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MEMLEKET IHTIYACINA YETER RUS CEP~ESI 
1 ı Doneç'te 

HALDE OLAN HER MAODEY ı Kızılordu 
SERBEST BIRAKABILiRiZ çevrildi 

• 

İddiharcıyı ve ihtikarcıyı şiddetle takip 
edebilmek şartı ile memleket ihtiyacına 
yeter halde bulunan her madcicyi ser
best bırakabilir, rekabeti tahrik edebi
lirsek daha müsbet neticeler almak 
elbetteki mümkün olabilecektir. 

ETEM 1 ZZET BENiCE 
Şiiluü Sararoilo kabinesinin 

iaşe dau•ı üzerinde k:>bul etliği 
Preooip kararından 'onra a) ni yol 
içinde merhale merhale ileriye 
doğrn yiirüneceği anla§ılıyor. 

Ilwbubat bakıl)llndan milli ınü
dafaarun '"' böy\ik mü..tehlik şe
hirlcııin iaıı.esi nıes'uJiyetini üze· 
rine almakİa iktifa eden hükı'.ııııet 
diğer ia~e maddeleri iizerinde mil
li müdafaanın icap ettirdiği nıii
bayaaı• leminden sonra bütiin 
i~~e ına<ldelerinde sobe !lige 
grtmesindc artık ilk aldığı ana ka
rardan sonra birbir mamur kal
nıaın~ır. Bu ~a;t altında, meıulc
kct ihtiyacına )eter halde bulu
nan her maddenin alını ve satı
n1ın1 her nevi gKfa ıuaddesinin ih
racını ınenetmc-k şartilc serbest 
bırnkınakta, pazarları i,Jchuekte 
rclcabc-ti tahrik cylcnı;kte zara; 
yok, fa~da n.rdır. 

.. Ancak ~u ihtirnzi fikir ileriJe 
;sııriile-bili r: 

- ller türlü n1adclt"nin alını ve 
~at tını serh<"c;t olunca scrnıa;} eler 
1 lemi)e l>a~lıJacaktır. Bu serma
yeler ac;b~ mala talıaniil ettik· 
ı .. n sonm 'ıırguncıılıığa, iddiharcı
Iı;ta \'<' ihtikfırtıhğa )·eniden yol 
açılmaz mı'. Her aranan ~y kolay 
bulunmakla btrnher çok pahaya 
çıkmaz nu?, 

Bu ilıtirazi <Orn ~·crindedir. Fa
kat, buna mukabil şu izahı da ya
Panlar hulunacaktır: 

ye ait bazı tecrübelerin ortaya çı· 
kardığı acı tecrübeler hakiJ.aten 
bu sahada yukarıı a kaydc-ttiginıiL 
ihtirazi fikre ve soruya hal. ka
zandırmaktadır. Bu ilıti?azi >0ru· 
yu bertaraf edecek olan unsur da: 

a - Jler~eyin !>aşında gü-enri
miz <>lan milll ~hlak, >OSJ al <ılı fok, 
ticari ahIUk, 

b - llnsusi ınenfaatle.rin u.ruu~ 
mi ıııcnfaatlerc feda ediLnıe&i ıııü
Jfilıazası, 

c - En sıkı• hiikiı:mct takip, 
kont.rolü rn en ağır ce2a tatbiki. 

Gibi asli maddelerdi?. Eğer, l>ır
giinden ba~lıyarak istilı..al oolge
leı·inln lını.usiyetJerine ve nı.:ıliyet
lcrinc göre lı~r nevi i;<;tiW;ol mad
desiııi Lak.iki bir suntle fiatlandı
rabilir ve kontrol te~kilatmıızı ı;:ok 
sağlam bir karakter Ye disiplin e· 
sasına göre kurabilir; iddil~rcı, ih
tikiırcı ve \'ltrguncu3 a göz at"tır
ıııayabilirsl'k her ne\'İ g>d.a v~ •s
tilısal maddesinin serı-tliğin<leu 

(Dı•vam· Sa. ~. Sü, 6 mı) 

• AME 
' Romanya ve 

Macaristana 
harp ilan etti 

• 
Rostof'un Doğu ile 
alakasının kesildiği 

bildiriliyor 

Bir hallere gire 

Stalingrad için de 
tehlike 

büyümektedir 
\ •şıngwn 19 (A.A.)- Alman

ların J\.lilılerovodan yaptıkl-arı i
leri harek<>t Stalingrı<d içfo t<'h· 
hkt'Yi arıtttrmıştır. 

Rıı&lar çarpı,\ia çarpışa ve düş
mana· ağı< zayiat veı:ıdirerek geri 
çt·k>:in,ıekıecürl-er. 

Voııonc~-e 2{)2 inci Alman piya
de alayı bruıguna ugra~ıl:mı:ş ve 
222 ÜlC p.iyade alayı da tamamen 
ıniıa edilaııiı;rtir. 

ROSTOFUN DOGU İLE 
İRTİBATI K"ESİL'Di 

Vişi 19 (AA.)- Rostof şehri
n:n n1üG·:i.faJ.O~ isin Taganrog ve 

(IJ<'~•"U s . 3, ~: 3 d ) 

MISIR CEPHESi 

Tepeler 
elden ele 
geçiyor 

• 
Almanların ikinci bir 
hamleye hazırlandık

ları aalaşılıyor 

11are1Jal Smotı 

C en u b 1 Afrii<adan 
bir zırhh 

tümen daha geliyor 
Lonara 19 (A.A.) - B.B.C. 

Garp çO.üııde mütt.e!iklcr şimal.
de d'eniz k1,y1S1ndan bir m.ktar 
ilet'lı!melecine mukabil, merkez
de AJmanla.r hüeuma ~işlers~ 
de pfuskürtülmliŞ!erdir. Bu bö~ge
de AıvustraıyalıJ.ar 6 .k.ilmnetl·e 
da.bilinde EJ]ır.ıukarra tepesini 
zaptelıınişlerdr. Takriben iki kl-
1on~1.re ileri<lıe bir tepeye daha 
varıl.ınışsa da, Ailman ka.rşı hü
cumu kaı\>JsL?ıda geri çekilniş
lendi.r. 

Harekat şimdi bir tepeler ır.u
(D~·amı Sa: 3, Sü: 4 de) 

- Her tiirlii gıda maddesine 
a ·~ı \·ukarı el konmuş veya fiat 
ta, •r. edlhn.i-zli, }"akat, un, n1akar· 
;:" '•dt•' ag, pirin~. nohut, bakla, 
~ ıl\ ıtr. mercimek gibi maddeler 

1 
•,ta olmak üzere bunlardan her· 

i~an~i biri ini taı iu edilen fiatlar 

Amerika lokantala
rında Mihver tebaası 

garsonlara iş yok 
Lo.ndra 19 (A.A.) - Rtıxvelt 

Maca.ristana, Roınır,1yaya 1 Bu~~a ... 

Aşlığı Doo'da hare kiıtı gösterir harita 

""-r•nd b 1 b'ld' · ., K b en u a ı ınız mı.. ara· 
d~r~aya, idıliharcılığa m3ni olabil .. 
ını~ n1i'> 

S
. !.f u izaİ; dJ tecriihe .,.dil mis bir 
·~e~· . c ·d" •n ortnya çrkardı.ğı bir neti-

d'. •r ~ e lıalmz dei;oildir. İki yol-
an hır· 't •- • 'd' ınr gı me~ zarurı ı ı: 

rıstana resmen hal'p ,lfuı et.m:;;t r 
Bou rnüietlt~in tebaaları dü~ • 

man naza-rile bakı.l.ıc.:ağır f;,k;ri bu 
haberden zikr<'diln. ktroiır. 

Kızıtayın ın AçacaQı .I:« 
-, 

aneıer 

Kabı 7,5 kur s cak 

...... 

-•Attı.yası. deııize indiriJıtii:i güo- al.rıımı~ bir rrani 
~--~--~---

-Vaziyet-
Alman öncüleri 
aşağı Don nehri 
kıyılarına var-

dı I ar 

Millerov a' n ı n ce
n u bu n da ise ıid
detJi muharebeler 

devam ediyor 
!Bugün Oı:!eye koılıir ıı•kn ha

ber!.,.re ~-c. ceplıe:e:'dl,; ve mJ-
1otler.ara~ı nıiW!3'it~t1erhıde ae
.nel d"urrt~""'ı lk~a('a. fU<lı.ır:) 

AJznanJa::- i}("rlpyiş E&halarını 
~tıOO~ ve Kafka/;)·aya yQk) r 
tı:mıfl&:'<i!:- Rostofun IN
ğ t.aıd.l..."ı ı:ent: ı..""t·knrret-t,... a
şağ: Don. nehrin" 'Ta:'dıkl:ınnı da 
s&yli'l\'<>rl;ır. Kurı:ıt'lan R~·a 
i.i:~<ia!' mtiıa?e'>e b.~lı;ya1ı • .\I
~Mnit.r 90 ttın kıl~<"tırc k-.ı:e, 
ra ı Bclç · arun ~~ rr ... ı; topn.i< 

n rt \4 rr.adaı bti!g obıtcı 

ue " eh•>rnnl:r('!iı>• a~lrı,ycr. 
(DcYa.mt Sa~ 3, Sı.ı: 4 df') 

EKMEK 
6 kuruş 

Yeni narhın bu sabah 
tatbikine başlaadı 

R • , hı.::booat al n taUcr• 
5C • n ,J o!.m. il ı "'• Fi t 

~r re ı. K ;ın 3J' _ ı c!l!Jl tQp an:ı
r'" yeıı c: ~eg f t::..·n n ol!lr";..'lğ-.ru 

te•k·A <:<ı falQ & -a.~ .ı. emıek 
ıçın (lG) .ı1• (1.. k t~t ve ab l 
e · •i:- ...:( f de t! ..,~ kl<.tt ~.n.-

--------

/ ''ATILAY,, ın Elim Kayıbı 

''Atılay,, Ay sınıf~ 
denizaltılarımızın

ilk yapılanı idi 
Müessif kazadan sonra, bu sınıftan elimizde 

usALDIRAY" ile henüz 
bitmemiş olan "Yıldıray" kalmış bulunuycr 
<Atı).~ dıeni:z•lt gemimtzin Ça- ı 

ınaDcka!t'de bir lalim ci<>lı•t esnasında 
bir dnha yuJaarıya çık.:ımı)---a1·ak b;ıttı
ğı ha'kk:nda ~-Cokôl!.t tara!ınclon J 
neşrt-Oi~n teblıgi <.lu.n son dakiıkada 

"-'<cyueuları= bilcllrıı,iş'.;k. 1 
Bu ellm \."e acık~ı b:'.ıd.so pek t,:.bil 

o!"*rak me:nlt4t:ı't!rnit:dc ~rfn b:r te
essilr uya!ldı.-.n'Ş ve TUı'.tçe n<'Şriynt J 

yapan ec~evI · ... dyo' · "1 .t33 ac!:r.ı:ı::ı ~ 

r 
t' A"!~y, is ,.,; Atılli't lanLl'.cdon l 
komı.!..7ıuş o 'an ~ · 'ı d n:a. lt~ .-
rımman t>.. ı idi. Teknt , ır"'rttck 

ı Y ! e lti'Z..: k.larr:da ve A :l"l m JıhP.n- ı 
d·-~~e ~ n<>z.aret a • .rl:ı Tilı'k i i 

(Deva:nı S.: 3, Su; 7 d •) 

200 den fazla 
Alman denizal
tısı batırılmış 
L<::"'cıra 19 (A A ) - İkı Alrr m 

<kn a' rının a !>atı •• Jı • ı 
A ~r.ıra C: rcsı bild rmei..tedıT. 
Gc~<>n harpte batm:a. Alın n 

dt-nizalt.larır101 sayıs ~00 li. Be 
h ·;>te ise be. rakam dahJ m~.
de :-.Ş!!m ıt r 

EFE DiLER!!! 
urun! İhtikar Serbesttir, Bu 

İhtikar İmkansızdır, Buyurun! 
NECİP FAZIL KJSAKVR.Fi\. 

~ - Tanı rnü.ıahalecilik, 
k - Tanı srrh,.,ti ve fakat tam 
onırol \"e takip. 

13 Alman ve itnlyan daha tev
kif edihıü~t:r \'C.~n ka.rara göc-c 
!lokantalarda ve ot~llerde çaJış
nıakia olan bu n;:'i~etlcrin teb::ıu
la·rı l>u işlerden çııka>;-hp bı3kla 
irtibatı olmıya-n işlere v-edl~ek

lertlir. 

yemek satıla bilecek , 
. Kara b Ü k 'teki: 

Parasız 
kirlerin 

yem~~ verılecek fa- j AsidSülfrikfab
tesbıtıne başlanıyor .k · b l 

A~-Jarta c. \·,·el yaLJnlt';tını. Bu
günkü ikt"adi nziJ<'t kar

§L>ıııda aluıatak tedbir, ) ahıız n 
yalnız ikidu; .,ıa ii<; değil. .. 

Pi~ a'aria ti.ic-t.:ar ye ... atıcı c.•iil .. 
dc-Ylet bank:.rsının alttnl.arını ar• 
zNliı> bir giindc alımı 10 lira 
dii.~linnenin \ 1.: altın ha~ına j lirı 
kitr pe!ziııde gez(•n binlerce ihti 
kfırcLyı altın h;ı~ına 5 lira zardr~ 
uğratınanın. 'ani ifla, etıınn~niu, 
henı deYlct, htın de ınt. ın!l·krt 
he:-.ahuıa kt'":ı·ını -.ınla:v.thi!t"nİJnİL 
kar ki'<i?:'? 

d Tanı nıiidahalecilik ı apılamaz
I 1' Yarııu nıiidalıalccilik de başta 
ıazırhksı, ve teskil:ibıo: buluu
ıııak k .ı· • . 
1 · ~or ına'i\.·011 noksanı 'cııı 
ıar " ' ~ 

d P ~artlarına ve f"kononıisiııc a-
~3Ptc olc.nıanıa,k, iktı ... adi ~c tica· 

rı • ı 
1 

a l'rnin bazı clen1anlarırun 

rll<"nıleket ıar:.rına hususi ıncn· 
aatı-·ı -

11 
t• 1 ıı;e <apmaları Jihünden iyi 
<ıcev• d' '"k nıet c erme ı. Ilaı<> aten, lıükıl-

d ~ el k.oHan her madde orta
da~ <I kalktı, kara borsalara gün 
.<>ı: 11

' oıı bin liralık sennayesini 
J.;:Hna\ırı . . 
~rtıır'. b. onar bin lıra kazançla 
çe QG~· ;lcıılcrin sansı gün geçtik
k<itıe ~• dı ve blil ii.k müstehlik 
\cı-a b~·~ ~oorluk n nıahrumi~·ete 
Lıi.rltl•" çe a~ırı hü)ük mali !eda-

"' 'ara katlaudı. 
ou it .. h 

nı~d-·. crıu e mü,.bct netice ver-
" t~ıııc, el k'>ynıalarm madde 
. e nıano saharnıda baksu:lıklar 
zararı d - • 
1. k ar l)gu_rduğuua göre yapt· 
.ıra · · d. 1 ~ ııorn1nt ticaret ttsı.ıliine 

1_ on.ınC"k ti Xo'"n1aJ ticaret, JneınJe .. 
"l'hn 'Cht'rd'•• J " '~ 1 ıgı ırı- nıevi metaın 
al1.eı ':l' .. ntıcrlar1n ~ük..,.ek \•o tan· 
~Hrlık dın·gularmın hak' • t" 
altında ni•·~"ı~a d''k" L ".nıyc ı 
-1 '" ·' , 0 u nesı şartı 
~'.'{!helteki en hi sistemdir. Hem 

u ·umet memleket haenıinde 
Ynpy...,; bir teşkilat kunmaktan 
~urtulur, hem tüccar is..U kalmaz 
~ eıu nıii~t.ah~il p111e~i~in karşılı: 
ı;ını alır, hem de Jınlk rahat e.ıler. 

'

Ancak dünyanın lıe.r bakımdan 
evk l"d 

l 
11 a e '8.~ınlıJn nğraııııs bu-

unn~ · 
--s.ı kaf11Sındn \·e kı.sa maU• 

Akdenizde 
Torpille nen 
Gemimizde 
Mürettebattan iki 
kişi şehit oldu 
Doğu Akdei"1de m-e~hul bir da

n'zaltı tarafıından !orpil':enen 
Türl< ban<lı.ralı Anfarcs pelrQ! 
gemisi hakkında şehrimize mü.
temımim malt'.ıınar gel:miştir. 

