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ETEM İZZET BENİCE EN SON TELGBAFLABI VE BABEBLEBi VEREN AKŞAM GAZETESi Gazeteye ıbtlerllen nrak ia<fe emlml'"Z 

Müphem 
bir vaziyet 
]APONYA
Sovgetler •. 

Litvinofwı Amerikan 
Hariciye Nazırile görüı
rnesi Sovyet - japon 
r.ıünaı<ebetini niçin ha
tıra getiriyor?. Ve Lit
vinofon manalı sözü 
imparatoriçenin kabul 
gününde neyi ifade edi
yor?. 

ETEM İZ.lET BENiCE 

Sov)ct _ Alman mücadcJc,J i.k.i 
dev arnı.ındak.i mukadderat bo· 
ğuşması halinde Slaliı.grad öııün
clıc lı.n:...nıp giderken Jap<W - Sov· 
y..-.t miiııaseb<ti de ber v-esilc ile 
b.Jıis me•~ııtı olnuıktad:ır. Bu iki 
devle!İn müm1>ebeti etrafm<laki 
habeder brlhassa Amerikadan 
çJruıak tadır. 

Yine Aıııer-·J"an Harjciye Sazı
nn.ın Sov~et Sefiri Litvinof"u ka
bu.l .. tn-i Amerikan basuwı.a ve 
o ~·ol ile de büfün :tünyaya Rus -
Jn-p-0n müııasoelıetlerin.i ıa~ekımiye 
1't>ile ver~tir. 

Niçin Anıeri:kada bu bahis sık 
...k tazelcn;yor, neden Ilııs Sefi
riıı.i.n Harkiye Na:on ile görüş

me.-;i vesilesi ile b;jfan. ikiııd cep
he a~Jbnası, malume ve harp va
sıtası ya-r<L.ını, buğday istenmesi 
fU .-e bu nıevzuhır hatıra gclmi· 
yor; bunU.r cıç;.ı.-.ı sorulmuyOT 
da, 

- Japonlano Sibiryaya taar· 
ruı:la.ı:ı meı-,;imi geçmi~ midir? .• 

Suali soruluyor. 
Sefirin bu soruya cevabın• ve 

Japonların Ruslarclan gerçek bir 
talepleri olup olamı)l'llcağmın 
tedkikine geçmeden bu ~vzu Ü· 
ıı;eriodelı:i Amerikan hassasiyetini 
§U iki e68Sta ...amak nrii mlrü n
..tür: 

ı - Japon - Rm bubiniG Pa
sifik ım;c.ı!elesine tesiri, 

2 - Japon • Rus harbinin A· 
-"kaya J a pony•yı )'<:ilmek ba
lıımmdaa elveripi baıatm Jı:a. 

undınnASL 
Sovyet Rusyat~ı bütün talı:ııt

)eriııi prp cephesinde Almanlara 
lı;aışı. telı.ııif ettiği n bir ötüm di
rim mücadeı...inıin içinde buhı.n
duğu böyle bir z.amanda Japonya
_,_ meta.. saplanan bir hançer 
halir>de Sovyet kürekılerlne so
ku.ima .. lıiç şüphe yok lı:i, lrıen
clince ve müttefiklerince arzu 
edilir bir hal değiLdir. Fakat, ba
a rı:hraplara bile bile katlıınma
nwı da büy;;k gayeltte va.-mak 
bakmımdan faydası görülmemiş 
deı;ildiır. Jap<ınyarun Sovyet Rus
yaya saldırması biiyük ku;,-.,tle
rini bu cepheye tahsis eylemesi 
ile nılimküutlüı. En mü.kemınel 
tnnarelerini, en çok mofürlü ve 
zırhlı vuılasıru, err mebzul fan. 
hJU .-e en güı,ide tüm<>nlerini So ·
yet Rusya üzerine saldırt.ımıyan 
bir Japonya için muvaffakiyet 
beklen~in miıııası olamaz. Çün
kü, Rusya ~imdiye ka<lac vaki id
diala·ra gi;re :llançıırya \"e Uzak 
Şark bclgc-lerindeki kuvvetlerine 
d1>kunnıaıruş, bura<laki hava kuv· 
vetlerini ayırmamış veya azalt
txıa.rmş, danr..a Japonyaya karşı 

tutmuştur. Bu W\'vetler ise ih
mal edilem'7 kcmmi~·ct ve keyfi
yette birliklerdir. O halde, bü
yük \ie modern çaptaki Uzak 
Şark Rus orduları ile ayni ve hat· 
ta da ha ü,,tiin çaı>la ve adetteki 
Japon ordul&nnın \arpışmaS1 Pa
ıifik harbini hafifletir \ e Am<!ri
kna, Avustralya~ a, Jlindistana, 
Çtne gün \·c kuvvet kalanduır. 
Japon - Ru> mü.caddesi Sovyet
lı·rin al.-~ lı ine bile çıksa geride 
ktı\.'\·ct ve zanınn kazanaeak olan. 
lar için bunun te'.'dri ,yoktur, bila
kis (aydası ,·ardır. Zira, bu taze 
lıun etler )·ıprnmnı~ Japon kuv
\'rtlı>rini bilahare kolaylıkla tepe· 
li) ~bilir n yine yıpranmış Rus
"'' 1 "''ağa kaldırn1ak nıiittefikle· 

lDna.ırıı Sa, 3. S~; 3 dt) 

"- -' 

Stalingrad'da Ruslar üç 
kesimde geri çekildiler 

Mi ili Şef r Barbaros 
Ankara' da 

Abidesi l 
Novorosisk şehrinin sokakla
rında kanlı boğuşmalar oluyor 

Millt ŞdAıniz BeiMcumhur .is
met İnönü dün akşam Uaydarpa
şaya geçe.-ek saat 19,30 da lıususi 
trenlerüe Ankaraya hareket bu
yurmu~larcln. Mi.J.li Şef, İstanbul
da bulıınmakta olan J\Jaarif Ve
kili Hasan Ali Yiiceli de refakat• 
)er.ine alınışlardu-. 

Stalingrad' da vaziyet buhranlı safhada! Almanlar 
kendi ölülerini çiğneyip geçerek hücum ediyorlar 

ismet lııönü istasyon.ı. v.ıı. ve 
Belediye Rei&i Dr. Lil tfi Kırıder, 
Ordu Müfeotlişi Orgeneral Fahret
tıiıı Akay, Ürfi idare Komtnıam 
Korgeııeral Sabit Noy1111, ıstan
bul Komutanı Tümgeneral Asım 
Tınaztepe, İstanhol Parii ~isi 
Swıt llayri Ürgüplü, g..-ailet-, 
hükumet orkanı, meb'uslar ve 
kesif bir h:.lk kütleei tarafıııdan 
uğul'lanmu;la·rdır, 

Lruıd.ra 11 (A.A.) - B.B.C. 
Mosk<Na r.e.dycııumm bu saban 
bildirdiğine göre Stahnıgıradm 
garbinde açı.lan iki gedikte vazi
yet buhc·aınlı bir şekle girm;jş ve 
Ruslar üç kesimde ~niden geri 
çekilmeğe m".'Cbtır k.al:ınoşhırdır. 

Mos4<0'Va rc:dyosu çaoıp"f"l'a·ta

rın fevloalade şiddeth olldu:ğunu 

ve Al-mantarın ölülerini çiğneyip 
g< c;erek hücum etıikler;ni ...-Ve 
etmektedir. 

ı::.ün gece radyoda Almanlar 
Ru,J-arı.ıı burada gösteNJ.ikl,..i 
tr ıkavcmeti ve mukabil hücum
k•·ın pek iyi idare edilıdlği.-ıi söy 
J;yerek takdir etmiŞc'ıerdir. 

RUS TFJBLİGİ 

Londra 11 (A.A.)- Mcıı«ova
da nOT-ed'ilC'n Sovyel geoe ya<>sı 
~~iği: 10 eyh'.ılde kuvvetlerirnlz 
dU;'lTl.anl-a Stalin5<radın batı ve 
cenuıp batısmda, Moz.dok kesimin. 
de, Novorosisk sokakl<a-rınd.a şid 

&etle ça.ııııı;mışlardır. 
Diğer ceptıclerde kayda değer 

hrc;biT şey olmamıştır. 
Novorosisk • şe!ır.ınin wkakla-

(Devqmı Sa: 3, SU: 5 del . 

Stalingmd ~ bir tank ~ıııdaıı ııonra 
muh~be yeriai IÖ9Cıılr<c bir resim 

Madagaskarda yeni
den hareka.t: başladı 

Brem en ve Kas 
sel' deki fahri· 
bat çok müthiş 

---·---
Bremen'deki yan- 1 

gınlar 4 Eyluiden 
beri devam ediyor 

Loncı.ı.. 11 (A.A.)- !B.B.C. Dün 
gece neşrolun.an lhir tebliğde 4 
eyrulde Bremen ve '.!.7 •ğustost.a 
Kassel-e yapılan İng>J;z hay<ı. hü
cumu ta!ır-lha lı haklkmdıı tafsilôt 
veril!ınektcdir. 

Bremendeki muhıel:f depohıa-, 
l'eSmi !binalar ve tôca·ret evlerile 
Yıın.kers 87 borriberdıman tayya
relerinin imal olnndııi:ıJ atölıye-

... 
Hazırlanan Abidenin kaidesine 

(D0vamı Sr ı, S~: 4 de) 

Milli Şef'in emrile Preveze de.aiz 
muharebesini canlandıran ka

Hırvatistan'ın Mihvercilere yardım gösterildi· , bartmaıar ilave ediliyor 
hükiimetmer- lğindenbiitünadaışga e<l.J ecek • ikinin ey·I 2i Eylüklc Uc~iktaşta şanlı Türk d~ Barbarosun nıakJH>.. 
k e z t Lru>Gro, ll (A.A.) - •B B.C:> Dun Xilı"""°'"lenrı. \13 veya sair kol•yltk- rut'ta beyanab resi önün-de büyük bir ihtifal yapıtla caktır. 
ezı agrep e gr-ce İrı,g· ız H~;<biye Nez>·?'<'1.ndt'fl rı<r- ı,,n rl<loe etmıme)ori için mahalli lıü- l'n)ü denizcimizin makbe-esi önünü süsleyecek olan •Barbaros 

rohman resml b"r clcn:"-;ıe bi!di1'l<b- kQn,etin ;cep e<len tedbirleri alım,ya iı.bid.,,_i.,ıin yapılması ilerl~r. Yukarıda fotograf.t görülen fıbide-b om b a ı an d 1 ğ>n~ ııure. i.o:ıt;ıız kuVVt ı:~rı Fı-..., ... A- Fral>Slz Umumi valisini<> mü.sa.ade e- Memleket müdafaası nin ilızariLe mc~gul olan beyk~tra< B. Hadi ve Zühtünün abi:lc h<tk-
d~" Madaea"'a ·da yeııod<!n ~kata de<."!; umit olunmuştu. Halbuki V.!ııi kında \erdiklı•rö i2ahatı okurntuh nmu 2 Dci sahifemizde bulacak· 

Rusların ıon hava a
kınlarında Budapeş

tede 38, Berlinde 12, 
Königsberg'de 16bü
yük yangın çıkarıldı 

Londra 11 (A.A.}- B'.B.C. Ge
oe Roma. rad(yc.sunllll vcr-diği bir 
ba:be~ göre, evvelki gece bi>r, 
layya.:e Yugoslevyada Z&ğrep 

üzerinde uçarak bombalar atmış 
-ve bazı h"sarla.ra sebebiyet ve.
~r. 

'.B'UNIDAN EVVELKİ AIKlM,AR 

Londra 11 (A.A.) - B.B.C. 
!Mos.koıva rady<ısunun bilcfudiği

(D""'8JD1 :;o: 3. Sü: 6 d~) 

Bir Gemicinin 
ölümü şüpheli 

görüldü 
Bir motörde ifade ve

remiyecek halde 
ağıryaralı bulunmuştu 

Zabıta ve adliye bu sab;.l1 şii!>
heli bir ölüm hild'isesinın tahlti
katına el.koymuştur, BiT cinayet 
futimıoli uyaındıran vak'a şudur: 
Ş Uede otur.an ve brr mıotön:l.e 

(De"amı Sa: 3, Sü: 5 del 

MEMURLARA 

ooş:amışlaroır. HJr~kitt 11>('IN!urı.~.ıı hükumetinden aldığı emi.rler ü>el'İlle için T Ür kiye de gor-
Urmımı Vahnia =kındığı la'l'lrlardan lardır. 

vt.•rtc: b;,- ~ilcie d.cv:ım f'1'ınektedlr. d • • • f l • I 
Drınv;le e-J.Ciur .' l'(iyle d<nll.m,ck.-- bu işııı mıııslilıane i>allt'<l.tleınôyeceğl UğU azmı az asıy e !===========-==-=========-----

\ed~~ogoouva!"C'7 deniz ü•ıllDün "Of:"- anlD~~=·~e:ruı ~lincleıberl ada- takdir ettiğini söyledi •• illll•••••••• ............. .. 
J;n<l<>n 60m"a adanın başkıa y<>ricnndP (DC'vamı Sil: 3. 00: o de) LoruiTa 11 (A.A.)- B.B.C. Dün Ç E R Ç E V E 

Ankaradan Beyru;m tay:ı; are .~e 

K l C •• ı•• gelen Ru:IJ\•elıin hususi mümes-asap ar U.OY uyor: siJ.i Van.del Villti Türk miUet.i w SIR 
hükUıne!.indcn büı,viik bir sita-

ş • d •d db • l yişle b"hsetmiş ve memleket mü 

ım l en te ıra ln• dafaası .l;in Tiiırk•yede gördü:ğü 
azmi fazlasi1c takdir ~ttigini söy-

m QZ S Q bu kış ef ~:'ğmur bugün 

200 kuruşa çıkacak/ dedevamedecek 

Bazı toptancllar Kilyos, Bebek ve Hi
sarda büyük mer'alar satın alarak kış
hk hayvanları şehre yığmıya başradılar 

Et 
.. 

pahalılığının iç 
yüzü nedir? 

İstanbul mezb<.•has:':da büyük 
ö'çüde et .tşi yapan bazı toptancı 
kasapların, bilhassa kış ayl.arın

da et dulığı· çek.en şehrim ilin 
et ihtiyacını kal'§ıJanıak üzere 
ıınü:hiır. tcşebbiiıslere giriştikleri
ni haber aldık. Bunlar arasında 
ileri gelenlerden kasap l'llehtr<:'l 
Levend, Rıdvan Soran ve d:ğcr 
büyük toptancı.J.ar vardır. 

Bu ıoptanc•lar, kışın b-ır çok 
rıakliyat güçlük.lcrile karşılaş!l
dığı ve hayvan nakli ekseııya 
mıiınkıin olmadı.ğı iç'n, şimdiden 

ı 
depo edip k~a kadar beslemek 
l'e kışın piyasaya ar'ZE'lmek üze
re Kiiyos, Bebek ~ Hisar taraf
larında bilyük çiftlikler salın al-
mı.şlardır .Bu çi:t'tliklerden bir 

(Dl'\0aını Sil: J. Sü: 6 c!a) 

Siııema ve tiyat 
rolar aynı saatte 
kapanmıyacak ! 

Tramvay idaresi, kış m<'YS:imönde 
grce selerleriılJ ?ntızama ~okmak ve 
'inttr!a, tiyatro gilii eğ]~ yerleri:ııe 

(Devrunı Sa: 3. Sil. 5 d~) -

Hararet ereceıi on 
içe düş G 1 

K<mdılli Ram:fUlli·nC'Eınden a..ıoı ~ 

malUıraıa gö;ı.. dOo. SL.b'"hta.~ bu ,.a,.
bha k-aoor y<ıtğ;ın yagmur m>kt.r, 3'7,5 
m l1rıoenı:T. bv:l.muc•ı:~·. Ha:~."6t d-ere
C{'s. bu abah ıs di "" ı::ece on üçe 
kadar di..i,mtışw.ı·. Ra.sath<:nııe y.agmu
run bt'.gtin d<> d.P\·am etrr.~-'f>ıı k.U\ vrt
le ınuht mt1 ~..Wüyoı·. 

GÜiE~ TC:TULDl:! 
Diğer twraftan dÜ'n aK•'a."n oo.ı 18 J.ı 

elli 8 Jll daltı1aa 10 8"T"Yil f;";C güıı<ş 

hılLılmuştur. Hava k~palı c•lduğundo.n 
ve Jc>Lı.:.u:t gün~ batroo. z.:ımanına tf'
sa<liıf t"ttiğindıen glin~~ tu~hna6l pek 
az )lt!"Cien görtileıb mı$tir. 

(Deva.mı Sa: 3, Sü: 4 de) 

A imanlar bugüne lı.adar (10} 
dan fazla milletin ve (300) 

müyondan fazla nülıısun kolwm 
kanJd:nı kırn•ıştı<. Fakat İngiliz
lere, onlan gı<lıklamaktan ötürü 
bir şey yapabilmiş midir? 

Halbuki Almanlarca açılan har
bin iılk ve son gayesi İnJ!'İHzler-i 
yenmek, lııgilizlerin elinden dün
ya efendiliğini almak1ır. 

