k .. l'"l . mo ası, yavaı yavaş utun vrupa kAtı .. ıind ki h t1 l'" .. t L ] fı L .. b l mıştır. a nız ramıız oy u erı l k 1 in 1m Ş k . . re cı. uze e aya ro unun du kütlesinden ayıracaA"t için nts- şaşmamış ır. a.a ınca etra a.anşhrmaga aş anu§ 
tab 1 t ht d 1 k b k mem e et er e yayı ıştır. 1 gıyı- ühi misalini b ·· h d k" ·· alın ğ ]c·· deki k l ·· ·· ·· ..... d a~ an. a 1 a cl~n ı:ı ı b'a a unj nen birçok kadınlar, kösele ayakkbı en m m . ~ onİngun beten az kuvvetlerle Kafkasya DUn gaz ane en. omur a a ve oşe onso un kgkz~u ·~~gı 
_?r~ ~~ ... ~~r e~b_ı. h b~t, dırı;,z ~e yerine, tahtadan yapılmış olan iıık.ar- ~vve~ şlınatıı Afriğı kadaki ··sıe~ istikametinde hareket zaten giden tanıdığımız hır ~td lclhya~~ z7~n b;f .. tan~ e~mh a~esi gor-k! ~ ıgk~ı~ gı ı, ar: ogukku~u pinleri tercih ediyorlar. Fakat ne ga- aş 1 omu anlı bize go tngu·ş mümkün olabilecektir. Binaena- arabaları çevirmeıl yüzü~ en on ir m otür. k use:r<la1ı:·u k raaT .açır;;a

lı: oİle el ıt ıgı, gen: t ~a a~a a ı riptir ki, maliyet fiati birkaç lirayı ve i'at etmiştir. Eğer . .1~ leyh Volga sahilinde en yakın lira fazla nakliyeB Uk~~ı vehe e mıı] v~ d1;so ı adden ek me 
u anı maınnı en on ıa a çı annıı· geçmiyen bu tahta ayakkabılar. son ~~ ~mutanı Auchinleck b~~ ve mühim hede! Stallngradın tu- muztar kalmıohr. u {~~ın al"i:e- yer ~tır ... ıd ten ııon:;:. o

1 
a. akçı dr:1!şİ 

hr.B' F .. derece yük.sek fiatlerle ııatılmakta ve üromuta sanatına d~le tulması takdirinde büyük lruv- ketine bir nihayet verme ıçd-1ik'- a. a- tı~. .?algı a ev ıı ekıpherı l clenkl ısın 
ır ransız m~cmu1aııının ~zdıgı- bu ihtikar, kaclınlann bunlara rağ- eden s atll bir kararla seneler- vetlerin şimale, ta.il bir kuvvetin dar mahmların nazarı a.atine K.?rmı· uı ekr ıve yem .. a:zır a ı tar~nı 

nda göre, F1ransızd.ır.ös7e e sanilayıi har~f- betini azaltmak ıöyle dunun, gün· denberi hazırlanmış bulunan de Kafkaslara doğru hareket arzederiz. 
1
soy ıydere a~1ırn:ıası ıçın ısrar e mır 

en evve sene e 5 m yon çı t den güne hmçılamaktadır. Mersa Matruh mevzilerinin ca· yapması kabildir. . kl _ erae e, use~ın: . . . 
kk b 1 k t..·· I "b · k larak b tek t * Yobul ailelerin çacu anna. pa Çok mühım bir ııımı unutmu§· ay~ a ı yapı masına yetece .ır.ose e -ıı-ıtıınnııııımmnmının11nmutııımnıııuınmm111m zı esme apı urayı r e • • ............................ Sll......... ·ı k k l ak t - . . l . al 

