
,, 
SATI: l!llNE 

20(16 PERŞEMBE 6 
-

' Tesis Terih.· 
SA1'1SI 

n.<t. Kı..tıı!l:u 

1936 ' L 0. 

TELJFON 8 TELGllAF 
-- -

' Ba., M. ZOS%1 
lıkteşrin 1942 

İsta.obnl 

İDARE %3380 Son Telça.f 
1 

ADRF~: 5 AJUl "E: • 
I! --

caııaıot' u 
j N'..lru,.,srnaniye KURUŞ 6 A:.lık: 75-0 

C.d. )llo 54 ~ Avhk· 40" 

Sah~ vr Başmuh3Triri: ETEU İZLET BENİCE . ... 

'~~HM! 
Gazeteye ırönderilen evrak iade ed!lmez 

- - -
EN SON T~LORAFLARI VE BABERJ ... EBI VEREN AKŞAM GAZETESİ 

Hükumet himageediiecek sınıfı 
Qavaş yavaş eliyor ve buluyor 

H ükfımet'in iaşe mes'uliyetini Üzerine 
alması gereken ıanıf ordu haricinde 
1,5- 2 milyonu geçemez. Bu zümreyi de 
hükumet kolaylıkla koruyabilir ve bizce 
o yola gidiyor •. 

ETEM iZZET BENiCE 
Hükiımet iaşe politikasında ,·e 

hayat pahıı.l.ılığı karşısuıda ne.reye 
doğru gidiyor?. 

Biı tün elkoymaların kaldırıl
roa~ı, tahditlerin ~özülmesi, satış
ların scr!ı<-st bırakılması, hatta 

ekmek ,csikasmın luıldırılması 

karşısında 2ihiıılerde türlü türlü 
düşün.:clere ıoI açılıyor. 

- Ekmeğ"ıı kilosunun G0·70 ku
ruşa salıla<:ağı söylenlıl.en bii.ku
met hianbul, Ankara, İzmir gibi 
şclıirlerdc vcsıkayı nasıl kaldır

ma} ı dii.,ünüyor?. 
Diyenler olduğu gi.bi, 
- Acaba hükumet işin tutar ve 

tcd'lıirle önlenir tar•fı kalmadı da 
herşeyi olnruruı mı terkediyor?. 

Diye düşünenler de vardır İlk 
bakışta bütün bu d~n.celerin 
yeri ve hnkkı vartlır. 

Ancak Tüdriyrniu. bugünkü 
fu.rumuru umu'lli~d halinde göz 
önü.ne get;ri~e müliılıaza ve serz
&i yolu le hükUnıeti şöyle bir iaşe 
p;,litikası çerçeves; İ\inde gör
ır.ıek mümiriinclür: 

Layık ola o korunma 

tedbiriui alma. 
Bu al3yık olam )loruma. yı 

ıöyle iz.llı edebillrı2: 
Türk halkının 11.000,000 u köy- 1 

lü v~ çi!tçidir. Y~ni b'cı.ıat müs
tabsildir ·:ı-1 milyonu da şehirler
de serbest mesai ve serbest kazanç 
,ekliole kendilerini besliyenl~ 

dir. ki, bunun içinde tüccar, anı· 
kat, diş tablbi, doktordan bak.ka
la, nalbanda ve boyııcıya kadar 
.yülı.sek, orta, aşağı kazançlı bü
.tün serbest kazanaoJar vardır. 

Harbin tabii icapları ve zaru• 
retleri d:şıLda bu lt-15 milymıJuk 
külJ.enin palınlılık ıakaınlarınm 

ifadesi ne olurs& olswı bir maişet 
tazyik ve sıkıntısına maruz bu
lunnıadıklan muhakkaktır. Piıriıır 
oin iki yü:ı: knrnşa çıkına&ı karşı
sında lru vııtanılaşlarm her biri de 
gelir ve giderlerini az çok ona 
güre ayarlanuşlardır. 

Köyfü buğdayını, yağını, bul
gurunu, yoğurdunu, pirinci11i, 
s.eytin..ini ,yünüırü, hayvan1nı, çel
tiğini hulasa berşeyini günün fi
• tına göre sahyor, alacağını da 
ona göre fialll&rla ahyor. Alırken 
ele sattığına nazaran yine ttbine 
beş on kuruş kalıyor .Köylü ve 

müstahsil Türk.iyede hiç bir za
uıan bugünkü kadar çok par& 
giinnemiştir. Buna mukabil köy
lüden miibayaa eden ve miisteh• 
Jik piyasalara aneyliyen 2incirin 
her halkası da bayat pabalı1ığın
dau ve rakam yüksekliğinden 2ll· 

urlı değ-ildir, karlıdır. Çok ka
zanryor, çok sarfcdiyor, pahalı 
alıyor, pahalı satıyor!. 

Enteleklücl s..,.bcst iş sahiple
ri de iicretlerini pahalılığa ve 
yüksek rakamlara göre ayarla
ınl>jlardır. Bilfarz bir avukatın, 
bir ecucıoın, bir ~işçinin, bir he
kimin ücreti 1939 kazancı değildir. 
En az iki veya iiç misil farklar 
kayd~tmiştir. Herşey buna mi

saldir. 
O halde, btilün hu sınıflar i~in 

hayatın pahalı Vela ucuz olması· 
nu;. te"ir derece derece ve muJı· 
telif öl~üler i~iude ~·oktur. Para
nııı bol ulu~ıı, kahir ekseriyetin 
alıp vernırJe kolaylığa sahip 
tıulun~u bütün bu sınıflar için 
alı)vcrişte lchd" küçüğiinden en 
biiyüğüne kadar kazanç bırakmak 
~cklı ile sürıip ı( tnıektedir. Bıı 

sınıf ;çin pahaJ.ılık değil, bnlama.
mak ve ekalliyet lehine Üzerle
rinde hükumet tedbirleri ile mü
dahale yapmak sıkıntı mevzun 
idi. lliikümet:n serbest iktısadi 
rejimi müdahaleyi kaldırdığı ve 
mc\'cut ;;: lan· her maddenin piyasa 
ve pazara çıkınasıoa vesile ver· 
d 'ği için bu sıkıntı da k.alnıamış
hr. 

Fakat, dünya b?thranı , . ., harp 
başlar ba~.Iaınaz parıı politikasın

dan ba,,Iıyarak fiat polihksına, 
ithal politika.ına, miinakale po
lit.kasına kadar ba>.ırlıklı, planlı 

ve teşkiliHh bir hakiki koordinas
yon ve sistemle derhal işe girişe
mediğimiz için bı~iiukü ikiısadi 
ve mall durumuıı biitUn yükünü 
omwzlarında t.~ıyan ş'mdi 2-3 
milycmluk bir kiillcdir. Onluyn 
Jıcr iki sınırın da dışında tntuyo
TWZ. Çünkü, Cumhuriyet orc!usu 
bugün rliinyanın en mükemmel 
ordusu hal.nde b"'lcnıuekte ve 
kabranrnn :\fehnıet evinde ve 
köyünde bufoıııadığı, göremediğ< 

refah şarlları içinde bııJunuınkta
dır. 

O halde, bugüoUn. icapları için· 
de hiikiimet 2-3 milyonluk küt
lenin omuzlarındaki yükü l>af.f
letmc imkiıt> ve tedıbirini bihak
kın alabilirse kışe Y;ı ge~im ;,<iiç
lüğü bir bay il aı.alm~ ol:wak, 
demektir. 

Tabmiu ediyoruz ki, hükumetin 
tutumu ve gidişi de bu hedef ü
zerindedir. S..yın Başvekil Şükrü 
Saracoğlu büyük b.r cl.'S8retle 
buhranın içine girmiştir. Bıı umu
ml ve had buhran içinde il<"l"iye 
ilerliye, saiı solu tarıya tarıya 
asıl dardaki sınıfa yaklaşmıya ve 
o sınıfı ele alnııya başlanıı~tır. 

Belki, bu 2-3 mi.iyon da tarana 
tarana buhrandan hakikaten mu:z
tarip ve darda sınıfın adedi 1,5 -
2 milyona kadar inecektir. 

İşle, Saracoğlu bu 1,5 • 2 mil
yonu sahih bir tefrike tabi tuta
bilir ve onları koruma tedbirini 
alabilirse bütiin da\•a kökünden 
halledilir ve palıalılık harp zanıa
runa mahsus fakat milli biinye 
ıüzerinde tesiri gayrimabsüs bir 
nevi para busllSiyel ve fantezisi 
hükmüne sokulabilir. Bu 1,5 - 2 
milyon hakkında biik\ımet ne yap
malıdır, ııe yapabilir?. 

Zannediyoruz ki, bu 1,5 - 2 nıiJ... 

yo-n başta devlet memuru olarak 
devletle ilgH> olan ve devletten 
eldığı ile yırşıyan her ne,.; nıe· 

tnıır, miistalıdenı, işçi, enıekl5, 

.dul, yelim 5u ve bu ile hususi 
ınıüesseselerde sab.t ve mahdut 
gelirle çalışan her nevi müstah
dem, i:ıçi ve kimsesizlerle, hakiki 
-ve işiz fakirler, dullar ve y:ıptığı j 
işin karşılığını behemehal değiş
mez gelir ifade eden vatandaşlar
dır. 

Hükıimet bunlara: 

A- Giyecek, yakacak, evinde 
kullanacak ve yiyecek maddesi 

olarak her nevi kendi mamulat, 
ıistihsalat ve masnualını vesika 
mukabilinde ve ma.Jiyetine 

B- Her türlü ia1:e maddesini 
'Ve ekmeği vrsika nıııkabfün<le ve 
maliyetine 

Verebilir, nııkiJ ücretlerinde, 
mektep iicrellerinde, kiralamada, 
şu anda devletçe ıCası mümkün 
olup da aklımıza gelen ve gdmi- 1 
yen her imkanda te•lıiliıt, tenzi-

1 

!at jiösterebi);r ve bun~ org~nizc ·, 
(DC\. ... !l~ b ... 41 SiJ; 6 en) 

MOSKOVANIN BiLDiRDiGiNE GÖRE: 

S aling ad uharebelerin
de 100 bin iman öldü 
Şehrin ~ıimal mahallelerinde, Ruslar şiddetli Alman 

taarruzlarına rağmen hala dayanıyorlar 

Bayram Günlerinde 
Posta hanelerde 

Tatil Yapılmıyaca 

Moskıcwa, 8 (A.A.) - Yan resmi 
bir kaynaktan bild.iri)d;ii;ine &öre, seç
me Alman askl!rl~l'lndıen mürekkep 
ibıilcum kıtalarına mt'nsrp 100 bin kişi 
4~ güıııdeıılbcri dbva.m eden 9'alinerad 
muharebesinde ölmü§lür. 

k•~;::,, 8ı:v~ı~~;;uın~:'~:ıan IMU00 T'T:'Efl°KLER 
.,ehrln bınaları= toıı.rruz eıımek<te<lir- 1' 

Her merkezde Havale, Paket 
Mektup ve Telgraf hangi 

saatlerde kabul edilecek? 
Memurlar; munzam! 
yevmiye verilecek 1 MİLLİ ŞEF ler. Siperlerde yerlermia buıunan Rus • • • 

==.k~r~;~ akınlarını peJc NiHAi ZAFERi 
Don vfıod;ı;itıden ceçerrk sta(;ngr:ıd 

müclafilerini takvlyo elmoeğe çalışan 

~ kıtlan m"""'lerini ıslah r~ 
]erdir. 

Şehrin Şimal Batı Jresirnlnde Ruslar KAZANIRSA 
büttin Alman taaTirt.ızlarını gcırf at-
ıruşlar vr mevzilerini ..ağlaınla:ıumruş- • • • 

WNDRAYA GÖRE HABP VAZİiE'ri 

Lomira, 8 (A.A.) - sta(.ingmd şelh
rlnin Şimal maha<Jelerm.ı.. Roo!OT ~ 
detli Ahnan taarruzlarına rağmen mcv
zllerlıı.! mulıafarıa etmektoo;r)er. Bu 

lard.ır. 

K~da bir mrtııa.ı Ruslar ye
~ !Jle'V2ilere ~imek .m('d:n1I'iye-tin
de kaf71UŞJardır. Ditcr bütün Kafkas 
kesimlerinde Rus kır:voetleri düşrnall'-

(Devaı•u Sa: 3, Sü: 2 de) 

Almanya Artık Her 
Gece Bombalanacak 
Bir lngiliz gazetesine göre : 

Müttefikler 
ise 4300 

şimdi 8500, Mihverciler 
tayyare imal ediyorlar 

Lo.ndra, 8 (A.A.) - Sal.ı. gecesi 
İngiliıı hava Jrnıv'\·etler>ne men
sup 'borr.lba uçakları AJanapyada 
D;enl:><uok şehrine taarTUtZ et
mişleııür. Pilaill.ar bu akıruın tc=..m 
bir muvaffaki:yxclle nelicellıendi

ği sıöykmcktcd:rlcr. 

Alt-.ın bulu1.J,u bır groede yapıl
m1ştır. Hedd•n üzcrı açMrtı. Ta
"'1rUl1. üç çeyre.k saat dev""1 et
ıruşt.ir. 

Lon drada n öğren il.el· ği ne göre, 
mmtrıJt>bel hava ak.:ınları hakkın

da yeni kara.ı".ar alınmı.şt,,r. Ara
sıra binlik afinnla r ya ı:wna.kllansa, 
her gece bu nevi akınlar yap
mak d<ıha faydalı görülmüştür. 

Bu gc-coe akınlarında uçak adedi 
güınden güne fazlalaştırılacaMır. 
İKİ TARAF NE KAD.~ UÇAK 

İ'MAıL EDİYOR 
Londra, 8 (A.A.) - Star gaze

tecinin havacılık müııcklkiıd; Ri
ohard Haestier'in yaptığı h.- he
saba göre mi.htefik~er şinırli ayda 
86{)0 H! m:ıl-J1·er dev l~leri 4300 
tayyare imal emıektedirler. 

UÇAN KALE (ÇOK DAYANIK-
Lİ) MAKİNE 

İl'gi?tercde 'bir :mahal: 8 (A. 
A.) - lngiltcrede bulunan uçan 
kalele.- kumandanhğı neııdiindcki 
Asoo<:ialed Press muhab·ıri, Fran-

(Dl<'·amı Sa: 3. S~: 6 df) 

Ingiliz sirleri bugün. 
zincire vurulacak mı? 
İngilizler gece radyo ile Almanyaya 
hitap ederek, Alman esirlerine fena 

muameae yapıEmadığın• bildirdiler 
Loaıd<a, 8 (A.A.) - C. B. B. : 

Jl.lar.s der.;z:r.dckı adal;ırck Br.i• 
' tanyalılara fena muamele yapıl-

d>ğı hakkırda dı.nan ba.ber1er 
Cumanesi günü Şerj adasına 
yapılan ufak cl\ü.de bir taal"!'lJl
ra elde edilen b'" Ahnan bey<ın
narr-csi ik tahalolrnk etımişıir. 

Bu beyannameye nazaran 6() -

70 yaş hario·ndeki tekımil er:kck
lerirı ailesi efradı i\e A'lmanyaya 
tehçir edi;d ıkaeri anla.~,fuııştır. 

Bu sÜ'ı-gün ·b'r mi1h1et verilrllJG. 
ten şa.nra geçer; hafla vuku bul
rrus ve G~ıeı-r.cseyden 900 cııkek 
wrİa götürü'1mlt~tür. Bunlardan 
ikis> gitreiycr~ >Jıtihar etımı ~. 
D·;;.hn. ci-Ort yi;z ki-ştY'lin gitmesi :r 
cap ctınıektedlı". 

Bu taarruz; s:ik sık \"e muvaf
fakiyctqe yapılan ,.e net"celeri 
hakkı.nda hiçbiır şey ,;öy}enm,yen 
n()(mlal müteaddit harckoellcrder. 
lizi idi. Fak•~ gece Al'rnaı:iar ba
zı tefenüat ~~a\•cs>le bu taa'!'Tuzu 

(De"mı So 3. Sü: 3 del 

Giride şiddetli 
bir hava akını 

Londta. 8 (A.A.)- Mısır cep
hesinde karıı faali~ di yoktur. 

l\Iüttc[ik bn"' kırn-etleıri ise, 1 
Giriıte bir bava alanıııa truırrU2l 1 

etınişler ve yenlr dağınık lıııln

ı:.aıı u.çnklara 1$a'Jctlrr k.ıydet- : 
mişlerdir, 

Çanta fiatları 
yarı yarıya 

ucuzlıyabilirmiş ! 
Saraçlar kooperatUl 1 

Ticaret MldQrlGğl-
ne maraacaat etti 
Mtdcte-p çantası ilhHyacım <t>

rnin etımck ürwre şehrimiz .sa
rac:Iar koq;cratiıfi. 50 .b'.n yeni 
Ç'-ın1a iırnalinc karar vermıştlr Bu 
l"l'iktar her y.L Şdhr:miz:de satı.lan 
çaPtaya tıf,;;:,bül etar.>ekte-cür. Pi
y~sada !halen 1500 kadar çıı;ınfa 

vardır. 

Bu yeni imalat öçin icap eden 
30 ton beyaz muJıavva ile 25() ıxıp 

kar,ıt ,"t? 400 kilo rı:şası>.ı::oıın ve-
·~ 

ri.:•nesi Ti-caml müdü~'.'iiğünden 
is1cnilm>şt..-. Fa·kat ancak 8 ton 

nrnJ<awa ver!\l'ğin.dcn saraçlar 
kccıperatil:i d'fjer malzear.eyi ve 

(Devamı Sa: 3. Sil: 3 de) 

Laval Pariste 
v:şi 8 (A.A.)- Paristc bııluıır 

makta oLın Başvekil Lami, işgal 
altııu'p bulurum rran.<.:ıda çık

makta olan ga'fctelcriıı ha~ımılıar 
r:rıe- ini • ttt"gnon s.r..ı·a3 ınd.ı ka.· 

bul etrn1~tir. 

