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1 Milli Ş~fimiz Bu 
! Sabah ıstanbulu 
1 Şereflendirdiler 

Dün gece saat 23 de husu si trenlerile An karadan hareket 
eden ı:~islcuınhuruınuz !\1ilU Şef İsmet İnltnü bugün tiğle iizıe· 
ti •aal 12.15 de ııehriınizi şe roflendirmi~lerdir. Milli Şcl', şeh
rinı:ıde bu~unan J\1aa.r'İf ve Adli,., Vekilleri ile Parti Genel 
Sdcreteri, !Yt.anbul .Mıutaka \C Örfi İdare Komutanları ,G.,_ 
0ıer3lJer. Parti müf-etti~i ,.e diğer a..'tk·erl ve ~ivil erkan ta.ra
fından l;arşılanmrşhr. 

Kafkas vaziyeti ehem
miyetini belirtiyor ________ ... _______ _ 

ST ALINGRA D' DA 

Tehlike 
Şehrin 
Kapısına 
dayandı! 

R u si ara göre şehrin 
şimal batısında Alman 
hücumları püskürtüldü 

Loodra, 27 (A.A.l - S01.-yet gece 
,.arısı ıebltğ;ndt• Stalinıgra.d kesimine 
~l mınlak«lar)a Kaıı.a.ya hava.l~

oe dahil mınta.1<'11arda dün de ~iddetli 1 

muJUı.rebeJer dt·va.m etı.Ci bildlrilmek
t.e(!;r. 

r 
Cenubi Pasifikte 

Salomon'da 
14Japon 

harp gemisi 
batırıldı 

• 
Deniz ve lıa· 
va muhare
besi devam 

ediyor 

\ 

Londra 27 (A.A.)- Salomon 
ıadaları açıldartıı:ııdakı hava ve 
deniz muharebesi devam etrnek
cdir. 

(D,,yamı Sa: 3, 5(1: 6 de) 

Batı çölde ingiliz 
:dün taarruza geçti 

r 

Merkezde bulunan İtalyan kuvvetleri mevzile: 
alındı rinden atıldı, mühim miktarda esir 

İngilizlerin tedbir alması Orta 
_ ~e Yakın Şarkın kuvvetle mü

dafaa edıleceğini gösteriyor •• 

TebUğ ekinde df' S•alin&rad'ın Şima
li Gaı-bisinde Almanların ııavadan 

ku\•vetH bir himaye görıen tank ve ?· 
yad'e k.uvvetll'riYle ,.a.ptıkları hücum
ların ta.rdedald:iğl ve Don havali.sinde 
Almanlardan b~ yerierin g~ri alın
d ıg:ı ilave ıe-dil.mekt.ediı· 

ALnıAs TANKL,uu R.tiTLE Bom bay __,a genı·1 
HALiNDE ŞlillRE YtlRÜl'OR ' Uı 

Mo::;.itova, 27 (A.A.) - Röyt.erden.:. b • •• • t 
Alınan tan.klan külle !ıaliiıde .stalin- ır n ll m a g l Ş e 
grada yu.run'lC.kt.ed.ir. Don neh("JJ"U ge- / 

ETEM iZZET BENiCE 

ç1:n Alman tank ve psya.deleri gelişe- 30 k • • ••td •• 
rek hayret verecek;,;~ sür'atle ilerle- 1 lŞı O U 
meğı• ba.şlaın~Jat:dır. I_:tvcstıya ga-ret~- I 
"'· Ahnanıar Ru. mud.ctaasmda bı~ 1 Bcrlın 27 (Ratlyo)~ Boonbay-

K•flı.asyadı>ki harbin yeni inki
şaILarı brzi görüş ve sezişim;uıe 
haklı çıkarMak gibi görünüyor. 
ALman Başkomutanlığı: 

a - Ruo;yayı parçalamak w 
parça pnt>Ça lenınck, 

b - Rusl'3), parçalarken Or!Jı 
Şark ve Yakın Şark İngiliz İmpa
ratorluğull'U da tasfiye etmek, 

c - Harbin u.zıın yıllar sür
mes< ihtimali karşısında mukave
met tedbirle:rini e-saslı kaynak
lara bağlalnl'J bulıınuıak.. 

Hedefi üzerinde ytirüyor. O 
h•lctt, 

- Alınan ordll6u şimali Ka!
knsy ada b ilhas.<a Volgıı yoluuıu 
da kesttktcn sonra duracak, şi
mal ve ınerlreı. Rus ordularını 
yenmiye dö°"cek .. 

J)iycn.kr ve bunda JSTaıt eden
ler belki de yanılacaklar ,belki 
.. e Alman ordusunwı her iki heo
ılefi mümkün olduğu kadar ba-
4annıya çalıştığını gÖ'reeeklerdir. 
ifa vaziyeti nihayet İngilizler de 
kavramış ve işin ciddiyet ve e
hrmmi~ti karşısında tedbir al
mıya başlamışlardır. Fiılhakika, 
bu tedbirler vaktinde mi aiınryor, 
yoksa yine geç kalUlDl.L'j mıdır?. 
Bu da yerinde brr sorudur. Fa,. 
kat, hu sorunun cevabım &JKak 
hôditJelerİn inkişaf tarzı verttek
tir. Almanlann şimal ve merkez 
Rus ordularına karşı tamamile 
miidafıı.ada kalara-k l>ütün güderi 
ile cenubi Kafkasyadan Orta ve 
Yakın Şarka yayılmaları takdi
rinde bu sual hiç ~üphe yoık ki 
bir kat daha ehemmiyet kazanır. 
çünkü, Almı>n ordusunun kabili
yet ve Imdreti kadar bu bölgeler• 
de yardımcısı olan hususiyetler 
de vardır. Bu hı~.ıısiyetlcr İran 
başta olmak üzere 01'1.a ve Yakın 
Şark miJletlerinin i,,,nklalc ka
\'uşması iştiyakıdır. Harbi Umu
mide o,.nanlı İmparatorhığı.mıın 
bu sahalarda inhilalini kolayla~
tıran amiller harbin İngilizler ı~ 
binde bitmr..,ine- rağmen heniiz 
ortadan knlkmadtğı gibi Raşit Ali 
GcylBııi hur~eti ile İranm :ııorla 
Rus ve İngiliz ittifakına alınması, 
Filistin Araplarnun IJıtmin edil
memiş bulunması, Suriyenin- iş
ı:ali ve parçalanması BiriD<:i Bii
yiik Harp •onunda vukua gelen 
inkisı>rları da tazelemiştir. Bunun 
içindir ki, Kafkasyadau ~ıya 
kopup gele<:ek Alınan çığı kaTŞJr 
sında İngiliz ordu.>u iki basınıla 
ç.&rpıŞ&Caktır: 

1 - Düşman, 

2 - Ayak ba~tığı toprak üze
rindeki kırgınJı.k ve h11Sunıet. 

f'ilhakıka yerli sabotajlar ,..., 
husumelleı gaye ba.kımıruUın o 
bôlgelcri.ıı hakiki sahiplerine gü
nuh ,arıları altında bir şey ka-

' nndınnL~. onJan tatmin etmiş 
omlıya.,alctır. Nihayet Osmanlılık 
j!'ıtınış, fakat İngiliz ve Fransız 
lnıparalotlııkları gelmişti; İngiliz 
ve Frantiız İnıporntorluklıuı yerir 
ne de Alman istilası, veya Alınan 
ntifu-zu gclecekıh-. An.,ak, harbin 
sonunda hakilU bir ta~fi)·e .-e net 

bir dıı.rum ortaya çıkacaktır, 11.faa
nıafih, bu siyasi ihtimaller frre
ri.nde durulmasa dahi İngiltere 
İnıpar&torluğunun Ilindistanda, 
İranda, Irakta; Suriye, Filistin, 
Maverayı Ürdüııd.e ve Mısırda al
dığı yeni müdafaa tedbirleri dik.
kate şay;uı olmak lôzımdır. Her
halde, İngiltere iyice dövüşme
den, kanlı ııNiudcleler yapmadan 

(Devamı Sa. 3, Su: 3 de) 

Müş erek 
E n f 

BÜROSU 
Sirkecide bir binaya 
taşınarak tekmil ce
miyetler bir arada 

toplanacak 
Esnaf cemiyetleri mii~t.erek meT

kez bürosunun bulundni:ıı Cağal
oğlwıdaki bina satılııu~tır. E.asıen 
burası cemiyetlere dar geJd;ğiıı- ' 
den esnaf eemiy-etl.eri ıni.işterıek 

bürosu için daha geniş ve tekmil 
cenıiyetlıeri istiap e<kbilecek bir 
bina aranrlmasına başlanumıştır. 
Bu meyanda icra tarafından satı· 
lığa çıkarılan Sirkecideki FeTah 
oteli binası miinasip görülmüştür. 
Otelin yakında yapılaoeak olan 
müzayed~ııe iştirak edilecek ve 
bina al:ımnca buraya t.aşırulacak
!Jr. 

• 
Mısırın istiklal 
Yıldönümü 

• 
Nahas Paşa radyoda 

şöyle söyledi: 

gı ·dJ< bularak dalroış!ar w birdet>b;re dan ah nan haberlere göre, polis 
StaJlngrad'ın Ş:mahnde aörur.mü.şJer- 1 • • I siliillı•:z; nü.mayiş yapan ahaJye 
diırs:';;.~~lara eıore, Ruslar, Ks!- k .. fli: at .j açnnş ve otuz alıtı kişi 
k •»Y3<1« son 24 s:o•t z.:ırlında Proliliı.- ö.nıibtür. M·ııaıpUTda polis mü
du.aı' da A.man lazyJ<;ni ruıt:rıelrniş- dürü halk ta:aıf'ından üldürül
lerchr. :Fakat sayıca. ü."-'tün bir d~mana j mü~tür. 
k"'""Ş'l ha.ı·betm. k ron.:ndadırlar. -------------

ıS/()vo 

. ~ .......... 
~asno<trlP>eısJc 

~ 
'\. 
~ 

Staıl}ugı:ad önünde Rus n.e \·z.İl crini ~ c Aınıan ta.arıt~~ 
istikamıetlcrini gösterir holtİt::. -

Ekmekçiler Cemiye·ti 
Reisi e·ksik 

ekmek çıkarıyormuş! 
735 Bu sabahki kontrollerde 

noksan ekmek müsadere edildi 
Alt.ncı şıibc memurlar> bu sa

bah İstanbul tırrafmdaki fırınlar
da yapqklan teftiljler net:cesinde 
üç fırından 735 eksik ekmek mü-

m iyeti reis: Ahmet RiZaya aıl <>
lı.ıtjudur. 

' 'D k •1 sadere etmişlerdir. emO raSl er En şayan> dikkat nokfa bu b-

Şal11·ernrninde olan Ahmet Ri
zanın fırınmdan 293, yine Şe'ıre
mirıinrle Mehmedin f:rınında 400, 
ve ~arayda T~.ği'D fınmrı>
dan 42 ekmek vezrı.ı noksan bu
Juruırak müsadere edilmiş, f·nn 
ssihipleri hd<kında zabıt tutul
muştur. Diğer bTlllllar hakkında 
talalbata de<Vam oLunmaktadıı. 

bu davadan gaw nnlardan birinin ekmekçiler ce-

lip çıkacaklar,, Adliye Ve!ili 
Londra, 27 (A.A.) - Mmr Baş

vekili Nahas Paşa, İngfüz - J\fı
aır muahedesinin altıncı dönüm 

<Devamı Sa: 3. Sü: 6 del 

r 

IBUZDOLABI 
GENERAL ELEKTRİK mar

ka 8 ayalı; yenld ir. ruNKERS 

ha,-..ga:ıi fumı. Lüks 

Mıı:ihlar satılrJ..tır. 

Galata: Arad:ıc.ı.ıni Bergaanut 
... No. a l'eleiı: n: 41237 

bu sabah Us
küdar Ceza 

• • 
evını gezdi 

lstanbul hapishane -
sindeki bir kısım mah 
kumlar başka yere 

nilkledilecek 
Adliye Vekilı H.r.;an Menemen

cioğlu bu sabah da şclı;rimizde 
tetkikleri.ne devam e'i'mi1tır. Ve

(Davam.ı. S... 3, Su; 6 da) 

.Diğer tıuaftan ekmeğe ~~kla 
unu Jııarıştıran üç fıırın tetıbit e
dilm~tilr. IBun'larda.n. biri Fatih, 

(Deva.mı Sa: 3, Sü;' 4 del 

r BU O ON 
2 inci Sayfada 
Alınan ordusu ilerlerken 

«Astrakamı tehri ve Ruslar 

•• YARIN 
Mare§al Fevzi Çakmağ'a 

açık mektup 

Afrika ceplltımı de çSrınpn .l!iıııd kııvvetlıeri bir teftiş _,..nıda 

Londra 'Z1 (A.A.)- Mısır cep- Bu ta a r ruz u m u
hesindeki durgunluk sona enn~ 
t :r. Ajans ıhaberlerlııde dün sa- mf harekatın b&Şw 
bah Yeni ZeJ.anda kııvvetierinin fanglCI addediliyor 
merkezde bulunan İtalyan kıt'a-
sına hücum ederek bıı:nları mev- 1 yapdan lbu hücum netiıcesinde t
zilerinden atmağa muvaffak ol-1 talyanh:r fazla zayiat verıni§ler-

tluldan biktirihnektedir. KuV'- 1 dir. Mühim ~arda esir alın.mş-
vt'tli bir topçu ateşmi müteakip tır. 

Bu taaırnırun umumi ha.rekatın 
bir başla~ olması ihtimalı kuv 
vetlidir. 

'.Diğer taraftan Birle,?lt Amer> 
ka .ıuwa lrıl'Vvetleci , Girit atlıı.<ın
d.a Suda koyuna ve Yunanıstanda 
Korent lı:analma altınlar yaıporak 
buradaki düşman gemilerini bom 

(Dev-'1 Sa: 3, Sü. 6 °" l 

Başvekilimiz bu 
akşam yurt da
hilinde bir se-

Sa, Boza we Şıra gibi ••fJrabat yalnız 
bir hacimde bardaklarla ııtııacall 

yahate çıkıyor 
Ankara , 27 (Telefonla) - Baş

nkil Şükrü Sar.a«>ğlwıun bu ak
şam yurt dahilinde bir seyahate 
çıkacağı Z4nnedilmcktedir. Bu 
se~·ahat Şükrü Sara<:oğlunun Ba~ 

Vl'kil sıfatil·> memleket dııhilinde 
yapaca;:ı ilk seyahattir. 

. .-.b),. °Ş< # 1 • .... t -- .µ . .. 

i.THALAT 
ve ihracat 
iŞLERi 

50 milyon Lira ser
mayeli bir 

şirket tesis ediliyor 
Ankara, 2G (Hususi) - İhracat 

ve ithaliıt işlerile me~gul olmak 
üzere 50 mill on Tıirk lirası ser
mayeli biı şirket kurulması i~in 
tcdki.kler yapılmaktadır. İ1halat
çı ve iJıraoeatçı tacirler bu şirik&
tin hisse senetlerini alarak şirke-

(Drva.mı Sa: :ı, Sü: 4 de) 

Müddei umumi 
bu sabah müte
ferrika nezaretha 
nesini teftiş etti 

İs!anıbul müddeiumum,si Hik
mt'1: Onat bu sabah saat onda 
bera.berınde başmuavin Nail Öz
kan olduğu halde emniyet müdüf'
J>i.ıi,"tine gelmış, mütefernka ııeza
redıanesini teft.ış ,-e kontrol et
ml§tir. 
Başmüdde umumuıin bu tet

kikleri sırasında kendısine 2 inci. 
şube müdurıi Tu"!lut Başkaya 
refakat etrr.iş, H ikmet Onata ge
reken izahatl' venn "ştir 
:Müddeıumuın nıİn bu tetk ikieri 

bir müd<let devam Hnı~ti r. 

