
j 

BAYI: 
ÇARŞAMBA 

ıın.-. 

1977 6 . 
TU.EFON g . n:LG:&Ar 
-- --

il-. )1. !0827 
EYLÜL 1942 

fstulıel 

İDAIU!: Z33GO Son Telcnf 

-

l 1"eeis Tarih 
SAYlll 

. ı. h.. .. •l.i.Sn 

1936 No • 
ADllES: 5 ABONE: -- --

Cat•lot'.u Seonpl'k· Hon· 
Nuruosmnniye KURUŞ G f\J'l;Jı:: 7~0 

<"•rl. No 54 3 Ayl:k: 400· 
• 

' 
ah v ı;bıtTiri: ETEM İZZET BENİCE ~~t_e_a.şn--~--------------~--~:J~ Gazeteye ıhderihm n'l'llk iade edilmn i 

' BN SON TILGBAFLABI VB BASIBLBBI VB81N A&tAM GAZETESi 

Almanya ancak 
Almanyada yenilir 
Ruzvelt en kesin ihtivayı taşıyan 
bir nutuk söylemiş bulunuyor 

Rusya - Ortaşark - Pasifik ve 
Avrupa'da f:ıarp 

ETEM iZZET BENiCE 
Ruzvelıin bu dcfaki ocak bnşı 

S<thbcli düıı~a hı.rhinin i~inde bu
lıın<luğ'u ~artlar ve ıniistakbcl ge
gelişimler batkırnmdan en kesin 
mui.teva~·ı taşı)aıı hi·r sohbet
tir. An1erikan Cunılıurrcisi U:r. 
\ok ~ual noktaların,ı ce\'aplandır· 
mıştrr. 

Son h"(t:ılar içinde zihinleri yo
run s.ualler arasında bClha ... ~a ~un· 
lii.r vardı: 

ı - Arnerikn Orta ~ınk, AJ.oo
niz harı> sahneleri üı.eriııdc ne 
dereceye kadar al:il:a 'e ha"nsi
yet muhafaza edi ·or?. 

Şark, Avnıpa kara, deniz ve ha
valanuda tam hakimiyet tesisin
den sonra Aııglo • Sak.sonluk a· 
leminden gelecek dnbe teşeb
bii.leriae karşı reddedid kahir 
bir kuvvet muhafaza eylemek ve 
harbi Okysnmlnra sünnekle baş
lıyacaktır_ Anlaşrlıyor ki, Ameri
ka ve mfütefiklni de hasmlan
nın bu planım safha safha ka..-re
ı::ıış olarak mukabil tc<lbir saf
hası i\';ude bulunuyor ve bc·h("· 
melıal Pasifik, Rus)», Orta Şark 
cephelerini mahfuz tutarak "' 
:\!ihver.i biitiin bn <ephelerde ça-

1( Milli Şef 

Villı;i Hanciye V ekilirnDle 
beraber 

V. Vilki 
f:su sabah Ebedi Şefin 
muvakkat kabrine bir 

çelenk koydu 
Anlaıra. 9 (il J.•U>I M uf"1.bi rhr.<z,.. 

ıl • 
Dün Edirneden 
şehrimize avdet 

buyurdular 
İstanıltul, 8 (A.A.) - Beisi

cırrnhur Milli Şef İsmet İnönü 
refakatlerinde Maarif Vekili 
HR91lıı. Ali Yücel ve Grup reis 
vcıkılleri Hasan Sah -ve Hil
mi Uran old:uıldarı halde saat 
23 de Edirne ve Kırklareli 
se:ıı-hatlerinden lstanbula av· 
det bnyumıuılarchr. 

Başvekil 
An karada 

Ankara, 9 (Telefonla) - Doğu 
seyahıııtlerinden avdet etmekte 
olllill Başvekilimiz Şükrü Saraeoi
lu lmgiin weJuWınmle beldenmek· 
t>edir. 

KEMMm'A 
Kemah 9 (A.A.)- Başvekili

m iz dıüıı> şetırimi:ze gelnJişler 
(Devamı Sa: 3. SU; 5 dd 

RuslarStaling~ad batısı da 
yeni bir hatta çekildiler 

• 

Novorosisk müdafaalarında rahne açan Alman
larla çok çetin çarpışmalar devam ediyor 

•• 

2-SO\yetRusyanm muka,e
met kudretini ne halde buluyor?. 

3 - Almanyayı nerede maglüp 
edebile-ccğini zı..n.ıediyor?. 

(Devamı Sa. 3. Sü: 3 d· ) 

Yunanistana 

den) - \•rxld Wılk.c bu sabah •a.at 
10 da Ebf'<:.! Şet Atatü.rkü,, munık.kal 
k:lbrınl ry<.ıt'Ct etm!ş, bir Ç('leni(. koy
muştur. 

Ankara -- lstanbul 

Manş'ta iki 
küçük deniz 
muharebesi 

\ \ 

Amerikan Cumhurrei;i bııgüıı
lıü mevkii ile demokrası·akır kil· 
mesüıin liderliğini fülen ele al
mış ha.ide bulunmaktad.r. Bina· 
enal<yh son söz ve nihai ku, , ·et 
meui ve ıntsnedi bulunmak ba
km1ından sözlerinin, ,· fıtleriniu 
büyük bir ehemmiyeti 'ardır. 

Ruz\elt, her~yin ba~ında Suv
ye-t muka\'enıetinin Alnıanların 
butifn tazl·iıkine rağmen deı\:nnı 
edeceğine \'C bu k.ı~ı da ka:ıana
t>tğ,.,a emirul.ir; Bn hususta Al
nıanı a ile te•ada dii~er hal<le de-
1:-ildlr. Almanlar da Rus muka\e· 
metinin slire~eğine inanmışlar 
"Ve kış için daha ya' ba~ından ha
urlanııııı •a başladıkları gibi ha· 
rt'"kit plônlarıı&J da ona göre çi-ı· 
mi§lerdir. Binn.,i hede{: Sovyet 
Ru6yayı parçalamak; ikinci be
dri: Parçalar içinde inıha eı·ı.,_ 
mrktir. Daha çok evvelden O· 

lnıı ucularımıza izah ettiğimiz bu 
nuyette bir deği~iklik olnıaııu~
t.ır ,.e Alman Başkomutanlığı 

şimdihl halde Rus ağacını kök'.in· 
den de,1rmeı;İn çarelerini arar 
haldedir ve Stalingrad bıı sars. 
manm birilicıi merhalesini tc~kil 

etmektedir. Bunu takiben Alman
ların göbeğinden rnnılup füiye 
bölünen Sovyet Ru;yayı merkez
de .-e şimalde çeınberleyip sık.ı~· 
tumaları va:oi) eti ııe olur a olsun 
Ka!kasyanın tamamına ;alıip ol· 
mak ve Orta Şarkı tehdlt allına 
almak hareketine girişecekleri 

muh;ıkkaklır. St:ılingrad'dlHl son
ra Hazer kıym \"e Novorotj,,;Jci. 
den sonra Karadeniz kıy:<ı Baku 
\'e Bahıma \'Bnnanın JO'llan ola
(aktır. Bu bölgelerde Sf. lingrad 
mudafaa>ı kadar çetin müdafaa 
hareketlerinin Alınan onlusuııu 
karşılaııp ka~ılam:yacağı ve İn
gilizlerin buralarda Sovyetlcri 
takviye edip etmiyc<e~ h<'niiz 
kes.tirilemeı. Ancak, Runelt Or
ta Şarkın ve Akd eniıin Alman· 
)aya terkolunmıyacağını ve bu
ralarda tuh1nınanın ehC1nnıiyct 

'Ve azametinin kavranıhnı.' hulun• 
duğımu tebelliir eltirmektcdir. 
O halde, Amerika Orta ve Yal.,n 

Şark ve dol•yısile Akdeniz nıii· 
cLıfaasma bü) ük önem ,·eriyor; 
ve bunun tedbirle«ini alıyor, ~
nıektir. 

jJ;;n.ri Diiny"' Harbinin nitıal 
•afha.ı Alman harıı gayretinin 
"• sadet kabiliyetinfo dnamı 
takdirinde Alman Başkomutanlı
i\ıııa göre As)·a, (lrta \e Yakın 

r JauottNI 
2 nd sa~ıilemizdG 

Tarihi 111ababe 
Ekmekçi :z.ade Kuyucu 1 

Murad Pafanın pençesin
den nasıl kurtulmuflu? 

\. J 

15 bin ton 1 Hava Seferleri 

buğday geldi 1 Hava müsait 
15 bin ton buğday 

da yolda 
Lond1"a 9 (A.A.)- A.".am Ka

marasında iku9'idi harıp nezareti 
parlanu?mo sekreten Din:glt!foot, 
ağı.."'Stosun son günlerinde At!na
ya bir İsveç heyeti ı;eld gi, mak
sadııuı lsvt>çlilerin b:ına.ycs' al
t.uıda Yunanistı::na iı:lıal ed!lt-n 
gıda madde~rinin tevziini k"nt
rol etmek oWuğunu söylem;ştir. 

Bu heyet Yunan mahsullerini 
de bir dereceye ka<!'ar kon'rol e
decektir. Dinglefoot 29 ağusloota 
Pi:""Y"' 15 'b'n ton Kan.ada buğ
d· yı yüklü iiıç İS\cç gam.ei ge!
d:ğ.ni, 15 bin ton jü.kiü daha i]..i 
h-..-eç gcmisin'n yolda bulr:ndu.
ğunu ha'ber \'t>rın:stir. 

Memur koope
ratifi faaliyete 

• 
geçıyor 

Bu sabah BeiediJeda 
bir toplantı yapıldı 

Vilayet m~ınur ilr f.~oop<"'a'ifi
r• n del"!ıal Iaaliye!c gcçn:es ·~ ,., 
bu s~rb~Jı bPlrd:ytcic val: mWi~ı
ni .AıJımet Krnğın ba<;kanlll(ı al
tında bir top.·.ıntı yapılmış:ı.r 

Topiantı.da beledıye r<.>rS mı.ıavım- ' 
:-eri ve emniyet Liç·üncü şıube mı.i

diirü bı:izı.r bulunmuştur. Koop€
ratıfin ne suretle ~e b~lıyacağı 
bu hususta yapılma$.! ıırop c-Oen 
r zırlıklar J!Örüşii 'rnUıı ve k.:;.ra!·-
' ır ~·1Jnrr'~tır 

----<>---

İki Japoıı harp 
• • 

gemısıne 

hücum edildi 
Melıbı.ı.:n 9 (A.A.)- Pasıfik b,,. · 

tı rer.ubundakı mü~tef;ık umu.mi 
k•~arg-dıhı neşrelt.gi teblığıde ez
cümle Normandy adaS) a-çığmdtı 
müneLk tayıyareknnin paı .. rte-
Bi a.kı;anıı alkıakıtan ıııçco-ak ilti 
harp J!emioine h~ll'lll etti.klıerin; 

bild'ıri<y0r. Fena görü.ş şartları 
yüeüwı<len hüeumun netııcesı tes
·bit edil.eıneıni,ıti:r. 

--<>--

lngiliz harp konseyin
de iki Hintli 

Loodrı, 9 (A.A.) - lngiı,z haıı> 
la!b•Tl('.!'nin ltonst-.)"tnıe ı~ti.r~ etmdc 
üzere ı}erl gelen ıltl HiJ11l• d<W Ineil
lf_t'l')'t &~lerd-T, 

oldukça 
devam edecek 

Ankara • İstanbul ve diğer şe
b.ırlerınMZ arasındaki hav.a se'ier
leri evvelce ha.zırbı.an ~ama 
@Öre bu ay sonuıı<la tatı edi!.c
cekti. Fakat yEni bir kararla bi
;rirk:iı~n gird.ik\En sonra da. 
ha~·a ın-iiru:;t oJursa bilhassa An
kara - fstanimh aııa.sınd& hava 
seferleri yapthruı;:;, muva:fı!k gö
rülmüetür. 

Londra 9 (A.A.)- İngiJ.iz sa
hiJı muhafaza set'Yi6ine mensup 
geınôler Manş demzinde miw~ 
ku!V'Vetleri i}e iki rnuvaıttakiyıeUi 
çarpışma yapmışlaııchr. 

Birinci çoırpışına Şeıbuaıg açık.
(D"''8ml Sa: a. sa: 7 d-e) 

Ha vr ve Şerburg 
tekrar bombalandı 
Loodra, 9 (A-A.) - İnslliz hava 

louvwtlerine ımemup B<ıston bomba 
u.:aklan d!ln 1"' Havrr limanmda 
doklıw-a ta&mız e~Jerdir. B:ışka 
bir boırıtıa uçak ır~u da Cherb<>w!ll
dak; doiclıua )ıü.cıın• etmiştir. 

İki ucağınuz kayıptır. 

Bu sabah Heybelide 
bir ceset bulundu -adamın bir kazaya Boğulan 

kurban gittiği 

Gece S'okakta 
bir kadını 

soyan zorba 
Şclıre mir. inde lhurıyıısutf maı

h;ı lies nde Kara,göıım.ektep soka

ğında oturan ve Akısarayua bir 
ışte çal"ian Elıf adında bir kddın 
dün gee<: saat 1 de işi.rıd.en çok-

tDe-raanı. Sa: 3. Sü: 7 del 

Girid' de Suda 
limanı şiddet
le bombalandı 

• 
Ortaşnrkta A m eri· 
kan uçakları son gün· 
1 erde faaliyetlerini 

genişlettiler 
Londnı 9 (A.A)- B .B.C Orta 

Şark Ameri.luın ha\· a kuN•cetle· 
rınııın teblıg;ne göre, Bırı\lôrı -a u
çak'.an ile .şlnligı ,-apan .'\n:e
rfka.n ağır boırlbard:man u<;akla· 
n Girilte s~ ·a I.ımamnıiakı he· 
deflcre hucum etmişkrdo-r Ş:d· 
detlı iniil'M<llıır ve yan,g';nla:· gö
rıilm ü,şt lir lske le 'E'rden h"ırınde 
bır miliver genıisl )'·arı~:; bır hal· 
de bı.rak:ıl:mu;Lr. 

sanılmaktadır 
Bu. sa bo.h Heyb<:liada vapur 

iskelesi ctvarr.ıda denizde bir ce
set görülerek sandalcılar Vli1Sıto
si:e sah.:e get:rilm,Ştlr. 
Yapılan tahkikat neticesinde 

boğulan adamrn Y.o'ıov:.nın Mer
ak.uyu. maha;·csinden i•orahim 
oğlu Me):ııret axhn<b biri olduğu 
anlaıplm :.şt:ır 
Mclımed n bn- kazaya kurdıan 

gittiği sanılma.ktadır. 
Maomafih zabrta ~e ad'•)'e ge

reken taJık.ikata de\am e\ntl
t.edirler • 

Amerika Vişi
nin protesto
sunu reddetti 

• 
Almanya hesabına 
işliycn Fransız f&bri
kaları her f ı r sat ta 

bombalanacak 
Lond.nı. 9 (A.A l - ,5 B.C:o A

tn{'rfkan uç&kl.arının Fr<..n.;,.a fuz:erindt 

uçar4jl< bon.b;..,ar atma~ın1 protesto 

eden ·vışi hı11~.:.ı11et:nr Amt>ri~a!1ın cl'
vaOı gijnd-er ... ın.:'1 .. r 

B;,; C'l"\ apttı v· ıı:ır. n ı· '(;te '-"t-.ll red- j 
dt'dı~ktf'. Fr M'.ı: mil rtının lı;tır;.p 

,,,.ck_m ır ... .,.n ciıKk .. 1 ed !t-cı:ğJ bJdl ıJ- J 

ın"'K :~ \'t FJ-cıllıf"'3.o x Ain•atı,)·a iı<"sa-
ı 

bına ışJıyı;.n &b!.-e ·l tabı>ka..i.:.rı:n her 
fı.-ra::a bvrrt>alaru.<;C.:; i~e olun- 1 
llltJkta<iU'. 

