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saıı,p , •• Başmuhm»ıD: ETEM İZ.lET BENİCt~ EN SON TELGRAFLARI VE HABERLERi VEREN AKŞAl\f GAZETESİ 
1 

Gazeteye cöııderilen evrak iade edllmes 
J 

Ruslar voroneçte Don nehri boyunca Von Pa pen =lsta=nb=ul=H=alk=ını=n =Di=lek=ler=i T=es=bit=Ed=ili~yor 
= ı :<a. rı n Meb'uslar Kazaları 
büyük ölçüde bir taarruza geçtiler~:ii?E~ç~.~.~ dolaşmağa 
Almanlar Stalingradı tamamen sardılar 

En Kes irme Yol 
Eğer hakikaten az gelirli 
vatandaşlara maliyetine 
gıda maddesi satmanın çaresi
ni bulursak yük çok hafif /er .• 

Bunu hususi şirketler de yapabilir 

ETEM iZZET BENiCE 
Gıda maddelerinin pahalılığına 

larşı a.lınuak üç tedbir vardır: 

6olııb·ın'i!\a ra. 
5k vorı!]... 
Q~lıQııo 

J< ~ıaç 

~Sl.Ô\.91 ~.;. 

O u bo~ı.1 

kası ve çocukları bu 
sabah tayyare ile 

peşteyc gittiler 
Macar Kral r.aibin;n bir av par· 

fuöııe davl"ti üzerine Pqteye \'e 
oradan d• cej>h<-'1le üçii~ cü defa 
yaraJaııaııı oğlunu gö~ck üzere 
Berline gitmiye karar •1trcn Al· 
man Biiyük Eiçisi Von Papen ya
rın şehrimizden J\facaristana ha
reket edeeeklir. Bü~iil< El~inin 
ailes.i ve çocı:klan bu .>Pbah bu. 
susi bir tayyare ile Pcşteye hare-

1 
ket etmişlerdir. Von Papcn n aUe

başladı 

Yalova, Silivri, Kartal, Şile 
ve Çatalcada temaslar yapıldı 
İstnbul mcbuslan kazalar, d<>

laşarak halkla temas yapm~a ve 
d;Jek~ri din lıyerek bunlar hak
kında alakadar m.ıkamfann na
zarı dikltat:!ni çekmeğe baı;laml.§l" 

lardır. Mebuıslamı:ızn bu tema9-
lannda Iqtanbul P,,rti ıdare he
yet; reisi Suat Sabri Ürgüplü de 
hazır bulunmaktadu: Şimdi ye 
kadar Sili'Vri, Çatalıco, Ş;Je, Ya~o-

va ve Kc! .. to: l kaza l arı ;da • alk,;a 
t<>maslar yapırmı ~ ve dj r,knılcn 

di'ekler ha);kı n da ıi.7.ı rn gP ı l'n tc
şel:fuüslcre gır..,.ıır.ı~.ic 

Önümüzdeki lıaHaJan j tıourı n 
de rr.:buslarmız be" di,·e hudut-
~ar ı da •. Hir;~ekı ~azaiarda halkla 
tem c s~.ara ba*hy at·a;ı. :r ve ay so-
nuna kadar tem asla rı n ~ bitırlcek 

lcrdir . 

ı;.i ölhümüzdeki ay a\•det ecl~cek- =========================-= 
!erdir. 

UZAK DO~UDA 

Japonlar büyük 
bir taarruza 

hazır 1 anı yor l ar -

Bu sabah Bebe!<te 
bir çatı çöktü 

Üzerinde çalışan bir amele de çatı ile bera
ber aşağıya düşerek ağır ı;urelte yaralandı 1 - Bımısi tacirlere Jı.arşı en. 

ke:.kin şeJdi ilf damping yapmak, 

2 - Hiikllmet te~üllrıi eli 
ile ayniyat da,'ltmak, 

3 - Beleruyeler ve hususi şir· 
ketler ddaieti ik malryetine u 
gefüli sınıfa satış yapm:ı.lı.. 

Sel.lıi harbin hllljındanberi muh
telif veııilderle bu noktai nazan 
bu 5Ütılnlarda ileriye siinlük. 
•Damping. sio"lemini tatbik ede· 
bilmek miisk:üldiir. İstih.>ale bağ· 
lıd .z. Hu.su~i tertipler alnı<ık ge
rektir. Fakat, hüküm.et eli ile ay
niyat dağıtmak daha kola) dır. Bu, 
aucak lı.esafrt şehirlerinde yapıla· 
bilir. Suüstinuıle f.n»a·t 'crmemcl, 
i.'ti(cilere kazanç pa)' bırakma· 
mak için karne usulii ik tatbik c· 
dilebilir. Belediyeler ~e hu usi 
şiri<etler delaleti ik maliyetine 
.., gelirıli sınıfa gıda maddesi sa· 
4abilınek i.se en kolay tanzim 'e 
.ırgaııiu edilebile<:el.: bir sistem· 
dir. Biraz i§ten anlamak, ycri.ndc 
bi.r enerji ~adetnıeık, pratik ted
birlere başnınnııklıı bu iıııkiin içi· 
ne aJma·bilir. 

Bizce, buşanlıruısı kabil ~e ko· 
lay olan bu işin tecrübesine İslan· 
bıılda kış bastırmadan önce bir 
iki •sa<bş evi. knrnıaJt ve ni7am
lamakla başlanabilir \ 'e başlmıma· 
lıdır vıı gıda nıaddel2rinin ·keyfe 
may~5· fiatlanmasına karşı ted· KabılıyJnSk4yJ 

l>irde,;;E~tt;;x~ ~~~1cE bJj{J.Jf";;;: 0 GroriıoslavcsKa. 2 -ı. ~ 0 
p • t b .. ~o~~foPoterııkınskaya ':.i":'.'o~ETR..,ı 

Port Moreıbl'ye 45 
kilometrede maha· 

re eler düvam edi or ı 
Lonora, 19 (A.A ı - G<neraı .M.,c 

A:-:JJ;J.t" ka..'lJ.:g~;.n tıd>~- g'.ne g öre-, 
Yeoı Gin,• o. ı> durguuluK. b:ı,~öSteJm'it

Be~ikta~ta Özcan adında bir 
ş~hsm yeniden yap!Jrm:ık ta oldu
fu Bebekteki gazinosunun çatısını 

t•ınİI etmektr olan amelelerden 
Ha,.n bu sa hah, ça.tı~·ı tutan di
reklerden birini çekerken, çatı ı 

yıkılnuş, za\ allı amel~ enlrn:ıla 

birlikte 15 metre irtifadan düş· 
nıi~tü.r. 

çok ağır ~ara almış. Be~· oğlu ha'· 
tanesine kaldırılmıştır. 

Be~ikta~ta Dikilitaşta A.,ıl Ke
rim sokagında oturan Abdullanın 
10 yaşlarındaki oi;lu Sali.hatıin 

ad.nda bir çc"'uk da dün ak~~m 
Beşiktaştan geçen bir ıranı' a a 
atlaınak i!:>terkcn ca rfdcJC <li.J. ~nıu", 
ağır suret1c ~yaralaunııshr .. Sal"· 
battin Beyo~Ju b~tant~ine nak· 
Jedilm~tir. 

arıs e ugun ° . _ _ 0 f.,..,
1
R,aLv 

ve yarın sine- Koteınıll'' 0 ~~ 

malar kapalı ! 1 ~:::::::::==>'~!.l::"!T14!:.::rm;:;;;m;ın; .. .:Vk.i:m::::';;;:'8;;c;!·.v;'<r;,n;;;ı;;;;gi;;;;lı, ..... ;;;;· •;;;;lıa;;;;•>; ... ;;;;·, ;;;;;;;;;:;;;:J. 

har ~ketle- 1 'Bütün spor 
' ri de yasak edildi 

Landı,., 19 ( A.A.) - • B.l~,C:> F ı<ııı

sa.00'."'\.~ Alnuin a5kr·rl JfUn1 <1ncl a ~.ıg . 
b ı .. b J·..r.ı:-..ıırıe ~:'C..-:;.e.:- "' 20 .E.> '.ül 
Pa'lar günü vuku bu, ..-l·a:ıc ırı,im2~~e
.r·1 O~ıvnt k li71C't"e bugün ve Y'tr ;n tı 
yatro, sinema ve bar g:Oıi et~enc t -:--.. r
lc ımn ıka~ı! c.oe.ı:;ı Vt.: butUn spor 
h..ı. ~'<~t•{lıe zünin ya~ ed i}dig., yl.r. e )· :ı

rm qa,.at 15 d~n g .. OC" ya.!"lfi~ C. k.:dar 
h i.ı; ~r F·"1.n ~, z~n C"\"i.ndot-:n F-O~t:,:ı t'
tt :: m~ bi!d;rmişti r 

Memnuniyetle öğreniy.oruz ki, 
bükiınuot bu tedbi.r ii:r.eriııdediz 'e 
tedkiıJJer )3pmaktadı.r. Yine öğre. 
niyonrz ki İzmirde teşekkül eden 
§İri<etler bu l·olda halka faydalı 
hizmet yoluna ginnektedi.rler. 

!Taksilere verilen 
Benzin ay başın
da arttırılıyor ! istanbulda, Ankara. lzmir, Bur-

5a, A<lıına gibi kesafot 'J'Charl-erinde 
pahalılığı önlemek, az ı;elidi halkı 
\C memurlar ı karunıak için en i)i 
~are 'e en mükemmel tedbir her· 
halde bu olacak; .crbest pi)·asada 
~alı~lar da hususi kurulların'" 
bı ledjye ~<"kkiillttmin bu reka· 
beti lıal'ŞJ'1003 bitkim oldukları 
fiatlanla itidal sahibi bulunmak 
yolıma girl"Ceklerdir. Halkı tama· 
mile bükiıınct eli ile besJemi~ e 
imkin yoktur, bugünkü teşkilat ] 
ile, batta kurulacak yeni te:pkilat 
ile de imJu\n bulunmadığı az çok 

trcrübe edihnişür. Yin.e tüccnm 

25 bin ton benzin 
daha geldi 

Öğr"11diğimi:te göre 15 bin ton 
Mersine vıı 10 bin tonu da diğer 
bir limanunın olmak üze.re ha· 
riçtcn 25 bin ton beuzin daha gel
miştir. 
Diğer taraftan taksilere istih

kaklarmı.n nısfı miktarında benzin 
verilmesi hakkındaki karann ay 
başında kaldırılacağı km vetle 
tahmin oluumaı.tadı·r. 

tüccacı kontrol etmesi, yalnız ç· l"f b" h • 
miistahsilin, anzinin, top1ancınm, ın 1 er ır şe rı 
sat<elllın, pet'mndecinin hiisııü· aldllar 
niyet ve idrakine bağlanıp kalma· 
nın da mahzurlHı "'°n tecrübe· Londra, 19 (A.A.) - Çıın1dng-

den alınan bi.· habere göre; Çinli-
Jrr.le oırtaya çlkmışt>r. O halde, ler Çekian eyaletinde yeni bir 
hem piyas.-W.•n ve p:ız.ulan dev· 
l•t -•-ı"t··~ ile taa:yik •tmemek· şehri geri ahwşlardır. Şimdi Çin-
' .,._ ~ • •· ' lil.er Kinhva şehri c!A>laylan.na 

hem kimseyi bunaltmamak, hem varmış bulunmaktad>rlar. 
de dc;vlet n halk menfaatlerini l-------------
tc'li·f etmek ve memnunluk hava-
sını herkes payına siirdiim1ek, ka· 
zannıa.k gerektir. Bunun kabil ola
bilmesi de aıı ak ded'eti.n temin 
ede<:eği kolaybkla<la , .• belcdjye. 
Jcrın ı;ö,ıc·rceeklcri faaliyet ve 
tanzin1 rolü ile ku.rulacak hususi 
nya ~· arı rc;mi •gıda ınaddeU.ri 
~ah~ e\'leri-nin b:r an ön~e faali
yet; geçmesine bağlıdw. Bu çeşit 
.,,. !eri ku.raca.k enerji ve tedbir 
egcr belediyclerimi7e hiıkim olur• 
sa, bu maksat yoJuııda hııısusi ser· 
mayeler aulmak ve bu &ertrulye
kri halta yii7Ale yirmi beşe ka· 
dar hiz ka:ı.aııra bağlamak bile 
J)lÜ Dl k Ündii.r, 

Ki SACA 

Ağlar mısın, 
Güler misin? 
Şu başl>ığı bir gazeteden aynen 

naklediyoruz: 
•İ>tanbulda simit imalinjn ya

sak olup olmadığını biJen kimse 
yok!. 

nnm;, mahnchı ne diyeceğini 
soranın da: 

- Ne diyeyim, ağlar mısm, gü
ler misin?. 

Cevabını vererek uzun uzun 
cö:ılerinıin i~ine bakb. 

A. ŞEKİB 

Stalingrad'da Almanlar baz 
sokaklardan geri atılmış 
L or d1·a 19 (A.A .) - Ş'ddrJi 

çarpşnıalara rağmen Almanlar 
S tal :ngrad müdafa:ı. Jıatlanna 

dün birwz daha nüfuz etmişlerd i r. 

!M-0.slıovada neşred ilen Sovyc>t 
gece yarısı tcbliği, St a ı:ngrad rn
h-Ö~nda v e Mwdok kc·s; minde 
şiddetli ca ııp;şmalardan bahset· 
m ektedir. 

Ruö recmi t<'bliği ilk c!C'fa ola
r;;k Stal:nı:ra d sa"a.•ı demekte
d 1r. 

TEBLİGE EK 
Loııdra 19 (AA.)- Sovyet ge

ce y•~ısı teb1;ğine yapılan ekte 
§Öyle denilmektEdır: 

Staliı>gradın şimal batıs ında 
Almanla• yeniden saldırdılar. 
~ddetli çarpışma'.ar,dan 6ooıra. 
b irkaç sokak diiı\--ınanın eline 
gcçtL 

B;r tepe iç;n :yıapılan çarp~,_ 

malara ALm•nlar bü yük miktarda 
(Df'\'Om1 Sa : 3, SU: G d:ı) 

Almangaga 4 tonluk 
bombalar atılıyor! 
Bundan sonraki hücumlarda az uçak, 

çok ağır bomba kuUanılac~k 
Lond.ra, 19 (A.A.) - •B.B.C.• 

Diin akşam Britanya Hava Neza

reti tarafııwlan ifşa olunduj!'una 
göre Alman şehirlerine yapİlan 
en soıı akınlarda 4 tonluk yeni •tip 
bir bomba kuUanıln11ştır. 

Her biri 4 ton ağırlığındaki bu 
bombalar orta motörlü dC'V lı<nn· 

bardıınıın tayyarelcri tarafımdan 

1aşınabilmeıktedir. Hizmete giren 
aiır tayyareler çoğaldıkça lıü· 

cııınlarda bu bombalar arlauk 
tayyareler azalacaktır. 

İKİ ŞEHİRDE HARABEYE 
ÇEVRİLEN YERLER 

Loıı.dra, 19 (A.A.) - •B.B.c .• 
İngiliz tanarcleri tarafından ya
pılan son akmların tahr;batını 
gösteren fotograflardan anlaşıldı· 
ğına göre Karlşruhe'de 270 dö
niiln, Dü.sscldcı<'d:ı da 370 dönüın
liik b~ saha harabt-ye çevrilmiş
tir. 

ALMANLAR1BREZİLYADA 
Pariste 116 kişiyi Bombalanmak 
kurşuna dizmiş! teh'ikesinde ! 

• 
Bunlar Alman 

askerlerine 
tecavüz etmişler 
Londı•, 19 (A.A.) - <B.R,C:> İ·;

ııal alQııdaki Fxıa.nsada Alman a&<ed 
lruma!ıdanının dün neş~ti bir be
~ bihfüıildiğine ıroce, Alman 
aek(U'lerine 1ıeoaıvücde e1 cik.ada.r olan vr 
kıon~stı,ı~l.e ithaın .ed il~1 n. 116 kişi , 
idam ediln1'$1ir. 

---•ı---

Brezilya Hariciye 
Nazırı 

böyle söylüyor 
Loociıe, 19 (AA.) - •B,B,C:. :areztl

yıa. Hanciye Nazırı bir rrutwc at1y1iye
relı: Br,,,;';ya:ıuı Almıı.n hava bö:tlkl;>ri 
""'Y• donanması lanı!ından bomba]..,,. 
mı:ıın teb}iıkebilJjn mevcut o1dui:'\lnu ıı 
Q<-y<ın e~ 

(Devamı Sa: 3. Sü. 5 dl.') 

