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GazeteJe gönderilen e\ rak iade edilmez 
~ EN SON TELORAFLABI VE BABEBLIRİ VEREN AKŞAM GAZETESİ 

Leningrad'a d aar z a la 1 
Stalingrad'daki Rus oı·dusuna ihtar:'(Geri yolları 
kapalıdır, artık son nefere kadaı· döğüşülecektir ,, -Stalingrad artık Ruslar, Kanlı Boğuşmalardan 
düşmüş sayılabilir Sonra Novorosisk'i Bırakblar 

Alman Ordusu için Şimdi 
Hedef Baku ve Batum'dur 

Almanlar kış basmadan önce neler 
yapmıya mecbur bulunuyorlar .. 

ETEM iZZET BENiCE 
No,oro~iı-.-ki'nıin diişliiğünü ar .. 

tık SovJttlcr de ~aklıJanııyorlar. 
Stalinl:""ad da müdafaasrn.n wn 
günlerini ı aşıyo.-. Halla İıe!oıı \C 

çelik ağlar içine ahııını~ nıcı.ar 

şehrini de ~iıudid~n dii:;ınÜ) ~"D~·

nrn·l.ta ınalınır kalınaıııı~tır. Şeh· 
ıi çe\:İren i~tihkiı11 .)·ığınlar:ı1tn 
batı Ja ,.e eenup ba!ıda J arıldı
i:"ını J\lnınıılar habtr \ erİ·rkcn 
So\yctler de lıakJ~.;ati acJığ:ına 

1".ağn1cıı ~:zlC'nıi.yor \ e •vahinı 

iudar•dan bahocdiıo:lar. 

Stalingrad'da kuşatılan Rus kuvvetleri dur
nıadan Almanları püskürtmiye uğraşıyorlar 
Londra 12 (A.A.)- B.B.C. Mos 

ko,·cda ne§r<>lunan geocc yansı 
tebliğind-e ;başl:e:ı iki yeni haber 
\raı'tl!r: 

1- L"ningPadın cer.'l!i' d<>ğu
sunda kanlı 'b!r çar,ı:~·maııın bn§· 
l..:ınıa!::ı; 

2- Bi·rka.ç gün sih"1> kaılı 
ç~.~;ı1ı:;malardan sonra Novoro~ 

s ~1:.;.:n tahllyc ~c1lmesi. 
:1\fo,.!wvd"an alınan dlğer ha

berlere :,<öre Sla!Lrıgr:d cephe
sinde.· tekmil Almcıı hücumları 
tarC·cdihni~t:r. 

Şthrin c<enu.p bat!sınd:. Ruslar 
ya'.ınz ş ddetli Almrn hücumla
rııcı tardla katmay p ~'ddctle hü
curııa get,cı-ck A".rnnnları ilk 
ınr\·z:: r;r.e sürmü~JeTdir. 

Berlın radyom c.itin gceek: ncş
riyat1r-<1a Sta1i.l.grad c~hesinde 
çok <di<letli ""rı>tmıalar:n devam 
c.·~t ğJni bii<lirn1'.ş ve: 

Haıabelerin arasından ate~ açan 
Rus askerl&i 

- Bu-rn<ia ht< gun arazi ka-
1ıaru~!m.ası bı.. i\1c "1 l·t:~ın~?..- demis~ 
tir. • 

Vişi 12 (.'ı.A.)- Sıaı.ingrnd<fa 
çevr"ımiş bulunan Rus ku\'vet.'oer 

durma<l<ın k2<'Ş.l taarruzl"ara gc;:
me-k:cdirkr Buular h:ç bir ne
tice \'E'rn;emiş~i.r. 

Alman k·ı:•;n!lni cı:pl.edc i~i 
askerle dolu b:r çc-k trcn!e.i tah
rip clmiŞ:erıdir. 

Lond,,.a 12 (A.A.)- B.B.C. Kı
zıly•dız ga.zeıcs Si liPg"ad mü· 
dafilerine ihta:·da buhıııa.rak a.-
1ık g-eri dünn-.oek !)!mıy:ıcağını bil 
di.rmi.ş ve s0nuna kPd r ~arpı~
rnalarını söylem· ş' :~· G·cC!ete de· 
rockled:r ki: 

~- Geri yo1kır. k. panm15! ""· 
YUT<lun11ız ~!L!· nıtid.c. f;lı:r;n~n 

ıon c:.dc:.rr.ı.r.a kadar ca J~mai:ı..
ıDı.;.va.rnı Sa; 3, t;u~ 4 d(') 

---, 

Stalingrad'ın \aziye !ini gösterir hrırita 

Lokantalardagemek. 
/er tahdit edil igor ! 
Ayrıca her lokanta ve otelde 

l\fıılıaJ..k<ık ki, ilii l•raf da lıu 
lı.ilit nokta"nı aln>ak \"C aldırma

mak için. bütün takat 'e inadını 
harcadı. Sel halinde Itus ve Al· 
man J..anı o kılan 'c taraCların 
madde J.un·eı;ııi haı !iden hnı·liJ e 
erjt<'n Slalir;ı;rad'ın zaı>tıudan 
wnı:a kdpden altında ,(\J,iilcn 
l.öblii bir dİIJ aeıbl ili! ru go\
dcı.i.ııin ~alır çatır ikiı c böliinü)ii 
bir hakikat olacaktır. Bıından ci· 
teıe Sc"J·rt Ru'p kafesine !ıkıl. 
nıış J aralı bir ar,laıı gibi ıııkarı 
Vol~anın sol kıJısında \'C As~ a 
içlerinde son nıukadderat nıiica
de!rsini Y•ıır.cak \'e fakat Alman 
ordıt5u için birilılı·inden n1tlhirn 
ik.i hedd giızönüne vkacaJ..trr: 

dii~nı~inden sonra liazer \e Ka· 
rad<ni-z. lo> ısıoda J eni J eni •Sla
)igradlar. bulunnı~unası dola)·ıs~· 

le Alnı.on taurruz. ordul>unun bu 
ke~iııı!crde bii~ ük ıaii"külara uğ· 
raıuası ihtiuıali nzd·r. 1\ncak, Or
fa ~ark İngiliz Ba~konıutaıılığı 
Ru s petrol ban.alarmı k<>ruıııak, 
Orıa ~arkı emniyet al:uıa almak 
içiıı tcnubi l{afkasyada Hilen ha
rckilfa miidal:alc efn1cyi karar
la~t.rırsa bıı takdirde Alman 
t::ıarrnx o-rdusunıw hesabı biraz 
şa~>.rabilir \C dalın büyiik ku\
'cllerle cenubi Ka[kaslan z-0rla
m:ık ınerburiı eti de kalır. l\fna
mnfilı, İngilizlerin İran n Irr.k
ta nıe) dan nıuharebclt>ri ver111\'Jİ 
tasarlamaları 'e bir kı~ daha ta
zanınak i~ln J\:afk;v .. lard~ki h;,trt:· 
kata l;ikaJ ıt kalmolnrı ihliııınl 

d hir d<> o ' adar O ta 
Şarkf:> bir ikinci ccplıc a~ınak 

L- --- -

1

Heryo'nun Vişi 
-ı ucuz bir tabldot bulunacak 

1 - Son SovJet takatini dar
bekınck, 

2 - C•nubi Kafkası a)·1 2aptet
mek '" Or!a Şarkı !dıdit al!>na 
alın.ak. 

l\f~\·sioı Llr hayli Hcrlcnıj .. ; ir. 
Aluı~ıı ordu. unun. bu n1e\·sim 
ıçind-e \:C ka~ bas111adan So\·;)·et 
nıerll"z ve ~imal ordularını imha .. 
ya tcşebJıii, eylcme;i bekleııeme-ı. 
Ötcdenberi Lu siitun)aroa izahına 
~·lııtığımız >ebeplerlc Alınan or
dusunım son Rus takatini iınhaı ı 
gelecek ilkbahara bırakması , .c 
bu sonbahar, kı~ i~inde bazı sev
lmlccni tadiller \'C daha ziı adc 
Rus ordularmdan kopup gelecek 
taarruzları tardeJ !emekle iktifa 
•J lcınesi 'c fakat eenıı b1 Karkas· 
) an n i.~.til.;.i...,ını tanıno1lan1akla 

nıc~gul olmao;.ı galiıı ilııimal da
hililidrdir. O halde, Stalingrad·ın 
düsmcs.iııdrn sonra merkez ve 'it .. 
mal Itııs ordı:sunu tazyik bakı

mıııdan harrkeUcre ba}lanmakla 
beraber asıl hedefin Bakıi \C Ba
tunı olacağından şiiı>hc edilcnıcz. 
Uater k.ı ·"ıııdan Bakıi~·a, ({ara

dc-ni·ı k;~I ından Biltuına inecek 
olan taarru.t orduları ıncrl,;:c-ı ke-
1ıin1:ndc de Knikas dağlarının ge .. 

~it noktalarını tıkamış olacaldarı 
iı<n Bakıi . Tiflis - Batuın haltını 

da rk- aldıkı~n sonr:ı eennbi Kaf. 
kas n ortasında kalacak Rus ınu· 
ka,·f'n1~tini (an1 çeınberlen1iş o .. 
!arak ta.fi) e~ e tabi tu!acaklardır. 
SIJliııgrad 'ıı !\O\ orosiski'ni o 

, --·------, 
NAMLI TÜRK 
SUCUKLARI 

K.\YSERILİ 

APİKOGLU 
Trmi·ı, sıhhi , . ., nefis. 

Her yerde arayınız. 

Tdrloa: 2t3t0 

1 

(Deva:nı S , 3, Sli: 3 d.:) 

illi Şef 
---·---

Adapazarında tetkik
lerde bulunduktan 
sonra gece Ankaraya 

döndüler 
Ankara 12 (Tekfoıola)- 11;!li 

Şefimiz İsme\ İnönü gece saat 
22 de şehrimize avdet buyunmı.y
tu!". Reisicunı11,urumut: dün ş~

bah A<lapazaı-ır.<la \etkihl·crdt> 
lbu'.•t:ı:m~lar ve bu meyanda de· 
mir, tahta fabrikasını z.yaret e
dıe,e~ b:r buçL'k sa«\ f< brik arla 
kö'mı<lnrd:r. Müte:ık:Jx>n saat ' . 
on bir,le yanlarınd" Maaıri! Ve-
k:Ji olduğu ıhaldc Ar:fiye kiiy 
cnstttüsilni.i 2·y2ret ederek ens
titüde gör<lükkr'nden çok mcm
nı.&'ll kalmı~lardır. 

Adapaz·an 12 (Hu~u,i)- Maa
r'f VekJi Hasan Ali Yücel Ar:
fI·yc köy cıl:titÜ . ..;Ü ~Ü'"' rrNsafiri o
larak geceyi enstitüde gc.:irnıış

t:r. Ta~r.?bcler \'"ek:l'n şercfire 
g~e b . .; müs;.;n1er-e Yrrın;şlcrdır. 

• 
Iktısat Vekili 
bu sabah geldi 
Sırrı Day'ın gazete. 

mize izahatı 
İktısat Vekili Sırrı Dı.y bu sa

baıhki ekspresle A '1aı·adan şelı
r;mize gelmiştir. Yek.t Havdar
pı:;;adan Köpniye gc ~ın:~ ve k>e"
di~:le görü-şen btr rnuharrir:>n:ıe 
-den1i,tiı· ki: 

(De\-r .. rr.ı Sa~ 31 Sü: 7 de) 

ıeu sabahki zelzele 
Bn sabah saat 10,58 geçe şehri

mi2de şiddetli bir 2el2ele olmuş
tur. Sarsıntı hemen lırrkcs tara
fından hissedilmi~!ir. Kandilli ra
sathanesi heııiiz 2elulcniıı lıc~abı
nı yapnıanu~lır. 

1 •• A e 
U&Jr:.Ke 

karşı bir jesti 
Klemanso'nun verdiği 

Lejyon donör 
n i şan ı n ı i a d e etti 

e dor 'a1 
bin bomba a 

1 

Yangınlar 290 kilometreden görü-' 
lüyordu, 31 lngiliz uçağı dönmedi' 

tılır. ·ı: h '1ım lı"r saat sürmü.1 
tür. öl ı.yya•tmı~ g<cri dii~mc

m.~tir. 

L<. Dk at-rla y mtl.Ic ~ tahdıd! ve 
lu:--:.s yf."mEı<,r r ~ fı.z p :ulı yeın :
le · •• ) • pı rr a"':a ı h· k~ ... ınd:\ ş-..'b -

n , c • a • dtıl 1 .. 
\;.ı \t:ı. Bı•e \c,; 

b.ı , ı.."ld a r\ ı.]e 

B ... lj :'J i\re c \0r1 
rn{n 1~3,!:.ı. da b ' 

i ... •"· H-cy"C'tt 
h•lde dü.>J. 

- ve Ene~-

gOı ~..;!:ı. ~,~ Gö '.111' nJevr ... rJDı.l 
lü\ ve p· h.ı.! yr: t'.K i' J(a 'dı' ı!
n .•. ı ~ ~ız gt . -!':: Le. ı k<'~es'.:ne 
ll)"gt: \; ~ ~ıtlyyf.'O bir •K.ly kap S(>-
mt'ktt; lıa.rrt b·."' ab det bozJ.rlan-

(Dı, am1 :.;~ 3, S ... : 4 de) 

Demiryolu meslek 
mektebine talebe 

kaydolunuyor 
D<vkt D mlrynll.arı ja~, 

Ankaı ada ) n. ·ıaul~n n~ 

yul:~r Meslek 1ı.1cxttoıı C' t~ 
kaJd' ~ ba. ·ıu.mı.ı::~.r. Yn~ıh 

tedris mü<ldctı 3 sen~ o-1" l;,ı 

m~ktebe girebil~·n. gt· aıt ş:ı. tl0;ır 

dör .. Iüncü $a 1'frmi.zdc JC<J4l \.""ti!
mek,~dir. 

••••••••••••••••••••••••• ----

Londora 12 (A.A.) - B.B.C. Es
ki F:ansız ba«'vek.li Heryo 1917 
yılınıda kıer.·ci:s'.n~ K;(Jr.ö.nso t.-..
rafmdun HriLn:ş o:.:n Lrj:ı>n 
D'lıonörün en yüksek rü\.bc-,i O· 

lan D-c:ır.~rs~~,·p ni~ar:ını .ade ct
nı:~~ •!'. Yazdı~ı l1ı'~k:~u.pta br.:·na 
sebep olar' k ŞÖ) le c;"nıckted;r: 

I o~ ... ·a 12 (A.A.) - B.B.C. tı1-
g.Ji, tayy~rc:eri tarafından Al• 
mnn ç-cI!k \."C ır.ak~11e şth 1·i Dü
!>eldo:•:a rn·cTkt g~cc yapılan ş;c.1-

d~lli akın haklnnd. bu sabah ye
n 1af"i::at ı~ ro~ur.t:11.1~tı;.r· 

ilk İngıl z tny,·arr'. ... :-i rrüth:ş 
bir n,ll.\tı\·cmctle :ko.r-~ıla~ıtık!ar~

rı.ı b: · rdi ··er· l:a?de roreak:·cr 
ta~~ ~re ili ~ topıari. ate~'.·nln Ye 

1 ÇERÇEVE 

- Ru~~·:?.da çarp.ş.ıfK:en ölen 
ikl Frans:za ayı~i n;~anjn verH
diğ!::i d~ıydunı. Bu; blr Fransız 
vicdanı ç·n tahaır.:nltl cdihr.t:ı 

ıb!~.:ydir. '~~ıanı sı;kln-d!ğım tak~ 
dlrdc KIEmaınson-un ruhunu tu
zip edcceğ.:n. Om;·n iı;in ;ade egi 
) orvm !. 

Şehre yüz b'ndE:n C:.)Uğ'ı o'ma
mak Ü2eıe yangın bomba'an a· (D"vamı Sa: 3, fıü. 5 dı·) 

55 liralık apartıman 
kirasını 125 liraya 
çıkaran mal sahibi -Yeni Gine' de 

J h k . Bu sabah yapılan cürmü meşhudda yaka-
apoıı are etı !. landı ve Milli Korunma mahkemesine verildi 

durduruldu 
Londra, 12 (.ı\.A.) - Gen<ral 

l\lac ~ı\rthur'Hn un1uıni kararg5.
hıııdaı.ı bildiriliJ·or: 

Jaııonlar Yeni Ginı>dc Owen 
Stanley geçidi dola)larmda dur· 

durıılnm~lardır. Jllii!tdikl"r tak· 
,·iı·e kıtaatı alını~lardıı. 

Yen• Ghıc'nin cenup doğusun .. 

da uçaklarımız iki Jnpon nıuhri· 

b'ne taarruz etıııi~lcr \e bunlar
dan birini yanar bir halde bırak
nuşlardır. 