Briansk' da Ruslar iki mühim 
tepeyi Almanlardan geri .1/dılar 

lzmir'de 
ŞENLiK 
Halk sabahtan beri 
Coşkun tezahüratla 
9 Eyliil kurtuluş gÜ· 

nünü kutluyor 
lıınnr 9 (Hususi Mıjıabiı:imiz

~n) Giızel İzmirimi.zi<ı dÜ§· 
I11a•n i<lt:iıl3.sından kurtuluşunun 
yirminci yol• 'bugün büyük ID<!

rasim ve şenliklerle 'kutlulaıımak 
tadır. Bütun ~ıır b~an başa 
donanmış, resnıi \'e hususi mü
essese ve birnı'ru- bayrak'ı ır, çi
çekler, yeşülikler!.e süslemnişcr. 
Sabahın !"'k e..k.en saatlerinden 
iti3:ıaren 1zm,~Uer, yapıı!ac&k me-

(De'""'" Sa: 3. Sti: 5 de) 

I..Omra 9 (A.A.)- BJB.C. Dün 
gece YaT2S0 Savyet • tebliğinde 
Stalingrad yabn.brında kıa.nlo çar 
Jll\\1Dlalann devam ettiği bildiril
mektedir. 8 eyiôl.dıe Ruslar Sta
lingradın baılosında ve cenup ba
tısıında ve Navorosiskte Q31rpış
m1şlardır. Di:ğcr ceytıe'etde deği
şildikı yokt 11r. 

BUraya gelen malfunata göre, 
Ruııl:ar Sta·Mııgnıd ba\15uıtia ye
ni bir miidaha hattına çelrilmek 

(Devamı Sa: 3, Sil: ~ de) 

•• 

Stalingrad 'da 
450 bin sivil 
müdaf aaga iş· 
tirak edigar 

Roma 9 (iRady-0) - Stdk:lı<>!ır 
den hlldiril:!yw: SoYy<'t R~yn:lıa 

(Devamı 5": 3, Sü: 7 ık) 

Usküdarda garip bir hırsızlık 

Gece kız kardeşinin 
evine girerek bakır 
takımlarını aşırdı 

Üsk-üdaroa 'Iacımohm<!'t nıa-

hallcsindc Se:l>lır.sı.z caclkk-einde 

y~nin evice dün ı;:ece k~p~-ıı a
nahtar uydıurms•k ;ı;urel" meç

(De\-amı S.: 3, Su: 4 del Ata tür k'ün ha- 38 Jl'l.UDaralı E"Vd~ oturan Heyri-

. . b. f. l =·-=·=-=·=•==11=.=-=.=-==11=·=·=-=·=-=·=·=-=·=-=·=-=·=·=·=-=·=-=·=·=·=-=·=-=11"--=•=•=:1 yatına aıt ır ı m ç ER ç Ev E - · 

gümrük amba
rında bulundu 
Gurr:r.ükJ-erdc kam11ş olan ısınems. 

ı;ımılc :• kotıtro ed,J,rken Eb• dl Şef 

Ata\urkun J"ıl"'S.mi ve hu..susi hayatı.'"11 

tt'Dt e:dcn O·I" 1~., bulunmuştıu.r. 

He-~ b~ Ka.d.Ar c.vvEl mıPm.-
1' l..""e~ın•uı g>cl..-ı bor Amcr:k= Umı 
operatörü t&ı· !ından çe.~ı.t•n bu I.1hn, 
bafll·osu istanbu..oa y.apılarak Ata
ttlrCıJ.n b.U2Urunda ilk defa g'{)stenı.._ 
mış, rılm; ~·~·n opı rator .EbedJ Şe

ftn ! ı.tat.ma ma.zıtııır o11Tlllft~. A· 
m,..r~ka Re-ısı-cumllW"U Ruzwlt tera.
tında.rı da l\)ı'ti.teu bu !ı!o.n aııonradan 
na~ıısa ortadan kavtıolffiU'}tlır. Büyük 
kıynlt't1 haız bLı., uMn bu fılm Ma~ 

at UJ'l'tı1T' ~tilourl~;ı 'arafm~n -. .. 
tın aluun1stı.r 

Batı çölde dün 
yalnız lıava 
f aaligeti oldu 
Lonriıa 9 (A.A )- B.B.C. Ba14 

çö'de lwI'EI ha.rek.itı şimal ve 
mC'rkc;-de ke>t:ıf faalıyetrne irihı
sar eım'~•;r K"1hıre tcblığınc gö
r~ ır:üttefık haya fnaliyeti art· 
m~ ,z.lt: mıh·ver Ufağı di şC'!ltl:
n~u~tur Got~e1eytn dE:"ıta üızerin
de dt t~ .. ~ 'r)jihVt~r t.."~yy.lres.1 ıah

rıp ed•lm;.,ı:.r, 

Eşref saate doğru 

I• şler. dernokra<ya diinyası 
hesabıua muhakkak ki tı

kırmda gidi~ or. 
Sovyet kiimelerinin asla umul· 

maz, düşiinüJıucz, haı·aı edilmez 
muka,•emeti say<!•inde ~ugüu Al
man seyyar ordu kuvv~ü, üzcr1~ 
ne terk fert ilavesi mümkün ol· 
mıyacak şekilde 2 - 3 milyonluk 
bir dere«)"i aşaınıyacn.k hale gel
miştir. Hiç şüphe yok: 

Japon~·a, Uzak Doğudaki (So
lo)sunu, gittikçe artan bazı nota 
falsola.rnıa rağmen muha!ua et
mekten ve nihayet Sibiryayı çiğ
nemekten ba~ka, Mihver hesabı
ııa b.ir işe yarayamaz. italyan or
dusu mevcut değildir; öbür ;\lilı
ver ortaklan da devede kulak. .• 

Buna kaışılık demokra•yalac, 
dünyanın ~arısı bü) iikliiğünde 
bir Ülke~ i, MihHr kılıcını körl&
!ccek samandan bir heykel gibi 

kuJlanma:C Slrrına erdikten son· 
ra, insan kı.yıpları biitiin harp 
boyunca bir iki ~·iiz bini aşmon11 
olarak biihıu ordu nıeHuıla:rile 

e~re( sa.ıti beklemekte ... 
•Kıldan ince, kılıçtan keskin

,.,. lnı:iliı Jl(Jlitika delııi<ınw özü 

NEdP FAZi!. KIS.\KCBJX 

§ııdur ki, İngilizlcrrn hlltü.-1 ha'ı> 
boyunca kaıı!J'ları l~U - 200 bin 
arasında ... Bun(:a kıyanıct.e rağ .. 
men en a~a'• 3 nıiJ~·unJuk İııgi· 

Jiz ~c~·~·ar ordu ku~ veti, bir geçit 
re>Mui euırint IK·klcr gibi, lrar k•t 
~abalarının kendi kt ndiııc t.cn1iL
Jcnınesin1 bckli~-or. !\<.' <liye ace
le etsin? 

Bu kıymete bir Q kadar _ mc
rikan kuvvetini de ekli) •cek <ı· 
hırsak, So~yet Rrı>~ a~ ı ı·~ Çini 
heı.ap dı.~ı tutmak şarLllc dcıııok· 
rasyalaruı ordu ku\ \etr.ıı!, bu~tin 
kcrui)-et bak11ntn~an :\i !ı,·rr 01' .. 
dulaT.JJtn bir ıni ,!ı faı!a t kabul 
edebiliri<. 

Krndi ncf~i zuvi~esinclı.·n h!çbir 
ünuL be~lcıni~ e ha~kı olun~ an 
So~)et Rusya, artı.k tabadan f,cie
miye başladığı ınukawmeti, ho· 
yuna Alman harp unsurlarını elı.
silt-cn \·e kudret hel,·ası gibi .:tik· 
ten serpılen biı kıJn1ct hal'.nde 

dnanı ettirdik~• demokra<yalara 
dü 1en \:3Zİ{c, (:ok İli bildiği s3hıT 
sırrını bozınanıak Ye hinhir kel't 
izah elliğinlİ2 eşTef sa:ıtt(' iltri,·e 
atılnınk ü1.ere şimdilik pipıı.ııııu 
tü ıtul'Jrlel.!ir. 
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HALK FiLOZOFU 

BİR FİKRE MUHTAÇ 

V 111:ife dolayısile, yuduıı li
laoca köşesinde oturmıya mec· 
bUT bior vatımdaş. biT talihsizlik 
eseri, sıtmıya yakalBDıyor. Bir 
ı:ün, kalkıp İs tan bula geliym. 
Artrk, bu şehre dönmüştür. Bu· 
rada otu<eacaktır. 

Fakat, o yurt kö,esinde al
dığı illet geçmiş değildir. Sıtma 
nöbeti, bu va1an<bşı vırkit va
kit ziynet ediyor ve ter dök· 
tiiıriiyor. 

Maliım, 51tma.ıın iliıcı kinin
diz. Fakat, haydi, gelin/de, t.. 
tanbulda bW parçacık kinin 
bulun, h:ıHanıza verin. Kinin 
•atışı de• Jete aittir. Memleke
tin sıtma mmtal<alarında, bu 
madde, hatta, bn:r.ı bölgelerde 
mc<:canen, halka bol bol dağılı· 
lır. İyi, güzel amma, İstanbul
daki hastanızı, kinin aıabilmesi 
için, filan h-Olgedeki sıtma mü-

REŞAT FEYZl 

ca~le hey'eti '<>islifine veya 
hüklimet tabipliğiıu> &ötüro
uıezsiniz. 3· a.. 

Bir kik kinin, bugün. ytiı:

lerce liradır. Kıymetli bir me
ta oldu, b:Jiyol'llL. Fakat, bütün 
bunlara rağmen, evinde, küçiik 
bir kutu ~ bir avuç kinin 
bulumlurmalı ı:Wrarıada o1-
bir vatandaş, eğer, l•taıtbulda 
oturnyo.ru ne 3'.•P"'D?. Ve bu 
vatandaşın, hiçbk .sıtma mü· 
cadele bölgesinde kaydı, kuydu 
yobıa, .resm! sıhhat mekaniz.. 
nıasım işgal etmemek için, 
kendi kendisine tedni olmak 
istiyorsa ne yapsın?. 

Ben, birlu.ç ha( ıadaahe.ri, bu
nu düşünüyorum. 
Bakalım, Knstof Ktılomb'U11 

yumurta hikayesi gih~ benim 
hat;rlıyamlidığıın, ıniisbet bir 
fikir söyliycn olacak mJ?. 

!Ekmek karnesi 
satan bir gar· 

ID:&GIDl 
BAHAr. 

Geçenki pldctli yağmurlarda 
evi zarar görmil4 bi.r adamcağız, 
trı>ınva) da, yanındaki arkada'ı'D'a 
yana yakıla ettiği masrafları aı:ı.

lntıyordu. Beriki dinledi, d.iıııledi: 
- Yahu, dedi, faz.la kış İsi.an· 

hulluları ruülec9sİT eder, fazla sı
cak mütee5$İr eder, .fazbı yağmur 
müteessir eder. Hergü.n Mayıs 
havasıru nereden bulalım da, 
h<ırkesi memnun eıloelıim? 

UZAYAN 

HiKAYE 
Geçenlerde, bir g:ıutede, Su:ri

yeıkn bahseden ajans telgra(ının 
üstüne şöyle bir sorlevha koy
nwşlardı: •Sııriyenm istiklô.li u
>:ak değilmiş!.• 

Evet, dol:rudur. Şöyle bir yirmi 
bes senediz hahsed.ileıı bir hi<i· 
yedir. BakaLm, daha kaç yirmi 
beş yı1 sürt'm? 

YADİGAR 
KALDI 

Japonlar, istila ettikleri bi.rçot; 
memleketlerin isimlerini değişti- 1 
riyorlM, Geçenlerde de •Java• 
şeklindi'> telaffuz edilen adaya, 
tıpkı türkçede söylencı;ği gibi 
•Cavlb ismini vennişler. 

•Kemli gitti, ismi kaldı yıteti
gıir. şeklinde bir eski mısra var· 
dır. Bunu, bugün kimler nurlida
nıyor acaba?. 

TARiHTEN 
DERSLER 
Arkadaşımız Selimi İzzet Se

de5. İkdamda, ~!una tarihten 
drseler veren bir seri fıkra neş
rediyordu. 

Dizim Oı.m2ıı Cemal hana ŞÖJ• 
le sordu: 

- Peki, küçült İrııetin başka 
duı.ten ikmali yok mu imiş?. 

AHMET RAUF 

HaydarpDfadtılr.i beden ter 
biyesi muallimleri kursu 

yarın kapanıyor 

'Maarif Ve~nin lise ve orta 
okul beden terbiyesi ö~mıen.Ie
ri için H~a..rpaşa lisesinde .açt.
ğı heden terbıyesi kutsu yarmki 
perşembe günü merasimle kapa
blacaktı:r. 

yakalandı 
Balur:.royiı.ne bal!• Ma~ ldö

yünde oturan ve şebrim>2tle garsonluk 
yapan Mdımet Sarı ~dtnda bir ş:ıh>ıD 
dı>n bliZ.ı k•ını>ekre 7 füa ırwl<abilın
de B ı::ıznes; 15 linı mukab\lirıUe de 
~ işçı karnsi satl:ri:t e<>ı'illmüş, ı::m: 
niyet Mü<lürlü\)l Kaçal<.ı;ıltlt Bü.rosu. 
memuı'lan tar'2tmdan suç il6t.u ya.ka.
J.aıırnlŞI ır. 

Emni,yet Müdürlüğünq sev'ıreclilen 
:Mehnıet SaTı suçı.mu itiraf etmiştir_ Bu 
karne.1eri ne suretle elde ettiji a1'I'lca 
a.r~hnima.ıctaduı, 

Piizel San'atlar Alt.ademi.ine 
alınacak talebe sayııı 

• tahdit edildi 
!Bu yıl Güzel. San'atl<ır Akade

misine alınacak olan talebelerin 
sayısının U;,hdit edilmesi karar-. 
UaiİJ.rılmı!f!ır. Yüksek mimari 
şUbesine yaln~ 40 talebe kabul 
oiunacak ve bunla. bir müsaba
ka imtihanına. tıab; tutülacakılar

dır. Kayıtlara 2J ey·li'ılde başlana 
rak 7 teşrinievvelde nihayet ve
rilecektir. --Talr.sim meydanına bakan 

partımanların hepsi bir 
katta olacak 

Taksimde cİnönü ge2ii.sh ne 
nazır olan a{larlımaDların hep bir 
ka t!a ohnaa kararlaştınlm!Ştlr. 

!Bunun ürerine Oüyük apart. 
manlar arasında kalmış olen iki 
ııparlımanm sahiplerine iki:jer kat 
daha ilave ederek mücavir apar
tımaııJarla IJ:jir seviyeye Egtirme· 
!eri için belıediye taraf1o11dan icap 
eden tel::ıliagt yapılmıştır. 

. • .... ,. . "' ·~; · ·, :.: . :; :;,-"·~r,W{l:'1 

' ~ .• . ' ... .. ... .... 
iki yol 

Tu"*"1Julun l.k:I: yolu var iri, Allah 
kısmet ederse. bıı yıl içinde tama.ııır 
lanacoldır. Bunlardan biri İ.stmye y<>
lu, cı;ıerl d.e Gazi Köprüminden bııf.. 
b;yan Alatürlı: Bul'V11.rıılır. 

N<!dense, bu ilci ,.olun h~..,ı ı> 
zun sümıü.ş, Q<llı: lılfı edilntif. çok y> 

:ı:ılmış, çizllmi;ı, !alı:at, bufürıe kadar, 
bir tfi!'lil bil.ir.llemıemi~tir. Ven1en M
beı:lere eöre, artılı: bu ilci yo& tııunam
:tanacakUr. 

IDıkika.ten, bu yollu-, aridı: bitiril
melidir, ÇXddl, 81'lP olu:ror, ne muo 
s!Jren ;toll 

BURHAN CEVAT 

r EDEBi ROM A.N: 85 

AŞK ve ~ÖZYAŞI 
Yazan : SEL A M t t Z Z ET 

tKiNCi 

_ Bcn1. artık SC\.~or; artık seve
mez b(onı, bunu bak»ın<!ao anladım.. 
Go ı.. baıkasında artık ... Gönü:! vel"" 
do• :ıd!1' da g~nç ve ı;<ızel, :;llt _.. 
z t &n s .. de basit pir kaduu.m, 
k.00: ~ ıncley ::n. o k•dırua uğrq;... 
ma n ... Otun bııgün yı:şad>ğı. kona:tta 1 
be y r .n y«<. O konak bana l!ry iki 
dt t-. K nan artık bana: Kanın! De· 
m ye ut<ıı. 