.. ,., 
Port Mı!rcsJ,} .. e 45 k "o.'Tıl(.11.ı e ını'Sd 

f P.de bu!un:wı bir nokt:d:l ~~.->!.ar 
ol.m lJ.'>..,,,.. 1 

Bu feci kaza netice~inde Ila!'an 

Hu<!. h•ı\r.t.tı f:ı.·!a ol.muştu r. M . t- ıc b ı .. t t k 1 M d k d 
~.;< bomba unClların~oo ıd,I.a Lac e e U arı a agas ar ft 

~ırı:~~~·=~=·~~1eı b~~·~ 1 ıı·manına son llngı·ıı·zıer ı·kı· 
arıruzg ugranl.!Ş ve p.lot Aır ~ ~e- ı 
f,'"·r1ti aS.ında )"allot...o. 27 aa.l.:.n t·nn.· .. ~:ı.0·11 1 Jd ? h • Jd 
'"''*;;'~!~~~·t~\· - l'aJ•fWe nıül· akın nası o u. 1 şe rı a ı ar 
1<-f' k hu\-a kU'\"\·{-t.~ er.i ~Jn Yc·ni C.r-·<iP Ron· a. 19 ( A,A .. ) - S t( f'n..nt AJatıS ' 
b:rrlPn taaır ru ı.a gf' c;~ ~lcr:ni zaooc !- Tanca'dan tri!di ;_..: )l()r· 
r.:.i')·oıı.m: , fakat b-1)· 1..~' b ·r ı a ·ruz Dün gccr ltıa 1 taın donamnatına 
i-ç i.n ebarr.tııi.')""Ct~ı m i-k'larda u17..:.~ t..Jp- me-n!>Up hü :n unsuı:.~r. ın Cet>~lüt-
la dı"',.}cı rnu 1.An1 4Ş'eı;· ... m , L<m , tı...r . tar"ik körfez.in{' ,cı~rC'Tl"k b ir gtmıi ba~ 

Orta mektep 
talebeleri kra
vat takmıya 
mecbur mudur 
oeıenbevı okulunda 
garip bir bAdlıe ! 

tıX: .. t a "'l vr b i: kaç g<m:ıri de ha.6cı

rn ug-at.tltt i..:! rn-...ı'B.n ·ter; C<~ttarık 

müst.tı-h:ocrn met~ t~:r~ ;dı;-uz hJJlrde
dır. 

İk tehl*;e ~:'<1' ı:• ·re .........ım;şıir, 
jng::.,i ı, tayyare- ·• ·1"1 Ce ı+ı.::t l h'3.\'(Llan
mış, bir çol: h JC:ını oc lacı d~ın 
t:ı!<it'tıe lmyulıııut ,., proı<ktörl er 

kö .. fe-zi aydı.nlatm :.g:l' bas ;,. m.ışhr. Fe. 
cjr '"*ti inc~·!ll donıınm.1.,ı"~ bor k.?.ç I 

(D"'a.m' Sa: 3, So: ~ del . 

ÇERÇEVE 

Londra 19 (A.A.)- İng i l>iz k uv 

vet'!Eri Madagaskar ac .. ı . ıı <l o Ta-
narıve 'e doğru ilerlem(·kt~ rkr. 

Bu kuvvetler APg :uha ş<-h rı ne 

va.": l olw~şlard ı r. Doğu k .yıda 

i~ b'r liman top ateş_'le k • ~ !" 

dukta:ı sonra tcsl!m olrr ı •u r 

Ekmek 17 kuruşa 
i·t · n ı na~ Jil!UC''tı • r, re- b-\ı . " 

iHbarer.. 6CO g,'9mı.Hı:: t K ~ ?' Tll'Z-

dr 17 k 11 .sa Eat..ım ı,ya b. :.nuu,t . • 

'J'a..~ı<iığı'"Tlız b ır aıl{' r~.s 001a ı1:; 11:.'I( 
ımelatr- tJ;: bı tircn on i'~ y .ndak! çocu
ı:t~mu kil\)"'"d C-tı •. '.'"nı "k ı)z!'ı-e Gcİ."nbevt 

O ... t·ıokuhı rJJ gittim. K~ydın • cı"3 .<·1 ~:...ı 

ırop ed:erı tıi:-t.T. l ....,,~·sıit. i ve on ~ 

Bir yarın bek iyoru ... 
<D•'Yrmı Sa . 3, Sü: 5 de) 

Kaptan kıya
/ etine giren 
bir sabıkalı 

Gurcba hastanesinde 
bir doktorla başhem

şireyi dolandırdı 
Kaptan kıya1e tinc giren bir 

sabıkalı eV"Vclki gün Gureba has 
tane.sinde bir dakto,.J;,. bfr baş
hemşireyi dotandırnı;.ştır. Bu ga
rip dolandmcilik !'Öyle ol.muştur: 

(Dı•,-an,. Sa: 3, S<i : s del -----..-

Japon Amiralleri 
bu sabah tayya
re ile Ankaraya 

gittiler 
Aırural Namuran'n rcil<liğin

de'ki Japon bahriye heyeti düt. 
a~am saat 18,3() da ilti molörlü 

(Dev..ruı Sa: 3, Sü; J ~) 

8 ir yarın bekli~ oru2l 
41 dereechk hararetle, bir 

şahsiyet ve a>-li}·et humması çe
kecek im ama erebileeeğim.iı bir 
yarın ... 

Maziye doi,'l'U bütün bir tarih 
hüknıü olara·k öz tolıum1unuzun 
terkibini billlırlR~ırabile.:eğimi:ı 
biz yarın ... 

Kendimizi, sınır dı~larında, ı;.ığ 
lıir kemiyet pilaruııda, çekik 
gözlü ve çıkık şıı.kalılı manasız bir 
kalabalık ı;erçevesinde değil; smıo: 
islerinde, derin bir keyfiyet pila
nmda, cevherli "' nisbetli bir fut 
çerçevesinde arayıp bııldıiltteği
miz bir yarın ... 

Bir yarın bekliyoruz! 
(Tan:ıirıat)danberi mulıas~e e· 

de ede bltireınedii;iıniz, yiıni bw 
türlü muhasebe edemediğimiz 
garp alemini, dibme kadar kaz,~ ıp 
muayene edeb.iJeeeğimiz bi:r ya· 
rın ... 

Garplılaşma davasını, bir Avru· 
palı seyyahın düşürdüğü şapkayı 

baŞ>na geçirmiş Afrikalı nhşi 
ufuğuodan çekip kaldırabiJ«cği. 
miz bir yarın ... 

Bütün garp ileminin bize ruh 
pili'ınmda hiçbir örnek gösterme· 
eliğini, sadece madde pilanında 
muazıanı bir miisbet bilgiler nııuı
zwııcı.indeıı ibaret oldııi;unu suip 

NECiP l AZlL 1>1SAlü d , K 

k.a.\'rıyı.bil{'(:e~iıu i :.ı bir ~ a. r 111 ••• 

Bir yarın bt:kli~· oruı.! 

lJer~e)·dc-n C\ \t•I lopun1t.ı u , tÜ· 
fegımiz~ Utn.lumrı.ı, t3J)- a ıenıizi, 

"Çapurnmuzu öz elin1iı.ll· ~ apah.
l«ck uıarifetç.iğe ulu~;ılıilonı;ı
miz bir yarın ... 

Memleket sınırları içinılc tek 
~: abancı ınii.teh..-~!-l~a \ c Tiirk dİ· 
lin.de tt-.k ecn{'bi \C uydurnta ıstı ... 
]aha yer olmadığını idrnk arsala· 
nna kazık gibi ~·ı.abilecci;imiz 
bir yarın ..• 
Kapattığımız maddi (Diiyun-u 

Umıımiye)den sonJ'8 ii tii ;t~ •Ö· 

kün eden ınanc\i (DiiJun · u L· 
mumiye)leri hudut güınriil.Jcrin
dc karşılıyabi!C'<'egiıııiz bir ya· 
nn ... 

Bir yarın bf.'kli\· oruı! 

Diin~ a ı:')rii~üınüıii lıf lii orı:fı· 
lqtirerck Türk mütd,kk.rini ; \e 
ha!'.ı!-,asiyct ma~·anHzı ze rre .1.erre 
JOğur~ak Türk ~au"atkit.rını ) t:· 
tiştire-bileceğitniz hir ~· arııt4 .. 

Ana ka)naj';ıınıza baj':lı biit.m 
lıir ahlak tel~J..ki,ini, nwJ..t.·ptc, 
ailede, sokakta ya. ala~urahilece· 
ğinıi:ı bir yarın.. 

Dünya anahtarının ınadd<-. nıad• 
de anahtarının ruh. ruh anahtarı .. 
nın da Allah emrinde ohlııi:ıı ;,ı. 

çü&ünl.İ, altın 111ah:,· aioır g'lıi kaa 
r .. laru çekehileceğinıi7, bir ~ arnı ..• 

Bir yarın bckli~<>ruL! 



Piyasa tetkikleri: 

Toptan zeytinyağ 
satışı durdu! 

72,5 Kuruşa alınan Keten 
tohumları harice nasıl 

63 kuruşa, zararla satılıyor? 
Sabun ve zeytinya.ğı satışları

n•n serbest bırakı1masinda.n son
ra bu maddelerin fiatlan günden 
gtı e yüksc>lerck ekstra. ekstra 

toptan ze} tin yağı 150 kuru.şa ka
dar çıkmıştır A · k&daıfar bu Ii
at yukselişir.e sebep olarak top
taa reytinya~ sa~annın i.stilı

sal mı. !akalarmda 130 kuru~a ka 

d. • ç kt ğmı ve bu ~id'şle sat~
Lar 100 kuruşa kadar çıkacağını 
sôyleme~~d •l<>r Şehrimizde zey 
+ ' g, st.;· u ka'-ooı~ndan dün 
top.a. sa•ış Yflilıl?mam'§tı.r. Bu
gı.n bı.r vapur!a Ayvalık ve hava
ltSmden miihıı:n mıktarda z<!ytin
yag .,,.,:ecelı.lir. 

'J'ğer tı<rıı.ften bazı karaborsa
cJar n 63 kuruşa topladıkları ke
ten to.lıunm~ u resmi ihracat f'atı 
olan 72 5 kuruştan barice sattık
for Jnl ll.mıştır. 

tf ·bir t!ic:car zararına mal sa· 
t•r y:ı-caJ 'çin 'bu sat~ gaıip gö
rti ıe,ctedir 

Söylendiğine göre bu iŞin sırrı 
·udur: bırııç ohrnan ketenkıhu
mu mukabiı.i.nde ittıalM eşyası a
lınmakta ve 'bunların hüJaimetin 
meflU ili nisbcti olan yüzde 25 

k.i<la .satılması ica.p etrn.ktedir. 
Fok:.! ketentdıumu ihraç edip 

"'Ukabilinde ithal&t eşyası alan 
bazı tüccarlar bu eşyaları yüzde 

25 bardan çok faı!.a.ya ,;ltarak u

cuz ketentolıumu alıp pahalı sat
makt.ak. açıklarını kapat.m,.kW.
dırlar 

4000 fakir ilk ,_ktep talebe
aine elbiae verilecek 

İlk okullardaki yokBul çoculcla
ra yardım bir!Jti tar:l'fınd:ın vi

:ı.ayetimrzd<!ki fakir ve yoksul ilk 
okul talebelerine verilmek liure 

dört bin k<ıt eı:lkek ve kız el:ıisesi 
dıkt nl.ınesine 'başlanmı.şttr .. 

Bu elbiseler Cun-.ıhurly€ot baY"" 
ramında. talebelere dağrtıJacaktı.r. 

1 SPOR 
~~=~-,, 

O~LARI DA 
KJ LOJRSALAR! 

Laf arasında bir amooaş anı .. tı. 
1 

yordu: ı 
_ BWın bilıliğimiz, belediye, 

1 
her sene, dimem ve tenzileri kon- 1 
trol eder. Damgasız dic-hem ve te
razi lı.uJ.lnnmak da, beledi'ye ni- ı 
zanrlarına aykırıdır.. cezası vm
dır. Halbuki, dilııkal eıttim.. kaç 
~e~ )ar saı:,.,ıd:ın al~veriş ettimse, 
Jirhcmlcriııi de, teruile.rinıi de 
d.'.ıuı~a!Sız gördüm. 

n şka biır arıkada c8V1lp verdi: 
- Bari, onları da kaldırsalar 

dJ nvt'!la, k.aseyie, ölçek.le, ku
tuyla satsalar. Tttazi Ut! diriıeoı, 
Nulıu N"blden kalına değil Y•! 

ÖMKÜ VEFA 

EDECEK Mİ!. 

S~bit ve az gelirli vırtandaşlara 
gıda maddesi tevzii lf.i üurinde 
incelemeler yapılmaktll oldufuruı 
öt· dcnberi işitiyoruz; fa.kat, ol'ta· 
da hala ınü•bet bİ<r şey yok. Dü
şıuıce, iuceleme vesaire ... İyi amma 
hu iş oluncaya kodll'C, hocanın lı.i-

:iy esindeki gibi, ya az gelirii vn
tanı!~l~mn bm~ vefa e~! 

A1'1'1A 

?\E ZA. IAN?. 

Harbin ne kadar sürercg'ı veya 
ne man bıtrccgi mesclasi dünya 
efkarı umuıuiy<.-sini hil!A şiddet ve 
barurctle işı:aJ edi7or. AJmnn PJ-o. 
paı:ıında Nazm Doktor Göbbels 
de •Das Rayb. ~.inde yaz. 
dığı bir makalede bu harbin ne 
kadııır süreceğini tedlı.ik ve miita

lea ediyor ve diyor ki: ..Uarp gibi 
sulh da birıılenbire çı.kıııcaktır •• 

Ala! Amme, ne zaman?. 
AHMET RAUF 

Galatasaray yarın 
maç yapmıyacak ! 
Galatasaray Gençlik Kllibii İda· 

re Hey'etinden: 

Kendileri ile yaptığımız lig maç· 
larınd.:ı klübümiize verdiolr.leri sa

ha hisse.min bu sene verihniye· 
ceği.ni badimriş olan ~-iktaş ve 
Fenerbahçe klilpleri ile bu sooe 
lig ma~lannda ka.rş>la-şmaınıık ı 
kararı verilmiş, diğer taraftan tlll 
Bölgenin bu !lıJüpler neı:d.iııdeki 

teşebbüsleri de milsbet netice 'Y'fll'· 

mcmiş bulunmaktadır. 

Bu >tibarla 'H bir yw..ıı&a ma

hal vermemek ü:ııere Z&/9/9-12 pa

zar gWıoii Kadıılm7 Fen«bahçe ııa· 

hasında yapılacak Beıi.k.taş maçı

na ve rl/9/942. pauc günü ayni 

sabada 7ap:ılacalıt Feneri>&~ maç
lımııa qt&rak etıniyeceğimi%i bil
diririz. 

İ:ıırıhde ~e t'Bllatı " yu b.n 

lora oe:maye; i bic ı;ıı ı:itet "''""' u.ş!a ·• 
şınret, toplan aılııi9 ma.ları a aealı 
ma~ ıııormııl fiat'.ori:ı sato
cakmtŞ, Bu, idoaol olıır<.k 114! -kuladc 
Jlll?"a.lc, ~t. ecaba ıld<>n olacıılı: 

mı? Eflor lroı>trol yoksa, ma&la;ef ba
yır! Zim, C<i k'1I ..., blr e.ro1& gelince 

nası4 dedikodu :1'1'P1'> suu.ın bunun a

Yat>na ;p taka nıa, iki tocfr ~ bir 
.. ,._ I<' L!nce. mu1ı!d<a, !'ol ı yiı<aıelt

meyt aüşünüp -.caklanhr. 

Bu ~ i:r, iyi-· Arııwu,. 
dun deıdijl! g:lıoi cıtl>re indi., ~ dalı& 

- ............ E1*i l)&yrat ta ,. ... 

BURHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 95 

r AŞ~p~~L~~~):AŞI 1 
l lKİNCi KISil.\l ... 

- - nor,.ırn YY.ZL.."11\de":. kı:mı.~ ne 1'l- 1 
t~p çe~t? . .N't"y.:te, otLJ;; biterıolcrı der
ba: · ·· r edecoıton, çekiot>mh aeıl.a.rı 
ı.-1~ edeceğim. 

