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Gazeteye g&ıulerilen evrak iade edilmez 
- -

EN SON TiLGBAf LARI VE HABERLERİ VEREN AKŞAM GAZETESİ 

şte Milli ldrak .. 1 Stalingrad Düştü mü? 
''Bütün ,S'atıcılar Kendisini 

Hükumetin Memuru Sayıyor,, , 

e:zde de bütün tüccar, satıcı mü tahsili 
kendisini böyle sayarsa 

yenemivcceğimiz çeiiniik kalmaz •• 

ETEM iZZET BENiCE 

Bu sabahki haberlere göre, 
so ak muharebeleri 

hala şiddetle-devam ediyor 

Doktor Refik Sa~ da.on nizanıu j O halde, lıNşeyin başında ve 
bi.r milletin tabi ola.:ağı lıar:p ik- 1 ı.onunda en kunetli dayanak ge
t.sadiyatı şartlarını ikame <>Unak. • lip milli &eciye •·e idrak ülçüsü 
bıı şartlar içinde düJıya bıthrwıı.ını i içine giriyor. 1'iirk milleti; l'iirk 

Şehrin müdafileri yeniden takviye kuvveti aldılar 
1 -

rıı az kaygı ile atlatmak )Olll'Da v•lanmın selamet ve saadetini 
ı;ıtti. }':>kat, de\let büJıyesİ, orı:a- korunıak )'olunda milletlerin ha-
n,zaı;;yon e~ikl:ği nıer]ıu.nıu tuıt- ) af bbiliyetleriııi iıntihaua çe· 
ıuı;ıı gidiş )<>luuda ~ok yordu ve k•n bu kıyamet güuLeriJı<Jt, re-
bıına-ltlt! ş.itliğini isbata muhtaç olmıyan 

Şiıık.rü S....acoğlu, d-evlet olori- yük.sek bir milettir. Fert fert ru-
k>ini (halk - devlet) işbirliği ha· humwu.n engiııii·ğine hakim va-
linde kın.llanmaıı.ın, milli idrak \'e tansever öziinıü?.ii ortaya koydu· 
şuur muhasebesine dayaıuııanın ğıınmz güu ınulı;ıkkak ki, palıa-
t"dbir ve şa~tlan içindedi.r. !ılığın maskesini yiizü.ndcn dü-

Her iki sistemin de desteği şürmüş, gay~şruluğun ve gay-
• •,:ırşıl.klı i~·i niyet \'e anlayış•tıT. rimazurhığun hançerini eli'lldc.n 
Bir taraf ne kadar iyi organ.ize alınış bulunacağız. 
olursa ohun karşı taraf iyi niyet İşte davanın nıWıa>ebesi ve sır-
ifadesi içinde bukuunazsa mu· rı, işte miW hedef, işte pahalıu-
L.s~ ınu,a-ffak değildir. Yine ğa karşı mücadettı silalu?. 
bir t:w-af ne kadar 001 iyi niyet ETEM iZZET BENiCE 
sahlbi buluJltırsa bulunsun, ne de- l-------------
rcce serbe..tlik taraftan olu·rsa 
olsun mukabil iyi niyet ve olgun 
Rnl.-l·~ı alamazsa. n1atlup başarı
ya \'araın.ıı. 

O halde, Şükrü Saracoğlu'nu 
iktısadi poliıika"mda mu\'affak 
ı..laıcıı.k, Türk vatanıııı lıarbiıı dar
lıklarmdaJl koruJacak birinci 
şart: Verdiği geniş imkanların, 
giisterdiği hudub11z iyi niyetin 
haJ..k, n1Ü:,i11hs.il, tüccar ve satıcı 
tarafından rr.ük.,nınıcl bir anlayış 
ve ka~l.lı.lı iyi niyet \'e hareket 
g •tenn<' i ile kar~ılanmasıdır. 
Yeni Hü.küınet Reisinin tutumu 
ı;cçnıi~le bir muJı.aye•e ölçiisüne 
tabi tutuluroa pek ç<>k noktalar
da lehte ve a~ikar bir teıı.,ddül 
kaydeder. Bu, memleketin krah
lığı, halkın ruhathğı bakmıından 

1>11~ ü.k ve iimitli bir kauuıçtır. 
la~ madddo>ri.nin ba7Jlarmm ge
çen dcvreJ·e nazaran fiat tereffü
lerine maruz kalması ''C halkın 
mai~etini taz) ik ehıı.,.;i ise hiikiı
metin ~c politikasmdaın d<eğil, 
tiuret alenıimizd.o yer '"•nlar:dan 
bir k.ı!llllının fazla kazanç husına 
düsmesinden, hükiımct politikası 
al;yhinc mul.tefü oyunlara baş
vıınnasından doğmaktadır. 

O halde pahalı.Irk · tabii sebeyler 
dı~ında • a·normal., gayrimeşru ve 
gayrim;uurdur. Bu (,ayrimeşrulu
gu ort.ıdJn kaldırabilmek için iki 
hareket mihveri daima ayakta du
racaktır: Hiilriımet ve belsdiyeler 
mitrakabesi, balkın şu·ur ve yar· 
dınıı. 

Zam.anla, sılu ta\..ıple, nriiraka
benin artlınlm86ı ile, halk, tacir, 
~atıcı, müstah•il satlarında dava
n•n Ill4.lhil·\'.t \'C:. manasının gün· 
deJl giine anlaşılması \c devamlı 
bir telkin ile aydınlanması ile 
~ok mlisait rıeticele.· alınacağına 
inanmak l;hınıdJr. Yine bütün 
bunlııda ber:ıber •nıulıtekiır, i6tif
çi, vurguncı .. şu ve bu gibi gay
rinı~ru \'e ,a}·rit11azur kazanç 
erbabını en ağtr ve ~iddetli bir 
takibe nınnu b.rakmak j!ereke
Cl"ktir, gerek\ hale ı:inn~lir. Bu 
durum içiııdr) iz. 

t·akot. hcı~eyd;ın öııc~ şu oüm
lrye dikkat: 

•- Biitün salıcılar kendisini 
hiikümctin hir m<."muru sa)'IJOT-• 

Ilı•, Londradan buraya akseden 
bir cıimlcdir nu cilnıle bugünün 
dünya lı•rdimerci ·~inde fert fert 
bir milletin Dl ~·apması mum gel
digitM en i~·i rnlatau, ,·uzuhla ifa· 
de eden n nıillellerin gidişine 
remiz ve rohber olmak gereken 
bir fikir ve prensiı:ı manzumesi
nin özüdür. J~te, ŞüKrÜ Sara<'oğlu 
kabinc-'iniıı ikame etnıl"k ietediği 
ia~c ,·e ;ktı :>t politika'1nLll rııhu 
da budur ve milli 'Jrak im pren
sip ru.hun kavrann1asındadır. İn· 
gilt«.>rede olduğu gibi bizde de 
bütün tiiccar, satırı, müstahsil 
kend.isiııi böyle saysr, bö~ uzi
feloodirirse ycnı>mi~eceğim!z hiç 
bir çetinlik, hiçbir dan blmu. 

Anıiral Namu
ra öğleden 

sonra geliyor 

Yarın Ankaraya 
gidecek 

Amiral Namura ile bir kontr
am:ra!den mürekkep b1< Japon 
askeri !heyeti bugün öğkl n sonra 
hususi bir tayyare ile Berlindoo 
şehrimize gelecek ve bu akşam
şehrimizdc kalarak yarın Anka
raya gid~ektir. 

Heyet hükümet erkanımızla te
mastan sonra şehrimizden tayya
re ile hareket ederek Balkan hü
kümet merkezlerinı ziyaret ed
cektir. 

Şevki Berker bu 
sabahki trenle 
Sofya'dan geldi 

Hariciye Vekale1i Umumi Ka· 
tipliğine tayin edilen Sofya El
çisi Şevki Berk;ır bu sabahki 
trenle Sofyadan şehrimiz" gel· 
miş, Tokatlıyan oteline inmiştir. 

Yeni Umum.1 Katip şehrimizde 
bir müddet istirahatten sonra ye
ni vazifesine başlamak Ü.Zere An
ka.-aya gidecektir. 

Kumaşçı Brod 
hakk~nda yeni 

bir tahkikat 
lzmir'de yaptırılan 
kumaşlar İstanbula 
getirilmiş, sonra tek
rar İzmirde satılmış! 
Su'!taıdnnaımır:da msrl.41 kwı1aşçı 

Stmon Brod ve tezg:1h1srı 06\ ·d, ına
jazalanncta müılıim nıok1ıa.roa mal btı

~u ba!<>e Anad<>lı.ıan ııckn bir 
nU1h"f'Vıe mal \~metııişıier ve yapılan 
ua$ırmeda c'2lli ırum.ı,Jar bulurnmııc 
her ikisi de tevk>I: oluıınıUljlf.e<dı. 

M;l!J Korunma lllü.ddclumuml!iği 
yaptıtı tahkAoaıtta Brod mf......,_ 

yon; bir hiJeıkj meydana ı;ıl<lln.ııştır. 

Sltnon Brod.1 İ::.'7l.it"dıc.it:ı ~ mensucat 
!ıabrik"'5ıne 1o1maıiadığ• ku~an ııcfı

rimi>ıe ııetir>mıı, ve tekrar İ:ıırr,;rt' gVı:ı
de~ onıda inle No,·aı"O imı:odr bl
ris:iı:ıe .J{Uc&ı:k f~!a 8ô".tm1ııŞtır, Kumaş
ların ~;ı,wa. ge;;p ıı'ı.me..i.. sırf .r;at 
yül<soitmek için yapılan bir lı \e telalı:
ki <'dilmiş vıe bu "i lıaidunıtio. da talı

ICkata bıış~r 

1Ruslara göre, 
vaziyette bir 

değişiklik yok! 
Loodııa, 18 (A.A.) - <B.B,C:> Rus

y.atdan Bftlcıı eın son hıabter1lcre g()!'e. 
S"ıal>cıgra<loda eroslı d.e~ik olma
rmştır. ~ışın.;ı.k>r Mmdıoıo<'lıo da de
"3m cdi)'QT. Tı..tıliı;'<ICI<! ı.ı.e flÖl'>l, sııa
Ji'!:>.,g·r.ı.dın Şimal Bah.sı.rı:d;a Rus DlUk.a. .. 

bil hıiıcuıınlnr<l'Je <hırum ~ti!mii
~ ... D~run be.- ne~- olurııa 
o:.sun, müda!iİCrin rm.iko'\ıerDetirri kır
:mak ır.akaodiyl<' J"'.ipll.ğı hüıcunlar de
_,, ed>yor. Almanl.ır :ıeıu- soit.ııt<le.

rına gi.rm1y.c ınuı:a:ftak olmuşlardır. 

Şimdi ~ı-!lt ııci<ak mubard>Eieri 0-

ll.J)'Or 

Bir Rus biriıği .iki &iıl~ M A.man Sokak muhııreıbelerin,de Alman askerleri 
-mı iırba ellnlş ve 1500 A.Jm;ın ı---------------------------
öWürmüştilr 

Rôyt.eriıı Moolı:CMJJC!an b>ld<rdiğmıe 

itire, bir lk1mm Al.man iar ştlbriıı dJşın.

dııılloi slpe.r!Erdedir. Şeh.r hemıı< «•nl
m.a mıştı r. Ruslar, Wrb'.n .ş\l şiddetli 

dahl;ıa.l;:ınnoo. blw•yc kUIV"l'llleri al
rnı:ık l.aıc! Ll'lıar. 

Katka<ı;yMla Mo:ıxl<1lc'!a d<işınBIJ hU
cum]ıırı 1ıar<IC<Llmiş, Aimanlıır ma<· 
kün bir mallwıl.den çıkarJrn,,.ı.ı-. 
Nworosr.k~n Ccnı>p Doğuounda di\ş

mıan :trucumları pti~rti~tür. 
Ka radıfınt21de iki MMt·v.er nıB\J'İn ge

()J(>vamı Sa: 3, Sü: 5 de) 

Madagaskar da 
muharebeler 

tekrar başladı 
Umumi Vali İngiliz
lerin şartlarını kabul 

etmedi 

Di O SUırez 

Nosi 

-ı 

Lüksemburgdal Cebelüttarık 
bir kısım halk limanı önünde 
Alman ya'ya Mihvercilerin 
gönderilecek bir denizaltısı -Son nümayiş üzerine 

idamlar yapıldı 
Loııdra, 18 (A.A.) - <B,B,C:> Lükr 

OC!ibwı:tıa \V"Pı;an bii:yüık n umay ;ş üıc
Nne, bıu1ldB&<i mi kın büyü.it bir kıs

mı ıbaıll<Ja l)'(lre gtındıe".J..'C<ll<ilr_ Bu al
i<' l<?r, büOüııı efradı •!e bini ikl.e Alma!n
"" d.ah•Jo.rnıe •S'<oo e<MOc\'kler<Jr.. 

Nüma)';qin başında bt<lunarııJaı<lan 
batlan id<;ım ed>lm;ş, lxı~ıh>rı da 
mahl<eme;re \•eı>lrnişl;r, Nümay<;, Lük
str>b'1J1".ın Al~ •ihakı üzerine 
yap•lmışll, .;__ _ _.,... __ 
Kömür Narhı 
Kaldırılmıyacak 

Kömürcülerin müra 
caatı reddedildi 
Kömfü-cülcr bel.etliye iktı.ast 

müdürlüğüne müracaat ederek 
kömür fiatian üzerindeki naıılıın 
kaldırılmasım iStemişkmii. İktı
sat müdtirliiğü bu müracaatı tet-
kik ederek bugün için. narhın kal
dırılmasını iıcap ettirt"Cek bir va
ziyet görmemiş ve teklifi reddet
miştir. 

• 
Alarm yarım saat 
kadar devam etti 
Lal-..ına, 18 (A.A.) - a;.,. düşnen 

~Uıbırun ircıı 4 ı.l&.Une taarruzu. 
üz.>:•;,,,, Ct'iıelüttarık'da dün bü.t'jn gün 

oii""'1 bir llaal.i:vet tıöre ça~ış<ır. 
Tehlke ;şa.re\i gec<- '"' lm;şt.r. Bir 
\'ık projekmler >şıklarını "d<>rlınl ~a.ı>
razlaanışl:uıdır. On. on iltd iooda<" •ert 
bü.c1.1ın botu boğa.oda <k>i~şrr...,ğa ~
~ "" dört layyare 1-laruruı:t.ır, 
Tayyareler w bücum botları tnr.afın
dan atılan su alb bombal.ıırıııın p;.~a
dığı. iştüı,,;,llr. Alinn yorun sacı .u.r
müştiir_ ~iğ<!ll' Cı1rC dıeınlizaltı 
Malııa.)'la 2.lltıllfn i!ıe iki kım'"hörürı ve 
bi'ı- l"'!t rnU!ıril>n bdun<J.utu liım:m 
medhal"'1 tı'r kaç m~tre oounde ~ 
,;; !r1Ü9lür. D. nız:ıHsya h;ç bir ~ 
isa.be< eim<'<l;gi ııa.11!11.0dilım<i<t.dlr. 

Sıhhiye Vekil' bu 
sabah geldi 

Sıhhiye VekHi D<. Hulılsi Ala
taş bu sabahki trenle Ankara.dan 
şelhrimize gclıni<§tir. 