Ziıhir pilıinındaki kaba teeelli
lere bakanlar, Almanları bunca 
muvaffakiydm, İngilizleri de 
bunca ~ınan!ık yerinde sayışın 
miimessili görür. 

Alemde bu naıu kadar yaıılış 
bir bakı~ olamaz. 

İşte Almanl:u:ın bunca muvaf
iakiyetine rağruen İuı;iJ:zlerc bir 
şey yapamaması, İngil.izlerin de 
buMa Alman mu\"affaki~·etine 

rağmen yerli yerinde kalahilnıc
si<liı- ki, İngiliz politika ,.e iş dc
h.aS1t11n misilsiz i.nttliğin.i ishat 
eder. 

NECİP rAZIL KISAKUREK 

Ai,"Zından di"itaui fırtmalar, 
ce-hl'nnenıi şimş.ckler salı\·-erdi. 

Ta\ us kuştumn eh·aıı eh an tiiy
]er~ dııJgalandı; şin1!ck ~·ağn1uru 

altında zü111ı-üt ba~ı 1'.o, uklara 
s&klandı, (il;iıı, falan ... Fakat ta
,.ıı. ku'ın aldırm,dı, yiircğini pek 
tuttu \ e ne tire bakın1uıda11 bir· 
!Gı~ tül den ba~ka hiçbir ~·~ ka~·· 
lx-tmcdi. 

Yani (lO)daıı fada nııllctin '" 
(300) m:I)ondaıı fatla niifusun 
kolu kanadı k rılırl en İnı:;. i'zler 
sadece gıdıklaunu~ old,ı. 

Kapl2na geI;nt:e, l.Jtitüu orınanı 
t~ni--.1.lcdigi: \C" '.'-On nuınara ola
rak ,·i_ieuıiu (bctou:ırnıe) b:r .Yağ 
talıakhsile kaplı Cili de parça
lamı~·rı J.talkhğ1 haldA, ta,·us ku· 
şunun ağacını sar:.ın2k İınkilnı .. 
110 blle nıoHk değil. .. lfo'ta liu i,, 

kap!an1n asıl vlicudııııda yol ~·ol 

kan izleri açan filduı sonra hiç 
mümkiüı değil... 

kÖmÜrveerzak _lbü_·_·y_ü_k_m_iky_a_st_a_e_ı_ı:k __ h_a:r_v_a_n Bir soygunculuk 
Beyoğlunda Şi-şll:!e Havıızlu

\>al-ıçe so:ığında• 19 numlralı ev
de o<turan Macya adında bir ka
d:n dim mal:ye tahsil şui:ıesine 

para yaıırma·k üzere Şiş!J ç~ı:-ş1-

sında,n geçe-rken önü11e brr adaın 
çıkmış, ıçin<ie 50 !ıra budunan 
çantasını z.oıia afarak keçmış•ar. 

Zeytin burnun· 
da ölümle 

biten bir kaza 
14 sen~en0t;1 Zt:yll.Lbun1u ÇırıJ.f'cn-fo 

Fab~a.;tllıGa ça.lışm ... .K:-&. oll'l.n vt &ı
k~rgoy ~nb~·y mah tS "'Oe o'.ura..-ı 
üç y •. ı:z; b<'i 1ıevellül!ü &fC". dU!JJ. t:ıb .. -
kada odun krsme m~kin~nd<? kalın 

bır \Qhtıa kEM.."'Tkt'n d:trkrı~ı::f'ik y;)2 n
qen b:r taht.a tırlıy2rak .,ağ kaşın•n ü- j 
z,er .. n.c ç<:ı:pmııtş vt; büyuk b·r :ra:a S.Ç

m:Ştır. Zav.ailı. l' n<'İ<.I:_-= ı~: derh d Ye- J 
dtk-l (' E ıe=\11 H t ıt" C6 .. '1ı\,: 1!'3.ld.ı:-ı!

mlr.a d.i:ı: oradııiı ölJ'J""\...., ur. 

Tek başına (lO)dan Cazla mil. 
!etin n (300) milyondan fazl:ı 
nüfusuo kolunu kanadını kıran 
Almanlar, yüksek bir ağacın \!a
lındaki n.a.zh ve edalı tavus k:ı .. 
şwıu pençe.ine takınak için bü
tlin ormanı altüst cimi~. fakat 
tavlb kuşuna hiçbir şey yapama
mış bir kııpkna jx,uzcmi~·ar mu? 

:'<nzlı ve edalı lnus kuşıı, yeti
şilınn bir ağacın )·etiş:lmez bir 
dalında, aşağıdaki orn1~n hara
be,ine tebeı;,iimlc bakmakta 'e 
toıırağa inmek için kaplruıın ser
çe ku~un:ı döneceği anı bcklc-
111eklcdir. 

Tan" k~n yukarılaTda. ) e:i
şilıncz bir ağarın yctisilınez bir 
daJında, 37!'lan yuınurtalarırun 

&.tüne otu"ınıı~ hcı lem ekte •.• 
Kapl.ınsa, a~ağıda, ge} ik, gerge
dan. ku:ıu, kurt ülüferinin iis· 

ti.ine bir de fil tıa,·e ('fn1<>k için 
nefes ncl~ didlnn1rkl<·, kıtnının 
dörtte üçünü ka~ hetm < hulıın
nı;.!kla; ve yegiıne iinıiJ;ni tavu!'ı .. 
la lıir anla~ma)·a bağlanıal.t• ... tevzi ediliyor 

Yeni kuruian İstanlbıııl ıneml.l!'
i.ar kooıperatifi bu ayın nıhaye

tinde faaliyete ~lctir. ilk o
hrak azal.arma ucuz kömür l'e 

bil\i.lhare yiyecek tevzi edeCE"ktil". 
(Deva.mı Sa. 3, Su: 4 de) 

Hindislanda yeni 
bir çarpışma 

Vışi 11 (A.A.)- Bombaydan ah
ınan halı<'rkre göre, yeniden Su
nı e•yaleti<n.de polisle halk arasın
da çarpış.maJar 9tmu~tı..or. Bir 
polis ç<'Vuşunwı ö'.idügü biıldir·a

mtktedır. 

Meçhul so,-glinctı. zı>bıta tara
fınd-aın ş:rjdeLe aranma k.1ad~, 

l\lüıhi~ kaplan, ınce tnus ku
şunu ürkütnıek için neler yap· 
IQl:ıdı. neler! 

İste AlmanJaT1n bunca ır.ıı,·af
fakiy~tin-e \.<' İngili7lerin b11nra 

zaıııanlık yer!nde sa~·ı\oın:ı k:ır~ı ... 
]ıh ~u \·azİ,\etlC"ki sırdır ki. ine~ 

bir z.eliit~ a, bu harııte cleıno' r:l~· 
~;alar için h<-zi111c-t )Olu olnıad.1· 
~ıııı gö,terh·. 
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:.ı AL K FiLOZOFU 

GEÇ KALIYORUZ 

Gıda maddeleri atasında, 
halkı dü~ndüren en başlı.ca 
madde yaz ohnuştur. Yeımek 
yağını nasd ve nere&n bula
lım? Y3';<m bu halde oluşımun 
S<:bcplcri aı.sında istifçitiği, ih
tikarı, vuguoculuğıı elbeU. 
saymak lazım. Fakat, bı>nlar
dıın b:rşka, asri sebep de, b,.. 
gün Türkiyede, islihliik oisbe
ı<nde yağ i!<tihsal edileme:& ..ı .. 
şudur. 

AlıJtığwınn ve hayvırui men
şeli olan yağlar, titihlili kar
ş.Iaımyaca.k kadar az olunca, 
bittab;, istifçi, geniş bir kar.ıanç 
sahası bulmuş oluyor. Vaziyet 
budur. 
Sıhhiye Vekaleti, son gü,,...,.._ 

de bir karat verdi: Nebati men
seli yağların islilıliıkinde sıh· 
hi mahzur yoktur ve müessese· 
ler, mektepler bunlardan alıp 

kullanabilirler. 
lsterlcl'Se lrullaaım11sınlar?. 

REŞAT FEYZi 

Tonlarca Urfa yağını, '.l'ra.bzoa 
yağım nereden bulacalrla.r .. el
bette \"C mecbmi oJ.a.r'* uebıtd 
menşeli yağ kullııwıcaldarcm. 

Nebati menşeli yağlan.n ..._ 
ühliikinde s.ıhhi mahzur oı-
chğı, herhalde bugün lreşfedô.l· 
mi§ bir lıa.kik:ırt değildir. Yıl
lıırdanberi nalfundor. Muale
kette istihsal edilen hayvani 
menşeii yağların i!rtilı!ilr.1ıeı>. 

çek daha •• olduiu .... yıll
danlıeri mıılfımchK. O halde, 
nebati yağlar.ut mahuırstız ol· 
doğu neden daha evvel bu gibi 
müe99Cseloere tebliğ edilmez?. 
Edilmeyiote, bu müesseseler 
ek, üç ~denberi, tonlarct 
yağa miitımnadiyco talip çık· 
mışlar ve piyasanm yii.belme
siıı.e, yağMı kara.borsaya intika. 
line sebep olmuşlardır. 

Nebati yağ kullarulmaıu tav· 
siytti hiç olmll7.98, bir yıl evvel 
yapılacaktı. Ah! ..• 

!BABA KATİLİ 
;:;~~~;;J Bir genç altmış ya

LÜKS 
:'.lERAKI 

Züğürtledikçe kibarlığımız art>
. or, galiba .. gazetelerde, ~on gü• 
J,.rde baz.ı ilaruar görüyÖinım; 
JLeııcLi: Lüks krem, lük.s ayak· 
~" bı, lüks otel, lüks esans-

:.iil<:9e karşı olan meylimiz; an
lıy ın baz.ı açıkgözler, herşeyi 

lük, diye satmıya başladılar. h>. 
ter misiniz, yarın, öbür gÜ'o, lüks 
üzüm, lüks karpuz, lüks su, lüks 
harn cıva ç.hın? 

UZUN 

SAKALLl 

Bir arkadaş, geçenlerde yazdı
ğı bir röportajda, şöyle sonıyor· 
du: •Hani, o eski uzun sakallı ka· 
vwıcular?.• 

İlahi bay muharrir?. Yahu, ha· 
ni o eskıi evlerimiuleki küfe küfe 
kanmlar?. Kavun y<>k ki, u.zun 
sakallı kavuncu otsu.ol 

KIŞLIK 

:\ollil UCAT 

Halka kışlık meosucırt verile
cek. Hazırhklaır göriilüyor. Allah 
vere de, tıpkı ya:wı olduğu gibi, 
gürültülü, paUNW.ı bir iş yapıl
masa .. yine, evlere fiş dıığıtacak 
memurlar ayni meımurlar mı ola
cak acaba!-

GÜ'.HRÜKTEKI 
EŞYA 

Günıriiklerde, eskiden kalma 
canı eşya çıkanlacak ve piyasa
ya sürül<0cek.. kimsenin evinde 
bardak, tabıı:k, çanak kalmadı. 

Aksi gibi bugünlerde de çok kırı· 
!.yor. 

Elinıi2 fada mı titriyor, nedir?-

AHMET RAUF 

Parti Direklerara11 ocağının 
kongresi 

Cı.rrJıuriyet Halk Partisi Be
y zıt nahiyesi D!reklCTarası oca
ğmın kongresi bu ayın 15 inci 
salı günü Şehzade-başı Letafet a
par!tm:mındalı:i Parti merk.ez sar 
!onunda yapılaca-ktu-. Kongreye 
bürün kaY"1th azalac iştirak ede
ceklerdir. H-a,;ta veya rrıWUm .ıruı.
:zercti olamar yazıJa. olarak oca:k 
re i,;hğine bildıirece kle.dir. 

şındaki ihtiyar 
babasını öldürdü 
Torlıahmn Çıeyıbaş.ı IOOyünde 

o1 w-an F ebmi Sip>r isınındıe bir 
genç 60 yaşındak.i bahıısının ken
disine para veml1.'mesine kı.znuş 

ve onu gece uyurken başma bı
çakla 6 darbe indirınclt suret.ile 
öld ünmüştü.r. 

Baba kaUi biıaha-ne İzmire fi. 
rar etmlşti.r. Dün Basın:dı.anede 
g9rillerek yakala~. 

ôlümle biten bir miras kavgası 

Bergama 11 (Hususi)- Ber-
gamaya bağlı Kınık nahiyesinin 
Karaçalı Bala!lan köyünde otu
raın Ö~r ~lu 18 yaşında Hü· 
sey;n Öz evvel:k.I gün bi.r miras 
meselesinden kardeşi 17 yaşında 
Mustafayı sopa ıle ba.şından ağır 
surette yaralaıru:,<tı. Y·a.rah has
ları.ede tedavi aLtına a:lıınmiş ise 
de ölmüştür. 

--<>---
V:r.ünı ve incir satııları 

Ege rmntaıkası incir ve iiızüm 
piyasası. heniitı: açılmamıştır. Fa
kat ~ gelen maruma-ta 
göre bir çok firmalar daha şiın· 

di.ren üzüm ve ilııoir satın al.mak

tadırlar. Borsa haricinde çekir
deksiz ~n kil.osu 38 • 39 
kuruştan muamele görmektedir. 

Beyaz peynir tenekeler-.w-:ı. üzeri
ne evsafı yazılacıdonış. Tcnek~le:rtn 
~..rindt.'-k.i ya.z.-ı:yı cıkuyacaottsınız. içtn
de r.e cins ı>&3ııir okluğunu anlıyacalc
lilllntz. 

Bundan bir müdtl•t ., ...... ı. sllt flÜ· 
filmlerinin ilstüne c'tB yazılması ka.
Ta .ışnu!Jtı. O zamandaoberi, İstanbui
dakl bütun oülçültnn ııiJCUmleri 
ıüst.One chalis süt> yazısı va!"dır. 1''1 .. 
;.aı, İstanbul sü>l<>rl arasıoda haı;.ini 
bulmak bir mesrltdir. 

Demek ki yawııak çiı.ıookk bir şey 
olmu.yor. Ş(m.dj, J)"ynir tenekelerine 
de yaz&l1m, bMalım ne olacak? 

Btmla.r, tedbir ~ldl.r. 

BURHAN CEVAT 

f 
EDEBi ROMAN: 81 

AŞl1\ ve GÖZYA 1 
Yazan : SEL A &f t J Z Z ET 

lKİNCİ KISIM \.-----
II~r ~eye ratmen kansı 1t...ma.tısız 

ol.ab·l.irdi; anl~ıp OLn(ooıedrn kaç--
n ... kta hata etm!$ olabillrcli. 

D~!:IDlldrgtna, ot<>ınobill durd.urma· 
d nn pt,rnan oldı.ı. 

BLrcicn aı~k1ndi; mloosı:z şey dıüııfü
nüyordu, böy"' ~Y olamazdı. K1ll"W
r.:ın piçini de gormU,tü. Çocuk: cAJj
ne!. .. > derr9ş, sorv-a b;,baaının ıeldl
g.nl h&ber vemıi~ti. 

s ... -s:·n ahl:..ksız bir kadır.dı, aıı.. 
Mlı:-ız, r.anJo:;r, edepsiz, h"1)'1LSIZ bir 
kad;n. 

Ba kadını <l.J>ŞUnm<'fe d.eğme-ııdi. 
Anmın, kimscye hlbf>r vermeden 

İ.;:tanbula dönünce, karı:nnt.n kıe-nd.1-
ıfnd< n aak.la.nuş oid1..ı(;u, mektuplann
da biç b&h!('~g\ esrarı gözleriınln 

ö.ıundı gormerniş m;ydi? Dostı.ınu. ço-

cuğ>".ınu, ya~i p;çın , hepslni. görm~ 
ta. S!'\-gi.ıı, çocuj"un yanmdacı ayn.. 
lamad'ğı. için kv_ye g tmişti. Buı:ıun 
boyle oldu.ğu n- kk•kt.:. 4~e çocı>
iwı.. 

-Anne ... 
o.y 'Il &esi hı1la kuialı:Jarında çınlı

Y<'ldu. llabÇe ~ıaındou Ciren ada
mı g&termlş: 

- Baha eelvor! 
Dem.ş~ ... Artık fÜllheye yer var 

mıydı? Bu bod k.tl.r~ında ....,,.,,_ Sev
eın de ağ":ı.UU açan;ıamıo, donup il.al
mış, clilş(ıp beytlmıı.ıtı. 

Sevgini?ı ihane c. meyıdao.da. ick, 

Bahçe kap'-'ll>dan giren odamın yQ. 
ııunu baya! meyal hatırl:yordu, o an
da o lıeMi0 gıcıia.tır. SBrılma~ 
onu da, Seygini de, çocutu da gebert
memelc için lceOO.ni rUç tut.nwştu ... 