G-erni Hayfa ya pel.r01 a lma.ğa 
gideriken Trablıı..<>şamm 24 mil 
şimalinde taaını.za uğramıış ve 

Bu kış Halkevleri de yiyecek, giyecek 
ve yakacak tevzi edecek 

ş. hı·c..~z·ıı mıJh'••l't s-_·oıtl~ı.'indck! 
fakır vat.arr.c:.~ışl~ra ~ıc~ :rtnrtk tcv:ı.i 
e1',1ı.ek Uzcrc aç;la<'at. oJnn •/\.~ ıane
lt·r> den i.<1··r ~ rd"cck 1crinı tıı: 51Jlt 0-

lunmaı:ına b~ışl:ıntl.,l'.ık1.ı.:-. BU> t~b'i't
Je.: Halkeı,,·Lr'"i v~ l':1rt: ~ki!fıh ta
rafınd;m ,apıl~cakl:r. Ek'\"'f İdaresi 
ve _t.;ıııla.y .A$1ant11~~1n. tıesis ohı.:1acağı 

bin.darı da tcs.bit c,tınrcık\cdir. 

l1U'..1i.tazi er:. i<.m depo editm..ı.sinc 

bugtinb··rdt' wla.111lacak.tı •. Dlg..ı·• ta
r;.ıftan Ha .. evleri de bu k19 mev..:ı~ 
ı r.Ce muh:tJ.ı;•rindeki f.akıiı• x-e yok
s,ıllara yiyecek Ye JakJcak·a g:yı•çcA 
tevzi etın:l!t'Yİ lalrarL:ışlı.rı:nı.ş1'4l'dn'. Kı
zılay ile vattıC:ır İda~rsinin ve H~l
kevlerin:n yardllln cdrcCt'klıcri yokôui
I;:ır ayrı ayrı olacag;'];.L.ı;-1 doha :C:ızl:ı 
yoksula yar<ll!n ya.pı~n:ıa-. tenin edil

(Devamı Sa· 3, Sil: 3 de) 

GÜZEL SAN' ATLAR AKADEMiSİNiN 
60 iNCi YILDÔNÜMÜ 

(Devamı Sa: 3, Sil: 4, de) 

,..--;-
8
-
00

---
0

N-...1-- Sergide görülmemiş 
1 nefasette eserler var IK.İNC[ SAHIJ'EMJZDE 

Gayet Felsefi 
Bir Makale r 
Biitün fclsd...:ilt'T ~e fol<efo 

nıeraklıları bunu mutlaka 
oluınıalı<lırlar. 

Yazan: 
OS~IAN CE!lfAL KAYGILI 

3 o o o parçaya yalıllD bu eserler 15 gtla 
san•at ıeverıere te,Jıtr edilecek 

GU,,d san'allar akademisi 60 
ya§ma giı>IXriş bulunuyor. Bu 

mutl'u yıldönümü münasebetile 

ta·lebcnm bir scnelk ça'Jşınasını 
gösteren \'e 3000 parçaya yalcn 

eserin te~ir. edildiğn· b'r S<'rg!, 
Maarif Vek:ili Ha an Ali Yücel 

tarafından söylenen bir nutıuk1a 
açılirr..ı~tır . 

(Do>van-4 Sa: 3, Sü; S de) 

rı ası ışe aş ıyor 

StT.:n.:-r Bank ıt..rnf. ~ Kaı üktC' 1 

inş.l e<i:.lrr.ekt ol.. .A ıt &ıi.!! k ,.e 1 
Su,per F'Usf • Fa ... n i ı hitô;-
nıa ~r:niat r 

AEıl •illf 'it'lı yakında dalı•lde 1rc~
lilıe baıl•nrel~ olacaktır D·ğ., tora! 
tan yin Kara.cuktf:- la -ulıoıaxt:ı an 
ate~ tuglası W· ı boya tabıuı.- lotrı
n:n ı:ıtaatı da Jl"'rlt -e.kıtr'<1ir 

il 
İş ve Hamle 

1
çerçe vesinden 

AHLAKIMIZ!!! 
:?\'ECİP FAZIL KJSAKVREK 

Üşt;ıd!n ~r <A~~-YQll seıri
$i:x4:~n) yaı..ı"iatmın. en nrühıillınır.i 
t~k.il edecvJc cıl:;,n bu serıiye ya
rınki Polt.aJ1b; gurnt b~l:yo
ruı. Bu yaıılar İrihıiın rn n11hlm 
f(~·r h\<liseaino doğı ncal<t'"· 

N..-;p F:utl doyar ki: 

- Ben !ıkrn l'""""'"· b!r gün 
bu t-e"iy~ kaleme aJ:nmk İç.in r.iı-
._1 o~ 

1 - Yüzde ~iiz 'erbc>t bırakıcı 
,.e ~ alnız mukabil tedbir aLcı u
sul... (Liberafüma ıhulü) 

2 - Yiizd<' ~in nıiidahaleci ve 
afJ.l n1t")da:ı ,-cnnc-yici \t ·ut ... 
(Etatizma u,uJu) 

Birinc:i l ulün harp narnl'iı: 

- Efendilrr! İhtikar serbesttir; 
bu~ur11n bakaln11! 

Ila naran11ı arlüı ... ında hükltıuet 
yalnız ~unları yapacnk, ondan son
ra keJfine lıakncaklır: 

İhti'Ji,,ir \ c ınenfi ınu.l\.aven1et 

ruiimeso;illerin• kar~ı namütenahi 
geniş bir rekabet ~ebekesi kura· 
cak ve onları ı aloıı kendi tc~eb
büsleri çer~evl'Sinde boğncak ..• 
Şirketler, (Kwpcratif)ler, topla
yıcı ve dağıtıcı te~f>kküller te<;is 
edecek ... Bellib.ı~lı bankaları, mii
~esele~i, tacirleri, la\'a s~ulnrı, 
ıstıhsakı unsurları menfaat ve 
nüfuzla keııd1Sine bağlıyacak; 
bunlara toplcttığı malı yine bım
lar \asıtasile pi)·a,aya dökecek 
f . ' tatları dil<:diKİ gibi kıraeak, ica-
Jıında bir liralık kıJnıeti bir kuru
~a sattmp ihtikircı~ ı her ;~te ,.e 
her sokak başında devirecek. .. 
Yani biitün bir de det serına~ e, 
niifuz ve :ıekasile 'e sadrce ser
best ıısul kadroou içinde, ilıtik:ir
cıy1, mukavetnetçiyi, nıenli tenıa
yül ve tedlıir sahihini iflasa •ii
ri>l<Jiyecek ... 

.Mettliı, yiih..-!en •ltın nudır? 

' . 
Bu tar7, bir ... ürü fa:\"da"'ı \ t- 11iı 

'-Ürü zararı i<;iııde d:ıiına kı,·ınctli 
'e haysiı·.,tJi bir \a.uldür; ondJıı 
da neti.-c itilı uilt• de\ lot hazine· 
si~in görei"e~i lalnız l<ilrdır. 

ikinci usuJiin harı1 n~rası: 
- Efendiler' İhtikar iııık:111"•· 

dır; buyuru11 hakahn1! Te'-•:'hlılis 
edin.de görelim! 

BU U:,uliin de rtthn, ~·nrını ~ :?

nınla·k her tedl>iri fanla Hrine 
tanı zarar b•lip ıı,.; mad.lı nin 
ınenbaınd~ıı nıun,abına kadar 
biitüıı saflıal r•ua )iizJc )iİI 1ı:.
kim olmak, yıne dcdet emrindt 
bir tüccar, ta\'a<>ııtçu ,.c İ'tihs~ld 
~ebe kesile, ki.i!· Jiiden han ~re 
kadar bi.itiin .11l'rhaleleri, ciğerine 
ve ~ora.hının :c.:;n" kadar nıüraıa .. 
b~ etn1ek ,.(' en kiiçlik ihnıali 

h<'men dar.ı~~rınc1a ct•ıalandır· 
nıak ... ller~rydt"n l'\\t.•I biJnıek, 
görn1ek, unlaınak, ~ ılıno ınak \"C 

~ ıldırmak. .. 
Bu iki u,ııj dı. tnda, hirind<'n 

birinin tanı 'e ınii:ı.takil tt~rcihi 

dı'-ında; bi1ha"''A birinden bir 
parça 'lie übiiriiuıdrn bir porça, 
~·aımılı lı.ı-ıça ledlıirlt'rİnde tam 
,.e n1utl•k zarar \'e n~ahkıinıi}"t'l· • 
1tn ba,ka Jı;~bir ...,~ uıum.a\ln: 
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Ne beytelmamur, KASABADA İMAR 
REŞAT FEYZi Bir deriden kaç Ruslar aşağı Don nehri müda-, ı1e beytelharap 

kandara çıkar? • • 
~frıulckt.ti gr.1.trkcn. yoiu· 

nuı: 1./ ,- .İıı.d:t~ha.)'a iı.;ru.) oır. ~·ar· 

~· i~ini.n <·rta )'·c.rju.dcki •rad· 
~ 11111. !i.ah\·rlıane~ e oturu~·or· 

~uıKt7.. l\ı ur..1.ta, önünüzdeki 
loıırak ~ ol~n :so.a sapan kö':'(' 
haşın<la hırtı.~ yıt;mı ı:öze çarp• 
m•J.lııd1r. 

nuz: n~.kdi.) c, ka~.ahayı im.ar 
~hııck derdindedir. ~eme gi· 
ren yolun ta ba)ııı.<lan ba~lıya
Tnk, bir~ok binaları i:;lmılak ert
ınl•tir. Yıkıla.n binıtların taş
ları, molozfan oldui:"u gibi ye· 
riudC' du•maktıwln. 

A.i .;;bl, na !l uı4<.n ai!:lcrm .,,:ıfaasında tutunabılecekler mı? I~. ..Lıc ı.. \ ere<:a~ n.rse!t:s:yw,, Da
\ dCL tı·Z.nt u..n.-ıı ~zu .ı llWckliöil r-tti. 
lı·a.ıu:ıt, e nol'kt dela kUV\>eth de
g;L_fı. Vt- •. • aı~rla OO"O'nsıru.._ at eri"t·
miyect·~·ne r. Jı yat.l 4ı:tau ıontoı, 

Yauınız:lı.l•i rerlilC'n sora-
yor~unu7: 

- 4 '"~dir o tA...~ yıiınları?. 

- lklC'd':,e?. 
- ı 'e demek, • ta.,..lar bele· 

di)e mi?. 
- Hayır deııdim .. beiecli)o 

yaptı!. 

- • • e) İ yaptı!, 
- Rn taş )"-ıtğ1nlarını o yap· 

tı?. .. 
- ·asıl ~·aptı?. 
Y(I 'u, nzun ho)·lu aıttatı

~·orlar; J1Udi"Deyi ö*rc·DİJ'Otf.U· 

Fakat, imar babuıoda, ~apıla
cak ba~ka bir harckıet yel<tUI'. 
Çü.ıııkü, ; iınüıkten sonra tah
sisat i>?tmi ir. O uı,lar, öylece, 
yıtlar<lır yığuı dunnal.."tıtdor. 

JlCer J>M"• bulunursa. en·ela 
• ntt>lO'Llar ttomidenectok, '!Ollr& 

orası t.es\l) e olunauk, daha 
son '" ela yol, oıey·ı!Jın, bal>~, 
sinema ,~;,.., y apilaclirtır. 

}'al.at, ne 3 apıp y·apm·.,lar, 
istiınlıiJi. için para bultnmJM, 
~"'l on dül.kiın ve e\"İ hemen 
~ ık.tınnı.1ar, bir ta~ yığını ha· ı 
!ine g tirehilmi,'er<lir. 