•e deri imal ediyordu. Bu iııtihııa1at . memiş ve bir kaç gün olsun mu· * B k dm blrt fö rasız olarak ven ece ıe er er P e hun. Şıındı hatınma ııe dı. Derh 
O ... k F .. * Karagilmrükte oturan Şükra.n . ey ozda All a da. şo r h ]' d n.azulanınaktadır 'tm IA 

e aşagı yu .•~ . ransada senede nu- adında on da. bir kız bab etteki harebeyı burada kabul etmiş ol- Gafur'un kamyonu ile giderken kam- a ın e.. ..... . .. . . gı .em a~m. 
fus başına ıkı çift ayakkabı yapılı- dut ağae~, bastı~ dal bıa- saydı bugün El Alemeyn mev- , yonun sarsıntısından muvazenesinl * .Ögrendıg~mıze gore •Y. başın- D.ıye telaş1a sıwuşmuştur. . 
yordu. ra11: düşüp yaralanmıştır, Şükran Ha.- ziinde tutunmasına imk!n yok· 

1 
kaybederek düşmüş, muhtelif yerle- dan ıtı"baren ~ıyua:ra bol miktarda Bıraz. sonra .?hanes kamelerı alıy 

Fransa Almanyanlara mağlup ola- seki hasta.nesbıe kaldınlmıştır. tu. Zaten çok zayiat vermiş or- ?inden yaralanmıştır. toz şeker venlecektır. fırına gıtmek uzere yukaıya çıktıgı 
~~!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!"'!!~~~~""""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zaman konsolda karne] erı bulama-

~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!~~~ • • •• nuı~H~e~n~lcarnel~~~ı~ 
«- Ona da aldırma... Yarın, koynumda ... - diye Esircizade, ba- tamam ... lk~ ltugtan. hırı v_uru~du ••• anlıyarak polise haber vermiştir. 

ikindi üzeri, biitün hu patırtıları at- şını eğdi, gözlerini muhatabından Karg~ cavlagı çektı... Şımdı cı~.a Hüseyin Adliyeye verilmiş, Sul· 
]atmış bulunacakaın, Emin ... Adalar çevireli. hüına yı ele geçirmekte.·· Şu par§O- tanahmet ikinci ıu1h ceza mahkeme
denizinin maviliğini tayyederek Av· «- Hacı Mehmet efendi eczayı men ...• Jıte .. .' .. .. .. mde yaplan sorgusunda hırsızlık au
rupamn ıakin Cennetine lcavuşa- getirsin ... Şu parş~mene ıürelim... Üzermdekı bagı aceley)e çoz~uka çunu inkar etmi§ ve: • 
cakııın ..• Biraz daha metanet, ce.sa· Yazıııının ne olduğu anlqılsın ... El c- Bu ne? .•• Bomboş pır • - Karneleri çalmadım. Onları 
ret ... Çoğu ııitti, azı kaldu fenerinin 111ğında okur, definenin ye- ğıt ... > eli.Ye cloaakaldı: ] ] d bana Ohanes verdi -ve satmamı ııöy-

BİLL0RŞİŞE 
D.ikkatini gözlerine teksif etmiıti. rini bulur, sizdeki anahtarla da. aça• Fa.kat, yanında ıöy e yazı ıy t. ledi. 

Yazanı: (Vl • NA) Şimdi. hsbğın pek yakınında bU"" rız .•. Emanetleri alır, ferman edilen Onu okudu: Demiştir. Paralan ne yapbğı eo-
. , lunuyor. yere gider, bekleriz ... > diyecektL cPeaıbe kapaklı ldiçük bill6r tile- rulunca dat _ 