Ondıın sonra wJcl>ğ! =bı. izb.rabı 
da hatırlıyordu ... Uykusuı: geçirdo,i ıre
e<>lerle, "'1ad>iı &ünlerin aCl6utl du
;rıır gili. oruı,onıu ... Saadete lravı.ı§&

eağı anda ~duğu Hüsran, Uilradıtı 
~•I ink~ ne kokruı>ç bir kfil>ıa
tu!... sevildıi,ğini anan blt adamın 
kendi.ine sadık sanı!$ biı: kadııı ta~ 
ra!uıdan aldatılıınilsı kadar acı b<r se:r 

>' o I,• ' 

9ünlln'6~ 
llneıuıarda mevki 

larklan 
l!ly!(Uden "°""'• İst.obul ;ç;., kq lıll

zırl.tığı mevsKnl başl.ır. Mesela, gare
l<'le.rde. yaz.a mahsus mevzu!..- pek' 

Jll<inil~ olur. B-.ınwı yerme k>;!ık 
mevzulac ba~ir. Eyl\lJ, sinemale.
r.m tcmu.ıeodijp. ba..ır~ı b.th11> l<Al· 
pılannı a.çıruya başlıyacal<:!arı aydıı'. 

Artık, ıinema. lcışlıic ei]tıneelerin 
bo:;ın~ ııe~n rmia'lllese olmuştur. Si· 
nemayı ne ink:ac edebilirsiıoıiZ. ne .kö
~ilı.rı;tn~ oe dıe a.r.11>hyabilinıi01Z.,.. 

F'"ydalıdır, 7'!.rM'hdır, vesairedir. Ret' 
nE> olursa okuo, buıgQo, sioema, clıO"eı 

kıendiııo kuvvetle hiaoett>ren bir m\i.. 
esse.• va rdiı-. 

O holde, sinemen olduju git,; kebul 
ellmek ı mmdlr. Madem Jı:•. sioeırw 

vardır. o lıJUde, bu müesıısesey; h.'l\ltı 
en ÇO!t ı-otıat etoreıı. fn çok eğ"Je~diren 

11>e :.yn t zamanda, çok para verdlr~ 

b>r hale ookmak lilz.ım<iır. Eğer yapı.. 
laıb~. d:ıtı.a az za.re.r!ı bir ııa..ıe 
aokınak gerektir. 

Geçeııler.ı,, bir gaı,,lede okudum: 
~ı büyült """"1ıalar, fazla kilr etmelı: 
ıçin, ıkınci ttıııe\~i k.ohukJaıraı mi:ktan.
nı azahru4lar ve perQenin hemen ö
nünde, bır iki ..ura bır şey bı.rakml~ 
}ar ... H.albukıi, <!skiden, i.k.i.nti mevki
den b;,-i,şk:ı, 1bir de U..,ilncü ın.evld. vu
dı. Bir:nci, ikinci, üçüncü mevkiler. Bi
lab.are, ortaya b>r ruı... .kı>!luk g;ro;. 
IlıikAı ıooıtuıt, btri<ıci ve ' ikinci mıvek-i
Jı·.r .. 

Bi.z, lüksten, ·h;ı ~i.. liiıks keli~ 
den bile ınüWf hoıılanırız.. Bu haleti 
nıhiyemizi bilen erbabı ticaret, biı>aı 

bu :ııeyıf hia!ıimizden çok iBtO!a.de et-
1™!>1'r. Lüks lı:oltulrlar da, vaktiyl<e, 
ş"IDd.OC kadar çok d<ığildi. Şimdi fa:zıl.a.. 
dır. Vg git1ilcıçe sa!om.ın dıatuı mübm 1 

bi< kısımtıı lwııol ediyorla.r. Soma bl
r!oci mevki ko!tultlar &el>yor b burı.. 
!ar, oalonu, hemeo ıı- ba,şı,;,, ba
şa <:ııraı -ediy<ı<-. Sonra. dıı.. ~ı.da de
diğim gibi. ilci üç sıra. hemen perd.e
Dln önünde, ikinci meııKi ko1tuldat .. 

Bir ele balkon var. Bu balkon acaôp 
•bir ~rdir. Ba<ı sinemalanla rn paiıaJ:ı 
ınewldir. Bazı '""-Jll"rda lülııslen 
biraz UCU!: ~.Y11 lüks mevki yerine ka.. 
imdir. Hü!&s.&, sinema}a.rda, mevki
ler ve bunların f;aUarı ~ bir esasa 
dayanmaz. &lonun ~eldi. sinemR. ,,..,;. 
binin arzusu bunları tayin eder. Ral
ln»<i. sinema, maclcm ki bir nıÜessese 
olarak kab<ıl edilmiştir. Bu müe..,,se, 
daba çaiı: kontrol a.Jlında buluodunıi· 
malıdır, 

R.SABIT 

Yüzde 10 garson hakkını 
palTonlar kendi alıyorlarm11 

Şc-brim;z garsonlar cemiy.eti 
idare heyeti n..mına ticaret mü.
d'iirlüığüıı.e yapılan bir mfua.çaat
la ekser mıiiocsısese sahiplerini.ti 
halktan alınan ve mesaisi m~
bili olarak garsonlara ait lbı.tlun
ması icap eden yüzde 10 garson 
ücretinin sadece yü.:zde uçunu 
gan;oruara verdikıleri, mü~aki 

yii:lıde ;ıcdlsir.i kendilcııine ala
keydukla~ı bildiri~ ve bu .i§in 
ihalli istenmiştir. Xeyiiyet ora
<lan belediye lktısat müdürlüğü,. 
ne havale olunm!L'itu.r. Bel.cdiye 
daimi encümeni yüıule on gal."
ıson hakkı llnısu.sunda ktıı't.i biT 
karar vıel'eeektir. 
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;y<>ktur. Hcle bu \<adın sevgin kıadar 
m~ ide görünen bir kadın, bele bu er
kek. lcadılllIIA karşı maddt m&ııevl IJOl' 
!ed:ık.arlığa oUanmış olan bor erkclı: 
o!Ur.ia!. .. 

Kınan derin bir d<lJ(looeye daldı 
Sevgln kap"'ının önünde ne •rt:ı'~

du?. 
Neden gelmişti!. 
Bunun bir telt sebetri olabilirdi; .4.t 

dilcmiye gelmiş o!acairtı.... Öyle ya, 
zeng:n old~unu babeı- almca l<eııdisi
ne yana..ıyordu. 

Birden kara-rııru vt:nil: 
Sevgine biç bir miisam:ıha Cö"iermi

Y"""k ti. 
Onu görınenıeı:li';ten geldiğirı.e. su

r.at'.na bem tanr~. hem de t.anımam111 

gibL sCTt sert baktığına t~ e~ti Bir 
<!aba seter kar;;ıfla:;acalı: olurlarsa, yi
ne ayn! suretle daVTar>acktı. 

Yine dii}i.inc~ye daldı. 
Gözierm;n önüne kapının öoünde 

ııöNiüiıü Sevc:Uı relıli_ 

Ne baz.in, ne muı:tar\p, ne masum 
bir yüzü, ne duru bir balcışı vardı ... 

Bir zaıruı....Jar bu bakış!Arla leselll 
lbu~mus_ bu gözlerin ifadesinden Jcuv .. 
'!et almış, oolarıu şe!lıali ile yaşamı:;, 
mes'l>t olmu.>tu .•• 

iro1di. 
(Dovanu Var l 

Harp Vaz iye t~y 
Stalingrad meydan muhare-
besi neden uzayıp gidiyor? 

(Yazan: t. S. Eski Bükrcş Atc~cmiliteri 
Stalingrad nıeymn ınuharebtıM: 
Stanocrad meydan muharebesi 

bütün şiddetile devam ediyor. E
ğer Almanlar Doııı dir9Cği şinıaJ.iD. 
de Volgaya doj:;'1"ll daha geniş cep· 
hede ilerliyebilselerdi, şimdiye 

kadar Stalingradı zapledeır.lerdi. 

Bu n~ydan muharebesi ÖM-e, şeh
rin cenup batısında Kolelnôkovo
da lı<ışlaıdı; buradan ~mal batı· 
sına ve daha sonra 'batısına inti
kal etti. Alman siklet merktt.i 
üç defa istikamet değiştirdi. Bu
nun be""e ikl sebebi vardır: 

1 - Rus mukavemetinin mııka· 
bil te.arnızlarla beslenmesi; 

2 - Şimal cenahta Rus yan ta
armzu. 

İki tarafın bugünkü tebliğleri
ne bakarsak, ayni sebeplm çıka· 
rabiHriz. Alman lebliği şöyle di
yor: 
•- Sovyetl<rin cephe yükünü 

hafifletmek maksadile yaptıkları 
şiddetli taarruzlar dolııyısile ce
reyan eden muhal'ebeler esna..,,. 
da 54 Rtl6 tankı tahrip edilıni.ş
tir.• 

Buna makabil Ruslar da şuma
lumatı veriyor: 
•- Staıiotınd'm b&tı!llDda Al· 

man taıııkl&nna ve motörlü piya
desi:nıe .karşı savaş devam etınıit

tir. Biır Ioesimde üs-tüsle yapılan 1 
AJma11 hücuml&n püskürtüldüğü 
gibi başka .kesiınloerde O.. Rumen pi. 

1 

yadesinin hücumları pü•kürtüimüş 
tür. Düşman bu kesimde JSO ölü 
vermiştir. Stalingra-d'ın cenup ba
tısmdalri dii1U'an hücumla.rı püs· 
kürtülmüştü..,.• 

İşte ilııi tarafm ~·erdiği_ bu iza. 
bat, Rus müdafaasmın mukabil 
ta-arruzlarla beslendiğine ve şi· 

mal ttnahta Rus baslasmm de
vam ettiğini açık olaTak göster-
mektedir. 

Şilruıl cenahta taarruz e n AJ. 
manlar değil, Ruskmhr. :Mareşal 
Tinıoçoolro, bizim tahmin ettiği
miz şekilde, birkaç gün evvel ş;... 

:malden Aln1a.n ordusunun şimal 
kaii:ldma taaıınıza g~ti; 

yan taa:rrtrrilc, tekmil Alımın or
dusu sta~a hücum ctmelı:
W> alıkoa.ulmuş değildir. Fakat 
şurası mııb•lclıak kıi Alman ~,.. 
sunun şimal kauadında bulunan 
Alman kuvvetleri, Alman ordusu
nun şimırl Y.allml muhafaza ve 
Stali.ngrad taar<l'\l'EUl>U örtmek 
maksadile şimalden gelen Rus 
kuvve&riıne k.anı• bir müdafaa 
koltuğu teşkil etmiştir. Bu yüz. 
den Alman ordusunun Stal.iıt-

graıt'a yaptığı ~ hefifle
DJ41:U:. 

Daha mubarebcltt Don di:rseği. 
içinde cereyan ederken, o sırada 
ve bugüne bıWır yazdığım yazı

lılNlıı R~lann Dım dirseği ~a
linde yen.i hi.r grupınan yapnıala
rına ve Alman ordusmıun şimal 
yanına büyük biır U.arruz hazır
laması mese~c elıimuniyet ver
ıniştim. Bu husus-t.o yanılmadığı
mızı okuyuculanrn takdir ederler. 
Mar~I Timoçenko, Stalıngrad'ı 

kıırtarmak için bizim düşündük
fariınizi yapmaktadır. St.<>kholın
d<0n gelen ll7Ul1 bir haberde de, 
birim tahminlerimi:zi tefid edeıı. 
şu ına!Unr.ı t va:rdı: 

a- Rusların Staliı:ıgrad'dalrl 
kuvvetieri tükenmez ırı.1ıi görün
mckred.ior. Ateş hattıııe durma
dan yeni kuv~er sürülmektıe 
ve tank birlikıleri ı:nüıeruad7yeıı. 
muluuebe rue)"C!.anaııda görülmek- . 
tcdi-r. Geleo:ı insan 'kiitleleıri şehri 1 
şimaklon sıınuı Alnıan rol cena
hına kıu-şı sevkedilmektedir. Sov· 
yet tibiyesi kan cephesinde lııcsif 
kuvvetlerle taarırıua gıeç:melııten 

ibaktıtir ... 
işte gelen Rul!I lruvve~ Al

ıınan şimal cvı-ahına karşı sevk.e
dilmesi benim elremmiyet verdi
ğim nokladrr. Staliugnıd mey.lan 
muharebesi bu )'ii:rxlen banıbaşlıa 
bir netice doğurabilir. 

şm.ı1i MM'CŞll1e bir iş dal• dü
şüyor: 

Rus ordusu şimal kanadını 
koruy .. Alman müdafaa koltu
ğunu yarmak, bu suretle Alınan 
o.rıdusu büyük lı:umıım şi:ıwıl ya. 

nından veya geriıı.lııden tehd.i t ed«>
ttk kıııda:r cenuba doğru iieıılemek. 
Bınıu çabuk yapamazsa, Stalin
grad yavaş yavaş akıbetini bula
caktu-. 

Kala 'tamirciai! 
!Bu pazar sabahı saat 10 da Üs

küd31' Halkevinde Profesör İ&
ma.il Hakk> Ba1tact0ğlunun (Ka-

fa tarniroiııi) piyes! temsil edile
cektir. Bu yeni fan: piyesin bi· 
rinci perdesi seyılreileııin ıaxasın
da cel'e'Yan edecektir. EJa;erisi 
yeni o}an ,..,.t;stler de ro!lerini 
siiıflöraii:z s6yii'yıecelderdir. 

Ticaret ve zahire boraası 
homiaeri 

şehı!i.mi:z ticaret ve zatıire bor
sası komiseri :Mdlımet A1i Eten 
İz:rnWe gi imiştir. Orada tet.lcikl€r 
yapmaktadır. 

MAHKEMELERDE: 

Yiğitliğin on 
şartı varmış 
Karmu.arıı;ık blr dövıişmeydl. Maz-. 

nuol&r üç k~i, da.vacıla·r da iki ki~ td1 .. 
Irrer. Da\'aellardan Dirini0 başı beyaz. 
b4t' sa~ ile sarılı idi. Öbil.ı'Uılıöıll yü
zimde bir iki bere, çiHiik v...W.. Dava.-
ctlaroan FL"tıml anlattı: 1 

- Yolda l"Ürü:rJ<a>. bua.lar<Wl.n birl.. 
nin, bak:a,.ım haıoc~iydi, ha.b. ~lıl beri 
taml1ıal<i Salimin tı;«m ıııiuıda,, LU!tl 
ile dövüşmeee baı;ıadığını gördüm. 
Boz bir~ ıu:o,.rtik... İçııı.quk. Bw:ılar 
<la key•fü. B<z de, yo.la Ü4: arıiJıda~ 
çıkını;tıııı:. Yan.ım.ı:oda ~ de vardı. 
ElvveIA Seyti il~ biz Lül!inin ündadu:ı& 
Jroştuk. SaJııniıı:ı ik. arka~ da işe gi
rıı~tılcr. Karsı taraf ağır basn:tıya bar 
!ayınca, bttı.rn Seyfi tabanları kaldırı,p 
b\·fı. Td uzaktan seyrt•ti. Bunlar i.içU 
de. Liı.tı:i ile ~ bu hale gekrdiler ii
'Jl. 

Lüll< de .,..U şeyleri aııl&ttı. 
Mıı.wu.ola11n ii\:ü de, .. ~ "'1· 

dlikla.rını, sanboşluk.la oe y.a()tıklarmı 
DH•n1:dıklı•rruı, Lut!ı ile .Fehmi Uzerle
rıne salchrul.t:a dovüştü.k.lıe.rcn1. söyle
dıler. 

Ltltfı ve Fchminio arkadası Seyfi ve 
ci.ığoer cknı. kışı ı;atııt ola.rak di.nlenıl
dıkten sonra, M.aıbkıeme, mltZOUn Sa
lim., Ştvk: ve Hızırın birer aıy müddet
.le ha~sl~rine karar verdi ve üçü de 
levl<<J: ed'ldl.ler. 

Da vacıla.r memnun. matııkemeden 
çıktılar. D.av.a.cılarda.n Felı.mi, ka.vga
da k~an artoadaşı Seyt".ye. 

- 1\$.otSUn san::ı bet Dedi. Haki
katen kabadayı imişsin. insan sa.na eü
ven.p :rola çılı:ana yay haline! ... 

- Yol<! Ben, lam l<abadayı;yımdır 
Y>titl•t>ı:ı oo ~ vart!ır, bilmez mi: 
s•ıı ... Ben onlacuı doiruzıa:ıu tatpik et
tım. Sade, OD.UllCU.!Wltı tatbik edeme
dim. 

- Neymiş or:ı!lar?. 

- Ne olacac?. Y'1illiğin on şart.ın-
dan ~ ... k-1<. biı:! de hiç w:;
rünıncıntıktir, d""!er. Ben kaçtım. .• 
Uzakt<ıD. sey-retliın. Eğer l:ııeriller 9i bi
raz daha azı1salar, onUDCusu:nu da tat.. 
bLk de~ktim. 

- Aşkolsun Oecliın ya! 
- İyi amma, birader, öyle yapıra-

<a)'dını, bcDlm de sizin gibi timdi yii
züm gijııüro tiliP. yaralıınıp sarıl•· 
caktı. 

- Peki amma. onlu da cczo.lıdlzu 
gördüler. 

- Cezala.rıııı nasıl olsa gördüler. 
Ben de dayak y~ daha başka bir 
şey olca deği idi J<f ••• Uiç olmazsa ben 
kurtuJdum. 