;spor .Eğitmenleril 
~~~~~! 

' \T.C tzELJ::I: İ 
TA UİHİ 

DootıımuJ Selami İzıcl St>des 
g'~ılerde bir ya.ısında, giiıcl ve 1 

uıodern vecizeler ~ıralaınıştı. Bu 
araWı 5iiY le ıliyortlu: ·Y li köy -
elen :).;o\ uhm d<>;:ruyu söy J.iyen 
değil. tcrblye:ı.izce söyliJ>eaolir.• 

l'akııt, bu Hci:wde bir kü~ük 
lıat.a nırdır. u~ıadıu dediği gibi, 
doğru u 5Ö) li ~ yedi küyden de- • 
ğil, dokuz k.iiy dca. lr.o<ulur. 

. IUSİKİ 

ROZEI1 
Jlu. it...~ iua~l"'r birer rozct taşı· 

) acakların~.. ltunuu i~in d !Ur 
l"OZtJt mU...;;.ah:tk&sı aç1nı.~Jar.. SO· 
· kta ı;idcrı..,., !.im.in yakasında 

bir ıntısil.i ı u;eıti görür.tek, anlı· 
.>uağu ki. bu bir san'atkardır. 

F:ı.k~t. hilntem, ı-Mt'te Jiiıı.;:ın 

yar m1·~. Si\.'Tİsinek saz, davul ı.nr· 
na az oHhığu hir deı.irde delil 
rni~iz:'. 

SICAKLARIN 
TF.'i.İRİ 
Sıudde:nn ~iddeti ı.e.t.~ ter ı 

Clöl."1iK-ii., ... r. Beleei,vede ceketsi .. 
ç•lışılma.,ına miiı.aade edildi. Fa· 
kat. bir~ımın, ttlr.eli kı}t- at· 
mıştık. Neden mi!. 

Cekeli, paltoyu satıp, udun 'kö· 
miir almı~bk }a?. 

SJ\KALDJJZ 

OL:tlADIGL"\'DA.'11 
D-Onüp oo~y<>r, şu buz i}İ 

hiıim dedij;imize geJ: ~·or. I' akat, 
sakalımız olıııadığı için kiıwocy" 
derdimi:ri anü.tamıyoru&. Btı'l nalı.· 
li ve s h .tnı lklediyc yapamı ·a· 
cak ve bu işi tekrar ihale l"decck. 
Şu farkfa: Fiatlar biraz arttırıla· 
cıık .. 

Sunu , .. ı ile ~ aps.ılarilı > a ... 
Ilcrke.. de sıkıntı ~1>kmes•3 li! 

AHMET RAUF 

Çocuğunu öldüren ana 
Borno\ada Bayraklı c.ı.d"ic.;;ın

de bir 11un· rab e\'<ie oturan Ll· 
lifin karısı F"'"1a 20 giinlük ço
cuğt.'lun ecdi ile ö'ıdüğü lx.>ya
nile belediye tabipliğine müraca
at ~rek t!('fn ne ruhsat talep 
etm~t'r. Fakat yapılan muayene
sinde çocuğun öldf'trüldügü neti
cesine \-an1arak ct'sedi morga 
kaldırı lınuştır. 

Spor yerine Büro 
işl rinde 

ç a lı ş 1 yor larmış ! 
Mı..Jtelif ,·ılı et:lere vcrilın.~ 

olan spo re ltmen crın n verilen 
l.>ir cok t~ı ·onata ra~en daha zi
yııde büııo iı1",er:nde ç.ıfü~tıkf.arı 

tett-ilcrden aıilı}ılım'ibr • 
!13unun ü:zenne beden tcriııye

si umı;m mfı.dÜrlüğü bir tamim 

) ııparak spor .cğbnenleri·nin faa

liyetlerini yafnız beden terbiyffiı 
\"e sı-ora hasrorreelrlr.i bL'l'.lir· 

Büyükdere halkı 
25 gündür susuz 

kaldır 
Bü-y!ikdere halk>ııdan aldığımız 

müteaddıı .mektlJl>'Brda :.'O - 25 

gündenbcri semtin susuz dolduğu 
bilclirilcre-k >ular idaJCesin3en ya
nay .. kılır şikayet olunmaktadır, 

Yaun şu sıcak günlerindi! Bü
yiikıd-cre tJ.\lu ıaısınlıı.J1tan ç:>k 
m-.)t1 «t ~~ . . Haazal
Lah b!r de yangın olsa susuzluk

tan ı:tolayı btt felaket hal.ini ala
ca1d\ır. 

Be!eciıye re 'liğ :nin ehemmi
yei::-e niiAalı diilatini celbeder 

ve Biioyilh!er~ halkını zaman za

mruı b izar eden bu susuzluk d'er· 
dinin bir an eV\lel vekat'i 61;arak 
haJ.lini tememıi edt=iz. 

~ it yerleri 
iş sc~ · n 9'hh1 pı1Jaı:1Dhn sılı: 

•ılt balıscc!!lir. F:ıka.t, bu y1'rlrnle •ıh

hl ş--tlsr no h•ldedlr. Pı'k bil~lz. 

U. iytle, blıdu iş yer:cııi mock>m 

b;nal:ır d~ldic. ı>emıe çatma yerlac
de iş yapıltr. ~ fabrib!a,. m'ils

""'"'· cilt outıln İf :rerleri ı.u halde. 
ôir. Jlalbdı:i Tüı'l<,,;r, dö:ıa ziyade k~ 

<;iik sa<ı11yi mcıuledı:ılfdir. Yani, büo
,.:llt fabrikıılanian ç<A: 1ı:1lçük mü-

5'0 "ııe a.tölyf'ltr<ie ~t " ,.taa..iıışla
r: N:)'Gl ıırühGaiir. 

:i; Y<'l'~ 1>bhl prtları isl<.ll e
der<~. hom rem!Jn.a.ru &T"lıtın<", tıem 
de lK.-ilt•rl.n ıı-Wuıtinl b>ıı\ımU...fi Wuruız. 

BORIIAN CEVAT 

r 
E.DEBI ROJlAN: 36 

ŞK ve GÔZYAŞI 
Y ıı.zan : S E L A M t İ Z Z E T 

\.,,_...., ___ _ 
BiRİNd KISlM 

:ıııd _.in• c:!ı.o~nUü. Sevginio 1 
ldba:. ın::thwlmıuşlu. Onun 

1:\-.den !il~ Na<lı .eli; 
~- b.r ~a bdınt.'> 

n al'2! a cı:;~ ols.:v<!ı cıoa 
ı t C't ~ s \ı:!nin de "b~·,.;ı.~a 
!r <eti ı:-• 11r. yL'ttkl.. 

O.ı,luıııu o: .. ı nd ü. 
A -... c i.ş\rn & ,.. '-fJ.. 

ı~c ı., • :ıra ç:.. ... m:ı.:"f:..ça. \•;.ıziytt 
Qu"'c t eı.d.1. ı-=.eoent otl.t.yu ç.b rr:a.k 
t! il! "':3!a ~ rl.!'ım t•:U.<Je değ'ldl. 
Eı>gı<ı ~ hiçbo- f"Y bekl'Y~
rr.eı::! ord.an l1mil yalr:tu. 

M,rıl<l&Dd;; 

- Ne deme le lsted~inl an;!47&mıyo
rurn.u St·r.d o b&ua hDyır J; !ru~yc
crıı; oi ani d'ım nUk... Arl:lı: BUU!en 
hö\t"r P"1 b ltltmö;,.orum ... 

'M ~rlı: <B~ d'ı'e cill-

,.,.,...,,.k, <>llunA kıtvaşmalo; lst'>ecı·k. 

İşte o zıur.an ... 
O z;unanı t:ıhayyül edıerek sevinciıı.-

den ~ lmıege başladı. 
Flı\ı:ın yUrUdü, oda• ıı:• ~rdl, :ya1'!ğı. 

n• ..>iizil Jwyuıı uzmtlı, oğlunu c?uşune· 
rck aCi::.n1ağa lıı.., adı. 

Anha Yusuf ~r)'lilf 
Acaba: /\.tuıtt!. ADDEciğm!... Diye 

lıaykırııı a;ılv<>r ruy)'du• 

Yusuf'...ıı hıÇltırıklan l<ulaltlıırı.-,a ce 
l"r, ~ırıuna Ç1rpın& atıamtın• ı,:örUr 
C.b vluy-.ı."<lı>. 

Kenan kö!.U yürekli bir in..o::an drğit ... 
eli, Yueufa tf'lllllık etmez.dô; ta.kat çocu 
ğu tcsl m elli i iı.•mse!et" her halde o
nu 1ı<ıı·la;acal<l"""1... Çü'1."<ü kt•::Ji 
~~a"."l."11 hn·palayanlartian yabancı 
bir ı;ocı. p evlat m...-J.c.i; :r-ları 
bek!<- ıımıe>di. 

la.lan~ "d>iu bir mt'8elc ı.e, 
aynı .şcltilde_ &a.Lei.t"lerfn, mJzalı ımec-

• lınrmır & QOk bt;fa<l·r etUGi bir 
nıe\~udtu-. Ay•!;?k:;;ıl..niör ço't( ~alı. 

M.alüm. Dlr ıddlay .. ı re, bu kaclar 
1 

1>1ha:ı oln:aslll<la hiç bir sebt•ı> yok. 

tur. \'e C.:ıt a"ışının hôç olm<lzsıı :yil7.
dc dl"· ibtik!i.Ttlır. Df•rin tl't.kiklerc 

daJ•tr dan, olr ınanttt.a, bu ıddla 
yı oıvle iEbat e<Lyor1.,.-

Ha11> yıll~n ÖÇ·ndc t:aıduracı reağa
nn r<'ll&lın ~. \e b~nlar Ur edi
yorlar ti. b)r 9')i~tın, bu 'ID{'Sfl>g;e gi
riyor. 

ik'fl, buıxfan ayrı, bir baıl<a müııa· 
hcdcml anlat:ıca&ım: Geçenlet>:ıe bir 

~ctı tıı.ı Jtaz;larmda, k<ıf7un. keçi cı.o
rıa 1ıop•V1Ul bir vııt~a gôrtiştiim. 
Btı YGl.&~a ka la~ bor tesa· 
d1j{ oldu. Hayv;:n d ·ıeri ~lc.nmem:ş 
dcgil, hattA., otrcpfana.: ıına.ha!lerfn '4tazş 

meı1tezlrlndclı:i de aeleriode \ec. 
biye ı: . il'J' '"''- · lli\yle, tertı&e 
com: ""' kP" o !lerinı cüclr· 
rtn:le ı:o Y.at e ""' a:mt-.r.ı; ba· 

fi u .:&! tı \ "ttU 

- .Beher denJ" 4 - 5 lira araı;ında 
bl E t! .... SL.!:n a ~y<ırı..z. Böyle kaza 
ka?.a, koy lo<.y dol•i4> topluy""'""· s...ı.. 
ra, t> ·ntt:T" Is1a.n:bı:ta 4J&"ııderiyo:-wr.. Bu 
der' en, h yı ddı:ıg edllnıi~ o
lıııı""1 p • il<• eldi , Avrupa d-0-
~·Ierlnt 1J f21:.,.:.rd l~z.. iıtanbulda v.A

pılan ııralarm n.üh n ııı.- ~ 
bu y<ırli <leriı-..ro..n, yopıl;r, Bi' İs

tanbu!'J3 bu. d('r;!e.1 toptancı tt.i~aı·a... ... 
b:nan da. bilyli derı ve ı.. .. td\u·a mJI. 

&azal rııw °'"'J"'ınıL 
Bu val1't · , kaı;a sattı.ğıuı 9Gl'dunı. 

Fitl<l<t, ceup ,..,cine, guln'lf'[de .mıı!<a
be1fl ı_:tti ve .JQTlemail. SonTaı. b•·n .k'e'n

<i\ ke=im» dı:]f<iııdüıın. lh ~ ıuıl.a
mam, N,. d<: .. ..;tiyım, ne- Qp kur.ritar&cı. 

Fıiı..t, 4 - 5 liraya b'r 1-Dll vey:> 
keç.ı; dreMi. h:;.n::ı, b ~ te p;ı.h6Jı gt'l

medi Bil' deriden acaba, kaç ,.lft kın. 
duta yÜ3d .çık&T? Bunun he62bc1u b.il
nıt,)'On.Il'll.. 

YiLl:n..:.z, b •.ım,. .k::rwat g·•t!ıQ.;ğim 

SP.$. f'J oldu: U!r {,'Cık: ıruıdd ·4er ıih·, 
dltt' ele eld.en e-.ı· lh!a~uyor. Her mu;ta
~t. biıö"!lı. 'oıc ~ P"<Y• u:ı,·e em. 
70r. N.h:ı.J"t"t kundar. renğaır.ısı da ıa 
r· :ıı . ttı b~Qk payJ il: ve tıdi}or. Ve 
Wiıayot k4.:rE.ı.wtt 1al· ·bi,.ci~f:\ll.tz :M':;XJa 
par.Lm.,.,.-. 

G<!\-eD!erdt, bir kın ıiur"""1Ul d:ı iU
rc.ır ettiit g~•. ıw.-~~e ve deri flM:eri, 

ıs. v.,.•.sair ... fiı&t. a.ila, btıgünk:a va
z'7('t. iaıp etıizwdc &adar ~ de· 
;ildir 

hilU.-... tı« ..J;'..,~ __._..... 

l..r m•:ı11.S1.Vk, ht•r madotleııin !iatı 
,-wa·\0l<t r. Ve ba ı.<>i;,,,r. Faıtaot bu 
der«(? <!eıi l Yl cl..,U;, clk~•·ri\ ~ yC:z
.ı., 50 s', ~ :rı:uıe ,." .nt~i"-

R. SABiT 

Şehrimizdeki li•elerJe bu yıl 
Kaç kifi muvallak oldu 

Bu yıl şehrimizdeki tekmil lise 
oiguııluk imıt ~.anlarına 1379 tale
b!" g!ıml::}i.<r. Bunun 700 sı mU\·af
fal< olmuş. fi83 ii sınıft3 kal:rı:stır. 
Diğer tarı.!:an geçen yıl imtihan

lara girip de mua'!lak o!amıvan
la~n bu sene 672 si .imtihana 
girm..~ ve ar.cak :!'i7 si kazanmış, 
485 i kal:ın,ıtır . 

r • TABVll\I e "\ 
!l;ıu-J 1~58 

U:.'ll'llUZ 

6 

'ıl tf2 .\y "I 

TEMMUZ 

19 
PAZAR 

HIZIR 

75 
vas.. 
s r 

5 <H 
l 3 2\) 

1718 
20 37 
22 33 
334 

Hıcrl ıset 

RECEP 
s 

Voltlı 

F= ' 
" ... ---

Gıme ~ t.u 

ötıe 4 ~2 
8 -41 

Aqa"' \2 00 
ıraı.. 156 
İmAk 656 

rg81t zorrunJ.a ;,ı;, Ona h;ç b;r şey belli 
et,, tY~eıtl.."'ti.. Her halde N&rlı <0~p bi
ıenl(ll'i <1u.rma.011Jtı. Onun baiuı;laruı
dan imalı s&alcrlndt•n k:ot1'.ı:.:yo!~u. 

Amma, bc}'iıudt• koııkeyordu. Kocası 
öylp hiôde~h bJr adamdı ki. b;r &e:t bt
Jff•·k o'ıs: ych. bu dı rı~c~ ~ğ;.r'~n!ı 
da vnnam.ı: .ak. 

?-.Jııstafa Nariı:ı.ın \H'r şf')'ll bt)<iiği 

lu.lıde bu d"rl'<'" .... ._~anlı l:alabilc
~-ne ihtimal 'erm•y<>l'1u. 

Koc:ı · b-r ıp ı.:cı.ı y24catayab-;iiı: mi
yi.'TI c:byc cmu dt•niyc>ıdu; Ellg n buna 
«ıını;<li. 

-15-
- Kambur geldo, .,zı göm k i<ti • 

yor! 
Mı:.tlala N1L:'~JIUA pyri ihtiyari tüy

len Qııpcrdi ı.·e <·lin.rle oJ.ıruyara.k &'ra·r
dı. 

H•r h•kie )'aıdı ı r ('r.eı.ığt> çaldığını 
hab•r \"P=-f;e ıelrr." rli ... Y<J)<sa ya
parr.atrış mrydı!. 

- GeiıSn' 
Kn.rrbr f'".Ylan, r.srarlı bir ıtd:a ile 

oda.1"1 girdi, avuç~a:""tu ağ?m.ı .s;per e
derek: 

., eUıeıtte ötı eııocekı!ir, öğ" ~e
..:, ı.ı. zaı:na.oa kada:- be'ı..ıemel•~"m>. 

K,.ndi ker. ue rllerini u~•şt'1!"du: 1 
( ~. '1.ıncc dtzleri.--n\,. t.ap -"12.1.'.a!t. ya~ -

Eng:n gllz!er~ntn karardığını, kalbi
nin tanadığl<lı hisst"G<J'Urdu. A.sıl bü
yük acr..sl da bu ac1stnt koc:ısına dunr1 
.u1am .yet, Elcrr: ni J~ı..:a!ıl'l'!a.n sakla-

- Hı~ f!J' o1 p .bitti! drdi. 
Nar 1ı gllğils 1' .; r'C . 

- Ct..,.... •!u ~ldıc mı? 
- caıdım. 

'Devamı ı:~r) 

(Yazan : i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
Voroııej"deki unıhareb..lcr mev· 

zii şekihle devaın eJrp giderk~n 
a ağ Doııcç'dc Alman ordu.u ia· 
kip ..c Ru nr<lusn hala ric'at hıı
lindcı!ir. 

SaJı~ına geliLre, buuda ;:iuıdiden 
hiilkU.nı vcı-nıek nıi.tnıküı1 değildir. 

Biz ,,,.: ,, .Ru, ordulanuın bii)iik 
kı mılarile iıııha edildiklerine ine· J 

dC"nbcri ihtiınal "\trntİ)<Ol"lVL 1 
Fakııt teblğleı..ıcı.i haberler 

birbirlerine çok zıddır: Almanlar, 
zırhlı hidiklerle ınotörlü pi~ ade 
tfünenlcrinin Ru to! şehri doğu· 
sunda ve geni bir cep!ıNle Don 
nehrinin aşağ: mecrasına \·artnlŞ

lardır. Ru.slar iMı, hıila Voro:ıilof· 
ı;rad \ıııJliode muharebe ,·erd>k· 
leıi.ni ı.öylU)-0rl:ır. Bu şehrin üç 
gün e\ Hl Almanlar tarafından 
aln>dığı haberini de beniiz tcyid 
etn1cmişlcrdir. 

=======! 

Bazı ınuharrirler, yazı1aruıda 
Rıı,,Iarın büyük bir lıezimete uğ
radJ.klartnı ilrı i ~ilıcrck harbi 
kaybettiklcrhi ileri •Ürii;orlar ve 
üstelik mıı:wffcr Alman ordre;u
na stratejik iıi\iıtlerde bulwnı;·or· 

lar Y lhı:z ouların da içinden çı

ıkamadıl..lan bir nıe>cie 'ar?: Al
manların şin•d:y·e katlar imha edc
bildi:~i Sı>\y,•t oııdularının sa} ısı. j 

J>i.ı:irn aullfJıgunu:a göre vazi)·et . 
~udur: \lart·~r 1 Tin,oçenko a!:;oağt 1 

.Do.n n ·-hrinhı 5taliugrad • Ro~tof 1 
ara~ında uı:.aniııl:n kı~·ı\arını roüda· : 
faa etmek b:;, ccckiir. Bilh'"'~sa 
R~tof 5imalinde uzu11 uuıan ınu· 
ku emct ;ç;n hır kı.ını kuvvetle
rini oraya çekılgi \C burada ~ark 

cenahını. n ..... Don.e,: nehirlel'İ· 

niıı hirlt ';l4~i ıu.•.k,aya dayandığı 
anla~ılmaktı:dır. BLJ vazi~·et bize 
'ı;-cçen sene l~i~ef"ıi<i<ı miidofaa 
tertibat·ru lı•I rlatrnakta'ltr. 

Buna mnk~hil Almanlar d:ı bu 
~ehri sat'J...tan "Ve ~enuplan sara· 
rsk di:i~ürmck planını giidüyor
br. Bu planın nıuyaffak olması 

içln. Don nehrinin c~nuba geçil· 
llll'Si liıL:ın . Bıı k<>h~· bit· i~ değiL 
Voroncj'dck: u..,, ıuukavemdi 

butıa lllisal olarak gij<ılcriJebilir. 

Daha '?"Tka gclin<!e, Almanlar 
Don n~1ıri b'ı~ u1·u1 lıenü:z: ,·arma· 
m.tşla:rdır, Stalingrııd'dan henüz 
ıuaktıı bulunuyorlıır; Ahıumlar 
ıu l~Ukamettc :ahıız ara"Zi kazan· 
dıklnım il~·füyorlu. Roıstof'da 
alınan ınüdafna tertibatı, ve Sta· 

lingratl i<t:knmci.inde Rus arocı
larmut artan ınukavcmeti, Nus
larrn a. ğı Don nehrinin teşkil et· 
üğl lıüyiik dirsekte bir müdafaa 

cephe.i tulm;.k istediklerini gös· 
teruıekt('dir. Bun 't nmuffak ol· 
tt!nları nıüınkündür Bu da htor
Ş")den önce iki nokta ile hah e.Ji
lebilir: Geri kalan perlol yolları
nın muhafazası "e lu'?' getirmek 
yıİni zaman meselesi. 

İnılın edil.,blen Rus ordularınıu 

Adalarda stok un· 
bulundurulacak 

Pa'Zar gür.kri Adal=n Çok ka
labalık o!Hna~ı yüıiiı.den In·ınlar

d<.ı. cknıeğın CJıkcn b:tliğini ve 
paza'"\esi günleri de nıahsüs bir 
darlık c1d·uğunu ~ra:7.1.P·ak tedbir 

''ınn~tısını rica. c-tır ~tik. 

Bu hus'- ta dün bc';ediye neş-
ri~·r.. n1u.cı··rli.iğür 3 ~u rıt k tu-
bu a\lı'.;: 

A.'.'ıkadıır dairt'd<.n bı u r·!d'ği
ne göre T<prak n,:ı1'sul!cri ofi

