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Sahip •• B•11nuh&ıTir1: ETEM İZZET BENİCE 
' Gazeteye ıönderilen ~wa.lı: iade e~Hme~) EN SON TEt .fLA 1 VE BABEilf.kıRİ VEREN AKŞ M GAZETESi 

Davanın En Çetini 
1 
1 

Sabit gelirliyi nası/ 1,lt\..l"o. 

K_orugacağız ?. 1 

Bugünkü iktısadi buhran içinde en 
ziyade vaziyetlerini düşünmiye mecbur 
olduğumuz vatandaşlar ayhkcı dediği
miz sabit ~clirli unsurlardır .. 

ETEM iZZET BENiCE 
oayın Şükrü Saracoğlu kal>ine• 

" iktıı.adi vaziyelle bunun.alı alfı· 
k:ı..uu mulıafaza NliJor. İaşe mad
delerinin başında gelen ekmek 
nıe,.,.,lesi müstehlik sınıfın paha
ta biraz zararına olmakla beraber 
hal safhasına konulmuştur. Yeni 
ınahsulün anbarlara girmesinden 
s.ınra herhalde en ba~ta iaşe ıncs· 
uliyeti lıükiımetçe deruhte edilen 
••birlerde ekmek sıkıntısı \"C bir 
ekmek menuu kalnııyacaktır. 

Pahalı Hya ucuz her ,·atandaş 
ekmekten olan tayini alacaktır. 
Fakat. dannın daha iki çeti.ıı lıal 
safhası n:r: 

1 - Gıda maddelcriuin pi~ aoa· 
lara arzı, 

2 - Hayat pahalılığı .• 
Başta sadcyai;, p~, bul

gur, ni§a:ita ıucrc:ınek, makarna, 
kuru fasul\e, iç b•kla, nohut ,·e· 
saire olmak Lizere ı:ıda maddele
rinin şehir pazarlarında aranıl
dığı vakit dq;ui karşılığında bu
tunabih1ıesiı1!n ten1111i ile yeni Ti
caret Vel<iUrin mcşı;:ut olduğu ~e
rek Vekiletin huğrlay ve hububat 
m<1ddelcri hoPondoki tebHğinden, 
&e•t>k Vekilin bizz,l \erdiği de

nıc~ten aıılu<ı,lıyor. Binacnale. lı, 
yakın ı:iinhr içinde hükiıınetin 
bu yolda al•cağı tedbirleri de 
öi;renmek mi.iınkün olacaktır. 
Herhalde, alınacak tedbirlerin pi· 
Yasaların gen-i~lcn1esine, pazarla
nn açılmasına, ahnı ve sa tını 
ıerbestliğiue fM'sat ''erecek ted
birlrr olacağından şüphe edile· 
rne,, 

bnlı..ran içinde 'l'azi~·etkrini d•i· ı 
şüu:ıniye ve korıunıya ınecbur ol-

Ro6tof et<afınd,;ki harekab 
zö~tcrir bari:a 

dugumıa \•utandaşlar a;ı-lıkı:ı 'l'eya 1 • • 

haftalıkçı dediğimiz ,e sabit gelir- 1 Amerıkadan in
le yaşıyan unsıırlnrdır. Bunlar 

hakkında zaın dü.şiiııiileruez. Ge- gı"lterey ki 
çeıı delaki tec:rü be de göstcrmi~- e uça a 
tir ki, zam fay·da yerine Jıattiı za- k J • d h 
rar getirmekte, pahalılığı teş,·ik na 1 yat a a 
etınektcdir. •A:yui;yat• m.t ,·erınek • J• 
ı~ümkündür?. Bu da büyük te~- emnıyetıJ f 
kılat ve sist<-m nıc:;ı .. Jesidir. Hatta. • 
bir iki defa büyük ıclıirlerde Ja- • 
pııan tevzi de™'mcıeri iyi ııctir• 1 B 1 r yılda ı zayiat 
\·er?nemiştir. I 

Ila"Jıin tabii zarurctl ri, sıkın- ı alıbeti her in tay
tıları, malırunıiyclleri dışında sa· farede v zde yarı. 
bit gelirli vat•ndaşların hayat # 
düzenini nizamlamak hakikaten mı geçmiyor 
dava01n en rni~kiil ve en çeı 'n 
tarafıdır. Hükilrnetin son karan 
ve hububat fiatlarını yükseltme i 
ile miistabsil sınıf da tatnıiu edil
diğine göre tatmini gerekM tek 

(Devamı Sa: 3, Sü 6 ıb) 

Vaziyet 
Aşa" on mey
dan muharebe
si de başlamak 

üzere 
Bugün öğleye ka.dar gekn 

lıd:er!e~, dıağu cep:hes.nde 
hare'katın art>k en mÜ'h.ım 
gelişme safhalarına girdiğın, 
gösteriyor. 

ATım~nların Rıootofa karşı 

üç istikamebten taarı·u,a geç
ııneleri, aşağı Don meydan 
muaıarcbesinin başladığına 

(DP\'&mı Sn: ~- Sil: 4 de) 

Londra 22 (A.A )- B.B.C. A~
Jıant>k d~"-"' İil' ,.,nıırn İngilte ..,,_ 
ye uçurul;.r"k gmıd" •kn her b'ıı 
boımıbardı~a") fa)'"~2 ( :Je J\on 

(J.>evaır. Sa , Sü: 3 de) 

ller saatte 
Mütt i e 

batırı!ı or 

bir 
• • 
ısı 

Manşte lrftçlar 1'ir 
deniz 

m11harebeı ı oldu 
Vi~i, 22 (A.J\.) - Abı:\Jl t('bıiği 

eon 2-l 5aat Z...'\.l1lncia 23 muıteftk. t:'ca..... 
"'~t gemiôdıin bhihrıldı~ın b~ldl:-nıot>k
te<ı:r. 

Vi\'i, ~2 (.'..A.)-Mıa>ı Dı>niı.inde A. 
rna,1 v~ İn~:' z hı! ~ t.<'' ..z •;uV'\."f'Üt'i"i ı 
a.ra .. ~..ıno.a bJr ç; J'J.ı~ 01n•~~wr. &:
İng:};z top-;~~<ı·r· hıı'•r -:nısfır. 

--------, 
CEPHESİ RUS 

ROSTOF 
önünde 
kani! bir 
savaş 

Almanlar şeh· 
re 6 kilometre 

yaklaştılar 

Voroneç'te ııe 
Ruslar .aımanıarı 
ıerl carayorıar 
ViŞ 22 (A.A.) Rosmf ~eh

ri alevler içindedır. Ruslar 
·burada fa'.<lla daya.ııamıva 

caldardrr. Alman kuvve~Jeri 
şehre 6 kilnınt>!rc y.ıklaşmış
Jardır. 
ROSTOFA İLERİ HAREKET

DEVAıM EDİYOR 
\ şı 22 (A.A.) - Araıı. ,ı:uç

Dükl'"'~inc ve mayı tar.o.!e:ırı
(J){'varnı ı; 3, Sıi: 3 del 

Japonlar Aleut 
adalarında ge
niş mikyasta 
hazırlanıyorlar 

""t.alarnı 2 ı la
rında Amerı ah ar 
3 Japon mubrl'bl da-

lla batırdıl r 
• 

Londra 22 (A.J .)- B.B.C. A-
m"<:ikıon kongresiNicki Ala<k.a 
mural:thası Japonların Afowt a· 
dalanndaki faal'yetiııin buyük 
mikyasta olduğunu söyl('mii ve 

bil\'.hare Alaska)ıa sa!J•rmak için 
J apontarın K;ska adasında hava 
üslerl inşa etımelerinin rnuhk
mel olduğll-IHI ilıive ctın:şt.l" 

CDc'\'"1nl Sa: 3. Sü, 6 de) 

GÜ n de 11 bin Sebze ve Meyva rıatlarını Arttıranlar 

MISIR CEPHESİ 

ingilizler 
yeni bir 
taarruza 
geçtiler 

Romaga göre, 
bu taarruz 

püskürtüldü 
100 İngiliz uçağı Fuka 
hava alanına bomba 

yağdırdı 
'\-":şi, :!2 {A.. ı ._ r.J ..... ıtr cepll{"slrıde 

,eıı. er. fod.' •'t OOo;gQstcrm;şw. Ro
ma Bc.clyoo;;: İl~il.izlerın Mihver hatla.
rmil taarnız ptiWer ni fa.ka.t eeri aUl
dlt · 3. nı bı}C:·'IJl k'trdlı". 

.\!AR~.\ )L\Tlll ll'A 400 MJ:IL'Iİ 
1'.-\GDIRlLDI 

Lonrt:-a, 22 (A A.) - <.B.B.C:> Mıaır 
<.'evht> ındPD &..ıllan habe:leıre eöffl 100 
İni: •Z \,lY)'a.-eoi Fırka l;ı}"Ylll' ır;cyda

taaı ."'Z. ı.:derek yerde bulunan 30 
tıoyyal"'yi tah.."P elniş v• yaogınlar çı. 
~"'. 

B ı. v ooruu•.m ı 4 gUn urtuıda 

3 ü cU dt. o mak 'Ütl.er.c ~ıthverin ;e
vazım ü U 1' ! rıa M lruhı.: borrJxı...,_, 

d;ma.'1 etrn.şt - Yarım ı:ıat devam e- i 
d I! bu wmı,. rdım11 ><<> 400 mermi a
tı' ı r Llcıa.'l<!aki tesıoıı.t tahrip o-
l ı 1 vP gems.ı r h ugratıJmış.. 

t~r 0oramnasn k, rc.d n biç blr nıu

k _,elf1de b:ılı..ın· lnıarnJ.ştır Yalnı.,. oo
v• dali topları baljriye tayyan•lt'<'ine 
ateş c.çm .,!ar , .• lıe.i f'e"I seçmek ü
""• a· "" '.k nı:'.iı rşıı!Jarına da atu 
dm ' ·ru;. B l<a.OOillel'll"" ı><'k 021 
dlışurı. !ı • ,....,. -------

• • 
merı a arı-

ciye Nazırı mü
him bir nutuk 

söyliyecck 
L YJ.d", 2:! fA ." • .) - 48. B C·• !\I. 