Esnafa tek tip 1000 
düzüne bardak 

tevzi ine başlandı 
Beheri 25 santilitre o 1 an bu bardak· 
lardan başka kapla satış menediliyor 

Şehrimizde su, boza, şira ve em
sali meşrubat )"Clmesak ve bir 

hacimd& bardd<larla satılacaktır. 
•Sw:uL.r ve Küulsıız Me'ı-"'ıbatçı-

ıc R 

!ar Cemiyefu tarafından bu mak
satla Paşabahre Şişe 'c Cam fah
rikawıa beheri 25 santilitre hac-

ç 
(Dcva.mı Sa; 3. s": 4 del .. .. -

Toplu bir bakı 
· (Leııiııgnıd) dan, Kafka.,larda 

(Elbruz) noktasına kadar un.nan 
Alman cephe!>ine toplu bi:r göz 
atalım: 

Cephe, şimalden eenuha doğru 
düz ve şakuli bir ç~ halin.le 
ini)or; bir>denhire (Stali.ngrnd)a 
doğru c.,.mp doğusu istikametin• 
de sapıyor ve oradan cenup ba
tısı istiıkametinde (Elbrırı)a da· 
yaru)·or. 

Böylıece şimalden cenuba do[:ru 
düz ve şakuli cephe hattının ce
nubunda miiselles şeklinde bir çı
kınn leş.kil ettiğini ve müsellesin 
ikiııO hattile, yine cenupta, (El
bruz) noktasında nihayetlend.i
ğini göriiyOYU7.. 

Bu toplu bakışa göre, Almanla
rın gamalı haçlaTını diktiği (El
bruıı) noktası, bir i.leri yürüyiiş 
cephesi teşkil etıncl<teu zil ade. 
imkan ni~betinde eenuba doğru 
ka)·ıcı bir sağ cenah dayanak nok
tasını temsil etmektedir. Ccplıe

nın külli kuvvetlere sahne olan 
ileri yürüyüş istikameti (Ştalin

grad)dır. 

Bu vaziyette Almanların, ilk 
gaye olar&k Kafkas dağlıuını aş
mak, Kafkas dağlarını netice JO
lumın kapısı halinde zorlamak 
gibı bir ıc~~bbü; üzerinde bulun-

NEdP F.'\..Zll, KISAKÜRF.K 

duklannı gösterir bir i(ı:d., kar
ŞJ>ında değilız. 

Almanlar için net ice ·olunt n 
kapı>ı, ancak kapıcı} ı öldürm< kle 
açılacağ.na göre, bugtinliik biitün 
gaye, Sovyet kümclcrinı siklet 
m.er.kezlerinden ka\·rnJ ıı> geni 
bir ağ i<;:nde zapt<>tmekt.<n baıka 
bir şey olan1az. Bunun irin de 
Almanlarııı, şu anda en .bü}'hl 

gaye hedefi (Stalinıgrad)ı dii~iir· 
dükten sonra cenuba değil, sinıale 

' dönmesi; \e hemen şinıalden tt--
nuba do;;ru inen şakulı cephe 
hattilıe beraber, garptco arka ve 
cenuptan şimale doğru han!krte 
geçip aglj Sovyet küm<>lcri.ııin üs
tüne düşmesi gerekir. 

Almanlara bütün kapılan ara
cak olan \"C şu andakı cephe 'a
ziyctinin teyidini kazanan bu hii-

küın, Almanların make7i '" . i
mali Rus cephcsinJe m~dar:ıada 
kalıp Ka.(k._ yoll&Q üze-rindcn 
Orta ve Yakın Şarka, ~·ilni de· 

. nıokrasyalar i..islüne llii~ınck 1ar. 
zmda bir ihtimali ~imdilik }·er L: 
, .. e n1i.İ.na~ız tel.J.k.ki eder. 

Bizce ev,·cla Sovyct Rı1'Ja, 

~onra bn.,.kalaı· ı ... Ve e' \'l'liı ~ov
) 't' t kümeleri, .sonra eet:it n ~t· 

Luı... 
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HALK FiLOZOFU 
MAHKEMELERDE: 

ACIMAK 
REŞAT FEYZi Brezilya ve Mtbver 

Ben, fırrn,.ı düşmanı değil, 
•Mıirıiyet.. dil'!'Jlanıyım. Fınn
cılur arasında suiniyet sahilN 
o!ıınlann mebru""1 bırlımdu
ğuna J.maruın vanhır. -ı>ola.y>
sile, bu gibi frr>~>IMa düşma
nım. 

11 er f ttıeı, hergtia Jıoııtrol 

.. dini:<: l\1~1.aka uygunsuz bir 
hal gürüleeekti:r. Ve talnli.r ed.
t'<'ğiu r. ceza ne okına olsmı, 
ayni hattket, eırtesi ı:ünü ıle 

tclcrırr edilecektir. 

ekmek sünnüşierdir?, Tabia
kir.lara, halı.b.ll:ara, aıı: - ek
•ik ek.mtıit ;rvttızrmu~la<cdı'l'!, 

Dolasa: İ.stanbuJda ekmek 
işi hir derttir, 

N &.!Jlsa, aaiıııi;rct aahi.bi fır
alanlan. •cak bir kı~, 
hwı.d.&n bir müddet evvel, dük
kinlarım, 1'ezıgıllılannı. kap.ıt· 
...ıı. tt:nm verilınl ti. Andan 
ba- mevsim Ce<;Iİ, geçmedi, 
bınılardan INır k>Sm.lD& t&knır 
faaliyete geçmek müsaadesinin 
verilmesi düşünüldü, 

llGble için sarıettf
ğlmiz paralar 

i.,,.. /11.u.'tl!ı.&rıı&ı tCŞIDıaıınm ~·. 
U..Ci.ne, İ.t.a.abı>l, Dö\ııe ia;;e MüdUı-
l Üğü dP Ml<ıbi liığvedoldi. Uzun ı.o.
mand:ır, bu mGdOrlüğiln l:;lerinln de
vir ve tesHn1i ile uğraş.ılıyor. Bu ara
da cllo>'iınüze çarpan bir kilçilık tı6<ıl-
se var. 

Gaxetelerin 7""dl1Pna fiire. ~ ..,,._ 
kllllı k.ımılurken, İstanbul Bölge ia
Şe Müdüı lütü için de 18 bi.ıı liralık 
rr.tıbJe alınno1tır. Bu möble na J'l a-ı 
l tnmıı;ıır~. Bura...ı_ baboimiz.in dıı;ında.
dlr, 

Harp Yaz iye ti', 
Stalingrad şehrinin ve Novo
rosisk limanının akibetleri, 
Yazan : 1. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
Doğn ce.,._lnde: 
Alman tebliği, Staliıng>ad Cal"' 

bitwfo Rusların "°n dere~ çetin 
ııav~lardan sonra şarka cl<>jrru sli
riildüğiinü blldiriyor. 

hlı f'IY ifMe etmez. BurMI"" Ka
radenize inmek için elv~riş)i bir 
Yol yolctıır. 

Dolmayı tam 
yutmuşsun! 

İki tara! ta btrfbirh1d.en da\-acL ..• 
Birı bir Jokantıacı, OOiirü lokantaya ye.. ı 
ınelt yemiye ııelen müşteri ... 

..l:A"Ve.liı. loJıcan taet. d1nleni.ldı: 
- Etenaiın, d;ıdo; b<o.r. lokani6ıl'lo!U 

yem.ek yem•ye ıeldi. Otuırup Yeınlf'Ci 
,.edikten ooıı.re., r\y•tlara itiraz etti. 
Yarmi kuruş ded..i.gınl'tı et yemeg\nıe o.n 
klV'UI ~V~k istedi. -

- Olmaz efeoıllu>. fiyatlar maktu
dur! Decilm. Onun üzerine, ya.kama. 
saı·ıJdı. Beai dövdütü gibo göbü.r~ bü
faııo Y&nuıa tıktı. Camlı bir büfemiz 
vlU'dı, ODu devirip camlarını k.ınlı. 
On iki lira zarar ve z.iyauım var, Ev
vel& :r.&rar ve ziyanım.ı tamıin e~
ni i9tfrim. SanTe da cezalandı.nJma
sını ... 

Yazan: Ahmet Şükrü Esmer 
iBrezilyadan gelen hab~rler, bu 

cenup Amerika dM·l0tinin mih
ver dovletlenne karşı ıharp ha
linde olduğunu bıJ,diıımcktcdır. 
Bugı'in cenlJil ve ·ort~ Am~r;ka. 
devlet:leri harp ka~ısındaki va
ziyetle.ine ~ üç kısma ayrı(
maktadırlar: 

Üç yıl var ki, fevkalide ıı-t
lar altındayu. Fakat, ondan ev
nl de, bir kının İstıuı.bul fırıD
cıl.ırının ayni suiniyet dolu ha
r..ketlnri ta ttele kadar Sürüp 
gitn:iştir. O bolluk zanıaııların
dc. İst"nbuldıı, baı:.ı fint tahav
\"İilltti günle;inde &2 mı <Utı'i 
ekmek buhranları yaratmış-
1=.:dı.r? Piya ya ao: mı ha.mu:r 

• 

Ceza, klfi göriiJm üş.. 
Biz,. bu nevi fırmcılarm, bir 

kaç ay kiir etm.,.meh-.rine üı.ü
füyoruz. Fakat O"nlıtr, ~,ıı,,... ""' 
yllln, İ•tanbul h&lkını:ıı hamıır, 
ek · eknııdı: yeın..•ine üzül
müyorlar. 

Arad ki fıuk batindir. 

• 
1 

ya 
acı 

Fa.kat, harp içinde, harp ek.onom~ 
nl idra.k etmi:J memlekette ona göre 
blr hava yaratmıya m-emuır bir teşki
lat dıişününüz. Bir ıehlrclt !aali,Y'ete 
S[eçiyor, Ve ilk: 1$ ol&n.k. mu<izza~ 
I üks bürolar trsia ediyor. 16 bin lira
lık anöble •!:yor. Ve ıa,.:e .l\füdür~Liiü. 
son ııünl•rlne kadar Wy!c bir t:ı.kım 
kırlael, büı'Olarına. ait noksanların ta. 
mamla.nma,.yle ttr•·=tır, ~sıJ iıioi 
ne 'vakit ~rmilı, maksadı teşekkülü 
na..tııl bir 8f.lylr içinde Y'<'l a. nı?;?? ... 
Bt!kl de, bwıları d~t:uımelt ıçin pelı:. 
a.z zaman kalmı.ıtır. 

Bıma mulaıbil RııMar da St. 
llnı:rad şimali garbisi ile Kotclni
kovo şimaJj şark.Wn<!e kaıılı sa
v~lar olduiunu, Almo.n piyade 
ve tnnk kolla:r~ tek:ra'I' tekr._., 
taarruz ettiklerini haber veriyor. 
Almanlar hava yollle nakledilen 
tankl'1" da kullanıyorlarmış. Rus
lar, Stalingrad varoşlarını halk
tan boşaltmı~lar, evleri teker te
k.er birer istlnıtt nokta'1 hafö>e 
sokmuşlardır. 

Huli5a, Stnlingrad meydan mu
ha.relıesi birkaç ~ i.çinde büyük 
bir netke gösterocektir. Şinı<liki 
Alman ilerleyişine bakılnsıı, Rus
ların aşağı Volp g~isi.ne çekil
mesi ve fakat Stalingrad'ı ınah
dui ltw.~tle.rle son ima kadar 
m!ldııia a ,!>hne~eri muh teınelıllr. 

Tacirler ozeytinyQğı ihracına 
mÜ•allde istiyorlar 

Hariç memleketlere ıeytinyağı 
satmak icin bazı tacir!er alakadar 
makaml.:cra mürı~a.a'larda bulun 
muş!ardır. Keyf.yct Ticaret Ve
~.,·ııe bildiriln• ştir. 

Ticaret \'eıclılet zeyti!"ya;ıı ih
ra'=at~rı mc.,et1!":en"ti'.cı .'!J'l&K a be
raber d ' li lbaz \{cdb r'rr caibı 
C' ar2k 1

. uıs ''ern~c111ı.;kt.ed r. 

MU,,teri me başladı: 
- Ben lokantaya girerken. bu.n.un 

acta.mJarındıan birlne
1 

- Yemek kaç kunışt!D' bu:rnda! De
diın. 

- Ot> beş kuruş d<di. 
Girip oturdum. Yemeği yediklen 

sonNı. yirmi kuruştan he~ap istediler. 
Veımek hdemeyince, itiraz edince, ev
vela. 

- o. dedi, yEmek fiyatını nereden 
bJe(.'{'k? O, bu.loş '<çıdır... Sade bıı!a
~ık yaksnıasını bıU.r. 

Sonra 1~ büyUU u.. Bunlar iki üç: kifi, 
birden ii.zer•me yürüdüler, dö\.·şütOk.. 
Kabahu.t ben:.,1 dr~i~dir. 

1- Bu de<vletlerrlen bir kısmı 
!ffirleşik Amerika ha?ibe g'rer gir
mez, mihve:e karşı harp ilan et
ıınifler, bir .kısını da hatibe son
radan katımuştır. Yani mihverle 
harp hallncle bulunan bir zümre 
vardır. 

2- İkinoi bi< zümre ml'hverle si-
ya.si mi.ina-sebetlerini kesmi.ş ol
makla berabı.r, fii!l olarak harl:>e 
iştirak etrnemiştıir. 

3- Mihverle horp halinde bu
,Jurımıyan ıve !l ya!li münasebet
lerini d<!' kesıniyen Arjantin ile 
Şili de iiıçi.incü bir zıimreyi teşkil 
etmekı1.edir. 

BAS!\11\ 

E\TARİ 

Jfadınlar ıırasnda ha'1ıwı l'lıta.ri 

ruodu ı çıkl)nnI) a çalışıyorlar. 
Bazı balolarda da basrrnı entari 
gi) itiyor .. saDl!tsınu: ki, bayanlar, 
ipcktr.len nzı::eçtik>r .. 

Getirilecek yeni parti 
yağların fiatını 

Belediye tesbit edecek 

Anl~ı!aQ bor haltik:K '·ate. r: Biııı 
te;ıl<ilAlçı değiliz. Yeni filo·'•re g;;,., 
yeni meltaııl.tma kııra.ınzyo.ruı:. Esi<i 
bild;Jimiz r takım kl!sf.t; daireler, 
kllleın!Qr vf""1de geliriyo=z. Bu dai
relf'r, kalem.,1er kırl;..;;iyecilJ.k içinde 
bunal1"or, milıdb •t, nıilfa!l:ir ve p~·ııtik 
pek az it tör<ıblliyoruz. 

Son yimn yıl lçlnoe, doban dokuz 
tü.r:.U yeni daire "e mOeoııcse kurul
mı':'- biı.l.hare bunlar !~~edilmiş, yer
lı'noe tekrar yr'..nileri vücut bulmuş.. 
tur. Ve her ;reni kuruluşta da binler
ce lh-alık ır.öblc satın !lluımı.J, b;lhas
"" Prkôn odaları lüks den<'<!elc tar»
c:ha. ~rnmJıtlr. AC'd>a, bu daire ve 
mü~! erin lAlvındf.O. IOOra, bu 

1 

möbleler~ o!rı>UŞta•T. 

İşte bu kısa ma!Umaltan çıka
rıla-cak netice şudur: Stnli.ngrad 
nıe:;dan ınuharc.besinio i.ki_nci spf .. 1 

ha-. b~amı~ ,.c şehrin 40 - 50 
kiloıneire g-uırbind~ \'C ceııı..'Jun

da Alınanlar lehine bir cer~~·an 

a}mı~tır. Dün de ynıdığımız gibi, 
Almanlar Don dirseğini a.~mıya 
muvaffak olduk:larmd11n ıı:rtık 
Stalingra.d'ı kurtarmak Ruslar 
için çok giiç ve belki de Alman 
üs!üıılüiii karşısında miimkiin o
lamı)neaktır. 

1942 yıh için "'•riç mcmkket
k!re ancak 100 ton zeyLinyağ ih
racatı iç.n müsaade V!!"m.ştir. 
Bundan b~'<a yapılan müraoaat
Lar karşılanmamıştır, 

--o---

n:r kaç ~ahit dinlt'nildi. Molılreıne, 
iki tarafı da ylrın! be~cr lıiııa. para ce
zasına ınahKUm etti. İlkvet~~ lokan
taya müşltJri ola:-ak g11lcn Dursunun 
altı lira c:<1.m paras.ı da ödemesine ka
rc.r verdi. 