~incc ötct'ienberi Adolara her üç 
guf".Je b~ üç gür.!ül: iJıtıyı.cı kar

<ılıi!!'ak itzpı·e ekmeklik un ,-e
ril.n.o.tte ikc11 b:ınc~"'TI üç hafta 

mu kaddt'm pazard~n evvel alın
n.~ıs olan üç yC'\-nı'ycHk unun ,e

•~di;f eder. pozar gününün Ada
nın fovkala<lc .f:alaoal•k olması 

ve p<:.-,artcsiye a'l unun pazardan 
;~!lh1<1k td.1mesh":c bir-ilen pazar
ırsi gür.Ü m;ılısiis der~e<le bir 
darlık lıusu:e ı;dirm·~ir. 

Paıar günleri Adaların k::laba 
lı!k c?n.ası gfuıö.'1üııde tntularnk 
h<rlcma stck en :,uıundurulmast 
t"1ll'n t:illmiş ''" vaziyet "o:mal 
şekt;ni a'!mıqlır. 

Son Telgraf - Ayııi tcw'nıı 
Bdia.ziçi ve diğer sayiiye yerl~ri 
hak~<1rcla da ıa~b\k olunma<.nı 

lenıcnni cyk-riz . 
~-

Tevkil edilen bir bakir.al 
kadının kapatJan diihkônının 

malları bafluı yere mi 
kaçınlnnş? 

Küçükpazar ca<!<lesinde 52 nu
maralı dükkanda bakkai :F\>tma 

. e n ,.. fda htt a t'f"vzi 

olunrrak üzere \•erilen bulgutları 
satımıyars;k. saklt'd1kiar1rdan \'e 
p~yııirk'rle yağları da fa'lln fiat

la sattıoldaruıdan mahkemeye ve
ri'.rr' lerd . :ietic~de Ma<ide üç ay 
hhp:S ve 51 gün ticarHten men'e, 
100 lira para ce7.asına; oğlu Nidai 
de bir h~ft:ı ticarelıtcn men'e ve 
5 :tir-ı para cezasına mahküm e· 
dilerek Mo. dt tevkif ,,Junmuş
ıur. 51 gün tic~rL-ı.tcn men hak· 
kırd2ki karara uyu!arak d;.• dük
kan milbürlenm'ştir. Fakat ev
ve!l.i gün aakadarlara yap•lan 

- 1:01Lın fM,ıy ·>·el:ı·k cı;ıl1w:n ya e -
fCllOi.."n, n ... d·. \·'J.flub,, Ir' r, 11 1 T'Ullahi., 
Alla-hın ık:•~· ·n ltılıcıu~ i:(•lt.·yi:-ı1 ki bu 
ne t'll lirn p:ıra v• n:iİJn, ldc:1<ı c~ı:li. 

Öi>urti, ıf'Mıa,-c:fa rar ccf-;)"l.>f'01.i: 

- Ya.an eıen<L-".ı\ yh.an! ııev~i uv 
duı·n..a' B..ı aın.o:ı.-U~ ıtnl·tşiz ,,epc41aiz.. 
klm kllnt• (\lı p;L-a ,-,·rir"! Senet;e se -
pt:ı"tlc bı.ı!un ı.11~ or ya' ... B• n b:ından. 
ı>a.r!l. ıı . -:"la<ı tn~. 

G&te:·:ıt"n ş:ahıticr ~ .... Zll'ıfti. H1't>i
ri 'kr.l"i bır şey töy ıy u.iyo-rdu. 

HMı:• n, <la\>a f'dlh fbo berneıtinr k•
ra.r verd:, 

Doıvcıcı da, du\":t odi.ıen de 'k.cMdora 
çıktll.;>ı • O:;ıy~ cı, d.ı\'3 elti~ adaına: 

- B:rll.\"O s:uı.:., dı.;di. SenCen bı.mu: 
ümit rt. zd.im do&:ı·ı~. Ularunad:...n 
da _yafa11 :sliylU.;..·:ı:..ı l , <l.cgi.,. n : 

Oi>:irü, ı;J.,<lkln: 

~ Hı.: t:'ıı.ı:tcn p .. r'l 1.ld~11ı ı'l? De-
d•. Alloh•Dd.i,\ lroıllt. Aklı~ rn H<ı !iroyı 
yr.rc-}ı a~ı a,}" oldu Kaç t:Pre !c'ca.k
~u1 

O yürUI".k•'Cl, dat.-:ı.cı 1·umdan: 
- Yar.o., o·J · guo "'11 t vr , dedi. 

H9.vdı bur yakanı ttı ·t:trdı:ı amrna 
on;.d::ı. buz:;r J l bbı1 :.:l:emlnde nl' ya
~caksto ttakaJı:n. 

S.)Qf"a, keOO kı•rxiitıe bir tf'rc·lli bul 
dtı: 

- n n. <'lıi ,_·aya, d":dl, ne oeytı·l
ınaın. r, nı• tx.-:.·tcbıarap., ...• 

Y-3'Tlı.Aia c)uc·an biri.~r 

- O da nr dı n.c.k. 11<:~ ,ıı bey? De- ı 
dl B.e,·tf"l'rrup Llr*b•n tıdı Q:•mPk &n1-
n1a ot,üri.lı (ı. anl ıy;~rm:r 11 

Du,·eııc ıı ~ııı s kı'Cı: 
- Bc·ytelııra.p cteğ· I bjrader, t.ı ytt·l 

harap .•. Y..ırll, ~ istedirirm, elli li
ra :ıı· nı· lh•.1m C\'ıın ).:\ılır. ""de ih
ya oluı .. ~n 

İyı .. ~rJr.a, bu 4an:~a cJlı :ira 
t'!H • ·ad:r, a ~ •n <.'arımı e!endici
i,-bı. 

llQ1ıLma &:11"1' •,yine kabahat s~·ıxle ... 
JT<mr ne demiş?: At.nı fe;cğlam kazığa 
baglA d.3, or~n S111ra Allaha emanet 
el. 

St tK·~iı:, $ahit. 1z. L.va.L.'i • .l ver.IPn pa. 
ra, bös!e :orJ-t'r i:k• ... 

D1...vuc1 f'Jo.4C'fc:ı bır rda i1e elini sal
kdı: 

- Ad:ıaaam! drdi. Ne olacak? Al
lah ctt.a.."llnt ,·~n. Dın:.na k~ o!
'!ıit:n, nf' diyı~.Ykıl duh•"! Ila,Ydl biradt"!r, 
yürü! ••• 

Ve bC'l'llbt- ,'Cf" vü.rücrt:lı· r. 
. lJÜSEYlN BEHÇET 

bir 1a bu dO:kk4ılın. o\.. 

OUgU. içir..Qek; malların kar>ıda 
kapalı duran bir dlikk.'iııa nalde
delerek ayııi şa:Jısın orada bakkal

lığa devam e1rtlği Ye bu suretle 
ticaretten kiımsen :n mecndilme· 
yip mahkeme kararını havi kağı
dın ~ dil!llina yapı~tll'llmış ole 
duğu bikiiTi1m.iştir. 

Mill'i munma kanunu muci· 
bince kapatılıma kararı \'erilen 
b r dükkanın mal\:::rını ba•ka ye· 
re nak:letmek memnu olduğundan 
mi.iddeiumumi-lıkçe bu hususta 
tahkt.kata ge.;ilmi;ılir • 

=========================================-=-=--~========= . ) 
PAZAR SOHBETi .J 

Gayet Felsefi Bir Makale! 
go nt ... ın<it:kl J>'.r srlt da tG .. rgar> d!.r. 
İk.da,n muh:ırn'.'il't"loden Sel&rni İuR!t 
~s bu gaı gar lt<"luncsinin ar
har-. ~•crn1n.ie ı·rrlıcrn~l blr keli
lfltt.' oldt:i:un.1.1 ve mfnıacı·n tel blrltği

i~·ı. tmı rna g~ldi~ri si;&rl<.T.-a de 
bız('(" g:::.r.ııar .kf'-lı.a:ıe'ı hem h.:i 'har, 
ban baıt.>&r \'('ı21l'linc!ıe blr k•'J: _)f(iir ,-e 
a.slt tıı*ı k~riko ı: bi gaııPriko o
lup tam Utıııcc·dir. GrJel im şin!tl~ &till 
~ıeu,i,,,: ı.,t"r na.zar!, is'6 nmelt 
hay2.tta o.)r)w, ide kelimt•.ıfl pirie ile 

beraber ırtı.ahrı.Jti $ek.iklr ve st!bjoa:>:ti! 
vl:ımk rle a.hnacalc er.ursa .tatıı;ı; ba
kınımdan ilnL."SC·k, m:ıtet",Yal:sUcrcı• bi.

raz Fmoni .k_.c;n.ı-, yok eger i.dıc ke
litn(le'i yırvaııl&k fPkilde ve obj-ı•ktif'. o-

4».rak orl<ıya k<-nur <ia t..\l"kibt b:l.kım
d'un ruhi >Ü.iı'k yon!ara Glet di)-c kul· 
lanılır:-a o zarnt1.n d3 )deal· ter ıbu'n9., 
iDlibai ( • .\., tc:.nksiyouunun intill~kt 
~B> &kısi.yo:ı ı.111.a @l..aş derlec ki bizim 
genç m~efrldltir ve !l!:o.n!larnıOOün 
Hi\mi Ziya Ülkıen de mesele<in rıe( .. 
Mmlerine b;ç N1~"rllr.;;"Ct ,·errn 

Alinahlıırla İq:tartJ.lllar ha 'Uinden y 
-~· ..... ~ r , k ı azan: .

1 
&err:r:ı. kı·ıl.UJ feJ?(' ı•,Jn. urnı1ya bas-1 
lıyao, m..ıı.ar D;yoj .. n'<n hocosı Aıı· Osman Cemal Kaygılı 
d'ist{'ft'İs der ki: ';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;o;;''ı 

Nuzari .-.etcrl', biilı;.titr. ~.re a:dır~ ıı 1 
f~ey·ini:t, haya1ta l&-ıım. olan bilg\... 
lere eb.e-nml-O-"{"t vt>ıinıiz ve kalbin.izi 
düzltinh! 

S·J !ıaI~ Dan.in, istedlii kao.ar in
sanın bı:,yük. baba&ı m<.~Y'JTltıfı veya şe
be'kn ~ de>;in, bu hüküm •ut naarl 
bir bü.kü:ln ~kluğu içte. bır, biı:e vız 
ıı•lmd..ıir. Fakat biıü'\lt balık ki~ilk 
bahg1 yutar si;ni.i hayatımız için en 

Liaım olan ameli bilgllunlendir. BiiYle 
oln1a.kla bfrabc-r JıUyült Aliın vı Fi
I07JO! Eflahm, bor gün ;;,,ı..,ı, olan ~ 
rata: 

_ Hocam, bu .w.rı.ten maks~t. 7ani 
t::rnomiyetle bi:yuıt .t.~ıçi:ğü. yutar! De
m(.'k mi~_ Diye sonnw.ş \'e üstadınJ.rı e
, .. t: Demt·sine ka11ı ikincl suali ya

p10t=: 
- Ş·ı hal.de dt<,·e ne -..uı a;.payt ve 

hın& ı·e iç.n piLci yı.oıtttnıyor?. 

&:ık,ra.\ da blraz dl' ll~frkt"n ~on

ra şu CE'\ bı vo110 ş: 

- Bak, maşıallah \·(Jcctçe !ta!ıp 
kı:ydcke sen bum kedidı·n pek bü
yı.Jk, p<~~ iri yarı l.ı~r 1nıa hlUkısun, sen 
ne i<.,·t n onu 7uSıneyoı>tm~. 

\"e dahl <1unları İşle ıöı:e, bayatta 
in"'"n oğluna ıaz~m o~ıan bilgilerin rn l 
·at'ilt'r 'l{}ı·n snnı}c.o birinin fos çık
m<>sıl ()vl• .., bu dılnyada ne na.art 

ide vr h\ildl.mln, ne de hayatta la
zım olduğu .anılan nmelt bilgiler 
k•lp akı<;.e ile brı; p:ı.r.;ı !»le rden ~ey
ler değil 

1""1t der ki: 
N.u:Ari icJt!ltt1 insanın rüyada gör

dc;ğU, fırından y~ni ç.kmış yuım<ıMalı 
P'deler.c benZt'fler. Onu tam bir iş
ta~ ile t(jo,."Ci y~ ind rrnek iç!n elinl 
uL..:ıt.tı.tm ı.aınan bakansın o can:lıtllı, 

sı<.·ac-.x, Y'"tt>tU.!ıttılı pide, yıl!Ltrca ka
vanız iç•ndt"" ciurtı dt;na rt.°"i atmış, 
~dı kcçmış akiorye diO-. 

Ksnt'm bu tarlfone a,ı<kırt olarak 
Sp•noza da iUfltl ~iıy 'il r: 

Naza1"1 idel(\I' ya su.! ,.ağlı ol·.ır, ya 
zeytin yagh ... Bunlar sag yııglı oldu.k
lan zaman i!ıf' t~ Aristom.ın tasni
fine 'l.JJ"CUn ol•rak ya blzafm.t mnhru-
1ktirLet\ yahut ta ha.:r~cin te~rh·rinc 
tabi ol"""'1< yL1Var!aktır!ar. Bunların 

n1ahruti olusJ.arı iru:;an ber.lig'nı:trt ruhi 
ha\t-tlcrme fazla tesir ettiğ; l!ibl, yu
varlak ("\11.J\iları da rr.ı.:ltitin ııı::lim. dP
i!Ji~ı~1eieı-1r.c:ıe en bir-'ncl Amiilerd.r·n
ftir. Bu ciheti, bu amn {'Tl büy\Jk fcl-

seft.--ci'ioi BC'J'P)n da biraz tevil ile tas
d ;k ctt!.ğ'i gibi, Bf'J~'dan mi.:.lhe:n 
<>!arak bizim lllımtara Şck\p Tuınç da 

zmınıen Uir~! e'mll"h."'1ed:i.r. BU; mcıısele-

Yt' dair Hcrbrrt Spenser'le B<·hlül 
Dtına"nın da bir.ibirler!r-e hSij·lı benZ(

yen birıcr ıiı.ahl&n varoır: 
Sp~rser nıızaı:1 ide ile tur!.ında ıı-

deyi birlb'rinc 'karı11tır~ bütü:n eski 
filorottarm bu tikiııl.~rini cem ıle del' 
!ti: 

Na.w.ri ide ba,\lka ... Turlar.da !id~ 

ba,ıka ... 
Ve Behlül Darıa da b~rl>l" ki: 
Evet ide başka ... F;de baŞ'.t.a ..• Hur

ma b ka ... İıllde ba.şka ... 
Sonra bu.tün bu başk"l)klaı'Ciıan d'D

tacak olan bir de tk.a:;ka keJ:mes.i 
vardır ki bı.sıun ao.aıuan getirilt.ıcck <>
laı1 bir 4riko> eJci ile kelime cfka6ka
riko• şrkJiıtf alır. Bıı.na da modem 
fe"L.pfenin ültra pOZitiviıııl göırüş ve dili 
ıı~ h•yatta <k3ljllca<~ d~rk'r. 

Kaşkar~ı..:n.ıı y<!rı ha~ ve yarı a.r-

ıa: ,..,.mlylo I>~ tikU>clecı:~. Bug!lnıio 
nam 1ı f.!lsr!eci[e.r;ro • v.'l;ıom C.:y. 

!n.tS, her ne kadar bımu b.'ll ilzlkn sir.. 
\GPsi i!c yite.nımatnış ıe-!atı bı.'" ('"'l kon
s>y•nscn dlha Pl\1ı: hılml<ıetı Babllı<ki 

iğnl\ii ik• fücceten d~ilme!inc ~ıaıe
tiyo.r-sa dn Ptyer jan1 1 t, Amerlkadaki 

m<>$ıU!' •H' '°""""" Essrya.m Gemiye. 
tintn cruhi 1ıpta p$ikJnatizıua ile "'3.-

rp3kıonlu t.artarizınenın çatpışm.lBı> 

diye çıkamnş okhıltu son tıbbl lı<"o

ŞÜl'C daya"'<r&k bi)lün buııl•rın tıepıoi

nm a 1ttruıSJO™' 1 part;trzı,.onimıa oıı. 
duğuııu s<zy~r. 

Biııı• karlınsa Arapça değil rnl?. Uır
dll'T, ı."')'<hır s!'ıyl~ n.-·nildıiği gl!ı; !else
fP d~il mi, l.C'dur \Odur, a.t. ve-e

l~! 

' 

~lŞfP~LITll{A 
' . - '·,{ 

Şaşırtıcı ba it.r .. 
Yazan: Ali Kemal Sunman 
Uc st:n~l k harbiı t(!Cı H.' f"i 

&rttık~a dalı" !yı ka~ao ge ı} .ır : 

Kafi hl.i.hü ..... ı·r vcrn t::k rio• 1 ru .J;;. ... , - -
;:{il Yeni Y~ait :lt· ~ r· l' :.u ~-

riıı taUb'k edL'di"' l 'l harpı<: >a
tırtıcı ~ek halcr ,,.du Fakat " 
yen \"e~ai·in, yt.rı u lJJcrin tal
lı. 1 ile dr kat'i r.ct ct: ·ı a~na1' 

mürr.kün o'n, <1d. ü:l n .çın ha .-
b'n böyle üs;toncü sene i tk n;Jıa
yet bu!trıa • Ü.lcc.e ıkon şr{ndi) e 

kadar g(•ç limiı, tccrübe:crın b:r. 
huliı.sa.,-,ını (•ıkarınak kabU mi de-~ . . 
ğıl mi <liye d~iiı::mck Iüzuır~~uz 
o!nııyacak. !lsr.pte yen. lıir silfı h 

kullanarak }'enı bir Losul ile mtı· 
vaffuk 0Jn1ak ic:in ııgar.a~ünlar 

~k g('~n1edl'n g()r ülcr k k&r~ı

larındaki t._ra·r da ora göre lı.'<ilbir 

alabilmdote. keııdinı mii afaa .,t. 
mrklccf:r. Yeni brr silah ve veni 
bir usul ~urnda ook parlak neti• 
celer temin e1lm ~ oluyor, '•kut 

baska bir yerde bunu eı:k or. 
940 } "zınd:ı Fr2nsada A nanla

rın t<.r.k \'e tayyaı'C ku ..... 3 1'"'1rak 

elde etti!deri mııvaffakivete ba
karak bu hartbiıı de o v;s: lalarla 

ve o ı.ı<.ıtı.lkrle kazanılacağım siiv
liyenkr acele eotmiş oidu1 · Çu.o 
kü FraM&daki mu,-.;!fak :ıet, da
ha ba~ka ~erait allıo<laki nı .ha• 

rebrkrde kkı-ar ttlzeknt•mViJ.:'. 
Ycf'i muha.rebl"leN!e ba~a b;;~i< • 
ll''-Ul!( re müracaat 1.arureti ken· 
dini göııtcrmiştir. İngiliz as.·eri 
müneokk.ilnirun uzun uza<l ıya ~" 
laımak '-'tedilaler ·ne ııörc Ru,r1a. 

harekatır.d'ı:n öğı-.enilen b.r ço:G 
tCY '\'f!Idır; daha. da o1acakt;r, 

İrgiherenin \'aziydi gözönı..ne 
gelirilere,k eğer Rus - Alman har· 
bi n:üfalea edtlecek ol.ursa şuna 
hü!k>ınctmek \hım g<'IPCektir: , 

Rusy.adak t ,'.!('Tail oraya nıııi"L,us 
tur, tamam;Je husu~l b ir mahı· 

yct·tt'dir. Ru,.ya ınukavem<>t et· 
miştir. Fakat eğH Rus.ra yerine 

İngi'lere ot:<aydı 1\~man tP~<ITUZU 
karı;ısında dayanamazdı. Bunun 

miinas1 İogil!:ıf.er kend,Jerini mü· 
dafaa edenıezLerdi de menleket• 
!erini dÜ(<mana teslim eder1e~ 
d ek <feğUdır. ir e et e' 
litdının son l,iiye kadar ke-ndiıır 
müdafaa edeceği vaıanpcrverli!I: 
bnlıoi a)'rl<11t. 

İngiliz a,;kcri münekk.idlerini~ 

gözör.üne !.-<:ıydukları cihet tama· 
mile ilmi 'bakımdan imkürıları ve 
i.m!kansırlıkları araştırmaktır. Y" 
sa zatl"II ıhaılbin devamınca üc se

nederiberl biılbiri üzerine elde e
dilen te<:rilbeler İngiltereyi m<Y 
dafaa carclerini öğretmek yolun• 

tla da İngliz.kre kıymetlıi dcr;le'I' 
~·ermi§ oldu .Bahsin bu taraf!~<• 

ayrı.dır. Şımdi İrıgi;tZ!crln uğra' 
oe!ık1arı mın aff ak') et.>i~;.kierdeıt 

öğrerıdiklc1inc gôz atmlik l;.'ızıtı) 

ıgetiyo.: Daha L obya hacckt.' ırıP 

ib&şlı.ngıcındanberi Alınan tarı;ll 
üstün tank :kuvvelerine malik ol• 

duğunu gö;;;tcımıişti. İngilizler j• 

çin bu hiç hoşa g!decek gi·b> .,!· 
rnadı. Cünkü kend, noksanları~' 
anla<ill~r. F'aknt :yukarıda isaret 
ediLen ru>ktll' hatırdan çıkamıyrr: 
Yeni \'~a:r ve yeni usu~e-rle y:t~ 
pı1an muh~rebcde karşı taraf d~ 
ergeç tedbirini alacak, ke!!d cıl 
müdafaa <deceklir. Llbyad.; ıü 
manlann tank kuv\'eti kar~ısııı• 
da kendi nokısanla<ını görünce j:t' 
gilizler de bir çare bulabiltıni~Jeı" 

dü. Bu da tank kuvvet !eri.ne ka'1 
aynhn" kü<;iik ·e her bıri başk' 