- Bravo &ana kabadayı!. .• 
HÜSEYİN BEHÇET 

Ticaret Vekaleti peynir liat
larındaki terellüü tetkik 

ediyor 

'Beyaz peynir fiatf.armdaki te
reffü Tıcaret Vekal.et.inoe tetkik 
olunmaktadır. Vekıalet bu ilıusus
ta •stihsal mmtakalarmdan :fiat
lar soımll'Ştur. 
Diğer taraftan İmıir belıediyesi 

beyaz peynirin toplan kilo.ru 110, 
peralrende 130, tı.ı.lum peyniri 
t.optan 140, perakende 160, kaşar 
ıcıptan 185, perakende 2.10 kınııır 
tan satılması kararile yeni nartı 
lroym ı.:ışt ur. 

Atlas okyanrısunda 
harp •• 

Y aı:an: Ali Kemal SunmQ!J 

Dünya barbı'nin en müilıim saf. 
halarından bir kısmı da Atlas 
Okya.nusunda cereyan edip g:c
mektedir. Mihver t~r~fının deııiz 
-kuvvetderi yani Alman deıti.<iıstü 
ve denizaltı gemilerin'n faa'<yti 
karşı.smda Angl<>sakron tarafım 
d iişündüroek da.ha bir 901< haller 
olacaktır. Atlas Okyanusu har
binin bundan sonra alacağı chcrn-
ıni,yet ise çoktan.beri tamirci., o
lan Alıma.n harp gemilerin ın ar
tık faaJWyete gcçebilmelerı iınl<an 
altına girmiş olduğu düşünulün
ee da:ha iyi gö:l>Önüne gelmekte
dir. 
Fransa.nın Bresc lımruırıcda u

zun zaman bekleşen üç Alman 

haz,p gemı..inin - Şa"nhörst, 
Gneysnav, Preııs Öjen . 11112 şı>

batta oradan s.vl§arak Doverden 
~tikleri ve arlık İngfüz topla-

nnın a~den urtularak kaç
mağa muvaffak o!duklar; daha 
unuıulur gibi değilrlir. O zaman 
bü'}'ük bir velvele kopmuş, dü.n· 
ya matbuatında bl1!l'lln für1ü a

kisleri ıryaıınuştı. 
- Şu üç Alman gernsine i<::ıır

şı İı:ıgilterenin .nasıl oldu da gi> 
CÜ yetmedi?. 
Söylemeğe hacet yoktur ki 

hru\> meselıele-ri harbe girmiş bir 
memılekette bütün halkı al6ka· 
dar eder. Lakin bu meseleler içitı 
bütün halkın a(Ynl sa~iyet ve 
isabetle mütalea yüırütebibnesi 

mümkün değildir. Çünkü harp 
ohnaı:hğı zaman halkın elkau 
l:ı.aı:p meselelerile meşgul değil. 
di. Ancak bir sınıf erbabı vardn 
ki onların işi gücü sutlı ve süıkün 
:ramamnda da harb"ın tii.rl.li hal
lerini cfuşünmek1ıir. İşte Alman 
gemilerinin kaçoşı İngilterede d11 
bunu gösterdi. 

-0-ç Alınan 4ıemisine karsı İ~ 
gilterenin gücü hak /kıo:en yeti
yor mu, ye1ıııriyor mu?. 

Giril y>etliği tak.ılirde de Jı.e. 

sa.hı hiçbir zaman gözônıündcn 
uzak tutmamak lazımdı. Kimbi 
lir ne kadar çok olan hesaplar 

aa-asmda lıirl de şu olmuştur: A1r 
man amiralleri gem.ileri Dcrvel'
deıı geçinneğe karar \ı?rm~ler 
ve hunu kal'iyetle tafuike muv~ 
fak obnuşlarrlır. L5.kin Alrna;ı 

tarafının işini ,kola!)'laştıran se
bepler vardır. Alma.n genu1eri 
Fransa ile İnıgilteııcnin arasında
ki en dar geitten geçerken İngt
liz toplarmın ateşin<>, hem de d..~ 
vamlı ve ş:.ddelJl.i ateşine uğrıya
calttı; buna şiilphe yWı:. 

r-~:1--ra~'::-=---. ı _A ___ R_O_S_A~e-ı· -E-S-·J"' 
\.. nasebetile: 1 

B'rerlden kalarak doğruca At-. 
!as Oky3'llusııına açılın.ık duru.-. 
ken neden o tclılil<eli gıcçiileD 

geçildi?. 
A1man aıınira eri o tehlikeleri 

bilmez değille..Ur. Böyle olduğu 
glbi o tehlıl<elıeri hU;e sayın.ış da 
değil.l.erd!r. O halde bım:ı mecbur 
olmuşlardır. Çünkü eğer doJ!~u
dan doğruya Atlas deniz.ine açıl. 
m.ş ve Anglos&.1<.oon d<>ni-z kı:,v

vetlerile ka~'-'\Yı g-Oze alınış 
olsay'<'!ılar şu ıki sebepten clolayı 
hal pek aksi neti~re var" ·ı: ... • 
d •: 1- Üç Ahnan gemisinde d~ 
rece d&ece v:ıız;fedar olanların 
harp mel kıelerini yeıı!den yerine 
getirmek tazım iken bu yspıl
madan dqğrudan doğruya Atlas 
liaııp saıhnesine çık>lmtş .olmak; 
2- Atlas haf{> saıhnesinde Ahnan 
gemileri artık kendi üısleriıld'en 
urwldaşmıış olaca'k.le.n için hava 
~tinin yardımından da uz~ 
kalmak. 

27 ey!Ul pazar günü Yüce Tüırk 
deniııciS:ı cBarbaroo Hayreddin. 
için bir ;htifal yaıpılara.k dü.nyaya 
ün salan Amirahmizi:n ba\Ol'ası 
hürmetle y.iıdolunacaktız. 

Y<>rinde bir kadi!'§inaslıkJa 
Barbarosun Beşi.ktaştaki makllıe
resini tanz'm ettiren Vali ve Be
kdiye Reisi Dr. Lıllıfi Kımar sa· 
hllin eu güre! bir kıyısında bulu
nan bu mahalli ka'h"aman deniz
cim'lzin tunçtan bir lheyk.eli ile 
süslem<0k için onun abidesini. 
yaptırmaktadır. 

'Bu ıbususta açılan müsabakada 
milli illbi.dıeler jüri heyeti öniiındıe 
projeleri b~indliği karzanan hey· 
keltraş Hadi i.le ZUhtü Miiritoğlu
nu güzel sanatlar akademisindekJ 
atölyelerinde ziyaret ederek fae. 
ijyetleri hakkında izahat aldım. 

Sıibruıın dalha pek erken saati 
obnasına rağmen san'atkıar!!llrı

rmz küçük, mütevazı odalarında; 
bır çok maket w fikürlerin ara
sında ko:llan SJ.Vanmış. beyaz ön
lükleri, alıçılı ellerile cıBalibaroo 
il.bidesi> nin üzerinde çalşıyor
lardı. Kaı1ırama.n Ba.-barcını iloiı 

levendin ortasında h<?ybetl.i ciiıa

sesi, çattlmış kaşlau ve keekin 
nazarlarile temsil eden &bidenin 
müllıim bir kısmı !lıazır>o.nmıştı.. 
Fakat Hadin'n söylediğine göre 
bütün arzu ve gayretlerine rağ
men &b.ide 27 ey!Cıle yani ilı1ıifal 
günüaıe kadar yetişem.iy.,cek, bi
lahare ye.ine kıonulup l'l!Smi kü.
şadı yq:nlacaktır. 
Namı dünya dooi2ci'liğ; taiillıiıı 

de ebediyen unulıu)nuyacak olan 
şan!! Barbarosun; geçmiş yılla.-. 
daki menkıbelerini ~lecek nıe-

sillere de hatırla.tarak cO. nu bi>
tün göz'.erde canlatıp ya.,<:alacak 
bu [Jb:deye Milli ŞeJiimiız İsmet 
inönü'nün e.nıirlcrile meşhur 
cPreve:ıe deniz mı.fuarebesi. ni 
ifade edecek kabartmalar ve fi· 
l<ıiirlcr de ilı;i;ve olu.nmW<tadır. 

SAN'A'I'KARLARIMJZIN 
İZAHATI 

Mil\i Şefimizi.o yül=>k direk
t.ıflerini ihtin'..amal talbhl<e açl>
şan san'at.kı.iırlarımlll: eseı:leri hak 
kında diyorlar ki: 

•- Bamaros iıbidıesıi iki kısım
dan mürekkeptir. 'Birincisi hey· 
kel., d.ğeri kaide kısımdır. Hey
kel de üç figüırden müteşekkil
dir: Barbaroo, sağ ve solunda bıi· 
rer leveııd. 

'Buınlara >y< i'fade ve şekil ve
rebilmek için bir çok tab:( eriid
ler y~ıhnıştır. Bayr.akla birlikte 
heykelin boyu beş mıetredir. Ka.

ide ile beraber .bunun 12-15 met
re yUksekliğe varacağını tahmin 
edı:ıyoruz. .:Hazırlanan kıompozis-

~nda çok tadilat icra etlik. Ez
cümle kaideınin bir kacmga şek· 
linde inşa ohmması CV'lleıı:,e dU.. 
şünülmii§'tü. Fa-kat bu bi.ı:i tatmin 
etmed:ığinden beledi.ye 19!rafın
dan gönderilecek bir mimar a.r
kad<l§ta birliltte müştereken tet;.. 

kik ve taruıi.m deceğiz. Preveze 
deniz haııbini canlandıracak olan 
kıa-bamnaıa .. V'C f)güxler.i de şevk 
ve gayretle haızı.-hyoruz .• 

•- Hey>keli nerede tı.ınca, ka
lıba d!öktürece~niz • 

•- Bu mi.lhim iş bir Türk san
atkiiırı tarafından şehrimizde ya· 
pılacaktır. AbKtenin ititnası. için 
alçıyı bile bi:ı:zat bi2ıte< kendimiz. 

elimizle hazırlıyt>:'\17.. Abide de
nizden de görük'blle<:ek bir su
rette ve sah · le rekzedi!e-c<>lotir. 

Oradan geçen her deniz vasıta
sı ıgcce ıprojcktör ve fene.rlerile 
abideyi aydınlataca·k ve her de
niL.Ci önü.nde hürmetle, tazimle 
eğilecektk.• 

BOLU V'E ZONGULDAGA 
[)iKiUX:::EK MİLLI 

ŞEFİMİZİN HEYKELLER.t 
Barlıaros abidesi ayni zı;.ınand.a 

'lJiirk hey.keltraşlan içUı de mlli

vaffak.iyc1ıli bi·r imtıihan vesi!esi 
olmaktadı..: San'atk.?.rla.t'ınuz ec
nebi sa.ıı'atkfu-larmdan kallıiliyet 
ve değerce hiç de a.şağı oJıınadıJı:. 
larıını, harta o:nlardan üstün ba
lundu,klannı bu sahada da isbat 
etmişler ve etmektedirler. İşte 
Adanadak.i Zafer abidesi ... Gem
likte, Nazillideki Ebedi Şef Ata. 
türkün anıtları ... Ve cBamaros• 
abidesi bunun en yeni birer ın:J
sa\ld,r. Ve heykelitraş Hadi ile 
Zühtü Ba,..baros abidesmi ikmal 

edtnee Zo~ulda.kta. Ebedi ve 
Milfi Şeflerimizin at üzerinde 
hey.kellerini, ayrıca Milli Şef İs
met !nönü'nün Botıu ı:;e!uıine rek
zectilıecek olan heykeİini yapmak 
için şiım<liden şevkle hanrl.an
maktadırl!ar. 

Cunıtıuriyet devrinde ve yiıı.e 

Atman gemileri o geçil.ten ge
çerken bava kll'VV'etlerinin azam! 
yardımı ~e geçmişlerdir. Bu da 
hava kıın~ 1erinin tesirini gös· 
terırnşt i r. 
Eı1babınm tahlili.erini dinliye· 

rek lbu bah le sözü daiıa uzat• 
mak da mümkün. Laıkin molrnat 
11-12 ~uıbat vak'asını tekrzr'a· 
mak değil, o Alman gem·ıerinin 
o vak'a esnasında Almış olduk· 
ları yarahırın bll'gün •rlık ka· 
parrmcş olduğunu ve yen"d<>n bU 
gem;lerin harekete hazır bulu,.. 
duıklannı 51Ö'.Ylemektir. Buna ba
ka~ak Atlas Okyanusu harıp sah· 
nesini.o yeni lblr ehemmiyet aıa· 
cağı kolayca tahmin cdilebi.lir. 

Cumhııri)"!t sayesinde ul~tığıımz 1-------------
bu neticeyi müşahede etmekle 
m<!S'ut; tarihimizi şama, şere~ 
dol'duran büıYi1klerinmin abide
leriıı.i:n olgun fikirli san'atkarla.
rmuzm mahir elle<rine te'\•diiui 
görmekle balbtiyarız. 

MAHMUT ERHAN 

Açık if ve memuriyetler 
İzm.ir limaru muıha5cl>esine yüz 

yimıi lira aylık ücret!e bir mu· 
hasebe memuru ar.ınılınalctadtr· 
Çmıakkale belediyesinin 7'5 li• 

ra aylık ücretli .za.bıta am:rlii(i.t
m.ünbalı buiııı:ıqaktadır. 

1 
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==Son 24 Saat içindee=== 

Hadiselere Bakış 
Balkanlardaki İtalyan lcuvvetleri 

Rus cephesine mi gidiyor? 
llitlorle t\fosıoolini yMmda Viya nada tekrar göriqeeekltt _ Awım 
K•llMlol'aSIJlda Çö~\e p.ldede hü cum ediildıl - NeY<Jd«ıiK~nı va

ziy~ti ümit.riz 

;Londradan verien bir haber
d.: !fi ~lerı n Mu.sol io; ile )"llkrn<U 
v;yanada lek.r;u gör~ekl.en 

bılcf..rilmektedir. Bu görüşmede 
ilk defa olarak taar"l.tl p!anlarnı
dan ba.hsedilecerlctir. Ayni zaman 
da l\facarlarla Rumenl<'r arasın
düı ao~ da gönil.jıüecek
tir 

Y ~lvaydalô İtalyan kıt'ala
r:n:n yerine Bulgar ve Mac:ır 
kı t'~Jıa.nnın kon ulıması da hah i.s 
m<-\"Zuudur. Yuıgcıslavyactaki İta! 
yan kıt'aları Rus cephesine gön
dcdecektir. 

Şi md 1'.ti ha.l.W! Y1.ııgo91"" -yadaki 
G€ n nal 1Ulı:aibviçm kumaııda
sın d aki slll> milJiyetpervederi
niı:ı faali,-eti, gelen \haberlere na
zaran durmııvhn artmaktadır. 

l\k;oll:oinfo B-afkantardaki k<>- · 
mı:ı&nhnian ~nun olmadı.ğ• 

ari<:r,ıhyor. Londza radyosunun 
bildirdi-ğme göre, müsaadesiz si
liıh taşıyanlaorm, sab.t.c pasaport 
kuUananlarm idam cezasına çarp 
-tınhnalan.nı emretmiştir. 

B'r İttlyan generali de İtalyan 
larla işbirliği yıııpmryan bütün 
Sl?Venlerin Y«"Yİİ"LÜnd.-n sü.rille
ceğ'·ni bil.dirmlşti·r. 

llu araiık Tuna kıyıları devle .. 
ıer:mn müınemnen de Vtyanada 
topl:ır.aeaklar<lır. Ramanya, Bul
garistan, SJ.avalııya, Macaristan 
ve Abnanya mümessilleranin bu
lur..ıeağı bu ıq>lantıdoa Tımadaki 
seyrüsef<orin ı:ııarmal hale geti:r\1-
mcsi ışini kC1tıuşulacakbr. 

ÇÖR.Çi.LiıN SON Nll'IlKU 
Çörç.ilin son nutunun aki.sleri 

ele\"" m etmektedı.. Mihver rad· 
yoları hata türlü tü.clü tef.sirl<!l'
de bulun.maktadır. İ~m rad
yoou şöyle ciJy<ı.r: cMısmiaki se
kizinci ordunun vaziyetini Çörç.i
lin nul'kuından öğıenmek mfun
kündür. Çörçil ~iliz millet'lni 
aldatmak isİıerken, kendisi alda
ID\'Or.• 

Çfu.çilin nırtlrundan sonra, A
vam Kıımarasında da bazı meb
uslar söz almışlar ve ağır tenkit
Je-rde bulunnmşl-'ır. 

• IMeb'uslaııdan Baven, Çörç.ilin 
Amerl<an istihsali hak.kındaki 
sözlerini: .ç~ gevezeliık
tir. diye vaslflandımııştır. 