Ankara ek.ı.-ııresi yo:larda bazı 
karşılaşmalar yüzünden bu sabah 
kırk beş d3kika rötarla Haydar
paşaya saat dokuzu el'li beş geçe 
varmıştır. 

mba~===ı======================================I 

~~~99~as~,U:~'::ı 1Makarna, Bisküvi ve 
~:a ... beııin tel<:.: :şı:.~ iham ur işleri imal ine 

Madagaskar adasını 

göııtcrir harita mu··saade edı·ı,·yor 
Londpa, 18 ( A.A.) - B.B,C:> Vişi 

Rad;yıoeu, heır:4 ~t (.0. i!rl-"mı •t<l<: be-
T&beT, Mad.~ar t:n.unıl Vah:Si An
n..t ~~z 1">1<.!illc·r'1: n'<JdeCJm;.; '"" 

Fı"an6ıı. k' l\°'\"'t11lf;rl yı>niıdrn mtık&.\.>ıe
m<'l.c ıxı.ıı,,.,-,,,~ır. 

İr4:'.tizler T.a.."l01aDr1·: ~ch.-ine 270 k~ 
lom,.trf' n'l('ı:Saf("().) b ı 1undn Mfih96i.nı

cop şriı· · .J·« ,-~-rr:ıv!a.ıUır 

Macar semalarında 
yangın çıkaran 

bombalar 
LondrG 18 (A.A.)- BB.C. Ma

car radyosu ııwrkezltrinden kur
tulmu-ş b:rçok düşman balon'.ıı
rlllın Macari.stan S<'malannda uç
tuğunu b:ldinni§tir. Yakıcı mad

delerle dolu olen bu balonl.ar yere 
inillıee kendiliklerlJ'lden ya1ımak
ta-dıriar. 

Ekmek 17 kuruşa 
'~--------~--

satılacak 
Belediye iktıs.;t müdtir!üğü, fı

rıncılar"1 ekmeğe zam y~ılması 
hakkındaki taleplerini muwı.fık 

bulmuş ve 600 gram ckmeğ>n 16 
kuruştan 17 ye çıkarılması icap 
etliğini tesb:t ederek bu husus
t<.ki kararını tasdik için daimi 
encünıc-ne göndern1işth-, 

(DP\'&mı S;.; 3, Sü: 6 da) 

Norveç kıyılarında 
20 gemi batırlldı 

Londm, 18 (A.A.) - NOr\'PÇ oblo
kası r'lfı>de s<kı:a•şmal<l<>dır. S<>n J:af\a 

ı zari'~~ ~o A .. 'nl'Cn geıni 41\.-'D b..-hrı,dı- ı 

f:ı söy~·\('diJ', 

KISA-,,;C;;'";.;:· = 

Hey Allehım r .. 
Ellronnıa .. tcdbi.rll'rinin şiddetle 

aleyhinde buulnau ve nıcrhıun 

Refik Saydall>ll hergün bfr açJ.k 
mektup suıuın Ahmet Eınin Yal
man·m gazetesi şinıdi piri.nee el

konulnı.ısıııdao ötürü piyas.anm 
me.nınwıluğıınu ve kendi nlemnu
iyetini belirtiyor. Bizim mahudıt, 

- Ne dersin üstad?. 

Diye sorduıın da, gülerN<: 
- He-y AHahmı! .. derim .. 
Dernekle iktifa etti. 

A. ŞEKIB 

Pamuklu tevzia 
teşmil edil.yor 
Yerli Mallar Pazarları bulunan diğer bütün 
şehirlerde de pamuklu tevzi edilecek 

Beşiktaşta da şube açılacak 
Sümer Bank Ye:·'! M;aHor Pazarlazı İ 

1>'1'111,,; pıımuldu "°"'"""'"' bu ayııı ba
ıındıa bi!;ı.ca ve satış durda."Uldu. Bu 

'"""'" uıdlnda, islıı.nbulda, fillu• ba.. 
ıııua lıq metre h<>i<ıl:f.T!e mdı'leli! 

pamukiu 96P~ dört bıı\'UI< mJI'°" ~e >ev.>i frubraş buh::ım•ıkta
dır. 

Paz&rlar, iloinci p.omtJk(u tev:ıiatına 

~ üızıeıre hacırr Jclara devam 
e»m~. Du tcvuata ôıılSn'Ü:IX!eki 

;;;y ""'1 unda bor; !ı&n.b<k ()(jc'hr. 

YEl"li M'111ar Pazarkın Müdür]üğU, 
bu devre pamuldu ~ziatının, ma~
zal>arın bulunduğu l>litün febrlrre 
te$11.iline karar W'Tll~ r. Bu te\.-z.i.at, 
maf:ıaoıalacıoı b;;Jundt<ğu büt<in ~r
lleıro~ a,.m -- bıııiıWooaılı: wı 

lli!'D U8Ull" :t'IPı>:ıco.ltttı•. Te'·""'t mil<.-
1r.m. 4 V>eya 5 ffi"l!"e O;~k1V.'. 

Yerli Mallar Paz..&tr:.C.rı. btı sene 
~ D.ıv"n yenl )a.ıdı .ıci>ftyl', 
m<!kıqı m<i<!L>•Nkl.....,dm go<'bN"<.ftc

ieri ibti,-8(' w..ılıüL!arJYlZ., on ~ me!
re, )Vtılı ~top i.ht·yo.-t:l!'4 t: lv~M!51J. 
p;arnıı...ı.lclu ~Lir Bu t<:v7i:ııtı ye.pa
~t·!t .-ruc:te J~'a_;..r.:; !11 ,n ~. 
1*hlrı flamam 1ar.ımal\'.J .r 

Bın"!\IQ, Eraz: ve Bt .k .... 1.:ı da 
reı- ~!be eıçıln-:ı.$1 :~ bazı~ Nara b:ış
lanmııştrr. Mağaila m:ı:l al!e:-ı kir~ 
mtŞ, ~t yapU.mıya ba~r:.1. şıı . 13 ... 
.-ıt10ştol<Ji şub~ B:rine~eşr'1l"1 on b~ 
$00.: açıı..c.ıktıı·. D;ğc,,. , Z,,:' t rin de 
"""'atı bir a.ya k.a<IM lıımamlanB<Ciı: 
vıe d.eoıiJa( aç'1acak '1 r 

Bakır öyünde 18 
yaşında bir genç 

tüfek e öldürü ü 
Dün geee Bakırl<öyünde üzüm 

hırsızlığı yüzünden feci bir cina
yet işlemniş, 18 yasında bir ço
cuk tiliek:le öldürulınü . .ıü~. Had.i
se geıce yans:ndan sonra saat 2,30 
d.a olmuştur. Halit isminde biri 
yaruıta aldığı dört arkadasile be
raber ve bir araba ile Ba.k:lrküy 
civarında.ki. bir köye gitın~er n 

(Devarr.ı S•: 3. M, 5 dt) 

İngiltereyi bombala
mıya giden 2 uçak 

1 
Londıa, 18 (A.A.) - iik:I Alroon u- ' 

oai!ı dün O..nl\P solıılmdıe bir ine>Wı 
~rine ta.a.rruz e~y ... )' ~niş~ dıe. 

ll!Q3l<lanmı:z 1ıara.iınd<ın ıı:<',.; aıtrlm" ve 
F\-anse sahili ü""""1de d cifürulırctlf..ik'. 

Amerikalılar 
Pasifikte 3 

gemi batırdı 
Lo;ıdna, 18 (A.A.) - Ycn.ı Cr..ooe 

ı;<>rpı;.rmlar oldukça biiytlt bir illik· 
,.... .. ımaidıııdlr, Müll(i: uça1:lan· 
S.ma.I Doğu kıyıswıda Bura lirn<>nına • = r1n11ıı:ıero;r iıır• nınvn:ıl.ıırıı>. 
dan 15 i Wırip ediJnıı;f ·r. 
~'la da J:aı· Zott alcın· ycıp>]""'llr 

br. 
.Amer-..., ~tıı..,., \;%8!<: DJirı

dla yeni mU\·uffdtiyıetlrr t ede E:-tTı lŞ

J-erd;r. 2 lbü;rük taşıt w bir d.ovriY<' ge
misi ba.tı.nlmış VE 3 n.aık ilT.e .i.lt• bı.r t"&r'· 

nıç gemisi cı.. ba<ı:L--a "- tilinJ6Ur. 

Ecnebi nakliyat şirketleri 
pahalılıkta amil oluyorlar ! 

Bunlar fazla masraf alarak ithalat 
eşyasının maliyetini yükseltiyorlarmışl 

A vrupadan şımend.ı.(>T ,ol~ veya 
mıotör!erl.e ııelip rümı'!ik ve liman an
bAr \llP a'l'ltrepo!erı.ne. kıonrul ~ eş

:y:anrn tAbi olduğu rna.roııar t..nre.ı-
}e ta.srllı edilrn;ş olduğu halde bazı 

ım.RavaS&Jtlann vr bilh:Ja;a ecr.cbi 
~ şı,to.·tıcr;nin 'Nı·k 1ıao'rlerin

den ıru tıan!<.'lı'T har:Cın<tc 11\"10. ücrct-
1.,.- aJdıldan namn <i'.!<;.ı.1' O"lbetmi§
t;r 

ÇERÇEVE 

Müna!o>U.t V-cklı,:o'.1 billın aı bu bt•
sa<lltn illhalit.çı '8dr1rrc to.ı:ıılıı ~ ~ 
re.k t~ t<i«'~~ı mas:11! ve tatu
..OO"ı ~ İ~r<'le,nt' dal>rıı. ironi cl 
e'btıirrr.•ri lüzumuna ve b·.ı "-ı,ı.."'"et1e 
rşya :ftiıa.t]arının lüzun. U"Z yere y-.Ji-1:
ao:.rnesin«ı bir dercoc·y.:- k • o~ :.ıne 
ııeı;;Jcbilcceği noh->taşın.:ı ıwa: rı · ll<-
4ı:at'eri<ıin cell>e<flnl('sr. o .keda 
b> !dirm ;şt.'r. 

Rüzgar satıyor ' 
N asrcttin Hocanın nasıl rüz.. 

gar ,aıtığuu billrsinn! 
Dağın tcpıl'inc hasııd.ıın bir 

per<le oturtmuş... Rüzgara ihti
YllCJ olana, eviniu istikametine 
doj;;'TU bu pNdcdeıı bit drlik aç•,r; 
b-Oylece rüzgar, yiıni hava ctteyanı 
satarmış ... 

Filan, fal•n •• 
Ben de rii1gtir, )·inl hnvn cere

yanı satmıy.ı karar verdim! 
Nasrettin Hocanınkinden daha 

parlak olan bulu um: 
Sizi, İstanbuhın yt"<li ttpesin

den biri ii.,erme çıkn1ı~·a da' et 
edil·<>l"um! 

Buyurnnuz, tepeye ç1J.:::ını-ı! O
rada nıutlaka biT hava <et'<yanı 
bula.-a-ks>nıı! 

Kollannw m:.kas l!!ibi açrp u
fukları kueaklayını7; \'e ciğnle
rini7in aldığı kadar içinize ha\·a 
~ekini-z! Bu ha\·ay ı, ~ndan ,.e Pk· 
mekten mii•lai:ni Hind fnkirleıri
n'.11. ma·rifrtr C'ri~mck i~in rartı· 
ğ1 gibi dakil.ala.-.,a i~i.,iz<IP haµ-

11."ECİP FAZIL KISAh.fRl:K 

ı!iiiediniz! Sonra ncfesıni.1.i koJ U\ c .. 
riniz ,.e a\ az a\UL ha,ykırıuıı: 

- Oh l.'ar<Jbbinı! San·ı "'iikıir · 

)er olsun: KulJnrına \ t~rdigin bic 
madd-eJİ, arad3 hıçhiı· ta,·a·•~ut \C 

delfıl<•l olını::ksı:mı :;I · ıı 'c n·bili· 
yt>rum! 

Eğer riizg3r vr- lıa\·a t<'1nin 
etmek için olsun, en kiidik bir 
ih.sa.n emeğine, mc~liı . · a•J r-tfn 
Hocarun hasır !l"Tde,iJld<' delik 
açacak kadar t~dbire ihli~ nç ol
Sa'.\ dı. kinıbiliır sinıdi rüz~.irın 
okkası, arşını, c:ifti "\'('~ a lanc!'i 
knça çlkmış bnlunnı du~ O :1:t:11:tn 
hava31 da, belki n1aıı~n! ktjnıiirılr
beraber, (oksijen) balonlar: kin
de d<~arıda~ gctirtnıcktcıı lı•~k~ 
çar" kalmazdı! 
Bımu ~·apınız efendi-ın; )aka tl• 

nıiyoru.m, bunu '.\ apını1: \ 'e Al .. 
lahın ~ize- ,·erdi::,i bir n1adtll: .. ·İ 
arada hiçbir ta,·11!-..,nt ye dtlAlrt 
oh113ksızın ::;(>~~}('\"C t.1r.~n < (~ch:t. 
diğiınizi ~uurıa~•ıını:.ı~ intciiğJni , 
beda\·a tarafu1dan bcıult·n ,3f1-n 

alını.s_ olunuz! 



Lokantacıların Belediyeye teklifi 

Ucuz vemek salon
ları açılması istendi! 
Gıda maddeleri hükumetçe verilirse pişirile

cek yemekler şinidikinden ucuz olurmuş! 
ı .ok&ııtuılar Cenıİ)·<.>ti idare 

hey'.,ti, yem""11erin maliyet 
fiatını tesbit için BeletJ.iye ıuii· 

mes•iUerinİJl öoüi...ı.. tecriiı.elec 

)'~J>flınasını ~ri sürmü,töır. 

lı;a claha ucın yemek vermek iı;ti
yorsa bu, ancak şehrin_ muhtelit 
yerlerinde bidı:aç biııo kltffik bü
yük lobıota ... ıo..ı.n atmak ve 
ual&rda pişirilerek yemeklerin 
~idai maıl:®M Belediye tar.a
IındaAı hülı::ılmetttn daha urun 
teoııio edilmek ,.-tile kabil olabi
lecektir. Lolaıntacılu dün seı..
diyeye bu teklifte buluıımtış!ac
d.N. A.lı:si takdirde bugün yl"llıck 
fintlarıN in<liımi~·e imkin yok· 

tar. """"'ı..n,ıral< tabld<>t da yine 
bu yemekle"'- iıKilıap edH«e
L.-1.ne g~ iratı uctlZ oJa.nuyacak. 
tır. 

llLW\'CT LİSTELEJU DE 
VER.İLUİ 

ı:....ı.a...~rılM" Belt"dÖ) •)'r ınııftt.,_ 
lif ~cmeklnin mali}eti hakkın
da ba7.ı fi;;:.,!u ,·ermi}leınlir. 

Bu fi.·lelerdeki nu.liyet f;aııarı 

ln:gtin l<>kanl'11arda •atıı.m ,emeJ .. J 
le<; n fiudar JDduı. da,ha y iibelı:.
tir. Lokıınt:aeı-11.rın söyltd.iklt>T~ 
göre, Be.led.İ)'eye v=mek için bu 
fut .. lt>ri haL'H'Lukeu maıiyet fiat
la<uwlan a~a<;ı yeuıe-k ,,,.ı:ıuakta 

olduklarını görenılı: k.,ıı.ıfil«i de 
ha)·ret etmiıjleırd.ir. LokaaW:ıl:ın 
ı:öre, bugün ""'lan }...,md<leı:in 
fiatl:>rı net~e itibarile pahalı d&
tildi.r. Buna.-~ &ele.di,)'e hal-

Damn Encüımı l<>kanbıcıJnnn 
bu hUSMfa.k.i miit&l&aların.ı not et
m i>;ür. Vaziyet bugün şelırimi'De 
:cl'"1 ,~ali ve Bekdiye Rıt.i&W-e 

b İ ld.iriieeek ft bİr k..,..-R VM' ıı.,. 

ce J.--tir, 

GAZI DfJGİL, 
BA VASi GELiYOR! 

İki i~ giiodüır, havagazı yerine, 
baug11,,: nıuı lulıiorıru açnu:a ta.z... 
ylk ...ı.ilmiş hava geliycw. 

Lvw:lkı; gün bu bah' · ~e 
l.unuşrnrl•.en dostum .;..ıı:.1utttin 
(;itogör, 

- An-.ma ne foll8, dedi. Elimiz, 
u ı.,;ım1« b.ağla.odıı lıa~agua kesi-

lin e. Bu.in> evde, önce lıa.-.ıgazı 
ocaC,. loo<>Mdu za.nınetmişl<>r. BAri
sio.i çoğırn>t?IM. 

- Tamir ederim amma, demiş, 
iki lira alırım. 

Hana ııöyiediler. 

- İki lirayı dünyada vt:mU>Ol, 

ded>m. Ben başkası.o..ı bl>lnr yap
ttrırın~. 

h i iri ~ v""""""" iki 
lirıı da havaya gid.,.ekt.i. Sonora 

öı:reııdiarı k.i, havagıızı } er.iııı.e taz

yik edilmiş han geliyormuş bo
;rularcı..... 

Eu sabah ve dün 
cezalan dırtlan 

şoförler 
Altıncı şube müdürlliğü me

murları taksi, <>tobüs ve fırını.a

rın lı:ootrotüne ani baskınlar ha
linde sıkı brr sunlte de.,..m et.
m<'kt<.'dir. 

Bu sabah ve dün ·o koııtroller
de 2644 ııumaral, taks'. şoförü 
mÜ.:jterisinden fazla ücret istrol

ğmden, 2770 numarak taksi şo
förü müşteri alımad>ğındaıı ,.e 
2100 numaralı taksi şoförü de 

müşterisi olmadığı halde saatinı 
ındirdiğcn den ~ezalaııd.rrılı:ıı1§lar-

<lır. 

• 4.1,'Tvada ıelfo zararlarl 

İki gün eovve\ sel basan Şile ka