'b~a sil:th1ar kullanan müsta1<'1 

'kuvı:etlcr göndermek o!ımıışıu'· 
B;llıaıısa eldckı satıra lop';::rı 1'1 

'ku[ıanmalda İng'.lizktin ~m~ !:' 
rine teuıjn edob,ldiğı mli.ia•t ,-:r 
ziyet A!ırrıanlar. ş~,ı:'l!n;ştır. IJe' 
mek ki tanı< yegane ınuvaff~(>' 
yet \."G.Sltası alamıyor. 

Almanlar haribin başında tattı. 
ettikleri usu nere Rusya.da l 

müracaat c>tmişlerdir. Zı..ıJ!ı J<.I 
alar ilcrliy<><, ged •'<!er :u;ıyıc".", ~it 
cum kıt'.ları ge!erek bu geJi~ 
leri gen~ctiyor, diğer ınol.Or' :i' 
zuıhb kıt'alar da et.aftan dii·~nD 
tazyik ediyordu. Lakin katli! ~: 
raf da btı usullerm nasıl tatb 

edikl..ğioi görüyordu. O da pıır 
kabil çareler bulu}"Ordu. tşte lı'r 
bin ş'mdiye kada.r ö_\;'l'Cttigi 

yı:sız derslerden bir veya bir I;,; 
muharipler daha kat'i netice11 

maktan uzak bulunu)'Ot<lar. 
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SON 24 SAAT· İCİNDEKİ 

IHl A-b: fi.. S.E>[:E~IR< 
'. '"' . ·~ . 

(81.1 7az.1n~ rc:ı'1.inlerl Anadolu J\ .. 

!an.ı D ı 1 t~n lı:rill(\en a luını.ıfl'l'.) 

Telhi.; edeıa A:foammer Al.ATUR 

D•vel üzerine Aln.an:vn.,-~ g ı
rne~:e oAn 1'ü.ııi\. gaı.et.ec.Jcri h'e .. 
Jeti Sel.) rd-.ın ge,.ıniş, lwy~t gar· 
d, &ı.t!gur uıailiuut ı:muır. müdü
ıu. ·ıooJayef, mua,·ini Daııef, !\l
?l'nn e!çü'); motbu:ıt mü.:z\'iri 
B ı ge, 1'ürk .ye e1~ili!;. ba ';:fı.tibl 
Ve air zeval ıarafından kar><lar.
nı. ;.ırd r. Şehiıde bir gezinW ya
Pılnu~, tar lıi kı;<met• ol&n B nı 
ki,.ü zivarc-t ed :.n1L'>, Bıı!aar mal· 
bu~t ,;.Ü<>Ü!'lüğii h.e}-er ~refine 
bir çav z Ya! ·ti \'ermi<l•r. Heyet 
dıiıı saban A}n1.~r.~aya C:<tgru yo
lta-a ıieYar, et.'11:.,.1ir. 

Rl'S CUPH&.'il:\DE SOX 
\'AZİYET 

'\ nrnn t~b1ig1eri, D"111Cl~:.n gar
kıcde ıer !ıJrek:.ııa bulunan Al· 
«nan 'Zıttrlı bı.J:kLE-rinin Rostofun 
~a .ı< nda gel' i:. r ceıJıede Don 
:tıe ;n ac .gı rrccra~ıra \"armıı 
O'.liuk!arını b ~ktedi· Bura· 
ci C("tr r \... a ... nun R•ıs kuv 
ı·et: r' cep'ıro yap lan taar-~z 
la rrilıa ed"ll" < \'e şaN ist .-~
rııcı·nııe arazi azanılmı ır. 

n,_ '1 • ~hri ger··~r·n~ki askori 
llak~ ''~t bav:ıdan ş d.&!tli b. r a· 
~ altında blılundurulmah.--tacl r. 

Dür de yuJığ'mız gibi '\'ol")
§i~~;ırad za.p'.edilm'ştir Sel,r;n 
baıı bfr ülc k•stmlan alcv·ler iç;n. 
dedir 

Rus tehi •gi bu şehrin oenubun· 

G:uet<!cilu hey'&timiz Sof. 
J adaıı geçerken iyi kaf'ı--ı· 
hndı - Rus cı-ph<"finde Al- 1 

1n.ı.nlar Don noJui-nin cenup 
nıecra~ına indiler - Afrika 

Ct'J>h"sinde utiil>im deği,tk
lik yok, 

da çarpışmalar olduğunu bildiri
yor. Tiö}i~r muhabirine göre Al
manların imhadan ;>,iyade tak:p
~ babt;(-Lmelcri Timoçenko Jrn-v 
vetleriıı:n Jı1-.zınnla geri ~ekil
nwkte olduğunu gt;:;ı_emle'kted.r. 
A.manlaı- ş;mcıi Kafkasyay1< 

daha z•yacte ya.kla~ı;ı bulunmak 
t~d rtar _Bununla ber her Stali
m'graddakl vaziyet hakkında ye
ni bir haber 'gte , m\şc.ı'. 

Sü\·yctll'r ':-~ ıroneçte Rus tat.:
yi-kinin deyam ettiğiır,ı l:ıild:iriyor
lar Br·anskda mühmı bir ıepe 
ele geçirilnıişLır. 

AFRİKA CEPHESİı 'DE 
SON VAZİYET 

İng!lız kaynaklarına gere, .\f:· 
sm\a "nal bii~:;r.s; :ode A"iı'lar mu 
kabl' tacı·ruz.arı nerices:'JdP in· 
ı;il zler kazand:..16lrı araz..nır bir 
• ısrr.nı' terke rrıecbut' dkr." Jlar ... 
d.r. \Teckeule ve cenupta ml!~a
rı.>l>cler seyyaliyelıni n·.uhafaza 
ediy r. 

ALEUT ADALARINDA 
Amer'ka Bahriye Naw'hğın.n 

bildirdiğine göre, ja.poıılar Aleut 
adat.ıırına Ye bilhassa Dtç I-Iar
bur deıı'z iiısı'Üne Ye d ğer kale
rre hücum etmi"~<·rdir. Bır k.:ıra· 
ke>I gemi'i balım '), -W ki~, ölmüş· 
tür 

\,. SEHIRDEN ve MEMLEKETTEN) 

A_ 'K.'\&ADk'lf vt 
lllEl\ILEKETTEN 

MÜTEFERRİK: • ı·rı ı 

+ Iııll-."1ıt.n rr:em~d.:.t'timizoe 2185 ku-* \ a1"ldan b.l<J.ı--ld f:in.e göre tu ~nçak &'- ne.fon lğneoi -a<ı Fran. 
.MıVii Kor• ~ J{tı li.Il' ıdd ... y<.p_,acait k-0 ism.rtıJe bir Yahudi Haydıarpa~ada. 
tad. ..lıt ıç&11 te'.t.•!t.11'.'4~ baş'-anmıştır. yc:ıka!aurr ... q,.tır. * A.U,,.ytn n yaz tat~li buc~ b:.ış... + A1aaı i! \'ekıili Haii::m Ah Yitcel, 
1arnı.ştır_ Talı} 5 Eylü~ bıtt-t.-ek·tir. Y81'1n k.lüp reisleri V"f' ip'll1Clllarlaı bir * A.t.ın :fıa l <1·.l_..... Cılcte devam ~ gör!.işme :v:ıpacaktu-. 
<fo~1·. Dun ~ı· nlt:n :!'9,.)0 Jf!"a idi. + Bötgr. İ~~e n.tüdüx~iliğü 150 bin 

+ D:>:ı Jlup:.ı: ~ \'<l.peu 1714 ton yl- e-ve peUo fi~i d:ağı~~Jır. 
""""kltt bl'8i4ı P.:,·y• hartkdt ede- * Ticaret VelciıJ.et;n>u dawtt üze-
CL·;..ur :rinoe AJıkaraya git.ınlş olan Bölıg-e İaşe * Daııaı~ vek;ıı Fallı: Öııkalt bu •JC Mildil.ril !llümtaz Rek 1arm ~rim\ze 
fant:d Eksrm,:sle An.kar.aya gı~cf>k- l d5necPk1.ıır. "" ~~~================~~·ı * ııek!<r.7<', ~e "" m<'Y_•• f;~t- Macaristanda bir kısım 
Jeı n •• kı ·r Ş•' •lılıe ~rvı e~ırnıye ı 

•r '-e mahsul mahvoldu 
'ıiCAJU.'T ve SANAYİ: •r-, 
* HLkt net· .ı a1d1ğı y~ni kararlar 

li>t>ıınc piı\aç !<at.eri düşm;ye baş
ıa.n~tz, 

Vi~i 19 (A.A.)- Budapeşlede 

f;rtmalar yü:ııü:ncien hasadın bir 
.kısmı rna·hvoiınuştur. 10 kişi yı·l
.W..ım çllr(lmas> ile ölmii-9tıür. 

--
Hava Gediklisi Olmak İstiyenier 

1 - 1926 d•),!;ÜI ru olup oı·ta okulu ~tı.T1ıır.t·n k;..;."laatı He en a~ağl iyi de
<ece Ue bilııi.ı:m;;:ş, f~Jt-".,.t o4;'unluk imt>Jıan ına E:'rır.ı:n~ olanlar, 

1 
2 - 19.26 Wğun"'lu oluıp crt.a okulu. Ölf."'6?.mcn k.~naatiyle b'hrm.iş olGun-

llk'.a ik:ın le k~lımş ojanlnr. 

1 3 - 1341 ı!oğumlulnrdan b'ı'nc· ve ikırci m:xic.t'li>t'tleki 
o an eklilerm T. it. K. l t. Hv. mü.re' ~!l.l..\giııe ır.Uro.caatları. 

ş•l'tlorı 
•7734• 

haiz 

Yüksek Plühendis Mekteba .Sattnal• 
"'• Komisyonundan: 

l1 tebırr. z. ıçıın ... --wtı :aHl't":::.i c~binoe 3400 lira mulıammcn beıdelli ahşa.ıp 
tara Y :;.~ ucak· r, ı .{ t.ı- '!T:in( t ~.};) , lraQu-. 

Ek:.1t.rne 22.7.194% sa.at 10 a....ı y~pt:J.~tt.r ~·az.i.ı. .ınahiınat Cin l\I..:dJrryete 
~ ... ca-.t. •711Ci> 

------ ~ .. --
Kayseri Tayyare Fabrikası Satınal

tna Komisyonundan: 
l - Pazarlık.la dört bin çı(t asker! E:\Oi-aft3 e;- tl1tlni satın alı!'13caıt"'•l· 
Muh<tmınpn bl'dc!i 48 bi.n lira olup mu\-a.lokat teminatı 3600 liradır 

2 - Plla<'J,~ı 31-7.94% Cııma günii ""2i il dedir. 
. Ta.Lplerin bflD gün ve saatle Kayseıt !\ıta11ye ,~ı;ıı.esine ,.atırac2&ıla.1·1 mu

't!U:at tt>orpit:at !lltııkıbu.zlariylP kx>.-:ıi~n a müracaat!arı. 
NtiJn.u~ ve c;:<•rn.tı ber gün rne:,ai zamanıma Komisyondan ö~rı·n~li:r. 

c5359> c7634• 

-----~----------------------------
İstanbul Hava W.ıntaka Depo Amirliğinden: 

pe..z 1 - Hava .BlrLiıt1<-ri!r4z ihtiy(.cCL iç~ bir a\~et Dizel elcıktı-,,Jen gurubu 

1• J ı.ı satın alm.:::.c:P.ktır. 
M:.. - "kliJ.Prrn ka.t•i t..em.J.r.aıt tc1an olan iki bln ikı yüz elli lirayı Bak:.;•köy 
ı 1 ~~r~ ~u:n· ya~ırara:K. maKUtı:z.h:. ~ıyle birükte 30.7 .94-2 Peroembı· günü s~ıat 
f r lPnı Pi..4tahane k~t uld;,ı, EU.yi,.;ık Kı .. :tcıyan ı-dll S:<irrci kat No. 9/10 da 
' ~ Sat.n A:una Kaı: ~-Yı.>ıwn.d.a btilunnıu!a.rı. 

- Ftnr:R \'e -~--ı pırtı:anıeler k.>m.&tr.,YODdi..n alınabilir. c7774> --
Teknik Okulu Satınalma 
Başkanhğından : 
C:llSi ~Iıktarı Tahmin 

Be<ieli Fi: 
Kurl• S. 

Komisyonu 

Tahmin İ k Teminatı 
Bt•dclL Tul.ırı 
Lira Kuruş L .. a KuTUŞ. 

ç aıry na 
( ... ..l U00(10 }'Gr.ça 

l ltJ Çtki 
13 130VO 00 975 

S9 
00 1 
00 11 v .. a 13ıü 00 

'ı: bulıın.a TC'lonlk OkuiunJn 1942 Mali yılı ihtiyacı olup yuka!'da 
cın. \·e kf.aı..y,c 1ahn::ın bedl·lleri yaZilı W ayı·' -t4rlnaımf,lcri~ güre 20/7/942 
Pel7Qrt günü, c;:ı.ınaşır yı..'<arna saat 14 dt", odun ıaat 14,30 drı Ylik.ıa.~ l\1:li.-

:'i:CS 1-.t ktcl.ıi !\Iuhasrbt1sinıdı· toplanacak koırr.isyorıda ihale.si yapılmak. ÜZL>.ı-e 
~it' yıkoı.n.:ı kapJ4 zar(, odw> açık cluil~'Tll"YC mnıılmuş: . ..,-, 

Ç'acr~;.r y amantn ilk. temlrratı c:97S•, odı.ını.m c99> J,Wadtt'. 
ı · _ı le in aırturunrleri gOiımek ve İlk tı~manttı yatırmak üz. •ı-e b:r gün 

t\"'\' l6ne kadar Yıl~aki Ok.u!LWnUZa VP e~lt-:ı)O aünü Güm~uyundaki 
Y "k \10 .xhs l\.1Pktebi Muiıasebeaine gc n:rlc-r.i. 

TekLJ me.kt:.ıphı.rı "ksiıtımP.d-cn bir E .,. .. evvcli~e ko.dar makıtıuz !I'.ukabi-
1.ı'de veri .es; lAzlll"lıır-

1\ı:'-<la v1ki '~clJrnıeler k.•bul cdil.ır<tı.. • 12~2• 

.i - SON TEL G R Af' - t •ı ı·~uz tM! 

Norveçe getiri- Londraya göre 1F ord, saatte bir 

1 MEMLEKET iHTiYACINA YETER 
1 

HALDE OLAN HER MADDEYi 
SERBEST BIRAKABiliRiZ 

len ağır Alman ALMANLAR bomba uçağı 
yaralıları Kamensk şehri . yapıyor 

L<>ııdr,. 19 (A.A.)- O>lo ~eh· 
rine yara1ır.:ır clo;,'1.ı cephesinden 
kafi.le halind<ı gön<lerilıınelottdir. 

Ruslar larafınd.aın es.ir alınan 

b:r AJman dicıl<;toıru, şu ifşaatta 

bulunmuştur: 

<Ka.rnmd.n yaralı olanların 
yii'l.de do!<'!;anı, cigerlıeri'r.d<!n ya
ralı ol•nların yüııde doksaın h~şi 

ölmeJ...-tedir. Kala b~larındRn ya
ra ahmş ok.dar i.se yollarda öl
me-~1.edir' eı·. • 

Fransada baltala· 
ma hareketleri 
Lonıira 19 (A A.J - Fra.nsad~ 

.cr~gelicme hareket~ eri fa2'1al~G

m1'~'"'· !\Ol'l'naooide yü.:.yü:ı ha
• nde b;r Alman ko'h;na el bom
baları atılm•~ır. Lil şchı:'.nde de 
tank ak><.rnı i<ır.a.l e~kte odan 
bir faıbrikada ba1tala.,,a :ıareket
lerı ol.rnutur. 800 tank zinciri 
ku-llan;lmaz l:J'r · "ııe get.i·r:l.m;,tir, 

Laval Parise 
gitti, geldi 

Viışi 19 (A.A.)- Na.z'l!'lar mec-
11& dün sab.:h •aı>t ıo,:~ da Se· 
\~gne pa\''.·yomında Mareşal Pe· 
tenin r<>isliğ!·nde toaplarJ1TI.ştır. 

Başvekil Laval, Paraite işgal 
makamları ile yaıptıijı görüşmeler> 
hakikında izahat vermiştir. Ayrı· 
ca Almanyaya gönderilmekte o
tan ~çiler meselesi de gıörii1§ül
müştür. ı 0 

civarına vardı 
Loııara 19 (A.A.) - Rôy'ter.n 

lıusı:si nıu!ıa bi.ri bildiriyor: 
, Dün Alnıaa>ta.ı lllıllerorn ce
nubundııki Rtıt; müdafaa hatt n
da- gedik açm~ \'e Kanıen:>k 
şel>rino vannışlardrr. l 
Cebelüttarık / 

-----

batısında bir 
·kafileye hücum 

Vişi Hl (A.A.)- Cel>elüttarrk 
h<'-€azı b::.t:ı.;ında A)man dıen zal
ııları bir İngiliz gemi ka4ilesinc 
ta,.rıruo: <Otmişlerdir. 4 gen: Je 
8000 wndiıtoltJk bir ta~,l ağır 1-ıa· 
sara uğratı'\nıı,Jtır. 1 

Lorulıra Hl (A.A.)- 1ngiLz kuv 
vetleri ~r.i:>lırg ııoçı!klarında bir 
Alınan gemi ka~esine taarruz et 
rr,'.Jer \"e tam isalbdlcr kaydet
miı.Jerdir. Gemilen:len b r n.de 
y.cngmlar ç>kart'ıım;ıt ·r. 

Berua Ye Kaybı el 
btlJlk elçlUlllerımız 

A'llkara 19 (Telefon la) - Er
zincan ırrb'usu Saffet Aııkanm 
.Berlin büviik ek;ill.~ne, Haric<ye 
Umumi Kütiıb Muavir i Ce,·at A· 
çıka.bmn da Ku~1b~f büyük .~ı
ç;!Jğ)ne tayi'lllerı yüksek t:ısdhe 
•ktiran etmiştiır. 

Birmrnpılıaırn 19 (A.A.)- Cu
marteS'i günii, oı••a İnıgiltereyi 
ziya.-e< eden İngôJteren1rı Bi.rle
.ş,k Amcri:<a bü)'ük . elç si Lord 
Haldaks B:mı>ngh:ımtla bır nu
tuk söyny erek deıni~tir ki: 

Amenkuf,lar gemi iı,ı§aatını ça 
bukla1. rnwk!tadırlar. Geçen ay 
tıı;;.:o ben 57 gem> inşa cdi!ımi.'!, 

yani günde Jıcnı:en :ki gem' de
v.ıe imfüihn>ştir. Amerikalıiar 
bü~iik bir iht.·nıane yakıf'.da ''ir 
günde 3 gMÜ yap:ı'b!le<:eklcrdir. 

Hanry Foıd Dcbl'Oirle yeni hi-r 
fal::T'ka ı.~:m•c;t-.r. Buradô. bu 
avın ronı:.~clan -f·\'\'Cl her iki sa
atte dört motö~!ü bir ban1ba tay
yaresi c "<araeaı<tır Fab.--:ka ta .ı 
'erimJe i~l<'dıiği ıanıa.n saarte hir 
bamba uçağı inşa edebilec "lltir. 

--- .. - c----* Vişi 19 (AA.)- Bira:; J.c;ın
de japon d.eruzc.~t!!aTı !!5 Atnf'r~ 
kal'. gem sin' bötırmışfaııctır. Bun 
l.arın topyekı'.ı" t,oniLi.tO!Ju 200,ouo i 
bulmaktadır. 

Pariste dinamitli 
su:ka•tler 

Paris 19 (A.A.)- B.B.C. Dör
düncü dafı-ede dina.nıilhe bir .;ui
kru.i d'ırıı.ı.ştur. .İ!ıısaıi.ca zayiat 
yok.tur. 12 inci da::rcd~ de bir mi 
&<a."1: ~uş. 1 palis \'e geçcn b;r yol 
cu ö1m~ııür. Fa'\ler kaçmıjlardır. 

Güzel San'atlar 
Akademisinde 

(1 juci Sahifeden Dl!\'Dm) 
Kızday ve Evkafın t Akdenizde YaH \"C Be1e<:Hye Reisi Dr, Lüt-

Ac.haneleri 1 cı iuci s:ı.1ı;ıc<1en D;'\amı f; Kırdar da yi"e bu y·Jıdönüınü 
T :ınaJr.iıı:ıe da.ire!Jnin buJ:unduğu kıs şeref:ne akademide bir çay zi· 

CI inci Sahi!eden ııevıım) ma bir torpil isa!ıet etnıi'f(ir. Ge- ya!eti vermiş ve saat 21 de de 
miş olacakltır. mi lbuırun iizerlııe karo.ya oıurmıış Df!'\l\et Konsıeı:<Vatut.n ta.rafından 

rur:er t.a.rartaın ayrıca Mhanıelerde tt~ t d 
kabı r.zand 7,5 kuruşa •""* ye!Tbt'k t ur. 26 ki§ilik mürc> a ın an akıaıdemi bahçes'nde Antig.-:~ıe pi-
•~•ıl.rııası ııa <11i9ürnflım«<todir. Bıı Rizoe1i s.,t h ile makinist Eyüp ycsi tems!l ediim.ş1ir. 
ou.relle fakir ı••le>•ıe giı eml!Y<>n ka· Ö?.rtıüırk şdtit olmu~ar, atl'şçl AK Tiı1'kiyed<! şimdiye ka-dar açıl-
zar~I=ı mahdut vaıa~ da ucuz d.e ağır şeklide yaralanm~ır. Di- m1ş olan gfuel san 'atiar sergtle-
yemt'k temin etmiş ol•caklardu'. ., '--·• • ku.t<l ı 

Bu h=ta Kızıby \'e Valdlar i· ğ.r mü.re"'e"""' arııasız art· rinb kemiyet fübarile en ı.eng.ni 

Rus cephesi 
(l itıcl Sabit.eden Devam) 