Sultan Hamit burada ~n ;v:a: 1 .Br; korunun kuytuluğuna ıır• Ve, itte, k.i,\tüğe dayanmış, kol· Fakat bun1an aöylemesitıe imkan nin içindeki eczalı taf)8r 1Mı kQI& - Kame paralarını Ohanese ver-
man, en ihtiyatkar sıyaaemu mıft.i. lan teati lı:ulpu gibi beline dayab bir olamadı. üzerine ıUrülünce bir J82' belirecek- diın. Beraber Floryaya gitdc. Bir~r 
göstermiştir. Fak.at, her te!e . c- P~ola ~e!'111e~ zama?ı gel- aclam... Ba§ında acayip bir külah Hatt& gık bile djyemecl}. _ tir. O talimatnameye göre hareket tane de kı~ ark~~aı ~uld~. ve b~ 
rağrnben, saf ltankahnı nadsı1 k~ybebttıyd.- lıd~!>v ~ dbıy~ d~ıü~dulim. - Bır yan• var amma, Köse Emin. haamını tanı• Sultan Hamide gecelen l:>ol hd~l edilip emanelfer çıkarılacak Te fer- paralarla yıyip ıçtp eglendik:. Po119 
tıe, u se er, ozunu a ..ay e ı- pıga &Ur 11P gıtmıye aman ... > makta güçlük çekmedi: okuduğu cinai romanlardan öğren ı- buyuru) ötUrül ek karakolunda beni eıkıştırdıklan içi~ 
yor ... Define elinden gidiyor ... Ben, Hançerini avucwıun içine aak.la.- c- VtMY açıkgözl _ dedi. _ ği nazariyeleri kininin, nefretinin ~an an yere 1 ee • ç.aldığunı sl:SylemI~tim. O ifadem: 
llb?ratuv~r ~obayı ~b~ . üzerin ele d.ılı:.tan aonra, ellerini göğsünde çap- Kııyafetini değigtirmiş ..• Amma. kur- verdiği soğukkanlılığa ııığınarak, Kö- tır.> doğru değil. Muhakeme baıka gün~ 
zehır tecrubesı yapıldıgı ıçın •eneler- razladı. . nazlığı para etmiyecek ... > sıe Emin muvaffakıyetle tatbik e~ Köse, tela~la: bırakı1m.ı§tır. 
dir itibaıde sayılan adam, Çeşnici- Kulağına, arka taraftan bır çıtırtı Araların ela üç beı adımlık bir me• ınişti. c- Hangi billQr §İge} . • • Ha.ngi ----- _ _ 
başının yamağı, tarihin en son ak çalmmışh. Bir an tereddüt göstereli: aafe hlmışh; ak ağa, sesine tath bir Göğsünde çaprazladığı kol, bir an mavi taşlar>. .. > diye ilk defa ola.. Kuyumcular çarıısında: 
ağası, fırsat ankasuı tam zamanın- <-Kim olsa gerek ... Bu saatte ... mürailik ifadesi verip fmldar gibi içinde, gimşek süratile hanya kalktı. rak soğukkanlılığını. kaybetti. d .. t d .. kkan yandi 
da yakalamak için ta~ı nasıl gediğine Bu yerde ... > bir ıeale: Kalkmasile inmesi bir oldu. Eslrciza- Ve telaııla, cesedın üzerini arama- or U 
getirmek iktidannda olduğumu gös· Ve ıonra derhal gene kendi ken- - Akşam şerifler hayırlı olsun, de de ne bir ses, ne bir nefes, ne bir ğa koyuldu: Dün saat 16 sıralarında. Ka.palıçal'.• 
tereceğim . .. Bir taşla iki kuş vuraca- dini temin etti: velinimetzademl - dedi. haykırış, ne bir kımı1danıg... «-Bana bundan bahsedilmemi§• şıda. bir yangın çıkmış, dört dUkkAn 
ğım ... Biri hüma kuşu, O anka ... O c- Adam een de ... Kim olabi- - Akşam ııerifler hayırlı olsun, Ayakta fazla sallanmadı bile ... ti ... Yalnız par§Ömen kağıtaki (Yl!.Zl ~=~~~apıl~~~r::.a.ta~;:~~ 
define ... Öbürü dt o uğursuz kar- lir ... Benim burad:. şu anda mevcu· ağa hazretleri ... Tam zamanın"da teş· Fıshk ağacının dibine yığılıverdi. denmİ§tİ... Hani şi§er ... Telaşla bu• Hüsnü'nün dükkAnı.nda benzin ocağını 
ga ... Esirci Abdülkadirin oğlu Bi- cliyetimden kimse §Üpheleaernez ... rif buyuruldu. Ben de ıizden pek az Köse Eminin elleri titremiyordu. lamzyor muyum'> .•. Yoksa Bilal yol· yakıp üzerine koydukları su kabınl 
l&.I ... Sözde ve!Kıimetim olan o me- Şeytanın ta kendisi bile niyetlerimin evvel gelmiş.tim... Sağlıcakla şu Cebinden çıkardığı minimini feneri da mı kaybetti} ··· Evdo .~i. ~n;ıt· kaYPatırlarken ocak birdenbire par-
zarını kirlettiğim herif, na~ıI benim ne olduğunu anlıyamaz ... ~ müşkül İ§i bir nihayetlendirsek... yaktı: tu} .. · Acaba Sultan Hamıt ışın ıçıne ıamış ve alevler etrafa. yayılmıştır. 4 
neslimi istikbale bağlıyan zinciri ko- Uzakta bir yaylım ateş işitildi... Tabii parşömen ltağıdı getirmişsi- <- Bir yerim.: kan bulaştıysa da baş~a bir adam dah~ mı katarak şi-