zasının ~·a nllhiye.'i iie Ş!le 

merkez kazası uasındalci yollar 

kamilen bataklık haline geldiğin 

den vesait işliyememeklıectr. Bu 
yül'Cien hububat m~~lıiinün yüz 

de yirmi beşini booçlu olan köylü 

bo~lu olduğu m~lü Şılcye 
sevkedememektedir 

Bunu dinöyen diı;ır bW ıod:a- j;J~;iri;iiiiiiiiii 
d~. 

- Tabii, de.ti; ...ı.ı U.tünde: Ha· 

vagırz.• •. ~ zaman pzı gelecek 1 biiııt'Jı•lııııl~bllldltl 
deı; il ya.. buı da havau gefa· ... 

AZALAN 
IIASGİ 'İ? 

Hıııak:ü ga:ıoeleıe.-den birinde 
.p rinç ve sadeY><ğ neden J ükseli
yor?, ba_lılch bir )a.ı.wl.a •Ta.ıııdı
.:ıc n namudn bir tüccaırla gö
ni !ük Bu zat biuı şunlaıi söyle
d::. deııdilı.ten llOIUll tiicca.r anla

tı, or ,.e fiırtl- yüko;elmesiııi 

pi asada pirinci.o a&almasma ham
,Jediyordıı. 

na kabru., piriıı~in ~iik.sel· 

me~inin eın m.iihim sebebi piya .. 

sada pirincin tleğll, bunn a.nlaün 
ııcviden •erbabı ......,_ azal-

mastthr. 
Sade pirinçle mi ya? Heışeyin 

yük>elmesİllde eııı mühim rol o~· 
AlJttll mesele ıı. ıleiil mi? ... 

AHMET RAUF 

iı aabul halkını 
bedH zev inden 
alıl'u et ye ! 

Belediyeye :nk sık ya)ll.la!' şi· 

kavetlerdc de biltli~'iiğı ·ibı 

Şelhır t.yatrosu ka . di ve dram 
1 kı:; mlıırmın lleyuğl nda bulun· 
ması İstanbul ba'knıı bedii ııevk
lcrınden malınım etmektedir. 

r:.lhassa ,m:W.eme yokluığu do

laysile depolara çekilen şu tram
vay buhranı sırasında bu mües
scsel.erden b,risinin İstanbul ci
ıhetine nakli. çok yerinde lbı.r ha
reket ı>!ıa<:aktır. 

İstanbul tarab 'halkının te~n
nısini gerçekJ~irmeJı:te belecli
yeınhin geci.kmiyeceğini ü.'llit 
ederiz. 

BORHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 94 

1 
AŞK v GÖZYAŞ! 

Yazan : SEL A M l f Z Z E l' __ ...._ ___ _ iKL Cİ KJSl:II 

""'4< ~ ı oı:.ı sizi b. ~ .n bu . .ıea.k, • 
" :Ok.:. ankıtaeal<ı·k. S»: de P'.:lı: 

ıc.o v &r::'k Y\lrufu """' •ı:dc «iecek
ı"'" s rr.d! ..-•1'1< r.• y~ı. ço
c 'gum: ~de \ C k.rt~ ny9C-i:t.-'l

m ~ lilOracatmn bou'ID\Yorum. .. 
Er>.ı;.n 1'31ırmd:ln öcir... Ben de ... 

Ai kCndU>İ tutaınlM:I~ bıçWr& hıçkıra. 

eğ a.m )'a ba:;l<ıdı. O,.>e io;len h~.n
,.oı>d" ki, b" 6er<n ı le 1"1.~a 
K .ıaruıı <ia ~eri 781Jardı: 

- A -tı.1< şüpı-. 1< };r.adı, bu ço
C'Ul< .,ı(.ın çrıcuğunın ded;, ı,...,, arıcak 

lcecdı ı,ıocui;u ;çJn böyle ~... Ma
ııı= olan iamm le. 'nb li?r beıılm halt
kan a neler d(İfÜndu?. Demeıc """1di
ei.Tu"len inf.~\ a]aıı:ıık içiıı CQCUğunU , 

.çco t h-kce~-m' te..9avv ır ~t~ ö7lıe IT\ıl?. j' 
-- O da ne tasa.\vur edcce$n1 b:.!e

mm:ı:<1u. Uı:un ><?m:ı.n ...., mi:ıda!ı;a et
'li, llyle b;r ~ )-apıtı,,,.aı.ğın:zı 11<1,f· 

ledl, durdu. Fa>.t çocuğumuzu kim ı 
('al 'rdi" Oocuk: SİM ge.~dig~lıİzi.n e.r
te>ı .. oot.ı.da=ı ~<At oldu .. , Ne sl:z2n 

mn.U b"I !>·IW'lr ne dl! oglu.-ooz.ın .•. 
M~k ııtz çalm4 o'....,.;. ;mı:,,, 

- St...'"\'-gin ne dcdı?. 
- K.cnarıın böyie ~ 11Jçak!ti< yo.p-

m.~trsı 00 ve .cu.l yoktur!. .• 
Dedi. 

cBm VE" ~. oğlumuz için gece 
ııündil.z ağl•ıtcen, ondan hiç bor haber 
alamaz. iz:..ai bulama , ~uju in
t.'Joa>n ılıçm &1ııin ~dJ.tlil.ta hu\ıımelı;ıc,,. 

Kenan do.,ündü: 

- Haid<:nız var dedi, rnıs.tıın hatı
!'ln'a. bu goelır• t.'.tkat ben de öyle lztı
rap Qeıkkrn .v. .•• 

B• r koltcga güı ilhnU,, o da blta.p 
dü~.mt,tu. A:·ı~ dıışı>o'llliy>or, .,.. dtl
şün ğıtni, reye kiı.:--S.!" \.-e-nebt.:t>cegllli 
ıke- rl.rtlf:'lır • .iyerdu.. Şat-ak!&. rt.."M. .avuç'la.rı.
m.n lç.n.e almış sıkıyordu .. 

Kendi k bahaii ,-!lzü~ emclerce 
bı>dbaht olmuş, saı:Kit: dni körü kOrUnıe 
a;ratlır • tına a.lrmştı. •. Sorup dinle
medoen çıkıp gitm..l, İ•tanuudı!an kaç. 
mar. oııUD iCU> tııll&et olru~u. S&a-

Kapalı kutular
da çay satışları 

inhisarlar idaresi 7 
T etrinievvelde satışa 

başlıyor 
İnlUswlar İda.reei her tar.,fta, 

kahve ve ~..,y buluması için bu 
maddelıen sata.n.M.ra bol mikt.a<'
da mal vermeğe ba.,..ı.a.mJ91.ır. Ö
ni.i.ıniloedek.i aym yedffı:ind.eıo ili
ba,..,n a;f• kapal.ı ku-tular içinde 
ve lo6bve de çelcir<lek haliıı.doe in
hisarlar taralıodan sat.fa başla
nacakt.r. 

Kahvenin ve çayın tamamen 
İnb'isarJar İda~. tarafından fia
zır)anması '"" mühürlü kutular 
ve ~.::eler icinde 8atJ.1111i(6ı için de 
tıtt~ıiıldar ,ilı•rle~tedir. 

Şctırimi:ııde kurulmasına b&şla
ndan at.ö'y<'i<-r ki ~ya kadar ta
mam·lanaca k \'e bundan sonra 
her ki maddP d'ğcr inılua•r mad
deleri gibı tek t<pler ha1inde sa
tışa baş~nacakt r. --
Şehrimiule bakla l>e Fasulye 
öğüten değirmenle•İ., sayısı 

6 J an 30 a çıkmıt ! 
Şehrimizde eskiden pirinçunu 

o tme~<te olan w tek taşlı bu
'uran değirmen~erin sayısı attı 
taneden ibaret bulunurken son 
günlerde bular :ıo a baliğ ohnu't' 
tur Şimdi çuY 0 l çuval bakla, 
r.ohut ve fasulye öğüten bu ka
bil değirmenl€rder. b'r kısmının 
Jırıncıları; ait olduğu anlaşılmış
tır. Beled!ye reisliği bu unların 

ekmek!,erıe karı.ştırfd:rği şüphesi 

üzerine takibata geç~r. 
--<>--

Yeni Şehir Meclisi 
intihabı 

Şe. ir mecl...sı azahklan için 
, .. ap.H:cak o1an intih::.ba vi1:.jclı

mizde <!<! bir teF•nievvelde ha'}· 
lanı1ecaktır. İntih~ p 20 te~rini
evvel<' kadar <i<'Yom edecektir. 

ViL.lyetim z kaz~larından 'on 
yıll•rda Fatih, Eyüp ve Beyoğ
lurıda ı:lifus arLmış ı>'.ıduğundan 

bunlar geçen sefcrk nden fazla 
aza çıkaraeaklard)r. Cumhuriyet 

Halk Partisi nam1,etlerinin b'r 
listesı yakında ilfın ı>lunocaktır. 

T opkc.pul a kıymetlenen araz' 

Fabrika lnsaat m'ntııkası ola
rak ayrılan Tapkapı bağları ci

varı. d :Ci arazi çok kıynıeUenmiş 
tir. Şimdiden buralarda bakır, 

!<işe ve· lastik fabrikaları >Le di
ğer bazı iıı}'lat y>:ıpılma.Jctadır. 

G2 kiloluk ekmek karne~i 
çalmı§! 

Kadköy-.ınde Cumhuriyet fırı

nında çıra~lık yapan SeyfeHinin 
mezkiir fırından 62 kiloluk ek
mek karne•· çak! ğını patronu 
Ömer poı.se h 0 ber vemniştir. 

Hırsız ç raK vakalanmoştır. 

r ... ·--------TAKViM 9 '1 
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de<ini t.op('n adam frllıket.e ttğı=. İıo
tıe o & feJUıeııe \J\."ı-ı>mıf, yok yerı: iz. 
t1rap ıı<*miş, ıız.ap ôçiııde yaşe.mıştı, 

Öziir c>Hoeun i8tiy< rmut ı;l:ıi mml
dand..ı: 

- B..-mim 1ı::ıı.dar h.aTtsm.ı fe\~. be
nim kadar ka.rı.suu kısk:·aoıı.ın trrhnlıgl 
bir er~·c, Ot: ')!..m goörotlju'!nU g(:irsf', 
b.r ~un ağz> dan V. t•n dcırduğu
rnu dUıysa, ben.ı.m ina:i'Oı una aıtinınaz 
mzydı7 .•. 

Af;: 

- İşte dl'd,;, Sc"\·g~ı de bunun ;çin 
size darılamıyor \'e bir t.Qrliı inot.lkam 
hiso;ıi ~ Ywutu ;aaçuıc!ığıruza inan
mak İ~miyordu. İnandığ uıman da 
k """"3<l ı. 

<Bu iutt'ka:mmLZJ. se\.·j~nitin kuvveti
ne delıl adde"' ve ,.,,ı maz.'1r ı:<>rdü, 

Kena.n içulıi pattı: .. 
-Tesaı:l.ı~ ve ya lanra karlıan git

tim. Tt'6ad~er "" tıu l<a<iının yaı..n
ları beni aldattı. 

Sü2D01n >ilhamları be;JIDlnde çmlı
Y.:Ordu. Der.in bir •Ah! ... > etti: 

- Ya!< yere Sevıi•ni -ba!ıt ettıcn, 
yc;I< ~"" ona da l«-ndime de &2ıa1> 
'~rdf.m, beni Sl?-\'ftl \.'e ~f'vdı•m kadmı 
ha.rap etıtrn, tklrr.l~ cLe sene~f!'rcP. diln
ya z;ııda.ıı oldu. 

- Seı.·a:i~ bu1ı.:...·ııMz bir kaıd.ındu-1 se
vHmlye ve t.alEıi:.re l~yık l:Jı!r kOO:ındlf'. 

(D.)v;ırnı. \'arı 

Harp Vaziyet~_ 
Stalingrad düşdükteo sonra,. 
Alman ordusu serbest kalır mı? 
(Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

Doğu cephesinde: 
Staliııguıfın soo saıı:lılerini ya· 

pdıtı söylenİl'ken ~ehrin ken-ar 
maa.hlle'leri.nOe ve 90Jı.k ba~la
rıt>da uınh:ue'!ıe en şiddetli ve en 
kMıh bir safhaya ııirmiş buhmu
y«. Beırlin, Ru&lann uçalr.larla 
yardom 1'uvvetleri gönoodiğin.i 

halıe.r \'eri)·or. BW>UBla beraber, 
Alınan hücum kıt'a! ... adım adım 
ilerlemektedir. Ruslar heır evi ve 
her fabrika bina~ bi!r istinat 
noı.tası haline lroym,uşlıır, sokak
Jaord,. b&rikatlar ve tanlı:. uıi&ni

leri yapınışlarıhr. 
İlci taraf için de r. 'icade}e par<>- J 

lası şu: Ölıuok var, döıı.ınek yok. ! 
Bu vaziyete gfu"e şehri:n son sııat
le.rini yap<iıi:,">WI hükmooilclll<!z. 
Rum.-n ajaRSl Stafuıgrad'm İş· 
gal ed.ildiğirıi hab&r vemiş.e de, 
bu haberi J:.:cmak için henin va· 
k:U e\"kendiır. Rus müdaf-. bu 
büviik sehrin içinde belki daha 
gii~lene ~siir<cNit.ir. 

AllJ\Bn tebli;;inde, P..w.lar.n V<>
ronej kesiminde ve hilh- Don 
ccphesiııde tnatTU7.lar yapjııi;'IDl 
ve bunların Macar ktfala,rnım 
kar ı hücumbrHe piiskürtüldiiğii
nü hı>ber verm~. Diğer tı>raİ· 
tan Staling<rad'ın şimal hat.ısına 
düşen ~ııroşhı:rda çok kanı.. bir 
muharebenin Cl"T'Cya.ıı ettiği de 
aıılaı;ılrruıkıtadı.r. Bu ınvbım~be\eor
den, 'Ru. BB§kumandaolığıııın Al· 
nw .ı ordusunun şima.l yruunn ve 
Done~tcn geçen nıuvaııala hatla
r,l\.R dc~ru. taarnı2da.n hili vaz
geçnıed.ii;i anla!jllmaktadıor. Bu 
Ru.-; t.uarru.olan, Stalin,,.....d dil~ 

tülden s:)!lra t!a Alınan onl.usunu 
büyük ln ınil.e Vı>roncj. Don orta 
mettası • Stalinı:rad şimali Jıe.t. 
tnıa bağl.)·tl'Cak ve Kafkasyadaki 
kun·etlc·ri tak\'!ye etmesi.ne ma
ni olae&lrlır . 

Zahm Stali1>gnıd meydan mu
lıarelıe>i. Ruslar için bir oyalama 
ve vakit kııozaruna stroteji.•min 
bihiik öleüde bir taibikm<len iba· 
retfu. Bi~ evvelce RuslaTın Sta
lin.,...d mll'l1akasında ve a~ağ:ı 
Volga garbinde gö. te.recckleri 

muka....,netlc Eyi61 ay1ru geç;...,. 
·bileceklerini tahmin etmiştik. Bu 
hesap ve tahma yani~ çtlı:acağa 
heueıniye<. Eylô1 80aU.na çek bir 
şey kahııadı. 

Kı>fka•yaya geHnc"7 Ncryoroo;i$ 
Ye ~y pot.rol hcvusı için ya
pdaın muhal'ebeler S<>na ermek 
bilnlly«. Alınanlar NO'V........;.k'i.n 
ceoop doğusunda daya.ııan meni.i 
Km müdafaasını kırmakla nıeş
gul. Bwadan Batı11na kada.r olul 
ıue<afe kuşlıakışt 500 kilomet:re
.Wr. AlınMııar ~ k..d• bu uıe
safc~· i aş:ıbilecekJeır mi? 

Grın.ny'ye gelin<:e. bured:ı Al
nıanla.r yalı:ıız müdafaa ile değil, 
ıuıı.kııbil taıınu:ıılarla dövü~ bir 
Rıı.s grupu ik k.arşılcışınışlar ve 
80 kilomeotrelik ınesaleyj bir ay· 
danberi katedememi:şlerdir. Al
man ordır<u Grozny'den hemi.iz bu 
kadar uzak buluıımaktad.ı.-. Groz. 
ny \"'hTiııi i,,gal ettiklerini loabnl 
et•c.k bile. s..ı.cuv" k~ b~ yi
ne 500 kifonıetre kadar lnesafe 
vardır. Ahnıınlar kış& kad11r bu 
me«nfeyi muharebe vere vere aşa· 
bilirlor mi? 

Ve ..onra, şunu da sıoralım: Al· 
nınulann Ka.likıısya41 ileri har.,.. 
keotc devam i~in, Dooıeçteıı ge
çen muvasala lııı.t.lan Rm cephe
smın vaziyetine ve muhtemel 
Rus taan-tvlarrna l:'Ö"" bş dev
resinde emin ve sağlam sayılabi
lir r.ü? Rus cephesinin Ro....tof v.,. 
ya Azak deni:ı:İ.lle ~ yalon yerini 
ölçenıeJı:. n-a.fe htrhalde SiMi Jri. 
lometred.en fa:ıla deİ(ildir. 

Bunun ~indi.r ki Stafoıgrad'dan 