Harp mücrimlerinin 
mütareke şartı ola
rak teslimini iste-

yecekler 
Lonc!:ı:a, 8 (A.A.) - C. B. B. 

Nlhai zafer kazanıhncaı haıııı 
ır.t~crim!cri için .bir kcımisyon ku
ru1:n.~ının kararlaşt:ırilldığı diin 
par?:,mer. a ilan olınımuştur. 
Bu h.aı İ.s}lll' müı::tenk mfüetler 
az.as;.ndan ~Ca.rE-t olacakta-. 

Ha:rp miicı ımleri bir müııoreke 
şaI<'ı olaraı< ,.e yakalanarak tes
l.iım edGecektir. Bu tek.liıf Rus, 
Çın, Hindiıt.aıı lı.ü.kumetlerine ve 
tara,!,;ıilar~ göndc-n!m:şrir. Bu 
teklif RuzvElt tarafından da dün 
iltn ed ibni§tir. 

---<>---

". Istanbulda 
Karne usulü
nün kaldırıl
ması doğru 

d v ·ıd· ' egı ır .,, 
Vali, Ticaret V eka
letine bu husustaki 
mütaleasını bildirdi 
Dkınıek karnesı usu!'iinün şehri.

mizx!e de ka!<lınlac~g. Jı,:ık.kında
k1 haber!erın şayı olunası üzeri
ne bazı fır.nc:4ar frxsattan ist"fa. 
de ederek nok ·an vezinli elJ..-ınıek 
ç>k .. .,m.ığa ve ıır>ları b•rikliirer€k 
il.ende fazla ı:a·~:ı 5aımağa ye -
1enırn~~Jerdi:r. 

D1ter tar<i!tan dii.n Tjca.ret V~ 
kaJe-ı; tardı:na~n Vali ''e Be~"'1i
yc R<i.sir.( gÖJ'lderıkn bir ıezt'ı<e
re ıle ekrn<:k mevıztıu hakılm1da
ki alınlY'ası düşiiı1ü'f'n l<.clfoirter 
hakkında rr.J1akaıa.- sorulın~ 

tıır. 

YaH, bu 10.t .. royr el<tnei:,~n 

karne ile veriJımcsire devam e
ditırrBi~.:e şe-hr:n tkmc·k n:esclesi· 
n:n kükiliıd<·n ha•kC: 'ııniş olacağı, 
aksi takd;rde senbe<ıt. saw;;ın şe

h ·rde çc« rnüt;ı<ül durumıla;ra se
bcb<y~: Vfrcce~ ya!ul'ioa ~vap 
voım :ştir. Vali, karnes:z ekımek 
sa.tışı yapıJd,,i;ı güıı'lerde karşıla

şW.an gü\'lü'.kıleri -ve önlenemiyen 
y"Ocsuoılukları da Vdtlıiete gön
derclii,i rni.ital'-'asında belirlmiş!ir. 

orveç'te ve 
Fransa' a 32 
kişi daha kur
şuna dizildi 

Lor.dra, 8 (A.A.) - Trondlbe
:m·da dün 15 ki§i daha kurşuıııa 
diziJır,i~hr. Geııginhık devacm et
mckı::edir. 

Lo1'dra. 8 (A.A.) - Fransada 
Li1~cs şeh!f'indt> 17 i~ı silaih taş.ı
m•k ve Bol,,e,· k lehinde bulun
mzC< suç" e idam edilmiŞkrdir. 

PARİSTE BiR Sl. 'Eı\1ADA 
BO!\>IBA PATLADI 

Y ~ . B (A.A.) - Pariste, blr sl-
1'<ırn. a bır bamiba pa hm bir 
k2c n )it a ... rnc: n ep 
Cı.tnL ~u,. 

Bayram ari!&si Pazar, bir gün ~li 
de Cı.mıartesi gilnünc 1c sadü! e\tif ;çin 
Pasla Telgraf v• Telr-!on İ.iart.W izıc!ı-
hamı önley";«k t~clbh-1 er a:m~ıı-. 1 

Bu 1ıe.dbır.rrın b~ında; bUt.frn J)Ot.("''"' 
hanelerin Bayra.rn. arlf~ine isabet 00.e;ı 
Jıu tatil günleri de ve Ba:yrıım iç>ııde 
~li] :yapm:ıd.an tekmil 'kadro6U Jc ça.

lışm.ak karar?nL a1ma-ı::.ı gPl~edh·. 
Kararlaştırılan şı·kle göre bu Cumarte
si, Pazar ve Dayramın ü~ gününde 

lf"hrln mı.ibteht yerlerlfld,..kı posta mer
krz.!rrinin çal?Şma saatle~· şunlardır: 

Dün öğleden sonra 
Belediye seçiminde 
reylerini kullandılar 
Ankara 8 (Telcfımla) - Milll 

Paket ~anesi ta ı 8,30 - 12 ve 
13 - 17,30, Hal ı;ıo.tah:ııı sı 8 - 12 
ve 13 - 18 d .. 

CDe~aım E•· 3, Sil: 4 de) 

Şef İnönii, diiıı saat 17 l:uçukta 
belediyeJi teşrif edC'Tcl< Vali ve 
belediye rei>i NNzad Tandoğan 
tarafından karşılanmışlar ~., in. 
tiha·p sıolonıınıı teşı·if edere"., te
zabi;rat arasında reylerini ,,.,,ıı,. 

ğa atmışlardır. ' 

Anka.rada beled'\"e • im·nır 
hararetle de,·aın edümekıecı;r. 

Fatihte Kanlı Bir Cinayet 

Bir m Bahçı an 
1

de~irle dövülerek 
öldürüldü! 

Miras yüzüııden bu c·nayeti işli. 
yen katille arkadaşları yakalandı 

Eı.-•c:ık< a.kşam FatıMe kanlı 
bir cinayet ~lenanşi ve genç bir 
bahçıvan İl" şa,h;s !<:rafından de
mirle dövülerek öllü.rü.imüştür: 

Fatilııe Hacı Ü•"t?yz mahal'ıe-
sinde cltuıran ve o cıvarda bir •bos
tanı bu:lunan 25 yaşlarında Sotl
ri ismindeki lbu bahçıvanın bir 
müddet evvel anııe91 ölırnüş, ken
di<;i.ne iMiya.. ka<l.mdan bir hayli 
miras ka'm ışltı:r. Fak&~ .bu mirasa 
Sot!rinin akreı:ba~arı:ndnn T~naş 

is:n nde diğer bir bahçıvan da 
ort0::k çıknnJ;t:r. 

Bu miras pa;•laşmas1 y.ü.ziiaı-

(Dcva.nu So: 3. Sil: 4 del 

Bir Bulgar Fut bol 
takımı 

şehrimize geliyor 
1 Sofya mı..ıte t funbd. tak:, ı-

nm şchrtmı- c geirııe'i ;ç;n ) itpl

lan görü<;tme'ıer rniı<':ibct bir oaf
haya varmJŞ"ıı-. Bul.gar fı.: bolcü
!eriın Ciiartıuriyet bö')Tamıtı<la 

ge erek BPşık1aş, Fener ve Fe
ner • &ş:ktaş muıhteliti ile Uç 
maç yapmafarı ç.:Jk mu.ı«.me.l
dir. 

llfllll ••••••• 
ÇERÇEVE 

DEDİ, 

Dedi: 
- Bir İlal~ an gazetesine ı:-öre, 

Sı)Vyetle.r, n • ıı.yet .Fuıı;İv•·~u
ların, Ruslarla Al.manian birb;r•
ne har.:a.tap bu davalardan en 
kuvvetli ve neticeye biiki.m şekil
de sıyrıımak emelinde olduğunu 

anlaınıştır. 

Dedim: 
- Ya!!!. Bu anlayı,ştau Sov

yetlere tcreıtüp edttek biıı.-cik 
suç, bnn ~ tam on altı a)1ı1' teah
hurla anlanıalart_ 
Ded~ 
- S()Vyetler Anglosak!>On yar· 

<dımını temin için ll'iliba on ı:-ay
retlcrini sarfedQor. 

Dediuı: 
_ Öyle. Baksana, yeni bir yar

dım ımlaşması iım.alıyo:Nar. Fa
kat sen )ILDR dikkat et ki, deruok
Tasyaların Sov) etime yardımı 
~imanlar ve Ruslar a,ras.ında bir
birini adanıakılh haırcıyab:lecek 
bir muvazene ve ahenk doğar 

-doğmaz hemen dnruyo-r. Alınau· 
lar va'liyete hakim oldukça, ha· 
-v2dan tayyare höcumlan ve Sov
yetlere üstü ·te yardım: Sovyetler 
'Clayanmıık inlk8nını buldukça da 
ce onlara yardım ,.e ne de Al· 
nıanlara havadaıı hür m... Tek 
mU\ aıcne ,.c ahenk h u.lnıasın. 

DEDİM ' • 
NECİP l'AZIL KlSAKÜREK 

tkind ce~ edcbi~·almdan son
TB, maddi yardım u~y)i gedınıiş 

- ~~:~!,;. !;i, _ ;:ü!!,YBZPO(: _\ t ~ 
kefu'.nlıı bir hnafwa şımdi bir 
ka~ batLr , .• gönül didıemi d~ 
•tınak ıhtıyacı duyuluı·or. 

Dedi: 
- Amma ne olursa ol.ıln, Af. 

mani arın bu yaz So' yet Rusya 
da\Osını balledcnıemiş olmalan, 
Avrupada bir takım men-ft akis
ler uyandu·maktadır. 

Dedim: 

- Avrupada ilk menfi ak:sler 
doğına.ğa ba~lamıştır bile. Yugo • 
lavyadaıı scnra Fraru.ada, N<>r
veçte, Daniın:;rkada olanlara dik· 
kat etsene ... Bütiin bn alametler 
ınih,·e.r talih güneşinde peydah
lanan lekelerden bu m.ınılek~tler 
üzerine düşen üınit gölgeleridir. 

Dedi: 
- Zavallı Avrupa! Ne hale gd

di, daha da gele<:ek! Avrııpada 
rahat ,.e sonundan emin tek nula 
le-t ,·aırm~!. 

Dedim: 
- ... ~\.rupada rahJt \'e sonnn· 

dan c.min tek millet yol !. I'a t 
sadcre, sonuııtlan em'ıı bir ın ilet 
i.tcr en sana İııg foJc • ı;; tc.re
b. i.,·!m. 
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9~?;.WU:CU. 
REŞAT FEYZi 

Bereket wırıln ki 
ruıbutranıvar 

Mareşal Timoçenkonun yan taar- \ şındaymış? iagUteredekl kara kuvveti •• 
n·r kıoıın Anadolu ve Trakya 

ka~abaI.trıuıla ek.ıııek karne~İzd;r. 

BuralarıLı, hrlediyclcr buğday ve 
un .ı~darik t"dl'1."Ck, fırınlara \&o 

rorek ,.e ;ı.lk dikdiği kadar ckı

m• \ al:u:o..klır. 

buğday çok, her gün sokakl:ırdan 
çu\'allar dolusu buğday, un ::eç
tiğiııi ı:örüyorsunuz. Fa.kat, fırın 
Lırda tek ekmek )Oktur. 

MeşMtır Ml,ye müteı ..... ı l'rofesö< 
Ma-zı:hi'l· 0..-.n.an J:ı'<;Pn.eroıe bir kıo0t

fer"""' v~. Szym iistada 8()re. 
ıneml-ek.~tıtf", tıNo ıst~!A10i arttk"ça. 
aık.ı.l hastaı.&rı11ın sayv.ı de. a.rtınakı.a

dır. Y~i laycı1ı&rın bu~ iddia ve 
~aB:i::ı.Jarına riılP''""~ Tü"{'k:yt'de 
•imi ~!.$ 8Jnıak••d>r. 

rUZU, tehlikeli olmağa IDI başladı? va~~:ı: ':"'::~:~t; :- ' Yazan: Ali Kemal Sunman 
-lıınııda görüııüyn<du. Dsıva ~ Bahis yine bızeleniyor; Avrupa 

Bu kararın çıktığı giindenberi 
amlıarına bir tt."k kılo bugda,· ata 
nlclll1ı~ belediye \ardır. Çünkü, 
beledi~ e buğcbyın kilo•una ı>iha

~ et 45 kuru~ veri)or .Bu Ciattau 
bu<ıday tı.pl:>makla oldlJ.l(unu del 
lal bağırtarak ili'ıu edi)·or. Müs
tahsil kö~lıi. dellali duyıntt:ıtur. 
}'aka!, bı14.'>doymı ı:ötürıip beledi
~e)·e ~atmıyor. 

~içiıı sat~ın ki, öte;yaoda. bir 
takım bıti{.n.y komisyom:ul:ı.rı 66 
kurıı'ıtau toplamaktadır. Artık, o 
belediyen o ınüııküI dUTumuııu 

cii.i
1
üni.iniiz. Kaı;;aba ;çinde bir ek-

• mrk buhramdır ,g;diyor. Un ~ok, 

~ IDIN' 
KIYJ\lETı 

Bir eşeı;in hatıralı isimli b:r ro
nan inti~ar etti. T:t\•siyc olunır 
·or. Gc~enlerde de, ofoınobil ye

r'ne, herkesin birer e~ek sahibi 
olm3'ı tavsiye edilıiyordıı. Daha 1 
e' ,·el!<i harpte de "'ek eti yen-
me,ı makbul görülmi4tü. 

1 
Göriiyor uııtn ya, eşek harp

ten harbe kadar ve kıymet.'ııi ta• 
1 

nıtı.hilen çok maı1dur olmuş ber 
§"lısi)dl. r. 

GARSON 

HAKKI \ 
Lok:ınla ve gazinolarda.ki gar

sonlar, yiızde on garson haklruıın 
kcndilcri~e. verj~~cdiğinden öle- ! 
dcnJıeri şikiıyetç dırler. 

I"a.kat garsonlar, bu sevdadan ı 
\lızg çmelidir. Bu yüzde onlar, 
a,J 0 kendilerine verilmiyecektir; ı 
çünkü, ismi üstünde, bu ı:arson 
.lıal,k ır. Dünyada baık ,·eıı:ilir 

mi:•. 

BE.'İ~ 

AIC>ESUAR 

Biz m ıneUllekette, bir çok buh 
ranları hiz kendiıni2 i~at cdiy°"' 
ruz. Bizde ımıdde hubraııı yok
tur. Birçok mnddeler bize yetecek 
J.adar boldur. Yok olan zamanın
da tedbir almaktır. Yok olan ınü· 
essir karar vermektir. 
Eğer ,böyle bir kasabada mi

salirerten oturuyarsaru:ı, tarlanız, 

buğdayıruz, ununuz yoksa, çeke-
4!eğinn ekml"k sıkmtmnı düşü
nünüz. Fakat, o ka•aba belediyesi 
.dıe ne yapsın?. Bir be1ediye reisi. 
hir kat'p, bir belediye çavuşun
dan ibaret bir teşkiliıt! Eti ne, 
budıı ne?. Bu kasaba belediyele
rinden çok büyük iş i.stedik, el
bette olmuyor. 

AYRAM 
Satışları 
Şcl<er bayırammıı• beş gün k.U

ması münaseol>etile Kapalı.çarşı ve 
M~.hmı.•:,Paşada ve şohr1mizin di
ğer semtler' • .ıJ.<?C'lti tuh31fı~·e, ma
n.idura, elbise ve ayakkabı ma
ğazalarında sat:şlaT mahsus de
recede ar•~ımış~ır. E'.lhise ve kır
ma fiatlarm'n ge~-e-n yıldan çOlk 
v~ı;ck olması a' kazançlı bir 
Çok çocu'k b:foalarmı şaşıc:•!mak
ta<. r. Ezc:i ID!e geçen ba')"ram I(}-

15 liT1qya nan hazıır ~uk e!'hi
selu-"' e bu bayram 3Q - 3'5 lin 
i&tenmektcdır 

B :tpaz:ınndaP,,:i mGstamel eTui
se sııtıcıl.ar:r da da fia('ar çok 
yük . Eılki eiıll'le veyıaı par
<L.-;i.?. paltooıN satanlar sem za-
manlat""la azalld.ğı.ndan bu kabil 
ror a~ n dı:? işi ııza ·~ 

Y..ne ,ttp .t 1 n)u1ııe göre·, harp g-Oi trv
k•lack h!odl6<• <"1', •. ı.-ol ist4ılı!ok•a. art
tırır. \re bu uınumi ka.ıde,re u:rguıı o

.~ralk,. lıoırp yılları.ııaa memlei<elimiz.. 
"" de al!<ıol ""'hlilki a~tı~. l!ere
kflt ~ ki. İnhlaarlar idareııi, .e
uelerdeooeri tı.r lopiııtıo !ab. ·k1loı vil· 
cude &"Ptl."'Cınemt,: l 1öylr z.aar.anlarda 
oar!e<let-eı:i lep•rlıoyu daha cvv(•l<Ien 
&tok etırm~~ mt")''\'i:lnın en bo. oıcfl.ı.

&ıı bu memkıkt"Vle, bir i•piı1ıo buiıra
nına ıebeıp o~•.ur. Vr bu yuzd.Cn 
!'lrkı ana.il a.za.lmıştır. Do\a.y,..;yJe, ra
kı ıst:h!.Md de a:z.alın~şt~. 