Rostof arasında buhıırıan miıs· 
tahkem rnevkiLer şimdi a~kadan 
92vır.ilıniş bulunuyorlar. Burada
kr Rus oroularnını Stalingrad ile 
irt,batı t€hli'keye giıttniştir, 

Mllerovo kesim>nde, Aliırnın

lar gerilerle temi.zleme ameliye
sine dev<ım etmektedirler. 

Varonçteki köprüıbaılarına kar 
şı Rusların yaptıklarr taa.Tl1\lzlar 
ı:ğır zayiatJa ı:eri atılmıştir. 

Orel \'e Rejev kcoimJ.crtinde de 
şiddetli çarp:şma!ıar obıaktmur. 
DO:'EÇTEKİ RUS KUVVETLERİ 

Xl'~ATILDI 

V si 19 (A.A.)- Droıeç havza
sındakı bütün Rus ku .-vetleri 
ş'mdi çe,•rihniş bulunmaktadır. 

;ı::)Qn ha\'zasnıda ise ,Alman u· 
ça'kl~<ı garlurı \'e a:;ker yüklü 
trenleri borribard:man etmekte-
d:ir . 

İstanbul Fiat Müraka
be Komisyonundan: 

İ!fuı No. 174 
19 T~nmrz 1942 gününrlrn 'Jba-

f'~:n % 40 rütubt:'tli ve 600 griil:Jn .ıı.iit

Jeti1ııdckl bir ad,:t ekınt·ğin fiaıtmın 
4'16• On altl Kli.ruş olarak te!bit ed~l-
C"ii iltı'.1 ch·ıı·ur. ıt7786:+ 

Deniz. Levazım Sal-nalma l 
Komisyonu ilanları , ______ _ 

750C-O Adt t Küçü:c kenılk di.i.iillıı 

65QOO > Büyü.;<: > • 

m.iş1i:inlır. dan , .e güzel san 'ot!ı2.rn1 bii~ün 
Gentlnin l<unarıknnsına çalış!l şuıbeleriııin en ahenkli lir ~kılrle 

makıt:odtr. iımtrzac'le vücude getiril.mış oba.n 
V A Z İ Y ET sergi, ke~'fiyct 11..ıkımmdan da 

u ınci Sahıledeıı Devam) .rnn'at meraldlılnınt talırrım ~de-
Alınanl•rın V~iJmıırada girdik· cek kad~.r olgun ve doltgu11<1ıur. 

Jorini di\n y:uımı~l:k. Vwıoşilof bu;r&· Üstad İ.'mail Jiakıkı berin ida-
da ~Jiltı için <snıi luı!e ~;lm bu resindeki Tünk tez.yini sa.n'atlar 
..,;ıı:.; LugavS:.ti şehri C'\.,_.e1ıce 40 bin nü- subesi11in çaıı~alarını g.ögtere11 
fus:lu bir ınl·r'a ~hri idi. Şimdi etra- ~se 11:er sC~\~·rci1crin bil.has...-;a ta:t-
!uıci-aki zen.g:n köınür ve ınanganez dı.rlni cellıetn~t'.r. Pro.!es.ör SÜ.-
madenleri ,;oyesOde ~ scnelüı: plA-
nin ta11bikalı oeııılarlade 20-0 bi:l- nün •efliği altınd<.ki garp tl'z,ı;ni 
dan fazla nüfuslu. b;.r ı;an~i şehri ol- san·a~ 1;ar kısm:ındaı garp t~ciği. 
trr.!'-itllil". Ayni ~'~~ b;ı "4>raklar ne- ıniIB bir renk veıuTı.C;k er-Aşes.1; 
Z"'1g:n hı4>ui>•t l>Ölı:N<ld>r. goze çarpııyo."Clu. 

Ruırlar, bu ~J'<ien t•tc:ll<i.kl<mni Te:ıı;yini san·a.ıar ş.ıbes'.nin 
henü-z sôyic-$'.)Ulll'Sa d•, M•!lerı>va- Seramık atölyesi tarafından har 
nın C• uubur:da i;ddctli n~ arr-:ıf"ler 

'""k •~- · z:ır!anarak tıeşbır edilen esed~r. v~ ;no görr, " ·~·"1 oJm:ııa-
rı mutti<:ür.do\.rr. ;ıkadcn~dnin en ·yeni şubesinu tcş-

Har-ck:ı\ bv,-ı,, sryreder'"""· k;nci 'kil ~d-en hı kısırım kısa b'n· za-
<'LP~'le- n1~·!t ::i ce ci t-m.rnb-ıetn mı:.- _"TJ.anda n1U\'.affa:kl.}·ete do.ğre ne 
hafata etı yo'", İn.ii~:z KWn.C ·::.ı PW"- kadar jle1'1emiş olduğuna cnn-:ıl 
ti!'i ikı.nci ("('ıllıe ..,ttycn, btr bey nr~- bir ric1JJdir. 
ma 1ı~n·ttıi• g~bi, Londrildu.kl So,,,.yet H-evkC'l ~cbesindck: eskiz1<-·r, 
Elc·ls< ~la· l<• de a,yo ın:.!i.Q·lla çorç:J< 
zı:;a:rct etıri~liT. Cer.'(.~U"e .}:ayna.klı rcs:m şt: Ces:iır.tin gradör '\·e yağıh 
p·r hal>ı\r l·lçin'n şı~l't~i oLr ctıl kul- boya taıbiol&:Jrı da aynca ö~e-
lan.dı~ını dıı il[t."l' edı,ror. _ğc dcğ·er. 
, Afr•:rn ceıJhe&<><le ise nz,yeıte ö-- Sergi.ııin en dıkk2.te ş-0·an kıs-
neroli bir değişildik olıumıştır. mı, mimari şıılbesi tarafıll'dan '-ıa-

MıSlf cephesi zırlanmış olan ese~lerdir. D'p!<>-
{l inci Sıı.!ı•!e<le,, Do•vam) ma _kçvfru·una iştirak eden tvle-

harebesi ~eklinı ahmştır. Alman· be tarafından h&ı'"lanmış bulu· 
kr ikir:ci bi.r ham.leye hazı.Jrn- nan projder arasında çok ınuvaf· 
maktı.<lırlaı-. fak alanlan ,-a,.dır. 

T<>bı>uk ye B-a1'<i'ya· telorar bom- Sergide 3000 paıx;aya yakın C· 
balanlT'ışür. Tubru'kta bir l.eYa· ser tesıhir ediliy~r. Ekseris· tale 
ı_;m ve biır petıml gemisine tam beye ait olan bu eserlerden baş-
~ı:l::etler onıuşlur ,Son gemide ka, proicsör Leopd-! Lev:nin ve 
ve depôla•da yang:nlur çıkımış· foteığraf atöl~si ~efi Zeki İzerin 

knncet~Ni lı&kkır<la bize kat'l lır. · . 
Ocnubi Afr:ka Ba~vekili Mı· hükilırnler yene' ren iki salon var 

ı-E"al Sınc,ts k'.ncı bir motör!ii d,r. Sergi 15 gün :ıı;ık kala= ak ve 
ıGıır<'r,.n daılıa te;Jkil edileceğini h.::ı rün srnt 14-18 ara.;;nda ı:.c-

~500 ç ft kcpça 

ıc k ltm mn.~ ... :nP. yf'(b!k 
11. > > , 

·:samı \:==~= .. =·="cın===4=~=r~.===========,===========z=i=c=b=i,=e=ce=k=-t=ir=_===============-
58 • • • • 
19 > ,. > > 
6 > .,. > > 

l;;o Adı\ Kotnını;er 

..;ooo wrll."l' '\.T~tka 

27(}00 r. it1f B. yük Yal.11ı.1ı ôU.,..i:l:rr.e 
500-0 C<>L Küçük Ya!Jıılı d\iğme 
ı ooo > r"'llan "'k"'1-r•k 
400 l\ft. :ıvtat ]\1:u.şs.mba -. 

1000 A<le-t İ.;:le'O'l\'li çıpa 
lNO Mt. Çt'h>k tel 
1000 A<kt ÇPlik tel raptiye 
1070 , Şapka tipPri 

3-0 Ka'.ern Muk:ne ycdı·k aksamı. 
Yu~-ıd:a cins \·e mt.kt:ııları y:zılı 

t:19» k: lı m tr.ı tel'r ch'kS m lı:emeniu 
21 7.9-.\~ ..Sa'ı günU saat 14 ci:" K&s!.rn
p::ı. d D· rıiz !=\.:tın Alm::ı. KQ'ln.i-tyO
r:· "· pa.zadıgı y'.l.pıJ;;cafınd:ın i:stek
hle, irt belli «ü: \'f' Eaattc rr.ezkür 
~oı :ıı.. ... yvı:..ı 11 . ..ı.ı .11.~a tl::.rı. c77Sl» 

ı 1 rrv!tt rnniırtlları ve Umanları İşleinıa U. Maresi ilanları 
l\.fuharnnlı~~n bf'deli 6000 (al!ı bin) lira oian 20000 (yirni lı ,..,,) adet iI·t ta

r.Ilı demir to.;ten> lilma.ı (29 Temtnuz 1'12) Ç::rşanlba gün;! sa t (15,30) on 
brş buı;ıJlı:ta Hayd:arpaşada Gar b•o""ı d:ıhılind<".,.i korr.isy()I> tar lmdan 1"1palı 
u:-f usuliyle satıın almacakt~r. 

Bu i'Ş(' g.tnne.k itüyc-ı1lt"rin 450 (dörl Jiiz elli) lir~ ~?k muvt~t terr.-ınat, 
kanl::nım tayin ettiği Vt~1atil tekliC!c rini nnıh~vi z.a.r?!aı ını ayni gün scıat 
( 14,SO) on dört bur·uğJ. kadar koımi"'YO!'l R~ls! ,.lllf' \"f'lm(;lc-ri l. rnd~r 

Eıı ~ ait şa.ı1;zıarr.elt:r k.orrıi~yondan ~ız v!.arak <t..ı~ıtı!.n. ~t..ı.a~.:-_ (74~8) 

(B,\Şfl'Pıı.~nl rten D ... nı\ 
bii~ üt< faydalar ummak hal..ika!en 
yerinde olur \'C bıı memleket mü
nakale kola~ hğı te-ınin edildiği 
takdirde fe\·k:ıli>de tabii arızalar 
dışında daim• k.,ndi kendisini 
bcsliye'lıilir. Sad<'c•. 1.-krar vr 
tekrar sö)·leme~-; \ c t.clirtnl<!yİ 

faydasız bulma~ız Li, lıer~cyin 
lıa~a lıükıimet tedlıirlcrini ~ağ
lıyıcak, fey'le ve UIU\ affalkiyete 
götürecek olan nt.aııda~ın karşı
lıklı anla~-·~ı, fedal.iirl4;ı. ınilli 
~uur-u 'c dilz!rlin hareketidir. 
Eğer ınü:-stahsil, toptauı:r, aracı, 

Jiü~i.ik \·e biiyük e~113f, 'atanda~ 
lıiiktımetc yardım .-hnez, çarlılnr 
i~-i ve selaınelli işleme_, c lıcr tcd-

1

, bir tek tarafh kalır .-e h1ında11 

ırnenıleket bün~·t'~İ. \·a.tan stılitfueJ.i 

.zarar g~iriir. E~rr bu m~nılP.ker'..ia 
(~'1't, ıwhat, L.a.vg~w.. Jriir ve 
ınii ·takit ~·a~anı..ık, harbin te:."irle
rinden tn:ak kalmak istiJor ali 
milli Hlr k ve •ınıru ~~-in Y<> 

her !}irHi hu~u..,ı nıtıtfaat •nıiill· 

haLartn ın İİ.!tiinde tu1ıarak dnlet 
tt'dbirluine ~ ardıııı etıni) e. nor .. 
nıal ~artları idame e~ Jo,ut~ e f'°rt 
fert mecburuz. 

Siikrü Sara.,..ğlu menılclr.ct ikh 
!o;atİ:iy2tı ic:in hayıtlı, uı:,"'"'' ,., 
feyizli JOlıı açm~ ve ilk adımı 
atn,f)tn·. Bu adınun itinde ~-iirii· 

ınek se!fıılM!'tin ı.1 kcııdi,idir. 
ETE~l i7.zı;T HE, 'iCE 

========================-===========================.::.c==s 
Bir. lokantada 
dans edilirken 

pist çöl<tii 
Dans eden gençler 
kazayı acaz atlattı 

Atılay'ın elim kayıbı 
(1 leci ~ , D:-va..-n) 

a! OCcı ya PJ hn ' . . .5 fllJan 
oıan Yıldm:y b ~ 1 

.n(.-. k.ızaga kx-. ba dfn 
939 da oo:>a l,ndl ı ~ v• !140 
':ıız..T. te gırı ti. S .de 9;)-1 !1\1 

aıt.nd. 1210 lıon ıell)'OR>U. S · °""· 
su ustı1nciıe 20, su 1t :.d 9 m \dl. ı 
tane ıoo n-.1•ıne!rr , t.c.p, ı t..ı>e 20 
ıniliın<•tr.ı:ı.: .,ça.1ııo;ı, r lopu ve aU• 
tane 533 lük 'IDl'P•I lro\11n1 ,.an:_;, 

Dün gece, Yardın s venler Ce

miyeti.nin Bayan Lüt.fi Kırd.r 

hi.maycS.:~dc Sıır-1,yerdeki CanL

balı:.0 lrl<~11tasında b'r kaza ol

muş \'e gecenin sııat birinde dan

seden'lerin aı';rlığıl'.'.a dayımn:ı!· 
yan p:st birdenbire çök.mil--tür. 

Çöküntü bir buçu.k metre dcrin
likıte e>!ma ,ına rağm~n hiç k,:mse 

yaralanır.:.aıış ve kaza ucuz a1>
l~:t•kn~tır . 

A.; ,; ciı>:>len bc nan \'r Ahra~
<!;ı. 1•P:lmı.ı olan s· .ray b,.gün M~ 
tr..i"tlı·dtz'. Ho.1itl'e y ptl nıs olUD. Yıldı... 

~P bJ.111 yi:l7.ti-ndcn rr.o~lerl g~me
d{gi içi:n h~"..e gZ 4:-mt..ttifL.r. • 

ı\JQi s~nlfta?J. s33ılan "\"'C liraı. diihlı 
L'ı;-fQc <>lı:.n Balırey, A '=n:nıyeye. ıs· 
ını: _·la~4. r~v..:at ibn1;l todil<!1kt 
SN"W'a }\.lmanşe. ha-~.e g -ınıcc bu 11:c
ır.. )' l...""ttdi tiJ.o.snna i :.k eYl• liş v• 
bir rıv&.Y'(·te .ı:&~ o; bı.ı et . bı..(... 

mıştır. 

Bir gü·n·-d-e~B-e-lediyel 
cezası verenler 
Eınni.yet r.ılancı şube memurla

rı, liDll b: r gün t~inde 6 dil~nci, 

46 tram\'ayrlan atl.~·an, 6 muhte

lif suç iŞli·}·en !,l<)för, 1 OtCtmo'.:ıJ 

saıhıbi ve 2 ara.ha süı·iicüsil ceza.. 

-llu ı:f.lc...,'i! k zad;t.ıı ""'"" .,!lırC* 
•V sını!Jndan S. • "'3y :ı. hl"'~ bit.. 
n:emiş olan 1:·ıldıray k:ı1 "TY!i luııu.

yar. 
ıcA:tiay., ın muban:lk eıı:t.ı - 1J1 a ... 

7.İZ h.a.t:t'aJ..a.rt nı.:!f't '$i:.'n ruh:ndı. e
bı<i')'m yaş•y&cal.:tır. 

1 arul ıc rlm ı şl a.rdı.r. 

* Viş. 19 (A.A.)- Harbin baş 
lar.gıcındanberi japon aen:z ve 
hava kuwctl~ :~:_n battTdıld.an 

ıgenülı:c:"1 'tıonila1Dsu l.S--J0.000 i 

.aşmalııta<iır. 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu 
Müdürlüğünden: 

Ki..~ c.,\.1~" Ki.o Çok» Mu'ıaınrı:on Fıat1 Tuta."'l İJı:k: T~ 
Kuruş st. ı....ra Kr. Lira Kır-

------
Doğl:ç e~ 
Kararnar eti 
Kı.ızu eti 
Sıg~r ~t: - --
sade ya.g_ 

Zcy't.irıyıtı:! 

Zıy1in 

Sabın 

Pirınç 

Patateıı 

K. Fa.su 1ye 
Nolı:.ıt 
'\·~§-il Mcrcımt: 

2500 
1500 

Buu 
600 

1500 ---
6~U 
"iOO 
700 

4000 
5500 

Kırmızı mf""C•tnelk: 

3000 
2000 
1000 
ıooıı 

170 
160 
ıs:ı 

135 

4100 
!400 
1550 
ı:~o 

705 

2000 215 ____ 4300 ---- 32_3_ 

70-0 
8()11 
800 

5000 
5000 

---

125 
70 
&8 

65 
~o 

2000 27 
1000 35 
600 27 
200 31 

875 
66) 
70~ 

3250 
2000 

540 
350 
256 

G% 

161 

244 
150 

HP 

K S$n ___ _ 

1500 
noG 
500 
2oıı 

25r o ____ 690 __ _ UOtl 23 ----
Pt:Y"'r 450 500 1 •• 610 

250 300 192 576 Ka~P: ------- --~------------~ 
500 600 117 9J6 K. Şeker 

'r. ŞJ!<er ıo~o 1soo ____ 91 ____ 1:.45:::5 ____ 1~0 _ 

YU!IY.JJ~a 10000 15(100 5 750 57 -----
!B~ pall:<"n ıcoo 21)()() 8 160 
0<'\3 patlıcan 15~0 2900 7 HO 
·r. b8'ç,1a ir.~ııır 300 soo :?S 125 

• > yet 11 &00 1000 il! !?O 
iç arak> bt.-ı.e iy& 20ô 30tl 20 60 ı 
Kırmızı öa<-bımya 2110 300 22 65 
Y. lıatbunya 5(JO 700 :: 154 
ça • t !~ ulye 300 !iOO 25 125 
A.J •• • 900 1000 25 2:;0 
K•r W>:ı..ate, 900 1000 18 180 
0o:ı-.:.alı1< <iıu1"l1'1 300 500 20 1co 
Dolmalık biber 300 500 25 125 
1noe b.l>er 100 100 22 22 
Taze b:>n11Y• 200 300 35 105 
Kabak bn ir 300 500 27 135 
K.ıbaı!t yer!• ~O ıooo U 150 331 
·r. Soğan 200 300 ıhn'OI 3 g 
~a) J:ı.'""'1. !000 !5GO > 3 45 
ıner' ot ı 200 300 • 2 6 

1 L,-r.on 2500 4000 adeı 9 Z60 
S<ma.ıoltt 300 500 15 75 
I>-ı>" ık ı~.o 200-0 2.0 500 
Pırasa 1500 2000 2~ 440 
Lah>na 1500 2000 20 400 
H31'i .ç 30j 500 22 110 
Kök ırer._...ı. t 300 500 ~2 11 O 
T. Yop:_-•. ;.. 100 ıso ıo 30 
Y~"il Salata. 5DO 7GO 2 14 
:\1aru1 ~Oo 500 6 30 
Kamab:ı.har ~00 6-00 ı2 192 
Ba~ pngin:ıt 200 300 9 27 
Oı ta tng~,., _____ 40-0 ___ Mo ____ e::._ ____ 4o'------

Ko1c 1<.ômüMi 150 im 150 ton 4405 
rt--,g~! kömürO. 5000 5000 il 550 149 
Odun 150 Ct"lti 150 Çoo_· ___ 9.50 ____ 1_425 

Ek!=k 2:0-00_!?" _ 2sooo ~et ___ ı_o:...5 ____ ~625 __ 197 

1 Oku{ımue;un Mayı.; 1943 90'1~oa ıra.ıar b:r ....,.,ıik yiyec('k iht yacının m~ 
ıı. ~-Jr•n be&lieriYle >lk temOcat.an aş11l·d<ı gı;otrl'ildiği v~çhac 21 Temınu:z 942 
S:J• gilr.ü aot 15 de Bey<>ll:!unda İstanbul Llseler Muh:ısl'bccl' ·nde ~-•:ne:;; 
y .iJ": c gl!'dıan Wipl~.ıin >t" tomlnatlan ve Ticant Od"'ından get!tt<:f~Jeri 
be'.;o vcs~ır ,-ez11ı:aıarı ile birlikt~ beli• gün ve .. :ı.~ hllır lxıl.nnaları. <72600 



f 
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4. -SON T ELCRA F- 19 TEMMUZ 
~ ................................................................................. .. 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden : ______ ____, 

NAZARI DİKKATE 
19 Temmuz 1942 20.7.942 • 21.7.942 • 22.7.9!2 günlcı·i bugliııe kadar numaralan iliııı ~dilııııi~ olup da hcııiiz mallarını ınai;ualarıımzdan 'e bayilerden almamı~ olan mli~teril~riımize ta lısis eılilıııi§tİr. Bu nıliddl-< <ar

!ıııda cnelee kupon nmııarnları ilim edilmiş olaıı kimselerin iliın edilen mahallere nıiiracaal suret ile kl\tHınları mul.ahilinde ;,ıihkakla rını alnıal.arı saıın halktan rica ohınur. 
ıı Ol P:~ •m \"e 1\-Ieın ~ clc.et Sa.at 

.Al a·ı. 
~~~~~~~~~~~----~~~--~~~~~~~~-~~~~~~~---~~~~-----~~~~~~~~~~~~---==---..:. 