Brezilya driorı.ci zümreye dahil 
olan bir cenup Aımerika devleti
dir. Mihver devletlerile harp har 
imde bulu:ııan h!rinci zümre dev
letler arasrnda heııhangi b;r si
yam anlaşma~.ıığın çıkması ba
his mevzuu olamaz. Fakat deniz
altı gernileninin açrk denizlerdeld 
faaliyetleri yüzünden geri kal.an 
ilci ııürnre devletle ımi!hverciler 

lln)·ır, şimdi, eskisinden çok 
ipekli umaş a.lı)·orlar ve ipekli
leri. ev~rde, güııdelige vurdular? 

DEFINE 
PEŞC'DE 

Gcçurlcırde, ha z::t hnıi!te de
f.'ı:e t.amı~a citmiş!İ. Bu ZJ1t ,·ak
tılc taahhiit i~rile ıue~gulmüş .. 
bil' ~rkad~1ş: 

- .\liiteııhhhUk de !fU zamaıııda 
bi.r define amma, dedi, demek, 
iu. tı'.ltc ki define dahil uaı:in 

ADALARDl 
.SUYU 

Adalarda yine ıı yoklı•ğ111>dao 
~::..a:H>t cdiliyO'l'd.u, Fakat, co;;nıf
ya kitaplannd.a, ada, dözt tarab 
•ıı ile çenili kara paırçası olarak 
ıra ed:lir. Binaenaleyh, Suw 
Haresiniıı, Adaların sııyuou ti!-

11ıin hususu.o.la daima geç kal· 
rna.mı, coğra.fya bilgisindeki fa:ı
la vu.kufuna. hamletmek liı~ı.m! 

SÖZ B1R 

ALLAll 8tR 
Utr kısım tüccar, filan madd&

nin fiatını arll.ı.rıuıyocaklarına 
sOz \ 'C•rilorla.r,. sonra, yine a.I'tt.u
mıya teıebbü~ ed.iyorlarm.ış! 

VeriJ.,n söz ne oldu?. diye, so
ranlar var!. 

.l:".tkat :.üz bir, Allah bir •. lıu, bi% 
şurlJ de-ğU midir?. 

AHMET RAUF 

Et fiatlarındaki ucuzluğun ( ! ) 
aelnbi ncynıiş? 

Son günlerde .i.stanbula kı'illi
yctu miktarda canlı sıgır, koyun 
ge'.mekıedir. !Bu sei:>E,ple mezba
iıada fiatlar dü.şrnekted:r. Canh 
Cıayven .fia tları bır a.y evveline 
na~acan vüzde 15 nisbetinde düş
müştür, Bu tenez;oü! et f a !anna 
eh "'"'r etmışlir. 

Gerek bu &ebep:e ve gerek 
?l"e\'s:m ve rakabet tesiril et fi
atıar~ntn bir miktar df:.ha düşmesi 
bek '.enilmrk!cdir. 

----

Pivasada vemeklik sadeyağ ih
tiya-cı artmıı,ğa başlaıttşır, Fh\t
lar yükselmekle beraber ihtiyacı 
g:derecek kadar iyi yağ buluna
ma.ma.ktadır. !Bu meyanda elal
tndan klosu 5,5~ liraya kadar 
satışlar ~·apılmaktadır. 
Bazı tacirler muluelif mıntaka

lardan yağ getirtn,.,k için s•pariş 
l.cr vermışlerdir. Bunlardan lcii
<;ük bir parti e\-velki gün Kara
denizden ~iştir. ~tirilecek 
yağbrın fiatı bel1>diye .iktısat 
mlidürlüğün-ce te~bit olunacak ve 
tacirlere muayyen bir kar n:sbeti 
'bırakılarak sahşa müsaad" o\u
nacaktır. 

-<>----
Liizumau21 yere birlik 

lrurulmıyacalr 

Tica'·"t Vek.'\leti; Ve!taletin 
müsaadPasini :ııtLlha.c;l em1eden 
tilc-::arların birlik Iı:unnalaırını 

mllVafık görmemiştir. Dün Veka
letten alı:ikadarlara gelen b:r emir 
de, Vekaleıln göstereceği lüzumu 
'h<!lıllemeden kurulmak istenen 
l>i:rliklere iıhtiya.ç olmadığı ve bey
hude zailmıet edilerek mııt;raf ih
'tli.y&r olunmıııınas\ lbild.irilmişh. 

Şehtr haricin~ ta:CSi otomobil!Prlnin ı 
ı:itınes:n~n ht.iyart bırakı.:nıa. ı tatbi
katta bir çok ihtı!Mlı manzar.al:ır da
ğuru:yoı· Şoförler de mii;ltül v;.zoyette. 
Fa.kat, içlerinde, bu müşkıül vaziyetl 
azami derecede ~tii'lmar et.rt~ek lla1.i
ytmk:r çoklUT. 

RiT.ce yapılacak' :ş, oMı1r haricine 
taksi otomobtllrrinin aıe,.rü.Jeferıni 
k:a.t'l fl'.ırett.e nı<'nl,•.trn.ektlr. Şu an.la
liJıytır ki, İsLanbul o:.Omobilierine Br ... 
lediy~ daha yaktncian mü.da.hele etmc·k 
meabunyetinded~. Akoi halde-, tak~ 

şoför 1 erıiyle çok parası olan milşteıri 

a.ra&nda, arabalar, bir m(izayede v&
sıı.u, olıııalıia devam edecfktır. A
sıl .ijı.Lyaoı olan araba bulamoyacaJ<.. 
lır. 

BORHAN CEVAT 

r 
€DEBl ROMAN: 73 

AŞK ve ~ÖZYAŞI 
Y ıızau : S E L A :u l J Z Z E T 

'------ İKİNCİ KISIM J 
Ay'ar KrTJ:a.nın l~rr d!ctı~ nP pclc.i 

c y ;> a( ın her i:.:teğ...n.ı yap l k tan J 
so 111, yav y~vaş oas kahiımııya ve i 
ora .. .;: ı:~ nnı,ye ır.U\ .ıtta. .... Oıdu. 

E u J l ıan -cın Sf'vgın~ ve St"'V-
g n ıa ınCa. ba • a t.... ne oı.ı.~a 
o c~ n: yet. ıiz; dcğllJi. Ht"r ... 

Kenanın ıustunde btiyük b•r tes.r yap
m.;ya başladı ve hayatında yer tut... 
'tu. Kadının b-..ı 1u.1.tuğu yl?''"İ~ Kenan i 
kond-si de farkıooa olnuzyorİ!u. 

Süza.n gOzeidl, ilk ve Z3rtftı, ~c.nd.i 1 
ıbir ~ k "tonun g!b bir ku!ın..:a .t~ar 
edeb:.i.ırdi. 1 

, · h r~ 1 

.. ~,y ttı. İft bu 1'5- K-enana kıtrsı t~vka lade şE>fkJUi 
k :J m tı n•n n a~et iaf r ıı.ı te- dananı;ordu. Rıılıeıı ı:ıer>tı>.n bir halde 
m n. ti 1 o~<ln Kenan kendltı.l gayrl ih.tiydrt, far. 

K ı n Da;ğ1 1 beraber yasa ı kadıru k:nda. btie olmadan bu $efl,.a.~-e kaptır-
Sı g.•ıı v... , Sevg :ı.e A~ı~ ol"'"' 1 g.ı.- l dl. 
~· v . ., A • vlamıyoc !!: b. ı t~ Ka"ısın<lan gördüğü alç kça ihıınct-
b \e ... :ıns 'k .,•ıyy D ewn~: o!- ten ııo.nra, 9ü:za.r.a bağ!D.omam.ası ka- ' 

ç.n, kıl 11n nüf ı a~t-"'L& gi-- bil .mııydi~ •.• 

·,n ...yor. mı.ı.c d le et:nı.- • Yavq yav"' Jr..aıl nın he-r dPd.4.tn-e: 
Y l' ı e;.Pek~.> deıniye ve onun ber lSte.Jıgin.l 

v ~ ~u kad " da saz geçirsin di- yapır .. 1a başladı. 
y u. bunda ne çık n-?. Sıizaa aklın.ıı koymuştu, İstaııbultı 1 

Kena a &.Jre gQnıu artık ö,~ gitrneıt, İstanbulda oıunn.:ı.k, Iloğazd~ 
C 1 l JtJoe ntkan. ve Uıt' "lal ytıktu.. Adalar.da eezmek. ®ı.qmak, eğ)enmek 
BıJ a n or..ra g<,n,ı,.i ~·~ hu!eri ~·k: istiyordu, 
dl v ı.voıdw. Fakat K~nao istemiyordu. Kat'iyyen 

.ı.,ıe WY.e büJ-le S""1a d'Oı'i«nd. İstanbul• ~lınlyeceı;:ı.ıı o<.yıcm;; ve u,. 

Şöyle sôyJiyrnler buiunab;Jlr: Bir J 
devlet mekanir..ma ı içiOO.e nihayet bir 
k&ç mliyonlvk rnöb!.:? s.at .1 a:!o·o;~~ 
hAdeffi, btlyü.ıı: blr şey dc;'ildir. Bun
dan ne ç;kaı:?. 

Bundan, şU çıkar: Boyun:ı iktııı.'.lt ve 
tasarruf ı>ropa,-andn~ı yapQırke-n. bl7.

ıat .kendinı.!:ı.i.n bu flklrlero hic aldı
"' et.m«ff,ğiuli'z; ('t.ka.r. ve unutmamak 
lAz;mdır ki, in."lanitı.ra m milc~!r tPl
kini siizlrr, rru.tuk!ar değil. bfı<liseler 
yapar. 

M°'el~. kabil ol" d~. İ•h-!ıuldoki 
mü·ca. İtı:ff te,killtıntn <Mıv]C'tf' ka.ç 
liraya mal o!ıl h•·s~ t'd:lıte Son
ra. bir d"', bıJ ttrkP\tın gördüğü rnüs
t"" .. ve !aydal hizrre-tTerin btr b;iılnıço
su 1•Pılsa .•• 

Ac.wba, nasıl b~ mukayr~ netle~ 
eldt edeb;Jiriz?. 

R. SAP.iT 

Anadoludaki 
A.laturka musiki' 
san'a tkarla rı 

Staliııı:-rad etrafındaki harp 
ınıntaka.ı bana şimdi, Dinyep-er 
garbindeki Kiyef meydan muha
rebesini hatulahyor. Stra.tcji ba
kıın.ndşn \'tZi)et a~ağı yukan 
aynidir. 1-'akat şu fr.rkla ki Rus
ların bu sefer Kiyefdcki akıbete 
düş<crklerini \ie büyiik bir mağ
liihiyde uğrıyucaklarıııı tahmin 
etmiyorum. Üstiin Al1nan taar
nızlarına karşı daima cephe tuta
rak geri çekiliyorlıı.r ve bir Al
man kuşntm~ıııa nttydnn v-ernıi
yorlar. A.~ağı Volga gerisine çeki
lerek müda.faaya devam edebile
ceklerdir. 

Kafkasyaya geliııl'e, Jalııa 
garpte ycui bir vaziyet ,·ardır. 

Ruslar Novorosislc liınanmdn si. 
,·il b"'1k1 boı;altınıya lıaşlamışla.r 
ve Krasnodar gcnııbunda te.krnr 
geri çekilmişlerdir. Artık Alnıaıı
IDTJD bu limana u.la .. malan saat 
veya giin ıııcsclesldir. 

Cenupta yani orta Kafkasyada 
büyük bir d.,ğişiklik yoktur. Groz
ııy petrool han.asma doğru seri bir 
Alman ilerleyişi göriilmektedir. 
Alagu ve Vladikafkas şehirleri 
Rusların e(ind•dir, bu :tibarla Al
ruaııJ:rr Kafka• d.ağlal'mdan aşan 
esa•lı iki yoldan ve boğa'Ulan he
niiz unk lnılnnuyorlıır. Bir AI
n1an dağ ~unun 5629 Jnetre ir
tifaında bulunan Elbnız tepesin., 
çı.luııası. ~trat<>ji bak. m>dan büyük 

Fabrika ve imalathane kur
mak istiycnlcr çoğalıyor 
Har:.çıen mal grumemesi üze

l'ir.c son zamanlarda memleketi
m!.Zde falbrika, imalathane tesis 
etmek istiyenler çoğabmştır. Bu 
meyanda şehr'.miıck> bir top;uiğ
ne ve :bir konserve imatathanesile 
İzrnird-e bir çı!'Ç:r fabrjkası ve 
Kuşadasında b;r teneke !abrikası 
kurulması için İktısat Vekfüetin 
deı' mi.isa.ade isten'lmi.~tir. 

---o-

Sabahları erken saatlerde 
çıkarılan bozuk ve elr.sik 

ekmekler 
Be"'Maş. Orta..ıo:;y, .Anıavut

köy \•e civarı ycrleroC'ki fırınlar
dan ekserL,inin halkın enfazla 
n'ü•acsat ettiği s"'bah saatlerin
de ibozuk ve eksik ekmek çıkar
dıkları \'(' bu ekmekl<'rin azami 
sWbaihları ~aat st-kizt"' kadar kont
rolsüz saıı!.dığı h, kkında şika

yetler yapılmaktadır. 
Bek.-d 'ye iktisat müdürlüğünün 

,.e Beı;iktaş kayınakamlı~'1ntn bir 
k...-e daha n.ızan dikkatini cel
bederiz. 

--<>--

Amatör ressamlar resim 
sergisi 

1.1:ahkm.eden çıkınca, orada bulu
ııanJarıdan b'.rl, nursuna, 

- Benim baştma üç giln ovvel bİ'.!' 
iş geldi, dedi. Bu seninki, onı.m Yi1llllı
da solda sı[tr! ... Uç gün c-vvel, Enu
ruından gellyordum. tren, gece, Ka7. 
seriye uğradı. Kamun acıkmıştı. Tren .. 
drn. inlp istasyonun büfesine ftiUtn. 
Bir adama, 

- Y iyece-k ne var? Diye ıtordum.. 
- Zeytinyajtlı biber clolnıGı;~ c>edi. 
- Kaç paradır? .D(ıdin1, 
- Yirmi kur~! Dedi. 
- Getir b&kalun! Dedim. 
Bir por.: iyon diyc 1 bir tane biber 

g~~rdi. Her neyse, y<!dilrl 
Hıoıı.bı göreceğim zaman, başka biri-

si geldi. 
- Borcumuz Df'dır?. Dcdi.nı.. 
- Otuz kuruş! Dedi. 
- AJlah Ailah. d\•dim. Şimdi :ııı a-

dama sordum; yirmi kwııa dedi. B~ ne 
biçim iş?. 

- Nerrden bilecek:, de,ıô. O, burada 
ayakçıdlr. 

- Peki ... Netice ne oldu? 
- Ne olacak? Otuzu 'bayılıp c.ıkıtun. 

Treni mi knçırayun on kuruş için, o
"(lırıla rrne yarıştıracağım diye? 

- Yani, bir bibrr do.ım&s..,,. otuz 
kuruşa mı yedin? 

- Efuet.te! ... NP zarçettin ya! 
- Sen cloJmayı tam yulmu.şsu.n am-

n1a, birnd-0r, bt.1nlm öyle dolmslara 
karn1m tok! Enayi ın1yim ben! Bi.r 
:L:ılmayı otuz kuruşa yiyeyim?. 

llikayey; anls. tan, ~arfp gal'ip D-.ır
S~lflm:ı yi.<züne baktıktnn sorı.l'a, 

- .ı.:. :•ğru! Dedi. nen cınayiyim, bl
dolmayı otuz kuruşa ~:«lirn.. Sen ftÇı.k 
&:öz adams'.n .. Bir .rrmeğ.i ot·ı-' lirqya 
ye-0.~n ~ 

$ehtin1iz musiki san •atk4lrları 
cemiyetinden cl!ıliyetname almak 
"ç.in Urla, Erzurum, Maraş ve 1 
Jaire gibi AnadGht v;!Uyr:•!er\n- • 
den de rr.ür;.caa-!.lar ~:ap·'m2ğa 
baş'anıhn~t:1'. Cerniyetın idare 
heyeti bu g:ıbi alatıırka~ı!a~.n ta
lcpler;n; cemiyet<! ıı.za kaydolma
ları şarti:e kabııl etmişıır. Bu ie
kilde h.ariç vi!.lyetlerden on beş 
ld:şi kabul olunmurtur. 

HÜSEYİN BEHÇET 

Üsküdar Halloed tarafından 
dün bir amatör tı:>ssamlar resim 
sel'.g..si a.çılmıshr. &ııgi çok be
il'enilntiş ve takdır olunmuştur. 