sonra Alımın ordus.wı'llll. serbest 
kalacağına ihtimal verilemez. 
Bö~"le ta.lıminde bulunanla.r jiip
he~iz yanılıyorlar. Bunu za.ten 
pek yakında gcreceği:ı. 

* Kumk:anr camiiıltn mm~esi yı
kılır.ıs olchı(:undan c-z:m oK.um~k için 
~oo:r ağ'acınıa cı.knn ct'fmi mDIPlP:"dni Cc
l<ôl A!lilY.':ın cı..,,,...>; ühn11şlü r. * Ştfurı.,.,,ın; Fatma Sultan maiıııl-
1f'8i ~ 'll'.ftturu KıaSJrr. A·~ dün 

Mitil Ko:-.mm3 Mahkıeme<i lo.r<ıtın<bn 
~."'K!f edH ştır 

M.4.HKEMELERDEı 

1 i 1 1 ~ 
Hay ınalınla ye- j . · ~ 
rin dibine gir 0·~·- '

1

Bef •Cdalaa vaziyeti 
. Yazan: Ali Kemal Sunman 

ş,;,ın .. ı..n, vrı.ı , • .,.ı, .,.. .r, ı,.,,,. 1942 senesı artılr mih,·erin de-
1.ühi Vt!: y~~'h.M tJ.ı· !kii.O.ltXlt, Y1ltUTldıa, 
ır=mm ""'vlı.""..:.e otm"" aa o'4ııl ğil, müttef>klerin yı.h o'acaktır. 
y~·~ ·» ı..y-.....,;;. tıir"""' dı. Kadın 11 

941 senesi itk kanun ayının haf· 
ha~"'eıu ı.a. ,ioi arı1"'t~-..11. tas•n.da Japonlar dalıa Amer'ka-

- Efendin···· Allu~ı, kimm. v~a 1ıların üzerine ıl1ücum t"tmed.en 
b•ğışir.nn, un ~ OB -.ltı Y'lflmda.. bic 

müttefıkJ..r !<"hin<' i'oeri 'ürü'm~ 
olan kehanetlerin en ba.ş:nda bu 
geliyo.du. Angl<>"aksonlar ·çin 
hoSa gidecek ·bir k~anet ki orla
da bunu lru'A·et;.. ndiren ınad11 
ve fiili sebep'.er de eksik dC'ğildi: 

- Yeni sene, 1942 2rt.k Ar.g'k>
uksan tarafının le!lıir.e olacaktı~. 

Fakat ilkkıaftuo ayuım hafta.-

çoc~ı var~ Peııdıeri sizlıere önliir 
""""h""' <>ldu ... Altı oeneo;;ir ben ba· 
Jc:ıp ,.e-~t.ır.i."°", ~- ~vL.ık:, 
bt:n, cnı.aı_ bum aaa~, born tıab66ı

Y.ilU. ':'e~J.,.. r..e, bl~til:n um.uru 
h--.,.:ıe de ben n• ~ul o'.uyorum, 
F'ena 1uı-tre g.jtllt~tn, :siQ&ra i~ j 
-. fena. ~arııo. ~ d>
ye >r'lt bor -n pqınd."""11. Soıı 
güı>len~· coouiı: bo< Z<lıYU!Yıp kölüle· 
miye boş!«dı. Burun Ciirı ""'*'" ,,.wı 
do!'1.Ş')'orum aırm.a, bir ı.:ır.ı-u ne 0,~ 1 smda Japonlar da Aglosakson ta-
dct;wu, ne Y•P•·"'1'•. ~ıyorum. rair aleytıiıne harbe gir;r>.<-e yeni 
oııın.n, ade' ... e.· ı•p N")"ı" Ne Y.P.. senenin ilk ayJ.r.rı müLtdikl~rin 

'~ ""'oJdv.g...,u anı,,....,....ı..m. N~ 1 l~hire değil, Uzak Saı-kta ve Bü· 
tayıe.:, Q(V;t'r. g;,.ın, <.."Cpretm! :;ı.ııs-rtr;en 

1 yük Okyanusta b' akis or.D> nn bir C:••1ıe folof:ral buld"m. Anan ei..-ı· 
<Ürn. ne rr.L. .. tıt:ı....:un, ne kötü ~.,,~er. 
Oncia:ı 9Vmtl. ;şh1 bılkfr.("tini a.nk"tdım. 

Çoculı: bu "'"'"" ere tıa kıp t,.ıop ;çaıi 
çek•yormu:;. İç~ çt'ke, erinııiıre ~ 1 
lıa.u;ı.ş. He.aen f~u~rı <:ı..\:,P QOC'\Jtu •
k~ıı.;ümı. 

- Nereı::iof:'!r ..!dl!l bunlun! IJi.y.e. 1 

S<;yl•d•: 1 
- K, ııd •.mıc 1'111- anrlt.n aldmı, Qe... 

d: Kt31du.c.cı H:aı.n da, bu i§liıe ••• Bt
z·nl 1173.fıraıJ.toı.i.e kundt.ora.cı ~.ı1r. 
Hvm ae oöyi.P. iğı'<.'<JÇ !"'1& """mi.er 
.,_-ııyonnuş d.el>l<....,lılaı.a ... G.d!'.11, 

_ Oğlum, dıı>dlm; - genç QC>

cı*!aı._ yorııdc d(iji: n1I? ~loe ki>

tü ,'&mler 8"l>p nh~'W<loannı bıozıutfO<'· 

sun?. 
_ Sa.na rtf!J'l Ded•. Ben m dczsan 

ssıarum. Seııon l'XU:ım ııbl/jojı ieıe a.ı
mu.ı.n! Ded:i. 

A! ... Ad<ılıa kıt<lıma dokundu. Gidip 
~iıyet ettim Al'.ah ran Glsun, :ıonı.aı..
dlılar j-;ıı.,,.. Q'.>ı.:u ~·';lTlt.:n ahl.tmı boz.. 
dugu ôçin ~ıın. 

Kunı:iı..racı Hı2d&n, ıtıu ~ fo- 1 

toğoa!l.a.rı kendı.sınin ııatııtuu ilıkar et
miycuıd.ı. Sade. 

- Ben, d'lyordu, l>öy1e ~her· 
kP.se !3tıp ta p&1"'3 k.a'Lıınnauı. Bu re

&iml.Por - aı!oden beft dunıyardu, 
Hamının oğl\ı Haıyret~ .,.mı. Yal;. 
ı.·aırdı, y~ı, ona •ttım.. 

Mat>ioeme bro.n --erdi. -n. Ceııa 
Kanununun 4.28 ıncı madde8'ne göre 
bir ay hapse mohıkl\m ~. 

MııtJkar>o'<lrrı 01kı:ın, bod:ın, 

- ~ boyoo;,'lıl.ıln dPIVril<!rin hP'ci.f, 
d>yoı'C!u; böyle ncl mı ol ur? 1-liııy m.,,_ 
iınla beratı<:r )'Soin djbiJlıe ctı'! E'At<&
.,.;n mı:r 'lopıı, g'l:ıO çocıd<.larmın ahli
lkını tıoaı:ror da, b41! rml'l!Tu uat.cyo
nım c5ı>'ClC. 

HÜSEYİN BEJIÇE'l' 

aleyhine olmuştur. O hal<W 942 
için mülteJiklcr, lehine bu kadar 
müsait tahminlerd.P bulunmuş o-
1.anfarın aeeJ.e ettiklerıne mi hük 
mt"!rneh? Bu hükümde acele de 

ed tm'ş o1"a J,.poıılar harbe gir
meden e......,.,l umum'ı vaziyetin 
müttefikler lehine olduğu görül-
mez değilde, Onun :çin y<'ni se
nenın baş,nda daha Japonlar 
harbe g'.rmed~n bir ay ev.-elki 
müli:l.bıı.'Zalar arasında 942 sene-
sinm müttefikler i~in pek müsait 

ola,oeağını söyliyen!crin mü:alea.
lıı..-ı da \·ardır . .Fak~l pek müsait 
olmak ~Jro, kat'i zaferi kazan
mak key>fiyeLl başk~dır. '.Hüküm 
de acele edenler !142 rı;n mütte
fik için kaı'i za.f<'r rılı olaragın.ı 
ııöyti~-en!erd;r. Hnrbin Jıeyet.i u
mumiyesi bu seneıı.ın c:k•KUz a
yındnnberi mütt<>fikl-er 1 n • 
mü9Sit bir cert>yan alın~ 4(:diyor 
sa da bu tıer!ıalde dah • z1 "'1e 
teda.Hii vaziyette görülm~kı d:r. 
Daha müttefikler ;ç;n bütun ha
rekatta ta-:rruza geçmek zarıanı 
gelmemişt!r. Şu 'halde senenin 
kalan üç buçuk aylık bak.iyesin· 
de de bu müsait vaziyet devam 
edecektrr: ~akin daha müttefik-
!erin bütün harekıiı.tba ta~rruza. 

'geçebilme>eri zaman işidır. Öte
de ber.Pdc olan ba"" taarruz ha
reketleri tabiidir ki bu ·hüküm
den hariç tu!W.uyor. O g!bi ha
oreketler cınaha.lli. yı!m;ı,kta-

dır. 

rT•
1
:::·1 Geml-Batıran; Gece ve Gün--ı 
ıeı.ı.mm a·üz Bomba A tau Uçaklar 

~--==--ı......~::._.:~=~~~~:........:~_..._...----~:=-:--~ 

İşte ıKıS1 ortası görülen mül;i
lb.azalann neti:!:esi bı.:.dur. Lakin 
iılep böyle müdaıfaada kalmak 
hal.i müttefikler için b:ı.!ihsi-z.lik d& 
deitildir, Geçen seferki 914 - 18 
dünya harbinin 917 senesi nisa· 
nındaki vaziyet onlar için ş:mdi
kinden daıha parlak deği)d.. O 
zamanki müttef'klerin müessir 
bir ba;eke\e geçerek harbın ne
ticesini alalıilmel.eı-i iç.n ciaha 
hiç olmazsa on beş aydan hzla 
zamıı:n geçmesi ı:ızım gtı vordu. 
Geııçi bu !harp geçen se•.· kine 
birçoıt noktalprda b nu-erı ek e 
d'r. Le.kin mu~ 'lr!t' rde ır··rül

mesi tabii olan sab·~· ·\ık •' 

Şimdiki cihan harbônde tayya· 
relerin öncmlerı büyük oldu. 
Harp uzadıkı;:a bu hakikat daha 
iyi anlaşılıyor. 

Tayyarelc.t1.nd<.>k ü.stünlü.k, 
tayyarecilerinin ustalı.klan, feda
Joıl.rhk ruhlan, lıarc''et.kril.e 10 
ay evvel üzak Şarkta, Çm den>
zinde Pas~fık Okyanus>ır.da İn· 

' .giltere ve BtrJ.c, · Aınerikaya 
baskın tarzında'' ta;ırruzlarını 
yapan J apvalar, pek çok uv. f
fakivet!er kazanmışlar, Çin de
nizi ~ıııhasının, Malaka yarnnı:da
smın. Hoııg4Kon·gun, Singapur 
kaksik müstahkem ,geçitin:n mü 
dafaasında kendikrinc büyük 
güven olan Prens Of Ve'.s ve Re
puls saffı.haıp ıgcmileriıün J a
ponya tayyarecilerinin atl>k\an 
bombalar torpilolarla batınlma
sı ~et 've hayret husule getir

mişti. 
İngiUere ve :Birleşik Amerika

nın, J 81'<>'1larınkine üstü:" deniz 
kuvveti.eri karşılıklı dcn1z lıarbı 
yapmak suretile batmamtf..ardı. 

İngiliz ve Aroeri.kan ~a'P. g'.: 
:ınileri Japonlarınkınc ustundu. 
Perl Harburda Amerikan harp 
gemilerine Japon tayy.arelerinin 
yaptıkları baskın Ye .h~um, J~
pon ba.bri ~u":':e~

1

ıertnı~. _ .. t1en;ın. ey le-dikleri ustunfukte buy u;ıc amil 

olm~tu. 
Amerikalılar, Perl Harbur su-

!amıdaki baskında batınJ.o.n ha.ııp 
gemilerinin yerlerine yenilerini 
inşa ile. sakaUananlan tamirle 
meşgulken, bombardıman ve &V

cı tayyarel.eri inşa~tını birinci 
plana alarak ta111ıikata ba' 'ı'ar. 

Akdenizd.e İtalY'a bahriyesine 
üstün harp gemil<>ri bulunduran 
İngilizler, SD:i~yadan şimal! Af.
rikava mihver nakliyatt111 mene
dem~iler ve bu deni-ıdeki 'bahri 
üstünlüklerinin istilzam ettire<:e
ği hatta koby nakliyat esasların 
dan favdalanmadıl~. 
Bütü~ bunlar, İııeiltere deniz 

k'Uwetlerinin şimdiki harpte az 
ve ohemmiydsiz işk!r gördüğü 

manasına alınamaz. Fa.kat tayya-

re!ıerin, meik'1r fr<Alünlüğün te
min eyliyecoği ist.fa<leleri yarı

dan fazla azalttıkları, ehemmiyet 
len düşürdükleri c.e w.kiır oluna-
maz. 

* Ş'mdıki h•rbe •hazırlanmadan 
eı.·vd mihver devk.lerinın, üçlü 
paktın baş ol"laklar. Almanya, 
İlı'ya ve J~ponyar n tayyare i· 
maliitile. byyarecı yetrşlirmeyi 
harp sanayiile aletlerinin ilk pı.l.
uır.;ı koydukiarı anlaşılmıştı. 

İngil~ler son aylara kadar işgal 
edihn~ memlekct!t•rde, Alman- ı 
yada bombardım;;nları ı;e<:eleri ya 
pıyorl.ardı. Halbuki Almanların 
İngiltere adalarındaki bombardı
manları gündüzleri oluyordu. Ge
ce borrlbardımankrı az yapılıyor
du. Bunun sebebi şudur: 

Birinci tip bomb.!rdıman taY'" 
yarelerinde avcı tayyarel.enne 
karşı manevra ve müdafaa sil.ahı 
yok demekti. Geceleri bombal11-
rını attı.ltlan zaman avcı tayya
relerine karşı kar.;nlklarda tabii 
muhafaza altında, bulunuyorlar, 
üslerine ko}ayca dönüyorlardı. 

Birleşik Amerika ile İngiltere
de tayyare mühendisk!rinin yeni 
plıl.nlarına göre yapılan inşaatta 
bombardıman tayyarelerindeki 
zarflılı elektrik kuleleri önemli rol 

oynamaktadırlar. Top, mitralyöz 
,g;bi müdafaa silahlan itiblTile 
te~hiz olunan ağrr ve hafif b<>m
bardıman tayyarelerinin, avcı 

uçaklara kuşı endjşe.ıeri azalmış, 
manevra, endaolıt kabiliyetleri 
tanzim olunmlli ca~ boımtu<U

man tayyareleri. yapılmış~. 
Boeing. B. 17 Am<:rikan ağı.r 

bombardmıan tayyarelerinin 1n
gil!-ereye gönderilmclerinden, 1n
gilterede benzerleri kafi miktar
da imal olundl>ktan sonradır ki 
Almanyaya, işgal a,ltındaki mem
leketlere gündüz l!ıücumlanna 

·b~bnmıştı<. 
'Muhasım milletlerin tayyare!C>

rindeki üstünlük, yalıuz roüt.e
hassıs yet~i~lde obnuYoOr, tay 
yere tipl:erlnin Y.enile~t\rilmesilo 

kabil bulunuyor. İngilizlerin IHa
li!alıs ve Hurricane tayyarelerini 
dahi ıslah edilmiş ca~ı bomlıar· 
dıman• uça<.!arma bir misaJı ola
rak sayab:l'm. 

* Her bombardıman tayyan>si, 
bilhassa hal'p scfineleri üzerine 
torpil veya lo!J>İlo atamıyor. Bu 
c'.ns tayyarel"r d~ ayrı tipted <'
!er. Bilhassa Alı"lau..ar:a Jat-'onlar 
cMesse h!"'id. ve benzeri tay
yare tıplcr·ru İngilizlerle Arncri
kalıl2rdan daJ-ıa evvel. Jıaı<rlamış 
!u, attıklan torpi\krle rnı.ılhasım 
!arının harp gemilerini ya batın
yo'l'\ar, yahut ılğı< halde yaralı

yorlardı. 
İngiltere ve .Aınerikada inşa o

lunan ayni tip ve diba üstün tay 
yarelerle Alınan ve İtalyan, Ja
pon haıp sefinelerini.n ağı. yara
lanmasına, batm.ltmasına muvaf
fak olundu. Alman hup gemile
rinuı N<FVeç Hmanlarmda muha
fazah mıııhıillerde ka1ınalan, Mımş 
ve Şimal denizi.ni! evvelki gibi a
çılmaktan çekinmeleri, mılhasilll 
!arının yeni tip tayyarelerinin e
hemmiyetinden dahi i.kri ,gel· 
mektedir. 

Mercan denizi muharebesinde, 
Salomon a<lalo.rı harp1eri.nde Ja
ponlarm 'ha'l' sefmelerinden !az
laca zayetmeleri, çeki~leri, sa
~aları, A~rikalılarla İngi· 