Eifer, İ.nhı&arlar i.c:Wıre.a 9'sıtt·mli bir 
,,_; IKlı'fetıa>l<> oJ<aydı, t.<&rl b•r zib-
niyet: e ha to k6 t ~tse :r<H ve b l.fWÜll.. e
! indıe bol bol ~. ıama bulundur
saydı., ıJ,.1t .. \rr.al, di~er yıllardan kat 
kat :tarz.:a olac~ <ik>hlyo!iyle, rakı ib
t)h. iki ctıe ç ·. dah.ı ar~c:Jk.t. •. 

Sağlık baktmlllllan. İıll6arlar İda
rf'-Su:e meQ.r.ımı ,-:tuan o1nıa:rr..ız la
zımdır. Fakat, İn.hı6ar:ar İ~inin 

va.ı.lfeoi ı;ağlığl konıımalt <ioeğ,!. devlet 
bu.tceetnt• hfT yıl rm.ıaşyen bir \iarid..t 
ıeıt:m elıneklir. 

Ne ıs(', ba<Ein bu taıra!ını bıra~

ltm: ?viazhar 0-tmanın koıııferan611 
derin ıbir a!~ uyandırdı. B;r takan 
tetıkı*-l<'re, hesaplar&, istatistiklere 
d3iranaıı bu kx>ıı:fcra.n.:ı:, biz.t' açlit ola
rak ~t.er~y~r ~1. Tüık·Yl'de~ o.lıkol 
ist.ih:ttkl gürxi<.'O gU:ıe a.~tadır. 

Dolay~lr, sinir h.{kftahkları d-a art
~ır. Yalnız, E-ll'lla :Ş'd."·et ctınek 
lazım: B..- çdı: mftleoi memlı4<et!er
de, a.lool ~i h:Aki b'ııclen 90it daha 
fazladır. B:zıdc. a:zdır. Medenl n:em.
l~Pt!erdc, bir çok zar.arlı rıey' ı:tr. fay
dalı ş~ykr aı """"4 ve yanuııda yer 
bukır. 

Haoı> ydar~ >~ulltl<, üziirılil se
ne1eri oloutyer. S.:r çok inısa:nl.tr. meh
ru.m!yet içinde k:ı yvrlar. BtJ hal, 
ru..:.,Jara sl'kırut.1 \l'f'r yor, .tVabıımız 

gı rg!nı ve ym-gu0 o!rl)"OI". Bı.t yorgı.~ 

luğu gidermek çarı:ıJ.cr·rıı ar·Jtoru2. 
Nasıl g-Jcb rel.ian? Bir çok 1 ll rı, c;anwyi 
A!&ı:>lde buluyor, ve al· ;n·,lar:, ev·vc
la ııor iki kadeh, soııra blr kU..lll<. da
hl oonra da b'r büyü.< ~e a~<ol a4-
:!'.!"J". 

~azan : İ. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri 
1. Teşrin 111ymın ikinci haftası

.na girerken vaziyette büyük bir 
değşiklk o~mamaktadır. Bütün 
dünya Stalingrad şehri, Tua}\Se 

limanı ve Grozny petrol sahası i· 
ıçin bafta.lıırdan ve aylardanberi 
yapılmakta olan mühim mwlıare
ıbekri taJdp ediyor. Zira, d<ığu 
cephesinde il'Lerinde duruJacak 
bll§ka bir vaziyet yokltır ve ol
.ınası da muhtemel de.ğildh. 

Stalingrad §ehri, Tuapse limanı 
ve Grozny petrol sııhası, ş:md-.lik 
Alman ordusunun yakın hedelle
rnlir. 

Groo:uy petwl &abasında Alınan 
taarruzu yavıış olmakla beraber 
ıgünden güne tehlikeli hir şekil
de inkişaf etmektedir. Terek neh
:rioi cenuba geçtikten sonra Al
man kun·etleri daha çabuk ilerle
nıiye haşlanıı,lardır. Alınan teb
.I.iğine göre mühim bir petrol böl
gesinde bulunan J\lafı:obek mev· 
1'.<ii zaptedibniştir. Almanlar Vlit
dikafkas ve Gr07.ny şehirlerine 
ulaşmak içi.n yol a~mağa ça-lışf>. 
yorlar. Fakat orada da havalar r.,... 
palaşmı.~tır ve arazi çok arızalı

dır. 

Şurası muhakkak ki 1. Teşrin 
.sonuna kadar Kalkasyada büyük 
<bir değişiklik olmıyacaktır. Yal
nız Tuapse limanı ve Grozny pet
rol sa.hasının itkhetleri daha kat'i 
olarak anlaşılaeaklır 

Stalingrad muharebelerine ge
·Iince, biitiin şiddeti le, faknt J e
rinde ~avmak vaziyeti içinde de
'vam etmektedir. Stalingrad.rn şi
mal batısında Rtts kuvvetlerinin 1 

Mareşıtl Timoçenkoaun seyyar 
!kuvvetlerle şimalden cenuba doi 
ru yaptığı mühim taarruz ağır ol
makia beraber inki.şaf etmekte 
've Alman omusunun sol yımıni 
yakındım tehdit etmektedir. 

Moskovarun verdiği rza-Oata gö
re, Almanlar hu Rus seyyar kuv
vetlerinin şimalde tevkif edilmesi 
ve Stalingra<d müdafilcrile irtibat 
tesis etmemesi icap ettiğini anla· 
tmış bulunuyorlar. Eğer Ruslar bu 
irtibatı leıuin ederlerse Almanla
rın StaJ:ııgrad muhasarasını kal
<lırmak zornn<la kalac;akları be
nıen hemen mU!ıakkakbr. 

Almanlar, hu Rus taarruzunu 
durdurmak iç'n her türlü müda
,faa çarelerine başvurmuşlardır. 

Şimdi de Rus kunctlet"inio geri
lerine bol miktarda pa-raşütçüle.r 
1.n..ı:rmektedirler. Fakat Mareşal 
'l'İnı-Oı:!"enkonun bu nl.iihim bar& 

'keti bu gibi sebepler ve engclle.r J 

dolay~ile durdurarağına asla lıük 
med.ilemez. Ruslar da bu paraşüt
çülere karşı mfü:adele için, çete
ler sevketın"şleı-d:r. Moskova şöy 
le diyor: .Bozkırlarda yapılan çe
te haııbi, bir maki.ne harbi olmak
tan çıkmış, adeta kıul derililerin. 
•birbirlerile çarpı~maları halfni al 
nuşt.ır •• 

Hulıisa, :Uareşal Tinıoçenlro şi
malden taarrın.a durmadan de

'\'31U eıt'kçe, AlmJnların 1. Teş

rin sonuna kadar StaPngrad ınııı. 
takasına hakinı e>lmaları pek de 
mulıtemd değiM.ir. 

de pne çocuklu bir kadındı. Her iti lut'asm.da miittefiklerin ikinci 
900lık ta beş yaşlarınd& ııörün~ 'brr cephe açmak zamanı artrlı: 
:a<nuci kadın. yani ela"""'' Gtike«t g~ hiikmedehloerce hunda 
dıavaJlıl ~·le a.nlaM.ı; 

- T""'11Vaya l>ioın:şfuı :eJetçı ıel- daha z:iyade &ecikıue.Jı: caiz değil-
di. Oocut• b•let isledi. Ben de: dir. Halbulı;i l>t>llun va.loti daha 

- .AıYnl, o 90Cuk daha beş y3fuv. &elmedİ:ğinl ıl~iinenler de çok. 
dc>l.dunmadı. Bugün ayın üçü ... A)tıncı Her iki takıd.irde de Britaın) a ada· 
günü beı yapoı dolduracak. de<lion. sının bu harpteJııi ehemmiyeti art-

- Öyle şey o1maı hamın, ded;. Be9 maktadır. Gerek hazır bir ordu 
:raşınclan !ada görüniiyo<. 

_ Çoo.;ık ııürbüz, dedim, öyle ~ bulımdurmak, gerek harp malze-
tenyvr. İs'.ers.:o nüiuo 1<'2k~reıWi mesi yetiştinnek itibarile n~elii. 
ptereyo,ın_ Ben çocuğum., bllml"Z Orta Şarktaki İngil.z ordıı•unını 
m>yim?. Man'btıluıı Kıırtui<ış BaıY- vuiyeti gözönüoo gelirilsin: M.r 

ramı gW?ü, altı Teşrtnievvel~ •13.!' sır araczioinden İran körfCtLine 
"'-'Yı..,lmiye gi"1ıişt;k tr. oınıda •lınm ve Hazer denniıı<o kadar b:X ge
tuııtuıYrlıt.r. Eve ııeld;m. .. Ebe ıetirttı;. nişlik aneden bu cephe Rusya, 
!er ... ~mısı dogımlUfll\ Bu •eo:ııe 
ı.ı.n !>ev sene oldu. Kafkasya ve Tüııkistnn ile de ir· 

Ben ıııü.lus te.ıık.ercaini çıkarıp p. tibat hasıl etmektedir. Diğer t... 
tereyim drl'Ken, b" hanım lşe kBTışlı: raf1an Iflıkiı.tan hududu ile de 

- A, hamın, drcı;. B •nim QOCIA< oe- Hındistarıla birl~mrktedir. B11 
nlıOOn.•n ktı\;ük... Öyl~ylken bel ya- kadar geniş blT cephenin ancak 
şını geçti .. Blırt Bı•Yor.uı:. Sen ki.'llii Jugiltere~·e, ani H.ritanyu adası-
kliındlr~oo' k aıa dayanabileceği ı.öylenıııc ·te-

.B:ı, ne lkı:... ıyor ben~m işiıat•? 1 
_ Hansn, dedim. sen benim ıı;mo .Ur. Britanya adast bö~ie saj:l m 

nP kanşıyu~n"'. sen.in eocutı.m sıs- 1b:r Stinat noktası ohnaktan çı.:». 
k C.1.. ~~ ·- o-·-·"·" tmı .,;;D Orta Şarl.. İn~iliz ord~u a... =... ~~ren.yor. ~-·-. ~ .. -
loı!k bir ckere maşaallah... Gürbü:z.... .için de hal değişecektir. Onllll ~ia 
B:ı.i<mıl. •. Hanım h'cldetlendi: Büyük Briİanyanııı daha kııvvet· 

- Ulan a.şilt.r, yciloı, diye açtı ağ- ili e>larak o büyük ceJ,>lıheyi tut
znu, 'Yı.ıtr'Ji\.ı gözünü. Küfıür ü.&tüne 

ması lılzım gelmckted:r. Orta 
kütüT ~'- Tulumbll<!ıiarın bile ağ'ı.lnır. 

ş,,.rk lngili2' ordu,uuu11 levuı.nu, 
yakışmeyacak stYı.ler NomUbuıma te-

1eçıbizat ve sniresinin en biiyükı 
c~vüı etti. DavacL.Yıın... Narm..ı~wnn 
tıt.er m. .kıı.mı evvelce hep Şaı• d-0..ıi"Li yo-

ikino kadın, yani dava edilen se.. ~undan gelmı:ı, get.rilm'.ştir. Bu11· 
mahal, dan sonra da o yoldan getırtlerek, 

- Ta.bil roy!edm, c!ed.i Benom ço- gönderilecektir. Liıllin buna ıııa· 
cu.;uıma sıslca, cılız d<.'Y'P te hancı da ni olacak b;r _!e\l;.alade hal çıka
lta~ drrı>e, e'bett~ bt•n de l'ÖY· .bil..,. inıgili:der bu •htiıııallcri de 
lrrım al!:<ırna grleci... O ,.ı;yı.ım.,. gozonune almıyor degilicrdıx. 
6{'ydl, ben cie •öy lomeııd.im.. 

&letç; Mıısl<ıla ;Jp traınvayda bur Harbin bund~n nvelk sallıalarııı 
hmaıı:ı dört !;eş kişi ş:.Jt,;ı oJara.ır. ~ da görüldü lU bö~ le ,a,,; h:r cep-

sarıldıi(ından ve ctrafındal<i çcm· ı---------------1 
berin daraltıı";ından bahseden 11.l- Belediye i.'ıi aylık mCJ%0t 
man tebliği Stal'ngrad nnvlıarc- ihtiyacını temin etti 

1.<rold-. Mal*~ kararı b'ldlrdO: Se- ıhenin idaresi için Akdennin ayra 
ım.'dıat, Crza Kanunu.nun 262 irri J>ir ehemmiyeti vardtr. Onun için 
ı-,~adı "'Si.Din. W;.·ti.ncü f:ı!<:r~ına güre iık.i mutlaka <knl"L ko.\·vctiıtdcn isti-

beleriııe dair başka tafsilat ver- Ecled'yen;n rnsız0tu ~"Ô.< e.,al-
ıneıniştir. rrı:ctır. 1\'!alcııc)•:r~nin .... 1t'~lacı o-

Rıı! tebliğinden anb~ıldığına ia'1 tma·rot"ı ı · tcımin edll.c.mro'ıji 
'!{öre Atmanlar, şehrin şimal kıs- t:.•~d. de bckr.ı~e a·ö'l)-e ve va
mında fabr;kalar mahalle,; isti- sııtaları at>! kal.ac:.fo:ır . 
'kametintle piyade ve tank ku v-

l{çı!ler a:dığarı:J.ı rıazara.n belevetlerile durmadan taarruzlar 

•y l>OJp<f' rn'1J!lklım edilmişi.!. · mı:ıhat iade etmek lli<.rinde olan LoıuL
bıı:> Ş.ti=e r.ğlzmıya b:ışladı. Fakat, 1 :ralı aı.keri muharriri r de şiındi-
~ıak m rlıl"vanı ediyordu: I 

diye kadar Akdcııizın iki ucunda 
- Andk. Davacı GOl<l)l'h:e bu 

kuvvetli birer donanma bulundur hakarete k ndl haksız 11-.aret<dtyle oe-
bebi)"'t't vcı'd<ğioocn ve ;ıd taratın da mak tazım ı:eldiğini, böyle birer 
bbb:rmo h!lkaf<'t ctlığinU!n bu ceza.. donanma göndeı;..."tek iç"n de dai-
nın ..ıtıı.tms karar V<'l'Ô!di . ~ Büyük Brıtanya adasnun İn-

Seınahat btmu d;,,Jeyınce "'nc.ı.lliy!.e ciliz dcni21 kuV\ etlerile istind 

, · "ei aul~ ,ge<;eı_ıle~~e, bii~ \ 
yük halk ·an atlirı :loiaşıdın tarı
hi kıymoti haiz bütÜ!ll tiyatre> 
kostümlcr'nin haraç mezat satıJ.. 
rucl< telı likesinden baiı:;ediyarıdu. 
N a~ide a~ıyoruz.. 

Kapab;arşı.da çorap, ırend.i!I sa
t"" • ra?"ooemedi<r. Fakat hediye
lik. k;Üçlk .Pnd •• c 'l en ad•IE'ri 

bile 25 - 30 km-tı <:ur Kal)'•lı<;al'
ş:ıaa n Mahmı.:~da ,bugünler
de b[Z'hassa ~r baı;ı, sat:şlar 
ve bu rncyarııdı.:. tebrik kaıMlar'l, 

he<LyeUkler a '~ revaçıadıır. 
Tahtaka!~ civarı.nıi.ık: şekerciler
de de satJŞ!ar i)1:ıdır. 

Sinemacılar zam istiyorlar! 
Si.nemecıllar lıc1oo ~..., ı~tax•t 

müdürlüğüne muraca.at ederek 
{;atlara zam ist.em.Ş:~ Fa.kat 
bu talc şaı;=r 4ı:abul g'.)rillıme

m~\med.r 

Ha~buki, alıkıo: btzl M!k~r1 andırmak- ı 
ta, S:r.Prlerimızi dsha ço.tc bor.rr.<ı.frta
dır. Bunun farkında oknuynnıv. An- ! 

cak, zaman, bımu eö" .. teriyor Senf'lC'T 
geqt~n. n~lı·n:z l!er!("{tı ~'n uma, 

a~'.rol-Orı 'iicudilm l!zde yGopltıgı tah
ri pleri ldr k cdi.Y'>'UZ· 

R. (; /\ <:iT 

Bir tüccarı.~ mağa:zası soyır 
larak kasasclon yedi bin lir 

ça~:ndı! 

yapmaktadırlar. F•ıkat bu Alman d;ye iç;n şmıdi!ik 100 tJOn yxıla 
taarruzlrı ~hncnye kadar akim kal çıkarıl :,._ F'akat 'bu rn1'.<rtar ·be

•ınış le Rus mukavemeti kmla- k<l.tc.r.in ano r~ iki avl k :lht:·va-. . . 
mamıştır. c'nı karş:La)ı:lbilecebir. 

ı:özler;ni sildi \"(' td>c"'l>m<' b1şald.ı. noktası teşkil e~ti!(ni süylü)·orlar. 
İk· taıat ta sa!ocdan çı&tılar. Sonra unutmamak Iiızım ki Orta 

HÜSEYiN BEHÇET Şark İngi'liz cephem Uzak Şark 

1:::~:. ı· İAŞE. ZORLUGUN~AKİ 1 
~ arlarken TEHDiT KUVVETLENIYO .\ 

( 
1 

Yazan: 
HAMİT 
NURİ 
IBi'llAK 

ile <>la.ıı irtibatı deV11m ettirmek· 
tcdir. 