Peten İtalya hu· 
dudundaki kuv

vetleri teftişe gitti 
\'işi, 12 (A . .ı\.) - J\1arc~•I Pc· 1 

ten dıin saat 21.4:> de Vi~i"den ha- ! 
rek-et elnıi~tir. lllarc~al Pcten do. 
ğıı eyaletlerinde bulunan km vet

leri teftiş ede<cklir. Refakatlerin

de General Ilridoııx bıılıınmak· 
tadır. 

Emni) er mıid~r·üğti kaçakçılık 
bürc,su n rrmi.n be s2lbosl' yap· 
tık)llrı bir (~ırır.ün ~hud-'ia kira 

brdel:·ni ~ Uız<lr ı~'.ı ni·~ctiı de 

~rttırın<:.~ ~u:-etı?e nı:l..1. koru!ıma 
~:nrıunu . .r;.. muha'tft.t (den b.r 

r4Ja.r• nıcn s ... ~""! b.ni 
}a.-<!,r. 

Su<_;"J, Taksim<!e Saf paras a-

p~rtırrıo.nı ~ahib K kor ·rok.,t
hJ nn c.dında b r ~ ... t. .. "i .. r. Kir kor 

(llt.·•v:ı...>r,J. Su: 3, SO: !i tlr) 

Yarınki son yarışta 
neler göreceğiz? 

Koşuya iştirak edecek olan atlar 
arasındalci favorilerimiz 

Yıl ra bc·d<d, 'Y• •.'ar yarın 
son" er ~t. . 

Yar:n 3 y:ı•::ıd.k• A.ap tayları 
ara,mC:·a yap<'.ac.·k H-00 metrelık 
kc'juya HJ<Z·r girmed:ği için tabii
d r kı k<J!':ı~· · Dabi vuracaktır. 
Zaıen ancak 3 t;;y:n girc.:eğ bu 
ko~unı:n ı.k ne ~i Con. oitnak ıa~ 

-ı. rn :>a dn bt, gi~~;~ 0 gl"i ~en ha)· 
yno, yarın f;. . .z .'.l yü~~!{ •,..;.(>.1ac" -gı 

içiı• .kınc 1 p Ri d n almak ihti-

2 ·aşındakt İ~gn.-.:eı-in gir.c-ce

{'ı ı~oo rr.rtrel.k ikinci koşuda 
V ara<l'n, Zclnimar, HaElJla, Ren 
H bu 1*l'e 1:4< kQŞ<ıcak olan İz 
v r-d1T. Buı k.Qşunun b~r1ncısini, 

ha•t.iı iki-ıcis.m bulmak, hatta 
t:ı~min ctrr.<e1< ha) l güçtür. 

(l)N"ll<" 1 Sa 3. Su: 6 Ô6) 

(Mayonez) tutmuştur 

Me~h~ır bir ıniıua 1 ü~1ad1 dıi· 

yor ki: 
-• Miınarıdc akıı,tilıa (aksi 

sada lıa,.S;1") tıııkı (.la~001'2)e 

be nzer. Her hesaba rağmen hiç
bir Jıesalxı tiıbi tkğildir. Tıpkı 

CIIaıona) ... Ya tutar, ~a tutmaz! 
(i(jrliliiyoı- ki, Ahnac.Jann So\·· 

·yetlrri öldti.rınc tcnıa) iilünli1 .. ov
yctlcrin AhııanJarı hoğına teına· 

J üliı·le iç içe brsli~en İngiliz po
litika dehih• , bu il.i unsıını bir 
kapta çalkalarken, her hesaba 
ragmen hiçbir he•aba tiıbi olıııı· 
yaıı (1\Iayoncz) snn·atkarl:l;:.,ııın 

biiti.in in-enl!gini gi)~tcrıniş; ,.en i· 
hay et t~Io~ on ez) i tu!lurına tali
hine crnıişfiı'. 

J,!cr mimaride-ki ak i sada has· 
sa-., i.•er alıçılıktaki (;;taJonez) 
san'atı, un~ttrla.r ara~ın<la belli· 
ba\lı bir abeuk ifad<•si değil mi· 
dir'! 

i~ı~, İngiliz p<>li!ika dehasının 
doğu cephe>i kazanında çalkala· 
nıaı·ı düşüııdıiğiL (lllayooez), Al
manian ynnıuJıla \ 'C So\'~·~tJcri 

:ıe~·tinyağ ı farzooeeck olursak, her 
jki un~urun da birbiri icinde eri
yeceği, birbirini eriteceğ.i, kaı bo
Jacağı, )'()k olacağı \ e dcn1okras· 

;yalar hesabıııa tadından yenmez 
bir lezzet temsil edeceği eıı!e; bir 
tertiptir. 

l\fe§hur ınirnari ü~tadının, her 
h.,,,aba rağmen hi~bir hesaba ta
bi olmad1ğ-ını söylediği (~fayo

nez) gibi, bıı (lllayonez) de, her 
Jıe-aba rafnıcn hiçbir hesaba ııy

mııabilir, yani tntmQ·abiliırdi. 
.Mesela, ı:alip ihtunıı.l.Je Alma•· 

J;;CİP FAZIL 10 ·.ıı.Ki.: •EK 

lar ilk Jıanılrdı> &.,·~ rıleri mnh
\cdcr; 'e un .-,urJar eira 1J1da bir
birini critmc ahengi d~;'..tn•ıı.dı. 

Dcnıokra,;yular ht: ahına fcl.i
ket! .. 

ZaJıf ilıliııı:.llc de. So,~eılrr 

Ahnanları ınah\<·dc : o 7.aınan da 
un urlnr aıu ... uıda en f(tİ ahfn ·
~izlik dogardı. 

Biilün diin'.\ a h ~b nd frl.i
ket! .. 

1942 ~azına gelin~i~e hatlar, b-1· 
di~clcr, dain1a b:rL1ci ilıt'•11.ı! 

i<:inde. fakat hu ih•İın;ıPc- (.(~)O· 

nez)in tanı tutnın5:ı ıhhıııali .arr.• 
~ında eereynn ttnı :; \i' ltt! I•)
Ji,fünLe. (!\-Ia~<·nt:ır)ı 1.3 a dır c.• !· 
kahyan deınflkra') aların Etrtık 

mur.atlarına erd.ğ-i. ~ 3.ni (H.,toırlı 

P!a~<>ııet)i tıı!tındıı;:ıı bı·llı vl
mu~tuT. 

Ahnoınlar b:r-kzH~ gün e,·vcl ~u 
hab~ri ,·eıdl: 

_., 1942 ~azı itinde Sn'·~ t'f k::t· 
)Ihı tan1 75 fırkad.r!,, 

l-iini yunnırta artık zc-;rtin) ağı 
nı İ\nıi~. bitiıınI~tir! 

So\":yrtler tlt dtin ~u h'1h-rri \tr· 
di: 
-• 1912 ı·azı i~iııdc Alınan J..a

~ ıbı tanı 73 fırkadır! .. 

lTcini ze~tin~a~ı da ~unutrt-a.}, 

içıui1. bitirnıi~tir, 

)Je;tlc, pıa~·onez)iıı arlık tam 
nıftna!-ıilc tuttut:u hakkı.:.ıtlil h rrr 
rapora benzisrn bu iki haberde 
dc~il. Dot:-u t~phe"ine top~·t.'ki.tn 
hakan derin hir ı:-ör heuıen (akar 

ki, bıı ceph• artıl, deıııd:ra ~ ,. 
l-..r hc~ab na n1cfkUre\1 \e t•srarlı 
(:\!•~ onez)i ta~HCan bir ,3j~f" 
tabab hal:nr r .. ınıistir. 



HALK FiLOZOFU 

TOPLU İSTİMLAK 

fi nüz Eınln5ıı.l1 meydanı •· 
çıln ımşt.ı. Aç. lsnası için goriı
~u IÜ}"1>r, yaulıyor, çizi~ordıı. 
O •hlerde btanbııhın iman 
"tmfır.ı'..a ıl:ıha haroretli neşri· 
yat yapolıy<>r, ~ hremin
krin bt>ledi)'<' rei leriınin fikir 
ve mütalealan gaze!clerde i:ıı

ti~•r edıİ)ordu. 
işte bngünleroe idi. Esld 

şehr8nmJeriudc,. ve isblnbu.I· 
da hemen bütün büyük par!ı;. 
hm wcude getirmiş olan ope
rafor Cemil ,(Paşa) ile görii~
tiim. Bana, e z1U11J1n • hatmm
da kaldıgroo göre - şöyle söyle
mi ti: 

•-Parça parça ~Ü pa
halıya m~folur. Emitıöaü mey· 
danının heınoo şıimtli aç>lnıaıu· 

na muttmm. (.'1inkii, bugüa 
yapılaeW< uiinılik, meydanm 
bir kı,.1111 içindir. Alıl mli.>lak· 
bel tına<" laW1tda. bo mey<lan 
N>i< ılaL.ı cnışti·r. il ride yeni· 
dt'n "'timli>kkor yaptla aktır. 
Halbuki, ~ aça.:aı:-a 

Mt;R.~KA 

DEG,lEZ 

Maliye şubelerine geçenlerde 

bir tamim ya.prrlmŞ:ı. Plaj, gamı.o 

gibi, y.ulık etı.u.ce yerlerinm. ka

zanç vergisi tarhı cyinde ınağdu

ri~etlerine sebebiyet ~maıi 

biıd:rilmişti. 

Fakat, hı. mÜ<!Sseseler, öyle fiat 
tıı.-lrekıri tatbik ediyorlar kıi, anı
da bir mağ-dur olan uzsa, o da 
ha 1.k oluyor • .l\Jü.,,...,seler h<>6l!J,,,. 

na r.rer aıka 4kğmez! 

HARP 

ÇOCl!KLARI 

Ifrsap etır:işıer, hMbln pa·bladı

i• güııı doğan çocllıklar, şimdi, 

ıfört ya~la.rını siiriiyorla.rmış! Bu 

ço-ııklu, kı.ın Lakunıo, iyi g>ckya 

muhtaç oldu.ı.Iua ça,-dadırl.ar, 

E r, d' ya aşı, dört ·ıl daha 

siirımıe, bu ÇO(:ukla mektebe 

b•~lama çağ.na gelccelder .. 
Fakat, amma, me.klel;,e ~ı.ıy.. 

bilecekler mi, biol.nımı.7 

DAHA ÇOK 
FAYDALI 

:,fııJıtelif esnaf ceıırlretleı-i mü· 
mcssmeri ikı ;rJiJ<alı daire imir-
leri, er.kanı sılı. sı:k teınaı. ederler, 

gO.ril~ful>er. Rivayete g:::ire de, bu 

te.nasl:Ji' çok faydalı oluyormuş! 

Fakat, bir de haikla temas edil

se, d~diği, dii ün-diiğü dirneuse, 
haline ha.kılsa, acaha, daha fay
dalı olnıaz ıru ?. 

NEP.EDE 
ShKLA..'lIYOR 

A mo.r.i.kadan ge: on haborhırc 
göre, orada tayyare iınalıih müt

hi~ art:nı.ışbr. Devha rakamlar

dan ~-Yalı\'Z. bu tay

)·ıu-oler DOl'e)"e -klamyoor, yahut, 

digor bir tııbme bu teyyaftler 
ne-den 91lldancyo;r, dÜD)'lıda bia.bi.r 
harp meydanı v•. Ortaya çıl<ıp 
boy ölçüpele:r, ya? .. 

AHMET ı~AUF 

REŞAT FEYZi 

meydanın etrafında kalaeak bi
nalar dıerhaı ~leı>eeek, ia
timliike ~11 evvelki 
kıymetaııı:in Dirıkaç mi.ı.lini bu
lacaktır. İleride, beş on sena 
SOM'a, biz, kıTmetleri ıırl:mııt ... 
&an bu !Anarı m:.ıı1a.ı.e ı.a1. 

bağız ve 1u.lıa pa.ra v~. 
B~, ~lrriıı imarı parça IJM· 
ça de aJı-h Başby- taraf 
tam olanak llitirilmıeadir.• 
c-uı (Paşa) n.ı.n sö:ıleriııin 

hulıiısaıa aşağı. yul.'Wl, böyı.. 

dit. Ben, bu fimleri, gazete
ler-de gönlüğiiın bir kiiçiik ha
ber üzerine ba:br-ladım. Eınİll· 
önü meydanından dönen t.-am· 
vaylanlan bir kı>mııwı, giim
riik autrepoünnın buluııduğu 
yeroen ~mesi nıevı:uu· 
bahsediliyor, bu twroflarıhı ha· 

·7.1 istiınliıMerden dem ~urulu· 
yordu. Ha1"b~n, Eminöııü 

meydıınınm istimlaki henüz 
tam değikliT. Bakalım, ileritle 
yap>lacak Cıtimlakltt için ne 
•arf.ed ilettk?. 

10 kuruşluk taraklar 
70 kuruşa çıktı! 

Son güt · rtlc saç tar•ığı !.:Rtl~ 
r=ı ç ... 'k ~ülıc'.mroi aWG<a.:ıa:r
lar.n 11'4!7.arı d1katini cw-w'1-be<le
.rek LeU.JlL-ere ba.şlar.ıır.:ı,·Lıır Es
kiden 10 kur~ c/Ja·n Jtü~-ill< e.r
lwk tso:a'klart !l:ır:e ş.ır.<li 6-0 - 70 
ku.ruı;;a ç{<mışhr. Ve lbU!I a~ da 
kolay bLf n amaır.akt;-.<lm-, 

Bu yıl yeni açılacak 
Sanat mcl·tepleri 

Bu yıl E~eilııi.:r<ie, Ka.y19.:rirle, 
Mla"34:ysda, Çbrllm'da. ~'e ru:c
rn:·ce aç.~cak olan mını.aka saıır 
at okıul'rarı yeni <lem yr~ı b•şın
dan :tibaren t.eı:lrisa1ıa lb~a
c atthr. 

Bu yC'l>i dlnF-ann ii{;.,.et.."l1'E'll 
k.c..;...ırolc;.ırı de ıhaz.:;r.;.ar..rr "t~ır. 

Bazı m~ktepf erde ne
bati ve hayvani yağ

lar da kul~anılacak 
Mem'k'.eıte iı...ihsal ed'.len süt 

yağının :n:k'ba.Tı bugiı: ~ Ü ibUy,._ 
cıını ka.rşilayama<iıır.,,.(fan vita
m:n itiba~iyle E>ynl yeri tutan 
neba-ti ve hayvaıni yıağla.rın da 
lt•J ;ı ve pac.:;l}ı:mtu m . t fr1de 
kulJ='1I™1.Sı Maarif Vek;;Aeı;n. 

den teli ğ oltmm'lJ'l11ur. 

Yaz glmlıeri. fa·kir ft.ıık ~an-:.n 
yemeği evvelce peynir ekmek ii
zümc! ü. ş:ın:ı,, pey.11r, bu •şe ya
ramaktan ç;dktan ç,mıııştır. Çiin
J..ii, l'loew:fk için 12:5 grem be:1 az 
;Jeyn ·r a ak isterrenrz, y rmi 
k>' nış verın= z ·~mı.. Peynir 
yerine bari zeyt.n bol ve ucuz 
olıa.. Bu macM nin ıx,1 OOduğu 

mt1hakkak. Çüclı.li, ist hsal f·->:
\ed r. Ft'kat ,b na r tne", tyi 
ıbir :zeytin yine ateş pahasmadır. 
E<."Velce kuasu 25 ;kuruşa iman 
zeytin bugün yetm ş kUPLIŞadır. 
Daha. pahal!l!IJ tabH var. Bu mad
denin bu kadar paıhalı olımrsm• 
da zaruri !bir sebep buJ.un.ıııasa 

gerek ... 
BURHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 8 U 

f AŞ~-~~L~~~! A 
\...------ iKİNCİ KISI.\! 

m~~n bu...Ua-r gıEçm1şti, artık b.r • 
m• başka !> r ııey <le;iıdi. Bu 
k nı nrt k düıünmemti<: ıazı.n , 
ç art!k o kadını 5t'vrn!yo'."da ••. 

Büy"' d \Y.ımckle btnber, bir •a
mın.:. ( ~ vgı.nı ne kadar çok se\idtğini 
\ek arlı,naktan ı:er; kal m:l.YOr ve uı.. 

!::. n b'1' kl:i?es!nde o B>kın lıara.retlni 
ıi dUYU.l'o.rdU ••• 

'!' ><rar ırloild;, 
Bu r rareti soğuto>:ı1c ıı~r~kU, ka· 

Z" ını curmü m< ut hnlind1' yaka:a
mış ı. Sevg'.n onu sPvıniyordıu,, k.alobinl 
ba a bir < ğe w. ır. ıı... . Bu aşkın 
&('-nt de vardı, çDCuiu da 'özleri 
ı; côr'lrll;tü. 