~J. .:ı tı yre-tle so-d.ı: 

- .. c "·~· Sen de e-nçsin, ıen de 
1 

l{W- L. • Sen de ..,ık ve zari! o.labilif\.. 
°'D Heı:ıtıa.de i•Y<h#in:.. o l<:imb.J!:r 
ne- cten c t·. ne Q()ğii bellisİ-L ka
cı. n ç>J< daha faz.la yak~t.u-ırom ... 
S an d'Oıgand• nln öe taluna bil' 
..,.m ı .ığıma ş!iphc etme... .Asatılılt: 
bır kadıı dır •• Sen lıir ker.> koc:<ıı>a: 

lı>\ LQUI> -nes'ut o! da, b:>k gö~ ııe g{1. 

~l 't ırı 

.;evı:ın lıaşmı sallo,h: 

• - İşte bu olamıyacok; bu •ad•bo 
e:· t•"' ~·:•/fcfi:>;.m; Kenan ben.l a.rtlk 8CV ... 

KISil\1 

miyt:eek, ·bana cüler yüz. gösk'rmıye

orılt. •• KıvılcııriSJz. kUl. ısı.namaz, aö
ı:ı.en aı;t- yeıtid<'n tuıuşturıılamaz. 

Bu ara.lıdı: IW.metçi Alinin geldl&lni 
tıalııer verdi. 

Lti kaC:..:Jl mi9a.fir odasına ko§tuı\ar, 
E:Qı.n ile Sevgin bir ağadan: 

- İ<t '•ny<>I dediğin adam Kenan.m 
ta ceO<i'5>! Diye haykırdılar, 

Bundan "°""" Sevgin başına gçlen
te ı l anıatt:.; arad.a 5ırada Ena:in de 
kendmi tuta.ı:ruyor söze tnrl.Ş1YO!'UU. 

Alı: 

- B n gider. Keoan ile cör!lfilr 
rüıml Dedi. 

Sevcin biTd.enblre hatırladı:: 
- Evet amma seni bir k\' re bahçe. 

de gördü. oenl benun dostum sacı
yor ..• 

- M.....,leyi an)atmm. 
- ~ Oe. sın söyiiy~lt zaman 

lıulamadan o senin (lştüoe atılır, dö
Wişllr<ilıtı<lz ... 

- N• C!ılcır? ~n de Qll8I 

Yuıoııawyada çar
pııa• çeteler 

YuııoslaV7!> ymltlzldatıı ııoma, on
da, Milıailoviç ~ blr albay, ba
şıııa bir loaç ;yjjz iti~ ~arııit dai& 
çııaru.tı. Btı rdll:yetperver :ı:at, ölün°"" kadar, vaı.. müdıa&• utrımda 
çarp.ıp.cakt&. Soon, bu allı&;rm hı.
metleri ac-tt~ ltenıli3l GeoenllCa terfi 
ettinldl. 

A.J1>dan bir yıl geçil. Şimdi, -
verildiğine ııöı'e, evveke ı;e<e hami 
7""'1n Mihıı.ilovlç lı:uvvetle<i, bugün, 
:ıoo bin klştlit: munı..m ı.;. orou 
haline ııe!ml;ljlr, bir çoı. Yuıo<lav 
.,.,ıı>nlerinl' zapletmişlerdir, Bu lwv
veCerin propagandasına Londr:a ~~ 
ualııla.rı çok elı~ı veri,.or. -

Bugün, MibalO\'ıı; kuvvtlw. tıa. 
klkalen, 300 bio lcişlilc muntazam i>4' 
ordu iıalinl aım., mıdı:rT. ~er. böy
le ise, YuıııodaV)'anuı d- k:ıı<'
ıuım.. ~. ÇüDlı;il. 300 bin ıo. 
tıWk munta:ııam bir ordu iyi muhare
beler verebilir. Y~ ne ka
dar i:JılaJ kuvveti vardır?. BUllu lı:al't 
:.ıei<ll,-1~ bilmiy=n.. Bir 1ıürneu, iki lü
men, üı; tümen. Memed;o.a bet 1ıü. 
men., Ha:rdi. 7ioe bil- on U.. 
inen .•• 

Eter, Yuc<ıelav7a ~ 
lıçıl lruvve!lerJ yekılnu bu kadar ioe, 
M•halloviçin, bu lruvvet!en çolı:'lan im
ha Ctm~ O]IDllSl l:izundı. ÇildQl. 300 
bin iU;ililc bir ordu muazzam blr 
kuvveıtıir. Ve on tümedlJı: bir lııcal 
lruvvefu.den kat kal üstün.dür. 

Dlıler t.arattan. yalnız Yııcosıav,.,... 
da, işgal ma.kamlanıımı 00 tümenlik 
bir k._t bulurıduracaidannı biç 
zannetmr:roruz. Bum, maddeten lm
lıdııı )'<lktur. Çünlıii, ımm;.eJiıt ~ 
!enle çaı'Pli&D iııcal ku""etieri b~ 
kwnandaclı~ ya!nn Yucıı<la."7adi, 
on tüını.-nl Ilı: bir ıcuv..et bu2undu.nıo
ınac. YugooltV!)"lldaıtl lııııal k:ullrvetıe
ri mecmuu on tllmenden ço1ı: dabıı ...,_ 
dır. 

o holde, daba az ı.e, M"'*'lovlç or
doFCınm, bu i-1 lruvY6llerinl daha. 

lııolaırlılda irriı.a. etıne9i. 1'zımdır ve 
fimdiye kader bu it, il'apiJnııı oİmaı.ı, 
biltüo Y..,.Javya. lrnrlulm&lı idi. 

Bö:rle b~ hadise henü<z vuhı buı. 
mad$na ıöre. Yuııo&lav<7adakl Mi· 
hailoviç mllll or<kısumm -~ 300 
!>;> lti;ıi dl> j!ilOlr. 

Zaten, ibiraıı a911r.edik bilen berke&, 
bu iı:ada.r ~ bir ordunun mıma.
rebe halinde Oloeu, h<!' baltuı:.ı.in, .,._ 

s:l ikmal edieoee;ni takdir ederler. 
Acaba., bu or~ nereden ve nasıl i»
mal ediliyor?. 

R. SABiT 

Muallimlerimiz Barsadan 
döndüler 

İlk tedrisaı müfettişler. n<ien 
Rifa t A.kaıcının reisliğinde şeh
rimiz muall.imleriııden 40 kişi!'k 
b.ir kaftle IBUl'S~ itmiş ve bu 
sabah şehrimize dönmüşlerdir. 

Mua1limler Ufodağa çıkıruşLar 
ve Bu:rsa HaJkevi tarafından bir 
z;yaict verilmiştir'. 

Ekmeklere arpa ana lrar1Jtı

rılmcuından vazgeçildi 

IElkmeklik unlara arpa unu ka· 
rıştı.nhnası fikrinden şimdilik 
vazegeçilmiştir. E'kmeldıer y;ne 
eskisi igbi sırf b~ uıııu ile i
mal olunacaıctır. 

re TAKViM e 
fi u~ll 13158 HIZIK Hıcrl un 
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9 13 11 Ö.11• s 41 
16 47 iıdııcL 918 
19 30 Al<pm 1200 

~rsamba 21 05 Yıllı 134 
4 ~1 tml':ıt\c 9 21 

doğru.yıı anlatmıya çalışının, onun 
lııı.ld<:all öj!renmesl. çocutumu ne yap.. 
tıtu:ıı aöyJemesi !Azım. 

Eogln sorou: 
- Ne zaman gi~ekırin? 
- H•men bu aqam... Belki bula-

mam, f&kat yarın n""11 olsa bul.urum. 
Kapısm<ian ayrılac..ı.: d.ejiilim... D•
meı< ojlumı.ızu çalan bu adıwnm.ııı ... 
Ne garip şe<y ... Üç s~enberi o ada
mı görüyorum. Her sene Mont - Kar
loya gelirdi ..• O bf'n1 görmemJı ola
cak, veya tanımadı ... N.ered.en t.anı

yacak?. .. BP.-n ım:üz.ikada, o b&o ki>şt

lerde .•• Daima da bir kadınla bera
ber .•• O l<tııdınm giydiği elbise~r de 
d!llerde destandı. 
Se\~in sordu: 
- Herhalde dü:ı göMi;ıtUğüm kadın 

olacak 
- H~rha.'~ o olacak. iBen l)llu hep 

aynı kadır1la gördüm. 
- Omı seviyor mu?. 

- se,·lyot" n)IJ., ervmlyor mu bunu 
bilmem, fakat hiç blr kadın onun ka
dar ıunartılmarnııtır. HodOy• ett..!i 
elmasın haddi bes:>bı y<>l<:muş ... Bir eün' 
bl:r pliık tokmı.ştı, ~jndilkc;e bf.l::t 
göZ[erim kamaşıyO<' ... !\!<>!er oğlumu 
çalan bu adammış!... E~ bilııeydlm 

onun d3ha orada gırtl:ağına yaplŞlr

clım ... Oglumıı ne yaptığını roylemM.i. 
CDe\"111ll Var) 

Harp ~Vaziyeti 
Stalingrad önünde Rus muka
vemeti böyle devam ederse~~~ 

Y azah: !. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Doğu cephesiıode: 
Uzun Alma.n tcbliğile kısa Rus 

tehliğiıı:in hulisası şudur: Sta lift. 
grad, Novorosisk ve Mozdok böl
l:"Ieriı>de muharebeler devam et· 
meldedir • 

St:aliııgrad. civarında, Rus mu
kavemeti artmıştır. Şimalden Al
ma11 sol cenahına yapılan mukabil 
taarnular dola:rısile, şelıriıı şimal 
batısında Rır.ıianll vaziyeti biru 
düzelmiştir. Alm-lar şimdi Sta· 
linçıı.d'a garpten ve cenup batı
claıı hücum temeıktedirler. Fakat 
fimalden yapılan Rus mukabil 
taarruzu sür'atle inkişaf ederse, 
AlmaııJarın Slalingrad'ı düşür
mek ihtimali biraz dat.a azalacak· 
tır. Ruslar, Stalingrad'a ihl'yat 
kuvvetleri. getirmektedirler. Al
mııLa.r ~elıre garpten ve cenup 
batıdan t.aarrl121l devam etmekle, 
şimalden gelen Rus baskı.,ından. 

korkmadıklaruıı göseriJorlar. Rus
lar şimdiye kadar bü>ük bir taar• 
ruz başaramamışlardır. Belki de · 
Alma.ıı kumandanlığı bu kanaat 
ile Rusların girişt'klcri yan taar· 
nızu.ndan endişe etmemektedir. 
Fakat Ruslann bu sefer niçin bu 
kadar azimle dövüştükleııini ve 
niçin şimalden yan ta.arruzu yaıı
tıkla.rmı hesaba katmak lazımdır. 
Görünüşe göre, Ruslımn şimdi el
de etmek istedikleri !ICY, Alınan 
ordusunun şimal yanını kavra· 
mak, bu suretle onu Sta.lingrad 
önünden garhe ve cenubu garbi· 
ye doğru rk'ate mecbur etmek
tir. Stalingrad'ın başka türlü kur· 
tanlamıyacai':mı artık tamamile 
anlamış bulunuyorlar. Bu sebeple, 
Staldııgrad düşse bile, onlar şi
malden cenuba doğru yapılan yaıı 
taarruzunu beslemekten ve yeıı.i 
kuvvetler getirmekten \'8Zgeçıni· 
yeceklerdir. 

Almanlar Novol'OSİsk'in düştü
ifuıü hildir~ı.!nli. Bugiinkü 
tebliiıf.e Novorosisk çevresinde 
hala muharebeler cereyan ettiği. 
ni ve Ruslardan pndiye kadv 
&,758 esir ıddıkl114'll11 ötı"eniyo-

ru:z. Şu halde Novorosiıdt çevn· 
sinde Jıila mukavemet eden Rm 
kıt'a.ları buhmmaktachr. &us do
nanması elV'elişli bir üsten daha 
mahrum kalmıştır. Faıkat Solıum, 
Poti ve Batum limaıılanıııdan isti· 
fade etmesi mümkilııdür. RuıılH, 
sahil boyunca Batumıa inen yol 
fu.erinde yem uıiidafaa mevzileri 
vücude getinniye devam ediyor
lar. Bütün mesele, Alman dat 
kıt'alarının Kafkas dağlannt aşa· 
rak Tuapse • Batımı arasındaki 
sahillere doğru bir kuşatma ha
reketi yapab1lmesindedir. Ruslar 
böyle hlr hareketi dağ geçitlerin.
de önliyemeo:lerse, sahil yolunu 
kuvvetle müdafaa etmeleri bir 
işe yaTamryacaktır. 

Şarkta Mo:zdok bölgc•ine gelin
ce, Almanler Terek nehrini cenu
ba geçmişlerse de, Rus mukave
metini bu ndıir boyunda henüz 
k:ıramanıışlardrr. Ruslar daha ce>
nupta Kafkas dağları eteklerin
den me\'Zii taarruzlara başlaımş· 
lardır. Bu hareket, Grozny pet
rol havzasına yiiriimek i•tiyen 
Alman ordu!'unım cenup yanına 
karşı yapılmaktadır. Böyle bir 
yan tehdidi mevcut oldukça, Al· 
man ordusunıın Grozny petrol 
havzasına ve oradan Bakuya doğ
ru ilerlemesi kıtlay olamaz. 

Mbır cephesinde: 
Sonbaharda açılan ilk muhare

be artık bitmiştir. Bny Çörçil 
nutkunda, batı çölünde yeni inki
şaflar bclcleoıebileccğini söylemiş
tir. lngi!iz BaşkumandanJığımn 
e~ stratejisi şimdilik müdafaa
dır. Mareşal Roınnıel'io yeni ta
arruzlarını karşılamıya hazıırlan

makbıdır. 

Ticaret odasında bu sabahki 
toplantı 

TX:aret odıılan ve borsalar' ka· 
nunu projesini ıyenid.en tanzim 
.komisyonu ikinci içtimamı bu 
salbah saat 10 da ~aret odası sa-
6o:mınd.a 'Y"'IP'ffilŞtır. 

JIAHKEMELERDE.ı 

Öyle bir dolap 
yapmış ki ... 

Dıııvııa Nedime, orta yaılı bir ka
dın... na,,. etti4i, doj:ra.mıacıı HliN
mettin.. 

Haklm, ta.nıllarıo hiiviyelıini tf)d>il 
ten 800l'a davacı Nedimeye, 

- D"""llDl:Zı aı>La~! Dedıl. Nll i8-
!Q'orsunu.. Hüaaınettmden7 
N~ an!almı,ya başladı: 
- Tıl gelinlik zamanımtlan ıı:a.ı.

bir -1ı d.oloh- vara.. K~ S!'ıııe
lilt ~ ... Tamoı.m, Oll ;)r.ı, OD dört, on 
~... Deriııen ııöııjl. ıı:.eeı;.. ~n~tiaio 

bu adar \..ıri zamaıı.a ait olmaııuım 
~ ~ cöııte.ııecefindeo mi ~ 
ldDi10rcıu. oedir? QözleNıi •vana Pi-• 
kip be;, on sao;,.ı ~ OOA

ra ıie>vaa> etli: 
- iııte vaJhasıl. eSi l<Uırap l>il' 

101... Kaç se:oeı.k oJduCunu ,,. bl.. 
ho'im? Z&.teo., 1-1 cle. bir dııyniacı!r 
l.W"tiıeo. ııV>eııdlrdll erdi yal... Ney
se ~<DI!Wn... Bu. ıı.ynıı.h. dıoabı ... tıp 
üzenoe biraz po.ra keyayım dlo, bt
rikisni yaptı:rll(fım ~ Tanıdıl;ı

mız birsi de. Hüoamettln.i ~e ııı.. 
ti. Gidip ı-at1* etti<. Yüz yirmi !;
raya bir ayno.lı dolap y~tt. El.il 
Jlra pey istedi. Eıı. hr~ı verdim. On 
gUn sonra dolabı hnzırlı.yacak.Ui be.n 
ele, paranın üot ta.raıın.ı ve<ip al&
caktun. On Cil:ıJ sonro. cittim. noı.ıo 
m('ydanda yoklu, 

- H ü.saml.' ltin e!emil. cledim, bi
zim do!:ı.p nerede?. 

- Elimde iŞ'm tazi~ ;reti~!4re

m~ıiirn. Birııız geç olacak amma, .size 
l:ıir dolaıp yapeca.ğım kl ... Dedi. 