1940 eylülü Je 1941 mayL>ı ara
sında e>lan vakayiin lııı ill!rnrla 
:hatırlanat-ak tarafı nrtlır. u hal 
de İngiltc.re ailasmın mulı>ııı bir 
üs ulduf;u .,;1ıeııe her i:hfmale 
.karşı hcklruncyi İngiliLlrrin d.alıa 

Ulgım ı:ıirdüklcrini SÖ)lliy~rlar. 
iFa:kat İııgilızlH bekl•s"n, Ru>lar 
,.c d~erleri d,)ğüş:tün soıü lngili:& 

lcrm gı!eiın" g.t:nektedi-c. İngTz
Jerin ploız k.enıi Icr' i duş in& 
rek b"*lalan ue olarsa i:sıın der 
g.bi bir •·azİ) el al ış b ki r go
rtinıneleri mih• er tara1ın a bir 
çok propa:aı!da sermay c ~i c.-11'11.lŞ 

tur. llal1'uki btuıa ımuknb!l ln~·
lizler do diyor kl; 

lvi, güzd amma, son iki yıldır, 
bızi.ııı ı;ardropta da sata sata bir 
şey kalmadı, b:Ze kim acli,)'acak?. 

AHMET RAUF 

Lokanta ve mahallebicilerde 
t~dikli tarifeler kontrol 

edilecek! 
nt.a ve malı '.:'lt>bıcilerden 

c ! ı...,-·felt" re c. ı &-
• -~ en z· y~" lan gorüCıdlü· 
ğ n K>Y'lla.< hk a•ır dün 
uru.n b.r cm~le tııst.ildi f;.ır;.ie-
le ın kon .ı bı ınlıınfştir. 

Merhum Küçük Kemal ihtilali 
G .asarııty ıkhlıbu tara.fndan 

l;eUm 
F k r a 1 lere uc lZ vcya bed::'·a 

~eker v<"rile.:l'tc.. v y!c !>..• lıall"ld'• 
çıklşor. Scnra. '"''o:v:~r ,, ı~ vaz.. 
geç."ln..iş ••• 

FaQoı: a.ıe ere ucuz erzak ,enı.e
cC"..r., biiıY • bir hav> s çık yor. A:Ylar
ca neşrzya.t ya;ı~ , n.e vt - kn varı 
nıe sı:mılan Gt.ı:tnsç ••• Ne zaman. oıacz.k. 
belli detildir. 1 

:M""'Y'Y"rı kazançlı ıı..I 'ere ru ve bu 
wnlecek... Ao-larca te • .;ta ı dı>varn 
ed>yor. Ne venlen var, n cıe hatırı 

oıorul•n lt!nwıe ... 

I.füc•bu gaz, 8 (Hcsv6i) - K,:. 
zam;ızırı. ırrcruf ttxcarlar. rda n 

İıb ş Pd. Laş'ı.n ma .~ızası 

ge~ royu '•rmş!u r. 
geçen 

Hırsız ' ~ a h ~ .z'.ar ikı ;a<la <JO
l:ur an ~ d 'I, n l~•Y' da ç • • ·~ 

firar (_ 4
1'1 1 .. rG..::. 

f!I lf•j I r. 

İ.kteşr' n 
8 

7 o~ 
13 ü2 
613 

18 41 

Lun 'ar arar.-

1 

R \ l\ZA." 

~1 

..... '· s n 
..ı """· 12 22 
ÖJle 6 O 
!.ıtin~ 9 32 

«ot p ed en bCJks ma~a.rı has .. 
l..ı.:ıy'le inşası mufkarnr o'l:ı.n mer
hum boksör Ki!çük Kemahı. kab
ri ıkımaıl ed r:n.'ft c. Cumartesi g~ 
rıil saat 16 dııı fuliliy mezaıtı.ğ1n
c1a •bu münasdıoeU~ b~ ffjf~ Y.3-· 
yıııpdac::ıktır. · 

.B!2, diyuruz k:i: Bi>yle kımuı;rnak kı>-
1 ayd.ı.r, f ıııat.. y a,pma it oordur. Ht 8"" 
l8rnnızı t=..mlamadan vaad etıni

:relim:.. .......-
BURHAN CEVAT 

Pe rl'Cll' h!! :..O 12 
ı •··~nrw•J ~ r:. ~ ,, . _.., 

·~·" 1200 v... 130 
im.. ı. ili i1 

ı 

r EDEBi ROMAN ı 112 

AŞK ve GÖZYAŞI 
Yazan ı SEL A M t i Z '/.ET 

fKINC1 

Ke.r. ı ıa.kaklarını l: ı· 
- A 1ll< r.ıe d~ıiml b'1.cmiyo

run. ~ rnlJ:5t>.ril>im. 
Ktn<l'n bir kanap 1'I a.tıı. Süz.an 

ay 1o CWrlO'"Ordu. 

~.., ~· ~7 le.r Cl'!İf(i""""" 
ça; aı .... ,. :vrum. Aklına cina7et t•-
1 g ' n ... hak ut mt:ır "lıd-3, ka-

n ~ \.: """la. 11eld\g;n, duıy.-
~ lfb' u ' x ı at... .f.r ( ıt.1tr 

l· ur: n ~ '1' .rdı. 

e 

- ..... rı nu ı.Yo::ıi.. faları yok. 
- 13 1ıU ytne tt n ay e..~Un.. 

_ '\: l4 . Yok '"re adıııı ıJlıcm 
~n... Jlı sum bir i<adıaı Jl.'4ccle-

I 
Ya o eoc k n"'" r., ••• Kımin 00- ı 

söz SLU8nın .-reli 
a v 1n !1K ı!e ı lldü. 

- Bu mas:ılı <la kım uyd !'du?. 1 

Bu n 1 dej; , h ~. se-~ 
..,. ı ı><>.ı. S.ı; •c'n b ca il:ııı.ııet l o 

KISIM 

edeme..cli. • Bunu <IO,QnmıoJ;ydom. Aif.. 
s:r)I dQ;ıür.dUğ\.m ~., baııııın bıı feltı
ik<L « gelcı;, 

- s o kadıa.r ~ w;:yoıımuş ~ 
s~nın o'.duğ:mu habc r alır 
ela'ıaZ fırar etti, 

- KllQliı:ıdı; beni belt.'.)"Otdu. Oau 
kaçırdılar. 

StZZOn yine güldü; 
- Güpe ~ ista~ı ıç'..rtde ;,;,.. 

••n ka.çlr!!mııız. Du roman olur. 
Kçn.ı..n yerloclcn fırlacl:: 

- A~ay Ane, ocırbla, tıtatnm la 
qyr.am:ı S=··· Yctt.a plıırr.:ın olur-
cuo. 

-'=n bir an 1.r1t"..ı;, '<fue lo>rlru 
cindi, !iikat kmdlni çabuk tofiadJ, 
t.tlı ·r &e.iie: 

- ~ locrl<mıım dedi, bı.r tere 
lır:ııt<B""'1 bir "'1im ,... ,.,,,... da ba
na yapı!an i<.'oı.alıfı bin tk;ot beteri ile 
ı.ıe.e elmeırinL bilm bör k<ıdınım. 

• KIT•mıc ne oldt unu tıolımedf- 4 
~ ,..,,,Un e<. 

- Bendçn bqyle bir fl'Y ıoı men~ 
bana y in et dt"n1er.1z hakarettir, ben 
t..öyle b;r lukar~Lc hal< kaa.aıımadun. 
Yer yl!.~ünd.e ben;.ın .çın en büyiık .fe
laket serı1n tara!U\da~ st_>Vı!metnekıt.ir. 
Sı:nin a i.Jlldan ba- a ~ b iie'Y be
ni al~:.aeil:lr etımez ... 

_ A:nma yomln ~lmed n. 
- Yeın .. n e~nlyt·CCg' 
-Ç~nkil Jı;ab· 11· n, ,,a·ır :,-ere ye-

te yem-n ed(nrl.)'Ol"SWI. 
- Ka· ın.:.n l'\"de t:ıu: unmarna.sı senI 

dclıye çev :ıru§, nr ..ı;y 1< tini tııtr.
l"'l>· n ... Den.m s ~ı sewnıt kteu b:l.şka 
hfç bir &fin yo~ .. .B'"'n. s t.d. llıa
neı etmed.m, baıına bor Ç<>Coic belAsı 
getirmechm ... 

- SCJS!... Al!zından böyle ~ı ·r 
cftvnıak istemiyorum; buol a.r ek <i iı«>
d:ı. >f"'•d .• 

- aun:arı se OOylCiL.n, gcıı YB-0'-
d.ın ... 

- Mi)loesltim, yür<t•n bıraJ da 
burıun ıç n yın.yor. 

- Pek AU ..• K rın bir melek. ben 
ıı.e ... 

- Ser. ~ noç oıduğunıı ben pek ala 
bıı tyO'tl.l!n 

Ve klillJ'l çekip çWt , Süza arka-
oınclan alay ettl: 

- A111 kannı.. ara bak.llırn. ~ ~ 
17' ara! BP.:ın :.:mra oo:.uı yüzünü 
ı:vrçmlyecekslı:I, 