- Bmı beltiryor, cesaret edıp bf'... 
n· l bemb r buray~ g~. ba;ydl 
ona p!clim. 

Ve guz!eri yaşararak: 
_. S z ır.es'ı.::t olaca'ki:ın12. dtye de

~ıı.m ı:->t;, t>ımo )'ic.o oğ ı:ımıık'ta devam 

ede • z. Matlem ıo; Yır.ru!u kaçı.razı 
g;z de~ siniz, otlumuzu bularmyacatız 
dem <t.r ... Bütün Uınidimlz sizde idi. 

- Çocujı:"'1Zu ~nim ı-nıo.dıj!ı· 

ma ı.:ıand.lnız ya" 
Al •nı ~~: 

- ıua. cı. ~"'1.D<lım, t:ıı.a.ı bu ooıc 
acı u. Artll< OOCUitı loırıl1n aldıtJru, 
b.1 .,..,, çnı ~' kıi>tu bit' vaziyete 
..,-d n. Bundan sonra çoeutumu nıere
d r YllJ'ım, itimden ııo~rm. kimden 
oüııhe edeyim •••• 

- B uıı da ı;ı;ırecıne bakarız, bııie 

ıimd, ııidelım. . 
a;r an ev>'jli. ç-. b\- .., e"""'1 

Se\·gine kavuşnı&;t, bır an ........ı ken
disini sev g; ıi br.b .ı.o.m kolla.rı a rasırıda 
bulmak isi'yordu. 

Endlıe ile snrdır. 
- B~ni a!l-k mi cleraioizt ••• Da

ba b;. kaç ....ı evvel cıno. ~ ~ 
'Olm, bunu unutableDıS: mo koobo.t. O
m. çekti.rdijim aızaptan lou<iu.!unaı be
ni )'ine eskisi gii>I ..,..,ı,;ıecett mi?. 

- Bunu d~. St>vglcı sbıi 

eevmd<.ten bir an ı,;ıe reın "8ı.madı. 
K.eıarı: 

- Affedenılrıizl. .. 

Ile7iıı - ;r>drtidil. Adell. lmc!\>
yordu, Al! onu eülçıiklıe tıolop edi
yordu. 

Kemn saadetafm uç.uo>orı:lu -.nb, 
8Badellııı.~~L 

K- de la&rıılln> ~ tıeır 
~ rajmen ~ ~; Mr 
anan, ller eo ~ ... Bunu W--

bmell lstlbllallı St 1• ,. d . t 
çotaıtııamaz mı ? a ın ın, or uya yenı aarruz 
~ili<~ &><la. cıdanm en • h b• A 

~vveı - ceien; c1ıe elııneıkW. emrı ve ar m umumı cereyanı 
• ~ YeC sürüldü.>, •F.finciıı:-ı ti:-

~'!!. ~~~~~ (Yazan: l. S. Eski Bükreş Atcşcmiliteri 
git;i dad>~.ıı ~~ dııı bu.

DUn en bariz aeı;lidir. Y'.,..ock nıe -
dar bol on.- oı..ı.n, !:Cınelo oiınaıra 

imanın doye~ bir """"'*'°"'· 
H&i.ıı<M., ~ ol<io .ıııu. ı.- d;ıı ı
W-ıp ,...,,,,., bir 80İlill t.ırıp, yebut 
bir domıı.tııs llıiı&ip oıamla da Y',._ 
doya.rıwıız. Hele biz, çlose,.,,...,. !reni<
- 1111>1 ~ .., ,.,,,... :a:.ıla de
l\) ' :ı-em<"ği "" ekımejit Ç<*: yoıra: 

G >da maddol>&r'nm «:ı baoında eWn 
.,...,..,. boıl buiur:.ıak, C ozm için ,_ 
2e kaım..m.,tır. ~. :;imdi, bir atu.
ru,,--<ıa yar>m oidlaL d<mdt y........r.n n& 
SUt3ı!!dzr1 ne: ~ imlcloı var. Bir bil
• 8dwııuı ıılıımElk ast~ 300 gnmı: 
Bu, 'bir.az !aılla y;,>enı.er içGı bir öf:\ln
lük ~ biloe olıru>Mliola boraber, 
en a:z Men bir aıdıwnın dıı, bir ög>io

tik en -ıı ôhti;rıw:ı ıso grıı.:nd.an -
ğı ~ı'. Burn.ın içle, bo.r g-0.nıliii< 

~k, aı>eaiı: öğle ""' ~ ~ 
~ llı"':racını klrrplr)'8bihne'.otıe. lllihah 
kııbvaltısırıa bi~ 0ey laa.lıınıı::ıı&l<lndır. 

Mıiırlum ol•& da, b~~n giınl.ük 
okme!t ~le çocult ~farına 
yil2 N' gr,ı m i!iıve edil~bilse. biz.e 6y le 
enJıl:ıor ,.;, kimsenin ~lıel.e ne ı.ı.ı.:., 
ne de ibl;,yacı ı.a.ill'. Al>< w _,_ 
"" bunun il'llıvfl*>e li•rum olm- llf!>
l'Cklir. 

ilk baklf'ıı, bu, beılil<i, ~'Ilı: un 
lstiblıllOOı mühim miltudJI "'«.:'°"ede 
rb! göNnü""" cıe. ~. bu
rn:n da ~ bir~ ~ v&
,.. balol-a unu ~ -....OCIJk un 
mik1oannı aı«ttallllı: wır• ~ bir 
toob' r aOmıılt ile çar.,. bullJb01H1.ir. 
!Bö.JGoa:.ıcte de, bom fırına Vfll"ll ~ılir
me:>ol!<l'in ~ilnf:FU ~ ,<O 
Y'01"ıııı1Ui<~aoa O(>( Ql'lrimı, hem de 
' llon mllhfo. '*' ~ ltM·şı!annuı 
oill"<' laawwwS.dt1.1;ı, Bii:mt':ın, ,,;, naıııl 

~? R.SABIT 

YOL VERGİSİ 
6 Liradan 50 Liraya 

kadar değişecek 
Y u• verJisi. hakkında hazırla

nan yeni kanun layihası Meclisin 
ü:tümi.izdelti toplıııntı9Ulda görü
şülecektir. Yeni Uyihaya göre, 
18 yaşından aşağı 60 yaşından yu
karı "!anlarla hayaLta beş c\·lıl.dı 
bulunanı.ar, meldtep1erde ta.lıs~" 

d.ı olanlar, silah allındaki erler, 
manevra ve talim için a~J.n!l.n4ar, 
ecnebi kQ \ m murları 

yol vergisi veıın.y~eklerdir. 
Çalışan ve kazancı o'..ın k~dın

'lar da dahil olmak üzere Jiğer 
mükelleflerden de kazt.ncına gö
re 6 liradan 50 liraya kadar ver
gi alınacaktır. 

Kaza ve nahiyelerdelııi beden 
terbiyesi teşkilatı 

.Dotıı cephesinde: 
Stıt~raıd A.lmıuı. • Rııs kıt' alan 

birb&riJie girdie-inden Almanlar 
şehri bombalamaktan vaı:ıteçmi~-
1erdir. Bu )iWkn şehirde solkak 
muharebelerinin uzun sörmesl 
muhtcmeWir. Hale.. Aknaıılu Sta
lingraıd'ın yarıda.o. futa bmııııa 
ııirm.iş olıdaida.rım ve tlerlemiye 
devam ettilderin.i bildiori.rken Moe
kovadan da yeııi. bir haber alJyo-
ruz: 

Rıı ha.bere göre, StaJiııgrad'ı 

müdııfaa eden hü.tüıı Sov)et bir
likleriııe taarruz emri verihniş
tir. Stalirun riya.set ettiği Sovyet 
Başkuruandanlığ.J.nca ver.Hen bu 
emirde deniliyor kP. 
•- Dil§mandan geri ıı.lın&A:ak 

her tepe "akit kazanmaJ< demek- ı 
tir, Ve kazanılacak hc.r gıiıı belki 
de Stali.ngrad meydan wulıarelıc
""1in neticesini tayin eyliye<:ekıi~.· 

Bu emir ü:ı.erine bütün So\'yet 
tankları ve piyadesi, Ahnanlar 
~ka bir noktada taarruz eder
ken, diğer iki kesimde bücu:nıa 
geçmişlerdir. 

GöriHüyor ki, Ruslar son anda 
bile inatla dö\'üşme.kten Uzg"Ç· 

memitJerdir. Bu uğurda tayyar<>
lede yeni k.Jlt'alar gclirdiık.Leriui 
Almanlar da itiraf etmN:tediırler. 

Bi:r.icn anladığımıza göre Rus 
Başkuma.n.ı-lığı, ~·alntt şehri 

müdaıfaa eden R~ birliklerine d&-1 
ğil, şimalden Alman ordusu sol 

1 
yanına sevd<edilen taze Rus lmv· 
vctlerine de taarruz emri vernıiş
tir. Şu halde Ruslar bizim düşün- : 
düğümüz hareke.ti son anda yap

mak-ta \'e 'uziyeli ~ii-.elteookle
rini ümit ctmtktedirler. 

Rus Başl<umao.danlığ:11ıu verdi- / 
ği emirden bir nokta dahil iyi-ce 
anfaş:ılnıaktıulır. Rw;lar, Stalin
grad'ın ınii<lafaasına devam saye
sinde vakit kazanına.Jc ve Alman 
ordusunu yormak is!iyorlM. Dün
l;;J ~·azuuı;tAfa biz bunu oyalama 
ve \'akit kazrnma stratejisi diye 
vasıfland:rllll}1ık. 

Eğer Ru•lar imalden cenuba 
doğru tau rruza s.-vkettikleri IJulv
vet\erle Alman ccphesbıl yarını a 

muvaffak -0Iırrlarsa, Stalingrad 
meydau muharebesinin neticesi 
dcgişebfür. O zımıan Alınani:nın 
Staangrad şehrin.de sokak muha
rebeleriııe devem etmeleri iını · n. 
sız olac~ğından geri çekilmek ı 
:ıne<:buriyeti hıo"11 olur. 
Kıükn,yada miibiın bir değişik

lik yoktur, Bal ve vaziyet böyle 
iken Alman Propaganda Nazı.-.. 
n:n •llarp ne zaınan bitecek?• 
sualini ortaya atması ve buna ha .. 

zı cevaplar anoştımıası manahda • 
Ne Alnıııya ve .ne de Japonya, 

asıl rakipleri olan bıı:iltere ve 
Amerika ik henıiU milyolliuk or-
dularia diivüşmemi4lerdir. Alnıaıı· 
ı .... ve Japonlar, z~yülara levee
cüh ederek tWi barpl;,re gizitın.iıı· 
lerlerdir. Fnat onlar Ruııyayı ve 
Çini de •za7ıflıır. ;ıümıreQrıden 

saymakla büyiiık bir hata işlemiş 
oldnlar. Tabii, Çiıııde ve Rusyadıı 
giriştilı.leri yıhlırıro harpleri birer 

•yıpratma. şeklini aldı ve Mihver 
hesaplarını altfu;t etti. Almanya 
ve Japonya, hala tali cephelerde 
lıarbcdiyorlar; bir aıı Rusya ve Çi
nin saf harici kaldı.kları ka-Oul e
dilse de, Mih~er tMafın İngiltere 
ve Amerikayı sulha yanaştırması 
ve büyiik istek.Icrioi drkto ettir
ıuesi ...,,13 talınıin edilemez. 

Demo.k1'115i ba-luınmdan sulh bir
denbire çıkacağa benzemiyor. P.us
ya ve Çin gelecek &ene de bnNıe , 
devam edecekl&d1r. İngiltere ve 
Amerikanın bir sene s<>nra daha 
kırvv...ı; olacsklıır:ı iukar edilmez 
bir hakikattir, 

Eski iaşe memurları 
hala Tem muz maaş
larını alamamışlar ! 
İ~ ~ıilın>;ı lağvı ve iaşe 

miidürlii!,>i.i vazifelerinin bel-edi
yeye dN-ri srrasında, İsta-nbu!4,a 
~ayısı iki yü:ı.den fazla -0lan iaşe 
teşkilatı mcınurlan Temmuz ma· 
aşlarJllJ ahımamJ§lardır. Te~kilr.
tın vazifeleri Temmuzdan sonra 
belediyeye de•-redildiği için bu 
maaşı belediye vermem<>kte, bu 
mernıırlar da, iaşe müdürlüğü ha
len mevcut olmadığı için parala
nnı alacak merci bulam:ımakta
ılırla~. 

Sabıık iaşe tcşkilılh nı"nınrları, 
bu ınaaşla.rının verilmesi i<;in Ti
caret Vekiıleüne t..-!grafla mlira· 
caatte bulunmuşlardıı-. 

Vamganz hileli teraziler 
çoğaldı 

Bazı dük..1'ıa~ılarla ve billıassa 
pazar yerfor:ndeki seyyar esnaf
tan bir çoğunun damgasız ''e hi
l.eL terazi kuHandı.k\an görül
mekte ve şı\Qayet edilmektedir. 
Nedı:m.e bir müddettenberi bu 

husu~!aki kontroller ge~miştir. 
Alakadar m<murlura deıtıal sıkı 
kon ~-0!.!er yapm2.ı.an hL•susunda 
tarr..m yapılmıışhr. 

M .4.llKEMELERı 

O m•şayla tuttuğun 
para olmasa ... 

Nev'ı ııaa-- müııdıa<»r, PT'P. acai&> 
bir !.ipli. Tuı., fakat Poi< tıa"P lıo<" 
tara:la ~. Göıılmöe mcıooKıl ,.,..,_ 
oı. Bu, ~ IlBw. 6i'9. ~ 
Alı ~ D:wa, .- dav ... cy"dı, 
~c~ k;ya:!tlii kıadıal da p.r.ip bir 

eda ile,, k.ecli m'T....W.r gi.bi, lnJSUoi lcıir 
eheniole ...ı<ı.tmı.yw. ~: 

- At:- tıı.-az ~"'-. bır ııeı-ı;& S
~ Hed<.elicı bir iıeyu va:n!ır, 
8lc •! MıE&e.lıl, ~. mümkün c:&.
duğu - ~ bir ,.fre, bir :.>'~ llÜl'
mem. Fl<liı: mruıi oı.rak bir kıapı fx>lı>. 

r""'1 1ulıma.lt. 'bir el ·- :mecburi:Pe""°" kai- -.O cciıi<nde bir ur- 1 
pıMo f«;si \...-dır. Onu ~ır, -
1- """1'~ 7'1<arım .. <*e.m? Bil' 
de, paewı ıneselea "oG.r. Fanı iQin ele 
boşka bir çare buldum. Balanız!. 

~ küç(.liı: ..... - çıi<llıdı.. 
Küçücüir. gümüş, zarif bôr ıımp.,-dı. .. 
Anl<ııkn>ya devam !'1>": 

- İ~ ou n>11şa!. tleeeu>'! Parayı, 
bu m~fa tutarım. Bu sobalı, ~""' 
&.Jmıy<ı btınun di.ll<Kfıınımı eı~. s'-
ra.yı alıp cebin ~ 'koydum. Parayı :ma.
şayh çlkıo.rıp v<?rdim, Al1<n,ını d.öndü
f:üı n za:nıı;;n Aıi A.ııgar, dütkAıım öntD
dıe duran birisi.ne, 

- Hıelc :;u :ııüppey~ ba.k! dedı. ,..... 
uyı maşayla tutuyor. U["Jl. o maşayla 
Auttuitun para ~ "9hi<l>ın g~berir

!lin . y ımı.n&lkıi. 
- Adoım dlJll"U1W., yavao &(;yle, 

dedi, 

- Dt.ı,y<i1'91L .ıu,..ıın. Anaouu -~ 
dedi bu d.a. 

Artl!I:, işitme-.~ ıııı'i"°""zd:im; 
efc.eern? Dü!YUp, 

- Ebıdl, ne ~! ıküm. 
Efoee(>m? 

- Ne ..eytiy<ceğim?. Söyiedı;ıımi 
~tlıin, deı:ii. Ooclan ...... da !ı.ü!ilT Vll 
haJ-a."'t.t .,;ti. 

Mi Asp.r in-tfC' ~: 

- E,,.,ı, dedi, sôYlcdlcn. Bu ioadar <S 
zuppeıilı: ol11r mu. parayı ~yj,. ~ 

tacııl< loadar? Yıı.huı <orıdıarı "°""" iııi>
MT ~;, <lı,oor .. l<U!ür e-tmedlm. 

