
, 

'l'"'°'iı Tl ı1h.: JAYISI P..~. l{ tlll~ -
·- J 9:i6 - !\o. i 

' 

AD!l!'.S: 5 ABQ:'<f:; --· --
C:c.ğolır:ğlu SC'l'lt"l!k. ~400 

Nı..<nJo9m&niye KURUŞ & Aylt1ıt:: 750 
Cad No. 54 3 Ay~ıi 4'l0 

(' .. - '\ 
IAYI: CUMARTESİ f 9SNS 

1 

~:•A!'. I 1 19.!·l 

nt f.FON Tem!~1942 l lri.nlıvl l\&f lif. UU7 
' -

llHRE USH Sen TcJcnf , • -
S<h' p •• Jla"'1Ulıarrtrl: ETEM izZt.'T BENiCE SN SON TILOBAFLABI VE HABERLERİ VERiN AKŞAM GAZETESİ 

Türk Çiftçisinden, 
Türk Tüccarından 

- .~ ' . ~' . . - . ; '* , ...•. _ _. . ...,.:·} -~:,,._ .. ., ..... ~. ~· . .-; ..... - " ~ 

EN SON DAKiKA 
, ro--------, ' 

RUS CEPHESİ l Ticaret Vekili Bu Sabahta 

İaşe İşlerile Meşgul Oldu 

ne ist igoruz ?. 
Sar .. coğlu Şükrü hakika ten Türk çiftçisinin kar§ıaına 
adalet ve hakkın lam ölçüsünü hamil olarak çıkmı§
tır. Köylü hiikumete minnettar olmak ve elinden ge
lebilen bütün imkanları sıırfederek iatihıali arttır
ma!.., ka.-ıılıklı iyi niyet ve anlayı§ muhafazast içinde 
hükumet tedbirlerine ya rd1m etrr.ek mecburiyetindedir. 

ACIKLI BİR HABER 

''Atılay,, Denizaltı 
gemimiz Çanakkale i 
Boğazında talim ya-

1 

ROSTOF ·l 
Tehdit ı YENi ve ESASLI 

i Tedbirler Ahnıyor 
Altında! 
Rus kıtaları muha
rebe ede ede doğu

ya çekiliyorlar 

ETEM 1 ZZET BENiCE parken battı : 
1 

S.ıraco~lu lıiikJımdi ba~ta lııı.
hub;.ıt 'c eh.ıııek ıne:,cJr,i olıı1ak 
u~t-rc ~i~tenı \-e prcıı~ıp kararını 
,., rdilıı.tcıı ... onra .)CUİ hububat 
•lı.ııı liathırıuı da Jfuı etti \ c bu 
~u~l1:ı,ta a,yrıca .)·eni l'icaret \rcki
lııııız Bohcet Uz da diiu gece raı:I· 
~0~a izahta bulundu. Yeııi fiatla 
Ugd.asın kilosu çiftç;nin barn1a· 

!llnda pe~iı1 ılara ile ):İrnıi ktıruş .. 
tur, Arp;ı. yulaf, ça\dar, akdarı 
fı-atları da huğda)-a ınütna.'>il ola· 
r~k layık haddilli! ) iik.eltilmi}
!ır. llu fia( terdfüii ile Sükrii Sa
l"aco~lu '.\"iiru.ck zekilsı;tda Türk 
~ifl~i,inin• kalLini fetlıctme3·i bil
diği kadar hakikaten adalet 'e 
hakkın emrettiği bir bal tanını 
d~ topluluğ11m-u1.1Ln ~-H.ıde selse· 
nıni te,,kil eden çiltçiı e sunmayı 
bilnıi~tir .• 

re satın a1uıacak 'c buııun dı~nı· 1 

da da ~ı;ııı Konlnın-a Kanununun 
1 Subay ve Er olarak 38 ki silik 1 

cezai maddeleri tatbik edilecek- ): j 
(İı~UUD dışında ~İne bir diişiince ! mürettebat şehit oldu 1 

A.nluıra 18 (A.A.)- JJ.a.:"ekfiletten tebliğ edilıni~tir. 
Çanakkale Boğazında 14 t~nımıwa talim l apıı "kta olan •Ahla3 • 

denizaltı gemimiz bir dalı~ yapmış, t>Cbcbi anlaşıl:uıuyan bir itrızadar. 
dolayı bir daha yukarıya çıkımaını.5t:ır. Talıtelbahiı· 80 metre deı~nlikto 
batnuııtır. l\Icmlekdtcki bülüıı talılisi3 e vaı.ıtaları en kı,,a owtnaıul.ı 
Yak'a mahalline göııderilmiş be <le, nıürettebatın kıır!arılınnsı müm· 

kün olıı.manu<ıtır. 
Bn sııretİe 38 miirettebat \'e suba~nı şehit olmuş olduklarııt• 

tec~sü.rle bildirir, kedcr1i ailcl<.:riııc taı.iyctlerlıniı..i suııaı·ıı. 
Şclıit olanların isimleri bilaharo bildirilccehtir. 

Bir Alkış Yüzünden Geri Bırakılan Kon~ i 

400 Çorap ve tri .. otaj 1 

amili 2 aydır iplik 

mnzııu: Sat.-ı set'btı!>t kalaeak l..ıs
nun çif4;i tar'arm1'mt lıaııgi ni3·et 1 

\'o tutunı öl-;iisli içinde fiatlaııdı· 1 

rılacağıdır. Ticarot VekHi radyoda· 
ki beyantmdıt serbe<t bıraıkılan 
kıstın için bir {iat te>bil edilme· 
diğini söylemstir. Bu noktaıla ha
kiııı fia!ııı Jıitkuınetçe te;bit edi
len nıiiha~·an fiatı olınnsı ve bu
na kanaat cdilnıc~i birinci ohlUklı 
ticaret şartı almak gerektir. O 
halde 20 kuruştan lazlay a buğ· 
da} ı ~{n1n1113k, z.ahire tacirlerin
ce de ~nıaınak J:izııutftrı tabiidir, 
zaruı·idtr. llat-ta, büki'ıınclin ,·er· 1 
eliği {iatı rakipsiz bırakmak ta
ciı·ler için çıık ince bir vatan ve 
millet ıııeıılaati hesabı halindo 
gözöniinde tutulmak ieap eder. 
Aksi halıle, hiikiımclin uıiiba)'aa 
edeceği kısım dışındaki hubul:iıt 

stokları büyiik Ciat tereffü ,.e te
mcn li~lori kaydederse bundan 
?eın h~i.kU_nıct mb'uli-ycti altında 1 • ı • • 
rnşc cdılnııleCl'k ol"ıı ,,.,.bir,. ka- ı' verı mesını 
.sabalann mil tclılik halkı azami 

bekliyorl \ 
derecede zarar göriir, hem de~ ine 
Jıububat fiatları toptancı nırgun-

(Do>va•,ı... Sa: 3 SU 6 oo) 

.~ ~ 1) ['at\ 4 lko.t:- j \"C d;1..-ı;urn.." 1 

ool ıf(!r:r'l s:m•:ı ... t~ı!' .rr koop"ratlfini11 ' 
Ulll\!..T.1 ~.g!'" · Jn ili::lı den. gonra E.. : 
ninc':-.. 'Ü Ha.kc\·in<le t pJ:ı!trr.ır~ır. Tah- ı 

Münakalat ve f 

• 

L"~ hahshıd<: memleketin umu· 
nu L;.1cn1i bah•u1ından to.llll nıiiıda· 
lıalN.·ilik, ~-arı ıuHdahalcciJi,k; Ulııı 
lilıt ralizuı. ~ 4rl libcra1iıan rıyrı 
a~ ı, da\ alaı-d1; a;> rı .ayrı kanaat 
,.,. ,.;()ri.i~ tt"i:atları idi. }""akaıt, hıt
bııbat fiatl._rını sabit halde h1'· 
nıak 1'5.r•1rı her tlirlü nıetaın ala. 
biJdi·;ine fiat Jfık.,cli~ine nıa.ru.& 
bulıındıı~u biı devrede gerçeJ. l.ıir 
n:ı.k · .e ;di. Küşlü "' çiftçi nıııh· 
li:H· o?duı,:u gi~ un, Lirıı.at, yi1·ecek 
lltaıltlelc.rini ;;~ırı fia!lar]a. satın a· ' 
lırt•n ve hottiı hükumet elinde 
hulıınan maddelerin fiatları yeni 
~•ııi zamlara liıhi oltırkeu kentli 
•>tılı,,. 1 ına d dc>ini ucu" bedelle 

• ruineı;ı_ 600 dı•n taı~a f'1'aJ:l o!!lil b 1 1 ko 1 

1 
M 1 S J R CEPHESi "prra!ifin Kemul i,.noı..ıo b'• müleı,.b-

1.ıir g .... ıı ... ; ,iJ ;ıf~!..,-n tı•si edilmiş. l:'akat 1 

1 Rom m e ı ı· n 1 9 T»m.ffi' 7, ta .. ·ihli g;,zetl'mlvle pzdı- 1 ~ı.'1117. \l'C'('hiJ,, i·~t· t \~t.:kü!e-tinc<' 'koo- 1 

Iktısat 

VEKİLLERİ 
lı"k -u uanci\• \"truı-ek ,.c .sık.uıtı~-a 

~.ıl!onnıak istemi)oıdu ,.e .. bunda 
•aklı idi. Saracoğlu kô.bin.,,;i bu 
lıaksrtlığı hattfı taLnıin derece-sin· 

:~ ~a!Juını~hr. YiJJe, Saracoğlu 
.ukunıeti köyliınün lıubuiıat is-

tıl,s.a)' . ı - b' 

1 

per~!if Aı:n '&;-ına yeri}('n iplikleı: baz: • t kara bf>'"'i!i:., 'C" !n trı~a!-:1(!11.'l 'riikSPk fi-

l Yen 1 a ar• 
1 

aıle ı..!'•;, .. •ne ğ"". 'n \"ck~İrt bu ko- ı 
qıer~tıt( ıp}ık t \·zi."'hnı du.~ıı:omuş.. 

d 
ıur 1 r U Z U 1 " r- lJa sı:a t:c tJ 'll;{1lan'brı i .• aklnf'!r-w: riı,rr, ıJ t• 1 k~.• cı m<"'Zkür kıoopeı-atif 1 mıo anca, top~·ekun ır be· 

• 3 1>la % 25 - 30 unu satın almak ve 
% 60 - ~o ini keııdbine bırakmak 
''"Nil . ih [' ') k 

1 
e uc ıst sa ı tcş,·ı;. ctınc , , d U r U i d U 

"'•1•7 : l"n döct y!izJ 11üle<:oviz h- ı 
dm 'e ,, k• ·k d Jn•.;.ü ~-~t~·c gelm.ii~ 
J,•rd:ı- 1 

a 1111 't• s:.;tııu ı;cırbesti ... ini. iade et· } 
ıuck '<.huıu kabul etmekle tam • 

llıüılahalcd1'.ı.t •. n 8:'.k'.111111~.tır. 1 Çarpışma 1 ar "ileri 

Bu .1~ :n a~ında cvlt'r~nde çO.]·'Ş:ı
J<.ııi.\ J;;:y;ı.t 1 a.r nı ıo .. rin t"den mfitt•adc:lit 

;1-:::.cı, ro ·npçı kıı.zla r, ('O'Cl ~-ıtırı ftv-

Bu sabah Ankaradan 
şehrimize geldiler 
Miinakalat V<>kili Amiral FaJırl 

Engin '"' İktısat Vekili Sırrt Doy 
bu sabahki cıks11re<ıl<> Ankaradan 
şehrimize gelmişler-dir. \' ckilleri 
Vali v<> Belediye Rci'i Doktor 
Liıtfi Kırdar, Emniyet :'ltiidiirii ,.e 
Vekaletlere b:.jilı dairt·ler erkanı 
kar"lamıslardır. 

. O lı~Jde, rıfıç~ bukumetuı prcn· ' 
•ıp kararı ;e yeni fiat sistemi ile 1 geri" bir halde de-
unı:ıuı:uuılan fazla biı· nimete ka- d' 
VUiıııu~tur. 'ri;rk kö\Jiisüniin bu vam e ıyor 
'l>aı;, ~ ' d - • . t 1 • . .,._.., .... arsı:.~:.ı a anu~ane a>ı-

C'a.ğ!n·1 'kadınlar da görfı1!1yor '\'f} J 

hep~ koog:-r.cte Y""'"1 bir idar~ h('y",·1i 
6Cçilerı'.k ttit:~Jr ı.~·n<Llt"r·inı· ipltk vcrll
m~: huııus1:11 ıa bu hr~y·t't:n !t 1 5.r-blıih;· 1 
!ı,nlc i.n.:1un:ın:ısını ıtnıu., biı• iin~;tl 1 • 
be'ori1i_yo1· 1 a!·dı. F •. ~,at bu inr;t dll:ı boş::ı 

( ı.l·=~ ışt : 

- _;.·--a---

Çine yardım ner
den gid~yor ? 

Vi~i, ıs (A.A.) - Rostof ...,!ıri 
~mdi J\lınen tdıdidi altıniadır. 
Sahil bo3 tUıra ile•le"nıeklcı olan 
Alman kuv,1etlL·ri ~ehri çe\irnıek. 
için tedbir alına!.ı.wdırlar. Bu ha· 
ı-ekcl, doj;ııdan ,.e rcnııp tloğııdan 
geli~ıuektedir. 

Kalka;,yanııı kapı.,, dl~ e anılan 
bu şehir i~iıı tl"lılfke gitgidt~ faz
lalaşınaktadıı·. 

RUSLAR C\tUllAl!EBE F..OE 
EDE (,'EKİLiYOR 

Vi~i, 18 (A.A.) - Almanlar Rus 
cephesinin diğer }(c~itnlcrinde 

(D•.!\~U ı S: 3, Su. t dı") 

-Vaziyet 
Almanlar Don 
nehrinin cenup 
kıytlarına var -

m&k üzere 

Büyük Mıı;ır mey
dan mu ha r a b e s i 

başladı mı? 
i kı 't .. , 1.>~lı.:r, R·'>tı 

n1 ~1 ı yeı:ro .... ı t I• uutiJ c·l "' n.J· 

sı ü:;_;C 'L K:;IZ. ~ - lJ 'Jul ll-i.L& • ta· 
d ~ .B .ı:Y t ::'ri a.rrcı.~ı b 
{'- t_' ) e y ! 1.1 ~I \'. 

d.ı._ n • .... th\.C, nl Iı'lgi ..... k J ·.ık
!::.ıııı-:. tat ..... g 1 

•• tr 
R ::::m:r ... l k .n; v ·tlc ...; n .:.hı. ı.>0-
y • .Jdrı f-::.g. ıl n;ı '''lcı.:-01· '"r ·
d ;ı;:It • C'lk •• tıy e.Jzcltnıt"k ıçı.n 
h eı "'te g '('ti· <.: ı z '!\ 11 vardı.-. 
Her ~kı t.:ı:-~.C l.'u bü~· de 2... -hl: 
bi.lıı\: er ~lıl .... ~'au:.J !'..COr , 
,rr, ,a ı ·)t•ı ı, n ~,-.. ı b.:c ol . t·-

1- •;"11ı:..:.\'<:'ı ı,. n..i Iı~~ . .dı..11 a,nl"sıl-

Japonlar bir 
Adaya daha 

Çıktılar 

K'skı. adastnda bir 
Japon kruvazörü 

batırıldı 

1 Taşra iaşe teşkilatının umumi 
1 şekilde lağvı mutasavver değil 
1 Aı· 1'

1 
lB Tı·lc .. ?J.1J1) - Ticaret------------

·ı Vı-k·I; n. n, h~e: e, bu ıın:ı la ioıe B 
,şlc~ ~!e .,;,,.,..,Yr"l,. Dit İ~:ıbu] b- aşvekilimiz 
f$' ~1Utidr'l !, .. );.?: ReK e 1rotl"Jf3.ll 

1 Y ı.,.k ~ i . ..;t.anbJ!un aşe " .ziyt:·~ı hakkın
da "1a iın' t al nt.~tr·. o;. ... ,,.. taıaftsn 

n.::ı et ı el lı~c:~.:.oze l(''ı.•:ikr ·~ o
Dün Parti Genel Sek

reteri ile görüştü 
Ank~rr 18 (Teı- 01 .a) Bn~-

vekil Şükrü Sarac ğlu etin snı.t 

15 de Halk Pa•·tis, Gcl'~ı, St>krc-

' 11 t:ıuo ton bt~ğdn.yı!ı, ~C'il ını";)'aç:Crı ı 

ka 1am.:.k fu:e.:-e dı .,, .. ı l~m &:f'L-n ı 
nı.ın~ -:t' ara tı yzh ic;·n Tif;.ı'X't v,~kili 

taı ... ~"T':dan a 1a.~alı ,ı ~ e ;- vı•rlln~iı- 1 
ı.r. r:ışe \tu.:13'ja r~ı ;g bngl,J. umu.:n 1 
ınl.:dilr 'r dıı, ~anl.1rıt1a ~c'.lfi nırkt.t.-:·da 
n-.eımır v•riler"1< A J• nıı.ıre-·,, E- terliğine gider<'k GenPl Sekre!H 
g,~ ve T~-a~-2 gibl ~ti 11 -rıntnkala- ~ llc P.:rtıye ait 1n<'!=l1c}t: .. üzer !lıdc 

(.12c\-:l 11 &.. 3, .S.i: 7 de) 1 bil' görü, -e ,yap.'l'· t ~. 