(O...ıırıu Var) 

~~~-=-~-=---~~~------------~~~----~~..!.----..-......=; 
Z:rr. n mızın tc-lknik kq1"flc.m 

en sz ikı asrın ta:Jbiatı cia hiç 
O:rr.a a IW ytlın n1ahsuiılıerıdir. 
Ç< .ı..n r ar.llar.n yüi.nı.ı ıki 
as,r de y üııılerce m1\)on u ge,.,
mıştır 

lp.:.ı t \ ı ' r1 aı orta l\o"'.ı nı 
'.a

011l'a \. ıtal"rl ' u. I~ 
ur.cu '\; yıl kadar yapı ~o. h-
zı. ı maı;;.ı •z.dal-rd <i e. 
J:: •• m ...ı a f a iroJ.Jı ı ~· t!ı .. .._ 

du... ~.' rr' J 1C('"Jl !!: -ı· .el- 1 
1 • '•" l~••' ' a na.1Urt: 

1 
ere . .b..- - • .,-... 

t 1 .. ~~rr... { z , as .. .->a -
r " :'< ziraat11 aı...1 eıknı:: k.eşıf -
ri t· k~urc !' _:ınra oldu B'ır 
manekct.e bulımrrı~ an y2hut 
az yet:.en vd~t"''lıne<ılfle üüan .. , .. ~ 

şarııfarı rr[iısait bı.>!uıunıyan yer 
mahsu1Mı, gıda maacc'.erı d!
ğer rr.can!Ekettn ve kıfrnın in
~ıınlarır.a satılıiı. Mukabilinde 
ora1arıda v<?U t' :,len iıst;hsa'lıl..t 
madıdcler·n-in faz1.asr, da.ha doğ
rusu fazlela~ırılan ikısımları a
l!I'.dı, Gi) cc:e k 'e di.ğc r in.san, a
ile m ll'et iohtiyaçk<ı hu.•uısuında 

' da ll:ıli)~C ,yapıldı. 
Eü!ün bıı'11'ar, niliusun faıı!a

]aOJl'a.ı Ja, muht • r k ... a'.anda
ki .,.,ı,ı 0 \' r a~ası'ldaki ailelerde 
doğı.:'ll'!"ar n çol!alm;ısmda 1ınııJı 

o'.dular A:lclerc!i' doğllımU, =
:EC~l.crde n• fu u ariı·ran esas
lı t;m'I •efah v.ız yetinin meyda
n· ge mosıJıı. 

Avrup:.dakl ll' ·ııetıerin ayrı, 
ayrı ,.e ıı,'}nra da umumt o1arak 
bu "kıt'a ~·kinleııınin nü.fuslann,.. 
da'k\ fn'll) ı.a..,'l?T'..aları, 18 inci .. vüz 
vıadan ba .. ıwaıak tvlıkik icap e-
- > -
der.' San ayil~ırHcn Aıvrupa 
rr..Jlctlc•" fl1<le ettlğ• müsem'.e
lrelen'le yapt ~ fazla ıı:lt Şlrurla, 
sar.li); de LlorJ<.>mcın!ş ıniflcı"ere 
ya~ı i1'Jıalatile zerg nleş.rniş., 
refah vazi;Yetine kavuşmuş n~ 
!ı.:SU!!lU fa~la~rrnı;..k pıil<.3nla
rınoan iStifade cy'.eııniştı. 

Sooı bir ~ asırda Fnansa 
i.çi.n mtinakaıı:ı. edil.en doğum a<>-

lığına muk.llıil Al.marya, İta!(Ya, 

H&anda. Be~trn; İs\·eç, 'Rusya 
gib' mem .ckel'crde doğum faz.!3,

Iıf ı, r tı~ atil!13SI b:r lıak""·a.'.ll •. 

* San2~ ılr e • Av:rupıda ziraat 
•e .mal u. nnıad . Fakat ıiraa.-
tın \ cya yer" ü .ı ' a1 .. !Ilın 

v<'rımı a•" ııayidcki g:JO dc
i'.' di . Th"-r ~·ürı, ~azın ya·kıc:ı 
\e )a ._,, kuı-akljlğ~ f~z!a-

lactırı.n ak'· rı, l:r..şın cldndvru-
CU't sı ia t plat'..aral:c s?k··a-
P~n ~zı ' 1'sulft le m('Y"tl an 
yenrr.EZ h• < _gcfrc~<~< boc-ı:ı::u 
saeuJ..ia '1, o.rz ma·1' '1.!'!:!Criln az el
de o'ur:rr bında, bercke-tsa bu
hırrr.a•ır.da en bi\yü srb<:l!>i te~ 
k;l .e<kr. 

Zi<raatın mu'h!ı:-lf çeşL11leriııe, 
arz mahotiliı.+ın r.ev"'C"r'ıne ait fen
ni usulccrın tatıbiki rr,eseliı tabii 

veya sun'i gUbrclerle l<ıprağın 

verim .. nin fazlal~t.rı1ması ş:°" 
deti sıca\..1ığın ye kuraHııın, dem· 
dur.ucu soğqğun tahr:•f[<~r \çsir
le.rfle şrmue vı.ınm~z. beklenen 
faydalardan istif.de '1.-ri<.Wtlarıını 

bırakm&J:. 
Sana~..de l~kn k elemanlar tt:ıl 

0 yna•1 ır Fakat, bu, san .. yıln biir 
tün işç krine ıe,şmil oluınamaz. 
Wi iş'eri gören i.şçıl.er yerine me
seti bir dok:...ma fabrıf.<asında ha· 
rekette 'b luoon, aıatı hazırh
yan makineler önünde dığer>eri 
ıkarne odikbtiir. Ziraabte böyle 
deği:dlr. 

Buğday, arpa, yulaf, merciıınek 
ndh ut tarla1aı<.ındai:ıi ziraat işçi

si le fac :Ye, beze)ye, bal<ıla, pa.th· 
can, lahana, kabak, dıomates bah
çelerindek zırant ndatrllarını, iş
çı.Ieriıı.; bir tu4aJr..ayıo:. BtUllardaın 
bi.-"sinin göıdiğü voe bildiği i.p 
diğ("rnc yaptııımald!a ayni veıU

m1n elde ediJ!mesmi beklqyeme
yırz. Fidanlırk, meyvecilik gJbi zi
ra<:ıtin diğer bir faslındaki iŞleri, 
işçilıeri ue yine ayıramayız, ayni 

oasn "e t€tbi tu!anr.ımız Lw.mntl.:ır. 

* Bütün bu t>1erde ehil vqya mü.
teha..<f'ı<, iküç.clktcn ı:mei'l g-0.: ·Ü

ler b'·l'gi'.er:e yetişmiş. yetiş!irt
m '5 ı-n ani rı~ v·n • n-,ıüt ha_ı\9-

Ian ın fer ri tedbirlerine usul::e
r" taL it r~ '"" ın<' rağımen 
şidd~ı:Ii < .kf.:lc, ku:ra.lefAk &>n
d 'ucu klarl.r nr·m husu-
SLr,.,.. ik ıı !11""1" cnıCcri bQşa 

ç;!k.ı. r. hı. :ron ,·e yd uklar 
bc:~tC'r·r 

Harp ir;indekı Avrupada !:ıa'i> 
yillar .. r.d.ki ~:akkt!J yaız sıcaılda
riıe kl'1'Şklıfklaıın, rr.ij\Jhiş kışın 

hu,u'c gct ·rcEğı dıondurucu ve de
vamlı SlC"gl~.(ar:n. ıl:ıuntara .nzi.
mam e)!eyen dolu g:ıh" iıfc~lerin 
nrtEkleri ziyanların, yaptıkları 

tahır:bat:n çcik mCftıim o1duğu 
iimıct ciaha iyi anlaıjı1ı:ı_VQr, ögre
nik~'-

M·acari$lan, Rcımrnya, Bulga
~btan, Yu~lavya glıbi orta ve 
ceırn'bu~~•lsi Av.ruı;ıanıtı. ziraat 
menılleet1erindcC{ı malısıılatın ve· 
rlmlerir.e gih·cndi~=. ~~nya 
ve i•aı~·ada bu' hc~usta fazla ü· 
mitlere, n,J..1bin lıesaplara daya
n lıNordti. Müsalıt o~ozy .. n şal1tr 
!arı;, tarla, bahçe ve mıYeve mah
sull.erıni bu memlekctlcroe sa
k.nler:ne yeti:ş<'nr.yecc•k hale ge
tırd.~,r.; kendi gazetelerinin neş
r<ıyatında,. da 2nhyoruz. 

Bunlardan ~ar.fan net:ce, d!C>
ğacak vaz;~·eıt gıda ır:ıdldelerinin 

muılıte!if kısırr.l>.nndan muhar'ıı> 
veya işgal, istl'..a altıaıda bulunan 
A'\"rtıpa mii~dlerin ln içint.lıe bu
lundukbrı &ı:tırapların mahrunıl

y01f!erin ge1e-cck kış aylarında 
şi.mrli t•hm:ni müıırikün o)mıya
c:ık derecede arlacakrır. 

Harbin ceıfıe eme ve cephe 
ger-lerindek! lab:rıbat!lna h ap
sıız tar...da yenleri ilave edı1iılken, 
gıda rr.addelcrindeki kif ye'.>ıizü. 
ğıııı husule getirdiği teAıd:t ku~·

vetler.rr.ekte ,.e 11enöş]Pmc:ctedir. 

- Alınany&nı:ı maksadı tng·ı. 
tereyi vurmaktır. Bu gi7li değil

dir. ing"Itere saf;laUl lialJıkça Al~ 
:manya harbi istcJıği g.Li b"tire
ırJ)·ccektir. Eğer İngiJtore adası 

istilaya uğur di)" Iarzedilir.-e bu 
takdirde bile Almanya için harbi 
kat'i surette kazanmış ol.ınak lu· 
bH görfuımü) or. 

Ameri\ı; n gö'iÖllüne gctir'nc• 
"oirafi 'a:<İ)<"te sürl' Brit~nya a· 
:da~ı yeni dün>a ilo eskisi arasın.
da bir ileri J)llktası tqkil etmek.
teclir. Bu it.br.rla AınerikaM111 şi• 
ııuali irlanda:ra ı:etirilip çıkarılao 
Amcr.kan kt:'alunnın lk !ayda• • 
.sı şu olmuştur: İngiltorede bekit. 
,·en ask~rin bir kı•mını a'anılı: 
başka tanıflara, m eli Orta Şar1' 
taki buy1k ccphQ·c gi;ndcrme1' 
mümküıı göriil<bllnılşt r, İng'I
tercde hazırlannıı~ bddi) en l<a• 
ra kuvveti ltrıde gôreccğı iş ili· 
barile şöyle tarif edilıne'.1e,1ir: 
Bu lıcrşeydeıı enci şimdi) c k..
dar tedafüi bir kuvvet olar~ 
kalmıştı. Fakat artık taarruz k.ıv 

'biliyeti ~lan b:r kuV\et lınFno 
gelm"•tir. Şımali İrlandaya ge!cD 
Amerikan kıt'n ları da "vcla le' 
dafül birer kuvvet teşkil !erke!' 
art.ık gitgide toarrtrza göre bazı!" 
lıınıyorlar. Vak ı, ı:elinre İogiUf 
ve Amerikan kara kuv,·etıoıl 
keml'Ier•oe verilecek ~i görece~· 
!erdir • 

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



r-Günün siyasi icmıarr.----------
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1 
==Son 24 Saat içinde·== 

Hadiselere Bakış 
Almanlar Kafkasyada bir şehir daha aldılar -
Rusyadaki Amerikan Sefiri Vaşinglon'a 
hareket etti - Almanlara göre, Vandel Vilki
nin Amerika Hariciye Nazırı olması ihtimali 
var - Rusyaya yardım için Vaşingtonda yeni 
bir protokol imzalandı • Stalingradda mu

harebeler aynı şiddetle devam ediyor 
ki çernlberi dara&nak'tadlır. 

Yeni Ginede Ja- 1 Rusya ikinci cep. 

k .. i heyi vaktile niçin 
pon mu a vemeıı açmadı ? 

görülmüyor Viışi. s (Radyo) - b'.<;rcde 

Vaşm,;;ton 8 (A.A.)- Goocrat 
Ma.e Aırthıır lcıamrgahuıın tobfi. 
ğinde, bilha•sa kayded'>l.diğine 
göre nıiiıtcfik kıt'aları hiç bİı' 
ıuuk.veme~e karşılaşmıtdıan O· 
ven Stanley bölgesinde Kagi ;ı.,. 

rösinde ileri hareketlerine devam 
etmişlerdlr. 

Çanta fiatları 

ç•kan La Lu= gat<:-t€Slonın Lon
dra muhabirmm biJcürdiğine gi>
re $l3'',ilıir> demeci Lon.drada acı 
t.enlkitkri IllU'.:İp d'lmuştur. Baş

lı"a İngiliz mecımua.Jarı Rusyaya 
ya.-dmı için İngi!terenim eli·nden. 
geleni yaprnağa bazı.: bulundu
ğunu ya'21l.!Jutan san.ra l!Wl da 
Ru•o·amn kendisinin lkiııci biır 
cephe tesi.5 etmern:Ş d'duğun.u a-

Draçtan Sofya
ya büyük bir 

şose yapılıyor 

s:wın'in son dMTiec:nden bah
sodcn .Populu İtalya• gazetesi, 
Rusforın ıı:iilttefiklN"ir.den mem
nu• o'mEd11gını ifade ediyor. Ga
zete d'yor k>: .Rus chktatörü şrm· 
dı İ'ıg•ltcrenin ve B<rleşik Ame

'rlk2nm hakiki niy<?tlerini anl.a
"' Sır. Aııg:o - Sakson'l;:,r hem 
Rum'aYı hem A"ımanyayı zayı:f 
di...'sil.rerek An·u,pa hak'miyetm. 
e<'c, ne a"ınak istiyorlar.• 

Roo tebli~orin<? göre, Sta.i'n
grad'da mühim A.lm· •. n piyade ve 
tar.k kU\·vetleri fabr:ıkalar ma
hallesine du.m>adan hüeum yaır 
mışlardır. DÜ'll öğ;.,ye doğru 12 
Alım an tankı hu mahallenin bi<" 
kısmına girmi§tir. Fakat ı>kşama 
c!oğTu bu tankılaroan 11 i tahnp 
ed.laniş, bir Al'tınan piyade tabu
ru Iar.tıa olunımuş-tu~. 

' . 
(1 inci Sc.J:ıi!cden De'Vam) 

rnuO<Gl\-vanııı müttıbaılüsi J<ısrnını 
karaborsadan pahalı pahalı sa
tın a'mağa ımecbL>r ıka,lnı:ış'.ır. 

Ş:ımdi b>r yo:.ndan bunlarla ima
lata dtı>vam olunma k.tacbr. 

cı bir Sll'rette ar.ıl•<tıma·kta, eğer 

Rusya bu iıkiınci cepheyi a~11Illış 
obaytlı bun um netice.si olarak 
hadiselerin 'buıgün bu şe'kle düş- l 
rnemiış olacağını tebarüz ettir
mektedirler. 

R~. 8 (A,A.) - Dı·;,ç ve Andvarl 
lrnwn!arım So.tya ve Ruscuk ~f'ftrleıi
ne ba. 1.::yac.ak o:~u• bir yot inşı&:>t için 
eti;,. akııam Kont Cimo iie Bdg•rlRian 
Ticaret Nazırı Zahirief •~ınd.a bir 
muk&w• le mıza edilmiştir. Bu proıe 
"""elce Soi(yad.a 15 May161a İ1.aJ7a 
:a.ıüibadelc ve Kambiyo Nazırı R;ccardi 
ilP Zaharie1 ara L"lıda fnızalanan cizli 
bir Protokolün me-.-•uum> teşkil et
mljli. 

VİLKİ A'M'ERıtKA HARİCİYE 
NAZIRI l\Il OLACAK? 

Çıırgkir.g.e giden Ru1JVc!V n hu
susı ır" e;.>.li \'ilki il<! Çang 
Koy Şek'•., artısındaki nıü iıikatın 
•'. sa dc,·am ebtiği bJıdin mek
ted.r Gelen hrıbeı•!ere güre Çan 
Kay Şek, Pru;ifik beyannamesini 
ırnı· 11'ı • hır 'ş C'!a:ak kabul etmiş 
V(' Jem.~·.•,. ıklı: ·Biız.ım de vaziye. 
ınr zı g~tcrrn a~ık '"' sade bir 
rleor.>rc yap:im:ıkiır. Çin toµrak
iar:ıl<ia bir 'kurış yeri·n bile baş
kn lıır mJ!cle verrJemjyeceı;.; 
hr tPn s-->nra değilı, ş'.mdiden 
su> n·nırAet:ıd r • 

; ı.x11n r >:>Su ıo<> dlün sabah 
Y uı <!e! V, • ';:,n Korde-1 Hal ye
r""' .o\ e.lka Hariciye Naz:rlı-

ğııı g .m1cceğır.D soy'crniş.tir. 

ROM.':\1.EL CEPHEYE 

. . DÖ. 11'>1!İYECEKM iş! 

•• ,. n K.hired<'n vcrd.ği 

b.- 1 1:-ere g e, şımdi Berlinde 
bu n. n far al Rommel Batı 
çuıll' e kı.: danl·ğını texrar 
e.J.e alırJyacalttır. Buna gö~teü· 
lcr se'bep:er nrası:rıda iaşe mr
luf.. arı Likred>li)ur. 

LF..J İY(h\ DONÖR NİŞANLA
JlU 'IN İTİBARI KAlı\,!ADI 
Ruy'.,~in Fransı.z lıudıxlutııdan 

bıld· roığir:e gfüe, binlerce Fran-

siz Heryoııun eııkasında<1 Ley• 
H>n Donör rışan~~rıııı geri ver
;.,., ~ted:r!er. Bu hareokC't. Alman
laıfa bi.ı'lilcte Rusyada harp eden 
F• ınS".zları jpl'Otesto ınah:o:ttinde 
tell.k.ki NiilımC>k:tedir 

RUSYA HARBi 
Alman l'dlii{;ı'eriııe göre, Kaf

kat•) ada g.·>ğfu Müse yapı' an 
ır..uhat«>el<!.rden ooııra, müllım 
hır pe-trol .ııaıtesönde !bulunan 
Bt'~ek şehri ~dılını.ıştir. 

Sla ngrad'm }'möl batısında 
a-•:ı.n R;;s ~:ıu'\-velleri etrafmda-

Bu eoce :.aat: 21 de 

Şehrin şimal babısrnda Ruslar 
bir miktar ilerl<?mi"1eroiT. 

S:.rıy o.mino 'böl,gesinde Alman-
· .Jarm iki tüımenle yaphkıları ta
arruz pii•kürtülıınüş ve dilşman 
bu taarruzda 4000 ölü verım:.ş~·ır. 
Novoro6isk'ta mühim kU\'\'etler1e 
yapılan taarruıılsr da püskü.rtüJ,. 
mli' ür. 
Stalingrad'ın şianal bat!IS'::nda 

bir kiiy geri alınmıef ve 1200 A1-
man as.1<eri ~tik edılmişılir. 

1 Moskovanın bildir
diğine göre 

( ı in.et Sabi!edea Devam) 

la şldd!Jr ça1'J)ışmaktadır. 

Navoros: 'in Cenup Do~!iUıl'lda boz
guna uğratılan 3 üncu Rurnr•n piyade 
t~n:ewrun ye-rioe Kerç yarur.ıa.dasından 
bir b.::ışka I?:• nen tü.,··11•er.~ g tinlmışi•r . 

M :adar VoMnj ceJ)hcsuuı;e ş'dd.t:tli 

hilcı.:mloııfan bal"""lrr• ldedirle.r. 
--- ----

MÜTEI· ERRlK: * Kömürden tıasarrut için vitrin
lı·rde e!€ktr~ll rPkl&rm yapılmamesı, 
tramvaıy!arın saaıt 2:! de seferlerini ta .. 
t.il e~ı hakltında BllN!iye bugün 
namıı Encllınon~ b1r t, kl!f vemqir. 
Bucü.n b·t3t~k ohmarcılc başlama tarihi 
te<.:ioıt olu.ntı..('2.tı ... * Du.n şriırimize gı•icn Mlın..'?kal~ 
Vek:lı Ac1'ral ],'ohrı Eı.g;,, P<>ndiktQ 
bi.;yUk -'r tcnsanı" k1.ı:rulac&ğınt ve 
Ahnany.wJ.;,ı.n dentz yoll:ırı ve denııir 
Jvllarına a~t malzı·ıne-, vasıtalar geti
r lC'Cl·ğin: tilyJem!;:tir. * Er'Zir.can zclztlt'::iindıe ölenler iç.in 
kab!r hazırlanmışt:ı·. Ölülerfn ke
m~'ierf bu kaıbire ır.,er8.$~Je konula
caktır * ilzerlerlnde Atalü<l<ün re,..,; bu
lunan yQz Yira!•k. barrknoUar 15 Tt"',Ş
rlnievvel 1942 del> t ba!"'n ted»1il
~E'n ka'dtrJl-ırak yalnız b r-Jcalarda 
tcbd.; O::..ınacak~ır. 

na ge<:e saat: 21 de n-.ı 

S 1NE1\1AS1 
VE 

TİYATROSU 
DiKKAT: &yıığluııda., İstilda 1 Caddesinde Halep~.ar~rsın-da 

Şehir Tiyatrosımun eski komedi lwınııodıı.dır. llollivuduıı şen, 
şakra'"• sev· mli, çapkın yıldJzı 

GİNGER ROGERS 
SES Siınemasınııı aç1lış töreni nıüllll.Selw tile bu geceden 

itbar- geoçJeı>in, ihtiyarların, ka dmların, erk.ek
lttiıı alulları:ıu ve gönülleriW çeliyor. 

Hangisini Alayım 
( Tom, Dick And Harry) 

Tekrar tekrar seyredilecek, sey rcd'Jdtkçe zevk duyulacak 
enfes bir komedL 

Ayrıea: 1- Türkçe sÖ<Zlü spor ıgazetcsi, iki rue§ur İneiliz takı 
mı arasında fut.bol maçı. 2- Wald Di•ney'in renkli hlr senfoııist 
ı,ucalar ı ldşiliktir. Geçen ~ki daveti)· !er ı:nutcber de~Jd'r. 

1 
Telefon: 493C9 --

\ 

' 
1 
1 
1 

Bir erkek islimci ist·yoruz~ 
lıtiyenleriıı. derlıal &yo;!lu Hıwna lbaşı 52/1 No. ya miUMııallarJ. l ı 

Fakat bu çantaların çdk paha
hya .malo'.ıciuğu ı:ıörüJ.clüğüru:len 
yeniden Tı"'"1'et Miiıdüıüioği.i:ne 

müracaat olunarak muJ<avva ve 
malrleme iht~·a ... ı teıkrar edihnkş

ı:ir 

Eğer bunlar verilırse yQni ya
pılao:lk çantaların :t'.iatları yan 
yarı.ya ucı:ızlayabllec-ektıır 

Sahte dişçiler çoğalmıf! 
Şcbırtmzde. \'e boo:ı vri<ı:yetler

d!e saht'c- d"ıtÇ!ıerm çoğaliığı gö-
rülE'rek ali:ıbd'a.rla.rm naza"' dilc
~at:.ni ce11bed:ln1~t~r. 

Di ğıer tı::•wll an oozı beırlber: e
:ıfo diş çC'kt k' ri de ll'nla.,..xı~ı.n
<!an l!nı~a ıte:;-.'.:lbür, ed~n"cr ta
briıeti ka~un 'l<'Ye muha'· "et su
çile ma~meye ~ilerokıtı.r, 

lngi iz esirleri 
haber ""rd·kferın&,n bu rcahl
matım ver ·!lmes.ı zaruri =~
tur: 

Taarruza on s11bay ve er işt:ı
ra.k e:tmiş ve hC"fEı mu-wtf.faki
yetı'e lng:Itereye oor.m'l:Ş'Ül'. Bun
lar tbe'i esir anoışlardır, Fa'knt e
"ırl<'1'<ien dıördü !lı'ır boğuşınad an 
sıoo ra firar etımke isl<ırk<'n öltd'ü
riilınü~tii.r. !ng'!tereye giitJriio1en 
esir Altra'l•; erke·lder.d1 Alman

,:.·aya mecburi iış için götürü'.ldü
ğünü söy;.emi~.r. 

Dün ak ~m'·. Eer-rn radı}'l'.lsu 

İngi!'It::1etin D~t-pde at.iıilt::lan esir
lere ysptık'an [:.ili 'bu beş e&riıı 
eHttıll<i b~~r.·r.<lıl<larım ve buma 
ka"j:l':.k daak Diepdc a·lınaıı 
Mü.ttef'k esirkrinirı bugüıı ög~e
den sor.ıra z.ir.ıtfıre vuru·1heakt.art ... 
I\J bJtdirmi.ştir. 

Londra rad)'<'<'U lbu~a karşılıı..'<. 

dü nakşa:m şunları "Öy'lem:st r: 
- cDiep ak nın.drn scmra tah

kik;ı ta gı.riş ·n~ <.:-. İngiltereye 
D:epden gctır 'en t~ır A:man 
esırleriT, n t:• : o ba!-;_aruna
mıs olld• ğu bu tr kı' ~ ra sabit 
d'Jtn• ~ ur A:man .. a t l.!"a' ıı n 
te!:lıi t et' ,ec . ta ·eo ız s iyet
ıcr bir dcdet •arrf.ı daP '1· tah
k,k&t rr.ı:ı: le. t cd.!.cl .r Mez
kUr <lcdct rı iınıc ıli ~ dıği e
s:"le göıü bil "· 

E er Allma ar müttefik esil'
lt-d;;i z r-ciJ·e \'U.,....,a 1.ehıd d:ın1 
me>~ii f He koy ,.,..a İ nıg:l tere 
Jia~ye N'ezarC>ti aikh~ki ha
re<etini rnüliıhaza edecektir.> 

---....----
Fatihte kanii bir 

cinayet 
(ı incl Sahifrdun °"'am) 

den her ikı taraf ta ;kı ay e\-vel 
mahkerreye d~=üşler ve bu a
rada ufak tefek münazaa ve mü
ıraka~ala~a lbaşJ..mçJardU" Ev
ve-llki kışımı Sdlİl!'i sarhQ!i <bir hal
de Tanaş;n SamatıyJ1o civarındakı 
bostanına gitmıŞt'r, O sırada bah
çıvanı.an ile b'1rlikıe çalı§a.TI T•
na.~a ileri ge.-i söylenmete baş-
1.amştır. 

Bu küfürlere kı.zan Tan~ a
damLsn ite bi:rhkte sı.rık dil=-.~ 
ğe yarıyan demir çubukları ka
parak Scıt!rionin üzer:ne atı'ırnış
Lar v<? ra.s.tıGeLe vunmağa ba.şla
m11;lard1r. ÇQ1< ağır yaralı olan 
Sotİ>i dü~e kalka evir.e ge~iş;ıe 
de bir mÜıdkıet sonra öcrn.işriir. 

Bayram günlerinde 
(l ınct Sc.lı.!leden Devam} 

Bı')'kıcrı, Beyc; ğlu;. Büy!.lkc,,-ek;nl«'e, 
Büyti'kılcre, Galata, Hadım1t0y, Istan.-. 
bı:A Telgraf, Kadı.köy, ş.,.ıı, ~r 
~.lhancleri: 8 - l9 W za ka .,-ır ta
ahhütlü. mrkt.ı..:p, 10 d n 24 r ka<Ur adi 
mektU(> tt'!,graf, te Cl<lll, 9 - 12 001> 
13 - 17 ye !tadıar ıu.vale, paket ve ko
li tııl>ııl edecekt•r. 