İn8.ll<Wn... Dilı>dü.m. Bir haıfta .-
r.ı ı.eıcrar ,.ğradun, Dolap ;rme m1>7-
danda ;role. Üç gÜ!llde, be;ı güııdi: bir 
.artık ôill<'kıana lıa.~ınmı:l"B' ba,\!ladını.. 
Veıdi.iPm traınv-acy paraam.ıo lıaddt, 
hess.Dı ydk. A,-tık .•• 

Hakıim, 

- Uzatma.Yı.nız, d&di, nellcede do
la.hı yapmadı mı?. 

- YaplL ... Yaptı... Yapmaz <>lor 
mu? Hem ele öyle bir dolap yapu ıo, 
ki~ ltiımry>e :yıı,pıoamıştır dilılır& 

koculah... Dolıalba. lıeu gird.im, bôr 
hlrlü çııkınn>;rorum, 

HAkim HÜiamettine sordu: 

- Ne cliyorırun, Hi.is&melıün? Elli 
Jlra •IJP dolabı yapm=uşsm?. 

- Elli lira ,ıleğil, "rn pare aırun-, 
elli k..-e gö2lilme, d!zime dlll'BUO! za.. 
teo, pey vermediği Jgin cohw-... Ya

parız ... Z Ha... Hı> diye S8\'Slldad.ım. 

Y<>k.sa, neye yııpmıya~ Ben sa.n•aı.
karmı. Pey almadan yapmadım di. 
ye ltoııh, iftira. ediyor. Akit ......., tar
nazlıkJa. para kopanıca!ı: .•• 
Nedlıne hiddetlendi ... 
-· Benim, dedi, şatıild-erim var. 

Hm de, şahid; fodi,l. Onu dinlerasıi>ı 
anlaştlı.r mesele ... 

Mahkem.., Noedimeoio .,.ı.ttlerinin 
c~e kara.r verdi. 

_r __ T_A_R~İH----.-İ _M_U_S_A_H_A_B_E_L_E_R ____ ,_ 
(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__...~ 

Zade, Kuyucu Murat Paşanın Ekmekçi 
Pençesinden 

Yazan: 

Çocuk İmparator Birinci Aiıme
din başdefterdarı Ekmekıçi zade 
Ahmet Paşa, b;r altın rrmağ.ndi. 
dönen bostan dolabı güıiydi, tam 
blr isliklıiıl llıe on sekiz yıl idare 
ettiği hazinede, bal tuttuğı1 için 
parmağını yalar, arada biz, dış· 
li<:e devlet ricalile saray erkı1nı· 
na da ·birer parmak yalatırdı. A
damına göre, kap:ısma göre, el 
et.ek öper, kıy.met.ti hediyeler 
takdim eder, şerrinden korktuğu 
kimseleri ;bsana, he<tzyeye lıoğa.r, 
kendinden aşağılaıra balk.aret ve 
istilııl:a ile :lıa4<.a••<h. 

İhtiyar ve emektar ve:zUlerdenı 
lKuyucu Murad Paşa, Diyaıt>ekOr 
beylenbeyisi ı.k.en, geliri masr.ı· 
fına yetmediği ve çalıp ÇJ.rPması
ıu, eyaletinin servet erbabll!l sık
boığaz ederek altm snıdinnasi.nö 
da bi.lınediği 'için ~k sıkıntı çek
miş, yen.içeri ocağındruıı aldığı 
bol'Ç para i.lıe geçinmişti. 
Sadrazamı Koca :tlırahim Paşa, 

ihtiyacımlbildiği için, ara.sıra dren 
disine cep harçlığı gönderirdi; 
defterdarl:ıkta kendi çırağ> olan 
Ekıneloçi zadeye de: 

- Murad Paşa fakirdir, arada 
sırada gözet!. 

diye tenbih ederdi, fakat beri
ki, Murad Paşa gilbi bir ayağı 
çuku.rda bir vezirden hiç bir fay
da ummatlıijı iç.n Sadrazamın 
tavsiyelerine kulak asmazdı; het
ta bir seferinde istiskal bile et
mişti; Sadrazamın hir l:ıı.ııyurul
d'usu >le kend.sine para almak Ü· 
zere müiaoaat eden Murad Pa
Ş"1!lın bcr adamma: 

- Sizin p~anll2!dan dünya 
be-zd:. pa•:ılık ziil,"Ürt adaım ka~ 
değildır, iher müflıs beylerbeyiyi 
miriden göze1ımiye kalk&k ha.
z:nenin hali nice olur?!. 

Diye azarlamıştL Bu sözler 
Murad Paşanın kulağına gittiğin
de ihtiy.ar vezir \'Ofk: müteessiı
olmustu. 

Nasıl Kurtulmuştu? 
REŞAT EKREM 
'.Düşmez k~ lbir Allah.!. 

Aradan yılli.r geçti. 160.5 de Koca 
Murad Paşa Sadrazam ve İ.Nn 
iJzeri'l>e Seıfilır oldu. Ekmekıçi. za
dede şafak attıı, renk dıeğişti; 
cmiiilis> diye hakar~t etliği ih
ti)'8.l'ln ayağını öpıneğe giderken, 
kzyınet !biçilmez hedıyeler götür
dü. Fakat ,Murad Paşanın içiJı.. 

delki Ukde duruyardu; daha ilık 
mülakatta: 

- Elbetteki benim ile sefere 
ge!Usin!. Diye emretti. 

Murad P~ ile !beraber sefere 
gitmek!! .. Bu ~re ölüm de
mekti. Yoldra, ufaak tı<r bahane 
ile bir defterdann vilcudiiııü or
tadan kaldımtak, lkoca bi.r ser
dar Sadrazam '.için i,peıı bile de
ğildi. 

Poadişahm musahip ve rJt:diıuleri
ne hediyeler. göndererek scfenien 
affı için plldi,<:ahrı ıneıtıamet ve 
lıltfıma sığı.nı:h; Sadrazam onllll\ 
bu ısran karşsmda niyet\lerinli a
çı,ğa vurdu; çoı:uk hükümd'ara: 

-<Evkafı ve beytülmali. hıara.p 
eden bu Ekmekıçi zade defterda
rın idallll lazımdır!. dedi. Sultan 
Ahmet de: 

- Var öldiii, malınıı miriye 
müsadere et!. 

Diye izin verdi. 
Serdar, ordu ile tl'sk-üdara geç

m~. Defteroar, li.er gün öğle
den sonra tl'Sküdar o..duğa.luna 
giderek SadTazaınm yen.l emirle
rini tekiW ediyor, o günün işleri 
hakkında da kendisine mal.iımat 
veı+:ıyordu. S&rden iif emrini a· 
hıı<c·~·a kadar Murad PaşaY' oya- • 
lamak üıere de, ordu ile bera:ber 
yola çıkacakmış gibt Üsküdar or
~a çadır ku..durt.ınuştu. 

IMU1'ad Paşanın Pacl:i!;ahtan 
idam iznini aldığı gün cel.bit!.ar:ı 

çadrn<nda h"'2lll' etmişti. Ahmet 
Paşa gelir gelmez boğdUTtacakb.. 

Defterdar m1.1tadı veçtıile üıç 
cifte kayığı ilıe öğleden sonra Üs-

KOÇU 
lciida<"a geliyordu; Üsküd:ı<da Ka
vak isk.elesine yaklaşWkları sıra
da, arkasından sii:r'atle yetişen 

allı kıii:rek biz p<>reme Aftımet Pa· 
şanın. kıayığına yanaştı, içinde 
bulunan bir genç Paşa.ya mühü.r
fü bir tezkere verdi, Paşa tezlre
kereyi Okur okumaz, deniz oıiıt
smdan İstanbula döndü, beriki 
kayık ıh Üsküdara gitti. 

Ertesi gün, Padişahtan defter
dara h a-ber gelıdi, çocuk hiilk:üm
dar: c'.Kenıdisini vezirin elinden 

kurlaramadım, salcınsın, i'ht.yatk 
bulumun!~ dfyod.u; Ahnet Paşa 
samya k.cştu, padişahın ay"1a

ırma ~ü, bu haberin ı:ı:ıüjdesi 
olarak üç bin florin kadar ıutan 
mUbim bi.r hediye suıııdıu ve; 

- Aman Padişahını! Alımet 
kulunu bw:ıun elinden kurlar!. 
Defteroar Bab Paşa lkulwıı be
nim yerime gi tınn, lhıı:ııır otağ um 

ve bütün sefer mü.hiınmat.ıırn ken 
disinin olsun!. diye yalvardı. 

!Beri tarafta, Murad Paşanın a
dıamlan da, sahilide de.fterda.- ka· 
yığınıı gözetirlerch. Paşaru.n deniz 
ortasından dıöııdiiığünli gorunce 
Paşaya haber verdiler. Avmı hiç 
uımmad:ığr lbir onda. elinden ka
çıran Murad Paşa, ateş kesildi, 
tl'sküdaır iskelesine gizlice adam
lar göndererek mahut peremeyi 
buldurttu, kayı.kçlian b'.ra.at sor
guya çElkti: 

_ Doğrusu •budur ki Salacak 
iskelesinde adam gözedi)> durur
du«. Edirne !kuşaklı yeşil dohı
ma, giymiş ıbir tllrle oğlan sür'atle 
·gclüıp pe.remeye bindi, İstanbul& 
çektıı.rüp Baftıçekapusuııa çıkt\, 

ben şimdi gelirim beklıcn dedi . 
!Bir zaman sonra seğinlere!k ge

lıüp iStedi.ğim adam Alu.Tk-apudan 
Kavağa gitmiş, meded bent ye
tiqtirin deyüp iki kuruş verdi, 
bi% dahi kür.ek çek.tik,. tamam 
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QIŞ P.O.LiTIKJ\i 
·..o..,:.,_ ..... ~ ....... ,,,,_,. .. 

fıpan1a lmpara
ıorıaaa ... 

Yazan: Ali Kemal Sunman 
İıspanyada Hariciye Na= Sin

yor Suner Senarıocun mwkün
den a.ynllnış olınGS! etcaf.ıoo._ 
diinıya matlbuatınca tüıılıü müta
lealar y~dir. Buse
ferki dünya .J:ıa.dbı karşısında. İ&
panyoliarm bir kıszıu. tarafından 
neJ.er düşünüldüğü de bu vesile 
ile bahls mevzuu o.lmaktador. 
İspanyada resıni meıhafilin bu 

!harp kaışısmde. san ınıa kadar 
biatra'filığı muhafaza etmıck yo
lu.ndaki v~ malumdur. Fa
kat .resmi cllımyan mehaıfil de 
va.r. Bunlar arasında kabolıık ıu.' 
lisesinin ileri gelenlerince göste
rilen faali)l'et Anglosakson tara
fının gözünden kaçınadrğ> gibi o 
ta.rafı memnun edecek gibi de 
d'*ı~. İ.spanıyarun dahili har- , 
binde kilisenin aynadığ:ı. rot aşi
l<fırdlr. 

Katolik kilisesi İs:pan!)'a d~l:Ult 
harbinde sosy>a>list hiikiımet'n a
lıeyitinde çalışmaktan ger' k:ıl'
mak şöyle dursun o \hükumete 
karşı aleyıhtarlığırıı müess.ir bir 
su.rette gösteqnişti. Bu ~feriki 
dünya he,;binde d.e İspan'.yanın 
ala cağı şu veya bu va.ziyette ki
lisenin bıw ileti gelenl<eri tara· 
fından nasıl bir faaliyet sarfedil· 
d;ği anlaşıhyor. Ang!osakron ta
rafırun lbu_harpte mağlılp. oı.aca.
ğına göre hesap yürütenlerce İ&
panyarun eslı:i müstemlekelerini 
tekrar ele geçir!nek ve büyıüık im
paratorluğu yeni-den kumıak e
meYerinin lbesleruhğ:ini görmek 
şaşılacak biz hal olmasa ger,,.k. 

Yuvarlak bir hesapla yanın a,. 

sır evıvel İspanyolların elinden 
~ olan Filipin adala.rı.n.ıı 
lbu,gün Amerikalı la.rm da e'lind<!n 
gi tınıi:ş olması !bazı İspanyollarca 
bir teselli teşkil edebiliir. Gerçi 
Japonlar hir daha Fi!;,pinleri i:s
paınyaya iadıe etmek hevesinde 
değillerd'ir. Lakin o adruardan 
Anıerikalılann çJ.km.ış olması da 
bi.r kısım İspanyollaıra seneler
denberl bekleniyordu. Ang!ooo!o
son tarafına nereden gelirse gel
sin kat'i daı1ben.in iıııdirilrllği giin 
de İspanya için de yeniden biio
yiimek dC'Vl'i. &9'1acağı iiımidinde 
olaruardan bir kısmı eıııelle.in6 

dotıa amel! r'ılıdutlar içine sığ
~ı uıygun@rm~enm. Öy<
le Uzak Şarktaki eski müstem
lekelere tekrar sab'p olmayı dü
~ünmektense Atlas Okyanuswıdc. 
İspanyaya daha yalııın olan ycı
leri tekrar ele geçinnek vardıT. 

AnglDSakson tarE!fı için B ü~iik 
O:k(yanustaıı, sonra Hint Oky:ı.
~!Suıı<lan çekilecelıı, ıWıa sonra 
da Atlas Olcyanusunda .Anıglo
s~n tarafımn 'h.8.~miyet · l> 
hayet :butacaktor .. 'Ve saire. 

Görüli.iıyor ki emeHerin, üınit. 
lerin nlha)l'eti yoktur. Onun için 
bu yakmlardıaı meseıa üç rabjlbin 
İspanyadan Havanaya gelerek 
tevkif edıl.ı:nesi Angnsalrnon mat. 
buahııda elıerıımj}ll!tli bir hac ise 
obırak gösteı-ilmektedir. !Bu .ra
hiplerin eşyası arasında bau ~ 
fak tclek kitaplar bulunmuş. İ&
panyadan KUl:ııay8t gelirken ra
hipler vapurda hep dimya kıya
fet.inde dolıar;ııııışlar, daha ileri 
giderek İspanyoollarm gençlik 
teşkitatma malıBw işaretli göm
lekleri giyımçler, gezi.nmişle.rdir. 
IBooun üzerine vapurda'lri. başka 
YoOlcular a1"8&1.nda ~ b"f" • 
lıam>§ı fa.icat kaptan geminin !ıı
panyol sulamıda olduğunu siY1" 
liyerek bil siyasi rııtıiplere k311l 
birşey yapııhunıyacağıını anla~ 
mıştım. Üç rahibin eşyası arasın
da buJman kibaplaroa da şöyle 
yanlı imiş: ıAlmaızya bu had>i 
kazanr.rsa İspanya tekrar eski 
i mpal'&ıto rl u ğıın u ele g<!Çi l'l!C(' k tir. .) 
Cenulbi Amer·ikanın bir çok mem 
leketleri yeniden İspany<ınıın ~ 
lacakı..r. Lltin Arnerika._run böyle 
bir çok yecleri ıelaar İspanya 
imparatorhığuna gizecek olunca 
Kilba da ispanyanın demektir .• 
ve saire ... 

Bu hadise ister büyütülmuş olr 
sun, isterse \kinci ve üçüncü de
recede sayılacak vak'akırdan gö

ırütı;ün; ·heı1halde üzerinde duru
yorlar. İspOfl.)'11. He Llıtin Ameri
ka arasında böy.le llı'r prapoayan• 
da faaliyeti d<.>vam edecrursım; 
yeni dünyadaki Lltin CıınJhuıri• 
yetler bu harpte Anglosakson ta• 

• r'J!'muı J.eh·ne açık bor vazlyeC 
almakta. gecikmiyecek'lerini gö!" 
!ermişlerdir. Zate-n resmi İspan· 
ya 00. ne kadar ihtiyatla olduğu· 
nu anlat.maktı::.dır. 



• 

r-Günün siyasi icmaliı--------... 

ı Son 24 Saat içinde 

l Hadiselere Bakış 
Çörçilde Avam Kamarasında ikin· Japonlar 

ci cephenin açılacağını söyledi M Ore s bi'ye in
Por Rus mukave

metinden Al
manlar sitayişle 

Japonlar iki 

Vandel VUki Ankarada temasları ne ba§llldı - Novorosisk'ln henüz 
tamaınile Almanla.nn elipe geçmediği anfaşılıyor - Amerikalılar 

!'anama aı;ıklannda ilııi adayı işgal eW.ler 

r 
Ruı.vefün huwsi mümessili 

Var.del Villii hükfunct el'kfıruımıız
la temaslanoo ·başlamıştır. Düın, 
Haridıye Vekıi.hnıiz Numan Mene
m~ıııcioğlu He, ya.n.ı:r.<la Ameıı:ıka<n 

Büo-·ük Elçisi de ıbukınduğu halde 
il<., saat görüş~tür. 