Ayni lbalip hnliiaatan şuWa.rı 

da söylemiştir: 
cAımanya dahi en afağı Ame

rikanı.ıı ist.llıeal kabiliyetini hai:ı>
clir. Kaynaklanmızı sef<'rber e
deli en aşağı üç sene geçtiği ha.l
ı:I<! ,yapabi:liliğim.iz yeg-d.ne r / y, 
Mısırda tılrka.ç bin Alman ve İ
talyanı ~al etmekU,n ileriye ge
çemNni.ştir. İkinci ·ceıfıe demal 
açılımalıdır. Çörçilin iktidar mev-

M--•ALATUR 

hinde kalması milli bir felıak.et 
oi&eakur.:t 
LİTVİNOF: c.IJ.MW MıEVSiM 

TM~. DİYOR 
~Uer.aı Vışingtondaki bü

yük elçisi LitıvİlKlf, A.ınerika Ha
riciye N<l'Zı:rı Kordel Hal'ı «iya
ret etmiştir. Büyük e.lçl bu mıi.iı
ki.kabn mevzuu hakkımla ga:ııete 
dLere birşey s;;ii'}emek lst<'mem:Ş
se de, R~adıaki son durumu.o. 
görü~üldüğüne sfıtiıe yoktur. 

Llıvinaf, sadece gazetecilerin 
J ;ıpoııyanın Sib~aya taarruza 
geçmesi için me'\·simin .~1.erlemlş 

oı.up olmadığı hakkındaki bir 
sualine şu cevabı ''t.'rmiştir: 

<Harıp me-vsim tanımaz .• 
Dij;-er taraftan Japon irnpara

l'Oriçesi dün sa.balı Toky<ıdak> sa
ray10da Savyet bilyük elçisi Y o
koıf ile elçilik eruaanını kabul et
mJşt.ir. 

VİLKİ m;Y.RUI"I'A 
Dün sabah AnkaradMı l&Y')'8.re 

ile hareket eden Ruııvelt-Jn hu
susi müımessill Vandel Vifk.i bir 
lbuçı.ık saa.t sonra B'<>yruta var
m~r. 

Ofi .ajansmın V'>;iden yabancı 
kaynaklara atfen verdiği b.ir ha
bere göre; V:şi hükumeti Vilki
yi batı Afrikaya davet etmı!f.ı~. 

Dakaroa bil'. Amerikan konsolo
su buhındıı,ğuna göre, b&y.te fay
dası.z bir daveti yersiız ve esassız 
telakki etroıik: dağru olur. 

CElP'HEIER!DE V AZİYEr 
Alman tebliği.ne göre; Nov<>r<>

s:skin cenup dağusıa:ıctai tepeler 
uptedilmiştir. Şimdi Alman .tq> 
Lan deni2le de bakim olxlul<lan.ıı
d&ı:1 Rus fi i&run u da y anlıma 
yaklaştırmamaktadır. 

Bu tebliğe gıöre, kara tq>çusu 
beş nakliye gemisini batırın!Şlır. 

Ruslar da, Almanlıınn bu şeh
rin 'imal ba.tl6ına gi.rd.i:klerin.i i
ti:ra.f etmektedirler. 
Stali~adda i.se, hu şdltin ba

tısında Rusların ~a geri çeki\.. 
eli l<leri a nJıaşılıruştır. B ll!Il unla 
lbeTaber Ruslar, ~ir etrafındaki 
arazi mônialarından iyi istifade 
etmektedi.rler. 

B!r buçuk- aydanberi umyıp gi 
den Staliı:ı.gı:ad meydan mwlıare
besi, hıe1'iiız ku'i neticesi.ne ula
şamamıştıi. 

Mısırda. yeni bir hareket olme.
rn-ı.~tıT. 
Yeni Gine® ise, J.aponla.rın Por 
Moresbj.ye ka"§ı telhd.it1eri m;t
makt.adır. Japonlar dağ man'alıa
rmda mü.dafaa.da buJ.un3'1 Avust
ra)yOOlanian bir kısmını QCVir
mişleT ve i&eri harekete devam 
ederek Por Maresbiye otı.ıız ki-
1ometre k.ıdar yaklaşmışlardır. 

( SEHIRDEN ve MEMl.EKETTEN J 
A.."iKALUlAN ve 
&IBMLEKETTEN: * Heyeti Vei<ile dün Baı>vokil'miz 
B. Şuıorü ~ ReisJ•j,o.nde u
w., tıor i.çt>ma alod.eım;şt;r. 
+ İmıird.e bulunan Rahmi FiJıibeli 

ve kardeşle1' on t- ilçilerl ha· 
:rat pahalı!$ <lolaıYıaı!71a üe<"et!«in& 
bir nıoiklar di'1tıllL - .rapxnaswı i5'0-
mışlerd!r. Bu yi&den çSan ibtiıat An
k:ara Y- H1*em ~ l:ar&tm
dan tıellıılk oıı....,. ""' ifçiler~ umu
""yeUe daha yllEde an zam r.>Plluıa& 
brariattı~. 

+ B.r İnşaat 0!'3' kuru.iması bai<
landaA po.r;& Başv<ık:.ilete ve("i;miş

w. 

HÜTEFERRlK: * Ticaret Ll.se<J~ bu yıl 600 ~ 
nydoirnak için mt.ira<:aa.t etmi,W-. Fa.
kat kayıtlar derhal hpatıla.ıoak bu 
müracaatların ı><-tt a.u i.s'aıl! olun~ 
!:ur. 

* Ha~ Lôee&._i Beden 
TurbiJ'OSİ muaLUmlerl ldııArııül -
bu saboıh saat oo bini(\ ınere&mie ıııa
panm,.tır. 

+ Bazı tıÇık C'ii<lerln kend;l.erin6 
marul d.olttor!acuı $Ü>Ülıü V10rerl.'lt A
oodoludan get<n tı&f<lilleı\ lğW. ettik
ıPn dlln E1:itıba Odası İdare Hey'etm
de ıö~~-

Ankara Belediye imar Müdürlüğünden: 
ı - Ek:oilbme,.. knnulan i;>: 
An:ara Şebtr Mer:arlJğındt 1912 ik:maJ inı,ıaab. olarnlc yapıJllCl!1ı: tesvt

,.. tw-aı,;ye, ;..tinad Ô\IY1lrlar1 ve yollar ve keşfaıde görteri1-. dığer lt1er< 
olıtp be<i<!li loeşri oiı:i 7ü& d- sola% bin ilç yilz oo clörl Ura k1$: ye.dl ku
ru~~ur. 

2 - Bu işe ait k<ll!ifMme , •• mir evnık 15 lira bedel mukabQinde AD.
lıara imar Mii<iürlüğünden ıı.l.ınır. 

3 - Ek<•;~ v<lhld! k.cyGS fiat il2eriılden lapa.Jı za.rt usul.i(rle yapılııı.
caktır 

4 - İlhakı 18 Eylül 1942 tarihine mti!Oa<lif Cuır. gllıııil ~ 17 de Vil4d 
Koc;4ında İmar id..-. Be7'eli huzurund<ı. 78Pı.lacaktı.r, 

5 - Etaıl ~ ciTebilmt* İQdı, 
a - 22474 l.ira mavt.ıkim.t t.emlna.t ~rilme-Ji, 
iJ - Ankarnda toa:nunl ikamelııfı.h gösterilmesi, 
c - 1942 ...,..,m~ Tıcarct Odasında kayıtlı bulunma..ı, 

ti - Bu ı,; ~ğa Ei>il bukıoduğtna dıalc İma.r Müdürlüğürıden v<sf. 
lı:a alınması icap ed!'f". 

6 _ ~klif me!<l<ıprarı )'llkanda 4 üıııcil meddeıie 7azı!ı ...atı.en bir saat 
e\'V<!I .ne )'1111i ..... t 16 ya !oada<" idare Hoy'eli Itiy&seline mı8<buz mnkıBbl-'°""' eını~ektir. Posta ile gönderllecelı: m<*tııplann kanunua 3t ÜIOCÜ' 
.,.~ uyguıı olarak ıı.yııi saale kadar ııelttüs oja-. IMımdı<c. Her .,. 

ıurf'tle ol"rsa o!<ıun vaktinde hey'ftl ~ omıa,_ llJefrluplv _, ilib&.-
l"e alll::1?1'1.;. •7illl> ~504~ 

'Kasaplar söylüyor 
• U lnd Sahif«leo ilevaml \ len OOik hayv-.nlann sendik yilıı-

kısını hayvan be61emek ıçln ge- de n'sbet.lıeri de şu suretle tesb-:t 
niş me-'a.ya malik olduğu g:bli edilmek-tedi'r: Ga.ı'bi An.doluda!l 
cüğederi de çak sayıda hii)"Van )'Üzde 9,7, şarki Anadoh.ıdan y~ 

İngilizler uçak- 1 Ganctinin oğlu ile /Bulgar Başvekili 
ı 1 .. h. Nehrunun , 
ara mu ımmat kızı tevkif edildi mebuslara 

barı.ndırmaga elver;'?lİdir. Hep de 28,3, ~mali Anauolmfan yılu.-
birlik.se bu~ sermaye lı.oyan bu de 17,2; orta Anadoludan yüzde 
toplancıJann havaıa.r boııımadan :-;5,:ı nisbetinde hll)•van g.e ·.mek>-
ve ookloryat gıiiçlüı.:ler: b~öı;te!'" tedir. 

gönderiyorlar Cenevre 1l (Radyo)- En son V azı"yefJ0 a ll 1 at t il 
aman haberlere göre Hi.ndistan-

med.en gerekli hazırlı.klan yap- Bunwıla berabar, şimdiden alll:-
makta olduk.lan anlaşdmakta.du-. kadar makarrüarca esa~lı tedılııil'" 

DiğeT tarM'tan et işile aiotkadar le~ ~lınma7.Sa, kı.şm ş .. hrirn'.:in 
saıatıiyetLi kin:ıseleır;n ,kanaatine buıyüık b<r et s:kmtrsi cek-ecl'ği ve 

Londra 11 (A.A.)- Bir ~k bi.>
yük: İngil~ ıı.çalda:rı, Aska-, s!t2h 
ve mii1irnmat ta.ş~ya<:ak taşıt u
çak>!a-rı hali.ne getirilm:şt:rr. Mııh-

d"' AllaM~ vahim k.ıırgaşa
.lıklar çıkmıştır. PoL~ 12 Hind 
miHi;yl<"!i>•"•veriıri tıevkif et.mİlj
tir. Arırla.rmda Gandlnin oğlu ile 
Neiı runun kızı bulunm&ktamr. 

Salya 11 (A.A.)- Ofi: Parlament-> göre bu teşEol:t>iisün ha1k.n ~ın et fiatlarının alabildiğine yükse
ucırz et )~yebilmeı>lrt temin ede- j lecqği muhakkak görü"mekledir . 

miy<"Oeği ıniOrk.e:ı:ıınd,•di.. Husu- r 
'fıİof cephele.d.en çarçabuk ve 

milhim miktarda silıillı ve mü
tı i mm.at ısteıtilm ekte o!du ğını<lan 
bu tayyareler, yüklerini a'ımiilar 
ve harekete haz.rlanmışlaNbr. 

-<>--
+ v..,;, 11 (A.A.) - Ameribtı hil'

kılmotl ııdlirl'1rde ;şl"m'~ olM bü
t!m gemiler< oral&r:la.n çdoip saıı.1 n:ılo

lily<ııMd~ ~rac-..ktır. 

M~iphem bir 
vaziyet 

<Ba.S'nıakıı.lraen Devam l 
rin vazife ga~-.ılcri i~indcdir. Yi· 
ne Japon • Rus harbinin Amt>ri
kaya kazattd:ı.raeağ• fayda1'mlan 
biri •·e mühimmi Sovyet hıı va 
üsJ.emıin el altına Wn.ınaıııdır. 
Japonyayı yen.nttık ve yangınlara, 
tahriplere boğvıak ıçin en mü5"it 
hava üsleri S<ıvyet Rusyınm elin· 
dedir, fakat, Sovyet bitar8'lığı 
Amerikanın bu yoldaki a.rz,ulau· 
na engel onaktadır. Jlll6 • Japon 
harbi haşlar başlamaz Alaska
dan Rusyaya ge<;eeeK Amerikan 
tayyareleri hemen bu üstere ye«· 
leşoıek fıru tını kazanacaklar
dır. O halde, RllS • Alman har
binde İngilt.crenin muhtelif ha· 
k11nlafldaıı. menfaati olduğu gibi 
ha Rus - Japon harbinin vılkuun· 
dn da Amerikamn uıenfaa.tlcri 
vanlır, Yalnıt da, Aroerikada bu 
hesaplan yapanların bıılıınnıası 

me'muldür. 
Gimilüyor lıi, Rus • Japon mü

nasebetleri üzttinde Amerika<la 
derin ,..., sı'kı bir hassa&yet mu· 
halaza etm.enıi.ı ve kısa zaman fa
sılalan ile bir Kus • Japon harbi. 
nin çıkacağmdan bahsedilmesinin 
hll5l>Si bir ehemtniyet ve manası 
vanbr. Amma, bu arp çıkacak, 
Japon ve Rus ordulan yaiııın za
man nıesak9i içinde boğaz boğa
za gelecekler mi?. Bu hu.susta bu
günden kat'i bOr şey söylenemez. 
Japonların Sovyetlerden bazı ta
leplel'de bulundukları yohındaki 

bir Amerikan haberi henüz hiç
bir tanı«a.n teyi.d edilmediği gibi 
Japon İmparatoriçesin.in Tokyo
daki Rus Sefirini ve elçiUk .,.-k[i. 
rum kalıul etmesi de bu haberlo
re karşı fim<lilik fiili bir. tekzip 
ve dostane bir tezahüır manası 

taşısa g~ektir. Ancak, vırziyet 
muhakkak ki müphemdir. Japon
yaıım Hitıdistana ıru, Rusyaya mı 
saldıracağı, &erlin.in bu iki şıktan 
hangisini ısr~rln istetHği ve bu ıs· 
rarm Tokyo n~zdinde ne dereceye 
ka.dar mil<>s ir olabildiği ve Japon 
menfaatlerinin hangi noktaya mil· 
teveeeilı olduğu belli değildir. Lit· 
vinof'un: 

Eski İngiliz Başkuman• 
danının oğlu esir 

Bed'in 11 (Radyo) - Geçen 
lml<Ull\'İ harpte i11gihz orduJ.arı
nıoıı ba~urroanılanı olan Mareşal 
Haigin oğlu yüıJ!ı~ Ha ·g Mısır
da son mulıare'belerde e.;ir düış
müş.:ü.r. 

Defterdar şerefine 
veda ziyafeti 

M3. iye V<i.."fı!elıi H~y·eı. Te!t>şiy('J 
l!ı·isJiğin-c hıylıı olwıa.n D~rt.erdat• B. 
Ş~\'kct A<b..!.o:n. ş<;:ret:n-c m(',3fcjc ark.J
d~'!.:arı tar'1fından yc..rın a!qra.m sa.a.~ 
l!O d-t> T~ksim B~l~ci·ye G:Wmnınd.a bir 
z,y.oıft•t Ve!"';l€..ocit.tic. 

Memurlara kömür 
ve erzak tevzii 

( ı iuci ~..&hiCed~ Dı•vam) 
Odun ve kömür hedeieri tak

sitle alm.&cak ve g.o.. rna.dldelen 
i.lk e:den alınacaktı... Kar yıJ ni
lı.ayesinde azalara takırim oluna
caktır. İdare heyeti Mıokulyan 
ilı.anma taşınacaktır. 

Yağmur bugün de 
devam edecek 

(! inci Salhfeden Devam) 
BOZULAN TELEFON IIATLAKI 
Şidde1li ya:ğınıM- yWünde.. Av<upa 

ile ı:ece tctetııo h•ttan bır atalık bo
zulmuıısa da bu saOalı f.ekr.>r mulınbe
~ kıabil ~r. KaMal1 Beykoz ve 
~ s.it>i yerlerle de g~ülı:Je 
muhııi>ere !uıiltt olmaktad.ar. 

SELLE& 
y~ Fındıiı;lı, K.aımt'-!>";ılL, 

Tophane ve Yemı,te .alçak yer:.eroe 
seller 9Qğ~. __ ,___ 

BREM EN 
(1 inci Soh:ıedcn Drvam) 

lcr tahT',p olunmuış ve Atlas tah
te11ıahı.-Lerl tersane)erine tam i
sa·betler kaydolunmuştuır. 

:Bremen şehrinin ticaret ma
ha-Uelerinde 2,5 hektarlık bir sa
ha atılan bombal&rla yanmıştı~. 
Dihı geoe istikı;af Y<Qan tayya

reler o vakit çıkarıl.an ve M!A 
devam eden yangmlardan çıik.an 
dumanlann ;,;tiloşafa mı§ni oldll'
ğunu görmUşlerdJr. 

Kas.sel akınınd'a da 
ıfıabrikasında ve sair 

Henzel 
ye.-.Lerdıe 

tahribat yapıl'mrşttr. 

AUMANYAYA YENİ AıI<TNLJl.ıR 
Loııd.ra- 11 (A.A.)- fogili-z ha

va kuvvetlıC'rine mensup ııt,..ıdaı

di.in ba-tı Almanyada hedeflere 
taarr>uız etmişiend.ir. 

Holanda sah>li açıl~a bir, 
gemi' kafilesine talll'ruz eden u.. 
çakj!anmııı: isabetler kaytlıet~ 
Lerd!r. 