Rııı.\' • dün g<izt~ıler toplınıtısm
Ga A:-ner itan H.aıietyt,ı Naıırı M. Hul'ün 
bir ıi;. ,efn<· kadar ciür.y;ı vaziyeti hok
kın-.:a n1ühin o~r n ıtı.»;: söylıyf<..'egini 

bE'' 1 eunı:t..r. 
A.11\,·rt"aön Ha ·c;ye J\a.zın bu nut

~ ·n~a bf>şP:':yet.:.n en.-mı.y"t' '°" d'ı.-.y· -
n:n he1 ~c:..ra!mıda htit'tl"lyet itibe;.liylı• 

harbi k01ı.anm.;_"lıo nl) o!-Ouğ'll':lu 1!01.d .. 
e#eo :tor, ,;.__ __ 

Hayat pahalılığına gelince, bu 
davanın en çetin hal şeklini i~ine 
alan bir safhasıdır. !\femleketi
lllizde hayatın normalin çok üs· 
tünde ve gerçekten dikkati cel
heder bir mahİ)·et içinde arttığı 
dün de yine bu sütunlarda iu.h 
ettiğimiz gibi aşikardır. Bu, niçin 
bö~ le oldu?. Bunu münakaşa et
in enin bugüne biç.bir faydası yok
tıır. Faıkat. pahalılığı izale etme· 
Din ..e daha ziyade yükselişleri 
önlruneniıı, )·eniden ucu.:hık te
ırıin etmenin imkanı var mıdı.r?. 
Miinakaşa ,·e mütalcasında fayda 
olan nokta budur. Bugiinkii sart
lar ~inde \'C karşısında hayal; ka
pılmanın, ucu2luğıı fe,·kalade dik· 
kati çekecek şekilde geriye getir
nıl·nin iıukiını ka?n1amı~tır. }~sa· 
•en, hayal palınlılığı tek sınıfı 
nıüte.., ir etmektedir. Bu sınıf dn 
adına: •Aylıkrı• dedi{:imiz sabit 
gelirli . ınıftrr. ·Yiıni ıucnıur, işçi, 
Oıtitt•kait gibi mua~·~·ı.·n ü~ret ve 
Ubit gelir mukabilinde yaşı~-an 
\·atanda~lardır. 

misafir karnesi B b h " " kontrol Posta, Telgraf 
sarfediliyormuş u sa a anı memurlarının 

600 gram ekmeğin 16, bir kilo 
•1111 160, bir kilo patlıcanuı 50 - 60, 
bir kilo domatesin ;;o, bir kilo fa
ıuJyenin 60. bir limonun 30, bir 
deıueı maydanozun 5 kuruş ol· 
d~t:u; hububat maddelerinden hiç 
lıırınin ,erbest bulunamadığı, ka
•ııborsalardaıı bir kilo yağın 450, 
bir kilo pirincin 130 kuruşa temin 
•<filebildiği bir zam.anda bu sabit 
gelirli vatandaşlar dışındaki un· 
Surların Jıi~bir zahmet ve telaşı 
Yoktur. Çünkü, sık 'ık tebarüz et· 
tirdiğimiz gibi herkes aldığına ve 
ıl~cağına göre elindeki metaı 
kı~metleııdirmekte ve hayat pa
h.aJılığı karşısında geliri ile gide
\tmi hatta fazlası ile •ve biraz da 
".ur aba_lıya derecesinde• denkl<>ş· 
tırclıilmektedir. Ualbuki, sabit 
rclirli iı·in kıpırdanmanın imkanı 
~·uJ;.1ur \'e u1e~ru ha)at düzeni 
hn~iiniin şartları kar ... r.sında halli 
ak anı• tır. Bu tiıı vatandaşları 
~B..i.rl koruyaca~ız?. İşte güniin en 
Onrınli t.;orusu hudur. 

Gürülii)·Gr ki, bu;iinkü iktısaıli 

Şehre ller gln b 11 
kadAr mfsallr gel
me4iğlndeııı, tabiri· 

kat yapıhyor 
İcı 7 ..; ~I.ıdıJrJO~ü, ist.u· ba1...'*'a nıü\"ak

ka~ lc.ır~e ..,:;ı~t~atının ~Xlklui..:.11t:ı gi>-
ı rt'rek. bu husUdta tahk.Jkat yaµıruya 

li:.cı :tı' vcrmı~tır. Bir günde rnı.hte!ıi 

iaşe burolar .... t'Jdiln '\·ta·J.f•11 rr.tı"!Vakikat 
ka.rntlrr on b;n ıı..: -On blr"'bin ara:..ında 
oyn;;ı· uıkfatiır. Şehı·in·:~c hergün o~

ğP.r mmkıkalaradn bu k::ıdar tazln ml
iiafiL' 1g~l.ec~~i ta.hıııin t'<ii.lmedıg)nd-en 1 
ınt!L. l-ŞH · ı~a bl,\rula ın~n bu ka.ı ne- , 
ll•r. ki.nılı.-re vo n~ Sl:.tlic ve:ı.:ti:fl\.fC.ri.ni 
tah~t:~a b~~ı::rr.ışlardrr. 

İAŞE BELGELERİ 
Bu saba.hkıi bazı g_tetı'lec-. iası• bı:!

ge!o'rln:n yakında halk• dağıtılma ..na 
bnşlanat'oı:ğ'ı..nı y;ızmışfan:l.:r- A!aJ,;::ı<lat>

lar~J~ yaptığmıız !:ıti:<.;kata g<>re bu 
hususta şimdili.k bir karar yo~tur. J 

KISACA -
Ruzvelte yazılan 

mektuplar 
Bizim malımla, 
- Amerikan Cu.uhurrcisine bir 

nıilyon i~çi ikiod cephenin açıl· 
ması için mektup yazmış, gördün ..• mu .. 

Diye sordunı. Gülerclı.: 
- Eğer bu mektupla olacak iş 

olsa)·dı 200,000,000 hık Rus~ anın 
kanla ya21lı istidası ile daha ~ok 
önceden olurdu şekcriın .. 
Cnabıuı ,·erd~ 

I'.. ŞE.KiB 

yapılarak bazı muh- maaşı artacak 

tekirler cezalandırıldı 
Manav ve sebzecilerden alışve
rişte mutlaka fatura isteyiniz 

S<'bze vn r.ı!?ıy\l~ In·Jertnl pP.rakeıı

d.Pci~e:lın gıı.!yi guz1; yu clln-ııeını·l-eri. 

için 1&1;.ıra u ..ılu. ._f> sa .ş J'llpl:tt,ı~ına 

dü~ıdf"n itJ(ıJ -en bt1'-!. ı.n::..ştır: 

Sebze ve ~f Y- a ll.:al1n<!c 1 rna.l ... }an 
bet· ~· b4cci. '..:" rrı.aıl'Q'\ n <:cbu:-1 o!...rnk 

tnr f. tura verilrrcktf"Cllr }ialkı:-rı1z pc
r kı.:n.decile."ICi~n ~bı.e v~ mey\& all$'
ken bu fatııralar. ı.::t·Yt'c'1c \'t' J Jtura
da yaz1Jı olan fi·1t ..:ıt'J tı; c gör: tcbt 
r-cı.ilriş o1a'"1 a!P!ıd"k· t'Ct ~!dı'ri.ı t:P,e~ 

(Devamı Sa: 3. Sü: 5 do>) 

Se 
a 

ırın Daha 
atılacak 

Ağır işçi sayıhnalarını istiyen 10 bin kişi· 
nin pek azı ağır işçi imiş! 

lll-elcdı:e tdt~ hcyctınin sıkı ı .bunl;ırd'an kesilecek unlarla o 
kontroller>. n<O'tıCCO>•! de Il'Ü1cad- civardaki di•ğer !ırın'ııra tak$JJ1U 
dit de.fala~ .;.,ıus1c pnra ct!Za,ınaı ~!eri bitirild.i~·n soı ra hunlaruı 
ça1'ptınlan ıılı1<0' t mıntakalar- simleri ilan olunacaktır. 

daki sekiz n.ınır f.l<lck.tle ceazla"- Diğer taraftan Vali ve B lwiy<ı 
dı'Mı.rnarı \"'€ bun1ar. un veri':F.:'ı..'- Reisi LUtfi Kırd~r dün belt:>diye 
mcsi kararla c t r. Ya.'nız bu teftiş lı~)'<'!r t'('İSi l\ecat. Cil~r 
!ırın}ar.n b li.ıncu.ı; ;r;ır.ıa; .. ~ıa- i'e g\irii,<müş ve frrıııi:ır üzcrin-

• rın el<mek I" • <] i'er hı" a• deki son ik; aylık teft şlerm nc-
vasıtıı...s,,(; 1·tJl. ~ <ttı'ilikı~n \'-O (Deıamı s . 3, Sü: 4 de) 

Yeni bir teşkilat ka
nunu hazırlandı 

Pooto. tdçrn! 
r.undc. tebc duli; ) ~pan yeni bır 
lıi;ilı.ı lcazır'1~ır.1 t r 

Bu proıe ile ,\.ZU zaman aynı 

ır.aJş~a kalır• o!an kU9iik me
murL:ır n tt'rf, :.lcri d<' temin o
nıa 1Jt.a<l•.r 

Gerl'k merkez 'e ge,.....1< ta~ra 
te§Aıı' ..ı ında gorü' ' m·lızuTları 
bertaraf et.rrw', po.. ... a ve relgraıf 

(Deva.ıu Sol 3, Sü 7 de) 

Şile kaymaka· ı 
mı Vekalet 

alındı • 
emrıne 

Adalar kay maka. 
mı da değişti 

v !h·~tiı ıze tM>ı olan Ş le k _n1n 
1:-J.y ~· kanı B. 1! TJ. K .ı " CUrı.ı. n 
JüzJ.m u; erine \ :ı'et rrnr.ne a,, ~
m ır 

D · r ta u"la .A~o.. r Ketms. K y
m.:: a-nı D. Ş vıktt ı\ltınalev Şile 

Kaymaa~ ıl t n t.Jy ol .ın: _.ıJ \·e A· 

dal • Ka,yr • ı:m da fo . -ıs 
Kcı.) ,r.,ı;:a t D. 4, f E tl.~ 1..yn O- ı 

ı .. n. .tı r. 

i ''Kuvvetli Bir 
ordu besliyoruz.,, 
Milli Şef dünya ahvali kar
şısında daima kuvvetli bir 
ordu besliyeceğimizi teba .. 
rüz ettirerek köylüdeıı da
ha çok istihsal beklediğini 
beyan ve işaret buyurdular r 

• 

~!illi Şef eV\'elki gün Ha;an Oğlan Köy .EC6titü;ü.odc y.,., ?U· 

!ardan birini i:mtihan ederlerken .. 

Aziz \'C !r.IİI! Ş!'!imlz İSmet İn
önü diin saat 10 da Sivrotıi.oorı şe
rcllendiırn'oıer "" bl<ı.erce halk 
tar&ıuıdaıı yasa, varoı sadala.rı vo 
•ürekli dkışls.rla lta!'fünrn11~ 
dır. Hükılmet bahçesine men b~ 

yük nılsafirimiz yo.nlıırm.ı ı;;y 

mulı".aruu '"'' g:IçU•rl kabul bu
yuraraıı: ke.ı:ı:!ilerir.dcn kııza.'lln :ıi
~1 durumu b md-a l:z.dhat a -
<Ll<tan l10lJI'8 ltöy okullarm:na te
mas etmişl~r. çroukl•nnı okullllnl 

ıderip göndernıedlklerinl ve 
l<öy•ercen ç;r,.,:er Köy En61itüoU-

(C 

süne talııb gid'p gitır.·d cuıı u
zah buyu1'1l'.uı;lar ve k rıd 1..,.,,..1 
mermun edici t"evap a~ ·"'rl'ır. 