Davacı -nı.;yı aldığı ııııı.ırwm dük
,.. önünde burunan Ali, eoonıdao 

ırelcn Ilüstom_ NeoaLı \'C llWndö şahit 
ol:ıl'lllt d'nlrn:ı&!-e:", 

Şai>itlorin plııııdeli "" kendis',nCı ~ 
i 'r:ıfı lle davaelJ'a hdoaret <!l\lğ! S>bit 
gö~n Ali Nvar tiç ay b""8C mllh
cılm edıil:di. 

_ }.lahkomcden Çlkmoa, Aıli A!&ar, 
- - Ha, • U..:iiil, ıısmry<ı götü.reeler 

sa>lıeıim, dedi. Bu.. ne rOµPf"Jli<! 
IM'8CI, lP~l ııotuJolııa'1h Ali Asoır& 

bal<tı; mo:ıoklil<ıil drıo:~ltiıto('n, 

- I~ ored:ı.n te.ıi>i."6Siz. münMe
ıbet:>ız, rrıeDl'.icbur, d,.:>di, Ben paRıı(y-ı dıe
t l, seni. b: e n;aşoy la \ulanın. 

ırtisEY1N BEHÇET 

Eyliil ayı çimento 

kontenjanı bitti 
Husu&! şahıslara ait olıaıı ve 

eylı1lü.n üçüncü gününden e'V'l'el 

ruhsatiyesi verilmiş inşaat ile yine 
hususi şahıslara ait tamirat işle
rinde iMiya.c\ karşılamak üzere 

beledi~ emrine verilen çimento
nun eylfıl ayına ait kı.sını tama

men tevzi olunmuştur. Bu yürzı. 

den gE 1ecek ay başına kadar kim 
seye ç:nı~nto verilemiyecekt. r. 

Maarif Vekilleli, v!~y<'tlerle, 

kam ,.e na1>'yelerdek.i beden ter 
biyesi teşki15.Uarının iyi bfr şekilr 

de , •l•şınası i'in valilikler<' bir 
ta-:run ı( 1crmı.şt'.r. Bu t€~ki!J.t.
Lr -nl< &ık kontrol ecLlecek ve bu 
iş ıçin Vekulet t~rafından da mü
fcttistcr gönde,ik?<:ektir. 

( 
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di;yor ve bir an rVV'<ll ka!'lllll& k"'v111-
mllk için s::bı:rsızlanzyordu. 

Bundan ""°ra laıyıı..tti, y<>k yere 
ı. .. y>bet~ zamanları !elil etm;>ııi, onu 
bir icat dıal-..a sevmesi ger-ekti, 

Gözl""1tıio önilOO Sevgin ııeUyordu. 

Onu ı;orunoe koiı:01'mı ~ ve se
vlnı;\e'n e.ğloş:ı:-aıı: J,lrörl<>.rd k:ucalt
ı~ 

Bunu d~ K......., heyecan.
dm ilrperjyuııdu, 

Bumia:n sonra kMı>ıru """''ut Ede-
ceıkti.. Artı!< Siiaaru ~nlu 
bile, onu uıMauJ gibi .idi.. 

0 k.aıciaT -.bll'51Z'.amyon:iu_ o4ıom.ı>
b.J ağır gdl;yor g;ot ge J.iyordu. ŞoCöre 
bir il<i loPre: 

- Dlrn daha .hızlı! Emrini W?rdi, 
N.iba,yet goldikr, otomobil durdu. 
Kt'Dlll 1md n fırladı. 

Ali looşlu, ona ""1 gösfennek i<;in ö
ne geçil, Y:ılaırd& ~ı çal<War. 
Hizme1ıçi açtı: 

- Hanım nerede?. 
- Hurrada dat>J, 

- - dleıl• mt 
Bu sözü bir aj!ı.ıxlan sÖ1'lodi'.E>r ve 

aoı'C!u lıı.r: 
- Nereye ~?. 
- B•raz ~ bir! ı:<"ldl, hmıuna bir 

(D<Milllll Varı 

fk:.,z ve gı.i~·ş bannısu h'ç 
§ıipıhı-s.z ınsan vücudunun en iyi 
gıdasıdır. Deniz ve güne;'ten za
manır.da ve sıı!',1i şekilde favda
lanmak vüıcudü takviye e~llM'k için 
birçok sıhhi tavsıye:er vardır. Bil
hassa tıp adamları tarafından ye
rilen bu tavsiye şekil.terinin Jı.e... 
men hemen !hepsi spora dayanır. 
Yani deniz sporla<ınt muayyen 
bir çen;f!'ve dahilinde ve bir re
jim halinde yapmak... Halbuki 
birçok gen<; ve deniz ha:r'l'anı 
ya-şlı insanlar vard.ır ki, bunlat 
llı;çbir rejim takip etmeksiz1n de
nize girerler ve güneşte yatarl.a·r 
da hicbi• zarar görmezler. Bila
kis bÖyle insanlarda canlılık ve 
vii<:ut tazel;ği görülür. Yal.nız bu 
i.şin !Irata v••masına m.;ydan 
vermemk daima esast\r .Deniz ve 
.güneş ban)'l'.>Sunun faydasını gör
miyen bün\e hemen hemen yüz 
binde bir Hddir. Bu nisbette bii.. 
yük bir kımyct !iade etmez. 

Ancak, denize girmeyi ,güneş 
banyosu yapmayı blr moda işi 
haline sokanlar eksilt değillerdir. 
Moda olan esmerliği temin, şı.k 

bir mayo teşhir etmek için veya 
vü:cudünün güzelliğini geniş bir 
mulhitte teşhir etmiye kalkışan
ları deniz ve güneşten faydalan
mak istiyenler arasına katmıy<>
ruz. Fılhakika 'bu tip insanlar da 
deniz ve güneşten istifade ede!'
ler amma denizdE'n faydalanmak 
isteyenlerden tamam.ile ayrı bir 
ruh t~Lrla.r. 

SONG 
Yazan: 

MURAT KAYAHAN 

İst.anbuldaki >plajla.rın ı,aJaba-
1ığına bakarak deniz ve güneşten 
istifade etmek istiyeııleıin nisbe
tini tayine kaOkışamayı.z. Çünkü 
ıpliıjlarda deniz ve ıgüneşben isti.
fade etmekten çok vücut seyret
miye gelenler oklukıça mUhiın bir 
yekün tutuyor. Bundan ewel.ki 
bir yazını.ızda rağbet gören spo"" 
larda seyircilerin rolünü ve ka

zanıcını, spoccunun zevkini ka-m· 
çılıyacaıl< sel>Eplerden bıııhsetm~ 
tik. 
Mııilıakkak ki denize girenlerin 

bir kısmı ,S(Oyirci diye plııija ve 
yüı::me yarışına gelenlerin tesiri
le daha iyi ve daha çok yüzmek 
istiyorla-r ve yüzüy-0rla.. Meseli 
İstanbulda y~ek bilm.iyen genç 
hemen hemen yok.tur. '.Bunun se
belbı ise. deni,;n insanı çekici gü
zell 'gi ve insanı tatmin eden va
sı!lan olmakla beraber, kadınlı 
erlreldi bir spor olu:;u ve bedil 
bir cazibesi lbulunu.,<nındandır. De
nizden iyi \•e zamanında istüade 
etmek için vücudü günl'Ş altanda 
b•rakıp iırtakoza çevirmek, saat
lerce suda kalmak lıl.zım değildir. 
Deniz ve güneşten mevsiminde 
iyi şekilde istifade eden bünye 
kolay kolay yıpra'!lmaz. Hiç de
ğilse vücutta bir çe'Viklıik vl' ta
zelik lı.iıkim OIUJ:. 

LER! 
Den.z rrı v~;n1inin hemen ıe

me n son• na geldik diyebiliriz. İs
tanbul gibi etrafı den;-zle çevrili 
b'., şebi rde ot uTun •nsanlann bu 
hayat menhaında.ıı istifade etme

meLeri kaç r;lnıış bir fırsat olur. 
Su sporlarının bilhaı<>a İstanbul

lular taratından a.laka ile takibi. 

ve büyük bir rağbet gönınesi fev 
kaliide addedilıniyecek bir hı\di
sedir. Her sene su ıwor!ıarı.nın ala
kalısı ve denize girenlerin sayısı 
artmakla beraber bu şubede şam
piyonlar yetiştirmek zamanı da 
gelmiştir. 

Denizin son günlerinden ve 
sıca~ güneş ziyasından istifade 
ettiğim.iz bugünlerde vücudüınü

zü ik! m<."V<im geçirirken kuvvet
li kalabi\ecek şekilde su ve gü
neşten faydslandırmış o1m.aL ve 

hiç olmaıEa önümii:zdeki yıl iç:n 
denizin bu meovsimdeki son gün

lerine kadar aldı.ğı.nıız tecrübe

lerle, 'bazı tertipler düşünmeliyiz. 
Maliım ya her geçen için yazık ol 
du, ishfade demedik deriz. Bu 

yıla yazık olmadı amma, bu 
son günlerin h~yecanını ka)'bet
med<!n, gelecek yıl zaııfında ihiç ol 

:ınazsa birkaç şampiyon yetiştir

mek ve müsabakaları çoğaltmak 
için şu günlerde not alııp ilk ka
rarlarınnzı versek fena olmaz. 

Deniz ve güneşi her ge.ıce !?1-
Siz b:r şifa kaynağı c.:a.rü tsnıt
mah ve a<ılamalıy :z. 

DIŞ }ltitlt.i!Çi 
. _,,.~ .... ·.,.,, . ,,. '· ;('" : 

Yfraı be' aydanberı .. 
Ycuan: Ali Kemal Sunman 
Amıanyanı.n üzerine giderek 

havadan bo~ yağdırmakla <>
nun harp sana)'i merkezlenni 
ta.htip etmek ve harp kudretini 
:fck:e uğratmak mümkün :ken 
yirmi beş aydaııberi bu neden 
yııpılmadı?. Bir ço.1< ince mese
leler va~ ki as\l seneleroen
beri onmrla meşgul olanlar dü.
§ünemez:ınrş. Bu işlerle şimdiye 
kadar hiç zihin yoıınaınakla be
raber ha~ çıktı çıkalı bunun et
rafında mütalea yürütmenin de 
lrolay bi.r tarafı vardır .İşte o k<>
laylık!an istifade ederek i!Jc ha
tıra gelen sual ou olmaktadır. 
Öyle bir sual ki yalnız harp işle
rıne <>!kiden ben ~ abaııcı -0 ta
rı değil; lhaı1bin nazik meselelc
rile az <,'(>k alışkanhğı olan rı da 
yormaktan şimdiye kadar ı:erı 

kalmad:. Görünürde de en :ık'a 
yakın suallerden bir• budur. O
nun ;ç:n harp dördüncü oCllE in~ 

girdiği halde iıı,g·Lz hava kuv
vetlerinin h5Ja Almanyayı altü;t 
edemeyişinin sebtbini arıl.a ·ılır 

gibi görmiyenler vardır. Fak.t 
böyie ""rmiyenl<!ııln hepsi nı cıe 
haoll> işlerine ya·bancı kalmış d!
Ye hü.kmetmek yaıılJ§t.r. Bilakis .. 
Bombardıman tayyareleri ile .\Jr. 
manyanın altüst ed.ileceginl dü
şiinenler arasında bir k:sım ı:ı.t.

sas erbabı da bulunuyor. İ<te o 
ihtisas erba.bıdır ki oordünciı se
neye girildiği h;dde İngiLz;C-'ıln 
daha bombardıman tayyarclerini 
artbramamı§ olm.ılannı en bü
yük noksan sayarak bu gidişle 
Anglooakson tarafının harbi na
sıl kaz-anabil.eceğini soıruştu~ı.y'>r

lar. 
Muhteliıf zavıyelerden bakarak 

harp meselelerini Letkik eden sa
lahiyet sahibi kılıç ve kalem er
babının yazıl3rıru akumak az 
lfaydal olma.>a gen'k. Llıkin bun

ların tetkikat mahsulü olarak 
yazdılı;mrinı ~zden gcçınrken 

çok de.fa, eski vakitlere döndii:k
leri, ceçınış vakayii hatırlattık-

1.an görülmektedir. O zı;man on
lar> okumak işi daha ağırla.şıyor. 

Geıçi be')'ali ciılıan değer geç

miş zaman o!u•sa da bu harbin 
.giden seneleri ile bundan evvel
ki dünya haılbinin artık askert 

tarihe karışmış ytlları.nı tıa.tıra 

getirmek kolay değildir. Halbuki 
bu harbin çetin m~Ielerini az 
çok kavnyabilmek lç'n de ikide

blr mukayeseler yiırütmek Jfız;m 
geliyor. Faraza bu lı~rp.te mütte
fiklerin pek çok ticaret gemisi 
ke}t>ettıidel'i mi söyleniyor?. Bir 
de geçen ha1'pte kaybeW~nleri, 
geçen sefer Atlas Ql;yanın; ;nda 

cereyan etmi~ muharebelen ha
tırlatıyorlzr. Eğer 'bu muka) ese
ler yürütülmeden hük m •-er
mekte acele ~d" rse ın~ttef 1< ~in 
Ati<:• OkFnusu ha1'bın• ~ l ay
bettıkleri vl.' art•k AlrP ır d0ııiz,

a \,'.arının Atlas O ya'l" u .cia, 
J.;-<>n t htelba rlernın de r~int 
su!a,..ınc.ıki faıı· yeti uZC'rinc A ~~ 

lbsakson- •arafı n P büyüle de
niz y-0\l~rı kc iJ.. o;ı:.uğtonu 
söy•ıem •k lazım gelecek ki b< y:e 
bir emr.vak. yoktur 

·Bunlar bırer misal olarak ha~ 
tıra gelebilir, Garp cephesi icin 
zilıinleri en ~yade korcaliyan 
suaı.leri de birkaça indirmek bd
lci şöylece tecrübe ed:\ebilir: 

- Neden Almanyt.ııın üzerine 
bomba yağdırılarak sanayi mer
kezleri altüst edi'emedt?. Neden 
Alman haııp gemilıeri haı5. batın
laınadı?. Neden A>vrUpa kıt'asına 
müLtefiklerce asker çıkarılamadı1 

Garp cep1ıesinin ist:kbali deniz 
kuv<vetlerile ne kadar alfıkada.r 
olduğuna dair umumi surc:ttc bir 
fikiı- hasıl olmaktaJ:r. Umumi 
fi ·ırl• 'n biT de hassas tarafı var 
dır 1t. o ki\lh ~ele e-lerek y:ı,..ıJ.

makt., kah daha ağır davran-
ktadı.r. 

lltilıcir levhalarına isimleri 
ihi defa geçen talebeler 
Onitıersiteye imtihan•<~ 

alınacak 

Liselerde isiml.2ri cİftilıar lev
'haları• na iki defa geçmiş olan 
talebe'.,rin bu yıl e·· ·~iteve 
imtihansız kabul ol;.nma!an ka
ra~l~ştır. 

Di€er taTaft.an eczacı dişçi, fi
zi.k, kimya ve tlp şube .. ~rır e mü .. 
racaat edenlerin tahriri ı·al:ıul 

;mtilıanlari 20 tt'l'r:-·ev-c<' de 
fen fakültesir.de icra O:Ur.:.caktır. 
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Ruslar Voronçte Don nehri 
boyunca büyük ölçüde bir 

taarruzal geçtiler 

Hitler ve Musolini mülakatının 
İlkteşrinde yapılacağı bildiriliyor 

Kaf kasya'da 
Almanların 

bir taarruzu 

Sabık Kral Karol Yugoslavyanını 
M e k si k a dan borçları taksim 

( ı inci Sahıfe<len D<-v•m) 
tank sokmuşlar, fakat bunl3l'dan 
26 sını kaybederek geri a~ 
1.ardır. 

Voronejde Ruilar ye<>lderı ta
arruza geçmrşlerdir. Röyterin 
muhabiri bu taarruzun büyük öl
çüde bir taa:rruz olduğunu kay
detmektedir. Arı udane ça.ııpıŞlll11-
1-ar ce:rey:.n etrnektedir. Hedef 
ılıemaltle Stalinirad ça11>ışnala
nna yardımdır. 

dm şimdiden taa~ yün etmiş olaa 
mııkadderııtııu hiçbi.c şey d<ğ~ti. 
r-. 