- Harp mevsim tannnaz.. 
Demesi de •muğla.k.tır, Litvi

nof, mii.nhasıran ve nı.üeerret ha!J 
ile bn cümleyi söyle.ınişse Sov
yct • Japon mün&sebeti şeker .renk 
demektir. Akısi halde, 

Sinema ve tlJatrotır 

- Harp ınevsim tanımaz. Fa· 
kat, Japon • Sovyetler münare
beti her vak.i.tlci:nden daha hara.
retli lııtr clostue karplık mubalan 
etmektedir._. 

Gibi hiç olm:>zSa diplomasinin 
beylik n kla9ik: ciimlelerinden 
birini sarfetnıesi ger<ıkii! 

Herltalde, Sovyet - Alman har
binin kışhn önceki safiı<ılarma 
bağlı olarak Jnpoıı - Sovyet müna· 
sebetlerinin daha ziyade ayd.nlan

masını kolaylaştıracak günler pek ı 
uzakta değildir, 

ETEM iZZET BENiCE 

(! inci Sahifeden Devam) 
gidenlerin d(;nilşle kolaY<>a 1nımıva.:ı' 
bulmalannı lemin etını.ow: Ü7ıerl! yeni 
tıeşet!>ilslt>re glrişmi>tir. İ<ku-e, ıııu.a:r· 
yoo m;Jctardıııl<i tnımN•y ara~ gı>
cenln aşağı ,.,_.. blrib.ı;oe Ç<>lt ,... 

kın a:ıa!lerinde ta.ı.ı ""'""" si:ıc:ma ~ 
t!ya.tro!ardan çıiaın bini"-"": kiıi:ı"i ıı.r-
den 1.Qşını<ınlt> kabil . o!aın1J"IC•tmı 
gönnWı ve -e.ııw. ile t"1>tro1arm tem... 
sil so.aıı.ezm;n tahcM edile~ mwıt~
zaın ı>r :ıelcle :oı>1<ı.ılma.;ını istıemıp.r. 
Şehir Tiyatrosunun daha erl<m ıem
sill<!re baş)a\ılması de dii-ş(nfrJmekte
dir. Bu husı..ıı.tttwki son bı.nı.rı &-ledtye 
vettcck V'l' yapılıı.calı: bir Proıııramla 
sin<!ma ve tiyatrobroı k"P&onı.a ı>M t
ler! ı,;ro;~ tllliolı bir ııamııoa rut
la. tı 1 aca.k!tır. 

BU AKŞAM 

aızıMartnın ekseNyeti, dün sa'}t 
13 de Başvelô! ve hariciye nazırı 
Ragdan Filafun başkanlığı atım
da toplanmıçtır. Fi'ıOO', meınleke
tıin iç ve dış siy.aseti hakkınıdn 
izaıat voermiştir. Muma ,ı~ bil 
hassa Bulga..istanın beynehnHel 
v<ziyetinin çok miiısait olduğu ve 
kaıbine erkıanı a.na•ınıda tam !bir 
itt:\lıat bulunduğu noktasında ıs
rar etmiştir. 

Ly;. malumat .a.lrr!a.lota olan me
hıM>le &öre, bu t.aplantılr.r, üç 
gün dwam edece ctir. 

Munrda sük&lnet 
Londro. 11 (A.A.)- B.B.C. Diin 

l\'hımdıaki kara harekatı mlitte
fik seyyar ko&Tile hava faali
~vetine riıisM' etmiş~· r. 

Y akup Kadri Bern 
Sefiri o'1du 

Anl."llradan bildir;ldiğiJ>e göre 
İsviçre hükiııniOtıi ııezdindeki el
çimiz B. Vasfi Sofya 1'.1çiliğine ta
yin olUD1U~ onun l·erinc de eski 
LaJı.ey Sefirimiz B. Yakup Kadri 
Karaosmruı getirilmiştir, 

Bir gemicinin ölümü 
(1 inci Sahifeden De\'am) 

tayıfah.k yapan Şaban adında bir 
gemi<:i dün çalıştığı motör.de i· 
fade veremiyecek bir ha:l<k ağı.r 

yar.a•lı bulunmuş ve lıman hasta
'™!sine getirHmiştir. Şabaın ıbütün 
tedav.~ere rağıren 15 dakika i
çin<lıe ölmüş, rnesele ad!lyeye 
bild:irilınŞtir. Adl.iye dokt.aru ge
micinin cesOOini muayene etmiş, 
(llümü ~üa:JHeli 'l::ıularak ö~ü 
morga k.aldırnnşu.r . 

Müddeiumı.ırniük de diğe. ta• 
raftan tahkikata ba;faımş .bulaın 
maktada. 

N 
Cl tncl sahifot> "'1 Devaml 

ne göre E!'\l!Ve!k; gece Rl.IS tıayy.a

releri tar.alm.dan yapılan bom
bardıman a.kınında Ma.cari.stıaınn 

lhük\ımet merkez! Budapeşt.c 

şe<'ııtindoe 12 si bilyü.k o'.:nak üze
re 38 yangın çıkanlmış ve 8 ,şid
cle~li infilaka sebdbiyd verilmiş 
t!r. 

Ayni gece Rus tayyareleri Ber 
linde 12, Kün:gsb~e 16 biiyük 
yangın çıkamuşlardır. Bu hür 
cumlara• işt.irak eden tn!Y')'a rcler
den yalmz ikisi geri diiruTI('mişt:ir. 

Rus t 0y:yaıre~eri ayni gece 
Macarist.anda Budapeştedon baır 
k.a yer1ere d.e ta ar.ruz ~!erdir, 

Stalingrad' da 
cı M>cl Sabrleciec> Devam) 

rm<la mutıarebeler devam et
mektedir. Şimali Kafucyada 
GrOZlly petrol sahası isti.kame
tinde ilerlemekte o'ıan AJım.an 
kııvvetleri el'aın durdurııılmuş bir 
vaziyettedir. 

Madagaskarna 
(! inci Sllhıfed"ıı Devam) 

Oll\ V!şi tı.:ıl<.Unıetô ellndoe ı...t1n tm
mıııda, bur8'J'll vası.l olan ~ Allr&> 
ve j:ııpon a:janları !aal·~e bulwımuo
lac ve ;~ ~tıtanna. yl')"ecekı 

Wınl:ı etıni.şierdfr. Bu vazlıret karşıaı.. 

da artn an!ıaşmanın cleır&ın e~e

ceği tahaklcuık etmiş '"' iı!tf'TOİyettlıı 
)'{'niden 8'iı:erl barrkAta i>ı>şlan.nuştı:r. 

İı1gi l !>Crenfn Madapslca rda Pil ot
madlğı ve bu adannı F!"lU16n: l<Ua
catı da dı>meı;I<> ilave ed:ilmetoedir. 

SON TELGRAF - Madıaga>l!oar Ce
nubu Şaıikll A.frikııdan 400 k<loın.eıtııoe 
uzaktadır. Ad&nın 3 mil)'OO 800 oo 
nülusu vardır. 

TEPEBAŞI 
• 

BELEDiYE B A H ç E s l'NED 
Muhalefeti ban lıaseblle çarşamlıa akşııını verilemiyen 

MEVSİMİN EN BÜYÜK MÜSAMERESİ 
Kanun! AHMET YATMAN'ın san'at hay.,tının 30 uncu yılı biitün müzisyealerl. iştiralderila 

saat 3 e kadar devam etmek üzere kutlın acakta. 

sile g~n seneki gıbi ş:ddeili b.tt" Tramvaya atlarken 
kuş hüküm sürecek olursa, k<>- S tv d ot N 

1 

ama a a uran azım a ... 
yun eti fiatlan 200 kuruştan ~ dında 9 ~arında b:r uk bu 
y~k~rı):a !:.rlı;ya:~ın-. Ya:ıı:ın sabah Aksaraydan g:;n bir 
büyük olçü.ıle ~uyuk . ve kııçuk tranwaya at;1m.ık rsterkC<J düş-
baş iha;v"\·an geı.tril.<.e b.le bu h&Y'" müş, muhtelif yorler:r.<>en vacııa-
vanları kı.şa kadar beslemek ço!ı: !andığından ).ıasttT.~'ye kalİ:hnl-
masraflı olacağın''"" et hı.Liarını. mışlır 

dL.şüremiyecekıir. Na~lıyat gü<;- ------------
lıüğünün mevzuu ba~oir.ıad;gı 

yaz m~vsımlnde dah· e~ fiaU .... rı
naı ~ıa-;~:J.d.ığinıe yak~· 1 •51 et
lik hayvanların, n:ü'.'rt·'>s: den 
ıtibaı-cn hır çok eller~ n .gc.;me
sınden ileri gelnıekt<'d!T. Köyler
den ha)\anları l)pi:van ·ık ce

lep, bu !hayvanları alıp me2ib ha
ya gdiren ikinci ccİ<'p. toıplancı 
ka.s3llla oet<.>p arasır.dakn nıuta

vassa kamlsyoncu, tcıptancı ka
sap, n'Jı~yet ~rake,,dtci ka•a.p 
ve hattf, bazan b'r ik, c' d~IJıa işe 
karı;;maktadır. Bun!. r,n ı,er bil'l 
ayrı ayn kauınç temin cLmekl:e 
ve 17u ıruretle et fiatları da kat 
kat yiil<selmek:l<!d;r. Müstah"Sil
den hayvan toplayııp müstehlik 
mıntakaya !le'Vkedecek re5m.t, 
yahut nlmresmi b!rlik~er teessüs 
etmedikçe ucuz et teminine :m
k.an göril1ır..emekt.cdir. 

Geçen seneki etlik hayvan is
tmeal.i ve et istihlaki .ıe bu sene
ki durum şu rakamlarla mul<a
y-c~eJ,cnclirilmcktedir : 

Temmuz ayı eilik hay.,.anın e.n 
ool olduğu bir me'\•simd'T. Bu iti
barla geçen sc.ne temm!lz ayında 
31500; bu sene 30000 ka.-aman 
kesibnistir ..şehrimize, garbi, şaı-
k:i, şimali ve orta Anadolu<tan ge-

KAR.\R HliLASASIDIP~ 
ihı.ur 1142/<12 
l\i l~~ t K()Z"\Jıf\_ma K • ...::ırun:ı. n:.Wr3le... 

Iett.en suçl~ ~ Nooev.ı;,.., cadd,.._ 
Bl 7 na.'"':1R:ra a ba k:k il k t c.ı e tı)1.4 
n._uı H~ oglu Mc.: ı,->fl UyLt>d;.
ron hak.kında is:ar.»" Jll,J:i Korurun.a 
ı1 abkemesir>-J.e cert> yarı t dm ınıJıba.-

k·~rrıesı ne~M sı.:t n iı S3.-o 

bil oldubuna.an l ·- Karunn::.ı Kaını .. 
rnm.ın 31/2, 59 '3, 6:1 n-.ııl<le-leri mouci
bit~ tıe, iıi.ra agır pa:'"R ceu:ısı üdf-
mt,19ioe ve Yt'di gün mü<ldet!e Qüi:ı.1ra
nu.ı.n kap::ıW..nı::o;.na \ hukutr. k.a.t't
le~ı.i.llnde ücrf1.i .s~lı.:)·a aıt c.ıJmı.ı.k ü
zere ıkarar hü~ :tr.ı.n Sor. Tt:,gra.t 
C1Z('t'f's'r.d.ı-> ncrrtı:Ulınl'slne 11.5.~ 

hinde karar venıc:.. t:9874• 

KAHA.K HULAsı'.SIDIR. 
İ.btik.ar 94.2/ u 9 

MıJJt Korunma l(.1nu:ıuoo mullale
tetien suçlu Köp·-uoün Kadıköy İs.kel& 
&inde blde tıezt,'fltılru-lıg.ı ı:e I™..':lul 
R:.lıhim oğlu Ka~ını &c ;giJir. h:ıkkmda 
i,,-a..anbul 1dJlı Ko!"tln.n~a Mahkeme
sinde cereyan edt::.n 1m.1haık.rr..('JİI 

oeiicl'8iM.e 8UÇllJll"IJ!l f.•l• l<lbit <>ld .... 
ğundıa.n M""tllt Koruııma Kanununua 
~/ A. 5-9/3.-~. 63 maddelcrı mucibin.. 
<>e beş Jlra acır para coz.ısı öd~ 
sine ye ye<Ü g\iıı mild..:l<ıtte de dülı:'
laa'Dınm kapatı!nl.a!>ln!l ve hüikünıı 

kat'll~iti.':de tierc~ suçluya ait ol.
m<ık Üttn> kaJ"aT hliJ"'"'•ırun Son Tet• 
gra! G:l.U't.Psind.P ı~eşcectl«nesine 28.7. 
942 tar.iıb.ind karar veriid;I., •9875> 

lstanbul Kız Öğretmvn Okulu Sat;n
alma Komisyonundan: 

İs!anbu! Kız Öğ:-<:tmen Okulu Öi!:rei.men kısmı için ıı.lın•~ak o:ıın (!17) 
t<ı<ı ma~n kömüDiinun K~ı·ırnrden Ç>p<ıda bulunan Mekl<!p dq><»wıa 
na.kil, tahmil ve. tıhl.yesi dah•t olmal< Uıııı:-re 877 lira 50 .kuru;ıtan "\"ık ela;ilt
rnf;:Ye konmuşlur. 

Ei<Eiltme Bıyolltu İslık!6l caddesin;le Listter Mdr:lsebeciliğindıe 22/IX/ 
1942. Salı günu aaat 15 de topl•man Kom~ y .. pıhcaktır. 

Jstc>ldil-erln 118 J;ra ~ı lruruş!ıılc lllt leıwna-tuıı mczktır Muhasebe vez. 
n(>Sine yatırılarak bu İ§ i\e rtııeMul oldu_funa dair l!M2 yılı.na ait Ticaret ()da,. 

;~ut Seyrüoetec ~Iuchırh.ığündEo vr1'1m;, olan vesika ve teminat ma.k
bl.IZ'\ı lle bir.hkıt,e Komi~or.a ı:t·~ollClbri. 

iı:ckliJerin şa.rtnameyi Olm! İd3H6i<ı<W görüp okJı>a.l>itccaldcri >!An olunır, 
(9667) 

Doğu Bayazıt Ma!müdürlüğünden: 
El<sllfnı!'ye kor.an iş: 

1 - Do;.'U Bayazıt k~zasında yapılaoak lrü'kömct binan ltmall !n;aatıda". 
2 - K~if bcde!t •20767> Lira 62 ku~r. 
3 - Ekıs!lt..-nç 28/9/912 pazart.oai guııil .... <15> de ltapo!ı zart usu!iy1' 

Y::t>ıl:>ca.kltr. 

4 - Ei<Blltır.e şartnamc5± ve bum. mütdPn\ evrak -- lira - aıruJ 
bedcl mukal>l~ı.de D: Bryazot Ma!iy-c da resinden alınabiJ;r. Ve .Ağn Nal" 
Müdıklügnııde de ı:örülebiJir. 

5 - E!~1tmt•ye girmıic için lstekllhrin 1557 lira 58 kuruş muvalduıt tefni. 
mı.t vemıekri ve A ı V•l~yetindt-n. bil 'ı>e cirebilec<it~ dair almmıı; ;-C-
9'1<a ibraz etmeler! muktazidlr. Bu V'l!!lik:a için e.lailt.m..>nôn yapıl.'.ıcağı güOO.ea 
eo az üç ırOn evvel br ı.tida He i3tekliıern Ağrı ViUyeti m<!.kamıı:oa mllraca... 
atları ve bu müracaatlarma şiıruhye kiljoar 1ııc>tıltkm beru:eri i1l48at:ı alt işle.# 
yoptınntf ida.re1eroen ald.>klan vee!kaları raıMtmeleri l.ı.ztmdlr. Bu müddet 
ı.tf~ -· to.tebinde bulıınmıyııola• elo3'1~e cU-ıiyecelclerdlr. 

6 - :İsfd:J~er teklif me'.<lupl.a.rnn iNie gi.mü oı- 28/9/942 Pa,....res; gn-. 
mı sa.at H kada.r Doğu Bayazıt Mal ?.ı:üdürlütfi <UreW>de mütt'tclddt Ko
naııraıı Reialijioe molıt>uz ~ 1«4!en Cdecelolerdor Pl>•lada vuku b..,. 
ı-.ıı: ceciJtmeler kabul edilmez. •99114> • 

lstanbul Defterdarhğından: 
Nev'i 

51217-1114/57 Mec!di~;rllııcı.. 4 p:ıft> 2 ad& 19 pa,,,.l 

70 
No. lu 181 metre mu.n.&baı ar&&. 
Mecidi7ekci7imdoe 7 palto 51 ada 10 pır.el 
No. lu :;95 metre mur&bb<U 3'""""-

Meod•yeloöyiuıde 9 palı~ 61 ada 2 parsel 
No. lu 1162 meLre nw."'.ı,:ıbaı arsa. 
Meciruycı.."<"lyilıırdc 9 pı!ı 61 ada 3 p:ı.mel 

No. Ju 615 ~tıre mural;ıbaı aıa 
M~eköjl Bııde 9 peıtıı 62 ada 3 panel 
No. lu 1550 metc-e !D!Wtlbbe.ı aru. 
Mı·cı'dl~d• 9 poıtu 62 ad& 2 PM"'9l 
No. lu Ul22 metre murabbaı ...... 
Meoidi)"'CköyUOO.. 9 patla 63 adi. 15 panel 

543 

3950 

30:!, 12 

159,90 

1550 

273l 

No tu 2897 met.e IIQl'Ql:tıaı ...,.& 1158,80 
Mecıdı~öy!lnde 9 pa!U 63 ada· H po.rse.I 
No. tu 2130 met«! mur:ıbbeı arsa. 