Bcgfl.nkü d'ilnJ'a ~ğuy.-r.asırca 

kı.ovvc4 li b:r ordL be~ n ek •oru:n
da o:duğ'.:.ım:ı.=u, b1.ı. ıtib .ı ı,..ı.fç"

mlzm da.ha Ç<>k çi.ll{Ul6 ı.:.ıın 
ge!dii".ni, estl6en b~ itiu:.atları 

o!dcğun b•yı" b\. k 15 ..a. 
k.ıltı:l bir teva-kk1.ıf"' n ~ g -

n~ ha ın ~ 1~ te: b rat a.n.
ı:ııda Çifteler Köy ~ 1'~ 

mut~~veoorhen kaza !Zi..=."'! n:rru-
mış)ardır. s:vrtıı.s.,- (A.A.J 

iş ve hamle çerçeveıtinden: 

AHLAKIMIZ!!! 
-3 

A HLAK ~:ANZAJ:A)IIZ 
D Ü n: 

Alılfık nıanzaran1ızın dılinünde 1 
Türk ceıni~ctinc hakim islinn ide
oloryası, saf bir i111an. ~·uınu~ak 

bir 'ecd, berrak bir a•k tem<il 
ettikçe ahliıkımız kemalin ta ken
disidir. Asni devrede islüm ide· 
oloe) a~, hanı ~oftulat·ın dar ve 
~ara)lhk ö1itndl' uutunu feda et· 
tikçe de, alılakımııı zaaf ,.e to· 
recidi sar'alar' :'\·okh1n1akta ... 
Osmanlı dedeli kadro,uPda 

Tlırk ahlakıııın kemal çai';ı. I iirk 
gcni,lcnıc \'C fotbetıne hamJ..,..ile 
atba~ı yiirüınüş; Tiirk, yep~ eni 
bir nıcdcniyel 'e imanın genç tnÜ· 
messili Jınliudc hıri;lil anlık 'c 
cchalt.>t diinya~ma hoışı taarrıtz
da devanı edehlldikrc lıu ahliikııı 
keınal ,·eriıui nur üzerine nur ka· 
zanınış; garp alemi kt'ndi a'ı.13.k 

ve irfanını düıene sokup kar" ta· 
arruzlarla bi2i müdafaaya ve pe· 
şinden ric"nte ınerlııır ettikte de 
ahlak ••r'alarunıı üstii le gclıui
ye ba~lamıs!ır. 
Arkasına, ipekten bir halı örgii

sii kıymetinde bir kaldırım .ere
rek gaqı "nırlarını to<!ıy&n Türk 
ordusun.da Tiirk ahlSk kemalinin 
reın'Zi, Türl(lerin Da~buğuna ver
diği sözü tutnıanıı~ alıl.ik ız Pren· 
sin kafasını bir mızrağa geçirip 
ava2 avaz lrnykıran Yeniçeı;ılir: 

- i~te, verdiğ: sözü tutı'ıı~·an 
başın fil<ıhcti! 

i.tanbulun fdhinde, surların 
tepesine tek h:ı~ına tırnınnıp ora 4 

dan düşürülen ,.e parçalanan Ye· 
niçeri; \•e hu \'cniçctinin iman 
'\'e ask dolu ölii ç lıresinc kale 
nıoıgallarından ha~ycl ' drJı.,.,t. 
)., hakan Bi2am neferi, biri dof:· 
Dıakta, öbürii b.ıtınnkta iki ahla 

NECiP F • .\ZD, KISAK(!::F.K 

kın en gıiiı:el ni~h<:tini !.'t·rç-cv~Ji .. 
yor. 

Bu ahlilkın kenıal hc11ga111e ... in .. 
de, din mi.iml'sı...illl"ri. Bursadn , t-tP• 
tırdığı caıuii gf)~teren sarh&.) ı~a
di~aha: 

- Caıni gi.iLel; fuknt 'anında 
bir n1eyhane eksik! • 

Di~ ehilerek kadar ileri hir uh-
1it.k ve- ideo)(lc) a kahraınantdır. 
A~·ni de' rf."•1!11 yrdigı h"'r h kınn 
.,kmek ba"na bir l;.a{a h ıir~n 
reliılli Padi' hı da, ~·:ımbas·ı.rlaki 
din biiyiiğ:Hniiu atından !>ıU:rnnuş 
çanı arla ha~!nn a~ağı 1-.irle ... n.rl': 

- Öldüğiit.1üz zanıan hu kirli 
f;rtüleri sandukanıtıa ört~iin'eT! 
Aliuılerin a;ağındaıı ~ırı11nııs ra-
nıur b:ı:inl M"rc[!u,izr!ir! • 

D~r. 

Uulıunda tek zerre uh i~ et pı· 
rıllı-..ı ~:anan bir insant l,.ür.güı 
hluıgiir ağJnta~ak ve bütün hir ta .. 
rihe ,.c ahliık cda,,.ııa kiı.fi be· 
]erek bu 5cır'ler ye <:iz;:Jerdcn s n .. 
ra, garp ~ll"ıniuin topurlanıµ hi· 

2i rit:"at etfirnıi~ c bnşlatlığ1. ıaur• 
ruz <'evbtrinıiı:i c1in1izden nldığı 
,.c to,Jı)·a toslQ a ta pfi,ak·ı mil· 

lı) hudutlan :çine Httıı:ı gtiıılere 

kadar rla. tek kelime)lc h "' sof· 
tanın fesat dairesinde gü! ·cJencn 
ahlıikınıız~ l1ir !oılr;ı zııaf 'C' fc cJdi 
Jevlıa~ill" lan.- unnf!ır: 

Bah•i~ koı ,rmuk için fotih l'a· 
di~ahıııın )-h!,;.ında top ornh:ısını 
dc,·irrn. ilk •>rdu S\1\kn~t ı ı as. 
ker ... J.,et,·el'l'\llt J!Cf ani, t trnln 
tcll;ikı halinn• hullanan Pnı' ., 
İ·",.ln ,.<' al !5!"u,, Jnl·1ız , fıhi,"i 
,;i .. Je-mi_ye nı h~u~ \o."nıu 'k rkıi 
Şrrint adına .:C'rintı ir.<·it ıı ffc
\ anılı ha k .. ı.lırm•lor .. rn.ı..l i .. 

<D -. .......... ~ Z, :") 6 cb) 
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HALK FiLOWFU 

DENİZE UZAK 

Ben. htubuluıı d~~e ne ka
dar uzak bir ~ olduğunu 
Ç.C y"lU!DllŞlllldır. G~"" t:H. 
lojr ,,.a'adı:iır Kri<Maş, ~ir kari
'-•liiri{e. 1ıtt fikri ae ka4a1' oa.ıı 
lııir ~lııle ifade edi'yerft. 

l\lescli, sıcak bir a~m iW>
ri, işiniz.tc. çlktıktaıı 1'0111"•, .

taru.p bW kaine ~ lıir 
5"hİI gazu-0su yoktur. Sayfiye
dekiler, ancak bir veY11 ;ld ..,.t 
sonra, INı lı.asretlttiııi cliauliro
ltilirlcr. Fakat, sayfiyeye ~ime· 
miş olanlar?. 

Belki, ,,,. !!ÜLel sıWıil gazinı>-

u Saraybunaudar. Fakat, -hm 
mitbarc.k yerin yolu yalrlm. 
Bar a,ya nCJ('dr• gjdetth.iniZ?. 
Gal?ba, 111ü~takbel in1ar pli'tn10-
d , Eminü•ii antrepolann111 üs
tün dt'n geçen bir köprü "Veya 
yoJ vardır. 

RE.ŞAT F EYZl 

tstikbale ıit bir t~elli 
Bugim!_ 
Seluia merluz.in4e, lıiitiia 

11 ictt .......talarile kolayca, ucuız.. 
.,. .,., ç..ıc çat.ak psildW.lir, ..... 
lu .,·Mılarw ... &ille kadar 
liOıkulan bir aaloil pzinosu. .. 
&ı}le lııir u.iWn yeri neresi 

olınak ZCl"k1İr'?. Bunu t.yia 
etmek güçtür. Bilmiyorum, şe
hircilik mülelıassısları bu fikir 
iirııe.ıinde da~ar mııiır?. Bii
tün dünyanın liınan şMirlerin
<ie, Mıııiz üstünde gazu.lar 
•a rdMc. Ve lmnlar wa .511' adıc. 

i..tanJıal, a.wııar.ıaa l>ir tane· 
sine bile sahip değildiT. I:h-çolı: 
ıe::rler :Jbi, plilıe, kadere 1>o
yun cl;mek, İstanbuhm ıaü.s
talı.bel imar pi· mm ltlı o kkıı· 
kunu hcklemekt~n L~~a ~are 
yoktur. 

j At Yarışları 
;:::;~~~~ı Bu haftaki ı,a.ıdi

PATLICA..'l 
TAnTISI 

IlcNcı;e merıık oldu: Aaolıa, ı.. 
•11-e, paUm ManholAe naiea. 
t&ııc ile degil de kilo ile .ı;ııClıJvr!. 
Bwıu.a ~hi, ı.ir.ce, aba ol.sa, 

~erbi7e\iı1İr. Çü..ı.ü. .... t.alııle, 1 
lıir~ı.k.ları yalıııa: lıir telı: ~ 
s.l:ıbilecek ,.e lı•ıı. ı heci4ca 
ahrke,ı !didik loir ~ lmsc.ıe- j 
cckti. Ha ırki, ~im.41, nasıl 119 l 
gram pey•İr :ılıDlya al , ii7- ı 
itte, 2.';0 ı:-rım da p;ıt.lww alaJri. 
liri.%. 

st;s 
ACACI 

Küçiik bir fiılalllı'lr. viknde ıre
tblerek, siis ağa!lan yetiştiril
mesi için Bdctliye U.li::rete ceç
mŞ.. bu fiıl•nhlda ~cok süs 
ağaçlan ncreleu dikilecek Wliııü
yorum. 

Fakat, Oütilııı. caddelerde ~ 
nylar salknn sallı:mı,_ B11 ııiia,, 

.:.., ... .._ 
ye~mez mı •• 

lKiNct 
CEl'HE 

Dünya hadhelcri öyle bir man
zara ve yol aldı ki, ç<>ktanl>eri 1 
şu meşb ıır ikiııci ccphcııia. ismi 1 
geçmjyor. Ne oldu?. İkinci cephe 
nçıtmıyw mu'?. İkinci cephe aoçıl
ma a hile, libıu etmeli, ç1i.tıkii, 

b11 da, gnnül açıyordu. 
AHMET RAUF 

Bir ecnebi kumpanya festival 
§enliklerini filme "'""'" Utali 
ErnırL ıı Halkcvlnın tc~bbU.· 

sü ı e vnüı · dri ay aca.k 
O:an cf Hl şen U:le.:ı • ı fıl
me •lııak üze-re bır e<:nebi 80-

n!:". 1a kulll'panvası orıl'li.-,essili 

mlİ.sca:ıt etmişlir Fak-at festival 
şeni.il< ri .Mat.llıua:t U'ımu.m Mü
dU.-1üğü UlTafmdan Mme alına· 
cogın:!an bu müracaat reddo
lurun~tur. ----
«Hukukçular bayrann• yarin 

kullanıyor 
Lozan sulitu zaferinı.n yalöt:ü

mü olan yarınki perşembe günü 
ayni zamaıırla cHukukçular bay
ramı. olarak kuUanacal:.t.ır. 