ALMANLAR FRANSAOAN 
KUVVET GE 'İR. IIŞLLlt 

Moslrova, 19 (A.A.) - c~ı>heye 
Frımsaıdım yeni Alın 11 takn.~ye 
kıt'•lan ~etirildiği bildirilınelcte
dir. Eyi.ili içinde Rııs mu.kavemeli 
bilhalllill nriRıı6ir olmll.!!tur. sn. 
ut Almanlar bile Staliograd u 
Kaflı:asyada -Bolşevik taas,u
bu•tHlııın bahsetmektedirler. 

Kral Bo.ris, Mattfal ~--o, 
lacak - Stalioşad'ın bi.lılıa.a 
rche d.6.anı edi)'Ol' - Japon dit 

O!ı ajansın.n Sov)"l't hududun 
dan bı:dird'.ğine göre, Staliıı:grad 
şeı-r'nde her iki millıaTip kuvvet.
be. arıı:C blroi.rlerine karl<jmlf 
h.Medır Ancak Almanlar şehrin 
<tnıal kı>m.na henüz nüfuz ede
m ><lıkleri için Alman ta1yareleri 
buralan bombutlımana devam 
ediyorlar 

Sokaklarda muharebl'ler oldu
ğuna r,öre, artı.k ,şehrin vazcyı:"i
ni !'azık olarak kabul edeb: rP. 
Çarşam1ba günli AI.ın:ı.n vQ Ru

mt kuvvel'.<?ri şehrın merkezin
de 100 metre uzunlu!,'lında bir 
hına >lan KızUordu sarayını ku
şatmı~lQr, ~ohrrin merkezini i.~al 

etm•şleroir Saray devrilm'ş tra.m 
'·aytarıfan, ağaç g<:.vdclıcrinden, 
kul'ar. lınaz hale Gelmiş tanklar
dnr mci "Ckkep b;:.rikaUarla tah
kim edihuşt:. Burada muharebe 
•a:ıtlerce sürmüş, saray diye de 
tı\Ş y .ğınından başka bi!"Şey k&t
n ..nıış!ır. Almanlar şimdi Stalin 
grachn y:l1':sından fazla~ına giı-

rn ş bulunuyorlar ve rn~arebe 
bir tenuzlcme şekt.ini almaktadır. 
Cenup ve merkezde ileri harı-ke
t ı.ıssedil r de"°""dedir. En ziya
de mukavemet gösterenler k<>
mu ;t 4•ç-.erdir. Bunlar orduya 
me ~ degıldir. Bunlar Alman
'a n e.ıne ıtl!Çtikle.i zaman çete
ci te • kl ed le-rek kul\'Una dizil
m:!kte:..ır. 

Moskondan bıldirilep bir ha
bere göre de, Stalin bütün Sov
yet )ırliklerine Fon Bock ordula
nna taarruz el'Ill"i ver.wiştir. Bu 
emırcfo deniliyor ki: cDüşmandan 
gc"1 alınacak her tepe vakit ka
zann:ak demektir ve kazarulacak 
lher gün, belki de StaJingrad mey 
dan muıharebesinin neti!Cesini ta
yin ctlecektir. Bu emir üzerine 
Sovyet tankları ...., piyadderi iki 
kesimde taanuza ge~erdir. 

l\!ilıvcre göre Alınanlar Stalin
grad müdtıfaasına bir haı.'lta evvel 
varmışlardır. Demek ki burada 
muharebe ancak bir haftadan
bcrı d~am ediyor. 

An:erkan Baston radyosu, Sta
lir\grad düışsün, düşmesin, Rusla
r•n başka cephelere döne<:ekle
rinl bildirmiştir. 

H ~lbukl Londra radyosu Bul
-gdr dıl :e y!Dpt>ğı. neşriy,tında 

~<'yle söylemir,ıtir: cBazı ,Alman 
jaı .a , Sta'·ngrad ciiişerne, Alı
mı:nlıırla Ruslar arasında mfuı... 
fer t ~ ..lı müzakerelerinin b:ı.şlı-

Amiral .l:lorti de Vlıyaııaya ÇAP•· 
ıne.rb&inde giiiü's göiüee muha
pol itibsmcb deiişikJik ohnıy9C11k 

yacağı.nı yayımşt>r. AJ.rnan1.arın 

böyle bir anzu göootl'i;ı giist.er<
ınediıği malum değddir. Fa.kat 
Londra radyoı;una göre, zaftrin 
kendilerine pahalıya malolduğu
n1I gören Almanlıa.r, Ruslarla u
y Wj'.Up, İngiltereye yüklenmeyi 
düşünüyor~. 

• Radyo bu hesabın yanlış oldu
ğunu, Rusya, :l:ngilt~e ve Ame
rikanın sonuna kadar mi.icadele
ye devam edecek!erini itiwe edi
yor. 

Stalmgrad Volga boyunca. 30 
kilomet.rdik bir saıhayı kaplıya.r. 
Ru.slar bu dar sahada Almanla
TID ancak adım amm i\erliyeb:l
diklerini kabul ediycmar. 

lDiğer harekıi.t sahalarında ise 
anıra.it mevzii mulıarobeler olınalı: 
tadır. 
JAf'O!'-<LAR V AZl!YETLERİNİ 

DEGİŞTİıR!..~ 
Yeni Japon hariciye nazın Ta

ni gazetecilere beyanatında, Tok 
yonun vaziY'!tinde bir dei.ğşiltlilı: 
ol.mıy:ıcağını söyl.iycrek. deın.iş1ir 
ki: cEski hariciye nazınnn esu 
harici siyasetini tel< p ed<"Ceğiın. 
iMihver dcvleUeri!e ve japonya
nın diğer mütl(;fikleri ile olan 
bağlan d&ha ziyade kU\vetlen
dlrm<!ğe ça~cağım.• 
SOVY!f;T - JAPON HUOO!DUiN

DA SÜKÜN 
M-.nçuko de> ietinin kurulu~

nun 10 uncu yıldöı>ümü münase 
betlle, Japon ga-zetc>eri Maı~•ıko 
hududunda müdafaa vaziy•tiııin 
çok sağlam olduğunu yaz:yorlar. 

35 milyon nüfuş\u ol&ill bu mem 
le'ket şimdiki ha!de Japonyanın 
şimal sınm sayılır. Japonların 
tı;lhminine göre, 'bu >ınır boyun
dali Rus kuVYetleri yedi, sek<z 
yüz bin kadardır. Ruslar burıdan 
An"Upa ccı:Alesin<> roüllim mik
tarda asker çekm şlerdir. 
IHİ'IlLER - MUıSOLtNt MÜLA-

KATI NE ZAl."\U\L"f? 
İngiliıı: Deyli Skeç gazetesi, 

Hitler1e !Musolinlnin tekrar b·1-
luşmak ve göciir,Tnek kararında 
olduklannı biltlirmlştir. Her iki 
d~let adamı Macar Naibi Horti, 
Mareşal Antonesko, Bu'ıgar kralı 
Boris ile de görü;:eceklerdir. Gö
rüşmeler ilkte~nde Viyanada 
yapıhcaktır. B ü:ç memleket a
rasındaki l'htil.lflı Siyasi mcsele
leıi ortadan kald•rmak için Al
man hariciye nazı.."'nin bir proje 
ver<'CCği de sovl0 nmekk lir. 

Beri.in 19 (A.A.)- 17 eylllkle 
Katloısy ad.o, lkllıvvetierimi~ dü.\>
man hatlarmı yarml'Ş, bir zırhlı 
grupumuz, dfümıanin gerisine i
lerliyerek bu grupu imha etınit
tir. Düşrnann birçok harp makıe
mesi t&hrip edilmiş, 600 .,.;ır alın

mıştır. 
-o--

Amerikahlar !ngil
tereye psrcşütç[S
ler d.:· gönC:erdik:-ır 

Londra 19 (AA)- B.B.C. Av
rupadııki Amerikan ordusunun 
karaııgah merl«.>?inde Amerikan 
paraşütçü kıtaatının ';,ulunduğu 

iJŞa olunmuftur 
:Btınlaı- hafif toplıar, elbomba

ları, mitralyözler, süngüler ve 
kamalarla si.lahlandı.n~ardır. 

Diyep baskınından 
kaç kişi ~önmedi ? 

Ottawa, 19 (A.A.) - Milcbfaa 
NUH1 Ralsoıı. Diyep J a""1ama 

5090 Kanaıblnun ·-törılli ettiiiıııi 
söylemiştir. Bımdan ev' el bu bas· 
kırı esnasJGda 3350 Kanadabnln 
öldüğü ve ya.rala-ndıi:ı v, ya döo
mediği bil•lir''mişti. 

SahiUcrimize vuran 
sehip~iz eşyalar 
llarp vaziyeti dolayısilf' den.iz

lerde ha tan genülerdoo salı.illeri
:ın.r..e. \'uran ""'1.ipsiz eşyaların top
larup muhafaza altına alınması, 

bunlar ar8"'lllda ocdunun ve ~es
nıi daiı·elerin ihtiyaçlarını karşı· 
lıyacak eşyaların bu "TIÜ<'ts.,,,.,lere 
tah9isi hükfunetçe kararlaştırıl

mıştır. Sahillerimi%c ' .ran sa
hipsi:z eşyalu.ra o yerde bulun.an 
devlet t~ilatı tarafau!"n e}ko
nula~ak, cin-s ve mikta1 lan tes· 
bit edikcektir. ---;r-
Japon AmiraU rl 

(1 ir.ci SahJeden I.>e-\·aın) 

bir Alman yok:u tayyaresile Ye
şilköye gelmiştir. Gece J aıpon a
taşenavalı şere!lerme evinde bir 
ziyafet vermiştir. 

Seyaihatleri tamamen hususi 
mahiyette olan Japon misafirler 
\'u sabah husus! tayyarclerile sa
at a,40 da Anbraya hareket et
m şlerdiT. 

Heyet Ycşilköyck Jap<>n ı.taşe
rr:1iiteri albay Tateşı lk scfaret
r.1ane erk:ını taraiuıdan tqyi o
llL mu')tur. 

firar etti edilecek 
fBerlin 19 (Radyo) - Rumen 

gazetelerinin verdiği haberlere 
göre sabık Rkım&ııG'a Kralı Karo!, 
Meksikadan .firar etmi,şür. 

Hindistanda tevkif 
edilen 27 kız 1 

Yeni Delhi 19 (A.A.) - Dün , 
gece bir alay tertip etmeğe uğ- 1 

rı..;.rken Karoşide tevkiof edilen 
.:5 kız talebe serbest bırakılm.ış
t'.r. 
A4ınan son !haberlere göre dün 

vukubulan elhemmiyetsiz iki oo
dise müstesna olmak üz<>re Kal
kütrda vaziyet sakindir. 

TıbP.dot yem er 
kara$& satııaca 

'Belediye daimi encümeni lo
kantalarda ucuz tab1dot işini tet- ı 
ikıik etmekıtıcdir. Haz:ırlaıruın bir 
~ye görelillıs lokamala:rda r;m
~a, et, sebze, piliv ve taU: ?im~ 1 
uzcre dört kaıp yemek i.lcı yuz 
Yirmi beş kuruşa, birinci sınıf lo
k~ntalarda 175 ku~ satılacak
tır. iBirinci sınıflarda tatlısız üç 
kap yemek tabldotu 150 kuruş 
olacaktir. Orta kazançlı vatandaş
ların devam ettiği ikinci sınıf l<r 
kantalaT için tabldot fıatı henüz 
tesbit o!unmamı~l1r. 

Son Telgraf - Lüks ve birinci 
sını:f lokantalara gidenler esa>en 
zcı>gin vatandaşlardır Binaen.
aleyh asıl cucı.ız yemek• i<i. az 
ka;ı.nçlı vatandru;larin devam et
h'.ği ikinci ve üçür.cü sını;f Lcıkan
t&larda bir an evvel halledilme
Lc• 

-o--

Ccbelüttarık limanına 
(1 tnc1 S..•hi{!'(I. 'n 0.:\-'3.tn) 

tf.r:.lıııi ı..m.oaa dii<><W{<ü ""nııan 3000 
tonltL'< R.ı.vanr.poo.t v~pu..~ndan gclerı 
~lr.-< ııor mrl!ak i~'tilıın:-ş'.ir. &.ı 'npu
Nln yanında o •a.~ıık diğı!r ~r kaç 
,oı;pı.r.<ll.n bap M&\aya hatt1 h<lrp 
~-Ui'Y!I> iıki kruvaı:ör ve bLr ('Olı;: da
troyerJf'T bu'.unımakta 1dl. Seri hucum
bc<Ja.rı, <>•r .ıoa.c; ııomod<ör iıı6liıik:ı<ı vu
kı. bı.:.ıl- !'u nn:&.ı.ya deıhM l:>'}yü.k blr 
silr'atle ;ye4rol~kro1T, 

~·.ı.ı;,,t ~ o lk:ııO::ar <)ll!>ulc 
bo1'ır . .,t:r ki ~ ımn hemen biç 
b~'r'ini bıı-tn.rın.ıı'k mümkün clamam~

ur. Tay~T.cloe>rle ...n hi.i<o.ım botları 
h;ç bcr netice olde edemeden ;fa
kı'«! "'U altı oo:n'bah,-, a.tmıLılar ve 
bütü:n ~ ra.,liyo5!enne devam et' 
mi'ş\rrd1"". 

--<>-

-+ Qtta"'1, 19 ( A .A.) Ka'119.dıı. Bah-
1,ıy Nn..ır" Ch ... lc1tcn •ro\''I'\ •n'."lrki 
K...-w'. Kor>'t'1'-n.b b r dtiı;man d ;,.. 
~ ~ı t:ı.r;.fmd:an b3.tır"' i ~ı bı:~ı:!.i.r
m t;r 

. Sofya. 19 (A..A.) - Z&ğTe pten 
bildinildiğine göre, Yugoslıw booç
Jarının Yugoe.i.avyauın verisi olan 
devletler ar-asırıda taksimi işi ge
çen 2.2 temmmda B<!rlinde iı:nea 
edilen bir anlaşma ile tanzim e
dilmiştir. Bu an!a~ma mucibince 
Almanya borçların yüzde beşini, 
İtal:ya ve ArmrvuUuk yüzde -
kaini, Ma.canistan yüzde sekizini, 
Bulgaristan yüzıde sekizini, Hı,,... 
vatistan yi.i:zde kıtk i.lci:si.ır.i ve 
Sırbistan d~ ytizde yirmi doku
zunu Üzerlerine al:nu.}lardır. 
Anlaşmada bundan başka miili 

Yı:goolav bankası tasfiyesini, 
posta tasarruf sa.nd.ğının ve Yu
goslav zi.raat bankasının tensik.i
ni derp~ eden htikümler vardir. 

Budapeştede pasif 
müdafaa tedbirleri 
Londra 1 9(A.A.)- B.B.C. iBir 

İsviçre gazetesinin Buc>cıpeşte 
mWıabirine göre son RU:> hava 
akınlarından scıııra Maeari.sta.nda 
pasif müdafaa tedbirleri sıklaştı
nlmıştır. Bu cüml«len olarak sı
nem:o ve tiyatrolar badema gece
ı.m saat 21,30 da kapanacallar-
dU'. 

Baltık ta Ruslar 5 
gemi baıırdılar 
M<ı<ikDva, 19 (A.A.) - Be.itik """ 

hllılc:r'ndı,ı Y"1'!4ı be ı;r-f eroen h mıua 
dlin<11 ıı&r Sovyet Qerllm!tıoa 15.000 tuıı-1 
lılı< bir Alman pel.r<>l ga. · ile hrpı!Iİ 
26.00 ~ ür; naldlye gc=rs "e bir 
d cstı .,,eı baotı rmışt ır. 

Kaptan kıyafetine 
giren bir sabıkah 

(l inci &hifcclen ııcvam) 
Evvelki gün Gureba hastanesi

ne kaptan elbisesi. giymiş bir a
dam ge!erek ~e~ire Hayri
yeyi görmüş: .Ben k~optanm, dı
şardan ucuz eşyalar getirdim al
mak istersen sana bunlardan bir 
kısmını satanın• demlljtir. Bu 
sıra& orada bul.unan 4ıastane 
doktorlarindan Ert uğru! da araya 
g' rmiş, o da bazı eşyalara talip 
olduğunu söylemi<tir. 

Doktorla., başhemşire istedik
leri eşyaları getirmesi için bu 
şahsa bir miktar para vermişLcr, 
o da haı;taneden çık:p gitmiş, bir 
da.ha da dömnemiştir. 