It:ıyır arbı'c :üph" edemıezcti; Sevgi- l 
Din r:,.... n, kapısın.. kııı<kır gelnl('ııi 

sı. 1: "'cnt:ı t Oçlndi, para korıı-rmolc, 

p!ç!:.e • ..::.k:ı bir 1-at On!uı:~molo 

Bu son dilıi!lnce beynioi biltQn bü.
t', ait!Dt etti; bu dÜŞÜll('e i sevıı;... 

den 00- ıcıt d:ı.hs eo!udu. b r kat ~ 

ha ıı.errc: etti "" kon~ğa 1>u ba.ıdi .,.. 
h·ye:n.ın t ri altında do.ı dil Kendi 
ki:nd.i.n.e ,tıra.f ~ bnek s:t~U!meklu 
b .nı.ber, scvı:m ile k:ır,1,aşıDQk anıı 

haııap etm!ı;, k1ıpatıdığıın .. ndıı?ı .,,,,.. 
rosını d~şmlıf.i. 

Çok datg.,,, çoit düşüt>C<!i duruyor. 
du, o kada..r claJgı.01 o k. .. dar du;ünceli 
ld• 1<;, Sür.:.nıo odıaya ci..~. 7a.nına 
ıe-Jdlğin.i d~ı ve bi."<i<'nlıirı; sıp
radı: 

- Korlcu~ ben.! 

Sil-tan miliıı.ml, K.enanm iç!OO.e &
lcunaak ltada.r ınils\(>hzl bir """1e: 

- Beni evimde görmelt senı !tmtru-
tuıro.r mu? Dedi. 

Kenan ekW belli etm~rnej!._ çalıştı: 
- Hayır GeldJtirııl deymadım da ... 
- DalmırtJA,.. Karını dilş\llıilyor-

dın .. 
Kenan 11'riDden sıçadt: 

- Karımı 1nı1.? H&ngı kar:.mı" 
- Nil<!.lı4 nnnı .• U.'!lran Kenau 

Da.tiıyıl 

.. ' 

9 Wiliri 'G".u~.fu.dl; . , 

Dl• kirası ve eski 
ramazanlar 

Ramar.an, şiıırdi, -* s~ 
giı1İ&'W'. Eskıiden, ci<ııha giiriilWJü 
pa tırdılı, d1i!>a al'.'.Yi:;ıle girerdi. 
H.ı!clkattıe saıdıece 1i:r iıadet aıyı 

olan ran=an, btaııbuılıda, i>itıiııir' 
husll6İlyet ~ır. Oruç tu
tulan bu alı<Jı. gün içiııde, · an
blJ! şe!ıri, türlü türlü lıcırlJklar 
görür. 

Mü.s!ümanlar, ibadet .için l:riT ta
raftan h~ ıbir ta.raftan 
da, eğlence yerlcri i=lıl<larını 
göür. Ramaıııan, fo•'lkııliıde zarnaı:>
dı.r. Ftı:<at, ga.kl<ıa, !stamıilıın ~ 
anw'"i, =-.n:n maik:saıt ve gay<>
sini biraz de~. Mmeliı, 
ra.mıaan nefııi:n maı!:uumily-ete alş
m"6ı, feragatık.ir olmak it:iyadııı.ı 
ka.zantnBSı Jr;i'n fudao edilmiş b>r 
ay olduğu halde, ranıazarulu, müs
lürr.an evl.eıri, diığer aylarden f;w;
la yar.ek ~ EfıemmJY"t verir· 
lerd;ı . Ba§..1<a "' l:i:tler alın~ 
mı:z gıda maclı..ek>ı..j, ramıııııanda, 

:mu<tlaJ<.a lkıilerimi0d.e, mı&:fağı
mızda bulunurdu. 

Hııliısa, cıwna"8nda, da:ha iyi 
yer ve içeı-.:!tit. Garip bir t-ı 
degil o»?. 

l;:ğlenceye geli:nce: ömnir.de, 
evinden dı.şan ç11<m•mlf nıiet! a· 
gutıaşlı efendilenn r;ı.maızan ge
celeni. mahalle kaiwesine, geımi
ye çıktıC<la.n g-Orulmıı1ştı.r. Hayat, 
bu rnü>are<c <ı;;a nuıflı6ıw ve ıınün
hasır olm::ık üzere, tamamen ue
ğ!şircli. Böyle bi.r değ~~ giriş, 
el'bc'.te SC<!Siz sadas-ıı: olmazdı. İş· 
t-e bunım r;indir 'ki, ram=a, es
l<iıden, daha ı,'iiıii'ltii ile gôrerdik. 

Bugiirı, bu gimittü yuk .ise, bu• 
rı.UJl ~ ramaıanın hUBusiıyet· 
lerinıi giıttl<Çe kaybe~e ba§la· 
maısıdı.r. 

BiY.tm ~ı.ik l uığumurıda, rama.
zan, tamamen kışa raslaniı. Şim
d~ ~e sonbahar ve yaııa dı:>ğ
ru gcll~"'· Çoctt<lar, rama2a0 a
yır.ın ginmcsinıdcn nıeınnun !urlar. 
Çür.ı.ltii, bu bir as b:ıtince, aıı'ka· 
SU'.dan hcmc·n bıııyraro gelıiır. B~
ramı re,m;yen kim vardır?. Tak
vimlerde, bu bayramın adı Rama
zan B- T~mıdır. Fakat, çocuklar, 
buna $-<~<er Bayramı derler. 

&ı1ııi zr.ncinlerin i:fuır safraları, 
~u,. açı;< ol!lrdu Her akışanı .bir 

:!>'.aç ~ sofrırtla mifm.fir olar..k 
lbulur.u.."<>u. Fakir fı:l'::ıT:ı, atuıı: 

gil.ıı ram:ız:ın zer.ogln ev ·m dıo

faş;;rlaruı. Bu, Jııir nw.i içtimai 
yardım ~. Bugün, her ~ bir 
ikaç l:ı;;in.i n ıkarru.nı doyu:r:.cr.ık 

kaç bs!OO; .;;.;ı var?. Ü~ll<, diş 
kirası verer. ;zıenıginle: de bu•lu
nurJ.u. Bu, bir nt'vi sarlalka, hedi· 
ye, iütraım, zt"ıtıt, htra idıi. Mah;.. 
:; eti, veri1diği zamana ve verilen 
adama göce değig'Kıdi. 

Bugıün, her B!°kş"m böyJ.e açı.k 
soJ'ralar olsa, fuıteli.k ct.ş kirası js.. 

temek, kirr.eenin ı<kbna gelnııiye
cek .. 

Dünya müslüman:ları, yen~ l>ürp 
içinde üçür.cii ramazanı idrak e
diıyoclar. irşallah, dördüııcü rar 
:ırazanın sulh günl-erinde Hrakl 
lk'ST.'let olur. Asıl ·bcyram da o 
2aınıı.n ol::cak! 

R. SAalT 

Anıbalajlatd"'ki çivi
ler atılınıyac':lk 

Ma&a'i! V.-.JMJ.eU ta.rafındaJt 

m&1eplere gönıdeden tur emir
le bur.Qın oonra amba.lajlar içe
risinde )~nacak kutulardan 
çıkacak oı,s.n ç.'ıvilerin ~ilirnya~ 

>rak iadesi t<:bl~ cOur.ıınııştwr. 

Hsyretl.P kad:nm yüztlne ba.ktı ve 
gayri ~iyart rf'Slıkk.,U. 

- Demek bilıyornunı.rz?. 
- Evet he.r ııeyi blliyorurn, evli ol-

duğt nu, sdının &ntos de 1'1iranda de
ğil K<nin Daj!;ı o]dugunu, bepeini ııt
liyorum. 

G&.deri-ni Kenanın rözlıe-rinıe d&ti· 
- Hayat:n:ia ne .s.ırlar g'.zJ~iş, hio. 

bôrln• sevdil)in kadına dahi söyl..,,.,_ 
din, hemalde beni srv;yor3Un d<>ğiD 
ır~? B;mi aev<l'"!n.i söylıedi.n ... 

- Evet söyledim. 
- Amma yalan söyleını;ıisiııı! 
- Neden?. 
- Çur.rl<ü beni sahiden sovm'? oı-

ssydın ~· :tlım:ı:zdın Wıları b<'ııden, 
"!'!el aya lII" :dm! 
Kıenuun ka ... ları çatilldr: 
- GeçmiT-rk· ha,yatırn bana, :l'lnız 

bana a.lt~r. benden başka hiç ldınoeyi 
oJAkadar etmez: ... 

GP\mİş zamanları, ge(IDİş Z3:rnG!l.
l.an ~-:ru $0l:ın ada.mı un utmak ve 
d"~rmek istiyordum. Bu:nın için 
lı>m d"i)'.st!rdfm v~ bunun ôçln bu
ra7a gelmek ı..temiyorduın. 

- Ko~rduın, k:Armla korşılaş
malıı1ııın ~ bu başına ııe
l<min ~en korkuyordun dciiı'l 
mi?. 

- K=la benlm aramdla arlık 
biç. bi.r ai~ yo'.o. (n...•arm var) 

Hare Vaziyetı·, 
Alman yaz seferi ve Stalingrad 

meydan muharebesi 
Yazan: l. S. Eski Bükreş Ate~cmiliteri 
Doğu cepbcsin<le: 
Staliııg:ıad'ıaı batı ve ceaup ba· 

tısmda, NOYorosiıık'io sokaklarw
dJı ve Mo:ıdok çevruıinde şiddetli 

1 
uıuhH~beler devam e~ktedir, 
Alınan p,bliği, Kafkıı&yadaki ı..... 

re<l<A(ı> dair, y~ Terek..., No-1 
voıw:isk keaimlıeriııde çciiıa sa
vaş!aı:ıdan sonra yeni.den arnzi ka- 1 
zawl.lığmı bil~ ikıtiia e
d.tyoır. Groary pe(ııol sa.balan Te
Mk nehri boylanrı<le. Ruslaır ı.
rahnda.n kun"Dlı1e müdafaa eWıJ. 
mcktedir. Alınan urhh ve motör· 
Iü bi:rli.klcıİlıiıı 100 kilometre me· 
sareyi 2 • 3 b:ııttadaııl>ari geri<l-e 
bı.ml;ıımaınıı farı, Grozny pt trol 
sahalanm .müdafaa vazifesi afan 
Rus gmpwımı çok eyi dövıqtiliii
t>e kafi bir delildir. 

künii bafitıetmek maksadile şi
malden )'Sİ kııvvetl« ı ..evb
dilmekte ve banlar Alınan ordusu 
fuıe!ıinıcl.e müeılSir olınaılııtaG.r. 

s Wincraoi 1ıaaa !jİIDtÜ pçeA 

harbin garp cephesiruleki •Ver· 
d üa.ü hatırlallıoaldadır. Geçeıa 
,_ Lenimerad. b .,... hatırlat
mıştı ve y~ da. Verdiin
cle 600 bin ~SDll' Alman askeri 
ölmüştür. SWiııcrad önünde bir 
İJj giinnedc:ı ölınemek için Rus a· 
teşleriae kMJ! saatlerce siperler 
içinde gömülü kalan Alınan as
kerlerinin bir halini düııününin. 

Ne mül:hi' bir nruk&ve1111>tlc kar· ı 
şıla~ı ve ne büyük bir ta• 
hanımiil ve fedakarlık .gö~terdik
ierini takdir edeniniz. 

N ovoroııisk'd<> vııUyetin çak buh· 
ranh olduğuna şüphe yoktur. Ah ap bina! ı ko • 

landı Sta&çacl'a gelince, Alman or· frOJftD8 b 
dıısu artık şehre bıotı.111.11 ,.., .,... 
nwp bwtldan taarıruz etmckteılir. 
Şimal ce""1ı ta, yeni sevkediLcıı 
ll11& lruvvcd6ioo .k::ı.ış müdafaa 
vaıi yetindedi.r. Alımn tebliği, 
inatlı muharebeler.ten sonra ııch· 
rin cenubooıdaki io;1&b.kinılıırııı 
delindiğıiııi, burada da Volga .ııciı
ıine vamlchğmı ve Sc>vyetleria 
hfrtün ·ş;ı~· taınnızl.ımııwı 
gelli ~ bildirmiş· 
ti.r. 

Staloinçad, V olguıa sağ sııJıi!i 
iiHırinde •o kilometre .kıtdar ıre
nişliği olan bir saııayi phriılir. 
Buna derinliği 100 k:ilcımelre)i 
bol.an mtıhaTebtı !i&basım da ili
ve edersek, iki ordınııım ne k.ad&T 
büyük bir mmtaka içinde döv'iiş
tillle.riııi kawıyabiliıri:<. 

Alman ordUl!IU, ne vakit bir 
Rus ruüdafıı.a hattını ele ı:eçir5c, 
dcrlıal St;ıJ.ingrod düşmek tehli· 
k.e.>i ·..:inde göriilüyOl', Fakat &us· 
!ar buraswı Mookova gi.bi, Lemn
grad gibi müdafaaya aınııotnıi~· 
krdir. Stdingrad'ı miMlafaa ed1ın 
Rcıs ordusu, Volga fuıcaıinıden ve 
~m~Jclen mütemadiyen yeni kU'r 
vetleT almaktadır. V olga tift,rin
d • he . . . J.erin-

de müdafaada, şimalden gelenler 
ise, Alman ordımmun sol oon:ı- ı 
h na ka.-şı la3:nuzda lmllomlınak
tadır. 

~astol">l'dakıi kadar knvıretli 
tahl;iınat olduğuna mananuyo
rum. Faka:t buna mUkabil oradaki 
Rus ordu<ıı yalnıo; ve münhrit 
kalnnıı değildir. Bir taraftan tak· 
viye eıi.llrkcn, ıüğer taraftan yü· 

Şehr'rtmn lıer 88mlinde tqltil olu· 
non ı l,fa;ye hl'J'~ ı;Y*ro, ,,;,...,,,,.., 
-~-tep, •!im doııolan gOi UIIl'1ll1I. 
:l'<'rler<n ve ....... p b;naJa.-11> tcil'şille 

bıı~la!l"'..IŞUr, Te!tişle-ı<:ı bir lıattlıda 
b~ laluntn olunmaktadır. 

Ecn«;i para.ı iaeriıeden 
yapılan mukaveleler 

IElcnebi paralar Uııerinden yap,.. 
lan mukavcleLerden mütevellit 
mıı:.li kaıŞ.lık olarak alınacak te
minat ihakkınd'a M liy~ Vekale
tinden yenJ bi.r iuı'lıname gehniş 
tir. Bu izahna.meye göre ecnebi 

mem.lelret'lere ııön<leri!ıeoe-k k{y-
~'lar mukabıitin.dıe yapıit<caı.t 
miJbayaa meın:leket dahilinde ya 
pJmış i:9e tc.-minatı o gü.nkü kür 
üızrônden Tü.rk parası olarak a
lımacaktıi. Eğer mülbayaat ecne-

bJ memlekette YB4'''mış ise te
ıniır.n yapılclığ m"mlekıetin pa· 
raıı üzerinden yatırıAaca.kt.. 

Mısırdan getirilecek 
otobüsler 

11f15m:Ja lkıalan o'tobli\,;leri aı

ımak üzere İskenderiyeye gkleıı 
Tramvay İda.resi Umum Miiıdiir 
Mı..ıaıvini Ce!aı.ettin «ıptı;j'ı t-e
mas1an n'Cticeter.ıcürm.:,ı:ir. Mısı

orın mı:lht€Af lirnar:l,arır:da ıbu.lu· 

nan dokuz otobüsün ya!kmda 
' Ş'<'hrimize ge'tirihnesi temin o

lınnnuştur. Cel'alertm buıgıünl-er
de şehr;ırr..e d'Ör.e<:e~tlr. 

Erkenden ka- 1 

panan fırınlar 
Halka müşkülat çıka~ 

ran fırıncılar da 
c eza landırı1mahdır? 