=o- ~--~~~===-o-,...,,..,,.~-=~ .. --~-===============================-=-== 
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•ım mUd<le< te .bu sozü.ıxhı d.u~aburras
\1 ... 
Kcnanın i~tanbula ge[m-ek isteme

ınes.inin SPbebl ne idi?. 
Buntı etrafı ile ltendisl de pek: iyl 

bilrniyol'du. 

Karts'.nı görünt"t yumut3ınaktan, 
k.in:ni unulup yire- ona ram Cı!:naktan 
ı·t~ya bvnun ı · İIX', bi~nbıre .itt~kan('
lık h1Co1.L .. ...ne kapıJ:p b.r c.n,.y.~t ı.;Je 

me.A ::"1 .KO~\iYC~ J. l 
i~~ bı: ki z. t n•':ı haltt'.n.an t•"'Si:"ln

e.e 1 '-" ula gıt ·len çek Y'""'1u. 
. ile:- 1.$ suuın 1: bera~tr N· e gi- j 

d!'yor :neı mı c ada ıeçiriy :>!", yaz.;.n 
bqk3 yt:rlerde do. yordu He:- St"ne ' 
bqka bır YCl'\' god yordu .. 

işler' de y<>lu:ıd ydı. • Kwna da k•
ı.a.ndıtı, pa.ralar. !cvı...aı de ;şlere yer
leşt.lrn~~: rt.tlk.(;.ı..ı. f L',ir h.ly "'~ s· JJ:ğ:.i; 

halde para.sının gcL.:-cL~ Jaiılerin 
he-.ps:.uf y-el'J" yordı_ Para pa.ntyı çt•ker 
dedik eri eıbi, kumar oynadığı ..:amg,n
l.ar da. hep kaz..111 yoruu. Kansının aş
kı.ııı b..~;yıbett.ık.ten 90nra hayatta vı:ı. ku
'!larda tal.lı.l a.;ılmıştL Kaybettiği gu.n,. · 
ler oluoyordu, fa .at bir giın b~ yüz 
•a)'bi'ık 'Si), .... ıcs. eun .. tı'.n beş yüz 
k&.za.n!yordu. 

Kenan D•iılı, nD• ıı diilcr S.ıntos de 
Mirand.., ısahidal m ynncr "llL Jştu. 

Erlt••uıo her .r· n buıız d.!ı:'ba ZPnıfın,.. 

<Dcvaou Var} 

1\1. RAS t:\r 
ÖZGEN ~ .~:=! 1 ALMAN. oRıı-USu iLERLERKEN ••. ı 

ASTR KA ve RUSLAR •• 
Mareşal Fon Bok ord..ılaı . run 

cenup kolları tıuo.f.ından t~hdit e
dilmekte bulunan Astrakan ~
ri, Vulga nehrinin munsabı ya
kınında w' ne>hriın .şark sah'linde 
kıii.indir. Vıo~a ndhri, bu Ş<ıhriu 
etrafında gen;ş bir del.\a vücude 
getirdiği i\,-i.n, .şEIJı.ı', bir ada ha
l.indedir. 

Hazer denizinden 45 kilometre 
u.zakta bulunan Astrakanın nli
fusu ;wo,ooo di.r. 

Astrakan, H üncü asırda, Her
ci.ba:ı:ıhan i'Slninde bi~ Tatar ka
sabası idi. Timurlenk kıı.vvc.tleri 
burasını .mihidın 1395 senesinde 
laı."ıtip Hli. Kasaıba, bclii.hare, yi
ne eski yE'T.,.de vapı!dı ve ~arbi 
Rusya il~ oı.an ticaı:i muameleleri 
sa,"<'S:ode, çabucak inkişaf etti. 
Şehrin bulundu~u delta ad3sının 
ismi Do?;:oyostrn! (yanı uzun a
da, dır. 

K p,ak İmpar~torlugıı, 1480 
scne~.nde dağıld:ğı uır.an, Ast
rakan, :mü.,akıl bir Hanl•(ııı mer 
kezi o}au. Bu Han' k, !G ıncı as
rın ortr.sına kadar devam eU. Ni
hayet. :1;.ıskova Çsrlarındön İvan 
burası.n 1554 de zaııteıtı ve İm
paratorluğur.a ilıhak E>tti. 

Astrakel"m son clfan. t MaJı
mut ~tl ge idi. Bun.ın çok guzel 
bir k.ırısı vardı. 1van, on lan, be
raberinde Moskovaya götilroü. 

'Orada, ık;s.ni de hıristiyan ~·apll. 
Malımudun i mi S:meon, karısı
nmki ne I'.fotı.:a oldlL 

Müthiş ivan, !,adına gönül ver
mişti. Bunun için Simi!Onu ken
d:&ne ~vir edindi. Yusupo.f
la;, StO!ipin!er, Çiçerinler gibi 
Rus asiL a.ile-leri•, Mehmut Cedige
nin nesl'l ~· 1"" yeti~mişlerdir. 

AstTakan, Rus imparat.orlu.ğu
na geçtikten sonra, çok büyUdü, 
çok mamur bir şehir oldu. Nii!u
su, 500,000 e kadar yükseldi. 

1007 senesinde, burasını, Ka
zakla.r zapledi. Sonra tekrar Rus 
!arın eline geçere-k, 'Büyük Petro 
zamanında, şehir, İrana kaı°';ı gi
ri<'i,-.., harplerde, brr harc·ket üs
sü olarak kulla.nılı:I.. 

Astrakan. Büyük Petro devrin
den sonra da inkişafında davem 
etti; ~·ünkü pek büyük bir hin
terl<>ndın tek hmanı id 

Astrakan: Krcımlln (yan. kale), 
B:teqorod (yani beyaz şehir) ile 
Slabodi denilen vnroş kısmından 
mür<>kkcptir. M<hallelerln-e ve 
~ahirde oturan halka göre, yer 

yer, kiiıh Avrupai, kah Asyai man 
zaralar arzcder. ~elıirde muhtelıf 
ı"1dar, Rusl.ar, Enınt-nfler, Rum

lar, Türkmenler. Kıt'(ltzhr, Kal
moklar vardır. Şdh.i.n etrafı, bağ
lar, l;al>çclC'rle çrvTi mi.ş!'r. Şoh
ri.n içinden de bir çok kon.allar 
geçer. Bun.ların her birinde n:>.kii 
vasıtaları işler. 

Şehrin ba;;t.:ca tııb'.desi, 17 iıri 
asırda ;nşa edilmis ulan be-; kub
beli katedr;ı.l.i (lbüvük k}lısc.si) 

<lir. Şoh:rde, muntazam caddeler, 
güzel evli mahalleler, eskiden 
kalma camiler, me:ıcitler, bir çok 
küçük k•Useler, put.haneler, p~zar 
ye..ı.eri, hanlar, hamamlar v<> ker~ 
\•ans.sraJ :..ı.r vardı.r. 

Şehrin B. yelogorod denilen be
yaz şohiri, en mamur kısmıdır. 
BU'radaki caddeler, kargir bınalar 
güzel bir manzara an.ederler. 

Astrakan, bilhassa, deiciliği ve 
mao~<enciliği ile mcŞhurdur; fa
kat asıl servetini, Volga balık 
müesscselen teşkil eder. Bu mü
e.ssesclerde, merkezi Rusyaya, 
Steplere, Avru,paya gönd~rilen 
havyar, kuru ve tuı:lu balak ha
Zll'la.nır. 

Astrakanın kürkleri ile tutkalı 
da dünyaca me~urdur 

Rostof, Alınanların elir.e ı;eç

mcden evvel, merkezi ve garbi 
Rw:ıyanın bdık ,.e petrol aktar
ma ıiinanı idi. Burası düşlükten 
sonTa. bu vaziJe de Stali.nryrada 
yüklendi. Bakıl petrolleri, -R'o.stof 
dü-ştükten sonra, A~trakal\ ı:ma
nıra gelmeğc baı;iadı. Buradan 
da, Volga ne.lıri vasıtasil.e merkezi 
Rusyaya gidiyor. · 

Astrakan ile Stallngrad, bugün 
Rooya için, pek ın.i.iıhim iki mer

kezdir. Bunlar sukut edince, !da
lfisi güç birer kayıp teşkil ede· 
ccklerdir. 

M. RASiM ÖZGEN 

aramnda sık sık anlaŞınazlıklar 
çıkmakıtadır . .Almanya, Amerika.
ya ve İnıgiaC'reye karşı açtığı miı
cadelede deniı:altı ıhaı'bine çok 
!büyük ehemmiyet atfetmektedir. 
Bu silah, ancak deniz üstün.de te
sadüf edilen tıer ticaret ge:nis ni 
habersiz olarak batırmakla mü
essir olabilir. Geminin hüviyetini 
rayin etmek i~in t<Xibir alınınast, 
mi.icadel.enin bütün sertliğini gi
derir. Bu 'selbeple Alman denizal
tıları raslaclıkları her gemiyi ba
tırınaktadırıir. Ve Almanya ile 
haty halJnde bulunmıyan dev:et
leriın ticaret gemilı-ri de bu arada 
kw'ban gionekteclir. Bu yütden 
kentlisile bu devletler arasında 
çıkan anla~atiıklara ka~ı Al
manya iki ayn poLilika takip et
mektedir. Arjantin ve Ş:li gibi, 
ımihverle siyl15i münasebetlerini 
kesıniyen devletlere razın'nat VCI' 

.mekte Brezilya gibi siyasi müna
sebetler:ni kesmiş bulunan dev
letlıere ta2lm.inat vermemektedir. 
Miıll'Verle ha.p halinde bulur.ma
dıklan halde ayn. mu·ameleye t:a
lbu ıutulmak bu devletleri incit
miş ve !Berl>nde sert teşebbüsle
rin yapılmasına. vesile teşkil etr 
miştir. 

Bundan başka Brezilya tarafın 
dan Alman tebaasına karşı abnan 
ba:zı s·kr tedbirler, BE'Tlini iıocit

miş ve bu da iki memleket sra
sındaki münasel:ıctlerde l>liY'Ik 
gergınlik hasıl etm ştir. 
Yakın zamanlara kadar d plo

masi sahasına ir.hısıır eden bu 
ani.aşmaziıklar son günler ,m:fın
da gazetelerde sert yaıtlann ya
zı!ması:rıa vesile olmuş ve iş ora
da da klamıyarak Brezilp ~ehir
lerinin sokaklannda Almanya ve 
japonya ale}.Jı:ne nümay~ler ya
pı!mıya ba~lanmış, nihyet BN'·zil
ya Almanyaya harp ilan etmi~tir. 
Hatıri.ardadır ki Mek.sika<la da 
ayıU sebepler yüzünden ayni va
ziyet hasıl olmuş ve nitıayet Mck· 
sika mhver de.vleUeri aleyhine 
harbe giıunişt1. Brezi!yanın da 
ayni yol üzerinde yürümekte ol
duığu görüLmektedir. 

Gerek Meksika ve gerek Bre
zilya ve hatta Arjantin ve Şil'i 
tarafından takip edilen pol'tike. 
aıçık olarak göstermektedir ki bu 
devletler aru:ak açık ıieniz!erde 

tarafstz1ık hakhıırına hürrn~ c
di.!diğı takclirde harp dışında ka
lacaklaf'lır. Onların telakkisıne 

göre. tarafsızlığın ilk şartı. toraf
snJ~k kanun1arıııa her iki tarafın 
da riayetini <emin etrnektır. Al
manyanın bu haklara kar<;ı r a.
yetsizli~i karştsında kayı••ız kal
mak, cenup Amerika de,·let:eri-
nin telakkilerine ~öre, milrver le
llıi.r.<le ve müttefikler aleı•hinde 
vaziyet almak demektir. Dtv~ bi.r 
kaç t~aret gem;sinin batmasm-
da değil, tarafsl'zhğın 1 tdikle 
muhafazası hakkında AınC'r;kaya 

karşı girişilıen ta1'h'hüdi.in yer•ne 
getiri 1 m esindcdi r. 

'.Brezilya ,cenup Aır<>l'ikan"l en 
gen'ş ve en ungin mem~~etle
rintlen 'b:•idir · M;hverle sıvast 

rnünasebe•lcrini kesmek sıırrtil~ 

bu rrıüttcliklere karşı <empatisini 
göst<:-rmi~ ohnakla beraber. fiili 
surette muharebeye girmem ş ol· 

(Deva.n11 Sa: 3, Sü. 7 ' 
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r (B..ı yiıının mr•.ttn.Jerl Anadolu a,.. 
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Tellııs edeıı lUuılJUmer ALATUB 

M~ur lt:ılyo:n muharrm Vir. 
jinyo Gayda cGMırnale Ditalya• 
da neyrettigi yeni bir makalesin· J 
de İtalyan i5'"eklerini teık.k et· 
mektcdir. 

Sinyor Gayda, biır y •nanda 
Osınanlı İmparatorluğunun 
hakiki ~aminin İtalya oldu
ğunu söylüyor - Stalingrad 
alevler içinde - Çöld" ha
reket başlamak üzer,, mi? .....,. 
Safomonlardaki Japoıı taar
ruzu püskürtütdü. 

mi~rdir. Ayni müddet ıçıooe 
Alman uçak keyıbı 140 dır. !Şimali Avustral- Kent DükününıRuzvelt bu giin-

y ada bir şehir tayyaresi biri lerde üç 
Makale sailiibine göre, İtaiya

nın hayat sahasının esasları şun
lardı . Akdenizde hareket ser
bestiiği, Okyanuslıara ser.best.çe 
çr ·, , fazla nüfusu barındıracak, 
muhsUJlcr temın edebile<:ek gEniş 
must{.'1111eke araz:si, h~m madde
ler' serbc tçe tedarik etmek hakkı. 

Sovyet tebliğlerine göre, K!ets
kaya çevresinde, Stali.nıgradın şO. 
mal bansında, Kotelnikovo ş'mal 
doğusunda, Krasnodar cenubun
da muharebeler olıuyor. Alman
lar Stalingradm şimal batısında 

hava yolu ile gelirdiltle.i tarıkiarı 
kullanmaktadnrlar. Krasnodarda 
Ruslar bir miktar geri çekilmiş
lerdir. 

boşaltılıyor sırla çarparak'nutuk söyliyccek 
1 Berlin 27 (Radyo)- Tokyodan 

bildirildiğine göre şimal!i Avust
ralyadn p-.• Darvin ile diğer ba• 
zı şe!hirl.er s'vii ~halinden tah;iye 
olımmaktad>r. Avuslral.ya hük{ı

meri bazı mıntaka.Jarda da örfi 
idare iiün edecektir. Yire makale sahibine göre, şi· 

ma,i Afı·;k da vaktil.e Türkiyeye 
ait olan topraklı;rı İtalyaya ver
mek :.Cap ı:der. Çünkü l!Hl - 12 
, rbı sonu'lda bu ar:ız·ye ıev~rüs 
e·:n:Ştir. Fraru:a bUradaki bölge
leri hileye ba~\'llrarak işgal et
i'." ··r Libyanın cıonubundaki 

Ç. b"" i de !•al.yaya ver'lme
~ c C n1 

..: r.u·a~ı da vak.tile 
Tu ·~<' \;,. t:i t•i. Frz.nsa bu ver
lcr bız o!ar~ 1:t "'3.1 ctnı" -t r. 

N rv.., ... -az~ .. bv ı.:~ tr liz
lt n ' r bura ı la lıaı ·aya 
v r lrr c ~ L ;ya ile Oky.:nus 
ara~ınd kı bu arazi İta 'y2n nüfu-
.t.u.fl!'. h. olrr::ılıdıl"'.11 

G•} fa bunlaw.kı.n ba 'rn İta'.ya
n n Kor~ ko D•lmaçya ve ıv:•lta 
kz lndeki iddialar1 n1 tPv:t c 1 rrıfk 

le, Sünvş ve Cebeliiıtorık kole
]e '"'"n yıkılınasını istemekl~dir. 

li JSY A CEP:UESİNDE SON 
VAZLYEI' , 

.ı\ -ına t ">' i;!cr!m~ göre, Ka!
k• ·yada yüksı>k dal! gcç•'.ler n
de"' J:>ır çoJ;u zapted:lnıi~tir. Sta
ünı;r.od bıttcsmda dü.jman çok çe
l n çarpışmalar neticesinde d0ğu
ya d :ığru süriilmüştür. 