Kalkas;yada, T~ek nehri do
layiıarında Ruslar dayanmakta

dı<-1.ar. Bazı yerlerde Rtıslar ta
arruza geçmişlerd'r. Alınanlar 

şiddetle mukalbele e!{nL~ıerdir. 

Moodok kf!Simi-ıı de Almanlar 
100 t~nk ile bir taarruza başla- ' 
nuşlar, !akat çarpışmalar esna
sında bunlardan 16 sını kaybet
mişlıer<lıir. 

Novot"OSisk dol•ylarnda b'r Al
man piyade taıhuru tamamile im· 
ha edilm~tir. 

l\fÜDAFİLERE sm!RY AD.AN 
TAKVİYE GELDİ 

Londra 19 (AA.) BJ3.C. Al-
manı._,, Stalin,grad<la bir kaç s<>
kağı. elde etmeğe muvaffalt o\. 
muşlarsa da Ruslar bunlan bir 
kısmından geri atm!§lardır. 

:Moskovadakl Röy!er muhabiri 
ha~·ad•n bombardman ed::erı şch 
rin yerden de bombalanmal;ı için 

Alman topçusunun menıi aldığı
m ve d;ğer taraftan S!b\ryaI.ı Rus 

kıtaat.ının miidafilere yardım için 
vasi] olduğunu bıldirmel<te<lir. 

Berlin, 19 (A.A.) - Alman -
Joeri mahfilleri St.alinı:rad'ddıi 
dımım hakkıı:da şu ır.alW:oatı 
..-cnnişlardir: Şehir tamemen sa
rılnıı;ı;tıc. Şehri çedrC'.11 çember, 
şimalden ve cenuptan gitt~ da
ralmaktadır. Alman taarruzu ya

vaş yavaş ilettiy"' gibi görünıü
yors, Alm11n askeri mahfi!l.,rinin 
fikrince, bımun sebebi, St>ali.ıı

grad'ın fevkalade i.,,t.iılıkamlarla 

çevrilmiş olmasıdır. Alruaıı llaş
komuı.ınlığıwn da ordu~·u fazla 
zayiattan konrmak islem6' bu 
yavaşlıiı esaslı sebeplerinden bi
ridir. Dün Harbiye Nezaretinde 
bey&ıı edildiğine göre, Staüncr-· 

Stalimgrad'ın şimeli garbi va
ıoşlarınd• Alınanlar her ni, her 
hendeği, hu obüs rukuTunu 'bi.. 
ru INrer ıtlınak z.orund-a kalmış
lardır. 

n.ğlan -.aı:ak Sukhum \'C Tu
apse isto1ı:atıı1'tindc ilerleıniye ça• 
lıııan Alman birliklerinin sonra
dan pliııbrrnı ckğ:~tirdikleri zan 
ned.ilmektrd.i.r. li:3radeıı.iz sı>hili 
boyunda hiçbir del; lşiklik k:ı)·<l~ 
dilmeDştir. .l "ovoro 'in uıpı 
tından smıra Almanlar ilerlenı<>
ıni~Jerdıir. 

---v- -

"Şilep tayyare.er,, 
imal edilecek 

V~ngtorı 19 (AA.)- Ameri
ka cŞ'lep - tayyar<'~er. İfi1a ede
cektir Altmış toduk ç"fte tekne-
li olan 'bu tayyarelerden üclı Hı> 
va.rd Hugues fabrikalarında ya
pılacamtır. ş;ıep - tayyareler''l 
yetlişer motörü olke~ söylellPlP!ı 
tedir. 

Hayvanlara yeni 
bir yem bulundu 
Bertin, 19 (Rae,.,,) - A.imaı ..- l"'O' 

van ~ ~~ ha.,lt'd..,·lt yeni 
bir IDetittıe bulıuıonıuşı1ı1.r, h .. 1ıyvan yeni 

yer6ne kaim olooaJt bir tıı;.ı:;m bor '°"' 
.,,.;.r buhn~r 

Bu ınret!e ..,.,.ııı,..,. dar kcyva 
:ııemi olıaı alt lr.ullaoılan bl< u. 
b:ı< ıruııd<leJoı'Ti ""1e işlerinoe tal s cd,l. 
1ec~. 

Poli• alınıyor 
Ankara emniyet nıüdü:rluğü i

ç'.ıı 20 hra .asl:i maaşla pol!slc.r a
unıım...ktadır. L. e ve orta ın<:k-
1.ep ~zunlıan ile jar.daıuna<lan 

,ayrılıınış olıa.n gedikli e.dbaşk.r 
tercih olmacakAardır. 

lstanbul Defterdarllğından: 

J:>c>,.Y" No. Cin .. " 

51217-1114 51 M o°<Ly ~wyti:ıde 4 p:ı.fıa 2 ada ı paı88) 

52 
No. 'u 130 rot~~ murabl1U .an1L 
M<'OinıyeköyQnde 4 pafta 2 ada 12 parsel 
No. lu 1119 ,-net.re 1'TJ1Urabt>aı aı-.. 
Mec ct;Y'Okö.fün.de 5 pa~a 12 - B p:ı.rse1 
No. lu 1731 metre mına!Jbaı .,.,.. 
Mecid'..,-cltöyllnde 5 pa.lltı 42 adi. 5 poırıM( 

3133.20 235 

11138,60 78 

No ...: 4306 tn:r.re mUTı bba.ı ana.. 4301 ~23 

Neden sonra. dolandınld.kılannı 
a~ıyan doktOT Ertuğrul!a 

0

baş
hcrrı:şire polise müracaat e~ 
!erdir. 
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ır,.,.-Attr. i•t ~ n'!l!ı hfü'yeı cil:zcl:ın.lları .,.. tıemı.at aı<k'buz!.:ı.."ir e b r

' ~ ihale .c>:>tirıde Komdcynna ve fııuı!a i2ı;;Q>llt >ç<o Mi!.il Eml1lt MUdi f\Joe 
~"1. (10020) 

c SEHIRDEN 

A!'IKARADAN ve 
J\lli.'\ILEKET'I EN: 

ve MEMLEKETTE_) 

llIÜTEFER.RiK: 
o 

Zabıtanın yaıplı;['.ı tahkikata 
göre k ptan clb: e1' g·ye•ek bu 
işleri yapanın Mustafa adında bir 
sabıkalı olduğu aT'laşılmşt r 
Sabıkalınin armınasi.Ra haf" 

lannUştır. 

iP• Akıamları vaktini ho§ geçimı ek, iyi y\mıek, 
içmek, İyi müzik dinlemek iıtiyen: 

• 
1 MASAR K 

iyi 

* Aliılli Miidd>.a İ.siıllrnw Tah'Vdle
ri l'tışa. ç .rarı-lıd.ı.k1.an Uç gun tçknde 
13 merloeııde --.ilen swll!ı•uş ve bu 
ın,::et.!~ moml~lıimizın b."t' tl.ı.ral1nda 
,-a, '1daqlar bil,ytii: ,_ lnme<cıi 

ttoı,..a. ~twk.e D"oşm 1şl!ardl.-. 

+ Bir Jr.ao; !l(lndl>rlb<'rt hatif eu~ 
nıll&fıSu: bıtlwıanlı: eVinden çı.tomıy<ın 
ııwrıoıye \'S:;;::iJ~ B. Nı.mnan Ri.fa.t 
Mrnemenc"'i:luntm ~l<şınekte olld\ltu 
ve yal<mde. dışı.rı. çıboı>iı n1emıw.. 
o•yetoe öğren<lmiflic. 

* 'lt""""t v~ dün iımrdıe incir. 1 
üzLlm P"""""'llll a.çmı.şlır. 5"i.ı günün
den sonra hımaroen ııeiınıllaZ& ııek.-ocb 1 

LT>n ol~tıaru.r. .. . 

ViLAYET ve BELEDİYE: 
-tr Fırn.cılııl.r; c'>kslk, f<ıJı!a ~ 

• mcset.esinl of'taıda.ıı kaldııımak 
i>ul ıl::nı~lecin b<.~'mCtıal ta.rlı >la 
B3' ı m~ınl Bt-led.Yt.'cit."'11 ~iş~-dlr. * Be.00->"' iıkr..:sa.ı llüdüıı".i$1; ~ 
fll.f,r f tmt ı;ı;. le rıue.hı;rinden bıi:r kJ3N... 
nuı 1.e o!d.u.ğ'unu görerırt. b-.. ~şl bir 
komı!yıoaa l):)VOr1c r'tıtr.tştir. * v 'ı ve Belcd 7 • n.,.., B. Lıltfi 
Ku>dolr ;;,, rvri ve Ça.ıaloa)<l !filrniştir. 

+ Hl;>.-aga.r.ından ş l<::o-cı, olan tıb<>

ne .or =ili "'1r8Slef'Y!• BE'l«Uye Ma
l-:; e Ş®""' ı.rncürl'-tilne rıaır.ı.c""t e
c; r; ı:&e demı.l bUD< r tectii\k ve ta
k •P oh.mc:dc.tır. 

'IICARET Y8 SA....,.AYİ: 

* Almanyad.an şehrimizdeki 
baz.. fir'!la,ara kürk gondedmesi 
içın teklı!ler y.ı.pıhnı§tır. * Şe .• rimizde pıra,_. s:ıklıyan 
karobe>rsacılar tesbit oJ.unmakta
dır ffg<'r tııraftan p:r rıç 170-180 
kuruşa kadar fırlamıştır. 

* Harbiyede y~dek subny oku
lu kaııısıntlak.i büyük vı. yük'.ıek 
ap~rtımanın ge,.;ye çekilerek bu 
rada bir hamam ve bır s:nema 
in~a>-ı kararlaşt.ı.rılmıştır. 

* Kumkapda ilti çocuğun ö
tümüne ve bir sa.k.ann da ağıl' 

surette yaralanmasına sebep o

lan evvelki günkü feci kamyon 

kazası hakkında dün mahallinde 

bi.r keşif ya.pılmıştır. Mezkrtt 185 
numarali beledıye çöp kamyonu 

şdi'örü Hasan Yelken frenlerin 

birdet>bir.f' bozulduğunu iddia et-
ırektedir. * Etibank kömür tevı.i bür<r 
su müdlirlüğüne eski bankacıl-a
rımızdan Şefik: Kavur tayin o
lunmuştur. 

* İstanbul baroou az:ısından 
tanınnuş avukat Hüsameddın 

Yen iköyıleki yalsında blr kaLb 

krizi neticesinde vefat etmiş, ce
nazesi bugün kaldıTılmıştır. 

Tokat Vi!i y 

Traş Bıçakları 

Cilıdl tahriş etmez, 

ci.ld.i yumuşatır. 

Her yerde P O K E R tra, 
bıçaklarını araymıx. 

ti Daimt Encümenin den 
ı _ T"kat Memlekel Haı;tehııoc6i bİnil6ının 4999 lira 57 kuruvlulc 11omi

r1llı aşağıda 7~ııl1 ıarUar d"'1ilıooe " ktŞli muo!bince 1,10.!ı42 Fle~ &ü
nü 95&t 15 de ekal~.ır.t:ı:>i yııapünak üttı-e a.çı:k .eJcsi(tmeye Wnultnu,tur. 

2 - Elt:>Jlıneye ı:ıtirak edecokler % 7.5 muvakkat teminat o~n 375 lirayı 
Z'ı-aaı Bankasına nak~n yatU11rok ıookbuz .!boıı.z cde<:Utlerdlr. Ih:ıle-yi nüıe
~ıp 4'bu muvakkat trnıır.&t 7tı 15 eıe ib]:\ğ edileceıkUr. 

3 - Ilede:ı ihale Hususi İdare bütçe9nden iş yapıldık>;ıa he.n- ödemcektil'. 
t - ilan üct't't.ı, dell41~ resni, mukavele \"Csalr biltün. masarifat mütıeıab.

nidine aittir. 
5 - !haleye iştirak eooelil<>r ın.ıı••t::an aniar oldutıına. ve Tiearet Qdl\,.. 

9'lıll:dıa kayıt!ı bu..'unduğu11ıa daJr verim •raztnQ m•'c'burdu.r. 
6 - ı..., rrwkave:e.nin i.m2sı tar-deıı iıı.taren ıs &'(hı içinde lılışlıy:ırü 

60 aimde lıi~rrlec<!!ı.lir 
7 - İhale Te>kal Vil~ye!i Dalır.1 Eru'uruen salonunda yapıl•caktır. 
8 - Fazla malı:.tnat almak, &«!şif ve ... r evrakı görmıes: ist•Y<'<tler her cün 

VilAyc'l Daimi Encii.men~ roür..:ı.oa.a.t etmeterı ıil"n ok.;..o-ur. •10059> 

_ lstantıul Defterdarhğından: 
Memurlar aynıyat İst.ıııbui Adlıyes4ııe ait Tomruk biııllBl Dctu-a mı:ıhzeninde yapıfacatt <41165,35> 

Verif ecek !'.ta ıoeşif bedeli. tamir iti :ı'..9.lM2 Paze.rt.C3' ~ :'."'°t IS de Milli Em!~ Mü- ı 
d(lrl!ığür.Ce motıeş<>!<k\l ~ .. açılı; elcsl,t.me ""~• t'd.1-tir. Muvakkat 

Memurların gıtla maddeleri ve tem.n;;ıt 371 lora 65 k=tur. 
giyim ihtiyaçlarının piyasa y<>ri- ~ ~U:erin en az b<r. _.,.._ caooo: llmı'.:k bu ~ ben= y:ıpt,~a d.a
n.e hükümet tarafından temin <>- ir <iaır&oınn.den a.!mış olduğl> ~llıla-ra "''r.aden L<.tanbııl Vll~·ı!;, mün'"'
J. ·~ 1in bunlara ayııiyat ve- aı!a ~., ı.c::ı. taı1blnden tatil günleri h.Triç c3> gıin (W•el el:ıımo~ ~,...t y~ 
ı~lr· esi muvafık oörül.ınekt d' 94.2 yı.ma ;:ı,t T"'9rtt Qdaaı vcs-kıılarmı ;t,roz ..,ıırnol'Cl' ınul<ltazitlır. 

b e ır. 1 ~-"~- ·ı.rı . _, 
Ticaret Vek.fıleti bu n aks tl . M~e ~· 8:'Yma >1< r":eıı! GerJe!. ve Hususi"" F"'1lll San.name-

ed t db
. 

1 
. 

1 
•~ a a len ,..,. p:'U;e kJ<Vf oo.;.; ,r.,. buııa müt,ıerro d'CCr evrak :l\dll En.W. :,füdur-

·..:a.p en e ır er.ı. a ac~1r1ı.ı.ı.r li.iğ"ür-.de ,~11.Uı.::b.ıı.1t1r. '9Ji8,. 

---<>---

Ortamektep talebeleri 
(! inci S>hife<l.Cn Df'ıı.ml 

toğra!ı da beııaber got!lrm;J.:tUm. Fta
kAt ~ılinnlan ro!<>jraf lunwetlı (!) o)

madılmd"'1l lc3.ytl ınuameJos;ni yap.. 

-....;.,,.. Maant v~ı._.t.ilıin bö:r~ 

bir - :,.,,.,,,;, oknasım lclımln •t
mi-.Y<>n.n. Q(l;rılru on id ,.aşındalci bic 
çol"llk lcırav..-tı oM:ın<ız. r,.yrı taba w 
güi<inç biT vaaiYel net<! o»? ... AlAlaı.
dlLrl<arın na:z.~ı ~tmi cet!bet.mentzi 
rloa ey:leori:m.> 

SON TELGRAF - AtloadaşımıElU 
anlatt11<ıtanru &:filen ıvfaıarif Vd<Ale-

tıiııi.n - n"'"'""°" llX>Y'-'J'<>ruı:. 
İli< teh:ıl li ~ ıhtniiE blt'1:en .e 

br iu"1U <:!An k.19& pcınl<üon giyip 
1,...-nber u1itıılnndıao kııt'nn ~k ço.. 
culU&rm v~ kıl'&.vat ı.:J<m

mocbur edildilderini biz de zoooc<
m~"OIVL. K.eı!ııU ldi mekt\.p.ierim!ı<l;> 
Qa1'!1...-, süslü key-af<"tıe ~~ lrofaya, 
b'lgiye .ı...loik.l ıi'bar C'l'nodc. 1'.<ırr.dır. 

<>-

BREZ~LYADA 
(! inci Sat.lfode,, Devamı 

.A!mazı,j..,, Br""'1.y:ı.yo ık koç düıı:il-

e g-ider. 
Beyoğlunun en kibar muhiti!. 

fıtiklil Caddesi. No. 451 cStüdyo:ıt nun üstünde. 
Sipari§ üzerine lıuıuai a kşam yemekleri. 