Bu bayram ®13yısile Ünrver
ıflcde 'büyLk bir 1iıiren apı.la

ca'lct ı:r. Yann g<>Ce de cH'u.ku.kçu-
1ar bayranu> şerı.•flne Bıyek>r'lıeyi 
sarayında bir baltı \•erilecekt:T. 

kaP'a 11 rap atı 
yazıldı 

~ at yanı,la>:"ıııa en he
yeaıılı bışuları ~ haf
W.. itiloa.rl!Jl başlı} llCalk ve 1ıu 
pazar ı=-İİllil altı ~ J'&pdM:ak· 
br. Bu luıltaki lw>şul..- içiıade A· 
rap atlan ııcMOMla yçıhıcak olaD 

Jmdibp yarııpu tlüoı byıt Y•· 
pıhmıf ve on lrir ha)'fta yanl
nup:n-. E1111.lar: Se\ia (8), M ııret, 

Küçü Hilal, Kurtl§, TımNR:uk. 
TunA, Ynuz, Taı::r.ııa>, Balotiyıır 

ve 1'arllan' clar. DiCeı' bşıılanıı ka
y1 tları pcr;rembe günü yapıla

caktı.r. 

At yarıfiluına Nelen hayvan· 1 
lara ofis niçin en: yem aeriyor 1 

.Mı.ıbtelif Y""lerden tM<im<W:
dalci at yarışıan.tıR. girmek fuere 
ttelen atlardan 'baı:dıın ~ o
fisi İstarııbu\ ~İn .az :yıem 
Temıesi yüzünden bahıı= bir 
ha1d.e 'ıoa lmışlıT. Halbu loi lzmir <>-

fi;i; bu ilk.'baha-rdıt ~r~ atlarının 
heherine doku.zar, Ankara .... o
nar kik> yem ~;r. İstanbul 
arsft>deki lll'l<!IDIJ'rlar .... ilk ltl ü

nıcaet ~ dôrd<!r k.ilo ver

mek ~. sonradan bazı
larına a!'tı kibya kada.r çıkmış-
1.ardr. At saıhipleri bu hususta a
ır.aad lara müracaat e1meğe ka
r:ır vel'm'.§lıerd:r . 

Belediye Kcntroı 
ıv.ıo yılwıdacbcr;, Za.bı:ıa; Bel Niye 

1eş1t;!fftı )"OklUT ve &•lecliye Zabıt.ası 

vazifl!lini de J>01ı;4ı yapar. Fli'!tat, po
lisin iji l>aşıoıdan aşm~t.r. G><i:ı. ~ 
d;:J,>1' :kı<>"'rolü ve clıı.lr.ı b:r 90!< iş, Ja
y;ıQ,yol c bt!tit;4'<'1 &~\Uıü!eme.. Bu şeh
re, b'T Bo']ed;ye Zlh!lası ~lfıtı li
an. Yakıı t, bütıı,-e ""' t ı.,.t . 

Ban ,.erti ha.b~Iere ıöt.~. tbO danı
!)..,; e;t;niı..t t«rübier, ~a ay
.-ı bir ~ie:ı;,-e Z-ı .. l'Uli oldu
i!Uıaı dıbat elmiflir. '\~ lıo yolda bazı 
kararlar aı- ~ı<lil". Horh•lde, 
.Beledi,oe tetliıii. B· :ecı.yc _,f.."Olii, 
~ ...... fU zamıında, daha ı;oi< bisı;~
dilmelidir, 

BORIIAN CEVAT 

EDEBi Rn.UAN: 39 

IA ve GÖZYAŞI 
yazan : ' E L A M l ) Z Z E T 

niııiNa ınsıu '-·----
ı.~ Y"'!. ..ı, ı~r• laıda.I· ~r. l 
..ap o,U>cle • vnım;rv:"<!u. Tetr. ieselh
ıı .. '41 .l!iy.ıtta o .. du.luue emın o.ı.. 
md~l.)'c!...... 

.c;: f'Jn 'l115ıl o& Yusula kavu~a
coı oo y ı:.e kıo1l ın.ıo a~ ııa ala

ca3\.• "'"~ık Afıyt ete dli$ünmieyor

dw A.tı;.l. rik -ı .. ya ~z ve y<1lnıı Yu-

'F. :-rı. ı,:ıocuğ ~u hen J:!'I, daim& 
g.,:• •ı> ~ a ti k olmtı<I l;ı 1Çl1) biraz te
W'Lı bu '!Jl)"Or; ~iôsı tıafbda bır. 

oı:ı ı:i.nOO bir ~. ta<zrdeyim ki 

has llll, çılı: !lllY'lT.ınn. otlumu bira-z 
cbho eeı: gör~ • dl.re Jı:erıdl 
kı: .d:ıti .a-\~utuı,yo.Ddu. 

Ve biiylt ce 1:Unleıc ge('.l..,·or, \9usuf
Un , e K'!naoda.n Mbi.r hab~r çık-

-ıs-

Co<'"" ;u çalın<'..ıktan sonra deliye 
c! l" , U!l!a bir teharrı · ~m·1ru 

1 cay: •:r< \.t.: kı.:mJılığı ile Kcncanı ara-

:m,ya b~· 1', O da ç<>cuğu Ke:ı;mııı 
ça1dıtına mmıruştı. 

İ .tar.ıbt:\da ne kadar otpl nrs:a, 
h lSllt: birer birer- &to!.aıtı:ı:s.. p.aOO
~ı .:a ~urrrruı. ıbütü.a. lt:ite!e ve 
blasyıın memuri a nm ""1'1Zuya çekip 
bei • ~ ynpnda tı.r l,'(lellk.l.a ı:ellC W r 
ad.ım ı:Ur!ip gömıediltlcrini ar"li ıı··
JlllŞlı. 

Btıtün bu t:1ha.rriyatt11:n ı:ııtc bir ne· 
tıiC'e elde .e.d ınıedi. Yava~ yavae oğlu
nu gii:ırr.~t{'11 ümidini "k{'~ordu. 

TI•r ı.k.ırm Sevııi-.,;ı ,.ç,ıyor, o Giln

kü faa.iyE· nİ a'tllat'Yordu. Seo\'Xfn c .. 
ve ~P ıştı, ArUt .ne yap:ocağm~ 

ne d" uneeelldoi bi!ftniymdu, Hergiin 
dört ıı&l• .&Jcpm oima.mı. .Alinin 
gel."""1ni i><!do)"Or, f- mıd:uı da 
ı:ür.ül t=hlaruıcaiı:, Cmil vı·ree<'it tı;r 

J<'Y W1J'ım:•ymca ac'lml1&'1l baŞı:ror
du. Bi.r taPa.t'.wtn keftdiDıı ctilşf'.-lürken, 

l);r taraftan ela ~i d~u.ror iki 
yüzjü b<ırtıp oluyw-du.. 

Ud çalaa genç 
kızlar devri 

Gaz~telertle, bic kôçilk haber ci<u
yuı.~wn: &r 1'.ıısı.m m~ itltı-We:ri 

dı!;anıkn n,'T. H•ıı> d0la<y19'Yle c-1-
n)[)'Ol". Bt:ntann ,C"'-!tirıkne.<4' i~-\n ataidt.lı 

aeaıtye.J.er ~ c Y~•1l~. 

~ar_p Yaz iye 1~ 

Doğu cephesinde Rostof 
meydan muharebesi başladı 

(Yazan : f. S. Eski Bükreş At~emiliteri 
Sö.rl., düfÜ11<l""'' O kıada.r ~ çal- ~" ·nc1 rm Roc;k>f'daki Rus kuvveılılerinin zuı r-- ~ı.ı17....- 'ki, clbd.Jıe. mev~ Doğu ce,....esı e: -.. 

~·, ..---.-, ~1· te . ~1ıl"9 • ...-. 

111 A.llKFMELERı 
f 

Maksadı aşikar 
G<!n~. smirfJ b'r •"8.mdı. H~yecan 1 

içeı 61ru:te oiduğu d.ı hak:ndfn. beyt
C•ın alametıcrind~ ı-~u:ı. gıibi bN.hydi. 
B'-J, maznundu. . 
Davacı ci.a oldul<Ça g«>ç, efend< ln

yafotJ; bır"'1yrl<. Yanında da - b;., 
bdm vardı. O da dav~L 

· ··~'-- ~·ı - ~ ~ Voroneı ııölgcsicde mevzii mu- geri~· "larxa ke<;emezlerse, Rus-
taraftan ua, ,,..,vcuıla.r eıol<"yur, tııbü. harebeler oluyur. Fal<a't garip de- lar Rv .. "vf oıe:rdan mlJhare.besini \ 

Bocllıı nn:slllı tı ı.n- lland- ğil m~ heınm ik:. haitadö.llıberi iki kaı:,ıbettikleri tııkıdirde ceııı.;ba riı::-

Ct'lse .::tı:dı. 'J.'ara.fların hJv·~t.le!"i 
te.Oit ecı;\dj, Maı:nun A<!aoalı • ta
c:rdi. Davacı da, .İıstalllbı.dda tica.~ie 

ın~lllCUI olan dille< bir ıaclr ... Genç Jııa
dm d•. i.:11.0tnıldal<i tııcinn Jtizm.el.
oisi .. , 
Davacıya söz v<_..OJd;... Anla-._ 

başladı: ıı.ıgı. yerlt·•· ba$<s lt'k ~°'-· 'E• za.. taraf da ~u fehriı:ı kendi eknde at edobilirler. 
nııı:E>, evlen.ıCOk "rz:.ı.-ı hinec sa bulunduğunu iddia ediyor. Rusla- Rostof'un kay·bed.ı1mesi Ruslar 
ı;ııloçılan "'-· ıı:eliaiiıı: k.&ı <>]., \• • hr. · h" ı'çin ....ı.. '"'-""k bir darbedir. Bu-b_er ,.,~ babasa IOitına blr l11U9iiti ho- ra göre, · oror.eJ fe ını :ucum .,.... ~V<J ~ 
oası tut3', blr .aıetı n:ıA;k;yc• ~lırdı. ile za etme.ır artK Almanlar ıçin nun sd:ıooi, pelrol i.s'lasyorıu ol-
Z=nw .,n ..-.. W• ud ;dl. B~ mümkün cıhn.ıyan bir şeydir. m:ı.sxl!r. Alınanlar buradııııı. Ka!-
ı:ila, "3öl :ıo u eeçmi boyanlıır ara- Buna l<arşı Almanlar şuoılan :kasyaya da sarlcabilirler. Ro,,"boıf-
•= .ul ,a.ı ........... ı;oktı.ı'. t:ddan bar söylüy•orlar: cenubu.ndan gcçea demiryolunun 
b. aıı ~ «· fuaa ımod.ası ç:lt- _ ingi!h ve Sovyet basını tara- ıkesilmesi hn.lizıde P.asya.ıı:ın Kaf-
m]ftı. Eltııdc ~mıanı, -... &"deu ıenç ı '-endi! irti:b t k ı kızlar gidililrdü. fından VoroneJ etrafındaki durum kas-ya i e şuıı er " a ı a -