30 
al 

li alık k aş 

gen 
Otomobile taşıttığı kumaşların 
p~rasını vereceği sırada sapıttı 

Bu sabah Adliyede abuk s~buk söy
lendiğinden Tıbbı Adliye gönderildi 
Du11 a ·"'~'' . c- lr~ " ~.'n t, n n- j • 

m ' ağazal rı ' J h. ne çoi< f k • • t t • 
şık giy '1mis ~lİ ~1c0 bı. ~rnç ka· 1nc1 er ı p 
dın g ·leo.·t.~ rrr- 'tL ·i e.o. ~ 1•. ler. ı 
kc<;tir'1'1§ vorı' '1 b<>y boy pa- 1 mensucat 
ketlC'ı~ de nıağaz:ı 1aı.JrmlP· 

ri va· ,t.,iıe r~dcırd~ b<>k c••igi tevz.ii EyPu"' w e 
bir t;ıh-.ı:iyc t ıt •. ı;;;t r • 

300 kı ı;r J ra' 1
· 

pan bu °' nrd b2 
disırc. r hf-~ap i 

t,ı kL .,_ 

ncc ~ac; tr 
mutmaıC"e şu Ct.\a vLM'" 

•- B. pa ,, ) eo •. ,» zat 
octiyccc k .. G .d •' ondan alın .. > 

Çe>· ntatul bır ıatır sm flJ VC• 

(D. T. s. 3 ~· 6 d ) 

Şiİ:ı i < '~ cı1'~ c:\'<'lk; •ev -
Jtta r (= zurat .ı 1 ş o1et,, ha K ~ 

m'i '.l t:lÜ11 Cıl ıt 41f('" Jit" ip r'f 

te\ . .... ta'ba.,.l nıac3....t 'ln 11u 
fu brı~ na \ıt;<"C"r rr:&ı• e "'c'1sucat 

ıe\z olur.acak:ı .. B '*"""k l<u
pon\ırı atk br: ı;;•c rloı~ '• k
tır. 

işte fik 
ri ile yaıırıc~,.,: .. ~aJ>ka6nU göğe 
;tıııa.k. v.e "' r,r kuy\·eti ile tar
·~· dö·ıınrl; .. fcn ibarettir. 

İtalyan A~ansının 
Ko j!:'ı•yi Tic~tet 'ltkiılct" l(O..'llill'Pr

leı 1ncif•n Bam Nu=ı ncnı1s ve t·vve!A 
ı.::ir~riyM .)·okla.ılı.n~ 1a.p1l1nıştrr. Bu. 

Londra 18 (A.A.)- B.BC. Çin 
Münrkaliıt NaZ1rı Bornı~n~·a yo
lunun kesiJmc~inden !-1<ln,.a bü
yük nakliye tayyarelern'n Çine 
Je,·a?:I'll gctiımı"k.te cldu:<larını 
söy•.Iemiş~.ir. b Aııe~~. ~ i~:~'1'.'etia gö,terdif;i bir liab&rlne gire: j' 

11 Rcn,ş hu .. nuıy~ el ,.c cesur ka- ----- · ~r.kar~ısııu>a }iııe bu vesile ile • [ / M ============================"! 
d ·ıırttiğiıııiz gibi Türk çiftçisinin /ngi iz er ih· Beyoğlunda Camcı Sokagwında Bir Hadise 

• ~arıdıklı aıılayı~ ve lıii•nüni-

(0"\R'!ll S." 3, S.l: (do') 1 

V&ş1'1gton 18 (A.A.)- Buhn

ye Nczz.ı:c~in:n n~ ·ettı~' bir teb
J''ğ, Ki~r>a ~tl;ı.sına kan.p 6 tcnı· 
11,uzda yapılan hava :ıkınınd.1 ~r 
Jap..oP kr\.1VazOnın 1'rı oau~ tdıgınL 1 
b~):!.rm !\.·ed r 

"' 1 ktısad~ iilçti (\lur~ı!i hugiine 

kadar ~crh<--"'t \e ınüdaha· 
leci usullt•rdt n ne birini, ne dr
öbiiriinü ta1n tatbik <'Üen. bunları 

bir!ı.irilc ka~ n.ı~tınna yulunn tu
tan. hö~ l~re her birinin a~ rı a~·rı 
fa~-dnları ycri11c z,trarlarını bir 

araya toplıyan hiil.l:nıet. buj:day 
do,·as~tda \"\'rJii!i kar:ırla istih· 

saki sınıfa :.ı 'ııı l>i · fedakarlık 
g~terıncktcd•r. 

NECiP f'AZ11. KlSAKÜlWl{ 

:z.ı ta\ aı.., .... nt~·1 !-liaOur, j i hl:kunı • 
tin ıa:ıfına \"e ha~ka ~art" uhtn :ı
ınaJ" 'a1i-' ei1nc \ oracnk, al ni 
n1enfI :nuka\ <:ın<·flt·rindC" de' anı 
cd(rck: bCi) Icel' ~ t•ni 't' belki < ,,k 
~t·ıncrli };uluş. i~-ilik ~ rrine fe 10::.• 

hk g-t'\ ·~nıiyc naıntrf :;::C~riin rek1ir. ~~~~ ;:~i~,~~:,ite~~~i;:,,~::~:t.'. ver cephesini l eı·· adam 1 se se 
:undan lıiriı:lİ sarttır. Eğer çiftti il 

1 e 'I'cb ı; .• A.c t, !d n~ııı • .. n b:• ı riniı dı. •. J Jayır:'a - taraf ndan 

n'.~~~~):~(t·;:::~;\:·~~(~:::ı~r\:: qardılar ·- tı•p 300 ıı·rasını 
l•ııi "rlı 1 . -"I . b k ' 
t 

• "" ırı l~ ıst1.ın crınc asanıa 

a 1 d ı I a r ! r'"'~~. ;l)" .ı.lm<k',d.•·. 
clal·k' • . ' ı ctmclt •·ibi bir yola sapar-

•il l~le D .J 
t" o znın..-ın Saracogluuun bü-
tın hü-sniini 1-eti maklı.s. bir talihe 

lnaru,, ı . 1 k' "" nuş bulunur \'C elbette 
1
. 

1~.'ınun ak-ulameli de büyük öl· 
~u .'·e lıiiyiik çaplı <>hır. Filbaki

.büyle bir ihtim•I Turk çiftçi· 
sııııu l'iiksck ınilli ahlakı hakiki 
vaıaıı-,··r .. .. k 'd k ~ .. OZU 8I"Sl!o,lll a Ç0 ~ 

~•nf \'e lıatt<ı yersi~ bir ihtimal 
ol;u aık h ı de e~ap. onmalıdır. Fakat, ne 

0 

oba bır •htıınaldir· hu ihti· 
n10ıı1 .. 'dd' •. c uzc.ı-ın e urulıııayı icap 
Ptl,reıı bir dii~iince 1ncsnedidir. 
n_~l ilıhnıali hiikfunet de bir an 
du~ünıuektcu ,-e göz()uünde bu

~~11d1_1~m~klan ~ariğ ~l.an1~1nı_ş \;C 

l<:aı et \.d,alrtı tcblıi;.ııe ıhtır:ı~i 
~e cc:ıai bazı isaretlC'r ilU\•C edil· 
~C.Si ı:aruı-i gö;iiLııü~tür. Tebliğ, 

ll bakııııdaıı sarihtir. 'l\lüddeti 
n~ual)·enc,ini tt'"C:"t\'iİT. eden .)·İrnıi 
l:t..11 S>Mra i~ind-e tcsliınalını yap
nıa.tu.;? z.iirra-duu buğday on ku· 
111

§", eli'"' maddı:ler de buna ı:ö· 

Sekizinci fnı::iliz orduMı kuman· 
dauı Generul Ohinlek 

Vışı 18 (A.A.)- Batı çölde çar
pışmalar yine mev~ii b. r hal al
m10·a vüz tutmuştur. S.hilden 16 
kilometre i-;erlere kadar uzanan 
saha üzerinde cereyan eden çar-

.(Dcvarnı S;ı: 3, SU: 3 rlıı) 

Fatihte de bir adamın çantasını elfcclen 
kapıp kaçmak istediler İ ş ve H a m I e 

Dün gece ,Beyoj;ı:lunda Ameri· ı 1 

~;e~~a~ b::;~;~.unculuk vak'ası 3 4 5 kil o çay, çerçevesinden 
Bostanba~~noda nüS~.Yinağa hah 79 kilo kahve 1 A 

çesinde l m:aııarah evde oturan AHL KiMiZ' J J 
~~!~~.;;.ı~~Z·~~~~~~y~~~ 1~~~n;~~~ istif etmiş! 111 

bahada sattığı koynmların para- NECİP l''AZIL KISAK(RLK 

sını cebine ycr1eştirn1iş, gece B w l d •k• Üstc::dı:' rr.c ·" r (A<~ y ..... n 5e:·i. 
damc< so15ağından geçerken meç- eyog un a ı ı apar- ~»n) yazıl.:ının rn mı 'ıimııni.'1i 
hu! bit adamın tecı:vüziliıc uğ- tımarı sahibinin bod- \o•ş:,;1 edecek ol~~ bu scı·:ye 20 

" Teınnıutı Pnz.a .... ,ClSi gi.:nü ba~hyo-

ra.rrnşhr. 1 r um 1 arı n da da h a tuz. llu yazJa= günü.n ı•n nuh;m 
İBİT sokak küı:esinden apansız 'İi<'t' hadise ';,i dnııurncalil . 

fırhyan meç!ıul _şahıs, elindeki neler bulundu ? 0 

,Kc.,;p Ftı:' t>ôy r ki: 
büyük bir t:l§ı Süleyınamn ka- - Be,, !tlmı yruınuya., bir g1ln 
fasıııa iıı.dirmL~0 zavallı celebin Bcyoğlunda Hamafü:;şında Si- bu s•riyi lta'eme ~lrmıı'r itin r•-
sersem~iğinden isıifade ederek ce- nck sokağında Hüdavcna'lgar a- zı ol u:ıt'= 
b'ndcki 300 küsur !jrayr ı:asbet- paı1ı:maııınıP sahibi Ifidaver<l:- i1ğ 
mi.~tir. nin ;stifçil k yaptığı inhisarlar kn-

(DP\'Bml S.ı: 3, SU: 5 do') 

, 

• 

Bu fcrlak3.!°Iıi:ın ınfıııDsı. karar 
"e irade hakkı daima hükümete 
ait kalnıak i•ı,"'re, ""l.I best usııliin 

haklarını kö;. lii3 c d~\ !et el ile he· 
diye etmek' e bu haıckete karsı· 
Jık istihsalci 'e ta\a~'Ut{ıı '111lf
lar tarafından hı~d~~· ctra{ındaJ.i 

menfi tedbirlerin kaldırılmasını 

ve artık bu n1e\-zuda bir itn1i.'naua 
ka\·u~ulıuasmı t~1nin etn1ektir. 

Hiiklımctin hıı J.ararında hcr
şeyden evvel ~eni bi~ bıılusun 

cesaret ,.e emniyeti okunabilir: 

Bu harekt!ile lıiikumeti çiftçi· 
ye baş eğmi~ sananlar buluru;.a dn, 
h3di~rnin en ince ve en naLtk ta

rafı, bunun bir zaaf \'C çaresizlik· 
ten değil, bir km·\'et ve haklı ted
bir kıynıetind»n gelrlig-i i anJa .. 
mak ye anla!col,ilmektcdir 

Bu sır anlttsılan1adı~ı \'C anla .. 
tılama<lığı tıkdiı-rl~, köJlı n ba-

Bngiin ilk defa c~hırat t"l 1ttlığı

n11L Tın rla,·aya, eğer htrkl.~t!'Il 

faıla İ!Hlnın11:1. ,.t• giİ\ enhnil Hl· 
ıua..,a.ytlı, belki hfıJi t'~ ı t."Jı hii· 

yiık tehlike kutbilc lıir arada 

ı:örmiı e('ck, fikôr-iz n'k:lımlik •· 
rin sarhoş cdnıo:ını tcrrih tdcrck· 

tik. 

E\"et, karar ,-c 1t:dhir, t\iiuiin 
karar "e ı.,dbirinden rok da!ta 
kı)nıcllidir; fakat mıılla·ka hii~iik 
bir izalı n telkin ,efrrherliği ha

linde köylünün a~ağına !.atlar u

laşnuya "" kendi ı..,ndbini tak• 
dinı 'c if.adc et111İ) e uıuhtaçt1:r. 

Bunun için en anıeli çare, ~Jelı .. 
ru.ları, (Köy cu-titiileri) bocala· 

rını. nahiye ıniidürlerini. kayrı1a .. 
kanıları, ,·alileri, herle.si, herlı.c~i 
seferber edip lıu J.al'<lrdo l«i)·lu• 
niin ~·alnız ~aadl'li bulundu"~unt1 
bn kor:~ra uıuka,·eıuetle ve )·~nl 

·menfaatler koJl,rmalda d;;ı. ıwc~k 

bir ıneıınlek~t icJ.,kr•i )\il~!g1nı 
y'ffr,t•l. . ....ı•.JP .J ...... •' t{;.!ıJ!J ;!;J"'W'f'' .. 
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HALK FİLOZOFU 1 • "" ~ . 

DURUP DURURKEN 
g~y;~ 

• 
uS'a gibi azız o~ .. ,. 

G"Çenlerde, bir gazetede bir 
ya" ukudum. İru;taya baktım: 
Bir dairenin lıa~ınd•, oldı>kça 

mühim bir mevki i.şgtl eden 
bir za.t. Gazeıtecfükle, yazıcı
ltkla ırlak.a!ıı yoktur. Mesela, 
bundan enelki bir yazJ«nıı ga
zete ve ru1>CIDua kolleksi)-0n· 
farında aranuya kalkı«.•aruz, 
bilfarz, on ı.eoe t>n•el, yi~ ay
ni mealde bir maklei mühim
mesine tesadüf edebilirsiniz. 

A~·ni mealde dediğim için, 
mealin ne olduğunıu nıerak ct
tij;inizi sanıyorum: l\leal, bir 
JRübim ~absı medhetmek .. 

YB7.ıp çi7.Illt'yle, mesleği ol· 
mı~«m bir adam, bö~ le on yı.lda 
bir y·an yazar ve bu yazı,;ı da 
bir büyük adamın medl•Ü<;eua-
6ll>a ait oluNB, bu, düpediU 
dalknnıkluktur. 

Fakat, bırııları, dalkavuklu
ğu ustaca, bir kısım toylar ıl.a 

REŞAT FEYZi 

acemice yaparlar. Acemice ya· 
paııla.r, dalkavuk olmadığını 
iddioa eden, mudlilwten, düriist
Jiikten bahsedeıılerdir. 

Bu yazıyı yazdı, ne olacak?. 
Filan dairenin 'ba~ından alıp 

daha miihim olan filan i.~ ba
ş.- ııu geçmeeekler?. Elbette 
hayrM fakat, beriki böyle sa
nır. Eğer, böyle biT ümit içinde 
olma,;a, o yazıyı dunıp durur· 
k~ ne diye, yazsın?. 

Bilba. a, resatl vazife basın· 
da buhmıınlar, dalka,~ukİuk
tan daha çok hazN" etmelidir
ler. De\·let mekanizınaı;ı i inde 
dalkanık ruhlu insaohınn bu
lunu~u. kabiliy<'t ve Ji~·akat· 

lerin yerli yerinde kullaııılma
sına mani olur. Son a da, dal
kavukluğun, çingenelikten a· 
şağı bir mezhep oldcğllll'U !'ÖY· 
Iemiyc de lüzum yoktur, 

Ecdadmız: <Su ı:öt,; ıı"Ziz d.> demŞ. 
Bu sözün bllmı.eti ıış~. Elkmelt 
btr nml&t ise, sµ da aziz bir k yreetttr. 
Ecıdad111, .SLiiYa verdigi t>heımınt~yctı an
lamanız ~. Wt:mb.ıla bile g1iz a.t. 
ma.Jı: ıru:!idir. i.te bentler, işte çeıme
ler, ~ sebiller, icrte menba suiarı ... 

Su, ~ olduııu gibi bugün doe 
en ruzuınlu maddeair. Eweke temiz,. 
lilı: lmaadaın ı:cllr, derfeıımiıt. - Bunun 
için de, ıazı.a.ca Sl.IY3 !üzı.mı V'B.rm~. 
Ve bu ır.qu temin e~ler .. 

~iiı:ı, medeniyet dıeıne&, ıru de
me'kti r. B~ A.-vruıt(la :ıetılrleriDde, 
nüfus başına &ilııde sa.ııf<ıdileıı eu 
mik!<ITı, f'1ntli blıim ~,mziden 
çek !a.J,o>dıır. Çilnldl, her işi sa görü· 
yor, E...'<fadın yıaph!L eski ~':lftntler&:ı 
•ebi'lcri bir tarafa bıralıan1" .. Bugün 

bunların h<men hepsi lwrudur. Fa
!«ot, istanbulun ovarıınd:ıki kırlarda; 
yC!nn köy yollarında. ağoçlı tıu'ia ke
narlarınd::ki ve eı.serlya <C<A>an ece· 
mcsı.>, c.Ayrı~lk ('""!ml~ adtnı alan 
Çl!im<ıler de bu§Un l:wudur. 

Gcçenlc-...ıı-e bir gün, sehir civar:n ... 
da b,r yaiı:ın Jroy ;yolu iizerinddti eski 
bir ~ bajmda &n eıımiye, ye· 
meık ~-e, büy!lk ağoçlarm bol göl
geıeri altında 11.ı'Um'Y• g>lm(§l<k. ~ 

============================ 1 mo lr.>l11'p bil" halde •di. Suyu vardı. 

TA.."li.KLARL'i 
HESABI 

I
• h Fa'kat, pek 8% akv<>:du. Vaktiyle, bu racat vergisi ÇOŞD! • scyı.ı, •ki bôlClı: kalınlığında 

akaı"lllt. • Sonra, ne lmlıcı. bu su of!· 
reye gU:mış, bik>n yo •.• z a m m 1 Çcııme oa$ları gölgelik ağaç]llı: 0-
lttt. Çılnkü, ll'k1ın bol su, ci\'V top. 
r*ları ıııQ.teınadiyen eular. Ağ3Q!ar 
ge]~r. büyür, serpihr. Kır.valclar, çı. 
n:ıdar, ııervilcır, 11J06eler. irile~Gı&e 

Hazirandan evvel 
satış yapanlardan 

ahnmıyacak 
il'İ'lt•şir. 