İnl2a ve aG-cısi maıhb bi.r lka
'I'iimı.z yuıy<r: 

•- Ş~e dtuır~~ Os
manbeydcl<i Oi.r fırın evvelki a.lt
şt<m saat 17 de ekımek ç>kannayı 
payıdos etti. O gecoe mı yütııden 
~~ kalcr.<k. Sab<&ı4eyıin ta~ 
bq buçu'k-ta ayru frrına gi't'tlm: 
•- Alop.ın alamalhğıımz isth
•loaık·llnJZ> vl!'rlİofu dıed.im ve frın· 
,J,aroa ~mek lbu\unmad;ğı fa.kdi.r
de 'l<amoe<ndn ET\c<ıi sabaıh saat 
sckiııe lka'da>r m~bf-r S&)'1lması: 
icııp ettiı);. ~ıa'l-Jkmdak: emri ha· 
tuilMt.ırxı. F.r:11Cı vermediği g'bi 
müı9taıgnıi ıbi:r hal ve haıkare1.amiE 
hir -eda ilıe bMi: 'tez>yif e\>li.. Şi

kayeU:e bulunı..'lp hakkmı arı~a
cağırnı ~ ıey\r.ce ele ist.~a ile: 

•- :l:A: rdiğ>n yere grt!.. dıeıcti. 
F-truıcılı:-rın ı'oted:lk'.l:!ri sa.aıtte, 

e'l'ken<len <:"'-«mek yapmayı taH 
e!tr.eleri 'Vzlm g:N gür.diiız. vaz.i
ks;r.\:len a'.)'Tn'ma,1 .p ak;amlan 
işin'Cl..n €"" çıkım&.,..., aleyhine 
o)roakt.ırlrr. Bu c'l1et.> a)a:kadar
hlrın nazan drkkal',ine kcıymanızı 

ve keyfi 'tir şe·kiikte h""'eket roıe-n 
frnrıc ih•a•kknıda- da takibat ·apıf

masını ri<oa ede"im..• 

S:>n. Telgraf - B'ıl sfl<ıijyeti em 
niyı.<!~ müdÜ!rlüığü 6 ncı ~ mü
düil\\üğünün elhemonıyetl-e nııearı 

d:ldlı:atmc koyuyoruz. Mezkur f .. 
nnın ve ş:'kayetçin1n :ıdreıii ga-

2~temzidıen almabili~. Eks~k. bo
<ZWk: elcrn(!k çıkarmtk suretl!e 

hıı.)kın gtda-srndan çalan fıır"1'!ci

lan !<>o..-;i şi~ bir miiıcadele
;1e :o:-: mış bulunan merl'.k:ur mü.

dür;ii'ğih.'l unu ow'uilu lıa 1doe er

ken ima!'tı tatil eden, halka 

ımüışkuia.t çıJ<a.rım fmncılıurı dı:ı 

~msali~e ~ir ilbret olmak üızeı'e 

ceza:!ar~ıract' ğını t:.n-..it ed-e-riz. 
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arışla· e diğer sporlar 
Ya::an: 

Memleket~~ en fazla alil
~ gören i.lç e,por şubesi var. Bu.
güın bun1:ıraı. başında at yar'T 
brı geli>yor. E-;ki futbol hast~

rım gö:oge ;l'e bırakan at yr.rŞrı 
ha:ı"talarının saytSJ gün geçü'«;e 
artmalotad..r. Va.lfüyle fw:bol 
maçknıııda göcillen izdihamı 

~im'di at yanŞlarında. bu.luyorı.ız. 
IB'·ııde futbol, ıgüreş ötedeııbe'ri 
müşterisi ve ~u adedi f~ 
oyuıılardı. Faoka't aL yaorışkın kl6a 
bir zaanauda. f u:foolü de, gü:reşi 

de gerid-e bırakıt.ı. Güı:~n her 
ncıv'ine karş' göStıe.ilen a:Jaka 
oon zamı:-ıı-lıu-a kada.r ~vaıın et
ti. Hatta danı)ıkl güre~\ere bi:le 
halk aıkrn akın giıt:, fa:kalt lbu gi
ıd:ş lbir gıün \kesfüoverd.i. Sebep 
malı::.m ... :Sir adama ikıırk gün 

cs<:n delisin• derlerse o aıd:mı.ıı 
deli olı;cağm> söylerler. Bu söz 

dofl'ru olacak ki bilhassa son ser
best güreşler hak.kında da cd.a

a:ıış:klo·• d:ye d1)-e .gü:r"§leır dalll'" 
şıklı a:du h~ta iş çoğmn&n çı
ıkıp tehlikeli b;r ha~ b1!e ahnıya 
baŞ'.'adı. N~rede ise önüne gelen 
bir çift insan a:ı.man• ·bu1up sirlkr 
çiHğe başl;ııyııcaktı ... 

Futbol maçl.<rı da eSk.> rağbeti 
mUhıelif sebeop.lerle k'1')1be1miş 
buhmuyor. Fi?lıakika futbol maç-
1arı diğer ıq:ıor mU;abakal..,.ıına 

nazar.ı:.n çdk kal.abalık oluyor am
ma eski reyirei mi!klta·nm bul

mak daima kalbi! Oeğil. Halbu'ld 
at yarışiarı~ sü.r'atli blr inki-

URAT ,KAYAHAN 
şaf devam ediyor. At yarışları a-
• kahları son lbir iki !ıafta ıt,(.ot;. 

min ed;Ierr.crr.e~rire rağmen yi ... 
ıır~ bu mL.sebakalarla meşgul ol'· 
maktan ı.<.J2beçemiyorlar. 

Giireşin estti rağbetini lkırybet
mcoıi, fulbofüıı de yava~ yav8f 
ııözcien diiŞmesi ıkarşosında spo
ra !karşı gösterilıen esiri Qlakanm 
geri getiri!lmesioe çü~amırıı 

lcap ediyı>r. Çiink.ü alika görıID
·yen bir sporun inkişaf etımesi 
imkansıızdır. Biz he,.hangi bir 
spor şıılıesinin lııkişafını temine 
çalışııiken bu sporla haJkın d-aı 
aVil:kada:r olmasını temine çalış
ımalıyız. Mesela büyü:k futlbo\ 
ır.AisabakaLariyl., beraber y~an 
atletiıım mü6a.ba4<afan atlefü:mi·n 
alaka gömı<c-sine kısmen amil dl
muştur. 

At yanşJ.:rının gördüğü rağ

ıbetin seıbeı:>'terini iııceliyerek tec
rüibe sahibi ol1mak ve diğer spor 

şubelCl'inin al<Aka giimıeSi için 

bu tecrülıc.<len istifade ederek 

ba<z< tedblrler almalk mümlküın 

o.labitir. A.t yarışlarının niçin 

foz)a, afila göı'd~ az çdk mar 
lümdur. Fı:Otat biroenbire ma.
lüm ruan •bir şey üzerinde dur· 
makta ne m5na Vll!C deyip allilka
sn:lık göstermek dQğru olmaz. 
Kafam.zı b'·raz y<ırarak bu işin 
mah'ıyetini te1Jki!k ederselk az çdlt 
lb>r fayda·!ı netice çıkara.biliriz. 

·M>~lô, bahsi müşterek üıre
rinde dura.bilıri:z. Muhakkak ki 

at yMı:şlannın gördüğü rağbetin 

yü.W.e s~k•enini bu teınU eLmek
tedir. Ve yine muhc~ ki bah
si müışbe'rcğin b~;;.G<:a t-cr'tip}erı; 
•cHğer' !!por şubeleTin<> U'yabi.lecek 
şeki':l.er buhmıı!bilir. Böylie oldu
ğuna göre lnkişıı.f1nı llNU eltiğ>
mi2 spatiar.ao karşı OOJkuı a.Ja
kasını ~il< için niçin rur şey
i\or diişünmi.."yor ve yapmııyoruz! 

Yabı.ı müsabıik> teşy;k eodeeek 
şelkilde sarfedi-}en gayretlerin o 
apur şUbesinin inkişafı.ııda bil· 

yük'°" tam lü rol aynaınaclığı bir 
çok tecnübelerle sı:lbittir. Haı:tk 

için eynııyan futoolıcu ne de olsa 
kendisi için ,ktdiiibil için qynar. 

Fakat halk sporu:ııun, idat'<!ciniu 
çahşına hızı.n1 arıttınr . 

Bizim için :feydat ve bilıtycmi· 
ze uygun spor Ş'llbeleri mafüm w 
halen lbu şube?erdc ç<>-\şm:ı:ktad1r. 
Bı>na göre y~abileceğim!z yeni
li!kleTi sırahyalbiliriz. Fut!bol maç 
lari1e güreş."eroe yepyeni ve hıü
kın aMkruım1 çekerek bir sistem 
d~'hilnde müsabaka: içinde mü· 
sabaka tertip e<ıınek müıIDkündür. 

Konkuır ~pi•klerdıe usulen lbulu
nanlan hariç tuta.ı:sak ·bu miİ98· 
ba.kafar.n meraklısı arı: bir yekı'.11 
.tu~ar. Ha'lbuki at y>arışlan kcm
kuır ;pikJ:ere :ııazaran, da:ha geniş 
mieyasta bı:hsi mli'Ştere<k ya.pı.
[arak t"rt'p!-eııdiğiııden da!ıa he
)-Ccaııı!ı bir ~al alıy-:ır ve J:ıalk 
bu spora kaışr alôk& gösteri}'ôc. 
Hall<ikatte lkonkıur ioı<1tler dah~ 

- -- -

~tik Okyanıı.sun tiirlü t~dü 
adalanodan bdısedilirken Gala
pagos t<:fllıu adaıarı dıt lrendllen· 
ni tmuttumnıyorlar. 12 büyU!ı: 

ve y~lıl!-rce kıil;iık ntlanı.n bir 
a.r,.ya ehnesi bunların kapladı.
ğı &alınya 'hı> barpte bir enemmt 
yet verdirmiş oldu. Yen-i öğ n~ 
d:.ğine töre Galapagos adalarrmıı 
sahibi olan Ekusdor Cıınıhur;ye
ti burwiarım bt.> 'hanpte üs olaralı:ı 
ku11enılmak üzere :Birleş:lk: .AmP 

rika7a bı.rıtkmış!tr. 16 uıcı as.,._ 
da Uıparzyo1la.r tara:fmdan birlkaç' 

tane.< bıtl..ınmıış olan adalara }\. 

ne İııpamyollar sahi.p ç*r::ıışl.ö.-. 
eh. Nihaney buınlar ce11Ubi Am& 

rik:ınm Ekuador • Hattıüs'tüva 

Curıimri)'!'tıne sa bet etmiş. B 
adırfar !bir kısmı İr.giliz gemi

ciler tacafmdaıı g'dilip !!Öl'Ü~ 

ba:tılan..-ıda İngı ızlenn bır.:&tığı 
isimk-r hi11 kalm tir. GalapogQ 

ismi de kı;plı:rdbağanın üıpa:nyd 

ca.;ınW.n geliycmnuı. Ad>afa1da 

!ksplunıbağanıın pek cesim olan-

1an gi>rü!düğü i ;n böyle dem it'. 

l•r HatLüsti''· r. ~e>çır. le bera-l 
ber bu ~dala:ın ik1imi öyle aşırı. 

dert-cede tıcı.'k değiL'dlr. Cenubwa 
g&el ~iibgiU'1ar.ndan ımahrı;m 

o'>madığı gibi yognıurıar da e)ı,

sık olmaınakl.ad:r. Lakin adala.c 

bl!gÜn lrendilerınden &nıcak bt 

harp dolııyısile bir Amerikan üa 
sü olmak it' ~ril.e bahsettirım~ 

tec:!irl~r. Y~ıksa ı>ralam seyıthat & 

dere-ık gördükleı-lni yazanlar ve 

resimJer'ni çekenlere art•k ras
getiııımun~kıredir. Bu a<lalara lbUt

·gi>ııkü ıharbin verdiği ehemmi· 
yet ıkıha ziyade Panama kanalı

nıı yakın olmal.arı dotayısile el· 
-dıuğuna şüphe yok. 

Amerikalılar o ktnala az çok 
yakm ı>kın .lıcr y~rde bir üs kur
mak l5tiyoı!!ıar. Karaim -emniyeti 
onlarea Amerika k,t'aeının mü
dafaasuıda e9as teşkil edTyor. Tıi.· 
bii ilimler sahasında o kadar şöh
ret kaz&rım:\'l olan Darvinin wk
tJe bu adalan g;.dip gördüığü w 
orlHia u.zun tetk>k'Bt yaptığı b1.1-
gün ~ıatıra getırilm.iyor dcğDdir; 
fakat kaplum!ıağa t d•;>annın Bi> 
yük Okyanusta bir gün Panama 
kanalının icaıbında mü 'afaası i
çin birer üs vla.:ağı Damı ın u;ı,.. 

ma n ;ıı da keş' oo. Iıır.emişti. 
Ekuador Cumhuriyf!ü a\Yni 7J 

maı>da Biiyoük Oleyaırus sahilin
deki Sent Helen burnunu da A· 
merikalılara. b>rakm:lkıtadır. Bu 
s~<retle Amerika ktt'a6ınm m<.i
dafa:ısı içiı. bütün Amerika dev
letlerini:ı lcaibında nasıl .anlaşa
caklım bu vesi!e ile de kendini 
göstermişt:.r. Meseiil 1 ~ da Pa· 
naınada i1\k refa tq:ılar..mış olan 
Ameri'k-an birlHi ko feraruıı san• 
k' yalıwı ce.'l~ta'ld 1 ·tin Oum~ 
huriyeılerinin teşdl:büsü ,.., an
lıışmın;ı ile ortaya gelm' oh>yur 
du. Öyle i<i şimali A·merika.:lan 
oraya gelec"k munı.hbas!M yolı· 

da geeikm iş1'erdi bile. 

Herlıalif! Amer.ka birfiğiniıı 

kıy'Jlet ve ehemmiyeti şimaldekl 
Anglosaloson~ar tarafından aneallı: 

daha sonraları gö;OOnüne ahnm~ 
filin bir kere bu ehern.miyet an· 
laş.ilflCG da artı:k itıroal edilııne
n»ştir. Amer&a kıt'asının J:ıer 
türlü taarruzıdan kıorU111~ lmesi 
için fimaldeki biılleşik devletler 
müdafaanın temini işini Wıe:cle
rine a\mrş oluyorlar. Bu nriid-a· 
faanın icabı olarak diğer Ame
rilka devletlerinin toprakfarında 
üsleor tesis etmeok tabii sayılmak· 
tadır. 

al'ikah değil midir?. 
Yad:ruz bu fikir;-er:mize, at ya-

nşlarını da.ima öne sürerek k-o
n~.tuğumuz ıçın car yarışları 
EŞ?Orı>n diğer şu-lı<'leril mukaye
se edileme:o. mNalca&ile cevap 
verilıirse bu çok ceffellkalem ı>:.Ur. 

Sporun inkişafı, sporcunun da
ha çel.: Ç3lııjınıı-sı için ~alkı epor 
satıalanııa çekmem'·z ve h~.ııJ 
spor için mut·laka elzem telil'lci 
ed"rek çalı§mamız lazlJ!ll cildo~ii"' 
ıru ötiraıı etm'yccekler hcme!1 
ha\!',cı spor sahaJ.aruıa çekecek a· 
laka.lı t-ert"p!er bulma.k yohnıd' 
faydalı olın1ya ça1ışmal:dırlar. 

Çahşıoca bu işin başarılo n.eti
<:€ler ve1ebilecoeğine ve yalnız ö
te<lenben devam ed'p gelen si~ 
""ınlerl-e in'..;'lllf tem n NJile
m yeceğine kani "ouiıınu;)'<ll"urı. 



r-Gunün siyası icmal:ı.· --------, 

==Son 24 Saat içinde,== 

Hadiselere Bakış 
İngiliz am lesi ikinci cephenin Lond~ad~k~ ga

açılma ını istiyor zetecılerımız ay 
Yunanistana ay· 

da on beş 
bin ton huğda y 

derhal 
Nvvm.,.,.hk nihayet Alnıaıılann ellnoo g~ti - Stal;,,ınd ,,.,.. da-
4.iJ,alarıuı yap:r.or - İngilizler 1\1 ada&askac'm ;şga.line dev11ıu edtyor 

N.,voroı;iskin a·kı'betl nihayet 
ta.ıy,ı:ün etmiştir. Her iki tar.fın 
kao µ z.ııvıatına .mukabil Alman
lar ~etır~ ve limana girmiş bu· 
lu~l>}'Orlar. 

Bı:..ı-tı<ki·:..i Rus Jcuvvetlerinin 
cerı:.ba Q.ıoğru kademe kademe 
v· t:de gelirilımiş yeni m~\<lafaa 
ıha'! arına ~ekilmektıe oklı~klarına 
~lıpıl-ıe ycikhı<. 

Buna .muk>libil Kafkas dağu
st .ia Terek ne.hırı kıyıı.trmda 
S.>ry eUer leh.ne i> r değı~'klik 
o cğu anlııtılme:kıtadır. Cenup 
k adında Almanlar l"<dlire do{: 
ru surülmektedir. Bumda Ru~la
rı'l milhim talwiye kuvv lleıi al" 
dıklanna viııpııe yokıtur. Rus tay-
ya,C'loi de ibiiyük bir faaliyet 
gosterd'iklerir>e göre. Sov'Yetlerin 
bu cepheye yard>m ede biiecek 
vaz ye1te olduklarını ı::öst.:rir. 