lizlerin yeni tip ka!i miktarda 
tayyarelerinin hücumlarındaki 
mühim muvaffakiyeUer yüzün

d<ıtıdir. 

Y-ıne İngiii'Zl.,..in 4 motörlil. 

.Stirllngo ismindeki iki topla rnü
ce!Mez tayyareleri, en son model 
cL'A'Vro Maııchester. boml>ardı

man uçakJ.arı demokrat dev.etle
rin beyan ettikleri. bahseyledlk· 
leri gibi hasımlarının hava kuv
,..,Uerine karşı müsııvilikte. ya· 
hut üstünlükte b:t'er misaldirler, 
'hlrer amil.di.rler. 

Amed.ltan tayyarelerinin üstün 
lüğü karşısında Mercan denizi ve 
Salomon adalan savaşlarında ye

(~ S.: 3, Sü: 7 de). 

riı~ " r 1-a•p 'bırb rlni antlırmak
t:::dır. 

O zaman d<> ted:.<füi vazıyet 
mütteftk1er tarll!frnda haıyu sa
bırsızlık uy:ındınY'(>rdu. Şimd' de 
neden h<ila A'VTllp~da ik'~ci bir 
cephe açlmadığıııı:ı sabırsızlanan 
İngilizler g~mektedi.r. Çünkü 
mesela bir sene daha tedafüi 
halde beklemdt ve harbin uzayııp 
gitt>ğini seyretmek zor gelmek
tedir. Ne çare ki bu zaruri görül
mektedir. 

Buna mukabil mihver taıızth i.
çin 942 naı şimdiye kadar geçen 

aylarında en ziyade ballı.is mev
zııunu. teşkil eden de şu olmuş... 
tur: Japonya Hifıt denizinde iler
\!iıyecek, Rusya Ü1('rin~n ıgele

cek olan Almanlarla Basra körıfe· 
zi1'Pde bul~acaklar. Tam altı ay 
{'V'Vci m!hver tarafıııın emeıleri· 

ne dair yaz.Janlar bö~·led:r. Fa
kıat altı aydanberi bu emelicr ta 
}>akkuk etmemi{t'r. O halde het 
ı.ki mu'.'•a..ip taraf ha~b;n 'he~ti 
umumıyesi ili.barile JL üdafaa va
ziyetindedir. Bu sene de böyle 
geçt-cek. Bu mü<lafa:ı va .ıJet.nPu. 

angi tarafın lehine oldı.:ğı.ı i.>e 

bu harbin en büyük mesele5ini 
teşk;Jı etmektedir. 

Açık iı ve memuriyetler 
Mahrukat ruisi depolanna 25-

50 y.aş arasında olmak şar'.ile 5().. 

60 lira aylık ücr tle da'mi bekçi
ler ve ameleler aranılmaktadır. 
Emniye! Sandığına 75-1 (}~ lira a,. 
Lık ücreUe lise mezurlar ndan 
ımlihanla memurlar ar.nılmakta 

dir. 



ıttt 

r-Günün siyasi icmali--------.... 
' 

i
l Son 24 Saat içinde 

Hadiselere Bakış 

/Makama, Blsküvi=;e Hamur iş· 
leri imalatına müsaade ediliyor 

~--------------------~----------~ Stalingrad'ın hcnuz temamen 
Almanlara geçmediği anlaşılıyor 

Sokak ma!ıJlt'.ebeleri lıütüa fİckl etiJe de\laııı ed~ - AD.orib 
Viı;ıi lrii.~ti ile münasebeti ~ im! - Brail,.ad.a -

·• Arjantin de Mih vere ~ q. 

Tiorn~ny~ııın Rador ajanS< Sta
hıııgrad ellı.rinin ta11161Uen zap
tedıldi.gi.ıti ve bu hususta bir 
lel>':gin beklendiğini ·bi.ldirın.iştir. 
H.Ibuki bugün öğleye kadar ge
len haberlerde, bunu teyit eden 
ın 1 ;mıat yoktur. 

';ichir sokaklarında ır.ııharebe
IN ha\i de\ am etmektedir. Al
n ~nJar taze kuvvetlerle ve pike 
bom l>a uçaklarlle yüklend1kleri 
hd.Jr, Ruslar da takviye kuvvet
ı.e. almakta<lırlar. Dern~k ki şe
hir ~ıenüz Rusların elffiden ta
.113-"ıle ç•km>ş değildir. 

B Jrada muazzam i.ı16Ml yıJın

lıuı ve son ckrece tııJıripk'ır harp 
\'a,ıtafarı lru."lli:mlıyor. 1tıı~yan 
rad,\ CA5U, §eh re girilme.sinde ve 
cenuba doğru istikamet ahnma
sında İ!ulyıan ordusunun yardı
mır.ın da az olnıadı.ğıni şöyıem~ 
tir. 

Alnı· 11 tebliği iıoe Stalingradın 

zaptı mırlıarebelerinin devam et
tig ni bildirmektedir. 

Gelen dıger ıl:ıaberlere göre, §eh 
r:.r. pnal batısından doğrudan 

dl" ruy a şalı.re ICYCib edilen yeni 
ve ,-;:.him bir hareket be.şlaırı;r 

tır. Alm~nlar ·büyük öl<;iide giriş
t.kleri bu taarrıızda beşer yüz 
tayyarelik gı-uıılarl:a hücıımlar 

yapmaktadırlıar. Şehirdeki tahri
bat pek müthiflir . .!<·aka! Alman
lar da, şehrin artık tıeshm olmak 
u<:ere bulundıığunu söylemekte
dir. RU&lar ise baJi anudane mu
k•,·emellerin.e devıam ediyortar. 

N<>voros'-•k:le'lı:i muh;ırnbe ba
rekı:ilının NOYOrosiskiıı. cem.rbuna 
doğru henüz bir iıı.ki.,"8d' .göste.-. 
med:ti anlaısılıyır. Buna nauran 
Ru.oiar burad.ı da inatla çarpışı.
yorlar. 

MO'ldokda muha,..Mler ~.iddet 
liıtir. Ru.slör t.aze kuvvetlerk Al
malarına ve mukavemetlerine 
rağmen, Almanlanıı yavaş yavaş 
llerlediklerni kab;ıl ediyorlar. 
Fakat onların. ka.rşt taarruzlan 
durmaksızın devam edij'Ur. 

S-. 111- - • ALATUB 

dar AlınmY9Y. tiden ,.._ ~ 
çiler> son derece mahduttur. 

Radyo şöyle lıitap ediyor: 
cFra.nsı.zla.-, ellniıde olan ve 

ohıuyıın i>ütün vaa~r!A Hit
lere hizmetien kıaçuıız. Kurtuluş 
günü uzak d.eğildir. Biıraz muka-
vem-et!» 

BREZİLYADAKİ UWJlMİ 

SEraRıB'mLİ'K. 
Brez<iyanm umumi sefeııberl.Wt 

iWin ettı.gi dün yazılmıştı. Bu mem 
l<;ket mahim olduğu üzere, Riyo 
oo J:ıneyro konferansmda ,..,..;.. 
len k.an.ra uygun ola.Mk, m;ohver 
l.e alaka5'1ıı kesmiş ve geçen a
yın 22 sinde de milivoere Jıarp i
Alıı etmişti. Şimdi Bre:<Wyanın 
ıııınumı seferberliği Birleşik Ame
rikanın siıi»ılt kuvvetlermi bir 
kat daha lldlrraıcak; . demektir. 
Brezilya 41 milyon ni&f=lu bir 
memlelııettir, 

Ar~ntin hükıfuneti de rnmvere 
kaıışı vaziyet almak üzeıre<$1-. 
Parl.amento hariciye encümeni
nin, mihverie münasebetin kesil
mesi hakkında verdiği kararm, 
zayıf bir ekseri.yetı.e ol6a, paıiı\

mentoda kabul edileceği çok mub 
tellM!l görülüyor. Bu memlekette 
nazi dostluğu da kuvvetlidir. Ge
çenlenie mihver taraftan talebe-
nin çıkardı.ğı hadiseler yüzünden 
tıtıılnık ~akültesi kapa(ılnuştı. 

JAPONYANIN YiIDNİ 
'HAm.ci"YE NAZIRI 

Japon hariciye naz.hğma, is
tihbarat şeii Maaayı' i Tani ta
yin edilmiştir. Na.zır eski vazife
sini de yine "1desinde bıılundu
l'acaktır. s:ı yaşlarmda olan yeni 
Jap011 hariciye nuın Tani 1941 
senesindenberi hü kCımetin istih
bıltat bürow ~ğin.i yapıyordu. 
ENvt>lce de JU.ntım, Haınburg, 

Paris, Vaşington, Holanda voe 
l\fançukoda muhtelit vazi:elere 
tayin edilmişti. 

l<iUVVETU BİR BULGARıİS'l'AN 
Bulg~r Başvekili FHoıf dün ki

lise mensupları, rn<'b'usbr 'e su.. 
baylar önünde söylediği mütıim 

• 

AlmanlarKafkas/INGILTEREYElHollandalılar 
Dağlarında da YeniAmerikanjbirAlmanuçak 

ilerliyorlar kıt'aları geldi alanına h;icum 
3000 metrelik 
tepelerde savat· 

lar oluyor 
&rlin 18 (Radyo)- Ka.fk:aııya

da Alman dağ kıt'aları soc dere
ce sarp ve yolsuz arazide cooup 
isnkametinde ilerlemeğe devam 
ediyorlın. i&ııV)~ra ve Bade tü
menleri 3000 metre yükseklikte
ki dağlarda çarpışaTak ilerliyor
lar. Bu kıtaat, mükemmel taHm 
ve teı'bi)-e ıgöımfu; olduklarından 
Ruslıann mukavemeti fayda vel'
memekıtedir. Dı:{:larda yapılan 

saıvaflar son derece ~elindir. 
Al:nıa.n ve Rumen lu't'a.'ları, No

vorosisk.in cenubunda ve cenup 
d<:lğusund.a Ruslkın mukabil ~
arruı:larını püskfuılerek yeni ara
zi kazarı.mrşlardır. 

Çöldeki yeni hava 
muharebeleri 

Lonara 18 (A.A.)- IB.'B.C. Şi
mali Atrikıada uıüttcfilder üç ba
va akını yapmışlardır. Tobruk 
bir daha bombalannuş, uoltlard~ 
y~ınalr çılı:ıarılrtılF. Mama 
iMatru.IJ.d:a iki ıniliver tayya:e9i 
düşürülmüştür. Eld:lbbada hedef
lere ınakineli tilifek ateşi açılıru~
·lır. Bunıda da iki mihver tıııyya

resi düşürülmüştür. Bir tayyare
miş kaww. 

...:;.., __ _ 
Romanyada sabotaj· 

cıJar kurşuna dizilecek 
'\Biikreş 18 (A.A.) - Mareşal 

Antoneslro llıaiz olduğu saliihiyet 
lere dayanal'ak harp , •• iaşe va
S>talannı ha.ura uğratmak, aske-
ri tesialer hakkıoda diifınanlara 
mat(mıat vermek gibi abwalde ö
lüm cezasını yeniden yürürlüğe 
koymuştur. ----- 1 

+ Sot'ya. 18 (A.A,) - BulcariGl&n 1 
Krah Bı1N, Baırı•Hl" ! Filol'u kabul e-
d !T<tı: l<end'ioiyle uıııun eıüotn b;.. ~ 
mıede bulumnuşlur. * 06:0, 18 (A.A.) - Qui<ılir.g Nor
wt°'"' idtm al'ııasının Y«ıOcien tail>ici
ni ka.rar~. 

Lon<lr& 18 (~.}- DeyH Meyi tt•ı 
gaıetesi, AmeGkJllı .k>t'alarındr.n e 1 er 
mürekkep yeni ...., mtib.im bir kw
filenin At'iantiği aşare.k İngilte
reye glıdi«ini ~mıektedir. Bu 
kafilede cBirleşık .Amerikanın 

en meşhur geııtil.erinden baZtla~ 
bulunmakta idt. Kafile harp ge
mik>ri ve deni;c tayy ' "eleci ile 
lruV'vetlıi brr himaye ait ına alın
mı !}l ı. -
Vandel Vilki 
Kubişef'te 
Moskova 18 (A.A.)- Ruzvei

ün şah.si mümessili Vandel Vilki, 
dün Kubişefe gelmiş, istasyondl 
lıar'.eiye komiser muavini Lo
z.avski, BJ!eşii Amerika S<:{iri 
Amiral Slanley, Çin so!'rri I,ı Sa.o 
Tsi ve 1 ~iltere sefaret' müste
şan Ba.ga!Jey tarafındoın karsıla.n 
nuş!.tr. 

Vilki, l:ıuırwlan :ıoma Halk KıMni
serleri meclisi reis ile hariciye ko
miser muavinini ziyaret etmit
tir. 

Londradaki Türk ga
zetecileri Komandos

larla görüştüler 
Loodra 18 (AA.)- Türk ga

zetedleıi dün enteresan bir gıin 
geıçinni>Şler ve Norveçe, Fransa
ya yapılacak baskın hareketleri 
gibi cür'etk.arane ma~!"ralara ha
zrianan Kanadalı Komandoslar
la husust servise mensi.iP kıt'a
lan ziyaret etmiş'lcrdir. 

Dün aqam İngilterenin eski 
Türk•ye büyük elçis: Sir Percy 
Lorraine Türk gazeteciıeri şer~ 
!ine bjr ziyafet V""'1ni•tir. 

Guetecae:r btq!'iin buradati 
matbm.t m~İle1'ile, g~ 
reli; intıbalannda.ıı bazılarım u
latmrya ve kendilerine ııonıl::ıhl
lecek ,,...,ııe11e, münasip gördİilı.'

leıi takdirde, cevı>p vermiye mu
vafakat etm~lerdir. Gırzcl>eci.ler 
bu,,..;nı Lo,ııdranın gazete sahip
leri cemiyetiııiu öe'Uı yemeğine 
davetlidi.rlcr. 

16 AJman öldürüldü, 
6 uçak ateşe verildi 

M:oskO\•a 18 (A.A.)- Perşem.
be günü gece yansı neşredilen 
Sovyet tebliğinin ekinde bildiri·l
d;ğine göre, silAhlı Holandalılar, 
Holandada S1ı:agen civarwıda bir 
Alınan hııva meyd.amna taarruz 
etm~ler<lir. Holandalılar Alman
larla ya.ptıklan şiddetli bir çar
pı~a netıcesindc bunhrdan on 
e.itı.sını öldünniişler, altı Alman 
tan·aret;' . te bet>Z'n deposunu a.
teşe vermişlerdir. 

Dö Gole yeni 
iltihaklar 

Loodra 18 (A.A.)- B.B.C. Ta
nınrruş iki Fransız şQ!ısiyeti da
ha Dögole ihiıak etmi:ıtir. Bun
lardan birisi muhaf.azalı:ıar •Ai:Eş 
Haç. fır.kası reös muavini Valen 
d,.,. Diğeri de eski bir mubarrir
dı.r. 

ltakırklyt!ekl cına1ıt 
(1 inci sm:rrd.ın D"vam) 

kö7 muhtarı Ha:..anın ba~mdan ü
zliıu toplıyara.k arabaya dold.ur
mıya ba.şlarnışı.ırdır. Fakat Hasır 
nm oğlu 18 yaşııoda Ali lursnla.n 
görmüş ve yanma çağırdığı b>rl<aç 
arka.daşile bU11lar1 yabJamaık is,. 

te:nıiftir. Fakat be§ hırsızın ~ 

bulnna.ıı Halit yanındaki tüfekle 
kendilerini yıtkalamı,. geı..nıere 

•tef ııoçmıı, w Aliyi kalbinden 
lruışunla VtR'al'8ık öld.iirmüştüır. 

Vak'...ı.m -.... ~•n suçlular Ba. 
.kırk.ö7 j.....ı.nn- tarafından ba 
'bir umanda yaluKaımı:şlardsr. 

MfuldeWımımililı: tahkikata tı.ş

lamıştır. 

Stallnırıd dlştO mıı? 
U inci St.lı!feden Df>vaml 

mıloi ve ilç motörbct b~rılmışt.... 
Vorone.;le meskıl.n bir meiııal işı:tıt 

~. Loniııgradm ~ da 

• • loan]ı mıılıa1'(•belC'r vuku buıl:rnak"1d;r. 

Thıf..ac :;ıiddell!' Alm:ıu mUt.&_,..u ;>e 