V.J.~oi. öğleden soma, Büyııi'k Mil
let Mccıı. ·n,, gicler!.'k, Reis Albdül
iha.Jk Renıla'yı zi:yııoret etıını;çtir. 
17,:lO da da Genelıkw·mayıda l"in· 
ci Iteı;si Orgeneral A.~rm GiırJ:ıiMÜ 
z.iyareot etmiştir. 

l!aoriciye Vekili, Vi~i ş"re.Lırıe 

saat 20,30 da Marmara k<iQ=ıııd.e 
ıblr SUıvare vcrnıiştir. 

ÇÖRÇİL DE İKİNCi CEPHEDEN 
BAHSETTİ 

Ilirl~"k Amerika Reisinm ge
çen :ı..\gşaM.loi •ocak ba_,o;ı. ooı!>betİn· 
den rorııra, İngiliz BaşvekHi Çör
çil de düm. Avam Kamarasında 
!harp vaziyelıi tıaidkın<la izıılıat 
vei"di. Her >ki Rels'.n de sözlerOn
d f<linci cepheye ehemmiyetle 
tomas etti:kleri göııülmaktedir. 

.Dıiıııltii saymuzda RW<veltin 
6Öy'edikJ.erMııi <bilıd:irnı..iştik. Ruv,. 
velte göre, Almanyayı Avrupada 
mağiiı.p etmek liizını<lır. Müıtte

filler Almaonyaıya karşı laaNWJ 
.için hazırlı>nmışla:rdır. Kıt' arla ta
arruıza geçebilecek on, on ilkıi. yer 
vardır. 

Çôrçil'in de Avam Kaımarasın
da söy !ediği son nut>lwn eGaftlan
nı r,5y le hulasa edebiliriz: 

ban geomıi kaiilesinin M~wer u
ç aı'k ve fülolannın taaITUZuna rağ
men Marta.ya vanınası, bu adanın 
mukaveınet.i'lli uz:un aylM için te
min eotııniştir. İngiJ.iız donanması
nın kayıbı fatz:la olmamştır. 

Dıieyepe yapılan alkm h1l!'p .uız,._ 

ldıkça artacaık vahşi ça'lpışma
lardan ibôri olımtıştıur. Ben bu al«ı
nı, tam ger>işlllotclti harokatıın baş
lar,gıcı addediyocıım. Amerikan 
tümen.leıt devGmlı olarak ve sür· 
at le geJ.mclctedirler. Diişınruı bu
nu da biliyor, fakat nerede ve ne 
zaman taam.ııza geçeceğimiıııi bil
ı:ıı..iyor. 

Görii1ü.yor lci, her ilki nutılk ~ 
ci oqıCe bal-.sinde binbirlerini ta
m~mlıwyıcı sözlerdir. Şu halde 
Ç'cirçil de, Rıttvelt de miİ'tlteiiiklc
rin taarruz arifesinde lııulumuğu• 
nu siiylemekte mutahılk göıii.nü
yorlar. 

Am<rlkada şiımdi gemi inşaatı 
'borpillenıındı:te olan gemi mikıta-

( ŞEHiRDEN ve 

ANKARADANn 
.MEMLEKETTEN: ~---

+ Yobancı memJ.ekeilet'del<i tlea
ret ataşe[~ takviyesi v~ bura
lara Barem lıaıri.ci mıüteıb.itsıs me
murlar gönderi!meei için bi.r kam.mı 

\iy'llası hazırianmaktadıT. 
+ Ticaret Ve.lcôleti ;&ra.11ıı ma'!la

rmın cu ve d&;rarııltlılıitoa eöre 
~ nidbet!erinl mttmn<il<r. 
MÜTEFERBIK: 
+ Altın dün 331$ kourUllan sab1-

mışltr. 
+ K~ tamiıt iQİlı Miiı>a

kallt VSd.leli aiAkad&rlara tııi>ıris&i 

ıönde<M:ıtir. + ~le Elçimiz Ruşen Evref tt. 
nayqıo dün ıoon•rwı jelırimize ııı1-
ın'>, ~?'. 

l\luammer ALATUR 

rıru a.şınışıt1!'. Temmuz, Ağustıoe 
aylan ile Eylulıün ilk ı!ıaitıısıruia 
torpillenen gemi mikitarı, geçen 
a·y !ara nazaran azatıruştll'. 
MUHAREBE CEPHELERİNDE 
Alma.nl.arın NovorosiSk şelı'İl' ve 

limooıru tamamile ele geçjrııp ge
çimıedilkleı:i b~mm ıy;ce anlaşıl

.ınamı.ştıor. 

Alınan tebliğleri bUl'adaA<( şıid.
dc-lli rntfıawbelerde Ruslara ağır 
kay;p verdirdiklerini., OCı-OO eme 
a'cd:L~larmı, 14 tank, 90 top, ıbıir 

zı~ .lı tren ve ıbia1kaç geminin de 
igtınam edildiğini bild.irnıeık:tedi'l". 

Bu tebliğler ~h·r dolaylarımıd9. 
Ruı;Jarın mÜ!dafaaya devam et· 
t iklerini de bildirdiğir-e göre, ııap 
ted,len yerin bir şchi<' değil, bu 
şehir civaıımdaki bır isıihkWn 
O'.duğu anlaşılı.Y<>r. Anapayı 'lan 
R~nler de sahi1'den gelerek bu 
'sı:n.i:cı:imın dc'l,ill1e.;lne ya.rd:m 
etm!şlerilir. iFakat şehrin ve Ji. 
manm dıaha ne kadar muldı"Ve

met edebileceği bellt değildir. 
Almanlar, arazi giiçLüklerinden 

do'!ayı şimdıllk Kafkas geçitleri
ne ookunmuyorlar. F"'.kat doğu 
Kafkasy.Wa Grozni;yoe doğru ttt· 
yikler.i.ni arttınyurlar. Burad9. 
Terek nehrini geçen Alman kuv· 
\•etlerile 'Ş'ddet.14 muharebelerin 
devıam etmene oliuğu anı aşııl
ma ktaıhr. 

Stelinçadda da bütün mııiıa· 
rebelere rağmen, va.ı::iy.ett.e mü
him bir değişiklik oı.mımuştır. 

Alman tayyareleri bilhassa Vol 
ga gerilerindeki Rus uçak alan· 
!arını J:ıombalaroaktı.:du. Harekııl.
an biraz g~mesi Almaıııların 
yen:; bir hamlıeye geçmek ıçın 

haızxrhltlat\lollı daha •kuvvetlendir· 
mekte olduklazmı zıanİıett4nnek
tedrr. 

:r-füsırda Rammel 1aamıızu dur
m'lllŞl'Ur. Alınan tebl;ği havadan 
İngiliz z.rhlı kuvvetlerinin Qö

ğülmekte olduğunu bildiriyor. Bu 
sefer de İlıg!lizlerin yeni bir ha
reket hazırla<yı.p haz.ırltımadıkl1ı.

n yakında anlaşılacaktır. 

AMERİKALILAR iK.! ADIA.YI 
İŞGAL E'ITİLER 

Amerikalılıar, Panama kanalı
n-n müdafaası. bak.ırundan Eku
a tör kı:yısından 1000 kilometre 
mesafede Galapagoo ve Sentelen 
adalannı işgal etmişlerdir. Bunun 
için de Ekwııtör hükumetinin mü
saadesi ahnımşbıır. 

MEMLEKETTEN) 

* Tramvay id:i'l'es> vatman ve 
biletçi bulıınaJota müşkiillat çek
mekte ve bu .yüzden bazı ara.ha· 
lar gaarjI.arda ~!maktadır. 

* Dün saat 14,30 da vW1yette 
ibir '""lanıh yapılıruş, kömür is
t.ihlfil<ini~ tahdidi ve rew:iatıın 

yeni esasbra. göre yapılması hak 
kında ka.rarlar verilmiştir. Bun
lar .Vekalete bi.klirihniıştir. 

'* Eıllti meb'wlartlan Doktor 
Riıza Nur evıvelki ge.ce Qaı, sele 
tesinden vefat etmiştir. Cenazesı 
l:ıqgüıı lkindl vakti Beyoğlu ı-
tanesirıden ka.ldırılacaktır. 

Afyon Vilayetinden • 
M<!ml.eıoet H85tah;ıne.scn!n 83577 lira 12 kuruş \<ıeŞit brdelll iknınli mıaıaı.na 

Wekli çıkmadlıi:ında.n yenıidıen ka.palı zar! w..oliyle ekı<ilııme;-e kıoıooirıuıştuır. 
ı - b1ale 25 Eylıll 942 tarihine miisacfif Cuma günü saa.t 15 de VJ"'7ıei 

D:>im! EooJmeninde yapılacaktır. 
2 - Muv:ılıılı:at tıemin.at 5428 Jinı 86 lruruş!ur. 
3 - Keşifn~, P!An, umumi huısusl ş.aı<name, m\liı:"""'le projesi US ku. 

rur 'htde1. •""l'llkabilmae Naıt.a Müdiil'llü günden a!ınıaıbıhr. 
4 - İ.-tek:l olanlar bu iŞ<l ginır.<>la liı!et'e a(acakl<m ehliyet vesikaları i-çio 

iıhale güınünôen <'n az üıç gılin evveie ka.daır Vılfıyet~ müracaat rdeL""f)k!·eı:~. 
5 - Eks'~t31.Q>oıe i:ş~ır.ak iç\.n a:!:.Mcak ctı!iyeıt V"sikası ve ffiUl\•a.k:kat t~lltna'tı 

havi tekli! z.:ırf' rrnı yu!-:.:ındA y<ızılı ihale saa·tindc.n hır saat evvrhne kadar 
Er.cw :.en Rel:Jiğlr..e vet!n'K'Jeri veya gön denmeler:i ilan olunur. c9461• 
---~--------

Kazova inekhanesi Müdürlüğünden: 
t - 1/10/9(2 - 31/5/913 gününe kadaır müıJ\ai'ıd<mlA!rln y;~eın e.k· 

ını-ıt 25/8/ 42 - 15/9/$42 Lır hine kada:r 21 gün müddetle açı.k ~ltmeye ko
n...U.1 ./ur. 

2 - Elmıeğln b.'he:-i 600 graan ve Bele~ ka.bııl ett;ğ; tipten olacaktır. 
3 _ Gu .;k ıb1.>yaıç azami 51 ımprt ~ olaralt te.bit edilm'3\k. 
4 - Elrn eğın bı·her 600 gramın.o 21 lııuru.ş 50 sanLim f>ırt tahmin ediılımlştır, 
5 - Ek.•llıme 1519/942 Salı günü sa<ı.t 14 cıe Tokat Vet.er..,,er Miı.l<hlr' ;tüooe 

7."PL caktcr. 
6 - T•l'Pl" yazılı gli:lCe bt't \rm ııat\!l.n olan 387 Jfraillı: wn:e veya 

ban.r.a mekt:..ı• ·ylıe b1rlıktı• ko-r.1syona mii"MCaatla.n. 
7 - Daha fazla ma!ümat ı;,lmaıt İSIİ1""1Leırio ine\dl<>ne Müdüri.ü~Wc müra-

caıt::ıın i!iın olwıur. •938h -

miye çalışıyor 
Sidney 9 (A.A.)- Sidııeye ge

len 9C>n ooberlere göre' j apanlıı.r 
Kıolkoda cephesincle Miyolo. isti
'kame<inıd'e Kıven Sta nley sıı11ı 
dağla.rı geçı1in& 10 kilometre ka
der mır mes:ııfede bulunan bir 11/Jık 
bya iJel'leıJUşlerdir ve şimdi 

miiıttefik milıdal~a mew:rlerile te
mes halindedirler. Japon:ı.arın bu 
geçıtten geç;p Port Moresby ts
tikarnetinde ilerledilol-erirı..i göste. 
r~n Jıiç bir haber alrnmlN'lllşhr. 

' 

Ziraat Vekili 
şehrimizde 

iBir müWettenıberi izrniıt ve 
!lıeıval:sirııde tetk~ bulııııan 

Zrr.aat Vekili Hallıoğlu dün ak
şam şehriınirze gelm·iştir. 

Almanya an
cak Almanya

da yenilir 
<Basmaket.."'dtn Devaml 

balamı:ya, gayret tüketmiye mec• 
bur tutarak k&t'i darbeyi Avru· 
pada vurmıya hazırlanıyorlar. 
Muhakknlı: k;i, Almanya Sovyet 
Rusyayı da yılı:mış halde zayıf· 
latabildiktea sonra a""'alı: Alman
ya içıi<ıde vurulup mağlup edile
bilir. Bunun dışmda Almanyayı 
mağlup etmek hele Alınan harp 
planının Awupa. Asya - Orta ve 
Yakın Şark ba\'a, kara ve deniz. 
Jcriıı<ı ait olan kısımlan tahak
kuk effiti takdirde imkinsız SB• 

yı.lebilecek kaıdar güç olur. 

Ruzvelt, ı-bilıali ile bu ıı<>k· 
tayı da aydıolatmpkta ve dört 
cepkecle Ai.-n kuvvetini yıprat
mayı, meırgul etmeyi esas sayar
ken her türlü harp gayretinin 
Almanyayı AlmBll) ada ınağli'ıp 
etmek gayesine göre aya:rlandı

ğı:m tebarüz cttimıekt.edfr. Bu· 
nun için de on iki hücwn noktası 
seçildiğini, Ame:ri:kada ve İngilte
rede bu hikumu başaracak ve 
Almanyayı Avrupa .kanısında 

mağlup ederek hamlenin haurlı
ğı görüldüğünü işaret etmekte
dir. 

Ruzvelt nikbimlıiT. Verdiği ra--: 
kamlar baş döndürücüdür. A'ine· 
rilaın harp sanayiinin verimi mu
hakkak lci Rw:velti iyi.mserliğin
de haklı bulundUTaca.k yekiınJar 
arzelnıcktedir. Ahnan Genel Ko
mutaıılığı da bunun böy-le oklu· 
ğunu bilmekte ve onun için Sov
yet R115Yada hedefine bir ..., önce 
varmanın gayretini gütmektedir. 
An~, herşeye rat;men, bütün 
hesaplar içinde vıe başında nilıai 
safha bakınıından bir tek nokta 
varılır. O da: Avrupa karası üzo
rin.deki çarpışmanın ne vakit baş· 
lıyacağı ve nasıl bir neticeye va
racağıdır. 

Rırnelt brt'i zalerclen emin
dir. Almanya da mütteıfilıılerin 
Avnıpa kara.sına çıkaıwya.:ağı.ıı

da.n kat'iyen emiodir. Bir ttıraf 
var kuvveti ile çıktruya, öbür ta
raf bütün imklilılan öle çılı:art
manuya hanrlamyor. İkisi de 
henüz el dolmnulnıamış birer Ü· 

mit gayesidlı. O halde, kat'i hük
mü fiil ve vukudan gayri ne Ruz. 
veli'den, ne Hitier'den bugün 
lçm beklemiye imk.in yoktur. An· 
cak, madde ve zaman şartlerının, 
harp gayretlerinin demokrasya• 
lara büyük ümit vermekte w bat
ta hergünün her saniyesinde im 
ümidi.'> kat kat artmakta bulun
duğunda ~üplıc yoktur. 

ETEM iZZET BENiCE 

bahsediyor 
l.an<ino, 9 (A.A.) - Dün gece M'

mon r~"'1Urı.da aolrel\! duruıtlll tet
kik eden bır SÖZCü, RuJarın maiçl 
mak.aıv-emet.i.nden sitay~.ie ~llbeLil'.lll 
ve d.emı,.t.r ki: cRUii:arı.n bu kadar 
şldderlı mukıwemrt göııtemıiye nasıl 
muvaffak oldul<lannı ımlıT&llllYanfar 
V'Qfdtr, Fr.u.a bır kaç hafia ıçmde 
dıüşrırüştiior. Fakat Rusyada vaz<!'et 
ıaıooııruyJe ballcadır. Ş.mdi çarp~ 

a...~ t'rler d(.)ny.anm en müıteasısıp as
k:eı-Jeridır. RUEYaya karşı hıı.rk-ct, gllç
hiğil o z.am.:ı.n gOliÜlmiyen bir adım olr 
muştur.> 

Bcyrultan trenle Ka
hircy~ gidilecek 

Londra 9 (AA.)- Bir ajaıns 
haberine göre, Beymt • Haıyia 
dcın;ryohıı!kla dii.n ilık tren işle
miye baş1ıom ışttr. 