Civaroaüci köyde.o iki vataıxı.ışın 
sôyle<J.lğine ııöre, bu sıryun bir gün bll
lQn btitlh-. ""'5ilmesil1de,ı lııorlı:~ 

Har_e Vaziyet~ 
Çekilen Rus orduları nereler
de yeniden cephe tutabilecek? 

Yazan : İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
DOGU CEPHESİNDE: 
!Bugünkü Aknan tebliğiınde, a

şağı Doneçteki vaziyete dair bir· 
birine zıt iloi malfunat vaı:. İnsaıı 
lbunlaTı okuyunca akıl erdiremi· 
yor: 

Birinci haber:- !><meç çevre
sinin Stalir>grada giden de.ıniryo
lıı ke9ilo:ni~tir. Düşmanın cenah
larında ve ge.-ilcrinde deı:in b.r 
sw·ette ilerlemiş olan mot.örlü 
lbirlilclerle ce]llıeden ilerLiyen pi
yade U,Şkilleri arasında bir çok 
<fii,<ı:m:an tümenleıı; bulunmalıa
dır .Bunlar dağmık Ye karmaka· 
rışı k bir halde ciQğuya doğru ken 
dilerine yoL a!;'1Uağa çalışıyorlıar. 
Bütün bu teşebbü:ıler, dilijlnan ;,.. 
çin pek kanlı kay,plarla şimdiye 
kadar nkim kalmı~tır. 

Ya'nız bu <>Isa birş<'y çıkarmak 
mümkün. Bir çok Rus tümenle
rinin gerisi kes;..miş. Rus r'c'ati 
kımna kar~ hale gelmiş. Fakat 
bunun altında şu ha.her var: 

İkinci ıhalber:- Alman hava 
!kuvvetleri ilerlemekte olan .mo
törlü teşkil1eri arasız destekle
mekte ve düşınaının ric'at elliği 
yerlerde bu vaıı."Jetin intrzamla 
cereyanına mani olımaktadrr. Ha· 

reket halindeki dü.<man kı>Uan, 
münakale tesisleri cli.isman tak-

' ' vioyeleri alçak tan ve yük.~n 
,pike hüıcu.mlarile bomlıalanmait
tadır. 

Bu ha.beııden de, Rus kıt'aları
nın hava kuvvetleri ve kuvvetli 
artçılar himay.esiııQe inıtizamlaı 
ric'ıtt ettikleri, ıl:rğudan takviye
ler geldiği anLaşılmak.tadır. Bu 
iki haber yani Alman tebüği, Ruıı> 
tebL'ği ile kacylıaştırılıma insan 
.biL<fuütü:ı şaı;ırır. Çünkıü Ruslar, 
VoroşClofgradın §imal do€'usunda 
yani Millerevonun ccnııv dıc>ğu

sunda y~mi meV'~lere cekildikle
rini bildiriyorlar. Almanlar ise 
Vorşilofgradı i>lgal ettiklerini söy 
lüyorl.ar • • 

M-4.llKEMELER: 

Kaşıkla verip 
sa pile çıkarmak 

Ş;ı.aı ve lit1n;.;.a C.;.ı taci.rdi.r. ı r. Lüıi.n 

~en ). yo .. a, bahçeleri b!r~y
le MmbJıduittQ". ~adi Rc.ır.zi<iıcn d.a
v:ıc1. Davasırı e:sıasın. i}Ö'Y!e anlatı .. 
~(': 

- Ef""°'m... Romzl B.,. kxınışu- • 
n1uz. Ken<i.ileriyle S•jnelcudenbçri tıa.ı

nıı;ır, bıolt.i •<Vlşiriz de ... Evvelki ii<l" 
ne, k~ün bahçesinin b~r kmr:unı bBi 
:yaıpmıya karar veıı:Jı;rn. Arnc"f"'kan çu
buğu aradr.n, Romzi Bey benim bağ 

Y~ duyuırea, bir llkl:tm bİf<t.• 
reldi. -

- Şadi Bt.7, dedi; Amer\k.an çubu-
1 ğunu ne yapacaksın? Bende güzel ya

pınc:rk, kmalı çır1\Jf, ~m ~ 
kt:ti, rı:.u;..ı, iz.mir çt:ki.ı:dıeic:dıi "*1'. 
Sana bi-rer kaçar çubuk vere,nim ... 

- Peki Remzi Bey, teıı;elıkür ed~
rlm ... Emll!llııu da tıılldm ederim, 
dedim. 

- Yoool Dedi. Dltrtynda olmaz be
yim. On para bile alnıoım! 

A!la!ı razı olsun, haı.lka.ten,. ba4ı 
şen lem re elik kadar tilrlil türlü ü
zümlerden çubUklar göndenli. Bnlı
çı·nin bir tar•hna kirianoıı yaptırdık. 
Çut>ukJarı dii<lik. Bir de bal ~Je<Un. 
den =1'1an bahçıvıuı 'bııdup ayl*1a 
yanm:ıza .aldık. Her l~Y yo'l • Ge
QC!l sene t:ı.bit ü.ıüm ve:ımedi. B:.ı ""n~ 
ilk <=.'ısu ı afac:ııız_ Geçeu i3lbah 
!?ir de ba:;ı. ~. b&ilu küli.lk~ sökOl
<ni!i, yt"l ''rde yatıyor, Blzlm bsbçı
wna, 

- Y4sin, ne oldu bunlı>ra? Dedim. 
- Remı:i Bey ""1>lllı karanlığı ge-

h> h<lp5ınl Yl.,.<ıdcn oı11otd, dedi. AJ
nn bir karış açllc kaldı. R<mEi B"1-
den doğorwll ümit etmıyon:bn. Sonra 
tallklk Cltilt, ~k i<i, Renı~ B~ 
'kız"' slliaııüş kütükkri ... 

DIŞ POL.lTJKA 
"c . 

Çalı~maktan 
bıkmayarak 

Yau..n: Ali K-.ıal SUNMAlt 

Üç yfrL seneden fazlıa olmuş 
Şeıkspir kerdi mi.l!etini<ı iyi olaı;. 
ve oiınıyan taraflarını aro.şhrır· 
ıken şumı da söylemiş; İııgiıizlerln 
büyük b:r noksanı vaordtr. Kmı:U 
Wikierini görüp gösteriııkeıı bu· 
nu çok !ıüıyütürlı.r. K.ısur!aruu 
fazla büyütııneik gibi bir no.1<san
ları vardı?'. A\'am KamaraJ:ndıı 
SÖ}ılenen söuer, İngiliz n;atbua· 
tmdı>ki yazılaır, ihu~ ne r:yat 
tlemınde daha :ıeler varsa hurb ı. 

~u «<!o .imtihan y1!!arır.da gö>· 
terlyıar ki İngilizler hep hazırlık· 
tarının tam olınad:ğ:;n<ian, şu ve
ya bu sahada üslüıııük temini i· 
çin daha :ıamana ın::.htaç olduk· 
farından, düşman tarafının mu
vaffırkiyet kıızandığındoan bıhse
d.1yorlıır. .Bu bölece tekrar edı1' 
ımektedir. 

Fakat buna bakaırırk ir.giltere 
nin haı-p hazırlığında, hıırbi ba• 
şarma.k için uı;'rıışm:ısmda şu ve
ya bu gevşeklik olduğuna hü 

B~ürıkü orduların -en zaman· 
larda lrullandıklan m<ldem tank· 
larda, bir de soğuk hava tertib<ıtı 
var. Çünkü, tan.kın her tarafı ı.... 
palı. Çelik oda. içinde durmak ko· 
t-.. y mı?. Bilhası;a, çöl mı>lıarebe
lerinde, 60 dcrecei hm:aret altında 
tankın içini tasın vur edinh. 

İhracat vergiGinin bir haziran
da yü.ale ii.çten ona çıkarıl.ması. 
®Layısi'e bu taril>ten evvel ha
riçteki Lrmalarla satış m~ave
lesi yapmı~ olan ihracalçtların 
vaziyeti tesbit edilmektedir, 

muş... !============-

Ilö2im anfadığınıız şudur; Ma
reşal Timoçenloo daha St. OskoL 
ve K upjansk doj\usundakl mu
bareibelerl kaYbe"bliği zaman ric
ate karar veomi~frr. Çünkü o mu· 
haretıelerden sonra Ruslar asağı 
Doııeçte kat'i bir muharebeye 
bulaşnamış\ardır. Ançılar hima
yu;inde mütemadiyen ric'at ct
m~l<!n:lir. Hala da ric'at halinde
dirler. Bu Ruslıar için a<:ı ve fe
!Gketli bir mağlübiycttir. Fakat 
Tınıoçenkıo ordularının hez'met, 
malı., ve esir derecesi hakkmda 
şimdiden ta!hminlenle bulunmak 
gü~tür. Bunun için muharebenin 
sona emı.esini bck.leınek lazım

dır. Bu Rus ordularınm büyük 
kısınile mahvolduklarını idd:a et
mek henüz yersi2'dir, CTddi mu· 
fıaTebelere b'lllaşımyan ve müte
madiyen ric'a-t eden rud.ul:ilrın 
imlha edildikleri söy lenBmez. 

Hakim, Rerr.ıztye aordu: 

mek yanlı§ olacak. Hatırlardadır 
ki İngilterenin heıtharıgi bir haı>
b:i göze &lamıya;:ağı 939 dan evvel 
ortalığa yayılmıştı. Harp badadıla 
tan sonra ise İnı:iltenmin bıın.a 
devam edemiyeccğini zanneden• 
!er görüldü. İngilizlerin lrendi "'oJıı 
sanlarından bahsecl<>ı-ek ku."1.lrla
rını g(it-üp göstermeleri onların 

sanki de>:amlı, uzun çalışmak iS· 
!iyen ,zahmetli işlere dayanam<
yacakla.n zanrunı ortalı.ğa ""rım.1' 
oluyor. Otııın için. tecrübe göster
di ki İngilizlerin kendı kend ileri· 
ni açıktan açığa mııalıaze etme
leri<ıe bakarak giriştikleri işleri 
yarıda bırakacakla "na lıükmet-

Dünya harbinin başmdaberi 
yapılan taıık 'ayısı ...,aba ne ka
dardır?. Şöyle bir hesap ymı>tım: 
F.ğor, harp ~ıkına.aydı, yalnrz 
tankların soğuk lıa\8 tcrtibaiı ile, 
herke•in evine bir buz d<llabı te
min etmek mümkün olurdu. 
PAHALILlli: 
KAR.'JISINDA 

Bir aN<adaş, geçenlerde y._dığı 
bir fıkrada, ıı,uası az olan insan· 
ların neden lıtanbulun me~kezi 
mahallerinde oturmak hevesine 
kepıldı:kl~ münakaşa ediyor· 
du, Hayat pahalı, diyor, hc:dı:es, 

bir semt tutturmuş, hep oııada 
oturuyor, bayırt ucuz olan semt· 
!ere taşınmalı.. 

İyi amma, güzel kard~im, ba· 
kalım, bu insanlarda yerinden 
kımıldıyacak nıaddi takat var 
mı? .. 
SAÇLARD.'DAN 
UTA~ 

30 ma}'lS günü .akşamına ka
dar hari1,~eki bir firmaya mal 
sa1ııruş olanlar verg;yi eski nis
betinde verecekleıdir. 
Yalnız bunlar lbıı satıslannı 

resmi ev-raklari{e ihracat birlik,. 
leri umumi kıitipliğine tasdik et;. 
tirecek!Ci"dir. 

Beyazıttaki lakir çocuklar 
Kızday tarafından pranz 

aünnet ettirilecek 
Beyazıt nahiyesi Kızılay ku-· 

rumu tarafından a.ğus006un 15 in 
de Cağ~loğlund.alti Çiftesaraytar 
bahçesi de zengin programlı bir 

müsamere tertp olunmuştur. 
Babaları aske:!;f giden fükir a

:elerin çocuklarile babasız çocuk· 
lar sünnet ettirilecektir. Progra
mm fe'Vkaladeliğıni temin için 
kurum idare heyeti a'Z3Sı arasın· 
dan aıyrıca 6 ~ilik bir icra ko
mite;; seçilmiştir. Dünden itiba
ren Veznecilerde maliye binası 
arkasında kurum binasında ka
yıtlara başlanmışt:r . 

Ra~id Riza tiyatrosu tropn, cSaç· 
larıııdan utan. i•imli bir piyes 
temsil etti. Bu oyunu seyredenler, 
bana kalırsa, şö;vle düşünm~Jeor. 
dir: •- Bıı zamanda, utanmak, l=============="I 
sıkıloıok kaldı mı ki, saçlarıadan 
utansın?. E kidoo, &açlardan utan· 
ınak, ağ nnış saçları i~·i c:clcrd.i. 
lani, yaşlı .ba)lı in·an olmuşsun, 
sııçlarına ak dü•müş, artık uslan, 
nıana ına gelirdi.. şimdi, kiınsrde 
utanacak saç da kalmadı. Çünkü, 
boyuyorlar. 

AHMET RAUF 

Sanayi mekteplerine alınacak 
leyli ve meccani talebeler 
fiu yıl saı:ayi mEkf.eplerile in

şaat san'at mekteplerine alına

cak olan le)ıli ve meccani talebe· 
lern kayıt ve 1'abul muamelesi
ne önümü2'delci ayın 20 sinde 
lba.~lan:lacağı 3n!aşıhnıştır. 

Imtihanlara ilk mektep mezun· 
1arı kabul olunacaklardır. 

Bakkal defteri 
E!ome'A kamOrnlz """· şimdi bir ele 

iaşe ka.mcsl veril~r. Böyle oldo.ıtu 
ha J<l~. nll!o kıôğı\•arının 'ıi de hfı~ 
bl\medi. Sümer Bl'dk Y~rll Mallar 
Pazarları, nüfus k5ğıt!aırımızı sU.tçil. 
ç,ı...ıcsı y.,.-ine kx>ya.""'1<, boyuna mü· 
hür b8sııyar. I\:_'k a.!.!., bir ır.üidet SQDı.. 

rp, bu nü!uıs kitlğılı!arıınm hali ne o
Jac:ı:k?. 

Dört metre bıı.sm&nrn niı.tus k:iğıdl 
ile ne alakası var?. :r..femucat tevzit
ni de başka bl.r tar>da y:ıpmaıc, nü
fuıı JcAi•tlarm1 ~iz olarak mll!ıa!aza 
etm<* içln, blr :r.arurettn-. Alısô haldıe 
natus k~ğtt!arı ınız bir boltkaJ defteri 
ha.Jial alacaktır. 

BURHAN CEVAT 

EDEBi ROlllAN: 36 

AŞ~-~~L~,~~!AŞI 
\.,, ____ _ 

BİRİNCİ KISIM 

kav .:l • E&'tr bir \ ı .m \."ai'.Sa. vay 
Jı.alıne! •• 

i . ..,. ne f " b>: bakı:; bo.l<lt ki, lıl· 

çare k ı ıcı u-zı...•r11. e bayg nlı.k geldi: 
- Seu n.: ... t ız ve mcrh.a.r.ct:;iz bır 

ir.- n ·n •• ın m .ı~lıl ar. md:ı bile 1 
bar ırıy caRtna cnll'tum... ~ 

K- 'iyyen aemam'. .. 1 

il nu o.} i.r::ıı ve çıktı. 

1' c · gunu Engin 90llığı.ı kl<:f.ranle· 
&inuc a dı, artık bu a:clamla ynş~ıya 
t:!:ba:~-~·.ı yoklu, bu ad:ımı ttke-
11'\iyec~ti. . 

En:;;n k,z loardeşlnd~n o:up blten
ll'ıi ölferoikten """""' ev.ne geldi. 
Kocası yine sinirli idt; (ak.lt W:ıirll 

olma.sın:ı rn nen ha.liude karl.Sılnı bek
bymt:rn.l'S g · bi bir eda \:ardı. 

Y '1 ,allJlll':ş!ı; .M' ::'a!a N..,,:ı bu
nu ~ının bnip b In1ediğir..i, t:en
dlso prn §lip&ıe e<lip etmediğim ..,,.,.._ 

rr-ak -n:ı.ır, o s:;Kin ve .... 
)'\<ld •• 

Kansın_:n g<Szleri lt4Jaf"13ktan kır.ır ... 
=tı. Boou ı:ö:oilr gl:ir:nt>z ankıdı. 

ı-:ng;,, Jzerınoe atı.laeak. oır.u tehdit 
e.ı...,oıc cliye bfkledi. 

J::.n.g•n l e kocasının yU21Üne bile 
balanadı. YQrüocW, odasına i'ıti. 

111<:G'.ofa Narlının bu 4iJıe g•lme· 
d.i, k::ırtS·nm ağlactı l!lJ. anjay.wıca işi 

bildliılr.l de anlamlJ oldu. Onuın bu 
ar.tbl :1e olay e1m{ısi 1.A.Zımdı. 

Sordu· 

- K• ro.,.,lnıton mi geliyorsun? 
Eng>in n<!:elle duO:ıoc büktU: 

- Peşl TIC' adam m.ı koy<lun? 

- Hayır, bı.ma tı"'llezzül etmem. .. 
Amma derdini dükmflk. den!~ 
join tkard("'şine ~rsin d~ ... 

Erıein yine ne!retle ~sına bak.1,: 
- ne.-tle,nwk için kardeşime git. 

m<yey- de nereye gideyrm lstı.rorsurı? 
Ym-UZüı>de benıi ...,,... ondan baııta 
k: ~-;~m \'Qr?. 

;.1 tara Narlı ı:uldoü: 

- SMra ne olacak?. 
K<'G'lü hayretle bu suali !tendi ke<»

dine SOTU)"Or. Ve lllve edf10<: 
- Bllı.:in ~rımırı:ı bu çeş

rnedı·n su.l>rn, ~ııiioıoit bu çe~me
den ıru abcız. 