Sıalingrad m<>ydan mWıarei>e-. 
si ise arlf.< neticeye b~ğlanınak 
üzeredir. Atnıanlar, cenuıptan is
n kamları yararak ve şima':'Clen 
de Volgaya varmı.,<Jar ve §ehri 
kuı;atm;şJ.ardır. Rı.ıti mWdafoası 
son C:.oreee ckıralm tır. Cmıı:ıpta 
&n w•t müda[aa Jıaıbrı yarılnı.ş 
ve ;rhk mıuftıarebe Stalin,g~.ad 
varcışlar IY.h sokaklara o5~lilr 
miis•ür. Ş hrjn bı.ıgün yanıı ta
mam le Alman\ann el.ne geç
ml"sl bekıer bilir. Fa;<at Rus mll'
ka ,.El!Ileti 'haM son derece çetin 
o' wk dl?\<am etnıektclir. 

JITısır cephesinde ise yeni •bir 
li"Y yoktur. 

İKİNCİ CEPHE ISTEKLERl 
TAZELElNDI 

İngilterede 26 haııp c ndiliıtrisi 
f:;ıbrikasının 42 deLegcsi bir heyet 

( SEHIRDEN ve 

A.NKARAl>Al'I ve 
Ml~'ILEKETTE.'l: .. * ı r•ıııın Atıbta Bırylllı: El<;js[ 
Ta.h -ana daıvet oh.mmu tur. Ycnn-e 
ş\mdol B~lin kardeş: olup bun· 
cian 20 1ıl once Başvt'ltill•k y:ıpmşı o
lan ııU..eyin ı..,;n olunmu#. 

--1< Kandıra.da da. çok ,,tidetli yağmu 
lar.....m d-ereh~.r tışnııı ve 9ula.r bas-. 
mı.stır. H~tice isminde bir köylil n.
dın ı..rlun»a ml> beklı ıi<en b4" )'l1. 
d.ı.r m i§.beti i}-e oın1J tur. * Dun Alpu lu ve E~.:Şel.ıix fabri
ka """'1 ı ·hrimize 17 vagon yeni 
m l "'1tor gelrniotir. 
TİCARET ve SANAYİ: * Tl<-aret ve za.hire ııo= mdald 
tu r ra 1:' :ı Korı1nma Kaın.,,.nunun 
c t hukli n!.erı ~ olunarak ha.
IJ.riıı,tı lın.ıştır. * Şelhrimi"'1e <tllııt to~ hemen 

MuammerALATUB 

S"'\;lllİ§ ve bu heyetin Çöı:çili .,;. 
ya.ret ederek, hemen bir ikinci· 
cepbe açı:lm8smı isteır.esOııe ka· 
rar vcri!.rıUştU-. 

Tredür-.yoıı kong,resi <te toplar 
narak ayni karan vemli~tir. ifçi· 
kıongresi ve ma.ldnecikr delege
si de ayni kararı vermişse de, bu. 
işin sa \ahiyefü m< .. kamlaxa bıra
kılması münoasip giirütmüştü,., 

MAJDAGASKARIN iŞGALİNE 
DEVAM F!DİL!Yl()R 

Vişiden verH.cn haberlere gö
re, Madagaskar adasının muhtı>-
1if yerlerine asker çıkar:mlr,:lar
d r. Kuv..·etllet, arasırY.loa czic-i bir 
nsbctsizlik oldu ndan İngiliz
ler ş.mdi üıç i t!kamctten ilerle
ml'ktedirler. Karaya çıkar"'1ın 
İngiliz louoVVetleri :ki tüm.en ola
rak tahmin edi'l'.mckled:r. Fran
sız kıt'alarının mvvcudü ise, :bit' 
kısmı yeo-li olmak üzere 1300 ki
şidir. 

Bu haber, Fransada hC"yecan 
uyandu·mış ()]ııoolda berı:Jl>er, ga
zeteler JıiÇlıir tefsirde bul,unma~ 
ma~badır1.ar. 

DÜSELIDORF TEKRAR 
001IBALA.ı.'\'DI 

Düseldorf ~ri, İıı.gilız ~ak
la.rt tarafındaD t .. kr21 ağrr sın-et 
te bombardıman edilm· tir. Şe
hirde lb:ı-çok yangınlaT çık'\rıl
mıatı:r .Şehir barll<·yösün.frn, y11-
Tınl milyon nüiuım vıud>r. Buras. 
büyük bir s~nayi şchr:de.r. Bın-a

da bir çok izalbe ocakları ve yağ 
iasfiyehaneLeri bulıınmak~adır. 

İngiliz tayyareleri A11manyada 
dijler bt.zı hedeflere de akınlar 
yapmışlardır. 

lıf E M L E K E T '( E N ) 

J>cmen hiç pirillç satılmır.mıştrr. İyi 
z<.')'ıinyag da bul.wıonı.omakta \'e bau 
pcr&kendcciler se..t.AcU gtds. nıadde
lerl tedarikıinde mlişltii51a maruz kcl... 
maktadır. 

+ Tlcari.'t 01'-'i son lk:i mtlyon için
de )'t'di nı<l~on liı·•lık çuval, Joan.Wi
çe, deınlr çeııber, jüt vt\3ftlt'c g o; mal 
satmıştır_ :Fa.k..ı.t piya&ya nı~at o· 
l;ı.ıı lıazı aç~ru- m"ll•n sal<Ja. 
maktadır ar. 
MÜTEFERRİK: * Gü.mrülı: ve t~ r:ar Vekili B. 

Rad:r K.aırad-eDiz yarın a~m ~ 
mt~n A.nk.aıraya a\aet edecr·kt.ir. 

+ Şı:\l'ır.imiz.in nu.'l'..€lıf semiletin-
d mu[(>met bakka vd Paı;art...ı 
gür.Jeri dort ytiz y~i •l-:: gr.<>m tıllun 
on altı k.unJş3. sa'.ılıınl:-ı kaT 1· aştı.rıl
m~ ve keyf yet Be.ediytoe re.men 
ilda> olunmuştu~. 

Nafia Vekiiletinden: 
l~:.Sllıtrney ~ konulan iş: 
1 _ Su işleri h<;neo şut.r Müdürla~ü bö:g<'3i içi~ buluMn Kıı-k-a~ğ 

ı Bl!l<ı~ ve Çenlılderr eyczwılar.ıruhı.ıı k:ı>rta.rmalı: ınlisadyla yapıla.. 
&ak h:r!<iytl ve •ıruı.t hr.alıiiıt nı.aatc 

TaMıln edilen l<'OJ>f b<'<i•Ji !iat vahidi eııaaı ü:terindeıı <700.G:tb lira 71 

lurı :lr 
2 _ 

0 

llıoil'me 5.10 942 laritıöne rastlayan. Pııız.artt>tıi günü ;a.t l~ dr AıWı.-
ll!da Su :İfl...,. R~liti bi'DaBt fçlnde top!ıırum. S.. Ekal~ Kom1.7onu odasın-
ıla 1tapolı aut uouli,yle yapılacııl<tlr. • 

3 _ İli~kliler ElaıHtme şa.rtnames!, MubYelc projeli, B•ymdırlılıı lflel'i 
,fen<>l prtıııaınea, Umumi Su İı;le1' foont ~aml'Si lle h-. ve femll .i•rt
"'rn.eleri ve projeleri c3S. li.r& •33> kunıcı kacşlıl!nda Su Iı;lc.d R~en 
~a.b'1'rl~r. 

4 _ Ekolltmeye ~lmt* ~ lsteldilerin •32.015• li.rıo «39> lcuruıllWı: nar 
llli<ıkat ıem,nat vertll<l<Jİ v~ <ı!Wltmenin ya.pılaaığı günden .,., a.. üı; gün evvel 
lir d lekçe ile Nalla VE'kaletine müracaat ederek bu ;,. m_,s ohm'1!t W:tte 
,ıesı,'ta elma an ve bu vesikayı göst(.'('meleri ~ttır. 

Bu milddC'I icınde vesilt.a isteğinde bıılunınıyaıılar (lh:l•:r><')'e gimınczle<>. 
5 _ !rteklllc;n trkli! mektuı;ıluı<u ikinci maddede ytmh .. ntten bor oaıı.t 

tııc a ne- kadi: r Su İş.leri Reisliğine ma..lı:buz karşılığında. verır"4:let-i lôUmdır. 
Postada olen geokmf'lıor kabul ed•lmez. ci640> <ll708> 

1941 - 42 Sinema mevsimi son prograrqı 

1- Türkçe: DAGLAR KRALI 
PRESTON FOSTER 

2-CAZ FIRT/NAS'/ 
FRED ASTAİRE - PAULETTE OODDARD 

BUGÜN LA L E $İ.n(!masın.da lii!liCRilllllZlllf11'1 

'a=av.::~zzzıır::ı:rııamı=ı:m:mm=------~ 

Bt-GüN S A R AV stNEMASINDA 

CHARLES BOYER ve JEAN ARTHUR 
tarafından hariıb.'1.lla~ bir tarıxla yaratılan 

TÜRKÇE SÖZL-0 

S T ECESi 
ve hare lı:et.li filmi ~<;rüııüz. 

sonundaAmeri
ka ya gidiyor 

Lood:ra. 12 (A.A.)- Röyter a.
jatıfilnın bir mıı.!ıabirinden: 

Bİ"leat va'2iyeti öğrenmek içm 
bul'ada bulu.nan '!'Lirk gazetecile
ri .;.l.e dli.n bir gc\ru.şme yaptrm. 
BunNırın arasında Yeni Sa.baıh, 
İkdam, Yatım ve Tan g&zerecile· 
ri·nln b~uıharrırıe..ı üe nim
resrn& Uluıs gazetesinın beynelIPi· 
lel meselelET muharriri bulun
makradır. Bu gazeteciler, on gün 
ooı>beri ingiltercde bu!unuyol'
'lar ve AmeI1ikaya ıbu ayli\ sonun 
da g.deeek!erind<'n bütün şelıi.r

ler.i ve görunek 11t.e<.l:kleri hcrı;e· 
yi görmek için vak;Hcri vHciır. 
B' r oemi!e eseri olarak İsi h.ba~ 
rat Nezareti, ken<Llerine bir prog 
ram çi"'"1işt.ir. 

Türlt gaızctec~n.ne ımiilaki ol
duğum zaman k~nd i1er>ne Lond
:radiakt hava ataçıe~i Seyfi Turgay 
~fakat ctmekt ıdı w Hendky 
Page Airenıft Comıpany'njn 
monte etmiş olduğu muıazam u
çak!a-rdam birin.i geziyorlardı. 
S'r Freder>k Handley Page bu 
gt:"zint.ilcrlnde kı:ndilmine bizzat 
refakat ediyordu. Tli.rk g:ızetecı· 
!erinden ikisi Vatıuı ibaşmuharr'· 
ri Ahmet Emin Ya:ım.arla Tan 
!Xışmmarriri Zekeriya Sertel. bir 
Hıılifaks uçağı i'.c kısa b.r uçuş 
yapmak ~kTifirıi kabul ettiler. 
Bu hp tayya.re Jört motörlü bom 
badııman tayyarelerin.den olup 
Ahıııan saTl'ayl merkezlerine kar
şı ya.ptlan hüoumla.rda kullaaııfan 
büyük lbombaları r.aldeden t:.y· 
yare!erd.end :ır, 

BoınlOO.ı'dunan u.çağrnm a ,·de
tinde Ahmet Eın:n Yıılman ba.ıa 
şöyle d<0di: 

Böyle bir uça.'<ta insan k.endi 
sini emniyet içinde blireed'\Yor. 

Stalingrat ar .. 
tık düşmüş 
sayıla bilir! 

Cll~u.malc.:ıl:de.ı l.Jevam• 
kararı ile cenubi Kafkas müdafaG
sım fillen deruhte etmeleri de 
yine ı;a·lip i.lıtimal dahilindedir. 
Bu vaziyetin ne ş&k.ilde \'e hangi 
karar saflıac.ı i :4ıde tecelli eclece
ğini lınlıaldc ;akın güııler ıılesa
fe•İ ı:östcl'O<ektir, 

llcrlıal' , harbin inkişaf şekil· 
leri ne !11 a olsun Alnıanlaruı 
k.• bıısmndan başannıya m cbur 
oldul.l:rrı işler \'ardır. Dun !ar: 

" - CenııLl Kafk11s) anın tam 
istiliıs.ı, 

b - Ucrek3tcn tcvııkl.ufu tnk
<'iırinde Orta Şarktan gelecek de· 
nıokrasyalar s:ılıhnın!arma karşı 
müdnfaa tedbirleri11i sağlamAk, 

c - L:ıdoga gölünden Voronej 
kesimine kadar olan cephe boyun
ca k•ı müda!aasuıı tanzim edecek 
sevkulcey ' tadilleri yapmak, 

d - Kanı.dennde muvasala em· 
niyetini t>0mio eylemek ve Rus 
f.ilAısıuıu berfara( etmek, 

e - Kalka& petrol kuyulann
dan bazılarını i Jemiye açabil· 
mek.. 

Gibi oldukça mühim, çetin İş· 
lerdir. Ki Almanların şinıdi dört 
el ile bu hedefleri tahakkuk ett.ir
miye sarılacaklarındnn şiiplıe edi
l<0m02. 

ET EM iZZET BENİCE 

!Jon<lra 12 (A.A.)- B.B..C. Ka
nada 'l'icaı-eot Nazm açlık içinde 
bııiunan Yunıınist~ıı.a ayda on 
beş bin too bu,ğod.ay göıı.dermeğe 
haztr bukınduğ'uıw ve bu mak
satla 8 İsveç gemisinin emre ha· 
ztr tutulctuğunu beyan etmiştir. 

Lokantalarda 
et inci Sa.hiil~eın Devam) 

ması f.etl<il etrm$1ir. Salı gih>il Bele
cLyt·.d-e tekrar bir umtırnt toptnntı 

yapılarak bu husu.ıs. kari l>ir kanı.r 
verilecek ve deıotıal ta!Mtinr geçi
leccktJr. Belediytn,ln noktai n!tz.::ırına 

gore, fPl>riml7.d<0ki en lill<a otel v<ı 
Jolrontalor da dahil oldujju hal<lc hor 
yeıUe ısta:\o;ı; ve muhtel I bô lkfarla 
bu gib• p11halı lü:k'i ycmıekıerı bldır
rocJc ve bwı!:ı.tın ycrıııe yalnız uClP't 
gıda m;,ıddelcr.n<lon y.,pılmıı yrmek
ler hazırkı.ınak lAz.ım<lı.r. A."Vr:ca gı

da! ha""8.l<ırı havi olma'k ilzere Jo· 
kaut.al.arda yemek: ycm!ye mtd:>uır o
l.<ln vatanrla tar için h<r lokantııda 
vo olt!lde uıcuz ve husı~ı bir t.Jlıl~ 
bulun<iu.rmWıdır. Bu yo[da bir r:lcir 
daha '-'Ardır ki; o da bUtlUı otel ve 
lokentalanla ya.lnız bir ~t tabldot 
mttırmaktır Bu UMvvı>rlardan l>ir 
itıncol Qze,.;;..ı. Solı gltnol kllror ve· 
ril<ıceı.tıı.r. 

LOJCA.VTACJLARIN İTİllAZI! 

Y&h:ıı• lokantaclar Bt'l~enin bu 
tılr:-ine iti:rn~ etmeıkı1ıedirlcr. Buııı.ta.ra 

göre, bir otel veya kıJr.ano\a<h hem u
cuız, hem d~ IUk.s yemek 'bu .. mdur
m<* lhımdrr. PB.Ml:ı u olan ucuz
dan, çok ollllt da pahalı<l3n yer. E E'r 
lüks yemekler kalciırılır ve yalnız 
tabldot halinde yem-ek satılacak o.lur-
sa otel ve lokıant:a.lar zara.r ede-cc'1c!-c-r
dir. C.ünıru lw.. yemek y'yenler ve 
-..en otel va Joi<ıantal:ı.rdll ycmelı: 
y'yenlorin ekael'!ye\lni t.j1<'1 eden 
miişt'-"l.;.ıer •bu det.e lokanla.tıırd• bu
ı~fnadıklarını kendJ~ri dışa ıdıın a .. 
larak evlerinde plşi~t"p ;>enırC>' tc "Ch 
edı~ce.klerd!r. Bu seıbt•pl rden lokan
t:ıcıler lülas yemekleri kald?rma~ 
fakat l.lC'l.u; ycmr;k ,.,.e ınür.kün olur
sa ucuz tablO.otlar yıtpılar'lX maluiod.ı 
tcmın etmek ta.ra.ttaırıdttlar. 

Leningrad da a· 
erruz ba la ı 

(1 inci Sah frdoo Devam) 
rını Uôtemektedir.• 

Volkof kes:mind-e Alm ... nlar bir 
kaç mevzid..,n ç•knn1ınıştır. Bu 
mevzileri geri almak için dü§ına· 
nın yapııgı bütün kı.rşı taarruz· 
Jar a.ımmek uğramıştır . 