Son zamanlarda Siivc~ kana· 
lında yapılan b'r döner köpı'ij il.e 
de Beyrut Kani.reye bağlar.mJŞ 

.b~uyor. 

RUSLAR 
(1 dıci. Sohileden I)ev21n) 

mecbııri)~tiıııde kalımşlaııdır. 
iDün bütün gün kanlı boğUŞ

malıaır olzmııştur. 
Novoroo;Sk müdafıaaJan.nda 

ırahne açsın dUşmanla da çetin 
çatFışınıa.lar ~. Kaikasyamn 
ş.iı:ool dbğusunda bir nazi ınüıfre
zesini ağ>r ka'Y'IIPJı:.ır verdirerek 
çekihneğeı ıınedbtJr etmişleırd.1r. 

Burada imha muharebelet'i Jıa. 
ila devam ed'yor. 

BRİ.AINS'K1DA BİR RUS 
TAARRUZU 

IMoskova 9 (AA.)- P"'11Vda ga 
:ı:etesinin cephedeki mıt:ilabiri bir 
Scwyet birliğill'İ<Iı Briıamk cep!ıe
sirxle stıraıtejik önemde ikiı tepe
yi i§gal ettiğini haha- vennekte
di-r. Bir çdıc esirler alı.nmıştı.r. AJr 
manlarm bu tepeJıeıri ge.'.İ almak 
için 7l defa yaptıkle,r~ teşebbiilı 
akim kal!ımştıır. Aym cephenin 
iba.\ıkııı b.ir kesiminde 300 Alman 
öldürülmüştür. 

BM.TIK KIYlLAfUNA ASKER 
ÇIKAıRlMA T•Ş@"l'B'ÜSÜ 

Moslrova 9 (A.A.)- Tas ajamıı 
biliiiTiyor: A}mıanlann Baktk kı
y,larma asker ç1ıkarma teşe<lib~ 
S'Ü püıs'kıürtülmüştür. Asker yüklü 
4 gem> batıTıılm~tır. 9 vapura 
top ve mı.tralyözlerle lhiiıcı.ım e
d ilm itş'tir. 

GÖGÜS GÖGSE MUiMıREBELER 
Vi§i 9 (PJ,..) - Stalingnadm 

•batısında ve şehrin kenar mahal
lıeleri yaktmnda göğüs ©Öı:se çok 
şld-0.etlıi. mUharebeler oluyoc. Ru· 
men IJ."lJN'Vetler> bir çok mevkiı
leri ele geçirnlişlıenlir. Novoro
siıskte RAı6]arın OOl'l mW<averoet 
gruıplari'e ~r. I<efkas
yada Alımanlann G'°""'!i petrol 
hav®sına ve Hazer deniızine doğ 
ru ieln barelreU devam edi~. 

Üsküdarda 
( 1 iacl Sobiledeıı. Devam) 

hul bU: hı.1"SIZ g~ mvt:fakta 
buWınan tencere, sahan ıgibi bü
tün w'kımlıırla pahada eığı.r, .v~ 
hafif b\r çolt ev eşya~ı:nı çaJımır 
ur. 

Hımırzl&<ta.n haberdar edilen 
zabıı\lnw. yaptığ. tahkikıaıt neti
cesmdie fai.l bu sabah yakalal)o 
m'L9tır. Hayriy&l'in evini soyll'P 
SQğana çeviren busıızın kııı: kaı
de~i Zehra okluğu aııılaştıınışttr. 

Zeıhranın ayni sokakta budu-
11an evinde yapılan yo:klamıa. ne- 1 

ticesindıe kız kardeşinden çald!ğ< 
bil'lün eş;l.l ıbulunmıuştur. 

BU AKŞAl\1 

• 
lngiliz 

gemisi batırdı 
Roma 9 (Radyo)- Lizbondan 

bildiıriliy<ll'.: ıapon dEn.ızaıttıl.arı 
Mozambik açilmında 2 İııııgilirz 
ticaret gemisini torpilbyerek b&
tlıl'ml§lardır. 

BAŞVEKİL 
cı tnc! Sahif•<"n Devam) 

ve istasyonda kara halkt tara:fm
dan karşıkaııı~lardır. İst3'iyonda 
~trafm.ı saran halkın d.iJ.eklerini 
dinliyen B~ .... ·okil yarım saat te
vakkuıftarı sonra yoll!:.~ına devam 
etm":lerdir. 

Dtvı:R:iKTE 
Divr::.k 9 (AA.)- Başvekilinriz 

!bugün sa.at 13 de kazamaa gel
rnişleroir. istasyorııcfa kendilerini 
karşıleyan ~G'lda, ihtiyaçlan et
raiırııda kom.ışa-n sayın Saracoığlu, 

saat 15 de halkın cı+un teızahü
rat. .. .rasında yoLlarına devam et· 
mişleııdir. 

lzmirde şenlik 
(1 iııcl S.h"fı'don Devam) 

rasimi görmek ve bunlıaıra iş.\irak 
etmek üzere sC'kaklara ve mey
danlara dökülmüşlıerd;<1. 

Hıususi ibir heyet ve kal.abalık 
bn, hall< lııü1.J.esi, aziz şeohitlerin 
mezarlianrıt ZİT<'ttt ederek çi
çekl-e örtınüşlel'dk. 

Saat 9,30 dıa Türk onill6u.nun 
İzınire g~i canladıran aslııerl 
müıfreıreler, üç kııldan şehre gir
mişlıerdir. Mülfırezeler 'hıer geçti.k
ileri yerde halkın büıyük tezahii
ratile kauşılli:ışmJ§lar ve saat 10 
da Atatürk mey<iooında birleş
mişlerdir. Saat 10,15 dıe Kaıi.ıfe

kaleden eı.lıan bir ropla bütün 
IJ:j.\lk, nakil vasrıtalan o..'<luklıın 
yeme bir d"'1tika. d'Ura..aık şehit

lerin habres.ını 1azirl e1ıın~erdir. 
!Bu so.rada deniz ve kara nal<'J 

vasıftaiarı düöülôerini çalıaırak 

meNsiıne iş~ etmişlerWr. Mü 
teakiben b~ bir geçi.t ıresmi 
yap11ımP. 

!Bundan sonu seç.iJen heoyetler 
ve lhaJ.k Atati.id<ün aıınesinin kaıb 
rini ziyaret etmişler ve Ebedi Şe
fin habı1a'Sonı a!ll!Ilışlıardrr. 

Gece fener ~!aylan yaprlacak 
tır. 

SPOR 

Bu Pazarki 
Lig Maçları 
istanb..ı :E\ı.lbol Aian!ı:ğından; 
13 Eyı'.ıl 1>42 Pazac günil yııpılacalı: 

L;g maçları. 
F<on<' r Sıaıdı: 
10 Hil:il - Halıç Hakeml~r: Nihat, 

H37fl, Neı'et. 
12 F~r - Sil.lqll'.KllliYQ Hakem· 

leır: A. A<lıem, Muhl.ar, MW-,Oyet. 
H Gal'1lasara.y - Davutpaşa Ha

loeıniler: ~lı:ip, FMJI, M\Dir. 
16 Be)'!<.oz - İst Sı><>< Haltemler; 

Muzatrer, Dr. ~ttın, Sad*. 
Şeref Stadı: 
10 Doıiu - İstik11l Halr.emier: Se-

ltml, &ıbatıattin, Ziya. 
12 Beyojlu - E1'iiP Hakemlıtt: Bü

lenl, Ze«ı, Sa.it. 
16 Vet.a - Altmtuğ H-lıec: Rc

.,M, ıH~tı. H. U...r. 

ÖLÜM 
Vefat eden Doktor Ri'za Nurun 
eena>Zesı b~ saat 16,30 da Be
)'!OğJU Hastanesinden Teşvil<'ıye 
camıiııe oo.ıkledilecek ve >kiıııdi 
namazını mütealooıp eena7.e na
maızı kılındıkt;;.rı 9C>nra Fer'ıköy 
meız .. rlığma dclnedilecelrtlr 

(4899)' 

AŞI BELEDiYE BAH ESİ' ED 

EN B .. YÜK MÜSAMERESİ 
Kanuni AHMET YATil~''ın san'at hayatının 30 uncu yılı bütün müzisyenlerin ~tir~klcıi!c 

saat 3 e kadar devam etruck üzere kutlanacaktır. 

30 KİŞİLİK KÜME 

BÜYÜK REVÜ 

SAZ HEY'ETİ 
Birçok o~·unlar, dansla·r, vm:yeteler ve sürıırizler: fiatlara zam yoktur. Tel: 42690 

Günün Meselesi: 

Yiyecek fiatları 
için yükseliyor? 

Tüccarların ve diğer alakadar
ların şayanı dikkat iddiaları 
İstanbul piyasasında h.:r türlü 

gıda maddeleri fiatları her gün 
ycnı terellfülerle yükselmekte 
devam elmE"ktectir. 11ücıcann ve 
diğer alô.kadarla·rın ileri sürdükleri 
şayanı dikkat idtlialara nazaran 
bu fiat artışı bi.rbirin.e bağlı muh
tel"! seıbep ve tntillerin ıc sirHe 
Vu\ku bulmaktadır. 

Piyasada hiiJ<ii:ın süren kanaat 
üçe ayrılmaktadır: Bir 'kısmı doğ 
rudan cloğruya müstaooih, bır 

> mu tiittart pahal71ı.ğa amil g<;.. 
.. -0lcte, bir kısmj ise h~r ikisini 
de mazur görerek hayatın umı> 
m'.yetlc pahaı.da,ınakta olmasım 
.mevzii fiat yükst'i'ş.lerine sebep 
olarak göstermekte r 

Dünkü piyasada, bir .ki gün ev
veline nazaran yine ehemmiyet.. 
li yü'.=J.ş!er göze çarpmakta idi. 
Tüccar elinde stok bulıınan e6ki 

fasulye"'rde birer ikişer kuruş, 
son günlerde y<'n'ıclen ~!en fa. 
sufyelerde 5-6 klll'uş, ~utta 3-4 
kuruş ıereifü vardır. Sadeyağ fi· 
atları ise i'ki gün €'V'Veline nisbet-

Tarihi musahabeler 
(2 ind S.lıhiieden Devam) 

derya ortasına vardıkıta bir Paşa 
kayığı g.der gördük; meded is
tediğim bu lkay.ıktır! deyu ;));.,- ku
ruş daha verdi. Biz dahi ikdam 
ettik, blnbela yetiştirdik, kayık
ta ol-ôn meğer Defterdar Paşa 
emiş, oğlan ona bir lcRğıt verdi; 
Paşa dönüıp gitti, Qğl.an Kavağa 
çıktı! dediler. 

Murad Paşa: 
- Oğlanı görsen tsn;c mı.sın?. 

diye 90rdu. -. 
- Biliriz!. dediler. 
Peremeciler<i>en birinin kıyaf.e· 

tıı:ııi değiştirdiler; yanına adam
lar koşup üıı; dört gün ordugiııhta 
dolaşb<'d>lar; çadır çad4 gezdir
diler, oğlan bulunmadı. 

'Bir gÜ!I Murad Paşanın iç oğ· 
Jım.larından biri, bir başka oğlanı
la kavga ederken: .velinimetine 
oasusluk eden sen değil mis.n! • 
dedi. Bu sözü de PaşaDlll hazne
dan iştti. Oğlanı ya.kala&nğı gilbi 
MuTad Pa~ huzuruna çıkardı. 
Deli1"2nlı: 

- Biz beş oğlaDıZ, Munet Pa· 
şadan birer ahın gü.ndelıiğim:z 
vardı.r, sizin taraiıınızdan ne olur
sa defterdara haber veririz; o 
güaı tezke~yi Mehter Aıhmet 
yazdı, gö\iJren de Sarıkıçı MUsta· 
fadır! dedi. 

Peremeciyi getir<l.lcr, Sarıkçır 
yı görünce: cBeli! bu oglan.dıa-!.• 
ded;. &,rıkç1 Mustafa ile l\:chter 
A/hmet ve diğer iki arkadaşını.n 
deıtıal J:ıoyunılan vuruktu; haber 
verene gel.ince, Murad P.eşa ta· 
ra!mdan sipa:hilik He ç.ı.rağ ediJ.
di: cGaıyri kapu.muızda durma!> 
dedi. 

İki üıı; gün sonra idi. iMı.;rad 
Paşa huı:ur.a girdiğin.de: Pad şah: 

- Hoş geldin ocba ı.atam!. de· 
dl, sendl?n bir nıiya.zı:rn vanlzr, 
.Afunet Paşayı bana 'bağ!§l.ı, ya· 
rın sana va.rsun elini öpsün! Ah· 
met Paı;a İstadbulda kalsurı, Ba
ki Paşa. da seı:tirue bili! gjl>;ün!. 

Koıca Murad Paşaya: 
- Emir Padişah>r001! demek 

Qüştü. •• , . R'EŞAT EKREM 

ZAYİ - S<ıhibl bulundutum 4'4iH 
pw.;. sayılı çili yük ar&bamm numa.· 
ra p.LMaası zıayi olduğ'unıdan ve Yt-
nlsini alaca,ğuııılııcı tSk<sin!ıı mlk:mü 
yoktur. 

Keres\edler 61 No. da Alıme L .)!ETE 

le k'ıbia 1 O kuruş kadar fırla
mıştır. 

Dü.ıı üç vagon kadar Denne;. 
sun fasulyesi ge!.miştir. Müstah· 
s\.lin, elindeki malı mümkün oı.
duğu kadar yük.sek fiaUa sdmak 
i5temesi ve ~di,ğ'i fıatı ıh.ulama· 
yını:a tüı::ı:ara mal vermemesi 
yüzünden yeni mahsul piyasaya 
çak aız gelmektedir. Yani, müs
taıhsilden rnah yü.ks-c-k fiatla alın
dı,ğ. iç n piyasaya da o ni.sbett..e 
pahalı olarak sürüıln,ek\edir. Bır 
müddet evvel rnüstaıhsildcn çu.val 
içinde 38 kıırtışa alınan fasulye 
bugün çuıvalısız olarak 40 kUI'Ulj· 
tan aJıırunaktadır. Bu vaziyet~ 
göre her Y"ni ge!c-cek ma'1ın bir 
eıvove!kine naza-an <:Ok daha yü'k
sek fi.Eıt.la satı.:m•1>1 z·rureti hasıl 
olacağına p~yas:ıda mı.: akkak 
nzarile bakılrnaktaıLr. 

Ticaret Vek5leıinin yakiaşan 

kıs m~simi11den evv..ı icap cde;ı 
kat'i tedlbiıieri alarak bu terei-
fü~erin önüne geçmesi alakadar
larca ehemmiyetle belctenmekte
d''r. 

Gece sokakta 
(1 jnci 5·.,hifcden Devam> 

mış~ evine geliırken ~u.l 1: 
~damla 'karşılaşın~tır. Bu ııı 
hul adam brrde~ Eli1in ü.';lü. 
ne atılmış, lkaıbının iıçj.ntie 36 li.nıı 
para ilıe bir altm yüziiğiit:\in 00.. 
lunduğu ı;ıantasmıı zoırı.a kapı>ralı: 

ka('nı1~:T. 

Ebf po!ise müracaat etmiş. su>' 
lımun aranmasına b<.şlarunış 

Manşta 
O lncl sa1>.;feöoıı Jle"•ml 

larııııda cereyan eun.İf ve hır dili 
man gEmisirıe tam ıbi.r isa.'!x ·t el--
de edilmişti.-. • 

İ!kınci ,. .. _.."'mıra Dul\ r l ;'lt1e 
rmda vukua gelmiş ve b:r • ca tt 
gemisi ha6ara ıuğralılınışt.r Re
fakat gemilıerlnde de iıas&r e'.de 
edı l'lniştic. 