1 
dükkftn yandıktan sonra ateşin dahli 

pardiyse, ben de onıt aynı suretle Küçük Osmanı titreten silah ıesi ... nizdir... "lfl temizlemesi kolay.. . ilk İş, §U han- şeyı ona emanet ettı ~ '> fıı.zla genişlemesine meydan verllme-
------~--------~___..~_. . .,... ___________ -Jl---.ı:_r~ıl....- '-..1! ,.,ı • ....b.Jhe indirmek... Hah_ Arkuı var) den söndürülmüştür. 

AŞK VE MACERA ROMANI 
Tefrika No. 7 
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Sahife ~ 

1 ~rm~c~i~n~1 I 18 Temmuz Çuınartee,! ~ au~kder• 

BEYAZ PARK'TA 
12,30 program, 12,33 Kadınlardan 

Fasıl şa.rkılan. 12,46 Ajana ha.berlert, 
13 Fasıl şarkılan, 18,03 Fa.sıl heyeti, 
18. 40 Milzlk (PJ.). 

0

19 Konuqma, 
19,15 Müzik (Pl.). 19,30 Ajana 
haberleri. 19,45 KlD.slk Tilrk müzl.ğl. 
20.u Radyo gazetesi. 20,46 saz eser
leri. 21 Ziraat ta.kvlml, 21,10 Temsll, 
22 Salon orkestrası. 23.30 AJans ha. 
berıeri ve borsalar. 

18 Temmuz cumarte i sabahı 
7 ,30 Program. '7 ,32 Haftanın beden 

terbiyesi programı, '7,40 AfaM habet
Ierl. '7.55 MUzlk (Pl.) 
ıımı•• •nnıınnuuıt1ıı111ıtııın11uıııuıumm1ıueu•ı• ı ıı1Mı-

Köşk .---., 
Sarıyer, H;dayetin bağı · nam 

mesire karııısında 8 7 numaralı 
takriben bir buçuk dönüm çam, 
mar ılya ve yemiş ağaçlarile 
bezenmi' bir bahçe içerisinde üç 
katta yedi oda iki sofa. Harem 
selamlık gibi iki daire olarak 
kullanılabilir. Ayn iki kapılı. On 
sekiz temmuz cumartesi saat on-

epÜ: aanatur Müzeyyen Senar 
ve Necati Tokyay konseri 1 

(Hep beraber bir prki söyliyelim) : Neıe ve etlcnco gecesi, caz. 
varyete, komedi ve ıark danalan. Konaomuyon 45 liuruftur. 
İstanbul ve dvar köylere vesaiti nakliye temin olunmuç ur. 

T icaret v e Zahire Borsası 
intihabı hakkında 

intihap Hey' etinden: 
1 - Temmuz 942 nihayetinde müddeti hitam l>ulacali olan Tica

ret ve Zahire borsaaı heyeti idaresinin yeniden fcra edilecek intihaba
tında intihap etmek ve intihap olunmak hakkım haiz olanlann listeleri 
b'ugünden itibaren oda ve borsa koridor ı:a salooların'\ asılmııtır. Bir 
itirazı olanlann üç gün zarfında 20 Temmuz 1942 pazartesi gUnü ak
ıamma kadar - yazı ile intihap heyetine müracaatlan. 