Vişi, 12 (Radyo) - Kafkasya
dn Almanların Grouıy'yc karşı 
t hdi\leri gitgido art.ınakladır. 
Buras nı ıııü<kıfaa eden Rtıslar 
çevrilmek telılilesi.nc maruz bu
lunmaktadırlar. 

.rEJ..f.K0 DE VAZİYET 
Berlin, 12 (Radyo) - Terek· 

de f iman kuV\etleıi füularııı 
ıııeHlkrini bir defa dalıa yara
rak mühim arazi kazanıruşlardır. 

l(;c'at eden r.ıı.slar t<>>lıli suret
te topçu. atqi içine alınmı~lardıır. 
n;r Sovyet 2:rhlı treni tal:ırip edil
miştir. 

ROMAYA GÖRE 
R<ıma, 12 (Radyo) - La Stam

pa gazetesinin muhabirinin bil
dirdiği.ne ı:öre l\fareşal Von Bock 
foarruzım bütitn sevltJılceyşi he
derJcriııi elde etn~tir. Son. Alman 
lıücımıundau ı;onra Stalingrad 
muharebesi kat'i surette kazanıl-
mış saytlabiliır. . 

KARADENİZ FiLOSU 
Roma, 12 (Radyo) - Bükreş

ten bildirHdiğin<ı ı:öre Rumen 
matbuatı Karadeniz Sovyet do
nanmas.ımn vaziyetini feci telak
ki etmektedir. Timpul gazetesi 
donanman.ın artık kara kuvvet· 
)eri ile irtibatta bulunamadığını 
J>elirtmel<tedir. 

Nafia Vekaletinden: 
E'all<nrye l<Dnul&c lı: . 
ı _ Su İşleri s •7'İnCİ Şube :Müdürlülü ıoolll"'' lçin<le . bulunan Amasya 

b:ıhçeieNı•n sulanma.sı için yapılacak kanal Y~ imalatı sın,..ye inşaatı. 
Taıhmi<ı edilen keşif bedeli !..at vatııit es::sı üzer en cl.ı>44.6-0Q• Ura c8b 

kur~t.ur. . .. 
2 _ Elc'ltrne 22.9.942 tarihine rastlayan Sa!ı günu sa8't 15 de Anka-

r·ada Su İş'.erl R~slıgi. binası içinde l.opı.GıOO.n Su E.1.altnı' Kom ::Wonu odasın
da kapalı zBJ·t usu!ıyh~ yc.pılacaıkıtır. 

3 _ iotekl.ler Eksll'trne şartnamesi, Mtıltawle p .. oJe.si, Bayındırlık: hlerl 
Genel prtnaınesi, Umuntl Su İşleı'i fenni ııutnamt , ile husust ve fcr.n! :;art
n.amcll·rl ve pı-ojcl<ri t.50'> l~ra cOO> k\ı:ı..ış kaı-şlıgında Su İşleri. Reisl'find-cn 

altıb•lırler. 
4 _ Eksillımeye V,ebllmelt için lstek!Hcrin <45.090• lira •00• ku~luk ınu

\"akitat teminat vcrm · ve ._ ks:iltmenln y .. pılac ı gJndaı en az üıç gün evvel 
bir dUekçe ıle Nafi:.l Ve1tfıle!.ir.e müracaat ed rı.:h bu 4;c ma.hsai ol nak Q.zere 
vesiıka alma!a.rı ve bu vesıksyı gÖSte1'1Deleri şart:tır. 
~ müddet içinde ve&ka isteid>de bulunmı;yanlar !'Ctoiltmeye giremezler, 
5 - iste-klılerin tt•kLI:! rr.cktuplarıru kinci nıaddMP: yaz.ıl.t saatten bır ı:sa.t 

öncP.sitl{" kadar Su İş1r.l Reı tine ına.khı.:z ktıq:ıl ğı ... d.a verm 111 ':erl l~ 
Post.>d.ı wan gccil<ınele.r kııbı.ıl edilmez. <6910• <9-06-> 

Bulgarlarla bu 1 

sabah ticari 
müzakerelere 
başlandı 

Bulıga.riıstancran dün sehrımize 
bir ticaret heyeti gc lm ~ ve he
yet azal.acile bu sabah Ticaret 0-
ıfiısioı<le müzakerelere başlaınıl
m.şrıır. Müzakerei.;r bilhassa biz· 
den p~muk alıp B·ılgaristandan 
bize pamuıi< itpLği vermek mev
zuu ifterinde cereyan etm,ktedir. 
Dığcr tara.ften Türk • Bulgar 

tica.retmirı Lnkişafı ü~rine Sof
yada 'hir t'caret ateşcLği ihdas o
hınması hükfunetimizce karar· 
-.~ıırıhnıştır. 

---<>--

Madagaskar' da 
İNGİLİZ 

harekatı ilerliyor 
Lon.dra 12 (A.A.)- Medaga.s· 

k ·rda İngiliz askeri harekatı mü
sait surette >ııklşaf eımekıedir. 
B!Pçolt yıe.rlcr i,ga\' ed lmştir. 
Zayiatım·z hafiftir. KuYvct!erl
miz ;ıdı.nm lçine :lerlearıeğe de· 
Yam ediyorlar. 
C&~UBİ AFRİKANJN TEBLİGİ 

Landra 12 (A.A.)- Doğu Af· 
rka ba~kumarıd1n!ı.ğının tebliği: 
Madagaskarın htı sahilı!.eor:nde 

dağınık y.ericrde karaya, şimal
de Noti &<ias;~e M;.jtınga ve No
rada•'l!ra Uır.anlar;na nsk('r çıkar 
rılmıştrr. Aqa kolaylıkla i gal e
d~mi~tir. 

Majuneade gösteril·en nıuka\-e
met kırrl.mıış ve sivil ma kamat, 
şehci teslim için icobeden tedbir
leri almıştır. Noradırvarda uğra· 
rulan muka'Vemdi l:.Td ktan .on 
,ra kıtaatımız dahile doğru ;ıer-
1.<>ıntj!e devam elmişlerıilr. 
FRANSIZLARIN GÖSTE.'ıDİGİ 

MUKAVEMET 
Visi 12 (AJı..ı- Mada~a;k~~

da Majurka limanı, Cenubi Afri
kıili ve wnei asl<erkr tarafından 
.işgaJ edi:rr~tir. 1r;; Hzkr K mur 
limaınwa d1a atlker çık. '11UŞ!ar
dır. 

55 nra nk eparhman 
cı ir.cl S h.fcdcn D \•<lm} 

bu apartımanm 3 numaulı dai
resinde 55 liira. k'ra be<lelle 2 se
nedenben otuJ:an Osman ismin
de 'bir tüct-ara ko!llrat nın mh<ı· 
yet bulmuş o.maı: nı l:ıahPne >e· 
derek ;;;parı.ımandan ç• .masını 
ve ydhut k;r~p <-)<la 125 lira o
il<urıö;: kah;..! cl.mesi:.ı söylem ş ir . 
Apartwıan sah b", Osmana bu 

!<>ki iı yaparken, k'J.l.~ta e.k;s; 
g;bi ;:;5 lirı:.dnn yazılm•=ı ve 
iki ııenelik f?a.t faı kı olan ıseo 
liranın da kenıd S"l"- de>f"aten vı>
rilmt.•i ?azım geleceği de :;.ut 
k~muştur. 

Bu insafsızlık kaı .. •nda t 1cca.r 
llıaY"'ete clü•rıc klc i>eraber, Kir
korun tekiifini ka.bul eder g>bi 
göri.iınmüş1 d:ğer tar,.ft n emni
yet müdürlüğüne ı;elerck mere
leyi anlat:m S'Mr. 
Yapılan cürmume,ı'ılld tertiba.

tına göre, tüccar Osman. bu sa
baıh Kirh.-or!a Tarabyadak:i Bile
cik gazinosunda· bıJıııı,.muşkır, ki
ra bedelini fıı5 li:a lan lkoaıtra.ta 
ya;zmışlar ve 75 lirad11n iki sene
lik kira. zammı tuıarı olaı 1680 
ma kiracı taıra.iın.dan nıal sııhibi
ne verilirken de içeı iye memur
!ar gi.rnı.11lcrd>r. 

Haris mal s«'ıi''i hu paral.arı 
cobme yerleştirme~e Ç'&lışırken, 
zabıta tarafouda.n dirmümeşhud 
hal.nde yakalanmışt·r. 

Kir kor Tok.a tlıy .ı n bu sabah 
milli koru.runa mahkemesine ve
ıilm;şt:r. 

Düseldorf 
( 1 ine! Sahifoden Devam) 

mermilerin çok zayifladık}arını 
görmüşlerdir. 

Avd<>tte Şimal denizini a<:arak 
dönen pilotlar 200 kilometre u
zakıtan görülen müthiş yangınla
rın çtkarduğı kızl alevlerin sema
ları yafadığini müı;a.hede elnriş

lerdir. 
Bizzat geoe; DiLc'crorf radyo

su da akının ook ş ddetli olduğu 
nu itiraf etmi§tir. 

Bu tnrıili.z tayyarelerinin Dii
seldacl ~ine e lincı akı.nıdır. 

d -SON ·l'ELGRAI'- J4: Jo;yLtır, 1H2 

Yarınki son yarışta 
neler görecegiz? 

Cl inci 8&hl!cô&,t Dı~varn) 

F&•kıat koşuyu galiba yir.e Fik
ret Atlırun ahırı kazanacak ve 
Ha~ ıte İz ve hatıa be.'C<i de 
Pınar pl!fıse olacaklal'dı.r. Böyle 
olmakla beraber bu yarıştan soın 
haft&nın hiç akla, hatıra gelmi
yen SÜ>ft>ri7.!t'r de beklene'bilir. 

Dört ve daha y~ı saf kan A
raplann y&paeağı 3500 melreJi-Jı: 
ve sen.enin en bl!yülk iroşUbuna 
gelioce: 

Bu koşuda ~-ine bü:yük Arap
[arrn en kuv"\-et!ilerinden TomuT 
cukla Sava çekışecek ve en faz.la 
ihtıma.lle yarışı yıne Tomun:uk 
k·azı.na<:al:tır. Fı>ıkat bu koşuda 
Ta.nanın da birşcyler yapmak 
ihtınıalıi olduğunu hal rdan çr 
k:.rm:ııınah<lır. B12· m fa\'Orimiz 
Tomurcuk Ye pliı 1 r'm zde Sa
va ile Tarzandır. 

3 yaşın~akı ir • .,ılı !erin 24<'d 
met.relik o!an d-Ordl~rcü koşuya 
meth u.r Demet ve gr çen Jı.ııftaTıın 
ı;.ıl ı Dav:.!acir-.ı \'e ;ine geı;~n 
h fıanın hiç b l-lcor.fyen fen·ı 
m "lübu Kın:u!l be- \'e b:r de A· 
lemchır girecek\J!·c.ır. Eğ r jo
k.cy Davut li.ne o ~(! • z Df'· 
metııı.i, geçen h~f -.ki g o ·y kul 
!anamaz <fa yar'.şi J:ou lıu oc er d~ 
'baı;bı;irıa kaptin .r•a o başka ... 
Fakat böyle olnır z d D mE"t eyi 
idare c-diliırse el'><: te Lo yu a· 
~r. Fakat ne diy~·ım, yine geçen 
hafta.ki e ıbi olursa o zamrn De
metin a.rtık pab•ıçları d•ma atJ
mıya 'baş',ar. 

Dem-eti fs.ıvori tıı .. anlar, Kara~ 
.ı.ı·berle Davalacırodan ıbitini de 
v:ac:e hef.ı&.p!amalıdır'ar, 

Son bafıan:n so~ k usuna ge
le1·m: 

Bu kof"uda yınc lvleı evic:, T·r
taki, Alce) Ian ve bir de Ac;.rr var. 
Frı•koat g('Çen defa .A'le<-ylanı ~-.ı
ran MC'nf'viş bu sc ·er tam 72 ve 
Akey lirn da 60 k iio ile ko·tukla
rma göre bu d<fR koşu şii h• :z 
A::ceykinın obcokhr. · ·telık bu 
se'0 J•ki me-;afe d~ 400 metre da
ha fazJadı.. 

B •!taş , M''>n<O\ 'şin A!ccyl l •. 
\~urn1a~ı h~merı 1, .. <'".n m::an 
dLyr.da oxhığu icuı rnn !uı.f an n 
son ;uı>"nda iav~·;ır. z Alcey-
1:n ye p bemız cC' ı>!eN'''ı;' e Tir 
fakid;r . 

Ytr.nlcl koşJJl~r1 .. h nbul ha
r4arı bit"y •r. Har, b:uı esn.tfın 
son turta11da mey\a sat.ırken yı
hna bereket yılın?.'. d. c ba~ır

dıkları g·bi bi~ de ~:mdi bu son 
yark d , ·;sile: • 

- Haydi yilr.a l; •cket, ~ıiına! 

ı 
!iye bağırarok yazım1Zı k ·~;. 

Yor ve son ya:-~ın son me·a't)ı 
oyuncul>-..noo h.~· ırlı ve beı eo<e' 
li siizpri2rer <liliyorı,z. 

ESKİ BİR SEl1s 

Bugün Ramazanın 
ilk günü 

Bu:iin ramazan;n ilk güuüdiiT. 
Rama:ıan dola)'>liile akşam ve im· 
5ik vakitlerinde Kandilli rasat
han,.;inin ihbarile Galata b."11le
sinde fenerier yakılacak ve lop ,.. 
tı lacaktır. 

Simrt ve ~ imali içjn henüz 
bir emir verHrueıniştir. 

Amerikan Biiyü!c Elçisi 
Amerikay~ gidiyor 
Amerikanın Anknra Bii~ iik El· 

çui bir haftaya kadar tayyare ile 
Vaşingt0<1a giderek Hariciye Na• 
zın Hu1 ile görüşee<'ktlr. Büyük 

1 Elçi kı.sa bör zamnn sımra trkrar 
momkketimİ'ze avdel edrccl.1i:r. 

Bu 
J 
peştev 

lan 
Londra 12 (A.A.)- D.B.C. Çar 

şamba gecesi Rus tayy.:c-eıeri ta. 
rafmda'D. Bııd~p. ye y<ipıl:an 

hücum ~na.ında tes~ ere, koşla 

!ara da isabeller olduğu oo sa
bah M.oılkovn raayo•u tarafından 
bılcfuHmi'jt!or. 

Ayni ge~ Zağl'ebe yapıla.n. a
kında butün ge<>e cle'vam t'den 
bir örfi idare iliın olumnuştur. 

24 saatte 16 vapur 
batırıldı 

Yi~i l~ (A.A.)- Berllnden bil
d rJdiJıne giire; A.ft:nırnlar son 
24 saat jçinde 16 müttefik gemısi 
batı nntşlard.v. 

--<>--

iktisat Vakili 
(1 inci S•h'!ed•'n Dcva.-n) 

c- İstanhula !.tkikltorde bu
!ınıma..'< üzere ı;eld m. ~'md De-
niZ)"O!la.rı İdarps·n""' o um 
Tetk.iklcrlınıe ora<ınn b·ı aca-
ğrnı. Burada İ<!er ı:nu,eadd :tir. 
Kı3mür m<-sc-Je ~ ~1 e l u m.r~·aJl. 
dadır. S\ \_ıı-, tıet ..;klcr'll' n w
~ıayetinde uzun ız :n f;Ô~.i;i:z.• 

Kön,ÜT tevz; '",~ r\ mü.dürü 
S·dreddıJl Envu de Vekil ile 
'biNikte şehrim•ze geJm,şt r. 

İktısat Vekıli c.ırada komür 
stıoklarının vaıı:>yrt:'lli, tevzi ı.şle

r:ni tetkik ed ..::~k ve Zongı:."ı:!.ık 

t:ı.n daha faz!a kl;mi.r ge n•'m..,._ 
si için da<ıa çok ,. p•r t.a!ıs i r;.. 
zerinde de roeş:: 1 nı: cakt r 

---~~------

Gayrimenkul salış ilanı 
Beyoğlu Sulh !lfohlmnC' i Başk atiplil!inden: 942/57 

Mehmet Cemal Ör~mcz ile Re ~ad Swıalın ~ ~ ı.an ve müştc ':en 
mut as rıfı bı:lunıd lar. Bey.()ğlun da KalyoncWt.ıl Kie 
KorcıelJı sdk:ığı:ııda csk. 66 yc.nı 8'1 .:>ıo.Ju a artım :ı ~ i)'Uunun ıuı esi 
zı.ınn n<lıı açlk arttırma.) a :o tıhnu ştur. 

Muhanııml'T• loyrr ı. 40,000 kırk bin liradı!-. Mcsıdıaı sa h v · 98 
buçuık mc,tre ınur w ~ıdır. 