-<>---

Stalingrat'da 
(1 inci Sah!f •3eol De. am) 

Stalİ'llgrad ve diğer cephelerde 
tehlike yakl~ş.tı!kça Aııglo-SaksOll 
gazete muhabirlıeri va-z:i.yeti sa
ı-ahal".e bi.ldirme-ğe bq,I.ı.mışlRl' 

dır. 

Nevyonc Tımes gazetesmin 
muhabirine göre Stalirıgradda 
muharebeler en son ve kafi sa.I.
hasına firtn'ştir. Sovyoet müda
J\,ası sonuna yaklaşmalctadt.r. Şe
hirdekıi sivil haLk tamamil<' se
ferber eı:Mm'ştir. Bu sivil halkan 
miktarı 450,000 <lir Bu hal'k muh 
telif k~im!(-rcle mtilhareb<>'ere 
iştirak etmektedm!er. 
Stalingradın her taTaıf? eııka% 

b.·~ndedir. V~a boyu?ldaki b'lr 
çok fabriokafardan bugü.n, esCt' 
bi.le kalmamıştır.. 

DEVIUIDİLECEX İBTİKA Bt.ıt .\Tl 
<Tayyare qaat paııçala.t'I• h•IL<.n

dıi!ı:i ihtira için allllJnlf olan 7/10/~ 
tullı ve 30.U No. v~ <'Bir şarjörden 
ımiteaddlt f~in atılı&aSına rnahtiu.s 
ci1ıaz> hıktua\atJ ibtir.a lçm aiınn:.ı.ş 
olan :ı:l/10/9U ta.rih ve 3~4.l !\o. ve 
cTayy:mli.erde ınü.tmatt'lt <Wnıeıı 
loerulrmm tamoimine ınah5us terlibab 
Jıal<*ımlaki ihtira için al,..... obıQ 

ll/10/940 tartı "" 3038 m;cmıralı ih· 
lira berat!lerı.ıun mtiva etUlcleri hıı· 
kuk bu kenre baokasma devir \."t.'y:ı 

tıut ihtiraları Ticl<ıyıede mevkii !iJe 
koym.aJı: için saliıhlY"t dahi "''rilebı
leceğ> lt•klif edılmrkıet o!mıal..1a bu 
husUıS& fazla malüma.t edinrr.<'k i.sti
yenlffin Gal.a!ada, A.olan Han 5 inci 
kat ı - 3 No.lara müracaat eylen.e
l.eri Uln ounur. 

Şehz:adobaşı T U R AN SİNE1\1ASI , 
Bugiio matinelerden itibaren yeni sinema mevsimine başlıyor: 
Bu sene en büyülk, en gıüızel ve tanınmış artıstl~rm fr;n.enni 

T'URAN Wıem 35Uld a gıarecclı:siniz.. 
Bu senenin 2 biiylik şaheser filmi birden: 

1-HiCRAN YOLU 
!SA M.İRA.'iDA - PiFR.RE BLANCHARD 

tarafmdan yaratıl3tl senenin en büyiik hissi ve içtimai 
~inmna romanıı. 

Mevsimin eıı heyecanlı en deh~tli ve şimdiye kadar 
gördüğünüz seri filınlerin en güzeli. 

2-DEMiR PENÇELi 3 LE 
CIIAR ES Ql'İGLEY - HF.RMAN BRL. 

ln:tikam. Cın&yet. Kanlı rnüoııdeleler 1001 heyecö'llla dolu sı;hnele•. 
1l den itibmeo devamlı matineler. 
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~mat 

BAYANLAR 
ijJ;,aCJSC 

·• 
w ır 

ve BAYLAR ' !··· .-."-~~ _r,.~- 1 Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbuI Emniyet Sandığı l'l.üdürliiğünden 

Zaru.hl B+a «ıK~d o..1ntJna b·le~a:e·"""· vı·lı~ı b,uıundu~:ı A.ntratn Kegı.ııht 
fl.ı'<hk n.ımtn..ı bdveldye 153/13607 h~ nt.ınara.sıy!e SJ.ndıgıınl.1rlan aldığı 
8li t• .. ya kirşı 8-Jc!:tz~!rıı:k· A.mavı..ı.tköJ~.1ın.de eski Buyacı \'f' Bilyi.ik Ay.:ızma 

JiüLt:;-AcAl ı 
12l456789 

1 • 1- - • 1 • 

l\liiessesemizde daima KADIN ve ERKEK kol, cep saatleri, masa, 
duvar saatleri, altın H platin nişan yüzükleri, kıymetli laşlıırla süslü 
ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni •Şevaliy~· yüzüklerinin zengin 

.. F ·.·-· 
9 ..... o . . 

9 Eyli'ıl 1942 .-aoo.-,., y<>ni, Y•N maııaUe, en ~; AlK!Ulb&l•lı: Molla .ol<.gmda t•!ilD 15, 20 
ma .t.;.p Jenı 14 num& ·a.Jı ahşJ.p evı bı.c.ıl(;. dt· •. r~e J\>O~l'K l't.mifUT 

0;.>9yada m~\nı.t la.pu kıilo'd.ı sıwetir.ıdt' cMe11kı1r ıaıyri menk.-cLün ayni 
o\a-ha.11 ._. \·e soluJıO.t.a aynı k.apl mımaratı hududu sa.g tanı. Lı Blry11k: 

2 • a ·• 3 ı• - -1 • • il 
-ı 

çeşitlerini bulundurduğumuzu bildirmek.le şeref duyarız, 

No. 18 
58 Elma.., 7 PD'lanta 

365 Lira 

18.00 Program ve MerrJeitct Saat 
Ayarı. 

18.03 
Ay"IJ,., ı~J. t'..ı.cid!':; sol 'lJ ı ııı.Jı Kosli arsa6t ar:kx.sı .A.nnik \.·esal.Tc h:.. !-!ı;>da..ı:ları ha
m- ec'f'hes' Yt·nı ma.luıJ.:!e s'*:al• ile maıb.duır. 95 z.lra n}ol.ktarınd« ev• oldu
gu bt7an t>dilını.ştir. 

· i i{ ·aza e.sas olan mutlBnnn•n rep0ru m·JC'llbınee mı·zıkiır ev;rı lll'llUtn met;a

h: ı 54 m-Ptre murabbaı Oılırp bunun 45 ınt't.re muratııbaı kı--m1 uu::ıı:ınt' u._· 
k.ııı t te;ı ve dışı bôyah ıııh!jıa.p ev yapd.:lM:ştır. 

s. • 
6 .- -•• ı 
7 -- ı . &! 

• 

SIN GER 
No. 36 

18 Elmas 
1 Pırlanlli 

11.30 

ıg_~ 

2tJ lh 

2fl.+5 

.l\hız.k: Radyo Sa oa Oı k.r: tra
Sl (Nha.d E.senıgln İdare ındt1 )~ 
1\1.cınleket Sa•\ Aymrı ve .A,. 

J&tı:ı: Ha-berterı. 

Mür.ik'. Yurttan SPs.~r. 

HaQyo Gare\fsı. 

8 - • 1: il '• 
BiNADA: 6 oda, l mu<f•k, 2 11'J.4, 1 l<ıvlıl<. 2 odunluk n kö:r.uıilı>< ve 

t4lı .. kL \'C terko! t~ı~aH \•ardıt, 9 •c;.;...._.._.ı....ı =·'..'----'-'---'"'."' Saat Mağazaları 
No. 18 

2 Prrlanla 
24 Elmas 

1\l~ı«. .Bıı· 1\-1~ ["~ Ög.--.e·ıi10. 
rw: - Ba;yt"agını. Söz.: 11.ıs.ın 

AH YUce~; l\1Ü.!ık: Nf'cil Ko:ı .. 
ZLIO .Ak::st~s. Vauı•.sillde borC'Uıl\ verilm~mesineınıebrri yapılan takıp Uz.erıne 32-02 m.ı-

SOLDAN SAGA: ADRE İstanbul, Eminönv cadd~i No. 8 250 Lira 280 Ll-ra 

mdfıı ıı xa.rnmlOn 4ô ır>ıcı 11"'.adGeSının mat.uru 40 ıncı maddesine görı• satıl ... 
ntU ıcap eden yukarıda yazılı ~ttp fN bir buc,;uk r..y nı~deL!t1 id.çlk arLlır

nJ;l'}'a ltor .. rnı.ştı...ı-. 

l - ~lmf'klen cın,r. sevm h'n 
emıı!", 3 - ViiBy•.'t, Kalnıakt.:ın t nıir, 

Teııs' madd• n n ~!. 4 - Etek, 5 -
Tı'c<~ıbe etrnMt:, 6-rı.le\-kı, 7-Rcnk. 
Şaf~ı.~. Beyaz, 9 - Artnın vrrdiği, 
Eksık dr~il. 

21.00 KonuşınıL (Evtn Sa;ıt•) 

21,15 Müzik": Bt>ellı<>,'<'n - <Leo-
oore> Uvıerııı.i.rU (PL) 

21.30 TemS1l - Ki~il Aile Sauş taıpt; Sıcıl 'k3.ydın.a gö·e ya.pılme.ktadır . .Arttırmaya girrıx'k Jstiym 
(2!'>0) ~rJ pey alt.<Çe::;i \"IC'rl·c-r·kt.ır J\,fıtıl Bankalanınızda.n birin:n ten)'ınat mektu

b rla k31bı.~1 o. nu.r. Bır·k-..ı;ş t>t.it\ın vergıler vt.• BeJ.edıye res.mlerı ve Vakıt 
l('a 1 \tf' t.;iv z. l:;>edt--:i ıt: b·JJ~;l,.-e rüaıımu borçluya aittir. Arlttrma ~armamL'l8ı 

8/91942 ıarıııtıındtn .tibarf·n tetk'k: ~Wne>k İstiyenlerr San<itl.. Hukuk İş::eri Ser
V1Slnıdf' a.çı.k b;.ılund.urulaca.ktıı·. Tapu ~_l kıaydt ve sair küı.un.tlu iu.hat. ta 
zar• .ed.r \'e tattıp dosy~ında vardır. Ar~tırmaya gi~ olanlar, bunları tct
"'-"'- e1.h·ıck aaulııa çı•karıWtn gayr:mea;ı:ul hakkında bcrşıeyi ögrenmi'Ş ad ve 
n Jft.:+:, oloınu~. Bor•ncı arllı:ma 9111/942 tarihi,,.. )€sadü! eden (Pazartesi) günü 
ca a u urKioı. kii•n Sand•ğı.t:ız&ı saat 10 dan 12 ye kadar yapıl<:ıc3kt1r. Mu~· 
v.aı.::ka thalr y:ıpıln.-bıln'.'le'öı içın tefrlıf edilect'ık bed-elin terem.an alınması ıca.p 

•den glyı-iıncımıl mill<•ll<'!•y<!tiyle Sand* al:ı.ooğım tamamen g""1?UŞ olması 
şarttır. A·k..'ii takdırdc SIOn ;ııttrv.nın taabbüdü baki ka:maık sartiyle 25/11/942 
tar;h~ mıüead·ı (Ç&:rv-Jmba) etanU aynt m'!"bekie ve ayrJ saatı.e son arttımıaıı:ıı 
yeı;rlacak.tır. Bu arttırmada g:ıyrımenltlll t'n çok artıranın üstün~ bırakılaC'3k 
trr, J!ı;k.lal"l ı.tpu ScU!en:y!e saıbıt oi.mlya.n alaka()Qrlar ve irtifak hakkı sahi.pl<e

rı1rıın bu hak: Qrını ~ h·.iıS~!e faJz. Vt." m:ı:ari!e dair lddalarl!lı i~n tarihind('n 
ıu :ıre-n 20 gtln iç.11de < v ... :kı m4sb tt.~i.enyle beraber da,i,!"e'mlı.e bıld~rmeleri Jn
Eımc:t ır. Bu JiU.ı-ıeLle haKlan111 bı.d.rr.~ m ş ol...n!arla hakları ta.pu ı•cillttiylıe sa
bıt ol:'ruy.-ıt:ıl.ır t.ı:ş bcdcl'nm paylaşmasından hariç kalırJ.ar. n;m :tazla rna ü
""'t aı=k Vıt'yrnlerm 911/245 d09ya numarasile Sandığımız Hukuk İşleri Ser
v&S•ııt' mU:rac-aat etrn •fert lı.numu i!~o olunur. 

YUKABIDAN AŞAC.IYA: 

l - L~an, Ağacın kolu, 3 - İka
me~ah, K..:.n, Nota, 4 - Ut,."D'llY... \'3-
6113, 5 - Yer olmıyan. 6 - Kadı.o 

lem, 7 - Azımr.:.dan, Rüiubel Nota, 
!I - G&.m<' v:ı.;ıtası, Adet. 

Mtih:ı.mmen b•d•li (72C&O) Jiı'a olan .mdltı•l•! Ç•1*.o l.evh• 22/10/1942 Per
şrrr.be günü s.aat 1'5.30 da kapah zarf urrulü ile Anlrara Id~ bioosında top~ 
lıanan l\Ierkez 9 \ltX'u Komfcy"-0nca. satın alınacaktır. 

21.50 Müzik: Riyaseticum!ıur Ban

ckısıı.. (Şet: İlr.on Künçe:). 

:n.~ MemlUot Saat ~arı, Alam 
Hab.,.Jerl ve Bım;aJar. 

22.45/22,50 Y:ıı-mk:i P.rocram ... Ka-
Bu !.şe gir.n;ek 16.tiyPnJenn (485()) lira!ık muvakkat te-mmaı ııe kanunun 

tayin cttiğı v<'5ikaları ve tdtlitlerind. a~ gün.il saat 14,30 a kadar adı. geçen -· 
O\lnk<l BııJmecam.*1111 Ko;ni!'Yon ReLS!ığıne vem;ı Wıi lfi.7.ımdır. 

Hall..ıllin.lı Şelı:ll ŞartnamPler ( l) Jtra mukc:ıbil.indf' An:..arada h1t1lttz V'f' Hay<iarpaşada, Dr. İbrahim Denker~ 
.1 2 '. s 6 7 g' Haydurpa~a veznesinOen tt!min olunw-. (9612) Saç b:tkıını gtl.zelliğin es 

birinci !>llrlıdır. 
~ 

B"1l:klt Hastan~s1 0-vhi!iye Mütc
ha."'iS~l. H!!r giln saat 15 den son
ra n~""l'-otlu - AJ'2;camii, Sakız
•ğacı cadde.;. ÇöpHikteşm<ı -•k 

ı 
2 

ÇENGELKÖY 
E•A•FAIDE lst. Lv. Amirliğinden: 

Petrol Nizam ' 4 
N AD t R il REN 72 lik Harıson tipi müceddfıt veya müstrunl çorap maktncf.i aı1nacaktır 

Bu maki:ıcleri satm&:«. a.rzu ed'('nJer•n m ..ıfassa! te-kJif mek.tup1ann• bır hat-
ta zarfında Tophanedl' İst. Levazım ammiTliğme vemıe1erl. •9633., EDAIİACEMt Her eczanede satılır. 

No. 13. Te1e!on: 42411B. 
· " - " . 

.... ... 
s 
' 7 

ÇfNBTEMEL 
AL ••ıa L f M E 
"~ AIF • .Y E T ı ~1 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları İş
letme Umum Müdürlüğünden: KIZILAV -... 

DİKKAT 
~t Sa~: Sandıktan alınan ıaY'rin~ulü lpotdt ııö;~crme!c •«yen

Jer.c muhammınlerir.ıizin ko~ oJduiu kJ:yıreUn % -iO ını tccavU:z ebnell'.'f'k 
uı:<~ ihale b<'drlonin yan.sıno laıdar lıoııç voermeic ourıiyl kolaylllc Cöslt'J'-
mri<ttdlr. (9760) 

Satlhk Çadır Parçaları ve Yün 

1 1 L y CEMiYETi 

UMUMi MERKEZiNDEN 
1 EtYM:sğııt anbarlanmızda me«Ut 15 ton miktannda ça

dır partalariJ,. 4530 kilo yün %1. 1. 942 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saa( 15 de kapalı &arf uı.ulü ile .'lnkaH 
Yenişebirde Vmumi Merkezimlz biMSlllda satılacakftr. 