(1 lı>d Salı;t..,.., Devıun) 

Şimdi ye loııdar n31ıtı her f rn
nı.n günde vasat$ olarak 17 çuval 
un ~esine göre hazırlamyor
du. Son zamanlarde fırın aded;
nın ~almış olınııısı ve ekmek 
saıt>şluının tah<lit edilmesi fırcı 

larvı günliik ııatıparlllt azaltın~ 
tır. Bu sebep~ fırmcıı.nn günlük 
masraf ve kuıançlan d.a:lıa az elı:
melı: üzıeciııe irıllıisar ettiğindeıı 
bir k.ul"Uf zam yapdmJUlı zaruri 
görülmüş.liir. Bu suretle İstan-
btdda da eimı!k Ankarade okfu-

Ortatarktaki 
ordusu 

Leh 

Lon<h-a 18 (A.A.)- BJBC. Ka
bineye llM!mur olan Mister Keyfi 
Kudüse varmoştır 

Orta Şarktaki Leh kuvvetleri, 
General Aı>der!!'in kumand:ısı al
t1nda tevh;t edilmiştir. Kı.;man- · 
dan General Sikor~kiye g;)nder
cLği b:.r teJwa!ta, :hfrr Leh:stan 
yen.iden meydana gelmciye ka
dar, Leh askerlerinin vatife yo
lunda savaşacaklarını bildirmiş-

1.ir 

(HALK 

İş 

SÜTUNU) 
an yor 

Haya<tıru kendi kazanmai< mec
burlyetile Ol'tamekt<:ıbin 8 inci 

sınıfında pek sevdiği tamilden 

ayrılan asil bir ailenin 17 yaşında 

mütevazı k:?Q sabahlan saat 8 

den öğlfyin sut 13 e kadar ça
lışmak üze~ mü<'sseselerde Ye 

ticarethanelerde ~ aramaktadır. 

Y= diiı>ıı:ün, hesabı. kmvetli
dir. Eski lürkçcyi bilrnemekt.,

dir, Kendisini kanaatkar bir üc

reUe tavnt ederek atılcbğı 'bu 
l>:ı,yat yolAıııda ıeşçi elmel< istiyen 
mulrterem lı;ı sahiplerinin Son 

Telgraf halk sütununda B. K. 
rümuzuna mektupla müraaat 
etmeleri rica olıunur. 

GELEN İŞ \'EKME 
MEKTUPLARI 

Datuo: Nammıza bir rnelrtup 
gdıniştir. heJe aldı.~man:z mer 
cudur. 

AÇIK KONUŞMA 
B. K.: Bir iış vermem~ 

va.rd.r. Pazarlıesi günü öğJ.edı:n 

sarın. alman.ıı: men!udur. 

Bay B. M. : Hatlı: siitıuıuna 

ı gu gibi 17 kumşa sat.'acak'.:r . 
Daimi enıcürr.en bu hus11:<laki 

kal"8.rı bug\hn ögleden 1'0nt<ı g;;.. 
rü..<>eeektir. 
Diğer t.araft.an Arıkaradan ~

rimize gclen haberi.ere göre. Ti
caret Vekı&leti makarna, bislcüori 
n hamur işleri imali iÇin un ve
rilmesine müsaade .. o!~nma.a 
hakkında bir kare.rr:aıne projesi 
ha:lrlamaktadı.r. Buna .göre, ö
nümiir:deki ay b~·ııdan itii>aren 
bu maddelerin imali kabil olacak
tır. 

~eynelmilel 
ls·tanbuJ sergisi 
Sanayi B!rliği bir 
teklif hazırlsyor 
M.lll se.ııayi birl' ı, İs:aı>bulun 

feıhinin 500 ünoü dönüm yılında 
be~!mile] büyük b:r SHgi ku.

rUlması >çin akikadarların cllkkat 

nu:annı ç-ekmeyi düuşıımektedir: 
Bu suretle diinya'ıın her tarafın
dan şeluimıze r çok s ·yyııh 
gelmeSi temin edileceği g:b! bu 

büyiiık tar.lııi yıldıönü.münün bü
tün dünyada daha büyük bir a1'
k·a ile takip ed-lmesi temin edil

miş olıecaktır. Milli Sana)~ birliği 

S<>l'fli bazırlıtma 'ba§.lanma"' içiıı 

yakında bu huaustaki tekUini 

tam olarak aWı:adarlara bJdire.. 

cekt.ir. 

Gemi batlran 
uçakfar 
(2 <DO Soh>led<>n Devam) 

rulmiş vaziyette blan ajponlan11 
yeni iddialar ortaya attıkları söy. 
:en;yorou. Yeni bir keşfi iki a1 
sonra tatbik edeceklermiş. U· 
zaklardan elektrikle idare oluna 
cak tayyareler bazırlıyorlıarmış.. 

Bir şua veya rşıkla, gerııileri, 
la>-y•relen yakacaklarnuş .. 

Şnrıddi.k bunlar bir 1ilftnn, id
diadan ibarettir. Fakat kısmen 
tahakkuk eder, taLbik ~r.u.sa, 
muhası.mlarırun ,demokrat dev
letlerin de benzerlerini ~apacalt 
lanııa, yeni t:p tayyarek• , in
şası müsabakasınm ha~· yıc· na 
şüphe olunamaz. 

Harbin uzaması, tayynnc lı kı. 
}"!ni ,yeni teka·nüllcre, k ~·fıcre 
sebep olaca-k, iddia edild.ği gibi 
harbi bitı.rmekte tayyareler de 
bU-inci amil ola-:ak!ardı.r. 

Mısırda kara harekatında dur
gunlıık varsa da, ha'la faaliyeti 
artmaktadll' Elli tayy3l'el<k bir 
rr 1ver teşklU?L:n dfuı t..arruzi 
b:r keşif ya:pması v9 bunu şid
d. tli b;r hıwıt mu 3rebesini.n ta
klJ e•mesi, bu cephede yem bir 
kım.lb~ mıya alamet gıbi tehlk
k d · ::ktedir 

bir nutukta, bilhassa deı:ıtiştir ki: lstanbul no··rdu·· ncu·· icra 
cHükUrnet'n başlrıca gayesi, ada-
lete dayanan milli ve kuvvetli M J d 
bir Bulg:ır devleti yarııtm2ktı.r. emur uğun an ı•stanbul 
Bu da, mihver dev~tleri'c sam.i-

mi ve sıkı bir işb,r1iği yapmak Evvelce Galatada Kemeraltı cad- M 

gönderilen mektuplar parasız o

larak ve "POStadan geliş sırasile 
neşrolunur. 

• 
Dördüncü icra 

ZAYİ - J>erlovı4-ııl Ll:se3ndtm 9~-<ı-
9·Ht d~ ydmda ald ığırn &gun' ~ ~!J>"'" 
l<>nı•r.ıı za:r' rtt<m. Ytr-'s!l:a A c t.ın-

1 dan - htltm!I yokiur. 

liaı • tar:ıftn d~ <:n...,ı ha
r" e geçc;;eği gür..;. istııı:ıa~ını 
te;.kıl edıyor. 

A ınJRiiKA Vİ.Şİ İlE 
MÜNASEBETİ KmF..CF.'JC , :-İ? 
V.şi hukümeti iş mükelleCyeti 

k.ın;.nunu ç>kardıktan sonra. İn
gi. tcre ve Amerikadan hir adım 
daha aynim~ oluyor. Fran.s12 u
mumi efkiirırun da b;ı kanunu 
.iy; kırrşılaıruırutı anlaşılmakta

dr. Malumdur ki ,bu kanun Al
man f.sbr>l:alarına Franısız L'.'Çisi 
ı.emınil'\İ islihOa.f eylemektedir. 
Amerikanın Boston rady06U 

Fra nsrzla11& hitap eden I>eıjriyıa
tında, Hit~rin Vfşi hıikfunelin
den Al~ıryaya 11ı;i m;Jyan Fran
sız i~isinin teminini istediğini 

sey'emı.ştir. Halbuki ş;mdiye ka-

suretiı.e meydana g~tiril~bih.. • • • \ emurluğundan 

Çivi tevzi 1 bagolad -1 desınde 22 numarada mukıın ıken E , Ş h d b d 1. 
"I l d "b 1 H . vve_ce e za e aşın a ·oros 
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tır • lugu tarafından .Beyoglu Bıımıoı Su Jh Hulkıuık Ma:.'>kemes.nıaı 14/11/941 · k" • k h ı d • b ı 

tari<hli 'Ve 94ıfl22 sa)'ı.ll llamıı:ıa mü.<.teniıdeıı 17 lııra 26 kuruşun mu ım 1 en a en a resı u u-
Eroin çeken~er rr.asra!larla 'birlikte tahBiJ; için tan ız:im edilip yu.k.aa'ırlaic a~ M Ok , 
Çatalea.ıun Yakııplu köyü hal- göntlerilen irra emri a<lresimiıı.ıiıı bu luna.ma.maQ ~iyle ~te:C>liğ nama yan Uazzez & J.af a 

kından madmbazlık ve avcılıkla h:.de edfüni§ ve zslbıtaca. da yap.lan a.raştııma neüıeısirule ailieiıirııiz 
gt'Çinen Ahmet oğlu Şakir ile, Top- buJıınama.ınış olduığundan icra emııi ni:n bir IJIY° nöddetle İlanen ~ 
hQnede Boğııa:kesu caddttinde o· ne İsta.tibul İcra Hakimliğince karar veril!nş o~an tal"H 
tıının Kacüır oğhı Şeref dfuı eroin iliindan iıt:ilbaren otuu; gün içinde borcu ödtıınıediz. a!ısl halde icnnm 
i~erlerken ciirnril meşhut heliıı- geri b>raıloldığına dair !:ıir kara<" getimııeniz Jazi,mdır. Borç öı:lıeı>
de yaltalanmışlardır. mez, iıliraz da edilmezse müddetin hitarnmda cebıi icra yapılacağı, 

* Loıı<tr:ı, 18 (A.A.) - ~ita Va
liei s;r Ed.- jaok9on_ haNa ~11 
•le dün Ma~ i~ıtcre,ıe ~ 
ilr. V:ı ' ı:lıhl aı:b.'ı>lerden M..;ta<Wı 
:>yrılouş'1r. 

yine bu müılOOt l:çiOOe mal beıyanmda bull!lllnanlll, tıUlfıı. hal<ılkat tıe
yanda bulımduğunuu; tablıirde ha pisle rezalandrılaıeağırııcı hlzıımll 
icra emri tebliği makamma kaim ol malt üıoere .i:l8n dhıııur. 941/5191 

• • 

P39 - 910 °"'11 yı'ı Edrby·• Ş 
o; ~an &ü ORil/\1. 4913 

AYIP 

it ybo!
Go"('D 

ın raca .. 
•1iıoırı rica oh .... 

(4912) 

iş mükellefiyeU ne 
tabi kamyonEa r 

====================================~============== lstanbul Dördüncü !cra 

H~ mgljyeye izafete-n Maıiıul Maliye Mu.l:aıkemat Miidü:r'
lüğü tarafından üıcretten fazl.a melwızunue olan bir kra 33 kurtŞUD 
~la bidicte tabeili için yapılan icra taıkibi sıraSiDda yukarı
daki aıdresinitile gıöınderllen ödıerne emri adreiniEin lıulıınamamesı 

ıı-.bi'yle bHatebliğ gelmiş vıe yaptı rı.lıın zabıta tııHııikatma güre dıe 
adresin2 bııiunıımamş olıd~an ödEme eın.rDn on beş gün mM
~ ili.nıen ttibHğiöe kacar verii miş oktu.ğund.an işbu ilanın tarihi 
iliıımdeu itibaren me-ııkUr müıdıdet içinde bı:ırcu ödemerr.a: veya iticaz 
elmeı1'irı: Mzıı:nd.ır. Aksi ~e cOOri icra yapılacağı, ybııe bu milcXlet 
içinde mal beyanrnda. bulunınan12 Wz.ı.mdıır. Buhm~mııı: taddıtiırd°' 
hapisle taııY'k edileceğiniz, haıkıika.te muhali.f beyanda bulum:lu.,."'ımuz 
taıkdirde hapisle cezatla~nl?' .ii%ruınu ödeme eınrj telbliğf. 
mak:mwıa kaun olmak üzere ilin olunur. 5~/73'3 

iooan.bul VUA:r<t.1ıden ~.l>Lğ "un. 
muştur, 

c SEHIRDEN ve MEMLEKETTEN ) l\1emuriuğundan 
A.' KARADAN ve 1 
J\IE~rJ..EKETTEN: * M!ıl.11 Madü2a Tolrv<ller. !".m!ırn 

h<>T "1>tnı<la bl\y(lk rajjbet görrn~ 
tG Mcg ~ gönd.tti.leıı lıa!JV\ller yir
m< dvrt saı.ı.t.e lama.men S<ıl){ıuıştır. 

' 

.,r Ada<• "" M""""' P•muk müB
t>a>hslı ·erı Baş\~li Z.J'l'Te, ede....ıc pa
nı: • f.atl.a ını.n a'.:"ltırtı:ı..a::.ın& ast.a~- , 
1"'rd r. 

_., T~ ,.,.. h BPh•.:ı 1Jz İ-cm'rde 

K~ yoprn""1>aıllr. V~l. b\Jo sabah 
.ı.c. ir ve Uxil:m ply:ı_rası n ı a.çml,,•ıtı. ı·. 

./r ~J.rde °l'Ori>4 i l'\la pllSU k: samlı: 
Su C)"II:Un ı~ı tlde bırte.ınl öl.d~ ~ 
m:ırı.., i&ıma ncl*Um rd.<1ml.,t'.c * Aıık>Mda ı.,ı,,.eısı Gur.urı .._ 
!xmr .. ile ij du.'e!l ~'\llh.°'t, 1 O ...,., a-

l:>. m ı-.ıcu,., ı'<i'lmfşt>r ı 
+ ~'! \t•&:..timiı ftt."11'1!n M"'9ıl!

m"""" tlu -a!ıa'8lz bulundu .... n&.ın bir 
k".ı ~ ndDr evinden çık.-mı l<lao>r. 

-b ~ l'a'gıar .ş!erı <le çal:şsn· ( 

ru.t b~ !.:: ıcı, ~ .,, .. '""""· be.< ıı.. 

ktc1 ve mlh·<7.z.d.t>rtn ydcaccıri: zamınnı
dan i::i~je3i iQ'..u. b .• r proje hazrrJ~
mari:kdır. * N>al>.t V'*' li, $Mt; ve Cenup V'
ı..;;.er,.ı,.nr.de t>.r t<-.kık ... ,..,,.~ Çllic
~ı...r. 

Evvelce Laleli apartımanları 2 iııci ~ aarif Vekilliğinden: 
dairede 1 numarada mukim iken ha ı - E.~ Bö:~ ~·~t omhmun yeniden l"19ı.Jacalr b!r aııı -~ 

A'lö$1B b--. iDö-aU kapalı :wr! ıısuıq,., ~ lııoo~. 

len adresi bulunamayan F ahrettine 2 
- su ıo.-ı.0 1ııoti1 b-» '

1 
•

300341
0. ıs .. •81

• .lı::unJŞlur 
3 - Elk~e 2 & rlJl.~~n 1942 C\ıma llİJlll1İ. sa~ 15 d<' A~ OO-

Haz"1ci maliye tarafındm Fatih 1 inci Sul:ı Hnlnık: mahkemesi- yUk - apa.ri•n~nnd..ıo !JIOB:ckl n '.l1dcnilı: Öt?!'elcn llıl"'..epriıt:.nda ı.ıp... 
nin 15/12/9~1 tarih ve 1141/340 say ılı ilfunına n:ıüBteniden 31 lira 20 ı..- Veltitlllı: :&n.i<lme, Arttırma ve tc.ııı.. ıtoro•"'.l""".- :r~ı1aıı<Attı~. 

* HU.;.ü:.·~t. IM2 mahsul.'\ lıubulıa<a 
klt!mtn e1 ık.uymuş'ur. }ı)L!er:nc'it~ hu
bubabn tuıııl:>~ edii.rn kı~':'l.ınru bO.
;ı;:uıue""..e sat..aır.J.aır ~ııi. ıks-i:anJar1 •şrı
ıbes~ kullan:ı!J~~rrda-. 
MÜTEFERRiK: kuruşun masraflarla birlikte tahsili içm yapılan icra takibi üzerilıe * üm..,.,..;ıı,. Pro.ıet;nr!ft; .. 0ç;rrı in- yukar.ıdakı ad;resini.lle gönderilen icra emıi a.ıkes:ıruzin bı.ıiunama
g;ıı .. ,...,;n mt•ftxır KOırbr'ç ve Ola;- maSl hasebıle bilatebliğ iade edilrn iş ve zabıtaca de yapbnlan tah1<i-

4 - Bu "-t& :ıı.t ııa~ıe ve pro~·.~ Ui l0ı11 47 iııwı.tw muigobMıde V<e-
k<J.IQ: Loı.-"'<!m MUdOrJü:c>nd<!l aiıruıb'1ır. 

5 - Eku!Czt,e,.. ıı'-ı~k ~: 