Kargir olan bu apartımı:n çam aışınhane, odu~uk ve köır ... T 

havi baci.ıırum katı. i1e med:hal \'C dört oda, bı:r heıa, bir utf ı !\il 

1 No.lu dai erin bulundul;U zemin 'katır.dan maada birer hol, o cc 
oda, birer hda ve b rer mutfağı havi fevkar.i dort kaLtan ibor fJt.ir. 
Sair evs::.f ve ttıl: mat ve tatilat sabş dl:ısyı.&nda mevcwt vaz'ıyed 
z;;b.t varaıkasile keşif raporunda yazılıdır. 

Birinci ::.çJk arttırması 2/10/912 ta<'ıhine tesaduf eden cuma gunü 
saat 14 den 16 ya kzdor Beyoğlu Su ıtı M iıkemeleri kalem <>- a 
ba.,"'1<Atiıp ~ yapılaca:vtır. Arttırma bedeli muıhammen bymcıtıuı 
yüızrle ye.!'ıııiş ibe~ bulmadığı tak dinle en llDl1 a:rttırarun ta .fulü 
baki ka.lmak üzere mü.:zayede on gün temdit edilerek bayram ta1ili
ne tesadüf etmesi haseıbile inol gün daha. uzatılarak fkir.ci açı4 artW.I'
ması 15/10/942 tar.ilme müsadif perşembe günü saat 14 001 16 ya ita• 

dar kat'i ola!"ak lıcra edilecektir, lh ale gününe kadar birikmiş ve biri
kerek bina belediye vergilerile ev kal ıcareııi hlıır;edarlara, tel!Sliye 
rüsumu, ihale pulu, 20 sencliık tav iıı: bedel;, tapu ve k&Jas\ro lıarçlan 
müşteriye aittir. Arttırmaya iştirak edeceık.lerin mu.'ıanımen kıymetin 
yüzde yedı buçuğu nisıbetinde pey akçesi veya milli bir bar.L"3ıun 

bu rusbette temıinıı.t mektubı.mıı. vermeleri şarttır. Arttırma bedeli 
gayrimenkul k<>ndisine ihale olunan tarafı:ndan ihale glinünden ı ıüa
ren derhal veya verilecek mimlet içinc:i(! ödenmesi mecbu ıdir. Ö cn

mediğı taıkdin:!e ihale feslıeililereAc iker.disinden ev\'el en yültsok tek
lifte bulunan kıiınse arwtıll~ olduğu bedel .ile almzya raızı olursa ona 
ihale edileook ve o da razı olmaz veya buluna:ını:zsa hl'men yed; rün 
müddetle :ıçık arttırmaıya çıkarılacaktır. Yapılacak ilan al.Ak dF.~ıara 
tebliğ edilmiyecekıt<r. Müza~·ede sonıuırla en~ arttıraoa kat'i ol'.!. k 

ihale edilecek ve her i'lq halde birin ei i.hale edilen kimse ilci ihale ara
sındaki farlttan ve zarardan mes'ul tU'tulaca1ııtır. İbsle hc<leli !atkı ve 
geçen günlerin yüzd€ beş faıizi a<.Yrı ca hill<me hacet J..almıııksızm tah

sil olunacaktır. İpotı;k ~ alacaklılar ile sair al"k darların gaµııi
men•kul üzerindeki ha.1<.larını, fa.iı , .. masrafa ve>0ain~re dair olan d· 
dialarını CV1'tlkt mü9bitelerile ilan tarihinden itilbarcn on be gün 
içinde satış memuru bulunan moo keme ba.,<Jk~tibıne bild'irıııelc la
zımdır. Aksi. taıkdirde haklan t.aıpu sıicilleriyie sabıt olnuyanlar tı1 
bedelin.n paylaşmasından hariç bır akılaca:ldardır. 1'ıizay cdcy e 
edenlerin bütün s:.t'§ şa.rtla_r:ını kabul ctmı:ı ve en d~n 1 •re n ş 

1 ve bılerek gayrimenkule talip bulu r.ımuş olduk arı a ed l r€'k r· 
dan iti>razları mesmi'ı olamıyaca!'lın dan sa~ gününden ev\'el tal"rl& 
rin gaıyrimenkulü gezip görmeleri ve fazla malw at a' mak el). 

l 
lerin 9-12/57 No. iıe mahkeme baş katı~e miin.caat etmclcn .;an 
olunur. (5097) 
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Dev'et Demir Yolları Meslek 
Okuluna Talebe Alınacaktır. 

D~v[et De.mir Yolları 
Müdüriüğünden 

Umum 

n,..,.,,.. ~ n.,;:r Yu urır:ıın ın i1tı 1.J .fı, ~- ş~rbr]€'rı '('"·1 ~ u; yr-t:ş'..irtt-

TıW:·k ı..ı~-rr .:'\.: r&..ı.i b.: el:'(' ıur ı·oı ~1eatr.k. O~ı ..ı> te-.>·s ı·d4 l.1ı;,r::t.; • Mektep 
)at ll ol ,ı;ı tt· i~t ıntd e!.l uç ıeı:ıedırTtt bt>c..in hı•r ı lü e.b s.e, y.yect>k, ya

t.-ı::-&;c ve ltoOrıs rr..a.Mtınc..:loİ idar• ce pa ;ııı;·;ı: lı..'Tl"»İU t«iıılir. 

l~bu ~~tıf.p r.-!"Z · 1·1 Ot ıE'!. I:& Yt)ıw.nr .. dd. ... !l' nezt;. larına n:ah-

•us n a .. ve h.ıir.!.J.J .. So4-h.p o~.ı .. la.ı.. Nık<-'"i..k n• e!l~tiyPt4•:f' ıudc \ISJ h'.z

• "- ...... ı....ı..lı<r-. 
Dm-ı.lr Yol me~:ıtk o&-ı..r!unu tyi <• ('C('~ o.""d.P bn.tre.nltt an. ıınd• Yfi! f'i!..-

Jrut rr.~ .• ,- t: k bo..yat.:.r.d-ll yiiMıt-K f-hı:>ye1 g~tcrmle?"ndtn ecn+-bi :ıı~m.lıe-kct

l• ı"QP ıdzı.~ hı\s.abına yL.:k&c-k ~ııs.il l-E' 'h..is.dl l'QO\.ı!"'.L!nZ,;.._ U--..vı::re i~ .:.rnt ay

rır-a ta. c•bı' ve r.)I( n ı .. :-c.""fı;•. eoeeıcttr, 

KAHT n ; KABI J. ŞARTl '\111: 

1 - TUr'~ oın•k. 

2 - İo .ı:·en:.iz hıf-k, le:"'i t11 'ctf r.<l<..: ):0: Jl.ıııce:k '-ı!l'1r.t \'f pb.liı.O~f~l:V~ ru·;-

~~ele:.iu<te 5llJ.1Bt!e (l;du~~ <:1.a_ .. l .1k 

1_ --- 14 y~nı cio'.<lunııı'~ v1.,• 18 y nı b;t!.11TWı.'.ş o!nı.u , 

4 - .&,.i,ı.lae&ık ın& :at.ıukıa. imı.bsn1~ k~, ..ı:"r.1?ıill •t•tlr.r \1J.:kçe, ınM

~roa\i(, ve 1Gbıat b :gı.sindcn )'.lill!4'-.,·l~ t1r,) 

5 - F.n aı orta K .. 1 me2unu o:rne..1..-, "t:.Jv..l 9l'\l•ye.sı orUvian 'ulıi.sc.A o!~n
)ardııın mcs!t.k oku~IJ'll\wt birn:ıc; sını:ı.:a tSıOtbul o:u.ourlar.> 

Jı(i;S.\BAKA L'llTİHA 'iL AllI: 

A~.:.ır;?, İstaaba1, (JiayOarı>aşa ve Sı? <-oıde) F..J.t•,.ehir, DQııkt~·. A!· 
y o.n , Im>lr K a)'3(.'ri, Aı:Sı.n:ı, ~Je:atye, Er.tiJ"'1m. şrh.lrteMdt' '~etlüe: ınt.iciür
lo<..Jeriode 1 /Birinc;~iJ1/M2 perşr:nbc glir. li yap;!.r.calc'.1•. 

TaHp:cr nili.ayet 30/Ey:(ı~/942 ta·W'knt: kadar imlth;_ın o:m~k i.;;kd.iklcl'i 
ff>larlf'ı-dr·ki D\'rr.ir Yo!ları i.,.Jetıı: .. -e ıt dür!&..lerine· b:tf.!!" o-:'r-ri"t"C 1l.C mü'ld:
caa.t t~lıdirlt-·ı-. 

D·~~ -9f':er.:e iltı;ıi.}")!ı_-'C'Uk ... .,.,.., ,:,.;,a~ar ş-s.iardır: 

ı - İsteklinin b:.ı ul.ı.nk~ h"'~ '-llO U$1t1Jn 1.otoc.~l 
)t't cüııd.ın·. 

2 _ :P.f<:ir~teı> wp~•· 0061 vryaJ>utı ta"7d1knanJıef;i (boolara ,. .. ı>ı 1tırıJan Io-
ıc.ıırofl<>r<i& to.l<be.ı>i~ bu &üıılru ba»n! giis1~n'Ccl<ı..:·.) 

3 - iyi huy k:ı,ıdı, 
4 - Aşı le.Ağıdı. 

l~lrtme rr'('ı'k.e:rJt;r..ı-.de bı.. · ır.a~ i:ı;trklıl:~:- yukard:i gt\6te~ ilen d:lekıç~ ve 
vı·s:k-a\ar"1l b'.ız.at işlet:r.e n.u1ı..r.rl ... kler:!le ~t~re?~·k b"ı• k:ı.yıt n,1~na:ası 

.. 1 <'ak!a:ci:r. 
Dtğt'f y:-:!e-rden ~r t'l'C'k iet~J:l.i.cr,20 den 28 e-ylü:e k~d:u· f·n yakı!! de .. 

n.ryol i.$a~onuna ge let<'k. i;..bu dilt·k~e v-e vftt--kala.:ı:t ~ .stJ...~c>.1 S' f nc 

('ı~tCl't'Ct"'k \~ d':e'~elPrini kayıt ettlrdi:~tt•n Ye ist.J~yon n .. ~ihi' .le nK.ıh:..:::-.et
t;k.tC'n sor.:ra B'fYt.>Jıa• €<lı'<:ek!erl tı..,.nin, 4.:r:O, Du:ncı.raJ ve ~~t.nl yazdıral·a~-

1. .. ''e b~ \·ı:,sika Ye ı: ltkçe 1c t.retıde i)\i.nci meıvi:idc parası.~ eeyah<..t f'dl'
cr~ -t."":'d ~. 

i~ :s:..ı.,~ ~ıcr rr.u.aca~t e1~A.l'rl i5l.a3yonıa gö.-e en yak.n ~;etıne nl«"
krZınf' a dr:ek o:ada imt:na.n. CJlrr:ağa mf t..-b":J.nlurla!", 

A.'lıt"a'; mUra.caet 'ta-rih.<'!'ond<iJ. t:en \"~~e""'nc göı't: 

yakın ;:letrr-,,e ~er~t:ı..:!l6 30/Ey ll!/ 942 ~<irn ~"vel 

g;dt'c6i. ieri t>n 

ye,ı: ... ı~ed:kle:i 
t~clirdc b 1 ı ı..:.rilitc--- <vv-eı y·t"~eb:Jecrık:m d-ğtr !~;etn1l' n.e"kezl.P..rin-
d...n en yakı::ına g'.dc":.'('k o:·a<ia imtihana girebil~L-kJCr"<.il:. Talı be yo~da 

k ·nt.rol e...."la!ı:lda. J.Zt'rlrrinde bti,J.nil •:-:ıt.:ak:arı J~bı.: yrc:'k.,; t. ı kstar roe
teı.urlaI'W1:ı gösterecek.e d' r. 

derhal iş.. 

l<trnc ~ü!'lii•ıCrtr..c m[l"!'acaat cdert>k y4lnl<:rınci;..icl veS.Jcat. 1 y-Jl<.a~da ya
~ıl<iib g·bi biıı.at alak~ J ttm..:·ye ve '«t'k ve k-.y;t nurr.arası ala.:aklar

clır. İst..ı..ı-:;yonl ... ro ..-.i.J•<1-c<'. •. t Cd-!:ct:l-;lerin, ı:erf'k trtnıt·-· · bcW!enı.t1c. üttr-P, 
"\!<ık.rt ka)"bt'.tnllemek ve ruha.Lsız. olmama< ve g<l'T€-k yukard .;.;.. ta~.lı·.<ie 

ı._. ~ı.nıo n:e.'kt'l'k ı.t.• yP.'~ ·b.: ~ek · l t:oo vaı: .. !ler:nı ı• l n . K: 

rt.rrrJe-1;, menJaa.tıer~ :cabı:oC..1.nd-1;·. 

iıatıf!d.ile.!i.n ~l-e=. ! m.e~ıız:erı~ m·1;·a("Qıai 1:~rlh'.e~n gO:·e ınilsabak.:. .. 

aan evvel yryahut mil9ob:ı.k.a<l"'1 90n'.'a işletme m0<!1r'ukkrird-e te~b·I ed'

lf'o<.k tar•h ve aMıtle:-d s:bhat h~yı.~:'("rlDCe muı<>yene~('fl ytıpı~ac:a.ktır. 

!\.1Us.abak . .a lm!ıd\Jnındıan '\'C nl'Uaye,.,r d&.ı &OlY.'Cl ist~~İ!(":, neticryl be4ç

._, ııı"k ı.ic L,ı<letrr~ mtki\Zlü«lerin<len a!.n<:.a.k':ilrı par-:;;sız St y ... he.t nı~~"and-c

ı ... "":TJC!er'Jt.• geldikl.eri 1.stasyooa tlönrcet-:.c·rd·r. Bun!a~·ıa a'!"a.!1,i.ıd.a. net:c. yi 
notJh:ttı y .. pı'.an şôh;rle:d(o. a!:r.n....'t ~liyen!<'.r bu!unursa b-l :ır.ı:...L~f' nı v~ 

oııaıdak2 adırrslerinı c.·:eY..c;ı: 1e :n .. n a~tı:ıa y;ızdınr,alı.ard • .:-. 
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LNısı - Hfl'ı' f<l<L<: ıı P T>g ·n~ı. 

(~i!ıo:i•l l'Rr.gın d. ~ndw•) 

lU ı;; lt:!<lyo Ç<><.°l!li. Kliı<ıu. 

19 !!O ?.'( nl-:ek?:. s .. at ,f.y:-~-ı ve 

Jar.s lioıber~ı:ri 

19.~ ~si 10 Da."'1<a. 

A-

1 
SOLDAN SACA: 

l - t~ı aı:ibu~da bir semt, ~ -
Eı'~c.k isnti~ m•ey\·a 1 3 - İki er
ıkek Öl'ıni yar.l)'ôil<ı, 4. - Ne soğuk, 
:-e ""'"k 5 - Nota Eı\Tcti, 6 -
Iman R~nk. 7 - İ\·k:;, U - I\:ıoa 
um.an, Gilnl<'rornb•r·. 9 J.fpy
\' a. Istitr a. 

19.SJ 

20.15 

20"" 

.Miizı<k: ş.·kıa~ 

Raci.yo Gaze•e.st. 

M ;t<"!..: 1-Li'~tn fJ.: kamından j 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

Şarkraır. 

21.00 Koo•tı~ {K.f.:l<krııazi 

lıır). 

21.15 

·rau1:y.\.-

21.45 Kon~ıHı ( M-e,lt-"K 'll" Konu., ·ı

yo:·). 
22 00 M.ü2 1k: RRdyo Salon 

1311. ı. {Violonl:ıt' • ·~c;;p A~ın) . 

1 - Kışın y::ıgar, B ~1a mü--
her.disi, '.! - &hk ifl!T~, Jlt;a-ğı

yz gİ<k"I>, 3 - ~n. Ml'l'ıtap. 4-
Saha , A~ık, ;; - Afil:ada. ıbir [i.'r 
•ke, Gün, 6 - Kı.s~, 7 - Biıxl<>n
i:ı'rc DQ,gru d<>ğ<I, B - 'J'c .,,; ka
yanın .kü.çi~i. kame~. 9 -
GliZ<:>l Sa n'at, İnecelf'vip sıl'< do
kuvrın. 

22.30 Mtmlel.el s aat A.Y •.rı. Aja ı.. 

Hıb.- !'l tri ve B o;.sala-r. 

22 45/22.50 Yarınki P'!"O«:-am ve K a

panış. 