Sofranızı evvelden temin ediniz. Telefon: 43848 
Her gün sevgil' tenor AvgeRı en son repertuannda 

Her alışını Masarik ve arkadaşı.an , 
lzıni+ Deni~ Satınalma Komisyonuadan: 

Kiloou 

naın. ~ ıaooe ıso.5e 

> • 6,oet 15-0.50 

TEii natı 

Lira Kr. 

4-063 5~ 

135~ 60 
Yub.rıdıa ,.adı iki kalem :vai .,.,, ay.n ~ biT ,.t'Ya ayrı 

'"'!ı., ed;Jım"11: ve bi' parlide ıdınma ııurc1'ylıcı pa:&ırlrl<:.On 24 Eylül 1942 
omJ>. günü su.t 15 d<e İl!llli>'.e Tu-ea<ıe KqıısuııWd Koml.,-on !>!nasında. 

laçalt!Jr. 

1

. 2 - Ş&ı-tnaımm be~f'ls'.z okl:-ak im~ alınııb.1ir İstekli er'n 
lan00a yu:h tanına' ·mı !I ':icacrt '"'*&lar•.r'e biıatte · bdl.ii 11\m ve 
ıcom•qyona veımelc;-;. <10176• 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü Hanları 

oe parllfÜ.l,-ünlin ind'4lni ve G.lrbl ya- ı ı _ K11d:ılköyüod,. c.:ııeııoVa mal1ıl ı..,inı:!e bor tarafı Mü!rürdar Ka "'2Jaı 
nın 'kur..ıe br ~ 1~1ıart- so&ogı diİ)ı'<' tarafı C · '• So".lBkırr solca~ında ve köşe ~ kAln <'Ski 6 yem 
n< ' [mdan hert>a!<!P. lı<>şhı.ııacalclımhr. S7 kıaıpı m.ı:martı,lı bermuoıbi 9Mlet <529• mol<e mı..- sM-a içimi>. $hş;;p ~ 
Ç'.inku. Şa;:-.k ~('S!"1E{a ıruvatf~ ·ve ~~ının mü ")'f'lÖ eırt~ım.alc ~ maa liv"t c22022> lonı ınu'u.m: 
~·elsi:z:.ıcJerln.i ı<>• -lş mı:ı.hiy~~ bodrlı. ve lt<ıpa!ı mr:ı uru!i.\>!e rnüzııyc,de~ C)1\ta.rWınıştır. İh<l~ 5!101M2 P • 
ık, it <C"t erle l.!'~f' ~ı ._.. ... ı tesi gÜllll """' 15 de Kıadıköy V:;!;.ı.!'ar Müdüııiü~ ôcoa lnlma..·a'.t·· 
l!'Jlt'tn<' r"'r 2 - Arttırmay;ı. g,r;ı:Il{"k iStlyerılerin cl6Sl• .llra c6'i• kuruı mu ~ ~ 
-------------- rıs.t alcıçesini Ka.dıköy \'o& 1'.ar Miirlü.rlüılu wıırı.,,;ne tes!ılm e.*'1lr

0 

diri<:~ 
Zayi- Gözlepe 5 inei ilk oku

Jund:ın 1942 ders y;lında a.1<hğnn 
şaradetr.ıur.eyi t:aybNtm. Ycni
sinı aiacağın1ıdan erkisinln hük
mü ;-oktu.r. 393 N<>emi Ön~n 

3 - TClk'i! mektuplıar, ı ıııa ıne,dı:li'<l.e ya'1lk t-.en bir sıaııı.t ,,.._ . .,rne 
dıw ~tl"lr.1-a ~n:l ver+~rriış olacaktır 

4 - Poola ile iP"~ nta m<>Ktup!Mı d.a _,; """'• bd.ır ~ 
mit <>lın.oı prt olilp gtc'..'<ıır.e< n Valuf r İdıııır"9i me#'t>l o"!mıyualc<ır 

5 - D:ş ,,. ıç """'"'""' ..anuıı.un w-lti v6Ql>il;ı larWm ve kapalı! ~ 
m.a:S'! ~Jımdı.r. cl.0()i9l' 



-----Tarihi Tefrika: ıss----"\ 

Ehlisalibe .Karşı Kılıç Arsı3n 1 
1 23456789 

"'---·-- Yazan: l\1. Sami Karayel _.,, 

Y eni hük ümdar Mehmet, Şamı muha
saraya gelmiş olan lmadettin Zengi 'ye 

1 
2 
3 
4 
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-· 
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-• =:ı- -

- • ı • - -• • -· -- - -
karşı, paytahh müdafaada etti 

' 7 

• --•• -- --
- ı -- - -• - - -

ls:ı.dHin ka.tlinden son.ra '.kar
de§l Mahmut yt>rine geçti. 

1 
Mehmedi y~ne hükümdar ilan 
et'tirdl 

1

, Bu yeni hflkümdar, iB<'inci defa 
olaraık Şamı muhasaraya gelmiş 

-- - ·- • -- -· - - --• 8 
9 

-

-
-· 
-

--
-• 

- - - • -· ı- . 

- -• 
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olan İmadettı.n Zen.gi'nin bücuım• 
larına ka.I'Şı pa;7itah u müdafaa 

rne<)1,;ı ·~·etinde bulundu. Bu hü
kümdarın zamanı ıdaresinde B.i-

Sumye atabeyleri süliılesinin 
ırr.ıeui ola'!! İroodettin Zeııgi bu 
tahavvüliıtıtan haberdar olunca 
Şam lıi.id<iı.ır.ctinı zaptıetmek fil<ri,
le hlldudu geçti. Şam l>ükfunetiııi 
r:ııez n~ olarak idare edi)\Jlrdu. 
ÇünkAi. Malımı:.~ çocuktu. İıoodet
tın Zenglnin geldiğin: gören Enez 
toparlandı. Ta;l:>ariye arazisin.; yü
:rıidü.. Ze~;"i bu.Tada 'kacşılıya.

c;ı.ldı. F.-aıııklıtr, bu i.Jci W.ciimda
nn ç~-ma6>na sey lıti ka:im~l""- ı 
<Jı. üstıi\ste u"ırac:ai<ları ~oo
luıklar onlLrı yı. d.ırm~'· l'c0kal 
l•'raıı:klar İnıadeutı;n Zengi'ıııin Şa
wa ıb.ii.k.iın olmasını ıtıtem•yurlar
dı. Şama kendileri tıal<im olmaık: 
.ı:,ted:i.kledııden Inı&dettıni Şama 

ııeJmt'!!.."(en ve .bu ell\la<"a ~ ol
makıtan ~neylemek üzere Şam 

., . 
SOLDAN SAC A: 

l - i.',r:ı, 2 - Tl"':'.· ıı~ ~;e .. 
m1Yıe ~lı)'<IJ", 3 - ı::•'lo<k ""'1\1, 4 -
&; ;.,rlonırı ır.ı.r:yı., iwmar 00§

k'ıin ü. ~ - Baştnl\ K ~a,~ıt au 
n-,,ıc111.'91, 6 - l\tsM!L t'.E"r flÖ!l:erell > 
dam, 7 - ~"!la B \ff!o\·e e:J~Jia;e kı

Ş)fı .çi.)i.r, fv:Q.lt, 8 .. lp ~ oy-. 
.r.-a:', Nota, 9 - KJ.cu ~nmı. t~ 
~ cp.Lı· 

r aibi Eneze ya.rdllTl tekliıfü:de 

.bulundu!...-. Enez de .bu yaroımı 
kabul ettJ. Ta.bari) e taraflarına 

P.rank.l.ar da Enez kuıvvetlerile be
raber geldileı. İmad'?ttin ikın"Ve1-
'leri.ııe l<arşı dÜrdular. 

Imadeıtıtın Zengi, Fnriklarm 
Şam Tiir'klerile lbera.ber kendisine 
karşı çıkıtıklarıru haber aldı, Bu-= üııerine rnuı.'ı;;rciıc~e tıztı.:rr 
madıa:rı oor.üp gi.tti. Şam tıü~·üm
da.rı bu se'ftri bltirclilk.ten soıı.ra 
Hurmı<; kalesine vaz'ıyed efü. Ha
mada ve Halpte bulunan Zengi'mn 
~erleri H tJmusun teslim alındı
gını haber alınca h•rbe yürüdü
kr. Fak.at Şam hükumeti HıL"'Du
ııa hakim oldu. Bu sıralarda, Şam 
iı<Mümdan Mahmuıt ya.tağında ö:ı.. 

dfuüldii. N doi hi1kürnet Enez, 
Mahmudun biraderi Ce=ılebt.in 

l\.~USEVI LISESi ' 
Kayıt ve t:abul muanıelelerln.e 
bP~ ·. Ii~r gün m\iradıat 
edJpbilir. 

BJlha.s..;.;;, küçiik ı:ın!tJar)O üc
. <tlrr! old~kça tımzil ~dil<lliıl<ı. •. •:ı 
ınuracaatların çoialac-a!'ı memul 
olduı::u ve: sU'lıtlnra lu.ht::' ol na 4 

rak t:.ılebe n»ktan toh<i<t ed .• d,. 
ği ~n müracaatı.arın b r •n ıeV\"<'} 
y;pılması ta.wiyıe olunur. 

Muoevl L-...i Müdürlii(ü 

( HALK SÜTUNU) 
İş arıyor 

Hay~hnı kendi kau· ıak mec
buriyetile ortamekte.bin 8 inci 
sımiında pek sevdiğ: tahsilden 
aynlan asil bir ailenin 17 yaşında 
mütevazı kırzı sabahl•<"ı saat 8 
den öğl~yın saat 13 e kadar ça
~ak üzere müesseselerde ve 
tı.c:are1fıanelerde iş aramaktad: r , 
Ya=ı dii2'€'in, hesabı kuvvetli
dir. Eski lürkçeyi b:l~mekte
dir. Kendisini kanaatkar b'r üc
retle tav-z.it ederek atıld;ğı 'bu 
lıayat yolıu.rıdıt ıeşçi etmek istıyen 
muhterem iş sahiplerinin Son 
Tc·l{;raf halk sütununda B. K. 
:rümuzuna mı>ktupla müracaat 
etmele-ri rica ol,unur. 

GELEN İŞ VERME 
MEKTUPLARI 

Datık>: Namınıza bir mektup 
gelmış'lir. Aı:.e:e aldırmamz mer 
c.ıdur. 

tmilPr Surıycde e'°'.<İsinrlen dallıa 

ıüyad~ la.vvet keıibettiler. M~ıur 
Samat k.ale6in1 ele geç.i:'chler. Bu, 
Tr•blJ~ Jrur'l>ündc s~kin ydmi 
Ku;:,.t, do.gı ürı~ri.nrl.: ·ktıın id!. Bt..t 
arada Cemal< \tin l\lchmeı vcla: 
etti. V e-.:irazam En,,;:, Mehn;edın 

oğlu Eb<"kt hü-kiiımdar ilan etıti. 

İ.m<ıdettin Zengi, Şam m"'hasa
rası Uz(?rinde dııruyordu. Frank
lar, .k.oritularnda11 kalelerine b- ' 
p.ınmoş be'.dı)'<lrla.ı·dı. Fakat b1ı j 
hüıkünıdı.r J ~Ya.:; Y~' o• Şaın Tlil'k
lerı.rı.e ait olar. ara::~ i e·ine geçi.
ti) ordu. 

Şam hi.iicü:mda~larının tdıaa.sı 
olan Türkler o zarnıın Frankları 
iz'aç edobill!C€'k bir halde değil
diler. Hal böyle olmakla beraber 
Tüıimıenler Fran'kların sahip ol
duğu a.raıııiıye ve Vad.ii Musa'ya 
ara.sıra ak.ınJar yapıyorlardı. 

Biııkaç sene sonra ar.;ı,;J Er
meni cinsinden olup müıslüım.an 

olmuş, mevki almış birisi Fra.ııtk
larla el alıtı.ndan birleşti Ve d<a

çıp Kud:üse gitti. Bu herif Frook
lara Basraıun zept>nı teklif edi

yordu. Çünkü bu Ermeni lxırzuD
tıısu mlislüman Basri valisi idi 
Basra ve civannı Franklara teslim 
edecıikıti. Bwnm üzeri ne Fra.ı:ıiklar 
Tabal'iye cİ\·a;·ına (Dtvamı Varı 

YUKARIDAN AŞACIYA: 

ı - Bir der.iz. na\.i ,ı '\'&.5l-İ118'1, Oku
tıan, 2 - ~; .. , 3 - Nda, vücudürı 

suyu. 4 - Bı.J:yaoler'~ ~. iş.ret, 
5 - Rampa l'doo, 6 - l,ı;r ,,....i Jro.. 

"""-"""C\ı, 7 - 'B'~ 1miaı. rdeşcn, 
8 - Fıtavıwı Wni. 'Itlvi.ada atı-iv, 9-
Nkta, ~ brr ıt.iAli1·, GeJ'j ıon~ 

demdt. 

Diielı:ü bulmaunın ha!Jedilm.if 

telli: 

ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
g 

' 

1 2 3 4 s 6 7 1 ' 
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N A M A z A D u R 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
Ü VEY BABA 

Vodvil-S- :f'<enlA> 
-------

.. 111.':.e.: ~,_.:... :... _ :..ııi1 :...:" 

ıstanbul Fenni Mezbahasının: 
Veteriner he)"eiinin lroırlrolü altındQ kıes.ilen ekstra lınyun ve 

~ 'ı.ğıc etlerinden yaprlan ve altı ay Şehreınanıeti 90ğu'k hava 
f.~ dt>p0larında muhafaaıa edilm 

~ 

;DAVUDOÖLU . 
~ Sucuk la rın ı her 

. 
mc:ı:ecı ve 
Bakkallardan arayınız. 'f~ 

Sucuklarının İSTANBlJL RELEDIYESİ hari<:i imal e<li1<>n 
biliımum sucukların b er cih<'I~ fevkindedir. 
~ Eminönü Ta~çılar No. 4 ~l: 20558 l!llli~Ellt.-:11.~':'6 

,~ • ™' ~ 
Ucuz Ev Almak lsteyenlere 

Fatlh. Atiık Ali Paşa Tramv~y durağ:ne biT dni: \.a tt:"·afcıde Yt1'l:
ç<'il11e (A:l:;ı.y) cadd.,.,nde 162 .e 26 numaralı 5 od•, mutfak. bodrum ve 
geniş taştğt ve bahc ,,,,_ olan '.k~' ~ı l"V 3200 lira kı}met O~Tt-ndt·n 1' ... a
tih Ü(üncu Sulh JJ11Jcuk M~' 22 Jo~y!U 94~ Salı g . ntı. sa:ıL o 

,,...,......: ~ ıetılacaık.t~·. .... ..,,; :.... :...: 

~ 

KUPONLU · .VAD~Li ·MEVDUAT 

VAR-U61NIZI TEMfN EDER 
t\ 

~-

!-IE~ AYIN QIPiNOE PA~ANIN . rAl zı . vE QiLIQ 

T0RK·TICARET· BANKASl·A·S· 

F A R 

HASAN FARE ZEHİRİ : 
Fındı: faresi, Sı.çan, T arla fa.resi ve bütün Üke nev:lcnnı Ö•- ı 
dürür. Bir pal'Ça Y~• ekmek ve ya pastınna üzeruıc sürülüıı> 
de !farelerin lbulundtJ€u yere lbıra !alırsa bu mü;; em mel gı<lay ! 

seve seve yiyen fareler deriıal ölürler. K üçük fındık fareleri 1 
f1 i:çin fare .buğday zehirleıınden ~ rpme)ıjdjr, Buğdayın kutu-

su 20, Macun 50 kuruştur. Büyük Macun 75 kuru~ur. Hası;n 
5 Deposu ve Şubel~:-i. ~~ 

Afyon Vilayetinden : 
J\feınidrfıt_ H~tahanesinin 83577 lira 12 kurU$ kıt>~ brôcll' \kmali '.n~atına i...,,. ı ç;kmadıeındarı yen.den ka.,..lı urt WIUl•yle ek>ilimtJ"e Jaıaul.ıı;uştur. 

1 - İhale 25 Ey]iıl 942 tarJtıı,..e mö""°'l Cıo<na ,ıinü saat ıs <l<> vı,;y.,~ 
0""'14 Erriimeıı;ndoe yapılacıu.tır. 