foı'tl Ü<>'v~nı:~ h<ıcaWmdoan Pro- kal neticesinde adresjniz bulunamamış o.id""'"""'an icra emriniır> "".,,_ a - cısı 2b 1'ra c<13• lror..:ş"1oı ibır.ret muvıılclcılt '"""'''111.ttn :•ııo sayılı loa-
~\MO.JIU. J- - D:tm ıhük.ü...,l'!eri dare.,_.wxt_p Vle'ri.Jıro~. !"""° ~ i>e ProfP•ör Sa"'"' an- mi gün müddetle ve ilinen tebllğin e karar verilmiş olduğundan işbıı 

fil}<> f'ditm'ılordiı'. Bundan .t•~~ İ'<- b - En "' •150tHlO> Ln ı: ~_,. •nııeatm 11atıiı>-.ut •Viri.~ vıe 11ıa.hlı~ 
tıaat ,.., Tıp Fa.loü.llrierô '9it> "" ijti ec- ilanın tarih• ilandan itibaren mez kCır müddet için<le borcu ödemeniz dtiB •!a o!ur,ıio.,.,._ dıııiı- vrlll<o ~'Ö!<teTiln""'. 
nebi prnl•,.sör\e ~ ~ta.. aksi halde icranm ~ri bırakıldığı na da<r bir karar getirmeniz "1· C - ~ tarouclen (~ f,'Ün PVVef <ta~ gUnl«i baı:iç» natia V~ 
dU", zcmdır. Aksi halde cebri icra y:;pı lacııktır. &lınm" d>lôy<>t ~"!:1181 J,.,n ecli:mas:ı. 

* On;.,ıır.n...ıe eım .. ımı;naru...,,,. Yine bu müddet "çinde mal he yanında b.ulunınanız, hı!Mı haki- d - 1942 ""'""°" ıılt 'I\c<IN"t ~- - ..._ """'- ~' 
28 Ey}Clide b.ı,Ja....,,...Alct,.- • • d · ·'-'"~ * Alt d\ln 33 1 

&, . , kal beya<ıda bu.undt.ı,ı;unU<Z taı< ır de haplb!e ce:ıalıınd.ırtlııcağını.z lü- 6 - !,...~;.. 1<4<li! """'otıı.ıc>l°:lr'lb. iba'a gwı;; alıan 2/ I. 'eşnıı/ 1~2 CU-
ın, • •r.2 •·;:ı r.- "~:.ır. · t bU • jru& g(h:pü sa&t 14 dıe kadM' ~ veı.mif \4el'A p.detau.iıf etmel&{"t 14-+ iıctc•a.t Ve!<ill !'mı n•v .;,;.,. aık:- 1 zumu ıcra cmrı e gı nwı<anuna kaim olmak uze.re iJaıı olunur. 

ırr.w. 
~ Ank:l<-;,ya hıl!~t eıııa.:•1.ll'. 1142/17~ Poı:tada ...ııu bu."'°'·..:. ~ ıııç.;'uii.,et kabml c.:ı.::me.. <!0095> , 

l - Dc;nıri d.;vre- iıcT('ot is '111 ... I-e-
.1tıy.8'il.n.e l.t.b.i billı.mv:n J~:.:.ı :&-on ve 
lk::ı.mşu:ıl!>!e•-.n ilc!n<' kftf '<:oi 21 '9 l>42 
P~:ro.ıtoıf, gtı:d ae.,• d °"~ 

2 - s~ tr.b'l k~ m p1 
nwmmainn ·~• göııte '..mişt:· Bu 
k&my~r o glln s:ı t ıo 30 da 
n..-:btr.ıet mryd-4nı lda to~enflca.kı-rdı.,.. 

3 - Kun;yOO.:a~n ır.ut<'h:ıası: ~a!' ta
ra!ııdııın QO\Jıll'."'l'<>Cgl d• yapılacağ; 

mua""" sıııı:ote içt'.ma yer.ne ıt'lôril.. 
n"° kn J az. ır..ciır. 

i - işb..ı ~ leb-1 mııh·y..uoo~ 
doı' 

3774, 3911Q 3923. "'47 4102, 4199, 
4204, 433!, 4"43. :31:.N, ~~434, 3435, '.°:•l-49. 
:l514, 35~0. ~ ' "5 .. t , ::538. !t.571 ~5a5. 

2~50. 3664, !"702. 3-13.ı, ~rt{Yj, 3517 4"re. 
20 Ş•I<>. ~4 Şİ!P 3661, •8-0ll, 3096, 40:9, 
~58. 4266. 4291 4330. 4337, t3:;2, 435i, 
4365, s Şı.M>, rı Sile. 

~) l~rimzi Tü~k H va Ku 
ı:ouns ""nnek!e üç mitli Ol)n :; 
ga;,ıııJt~ bır anda yarrl e.!cı elli 
imk.önını eid~ etmo. >:acağlz 

•. • , .. • • .ıı •• - -~ .! • 

-



-E-hl-isa-nb~'mK;;;ıikKıİ;~ -Ar-sl-an-l 
\. ____ _ 

Yazan: M. Saıni Kara yel _ ,, 

Şed~t . bir adam olan Şem hükümdarı 
l :;m aili, kardeşi ve maiyeti 

öldürm iye karar vermişrerdi; fakat ... 

1 
2 
3 
4 

123456789 

- ·- - - - - - -• • • il -- - -• • - --- -

BU Hn~KnYn 
f' Dikkat ediniz 

Piya~an1r.. en glizel. l'H sa ı;l aın_ 

İLK - OCTA - ı.iSE . . ,,,. . . 
iSTiKLAL LiSESi K ı z 

1'.'rkek Yat.sıs 

TALEBE KAYDI İCİN BEROÜN Ml'RACAAT T .DİLl:Bİl . İR . 
ŞERZADEBAŞI POl.İS KARAKOLU AllKASI TU.EFO;\ . >'Z534 

-------------------------~ Orman koruma genel K. satınalma 
kcmisyonundan 

fa Ç•'"P''la çarpııı ölmüştü. Kendi· Jıarc'4<etc geçip Nablı.; şeh':'İ"'" Yil\~-
5 
6 • 

il • 5 LAMB ALI 
RADYODUR 

l - On to:i zrytin ys.ğı He on ton sabunun kapalı zar! usul.y!r c.{{ :1rn<,. 
29.9 942 S:ılı gunii SU~\ 15 de o~-n~on Koruma Gc.nıel K. biııH!; nda )'ilp!li •• 
caktt •. '" {IC ayni 'urotle öldci. nıa e'tti. Ilır müddet e-.•vcl Imadet-

7 &>ri be~ seneye yakuı hükünıet tin Zen~ı'nin gafletcıı kendisin- • • • s.ırdü . Oglu, lsma.il, Şeınsülmeluk den alın~ olduğu Hama şeiı.-iııe ~ • il 
2 - Tal~:er grtirect*lcı~ nümı.ıneleri ve !ia.t]a riyle birli:<.11' bu ho .. ustakt 

lronunl lek.lıf ml•·ktupl•rını iıhate saatind.Pn bir saat e.ıvve:!.ne kadar k-0n1·~· ... na. 
verm~ş olacak}ardır. 

uıwa.niıle ba.bası Borı'nin yerine sılahlarını çevi:rdi. Şdırı ve kale- - --- - -
9 -- -ı • Fia tı her keseye uygun, ömrü 

1IZUD ' c ~·ed<"k pa·rça \ 'f> 

liıınb"" bold ur, 

3 - ŞaI'l>lBmeleri Mr gOn lromif>yorıdQ göruleı,;(ir. •7742> c992;: • 
h!Mfundar oklu. B<ri, Ba'lcbek şeJı.. yı oocıını ile za!O{"tti. Oradan di-
rile etrafını diğer oğlu MciınK'<le ı;er 'bİır i'E!hri yagma eıti. Nihaıyet . SOLDAN SAi:;A: t ~ bıralorruştı. Şa.ııa oon<lü. Aıyni tarihte, İsmai-

1folmnet, !ıariı>ti. l!uikümetc ken- J;, e namı veııilen Batıniler lbıri 
dı sahmp olır.sık \.;teyordu . Bu se- Ömerundan Kaıvmub kalesi'lli sa-
bc-plc .ı:<& ·kardeş ıtras.nd.'.i Jı~rp tu, ald.lar. Burası onJa.ın Su.ı-,ye-
'· ' dı J .Lmot, •·-zı' l"l - • p- ~ en müstı:..lıkerıı mc\·kilerin<lcn -u~tjıa . m "" .ı<.d , e •• -a 
tedl'rck hi;ı:.,niinc gcçiııli. Bunun biri oımu~tııır. 
u2>Cl'ine isrr:ail kardeşinin üzsinc !llaiyctinde!ki nctııı.Jar, isrr.ail-
;<:iriidü . Kal<-leri geri aldı . Ba'le- den kork.'llıya 'ba~!a<lıJar. İsmail 
JA-ıkıj mufıasaT.1 <;tli, l'\1t•hmf'., \·a. şedil bir adam ol<lugundan onu 
2iyclicn kötü olduğunu anl ı) arn;c oL<:tırır.ıiye karar Vl'tmj~Jeruı. Bix 
kırd<'Şine itaat ctt>i, al drledi. İs- kaçı h~ atına k;ı..·t..-Lüler. K~ 
mail ıkardeşini affetti. Bu ""l>ri lıç He vurdular. Fakat lsmail ya-
mülSıakatile beruo!:ıer karocşin>n ralanmı.dı . K tilk» Jıemen lt"ll'kıf 
emrine brrak.tı ve Şama döndü. olundular. Bun11r ı it, :&plarmd:ı 

Yeni Şeoın hükümdarı gid>p n.üı;Jüımanları kendısinin şidde-
'.Banyas kaJ,,,.;rJi n:u;lıaS&rn etti. ti'l k.urtar-n&k içın lı .. rı;~, t c'!Jtrk-
Yr.ia (Jopc) yanlarında da mw·ıa- le n4 w-.-Ic>diler. l' Jr.lar müslü-
r t-bekr o!uyo:-du. Banyat> ~clıri rr.an Araplardı. \ "e n1ele-Lleş.rnlş 
Elı&:ıJXıin f''il1'<loe itli. tmail, Ban- TUr'klcrdi. Bu.rıl.r.l' .,rasında is-
y:ı.sı ceb«n zaptetı~i. lç·inde l>ıtlu,. mailin kardeşi de vardı. Bu mc-
nan Frankları ve B.'ı.t:.nileıi 1ıopye- lczlerlc dbirl ği ol:ru~'u. lsm:ıil, 
l.un kılıçtan gf'Çiriıp batıasın;n in- kardeşini de, bu he:"fleri de kat-
t.•.ıammı tam manas!!e aldı. )ettirdi 

1'"raıiklar, Şanı Tıin< hi.iıkümdan - İsmail, oı'<klusilr yürüdü. DakaJ< 
İsrrailden sulh taloi>ine tı;J;p ol- .kaicsine vardı . B.ıra:, ı zwp.tede-
d ular. İ:---m:dl sul!ıu kab-..J C"t.~!. Fa- rrk Arat lığa \'C }.,ri:1nkla;·a hiz-
k• bir yan lan da Tr tıl~~ K ·MI' ııw: <>den bu scv'1mlcc· ~ ın<>V'kün-
p, ru;'un arazis}ne gırdı. H.cılar den yaıbancıları altı. 
dağı denilen kale önünde onu.n:la lsm<l!il dunnuyordu. Ordooile 
lır be gır4i. Twbariye'ye .kadar kuldu. Ora-

lsm:il, b~'basmd:m da, Tuğte- s;nı da yağma eylcdı Civarı t~thtı 
.k :"den de ÇL'1in çı.ktı. Amanı;•z lbır irJnyada alan İsmail nitıayet Şa-
rr ı. ıaripti. Bir vuru~a Traiıluı; hü- ma döndü. lsmail, yaman •bı\r hü-
kw.r.<lan Pons'u ezdi ve kendisini künıdardı. Nfuaıyet su,ikaste uğra-
..s·r alıp de1ıal katletı:rdi. dı ve katlolunclu. Fakaıt bu .katı 

BUr>OO ü:wrinc Kral loori:ıısun- vak'asmda valde>irıin parmağı 
dan Monieran lkal~e kapandı . vardı. Yokısa onu kati.etmek müm-
lır;.d<."ttin Zengi OTl'U lburada mu- kün değild;. Valde"1, k&rdeşi Melı-
haroraya aldı. Büwn Thliısa.lip \"e medi öldürdüğünden dolayı İsma-
FJ aonltl.a.r Krallarını kqrtann,ya ile nnığbcrıli. 
lm:/..Wa.r. Bunun üzeri.ne İsmail, -· ----

T. IŞ BANKASI 
K. T-=ıf 

HESAPLARI 
2 lkincileşrin 
Ket;·<!<~ Ay·~~""' 

İk r amıııye1Pr: 
1 M<>t 1 000 1 i ra.l 

(D vgmı Var) 

1 - Htw1ao \: · ·t"l.r!t! 2 - B...~. 3-
S;ıtıaylar, 4 - Bııy~ı ~lmi.h. 5 -
İ'\'\'<~. 6 - D gw.-, 'i":ı,. t>I ;ı., 7 -
İ!<i hart yonyıanct, AzAmızckın~ 8 - Er
k'!'ı:{ ıt:ım.:, B!.Zı oogcM.'aJ1. 9 - İbadete 
baolg (ful b'-1j~) 

YUKARIDAN AŞACIYA: 

l - l\lı·~>; ~ E ... ( <J P~ (İld k.c~ıijf) , 

2 - Düz. Y'~ ar.il2!İ, 3 - CEiıE-n
ıı.em Ş(ly'tr.ııı, Tersi Nota, 4 - Kul!ruı
tnak , 5 - )1µ-mı.fyp a~-ş \"'1"e:D vesıta , 

Kara<kniz uş:ı~ı, 6 - Tenoı kJE<ı zıı

man, 7 - Bl'yük bir R"" şeiı1', 8 _ 
Bıobo, 9 - U)1ı:urund> ~t ed<'r (ild 
kf'lim,tt ) . 

Dünkü lnılm acarun ballcdilm~ 

ıekli : 

ı 
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3 
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g 
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AIR u z v E z N t 
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Türk;ye Unmmi Ac~ntasr. 

Türk Radyo ve Elek,rik Ltd. Şirketi 
Gala ta Posta kutusu 1557, Tel~fon: 4~32 

Orman Koruma Genel K. Satınalma 
Komisyonundan: 

1 _ :ıo 1ıon tıulgurun kapalı za rı: uıruJlylc e:®)lmesô 29.9.942 Salı günü 
saat 14 d~ Anbrada Orman Kol'Uma Genıel K. binasında :ıuıpılacaıctı.r. 

2 - Talipler eetirı·c~.eN. l'l'Limune '\.'e 1iat1an ile birJ;k·te bu husust.aki 
kanuni te4clı! m!"]<tuplarıru ilıa1e .. atiOOerı bir saıı.ı evveline k adar komis-A • ı E rDı A ı F ı • R 

YUNUSE M R E 9 l :ıoona ve~§ ol~lardır. 3 - Şartnaml'9i her gün kom~da f<)rillt>bilir. c7H3> •9929 

Katip Aranıyor 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işlet

meleri Umum Müdürlüğünden: 
i,. ı.. wrr. z $ ,ı; ın:r;;rnıınesilıde ı!!1ib eden bir lıtt\iNı ys'oe lise me.ıunu ilç 

t"r'k'f'.k k<lı1tb(' irl"IA...ıyocı.mız vardır. 
A:Jkıe.rl.k'ı? alıakası o}m.ya.n ~1.ıe*.ltlerin Nüfus tıüvi:)'lflt cüzıd~nı, Hv.mü bal 

ka(.'l<lı, 4 a<.1« vı'•'lat fot<>gralı ve ı;iımd;ye kadar çalışmış oldul<lan =--
1 · rdm alJ.r?!r.1l ;y; b'::,1 ('t vrsikıılıır.ıyle birll<k\e 23/9/942 Ça~ günü saat 
14 teı 17 ye kll<l.ar İfJ~ı!'f>'f]:n Metı\) HMı zemi:n toı.t.ındaki za:t ı,l<!ti ve S'iciJ 

L inhisarlar U. Müdürlüğünden : J ------
l\.Iıkl-ıı·ı 

• 
Cıvata c3/ 8 Jik 35 nı/m boy ıJlı köfe 
ba.§!L v e a,:ca ı•i 25 ıtnilinı pcııw>lu.> 1 250'1 Ad-1 
Yoy lt Rondda 3/8 (ile 2~00 > 

Cıvata l / 8 liık ywarlak başi ı Trave-r_, 
cıvatası 11 X 28 m/m .'i300 • 
Cıvaıa 3/8 !!it 50 miHm hild• 6000 > 

B:ı.k ır boi'u Dış kut:ru 35 miHm 

Bez hortum 2.5 pu&lulı:. 

Spinıl hortum 2 puslult, bezi; kauçuk 

p ~· l g~nu huli 

l2/ 9/942 Salı ıc • 

:rır.ı1~2 sa;, ıo 28 

22/9/ 9'42 Sah 10,3D 

ve çelik 1.ı'l talrviY'eli. 12 • 22/9/942 Salı 10.40 
1 - Yukarıda. cins ve m.irktan yazı]J mıalı."..me PQZ.ar;ık.la sntıo alm.a1.·:tkt:r 

2 - Pazarl ık., hlzalarlnıda ,.azılı gün ve sa a tlıef'de KaOOıaşt.a L''V7.ı rn Ş; b<'
si~ki Mrr*ez Alım KomisyooUllda y&pıJacalttır. 

3 - İsteklilerin paınr.ık iç-in tayin t>lunran &ün ve a.aatlerd~ 1t-kli.t t<It·cr'ia 
leri !iat ü:ıer!nden % 15 güvenme pata:1i7]• birlikte meZk:Qr kom:"Yona milra.. 
caatları ilin olunur. • 9714> 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliği Mü