!Ol 

101 

105 

ltt 

M eooeyoe!ııöyüırı,de e patla &3 ada z par..,ı 

No. lu - - murabl>at -· 
Meci~ö,.;ınde 9 pelta 6$ adi. 5 -1 
No. tu l:rni metre !DIQbb&.t Ol1lL 

Mecidi~de 9 potta 63 .cıa 17 PAl1lel 

1278 

1993,60 

41%5 

297 

23 

l3 

117 

2CS 

81 

150 

310 

No. lu 64& ı:ı:ııelre mura.bbaı ana. 640 48 

ALABANDA 
30 KİŞİLİK KÜME 

BÜYÜK 
HE Y'E Ti 

REVÜ Y'*9ndo yuılt gayrimenlruller 25/9 t!IU Cuma twü -t 14 de Milll Eın. 

le: Mlldüıri.üiftnde ~ lısıımb7co.ia 11,J!'n ayn ""' açık arttırma ile -
Waıcak4or. 

SAZ 
Birçok oyualar, danslar, varyeteler ve sürprizler: fiıttla ra zam yoktur. Tel: 42$90 

• 

i..~n nüfu.o büvi~ cilııdıar>la.n ve !«.minat m-.Ztoriy!.e birllkl>e lh• 
le -de komlıs.ı-ona ve tazJ:ı ~ jpn MWU EınWt .Uildlirlütfıı>a -
C!Mitl&ıı. cı9i60> 
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K ı z 
Erlııek 

• 
iLK - ORTA - LİSE 

iSTİKLAL LİSESİ Yatıh 

Yatısıs 

TALEBE KAYDI İÇİN HERGÜN MÜRACAAT EDİLEBİLİR. 

Eski talebr kiıyıtJarının yenilenn1e.sine 10 EylQJe- kadar d~am edilece'ktir. 

ŞEHZADEBAŞI POLİS KARAKOLU ARK.ASI 

TELEFON: 22534 

. . . ~ 

LD. Deıniryolları ve limanları işletme U. l~aresi ilanlar~ 
rıfuhamınen bede-li (72000) lir:ı olan ,n:utıtelif ~ levh<:ı 22/10/1942 Per

JC"n•be- günii saat 15.30 da kapı't!ı zart' ~-ulü lle Ankara İdare bin.a~ıocba top
L~nan J\1erkı'z 9 uncu Kon-.eyonca satın alınacaktır. 

Btı işe giı'Jnek istiypnleıın (4850) liralık mu\·akıkat teminat iJe kanunun 

t~y-n l'Hiğl vP~ika!arı "'e tek!.ifler.rri. ayıni ıtinii saat ı•.3<> a k<ıd:ır adı gpçen 
Ko~n1i;;yon Reis.hğine \•t:ımı~·ltıri liıtımdır. 

!)Jrtnamt•1er (1) lira mıu·kabiı~ Ankarada Mt~rk:ez ve Haydaı"i)Q.Şada, 

l-iciydanpaşa vez.nesınckın. tennn olunur. (9til2) 

~ft.ınan1m.eo bedeli 1800 (bin seklı yüz) Jdra o!aın 100 (yüz) adC't İş Gö_ın 
J.e~· iıı' 600 (aJ.tL yüz.} ad~ı k:a.t<.-et (25 Ey!Ul 1942) Cuma günü s.a;,ol (14.3-0) 

on ciOrt otuzda HaydaTpa,."ıa.da Car b;DQ.31 dalül.iı1dt'.ki kon1i~yo0 t.aralından 

ac;rk kffilltme ugunyle satın alıoaca.lttı.r. 

Bu işe girmek istıi.yfnleriır,) 13ô (yüz otuz bP_,.ş) liralık muvakkat teminat ve 
ksa~nun t;.yin e\ıtiği \'e6aikle bid~ ei«Wtme günü. sa.at.ille kari.ar korn.isyo-
11'3 ın:ü-:cıcaatl.:ın lazımdır. 

Du iş!,! a:t şartaııame!Eır kO/':r!~~Oılldan pai"&fVZ olarak dağıtıloıa.k.tadır. 

•9733> 

1 - 15.9.942 tarihinden ittbaren D, D/l No. lu AıJka.ra banliyö tat" ie~nr. 

Elinıcsğud - Sincanköy bö~gcsi eiclenm~tir. 

2 _ 15.10.94-2 tar"~'.c'<ioen iıiob<H'"n k e-pek, ra-21n>0l, paspal Vt' bu11J..,r g;bi 
d~ği-nnenlrrde basıl tt'.an dlğrr zahire gışası ve e!~k üs~ü n·act..-:-elı•r D.D/~09 

No lu tarifenin II ve Ill i.i.n'cü kısımlarına idhal .ed;ımJş Vt' bunlara ait D. 
01211 No. Ju ta:rir~ il.e D. D/223 Na. lu külç" bakır tarif~si ka dırılınıştır. 

3 - Fazla b.Jg~ ist::ısyo;Jj"rd.3n Js.tenilı'b;JK-. «7731 - 9fl~J> 

KARAR HULAsASIDIR. 
İlı1ik;l.r 

942/36'8 

ZA Y1 - 1941 - 42 Taksmı 29 
uncu İlikınelotepten almış oldUiğum 
şahadetnamemi zayi ettiın. Yen;. 
sini çıikaracağım<lan eskisinin hüık
mü ~!otur. 

Marsel Abenre~', No. 81 

RAŞİD RIZA TiYATROSU 
HABİBE TEYZE 
Vodvil - 3 - Perde 

]euLMACA[ 
1 2 3 • 5 6 7 IS 9 

1 
- --- - ----· - · 2 • -- -- - --

3 • 

SOLDAı'l SAGA: 

111 

• 
1 - Meşhur bir Rus 1-tekt\rı. 2 -

Altın nı~hengi, Tersi bir arda tagan
ni cdoenler grupu, 3 - Alınru-ı Na.s:
;r<.;Nl SosyalistJ, Orta AvrupadK bü
yük bir nehir, 4 - Zehtr gtbı :yaba.ot 
bir mcyv<:ı, 5 - Hükümt"t merltezu.IDz, 
6 - AyL yu,vası, Ak:Gr, 7 - Yaşa, 

Kı·u;Jarın b<:ı$IDa k().nO!·, Başına O 
i,d'.es!yl--e bıı· mt.ı~ik· alet;, 8 - Ge
n.işlık, Garl.>i An.a.dolıu, Su, 9 - iran .. 
da bJ< şehir. 

YUKARIDAN AŞA(UYA: 

l - M1..-ışıhur Çin Marı::~ali, 2 - A
vuç içi, Birdenbire, :.i - S1ca-k ını~v

sirn, Ed::ıt, 4 - Ç;çek. 5 - Giittl 
San'at, Ne Bey, ne Pa;-Jı.ı, ı6 - BlT' 

Rus j.çkisini yıı·,r.:r;ıyan., 'i - Tersi 
bir nrv: öğretme fil\; Ji.:, 8 - J..fe-v'Zu, 
B;I' drvlt•tin ftrn13..'ri 1 S - Ev. 

Dünkü bulmacanJTI halledHmiş 

l 
2 
3 

• 5 
6 
7 
t 
9 

.. şekli: 

1 2 3 • 5 6 7 3 9 
MI ı ıo y EmT ON 

om!• E NKA !SA 
RmA L D 1 R AN 
UfJll p ALA aA 
KEP A ZBT AY 
il T A z E 110 

~I~ SEN E ll :Ö jR 
-1 , Rı-1 il! Aj Llli !!ı• 
.L •.K u K lüiR E Ç 

?vl ·ili Kor Jıll n-ra. K a:rı un ur a mutı.ale: ... 
fdtcn cıJÇ\u ~-<!Jkpa,a Ha.moa.m cad
desi 11 numa·rada tt'rzıli.k. ı1e mt.:~ul 

Afolı oğlu N-cı.Pitl lwkkında ista:jbul 
~i.lJi Korunma i\.'l<ı.lııkt':llıEı·'"1•dıı"" Cf!J-e... 

:r ... n eden nruhak.eJıl'e.:iİ ntti1...-esıı.nde 
SW.,"'Lı~nn :filll sci>:~ o.&..ığ;.t~d::ın ?ı.o!.lii 

KorLınnl><:. Kil'TlllTIU.!lun :.2.59/3 T. C, K. 
00 ınad<lelrri mucibir..:c beş lit"'d. ağı.r 
p.ar•a cezası ödıemsinr v-e lhü:.rurn .kat'l
lt~~n<ie ücre~ suçluya ali o1mak 

tiı:e:-,.. karar hüla~ının S. Telgrol 
Gaut{S.:nde neşr-edilnıt•sinr 2.1.942 f.a ... 

Y enikapı · Sandık bur mı il\ 

rın..Wı.: k·<.ı.r.ar v~rildi. c98?7> 

Adal.,. Sulh Hukuk Hiıkimli-
ğiıı<len: 9'12/40 

Büyü!kuda Ücra sokrukta Ele
ni Fana eV'inde iken halen 
ıGcoımot;giihı meçhul Vasili:.lti 
Paı,tıatidi'ye. 

tJI. Çakır Gazinosu 
Sayın müşterilerinin vaki ısrarı üzerine 

Türkiycnin Ses Kraliçesi 

·~Hamiyet Yüceses 
ve Bestekar Salahattin PINAR 
13/9/42 Pazar günü akşamına kadar se
anslarına de\'aoı edeceklerini bildirir~ 

,.._ ________ ı:ıammıır.:ııa:ı:ı::ı:aıızc:ımrcg;ı.s:;::~~ 

istanbul Deniz Komutanlığından 
Den.iz Lisesine ve Gt•dikli Okuıluna kayıt olunan talebelerin geçm-e s:nav

ları 15 ve 16 EylUI 9-12 günleri yapıll('lcaktır. HrrıhaDı:i lfr mazeret yüzünden 
ge~rntyenlcrin in1liharıl<-'rt bugün!ı?1"dcn sonra yEıpıJma.z. Bütün talrbeJerin bıı 
tdrihlerde K~*iımpaşad~'i". k .. yıl ve k,ı.b..ıl kon1isy-0nunda saat 8 de LulunmaJarı. 

«9774> 

itan ve beyan eoerım ki : 
CILD GIDASI OLAN 

BU BİOCEL CİDDEN 

, ŞAYAN! HAYRETTİR 
Cilılin ıemek ikfiılarınılıı 

o/ı/uğunu ispat eıJi1or. 

Doktorum. bu ' 
husuoi cild gı

dasında mevcut 
olan Biocel'in bü
yük bir itina ile 
seçilmiş genç hay. 
vanlardan lstlh· "--'---'"""...C.~_J 
sal edildığınJ söyledi Blocel dl· ' 
din derınllklertne nüfuı ve genç, 
taze ve açık olmak için kendisine 
ıazım olan gıdayı temin eder. 
Me~hur bır 'vıyana üniverslte61 

lprofesöru tarafından ke~fedilen 
bu BİOCEL ıpenbe renkteki) To
kalon Kremi terk..ibınde tam clld 
ensacını beslemek i<;ln icap eden 
n11ktarda me11cuttur Akşarr1lan 

yatmazdan evvel bu kremi ve sa
bahları da (beyaz renkteki) To-

1 
kalon Kremini kullanınız . Üç gün 
zarfında Lenıniztn gayrl sar mad
delerinden, 1üzi.lni.ı:z.un ıayl.!lamı.ş 

ve gevşenliş adalelerinCen kur
tulmağa başladığını göreceksintz. 
Viyana Universitesı hasta.nelerl
nin birinde Pr<>I Dı. Stejskal ta
rafından 55 ile 72 yaşlarındaki 
kadınlar üzerinde yapılan tecriı~I 
beler neticesinde yü2 buruşukluk· 

!arının altı hafta zarfında t.aybol-' 
duğu sabit olmuştur 

u:aummu sa ~DH 

BAYANLAR 

Saat Mağazaları 
ADRES: İstanbul, Eminönii caddesi No. 8 

Çanakkale Valiliğinden: 

Kapah Zarf Usulile Yol Tamiri: 
Çana•k!kale - Balya yolu:nun 518'() metre tulün-de esaslı ıaıniıi kapall zarf 

u-·uliy~e ekıs~Jtrr.eyr ko.ı:~rnıı.ııştur. 

1 - Kr:)ıf bı_~delı 30432 Jira 50 kuruştur. 
2 - Mı~v~kat trnünalı 2282 lira 44 kuru.ştur. 
3 - Evr3·k:ı keş:f:y.e~i her gün Nafıa N'li.iQüı·:'i.i.gfulde görülebilir. 
4 - :iıudtısı 23/9/942 tarihinı~ miis.ııdif Çaı·.~:=ımıba .gü!lfi saat 15 de Çanak

kale Nafıa Mi.ı<lüıiüğü11de tı>şekkül ed-en kon-:~syu~&. yapıJacağından istekli.. 
l('rin muvakkat tı·mınc:ıt, W2 yılı Ticaret Odas~ vesikası ve t:ıtil günleri ha_riç 
Uç gü.n evvel Vilc:iyPtı· rriiiracaatfa ala-:ak1arı vesikalar.ı 2490 sayılı kanuna 
1evfi!{an hr.zn•Jıyacakları kapa.lı zarfa koy·m::]a..."l. vP zar:flların 14 dt' kadnır lro
ınısyon riy;1i"":f'ıine vcı•Jnıeleri vt~ po.stafln VLJku bu•lacak gecikmrlerln nazan 
ıı.bare alımnıyacağı rian o]un.ll'r. •0068> 

Sivas C. Müddei umumiliğinden : 
Sivasda. yf>ni yap!.l.;;;n C.eza Evin:n il.iı•cl in.şa:ltı kapalı zarf usuliyle cksil'L 

:-ncye konulmuştur. 

1 - r~Iünnkaı:>a l&.9.942 Cuma günü saRt 15 de hü..kiımct konağında C. 

23 elmas 
2 pırlanta 

345 lir& 

19 elmas 
1 pırlanta ~ 

265 lira .~ 

rş:~~IJ t~.---_/tı. -
ıa.oo 

18.03 
1840 
19.00 
19.15 

19 30 

19,46 

20.15 
20.45 

11 Eyliıl ı 942 
Program ve Memılek.el. s~u 
Ayarı. 

Mürik: Fasıl flı·y'eti. 

Müzık.: Dans 1\.1 üzjği (Pl.~ 

Konuş:ma (İlttLc;;:\'- SnatJ) 
MÜ'Z.ik: Ud ve K2-nunla S<lz E
serleri. 
~ıcm1eket Sa;.ı • .\ysrı ve 
jans Haberl~ri 
Müzik: Klasik TUr-k Müziği 
Programı. (ŞU: Mesud Ccırui). 

Raciy(> Gaze~f':>i. 

Jı;Iü:l-k; V~o;or.~l·l 

(P . .) 
Müddeiu:-r!ırr.iliği odasını;ia tophınacak olan Adliye inşaat ek.;ijtme komisyonun- 21.00 Kom.ı4ıha (Evln Saat:) 
da yapılacaktır. 21.15 Temsil. 

2 _ Bu inşL!atı!l. muhamn1P..n keşif bedeli 67177 lira 17 kuruştur. 22.00 M-Uılk: Radyo Salon Ork<;;-e. 
3 - l\1.uvak.k.at teminat bedeli 5038 lira 29 kuruştur. t.ra.s.ı. (Violon~ Ntt!p Ajkın) 
4 _ Bı.: işı:.~ ait evrak şunlardır. MukEtvele p·;"()jesi, eksiltme şartnamesi, Ba- 22.30 Memleket Saat Ayarı. AJanaı 

yındırlık İ.ş:cri Genel şa_rtnamesi, fenni şart.r.aıme, keşi! hül..asası fi.at tahlili cerl- Haberler~ ve Borsalar. 
22.45/22,50 Yarınki Progra..'ll. ve Ka• 

veli ve hususi şart.name. 
İstcklaer mezkür ı.:vr:aıkı Sivas, İstanbul ve Ankı:ra C. Müdtle!u·mumlliğia::ıde: 

1 
____ ıı ____ . _ ________ _ 

görebilirler. 

5 - l\ı!ünak.asaya gLrme-k ist.iyenler rr·feran.s ve diğer 
bir istidaya baglıyar<"!k münakasa tıa-rilıind.•n t-.n az 8 gün 

ehliyet ve.9i.ka1annı 

evve 1 Vilayet maka-
nuna vermek suretiylı~ bu -.ş için ehJiyet vrsikası 
tekli! ı.aı-ı:Jarına kcyac:ıklard~r. 

tstiy-f'ct'kler ve bu vesikayı 

6 _ l\:lünakasaya iştirak edecek olanlar 2490 numarah arttı.nna ve eksilt.. 
m.e ve lhale kanunu ile eksiltme şartnamesi muciblrıc-f' i-b:-azma mecbuı• oldukla
rı evrak ve vesaiki nlezkür kanun ve şartıırırr.c.nin tarifatı daires-indı_• bazırlıya

c2kları te-klif zarClarınl 18.9.942 Cuma günü saat 12130 a kadar numaralı mak
buz n1Ukllbilind,.. Münakasa Kcın)isyonu B;ışkanhğuıs. v.erıniş olınsJnrı ıazı.mdır. 