J\:kşaaı gün b:ota.11<on. dilnü:?oııduk. 
Şöyle düşündüm; bütün tdürler, ka. 
oabalıı·r, n&hlyeler ve ·ij:yler civaı1a
rmdaicl b<llihı sulan ml?dana çık&r
m"1'1, lcullaııırlır, t,.,m;, bir hale goe
tlmı!:ye mecbur tutulmalı .. Ya.ol, bir 
6U srfellbt"'T'Jiği .. * 

R. SABiT 

Musikfşinaslar 
imtihanında 

16 kişi kazandır 
Zabıtai belediye talimatnamesi 

O:ıüküınleri mucibince evı·e'lce a
<;tlonnş olan m :ıu, ••lıır e!ıl!y'et 

imtihanına mawrctleri dolayısil'e 
g:remerni§ bulunanlar evvelki gün 
yeni bir imtfüan )ıapılın~lır. 

İmt:Jlııana alaturka ve alafran
gacı 22 kadın ve erkek girmiş ve 
16 St ka;ııaruru,lır. :Bunlar meya
nında Bayan Nev:ıat Akay da im· 
tihan olarak ehliyetname aJnııstır. 

Ça}g: lı gazino ve birahanelcrle 
bah<;elerde çalı,"'1n musikişinasla
rın ehLyeıııanıeleri olup olmadı
ğının kıOntııolüne .başlanılmıştır. 

BugÜ'ne kadar ehl.yetııaını! ala
marnı.ş olanlar içi.n eylül n\ha;ve
t.ndc bir iınt han açılacaktır. Bu 
ıııntüıana -girecekleri yeti~Jl'Jnek 
maksadile her hafıa kurslara de
Yaın olıımnaktad?r. 
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1 

Bılmem ... Btllıi de ~ birl 
daha vard1r. 

F.netn irkildi: 
Bu 'i~i.z omı ilikılerinı_ıı ka..wr iirperL 

rn .şti. Ne shyliyec-.r.:ğ~ni , n~ cevnp ve
rc;:eğini 1"Şırdı; kediPlf'<li: 

- An laıoodını. 

Mır;lota Nir."lı ormı' s•lk\I: 
- Çilrt.tü anla~ J~ıne ge}tr' ... yorf 

Y1kLaş•ı, Plın.i ~3rr.:ının ;n·.ı."l.3 

kıoydu, gtizlcr ni gozlerlnin iç.ne Q.lk~: 

- Sen <il:ımıpın! ••• 
E'llr;n >\'ini çı'ktl: 

- Jl.,;1am 1a1ım da ne fapayım?. 
Bt.: dU ··....::! be-n aır ... maz...-am ~Jm ağ

Jor?. ll3.n'1 BUrdürdui:un hayat öyle 
bir cchcmırm bayatı kı, ağlamarcnk: 
icaba ıleğ•l. 

- llayat:ııdm. şlk~yet mi ediy'O!". 
Slln AHah Al'.3.h? ... Hayatında ne var?. 
S,."n bendoen ht"r SPyt esirgediğin hal .. 

de ben senıit'n hiç bır şey esirgo::mi

yorum ... Şu aııoda b•le baoo b<'Slfdiğin 

kini urn&acaflc ols;n. be~y y-0h.l'.D6 

,_,.rdl... Henüz OJ i,:;len ıe~ de
ği:dir .•. 

- Haon,ı:i iş?. 

- Uzun l"t'T).e Bııı.n sen1 severim .•• 
Engin cevap veru di. 

1 .Jevanıı ı-:ır) 

Terkoa ana boruları eaaslı 
tamir olanacak 

Belediye sular idaresi son gün
leroe şelhir 'haricindeki ana boru
lai«lıa' sık sık arızalar vukua. gel
diğini görerek bu bonılan sıkı 'nir 
}:nntroldcn geçimr.eğe karar ver
mişo:r. Bir daha arıza ba5göstel'
mcmes; için eskimiş borular ev
velden deği~ti.rilecek veya pımir 
olunacaktır. 

Plajlar daha sıkı kontrol 
edilecek 

iBelediye; mıntakalannda plaj 
bulunan kaymakaınlııklara bir 

teoliğ göndererek plajları sıkı 
kontıol etme'erini, müşterilere 

verilen maıolann t""1'Tz ohıp ol
madiğını, ®kıor ve Sihlıi tOOlıi!'
lerin a lınmıs tulunup bulunma· 
dığın.ı teslıit etmelerini bı"ldirmiş
tir. Kabine tahtalarının sağlam ve 
d.elik:;iz olmalarıne. da. dikkat edio
ecelııtir. 

Yeni otomobil la.tiklerini 
gizli gizli satıyorlarml§ 

Bazı ot.oonıcıbil sahiplerinin tev
zi edillınckte olan otomııbil Ias
·tild('r ııl'.lcn alarak buntan çok 
yüksek fiatlarla oo.ttıklan ve ken 
dilerinin eski Li.sli.klcriru kullan
makta devam ettik!ıeri görülı:nıüş
tür. Bu gilıilcr hakkında sıkı ta
k ba.t yapılmaııı ve kontrol netl
ce_:r..di! tesb· edeceklerin milli 
kxırnl'ma ma.hkemelcrme veril
ııncsi hakkında alakadarlara emir 
veı i!lrniştir . 

--<>---

Berber dükkônları gittikçe 
çoğalıyor 

Şehrimizin muhtelif .ıemtıerin 
de açılan berber dükkanlarının 
sayısı son aylarda gittikçe ç<ığal
maktadır. Bunların ekseriyetini 
kadın bedıa-leri teşkil etmekte
dir. Diğer taraftan jilet bıçakla
rının pahalılaşmasından sonra 
kendi kendine tıraş olanlarm 
malı.süs bir derecede azaldjjt mü
şahede <>lunrnaktadU'. 

Tren kondoktörleri yara 
~armasını öğrenecekler 

Trel!le.de hcrhang' 'bir kaza 
,.u;,;uuı..Oa yara:ı) a iLk tedaviyi 
yaJ?mak ;, in icap eden ilaçlar \'e 
tıtıhi mı.~zeme bir sandık iç•nde 
ibulundurulduğu halde bunları 
kullanm3S<nl bilen kim,;e yoktlll'. 

D miryo:Jarı ioortsi, tren 
kondoktô .rinin bcr yara sarma
sını öğrenmelenııı kararl14tırmış 
lır. Bunlar için bir kura açıl.a• 
caktır. 

Börek yapan lo.'wntalar takip 

1 
cdiliyorJ.p 

Ş..-hirmizdoeki ba74 lokantalnrın · 
nast!ı;a tıuldukları uıolarla hamur 
tatlılaTı yaptıkları gürülmiiştür, 
Bunlar içinde hatt.ıi börek yapan-

bile vardır. Alakadarlar Be
.Yazıt civarı~<laki b·r lokantanın 
g ,;;re börek vennckte olduğunu 
ö"renerek tahkika!a bJşlamış· 

lad.ır. 

Vaz;yetten kat'i olarak ar.ladı
ğırru.z şudur: Mareşal Timoçenko 
Don nehr, şark ve cen u·p kıyıla
.-:na kadıa .. çekihniye k&Tar ver
nüştir. Ancak bu nehir boıyıınoo 
tbi.r müdafaa cephesi tutabilece
ği anlaşılmaktadır. Fakat Rıosto.fıı 
uzun zaman ve ileriden müdataa 
iıçin sol cenahile ağır çekilıınekte, 
bu sayede Roobof etTa!ında ve 
bi assa şiıınalınde tertibat ahna
ğa çalışınakttdır. Bunu temine 
çaı<Şrrken Heri<le mljkavemet e
den bazı Rus k.ıt'alarının esir düş 
mesi'ni göze almıştır. 

- Söylenonlert l§ittina ••• Ne d.!ye
ceiks;niz?. 

- Evet rfı'ndim... S!Attikn. Bun! .. 
nn bahçıvanı Ya.io, m(lıtıiş b:r hırsız. 
Sabah1""1 ~enden kaltı:ıp, l-efılm ,... 
o~ Cılliiklerl !&Üp ııöl<ilp götürü,.,.., 
kendi bağlarına dikiyor. Art*: aab
nm lıaima<lı. o aal>ab ta iki ~ 
sökllp gölürilrlkeıı göM\lm. Hidde\l1!1>-
6.m; zııten o çub•.ıldan l<'!Ddıim ver. 
rniffon. Kendi rmılunı e!lk:Gp attım. 
M"""le bundan iba<~ ei~ııoıHm. 

Şd)itle-r dirrlenildi. P&uz:kAu kQ .. 

tilkl&i silktülQ iCTe'k kendi itirafı, 

gerrtt ~ahiU..t"in şamtlilderi;yle e:ıtıit 
oluyomu . 

lUlolm ka"'lrı blklir<li. Rem<I. Tilltı: 

CEza K.......,.,,. 516 lDCl nmddeııiııilı 
6 numaralı bendine göre 111; ~ blpôa 
..., elll lira para cezasma, terııyfci 

l\jıbı1 olmak lizere raalWlm edildi. 
Mllhkemedl"n çık.ınea. mazııuno 

;ıt..,,.; dav"'1 Şoxli;e. 
- A$ıt: 8"J' .... 

Beğendim mi Urarı!. 
- Asıl sana ~ doıstwn; sıeıı 

y•plığını beğendin ml! K~lıı verip 
sapı l!e ~>ka"1rullc cJ;ye buna derler. 

utlSEY!N BEHÇET 

Teneke Balık •• 
'l\Jct>il deniten harp vasıtıası 

geçen sefer de, şimdıi de nasıl 
müe55ir bir slkih olduğunu gös
termiştir. Geçen umumi ha'l'te 
torpilin oynadığı rol hcıp birinci 
derecede kalmıştı. Bugünru dün· 
ya harbinde de daha onu oradan 
indirmek mümkün olınadı. Top
tan, mayndon, 1'::!YJ'are bomlba· 
aınd~n daha çıok tesirli, yani pek 
Ç<>k zararlı oJı:luğu için .!ıari:ıin 

diğer tahnp vasrtalarından ziya
de 1xırpil <lıöha Joorkuludur. Bir 
tek tıaıyil gdiyor, 1ııookııca bir ti
caret gemisini deliveriyor. Arlık 
o gBminin akıbeti denizin dibine 
.'ilmektir. Bir tüccar vapuru tor
ıpilıin hain tehlikesine karşı ken
dini kbruyacak gil>i yapılmamış
tır. La.kin en fenasıı şu iti azametli 
bir'haıı> gem.si de suyun yüzün
de kendini to~pilin tebtl,dine kar· 
şı hiç bir 21t•man emn:yetıe bula· 
mıyor. Geçen •harpten elde edil· 
miş olan tecııülbeler unutulmadı. 
Ni,;bekn ufacı. bir torpile karşı 
ces:m bir 2ıd1 1 ·nm bu at-zi pek 
guce g:der bir haldir. Onun için 
çare aranmış, isabetlrıi şaşırmıya
rak gelen lıir t.orpc4e karşı bir 

rednotu na;ıl kı:>rumak lazım 

geleceği diişünülmüş, edıabmca 
buna daır zihin y'!lruhııuşmr. Böy 
le olnnakl a beraber torpile karşı 
drecl'notu kıorumak için kat'i ve 
emin bir çare bu<unamamıştır. 
To,.pilin isalbetini karşılıa>mak ve 
yapacağı zararla mümkün olıdu
ğu kadar mahdut bir çavrede kal
ma<ını ofsun temin ed~ek tarz· 
eh bölme1er vücude getirilmiş· 
tir. Böyle olmakla beraber koca 
gemi yine d.elin,;yc>r, batıyırı.r. İn· 
g'lrzlerin yepyeni zırhlısı bu harp 
te ka~bo!dıı. Tathsiz (Prens of 
Ve'ıs) in uğradığı ıiktbet tngiliuer 
için hala unııtulmı}'lan bir acı bt
rak.m,ştır. 

' 

1 
Hulasa goınide i.t~r b3yle bQJ. 

ııneler, isler dışarı doğru cumba
lıaor hep tecrübe edJmiş, lbut' 1.arın 
faydaiarı da görü:miiştür. Tekne
yi kat kat zıı«ılarla örtmek ve 
sa;re gibi akla gelen ted!birler 
ihep düşünülmüş. ta1!bi'k ed'1miş
tir. Ancak kat'i bir çare dı:.Ilıa bu
lıınamanıoştır. Et'babınm zihnini 
en ziyade me;ıgul eden, bilhassa 
iki biiyfü< haı!bin arasındaki se
neleırle anlan pek düşündüren 
diğer mühim keyfiyet ise şu ol
muştur: 

Turpilin gelerek çarptığı =ınan 
gösterdiği iııfilak kudretini eğer 
ihiçe indirmek ka:bil omıazsa, ba
ri aı:zal:tmak mümkün değil midir? 
Erbaıbını daha kirrilı'lir ne kadar 
meşgul edecek olan bu mesele 
:tıalleclıldiği ''°''kit torpile karşı 
ka<r'i çareyi de bulmak zamanı 
gelecek sayıltyor. 

Tahtelbahirlerden gönderilen 
lmpiUerin suyun yüzünde saftı 

lharop gBmileri için ne tehlikeli 
birer düşman olduğu malumdur. 
Böyle bir Yaıııta)•a fasılasız bir 
faaliyet gıöstererek kullanmak 
suretile 'h:>rbi ka1.annıak geçen 
sefer Kayzer Almanyası için pek 
mümkün görünmüştü. Ha.bin 
yarıs.ndan sonraki $afhasın.da Al 
mafl)'a ta'htel!:ıa.hir muiıarebesi
ne gir:Şcrek dü.şmanlar1nı yene
ceğine hükmetmişti. 

Şi.nıdiki Almanya ise denizaltı 
mulharebesirıe daha bu harbin 
bc~ını:la g•frmıiştir. Alanan tara
fının mütteflklere bu yii.Wen 
verdirdiği za}'iat ~ikardır. Bu
nunla beraber ııorpil, yahu1 İngi
lizlerin dcdiğ"i· gibi .teneke balık> 
lbu harbi de neHcelendirec<'ğe 
ibenzem yor. Torpil bu harbin tPk 
vasıtası değil. vasıtalarmdan bi-
riıEr. 

ımeıneli. • 

Llkin in~anın çalışmak i.m!r8n 
ve kabiliyeti için tle lhilkatin tay!ll 
ettiği hudutlar vaı'llır. 

Gerçi tayyare fahriksda, z;rlıb 
da te..sanede yapıLyor. LMı.1a 

iıunlan yapacak olan yine ıınsan· 
dır. Biı: insanın çalışacağı ve din• 
leneceği saa1iler vardır. Çalışma 

kabiliyetiıti yfuıde yiiz derece~;n,. 
~t .. ak bunu ~m etttt:fı*!c 

mucizesi dünya kuruldu kurt: lah 
daha h:ç bir yeme gijrülıınıemiş
tir. Bu tabl.irde her yapılacaık şe: 
insanın aczi ve k~iliyet< öl.-üle
rek baı!arılmak iktiza edryoor • 

İngiliiler hunun çaresirıia-z co!ıı 
buhn~ olduklarını gö~eri~laıı. 
O da insanın çal'l'ffiak llrnb~iy<'
tini yüzde yüze çıkarmak g:bl 
lhu!ıy:.larla cğraş.~ansa her ka
biliyet.ı n drrcoes ne göre, fakat 
h:ç israf ve ziyan cim ksizın ıst 

-tifade etmenin çaresıne lııt.K-uab; 
diyotlar. On un i<;ın çalışan b:r 
İngiliı.e dinlcmnek müsaadesi de 
vardır. 

Ta ki o İngihz d!.:11yı:yı · ~ dl· 
sille zindan ohnuş g<>rmesin Me
sela ha.ııpten evvel İngiliz tıyııt· 
rosu s&111'at ve edelT.')'atın en gii· 
zcl cse.!erini temsH ederken şim~ 
di harp var diye bundan mahrtul) 

kalıııanamalıdır. Harp artık tabii 
l:ıir hal say.1arak ona göre cı>lışı!ıl' 
ken sııllı zamanının istifade edi· 
len türlü imkı.lnlarını da büsbü· 
tün ortadan kalduıınağa tüzuın 

ıııörfilıniiyor. Söııün kı.smı şu ola• 
cak: Harbi kısaıtmak çin dah• 
çok çalışarak imaliıtı, i•>ti~al.itJ 

-artıurnıak ve 1ıqplaoarB!k boşaitr 
lacak ga)"n!tı.e-rie de •aarrııza ge
çerek nehce-ye varmak daha kes· 
tirme gi1:ıi görün\)'>:'r. Çiinkü in· 
sanın kı>vvet derecesi gözlinüne 
ahnmaksuın yüızde yüz çalı~aJc 
çok ge<;meden yOI'gunluğu, bit
kinliği• davet edecektir. Vars«lo 
diyorlar; İngiJ.ıerenin düşmnnları 
öyle çalışsınlar. İııg>l.izler için de 
de,·amlı, fakat dlnlC'l'erek çalış
malk vardrr; Çalı;:ınıya bık:mııy:ı>

rak. 

'--=======-========~ 1 

Lokantacllara masd 
örtüsü ve bardak 

tevzi olunuyor 
Lokantacılar cemiyeti )okanta• 

lara tevzi etmek üzere milltin1 
m :ktarda maııa ti<tüsü tedari1' 
etmiştir. Y.o~ örtü alacak lıl
kantacılar, u·nvan tezkereleri ile 
ve ötedenberi mau örtüsü kul• 
larunakta olduklarını bnldireı> 
ewak ile müracaat edeceklerdir. 
Diğer tan::ftan PaŞ<ıbMıçe f pb

rikasından temin edilen bardak· 
!ar eh tı~ü.r.lerde \ıtvzi oluna• 
""ktır.. 



SON 24 SAAT İCİND.iKi 
IHiADİİ S E.' IL:E: IR< . . , .. 