% - Talip olanlar yap~akla n teklife göre % 7,5 nisbetiude 
teminat vere•elclerdir. ~ 

g 

' 
A N B S A P ı•ı Ş E 
N Ei'F t S ~ O,_~.K 

8. OiŞ. 

K pUn. Çarkçı, şof~"r. yağC'ı. gı•micl, a~ı a-lınaoo~ır 

ı:=rlTI ~~~~~:a. İ..iıre m~11it~:nd<.<i B&Ş En.""pf'":.Ctö!'Lüğe 

Ağrıları Derhal 

M>IJ6p <Pr&iti 
:r.Ural'.'fı!atları 

Keser 

h3iz 
il An HEMŞiRELER OKULU 

DİREK TÔRLÜGÜNDEN: 
KByıtlar 15 Eylule kadar devam edecektir. Ortamelrtebi 

bit:imriş, ta - 25 yaş arası, sıhhati tllm olım taliplilerin Aksaray 
Haselci caddesi HemşWJ.er O kuhma möracııatlan. Telefon: 24483 

-- -- --------------~ 

lstsnbul Gümrükleri 
Batmüdü~üAünden: 

:Mul<.addeot-. İB:ri>uldo Sul'-lımttte kurulu ıaee say\}ı maaJ,yet ,.,_.,_ 

1111.~; haiz trdrota)cı ;!<.en belen nerede ol<Ntıı bliinrmiyen Abdıtrrab. 

man ve cew.ıeıı;,,e: 

Modrlerı, ırmıiyeti ..e neden ~ ~ 6446 stllf1lı 29 - 7 - 19'12 ır.irı l!t 3 - Nümuııel..: Anlıara'da Umunıl Merkerimiule \e İstanbul
·ı1a Ymipostıtbane tivannda KJzılay hanındaki depomıı•J 
lliüdurlüğünde görültbilir. ~~ 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün 
İCAllIN DA GÖNi'E 3 KAŞB ALl~ABİLİR. •Cwnl>ur•yet> ve 8533 ...,.ıı, 23 - 7 - 1942 g(l2ılü •Al'~ g:ı:ııetc1erryle 

~ ~ 

lstanbul Deniz Komutanhğından !·t:~oubı~! o~!ni~!<?~~t~~~~·~~~m~~d. I 
Don>2 Liıı&ınP ve Ged ]; Okulw. k«yrl ol.-n 1->lf>belt'rin geÇ<ı•t' sınov

i<ırı ı~ ve 16 F;fliıl 9i2 ırunleri yap1"""'ktır. H~ blr mazer.·t yWJııc..,. 
ge)m•!"'Cnl•rin imtohanları bugusrlernen ,.,,,..,. yapıiınaı. llü>ün talf'bı>l<>rin bu 
t..rlhlrro~ Kao:_a._lti itaY'l "" Jı;:.oW ı.om...yonııııda ... ı 8 cH! l>Wunmal•rı. 

muvaffak o!anl•rdan Tonnısi Deniz Ordll';:t e;,ı hesap 'e muamele mernı:ru ye
tiıtirilmek üzeO'e aJınocaktır, 24 Eylill 942 ~l>ino -T müroca.at ediln:osi li
'ln,dır. Lte.kl!Jenn kayı!. ve lıbul şart1'1.rı h.;;itkında malümat almak Uzere Ko-
mut&nl1ğım1ı.a. mUracaatl-arı. c9321> 

"9774> 
Yenikapı • Sandıkburnu 

lstanbul Defterdarhğından M. Çakır Gazinosu 
Kndirga TıW'be Yur'<l<ı binasında J"O.!\ılacait 2976.15 lira keşıt l>C<lelli 

ı.n.ı-r ,.; 16.9.942 C~ giimi sa.at 15 <le Mil;! Emllrk MU<luritiğünde ml1-
tto•ı..ıul koını<yo.nda -.;W. eluilllme ile ıha1e tddecekUr. Muvaldcıt W>Wnat 
223 liı'O 21 k11n41.ur, 

Sayın müşterileriııiıı va.ki ısrarı üır.eria.e 
Türkiyenin Seıı Kraliçet1i 

I' ~ , .. •r .. a U es ı.st('tdi;e.r;,. en a• bır taahhüt~ 1500 lira.lılı: bu ~ benz"r ~ yaplıgm" 
d1ı:iı idaırdıM'~ a~m~ o.~du.ğu Vf'6ik.a!ım-a ~ İstanbul v·.J.iıyetJ.nc n1U,.. 

n.eo<1tla ebo"l!mt' !ari>!nden tatil güdıeri hariç 3 liirn evv~l alıınr.ı,ı ehlyet ve 
"2 ~ a;ı T"o«ı.ret Odası veRıalannı lbru etme!eri mındıezidir. 

ve&<tekir Salahnttin PINAR 
13/9/42 Pazrıır günü akşamına kadar se
aD6larına devam edeceklerini bildirir. 

!.~. ~. Ba,-ırıdırlık ioleı-i l!"nel vr hll'Olı e rmııı ııaı<ıı<ı-
eD>r; ve proje lt1'Şl:t hü1'saeeyle buııa!Wle!errl diier evrak Milli Em,/lıl< 
:ıJJ.ciiW.....- ~d:>ilir. <9428> 

Deniz Levazım Satmalma l 
Komiayonu 1liıılan 

5000 GUverle r~ 
l 000 A<ı>te>tııant !u-çtl$1 

5<>0 Ta.illa ~ı 
1000 BNnda flJıçası 

lQOO Borda 
iOOO C&""'91r 

1 - TllhnW> od.uııarı ~ bedreli 
3143 lira 72 kurll!i o!"" yuk.ardıa ...,. 
ve mıl<taria<-ı ya..ılı lu>ça.lıırt llJl.9i2 
Çu.ına ı:iinu saat H de pıızarhlı: eıı:
oiltrnesl ys.pılacakil<, 

2 - Kan ~minah 471 bra 60 ıru

"llP oluıp şartnamıeeı vr nümuııeıi her 
gun lcom-İfl\Yooda ~lebıhr. 

3 - hıettli' eTin beıl!; Sl.Sı v~ &a.a tıp 
K........,afMa bulım:ın Joomloyooda 
i:ra.zır bu:lurun.ı;an. •9'i7b 

RAŞlD RIZA TİYATROSU 
Halide P~kin beraber 

H alrfarn saat ıı:,wı aıı Hari>iye
cıc BPlvü Bahçulniıı alaturta ~ 
m.'<Jda. 

Bu Go°" 

HABiBE TEYZE 

• 
lstanbu! Defterdarlcğından: 

D~ya No.. Nev'i. :U.uharmne. 
Bedel Tçminat 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk 
BiWmliğinden: 942/708 

Yaıımin, Yor~ ve Kootımtin, 
Torna aleyhlerine ikame ettiğı 

51217-1114/2:1 Mocld')·•köyuncı.. 2 patla H> ada l parsel l<zalei şuyu dava.sıınııı cereyan e-
No, lu 64 nırtre ınuraiı b&ı anıa 64 6 den muiıaS<emesi €t>llasında: Mfui-

23 Mec;diyel<ö,Yünde 2 pat:a 12 ada 4 pamel dcialeyıhlerden Toımanın evvelce 
No, lu 244 metre mur<lbbfıı arsa 488 37 A 

28 Mt'Cldyeltöy()nde 2 palıa 29 ada. 17 pa.,-1 Tal<Birın Ayaspaşa cıçeşrne ookak 
No. Ju 4165 'metre mura.bbaı ar».> 1600 125 Alın:ıetağa apartınıanın.n 3 No.lu 

29 Mecodoyekiıywıde 3 paf :a 15 ada' 1 parst>l daı.resilllCle iıkanıet etımekte ilken, 
.No. lu 446 metıre IOO.l'&bila: "'""· • 669 Dl !halen meı:ıkfır ikametgah<ta bu-

30 M<'<:.Wydoeywııd.e 3 p:ı.fta 15 ada 5 paı'Sel hmmama.~ı ve nereye gittiğiillİ bi-
No. lıu 94 mı:tre murabbaı a,-oa, 66,40 6 len d&hoi bulunmaması hasebile 

32 J.Iecidiy<•'oö;"Ülde 3 pat•a 16 ada 3 ı>aııscl mumaileyh Tama Sitemaıtıiıya Pav-
No. lu 990 metre manbbaı arsa. 990 'lS 

33 M"c'diyrköy!inde 3 pafta 16 nda 5 pa-l lopuluya muhalroınenln hülkıüm 
No. ı.u ı~ıwı metre rrıurohlıaı ..,..., IMMI ııu saflı.asına geldiğinden bahisle 

34 ll!l'Ci<hye'<öyünde 3 pafta 16 aria. 6 parsel ilanen ve on be'] gün mıüdkletle 
No. lu 2447 metre mtN'ablı"1 .,... Z447 ıu gıya,p kararı tebliğine maohkeme-

37 Mec'diyek:öyiıınde 3 p.ı.!ta 17 ada· 4 paı'f>el ce karar verilmış olduğundan 
No. 'lu 1279 meL-e · -·• arsa. ırı~ 9e muıhakeme!Wl muallak bulunduğu 

38 M...,;<JiJ'i'k'öyijnde 3 patıa 11 ada 5 parsel 29/9/942 tarfuınıde saaıt ıo da mah-
No. 1u 2466 rntlre murablıa· aroa. 24G8 1116 

63 M~-~ 4 pafta 2 ada 14 pa-ı kemede hazlil' bıılıu.nması v~a bir 
No. lu 214 metre murı tıbaı arsa. !142 49 ve-kil göndermesi, aksi taıkıılirde 

M lllecidiyekôyünde 4 pafta 2 aruı 15/1 par- g1yabtma mulıaıkeıneye devam 
sel No. lu 288 ,,,.,Lre m,~.-abbaı ana 6&4 62 olunarak karo.r verileceği gııyap 

!iŞ M•c-diycköyüncı,, 4 patla 2 ada 16İI pao-- .kararı makamına kaim olmak ü-
S('! No. lu 476 nl<'f,.., rnı;rabbaı arsa 1428 106 zere ıliın olunur. (5030) 

Y .rıd:ı. yazılı ıaY"i mcDP:uller 23 9 942 C•t'l"~a ıOııü s .. t H de 1---------------
Millı EmiA« :ıtud.irlütüncte mıüteşP-~:t:l kom~·onda ayrı ayrı ,.e açık arttır· ZA.ri - 957 Tek Yük arabamın 
ma ~e satılacaktır İrt"'k';Jrrin nilfı .~ htl·,·l~· t cCızdanları ve tem:nat mekb,..,'a- p?..""ı-kas.t kay.boldu. Yenisini alacağımr-

lrlyle birlikte ihal• saat nci<> komisyma ve f•tUQ ı.ıııhat .çin Mili! Eml~ ıı.ı;ı.. dan pl;iiranın htıkmti yo:.-ı,ır. 
dil.rlülilno mürac;ıaı:arı. •957i> Sol•n o;r u Mo•fürıet GÜLER 

i!An cdil"'1 cl303> Jlr.ı. 89 kı.ırn.,un 1723 sa)'1!ı kanunla ıöstml.En •30> tıı'.inl"lilı: 

.ınüdodet zarfıT.da ödcmcdlğinizden bu paran nihayeı dl» etin ;çmde vtzrı<>

HiH!IZSlZD.r.ıJltı miu yatınnad>t;ıorz lakdird.e, Tahoill E"""" Kıını.nu bük:timlttine llÖre b"1ı:· 
kınızda takibat yapılacatı. tebliC 7eı:rinıe bim o:'.cnıak ü:ı.c.re ilin olunur'. (9784) 

TUR AL , HUSUSİ 
Koo...,ri""")r·r\ Mrhal k.,..,., H.er 
<'C:Z.lneC<e kuttltitJ 35 kuruştur. v 

YUVA - İLK Kız -ERKEK S;.L.•· ve ~ımıuh:ırrirı Etem izzet 
Be re - N!'Şriyat Direktörü 

Cevdet K.ARABİLGİN 
SOS TELGRAF llATBAASI 

Türkçe - Fransızca öğretim. Jfuvada yenilik, bu yıl 
orta kısmı da açılacaktır. Her gün kayıt yapılır. 

litanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan 

D~"!lrl:ç eti 

K•ızu eti 

Sığır eli 

Toz $':ktt 
Ke:ın.e ıek.L'r 

Pirtllç 

Nohut 

------

Kuru çah !aıru ·Yas 

Bar~a > 
Yee:ıl mercim• k 

Kı rrr.ızı mcrcim<~ 

Sadeyai: 

Çok 

4000 

800 

2000 

3000 
3000 

5500 
1800 

3200 
800 

1600 
: ... .ı;o 

Mı.kdarı 

Az 

3100 
450 

1300 

2100 
2Httl 

&200 

1440 

2400 

2790 
3i20 

•500 6050 

1200 84ii 

2600 1216 

450 136 

1200 75~ 

250 147 ---
1700 5395 H 

Muhammen !".atı 
Kuruş 

130\ 

IRO) 

120) --- ---
93) 

114) 

!10) 
47) 

311) 

17} 

47) 

42) -------- -- -- - -
199.82 

i11ı: tem;n,ııı 
Lira K, 

B"il 

465 75 

686 o:ı 

4{'4 64 2700 

2100 

1500 
l;-OO 

---------
Zoytı:n:;rağ 

Zryt:n ta"""' 
Srıbun 

Ek.ınek 

Yumuı·ta 

Silt 

~ y'1-:;urdu 

Silivrı yoğurda 

Bılyn peyn1r 

Ka.şn peynır 

30000 

10000 

2000 

1700 

1500 

1500 23H 

1100 1080 

1100 1290 

23000 

11000 

1300 

1300 
1100 

4800 (Naı'h urrer'nden) 

750 

800 

2n 
79J ----------- ---

1200 800 1620 

800 450 1536 

134) 

72 
6G) 

16 

5 

40) 

18) 

53) 

135) 
192) 

---· --~ ---------------~· 
Kavrulmu# !ındrl< 

ÇrO:.~k<» ilı:llm No 11 

Çeklrdeksl-z iloz\im No.: ıı 

Çam !ıstık 

Badem !çı 

Kuını iDcır 

600 33C 870 t 5) 

400 ~o uo ~ı 

400 230 2'76 69) 

75 50 120.75 161) 

65 46 123.51 190) 
soo s:ıo 2sa 48> 

Cevlz:içı O'V'lf 2:ıo tD6 99) 

Kunı k&YJS> çekirdekli 300 150 480 160~ 

Kuru kay .. ı çric•rOeksoz 306 15-0 480 leoı ---- ---- ---~-~---~ ----
Odun (Gürgen) 250 çeki 180 çet<l 22-00 8801 

Mangal lroınüru 3800 tao 3000 ltiloo 4:rl 11,5) 

388 80 

3GO 

56 25 

HO 02 

236 70 

254 ... 

197 77 

ı - İıstanbul Kız Öğretmen oktjunıun IIIl&llinı .., pamiyon kı.oımlıı.nnın yukarda cino ve milrdarlariy!e "'"
hnmm n bedeller< '"" ilk leınJnaUıırı yazılı yiyeoelı: Ye yaitaca!claTdruı (El, ıoeker, lroru 012ak, eadoeyağ, ucyt nytıoi, 
••bun ve r.<>ytın ~~inin) 31/8/1942 güniiOO,., ~lı zart Ye a.ç.ıJı: eitSl:llmelerdon yalnız odun v~ manral k.<i
milriloe verilen !ıat yü!<sek ıöril.ldüğülld.en ve diğerle<'lne hiç bir iırt.elclı ç:kınadığından (Et, ,elter, lnıt'\. erzak, 

ıacH!~t. ze,.t>n :ra:. •abun ve Z'f!,t!D ı..._iıılnl patZ&mtı ve mütebaltisin.n açıl< e'osiltmeerı on ı:ilıı "'°tı!o k 

10/9/Ul42 perşenıbe günQ saat 14,30 dalı tlibıırftl &yotlurıdo İstiJtlAI caddesinde İsUıobul lisel.er muhaııel:>ec F
t>nd.e topJmı,,,n kom'°Yondll ilıale-lfl-t yıı.pılacakt>r. 

2 - bbelııliloc ili< l<'minat}arınt beJU gOn vw sanlte.ı ev..el mezkllr ıxwhaoebe v<2ll<lSİnC yatırarak ı..m;n.,t 

ına.lobu~ını Yıl lH2 il'~lf,IQ "'t Ticar;ıı 0~ ~iluı.Jariyie blrlıJıle lıı>ıt.l,rocıa celmeleri Udn olllDllf, (9618} 