2 - İntihabat 24 Temmuz 942 tarlhine müsadif cuma günü saat 
on oirden on üçe kadar icra edileceğinden hakkı intihabı haiz olanlann 
mezkur gün ve saatte Borsa idare heyeti salonuna gelerek reylerini 
istimal etmeleri ilan olunur. 

birde Reyoı;lu dördüncü, sulh 1 s hl k • 
hukuk mahkemesi tarafından '6 a 1 yep yenı 
kati ihalesi yapılıp satılacaktır. 
Muhammen kıymeti eekiz bin Her şeyi tamam meşhur Halil ustanın 

sandal -~ 
yapml 

- liradır. M d D . b l o a enız anyo arına müracaat. 
İLAN T ASHIHt 

İhracat tacirlerine 1 
Sedilvhasile Gazetemizin dunk.ü ı 

iHRAC·AT TACiRLERiNE 
nü ha ında ne redilen ve (İthalatçı Jth J"' t •h t B• J•kı • 
ve 1hracatçı Birlikleri Umumi katip- a a Çl Ve 1 raca Çl ı r l eri 
liğinden) verilmiı ilandaki müracaat um u m i katip 1 i g"" inden: 
tarihi 20/7 /942 PAZARTESl ol-
duğu yazılacakken tertip ehvi ola- 1 Haziran 942 tarihinde İhracat vergisinin yüzde üçten yüzde 
rak 20/6/942 şeklinde dizilmiştir. ona iblağı münasebetile 30/5/942 tarihinden · evvel hariçteki 
Ta hih ve tavzihi kevfiyet olunur. firmalar ile satış mukavelesi akdetmiş ve hu satışları Bir

likler Umumi katipliğinde tescil ettirmiş bı..looan ihracatçıların, 
Zayi - Ayvacık Nüfus memurlğun- 1 ) Satış mukavelesine mevzu olan malın hangi tarihte müba-

dan rlldığım nufus cüzdanımla, lçe- yaa edildiğini, 
rlsinde bulunan IstlklU barblnı mu- 2) Mübayaıı edilen malların evnfı ile h!lngi depoda bulun-
teaklp Ezine Askerlik tubesinden al-
dığım tezkeremi geçen pazar günü duğunu 
Bo3tancı _ Erenköy asfaltıhcU. düşür- Ve hu hu3usta diğer lüzumlu izahah kaydettirmek üzere ev-
diırr., Yenilerini çıknraca~mdan bun- rakı müabitelerile en geç 20/7 /942 tarihine müsadif Pazartesi 
Jann hükümsüz olduğunu illn ederim. günü saat 1 7 ye kadar Birlikler Umumi k;tipliğine mür"caatları 

llH Bozç!M!a dof'umlu Raif og-ıu ıiilıl•lliıüliızuiimiiiiuliiiiilaİİİnlİoiiliuiiınuiirll. •••••••••••••••••ili 
Rıfkı Çalıo}lu -

ZAYi - Yeril Mallar toptatı satıı 
mağazasından aldtlım ·~ numaralı 

cüzdanı ve mal alma sıra numarasını 
zayi ettJm, Yenisini alaca!tmdan es
klslnln hillonil yoktur. 

2055 numıır~lı mıişteri ıhlbl Nacı 
A71nan vekJıı Kerim Kaban 

- ACELE SATILIK !%9!111! 
PL AJ ve A R S A 

Maltepenln pek müstesna bir 
yerinde fevkalade plaJı ve tatlı 
su kuyulu takriben 25 x 40 met
re ebadında. )>lr dönüirilük arsa 
acele satılıktır. Slrlteclde Mü
hürdar Zade Hanında 28 No.va 

müracaat. Tel: 20790 !4 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
300 kilo dört köşe ve 200 kllo yuvarlalc kurşun pulun satın alınması 

a.çtk eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedel 540 llr-3 olup Ulctemlnatı 40 lira 50 kuru.ftur. 
İsteklilerin 2490 .<>ayılı kanunlar aranılan belgelerle blrlllrte 27/ 7/ 942 

paz&rte.sl günil IJUt 15 te başmüdürlük binasındaki ~atınalma komisyo-
nuna gelmeleri. C7498l 

Halen Sılada. bulunup lklncl devrekampına. tetrlk edllrnl4 olan A.<Jkerl 
Tıbbiye mektebi bllebelert 16/ A~ustos/ı 942 de liçüncü kampa ~tırak ec!c
ceklerlnden 15 Ağust&'ta mektebe 11 tlhak etmeleri llAn olunur. 