(B~ yazının m~llnlert Anadolu A,. 

l•nsı Bült~nlerinden aJmrruıılır.) 

Telhis eden .IUuaınnıer ALATUB 

Ruslara göre; Alıınanların Vr.r 
roneç bö\gesindek> ilorleme te
şebhüsü ıaJtim bıraktml.mıştır. 
Yıjj;n tıalJnde Alman cesetleri ve 
Yarmı~kta olan düzüneleıie Al
ınan tankı muharebe meyıdanını 
C:O]tj,umıakta<lır. Rus askerleri 
Alman müstahkem mevızileri ö
ııunde harbetmcl<tedirler. 

Abııanlu O... noıhrinill ce· 
nup Jayılanna 50 kllomcae 
kadar yaldııştıı. - Rom
mel'in MMır cephesinde gi
ri5ti ği yeni lıaarnızun ne'li· 1 
ccleri hecıü zanlaşı.lamadı -
Baltıktakl Alman Lübek 

şehri yarı Y•n1•hıırap ohta. Bir Polonyaşeh- /Fin kör/ ez inde Alman 1 ar 24 
rinde 50 Alman dört Alman saatte 21 malrzeme gönderiıyı:ırland:ı. 28 mart 

gecesi yapıl.an almıtı:a şehir bü,
yük hasara uğramıştı. Bu defa 
yapılan alanda da şehir yarı ya
rıya yıkılmış bir bale gehm'.§tir. 
İNGİLTERE HİNT TALEPLERİ-

polisi öldürüldü gemisi batırıldı şilep batırdılar 

M.nnerovooıun cenup ooğusun
d3 ··didetli bir muharebe olmak
tadır .Ric'at rnuluırebe'.eri yapan 
~·et k.ıt'aları Afımanlara ağır 
kayıplar. verdinınek!A!dir, Her ta
"'1f ateş içindcd r. Ruslar doğu
Ya ve cenuba doğru çekiliyorlar. 
/\ manlar savaşa taze km"Vetler 
ge iriyıorlar. Bilhassa tank bakı
r- 'lL.an m t.!LZZa-m bir üstünlük
ted· rler 

A man kaynaklarından gelen 
h2!Jerlcre göre; Timoçcnkonun 
Y~i ·b·r müdafaa hattı tesis et
nı ~e imkan bırakılmamıştır. 
Alm~n' r Don nehinin cenup 
k "imi~e 50 kilometre kadar yak 
1 "Şfordır. Rus motörlü kuvvet
leri Alır.an JıatlaTının i~ne ka
:r• ~ •i!Jr. Ruslar doğuya \·e ce
n~ba çekilmeğe çalşıyıor. Alman 
Uç1klar1 ilerllyen motörlü teşkilı
leri arasız taarruzlarla dest<'kle
ınL·kte ve düşman r,c'atinin inl>-
2amın1 altüst etmektedir. 

Bir •baskın neticesinde, bir 
&ıryet tayyare meydanı işgal e
di'ırn<ş ve 50 Rus tayyaresi tahrip 
ed ''.?>"tir. Pot' limanına yapılan 
akında, bur2da bulunan ·bir Rus 
kruvazörüne ai,'lr bir bomba ısa.
bet Nmi•ti.-' , 
Vo~loigrad işgal edilmiştir. 

q.IISIR CEPHESİNDE VAZİYET 

Kah.re tebliğlerine göre, Mısır 
cepb.e,;inde merkeı kesiminde 
başlı-yan şiddetli ss•·aş geni~1emiş 
tir. Çarp~mal.ar gcee gü;ııdili d>e
vam e\0-ııektedir. 

V<şi Elalemeyn batısında bir 
tank mU'han-besi ol<luğuııu ve 
Ramıın-el kU\"\"ellerinin bJiZı nok
talarpa iler!ıediğini bildir yor. 

R<:<nm.,ı çarşamba günı.i saat 
18 de harekete geçerek bu ikinc> 
taarruza gi~'miş lnılunmaktadır. 
Bu hücu.ma ehemmiyetli mikt:ir
da tank, top;u ve piyade biTlik
leri işt rak etmektcd:T. Muhare
benin neotıresi henfu belli değil
diı. 

' 
1 

Lond·a kaynakları durumun 
ngi'"zler için memnuniyet V€rici 
oltluğunu bil\:llrm('ktedir. 

Li.İBEK ŞE.URİ YARI YARIYA 
HARAP OLDU 

te~1'.1 ı.: 1!_ava Nazırlığırnn b'r 
ı:r U ... ne gore; İngiliz bombardı

<ın k·yyarelerr Lü'bek şelırjnin 
Sek; · <l z kikrretre şmıal doğusun-
~ bulunan Alman deniza'a tez-

.ıı~ı.::arına Ui"um etm şkrd r. Lü
.._ Baltık den zrndc bir liman
"ll". ~'--;ı, , • ..,nan.Jar hura<lan Rus cep-
'CSılJdeki kıt'alarma erzak ve 

\.. S E H 1 R D E N ve 

A ·'KARADAN vo '" 
llif:.\ILEKETTEN: _J 

* Mili! Şe!lmiz i""><>t İnönü dün 
hnı~~ · 
lia -~·- rel'kala.rı olduğu halde 
. rp Cllcclumın Ar*trradalki Kara<!<>

:: liavuıunıı,,. yapılan y>mne löreni· 
şe"'1! V"Ot1lnişlt"'1.r. ,,. * ~b.,,ılar CemiyeU hl'Y'etl-

0!"' Adlt.rada.tcı tekli!leri aynen kabul 
kaLllnnı,.ılll', Bwıdan sonra lo.ks l(Ya]ı:· 
.ınır~ ve lOCte kadın çarrtıısı imal ol.un.. 
hl .. ""ltt>ı-, 

UTEPERRtK: M••. ' 

Tr-;~11.>l'te Ki;.,,,sstl nınhall!'G;nln 
'1\ç <li•ıı,~~ Bdka!!;mcıa a n<;rnaarlı sa
~ !ıı -...rmnın balkom.t birdenbire 
t% k :"""1ç SlnaD>ğlu Hüseyin al-* "'•:tik ölmCştür, 

.s.,,,sun mel>'usu Eaya.ıı 

• c.,, EH 

Nİ KABUL ETMİY-ECEK 
Hint k.o.ngıesi reisi Pandit Neh

ru Hiııdestandaki İngiliz siyasi 
ot.orit~inin kaldınlması hak-kın
da icra kıomitesi tarafından veri
len karar üzerine gaızelecilere 
verdiği bir demeçte şunları söy-
1.emiştir: 

•- Ancak Hindistan bil< olduk 
tan sonradır ki, ·halk tecavüze 
karışı lro:ıım.ak iç'n ilham bula
caktır ve bU'nun içiııdir ki,ko ng
re Hindistand:m İngiliz l<laresi· 
nin çckilmestni tstiyecektir, İn
giliz idaresinin birdenbire çekil
mesinin. m.cl>zurlan olacaksa da, 
şimd; Hir.U.:stanın karşısında bu
lunduğu tch!jkclere nisbetle bu 
mahızur!arı tercih etme'k lazım 
gelecektir.• 

Röyterin Londra muhabirine 
göre_; İngiliz Hariciye Nazırlığın
da, Iagih siyasetinde hiç bir de
ği§iklik yapmak zarureti Jıissedil
memekte>dir. 

345 kilo Çay 
C l inci S""1i!ed~ Devam) 

çs•k tak;bat şubesi tarafından ha
ber alınmış ve HüdavercHnin o
hntnakıa c;'lduğu üçii'ncü kaUa 
apart.ımanın wt katında ara§tır
ma yapı\m1şltr. Burada 23,5 kilo 
çay, 19,5 kilo Çl'kirciek kahve; 489 
•kuıtu kibrit, 279 kalem manfatu
Ta eşyası buılunmı.ışıur, Ayrıca 

11440 tane birer liralık, 260 tane de 
yarımşar l'ra•lık gü.müş para mey
>dana cık:ı.rılmışl>r. Bu gümiiıs pa
raların eritilerek giittnüşWıden ıis
~ifade edil!mek istendiği anlaşıl
ınış•tır. Hü.daverdi ile Ol'lağı ve 
ayni zamr~da kaı:ıd~i Hasan, i
kinct mi11J: kı:ırunma mahkemesi
ne verilın~lerd!r. Mahkeme, Hü
daverdinin ayrimevkuf olarak 
muhak.cme ed: lınesir.e karar ver 
miştir. Hüdaverdi evvelki gün 
sedıeSt bırakılınca mhisaorlar ka
çak takcbat memurları~ odamm 
•Peşini bırakıınamışlar, apartıma· 
nının bodrum katında· kömür V" 

demir parç:ola~ı aı,tı.n.da stvk edı! 
m.:ş l :ı2 kilo çay mt"ydana \'ıkar
mışlan:lır. Bir kı.sım memurls•r da 
ayni saat'1e Hüdavcrdin>n Yeni
§Chirde Dereoto rok&ğında 33 ·nu• 
maralı evind'(' de arama yapmış
Jarıdır. Buradır da bodnnr.rla 12 
sandık içinde 186 kilıo çay, 14 ki
.Jo yerli çay, 3 çm•a;l iç,nde 60 ki
lo çekirdek kahve, JôO k>!.o ıoz 

şeker mc,-tlana çıkarmqlardır. 
Bu s:ratla tekrar ynk•l.anaca!,rı· 

m anlı;1an Uüdaverdi fir~r etmiş 
olduğundan aranmaktadır. 

MEMLEKETTEN) 

Me'lıha Ulaıı vefaıt etmiştir. Ce
nazesi bugün ısaat 16 da Ka.lam~
taki evinden kaldtrı.lacaklır. 

+: Kazhçeşmedeki A!eko Dul.o 
ve mahdumlan deri, kıösele fab
rikasına telanil miiştemilatile 
Sümer Bank ttrafatdan işJ.etil

mek f.1e-re Koardinasycın heye
t.nin bir kararile el h.""OilulmuştUT . 

* Bugün ~ü>:et san'aUar aka· 
demisinin GO ıncı yılrlönümüdür. 
Bu müra,ebeUe saat 15 de mek
tep binaS1nda bir sergi a.;ılacak 

ve Vali tarafır.dan bır çay ziya
feti ,·erilece11tir. Maar:f Yeldi 
de törende hazır bulunacaıktır. 

Lruııdı-.a 18 (A.A.)- Polıonya
dan alnan ocr habere göre Lub
lın şe>hrınde içlecmde ge!ltapo 
şefi d.e dahil oltluğu halde 50 AJ~ 
ıınan poli»İ Polbnyah vffianper
verler tarafından öldüriilmüştÜr. 

.A(yrıca bir ormanda da ~ polis 
1le bir gestapo şefi ö!dürülmü~ 
ve 3 polis yaralanmıştır. 

Japonlar Sibiryaya 
taarruza hazırlanıyor 

Londra, 18 (A.A.) - (Afi) Ja
ponlaırın Sibiryarla Sovyetlere 
taarruz etmeleri ihtimalinden hah· 
sediliyor. Japonya çoktan.beri bek
leme halinde bulunmakta ve Al· 
manyanın ısrarlı l<'kliflerlni ka· 
bul etmek istemeltHlk.te idi. Şim
di Alman mırvaffakiyctlcrinin te
sir.i altında kalan Japon genel 
kurmayı Rmıyaya karşı yii:rüımiye 

hazırlanmalatadır. 

Munr cephesi 
(1 inci Sah<teden llevam) 

pışmaların şidtleti azalmıştır. 
Şimdiki .çaq>ış.ınala.r 15 kiloımet 

re uzutılukta ve 3 kilometre ge
nişlikte bir saha ililerinde olmak
tadır. 

LONDRM>AN VERİLEN 
MALÜiMA.T 

Lond'ra 18 (AA.)- B.B.C. El• 
alcmeynde cereyan eden çarpış
ma ve cephe hakkındakt son ha
betılere nazaran düşınarun yap
tığı fevk.aıa.de gayretlere rağmen 
İngilizLer Elalemeynin cenubun
da Rüveyze sırtındaki mevkilıeri 
.el'an muhafaıza etmektedirler. 
Düşman peı~:ırlbe günü bü

tün gün ve 19Ccc bu tepeye hü
cum etmiş fakat hücumlar; ak'im 
ka!lmıştır. Mlhverciler dün yeni
den ve b'raz dah.a şmıa1de hüc11r 
ma geçrn;şler<lir. Lakin bu da 
tardblı.ı.rıım uşt ur. 

B.B.C. radıyosu m'llhabiıri bu sa
lı.il mın tak.asında taarruz ikudre
tin1n el'an Otıinlekte o'dı.ığunu 
söyliyerek carpışmayı cileri geri> 
di.ye tavsif etmektedir. 
Di~r ta-rafüan bu satıah İta1'

J<;n ejansı İngili-ı:lcrin. zııiılı cü
rııülerle talaviye eclilmiş o'.arak bü
yük kt1vvetlNle m:hver hatlarını 
yaıdığınt fakat bunun hemen he
men önüne geçildiğini haber vel'

m:ş1'.r·. 

FııJt Ilı Sullı İl«.:ci Hukuk Ha-
kimliğinden: (1942/424) 

Tobl'ğ c-dilecek kimse: insan 
Çet'n; FO't h, Sarı.g•ızel cad'desi 
(42) sayılı ev<ie. 
!İstanbul bde<liyl'Si hukulk iş

len raurakıpli!}inde iken (22/9/ 
941) tariliinde vazifenize n:bayet 
•verilrliği ve bu aya ait maaştan 
fazla me'huzunuz olup zimımeLi
niııde kalan (12) Lra (21) kuru
şu ödemcd,ğinizden ale)0hinize 
belediyenin (42/424) No. ile aç
'1.ığı alacak Cıcıvasının !bakılması 
için ilinen yapılan. tobligata rağ
men bulunmadğınız muayyen 
duruşmada bitta!ep gıyablllızda 
aSJ\·aya bakıldı. Dava arzuhali o
kundu. Müdl:lei vekili davayı tek 
rarla >zah etti. Duruşmanın btra· 
kıılchğı (2 eylul 1942) çarşarroba 
saat (10) da mahkemeye gelmez 
ve müddetinde itiraz etmezseniz 
viıkıı:J 1arı kabul etmiş sayılacağı
nızı bJdiren !<_ibu muameleM gı
yap kararı tehi' ğ makı,,mma kaim 
olmıak (.izere bermucibi karar yir
mi @n müddetle ilan olunur. 

(3951) 