KARAR HULASASIDIR. 
ihtikar 
D42/400 

' 1 7 - Po•tada \'Uk·u bulacak ge-cikmelPr na-zara alınmıyacarıttır. eQ281> ---------, 
DEVREDİLEcı:K İIITİRA BERATI Mahdu·i fılles'uliyetli Elle Çorap ve 

Milli Kt1ıtHv1ı.a K~~n .. :11·1ıa nı· hc:::le ... 
!etten suçlu Fener Abdı subaşı soka
ğı 20 ıruma.rad.a tiıtuncü tıcaretiylQ. 

meşgul K.osii oğlu B_•.;.'~~ Yuva.n o~lu 

hak'.kında İsta.nbul .h1d ti l{onınma 
Ma•lıık.emıeslndl' cereyan C'deu n;.uha
kemc--.si nEtice."1!1.d-e suçlunt:n liil~ ~ub.i.t 

oldugundıan l\1it.Jl Korunma Kanu!'!u.-. 
nun 59/5.4. 63/3"2/3 maddeleri m.ıci ... 
ibiooe b"'ş lira ağır para ce7.ası t.:.df'
mes~ ve 7 gün n:.ıüddttle düki->{~nı ... 
nın kapatı.ııı.a. ın!I. ve hGk:Jın k •'jj,,;ş

tiğinde ü.crrli suçlu.va ait o!-mr.ı.k üze
re loarar hii.l;lsqsının Son Telgraf Ga
aıetıesin<le neşreddmesine 20,7.942 ta-

«-M.ent.eşrl1 g:'bi .açılır kapanıT ka- .. 
paklı Karton ve mümasiı~'lden ma.- Trikotaj lmaccileri Kooperatifinden 
mul paık-et]rr vf' kı:ııt.1ı~a~ hakikındaki ,.. • 

ihtira için İ'<tı""t V<'k<>lPt nder, alın- K A T J P A R A N 1 Y O R 
rr-.ış olan 26 Ağustos 1938 tarlh v.e 
2626 N<'l. lu ihtira bı>rdtının i'h1iva t't
tiği hukuk bu krrre b.uşk.:.sına devir 

veY'BJhu icadı Tü·ı"kiyıede mt'v·kli fille 
kıoymak iç.in salah.yPt C.~hi v-eriıebt

lrceği tekllf «!ilmekte ol mall'!a bu 
hus:.ısa fazla mo"lürr.ııt edinmek is.tl

yenlerin Calatada AslRn Jfan 5 inci 
ka 1 - 3 No. J:ara '!T.üracaat ey!en1e- · 
leri lürmımu ilfıın olurıur. 

Kocperııtifimi.2e 75 &a ş"hri ücretle bir katip alınacağın
dan biJlhassa makine ile yazı yazrıuya mullotedir olanların ikoope
ntiftını,zfo merkezi buhmao İstanıl>ul Rızapaşa ydkıışu Şark 
han N<>. 4/5 de Müd~ete müracaatları ilan ol>mur. (4003) 

fstanbul Deniz Komutanlığından: 

rihinde kıarar verilci.i. «9878> 

Devredik.:ek İhtira Beratı İ 1.elyanıos, AJek>;andıroo;, Anas
tasya Vergioi, Kaıterina PashaJ;d;, 

Arndonaıki Kalwnarıı:..'ci, Yani Bur
salı ile m~'.ercken muı~asarrlıf bu· 
lundu.ğunuız Biiyülkada Yalı ma
hallesi Arslan sdkaık 11 numaralı 

gayıimenıkulün taksimi kslhil ol

madığınrlan şuyu,U'llun izale;;.ine ve 
!iikametgıl:hınrz m~hul bulıındu.ğu 

cilhctle ilanen teıbli'ga•t yapılma
sına 1()/8/942 tarıihinde karar ve-
ri imiştir. 

' SARAÇBANEBA~I HORHOR C.\DDll>İNDE: ırust:si 

Ynşı 32 dt'Il faz.l.a olmamak iizere 'Yt>cle-k. Subaylardan k:ıCul im.tJhanmda 
rr-.uvsfL k o!:ınlardan ""rirmlsi D•"l:ı. Ordu"'-' "(,'Jı hesap Voi' mu!l..mele m~m:..:ru ye
t ;stir:Jnıek üzere alın:ıca.ktır. 24 Eyl01 942 tarihi.ne ka.ıd:nt' müracaat edilme.si ı.a
.,nnd!r i:!-teklile:-in kayıt ve kabul şartJac-; ha.kk:.or.dcı malü.mat almak üz.ere Ko-

•SlJ!Yıun, srnka Şılil>yum asidin. 
den tast:iy.,,.jlıe mahsı.ııs ameli!Ye> 
bakıkınrlad<i iılmra için İktısM Ve
il«i.Jetinrlen aJ.ırunış crlan 12 Ağus-. 
tos 194<> tarih ve 3008 No.lı iUıüra 
iberaıtının ilı1ıi~·a ettiği hu/kıuik bu 
!kere başkasına devir veyalhut ka· 
dı 'l'i1ı11Qyed.e mwkii füle fk.oya
lbilmeik için salıiıbiyet dahi .erile· 
bileceği tekliıf edilmeıkıte olm&Jkla 
bu huısu,,--a faızla malumat edinıınel<: 
isti()'enlerin Galatada, Aslan Han 
5 inci kat 1 . 3 No.lara mUracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

İlfuını. ne,şrir.ıin e lesi günfuıden 
il.ibaren yimni giiııı zarfında tem
yiz etmediğinirz ~ hilıkımıün 

ik"'t'ileııeceği tdl>liğ maJrnlımna 
Aı:a-iın olımak üure ilan oluruıır. 

(5-071) 

Kız - Erkek 
Ana -İlk HA YRiYE LiSELERi Orta· Lise 

Yatılı - Yatısız 

Ta!ebe kaydın.,. baş~a:-.mıştır. Eski tal.eben.n Eylizlün b~ş!ne kadar- tak.,itle:-:.ni yat·!"ar"Clk k:ayıtl~'"1ııa yı;nileme]fri 
J.XZ1mdır1 Sınıf bülünlcnJc imtihanlarına 31 Ağu~tos Pazarh'si, Lise bitirme !mtihanların.a B Eyle.; Salı, Orta kısım 
fl~n1e imtjhan:a~·ır..._1 10 Eylül Pc;;:ş .ribc \"e olgun'.uk imtihanlarına da 24 ıcylU.l Perşembe gür;ü b:ı~~a:ırıc~ktı.r 
ntürnc:ıat her gJn 10 dan 17 ye ka.dardır. Een.e,bi :iisanı ilk sını![aır<l<:ın başlar. Gündüzlü talebe mektPbın hususi ı .. 
wsaitiyle nakJerı; •:r. Telefon: 20530. J 

r •• 
Zabıta Romani No. 98 l 

1 Sen mi Oldürdün ? 1 

gelen z!.yal'E'tçiyi kıori-oora lbır8ktı. 
Bil gelen adamı görünce, he-

men yerL'lden kalktı: 
- Maşallah Mös;-ö Su1tı>n. de

di, hangi gü;oel rü~gfü-lar sirzıi !bu
raya getıird ?,i? 

amma, :rengin adanııdı, cüooarunı 
açtı mı, paraa'ı ol'Ulk g'..Jbq a&<ı.tIIth. 

Frank Sutıton sordu: 

- •Ziyafet salon~. ib<>§ mu? 

L Yazan: EDGAR VAI,U\.S Çe~ıreo: MUA.111MER ALATUR ..J 
B..bası tıers tem oğluna bc.lk!tı: 

• B.iır şc')'· !er mi ica1 edıaır.ez 

ırmyiız? Daha ne }'ıııpaCP.ğız? Şimdi 
~rde kalaloalJk yalc. Herk.,;; 
""yfü:yeıere çekildi. 

O sı~da köşedeki telefon çaıldı. 
Mcr.uklı bir k.adm loocası lnıik!kırır 

da h.alber 9()1"u~· orou. 
- Ha~ ır n- zıdı;,,:n, kocamı.: daJıa 

gclrm€<i'i. Hatta buıgün klıüıı>t:e hiç 
göı".inmedi ... Pekaüı maıdaım! Ken
dJs~n~ görür görun€'Z, r.ıe enn-ebti
mzıse, hepbıi ketlldisine söylerım. 

Bıl telefonıı kıaıpadı. Sorııra eleok
trn.:... cfıüğrn.esine basara.'ı::, gelen 
gar;{)na: 

- Gii, !lf&-yö Lat.il'e söyle, 4 
nı ıı aca:ya lba.k\.orsın. KaTınltZ tele
fvo. "lti, dE-rs:n. Dur bakayım, 4 
numarada mı ya? Hayır, havır! 3 
nun:ara.c!~: Sakır. 4 numara;· giıt-

me! Orada bir niüşterj var. Uyu
ma:k istiyur .• Beni kimse rallllıts>Z 
etmesin!• demişti. 

Ofun 90rdu: 

- K.im bu uyuıyan adam? 
Ril h,ı<ldetle göz.Lüğunu çılkanlı: 

- Sen 'kiın:>den ba;hsediyo.rsun? 

- 4 nu:mara<la uyuyan a<Jarn-
da.n ... 

- Ha, il>ak sana ten.l:ııillı ede
)"irn, 1:ıi'risi oorau-.;a, malüınaıt,m 

yok, OOrsin. Bura<lakıı :.at !tl\ibüı:ı 
iızasıa'lrlan ve .kııımsenıı.n loeııdislıııi 

gönnıeısini istemiyor. Eğer !bu su
alı ge:lir, b.r p<ılır.; sorarsa, ne ya
payım, diyecek ol.ı;.rsan, suıra,tma 

bir tane ekleı·im. 

Oiım'in cevaqı vermesine v~P.tit 
kalmadı. Zil çaldı, asansörü aşa
ğıdan istipırlardı, 

Asansör _yu,kaırıya ç~ıktı ve Ciım 

Franlk: Swttıon k lüıbe na\'.lri.ren 
aytık basattlı. Faıkö~ cörner.t bir 
patront:lu. Su!ttıon hir görz işi:,reti 

ile Bıil'e oğlunu oraıdan uzalk.laş
tınm<ısımı emrettı. Cim te!rrar asan
sörle aşağıya miıp de ikıisi lbı:ı;:ma" 
şa ıkaklılkla.-ı zaıman, Bil bu zıi\)la
rette lbOr ehemmiyet oliduğllıllu 

hemen km·ramıştı. 
Çüıriliü Franık Suıtıtx>n '1.Lll oon 

dereoe Li.tz ıbir mli'jlle.ri olkkıığunu 
ıi>ilıhıd!. &r defa geldıiği z.aman, 

oturduğıu ·ka!bi1l'ennrı larnlbalar:ının 
•bile yerlerim değiştirtır.ıişti. FaLlcat 
Bil Anerley müşteı~leriıırin lbu ne

vi tiıtıiı.diıkJ.erine ahştığı için, hele 
para ç:ıkacak ln'iişte<"inin biç haıtı

rını kırmaz, o ne isterse, da.ha 
aiıisnu yapardı. 

Franık Sut4>n gerçi klü'l:ıüm da
imi müıoaıvwlerıiııden değil<li 

- Evet, beıkJ.ediğin;z kimseler 
ırni vaa:? 

Bil garronu çaığırineik ıçfo, zile 
basmalk Ü!Zl<'Te)ıdli, Sutton e.Llıy le 
ımıanıi oldu: 

- Bana bak Ane:-ley, ben ga'l"
son maııson 'İStenıKml. Bizım ihıiız

metimirıll &en yapaca1kEın. Şimili 

salona bir şişe şaımpa I1ô' a ile iJkıi 

kadeh getir ve khııse 'i:mıı .-alhaıt
sı:z e tımesin. 

Burll(Ya kadar, biT müştel'inin 
ıböy le •bir talehınde hJçbir fev(lrn.
ladelıill< yolh.-ıtu. 

Bü oortlu: 
- Blir ıkadın mı gele<;ek? MOOyö 

Sutton? 

- Evet, belık.i sirl de l3'Ilırsı.nız. 
Çünıkü. bir defa beni'lllle bu~a()'a 
gelmişti. 

- Matmazel T.Peıı<t olmasın? 
- En·t., ıa kerı.ciısi ! 

(Dı--\'z,.mı Var) 

mutanlığımıza ınüracantları. c9321 :t 

r----------------~--~~----...... 
1 fnhisarlar u. MüdürlüğündeR : 
\..------------~--------------------Mn 1zemenin Cinsi 

Cıvata •3/8 Jik 3; m./m boy allı 
başlı ve asgari 25 m.ilirr.. pasolı.u 
Yoy/ ı Roııd(·la 3/8 Jil<: 

köşe 

C:ıvo.ta 3/8 }i'k. yuvarlak başlı 
cıvatası 11 X 28 m/m 

Travers 

Cn·a:a 3/8 l!k 50 milim tülde 

Bakır bOL'U Dış kutru 35 rcilirt~

B•'Z hortunı 2.5 pusluk 

Spiral hor\mn 2 pusluk, bezi; ka\.l<;uk 

250Q Adet 

2500 > 

SJOO 
~000 

> 
> 

40 Metre 
20 > 

Paıariığın günıij, saati 

32/~/942 Sa.lı lfl.10 

22/9/942 Salı 10.20 
22/9 /942 Salt 10,30 

ve çel k w, takvCı<ı!l. 12 > 22/9/942 Salı 10.40 
ı _ YW.arıda cins ve mjk\arı yazılı n181zeıne pazarlıkla s<ıtın alınacaktır. 
2 - Pazarlık, hizalarında yazılı g'i1n ve saatılerdc Kabataşta Levzım Şube .. 

sindeki 1ı.1ı·Nt~ .o\lın1 Komi..c;yonunda yapılacaktır. 
3 - İsteıkli]erln pazarJı.k için tayin c1un-an gün ve saatlerde teklif edecek

leri fta.t üzerinden % 15 güvenme parasiyle bir]ikt.e mezkö.r komisyona milra-
caatları ilfı.t'ı olu.nur. c9714-> 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
CiOO Kilosa Tahmini Fi. 

Kuruş Sn. 
T-emlnatı 

Lira Kı. 

R<dir.a zeyt.m yaiJ IB.000 150 :;o 4003 50 
> > 6.000 150 50 1354 60 

ı - Yukarda yazılı ilcu kal•Pın ya.ğ ayrı şartnamede bir veya aryrı ayrı ta
liplere ihalt edilmek ve b:r paı .. ı.ide alınnak suretiyle pazarlıkları 14 Ey~Ul 94'2 
Baza:-te.~ı gi1nü saat 15 de ixmltte T.et~ne kaptSlnıdak.i k()misyondia y.a.pı!acaktı·r. 

2 - Şartnamesı kom~syonda gOrü!l\>!hr. :iıstek:H1rrin hizalarında yaz.ılı te-

l
mlnat,'arm.ı ilgih ticaret vesik.a.larl:ylf' bi k1t1.e bellı gün ve saatte komisyona ver-
melerı t97 ı 9> 

KARAR HULASASIDIR. 
İhtikar 42/335 
Mılli KOTu.nına KnrıL,nJna m~:hnle ... 

~tt(ın 'SLı.ç!u 'f:ı.ı~Ja.başı caddesi 6fl nu
marada bak'1'.a~fy~ tlcoretiyle n,cşgul 
Klry.a.kıo oğlu Koço ıhakkı,;,dıı i,:,t~ınıbuV 
MHl1 KDl'u.u.ma 1\1-a'tıkıe'ı.~indr rerr
yar. f'den muh<ıkenH'.si :nt>ticfsinde 
suçlunun fiili sa.b!t oldu.ğund<ın Milli 
Ko~ı.;?Hlt.a Kanuınun:..ın ::SJ,50/3 .T ;ıdd.e .... 
leri muoi.bıince bl'~ lq a a~ır p<•ra ce
za<;ı öde-ınesil"'e v:~ 7 güu n1-UC:d 1 H0 
de dü1.dci:tnının .kıapa'Lıhnasına \"!' hü
künı kat'U.eştiğlndf> ücreti suçluya ai'll 
olmak ü7..ere karar hi.i1§.$a ını""I S 
Telg[·af Qa.ztıes:nde nı·şrı•::l.i]n-ı<.~ine 

22/6/942 tnr!·hin4.' karaı· v'!ı-i;dı. 
~rı876:t 

s:..ı:·- vft Brışınl.lb"l;rriri Eteın :!ııet 
B".'"«'" - Neşı-.;yat D:ı'ı·:.ttöri.l 

Cevdet KAl:A ı:ir.G İN 
sor~ TELGR.>\f' ;\'\.ta.TP .'..\S"ı 

BAŞ, D i Ş, N E Zl E, G R i P, R O M· A T i l M A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

ICAliINDA GÖNDE 3 KAŞiı: ALINABILİR. 

1 

j 