ÜÇÜNCÜ i LAN 
Tufiye halinde buluna.o Osküdar - Kadıköy n Havalisi Halk 

Tramvaylan T. A. Şirketi 

Tasfiye memurluğundan: 
Üsküdar - Kadıköy ve Ha.valisi Halk Tramvayları Türk Anonim 

Şirketinin 30/6/942 tarihinde fevkalade surette içtima eden hissedar
lar U mumi heyeti ıirketin fesih ve tasfiyesine karar vermiı olduğun
dan Şarlcctte alacaklı olanlann Tıcaret kanununun 445 nci Esas Muka
velenamenin 94 üncü maddelerinde yazılı müddet zarfında mezkur şir
ketin Üsküdarda Bağlarba,ındaki İdare Merkezinde bulunan Tasfiye 
Memurlarına müracaatla al:ıcaklannt is.hat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

T asfiye Memmfan 

Çocuklanıuzuı ..., 

Sünneti için ı 1 MEMUR A RANIYOR 1 
Adres: Şehir Telefôn rehberi ı I Ecza deposunda veya eczanede çalışmış bir memura lhtlyaç ı 

Sahife 3 7 3 e bakınız. ill•••••v•ar11dı ... r .... Z•am• a•n•E• c•z•a• D•e•p•o•su• '•n•a• m•u•· r•a•c•aa•t•.•••llıiii 

Aıl.ıl:ır sulh hukuk nıahkem~inden: 
94:?1'16 
Buyükada salhane çbp lskele ,tnde 5 

numaralı hanede sakin iken ikamct
gı\hlllrı meçhul kallln Izmarağda, 
Katlnıı, Anlka, Amclya ve Yaniye. 

Tercilie~~~!~!~i~eci~~!~~Yn~~ahut üç 1 
küçük odayı havi bir yazıhane aranmaktadır. Taliplerin ist. 1 

176 Posta kutusuna (N. Ö.) rümuzuna yazı ile müracaatları 

Elenl Zlnovlya, Illsavet. Oranya, •••••••••••••••••••••••••••• Aleksandra ve Evyenya ve Miltıyadl 
lle şaylan ve müştereken mütasamf 
bulunduğunuz Büyükadatla Maden 
mahallesinde Salhane ve Çöp lskelc
sl sokağında eski 54 yenl 1-3-4-11 kapı 
No. ıu Ahırı havı üç evin kabiliyeti 
takslmlyesı olmadığından. açık arttır
ma Ue satılarak esmaninln hlssede.r
lar arasında taksim! suretUe şuyuu
nun izalesi hakkında adı geçen Mlltl
yadl kendi namına asaleten ve veklll 
bulundu~u İllsavet ve Orany& ve 
Aleksandra ve Evyenya tarafından 
vek1Ueten aleyhinize nçtıiı davanın 
duruşma gunü olan 1517/942 tanhlne 
miısadif çarşamba günü saat 14 te 

DiKKA T !... DiKKA T !... DiKKA T ! ... 
Belediye tefti, heyeti tarafından tahlil edilen ve İçinde 

Asid Obalit olmadığını raporla ispat edilen güzel 

ANKARA GAZOZU 
Kemali emniyetle içebilirsiniz. Cazozlaumız gayet temizdir. 