DE\REDİLECEK İJl 'liRA Bl'RATI 

-.Tayyfı~ «rşaıt pr.:'Çn :ı.ı: > ha«v; 11-

daki ihtıra lçin ü.!lnn1.~ o'tı.~1 7/J0/940 
tarih ve :.:032 No. ,-,: • B ı• Ş..'l!°jtr.cie!l 

ır.ütea&,r~ fi*8:ln 3lıl n:.· ::ı~ mahsus 
ci..~az.> h.Ak;..ında'Ki 11.:ı~·ra ~·rı a'.ınoı!ş 
olan 22/IOı 940 ta rih \'e 3041 !'\o. \'O 

cTayyardl.rr .... r rn.iildı.:ıı'! · ık diın1etı 
ı.:cnnrmın taıWmine nH1{1s;;s lt·:t.ibal> 
bQ·"°uxMtki iht:ra iç'.n a::nmlıj o~an 

ll/ lG/ 940 tarih ve 3-039 n·ırııaT-11 ih
t ira brı-atla· ının ılı~i,•a f l t...,xie-:i hu

kuk bu kf'r:-e başk.atıne <iev-r ·\"cya
hut iht.i.ralıarı Türkıyro•• m~"~ii f!ile 
ıroym.ak. i~· in saliıhiyet duhl ve:-j rb:

lreı•Ci tNcht edılrrw'ket oLr.:ık a bu 
husııısa luzia malüm.at edinrr.(k ist:
Yf!ll!.e-r1n Galö.töda, A~l:ın Han 5 ınc: 
kat ı - 3 NoJa.:-.a. JtrJ:-ac:.at f•;y1~rr.c

Ieri il.an ounı::. 
) 

D ii nl..ii bulmacanın halkdiimiş 

§elli: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
g 

' 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 
ç A y K o v s K 1 
A y A. R • o R o K 
N A z 1 • T u N A 
K •• z A K K u M 
A N K A R A • • E 
y • 1 N • 1 R A T 
ş A • T A ç • R G 

E N ı• ı E qlE • M A 
KIRM AN ş A H 

--- -------- - ----

~ lstanbul Fenni Mezbahasının~: 
• Veteriner hıey'etinin lrontrolü altında kesilen ekst>ra koyun ve ~~ 
~ sığ.r eı:erirı.den y«pılıın \'C altı ay Şcnrnrr.arı:ct.i s<>ğtfilt hm a •~ 
~ d cpolarınria muh3'fcza edilen 

DAVUDOGL 
Sucuklarını her me:zeci ve 

Bakkallardan ~~ 
arayınız- • 

Sucuklarınıız İSTA.Nl~t:L BELEDİYE.Sİ harid imal c-diJen ~~ 
bihimum sucukların h er cihelçe fr,linde<lir. ~ 

~·~·~·...._.,_,.., .. ,. Lminönü Ta§rdar No. 4 Tel : 20558 ~·-..... ·~· ..... ·~ jl • ...,,,.~·--·--~--~ ~ L'T•._A.._.A._.4~A/ll 

1- lstanbul Şekerciler ve Helvacılar ve 

l p:~~~:~: ~=ı:!~=~İ:c~l:~ ~~hin hoha~ı yapıp sa-

tanlo.rm kendi }mal:ütında kullanm mak Üfler·: J.mcmtuzu alma-k için 

LORENZ 

1943 MODEL/ 5 Vt!! 6 LAMBALJ 

LORENZ 167 w. 
r~~~~~-~~~~~~~~~~-, 

• 
Alman Radyo tekniğinin en son eseri 
of an bu makine sizleri memnun etme· 
ğe hazırdır. Bütün Anadolu LORENZ 
Acentalarından temin edebilirsiniz .J 

IF TtlBBİYE UMU ıW llhlESSiLi 

Sadettin Sönmez M. Loğotetis 
İstanbu l, Sirk4'<'i Honsant'Ô3' an ban ttu.mara 'l/25 

T~kfon: 20112 Telgraf: LORENZ - İstant>nl 

1'1rlrlye Kömlr Satış Ve Tevzi Mlesıeıeslnden -
SAYIN HAL Ki MiZA 
30 Ağustos 1942 tarihli ikdam Gazetesinde in

tışar eden ve hakikatla alakası olmayan (Eti Bank Ci
bali lı ömür bayilerinden ) başlıklı ilan üzerine aşağ1• 
daki husuııah tavzihan sayın halkımıza bildiririz. 

1 - Kömür bayileri Eti Bank tarafından intiha~ 
edilmemektedir. Bu bayilerin Eti Bank ve Kömür T ev
zı Müessesesinin namını kullanmaya hakları yoktur. 

2 - Maden ve kok k Ön: ürü bayiliği yapmak is• 
___ teyenlcre luzumlu müsaade mahalli Belediyelerce ve• 

rilmekte ve bu şekilde bayilik yapmak müsaadesi ve• 
ri !enicre müracaatlarında Müessesemizce kömür veril· 
mekle iktifa olunmaktadır. 

Mj·....h;:-.t hak'k.ını k~J btc~er-1.t>r S:hho.t nuıa-y,•ncsindc v~ n:W.e .. ba1<.a inlt.:lı:ı- cüzdanlarile bc:aıber Cenıiyet reisli ğlnc müra•:aa.t €"trneleri iliın o hı nur. 

n;.nda ~;,.za~ll:.lırın ndrf'::!;('rne !.pbligat yapı'.ı.r. \"e Ank '"l"' 'k'lldat' pa.- ı lfllı•••••••m•m••••••••••mı••11•a... ' 

Bu bayilerin satışları, nakliyat i~leri ve depola. 
rındaki muamelat kendi mesuliyctleri altında ve 348 
sayılı Koordinasyon Heyeti kararnamesi hükümleri da· 
iresindc cereyan etmektedir. 

r;ı~lZ se-ycl1atJcri Z)TlCa tPınin olunur, r 
İ~ meilek o1o:,.;ımdo t.h5'1 edrn'cr b•ı,,.,,,, ;;- n'etbı, i \ıı•r"'le W>L ; Yotı'ı YEN i KOLEJ Yatısız < • • 

t~~rtu~::::::.::7 iş~';::~:g~-~~:·::ı:~~~~: :·~~;_~~-~-2--·!k_·~-o.-9~-:;_·~--- 1 Erk:;; .... y~:ı~ Ya;;~:, <li' r i>ir.< ~mın;·~~~· ve~:;~n~~~cc;.,~n "":.:.: .. u:~ ... s::E::v::l:::L::sıı:D'·m·QE::s:::·"-11 ____ .. __ ı~··şllll!çı:s:l!IEİ•·A-·L-·l·N-·l-Y-·O-·R------
NURUO::;l\IANiYE CADDF.51NDE uust:si ' K•·)ll , •• k::h ,ı "'""'~" ..ı,.,.nı: 5 an ul ektrik, Tramvay ve TüncJ 

1 

ııiliat ve inzibaliy;ı,: ynkınri.o.ın ilıgiltıı·ı.tkt.r. Tt 411:>9 IY~ 1 J f b El 

• • • İzmit Deniz Sa tın alma Komisyonundıtn: b~şJ11oını,tır. H
0
r eun "' '"""

1 
! Sşletmeleri Umum Müdürlu""gY u""nd""'JI •• 

VENi NESiL iLK OK ULU <<lılrbihr 
1 

.... T '·h·.n•nı· F·:. Te-n·na ı Bi1.ha36D k i\·i.i..k sın.iıcor 'fl. üc- 1 I -ı11tnıl-r m• "-Ji ı~ ... i ................... . 

YUVA - lLK Kız-ERKEK 

Tuıi<ı;c - Fransızca öğre-• .m. Yu.-ada yenilik. Bu ·ıl orta kıısrc.ı 
da a;;ılocad<tır. Heıı;ün saat 9 - 17 arasında kayıt yı:pılır. 

~--------------·--------,, 1 POKE 
T raş Bıçakları 

Cildi tahrlı; etmez, 

cildi yumw;atır. 

.'ler yerde P O K E R 
bıçaklarını arnyınıı.. 

ffl 

tzaş 

----

_ .. ·" . z ~"' c. •• ı :ijıu--~SI .çın gö'11<'1'€X:ti:İ ı ·.h·ı..,_·eı.e '°(ır t.<t.:ıt·k• .•~ 
K s J,ira Kı. rt::tleri oldukça tenzı1 ı.d•'tl g:'!'idc-n c.. ...., ,v• urı.oş. n. mi.ı.rac~at!arın c:vı;;1~.;c . * n.e.rr:ül kur..ı~ l:Jd.ör ucret \.er.ı_Jn)ı('lk Yf:. ayxl(.'Q ("\'1 iJ e j~ yt'r.i arası.ncia JnC(.'("aFıj St")'o:-

4
"'3 o "'.d.ır.•, ve. sınır:ara ]( •. lıL. oiuna- hut ı(ln_tr;ı_nıvgy \lekn,~. """. hi.i~ye1.i ~ c·lbJsr.ş.i, ve ek.n~;..: ı!· ' br be- ,·.ı·•-

Ro!·r.o «-ylin yağ> 18.000 150 50 ~ 5 v b - .• , 
> > 6.000 150 5~ 1354 50 <.'<ı1< t.oılL-be mik~arı tah<lıt cdı!d!- 1l' YE'r,-{g oc v ··1nı• l urt•Lıyle 12 Mar.'.l~-O.t, 9 bobinor. 6 t~ .tı t:ı. 14 t.t· -

1 
_ Yukil'.'d.a. yaı.ılt 1~4 kal' l"l yağ ay 1 şartıı.ameôf' bir veya &)'l'l ayrı to>.- ~ ti ıçin n:.t.iracaat.ar1n b;r an ev vf'J . y<'<.:.ı 4 lorııG\.·ı, 6 sogu.k denir~. 3 s!Jjcı, 3 reYıey<mcu ve 4 ,_ !Pk4."fk-!:·Y~ ,iJb. 

,:ip;ere iha.1l' edılme-~ \C bir parUde alın~ak sart't:y~c fJ""_arlıid 1'l 14 Ey.ül 942- 1 y:.pılrr.ası tavf.~C o~unur 1ya'; \"a,·du·. 
f Pa;uır!csl g-.Jf'liı saat 15 d-c İzmtltl' Tell.'-anl~ k.;.tt)!.~tt'l'dakı kCı 1n:<::yond:. y~pı:acfıkt"'. ~ Mu~C\'1 Lı.sesi Mliriürlüj!U - 1 

2 _ şar+r..amesı kon1~yorıda görü\) >:L::. İ-st<k::ıı~r·n hi2al,.rınd:ı yazl'.l 1.t• - ı -------------- .. A.sıke!i,k!c al~tıkatiı olnny1ln iıs'..ekltlcrh nüflııs hLi,•ı)·<·t cıi.ıd n, h·lıf::;ı·Jl:,,1 
m.hı:ıt:arı.n 1 ,g:ıt. i.iça:fı. ,esıka!.a:·iyle bi Ekle ~Ilı giın Vf" s~aı•.e komi yona. vrr- RAŞİD RIZA TİYATROSU k-...gıdı 4 ad-c~ -vıısı.ka. fotogra(ı, ve şiındiyc k<Adar ça.ıışm.$ o.d.ı.11:!:ı ı 'l~' ' ı -
rı~c!rrı 9719> Halide Pişkin beraber le:-drn alın.Pıış '->" 1 hiz!~.ft \'!'sikalariyle b'r1·k~ 15/9. 942 Sah g >u •:-tat 14 df"l 

17 ye .k;.tlar iaart·nin ~1<~"0 Hanı zem n katnd;lıkt Z:ııt İş.ı_·r Sic ı M .. .ıtf.ü. 1. --------
,.-~- L EY L i ve N EH AR l ---'\ 

BENlJA F R A N s 1 z ERKEK 

İst anbul Galata Posla J{utusn 133<! 
ilk \C Orta :1-lrktebi bitlronlc:r içi n 
İhzari Franı;ız ca kurlar ı \·ard ır . 

LİSESİ 

KLASİK \ e l\IODE"N' TEDRİSAT 
Olguıtluk imtihanl.arrna lıaı:ırl:.r. 

Kayıt mııarocl~ Pazaı1~si ,.e Per~.ıbe guııleri srıot 9 dan 12 ye 
kad•r yapılır. Okul 16 Eylül Çarş;ı.nıba günü rıç•lacaktu· 

He1· a,ı:~m ııa! (2l 30) dQ Harbiye
dt:\ Ee~v;.ı Hahç~~.:m . !! cılatuı"ira ıus

rr.uı.da. 
Ru Gere 

HABİBE TEYZE Parasız Biçki Dersleri 
____ v_o~d~vİii; İi!İİİ3~iiiİPİİİ•İİrdİİeİiii;&"-l .ıııa..ırıf V-ek 1l1~ Erkı::k Tr~li'k Okulır.ıda gt>"Ce dt"ıierm1 t;ı.· rrnlı sr 

cı~ -- U~ ~ i ·,z ~ biQki dip!crrıns~ \eriJ~r. İzaha t için Divnnyo-lJndaki Ok'ul..ı mU:·ae:ıat. 'ftJ 
O=>~""' ıu~ ( .. .. ,. ... o.! 

cn ...ıcD ::> a: ~ •• 
·- u>'.! ,,.a-'t, cı<:> ı... 
Ct' --;:;;-zfI•<~.!;.. 

O Oo ı: ol C 

1 ·-~~-~~~~~~~· 

-------~ 

, 'OOKTOR wl ,,_ Gö.ı Hekimi 

~ BELSAMiTOL ~--. , 
' idrar yolları ilt.'hab1, yeni Ye es-l;:i BELSOGUK LUGU, idr ar '• lstanbui Deniz Komutanhğından 

1 . ,, 
' I' 

DOKTOR 
Balız Cemal 

IF eyzi AhmetOnaran 
cfLDİTI!: 't'e z ü nr.EviYE 1 Mtl .rEHASSISI · 

C BabıfiJ ; ; Ankara caddesi Cağal- ı 
1 Dr. Murat Rami Aydı;ı ı 

Beyoğlu - Pannakkapı , İmnnı 
sokak No. 2 Tel. 115531 
Muayene \ ' C her fürlü göı 

(' ~-:-luf;:.ı, mesa1'e ,.e prootat iltihtbı. !Jistit ve kolı siı?tiıtlcrc, ~. 
• bobnı'.< rnhat.s'Zlıklarına ka.ı"f}L en mükemmel bir ıliiç BELSA- '~ 
• MITOL"dU'f. BELSAMITOL kullananlar yuıkanda ya0<ıl ı hasta- ~ 

blolard"n çalbuık kurtulurlar. Bütün & zane ve Ecza depolru-ın- f. 
~~·,,,,/''·-.:"T.-....-.-..;:..~:.."A:--.."Mf .. ...:. .-,,,,:-~.,,,. dan arayınız. 

AS 

nenı Lı...-f"' ine vı.• G<'d:k:ı Olc.ııhına k;1yıt olunan tal6be:ı•riıı gec;-mr sınJ;. -

1 }a:'ı 15 ..,e 16 Eyl(ı l 912 günleri yapı~acaktır. HC':•haPJ bır ımızt•rrt yüziir-den ! 

l ıelaniyfl\Jerın imttl1an:.ı1•1 b;.ıı;unlerde-!1 ~onra yap:im az. Bı.:.tu!l to.l"bt'!erin ba 
t.;..-Thlı~rd-e Kası.ınpaşad .. kı ık.ayıt ve kabul kom:syonunCa. saat 8 ek butuı~rr...ı:orı. ı 

. t977~> 

K 

LOKMAl'l HEKİM 

1

1 DAHİLİYE lltÜTEllASSISı 
Diyanyolu 104 

f 'l~a1cne ':ıleri : Z,5 9_,6 Tel: ~t3!!,_ 

o~lu Yokuşu Köşe başında No 43 ' amf"livr.tı f1karAVR nnrnc.1zdır 

5abr:p ve B~mub.a.rriri EtfT:'l İ22'C't BENİ CE - mşrıya t D:' ... ektoru 
1 KAR . . 

ASILGIN SON TELGRAF M.ATBM\.SI 

LONYASI 
Gri ıı . "\ez.lr, Romatizma ve so ı;-uktan tenllüt cclen has talıkları bir giinde i) İ eden h a y ret dıa bir kolon ya d ·r . K a lb iizcrine bir parça siirmcldc heyecanı tesk' -~ B . • bili 1 . ki • · k •

1 
I ı • ~ ın t..-uer. as agnısı ve ı 1assa nez ede rehce'c \ · ektılakların "rınafl ~- - ki 

eıt5Cl I .-c >ll{fon uı,'lışl urm:a a ve ıyJ\.eN• aıııa.k a kal ıycn iyi edu . Roınat.i:una oJan ~eri rnasaı· e tmel idir Sob uk a lnı et' . h ·t l ki _, .. d h , . - . > , ı, ' n w~ınır s ıınııe e , . .. . a n ıeesı as a ı a""' a vueu un cır ı.au.ını u~u ştur mak ~o.k fa;)' dalıdır. 

Şişeııi 75, 1/4 k:!o 25e lmnıştur. Ha,an Depos u H Şu.bclCTi. 