.A.gva, B. Ada, Kartat, A. Kll'I'•~~. Ça
talca, K:ı~J:ı.-r.:p.<ışa, A. Htsn. Silivri. E
yüp, Ak.::ıaıra.y,. Fatih. Ttıı.tıan~. Bakt!"
'köy, B<yaZ>t Y"lcwa Buf'ktaş, ll•y
darpa13- m~·ı'itoezlerl 8 - 19-,20 :ı b
ds.r tath!ıu'.ılii, 8 - 24 e kad'r Mil 
mflclup ve te}grD! ve ~! fıon 9 - 1~ 
13 - 17 ye kaclt.• lı:1.aıe, ıpaket V1' 

lkıol.i kabul edrcd<lir. 
Arnavu'.loüy, Bl'lı• k, Ç~ng .kvy, E

Ginrekapı, Ere*öy~ llll!:koy, Fenı.•r, H. 
Ada Krut'..op:a. .. Kwrıkapı, M•llepl', 
ortaktsy. ()we:-U P l'Ddl'.;:, R.ami, 53-
matıya, ~ rıye ·, S ~1:.m;ye-, .!f'l Torlta .. 
pı Uııl<"""1nı, Y v.ran. Yeş'lköy, 

YU:cu s:ılonları. 8 - 12 ve 14 - 19 a_ 
kadar J><Y': tel fon ve t"lg'at işleri 
yapa<:ak. 9 - 12 ve 14 - 18 df' Ha\"&
le pake< ve ı:ıoll · r' gö,...,ekt.r. 

B"y!e 1ı y, ı:ıcs; ı, Eı., =da. 
Ca.mlıc ~n. l 1X"a, Xani\c9., 
K-a c k K ' a R un~ Jr. n -

şabah"P, R 11"'1 • s G!lTt. T -
ra'bya. Ye A ,.., p0st ~ 'c ~ 12 
,,.p 14 - 19 z.a ~ d:lr flıC\Aa t !~ ve 
telgrtı! işlen ıör!'Ctk, 9 - 12 ve yıne 
1.ı _ 19 a"ası ra~ı't, havaie ve lroli 

Tevkif edi!enler 
Albdunah Şcrıh~1Z, Atlıddlah 

Yasin is'ırr"crf.nde iki nıuhte.kir 
Ç!\· t.üccan ile fıx:ırıcı .Mıılıittinı 

Arıcı, Mes'u·t Okul, Ali Çakar i
Stn>lerinde üç fırıır.c) ve il<i >aşe 
memuru dün milli k.on•mma maiı.
~err.esi 'tsraftndan tevlkiıf oluıı
m u-ş.1 a ııd ~r 

Almanya artık her 
gece bombalanacak 

(1 incf S·,ı.h.tt'df"n Dpvaım\ 

sa üz~iıule bir uçan kale ile kı'Ilk 
bir ctiişman avcısı arasında vuku 
buılan bir çarpışma)'1 şöyle a.ıı.lat

nı.akıtadır: 

Fransa fuerine yapıTan 'bir a
kın esnasında 41 Fockewulf av 
rayyaresi bic uçan kaleye taar
ruz etmişt'r. Bu tayyır<'rıln :.ki 
ıno:örü kı:l\ant:maz bir hale gel
rnış, ~Ü.mani üıç merm ile de~ın
~ iş. muvazene aleti keza t.ı.; mer
mi ile paıçalanmış, dare • ~tk>ı:ı.
n ·n ya•ıGı harap O'lmuş, loonrna 
d<?s-k-k'cri ,pırça!:ı.mrıt§, bir lka
nadtnda tü~ük hir delik açılmış, 
çausı 200 ıre-ıımi ile delir.miştir 

Son 'Zamanlara <kadar .bu tay
yıuoenin rnürctı!cbatın. s ıvlller 
teskjl etmekte ıdi. A\'Cl<'tır>de p>-• 
lcıt ımua.vini teğmen Rdlı-coı~ Long 
Alrnar.krın u ateş yağmuruna 

raı;tn.en UÇMI kdenıın reli\ ha~-a.
da mtunduğunu gö:ere.k her hal
de pek h'di{)tle-ntlJder'ni söy1e
m'Q!ir. Tayyaceni<ı lıoırrıba=ı 
Teğmen S~nley A. Kama.rck ise 
b~a hiç bir t•yyarenin bu ka
dar bü·yük da.Jbclere tah;ı;ırJillüi 
cdcrriyeceğini ·ve üssüne döne
miy<?ceğini SÖ)·Jocınışlir. 

Tanburacı Osman 
pehlivanın cenazesi 
bu en kaldır ı Eıyor 

Radyoda soyl , Halle tıi.rkfi>. 
lcrile wt'Uıll yuıırta tanınan T~n
bur~cı °'4l;an PeWvan <um Su
adi,yıed ... ki lbtr turu ZJ~' uete 
gitlcr.ken ydl:!a ka:b scltitcsır. rn 
d'iiışu.ı &lmüştür. Cenazesi lr. !!Un 
G&ter:edeki eV';!'den kalıdırıl.a
r..ı '• namaZl Gfutepe caımı.nrle 
kılı.nıcli<tan StY.ı.r:ı Sahraıyi Ce<Lid
dcG<ı aile kıı;bristanına defnedil.,.. 

· lri yapar~"kıtl"', cekıtir. 
Tc'g fi - :yoerlcrin~ ıron.nde ula~ __ _ 

tırı.lnCL'ldı'". Esasen, <' dC'n J.p,. - ıe 

('alışm ... k.ta olao M~ ;,z .,:ı ıf.t.'1rar 
~rlarından tat ve P'!lyr4lmda Bütün 

ret ver '-ee<'"lt.tir.~ ~il-------ö:-.1 
v:ız:ı· rö·•c<>k., ınıara ucııza..on i)c... , .~ Amerikayı 

------------ ı A~LretTı...blarNalı:mışG ...... l.B1ilmı·. 
Diinya Kom!.kler Şahı 

1 

LOR EL - HAR D İ . : ÇOCUK 1 
1 1 (Golden Boy) 1 

D E N Z C ~~~~ü~1!!~L:a~er'tl~ı~ 
RAR.I!ARA STANVICK 

F:lmile si:r.e kaJıka.hah bir bayram geoçirteccklrr. WİLLİA~I Ilo:LDEı.'ıl 
:.:: y • ~ - :..: 

10 Birinci Tt.şrin Cumartesi Akşamı 
(l.;ti' lal Cadc!e~i Liile Siueu a~ı irı:al''ı~ında ) 

, 
ıs u 

Pek 

SA f' 
uhteçem 

İYE ve 
bir GALA 

SAZ 
ife ç•hyor 

HEYETİ 
!Je•teklır Tanburi SALAHADDİN Pi. 'AR mamet SALİIJ Okuyacular: 

l{anunl AHMET YATMAN li:cman S.'\.İ'\I AGYA.ZAA 

Ciimhü CEMAL Kemaıı :\TAKSUT FARL'I{ 
Bayuular: FAIDE - İzmirli MELAHAT - &İR..<iE:'ll - SANİYE- CAHİDE.- NEIUrl'I - SEHER 

MUAMMER ~vE ARKADAŞLARI 
•• •• gunu ALADA DA REVOSONON tOOcü 

Ycoıi de1."0r ,.e yeni mizallSCill ile kısa bir zaman İ>{İn salonumuzda de,·am edecektir. 
ınU2un iç açı<""t d"'korlarını, beynehnileı §4lllreti haiz '-'O Nilnnand~ya transatlantiğ:nin 

nı yapan lif SÜ. hazrrlanıı~tır. Tdef001: 40574. 

Gazino
dekorlart· 

3 - 5 O N T E L C R A F - 8 t ci TEŞRTN i'U 

BULANMADAN 
DURULMAZ! 

(Başrn ıtl"'dt>n D•'"\'aaı) 

ed~iliro;e """'sele kalmaz. 
18 milyonu birden ill'?e etıınek, 

·hayah tarar yüzde iiç be~ yfrz 
ucına çe\'iı-me!lı. artık bugün 
mümkün dq(ildir. Fakat, ı.s · 2 
milyon halkı hayat maddeleri ba
kımından teşkititlandırınak ,.e bu 
teşkilatlandırma ile hayat yükiin· 
'ilen lrur1arma.k mümkündür. Ve .. 
yine tahmin ediyoru.z ki, hükii· 
ttıet bu yola gidiyor ve bunu Y•lt' 
ıuak istiyor. Bunu yaparken de, 

A- Y~.ni em;,.yonlaıra gHmer&se 
B- İthalıit iın.kan.!armı çoğal

tabilirse 

C- Gösterdiği geniş ölçüdeki 
büsııiiniyeti suistimal eden vur· 
gwıculuk ve ilıt:J.arcıhk hakkın
da ıııurakabe)i arttırır ve cezalM.• 
rı şiddetlenıErirse 

D- Amerikan buğdayını fazla 
~niktarda memlekete getirtmek 1 
iınki.nını temin edcb!lirse 

E- Her tiirlü istidnali arttırır 

ve teş,·ik ederse 
Uınuıni hayat se\İ~·c~inin de 

hiç olmaz'a daha fazla. artmasına 
rırı:iııi >e hatta belki de bir ha)li 
düşüşüne bnmet elm' olur. 

Bizce, hükiimetİn serbest '8şe 
politil<asınııı su ...,ktalarmdan 
blri de bud11r, bu olnıalıtkr ve 
böyle olmak haklıdır. 

İaşe ve iktisat işler:ni ele tidJ.. 
ğı devir içinde serbe.t rejimj p&

litikası ile salahı aıwak böyle bir 
gid ş yolunda arıyabilirdL Bizce, 
hükıimet l:l-15 milyon nııntaıip 
yerine l:; - 2 n1ilyon muzfarip 
ikamesi .ınaııe\T.a vo manivıet:isı· 
nı mükemmeli:vrtle tatbik etmiş· 
tir. Şimdi bu zünırey·i de tam bir 
iaşe ve hima~-e nıe . .,'uliyeti ile or
•ganlze cJeb 'lirse lıarbln s0<r1.wı.a 

~adıır - lakırdı kalabah~ı d""n
·da - başu{:rıt.ıo<ak biç bir cwdl 
mcv:zu kılmaz. Ve inanıyoruz ki 
Şii.krü Saracoğlu keskin zckası, I 
•ileri göriişü ve Jüksck tedbir al· 

ma kabiliyeti ile hükumetin ko-
ru.ma iktidarmı en ('Ok ~ardını 

''erme şekli ile bu 1,5 . 2 ıuily01\• 

luk sınıfa tahs' edebile.:ek, da\'3-

Yt pek yalunda .kökünden halle
decektir. 

Muhakkak ki. hükumet her 
türlü ür ve klll'Lan~la a.Ja.bi4diği. 

ne se.rvel yapan veya hayat pa· 
Jıalılığı manevralarına elveri~li 

şel<ilde kazanan sı!>lflara hehr
mehaıl 17 kuruşa elr.ruek, 91 kurt... 
-şa keten, 122 kuruşa poplin ve 
~ kuruşa elbiselik klllDl&Ş ver

·nıek ve temin ehnek mecl>uriye
faıde değiıc!İr. Bütün bu imkitır 
!arını balta kendi mamulleri d.ı· 
~ında tedarik edeceği her türlü: 
giyecek, yiyecek, )·akacak ınad
ldesi ile beraber ırncak hak;kateıı 
buhr&Ua nıaruı hı>lka adaleti~ fl.'V

zi ve t.ahsi.s ettiği takdirJe zengi
·n.in yanında fakir, vurgutı<'unun 

yanında mcmtlr, ıuuhlekiri.n ya

nında işçi ı:iyim, yiyim lıakııı..ı,.. 
d1t11. devlet himo,yesi ile ayni r.e\'l
yeye ge:<'~ek ,.c hiikiımetin rneş.
oguli)eti de o nisbette azalacak .• 

· Tekrar ediyoruz, biz hükıinı&

tin gidişinden ve kıtrada rındıın 

'S~ ve tahm:n yolu ile bu ma
nayı Ç'lkırrtyoruz ve saym Şilluil 
Sara<:oğlu'yu güniin hayuhuyu a
rasında iaşe polit'ka•ında ad.alete 

\•e mt4v~ffaki)·ete doğru gids 
buluyoruz. 

- Bulanmadan durulınanlı.. 
'4te, f

0

1Ddi bu sn[lıa i.çındeyiz.. 
1'.'TE~l İZZEl' 1.11:.: 'lCE 

Husm>i Öğretnıen al'l!lllıyor 

Hustı.ı mek'~p dO!'düncfl suııt talrb""' on y~ b!r erlı: lı: tocuğu
nwı e\"'nd,. a~amları dıCIB tt"nc :-a.. 
lı.,tı~ üz.ere Tu:X bir do."'Ciiıncii sı-. 
nıf kadLn öğretımer:ıı aranzyor, t.aJ.ip o
lmlar Sultaııfumem Emin 'a-y il ~• 
aıt.ında 22 Illfmilra7a ımtraC'aet etsİ:t!Of 

Gayrimenkul Satış İlanı 
eyoğfu Sulh MshkemeCeri Baş

katipliğinden : 
942/ 64 

Öliı A! RJLa Caru'-"'Ci varisler! Hayriye, Be:ıı:ıs ve N•ci ı.e ölü Al>

dıW <ıtı kızı Saw:i~ Şerıfenın ve öl iı Ahrne-t ·Renui oğlu İbrahim Eclht•rnin 

miraecıları Fatma Zehl'a, ll-n Felwni, Emlıı.e Muh,in• ve Hati<e Va.lıi

drn,;n ve ::ıyrıca tiasan etır1.~nln pyıan voe mg\if"..eırrken 'lnut..asarrı!-. bu
lımd.Z:.1a:ı Cal.tada. Tı>p!ıanede KariJ>aş Mu•tata Al;< .ııııııamlle<ıhıde Sı

ra Kasap! r ":·n E'M:~ıı:da Uin ı. I/1 1 1/2 ve 3 No. lar~a murakkam 

Yamaiı n:ıırn'ı"• r- uf m a milıiem.lfJI ırın ile ayni mahalde K .~ 

çılomazı O<>ka -'""' k n 1/10, No. Je mu:""1<2Cl b&hçı>li ık k. ;:ılı ıılışap 
h:.ne tu:rı.unwı ....,ın 2lınınttd6 a:yrı eyrı satılmak üzere ac;llt •'l'ttır
ma.Ya loonulmu:ıtc-. 1 e.muı mul>:ım:'len kıymet: 38 Otuz eek·• bm : ra 
dır lJa,-.cnin &100 A ı b~n dört ş z I adtr. ııarn=nıo ım:ı:,temllA-tı tle 

birltkte m h:: l)'tol 554 ınetr• ~ıe.-. ~P iti lı: lı ba.b;ell 
J:ı.anenm meı=ıh31 sataı y .. 2'40 ml'<T> rr.c.."Sblxııdır. Hane •le haıruım 

n rn .tınıı~•ı a W..'<ı cı a'b:nış b r -~ murabbaı me<> 
hal o .ıp rnt4<'• rel,.-t; . H"' =." cii:ııle kıQaı ön&ı<ile bt IU11an 16 Oll a -
tı b Iı: m tre n Jra4;b;ıı m< b 1 dP ınıtı,terrkUr U•mıım. ZCn.n b y 

rrerr;;er taş daşr , r a lu ı'e b~ on. on otl oda~ b~ ... an.1.k ~1 heli, 
,J<;. o Wt, .ıı:, halvet. b • orta tao mahalli ve bir ka!"S od.._-:ı -. "'l ku

r»lrmı. ma:ıulllndcn ve d'oku;t kurnld:ın .ıı..,et elt.'!<tr.ıt "" terl®s uını ve 
hava gazi !<Sosa• :ıı havidir Haım ::wı ÖllllndC ktiçü:t bir dükk>ın 

mev.:u.tt.u.r. Har.e· Klib>an çJoma:ı::ı sı:ıkağında ~'n ilu katlı l1h;op o. p bir 

taşlık, 'bir m "•k, ~ oda ve gon'ş bir ıra 'oııdau ib:ı ·•ct 'e e ve 
elektt"k 1ıeeisatL'll havdiT, Sair f"Vsa1. ve takıaim:ı.t ve t:ı~ latı 15atıı, c:ıo..va

sınıda "'""ç~ vaı•ı:y, t ı:abıt van.kil$Uld3 ve lcr<*i'ı k~I! rtp:>ruııda 7a.-
z1: IO.tT. 

Birinci ..;:lı: a 'f .....,..,ı 1-0/11/942 t.aNhlr.e •-dll:f edrn Sa!, ~ oa
aıt H ton 16 ya kail - Beyoğlu Sulıh Mahkemt·~ri kalem odaısında ~ 
lııJtip nezd.nd<' yapı'o""ktır, AJUır.1ıa bedeli muhaımmen klJ'ıMl.ı 7üoııle 
yetıımş b<>şini bu!madığı takdime rıı 90n •"'hranın taah!ıildü balı:I kalmalı: 

üzere ımüzayed~ on giln uızatılora\t \kinci açık aırtıtım'""' 20/lt/1)42 taril 
ne mÜSlldi! Cuma günü ıraa~ 14 ten 16 ,.. lı:adar >er. edilerek en çok 
ıt'itırana kal'i o a ;hale eckl!.'Cıtctlr, ihıle eanı:ıne ıtader b;r\lm'iıı ve 
tbôrikPC•k Beledtyr b.na vergi)eri;yle !M<ııt icaresi h'9srdarlara. dellöt:ye 

"°"1Jmu, bale pulu, 20 1~.ıl<':•k t.'lv1z bede!:, tOıPll ve l<ad.aetro ha•çlan 
müşteriye alt:r. Aı<tt.ı:ırm:ıya ofliral<edec~ olanların pyrl ~uliln :yül:-

de yedi l>ur;uğu n.sbeinde poy aicces veya milli bir bant<amn bu n et
te ıemııı:ıt meı,,tutıunu vermelerı sartt·r. Ant:,,._ bedeli lllliY'rl m ııJı:u

kcndlsine dıa'e olunan ta -:ı.!ından h l~ gtaündra !tibırcn venlecek m -
!et iç nae Manl;e~ lı:as Mcnm('Si meclı rld• r. Ödcnmocüti tal«!.~ 
hale feShed'lcrck kend!• .:.<kn f\"VC e:ı yU1<"'1ı: teklifte bu!uıı:ın kimııe 
=zctm:J o:du&u bedel ıle lmeğa razı o .ırH. ona thale fc!. OC6k vf' o da 

rn olm:ı.z veya bu ma._ he 10n yed; gu0 müddet c ııç.k arttınııaya 
çıka ılac.kl.r Ytıpı cak l n a ~.'<lar.a. a t Jllğ cc :ı: yecek~r. A " ~
mıa so:nuoc...ı en cdk. a \ ırana. kat'! olarak iha J ec!Jecek v, her .,;c h l~ 

de bl inci ıhale edilı111 kimse ikl iha e a .. a~ınıdaki tanktan ve zaı"Grdan 
ınes' tutulacaktır. İhale bPde!i faıtı: \'C g çen günlern yuıı: .,. beş ıa.z 
y•ıca hü.kcne hacet kaJmaı=ın !3hoiı ol .ıruıc•~. 4ı<ı "k r.ıhıbl a cnlo

lıla. la saır a >c'.ll;;lı ve a!Abdarların ıı-Y" mealwl ilzcrir>doki h '<la. uu, 
f12 ve ma.sra.141 ve ı rfye dair olan dt"! aları01 evrak niist> t lr yle 

OAn ta ld n ot haren on eUn ıc; 1nıde sa·ı< ımcıınuru bulu: ıı :M•lıl< -
~e n ·ı:t>'ne bı. .tır- ele .f lhıre!:: • Aksi t "' :do ~'ı::l"' ı •a.pu ~ı le-
rıyle c:ı.b!t olmıyıa ar satı.s bedel n n ı~!~mfl&Jndan harıç bır .k acak 

!ardır. Ml!Uyedeye 4tU"alt edcnlt•r·n bü·Gn ıera.ti lorbul etm ş ev l'V· 

,-elden ~nımş ve bile ·ek gayr <Prnk~ e lal'>ı bulu.n~ ol _lk~ n ad 
et!- erek a>ınra4..'J. .t..,"aZlan me.nı~l olrunıya ~mdan ta'ip rin ıa ıı gtl

n1lnden ew~ gayr menkulü ge:z:p ,~,meler ve fhZ'a """ tlm<ıt n 
ls'.iye.ıılerin 942ıH No. ile ntıcı me:maıı Mahkeme Başklıt.blne m acaat 
etmeleri Hln ol um:". (5753) 
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Üsküdar İcra Memurluğundan 
Gayrimenkul Satıt ilanı 

Mal'dlr. e.iloi. b~üdıiru ilken halen i!karnEqgi>lıı meı;lıul 
!1:.atıım:n lıa2incye 3H:! Ji:a borcur.dan d.l'.ılıa\Y> ipotekli bulu" 
.rJ (;>ll<OO..rda Al~iı.ade ma!ı.a~esin.ıı Beytc.ı;t)eyı sdkağua .. 
,fa (cadtlesınde-J eSki 38 yeni 38 mükerrer kapı s.a,yılı A:bduJ1aıh 
.ıp v•·kfr.dan (•bir tarafı kil ıse bağı bi.r tarafı lsa•k b~ bior 
<Qrafı A'\"!"am Alnm-iıano tar lası tarafı rabü tariki&n ile mah
J, t ~lmıi.ııen 12000 meae m urabbaından >baret olup tamamır 
r a flç yrrn nli ehhvukui ma rifeıt.iLe 6000 l.ira bymet takdir 

lım;~ olan tar:!.;;.<;ııun 2280 No lu kanuna te\ıfi'k.a.n acul!. art
t •nr. ~ O.. saı..lrnasına kanar ;-en"trnit;rt:i.r. 

V a.ziıyr<t• hazı.ras>: 

M ea'. ür tar.!a Bağ'l.a.ıbaşı ııxlan Meciı efendi kıöıJkü.n e giden 
;ol ıi2enrıde olup sfrrillmüş "'aziyeUıedir. 

1 - işbu gayrimenkulüın arttınna ~tnam<?Si' 23/10/19412 
ıor•Jıinckn ıtlıbaren 941/2231 No. ile Üsküdar ic.ra dairesi.nin 
muayyen numarasında he.&: esin görebilmesi iiçin açrktır. İran
da ya>:W, ollllllardan fazla ma tiiımıat almalk istiy-enler. ı.şbu şart.. 

·naml'(Ye ve 941/2:!31 dosya numaras.iloe maırıur~iımı:ıze müra 
ra at emı<>lidir, 

2 - Artıtmmaya iştirak içim yuarıda yazılı k11Y"11ehn yUmr 
7.5 n..tıet.inıde pey vızya mil'li ·bir bankanın reminat m~tubu 
ıevdı edıilc.<eekıtix. (Madde 12 4) 

3 - İıpot.e-k saıhııbi alacak lılarla d:i!er alakadarların w irti
fak 11'.kkı sa.h:pleıı>nin gayri menkul üzeri.nıdelti haklarını h~ 
susile faiz ,.e masrafa dair o hın irlôialarıını iŞ!ııı, ilim taniliin
den it.-ııııoren 15 g\ln 1GiJ>de e \-ııakı futınelıerilc 6ırhkte memu
rl'JTeiirnize bildı.rıınelcri icap eder. Akısı halde !ıak'ları tapu si'
eıli ile sabit ohnad-,kc;a satış bedoe<Lıniıı payl~ındarı hariç 
kalırlar. 

4 - Gösııcr'.kn günde ar ttırmaya iştira.!< ederıl<T aı~ı.rma 

şaı't.r.ıı;rne!Lni dk umuş ve lıüz u.ır.ıu ma!Umat abnış ve bıml.a.rı 
ıamamen kabul em~ ad ve itibar otun urlar. 

5 - Gayırienkul 6/11/19 42 tarihinde Cunu;; günü saat 14 
den 16 ya kadar ÜSküd.ar icra memurluğunda iiıç defa bagı.nl
dıktan sonra en ~ arttüa n.aı ihal<' edı!i.r. Ancak a.ı<t:ıırrn.a 
·be<leli muhammen kı(fD'letin yüıı;de 75 ini bulımaz v·eya satış is
r.cyeniıı alacağına r.ü.Ç'hanı o lan d.ğer alacakl;lı:,ır bulunup ta 
tedel bunlarıın bu gayıri men ku·l ile temin edJımş ai~cakları

nm m~muundan fazlayıe ç•kma2lSa en Çoik art<ı'fanın taahhü
dü bakı ikal:nak üzere artt:r ma 10 gün daha temdit P<L!erek 
16/11/1942 tarihinde Pazarle s.i günü saat 14 den 16 ya kadar 
Ü>llrnda.r l<:ra rnvmurLuğu o dasınc!a artınrmoa bedeli sahi :sk
J• r.rn alacoğrııa rüçlıanı olan <iij;er al.caklılarıın bu go<)T"1nen
.t<d iie trnım edılaniş al.acak !arı mecımuuman fazlaya ç;ikmak 
ve rnuhımmen kıymetin yüz de 75 ini tuımak şart.ile en Çoik 
arr.ı:.ı.r:ma ih.ale ed'1ir. Böyle l!ıi, bedel elde ediirneue ihale 
yap:!ırr.a1 ,.e sat~ 2200 numa ralıı kanuna tev.fili<an geri bırakılı.r. 

G - G~.yrimenlrnl kendisine ihale dun an 'ki=e deııhal veya V/'
riren n;ıiıılı'let içinde paray ve ııınome ihale kararı fesh.ol,una.ak 
>-endisiındoo evvel ne yü.kselo te'klfte bulurum kiınse arıretmiş 
cl.ciuğu bedelle almağa raz> dluı:sa ona, ra"'1 o'maz veya 'bu
lunmaz:s.a ~n 7 gün müd dede arttırmay-a çıkarılıp en çdk 
aı1ttlrana iJıale edil:r, İ:ki >tıa le arasmdahı iaıl:ı: ve geçen gün
ler için yüııde 5 den hesap o lUllı.""' f.a:z ve dioğ!'ll" :zararlar 
ayrıca hi.J,kme hacet lkalrnak sızın 1r.emuriyCLim:tte ahc:dan 
talısil plunur. (Madde 133) 

7 - Al:cı arlb.mıa bedeli haricinde olıarak yalnız topu !e
r.g haııcını ymni senellık vakıf ta\•iz bedelini ve ihale.k.a.rar 
pu ·ı.armı vermiıye mecburdu r. 

Milterakim veogiler, tenvirat ve tanziiat ve te!l'ıliye res
m'l'lden mimovclt;~ .belediye I'U6ll.tnU ve müte-Mk;m \•a.kıf ica
resi abcıya a.iıt olmayıp artı ımna bed<>lin<k>n tenzil 0Lun1.1r. İş
ıbu gayr'cmenkul yukarıda gösterilen haihte Ü:ıküoor ·ora me
ırnul'!uğu odasında ~bu ilan ve gösterilen artıtJıına şartnamesi 
dairesind.e sarı1acakı il.an olu nu.-. (941/2231) 

As. Tıbbiye Okulundan: 
Ol<ulumuıta g'nnete !ıı:.ekli ve nmnr; « kayıt olan Tabiç, Kimya r.1'\iıon0$i 

'9C t'(1WCl Cık.urların irntihanları 2() a:~nM~r.ı.o 942 tarıh:nde: Fen F UJ'.Ji1sln
.v ya.pdacMı:ıtır. Okulumwa namzrt ka yrt olan Wcurları.n imtihana glrl't>:tme.ei 

\cin _ut:~ .. ~lLnuıı kalemine nüacaatla ve-sıka •~ma~arı rica. ohım.ı.r. 

(1394) (452) 