Kemani NECATİ T ~kyay 
~~~~\~~~~J 1 ve 23 kişilik muazzam Saz Iley'eti 

S. A TlLA takd~m eder 

ŞARK RÜYASI 
Büyük Revü 4 tablo - Her akşam: 

Tanınmış san'atlcirları.mızdan 1. TOTO, CELAL SÜRURİ, SE."v'IİHA., ALİ SÜRURİ ve 60 kişilik ~ 
kadranuıı iştira.kile :rengin mizansen, yenı dekor ve lros·tıü.mler, büyük orkestra. 

BALE: iMİŞE L • MÜZİK: KARLO DALPİNO KAPOÇELLİ • 

Londra 18 (A.A.)- Bu sabah 
Moskova radyo;u., .3 gündeııbeı
Fintandiya körfezinde Rm; gemi
lerinin A\man nakliyatına taarruz 
etıtiklerini ve bu ara ;ı Alınan 
gamiıotu ile bir devriye gem"sini 
lbatmhklarmı bil'ıdirmektedir. 
Ayrıca bii muhrip ve 8 dev

riye gemisi de lıatiara uğratılm~ 
tır, 

-~· ... ·----
lskenderiyedeki 

FRANSIZ 
gemileri meselsi 
Vaşington 18 (A.A.)- Fransa

nm Vsşingtıon büyük elıçi:sı, A
merika Hariciye Naaın i.iıe İs· 
kenderiyede \,ulunan Frans.ı.z 

haıı> gemilel1iı 11a~uıda güruıı
milştür. -Çorap ve trikotaj 

(1 inci $ahdeden Devam) 
~ama bittiktaı s0nraj kıq:>eratitiD 
tesisine ön SJ'alt olan ve i;ı.<tı.ı;at Vel<>l
Jehndttl ~çil<>re i.p1'lı: temillİfle mAllVa!· 
f~ olan eoki i"da.re Hey•eıı Reisi B. 
Kemal Gfu>gör saJııoa ...,,iştir. Bu 
swada tl'kmiı •lar eııki reisi &llreloi 
bir ~ilde alluı;lamıya ı.aş!arnışlardr. 
Faıloat Komoser: - cGeJ;ıtcen bir ar
ka~ın121 alk.,.ı.adınız. Bu; on.un le· 
biıxle ct.:;ğil akv"lwı<ie bir pr<>i'&gandıı
dır. B:.sıu raporlı>. aWrMbrlaı a bildl
recej;,,. demi!ltir. Bunun \iZerine Aza
lar hep ı,;m.,n: -<Bize lıiun~ rden 
Kemalıılir. Onu hf7'eli idarede gönııelı: 
~ Demişlet<dir. KoırP!eT bu va
ziyet lt<l~11>ında -l'f;re devam edll>
~ğ;ni söYlemlş eski Bela B. Ke
mal de salandııki 400 ü ~eca."iz A· 
zayı p;gtıırere!ı:: 

- cElmeriyel mcvcuttuır. Koıııgre
nin buıgün • Wı.k oJuıım>ac;ına hiç bir 
sebep yd<tur. İşçileri bUIWn Maar 
tıcıplarna.k bir ıneaeıee;c.~ Dı:.miştir. Ba
zı Azalar~: 

- ciki :ııydld>eri !plili: alalJllYl)ruL 
Bu yüm..., makinel«imiz Atıl duru
:!'W· Bir An evvel kaııı~n !Dplan-
m""mı belcli;ııord-.ık.> Demişlen.e de 
Kooıistı" kooı;ırE!l1i tallk'le ısrar rtrnif
tir. Bunun üzmme toplan1'ı yapılama

mıştır. Azalar da Jooogreı~n gayri lta
nunı ohnk geri b'1'11kıldl!ı haldtında 
bir :ııabıt varafttası tomiın .-,,;şJerdlr, 
:&r he;y't•t hr"*> Ticaret Müdürl,(ljiU.. 
ne fiden•k k~in \SUlsllz tebir!ni 
şll<ıi<yet etmiştir. Ayrıca Aı.ıka.ral'.Jl d& 
nıü.ro.ca a-t o ı urıımıŞtur. 

--o~--

Rus cephesi 
(1 inci Sah1tede-n Dev3m) 

durmadan ilerlemektedirler. Al· 
m.an hava kuvvetleri Çt>kilmekte 

olan düşman kolla.rını hırpala· 

maktadır. 

Doneç ve Don nehirleri arasın

da, Ruslar doğuya doğru kütle ha

linde gcrilemektedi:rler. 
V~i, 18 (A.A.) - ~loo.kovadan 

alınan haberler. l\tillero\·onun ce
nubunda şiddetli çarpışmaların 
olduğundaıı ba·hsctmektedir, 

Bertin 18 (A.A.)- Alman rad
~unun bil>dirdiğine göre son 24 
~aat içinde Aiınan deııizaltı'3rı 
21 şilep bactıı'mışlaıdır. Bu gemi
ler Karai'b denizin.de, Aılan.tikte, 
!.bsisipi n~rinln ııij:zında ve Pa
nama kanat.. önünde; A.Ji"ika sa
hitleri açığında ve Şimal Buz de
nizinde batırılmıştır. 

Lrabon 18 (A.A.)- Bırleşjk A· 
anerika Bahriye N c7.a.reti üç A· 
rnerikan şi}e<p:nin tcırpilc>nerek 

.batırıllığını bildirmektedir. Bun
lardan biri Hint Oleyanusunda 
diğer ikisi Atı.a.ntikte batı•ıLmı.ş

tır. 

Şıl.epJerin mürettebatından bir 
kaç kişi ölnrüştür. 

-<>--

Beyoğlunda 
(! inci Sahlfed~ DC\"&m) 

Bir müddet sonra kl"lldine ge 
lebilen Süleyıınan olise müracaat 
etmiş, suçlunun aranmasına baş
lanm1ştır. 

&yazıtta Kati.çelebi caddesin
de Gülser aa·rtımanında oturan 
Hikmet adında bi:r =t da evvelki 
gece Fatihte Hoşkadem mahall>e
sinden geçerken, o dı; meçhul bir 
şahsın tecavfuüne uğram1ş. elin
deki çan.tası kaprhnak iıStenrnişt'r. 
Fakat Hi~tin feryadı ~erine, 
mütecaviz kaçmıştır, Su adam 
da :ı:aıbıta tarafından aranmakta
dı.r. 

VAZIYET 
Cl lııci Sllılıi.ıeden Devam) 

Mı.sorın ôlk'bet.ini tayin ed<'c<tc: bü
:vük mu'!1arcbc cUnterinln lı;>ndt• bQ. 

lunm?ğumurıa d:a :ıüPhe yd<for. F<*ıı.t 
bu ta~mız, bilyUk Mı9'1' me:Ydan mu. 
tıarebesinin l>atltrm"1< üz<>rr olduiu
nu.n bir d('Uli 8&J'lltı.bilıir mi? Ydtsa sa
dece cepiıed(' b•r tcshih harekelir.den 
mi ~ttir. GeteC'lk hı.berletden bu;. 
ou da öğrenece{l;z. Rus ceph..,;oı1e 

de muharebe va?Jiyt'ti çok öıJemli bir 
sa,föaya glııml'tk ıı.ere.dir. V'<:ıootwi'de 
Rı1Jların rmJa.nnidane 
AJma.n zırhlı birJikl~ıU)ln Don nehri
n;,., CPnllP kıyılıınn• cloğru g· ikleri 
hıirnl~i durour11111a~ır. 

Bcm""1a beı-ııbt.·r, Almanla.ı- Vcıro
mrj ~c•'nôe mılldo!a:ıya ç•k•lımEic 
mcdıın'<Yetinde kııtdlklarmı da sok· 

1armaım:\ktadırlar. Ruslar bu c"pbede 
bülün ibtiyaUarını ileri sünmtla1e'rdN". 

Yu1-:a-rı kLSlII'W3a vtıziyrt b<iyle ol
rr-...akla beraber, Don'un Cenup k~·tla
rına.a. tehhke gıttikçe a~'l".aktadır. 

Nehrin sağ clir-.egind~ stalingrod ve 
so!unctakı Rootof şehırlt .. rJ .s'rr:di tr'hli
ke k~ında b•' tm."Tiakta/ ~~lar. Şim

di nsı I bib"iik Dooı n; ~-f' be:Jtnin, 
y:::'1.i Ka!katJyanın mı.:~E.dlrn:tını ta
yin (,'debilecr!'I cbhi söylenf'lıl'f"Ol'k o
la.n lJilyuk [)c.:ı m:ıtıarebeshun. arif~
sinde bııluneyoı:uz, 

ş: ndlici halde Vo novgrı:d işgal 

odHm~ir Mıilt"'Ova'run Ceııı.;p Do
ğc >ı....-ıda ıtöıo: etli m-ul!ı T~·ler olnıık
t:ııcitr, Şu. tı.a:e gör~'. nu..:laı: 1"1ukave
mı:ıt ede ede ç<ıki?.n~h.<tedlr!er. 

' Bütün şık ve kibarlar, Aperitıflerini: 
istiklal caddesi 451, Stadyum üstü 

MASAR • 
1 K 

de alırlar. Maestro Tiano idaresinde 
Orkestra, okuyucu Hristo Mnimatidis, 

Havaien kitarist J-, risto Konti~ 
S 3 at 18 ~en itibaren açıktır. Sipariş üzerine hususi al<şam 
)'e'rıoklcrı. Sofralarınızı evvelden temin ediniz. Tcldon: 43818 
Her pazartesi akşamı MASARiK ve arkadoşlaruııo iştirakile 

'9 Ilususi Suare --131!-miiBI!--~ -1 f Ev:tt r [ffiİl}OllHı re lirranlsrı işletme U. Maresi İlanları 1 
o. Demiryolları Erzurum 10 İş!etme 

Müdürlüsünd n: 
858u sek.z bin beş Y iz sekıPn metre mkabı tra,·enıllk çam lomnık. kapalı 

z:ııi: uısu!U. iıe yeniden ekısil!..'ltCye kıooulmu:l~ur. 
EJcs;!tırıe 3/8/1942 Pac.artl'6i ,ünü sa~l 15 de E!Tl.urwn'da 10 cu İ;. ~1ıme Mi!.

c'w-Jllğü b-n&ırxi<ı ya:pılacaktır, 
Mulıarı:men bcd<li 386ıOO üç y!lz sela.>en altı hin yüz lira olup mm·a.Jok&t 

temınat rn;ı-ttaıııı 19694 on Wkuz bin altı yüz dola.>:ln dört l~ra.dır. 

İstckli.f· in muva.kıkaıt tern1na.'tJariyle ~nunWl tayin ettiöi vrsaiki ve bu ışl 

beeerece-kleriue dalr !belgr.yi ve te!tlif mt'ikt.ıplarmı be,li gün ve saat 14. e 
kadar K<-cmisyon Rclsliğtne verıneltri ıaz~. Poota.dıa. olilcak gecikmıelıer 

kabul edun>('z. 
Tom1 lar Köroğlu orırnn.nlarında.n ıo .. 17, 16, 19, 20, 24, No. lu maktalar-

oon biner , .. 6. 7, il, 12 ve 14 No. !u mal<ıtalard.an be~r yüz ~ırıı miiWbı 

katedileceldtir. 

Dl 

Tc;lim y('ri Sarı.kıur.ış Hızar Fıılırikr>ıdır. 
Şartnunı•ler liayda:pcışa Erzurum VP2lnPle.ı.-inJ.en ve 
,,.., 19 :ıra 31 k'4 uş ınJ:<al>i."10e alınabJir. (7719) 

Sarıkaml4 
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Türk Çiftçisinden, 
Türk Tüccarından 
ne istiyoruz?. 

(Ba::ı:~..akalt"dt"n Dt \..._m} 

cuları.o ve kaı-aborsaların <ıyım- J 

Jarıruı maruz kalır '"' büşük te· 
birler ılışıodııki müstehlik selıi.r ve 
kasabalal'da nkıntı ve taz;·ik ar· 
tar. Biaa.en<ıleyh, Jıiikıimeİin bil-
) ük hüıınüniyet~ cesur kararı kar
şısında k<;ylüo_ün vazifesi y:rlnız 

hiikfunet borcvnu ödeyip ü't )&· 

nında tam lrir seıibe1>ti mubefua 
ederken 111.illl menfaati, ı;erbest 
alışvcr~i, par" kıymetini, ha& 
hnzur \"e refahını da göziinüııde 
tutup bütün istih nHni pazara 
dökn1-c.si; :t:ılıi.re ticareti ile- mcı· 
gul olanların da milli ab!ıikın icap 
ettir.eliği saliııbetle fintları teslıiıt e
dilen normal ölçü içinde tu' ması 
başta gelen ince noktalardır. Bu 
böyle olmayıp ve yapılınayıp da 
köylü hüıkuıneto borcunu ödedik
ten sonra geriye kalan Jı.ısmı an
barmda tutar veya tutmaz da 
toptancı tacirler millıayııayı ta· 
maınlaillktan sonra aniıarlarda 
yıllandırmayı tercih yoluna snpar
J.arsa işte o vakit memleket ve 
millet menfaatleri lsarşısında en 
ağır bir suç !§lenmiş, hükiı.motin 
genı, öl.;üdeki hü•nünlyeti ve ha
yırha.h hattıbartıketi tal<dir edil
memiş olur. Ancak, biitün q,uoJar 
her vakıanın nıüsb"t ve menfi ~
ticelerini mulıalmmeden -doğan 

ilıtimal.Jerdir. Y aloıı: buıgü.ıı. için 
oııtada mev~ut olan aydın haki· 
kat, sevindirici hakikat, fenıhla
fJeı Jıal<ikat şudlll' ki, sayın Şükrü 
Saracoğlu ve kabinesi Tiirk çift· 
çisinin karşısına adalet ve hak
kın tam ölçüsünü hıimil olarak 
çıkmıştır. Bu vaziyet karsısı.o· 
da Türk çift~isi hüklımete 'min
nettar olmak \'e eHn-den gd.,bilen 
bütün imkıiıı-laıı sarfederek istih
sali anttımuak ve geniş ölçü.de 
menfaatleume.I:, hükumetin ted
birlcır.iııi yal'dımı ile, karşılılcl.r an·i 
layış ve iyi niyetleri ile kola~ laf- ' 
tını.ak meclmriyetindedi.r. 

Buğday n za-hlre günün o ka
dar 'kıymetli metaıchr ki, li.tilasal 

bolluğu memleket hacmi içinde l 
artıp taşsa bile yine habbesi de-

300 liralık kumaş 
(1 inci sahı.feden n.•\'llm) 

ren genç kadının ıbu ce>·abı hay
retle karşı~anıını-ş ,bazı gayritabii 
hareketi.eri de görühclü.',jünden 
aklından zoru oJduğuna hükme
dilmiştir. Bu sebeple kendisine 
hissettiriUtıeden b('men ç-ağırılan 
h< zabıta memuruna bu ga<rip 
kadrn teslim edihniştir. 

Karakıc'Jda da bir talnm gayri 
şuuri hareketlerde bulunan bu 
kadının ismim F.ster o'ıduğu an
}aşıf:mı~-, dü.n mıiddeiur.:umiliğe 
verilmşfa. 

Tuter tıbbıaCli · müdurlüğüne 
sevkedilirken Il'Jru.! bır zatın is
minl vercr .... k: 

•- Beni fazla beldetmı-yin .• 
Ben onı.nJa yarın n:kmılaıı&ca
ğım• dt:'m' tir. 

ğeriııdea hiçbir şey ka~ bct.nıez, 
bilikio taştığı her noktada ıdtıa 
kı~metiııden daha yüksek kıymet 
bulur. 

Ayni zamand2, hububatı ele a
laralı. ba,.<>hyan yeni hü.klımet re-. 
jimi diğer maddeler üzerinde do 
fcrablatıçılığa, gcn~liı;e, serıbest
lij;e doğru gidi:jin bir mcrludeliİ 
olduğ-una göre bu ıc.,rübe Tü<k 
{iitçisi, T'ıirk tikcarı ~lıı bir imti
han hususiyetini de lıuiıdir, İmti
han iyi geçer"e muhakkak ki, ye· 
ni tedbirler biribirini takip ede
cek ve memleketteki ticari n lk
b.~adi man1.ara biNlt"Dhire değ~
cekt:ir. 

O halde, samimi) etle, hcrı<'yin 
iistünde m~li menfnatler<İ h1\kim 
tutax:>k ve karşılıklı iyi t!iy..-tle.
sahip olaral< iş ba~ıoa .. 

ETEM İZZET BENJ\.E 

Ticaret Veki i 
(1 iJıci SJ.h<teden D ,amı 

rın:ı gönderı:lmlşlo:-dir Urm:m Mi> 
dürler bu..a<l21t"da son lkııı =·ıe!eno 
talıbiki .şiylo -ul olaea!klardır. \'<>
k&l.et, ArJkara, imnJr, İstanbı.ıl gibi btiıı
yült §IJlı;r!e<'()ekl eıon. k karn leriniı> 
sayımı ve fırmlaı1n. kontrolü ıı;in meY< 

cırt kadrolar. geııi;;ltıtınelt karannı Ja.ıı 

mı:ş!Jr. Bu cümleden olar8'ı: İslaııbut 
Bölge iaşe ~ıitilirlına. BQ, Ankaraşa 

20 ve İsnire {4 memur dal:ı& iJive e
dile~tir. Diğer tar..ıtan el Jıxıırulna.ıt 
olan u.addelerin bir Vi14Yctıen diterl
ııc na.kl;ne ve 98Dbeslçe satışına mıil