Stal\1'1grnd ş•(ıri Alınan uçak
la, ~ın geceli ııü-rdüzlü taarruz
la ,nda attıkları yangın ve infilak 
brı!'ll~lan neti.cesinde alevler i
ç.n'ledır. Volga üzerinde büyük 
b;r yük gemisi batırrlm:ş. fü;ü ha
sara uğ-•tıl,mıştır. 

Rcj "'ıle Rusla.ın tanklarla 
ek>• ; d'ği hiicırmlar pü~ki':tiil
mektcdir. 85 tank yok ed:lmc~tir. 

J al(ı•.srosla 24 ağustos nrasında 
Mvyetler 2505 tayyare kayhet-
=--

( SEHIJ DT!.N ve 

ViLAYET ;·~ BE.L>,I.ıİYE: 

Kalinin ceırJıesinrle 15 günde 
üç şehirle 610 mE.'Vki geri alınmış
tır . 

SAıLOMONLARDA J/l.PON 
HÜCUl\EU PÜSKÜRTÜLDÜ 

Amerikan Bahriye Nazırl:ğı 

Salomon tak•m dalarından Ku
adalkanala kaı•.,ı yapt"an ıapon 

tı?arrLiZ.U pÜsl~t...r J miiştür. ja
pı nl3.r ı. .} Uk k~vıp\ .. ra u_ ~arn ş 

lır Ki ,ük t" ıt arda'! .ı:.:sına 
is• ber vaki olm14t.ır. 

KENT DÜKÜ!'iÜN ÖLl~MÜ 
Bir tayyare kazası netıcesı!lde 

vefat l'lt'.ğlni d/:.in bild; rdiğimiz 
İr,.gihz Kralının küçük kard~ 
Kent bükünün bu: ölümü dolsyt
sile Krala her mcmleket.ıen le€5-
sür telgra•fları gelmektedir. Kral 
sarayda ciört hafta matem tutul
masını omretm~t-ir. 

Kazada Kent Dükıü ile ölrnle.r 
arasında, hususi k:§.t.bi teğmen 
Con Lovter, Vil<lont Ülsvater, 
Baron Be'perinin oz;lu Mihael de 
'bulunmaktadır. Tayyarede bulu
nanlardan ancak bir kişi kuttul
muç..ıur. 

TtiRK - SOVYET . 
MÜNASEBıEI'LERİ 

Staline itimatnamesini takdim 
etmiş olan Moskwa büyük elçi
miz Cevat Açıkalının SCl\·yct Ha· 
rkiye K~rniseri , folotof:,3 "k de
fa Etfltı.i~ıii~ bildirilmektedir. 
Büyilk elçimia "!lıto.s.kovada gör
dül:ü i.vi kabulden. mütelıass:s 
olıluğunu bilrlimıis. Türk - So\'
yct müııaı-*-betJe,..~nin müko.ı-nmel 
ol.duğunu beli~hrıiş ir. 

* Çocuklare. ~rııen ekm~k istitr 
kakının ı F.ylül<l·rn 1tıh..ı.reıı ;~OD gr..1m1 

çı:~ar•lacağı nnlaşıJD"tı.ktaıtlır. Teşrini
sanidl1n itih~ıre.n ur· b · yükle-ıc dört yüz 

* vaı. VP n.ıea·yr Rel.oi Lillf; Kır· 
dar duıı Çatalcaya l'clert·k bol'çkndır
n.ı Jcrı etı af nda tl'tkik:crct.:> bt~lun.. 

1n .ışl . Valt bugü.n tı·hr·rn;ze döne-- f gram ek..rnt-k veril~-~~~· taiLTin olt1n-
t-ck ır.aktaıciır. 

+ Yeni y&pılı:.ca!t: Ede:biyat ve Fen -- * Tiitl'n gUmriığL<~ıde topt(l.UCı ta-
Fa ıt.es:l 1.>·n .. sı iç.n Z::.'ynı p K.1.n:il ~o
n-.,.. e• ındaı<.1 !Jin.t!a~·ın · .. J . .i:n\lk ne 
b. m r 

cir Fa.lıı.·eadin.in Bı;.y;.'ılı:ıLu.n g(t.ıl'-Olğİ 
p~r:.nç ı-e kılod.a !.ıt:..ı ·a h.ar!cL 14 ku-

ru_s z.am Pttiği anJaşıJmı.ş ve h..~k..'i:ınC:a 
-L B ' J ye l\I 1'ctti1f'k kadrosu·ıa 
w ta..\":ıbat.a g:irısilmiştlr. 

alı .. k ere ırlar ç111 y~ıpı:an ix1J.-
b • .da e k ~1 muva.1 k olınuş~ur. Bun.- + B:&zı hJC.k. ve &üt ver_11 ~yvan 
, .. r MY b:ı~ııula vaı.i!cye ba~lıyec2kia.r- s~'hcp!.eri ara.laı ında top1ana.ra...t tlstan- t 
d!. bul $. 0'1TıO.lcı!nr B ı :.ğı> adıyla YtJÜ 

1 
'* ır t:.Jo llı Bele:ı. Kaz ında. kl'Qln bır b' lık k .. ıru~larL.ır. 

mıı bık ımu~ur 1 • • , • 1 
..r S< ı:u ı. cı.e pp; an kı tak'- Ik tısa t Vekilı şehrıınız- ! 

b· ne C"'!. rı. 3 80 Yf:'r basılın.,.. ve 166 ı 

.: y ıtalanrnııtır. · den Ankaraya giHi 
TIUI RET •·o SANAYİ: İst.iTahat etm<•k üze.re bir müd-

y Ea:r.l fırınların ekın-eıktere ba.kla det c\ vel şehrim'.ze gelmiş olan 
'\•ı ııohı.:t trPU da ka,rıştı.rdığı nn!aşıl- İklısat Vekili s~rrı Day Ankara
nu~. B Cır·xı?n.r ta.saı ru.C et~:kl-eı\ u- ya dönmü~ür. Vekil:n iki güne 
I!U p1.stclıMclPre P3.tı11akta.d:ır:ar Ya-

' ı ı hakk ,. ı.at kadar tekrar !ıE'hrimize döneceği ·a ı:nın ırınct Dl' :nda tno:. ya .. I 
'>ı!ını>l<'..ıdır öğrcrı.:lmışt.r. 

29 Ağustos Cum artcsi günü akşanu 

Büyükdere Beyaz Park'ta 
Zafer bayramı şerefine fevkalade program 

~~·'1 . ZEYY ENAR 
J t C A T 1 T O K Y AY ve Ar ~ a d a ş 1 a r ı ·K o n s e r.i 

"Pt'lRASIZ KIY1"ffiTLİ JIBDİYELER PİYANGOSU 
6 ıııulılel:f v•r)·ete tropu, nlaturlm oyunlar, 
K&ınedi, milli oyunlar 
Kunsenıasyon 45 kuruştur. 

İ•tanhul , . ., cirnr kö) lcTe otclıüs vardtr, 

dün ıKocatcpede 
1yapılan merasim 

Afyon. 26 (Hususi) - Büyük 
taarrııtun başladığı gün ol<.n 26 
Ağus 'ls mürazebctile diin Koca 
T<"ped. rr:cras m yap,Jmıştrr. 

Karucsfrcn köylüleri ziya
r,,tçil~ri k.,.,-şıl<Lnı:ş ve buradan 
Koca ter~ye gidilnııstir. 

Tepc'.le dirc1·e hrp bemlx>r 
söylenen İstiklal mar,;!e bayrak 
çekilmi.'i ve mıntı.ka kuman:lam 
namına Hamdi Öztörc o günkü 
tarihi hatıraları anlatan bir nu,. 
tuk söylemiştir. 

1

Kafkas· vaziye· 
ti ehemmiyeti

ni belirtiyor 
(Başmakaleden D.evam) 

bu sahalardan çekilmemek a:rim 
,.e kararında bulunduğunu son 
tedbirleri ile ilan etmiş ve gözö
ııüııe koymuş bulunuyor, demek.
lir. Eğer, Lıgiliz İran ve Irak ko
mut:uıbgı cenubi Kafl<as)·adan 
itibaren Sovyetlerle birlikte mii
cııdele)·e iştirak eder ve buradaki 
kuvvdleri •iir"atle tal<viye e.d"" 
bilin;e Kaikas silsilesinin gcrisin
dıın itibaren Alına..Iara karşı ha· 
k:kl bir d•mokrasyalar cephe•i 
kurulmuş olabilir ve bu cephe 
şimal ve ınt!'l'kez Rus oNlula-rmm 
Jelıiue olarak Almanları bir hayli 
ıııiişkiil vaziyele sokabilir. Bu
nıın içindir ki, !Cafkas mücadelesi 
diiu~·a h.ııbiu.in gcH~imi bakıııun-· 
daıı hw.usi ehemmiyet ve ınaı)<lsı 
i~ıue gmuiş buluuınaktadır. 

Kafkas;vadn veya İran şimalin
de Ahnaıılart tutı>bilıneniıı lıiiyük 
eheu11niy~ti n~ikar olduğu kadJ..r 
tutanıt.ınan.n harbin ileri safha .. 
)arı k l;umndan dcmokrasyalar 
alt."yhinc husule geti-rettğ"i hü ... 
yük ve vahim n<'liceler <le kolay
lıkla hesaıı olu.ıab'Jccek kadar 
göziiniindeılir. 

Aln13n ordu'!»u frana girrl:ği 
gü•1tl<'n itit.:ıren Ron1111eJ'in de 
tnarnı'a gcçeceğindeıı \"e l\lih
ver kı.skacının iki cenahlon sür· 
aUc kaı>annıalı: in1kfınıuı arı-yaca· 
ğuıdau jÜphe cd•lcınez. Herhal
de, Kofl<a. ya haı bi Orta Şarkın 
da nıulrn.ldcrnlmı i~ine almış bu
lun.arak hüyiik ehemiyetle, çctk 
şamil b:x snflıaya gmniş b_ulunu
yor ve .• yluc bu safhada Ingili.z

leriu de '"~ziyetiıı cidıliyctini kav· 
rıya.rak ve Alınan tayyarekoriniu 
bilhassa lran peb·ollerine hix saat. 
lik yere geldiklerini görerek ted
bir ald ıkları g&ülüyor. 

ETEM iZZ.ET BENİCE 

.,__.. ..... ·~ 
TEŞEKKÜR 

F Htn1;1 Z~hra En;erl'hı itliimii 
miinast.'bcti.c ren~uc rııı Yasiınin

de hazır bı:l.t~mal<, r..Iı·ıek. tel
graf \'C ın~ !iinp gôı"'tleretek tizi· 
yctb! bulur .ııd< llıtıumı csfrgemi
yeıı do&tl~tr. ~u· z3 d~riıı şükranla

rın1ızı arzeclcriz. 

O~lıı 

Dr. Şükrü .Erııed 

•, 

~ ,. 
~LLI OYU 

~O!J 

AR FESTiVAL.'G ~§ 
Mtli'i&~~E~~§l 

Sayın i. tanbul halkımızın umumi anwan üzerin, 

Bu Al şam 
• pe 8ŞI Belediye _ i 5 ııde 
Sant 3 e kador dcnın cde<ck tir. Saat 7 den 9 a kadar S.\Z ve BAYA. 'LAR .aat 9 dan 11 e kadar 

nı 

Saat 11 den itibaren U J\.1 U ~1 İ F E S T İ V A L 
~:&ı:ı:::::o;;ı:Otli:;:;:ı Hususi daveti,rcler işbu miL,amcrcde cari dei;ildir. Ttlc!on: 426'1> •ırııı••-mılfl 

ı parçalanmış ____ , __ _ 
Tayyaren in geri 
topçusu ağır y;,ıralı 
oı~ra arta!dll 

Londra, 27 (AA.) - Dük de Kt'Dfin 
de ö~U.ınüne seıtxbiytt veren tayyare 
kaza.<;t..'ldan bir kişi•ün ağır yara ile 
kurtulduğu hab~·r a!ınmışt:r. Bu :thıs 
tayyart n!n t;eri topçu::,utlur. Ta.yyc.r.e 
sırta. çsırptığı :c..'\man, t;arpırı.anın şidrle· 
tıyıe ct1 ar fırlarnış ve bil f-xi kaza
dan agır yarulanmnl\. surı•tiy~-e kurtul· 
nıuştur. 

Al11ıanlar Groz-
nige biraz daha 

yaklaştılar 
Londra 27 {A.A.)~ ])Ü'll gece 

~rı"' n~ilcn resmi Bıus teb
liğ:r.C!c; 26 .:ığustoo günü kıtaatı· 
mız Stal.iı>grad bölg<?Sinde Klels
kayanın cuııuıbu şarkisile ş'mali 
garbi\, nde ve Kotelnikovo!lun 
.şimali şark.isinde Trolıladnaja ile 
Mozdok bö).,gel.erinde düşmanla 
çarp~ıışlardır. _ 

Mozdok ilk defa Rus t®!igınde 
zikredilmekted'r. Bu şoh:r Prdh
ladnayanın 40 kilometre şarkımla 
bulunduğuna göre Alman1'ır 
Grozı:ıiye biraz d•ha yaklaşmış
lard:r. 

Rus ek tebliğir:de Kafkas hare
katı hakkıJJda pek az n:,alumat 
verilmektedir. 

Stalingrad çe\"r"sind~ mulı:.re
be bütün şidd<'t'Le dc<Vaın ediyor. 
Ş<'hrrn şimı;I.; şarkisinde Rlll'lar 
Alman hücumlarını püskürtru~
ler ve bazı kesimlerde A!.ma!'ları 
geri atmrşlardtr. 

Milli oyunlar festivali 
bu gece Şehzadeba

şında yapılacak 
Emhıönü Ha\kevi taralınd.m tertip 

olunan :{illi Oyı.wUn.r FoCst.i.v~li• yine 
halkırr.11:ıu göst.rrd~;:i rMgbel üzerine bu 
gece Şr .. tvıadebaşın<laki TuTa.n Tjyatro· 
sunda F,tival Grupl•rının l"''k.al;ide 
bir n1üssnıeı•f' ,-ermesi. kar~ t·tn.ştırıl· 

rr·ı~ır G upla.r g:•ce saat 24 e kadar 
T.;an. 'l'iy trosi. -:ıdıı. oyunlann:ı Qe\•am 
f.>C!Pl" !JC"'", biJ.ıı.~:ıre orada!l 'l'ep<>barı
~ g:.de'rk. oyn! proıı-amı gbst~"l."{'k.
lerdir 

Su Boza t.•e Ş~ra 
tı tne! c;ah,fPo~ ılı"V:t·-r\ 

ıniıı<!e bin düziine h:ndat.. ısmar
lann11~ ve bu sipari~ yapılar:ik 
cemi~ ete göadcrilmiştir. Yekne
sat.. btı.rdakların diind..,ıı itibanıı 
cenıi~·ct azalarına tevzi olunma.. 
sına ba~lanılpı;şhr. 

T<.'lrnıil esnafa bunlar tevzi e
dildikten ,;onra ölçüler; birbr..ini 
tutmıy:ın bardaklııda nıeşrubat 
satışı ya.ak edileeektir. 

-<>---

İthalat ve ihracat 
işleri 

(1 tncl Sch!ted~n Devam.) 
te iştirak cctebileceklerdir. Şirke· 
tin merkezi l~tanbı>lda buhıruı
cnk, Aııkara, izn1ir, Samsun, Mer
sin, Acaıı.ı, Tıahzon ve Hatar<la 
bi.rer Ş1'besi kurıılacak.tıı. Şirke· 
tin seroıayr~ iııi tiiccrr tar alından 
iştirı.k hi""':i olarak kou'Ulaca.k 
para iJ.e temm ctmc-k ınünık:ün 
olmadığı lu.lde Tıcarct Vokaleti 
d" bu işe scrnı:ıye koyacaktır. Bu 
takdirde bir lıiyilıa iLc tükiimet
tcn talı<isat i$lcnecektir. Büyük 
c.;tçüLc her nevi eşya ithal ve ih· 
ra<:le bu şirket ıne~l olacaktır. ------E~·me tcalar C~.mi· 

ye a eiss 
Cl ıncl S..1hi! o "n Devam> 

d.ğerleri Aksaray Ye Ş ıwd<"!:ıaşı 

semt!. nele r. Ş'§lid~ de ayni 

şeki:de ekın.k r 'n b r fırın tes
bit ed"I~·,, ·ı·. B fu-m'ardan al.ı

ıııaıı ekmek nüm:.ncl~ri tahlilha
nryc gönderil~~t.r. 