Udla 00.abıı<' 1.,..açta olan oazlar- haklan<la yayılan haberler lbaştan mbyacaktır. 
d6u lı.r' dı• kanUQ di. Da.ha zaınıs;n ~ aışağı uyduPmadır. Vornnej köprü Rasll:ıf şclı:rind..ki Ruıs kllVVet-
lı>bar nı11b t.:{'lltfe. eenç laolar 'Pi5'ano 'başı ve şehri Ahnan kıt'aları.ıım lerinin Al:nan taarruzla.rına ne 
"'re lerıti, Hat , \'(>clM!"guıımızda elindedir. Bun.da durumu .,>öste- karlar dayanabilcceğ.ni i!cmayiz. 
=~~cvicr> '·a.">dı. Ye parnı.a!da ren harita Al'rnısn hasmı tarafın- Alır.arJann üç taraftaaıı yiiıldcn-

- Bu evde piyallO var,. Dedi~ dan n~r<'dileceAtir. dlkler~ne bak~rsa, bu işe -büyük 
,,,.,_ 20 • 25 gündetiberi birçdk şe- kuvvetler ayu-dılclarına ve acele 
Ak~ sular doru·du. Yani, o ev hirkri terl<ettii-Jcrlni Qiy l'yea ettiklerine hülomedilebilir. 

zenırin, kibar, yukarı züırll'Cdcn de- Ruslar Voronej şehr' i bo§a111ıit- R-ostof 'Ü'Zerine bu Alman taar-
""*"""· a;r ele cdef> vorıiır. &, daha !arını sn.~ama!cta ne fayda :.mıu- rıu.u <ıaşlariı:en, diğer bir Altman 
hırı:ı >.ıcındir, Ud buhıoan hor evde, yarlar? -'--"-· '-'ik · 
rn•LW<,.- drt de l>ultmu.rdu. F'll<ı pa- orduısu cenup UU'0-u ''" arr.etın-
balı clr~ııo., çalması k<>la'.)"Clı. Mahal.. Aşağı Dmıeç havzasmda Al- de ile!11iyor. Almanların iddiasına 
lei<·ı<Je kafeo •rbsuııdaın, ud, ek! manla.r Rootoi'a karşı garpten, şi- göce bu ımiu ·Stalingrad §eıhri-
ıoes:eri goı;,;, Kad,,-,o.-, genç kız.1ar, malclcn ve dcıiluclıı.n tıoplu. bir şe- nin •batısında Don nehri kesinıilne 
bôyloı "ulanooııı. toplaotıJar .rapar- kilde taarruza başlamışlarOır. Şe- 80 lcilametre. yaklaşmştır.. Yani 
la.ı-dı. hi; alevler i~inde imiş, burada A1man ordoou 1lrol b~c henüz 

M......Uede bC- lıııııısa olı:i.u mu, !ı:ıo.ıı:ı· ·-~ 'l:ıuh k Don nelır.ru·n 00 kiloımeire batı-ıutr.rd&n çalcı çalsnfar, 0 ....,,.. top. Doııı üzerıı.a.ıe man öpriiler 
J.anırlar, ç•Lıırlar • .Oyl~eıü. Dl.ığüıı- tahrip edilmiş-tir. Almanlar Don sm<la 'bulumnaktadır. Almanlar 
.lor ve;u~ Çn dı?xı&.n para ile saz nehrini ~ağı geç;p ~ehri eetıup- Staliıwad üzerine yürümek için 
U!k.ını!an tulul.miu. tan k~ataanazlarsa veya Kerç Don nehr*'i henüz şarka geı;ıme-

Kadmlor .aı·- ciııı halrı: <>la.ı:tlar boğ:ızmdan b.azı lwwetıer geçi- mişlerdiT. 
nniı. Ba 4batıza• -.rn:ann RSi gil- ==============================:] a:l ollll'du. BiJDbtr c!a şoııblar okur-
lardı. Otlunu <>vl~recotı: >Dalar, 
gır.De~ gôtt&.jeri \akit, t..lıp oldulı:
la:rı kızın b.ı• ~z çalıp çalmadığroı, ne 
('&!<lığını, ir.1n gllıı< l crkp o.lmaw
ğr.u, rnii.rtaaip ffsacf a I0!"3 rl• v ı:ya. 
taıııJı: lk rıit'ıiet 'di. 

D.uc'lo, genç kı.zb.~1 bir musiki ıı.ıe. 
~; calrr mı ~·k ınoda~ voktur. 
Fazla brvcs{i v.e lM't'a.ldt olan -çok 
lll3bdut bör ztlmT•, looruıtr>'1lluarda 
v(>ya lım.t:s! munUlmlrtdıen Ga.rp ~ 
'1lloi dfors al~. Galiba, bugün ~len
a'*-7~ t.ltp delitmı ı ı!ar da, am, ;öz~ 
Pl'lı: bak'nı:roıia r. 

R. SABfT 

Bulgaristant!an getirtilecek 
mangal kömürleri 

Mahr\Jkat WJS' tarafmda n A· 
1emdağ ormanlarından get.ır:ile
cek olan 124 bin kental odun ıçin 
nalcl tedlb:rleri ..ıınmaktadır. Bu 
ockınlu 9orılbahar.ı kadar .şUııre 
n2ikledikcekıtir. Diğer taraftan 
Bulgaı-i!Jtan<l:ın ~niden müıhım 

miktarda mangal k&nürü getir
ti:.nes; trm'n olunm~r. Kö
mıilrier hen ~ motiirlerle nak
ledll~c.\1l ,.,._ 

Esnol lıastanesl teftİ.f eddiyor 

/ki günde 12 lokantaya pir 
liktcn yıldırım cezası verildi 

ŞEihirmıı.deki kıka.n ta ve .ahçı 
düklııiiııfaı·ın<la teırnozüğt> 1 iayet 
olıınup oluntnAdığı hakkında sı

kı kontroller ve te]tişlere baş1a
mlmıştı r. iki günkü kontroı.ler 
netic('s'nde •Beyazıt, Tahtakole, 
Siıked ve Küçülıpazar semtle
rinde 12 lokanta ve ahçı hakkın
da yU<fırım cezası kcsiJ:nrişlli'. ---Ayda 50 bin ekmek 

karnesi tas rruf edildi 
Şehrimrz ebnel: k~elerinin 

halk !ıirlfoileri tarafından tevzi 
ollJUll.ı>s.ırdsn sonra a}'l:la 50 bin 
karne tasarruf ~cll):t:l;'i tewit o

lunmuştur. 

Dijler tar:.ıf:tan civar kaml<roan 
ve sair vil~:vet!.erdcn ~Nır!n1rzd..e 
ku1laıı..tan okmı:k karnele~inin 

m an bu ay geçen aıdan ia:ı:la 
olnruş'.ur .. 

--~·--

Toprak mahsulleri ofisinin 
tefkilôıtı Wah oltmU)'OT 

Tcpralt mııhsullcri oiisi.n·n bu
güdcü teŞkil:'ıtı esaslı şekilde ıs-
1.a.h okınacalı: ve bi:llhas&a mii ba
yaa mcmurlukıları çıoğaliılarak 
köylünün malını sat:ması için hiç 
bekleımesio-,e meydan ""ri1ınıye
ce!<.tir. Bu 'rnsusta d:rekıt.iiler al
mak üzere Ankarö')'a gi!ıniş olan 
otis müdürü Şakir yarın şehofoıi
ze d6nece!ct.ir . 
Damgıuız ile elısik tartan 

teraziler 
Çll.TŞI "" paza.J.an:la kıi wvYar 

eımaitıın ir _ unun t.erazilt!rin 
nin damgasız oldu, tks:k fam.b 
bulund<1ğu hakkında yapılan Ş'l
kayetler üz<?ri.rıe her ~cmıte sıkt 
mntro:r:cr icra ohmıruısı dün 
kaymakaaılık1ara tebliğ olur.muş
tur. 

- ~ ikiııu hem,;..~ Bil'!l>iıi
nı..ı de e• den \anırız. Bu ad<adq 
bt<ırmu~a geleli, Beraber Ş yapm!O'a 
!karar vt'~. Tabit, otele, ha.aa bıra
bcaJc cte~iJ;z ya! ... E~ davet et.t«. 
Gılndüz!eri bc.ıaber ınağaııa;ra. gitlıi.Jı:.. 
A:~nııarı b~rabL'r (.ilaooe yıcrleri

ae... :i edd<, >çtik; &iilılp eğJ.eaır:iık, 
Gocclen d;', iJ'f oda •yl1klıi<... Orada 
bir .i<.,.,l'<lla 1ıao.ı.rl.uhk. Tutn altı ceoe. 
bu şektldt.ı b ~ kaldı. Yı·dı~ı cece· 
si, {;"CC yarl!l, bir çığ'.ılda eylrudan 
~!Cl'.ı.m.i aç4.....ı. Bi.ıim hiamıetçi Nt.'ci
me baı1>ar ba~ırıymıtlu, Ben önce lılr-
6.lz var zann-ttı.iıln. rabancıe.mı aJ.ın
ca d.ı.'5&:'1.i,)'" 'rr&ad.a.11. Orta kata in
di:m. Sa! ~. r.$m ~ do!BŞ1l1oon 
bunı.ı ı;6ı-dum. 

- Ne Glı.:yor, birndcr'! Dedim. 
Alıık al~< yüzüme baktı. a.,. ıey 

r;l)y f<ım<>d;. Sonra Nedörr-J.'d8ı öğren

dim lıi, gect", oda bpwru açıp bu 
J;;eıo.,.e g<ruus. Kıza lasallü1 e!mt>k 
~.ıuiş. Mwn.an.ut edip bajın:ıea. dı
.,arıya lı:rl•11 <, nü, dıo'Tud. n dc.'ÜUJ'!L 
a.1('Din n:ırn-ısuna taallük Nie11 bQ- iş

tir. Kendlsind(Vl davac:,.-ım... Cezası 
neyse, ockt..iril.mf'9iıni c 'Nim. 

'l'aoirdıı!n lll>n: a !>lfdime it• ıp lu
&:aca şun ilrı 9Q1 h.-d!. 

- Gece uy~ $Ul!Nll ara-
5lndıı oda la pıswın a.çıldıbm dutr
d'um, ör,..,. 1urnz zor.nettim. GfüJ;ıri

mı a.ı:a.1ayıp b:: ·ı.m: Bu beoy... Yani, 
mlsa!i,..,.,,, .. ~ye g;eip karyoola... 
ma do... ;-ald.qtı. B'lın lıııdıqı ba
ğı.ı•m>ya lıa,.l:ı,yınca, ~-.~li pann;ıb-

• .-,.~Jr;.a gıötüiriip, 
- Suıs! D'.l'e işaret :;.optı, Ben *<i<.. 