~~~=============================================== 

,----- Zabıta Romanı No. 121 " 
•• 

S en mi Oldürdün ? 1 
Yazan: Er.GAR VALLAS 

1k •:anlı gcrıç kız:n oturou
ğll ko!tuur, l'"'"'-"a ihşt.. saç
ların. O:q;.adı. 

- Nazı! anlatl~"'IT.? $eni bir 
daha görcm:yee!'ıi'°m d:iye a.JeU 
ç1:...-Jı-;ordıım. L:vveı.i oturouğu

nuz otc:,. gAt:ro, tul<.mac!ım. Son
ra ı:u1.eteye git:Lnı.. Şu C.m:a Kol
lı "r,;n çalı~tığı ı;azete iJarclıane

s r.~ ... Or~da bma s.ızi !>eiki de 
,p4,"la~ Klübı1. nıc!e bt;ıla.bılece· 

ğ """ rıöylcd::er. lfrrnen o~ada.n 
d• f.r~adım. KKılbüıı bulunduğu 

s.ct< ığın ağzır.a g~.'d!m. 
Genç kız, o.rad:ıl<> rr.->nzarac gö-

zün önüıne ı;~l~:L"i .ç.n olacCWi, 
t,t:re.li. 

Le-!~, gen-; kı..:.ın o:ı1t:'Zl!nu ha.-
L f'c .,; s.ktı: 

(.eviren: llfUA.MMER ALATUR 

Ha::tmki ş'mtfi ... 
Beril evvei3 rerE:ddüt et!.~ ve nl· 

hay"t gôz.len ya§"ı bir h~ 901~ 
du: 

- Sen öldiiıınffl:n değl mı? 
Fr dtnan, sen olid'uoınetlın di-ye 
yemın edi)"C>r. Frank.ı sen o!dıiır

mectın değil mı? Sen mudaJa.asız 
bir adamı öldürece-k iooanlardan 
ckğilırn. Con, kuzum Con, revap 
ver. 

- Beril, siiokünct bul. Başka bir 
şey sonııa. Hatl!;i buraya- niç;ıtı 

gel<lııı. H~ ben senı aşağıya, 
Fric!man'm yanına kadar teşyi 

Niey rn. Nasıl oklu dd Fr'dman, 
seni buTaya get;~ğe razı oldu? 
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SOLDAN SAÖA: 

1 - Birlikte, 2 - Kabtleler, Köpek, 
8 - Tavlada atılan bır =. Nata, L
Erkf·k ismi, .Baıyuıdırhk, 5 - Edat, 
Bayağılık, 6 - Gözler• ı:üzel ı.r hay
van, Göz rengi, 7 - Kuyu mieali, Şef
faf bir ın&<!rle, 8 - Beınlıryaz, i.s
liMm. 9 - Yüz lr.uruş, Hayvan. 

YUKARIDAN AŞA{UYA: 

l - Me~canen, 2 - i. ,anı '8ırijı.inde 
mı~hu:- bır ratrn, 3 - R4'!bl, Rusyad.a 
bir doğ sJtıilesl, 4. - İY•, Ad..ı. 5 -
öıeden'ltı kardey, 6 - Tullrr, Bir 
har!on okum.ıı;u. 7 - Kar~ık reıı.lr, 

8 - H-. Gii7.el, 9 - Esk• bir Twk ~ 

k•;~ Bo.Y~macan>n halleiilmiı ' 
tekli: 
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8 İlk Teşrin 1942 
18.00 Procrıam Ye MiErnld•"' ~ 

.A;yan. 
18,03 Milıtilt: ~ E<erleri. 
111,20 Müzik: Pe:ırev. senwJ 'Ve Şat" 

kılar, 
ıe,oo K);ınuı:ıma (Ziraat saa~). 
19,15 Müzik: Dam Müıt>ti (Pl.) 
19.30 Memldoet SaM A;/an " A• 

;.,., Habttlert. 
19.45 Srrb..ıt 10 Da!<lka, 
19,55 Müz•k: F ... I Hey'etı. 
20.15 lbQyo Gazetesi, 
20,45 Milzik: F'1m Pa<ça!an. (Pi,) 
21.00 Komı;:ırııa (E>."'1 S&.ali). 
21.15 Müozlk; M02>k S<ıhl>ctieri. 
21,45 Mützik: Raeyo SeM>ni on.-. 

truı. (Şet: Dr. Preelıoc~l. 
22.30 M<mUelaet 5a..t Ayıl.n. AjQlıo 

llabenl"rl "" Borsalsr. 
22.45/22.50 Y~~ınki Program ve Ka

ponlş, 

Saç bakımı cüz.,Hifin eıı. 

birinci prtı.drr. 

Petrol Nizam 
H&r ecza n<'<le sa !ılır. 