181!3 

18 40 
lP ~O 

J\Iı.ızek: Radiy:, D.ı ~;; O~;r. 1ra- ~ 
(N·.hnd E~n.ı;;~, İdat•es.nde). 
1ı1 Jt. o.: F.atıl ııey'eti. 

23 / 7 / 942 tarihinden itibaren yapılacak tevziatın kupon numaraları ile müracaat günü ve mahalleri aşağıda gösterilmiş olup: 
1.) Numaraları ilan edilmi! olan kuponlar hamillerinin nüfus cüzdanlarile beraber bildirilen mahallere müracaatları. 

2.) Ayni Soyadım bqtyan bir kaç ııüfus cüzdanının, aile efradından birisi tarafından ibrazında kuponları mukabilinde istihkaklarının veri!C'hi!cceği. J\!ı>u.11::.x.cı ~<c.Rt Ayarı \"C Aj'1.N 
ıı .w.-r le.;. 
I t;-, b ... ? At Yoı ·ı,laıının N~

ıtei..e.-i. 

3.> Henüz ilan edilmemi~ olan numaralar için müteakip ilanlarımızla tc\·zi günleri bildirileceğinden numaraları ilan edilmiyen kupon hamillednin müracaat etmemeleri. 
4.) Tevzi ekiplerimiz tar afmdan evlerinin ziyaretlerin de e~de buluıunıyan veya hen üz tevzi kuponu almamıt kims eleı e nahiyeleri mıntakıuında tevzi kuponu verileceğinden 

l 9 ı;:; :hli.lzJ.:· LiPdf ı'r <TU:rk-;ı, -ı.te-
tin ). Sô)'İ..yt!l: Orhtın Gi.!

neJ: 

bu dağıtınıya intizar etmeleri rica ve ilan olunur. 

Beşinci Liste 
~0.15 K;ol1,_na (T rt \r~ B krm). 
.:.ti SiJ AT'1'""': Kan;1rt l'Iakı. 11!~rdan 

ş:ırtc!~ r. 
Zl 00 Ko:.•4'110 (Z;r:at SOl<ti). 
2ı 10 Terr.ısıl - Kirng;ı A!lt>Sİ. 
~1.30 Muzı:<: Klrııtk Pı'<>gr~m .(Pl.) 
22 30 Jrle.rnleket Sct<lt Ay<r.ı ve Aja..'lS 

llabr-rleri ve ~!ar. 
22 45/22 50 Yarınki Progran1 ve Ka

)>l>nış. 

~ 

Mü·acaat olun~-
ca:-<. nıa.ha'. 

Rcmz;yc A~ıaıı..y 

Kasımpa~a Uzun 
Yoi Turşucu so
:-ak No. 6/1 

, Fe'.hi Bencr K~-
-------------- sım1>aşa Bahriyo 

Ga rı•me kul cac!Jesi No. 66 Y • D Yerli :Mallar Pa-

satıC Ila"' nı zı.ırlan Üsi<.irtlar 
~ 01ağaz.a.sı 

Bcyoölu Sulh mahkc· Kenan Büyüka~-
• man Eyüp Rami 

mel eri Başka ti p l i ~ l\fa!ınıduiye cad-

d 
desi No. 2 

ğin en : 1 ~1ehmcd Kafadar 
Eyüp Rami Mah· 

Sı,:r.on k1.Zı Verj:D Dı.:..~z~"'::ran i;~ mudiye cari. No. 34 
olu Agop varısleri kJr:sı SUı.,;k Rah- Yerli Mail.ar Pa
«:ıyôn. koıı Ro--.!:a. A:hc.n, Azr.Jt, P.-fari, 
Jançt \·e oğla Qnni~~n şa.yian ve müş- ~arıları Kadrk<Yy 
ttırl.?~n :ır.ruta~:-ru!ı buluc.ıduitlar1 Fı!- mağa'Z;:\Sl 
rıM,;yür.de ş?~li eski Sabun F<.brikası Ko\~atJino ÇM-ık·in
yeni Sadl:Ç rok:a!ında e~ki 8 ytni 20 oğlu Kadıköy Pa
:ı.:e .• le muz: k'<Om olu.9 ıs No. lu ha· zar-o'" No. 52 •. 2r.: • • 'I . .,) ıı, ... 
n!:l yanır<la vaıu 5, ., cepoe ı;::cnışı - Ko C' ül 
tınG.e tabm.lıı ı:ı ve tJpu kaycbna na- 1 n ag 
z,,ran ~8 k'.lsı::r metre mGrababt me- ı

1
S ılkı · Zo.ıılu BU.:,tlk 

P. ha. satlı:yesmde ve b;n ka k•y•r.e. Ada Çınar cad'dc
t1 n;J;..lı.an:'!'.nı..'nfSİ.Dde b:ı· ~:t·a A!'Ea ,~i No. 30 
~ .yuı..-ııun 12aı•'si ZtrıJ'lında açı?< ar~- D;.?\·id Bahar Bey
!Jrm.aya Jro..91ul-n~tur. Tafsilfat y.,z'ı- ko.z Fcvz:pa::~ı cad-
3-'<'d varakasınCa. ve k ~! rapoı·\..i.nda dtsi ı ·o. 72 
3-:azılJdır. 