ı:ar ba.ğırıoco, .Jışarıya, loa\)lı... ltolc· 
eadı lıed:ıa'."e iyi değildi .. . 

Söıt srrası mamruııda ... A3"ai!a kalk-
tı. Ylitıısmı pa-ını ~·'1> düz~ltf«
tıen. tıaıür!ıp -1nJ a:f"rladılı:laı "°"" 
.. - ba.ılıodı: 

- Benee. çocııkluiurodanbı•ri sey
riAhı:'Mt.ır.-aın drdik:l-eri, u,yGouda grzme 
haostal.ğı \"ftr•<'hr. nazı geceler ~ı<.a11kar, 
fadı:ınia. <>lmadan ~zerim. O gPce de, 
bu Şt'bôO~ "'°lıkmıı:m. .. Yimo nutanta 
ol~, hiz.ı: ~in;n odılıısına gitrni
Pm. Bir çıglıkla itendi~ gıoiııiim. İti 
anladım amma, anlatm1ya iı'llkin bu- J 
l:nnadım. B111ıim. bu •3te ~~3ha!mıı 
,,.aldt.s'. npor1a ~• da i3b.at "'10-
bôliriın. :11Janne ı·e m~ r.e~
..ı..ı,. de ımlafılobik. 
Mahkemı. bu ,.:nı:ün tahkı.ilri ve f.,_ 

bitlerin ddı ı...am...ı ~ln b._"l<a güne / 
bırakıldı. 

Ta.raflar Q11>.1*ıc"mNlen ~ı.ldılaır. IM>-

1 De-vımıı .Sa: 4. Sü: 2 dt) 

.&.-af ha..~ancsi ve kfare h r
yetin!n m~saiı;'1'in esnaf cem yet 

!eri mü.r:ık'hi Kô.zmı YCru!m:ız 
tara.f.ndan tcft.şıne başlan ·:uı:;.

tır 

A. H eden kaç•p 
Ahırkapıda 

yakatanan kati11 1 Fransa ralının 
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Bi<;ce nı:lm bitkm t>'.r h:ıl<le idi. 
ffiç bil' suçıı, hıç bir günahı <>lmacLğı. 

bal<le her., kocasından ayTı dü.şm~. 
h<!orn dı• korde;;ln:in frlikct"1e Ec·bep 
ohım:ı1:a.. I!u ilı:• ba:f. ı felaket oou nı<ıtı
~·rttış• Art Enj;lııi l~~·I~ edıeccl<, ı 
on..ı u.mit Vf kuvvet v<:rcctk takati 
de kesıl,,,ıfti, 

K ~ke K ·-nı tan.-mamı.,, ""'""'· 
mıı, sc'\ il t .ış c.l :aydı! Mr. oo:u 
mes'ut <'tmş "e hu ua<:et o kadar kı
sa s!..rın~tü k , taW::a doyam:ı ..,...ı. 

Acab:ı yeniden """''esı daha tioğ
rusu SCi est !>il olacak tpıy<:ı? 
Böyıe b "'' Jn d.. k ll<lbtlir rr:iydıi?. 
Y..,.. C'r~'ul olurıımı Cmıcı,yı.. yap
yab • mıydi?. 

t-Tayı.r, artık buna JhUrn:ıl ve e.m-i
yordu. 

Ke.nan•n onu suı;lu; gün:ıh~r say~ 
mıısı ne fdf;kett;ı. .• Bu hatrıno gel

ciik-çe ayrıca kaıbi kanı.yo'!'du. Kt"
n n bu tı·~i He onu unutacak ve 
kendinı b:ı.:.,ı.a bir -kndmıc. Dro!lırıua 

atac»..-11. Bunun böy" e olacağı muhak

ka:ktı, .. J{rn~ru ~~in<.lllh sayd1!1 bir 
ka.daun materr. ıi t.l.i.tup funril oldukça 

hasretini r~ec k dı·'1!di ya! ... Elbette 
~~ olac<llt, (1[1Q. Ola ~ ı:rı, ö;>t ·ğ1 gibi 

b~• bır lrndım öpup <4<.,ıyacak, ı 
mrs"ut olaı:;ktı. 

(Devamı r:.r) 

Beşiktaşla bir drf:ııek~yi öl· 
dürdüktcu sonra kaçan, fakat za
bıtanın 0u bir aramasından son• 

ra ele geçen katilden suçlu 11ha· 
· d.. ··ı!' lc u .. ı<'ri dii!er 12 n1ah· mı, un o.. ""' 

kumla birlikte tc,·klfhanenin oto· 
laüüne bindirihniş ve adliyeden 
alınarak jandarmaların, nezare
tinde tevkifhane bina.snııı önüne 

getirilnıişİir. 
Burada mahkiiınlar otobüsten 

inerken illıami bir fırsatını bula

rak kalabalığın arasına karışmış 
ve olanca kuvvctile ka~mıya bll§· 
laa'.lL'ıtır. J.uıdarma crlerlnıleııt 
biri katilin knçlıi'.,'lnı görünce der

hal taJ-ilıe koyulmuştur. 

Firari, her ne kad.ar kendini 
gii•d~n knybetıniye muvaffak 
o1n1 uş~a da az bir zaınan sonra 
Alııtkapıda gi:ılendiği kayalar 
arasında ~·~kalan.mıştır. Katil, tek
rar te\ kifJıaııeye getirilerek, hak· 

kuıda bıı su~n da takioata ı:i· 

rişilıni~tir. 
--~--

Açd< fş VG memu
riyetler 

ar J!na\.·L~· ciır. 

!ll.)·U~dt-ıreddci 'K brit Fabrlca.&ma 

, .. ı b .:ı JıesabiYle 4'ilnde 100 - 170 
kuruş t.r::ı ırrdı:ı ilo:t1t \·crilm'C'k. üzere 

erl<•k şç.Jer, 75 - 110 lnmış ı;evmiye 
ile kJclın ~1rr. g:O.ndc altmış b.eş ku-

ru~ t. <re-.1e 12 - 16 yaş ara.c;fllda kırı

Jar.hn i iler :ıruıılınııkt.adır. Bunla

nn ~psi:ıc paraaz oğle y<>meği veri.. 
J'r. Ayı'•<• tahmil v• t<ıhliye k1SmI için 
dt' ~!~ &ranmlktad.ır. 

F.:ı':t m s:ı1 yap'":ı 1 ara yibd'S otuı. 

1.a~ v Avnt r.~e ~ e t<>sviyeci, 
to.n .. 1..'l ,{; f.ı.1..ZlC;ic,. c!e araır.aktudır, 

· İkinci ce e .ııc;ma~ oahı:i: va-
kit vaıbt aı.clen r, .sonra yine ga
zete sütunlarmdan çekiler~ bi
raz sonra tekrar yerini al... Bu 
sıralard.a bahsin rr.uvaklka t bir 
tatile uğradığ' gi;rülüyor. Çünkü. 
şimali Afrikadaki ,muharebe dik
kati o tarafa çekID€ıkied'ır. Bazı
ları da: 

-hre i.k.inci e<.>pıhe or.da açıl-, 
mış o11u. 

Diyerek meseoleyi halletm~ gö
rün~lar. Fakat ikinci cephe 
dendiği zaman :fade edibuek is
tenen ~ey Avrupada Ahıanlırın 
karşısına asker yı:Uamtik ve de
v"4l1ilı surette OOi(üı,ın:eğc b;ışla
mal<ıtır. Bunun vakti ne vak.it ge
lfceğini ·bilenlere rasgelinmiyor
sa '<la ikinci cephenin Fransa.da 
açılacağını söyGy.-nlc·r ç-o.k\ur. E
ğer bunların dediği çı.lcaısa Fran
sa tarihinde bir 'kete daha İngiliz 
cistila• sına u~am>.ş olacak de
mekıtir. Yamız ~ büy>iH< fark ile 
ki tıcş yüz ddksan sene cvvei İn
g;J.1CT"J Krall Üçiİ'l!cÜ ·ard 
Fransa sahUirıe a..!i<cr çıkaroığı 
zaman F.ranstticra düşman ola
rak bu ku\'Veti gönderiyordu. Bu 
sefer ingil'zlcrin açacağı cephe 
Fransır1\:ra değil, Fransayı isti!A 
etm:s o.ı~n Ccrm< nllara ka~ı oLa
cak~~- Yine İngiliz krallaru:d.an 
b.irınin; Besici Jlnnrinin Fransa
ya as!cer çılrnTarak orayı zaj>let
n1eğe kalJcl§dısı !bundan b'?Ş ~üz 
yirmi yedi 1'C'fle evv.cl olmuş. In
g'liz Krölı Beşinci Harıri ile Fran 
sa Kralı A ltmcı .Şarl arasındaki 
Jca,-gayı Şıckıopir de başlı başına 
bir eserine ım~vzu olaro,k alm~ 
ur. Arada 'bltmcz t•ükenmez ve
raset m~eleleri, izdivaç işJ.eri ve 
kadı<ı davıılan vardır. Fransa 
K,.aJ·p·n ikmnı İr.g·ı;z Kralı a~
cak. Kız da kendismi istiyen 

~nç Kra\a :;unu sora•: 
F'raf!sanın dü.r.manı.nı seve

bilir m;yim?. '!llimıı<Ün değil. 
Kralın vem ;ii Cc·V~p ş::. ' bir 

siyaset manlığı ıle ooJııdur: 

- Fran-sanm düşmanını sev
me-k sizın ;<;in m;i,,,-.i!ciin dt'ğıldir. 

Lakin beni sE."l:erscniz Fransanın 
bir düşm:ının> d"ğif, hakiki bir 
dostunu sevmiş ctumunuz. Çürı
lrü ben Fransayı o kadar çok se
verim 'ki onun bir ufacık köyünii 
b'le bırakmıyacağmı; bütün Fran 
sanın ~im almasını istiyece
ğim. Frt.nsa !!>enim ol.acalc, ben <le 
sizin olacağmı. O halde Fransa 
yıne si%in demeklt.i:r, Stz de :ııe
nims!niz, 

Her ne ise 'bugünkü da\'a baş
ka. 011tada ne taç ve tahJtın ıiüme 
kalacağı, ne de kralın kızını ki
min alacağı var. Ancak zahimeki 
maksatlar ne kadar ayrı o!"rsa 
olsun tıarilun bö)ie büyük vak'a
lıarında.ki esaslar b:dıirıne lıenze
ıneikt<'d:r. ~ yüz sene evvcJ. 
Frans:ıyı zaptetmck :stı:yen İn
gıliz krallarırm mak.,:ıdı sade gü 
,zer birer aıttn= a'.mak "1eğ;t, 
.A Vl'l.Lpa kıt 'ası tarafın.dan İngiliz 

aıfa.sıtıı emniyet allına ~<ıhil
anekrt.ir. Yinnlnc: asınn bu srne
<crinde lng ·z adası yine tth<Ht 
ıahhndadır. Ka.şı yakadaki Fr;;n

saya girmiş olanlar oradan Tngil
ıt.ereıvi vurmak :stiyor<!ar. f11g'Uz.. 
~1!r de 'karşı yckaye atlamak ve 
Drada döğüşınek, düşına-nlarını 
şenme'k ÇS"<'lerini düşünürken 

Fransrz.'ıara lcal'Şı o1!ınıyarak Fran 
sada muharebe ıwtmek emel 'lde
rlit1ıer. Bunda lııütii!I Fransanın 

kallıi irerdJ<'rile 'beraber tıldca· 
ğın• sö~C.yo.riar. 