Fa: h semtinde b·r fırıncı da 
eknı•k kamrui satarken yaı<a!.n
m.ışt,r. Bunun hJkkında da taki· 
bat yaptlmaktadır 

f 

' 

VaşaıQt<>n, 27 (AA) - Bugü~e 
Ruzvett·~n üç ı:ıut.uıtt ,·öylenı.eı>· beklen. 
ıT.ı•ktt>dir, CurrWrurreisJ Pazartesi gün.il 
Marylarıd'da yeni t>:r den;z s;hhiye 
me"."'kttinin açllma~ı nıün~bt•t!'t• nıü
him bir nutuk stıyli:yecekt.Lr. S Ey:ı:a;de 
Ru'='A:'lt D.ınya gencJ"ı!inP hite.ıp edcoek. 
ve 7 Ey!itlde İş Bayramı mün:!scbet!.y-
1<.· n1';1Pte hitab~·n cnlla~on alc,Ybn
de bır n1esaj ncş.rc·dt:0Ckt.ir. 

Bu sabah bir 
kadın 
altına 

trenin 
düştü 

K'· ~ C<>k ~«<le bir işte çalışan 
Vart ınd .. , yaşj r:...:.aa bir ka· 
dnı J:ı~ se.b. h Sirlı:ec·i gaı·ır.dan hareket 
e1on tr ~ b·wnrk l$te:-:1te:. t•ker
lekler 1 .at na dı.l.tcı.ış, ıığır suf'C'ttc 
yar2 anı ıştır 

CeJbo.Lt an .sl':.hi ımdat otomobi}.;yle 
dernal IIa»ek ıı &t:e kJ.1d:rılan 
Vartl>hinin htı.ya~ı L(.. k~t iiı» 

Kaı.a ct:afınC::ı Ii100d-e1.1rt1wn1l.i.kı 
tah.k!'kat Y~ pm~d:.ı.dır. ' 

SimSt iınaf i için 
henüz bir karar 
verilmiş değildir 
Dünkü Haber gazetesi Rama2a

nrn ·~lang»cı olan 12 eyiulden 
it;.ba.ren börtk, çörek ve s:mit 
imaline müsaade edile<:eğ'ni yaz· 
mış.tı. Bu sabah şehrim:zdc~i bü· 
ıün aliıkadarlar<l.~n yaphğ,mıo: 
ta.tık;katagör"e bu şekilde hiçlbir 
karar olmoo:;ğı gibi tebFgat da 
yapılJll:ş d~ldir. 

Toprak mahsuHeri 
Umıum üdürü 
Trakyaya gitti 

Toprak mtilsulleri istanbu, şu
besi müdürü Şakiır Turalı ş• hrı
mizde bulunan umum müdür i!e 
berr.ıber Trakyayı. g:tmiştir. O
rada mmsul veziyctin:, köylü
nün ofise l;lububat teslimini tet
kik ecle<-ekler ve bu yolda alın
ması icap eden t..clb'rlrri karar
kıştı.rarak yarın ~ehrimize döne
edcier.\ r. Ofis f.::lhr!mi;de!z.i f•• 
rtnl:ra ıam ).sl~hkak'.art ui~ .. octin
de un vermeğe baslamı,'jttr. 

YE'ni mahsul bl•[><laydan :""1-
r;m:'""0 fazl:ı scvki:·at baş1~d1g1 i
içın b'.r ın kt~.r stok yapılması i
çin tedbirler ün'D• rtır 

!B1·ıe•ünierrlo un tc\·.., n!ı hak ... 
kında esaslı kararlar al '1Cc~ktrr. _..,___ 

( 1 u1ci G" it n D v ;n) 

Birleşık Amc...;ka Bahriye Ne
zaret_n.n dün uk~.ı.m • 't,rrttigi 
kbllğdc §Öylı: drn lmr kledir: 

Solcmor adal.an a';lı:c..rın<la 

dt\'.'.:ıa1 edrn .muharcbr- ctrniında 

fıeniiz b'.r fikır süylemck i n va
kit erkendir. 

J aponlann Guadclkana! ad,.,. 
sındak: saldırı~brına karşı nıüt· 
tefik ktıvvetler mavkilerini mu
v•{.iakiyelle muhafaza etmekte 
ve cl.üışmana ağır zariat ,·erdiı

mek....airl.er. 
23 ve 26. ağu<olosta hava kuv

vetlenm:z 15 düşman tayyuesi 
ıiü,şiirmüşlerdi.r. 

Cenubu garbi Salomon adala
rında müttefikleriıı m0vklf~rini 

muhafaza için yaptıklnrı <;' lış
mal<>r ümitwriei b r şc>k•ldcdir. 

Bu deniz ve ha.va mdı3rr·be
elrinde Japonların on d3rt harp 
gemi.si balmlm•stır. Bunların i· 
çinde iki tayyore gemios', bir zım
lı ve birkaç kruvazi'r bulunmak
tadır. 

----4--
Mısırın f stiklal yıl· 

dönümü 
(1 ir<."1 ~ • r. °''''l n°vam) 

')fılı rnüna!=eLetile rliiu ö~led~n 
sonra roclyoda Jı;r lıitabede bulu
unrak l\T•sırın n1uaJ1"Ctleye kavlen 
değil, fiilen de sndık knlmak hu· 
susundrıki kat'i azn1ini t<:'barüz et. 
tirm;~tir. 

Nalıas Paşa bilhassa şUJlları 

SÖ)· l<'miştir: 

Demokrasi dan•;ı bizim dava· 
mızılır. Bu darnya elimizden gel
dii';i kadar yar<lım ettik ~e etmek· 
te de,·aın edueğiz. Karşıınwla 

büyük güçliilılc.r bulunmaktadır. 

Fakat demokrasiler bu davadan 
uqHp çıkacıııklardır, 

• 
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D iYE VEKiLi 

fl in<.:; Sa.hifeden Dı::vc.n1\ 
kil dün öğleden sonra İ,;taı:bul 
cezaev~ntj.e> tetkıklercle bulun.rnuş 

ve gazetecilere verdı.ği beyanatta 
şunları S'Öylmiştir: 

•- Ceaıevini g"zdim, kal:ıba
I.g> biraz fazla lıulduın. Bunu ha
f,fletmek :ç"n matıkcımiy"' rr.üd
detleri iki seneden faz!3 olanları 
d;ğer viliıyL'I ceza evlerin<1en du
rumları müsait olan\ara naklet
mek ve müddetleri iki seneden 
ll§<'ğı alanlan da kend" memle
ketlerine yak>n ceza evler~ne da
ğıtmak suretile bir çare te•mmini 
dü~ünüyoruz. Mevcudün miklan 
aza'•r>ca boşalan k0ı{u5lann bir 
veya ikisinde mal>kfımlara l·un
duracılık, maranıgozluk ve ördü
rücülük işlerinde çalışhmıak ve 
bu suretle hayatlarını kerıdJeri 
kaczanmak esbabmı temin etmek 
mümkün ol<ıcaktır., 

BU SABAHKİ TEF'I'İŞ 

Ac!Hye Vekili Hasan Menemen
c'oğlu lbu sabch saat onda l•era
berinde k~lemi mahsus müdürü 

Şak.r olduğu halde Üsküdar ad'
hyesine gehn.iş. muddeiumııml 

İzzeti rcfakatfoe alaral< ~;;evi 
bin~s.ına gitm~Lir. 
1 Ce:.ttevleTif,l,n ,o;1a:htna YC sı
naileşnıesine fevkalade l'llıernmi
yel veren dPğerli .'\dliye Vk !i niz 
buradaki dokuma te"L.giıhlarıll' 
pamırk bükıme atölyelerini, ma· 
rangozluk ve kundur&cılık ma
lathaneleırfni ıetıı.; etmi~ir. 

Bu işlerde çqhşa.n kadın ve ef'o 
kek mahltümlarla konuşan Ha
san Menemeııcioğlu, iş (aaiiycti>
nin da.ha verim] bir şekil alması 
için .t~larır. ye atülyel<:rin 
arttırılacağını söy!emi.~tir. 

Adliye Vek.i.llmizin cezaev;r.de
ki terkiklec-i bir kaç saat devam 
etmiştir. Hasan !\fenemencioğlu 

:ş esa51 üzerine inşa edi1.ecek ye
ni cezaevinin kurulacağı arsayı 

da gözden geçirmiştir; 
Adliye VekilimJz Üsküdar ce

zaevindeki bu çalqma faal·yetm
den memnun bir intılbsla ayr•l
mıştır. 

920 EKMEK 1 Tayyarelerden 
Karnesi satan atılacak ikra-

Gazozcu 2 miyeli vecizeler 
Bunları bagaj memu
ru olan kayın birade

rinden alrr.ış ! 
Ankaradan şehrimize gctır,Jen 

ekmek karnelerini muhtevi ~an
dıkl.arın kırılması trJık.ikat; hak
kmda vi'.aycı taı·afından bu sabah 
bi.r tebliğ n~olur.ınıu;j.ıur. 

Tebhgc e-örc geçen cum .. tesi 
gelen 70 saıxhktan aıı.,ak 37 ta
nesinin sağlam kalmış olduğu va· 
gonda görülmüş ve karneler bir 
heyet tarafmdan sayı lanı k 923 
bin karneyi .iht1 va etmesi ct.p e
derken bin ıan»'.niıı eksik ol
duğu anlaşıln·u~t r. 

Bir iki Lln sor.ra; B~razıttaki 
bazı lokantalarda ÜÇl'r \Ye attış~r 

l.irııya erliıl - l<.'Şıfo.ievvel ekmek 
karnesl ~ahld:ğl lıu.ber ahnM ş ve 
b!.!n1'ın loka•ıtae· 1 ara sattığı tes: 
b;t olu~aıı İ ,m~ 1 ismonde b r 
g-c.rozcu yai<.aluı!L:.rak Ü"'Prinde 
sattığ• karnelerin bedeli olan Htl 
bn iki -'üz yjrmi yNii 11ra bulun
muştur. 

Gaz07eu İsma:ı ıfad ~••de 4'.!'5 
ağtr :-ıç ,.C' .w;; B. kdtr.esir'.n k.1-
ylınb'.radrri D:-\'lC't Dem.-rvoiları 

bağaj mrmurl~rıPd:n N:y2·t ta
r~fmdaP kend<i,ine nrild,ğini 

w~lem"';t"r N~' uJe ta"k"kat 
dcrıı 1.ct1::· \!1'1is \'e sandık~a.r1n 
trenin .. ~a~lan"iıs .. Ddvn k!rılJığı, 
kanıelen yere dck.i•müş r;·ren 
b;r iki tren me!'"nn P n ve bu 
ara Niv.z.~ n ald g, tesb'l olun
muştur. Karne'er 'atıldı>J, yer er
den ~·ınr' tır T, kıkata Qc\am 
olurmakbd>r. 

Batı çö,cle 
(1 lncı Sııh ıeden De-vam) 

ba1arnış!ardır, 
ırucur.ıDAN l::VVEL TAYYARE 

BO;\-lBARDl~lANLAnI 

Kahire, 27 (A.A.) - h•giliı. ha
va kuvvetltrine ıni'nsup O'la bom
ba tayyareleri ile donanmaya 
mensnp tayyareler, dün mehtaplı 
hır gecede muharebe bölgesinde 
l\Iihver toplohrkfarrnı boınbala

mışlardır. T>trı.lda rın ve taı,ı t !arın 
aras·nda bomlıahırın >atı:ı-d.tğı gö
rülmüştür. Dört lam isabet kay. 
dedilıni.ş ve )1>ngınhr ç.karılmıt
tır. 

Ayni gece İngiliı. ha•·a kuvvet
lerine mensup orta bomb:ı t.ayya.. 
releri ile Birleşik A.:uerika tay• 
yareleri vo (;enubi Afrika hafif 
bomba tan. releri Eidcba cİ\"8· 
rında üç ht..\•3 ıneycİ.3111na taar .. 
nız etmisleıôır. Dagu111< bir hal
le duran"" 111;hver 1 nar .. lerio.lıı 
~ra.3:nda bo,r.baların pallad.ığı, 
inlilakla• 'd.ubuldı.cu Ye yan
gııılar çıkhi:ı görülmiişlür. 

Hafif bir (rnııbi Alrikn bom· 
ha ton·are>. Fıık$ dn r rıda bir 
kaınpı bonıb'1lan11ş 'J,' ta~ıtlan 
dağıtmıştır. 

Bunları l.ı ulanlara 
tJediye verilecek 
30 Ağust0s Zdcr ve Tayyare 

Bayran1l günü -Is.va Ku~mu 
tayyarelı:ri şcınn:r,iz n üzerınde 
uç_arak, veciZ('\Eri mı:h•cvı k;ığıt

lar atacaklaroır. Bunıan:ıan. b r 
ktsmı mühürlü \"C numcı.ralıdır. 

Halkım·;,ıdan mühürlü vı: m.;ma
raL vec ze kağıtlan.ın bu!ar.lar 
on b"'l cyliıle kadar Hava Kuru
munun Cağaloğlundaki İstanbul 
,·:!ayet merkezine götürcF;kleri 
takdirde kend:Ieriı·c kıyme: .. 1"' 
diyeler verilecektir. 

Brezilya ve Mihv~r 
(2 ır.ci r:ı-h:reden De\·~ rr) 

ması, ş: n,d:y'-' kc.:lar bu zengin 

k.aynak 1 arın mU<:a<lell•ye t .. th.)ıs 

edün-·csinc engel teşkil etmekte 

idi. Brez lya arlık harbe girm·ş 
olduğundan müttd:ki.er bu ser· 
vc<ten !aydalana<:aklardtr Bu 
ilctısadi faydaların yarurd3 bir 

de sivası fayda vardır: fürleşik 

Amerika, bu mücadelede cenup 

Amer:ka devlctlerni, sıkı surette 

elrafına topl"m ya ~alısmakt2dır 
Brezilya haı!be gamcı{ie Birlrsik 

.ı\ır.erika tile n1ukadderat birliğı 

yaplT' < c'n-ak<a ve Pa.,aırnlkan 
tcs.ıntl ;- sağl ,... ~ T".r kt~Cllr. Bır· 

Lcş.k Amerikanı~, maddi f yda
dan ziyade b\l siyasi ndi"C~ye e

hemm vet ve'."d.ı, .. e şı.:pl>e \ .ıktu• 

B• yo lu SJlb ~ h!:CmLI B.<şl:<fıtip!i, 
ğınCen: 912/42 

İkaıuetgahı rıl<~lıu Yorgı .ı&,J N.W 
pit:ılki'3 

Ali R•z:ı Can!<. ı vı·'~'rs. Ilayrıyr, 

ı-:aci ve ne .. kt3 ile Agop 'l A>ı.: 11c y: ... 
nın ş Y·ln vr müst.crekcn mulasar f\ 
bulunduk!arı Bey >r: u Tar· ab ,ı ca :t
dıes'ıDde eskıi 95 Yt'nı 101 No. lu evvtlı:e 
ga.rnj şinldi dükk ın ve Cala.tJda 
Mü•YY~~~ maha!lrst Makri Çık!t'au 
Sok.atında k.;iln yt..'iıi 21, 23 kapı No. )Uı 
;ıo hanen•n hi<.>edarı bulwıduğuııu.ı 
Tapu S\.cıt rı.ıutıatıı .gından mevrut ka. 
yıt suretindıc'n ıı..olqılmış ise dıı ıka

ıme'eg3hınızın meıjı\ll balu:nmaıı::ı h:ı.~ 
biy:e gıyabınız.aa vı ll~uen tcbJ gı:ı ~ 

yap~lmak suı~t;yle cer1..'ya.n eden n 
hakeme nıetices.onde gıyabınızda s.au1r 
olan P.eyoğlu O,ilrcu Sulh Hu.kule 
HiıJ<.,ınliği karan 13.'3/9<2 tari.'11' Son. 
Tel,ra( gazıetesiyfe il"'n cdiln'tiş olup 
bu kert• 16/8/942 tar·hll Son Telgr41f 
g:ı:zıett'61nde n1ililtoeşir il~n \e şa tname 
muoei.biDCı• g::ıyri m(lnkulleriıı ı iYu:.!Dı n 
izalesi 1(-ın 12/9/942 Cumar'..cs. gü:ıü 
saat 10 dan 12 ye kndar b rinci atık 
arttı.rması ve ~19;~12 saıı gfinı.:. ayni 
sa.:ıtJeı-~ ı:docL açık a•tt:rrrıB!iı l p , , .. 
cağı tebı ğ makamına koim olmok Uzc · 
re .idı.n o ·ınur. 