Birinci aç::C utt,r.n"'ı 10/8/9~2 ı,;,. Pertev Kondu 
r h•ne te.s::J-..f edı'n Pazattı~i gilnü B<:ykoz Yalıköy 
6 .. at 10 dan 12 yç kadar &·yoğ!u Cayır cad. Ncı. 23 
Sullı lllalı1'..er:ıdc!'i kaiem od.sında Ahmet Turan Bey• 
B~~tttip nezüınde yapılaca~tır. Art- AOZ Fevzipa-şa cad 
tır!'"f:'a bede i mu11:ım·nen ~cy:nı;tin 
y.Jı-.e.,, yetcr....ş be-S!ni bı:1msdıg._ tak- !\~o. 38 
d·:'fle en son aı'ttırnnın ta3hhU<lti ba- Yerli 11.:ı.llar Pa
k• !<alma.< fiıl"l'e milzoyede on gün zarl. rı Aksaray 
ı.ıı .. ıJ~:ak ıkJıei. açık arttırrr:.a ı 20/ mağazası 
5/942 tarih ne müsadil Pcrşe!T'!ıc gü- Yec'i ;\!allar Pa
n ı s:ıot ıo dan 12 ye kadl!r ;cra cd;- zadarı Beyoğlu 
k"t'k en ç<'k arthr;;.r.:ı kat'i olar~:- mağu:z44~ı 

le C<~'e:-e !ır. A[tl.MJaya ~tirat: 
tde('o*.:ler; ı:mıh;. ~ kıymeti." !il~ ~liJ$c-y::1 Özsar~ç 
de y4•dl buı ğu n <"c' ' ' pey akt"» Be~iktas Or''< çc-;· 
•'Y~ m. a lı"r b:ınkar. bu n. bette me caddesi No. ü7 

:r n 'iat m_:ıat~~ ve m .i<' "'" .• l zımdı.:. I [h-;an ve l~üscyı.."1 
Jbo'.t gll:ı;"" lıı:ldar. b ! k ış v~ b.· Özu llacıküçt'k 
r ecele b.n:ı vo:' Be11..d v ~ vergı1er-lc 1 .. N" 15 · 
F k~f ıco r.~da;lara. ,.e ... r J:ii:- camısı ·o. 

: Mehmet Faruk 
~· ıüsı.:m\.i, Jıale p..:1, 20 s<"r.(!'1lk tJ-

Kap11ıı:nr§ı Sip~hi 

so.ka '< No. 20 
Af:met Güvenç 
Mahır.utpa.5a bJ~ı. 
No. 1·19 

' z bedı li \"C kada~ ·o ve tapu harç
]r rı m0.:tert~e alttir_ İiıcıle b4 deli gay
ı · ı ~~1 kı:ı•r·ine ;h c- cıJnan ta
r fından b 1 g 'l \den it:. ·ı·:l ve
rı e rk m ... 'ı. e:t .ç 'lU M.:ı!lkcı.01 k.;ı
t " öd; TP1 E ~ ~lt:Cb:.Uk!lr. ~D-
!111 ,. &> • i• n:..ııc feShc le rk Bl•rhan Suna. Yt' 
kc. ıxı.-tn e\"'\'cl t'n yiUSe'.'< tekli!~e Süle\"man Ergcne
b:.1lur.:.n itLT..Ze :l.{"'ZC!rr.ı.s olc..luğu brdel Yrn~postahar.c A
i_1r a~ 1 r2zl o!ur ise ona ın ~ e- şir Ef. cack.. i !!O 
o Jecek ve o da razı o'.n;;.z '-'"'Y ln:- i~luS' .. afu Sorn· l-Iu
: .a.nı.a:z:.a hı tr~!l yeı! gtn :udd"'t- nıarlzıl l:"'r~ p,,<--
le ;.çık arttı::zır:aya ç.k~r_:acakt Ya• t h A . f 
ı.,Jacalt ~an a~adarlar l('b!',ı . dıl- a ane §ır E . 
m;yP.c<:kt:r :rt!üuı.ycd"' sonu; (.a erı .caddes. ':?O 

- a-.:1.tı.-a.na karı r.:i.r"k ihaı" .eL.ilt- !Şcrıl'in ~ağJ.zn~ı 
cı ıt ,e her ıki hnldıe b!ı tncJ ·ha e e- ;sulıtan l-Iamnm 
d' D tcims, ·;u ;ha!~ a:a·ınıl':ıJ;.i r-ct- Meydanı Xo. 1/2 
tnn ve zan.rclan mes•uı t.ı'tuiac;ıktır. Şa..n.:ir ŞL:tıı· Sarı
iıhalP. bed~a !aı*ı vr geçen ,1ü ıh:ı·tn 0 yeı· Sarıycır cad 
yu; de be$ f""iz.: ayrıc-ı tıilk.me h:ıcet 
ka'l)1n';sum tahsil edi>'Cf'kl iootek Nn. 9/11 
f..ı·ld·ı al~ta1';-l·kır llc diğer ai.a.ıtauor- 1Bu "ilcıneltin Baı;;
l :l gayri ır..e!'d:u ~zl"T "<rlf'k h~ .l:·- it mar Sa. 1 \"C'r Or
•~ı r .. !z ,.c ır.asr2.f ve.:-~_7'."'ıy · .-ıaır tnçt· rr.c· ~: No, ~-3 
() ,.. .dı.il~.a!'ını e\·r.·~l . 1:ı~~· ·. tı:_;~tı" li\hn:er Ata Ki.J-;e
Fat · gunJn.d.en evvei ı an ha ·.ır..ıı..nıı 0;.;ıu ,..1 h ı . 

~.c ren on bc.ş garı içiT::d._ sa.tıı r. ,_ l 6 : a ~u~p: 1 

1 ... k • ,,. lb::şı:->o.l9J/19ı . ı: bl ~n a.ı.an ·c'll-e D1~~J.. __,,n,. • .. 
bi a meleri IAzırr..dır A.'«. ı,,o:.;· 1-cıc Kacirı O.ıy,JmDl 
haKl:\:-1 t:ıpu sicil!criyle Eabit "~n1a- :\I"-hınutpaş.ı ba·a 
:ranlar satış. bed1..1 t:'71ln payl 1!-. TL.l! n- fDJ!Ju JT'ag::?za.sı 
uaıı n:ır!ç b•rakıJacakli"'·~c~-. Mt: aye- 1 No. 91 
<leye ~·r.ılt edenle:··~ but .ı salı.ş ı·ıa ı Hıkmct Er
ıartıanr.ı kab~l cı~:lş ve evveld·" v~- ger. Malımutpnşa 
rcr. .r. ve b·lorek g, J"l'i ırıt~n!<~ılo tcı- trfan·v~ cn.d N 16 
l·p hı.clur.ırr.l..i.Ş oLduk.fan aL:Jc ·. 'rck · • 

1
: 1 °· 

&OnT:l.d~::> fUr:ıı.~:-ı rr..esrr.ü olmı ... ·aca- T·brahunza'" c Be-
t dan tallplı:ırin S1t?Ş günliıoıden l"'VVC! lk:r Sul1~rıhan1an11 
ı:~.VIT'I merıh.-ı.t'ü gtızip gSrrnı•lc;i ve cad. Ece muğnz.:ıs1 
f•zJa m.ahimat sın~a.{ is;tiyen~'l IYet-li l\r!a11ar Pa
PU/44 N·>. ile Mahk•'mt ~k;.~;pl!ği. 

1
zarlan Bahçrl,apı 

ne il..""2cut t.:t:l::tle:i HAn olunur. 1 ma~azası 942/H 1 1\tehm~t Nuri Top-
-------.--.-----,baş FinC'3'1C•lar 
DF\llEDİLECEK ıHTIRA BERAn .'.\tahmu<llye han 

cK.ara ves:.ıt!l r.akli;-. c:\ rt'mcırk .:::rı N".o. 3/4 
ôı,;L~ ç'ı>:"n ıı»Uallı kup]aJ> >İ. lo!<ın- Hayr. Doğu Ye ~c-

ı ihtlroa rr.ıı~s İ!it:'5at Vt>klıletin- rik~ Finca"'cı';Sr 
d-e.n it;Lıhsal edilmiş o!an 22 T~.....::.muz 
1936 tarih ve 2202 No. Ju •h\lra bf'ra- fll"l>mudiyc han 

t'\o. 1 tnuı ihtiva f1: ti{::i bu.ku1':, bıı kpr.rr 
tı~k::ısma devir \:<-yahut icadı Türir-'
jıtde mflvkıl f~ile koy::ı~ak ic;i11 salah:
~'t dahi ,·cri!<)I>;loccği tı ki'.! edil
rr:e~e o~nkla bu htm.f a f31.'a 1!"..<ı
'l'Vn""t e<f~. k lstiyenler:n G· J,.tad.-ı.~ 
A."11..ı.n lla nl - 3 Nı>. lara mürac.:.a!
lan lii::rumu iltln olı..;n r 

Ze-ki Zenin \"e or· 
ta~, Fi·ncaııcılar 

Yusu!yan lıan 

içir.dc 
Aıbdülvl'hap Şelı

re1ni . .n Saraynicy
-------------- da:ıı cad. No. 3i 
1i;J11p ve Bqmuh1rrtr. Etem i:aet 

Benice - Netrıy:.t Dittk!ôrü 
Cevdet KAR '\.BİLGİ~' 

60N TCLGLU' Mi\TBAASI 

Hüseyin Hilmi ve 
Sü1 eyın.an Sırrı 

Kapa:ıçar~ı Ay· 
nac.!a.;: No. 5 

• 23/7/942 
Perşembe 

K•ıp<ın No. 
226801-2:!6900 

~28001-228400 

278001-2';8700 

• 
23116fi-28131i0 

2ro301·28341"' 

321001-321'<95 

~32751-532850 

3",föf}l-356700 

141ZOGl·!l2100 

413101-4 rı200 

~14201-4!430J 

4~S201-H&COO 

400001-1 J 000 

509001-> 9100 

5101G: ~!OjOO 

454001-4:4100 

453101-410251 

. 
4 "ı ~ 7'; ı -n ~.)Ot 

476001 47G500 

4S2601-4&27CO 

454001-4~·12CO 

l86201-4SC400 

:il2001-51~600 

518601-518900 

521901-522100 

524101-524300 

526-301-527J00 

54.3201-543600 

549001-j49250 

552001-552200 

534201 ·554400 

556001 -556300 

24/7/'iH2 
Cuma 

Knpc>n No. 
22G90l-227000 

228401-22330(} 

27b'01-279400 

~1Jôı-2a1 ıoo 

:.'!83401-28330l 

323001 ·328751\ 

532861-532951) 

356701-3[;6901) 

412101-412200 

413201-41330() 

414301-41440:) 

4:>9001-439501) 

451001--15'.?.000 

4,~QC1·4ö3300 

476€01 4ö7~0:) 

-ıa::ı 51-482900 

·!54201-484400 

4P.6401 ·436600 

518901 519201) 

;:.~4301-~N5C~ 

527501 ·5~B700 

543801 f44~00 

549231-5-l!i:iOO 

5;;no1-552400 

554401-554600 

55630l·!i~>66110 

-

27/7/942 
Pazartesi 

Kupon No. 
227001-227100 

228801-2W200 

279401-280000 

2S1401-281500 

283501-263600 

3287öl -32.8400 

532951-533100 

3369(}1-357200 

~1~'2()1-412300 

413301-413400 

" 
4144-01-414500 

439501-440000 

4Ai4001-46;;oOO 

509201-;';09:'(10 

f-10901-511300 

454201-4)4300 

47331)1-4'3600 

477201-41i500 

482901-~330:;() 

43660 l-4~6<,00 

!'13201 51:,300 

519201 -.rn:;ı o 

541301-5H900 

54G301-549750 

522401-5•ı2600 

554601-554800 

55660 l -~ö{;900 

28/7ı942 
Salı 

Kupon 1'\o. 
227101-~?!?QO 

~201-229600 

342262-342MO 

~81501-2~1~00 

2a:l601-~837(•0 

329401-330000 

533101-533201) 

J5720i-35i400 

412301-41:400 

413401-413500 

414501-414600 

46800 l-4f.8"~ 00 

465001-466(•00 

509301-"09400 

511301-·ı 700 

454301 45~4• o 

4Gfı.iGI-4:ı57 'l 

4"17801-4784 o 

483051-4P32()0 

~84601-484600 

5195 : 5 o o 

fı2470l -:">~~900 

129901-531000 

;44901-5~3400 

54:l75!-~50000 

552<ı01-55~~00 

554801-555000 

556901-557200 

Müracaat Edilecek Günler 
29/7/942 
ÇaTşamha 

Kuı::on No. 
227201-227300 

229601-230000 

3·t2801-343400 

281601-281700 

283701-283800 

336001-336600 

533201-533300 

357401-357600 

412401-U2500 

413501-413600 

414601-414700 

468501-~69000 

466001-467000 

5()9-101-~09500 

511701-.'>l~OOO 

4544tı~-45~500 

455701-155850 

473U01-474'.!00 

•!iB !Ol ·479000 

483201-4~3300 

434G01-4a:;~oo 

487001-437200 

'll140,-5f5000 

;)19~01-520100 

524901-5~5100 

531001-532000 

545401-5450~0 

550001-550250 

552801-533000 

'J0/7/94'J 
Perşemb~ 

K upaıı N' u 
~?;301-227400 

230001-2::NOO 

281701-281&00 

283301-::83~0•) 

3SC60l -331300 

5'.l.~101-533400 

357601-357800 

412501-412ıl00 

413601-41370') 

414701-414800 

469001-469500 

41!7001-46800-0 

509501-'i({ı600 

560001-3 NOO 

4'>4501-454~0\l 

474201-474500 

• 

4'i9001-479CCO 

4R230l-4cl3< 0 

4S5W' -435~f·O 

487201-4,\1400 

[• '001-515600 

r;::CılG -~20400 

f229-0l-5:!310G 

525101-52fı300 

536001-5:i 7200 

54~01-54'i40(\ 

&50251-550500 

553001-553200 

555001-555201) -, -· 555201-555400 

557201-557500 557501-557800 

31/7/942 
Cınra 

Kupon No. 
227401-227500 

230401-230300 

452001-432700 

281201-281900 

2339-01-~84000 

337301-:l38000 

533401-533500 

3j730l-333000 

412601-412700 

4.13701-413800 

4·14801-414900 

469501-470000 

49~001.4nooo 

:>60401-:iG~nco 

4~2001-472150 

411301-414800 

·'.8'i 401-487600 

515€01-516200 

5~0401-~20700 

523101-523300 

525301-525500 

537201-538400 

:HC401-n460UO 

550501-550750 

5532.01-553400 

555401-555550 , 

557801-558100 

• 
3/8/942 
P:ızactcsi 

Kupon No. 
227501-227600 

2:ıoce>ı-2:ıı ıoo 

4~2701-453400 

28190l-2820lJ0 

333819-33"l900 

402001-402<00 

53350 l-533601 

• 
358001-358100 

• 412701-412800 

4!3301-413900 

414901-415000 

470001-470500 

4.930(,l -494000 

509i01-5098ü0 

5608-0l·~ô1~00 

4C>4701-414800 

472 !5~-472300 

4~4301-475100 

4Stı'201-48(1800 

• 

483601-483i00 

4&5401-485600 

43j601-487800 

516~01-516300 

520701-521CCO 

523301-523500 

525501-525700 

538401-539600 

M6901-54ö400 

550751-551000 

553401-553600 

555551-555700 

558101-558400 

4/8/94.; 
Salı 

Ku.pon No. 
227601-227700 

231101-231400 

4534~1-4541lü0 . 
23.'l(>(•l·:lS3100 

333901-3:>4000 

40~701-40335C 

533601-533700 

3:;820' -338400 

412801-412900 

413901-414000 

415001-415100 

470501-471000 

494001-495000 

50!'•801-509900 

rnl-Ol-f.61600 

45-!SOl-454900 

472:...01-472450 

415101-475400 

480801-481400 

t.83701-48~803 

4Bii60 l-48:'>800 

48'i801-48800[. 

5J6801-51'i400 

521001-521300 

523501-523700 

525';01-525901) 

539601-540800 

547401-547900 

551001-551250 

553601 -55S800 

55;,701-555800 

558401-558700 

5/8/942 
Çarşamb~ 

Kupon ~o. 
Z!7801-22'i900 

~31401-231700 

496001-496600 

~83101-283~00 

3:;9817-339900 

403351-404COO 

5.'3701-533800 

358401-358600 

412901-413000 

414001-414100 

415101-413200 

471001-471500 

495001-4%00() 

~·09901-5100"0 

561601-5G200C 

454901·455000 

4724~1-472600 

4ö5401·415'i1.0 

481401-482000 

~83~01-483900 

~83201-4&6000 

'.38001-488200 

51'i401-5 !SOCn'.l 

!'·~1301 -521600 

523701-523900 

5'.'.5901-526100 

• fH0301-5420CO 

547901-548400 
1 

551251-551500 .. 

553801-554000 

555!l01-555900 

558701-559000 

6/S/942 
Per,, rr.ıbe 

Kupon Ntı. 
~27901·2~8{ıC~ 

2Jli0l·232('~0 

4!l6601-4~72CO 

!:8320-283300 

339901-sıoooo 

532001-53~7'10 

533801-5339()0 

358601-JQSSCO 

41~001-413!00 

4!4101-414~Cf 

415201-41:;3,;0 

471501-47200~. 

50800>~Ci90 il 

510001-510! 

5t:'.!001-5G24Q:l 

~ 55001-4551 co 

483U01-434000 

486001.4&ı:200 

488201-48~4-·J 

5ısoo1.51ss a 

6:?1601-:'2 l9f o 

523901-52410' 

526101-'\~f~O~ 

54~001-5~3~00 

5484 01-549000 

551501-532000 

555901-556000 

559001-55900° 