2 - Muvakkat tıcmmat 5428 lire 8e io;uruşttu-. 

3 - KEŞifoa.rr..e, P~arı. un~ huısu.:I :-aı-tname, mı.ıkeve~ e- projt·si 418 k'\Jıı. 
ruf bedel. mulmlıllmclc Na;fa M'ÜıdlÜ•lü~en alıoai>ilir, 

4 - Jr;tıek!l ~anlar bi.l Ese gınmeıc lkıfl'C a!acakiarı ehliyet "~)arı içici 
il•1e gününden en l?Z. Ü<: giin e1,.-veJı:ıı ıka.dor \"~la-yete müracaa.t cd~lerdir . 

STU o ~ - Eksiltmeye lşfü"k :çı,, alır.ecalı: dıfiyd vcsilıası ve """•aldrat t.mı.nı>tı 
bavi t{ı&dif za.Tt!arınJ y1.kar1cia y.aztlı ihale saatrrıd-er. btr saat fV\'f'line kadar 

1 Encümen Rt'il'diğin.e vo rmei«i veya ıöııd.,..,,.,Jeri il41n o!unoc. «ili61> -. 

Her akşam saat lOda açılır 

Masarik ve Arkadaşları 

Yüksek Mühendis Mekteb i Satln~ 
alma Komisyonundan: 

Mel<J:d:>lcilz _,,. löOOra~ ;,ışt.-ıtırun ıkmali a,<k tt&l.lrnrıre ko
nolmuııl\11'. K.,.ıf -li 2707,50 vıe ;at: v-mmtı 204 ir.rtı<lır. Ektiol<.me 6.10,942 ı 
6illt 11 de ;yo114>ıOaat.;lır. ı·azla ll'\O'J_~ i.\l'n m<ll<'Uep mU:Jirr;,..,ıme n:Un:e.•t, 

•10186> 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden: • 
Po1i3 süval'i h.a.,yVan}_arı iço ahnması ~.;.palı zarfla ~$iıttn1'('1,Ye b>nu!an l 

83000 it& o: ı.e 65000 k·~!o 00.p sanuuun iıh~lrsi 30.9.942 günü saat 1.5 de Mil~ 
dür;,-.,;;,,,;z bma6ııııd.a kurulu ~· J"!Pıl<ıcaktır, 

Mubıınımıe'lı ret otun bel.eT kJ!OEU 10 kıınış - ""''"""" tı..lher kol}oou 7 
louruşlur, Muvıll<ık<al ~inat 978 llT:ı 76 kuru,our. İs!rkl.ldn nı<ii<tup!ımnı 30.9. 

942 gün1i saıac 14 de ltaıdor K~OTı. ~iğine v·{ı.r-:nt:!er; ... ~ al.!112cuk m-.H:ann 
e"\."SS! ve- L'Clrtlarını gör'tnek için de 3 üncü Şube M.idürl.Ugüne n:ıüra'3.atları. 

•10023> 

stanbul Belod-yeain e n : 
19/9/942 Cıımart..'31 iliıbıııdaa ilıibr.ı'l!<o 1&00) grımr'ık E' i;' 0 <l di 1 r;'ll\IC.' •n .... ı· ne 

(17) lrunış fiınt v~ildiği ilan olur.u.r. <10026> 

---

Kız ve Erkek kısımlan ~ 

BOGAZİÇİ LİSELERİ ~ 
Ana sınıfı - tik - Orta - Lise '; 

Yatılı ve y..tıo;rz talebe kaydına ve eskıi Webenin kaydının 1 

yenilenmesine başlan ımştw. ~ 
.ARNAVUTKÖY ÇİFTESARAYLAR - Telefon: 36-21& ~ 

'Yatılı 

Erke.lı: YENi KOLEJ Y-~~· 
ille Orta - L;,.. Tokııimde Sırarerv'1er 86 

Husu.siytlrri: Yabancı -diller öğrP~minı:ı örııe-m verme-k;, talebesinin 
sıhhat ve inrıM>a.ti.tlc yakından ilgileo. ~1:ektlr, Tel. 41159 

lfll.1-111"• NURUOSMANİYE CADDESiNDE HUSUSİ 

YENİ NESİL İLK OKULU 
YUVA - İLK Kız - ERKEK 

Tiiırkçe • Fransızca öğreıtim. YU'Vada yenfü'k. Bu ytl orta k's.nı 
da açılacaktır. Hergün saat 9 - 17 arasında kayıt ynpılır. 

" M.ri<1lep 21 :ı;ı, ](l Jde açı.locaki.ı r. 

YOC 
" Kayıtlara başlanmışt ır. Telefon: 2G019 

1 
rl 

~fl:l!~O r '·• YENIPOSTANE KARŞISINDA ~ 

19 Eylfıl 19.\:l 
18.00 Prog!ıll•ll~ vıe l\b il ı ·ket saat 

!L:J&n. 
18.03 Müe.it: Reod~·o !)ons 0:-.k.'t'WS-

trası - H~r ,.,,,iden p~ 
mı. (Şc<f: N'i.trı~ F.S''rCin). 

18 45 Rn<i)"<> Çocuk Kltoü. 
19.3-0 J\>lıc'll1':,kPI SlA'. A~ı ,.., A- J 

~ H..-berle-ı.i. 

19.4'5 S"1'besl 10 Dal<.oi<o:ı. 

19.55 iMıi'ıik: şar:.ı ve Ttiıltöler. 

20.15 R:aı&,)"O Gaa.:-'!Jt:&i 

2045 J\!!l:z:k iwahan Maloorn.ıı>d<uı/ 

Şark 1 Laır. 

21.oa Kı.tıu..m:a (KUll'.l:o:niıi Ttn.ı~·ar 
•!om). 

. . 
21.15 Mü•Ct: DinJey.c: Istoe!<len. 
:ll .45 Knr:c:,ma (Mo;(tı;;J.c,r KIOIW§tl· 

J'<>t'). 
22.00 M.:.Zk Rı:diY'o Salon Oıkes--

tmsı. (Şei: Nre:p A~Jon). 
22.30 Mem'ırld-'t Sa..ı Al)"llrı. Ajsns 

Jibbe11'.ıf'ı1 '\'iP, BoınJ:ıT, 

AL TINTOP KUNDURA 

MAGAZASINOA 
Çak eski tecırübelerc müstenid smet,; mah s usada im al ettirdiğj yeni ve fevkalade zengin çeşi1lmn dc 

1 en fada itina edi len cih et Sağ tamlığ ı, ueutluğu n biltün yenıililı.~eri bir aray ı toplamak o.Jın uş l ur. 
l , 

ıcALTINTOP» Mı<ğazasmın yeni çrşitleriai mutlaka görü oiiz. 

ff . , 
" MOTOSiKLET BiR ARANIYOR 

&imale irrl• y t-r:ı!~ ı in Tr~bru.and.H Y....oOC0"."18 h.a'Y~ııld:a 4 numantda 
Bay RıW;di.;ye mürc=ı:'.J.~r •• 

İstanbul Kadastro Müdüdüğünden . • 
. . , • .. ' ' F.tııh Keza_.nın Sant;ııty.a NGih,yaslne b:ıJ $.ı.ıcai<oa. Hoy. t~:ı ıoatJttıJrcd 

nin 'ka...-last.ro tı f;bıt ao .... ı;yesi hitam buiınwfur. 
-

2613 .No. l K.20....."S,"'U Kıununıınurı 25 ino rrillodıet.c ~ce 6'ı,Jttti tetbıti 

gW~orir ceıdvr-"l 17 /9/942 14:.rihinklrn ~rı·n da-*ren11-z di.w.nha."lft.ine tlk1 ay ınüd
ciı(:~l' ası]!l'l1~ t, Bu nn:ciJt': i~·nıie tıesb;:'C fkı.ı~l itı:re'2J&ı bu.!anan~ırın Su~&s.
n~hn1ette Tapu ve K:..ö.asi.ro Dat~n üst kutmriı;;, i~·..Jr.ıb~J .K...l:a~t.ro MUdtir-
lü-ğJ:ne rr.ür~t!an U..i.n o!unur. cJ0213> 

r-KAMYON - .. 
AR AN I YOR 
ı...as1'ık612:, te:1)'iz k,ılk\rı'nıış, 938, 

j 939 vı~a 940 rr <>de ll'" , 'tnt~:.cn 
DOODGF. FARGO, FORD, CJlEV-

' R<)L}Çi mo.rkah bir "-a.ı11yon ;;.re.-
~!yol H~ gun 20732 ı ... :efon nıı-

·ııe<!'a'6ına mi.<:9.ca&t (491 l} 

=========== ========== ======== ======= ======= :!1.45/22,50 Yaı"™'i Pı"€"'1Tl ve , , _________________ , ________ "'\ 

-----Zabıta Romanı No. 103 "' Bi~;:. =~ıg:;;:;~~ =c;~ ı---x_•_p;m_~------1 1 iSATNBUL BELEDiYESİ İLANLARI J ZA Yi- Ga:aıa tthalı"lt güm
rüğünde kayıtlı 15996 ve 2.2881 
NG. beyannamelıeıce ü1kem,",e 
ııoku\muıJ eşyaya. a>t ll/ll/9::l(; 
t arih ve 4<1763-0 sayılı ve 24/{;/9.3-7 
tariiı ve 96100 numaralı makbuz
lar zayi obnuştur. Yenileri çı.:ta
nlacağ'Uldaıı eskilerin 'hükmü 
yolotu:r. 

Sen m l• o•• ld •• d •• ? 1 gaze>teci Kolli idli. Klühün blu-i \.--·-- -

Ur Un • 1 
azasından idi a · rma, sık sııc utıTa- DOKTOR 

Cr'ITahpaşa llasl•lha'1<(:ı;i. içln ~ «140• lta!oem tıbbi "'2a !ıı&ç«lı :ımf 
ma.zdı. Fakaıt her gell§inde de bu B fı C al ~u .. y1'> •kbiltrnıe;'W) koc.ulınıışWı·. Mecmu.unıwı tab.mon b<>deU •20810> l'A "" 

Ytsan: E!>CAR VALLAS Çeviren: MUAMMER ALATUR adamln 'l.Jğu.rı;llZlıık getmJljı;_<iJıe 8 Z em ı.<. teminatı <1560, J<ra t7ii> kımıştur. Şartname ZMın w M~ Mlildür~ 
B i.I iııanınıştı. Heı1ıalde b~m de LOKMAN HEKİM ğiı knlemir><!e göru;.>blJ••r . .hı..ıe 22/9/912 salı güoU ..a.a.ı 15 d<> 0aım1 Erıcümen-

- Bunu d aha tel'b."yeliıce söyli
ycmcz m1 i<lL-1? Y ~ t:ıhıilin, ter
lııye<n için s::rletı::ıgım paralaTa ... 

.Biıraız clü§ull'Jü, sonra ba.:iıını kal
dırdı: 

- Ydk carur:ı, öyle &.l.1ıın böyle 
sf'fil ma.h:lkle:-e ı:.,.ılramaz, dOO,i, 
uriıak!e bemııtmiış&rrdir. 

- Hi<; bcn-.-eti. miyim? Seni 
çın:<:!ı n~sıl gi}l"İ.i'J".>ı"Sanı, onu da 
öyle g:>rnC.-:r.. 

- Eeni gördüğün gılod mi? O 
a<lamı bana bcr.czdme! O OOŞka, 
ÇQ:C yü<laıcl: a:;ll •bir adariıde-. N a
sıl gııyir.dı;"i? 

Cim &.>ıtmdü : 
Saçlarma ak d'4miişüi. 

- Ben sana güclt>rıru.n rer.gici 
.ııwmıı,·Qr11tn. 

- Yanı «çlaJ"I a~annrya yüz 
ttrtrrıUlj bİ.:r rıiÖS)'Ö ffl demek iıııti
'YWum. Üstü.n.cle ık.oyu renk biır el-

ibise, başında gııi bir şaplk.a wrd1. 
Bıil hiıUl şiiıphe içindeoydt Fa

lkat eSJQ olıaotıralarına dalmaktan· 
da kendini meı:ıedememişta. 

- Bi.iir rrusin? Harpte ooı:ı defa 
biI'olrimıio:den ayrılıl'ken, bana 
ne demişti: cPers~ demif;ll'i, eğer 
b u tıadi.r<'de'!l sağ safan kurtıılu.r
,;ad{, sa.na Kaırlton 'd.ı. bir •k\iam 
viya!eü vereceğim. 

Cim'in K adron hakkrr.rla tıir 
fikri yoktu. Orada, civardaıkıi en 
0ıyi Jdk.anta olan cALtın .Aırslaru 

Jokantııı;.r.dan da daha iyi yeın<"k 
yenen bir yer mi okluğunu soI1dıı. 
Babası .b~ı salladı: 
- Sana bu.nları anla1ma1<, de

vc~ i hendekıt.en atlatn:aktan güı;
tür. 

Asansörün rili çaldı. Aşağıdan 

çağırıyorlardı. Cim h<1!'lell aı;•n
oore aili) arak in<L 

y a bİ!r polis baSl<s:ııı olacaıldı, ya DAllİLIYE MÜTEllASSISJ de r•pı!""'"1<Ur. 'l'al.pl~rirı •~ lıemiıı<ı< mo.i<trnı \'("',. m~ula.rt ve kcınu1110D 
başka 'bir ~ey... Divanyolu 104 ;ı.r:u, Jll.lm 11"'.<n dljıer v""1<•1ariylc 2~ 00 No. lu kı:ınu:nun f.arifat: çc........,_ 

Bununla beraıber BıjJ g~ttrci·ye \f~aw rne ıaa tleri : 2.5. o. Ttl: ~t3PI . ct:- 1'.ı:zr.h_yll.c~ı~arı 1ıaklif mı'ktup!a.rıru isa.l.e gimıü 1'Q..a.t 14 e k:ao.;.r Daimi En.-
kar~! ol~n liasiıni belli EltnıOOi. · - - 1 ct.>1.,ene vr.:ırtıı•lıe•ıi ldz.m:-l.ır •9'.;!!4• 

Çünkü gaıretccilerl<? de Mş geçin;. 
mek 1'.aıın olduğunu biliyordu. 

G ü lıı:n;<k elini uzattı: 
- Vay, Mösyö Kolli, dedi, ıiti 

ıl>u6'Un hanıgi güızel ri.ir.ogil:r iburaya 
attı. Epey zama<lldm' gii~iı\1-

müz yok ma~llah! Mak.aılelcrini-
7li, ar'.ketlerinizi hcrgün gazc~de 
okuyocunı. 

Kolli güzlerini i{]ı-p.tı ; 

- Galiba .bunun için ll'l'Ü'l".CVver 
bir dama bcnz-iyvrsunuz, dedi. 

Sor.ra c-trafına bakındı: 
... Burad<.da ben büyük boc 

degişi~Llk görmedim, dedi. 
ParmaJ:~le du\'arda bır yeri gös

terdl' 
(Dt-vamı \"ar) 

· BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRi P, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal 

İCAlHN DA GÜNi't: 3 KAŞ!> ALINABİLIB. 

Keser 

Nisim Mizr~i ı:c Benar<kte 
ve ortaklan 

YJ::."'İ NEŞRİYAT: 

LOK:liAN JIEIC İ l\I 
38 iOO sa:yı..,. çık n bl.J sny da 01~ika. 

eevdoya ajt lctli. :...le· - K~tk ı şyayı 
n,uıl SlıGclamalı? !\1e".ıtt"n ÇOC'lıkha:·ına 

ögUUcr'm - Terey<lğl" -J.T ve Jo!lant&.,... 
cılar - GW.cl:'.lık '!'e<;M'ıtri - l<.16-
t-aııçh.k - Bi-rıanın l <ıpt ğı hast.1lıJr .. 
lar - Jwtcyvr yemi-y<eı ~ııK'ann 1"1:1"
otıa!JklaTı - Taz.e uc•n l't n• • l ycml"
)i? ~ çeşit hasta!rkJaı• y\lpan bwr 
ba~belft.!1 - mübard; m.ıız - Çilf".kl..
bulı..:nan madenle!" g;b1 <e& ~·H 1ııak.8-

leler v;;;rdır. 

S;.l- .. ve Ba:,muh1rriri Eteın iz.zcı t 
B• "'f' - ?\eşrıyat Dirf ktorU 

Ce\•dı•l KAI~.A.EİLGİN. 
SO?i T l::LGP.AF MATC.V. SJ 

l 