bayaa Komisyonundan: 

MevooL ld<nı•ye kıonulıı.alt üzere 20 idi 30 be7wr IJc:uvv~ ai'lmlC'ok b.o~ 
zin ,...eya rmlı2>0'tla müteh Jrl\i.k motör ~.(! tal'ip ztııu't' dlr<'m~"'inıe b;.r.(ıt•n 

münak!asa on gün .ınilıdôctJ.e tıomdıLt edSmişt:ir. 

-r..tipler'n ôha.le giiı>il o'an 19.9942 Cumarle6ideııı evvel f'lt~ne.meyl go~-

meit üzene RôyaSet İdare ·Şc1lig!oe miliw.caallMı ilô.n olunur. cil75.2> 

l~ı.idürl:.ıi,oüne m-0:-scaatları lü-zurraı bild 'rilir. <10171> 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM r . . . 
1 O. Oemiryollan ve Limanları işletme U. ldaresi ilanları .._._ __________________________ J 

>ll!i>o.rr. rn b<dcli ::200 (ik; b'n dııı yii.z) lira olan 10,000 (on bıı) k*' !tül 
r"'1ı;> f<,p1'>1< toz ooy.ı ( 5/lmc•leı;rin/942) Pazar1ıeai günü saat 15 (on bevl<"l Hay
dJ~a?l<1 a G, r U>lası d,..h,- -.ek.ki Komisyon t..&raflllıdan Jr,apo.lı mrf usuliie satın 
r!ır.ac.-:ıktır. 

Bu ite g~·.1u~ .. stijm;, rm 1&5 (yüz a?tm!.ş b{oş) liraJı'k nruv.fll.."1t.at teminat, 
k-a.."l'u::un tıa7in etı:[:ı \.(5 ... tlill.ıı·in t~diflerini muıhtcvl z;ırfl.arın ey01 gün s.-ıa.t 14 
(on dord.,-) tı:a.-<la~ K'Omt...~n Rıeis11.ttne vPrrnf'Jeri Jü.zlllıdır. 

Bt i~e aıt şartmı.rrıele.r Korrılf)'()!'.dan pıaı·asız olarak da,L..ı-ıt..ı·ln:oJd .. dır. 
<!0152> 

?.rful~m,r,en bc-deii 19630 (on dokuz b..~ a.Jtı yüız. .ı:ı~k!:JCın) ~Tra olan muhte1.t 
eb'a-tıa 205-00 (yirmi b:n bı·ş yüz) k ~o i<;ıı.r~u;rı boru (2 Birincitır~ .. ;n ıg42) OJ.

nıa. gilnu ••t ( 15,30) on beş buçır"~ia Ha.yda;pa~ Gar bin.;:ısı da.tıilindeld ko
m·-~,.t·n taı-.J'lldan kapc:ll z:a!( u.su1::Y~e !C!·t:ın alınncalttır. 

Bu işe girmtk im.iyt-mlE"tin J4i6 (bin dö;t yti-z yet:n1!'ş a:tı) 1 :ı-al1K n1uv<>lütat { 
tnı.rinat, k-.ı.nunun tayin eı:.ıği \'W>:S!kalarla tekLflor.n:i rrruhte'\-i za..-rıa-ını ayni gUn 
saa .. (14,30) on dô:1 otı:~ kadar kom.isyan ~eS!iğine \"ttır.e-1eıl 1!zımdır. 

Bcı 'şe a•t fQrt.rı.ameler kom;SoyCmJan para<ız olarak ciağı•lmakıa<lır. (10022) 

Orman koruma genel K. satınalma 
komisy onundan 

Ç&şitli erzak ilanı 

Ilcr y""1e-kten sonra gilnde 3 dda munt....._.,.n dlşlerinhi brçal&yın.ı:ı.. 

18.00 

18.03 
18.40 
10,00 
19.15 

18 Eylul 1942 
Program ve :Menıieuı 
Ayarı. 

Müzlk : Fa<!ıl Hey'e1ıi. 

M üzi<: Dans Mi1ı•gi (PL) 
K.onuşrm <i.k1.J.; a t S<ı~\) . 
M tirle : Saz Eserı.e.,,i. 

Saal 

19.30 Mcm..:tlet Saat .A)·urı ve A-
jans H:ıberlerl. 

19. 45 Mm:«: Kliı!<'1< 'l'ü.rlt: M'ii.ziği ' 
P1'0j;rWT)ı. (Şd: Mtsıı.d Cemi(), 

2<>.15 Rac>yo G'1iDi'1"5ı. 

20.45 Müzit: Chopilı'in Eeerlicraıden 
(PJ.) 

21.00 Ko.nuşm.ı (Th~n Saati) . 
21. ı s Tcmııil . 

A. Hamdi Başarın 
büyük ve son eseri 

Bir Med[nlyetin Sonu 
Mederı;yetlerin doğuş ve bar 
t ışı - Medeniıyetin do~ ve 
i!eT/,eyi§ devresi - Marksis:rnı. 
v e inkılapçı sosyalizm - Me
deniyet in çökii§ ve yıkılış 
deı:reıri, faşiz.,,. ve nasyonal 
sosyııUzm - B ir m edeniyet
ten diğerine geçiş - Y eni 
medeniyetin k"4rıılma unsur
lan. 

Jl.fcwudu l>itmek üzeredir. 
Fikir hayat.nd:ı hadise teşkil 
eden bu k i tabı her münevver 
Türk okumalıdır. 

Kat'iyen 
lhtiyarlamıyan 

KADININ C ' 
SIRRI ~ 
4~ YaflJlda ol· 

masına raıımen 

~de h iç bir 

1 
J 

> 
> 

50-0 
25-0 • 
10-0 

ı _ On beş ton nı ... t, yf-dl ton mercimf'.k:, on ton kuru fasulye, on ton 
Kuru b;;lda, on ton p.ir:rıç k1palı zar! usu liy1e e-ksıltırneye konuln1ıştıır 

22.00 Mfuıik: R•dyo S..lon Oı-lra

"'· (Şef: N"cip A.~rnı.). 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 

t>uruşuklıık olmadıtı i\bl umı d~ 

bır genç tızınkl gtb! taze ·~ Y'J
muplL. . itte Viyana Unlven!U:b 
Profesörü Dr. K. Stcjsko! t:ıra!ın · 

dan keşi ve <Blııceh ta t>ı r cdllcn 
şayanı hayret gençlik un ·ur ınun 
sihramız testrt budur. Bu •BlCtfia 
flrndl penbe renkteki Tr.ıtalon K:e· 
m1nde mevcuttur Siz uyı.Uke~ . 

cildtn!zt besler ve gençlc~tMr 

OünduzlerJ için de Beyaz rcnkt.E'· 
kı TotaJon Krem inl kul1ar.1nız. 

Siyah noktaları eriti r , açık nıero

meıerı :nkla~tınr ve cUdJ be~·a2la· • 
tıp kadife gibi yumuşatır Toıro· 

lon Kremlerın tn memnunıyct ve-
rı cı semerelerı garantilid ir A~J 

ta kdirde paranız ıade olunuz 

> > -.·: ~ 
> 50 • .:.-!' 
> > 

> 

.. ~. ;,o 

r Sen ;,;RÔıdii~dün ? 1 l Yazan: EDGAU VALLAS Çevin n: MUA:wlMER ALATUR ~ 
- Nasıl bu ne? eledi. 
- Ulan, lr.ı paraların içinde hlr 

beş lıtrdlı.k var. YuU~rmıya k.'.!l:lu
y orsun ha ! 

Va 1'toc ken.di keııtllnıe lbiır alay 
kufüdcır savurarak, saMe beş 1i-
1 a iıg ı değ· .irdii. 

Bil a'dığı ,x.ralart, rJıla ~ı!dde
t ..ro<len ı.;,- t.ı· tı>trey en Va terl»'yc 
u'.laıtt~ Del.:ka.nlı te~r if.:ti. 
Yirmi beş JiTadan beş lirasını 

baJ:sı,; o lara·k pa1r.ona ikram e!M. 
Bii paırayı derhal kusa•m att:ıd<.

t an roma, oğlunu ~agıHL: 
- Cim, dedi, hil) dl Mc;,,; ·ö Va

krtıı'nin \'u--pkasıru getir. 
~r h.~ağıya ir.Jr.ciye kadar, 

~.~ müo<lrlot bir iCY k<>nUŞ'·hr.ad ı. 

l:>un;a Vallkr homW'\laıun.ıya b;,ş
L.d ı : 

- Sen ne rr>) e b..ırn.un.u b.ı işin 

içine sdk~rsıu? d<'<ii. 
- Sana wy] ıycy\ın mi nıed<:n? 

Şimdd bu ç<Xwk gid<>r, buTada so
yulduğunu herketıe ıuılahr . Bu da 

• benrm i:şlı.-n~ gelmez. Scnro sen 

d e idare etmesıni bilmiyo:;;un be 
birader? 

- Anladık, bari sana Ş'll hava
dan gelen beş liırayı ban.a ....,.. de, 
rr.esele kapansın, gii!:..ıı. 

Bil bu s&.lü işi<tince birdenbire 
yerinden fırlad ı; 

- Şimdi senJm çenene bir ine
cim ki ... Y.bkı l, kal'fiımdan giıt, 
hangi ceilcnneoır.e gıdecc-ksen .. 

Valter 'ba>j"nı sa lladı: 
- Maş-allah bu k i<ıar klü.be ! de

d i, ilık fırsavta kom•tey·e şikıiı)·e«e 
bulunacağım. 

- Komite dediğin <le ne <>lu
yor7 Bu.ra<la kx.-rr.ıt.? benim. 

2 - Eksı!tmesi 30.9.942 Çarşamba günü sa~ on bfoştc Ornıan Korume. ge
nı·l K. binasında yapılaca·khr. İşbu eı-za k loPta..n v{'y<Alıul ayrı cıyrı tahp:ere 
i.lı.c;.;~ ~diJebi :·r. Şar1:na:neler Korr.~';'Ondadır. 

3 - T al•pJ<-r .. vc:-t?t'ddcri n.'1ll!an n nümı.:ne w Ii;ıt}arı fle birEkte- bu ~ 
ta.ki ka.nuni tekl;f - mf'ktu.plarıru h.::ıfe saal.ı:tden bir ~.a t O\'ı.'fi:r.c kadar ko-

rr:is:rona v"recek;erd~T. t.7741> •992'""> 

Vaiter'e yaklaşt ı. GayC'! sakin, 
f alkat tclıditıkiıır bic tavrla: 

- Haydi, şimdi git, ıçtiği.n l\-l;J,. 
nıın başına! Ve booim işle~imc ka
rışma! Yoıkı;a, seni cm~nden tu
tar, 'kedi gilLi k;;:rıdan .ı,,,..,.ıya ar 
tarım .. 

Vaitcı· S<'~:ni çıkarma<lı. Yine 
Gccnrl• hnd'->İTI<! homunlıı.nLJraok, 
m~saıd.ak.i arkada)armııı ya.nına 

döndü. Ba.~ıım sallıyor ve dı~erı.
nin arasından; 

- Ma.şall<ı>h, ne Jıhip, ne ldüp! 
d iyordu. 

Ci m s anl<i ıbi:r !u~bol ma~ı '(>j

rediyurmu.ş gıl>i, heyecanla bu 
sahneyi seyrediyurdu. Zat.on :kaç 
zamandıır böyle ~;.C.nc'.en görmi
y e alşımşıtı . 

Şöy le hlr ta vxr takııııara.k b a
bas,ıı ın yanma ya<kla.ıtı: 

- Bıvba, d edi, sana bix şey söy
liyeceğbn. Hani o.tobüste set.in 
gödrüğün, ;ırka~ı ıdan koştuğun 

bıılooıaıdığm lbir a dam vardı. Şu 
toıp çt!hıırunda sana Parsi dJ!ı'<:' nd 
kuy an zabA ... 

Bil }}('ır.n gözfük l <-ı·;nj ~ıi< ardı : 

- Dıtıhlı! Söyle, söyle! 
- Ben bu adamı demin goc-

dilin. 
Bil şaşın'lı ve gözlerıni a91-ı; 
- Yok canım! 
- FN.;.t, gördüm. 
- N()rede? 
- &;.ağı.da, kapının Örııürıd'!' •. 
- Haydı canım sen d~ ... 

- Vallah: gördüm d!:yoı:urn. 
D cl'T'.m gelen dch!lanltyı asansör
le a.,"'1<ğıya indird iğım zaman, b i<
de sc'f'.ln zabiti ıkarşı •kaldırımda 
görrıWyeyi:m mı? H emen tamdım. 
Koşup y anma konuşmak isi.edim 
amma, kalabaıığın arasından l«ıy
boldu., gitb.. 

Bil oğlunun göı.Je.ıı.nin içine 
baktı ; 

- Petkı, gidip ona rıe dİ>)"e(!ek
t in ? 

- Ne mi diyecckti'ln? Baıbamın 
haya.tını kunl.a.ran zabit sıiıl. misi
ııi>z? diye soracaktım . Eğf.l' siıı o 
zal>ltt i6enrz. ·17uyurun, a sansöre 
binin, sir.oı b•bamın yanına çıkar a
y: m, d iyecclotıını. 

(Dc\.·amı Var) 

Haberleri ve Borsalar. 
22 45/22.so Yı>rınki Procram ve K•- ÜVEY BABA 

ı>anı.ş, Vl>dw --3-- Pl.~"de 

fstanbul Nafia Müdürlüğünden 

-24/9/942 Perşembe ıfr:ıiHıaat 15 de İsl.cınru;da N•fi<, Ml:durlüğü eiı:sllt
mc kom'''Y<mu odasında •44133.55> lira Mş;! bt'delli İstanbul BnŞ\~k?t A~iv 
daireleri tamir \"f' tadil jş}~ri kapalı zarf u!nıliyle ronıt.nırye k lmuutur . ı--------------

1 1'1uk:ıav<-te, eık-5i!tm~ Baıy .-.lırlık İ.şJe ri grnrt, hususi ,~-e ferml şarlrmmeleri 
p:oje, keş!! bülfısas.lyle bı1na m ü-tet(>")'Ti d:ğıer evrak •221> k1u•u.;; muk..ııt:ı il inıde 
dair·e·sinde V{'J"iJr~:tir. 

Muvakkat tem:nat «S310l liro c16> kuıı.ıştur. 
i<dı-actlilet".in t>e:k;lıf nlf'Jci.tıpları ve enaz b ir t a11.bhü1.te •3'0 000• liralık bu işe 

b<nııer oş yaptı.ğıoo da" id~relerinccn alınış olduğu veıika l ora is-UrıOO cn is
lımlml VllA)'<'t•ne mürocaa tlu eks,(l:me tarihinden ta.ti! gıinl or i h&riC 3 .fll(ln ev
vel afınm~ <'hı.:yet '\.'<:' 942 11:ına a.it Tİıea.J"t't Odası vrsikQJ:lrını havl kapalı 
zartlanm 34/9/!42 Pol']Cml>e gornı aaa l 14 elle kadar Na!iA 'i\f üdkr;ilğüne ver. 
mı le:ri. c9279• 

İstanbul Garsonlar Cemiyetinden:' 
MarılteturQcılar Birl•ğ;nden to:Ja t'W. edilen blr ~iar ~az k r ten Cffll ly f'1.i

mr.:dc l<• y tlit iizalara t>e\~ edıieceg•nd('n ;ı,ı;,.acı <>l an! &.r ın 21 /9.' 94'2 doen 28/ 9/ 

942 tıaı"Jblne kıadar b:e4• g ün aae t ı .; ten 17 ,ıe ka d'ac oern ;yr-t cüzd an1arile m üra
ca a t la<ı ikı.n olw1or. 

r ISATNBUL 
\,, 

BELEDİYESi iLANLARI ı 

ZA li - 450 ~! No. ıır '3.t. ıl '.{ , ... 
l>yetıra.m.em; ~i>e-lt:m. Y<n""rı.. ç ka-. 

tac.'a:ğrmdan ııa;>,ii.nin hfrWmü )"'Oktur. 

Fe~ ~ tpp(• n~.:ıh.&tl~6i Şel:ap 

ıoıkak No. 30/ 1 İsmai! Kü("\i.koğ·ı1. 

, K AD 1 K Ö Y-llııtıı. 
İske)e Pa:rk Gninosıında 

ııen· r ol llillln 

Bt)'ftJK S'İ)NNET 
D0Öf)N0 

Butıiln saa.\ 6 d'll· ayn' pror,rc do. 
ba{o!;y<>r. Ktşlıl< so:oıı oçc;ı., ısa 

İ1b:i(re ,......,,.JEııı ~ lüzumu od1111 (5) lka J emdPTı ibaret gi>deri , sarı toz 
bıezi , sü.nger, Ala ~ vıe yanauı bol'tum boı"US'U aÇlk ek&tltmf~ P konulrnu~tur. 

~ talımtıı ~ 1280 !Ara VfJ ıllc IErnirıa tı 96 l ıradır. Şar11ıame Znhı< 
~t' MuameltA MUd iirl'ti tıi k9·~ gö;ii '.EO>kr. ihalıe 21/9,1 94: Paze-rtni günü 1--------------
oııat 14 de Daimi E:>eümaıde J<lpılacalı:tı r . 5 ,.1· ve BoşmUh3rrirl Elem İzzet 

Tal ıı:M.ıe-ri.11 ille tc111ı1 rııa4 1J1Bld>t1t v("ya meli:tup!e.rı VE kanunen brazı IRt.ım bt.ı~.ce - Neşriyat Dırrkı,i rll 
~ ıbıı<>ı• V• ,;'r"1aı·y~ m:. zwn• DIU IYY-<cı "'1llıte Da.rr.ı Ellc uıı><>OO~ b u! un- 1 C"'7d el KAH.~IlİLG;N 
aı&lvı. (962-0) BON n:LGr..AF lllA'l'UAASJ 