Katiyen sıhhate muzir değildir. Her yerden lsrarla arayınız. 
Ve markaıına dikkat ediniz. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Kullanılmış 3 dl.jçl fotöyll 23. 7.942 perşembe gilnü aaat 115 de satıla-

caktır. Şartname rektörlükte rorüleblUr. cTllh 
mahkemeye gelmeniz tçln çıkanlan ---- - ------------- ------ --

Amerlkadan Türkçe 
Radyo Neşriyatı 

Amerikadaki Radyo Şirketleri Türkiye
deki dinleyicilere Türkçe neşriyat 

saatlarını bildirirler : 

Dalga Uzunlufu 
Türkiye Saatt Program Gilnler Radyo Merkezi . Kilosild Metre 

' -
8:10 • 8 :30 Müzik Sah, Çarşamba, Perşembe, WRCA 9,610 31.02 

Cuma, Cumartesi, Pazar 

8 :15 . 8 :30 Müzik Pazartesi WNBI 11,890 25.23 

8 :30 • 8 :45 Haberler Salt, Çarşamba, P~mbe, WRCA 9,670 31.02 
Cwna, Cumartesi, Pazar 

Pazartesi WNBI 11,890 25.23 

Her gün WLWO 15,250 19.1 

8:45. 9 :00 Haberle- Sah, Çarşamba, Perşembe, WRCA 9,670 31.02 
rin Tahlili Cuma, Cumartesi, Pazar 

Pazartesi W NBI 11,890 25.23 
Her gün WLWO 15,250 19,1 

18:15 -18:30 Haberler Pazartesi ve Perşembe WRUL 15,130 19.8 

• WRUW 17,750 16.9 

18 :45 • 19 :00 Haberler Pazartesi, Sall, Çarşamba, 
Perşembe, Cuma 

WCBX 15,210 19.6 

1) WCRC 17,830 16.8 

19:00. 19:15 Haberler Pazartesi, Salt, Çarşamba WRUL 17,750 16.9 . Perşembe, Cuma Cumartesi 

.. WRUW 15,130 19.8 

19:15 -19:30 Haberle· Pazartesi, SaU, Çarşamba WRUL 11,750 16.9 
rin Tahlili Perşembe, Cumı cumartest 

WRUJ.Vı 15,130 19.8 

21 :30 • 21 :45 Haberler Her güıı WNBI 17,780 16.8 

21 :15. 22 :00 Haberle- Her güıt WNBI 11,780 16.8 
rin Tahlili 

( Bu Listeyi Liitf en Kesip Saklayınz.) ,, ____________________________________ _, 

Yüksek Deniz Ticareti Okulu Satınalma Komisyonundan ı 

Cinsi 

Ekmek 
Dağlıç etı 
Kuzu etı 

Sade yaıtı 

Toz feker 
Kesme şeker 
Receı 

Muhammen 
Mlkdan bedeli Cotu tutarı 

Kilo Gr . Ade~ Lira Kr. San. Lira Kr. 

32000 10 50 3360 00 

8000 155 00 12400 00 
2000 165 00 3300 00 

~------------~ 3000 240 00 7200 00 

4000 
1500 
1500 

95 00 3800 00 
IH 00 1725 00 
120 00 1800 00 

Kaşar peynlrl 500 172 oo 860 00 
Bevaz peynir 1500 120 00 1800 00 

Yumurta 25000 15 00 1250 00 

MuvakkU Ebiltme İhale gllıı 
teminatı ,etd1 Yt aaatl 
Llra Kr. Kapalı zarf 

252 00 Açık 29/'1/042 10 BO 

11'78 . 00 Kapalı 11,00 

640 00 Kapalı 11.111 

550 00 Kapalı 11.30 

200 00 Açık 11.41 

~u-m~o~n:._ ____ .;_.....,... _ ___ ~ı-00--.00~--1-o....;..oo-... _____ 125......;.o......;.0_0 _____ 188.;;..:.__oo:..;;_~A-ç~ı~ıc~~-~-1-3_.a __ o 
zcvtın yaıtt 2500 126 00 3125 00 235 00 Açık 13.40 

sa bun ı500 85 00 1275 00 
Zevtın 2000 72 00 1441l 00 204 00 Açık 14.00 

Kuru fasulye 3000 30 00 900 00 
K. Barbunya. 100(} 20 00 200 00 
Nohut 500 40 00 200 00 
Y. mercimek 1000 25 00 250 00 
K. mercimek '750 SO 00 225 5() 
Pirine cvlyonola. 6000 60 00 3600 00 404 00 ita.patı 14,1& 