•• 

Gine Akdeııl~ •• 
Yazan: Ali Kemal Sruımıaıı 
En iyi bir e .... bir harp g.-nııııi. 

imiş. Kuv\'e.Ui biT donar,rııa cbı 
en miiloorooı;el diplcrnall.ann b:r 
araya geknes< doo.eta::. Meşime 
İngiliz Ammıli Ncl6on v~·ktiw 
böyle sıöylerznİ§. Modcn:z<le onu• 
zamanında İ>ıgi.J!ıereye düi'Tiaft 
oJMak 'bir Fraooız <tın anması 
vardı. Aikdeni~e İngiliz donan
masmdan başkasının üstün oJa
bihnesi io;e Ne..,nun havsalası a
lamaı:dı. Onun için Fransız dt>
nanmasının bürün gay..et, feda· 
ka.rlıAt ve mıtal~ırnı rağmen Nel
sonwı lı:~ında mağllip olmas> 
en biiyüık 'hadiselenlen .bir'dir. 
On.dan sonraki va.kay; gösterdi Jd 
Napohyon Boınaparl için A.kdeni
ze hakim ohna.k 2Xlrdıır. Avrnpa 
kıt'asmı .uptetırn ;i -0!ınak mutla
ka Akdeniz.ede Jıakim obnak d..
ğiJdir. Napolyon Akdeni.ıi ~ 
Frans<Z gölü hal!ne ge·ır!"~k is· 
terdi. O denizin bütfu} sah .ilerini 
F ansız irr.puato.-Iuğunun hu• 
dut:.arı içine altnavı düşüıııürdü. 
F~t parlaık siyasi ve as.iceri ha
yatında onu en ççd,;. mqgul edeıı 
end~c:;i i.se lcarşısu a ç•kan İn
g':li'Z deniz kuvvet nin nasıl hü• 
A.1iimsi.iz bırak.ıJ:>bileccği ol:nuşıur 
Buna muvaffa:k olamam. l\Iuv~·f· 
fak ohnak için azmt!tmenin !.MI 
gehned:g>ni b,ir gün onbdı, Mıı
vaftfak·y~t ' de azirr:.den, seb ... t• .. ın 
başka .'ımi!Jerin clE ?azım oi~~ı ·•ıı· 
nu gördü. İngil'ferenin istiU:-sı Lı· 
Si\''\'U•U A!W'upa lcıt'asında rit
gide .Jı:uvvedenmiş, her tarafa <Ö

zünü ,g~ olan iblr dev • i· 
ç.n İongHtereyi Avrupa işlıc:.nden. 
uzaklaştıımak düşün~esi her va
kit kendin: ptermiŞ'tir. Bıı yaır 
nız .ş:mckki Al!manyanın dilij'iw 
düğü değil; Avl'upa tari<ıidn 

m ulıteU devirlerinde kah şu, kah 
bu lku\"\'etli de-dıe<tin öyle bir sev
daya dıi.iştüğii gıöru!ıııüştür. Uzun 
zaman muka.ıderat i.stemi§ kıi da
racı:k bir boğazla ayrılan Avrupa 
kıt';;.sı ;le Büyiiık Britanya ad:ı.S) 

biılbiıilerine hep ~üplıeli bakif' 
!arla ·baksml.ar. Avrupa kıt'asın
dan daiıa ileri git:mik, A1Jas Ok· 
yanusuna açUınak isıtiyenlAri.ıS 
karşısına Brita.nya adası· ç;kmış. 
Daha~ d<lğru gi1ımeyi da 

şünen Avrupalılar için ne üytık 

b;r engel. Fakat :yeni diinyandl 
istila~a uğramasına raz:t olm.JaJl 
Amerikalılarıc nazanruia da BÜ· 
yiJk Br;tan ya en tabü bir kR1e 
olarak gijrülnıüştü.r. 

Eski •·e yeni dıünyanın An.,..ıı
Saksonları atasında şimdi bir ke
re daha ken<lini gösteren l.<}iıirli

ğini roğr<fya ve tarihe 'l:ıak:ıralı: 
böyl€ · aıllı ed.ıym:ar. 

Liııkin yalnırz Atlas Okyanusu 
d"ğıJ. Avrup.dan ceteceı!t her 
daılbcye karşı emin o~mak ı~n 
A.kıcler..iz d~ iıbmal edilcw ',ycccl<ti 

1939 A;:rupa h "hı g.tgl•l 0 ya
yılar~k dünya har'>ı halitı · ldı: 
942 de de en şidıdıc't!i dc-vrP: ne 
girdi. Bu vak.ayi •e rasgel~ <:!~ ;' 1, 
biı'birİ'l!e biğlı St'b~ler]e lT' r ta· 
zam ve müvazi o!arak dePm et· 
meıkıtedir. At~as deniz:nin r ni· 
yeti iç:n Airoen:zde <~yışın mü· 
kemme 1 olı.'?lası l.'ı.zınidır. 

'Biri !'"i.:z:i."DE'1Dİ 
Jiepırnsz., lı 

Hükümet b:naıının mek
tebe, mektebin de hü
lıiimet binasına nalıli 

liizım bir kaza 
Çerkeşli okı.ıvucula -

r:ımı:zrlan alldığımız blr mek 
upta büıkürnet binasının ka
zanın haricinde bulu·m:ası 
yüızünd= da'relerde 'ş'cr; o
ian batkın şelırln dtmna ka· 
cJ.a.r gitmek mrcbcrb'<''i'lde 
lbulunduk'lanndan ş'kav t o
hınarak şöyl!e den 'Cl" k'e iir: 

•- Halbuki Cerk<.".< ~- <>
kul bin.ası kasnb:umz•n •c n· 
dl!, havasn bir yerde<'! Ct'
cukhrm iyi hwaya olan ıh
tiyaçları \'e hü'l<tin-f'lt ,.ı. re
sinin rneı<kezi bix ı·erde btJ· 
Junmosının da.'ıa rnakl'\ bıı· 
runscağı nazarı c'.1<k.:ıte alı· 

narak me~rep hül-ü:nı"" da;· 
resının ı,:n.a.c:ırı... hi.il:iı....,.,.t 

daires!ni de mC"lct,'l:ıi b:na
sın.ı· nalclo.lu,,malıtlır. B · su· 
:retq.e hem hall<, hem ı;')( ' ":· 
lar istifade etnı s olur' r /V 
likadarla:rın ıı.zar• rı.lck·•;ni 

ceJb<.>tnıen'zi r'ca eyler'-• 
~mı Te'!!l'af Da..lıi\\' \'e

ka.ıet;nin ra•a•ı d.k'· · i 
<V>lb<>deT 0 k iankiiııı hl'; •de 
bu naklin yapıla<"ıı:ğ:nı ı;miı 

ool"riz. 



ioN" 2,· SAAT i"clND~Ki 
. IA.D İl S e:·· ıL EIQı 

.. ~~' .,._ ' ' . . 
(B"' ya"ının mı·taılerl Anadolu A
ianaı Bültonlerin~ alınmııflu'.t 

Telhis eden Muun.mer ALATVR 

Afuıan tıüıkümctiuin daveti ü
~erin<: bun:dan hareket etmiş o
lan Ma4.buat Umum Müdürü Se- j 
l:m Sarper ve gazeteciler he- j 
,yetimiz Berline varnu;tı.-. Alınan 
.tnoti!~t dı.rektörü Dr. D.trJı 
Tü f.< nusafiı1cr şerefine bır ka
bul reS<n ter,tip etmiş \'e siiy'le
diği nutuk1a T·ütk - Alınan dost
tu(>un u .bel~ bilh.ıssa de
.ın~t:r ki: 

Türk baSlll ltey' eli Berline 'ı 
\'ardı - Almanlar birılenlıi· 
re RoHef ist;hkimlarıaa ta
arruıa ceçtiler - Amerika
da bir milyon işçi iki.ru:i cep
he io.tiyo.: - Japealar da ü.ç 
balta ·onra Sibiryada taar
ruza geçeteldemıiş! 

RO STOF'un 
Ehemmiyeti 
Hakkında 

MALUMAT 
Önlerınde yeni Avrup;.da l:ıili

yü · bir ü.til;ı!ıal bulunan iki mil
lcı bayat1arımrı vas,fla.rı §Urılar

dır' Yapıcı nizam ,.e milli irızJıat. 
İki m11let karş;lık'Jı güı·en esası 
lL.er.i.r.e, <>a:mımi bir d.Ostlıukla 
hirleş1n ~ş~rdir .> 

Tüıf<t hey-eti reisi Necmettin 
S.dak veni gi cevapta demiştir 
ki: ...Şiır.ıli C)Jlchığu g!bi, hiç bir 
zaman da düşman ol.ırak karşı 
k&rşıya geçıncrniş- o\an Alınan 
ve 'Dlir.k milletlerini bil' doı;tluk 
bağı birleştirmektedir. Bu nevi
den z;yaret~n. bidlıirimizi kar
şılıklı olau daha iyi tanımamıza 
ve .ınil:!et1erimizirı daha ziyı>.de 
:yıo-klaşmasma hi;.met eıı2ceğine 

~e yoktur .. 
Maı!!buat Uımum Mü-dli.rÜ Selim 

Sarper de samimi sözlerle g~ 
riı.'en iyi Jwbule ıeşekk:ür etmiş

tiz' 
~FA tlÇ KOWAI'i 

HÜCUM EDİLİYOR 
Alman teWiği RosOOla karşı ba

tıdan, şi:malden ve cenu.pıtan Wp
ı,, bir taarruzun başl:ıdtı;'>m bil
dirmektedir. Şch3' al"'·1er iç"n
dedir. 1Di ğcr -bir looL t'enup ıl:>ğu 
lfitJ<~metinde ilerleınelctcd.ır. Bu 
J.-.d Sta~ingrad.rı batısında Don 
kcs"mine 80 kilometre yaklaşmış 
tır. 

Rus l<U\"\-etlerinin çekilmeleri
ne m5.ni o1ımak iç1ın 1 Don üzerin ... 

( SEHIRDEN 

A.'IKARADA.c"'l ve 
M fm.J.'KETIEN:. 

ve 

+ lııfalrte ! il lopGlk ~!eri ııe 
h:ırva:ıı. malısu~tıinin dıe tamamen 
- ola....ıc .,ı,....,,. ..,.. ve ""~ 
iQizı ıetk ·lor y&pıılmakladır. * MWıleli! mahsuller "" (·şya için 
teşkıl edı"lmiş olan <İ~ ve iı-:r.t 

BOc! kini• oin --aziyeti blllunda ıct
ka:ı.er yaoılı~. 