Sah., ve BaŞ'l'ı1ub.9.rr ri Etem İızct 
Eı:.: .. ,ce - NeşTiyııt D'r ~ru 

Cevdet K 1' !\IllT GIN 
SO!'.; TEl.GRAF :\:ı\TB.<\.\SI 

İzmit Deniz Sahnalma Komisyonundan: 
' ı _ Kcı# bedeli 331)6() Fra 24 kuru:tan ib:ı.ret olı<p gÔ''C ·ilcrek ' • ma. 
hs)de y:ıptırılacak olan bC<ton inşaatı işinin kapalı za.r.f u.ru1 iy e Ek tm ı 7 Ji:y

lül 94~ Pazar · cllna saat 16 dJ İı:mitte Teı>;a,ıe Kapsındakı K•.mı sywı Y • 

~Jac:>klır 

Bu işe a;t frnn.I ve hus:ısl, şaı1ııame, keşfi ve pro~leı-> ber gün k>n · o a 
g6riitebı!ir. Mu\"llkk.:ıt trninatı 2479.62 laoadır. 

3 _ EksHlmrye lıt;, ak cdeNklerd:ı, bu gibi i{lerl yaptıltla..~na d • k t. 
ınMe azami brş gün E"V\1'1 N:ıJ'. Müdürlüklerinden a.:ıcllkları ~ '" t ' 

ret ves -aıanm.. F.mniyet Müdlil'lüğünden :ı :~c-1k arı hü~üha. va.."'8.k • ı.rı ve 
tairunun tarifatı veçhlle tanzl~ edecek e:ı teklif mektupla .nı, y, ıır a 1 z ı 
teınirnıt makbuzlarlyle birlikte muoyyen ~ ve .....U.:ıı bU- sa:ı.t )> • ta• 
-ı.-u- komis:rona verrrı . .elerl. "' 49011• 
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ALMAN çelik sanayiinin 
muazzam şaheserlerinden HiLDO TRAŞ BIÇAKLARI 8 Millmetr• 

10 adedi 6 5 kuruşa HASAN 
Deposu ve fUbeleri 

f-E-hl-isa-ub;'il{;;~ıikKıİı~ -Ar-si-an_, 
\...----- Yazan: M. Sami Karayel 
Eh!isc:fip, Şamı almak üzere hareket 
etti erse de buna muvaffak olamadllar 
ler şehirlerini Taı:ikr<-<lc teslim \ 
dmek tekl'f,nde bulundular. Tan
het Anı.a.K.yadan yedi yüz SÜ·vari 
vt hm piya<leyle k-0ştu. Faık.at E
bu Tıiııir ~<.'!tir haklını kenı.lısine 
(·e10€t.rılk yolunu bulmuş oluuğu 
;çın Ta.-ıkrc-de kapıları kapadılar. 
Tar.ıkret üç hafta kadar bey'lııı<lc 

bır mı::hac-aradan sonra Llıı.ciye
ye, orad= da Antakyaya döndü. 
O =a.rı perhiz zam:ı..'1ı idi. Pas
kalya yorctur.ırından oom a 1"<ınci 
dcla olarak Afoııniye p~O'hına 

gcldı. Blitün alatı ha~biyeyd kur
du. Fakô.t şchlr sekencsj taraiın
da.n o kadar ml.lkaveımete müsa
dif <>lklu ki hiı; be:-lomedi~ bir 
yaruJ!Il olaııati;.ıyd; kalcyıi za,ptet
crncsine imkiın yoktu. 

Pederl Tİr>ir. vefatından sonra 
Şam-. iJıt,:~a e1ımi§ olan Halt"fin ;:ki 
-0glu Taınkrnde ar~ı hizmet ettiler. 
Yiı-z aa1<crler Frankların ardLJga
hına geldllrr. Bunların yapacağı 
!bu olabili1'-itl. T\;rklerlc berr.f.:ıer 

lıareket edecek değillerdi ya!. Hı
rı«tzyanlara dehalet otımek onlar 
ı.ı;m d.aıha şt-rd1i kfı. Bu yü-z 'kişi 
· ı"c·r Ar-wplaırdan mıurelk~ 
.>< ,J. U.zwl brr n1ulı~s.nrc.duo s:mra 
~-ehıT ta;l<:m oldu. 
Tanlı ... ~, alhnliyi affederek Ebu 

Tahin Ant;ılcy aıya götürdü. JJa,le
fı:n oğullar.nı Afamiycde bıraktı. 
Tartlcredin a7imetinden sonra 'bıın
Ja:r FJbu Tani!ri.n bü W.n taraıftar
ları öldürdüler. Bdtınilerin Su
ny<'<le z;apta teşobbili; ett.tkleri 
ı!ık şohiır budur. 

Tuğtekin, Hoı;(un Şam civar
], rma yapmış ok!ugu aJ<mu uınut
maııruo;t.ı. İru.iik,aan almaık: i.çoin gi-
d ,p Tabwıı:yeyi mulıa.sara etımıiıye 
QZllll('Y !adi. Orada Hog'un yeline 
J erveı lltill'Jirıde bir kuınıruı.dan 
geçın.. Kaılede üç bin asker 
vard;. s;r müddet e''Vel bu.raya 
gelnıiış ol.an Kudüs Kralı Bodvan, 
dört )"Ü2 asker ile sefere çikıınıştı. 
Bir3'Z ile:-lıcr ilerlemez kmaırg-.iliı- • 
na beş Amp, 'kalıilelerinin ·tesJi.. 
m:y.,tııQi ar-zettiler. 

Tiı.ııkler, bi.r manevra yaptılaı-. 

.Askerlerini 1xıpla: ıp Şama döner 
gıbı iıcıreket ettri<'r. Franıclar, 

Türkleri Şaan.. döıımü.~ a<ldooe
ıt:k, onlaı da kuvvetleriro alarak 
Kudüsc çe'k~ 1di. 

Tu•ııkler, Bodvan·ı kandıımMt· 

!ardı. Y iııı.i, harpı en vaıtgegın~ ve 
hari:ıetnı..;kten çıekunmiş gıihi gö
rüımıüşlcrdi. 

Bodıran, dıa Tti ı•klerin peşır.den 
gi.demeınıi~t.i. Askerleıile Kudi.ise 
dö~til. Fakat Bodvan, Kuıdiise 
döner dönmez '11.lnkler, Şamdan 

çJ<.ttlar. Sayda civarlarına dogru 
bir akın )•aptılar. 

T ıığlakıin, oo şehri on gün mu• 
hru.arn ettıi. Sokenesinden <l'l.U2 
bin altın istedi. Faluıt ŞE4ııi4- aıha
lki ancaık dokuz bin alıtm Wk.lif 
et.tılıır. 'füıı;Joler, bu ihareıket'krjle 
Arap1'ı.r1 haraca bagl aııı.ış olmu
yorladı. Onları hui:;tıiyanlara hiz.. 
rr.c-t etti~erinr:len dolayı ceruclan
dmy-0rlardı. 

TUrlcler, ı:ııjıayet otuz bin altı.ı:u 
aldılıar. Bu rr.llh.:lliara.dan oonra 
Tuğtekin ordıısunıdan dört hın 
TiWk Şamdan çıkarJik TaJlrarıiye 
ar3ZJSİne yayılmışlardı. Kuvvei 
rnufıaia<ı:ayı bir pusuya çBkınıek 
emelile ü.ç yüz kişiliik bir siivaııi 
miiirazesi ıoyırmı~lardı. Bu şeh

rin hiıhlmi bulunan J ervez seki:l 
yüz sü<varj ve iki yüz piyade ile 
Türi<tler Ü!lerne çılotı. Tüıikler, !ka
çar giboi göründüler. Jervez, iler
ledi. Ellılisalıi'bi.ıı bu ·kıuımandanı 
da Hog gıb.i Türfklerin ı:rıenevn .. 
sına düştıü. Ve kıı~·ar gilbi görıünen 
Tür.itlerin peşi.ne c!üştıü. Nihayet 

pusuya düştü. Tuı1k:ler, bı:ristiyen 
askerlerinıi her taraftan sardılar 
ve eısıir ettiler. Bu ~eiıede 
yalnız m Frank lk119P can.mı lklıır
tarabilıdi. 

"Bu kaçan iki lkıi;ıi he'Z!İınet ha
berinıi Tabe.riıyeye gotıiırdileor. Elh
lisaHıp k.uımaalam Jen~z de esir
ler arasında Şaıma götürü.ldü. 0-
'l"a.da umumi meydanda ok ile vü
cut:l u delindi. 

(Devamı Var) 
- -----------------~--

[ 1ST ANBUL BELEDİYESi iLANLARI J 
Fen İşleri Mooürlüğü ~ alınacak (50) «c> 02aı.t kJ(.~dı a.:ık e1tsl!tm~-

1c k.onulm~tu.r. 

Mecrnuunun tahm.rı bede/l (568) lira ve İllt kmıitı11.tı (42) lira (60) lrurı.ştur. 
Şartna.mt Zabıt ve Mualll"IM Müdürlü.:iJ kaleminde görülpb.J,r. Iha)(' 7/9/ 

942 Pat.art.es! gWı.ü saat 14 dıC D:Uml Enc:ı~endP ya,pı}caktır, 

Taliplerin İ1k: temir..at makbuz veya mektuplan v-e kanunen brazı 1hlm ge
len d.i.ğe-r ve..sikalariyle ııbalr r;ü.rıü muayyen .aa-~ Daımt E/lı(.:iimendc tı!.1-un-

maiarı. (9100) 

Be}Nhye Daire "'r Şubeleriyle hastah1neıer ve nhht müı·sseseler i~ alına<;ak 
(2200) lon lto.k ltömü.Mlııün naid!ıyesô kapa.lı zar:! uwJ,yle tl<s·ltmeyt' ltonulınuı;

tur Mecm.uıınun tahmm b-de); (13200) )iı:a ve .ııı: tpmioatı (990) liradır. Şart

name Zabıt ve Muaauılfiıt Mı.i.d'ürliltfü k.alemhıd<' görülebilir. İh;ılı· 31/8/9+2 Pa.. 
ı..art.e• gUnU. sa.at (15) de na:mı Erıc~nJ.c yapılacaM:tı.r. Tallplı rln ilk tem.inat 
.ınakıb1.1t vıe-y.a meıctupları ve k.a.nunrn ibr::ızı lAzım if'l"~n diğtlr veslkalariyie ~rl.ik
~ (2490) numarah kanu.nu.n tarlfalı cewesinde hazırhya.cakla:-ı tekhf me.k.tu,pla
rını >hale günü saat (14) ~ 1"1<19.r Daom! Encumene vprmelen lfızımdır. (87ti3) 

YOGA OLKO LiSESi 
Kayıtlara ba~lıınıruştır. Telefon: 20019 ••••ır/1 

Zabıta Romanı No. 87 "'\ ' .. 
I Sen mi Oldürdün ? 1 
\ l'azan; EDGAB VALLAS Çeviren: l\JUAMMER ALATUR I 

Balkışt1lnr. Milli Trent sorou: 
- Otomobil benı necede bek

ı.~ecuk? 
- Ha! İyi ki ııc>rdun, atxıımol:ııil 

Rc,gent caıd.desinııı köşesinı:ie 001'>
li}'<.ocık. lfan'e ~ edecek 
t·aıısıllır<tilk trenini kaçırmaıyı:ı:. 

Mi!.l:i Tr-tm da.ha yavaş hın· se<>le 

sordu: 
- &>n ne ~aksın? 
- Ren Sııt.amt>:m·da S('!ll bulu-

;ll>ll' Şd:ndi sana para la:zım mı? 
1-'ıan>: Sutıt.on ba -ıot d~

deı; dört bt."i kağıt çektı ve Mıll>
nın çaııtasıxıa .koydu. Genç kadın 
sordu: 

- Mı.ıha.kkıık ber.ıi buJaıcaksın. 
Eın.perat :is vapuru saat ikıi<ie ha
n -Ket e<lıyor 

Fr~nıi<'nı ı;öUeri büyllı!ü: 
- Ne demek istı;)'orsun, anla

!Thildı.ı:n. 

- Vapur sa-at .ikiıde k;ıJlkıyw, 
<l-O'UIUm. 

Genç kadıtım ywııi bindeıııbıre 
d~ti, adeta bağırır !Pİ:ııi ko
~a ~lnd.ı. 

- ~Kuııı. denilen herif, sen 
beıııim gOzı.imiın IQllle bak>;ane ! 
~e kadar ııeni.n İÇlll nelere 
kta1wııbğımı pdk i.ı"i bilıiırsin. Se
nın içm lı>&µns:h.ane~rde y a1ıt.ıım. 
En pıs işleı-e taharnrnill gOOtıır

dim. Beş kadınla ev}eııdm, h.iç 
SCSlO!DI çıloaımad.ım. Fa·k.a.t seh bü
tur. bu kadmlan, dıni ııı!k.W.mız 
yapııkbkt.ın sonra, kiJ:iııenm kapı.. 
ın:ııda bır~ <>I'tadan b(yOO!ıma
sını lıih,) "Ordw:ı 

Suıttı:ırı hiı;:tı.;.' cevap verımeden 
kuırnyerı duiaJklarını yaJ.adı.. Mill.i 
Trent devam ediooıoı·d u: 

- Bütün kötü işlerinde beni 
~ wtağı olarait k.ullaıı.d.ıaı. Po-

• 

1 
2 

1 2 3 4 5 6 

-- -. 
3 -- - . -

7 8 9 

_-•ı .• --- ---. s ------_-. 

27 Aiustos 1942 
18.00 Program ve Me~eket Saat 

Ayarı. 

!8.ll3 Mi>oik: Çitte FMJ.l. 

19.00 Konuşma (Dı:ı Politika İcma

li)' BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 6 
7 
8 
9 • 

-- ,_::_ 1915 Mü:o'k: Da.ııs Müziği (Pi.) 

19.JO Mem:eJtet Saat Ayarı ve A
jaru H.aber;erı. 

19.4~ Mü.;k: Chopin'den Yarım Sa
aı (Pi.) 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
İCAI.IL'1 DA GÜNDE 3 KAŞI'. ALINABlLİR. 

SOLDA.lif 8Ai:,A; 
20.15 
20 45 

Radyo Gazete.si. 
Müzck: Hü.mam 
Şarkılax. 1 - Gençlik, 2 - Tt• ı~iye, Sua;lu ... 

l 21.00 Zıraat Takvimi. 

Makamından 

ya ver-ilir, 3 - Geri Ç"e\.'lnrı.('k, ~ ı-
ıı<n bıraktıgı, 4 _ zavallı, 5 _ Öll.I 2ı.ıo .Müzok: Şarlı:ı VP T"ıiıi<.ül..,.. ' 
ba.b&dan kalan, Sl>or .and81ı, 6 _ :tl.30 Komışm& (Kııhraıruınla.r Saati). 
l{an>er, Seı-gilzqt, 7 - Kill;ük şeru,. 21.45 .Mli>ıikı: Oda Mu.&iltisi - G. J 
Jsim, 8 _ Endaht., Te-rsi in•an, 9 _ Franck '.Drio'9U. 

Yatılı 

Erkek YENi KOLEJ Yatısıı Kız 

ilk - Orta - Li~ Talrsimde Sırasel'\'iler ~ 
K ı ~, ~· " :a2.15 Milııüt: Korolu Müz;Jı: (Pl. J a.~n ı.uy, 11.-..e,'e-1-1. 