saade o:lD3atğı da tı.hmiu eQ!~ 
dlr, 

Bu sabalıll<i bazı iJ·acbal &•z<'lele
riooe İaşe üıslcı;&rl.tğlrnn ta.;ra ı..._ 
Jiitı!ıın 1 ğvolımac&ğı :ıeklinde bir ha-< 
be>rin i"""1t' ettiği öğrenibn.lşt<r. Yap
tı.ı:ım ta!M<ata ııör-e lll(':ıkf.ır tcl.iltılın 
tıınıırnl mahiyette lfıiıvı hiç bir su,U.. 
le muıas3\-ver deği'lôir. Yalnız; hillkü.
metin lıişesmö üz~ı>e akl>iı ,e.lıoder 
baricin:l<'ki :rerlaroe buluoo.ıı İaşe 
Müsteş:ırtlğt tEtt.<ilalı belki kaldmı.. 
bilir. Ealk.at İ'St.aflbti, A.nkaıra, İ.ıımir,. 
Adana gıili büyüle ve hi.dtümetin iao&
sini d~:uı11.e etti i yerle~ iaşe tee-
1<noitının ıağ'\·ı ctelil bilakis taı<~-<Yeııl 
me\""zıtlU banotır, 

TİCARET VEJtİLINİN 
ÇİFJ"ÇİLEBE UİTABl:SJ 

Ticaıret Vel<ili Doktor Bthcct U. 
dün alc$lı.m radş-oda all!lılln ~nl U.. 
nı rı.,. A-a.lııııda çiftçileıe bir hitabede 
b,lunnııı.ıı ve eıdimle demiı;t.ir ki: 
c.Vereceğ o mal'Dulle mıfuıtatnıil olırnı
ya:ı k&ro~ılcrinin yiyrceğirıi aatı~· 

ca.k "" ilıe1'...,-d<m Wıtfuı lrud:r<!lim1'ı <>
Ja.n ordu:mrz boolenccek1'1". TüdtiYl! 

mes'\JMur: Çü..~ onQı ha.., nda errr 
aaı..<z bi. Şer var<hr. Şefinin clra!ıııdlı. 
bu 'kadar iı:l"'n kilit!enP.n bir mi :.o 

hakttı ~'ut olmaktır. Tilrlt mHlf'\t, 

;yUksek ve ao-ll ceVherli o~u her ıa.
mart;;!nden da.ha kuvvelii, karm lok, 

gözü dalla pC'lc olarak h ıı.r o.d $ı lçia 
de mes'uttur. Karştıntı.dıı er>:n y coı. 

zo.luri. yr..k .. J.r.> -----
Maltaya şiddetli 

Bir akın 
Vi§i 13 (A.A.)- Kuvv~"t!i bır 

AL-ıan hava teşkih dün Malta 
adasıııa bır b:;va akını yapmıştır. 

ZAYİ - Seyriise!erdl'n abuş oldu
r:a-m 1723 nu:narah ar·a.ba plA:bısl:ıl: 
ltfı,ybcttlm, Yeııisiıni aloca,::ımdan hülı.· 

mil ~-dktur. 
Pt•.ışeınbe Pmar T~cart:'t liaıı kutu 
~l!ıa"""ı Nıamau ıo ve 11 de 
Sa.ıni Kl:'1AR. 

---------------
FİKRİ T. KARDEŞ 

OTOllıOBiL VE MAKİNİST OKULU 
BOO'.»nti, Tramv~ durağı bf'll.St ~li 

Yaz t.r.:t:ıu yapan dru1L'lıuz Pa.zarte9 vt: Pcı-ş.cm,be gün
leri saaı R dAn 12 ye kJda<" Ey.Uldc açılac.ı.: ., ..r dcv
r' ..ne g.recrklerhı kayıt n1ıUiIIDClesk>e baılanr.ruşıtır. 0-
h;.ı!uın ınti.1rleti, ders progra..mlart., in1·t.hanla.n vC' kabul 
ıiar1J:rrı haldt.:>nıda bilinecek hrr ooktaya cPvap veren 
yeni t.alfrno.t11aınclerini lstt ... y.nrz ve yr,rlerinizi şcnd·deo. 

temin ed r <:. TELEFON: 80259 

Samsun Valiliğinden: 
TAŞ iHZARi 

ı - S=.m - ilahı ydrnun 41 +. 570 - 45 + <>OO lrilometrolor· nra 
~ıoo 2572 metre m.:Cflbı h:a...-n taş i!:um..'l. kapalı za:1 usultyle ihale edi.k,~ i:1ttJ 
re ritsiltrneye lrom:Jın tur 

2 - Eoiltme 3 Ağı•stoo 1041 tar!h;ne r:ısil'l!'an Paz:>rtesl g{bü saat 16 da 
Vll.:lyet Da" 1i EııcU::ı nırı yapı!aeaktır 

3 - Keşi! bl'd•li (30439) JiTa (52) lounıış ve mu>V~ıı.ı teminatı (22t6) 
liı:a (71) kuru.ştur 

~ - Bu işe ait keşı! evrakı SaırtınJn Na.fia Müdürliiğü ve Vdıı~ Dalm.I 
EncünlC'ni kaleı:niDdc ol .ıp tstc!tJ~1er b(>deJ..ıu ola..I\:lk her güın gorebilirlcr. 

5 - İs\ek:Oler ihale tariltınduı "" geç Uç giin evvel Sarrml"t V•I' e;ne 
ietid.J ilr rnUı-aıc ~t eder-ek at.,, k.l:ırı ehlyet \·Ecikasnı ve cart Stn<'ye ait ri
ca.rt Odası vedk.asuu tek'~f mt'ıktuplarınoa ~Jcmıeı-e.rt 1.Azırodtr. 

6 - Eksiitmt'ye glr"('cck. r yalrı12 tdc1.f me!rtuplııı.rmı havi \"e ~p : ... bir 
ı;arfı \'e üçilncü ma&tc<le nz1!! muvakkcıt tema:ıat makbuzunu V" beşinci 

maddede yazılı vc.-..ıarı blr diıŞ ZUf içm~ k•'l)"\!1> ve ınühllr mumu öle i<Jpa.
yMnJt ibıle gU:-ü saat 15 r kadar m:ı.kbı_ıtı: mı..-.Kabiliııde Daimi Encünı<"rı Reı -
ğiM ,..,.,rı<l»rı v< ya iade' taııttaıtlü olar<ı.k pı:ıoıla ile gönderın.o C>lm:ılar IA• 
zımdı.r. f\ot;~aa.. ola<:aık ~'lleler kabul oh.ıwna~. (7639) 

• 
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• 
KUPON LlJ ·VAO ~li ·MEVDUAT Hava Gediklisi Olmak Istiyenler ı 

Amerikadan Fransızca Radyo Neşriyatı 
Amerika Radyo Şirketleri Türkiyedeki Dinleyiciler e 

Fransızca Neşriyat Saatfarını Bildirirler 

r J -- l92d ıl Jı::ı.)!D .ı" 'P Oi~J o . ..ı ..• ~.ı•' ~ı·rı KlJ ,aa· le e; ~:~'l:i.• ·Y <lc-
ft>ce ı.lc b •ıı:.,,·or: fakat a.:iJnlui,; i:n\ah.an:na ;:t.-•:ncm.ış ola-ı:a .• 

VARLl61NIZI TEMiN EDER :.? - 1920 dogumlıı olup orta okulu hg . r:~men k<>naa' yl(; b· hr.:·ş olg~r.-
h..6\"a ,gıır.ale l;~ı n.ıış ola1l::.··, 

1 

3 - ı H.1 Q'ogu.rrılı ~a . n binnci ve i.:in...:i ım.cklı • ıUe'ki {•' ·t .... r: h~ .z. 
OJ<t!l lşt {. ılrin T JJ . K . İ~t. Ilv, müme~:r eine rr:ii r· c tla:-ı. . 'j''j3.;, 

' 

f.IEQ AYIN BiRiNDE PAQANlN · ~Al l l ·VE RiliR 

JÜRK·T[CARET· BANKASl·A·S 

DiKKAT!.. DIKKA Ti .. · DİKKAT! .. 
Belcdi.ı-c teHiş lıey\•li tarafından tahlil edj(eıı ve içinde A~id 

Okı,alit olmadığı raporla isbat edilen Gfücl 

.ANKARA GAZOZUNU 
Kemali eıımİJctlc içebilirsiniz. Gazozlarını:ı 

Kat'iyeıı sıhlıatc muzır dcğilwr. Her ycrdeıı 
Ye marka>1n3 dikkat ediniz. 

ga)·et temizdir. 
ı.srarla arayınız. 

---:~ - -----
Maliye v e Muhasebe Mütehassısları 

ve Muakkipler Cemiyetinden : 
Cl'U yetin adı ].]aliye ve muhasebe> mükh~~sıo!an ve muakıldp

ler Cemiyeti. , 
İdare ::\!eı·kwi V .ıyvoda haıı N o. 13 Gala.ta. • 
:t>Iak<aJı teş~kkül; );k !eki ve ilmi birligi y<:.~atmak, n.cn.leket için

de ve dıı;ııırla moeslck harC>kellerini tokip etır.e!<, 

üım.sının mad?i ve m:ınc\'i gli~lükl<!: ini gi<leı-.ı11iye 
çalı.~alktır. 
12/11/1935 

,1----------------------.... 
Tcştk:'<ül tarw; 
ldı.re Hey'et. 
Adı Soy atıı 

ıNaı .. , Okayt1 
İ§iı 'ka.metg.lhı TabJ n.:~i • 

:!'.l'.:liy,; \ e !llu<ıa- Ni)Jııtaş Güzt!lıalı~-e m- - j Sermayedarlar lçla bulanmaz ıırsat 
Sahibinin sıhhi ır.azereti.'1e mebni şehrin en tanın:ı:.)') bır rayfiye. 

tinde eın mutena ve halen mükemmelen işleme~<lc bulı.man ve 
çok tutumr.uş olan verimli ilı lısas ;çap ettirmıy,n I> · müe:;.;ese 

se.bc· müteh~ss:ısı h;< Yer.i yol No. 2 T.C. t 
• Şİ>jli Bo:wmti İstaş.rnnu 

Eb~ hı:zı scYkoğı No. 11/4 
13;,~oglu Alyun ı.obğı Pu
roy Apartımanı No. 1 
O=anbey m~·tbaacı Os
marrbey ooka.ğı Beypazarı 

DEVREN ve ACELE SATILIKTIR 
istek ıleriın İstanbul 1093 No.lı posta kutusuna ya.u. ile 

müracaatları. 

Lokantacılar . Esnafına İlan 
l - MarJfaturacılar ltha!i;t bir liğinılen ötcdcnbcri ;,,a.ı;. örtüsü 

I< .Jlanan esnafımıza tevzi edL'mek üzere bir ımiktar ooy:;.z masa or
t .tsu tum!n e'1.ilmiştır. İhtiyacı olan eıını.fnruzm Ct'ır:~·eı cüdam, ur.
v o.n tezJı.er~, 9~'9 - 940 • 941 bene !eri riazanç \·erg<leu ır:akbu,,lan 
veyahut i~gal c-ttiği d'11ci<l'ırıın gayri varidat miktur::u glister"rı vesi!ka 
ile biriikte 31 Temmııı 942 tarilıine ka<iar hergün CC:1r.iy ot~ müraca.:t 
ederek hazırlanan talepname)i dol durup i.ır.za e~elcri. 

2 - Bııı;ü.ne kadar yapılan bardak ve kadeh re\"Zl.,hı<lan h<:niiz 

ı Ce•..Jd C.I•+ıh. 

I Feh:1'i IJC>nıen 

Öırcr Lütfi Glircan MuaJW<ip 

T.C. 

T.C. 

Apartmı.an No. 67/4 T.C. 
Şi')Ji Bomonti Halcp1i 
Şükrü sdkağı N'o. 7 T.C. 

Cemiyetimizin hc:y'eti umumiye karnrile tadil edilen ana nizm:n
namı.>Gİ İstanbul Vilayeti yü:ksck maka:mıırıın 16/6/942 tarih ve 341 sayı
lı il '1h:ı.lx:ile tescil edilerek devamı faaliyetine mü-saade bı:ıyuru:
duğ..ı Comi)etlcr Kanununun 5 inci maddesine tevf'kan ilim ohmur. 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
Clnl.i 1\.Juh.:A.rrınoen Bl'dt: li 

L~::a 
Tcmirhi.tı 

Lira 

K.ru l'asuı,o 45000 15300 2W5 
alırı>y:m esnafımızın dahi hergün saat 15 den 17 ye kadar Cemiyete Z•·yt~'O'•ğı sooo 6300 9~5 
ouzdanile birlıl<:le müracaat ederek bardaklarını alm~laı. 1 _ Yukal'ıdo cins n mikta'ı >•ı.ılı il<i kJ'em y,yecck 111'ldd·~!eıinin po-

3 - Galat~da yeni Salonun Üi üncU katında Etliba k kömür sa- zal'lı!;,~arı 20 Tı•n-mua. 942 Pazarlı zi ,unu .":i<.ıat 15 <il! İ:t:ı :ue ·rersnnt• Kapıı;:n
tış burusundan mliesse;elErinin ki.ş !ık :...fönür ihtiy.aç;arı içb alacak· d«1'· l<.o:ni.>yond:ı ytpıkcı,kt '" 
laırı ~yanna;ı1.eleri tasci1k ettirmek ü.tere l4ıt?rgUn Ce..ı"llİj"E:-t"' cü.ı:danla- 2 - İ~u n:addclet!ıı ır~evzuat~ bil~bedı·l :i.nbara tı·r~o'un:n~k UZ•_•r.c Ye bir 
I.i.lc ber~r rcüracaat etmeı.er~ ilan olu7'ur. parti<Jn tesliın §&l"tiy;c b r vC)·a .ayn ary.rı ta.1plere iııi;l e v.ı.< ~ :>ı!:r. Ev~ar 

--- _ -- ive ~'4rlnan-.ı·.eı·l lxıoıi9yondan para~ız ;ılınır. 

1 . . . .., ,, -- -- 3 - L.1tli:l:letin bu gibi lşler!e ilgi'..i oıciıLltın Tıca;ct vcsı.ı;.n!arıylc bir-
stanbul Mıntaka Lıman Reıshgınden: 1 ~..., lı""1J ... ııı<ıa. yaı::ı t<mı:ı;.t ır.oi<l:ıuzlaıuıı bc:.ı gu~ vu t>a•ıt< ıwın.ı.•:•cna 

18 ı 942 ... ..oneaı 6ababınıdan, 20.7.942 ı·.-z.ar\C'ı <ı--~ •• - .. · :ı k.ıd~. S:ı:-"'_~-
kr 111. J - Sa!aC"".lc aIW!ınrl;;ı Te}efl1!1 .. !üdftrlUğ:l r.rftr_' :.. tn: '~·> dr-n::z ... 

~ o'""' ılöf;ene<eôair. 
Bu l<abloyu d.öşeyec~ı.: 

nı(JlSUS ·~afi'tıer olacak~..:-
!an o!ıını.ır. ı i6i6) 

vasıtalarda Beyıı.e}n-;,lel K.t.b1() do.: ı•y ·n g.;-n,•:t'!'e 
Al~o..tla::.0.r :n na, :ırı tlikld.ot:tri cc1;> 'e k("yf ryc: 

venr.ı.. le. i~fi5> 

Ask:cri Tıboiye Okulundan: 
l~--3.lrn. .:. f;.. bu ınL•P iklnQ G ., :·e k.a..rnpır tr!rik edılın i o'a 1 A~cri T.ob-

lJ:yc :\Jı~tı'Lı ıa!I>. l -~c-i lti ~4..f':<&w..,::; 9 ı2 ~ ı.n:t°J.Dt'Ü ka~a f.,j~. ~.,;. t"<ie-ce:k!l rin-
dcn 15 Ağ •o:-ta n r.ı.~eh• iltih~k ct."llelı:ri .,~n ol11nur l499 - 7ü5tl) 

10.000 kadınrı 
Hayrette bırakan 

Valdebağı Preventorium- Sanatorium 1942 mali 
yılı yiyecek ve yakacak eksiltme ilanı 

1 

1 

1 

1 G A R i p Pu8b~A 
TECRÜBE_Sİ 

G ;p No. <' l Çı·ki 

' 
Tut;:ır1 

Lı.:ı 

i.:k To.ı. natı 
Lira Kr. 

~ıC.. \a s atı 1 
S. D. 

~ 

Dana gazel 
gO r il nebi leceğ ini zi n 
Kafi DELIL.I 

BUGÜN bu 
J'udracıııkt• • oayaaı TECRÜBEYi 
hayret eoo bir kqil... ( 
'rCıidl güze/ustiren, Yapınız. 
loaa gllul bir cazibe va yeni bir ha 
~·at ~eren unıur •.• donuk ve çirkin 
bir cildi, rençlifio bbii renklerilo 
•u~lcr. Pudrı y01tmur'ı, Rüıılr'a ve 
Jı.:j.lla lerlcmc')c rıtmen bile ubit 
Jr.ılır vo artık parlak burun bırakm~ 
Bu cevher (Knoma köpDtü) aaraı al· 
tında bcrıh ııtibaal edilmiı ve yı lnız 
1 ol.alon Pudr..,nda bulunmaktadır~ 

CiDDEN MUHii BiR TEKLIFı r 
Yil zllııiUlin bir bral•oa kremi 

\;öpüf ü Nr_<1inde istihzar edilen; 
Tokaloo Pudraoını ve difer b· 
Yılını her hangi bir pudrayı aüriinüz~ 
Şıvtl "Krema köpüklü pudra" ile' 
pudralanmış taraf dığeriodeo daha 
gilul daha tJu ve daha cazip r!1 
rUnmczac Tokalon pudranıza ~verdı, 
Jin!z p.ıra iade olunacakbr. 

S•hıı; ve Başmuh.lmri Etem ho.et 
Benice - l'ı\f'Şri)' :ıı t Dire.JttörQ 

C~det KARl>BİLGW 
SON n:LGRAF l\U.TB.\ASJ 

• 

l 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

JU 

36 A.ale:n y.ış 6flli..C \C' r:...t'.)'Ya 

Ek.ntk 
Da.>.ıÇ", ,...,ı.z.._ b.r ei..:t'ri 
Sad~, Tl.ıbı».~, r yag.o:ı 

8 kaie::n k -r:.ı ~.c 
Poı.tntes_ s.·ıı;..,r!, fJ.J'L 

re .ı.l'!a 
k, ya-

Sut, .}'Vg .,.t, tt f;yağı 
J.toşı, YC ,,; ;g<.ın od;mu 
B~yaz \ ·" ka" r ı.ıey-:ı..r 

Reçel 

Glöt.'0 

28000 
ıWO 

lt13JO 

:ıron 

1560 

!S-00 J65LO 
GOUO•J 

17305 
5l50 

46350 
15800 
19ucıu 

7350 
1662:> 

8000 
4500 
lbOO 

1297 07 
39~ 75 

34'i'G 25 
llB!J 00 
H:?l 00 

852 25 
1246 87 