Tuz 1000 7 00 70 00 
Sirke 500 25 00 125 O() 
·soda 1500 15 oo 225 oo 
K. soğa.n 4.000 20 00 800 00 
Patates 6000 32 00 1920 00 235 00 Açık 100 

K. kayısı 500 160 00 800 00 
K. !iz"lim 1000 70 00 700 00 
Ku~ üzümO. 15(} 35 00 52 50 
Çam fıstııtı 100 170 00 1'70 00 130 00 Açık 15.00 

Sut 4000 35 00 1400 00 
Slllvri yoğurdu 1300 50 00 850 00 
KAse yoıurdu 11500 15 00 226 00 171 00 Açık 15.30 

Taza sebze 29 kalem 0000 00 '7364 00 1553 00 Kapalı 16,-

1 - Okulumuzun 1942 yılı lhUyncı olan yukarda. yazılı on üo parti yiyecek maddeleri 2917/ 942 çarşamba 
gilnü hJzalanndald saatlerde yüksek deniz tlcaretl okul binasında toplanacak eksiltme komtsyonu huzurun-davetiyenin arkalarına verilen şerh-

lere nazaran lkametg1\hınız meçhul 
kaldığı anlaşılmış olduıtundan 111\n 
neşrinin ertesi gününden muteber 
olmnk Ü7.Cre yirmi gün müddetle HA.
nen tebligat icrasına ve <luıuşmanın 
9/91942 tarihine müsadif çarşamba 
günü sant on dörde bırakılmıu:ına 
karar verllmi"tir, O gun ve saatta 
bizzat. gelmeniz veya bir vekil gön
dermeniz Hu :mıı tebliğ makamına 
kalın olmak uıere Ufın oluııur. 

TÜRK OKUTMA KURUMU d:ı iapıl~~::~eler okul binasında muhasebe dairesf.nde görülebilir, 
Umumi Hey'etl Temmuzıın 25 lncl Cumartesl glinü saat l5 de Da- 3 - tsteklilertn teminat makbuz ve ticaret odasının yeni yıl veslkasne birlikte ihale saatinde komisyona 

(S929> 

rüşşafak.a'da senelik toplant~'lllı yapa.cağından muhterem azanın mc:tktlr mClracaatıan. Usulü dairesinde hazırlayacaklan kapalı eksiltmeye alt teklif mektuplannı ihale ıraatlnden b1' 
gUn ve saatte Darüşşafaka'yı t~lfler1 rtca. olun~. saat evvel komisyona gelmeleri. 

RUZNAME: 4 - Flyatlan hükfimetçe tesblt edUen erzak bedelleri ödenlrken kanuni vergiler harç ve rü.>nmlar 111\vo-
l - İdare Hey'etl Raporu, ten okul tarafından müteahhide tediye edileceği. (7453) 
2 - 1941 sene;;tne alt Müfettiş raporu, hesabatın tetktki ve İdare -------- ------------- -------------------

Hcy•etınln ibrası. ZAYİ - Galata la.şe b!lrosundan İstanbul Maarif Müdürlüğünden 
3 - Kurum ve mektebın 1942 senesi bütçeleri, almış olduğum 47254 sayılı ekmek 
4 - Nizamı ıniidde•ııı bllme;,t dolayıslle a.çıla.n. döit azalıkla. veta.tla. karnemi kaybettim. Yenlsini alaca~ 

a~ılmış olan bir aıalık lçln ıntıha.bat icrası, ğımdan estıslnJıı hükmü yoktur. 
6 - Hesap Mü!etttşıertnın. intthab&. • Na7:uıı Slm 

Yeşilköy pansiyonlu ilk okulun 40 lira ücretli demlrclllk ve kundu· 
racılık atölye §Cfllklert miiohaldil'. Talip olo.nlann okul idaresine mtl· 
racaatlıı.rı. c7606• 

f 