Sah" ve Başmuhırrırı Etem İzzet 
f • e - Neşriyat Dtrektöril 

Cevdet KAR!\Bi:LGİN 

SON TELGRAF J\fArnAA~I 

~~ 
~~ 
f~ 
~ 

dü.rür. Bır parça yağh ekmek ve ya pastırma ıizerine sürü!Ü!p ~ 
~ de ~aretenn 'bulunduğu yere ·hıza kılırsa bu mükemmel g.dayı ~~ 
~ se\•e seve ~-iyen fareler derhal öl tirler. Kü.çuk fındık farele-ri 1 
~ için fare buğday zehi.rlerınden se rprne!id;r. Buğdayın kutu-
~ su 20, Macun 50 kuruştur. Büyük Macun 75 kuruştur. Hasan ~ 

":.ııı.:Y.~Y..,,,,.f' ... :..:... ... Deposu ve Şub~leri. ~ 

BAYRAMDA YALNIZ 

KIZILAV GAZE ESİ 
ÇIKACAKTIR 

l:ı.AJl.L.Ain1'1Z J YERMEKl,E HE lH KENDİNizE YE UE..l\cl 
DE K 1 Z 1 L 1\ Y'a yıudıın ~ olaraJ..'ilnu 
l\IÜ!~ACA_\.T YERİ: 

ILA CILIK KOLLEKTIF ş·RKETI 
l.tanbul: Anknra Caddesi Kahr aıınan Za.Je Han T~l: 20094-95 

.JJ 

Bir Memur Alınacak 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lslct

""'clcri U mum Müdürlüğünden : 
G~nda rni}nhal bulunan faö }!ra ücrf4.II B.arem da.bili 

men~e TlrJ ab;Ju Je m<'<IWr alınacal<lır. 
3ll y~;OO:ın aı;>ğı olınoyan va a•kerlilı:Je a!~ki.sı bulurwınY•n orta mektep 

mez.ınJannm f'\·raklartyle bJrlti.t\! ld.armin f\!etro Ran: .ırıı:-n btmdaki Zat. 

lş:eri MUdu lôğune 9/10/94'2 i'arilı'ne !<ada<- sııaı l-4 ten .tib<ıfCn müracaaıları 
Jili:umu b ldirJ,r. (403) 

Fakat Berll, sorduğu sua1e bir 
cevap almak ı~in ıs:·ar e-di)-.:>rclu·: 

- Hayır ha~'ır1 fen ôJc:fürn1e
r.ı;_ş.;;r;c1.r. s~n·n !:ıu kadar ko::
kur.(_' lnr ŞC'O-' Yaı.rc.cc:ğına inana
mıyornnı.. F.ğer aı.eş eltınse, kim 
bıiir n.unun !çin ne mühım sc

b{'p!cr vard: ~ 
- E·•el. F·•nk Suttan'un ölr 

mf·~-:nı ca.p ettıren çok r.ıt.i:l1)rn 

sclıep~r r vardı. F'a·ka.ı bi..1 n!<..~tie

c!en •rt>k bıırada bah.%tmiyelim. 
Ay:arca mücadele etımı. İ9mıni
zır, temiz k•lrr·a~ına gayret ettmı. 
Muvaffak olarr.adımsa, kendimi 
b.;.:Jb;;ht addederjm. Çünkü s;zin 
isıninız böyle çir.:.er iş'.ere hi<; ka
roşıınamalıydı. l.şte buna muıvaf
fal< olarna.dığırr.a yan"~>nnn. E
ğer bugmı ont.nia n\k;Ai'ı•n12. kı

yılrr.a1nı~ ol' ydı .. 

ankanamak mümkün değil<li: 

- Con, şimru daha makul dav
rar_"!lağa çalışacağını, dem bunu 
,·fıdooıy.oruan. Yal.nız ş'ancii sen 
ne y;~pacak.sın? Onu bana söyJe: 
Bur"da b.r dakika fazla du1'!nak, 
sen.11 iç-;n k'mbılir ne tehlıkeli

d:ir. Üzerinde para var mı'? 
Con Leti güllmıf;e<lı: 

- AJ>ah A'.!;;h, dedi, bu gece 
büttirı d:inya bGna para vermek 
istıyor 

- Pol<ı, krndı emniyerini h ç 
te diişiirunüy,-.r mut; un? 

Meral.! etme, ben oırasım da 
düışünüyorunı. 

Korid'o.da ayak '!eslerı lşi'tildi. 

Beril zanne<:i ki. polıS'ler geldiler 
ve Ccm'u yaka';yaca·kJar. Bırden 
Sap!>-a.:1 l<c-~Jdi' 

- Gehyo.r"ar, dOOL • 

- Zo.va?! yavr~'"l'!, ıle ... bon ki 
strui .. iÇ'D ncıcr da~'!...n!..iyorJı..:m. 

Con Leh s<."Slnı ta.ılı ~tıra:rak: .

1 
- Son o ıb''s adam n elind<>n 

k .ı1ard n' lan cı.iav .. Ö!"'° ..;nı oi- , 
d .ık.,a s~ace, duy~<·•ğ m. l 

En1i, b~tım saıjukkanLıhğrnı 
tuplail'l' ış lur;s;,,,., ,,.,r'!",e K gayreti!.e 
b:rdentı!re ayuğ~ ka ·t Con Lc
L'n ıı kan;ıs.r.a b.< hı:;1kel g;J>i 
dt:rrnağa çcl•ş·,-ol':lu. !'°•kar bü
tf!I gayrelir.e r:ıgıııcn, ne ka
d;ı • .J,u;.r. "1.~ ığı;.'1. b:_'" bll. ~t" 

C'c·n Leli knrı~·a ko:;-tu ve ya
va'i'<;a kap•:n ~r-~adan ilsTigüled:. 
Tam sıirrr.dur.i;:ti ki, d;şandan 
t&tlet.:i bir elın tok.rn::.~-ı lkavra
dığ: ar.b~ıldı. B.n:i mi~ cmadi

v'"' Coo Lelr'ye k.ifc rkr sa vuru-
Yvr: (Devan:.ı Var) 

BAŞ, D i Ş , EZLE, GRiP, ROMATiZMA 
.Nevralji, Kır ı klı k ve Bütün Ağrıları D e rhal 

İCAliINDA GÜNDE 3 KAŞ!!: ALINABILiR. 

Keser 

Orman Fakültesi Ahm Satım Komisyonu Başkanlığından: 
c;.,s; Miktarı l.l!Uhammcııı Fi. TU!aTı MuvalcKat Tf rn.ınatı -Ekmek 18000 Kg_ 19 Ku. 3420 Ll. 257 Li 
(8"ıediye !•r.ıtına (Z) lruruş rıaltliye zammiyle) Acık Ekı.<ıi : tın o 

S[ltı 1500 Lit, 40 Ku. 600 Li, 
Yoğu:rt 2000 Kg 5-5 Ku, 1100 Li. 135 
·rezeyat 25 Kı:. 400 Ku. 100 LI' 

, Yekfuı .... 1800 Li. Ar;~ ~1t.~ııtn1"' 

Karamen E\i --.Beyacr.-- 3500 K.g 135 'K.u. 4725 Li, Hl Li. 
sıg,r Etı 1000 Kg hl~ Ku. ll50 L, 

' Ye1r.iln ..... 5875 u .{ap,,Jı z.-ırı -------
Urfa Ya: 800 Kg ~ Ku, 11440 Ll, 
rur vaı 800 Kg 120 Ku. 960 Li. 400 L\ 
Zt>ytıo Yağ eoo Kg, 156 Ku. u:ıo LI. 

y.,kfuı, .. , .• 5330 Lo. K~p~h Zart 

Pirin.; !000 Kg, l6S Ku. 4950 Li. 
:Seker 1<>z l!rllO Kg. 114 Ku, 1710 Li. 500 Lt. 

Yekün 8660 u K~ra.b Zart 

Kuru eruıl< 21 kalc.m M-utı'<'lıt mlk:taroa 
Muh~]lf clı:ıa > Fi.iltl&rcla 1158] Li. 4ı9 Li. 

K. pal 1 Za.rt 

Sebze 211 kall'm MUbtc !it mik1.aır<la 
Muhte1 .f cin!! • Fi.a:t!arda ~259 Li 395 Ll. 

Kapalı Zarf 

1 - Buyüf.dcre Batw;-t.Jcöydr· bu!tmJn Omnan F&kültes.i ft.:in )"'?.lk<-,ma müfredatı ::r.azılı Er.ıs.ık \e sa:rc o.yr ;;yrı 

(7) ş~ .. e fllc:siltmeyı• ~!karılmıştır. 

2 - Bir Ş:ı.!'ln:ımd<'ki Eimn<'k ve bn- Şaır'.nam<'deki Süt, Yoğurt 8.ç<k &,,.llro<o olup <tifı·rie: l K.~PALl ZJ\11.F 
us;uliy]e yaprlacsktıT. 

S _ Muvakktlt Teminat tı.ıtarlan her k~srr.141 hi2.acı;Jda yanlıdı.r. 

4 - Tahmm edt:cn ~ı tia.tlard.a vPtgi, pul v.e nakli.ye masr"aı!fan d..-ılhilıCir, 

5 - Ei<ı<ıilJ.mcler Mol•Ye VekaJe<I isıam:nıı Bryoğl·u Ll6rJ.er Muıhaseb<ciliği <13.'!'ffifr>de 15/10/942 P rı;rn·be ı;ı.nü '"''' 
(14) 1E.n it*J,areıı yukand;.ki ınra 1 arına. gürt~ yapı:a.<"8.ktı. ... 

6 - A('ık rJailtmeyr lf.r<'C'f"'<l«in Muvakıkat "l'C.tnlnaUannı. Me2.1kür Mtihasebecilik Veznr,sint• y;tırdık~a.ı·ın <Klır 

M.akrouzia y.e.nJ 3CnC 'l'.ca,;~t Oda~: ka.yıt vesıtaSlnı veya \Dh'tl.n te3..er<'lttıni ibraz ıe;tar)f>!eri ve 2490 Sayılı a<.<ı ıın• 

tlıl. yaı.ı!ı eVS&!ı ha~ olrr.aı1ar:ı. 

7 -· Kapıaiı Ek9ı:Jı1.t •• -eJCr(' 1~tirak ed·'Cf'iklf'rin de Muvcdtık.a.t Trmirı.ot Mabu.zu, T.ica:-et Od<Uı kayıt vcsi.ka5:1 V(•ya 

UllVC:.n iezkeı~~ııt::r~lt> bTr1ikte l191J!i.i da1resi1Jd.e tam.fm rdite06k olan MUhilırlıü Tett.!if mok:tup!arııu ek$J1t.?l\(l.df'~. en .o~ 
bir saat ''"'·tJ Komıa,yona '\'.Pı~]ı(lri. 

a - Şa.rtnarne l" i gönrrw:>Jc ve a·1:ıne cak .eruık vf' eah-en.in e'\'t!At ve 5.nir hu sı.;'59. tını öğı:'OO:nck · ~yl'fi !t' r'.n Pa1 J rte-
!O, Çaı~ Cuma gıinJ •ri ~re BalıQ<']<öy C>rm.n Fairu,Jte one lll'llr.l<'laıları. (187) 

ZühTE"Yry~ ve Cildi.Ye Mii~h•!tsısı 

ırr. Bayrı Gmer 
Pazarhkla kereste zhn cak 
Dev let Li manları 

Müdürlüğünden: 
işletme Umum 

Üii'edm soru-a Beyoğlu Ai• Ca
ır.:1 kar.;:sı Hasan Apart No. 133. 

•B:ım::m- Tel: 43:ıRA •••m!I İsiceleieor t&miratı için n"Mlhtcılif ttb·atta kaziklık. bağltto~;,lık, do:sı-nıel~ 
olar~-.,.: gerek lı.-t;ınıbukla vf' gerek !fudıanytkfa t.f'S1•m ecb;m"k şart.J)'l~ (·:rııh ça17 

==============ıola_ra.k paı.arlk1a 270 ila 286 metre m.ikalıL k(ıre~tL sM.ın al~nacaktı; 

F t• h s lh 3 •• ncu•• ı Ufak parti olar.ık vö:ki olacalt ~kli!!crcn nazara alınacJğı ı,,,,ıJrrin ııal'l.a J U u "-"Y' her gıi0 Levd.Z!m MüdürHljiüne müracaM.a görebilec..-klt•r• ve '•'l<litl"-

1 H k k H,.. k" ı• il rini nlh~et 15 .. 10,94.2 Pe!'3Embe ıünü alı:şaanı1?'3 kadar Le\.·aı.ı.'11 MUc'.ıl.w, uı,'Ufl6 
1 u u a ım ı- '-li edilmeeı ı!tın ohınur. (:!86) 

ğinden: 
( Gayrimenkul 

satışı) 
941/53 T. 

VefatıJe rr:aM.<ırr.errJAıce t&e
kesire vaziı)et olunan Serrlar oğ
lu Alıll1et Şc'Y'ketin muta.<;arrıf 

'-'-~ğu Ça..ğl rr,•ıhaı:ICGi Çukuır 

han ah ka1rta ook ve yeni 26, Tl 
nurr.ararı ''e 27<IB aria ve 5.2 pa.r
sel ncn:arah ~r bir odanın eh
livı..O< u1 :.;rafından takrljr ed'len 
muhakkeım k1~,mcti . 300 üradı ... 
Me2lkilr gayıJ01~ıııkulün lbiırincl 

anıtırması 3/11/942 Sah güın.ü sa
at 10 - 11 kadar B<ıyazıtıta Vm.· 
nccilerde Fa.tiı SuTh 3 üncü Hu
ku-k m:ll.ıkemesı salonunda icra. 
.,.a;;Ja:eHr.r. Uazküx gü~c rnu

Jıa.ınme-n k:ı~"!Tle1.in )'İiıxle yeımiş 

be~ni veren d'dnğu takdırOıe i
Jıa:e cdi:Jeeak, b~.lnıa:l:ğ> taJııdia

de son talıb:n tnahlıüdü bai'.<ı kal
mak şartAe 10/11/942 Perşembe 

gü"u ooar 10 - 1 l kadar i!kıinci i
l alesi 1':'ra edilroek ve en çdk 
arttı.rana ihale edil<eeektir Teilli
liye re91ni :ftıale pulu evtkaf ta-

viz berleli '"" tapu harcı müşteri· 
ye aıı olu.p sau.ş günüıne kadar 
müıt{'ralkım vergi ve icarel.er tere. 

keden öden..ccikltir, TaJ:ıp olanla
r)n yıüoııd yedi huçuk pey akçesi 
y·a tı<malan lazınıdı.r. İhaleyi ta
kıp eden on gün idnde bedeli İ• 

haJenin tarııam)n:;m yaur11.masl 
allcsı ha~.de ihale feshed~erı-k fa'" 

kı fiatı tı< müş!er.;ye ait olmak 
ÜP.er~ rnr evı;elki mi1şteriye t~k
]jf yapı'.o:;cag-, o da ai'!oak:an im· 
tin a etti;'i takd:roe 7 gen içinde 
yen.den Ja:.at ıcrası;<- rr.)"<·. rn-

-----
lstanbul Limaru Sahil Sıhhiye Merk • 

zi Satınalma Komisyonundan : 
J - l\ıJC'l·krzimİz r .. üs:tahdinVni iç:n Jruma.ş ve mttktaızi astar!cır t.a~..,,fı

mızd<tn Vl(•ril.mek §18.rı.lc ( !62) takımmaa kask'f't elb;g ıle (S3) adtt ~a
ı>ut ~?ık e.ksihıme ile d~ktlrilecck1l.r. Eibıs(>nin behe-r takunı ,fı.ış bedeli. 
(650) ,~ t•Pl'"J.ll beh~r adedi (450) Jtu.ruştan \lllllumunun tuia•'l (]494) 
lıradır. 

2 _ Bks,1lme 23/10/942 Cu.nıa cilı>ü ooıt 14 de Gabtacla Kna ~!uıs
tatapaşa ı>Jıcaılln.daki MerkeL!miz el<..Ol1ıme kaıı....,oııo:nda )~pııacaıct.·. 

3 _ Bu ~ a~t p:rtnanı-e merkez.imı:z levazımırıdan bedelsiı. aJınerak 

ııüıııuneler C'Öl"illcb1};r. 
4 - Muvıuok:ı.t tıcmiı>at parası (112) lira (5') lruru.,ı:;r. 
5 _ Ela9il1meTe cırecelı:ltorln leni olduklarına d:>lr 1942 yıl1 T;car'(·I O

dası "·esikasl ile bı.snın gibi "'lrri ya.ptığına d.air reflJT1J. bir Vt' k .. ıorr.a.ı 

şarttır. 1898 -- 15 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonuı;Jdan: 

Sı.hha< ve İçt\rral Muavenııt Vekt.lel:lne bağlı A(ydln doğum ve C«u.!ı Ba-
k>m ~viı>e ait 2'4 kalE1ll madeni eşya o.; eksilum:eye lrontıl.n'JU.'<lur. 

1 - Eksiltme 21/l0/9'42 Ça~mba günü saat 15,15 de Ca;'lalc[;j'.l'l'l<la S>iotıot 
ve İçtimai Muavrnet J\.h ... ~ürlüjü binasında toplan-an .kcm;cyonda yo.r.ı!a('akot•r. 

2 - Mur.a.mıneıı. b~d•'' ~522 liradır. 
3 - liuvakk..:tt ıen-ı :na.tı 339 lira 15 kuruştur. 
4 _ :k'1d<lll~·ı· şa.rtnnm('oJl çalışna ll;ün.lı·rinde komis:,'Ul<l..ı gOrtlJııırlcr. 
5 _ isteklılrr lft12 yılı Ticaret Qdıac;ı ve:ııikasıyle 2490 d3.yılı kanunda 1 111' 

~kala.r ile bu $e , t·tn" n1uvak'kat t..enıln.at n-ı~k"l.:...:.z vr:ya bar.:k.a n-.ck:l~ ... ııe blf· 
1ik'tP t>eiH giln ve saa~ ~a n10.~9cc.atibn_ (356) 

Jru2Ü!l müza<yedeye vazediJ.eceği 
ve i.ki satış arasındalo oedel lia
kaım zara.r ve ziyarunın maa fa· 
ız ve iştaak edemeriıı bu şartıı.uı 

ka'bul etmr:ş sa )'laacal<J.anıı1 biJ
meleri ıazmd:ır, GayrimeııJru~ ü
zeri.ıde hcı1hangi bir şdkilde hak 
iddias>nda bul.wıanların s<ıtışla.n 

on gü evvel evrakı müsbiıelerae 
birE&<.te 941/53 mıımarah t~ke 

do.5yasına mii<racaa1.ları ve şar't

naır.ıenin ihale-den on gün evvel 
mr.hh:me duvarına yapıştr.ıJ.. 

dığı ve tailp olanların ,mezıkUr 

gü~ ''e saatı:" mah.1<cmede ha.zır 
hufonmala.r, Hiizumu ilan olunuc. 

7/10/942 

Bir genç kız İf arıyor 

Orta me-kteıbin 2 ;nci Slmfına 
kadar okumuş genç bi<r bayan 
yazıolıane :Şl<>rinde ve tercihan ka

sadarlıkta, talboratu·\·a:rda çalış

mak isteıındktedir. Kanaatlkfu- biJ' 

ücrete razıdır. Talip olan muh
terem ·ş sahiplerinin Son TcJ.gral 
hakl süıu.nuır.da M. S. ne mürt,, 
caat!arı mercuıdur. 

Gelen iş verme mektupl 

A. A. Güzin Yukıel, saı '13.t Er r 
~ veıme mrk .. bt 1uz vard·r A«·~ al 
dırru;~n.ız m: rcudur. 