600 
337 50 
135 00 

10 20 

10 30 1 
10 40 

10 50 1 
il 

il 10 
11 20 
lJ 30 
il 40 
11 50 

\'a.!dıcbo •. P c. :11 h l .n - Sana"t..Jr~·'>n vr p;.zı-::yoılıllnn y~ilk~ı<ia cir.s ve mikh.ı·ı .>az.ılı 1042 nıa'.i yılı yiyt•ct.:k 
ye ~,. oi.ô!cak.~ ek tı'-n~ •. .>e ıt:onrn.uş ts~ d.- t,, bi ıl1hur e~.edlğiı:ıc.irn 10 (lin soma ık-incl 1.tı;.sil'tc1t"": .)·aınln:ak üıt•re tı:k
'!"a~ ;J ... nına ka öt ve> ı .,..., t':-, 23/\711/1942 Pe~q~110e gu1Jıü sa;:.t 10 u 2-0 dakika ge'-'l'dcn :tbal'en i.-· .. arııbuida Cağaloglt:..n
d Yilksek Mı·kh.:J e M !la t.>b~cirği b;nl ıı da. t.opla:rıaca~ı: <•1 ... n korr:..>tyonda e:u;!}t.ır.c yapılacı~ .. t J'. istc:~lilt•6n c:urı:pla:ı 

h12 .• 1 lıı.ia yaz.lı ;ı. ... :~:nlnoı.t mektu.p!a ı, yen sf ne T,c:ı et Od~sı \.·ec- ;..as.ı ile n,Q.r;.coat etrııe:eri, pPynir, rc!1.;cl 
:. ....p1i.trır..da.:1 g Jo k .. ı. ı z.arf ıniU:JA::,-Jı• ıJı !ı ' yJpı4:c~ Jı3n ı:unıplara a!t td<:h! rı.ı~kltUıp!ar 1 nı c~üt.nlt.• saatinden 
bir aat e\"'"\"eı ok' n o: :.eslı..'11 ı•t'!':; Jeıi ~a~'- . lltihô. , t ~lı•'"i ~ı"'Sb;t edilen rr:t:ıı\c b(w:i.eJleri 1niiteahhkie ö:1enır•kı~n 
.Ka!lo --1 \;f':\t", har; , ... re~,,·... !ailJ-lij:.ıt bl' e 1e l\ct _ n ,, ... · • tar::ı!:ı:,<l.an tL ütt>atıh><ltııe ödcııt:ce.k •· ~lrlna: ... ~ı{'r 
P:'t"\ en.ıor·u -ı \'C s: .... ' n İdaresıne mü .ı t t d • • •);: gı l ıJıelı.w~!". (7625) 

. ' 

L tstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Ça~amba C IJECll.J3•• 

Çar:;• Kc:.zaı.~to1.r 
> Parç;ı('ı!ar 

> Sahatl:Jr 
> Kazc.ı.L!:i.r 

> > 

> • 
> > 

Kaz!ıç<ıŞıne 

vcmed -r, Ca:ıocı A:~ 
Aksar0ır 

}lyup 
1r1o.lla&Uıonl 
Ça:;an:ba, n~yceğ:z 
Şelır-ı,'11rjni, i:brahin1 Ç;.. l c1 

Topkap•. Beyo::.z.~ta~J. 

DaV'.ı.J.pnsa, Kasap İly<ıs 
S»llaMel;m o, b ğ Y .n.ı.sı 
Eyüp, CMr~...sım 

Küçlllt Muo:alapaşa 
Çar;aınba, Bı yceg. z 

Ça ,. .... ba 
O:·la 

B':!dı 1:t.a_n ka.p.~ 

> 
Ort6\ 

l."::ırı;r:tas llao 
KrJ]ancJlar 
l)C.a iı )ane 
Troam\•ay 
Y n•k•pl 

Otak,..t!o.r 
llahr-ılar 
FL-lhlyo 
Drği~-ınt'o 

Kalıbı.t!'CU MCnıı.1;; 

l!amam odol .. ıı 
IJJkıl<a l 
Baba H•I<lar 
İnctb<,l 
Tavııd<çu Alxh.lloh 

No. Si.l 

170 
ta - e:.ı 

1 

22 
16 
25 
9 

14 
6J. 
92 
1 

49 
80 

5 

ı 

26 
lU 

'" 
10 

Cin i l\1Llıh.an'l:ı~en Aylığı 

L. K. 

, 
ı :;o 
l 

> 

> 
> 
> 

• 
> 

• 
Aı~a 
hIWıasl'ht'ci A.'..nıı::t Canı!i a.r-

l 

l 
l 
1 

l 

3 
5 

11a. J. i 
Der&;ih 3r1"1Ci<:ıf ı 3 
~ILic.tt•p nıa}H:l:~ 2 

50 

Aro:ı 1 50 
Kaşıkçı :tı:I~!nfa Efendi aı·-

> 
> 

l 

l 
l 
l 

l 

50 

50 

YU:C.arıcia yuı~ı mı.Jı<ı.ljer 943 sıenesa :!\I~yıs sor. a k.:ıc!ar k"ra.; ı verüm*. üzr:ı ı· ıl."ına koıunuştur ihaleleri 31 

Ttrr. ::un: 942 cuma g141ü sa.a.t an bı.•ştc ""ı;:,acaktr İ!ı~hl:,er Çenıbe:!.t;."'ta İ9te.obu! \'&kLa&· B2~ l~ı.!Jürlu::~n<io \·~J 
Aka.-!i;r L;.h.·~ııne ıclır.eh;:l. (61-11?. 

Tii.rkiye saati Progr.am 

9:45 - IU:OO Haberler 

• 

Giinlt: r • 

Salı ile Pazar 
Pa.ıa·rt""i 

Rad~o 

Merkezi 
Dalga l!Lunlu_i;u 

Kilo;ikl. ;\lcLrc 

9,670 
ll.890 

31.02 

11:00 - 11:15 lfalıcrlcrin tahlıli Salı ile Paza• 
Pa2arlcsi 
llergiin 

WRCA 
\VNBI 
WRCJ\ 
\V!\BI 
WCBX 
WCRC 
WCBX 
WCRC 
\\"l,\\'O 
WCW 
WCBX 
WCRC 
WCBX 
WCRC 
WLWO 
wcw 
WRLL 
WRUW 
WRCA 
WNBI 
WBOS 
WRCA 
\YNBI 
WBOS 
WLWO 
\VCW 
WGEA 
WCBX 
WCRC 
WRUL 
WRUW 
\\ RLS 
WGEA 
WCBX 
WCRC 
WGEA 
WLWO 
wcw 
wcw 
WGE.\ 
WRtJL 
WRtJW 
WRD:i 
\\LWO 
WCW 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WGE!\ 
WRt'A 
W::\BI 
\VRC.\ 
W.SBI 
W Rl'L 
WRUW 
WRU'S 

9,670 
ll.X9U 
15,270 
J7,8:JIJ 
J:;.:?iO 
11,830 
15.250 
15.851) 
U,270 
17.830 
15,27tı 

17,63\1 
15,251) 
15,ı;.;o 

15,350 
17,iSO 
ıs.ısa 

17,780 
J:l,2HI 
ı:ı,1:;o 

17,780 
15,210 
J5,2SO 
15,850 
ıs.:ı:ıo 
15,270 
17,830 
11.7~0 

JJ.02 
25.23 
19.G 
16.11 
19.G 
16.8 
19.7 
l~.9 

19.6 
16.8 
19.6 
Jti.~ 

19.7 
ııt.9 

19.5 
lG.9 
19.8 
iti.US 
ıtı.7:! 

19.8 
IG.8 
19.72 
19.7 
18.9 
1~.SG 

19.6 
16.8 
2.; .• 
30.9 
49.6 
19.SG 
19.6 
16.8 
19.E..S 
19.7 
18.9 
18.9 
19.56 
25.4 
:ı0.9 

49.G 
19.7 
18.9 
25A 
:ıo.9 

49.6 
19.56 
31 02 
16.8 
31.02 
16.8 
25.4 
:ıtı.S 
49. 

• • 
15:00 - 15:15 llabcrleı-

• • 
15:1~ - 15:30 llabcrlrriu tahlili Hergün 

• • • 1 11:30 - l7:4S Haberler Hcrgün 

• • 
18:00 - 18:15 Haberler Hergiin 

> • 
18:13 - l~::;o llaberleriıı tahlili llcrgü.ıı 

• • • 
18:30 - lb:45 11 a.lı c rl cr llergüıı 

• • 
Pa•urte~ı ila Cumartesi 

• • • 
19:00 - 19·15 Ilıı bı:rlcr J>atartl'Sİ iJfı Cuma 

• • • 
> • • 

19:l5 - J9::l0 ;\lıiıil.. \c haberlerın. ıalılili l'aıattf.',i ila Cıı= 

26:30 - 2(1:4> 

2l:lt0 - 21: Jj 

• 
• 

Haberler 
> 

Haberler 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

21:1S - 21::ıo llaı>crlcrin tahlili 

21::!0 - 21:4:i 

• 
• 

llaherlcr 
> 

• 
> 

• 
• 

21:45 - 2::M 1faberlcriu tr.!ılili 

22:30 - 22:45 • • 
• • 
• • 

llaberkr 

• 
22: 15 - 23:00 Jlabcrlcriıı talılili 

• 
• • 
• • 

2:.ı:OO - 23:1S. llaberlcr 

• 
23:15 .- 23:30 Halicrleriıı tahlili 

• • 
23:15 - 23:30 ffabcrleriıı UıhJili 

23: 30 - 23: 15 

23:30 - 23:45 

• 

Haberler 
Ha herler 

• 
> 

l\liizik 

• 

• 

• • 
• 

HNgiin 

• 
Uergün 

• 
• 

Pazartesi ila Cunr.ırl..O 

• • 
• " Hc.rgiin 

• 
• 

lkrgiin 
P:ızartesi ila Cumaırlesi 

• 
Paı:ır 

11 l'f giin 
P-.ıar 

• 
• 

littgün 
• 

Pa.zar 
• 
• 
Q 

Jicrgü.n 
• 

lll"rgün 

• 
Paı.artesi ita Cnmutci 

• 
• 

Uı:rı:ün 
Il l•ı·gü.1 

• 
• 

• 
" 

S:ıh •e Perşembe 

• • 

9,700 
G,IJ.JI) 

15,3:10 
15,270 
17,b30 
15,330 
15,:!30 
15,850 
15,850 
ı s,:::ıo 

ıı;.::o 

9.7UO 
G,;110 

li;25U 
15,~so 

11,790 
9,700 
G,0111 

ıs,:Jo 

9.li70 
17,780 
9,f.ıO 

11,:su 
l J.i~O 

9 .. ıuo 
,04, 

17,83\1 
ıs,:rıo 

15.250 
15,8.JO 

23:45 - 24:00 Halıcrleriıı tahlili Jiergiin 

WCD.\ 
WGE.\ 
WLWO 
wcw 
WRCA 
WNBI 
WGEA 

9,Gi(I 
17,7MI 
15,3'.:0 

lti.8 
19.SG 
19.7 
lR.9 
31.0? 
16.8 
19.SG 

(Bu Listeyi Lutfen Kesip Saklayınız.) 

~-----llll!ll!m---------------------llmll------=-::~ 

18 Temmuz 194'.l 
18.00 PrJg: aı:ın ve l1c·n.t·ket Saat 

Aya.rı.. 

18.UJ ).C!z.~: R;.;.:\'.,-~.) Danı 011'.:f' 'r;ı

SJn.n Jit. ·· Tı•1<1en ııı'Ogı-nnıı. 

(NJ1oı·.~ E.:.c:ıı;~n l~l't..'siı: "). 
18A.5 R~· o-·u Çoc :: Kh.i.b~i. 
10 SO 1\il•n:b•kt": S;.;.at P. yatı ve Aj;.ı.ru 

Hab<·r:tri. 
1'9.45 Sc.o·br_,t ıo D<rA'k:.ı. 

19.55 ll.ıLı.ı< .. K sa Fa~il Pro&r:ıır1 

20.15 Ra~:.o G.ı:zete:.i. 

Silifke J. Okul Taburu Komutanlığından : 

51100 
~7500 

31500 

Cinsi 

S:i.d•~ ya:;ı 
Sığ.r eti 

Kf:.yoo eti 

!.lu!l."1 e::ı K . .} .nt!i 
L· a Kı:r..:ş 

-----
163 

40 
to 

Tı:mın.At 
l. ·.ı K 

l,jj 1 ~5 

lt25 (J0 
16:7 50 

Yuka .. · .ı cir-s ve rc...kta.r1 1 rr .. uha!I'.ıO'e:'l q·n e:i \-e vcr•lt'ttA. tcn.1:1: ".ı y :c..11 

üç 1.u l"n eı•zari. 27.7.94~ Pnzar~"-i. gü:ı;:l saat 1'1 d<-J ihale ulıiıl. A uzt.c kn.pa:1 
;,:,<::rf u.sı·liyle <·kB:ltane;.·e J;on~lr.u:~..ı:-. Ta •ı.Xt:- ~'1 ihale 5-aGt"JJdı'U bıı· "a.:ı+ ~·" 
\·..:ı "e~.;tuıp.arlıll:ı ar~~ı~trr.J, Lbiitrl~t- ~ur.tılj un '!ı~ilk.unlı' ri c.a"rı ... :.!i:kc· 
ci~· ja:ıd<l~nı. O'n;.l b:n5~1nt1a rr.ıı..teıe-~kil S tın Alma K -cı,. ·D .. He.,ıt :ı ıgı .• a 
\·t:rn11•lı r itn ultr.ıu.r. •i6:4> 

,·-----------·-----------------------.... 1 ı ı 
~ . 

ST ANBUL BELED YESI ILANLARIJ '-------20.45 }.iUzi,t !l.IAhtu.· :\Ia~~a.nı~.cı.wı Karaa:;ııç .ue ~atı B\JZ Fa.b! !tası çın a nı.c~.K: (51l0) .. c: t n z. KUlı ) 
Şa::fk!. r kap~lı L l usı.Hy.t~ e:..~:tkıWJ·e konulcnLJŞt::ı • ~Iı.;c:n ... l4- ... . :.th: h· 

21.00 Komış.ı'Ill (An:ı E.ı·r!cr). ı(lOlCO) liıa v~ i~<. tem":r. .. :ı (f5i) 1i.a _~5-0).r>..n-LŞt<..r, 
211;) 'rüızi·k: o:n~C):k"İ İ9~C .le:r1. Ş:ırtııa.n.c ZabJt. \C .. 1uameJ:it llildı;.;iu,gu k<llernı. e {'"" .... b•l"' l oı.ı.e 
21,45 Konuşma (~'.lr \'~ Ne.sır Si:iati) 

1 

~2/7, f.i{.! Ç~t.;:a~nba güniı s.Zıat 15 Cc Dain!i E; canı nıde yapı .:ıc;ıJı:: • 
~2 ,00 ~lı.zik: Radyo S:.l1on O~~.._C'S'l.ra- 1 • b TaJ:p:er n i,k :.e~~uu.t n:a ı.,;,.z vrya mekr ..ı.piarı vrı .aL.ıncn .n &._ :ıı 

61 (\'l lo:>l> Necip A:4<ın). • ı (" 'O) ,. ı 
lge11:'"':. \'f' '.;;:;u ... riy e _.;,a J.,o. u kanun•ın tc..r.&::..tı çı \ t-e- nCe h "- Jıal· .... 1___.;-1 

2~-30 ~!emlekı;t sar.t Ayarı ve Ajan.t ı· k-' ı ı ..;, , 
i t.el-•. ı. ır.c ·l:.P. :anı11 ı..tt..ı e 0 ... nu , ... .._ı 14 e kaJa D<lıu:i ~ t.4l .. e .. \ c., ... .e~ ı ... · 

Uabe:lerl ve Boı'ı!a]a.r. , • z:n:d::·. ( • 334) 
22.45/~2.SO Y;ı.rı.n.;_u l"rogr ... nl ve Ka-

p:ı;,t~Ş. 

1 
Denu Levazım Satınalma ı 
Komiıyonu llcinları 

'~~~~~~~~~~~~~ 

ı - Tll'hmin olıunan m-ramu bedt11 
14906 Jiı a 45 kı>l"l~ ~ı m tnk:rib!'D 
9316.500 k•lo muııt.ı.ı buıg:ı.ta!anla 
136 roda ınanila ha:atın 22.7.942 Çar
ŞO.mba gG.nfl "'''·' 14 <ie pazarltlı.la ek
s4it:rıesi yapı:acaStl.I'. 

~ - şaıtnarr.es·nı gönrne:C iS:.iyeole
rin hL'r gün ve pazarlığa i.,tir!l.k edt:
cek~\·-i.n d:e bl·lll gJ.n ve saatte Ka
sm.paşaria bı.;·lunan Ko:nhıyona 2236 
J;ı-a 96 kuruş lı.at'! !cmôna\!a birlikle 
mJrocaatlart. (7720) 

ZAYİ - Bolu nüfus memurlu
ğuıldan aldığmı nlilus tez.kerem 
ile ls~ı..lhiyeden al.dığ!m askeri 
terhis vesikamı zayi ettiım. Yeni
lerini a~acağınııdan eskilerinin 
hükınıa olmadı.ı,'ını .ıan ederim. 

~ cllo~u Kalem oğul
larından İsmaJ oğ!u 
lh1ehme~ Er kale:n 

Atalüı k Balvannın AtatJ.rk Kciprilsünclc l i:.::ı~-, l Şclıı:t.ıı<lı b n:ı k r 
ol.'"ln k:..<ınııtnl.'l t!un~l q-.o-tlJte Mcızay:~t: paı1:>:c knı.<lırı.n ıa:.,.tı K , ... ı-t 

usu.ıiyle eksiltmey~ koınu!mu41lu:-. Ke~:.t be<!ı..ı 165000 lira 96 ku"'tL.ı \t ı~ tCıT' ... 
nah 9504 lira 55 kuruştur. 

~!ukavele, elcsiltır.e. Nafia ~leri Umurr.t b.....,ı.ı.:.t ve tenr~ı ~aı-tr."' • ıc.i 
proje keş!! hulaıs::.-siyle btına müteterri cüğc'r t'\'r k a:s kllf".!4 nıı~tt ... bılı'1dt 
Belediye Fen İsle:i Müıdiiltügililıd~n vcrt.<'cı k1 :-. 

İhale 22.7.942 C•~>noll» günü sa•t 15 de Daiı..I ~ 1nw d• P•l•coı : r. 
Taliplerin ilk teırnin2"t mai"...b-.:z veya mek ~ı;.~rı iha!e ta::hlnj(.'l') c8) g n 

e\"\"Cl Boledltye Fen İsle~i Müdürhl.ğür..e reJı ucaa~~a. ~ac:ıkları runnf ,..., yel 
imzalı z;artname ve saire YO ka.noo~.:.ı~bNt:t lfwlm gPlt:ll diğer vf'>!,ka:ar y1e 

l
birEkte 24.90 ntı.ma.ralı k.z..n1,,;1Jwı tari!a.~ı ('ı:ı.vrı·!>in<le hazırl"tı-·<ı.<: k Jtı tl']:t! l 

mektvpl:;rmı ibale ı:ilnü •a:ıt H de kadar D• . .i Encil:.1tn_ H • e •ı ı Li· 
ı.ımdır. ~7204> 

(_ı_n_h_is_a_r_ı_a_r,_u_. _M_ü_d_ü_r_ıu_· ğ_u_·n_d_e_n_=_,J 
- 1'.Ievcut şoı.ı-tnamesl mucibince c40GO-. ki..:. t5t..ı.p .. p .. z.u.~!.k, sıı.t., a ~ ... 

nacalctı:r. Renk.il olarak da tef.;;llr kubul cdilch .• i:-. 
2 - Pazarlık 21.7.942 saıı ıı:ünfl saat 9.45 de K.b ı.:o:ı~ Le'-'· .ı Şı.be· 

>indeki Meı'ır.ez A:ım Koıci.zy=;.ı.nda yapılaca:C'..,-

. 3 - şarlnarr.e hcrı:ün söza geçen şubede ı:öıi.Jelıik. 
4 ~ İsteklilerm pQ.1.a:Ol* iç!n tayin olur.a'l gu..'l \;P ı.ar.tte k'k ıf e<~~lll,.. 

ri fiat Oz.erlrıden ~ 7,5 gi.lo.;enn:.e parasi:c b·r-l:ı.tc mt-zlı:Co.r kı)Jl ~or.;a .aıii.ı.lL-ıl""' 

atla.rı. C.594.> 