22 30 Memleket saat Ayarı. Aj&llll 
YUKAllIDAN AŞA<iIYA! Haberleri "" Borsa-Iar. 

l - Gece, Trniı>in tieUemı<ien, 22.i0/!2.5-0 Yannkl Program ve Ka-

Her gün saat 10 _ 18 a.r.ı•ında talebe kaydeder. 
Husu.s!yetleri: Yabancı d.Jle. öil're~miııe eheımııi;yet vermek. tale

beslnin sıhhat ve inzibatiyle yakından alakadar olmaktır. EC>ki \.alebe 
kayıllannı Ağustos llOlluna· kad<ır ,.,nı emelidir. Telefon: 41159 2 - Güzt ı San'at?ardan, 3 - Aıym pan~. 

on beşi, Daı·, 4 - Su, Sonuna R ili- 1--------------·I 
v..;yJe iç elbise, 5 - Et aatan, 6 -
Ücrelle çalışım, Şcfia! madde, 7 -
Ölünün bıraktığı, Yr-mPk, 8 - Nrtre 
hlk.i:ııtiY"t, 9 - Talıta ltuliibeden. 

DUnk-Q BulmHCLmJ.nn 

Beyoğlu Dördüncü 
Sulh Hukuk Mahke
mesinden: 

Ziraat Mektebi Sabit Sermaye Çiftliği 
~atınalma Komisyonundan 

Mıktarı Fiyatı 

Halledllmif Şeltll 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 
1 NA Fi L El AB 
2 A D t '9 A VIA N A 
3 M 1•z. AS 1 R 

Bey~lunda HilJıeyin Ata maballe-J 
sinde Sakızağa<:ı caddesinde (47) nu- Yulaf 
maralı h.a.n.ede mukim iken 17 /8/ J 942 Arpa. 
tarihinde vefatı üzerine teıı kesine !Kuru bakla 

Klı.Jo -25000 
5000 

12000 

Kuuruş 

22 
22 
20 

İlk teminfttı Eks.iltmr ıün, aaa.t nf'v'i 
Lora 

61'5 7/9/942 Paı:a:-etaô 10 Kapalı zan 

~ıahkememiı.ce el konan Yegizabet ---------

: ~ ~I~ ~ ~ ~! ~ ~ s 

Tüz.emen'den alacak, ve-re~k vrsair j Küsbe 
sureti~ alakada.r olanların ilan tııri- -=--------

12000 14 126 > 10.30 ~ık > > ---
hinden itibaren bir ay ve veraset ıd.- ~pt* ~oo~ __ 1_4 ___ 3_1_5 __ • ___ • ___ • __ ı_1_> 

'ER K AIL NA 
7 ~ A D A NjA DIA M 
SABES.LAMİ 
9Hf SARAGIT 

dia edenleııin üç ay ~<le Beyoglu Mr<.ZO'l 
Dördünıeü Su.lh Hukuk Mahkeme~1ne Berı.zıın 
müracaat etmeleri, müddetinde miitıL- Ga~ 

12000 
300 
30-0 

1500 

21.5 
44 
29 
85 

306 • > > 11.3-0 > 

er.at et.miyenler hakkında Kanunu Mobiloil BB 
Meden!nln 1561 ve 569 uncu maddeleri ----------·-------------------
bükümleri tablıı edilecegı llln olu.- ı _ Çi!ftift> yukarda ;yanl1 >htiyaçlan eksiltmeye lronulmuştur. Eksiltme 
nur. (4717) gün ve saati hizaJannda gösterilmiştir. EksiJ:tm.() Halkalıda Ziraat Meki.ehj bi

Yapı ve lmarlşleri ilin' 
Nafia Vekaletinden: 

1 - Ek..:ltmeye kQllulan iş: 
Radyo Di!ı.i.zyon pusta.la.n Et.imesu$ ist.d.syonundaki Jojman blnaJarma yapL .. 

lacak ilaveler ile depo lzıoaatı.dır. 
Keiif becı.eli cS55896> füa cS5> ~·ur. • 
2 - EksHt.rne 11.9 942 Cuma gunii u•t 15 de Natia Vekileli Y"'Pl ve ı:ma.r 

İ.şJ.eri Ektiıiit.nıe Komisyonu odas:ı.nd3 kaıpa:ı uı.nt usuliyle y~ılacaktır. 
3 - Eksiıtme prtnamesi ve buna mütrtıerri evrak c17.80> on yedi. lira aek-

8E"n k'unış bedel mukabilinde Yapı ve Lnır İşleri Reiıslıj.indc.n ahnabiiir. 
4 -- Eksi1 tmıcye c;irebilm~ -...n i9t6k \erin USlJoolil d.eıresinde 11986.88• c;ın 

yed b>rı dokuz yüz st'.k:sen bes !im ..,Ju;en s<kiz kuruşluk muvakkat teminat ver~ 
meleri ye J\afia Yeldi.et.inden bu iş iıçin alınmış ehliyet vesikası ibraz etmplerı 
lAzmıdır. 

İşbu vesika,.ı alın;ık ;çin iıoteklilrrin eksôllme tarihioo"D en a< ctatil günleri 
ha"ç> ti>; gün evvel ıı." ıSlida ile Nafia VekAJetint> müracaat etmeleri ve d•lek
c;t•le-rine en az bi.r ka!'f'm<le bu işe benz 'r •2()0.000> lılralık blr iş yaptıklarına 
dair işi yaptıran idarelt•rden alınmış vesi <:a raptetmelerl muktazidh-. 

5 - İstı..klıler tekl-f mP.ktuplaı,nı ihale günü olan 11.9.942 Cuma günü sa
at 14 ele kadar mJtkbuz mulcab!Undc •"'"ltmı• Komi.<;yonu Reiali@illll """rmelm li.. 

n.ısında toplanan ÇltU!ik Satmalma Kaın;,,-yoounda yapılacaktır. istek!Jerin 
vaktinde çi!tlik vezne~ine yatıracaklan ilk temin.at makbuzu ile yf'n.i yıl Tıcaret 

Odası vesikası ve kapalı pksiJtmeye ait tekliflt·rini ha\·i 2490 ~ayıJı kawnun t.a
rl!ı daire.sıncLe hazırhyncakları za.rtlarını yuka·rda hizalarında gösteril.en saatten 

bir saat evveline k.3dar komisyona. roakbLU mukabilinde vermeleri cPoriada ola
c.ak gccikm<'l~r kabul edibnez..> 

~ık eksiltmelerde ise hizalarında ı>sterilm saa.tte komisyona mu=atlan, 
Şaı1name ve ew;afnamey. her gti<ı İsl&nbul Ziıraat Müdürlü«t!nde ve Halkal•-

1 ctaki ~ttlj.ktf~ gönnrı~~i. 

2 - Mazot benzin gaz ve m-ak.ine yağı için mü~abhidıı mal bcd-e]inin t..e<L
.re~nde ke>ilec~ kaz~ç, buhrnı;ı VCl'l:ileri ile mukavele, trmins.t mektubu, tes
li:m ve muaycnr masrafları ve damga .rıe~mleri bil.Aıb.ruıe taahhi:L bedeliru! il!ıve 
aılaı'eC. vf'rilf".cektir •906?• 

Sadullah Aktar ve Şürekası 
MAHRUKAT DEPOSUNDAN 

Kok kömürü almak il)in bize sipa.-;ş -..,r~n ve alacağı günü tayl:n 
edilen sayın müştenilerimizln beyan:namelf'rlni 3 gün uıı'.fında Lütfen 

depomuza getirmeleri ,,_,. olıınw·. 

Zayi makbuz 
Ramide Cuırııa mah a'llcsiıırle T 

limhane scııkağınıda valkıi halen İs
ta!1bu.l İnhisarlar Müıdıü1"'1)~üni.!l 
taıhtı .istıicarıınd'<l bulunan idare· 
~n 1/6/940 twkhinden 31/5/ 
942 ta:ııihinc kOOar iki senelik ımu-. 
~ velena.rnenıi.rı 9 uncu maddesin
de yaııılı % 10, 7"2 lira 1.cv<lınfoıta 
dair idareden verilen makıbuzna
meyi J<azaen uıyi e~ oılduğuıın 
iJ.iin olunur. 

Muta•arrıfı Ba<hçekDpıs.nda 
Celiil bey hanında 25 n'll'

rnarada ı•vuık&t 
Jl.l. Vehbi Erim 

(HALK SÜTUNU) 
lı arıyan bir eenç 

18 yaşında orta o~<ul mezunu 
kimse<ıiz muhasebe işlerınde tec
rilbeli bir genç i§ arıyor. 

Bir ticarethanenin yazı ve he
sap işi.erini derııhte eder. Taşraya 
gıdebilir. Talip ol.anların bu sü
tunda (X-N~D) remzjne müraea
at.Jarını rica ederim. 

I f arı yanlara 
Eminönü Halkevi İş 'bulma -

Kurtarma Yurdundan: 
1- Ateşçı, mavn~cı, gemici; 

2.- Garson. 
Yukarıda yazılı işlere tal.iıp o

lanların Nuruosmaniye camıi içe 
risindeki Yurt idaresine müraca
atları. 

Açm 'f ve memuriyetler 

Sümerbankın Beykoz fabnka
sına asgari 125 kuru.ş ycvm'y~ 
ve yemek ile kundura işçilerı a
ranılmaktadır. 

Devlet limanları i.~letmesi U. 
zım<iır. 

1 ı o~Q.a olacak gccik'mrler kabı.; ,dPmt•z (9209) 
Fındıklı Hamam aı".ı:ası No. ll Tel: 42045 MüdÜDl-0.ğü r>htım atölyesi içın 

ren<;ı>er. duvarcı ve dülgerler a
ramaktad ır. 1 

SIN GER 
Modayı takibeöen her asri Jı;ıdın için loy
metli taıl•rile ~ neııs lşlemesile haki
katen ne:z:aı•ı diklkati celbeden böyle b;r 
hankulik!e SİNGER eaatin<o ~ olmak 
~ck!ta bir saadettir. 

SİNGER saaUeri on beı "'nel•k bOr müddet için velev mü:;terlnin mes.. 
u~iyetinden olslM'l. her türlü anuların mü~.rn;z tarafından hi.ç blr 
ucret a!ınmaksLZuı. tamir olunac1k}arı garanti edilmiştir. 
Adr., SİNGER SAAT MAGAZA~I - İstanbul F..minönü Ca.d. 8 

Kızıhrmak Kereste ve Yapı Malzemesi 
TÜttK LİMİTED ŞİRKETİ TASFİYE MEMURLUÖUNDAN: 

Kızıhrmak Kereste ve Yapı mal2ıemesi Türk Limited Şirketinin 

tasfıye;ine karar verilmiş ve taslry e memmıluğuna Şirket Müdürleri 
tayin cdi'.m ~ olduğundan mezkür Şirkette alacağı olanların Ş:rkette
ki hukukum.ı isbat ct.mek üzere işbu iliin tarihinden füba ·en rtiıhayeı 
bir sene zarfında Galata.da Kalafat Cadı:lesindıe 14 No. 1ı Ş rl<et mer
kezindeki tasfiyE> memurluğuna rn üracaat eylemeleri ;Jiin olunur. 

lise göndenl!iğin ihbar mel:;twpla
ruı; d..;;.tiJıxia hana yaırlı.rdın. 

MüebOOt hapis ce.:.<JSın.ı. göze al
dun da, Anverse, Panse çalınan 
eJıma.;ları ben götü:rdıim. Senin 
içi.n ... 

- Biraz ya:vaş konuşsana ... Ne 
rlenwk i.>teci:iğını a.n.laımryorum. 
Bu ~ sana böyle ne oldu? 

iStasyon.dan hareket ediyor. ~
d:iye ıka,da·r sesimi ç>garıınarlım. 

Üstüme aldığm karılM"a göz yum
dum. Çünıkü sen bu karıları bı.ra
l<1yıor, sonra babalarından a•l!clığı.n 

çekleni cebimize kıoyarai< bera
lberce ortadan ka:yıboluyord\llk. Fa
kat bu sefe.ıicisioo düaJıyıarla rruıa 
olmam. 

F'nıınJı: pa mıağıım dııda>ğıDa gö
türdü: 

- Yavaş koouş. Daha dıoğrusu 
ne söyliyeceği>n vama, ~yer
de söy l«sin. BUi.ün bu söyledik
leııW iıjıOO"Iıerse, halıiımiz :ne olu:-? 

İstanbul Bölge San'at Okulu Müdürlüğünden: 
Olrulun a)"da 35 lira ücretl; hasta bakıcılığı •çıkhr. SıMı! mu.es&r"8tuı 

bulunmuş. bu lŞde tecrübeli olup ta ist.tk.h olanJa.r tetk.ik ediJn1f•k iııl're 
eli.ııdcloi vesailcle Okul MÜ<llü1'lüğilnP sethmeleı; 11'\n olUJlW". <92ı7> 

Antakya Gümrük Muhafaza taburu 
Sahn alma Komisyonundan: 

1 - Antakya ırüml'ük mutıa!aza ttıb:mı ihtiyacı İQol 7000 ıaıo sadeyağı ka
palı zarfla eksiltmeye konulmUŞtur. Ek• !im<!!> 16 Eylül 9~~ Çaıµmba günu 
aaat 16 da Ta.bur Satın Alma Komh;ıyo'unda yapılacktır. 

Şartname.si hcı• gün komisyonda ~örülebilir. 

2 - Tahmini tutarı 25900 lira olup muvakılut t..ı:ninatı 1943 liradır. İstelt
lH('rin ;ha.le gti;n ve ısa.aÜndıın, bir saat evveline ksdar tekl.it mc.kıtuplarını ko-
mısyona vermeleri. 4'9208> 

ayın Hal 
Kömür alım ve satımında 

İstaoouı mahrukat of.sı 2-3 lira 
J1cvmiye ile odun depoları >çin 
a ... ms ameleler aramaktadır. 

Yo:ııga< memleket hastanesı mil 
d-ürlüğü 30 ar lira aylık ücrclle 
iki lqadm hastabakj~ı alacakt:r. 

RAŞiD RIZA TİYATROSU 
Halide Pişkin 1ıeraber 

Her a.kş&..m :.aat 21 b ı.ç ... ta Jlarb·.vt~

dt:, ,,Belvü 81.ıhıç-eslnln ~ıatıl'ka • m<) 
Bu GcCE 

YUMURCAK 
Vodvil 3 Perde 

Heyet her gt:'ce Beıvli Blhç11s:nd.e 

ımıza 

rastladığınız 
• • zorlukları haber verınız. 

Tozlu, lslak ve Eksik kömür almayınız. 
Kömür fiatı ~uayyendir. Fazla para ver· 
meyiniz. Sarih adres ve müsbet vakıalı 

şikayetleriniz derhal takip edilir. 

İJ<ıisı böyle kenıdi kavga.lan ile 
~ Glduklan için, Con Lclıio
nın tıok>rar pencereden ~ gi
rere'k, pc'l"denıin a·rkas..na sa6<Jan,. 
d.:ğ:nın faaıkına bıJıe vennarnııq

lardı. Con Leli bütün kon.uşulan
lan dlinli(}ıordu. 

Faıkat Milli öyle Wıı>r~ ~i ki, 
çenesınıi tı.rt.:ııınıyard u: 

- Artık buraıına ~da:r ~kil. 
H~ söyliyecegııın. Bern SU'
tanıptaı'a göndeıımok ıstıiyorsun 
değil mi.? Gelip beni orıı<la buJa
ckı;.m. Sen kD-ım kandn-~-orsun? 
Ben araşa ~~ de sen nereye 
gidecclsin? İslooçyaya nu gidıe
ce ks:in ı;aı>ki? Ycııkı,ıa bu k1Zl alıp 
Knnadaya ım tıüyeceksin? Cek
oon i&m.ine vapurda kamaralar 
tuUun. İ.3<Ii tıen ı.yni saatle ;ışn.i 

- Ne ohınııı olsıın. Benmın aır
zum, ha ttıa emrim şııdıııı'. Kan.a
d.aya ~iy<ec6ksin. Anlak:lm mı.7 
Ben senin k'<lrınım. Kamıırı ~ 

'l"!nda '1rarın beırirn. Onıun için be
nimle beraber Sıİtaımıptıon'a gele- _ 
ce!ksi.n. Yahut herşeyıi Tilıınan'a 
anla tıırıan. 

menfaatiniz icabı Bu hareketiniz kendi 
olduğu kadar, vatan borcudur. • 

Müraca•t yeri: (Ankara ve lstanbulda) 
Türkiye Kömür Satıt ve Tevzi Müusuesi 

- Tilımen'a mi? 

- Elbette ona... Sen daha o-
nun kim olduğunu anJaımad.ı.n.. 
Fak.U ben keşfettim. 

{Deva.mı var) 