+ Llsolere ve Ortarn('!c\<'p~e alı

ll;k-a.k icyll ve meccani takbeler için 

kayıt müO<lı,ld bir A~a bp~\ıy-a.. 

c'11c ve 20 ~ nllıa.,..ct bulacal<
tır * Darlirıda 150 '\onl\8< 40 ,.elkenlıi 
Cı.~ .. ~:ı olı.mımak!:ı ve ticaırel filo
rı 1 a .. tt..nr.ak uzcre yrn1. inşaat tez
ı:.lhla rı nk ı.ıde .ı: e liıi!m <!..->t..'<liı·. 

deki köpıiller.irı tahrilbiııe devam 
edilm ekte<Lr. 

&>\·yet tebli{:leri de Voroneç 
bö'!gcsinde fiddc1llıt muiıar<!be.e

rin devıam eıttij?in.i bikliriyor. Bu 
moyd.ın rn~rebes>nde Ruslar 
mihver müdafaa ha-tlannı y~ra
rak, bir y'Gl kavuşağını işgal et
ın.i::;le r \" e .mu v as.ııl ayı k esınijler
d i r. Almanlar b!ııl.erce ölü ve 
yaralı vermişlerdir. 

Halbuki Alman kayııalklan Vo
roneç şehri il.e köprillıaşının.k<'n
d> cllcr.nde bulunduğunu, !ııut.i 
Don nehriillin doğusundan iıbür 

taraia dahi geçmeJik"1crini bildir 
mı>k!edJr. 

Afrikada'ki ~rc'!<Mın ·Jıemen 
hemen dcvriy~ kolları fa.:l:yetine 
ilıhisar ettiği an~lınakı!ı;.dır. 

BİR MİLYON AMERl:KALI 
İKİ ·et CEPHE İSTİYOR 

Vaşlngrondan ~ildirildiğine gö
re; serıd·kalara mağlı b;r nülyan 
kişi Rtı<7Nel1.e biT mektup gö!lrle
rerek, :kinci bir cepheniın ıaÇJ2-
masını istemişleroi<. • 

JAPONLAR DA RA!RıBE 
GİRMEK ÜZERE 

İsı>içreden ,gelen 11.ahcrleTe gö
re; Loodra siyasi mahıfilleri, fııç 
ha.ita içinde Siibiır)ıaya karşı btrı 
Japon taarruzunu mümkün gör
rnclııtedir. Bu rn:ı.>lümatı veren 
Batler 'ahribten gazetesi şunlan 
m'ı.'Ve ediyıar: cJapon taarruzunun 
ani biT hiiıcuım o'rn:ağı sanı lmaılı:
ta-dır. Sibüyada Mac~l Bfülıerin 
kumand:rsında bir kaç m ~yonluik 
ordu bulun-duğu söylenmekte i&e 
de, batıya önemli hvvet~ıin ar 
lı.ndığı ve ~a aduıımıun da 
o IDS!ıelie 7r.tyıd'ladı.1;'1 mü.taleası 
ileriye süru1m&te<!i<r. 

MEML E KETTEN J 
+ Maarif Vl'k:A1e'!:i bu -:r,J aı....._ 

.. taplıırıuı w m(inab-. ...,.,,. mat.. 

•lard:ı. - ve ~her ta
r.atına tı=1 cd~fü. Bu mamat!& 
Ma:ırir velcMeli emriııe :rilz. _ rr.tıt 

"JnMştlr4 

'.l:tCARET ve SANilİ: 
+ Dtri ve !<ö>tle itbıaltıi b.rlijl l'lio

d<*:i mal]"-"tlan bu !cerre Silmer Ban
kın Beylııız FS:b~ına mühim ,__ 
tarda deııi ve lr:iUle ~r. 

l\rtlTEFERRIK: 
-+ Diln bir altm ,..,.,; -- lira

dan blr gram kıü içe altın da dört yüz. 
:yi:rn:ıi kutıışlan mua.me..e g~ü$1ü r. * P',,..aya düD fala 'JD~'<lıl ka
vun ı;:ebııiŞtıir. 

+ TicartCt Ofisi Umum M!idDrü Ah
met Cemil Ox>k A.'j;;arayı ~r. 

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

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
(H~.en >kametcahı meÇhul ilom.il lu.ı:ı Şecere l.~ )"OlıiJle son telıl!t) 
c;a.-ıer>ren kı>nurıi lik.3luıeQıiılu; 

JJoPzi..-ln~ ÇeıogelloOy~'t>de hav=
b~ No. l Mimar Baha Kemal Bey 
vas~ta.s.iyl~. 

613 ı·sGO Heap numraras:yle SazıdıglllUZdan aldJ.ıiınız 200 füa;n. """'' r »-' o ~ . d '•Lköyüıııde p.,..r' .. ayığı ~da e&I 11 yeci 13 numaralı düldt- bncn<:< e-
r..,..de lpolck etmiı idiniz, vıadcwlde tam .. ,,,..,, bocç öderıııu!mit .ff!Of'XO tali
hinde gö,.ülen hesap muci;ı;nce (<ıiz ye ~n Ye &ğer ma...aflarla bttaber 
baioy 102 lira 42 kuruı borcuıı><s t.:ıhakku!< ("lmlş!ir. 

Bu •ebeple 3201 rrumıara4 ~ rnucihnce yapılan tıılDp ve ııçilt arttı.rma 
tıebce&lnde m~lkür gayrimenkul 2i8 lira ~el mukabilinde ~ne l!W\'Ak-
Llten aı.aıe e<lilmlftir. · 

İjbu a~n larihind<ıı itbar~ bir ay ıç;.ıde !Ko,'%240 do&J& Dumaruiyle Saıır 
dıtıınıza bllmüracaat biram b&Jil oldugu mlkıt:ı.rı bdz.ır.e<lğiniz ta1«fude bt1 a.ı... 
le k.1ral'ı ver:ımeıt üzere Doovanın İcra ~itine tevdi e4JecıeCI son ibb..-. 
"""1e makamJna ır.aim olmak üz.er<' ilio olımur. {781() 

' 

IST ANBUL Halkına Müjde!.. 
Gedikpaşa yul.ık 

z A K 
S t N E M A Bahçesinde 

Jlu akş.mdaıı itibaren: Profesör 

ZAT i SUNGUR 
Temsillerine başlıyor. Temsiller tam saat 9 da başlar. İzditt2!uıa 

mahal kalmamak için bütün krtilıat a1ınmıştır. 

Galatasaray Lisesi Arttırma ve EksiJtme 
Komisyonu Reisliğinden : 
ll.<s! B·;de'.' Mu\ al<l<>t T>ımııalı Bir taalı!ıütte bu işe b<'m<'r q ;raptı

ğınıa dair idareleri:ıder, üç gün evve
lin.dı>n alı= HJliadan ntı:saddaaı; 
ve5h. 

ı:ra K. L«ı• K. Llra 

--·-5387 ~2 104 03 3500 Galat:ıs;ı.roy L. Mı~·J<r> ı,;.,..., 
4338 37 3:!5 44 3000 Galdasanıy L. Oı<aioöy Şube-

'li bınası •m.irall. 

·~ Ağı...-'.os 19t:? g:Iııündr nat 11 de ~!u Llii<lil Caddesi 349 No. dıı. Li
'" · • •~ı t n K ~;yonu oda:amda ktftf bedeli r.ı«.an:ta yazılı ta.m~ .ayr~ 1ıyn 
•ç ~ ıksıltmeye kOnulm~ur.. L.-ttl:.lileNı 1942 ııoenl.si Tıcaret Oda~ı ~e J~.:ırde 
tarr r t h:Z-aıarında Illlktarı yazılı İf v.e.s;k.3.la.n "·e t~klıat ~akıb~. ~ıe ~~ ge
te.o, ı.:;.'ü.Cr. ~yon odasuıa gelrnrleri. şartn.amcleri Qk\tl ldaresmdı:? gon.ılt:Lı· ~:. 

~'j823> 

Berlin, 2% (A.A.) - D.N.B • 
ajaıı.suıın askeri bir menbadan 
öğrendiğine göre S00.000 kişilik 
Aöifusa ile S.Wyetle< Birliğinin en 
mü'!ıim • şehi,.lerindea biri olan 
Doa nehrinin imermde kiıin Ros
tof şehri, :uıünnkali.t ba!..ıııunılaıı 
pek mütıim bir kilit nokta"1 teşkil 
etmektedir. ŞinıaU Kafkasyanm 
petcol :mer!U'zleriod~n Doneç bav
us.uıa petrolü gü.t.üren 111ühim 
boru Rqstof'dan geçmektedir. Bu 
şehirde J>Ck büyük bir liman faa· 
liyeti vardu. Çünkü buradaki li
man bütün ihtiyuı k:a~ıbmaktıa 
ve en modem te~isleri· ihtiva et
mektedir. Llınaııuı rıhtımları her 
iki ııah ilılo takrilıcıa 800 metrelik 
bir mesaie,e kadar urnıımııkta
dır. 

Amerika d an 
lngiltereye 

cı inci Sahifeden Devıım) 

gemırlen hemen hemen dokuz yüz 
ckıksan beşinin salliııneıı. vardığı 
te9bilt olunmuştur. 
Bu nakliyat seıvisi bugün birin

ci yild'önümiinil t$'it e1ımektf:dir. 
Na:k:li~ata ba§J.andığı zıı.mım mii
tehass•Slar yüıade ..ekiz - on za
yiat tahmin elrni?enJi. F.aw 21&

yiat J'Wıde yarmxlan da ııız oll
mı1'Ştur . 

L'lıerb, Kaa.tfuıa gWi 4 mo
la-hl uçaklardan ibaret olan buı 
tayyarelerin pilmları A.tlantik 
denizini aşaı4ı:eıı bi(Vük ~lli.t 
la karşı~alltadırla.r. Pikıt.br 
buz haüne gelip donmaltıtan ıre.ı
dilerini muhafaza için on saat 
müdd~Je yedi bin metre yillaıek
li'loten u~ı1'ar .,.e bu ınüdılet zar
fırufa yab-ıız W<sijen borusu iie 
teneffüs ederler. Pilı:ıt!ttın ekse
.isi 21 yaşında ~et'dir. 

Rus cephesi 
cı inci Sahifeden D<nml 

na ra-ğınen A.knanlar Bost.ıl pıh
rine ~ il.~edirter. ıws
tOOın oemıhunda, Kafkas demir
~lu üzerinde 15 tren tahrip e<li).. 
miştir. 

Don ve Donet:t nehirler> .ara
sıma ç;eıkilmoıkl<! olan Rus kuv
ve'tlerini .Ablan bava imvvetleıi. 
dumwdan Jıutıalamak'.adır. 

Harp maizcm<esi ite yüklü 350 
v~~ 'bu uçaklar tara!ınd:ırı tah 
rip edilmiştir. 

Vmoncçin şWıarnde !Rusların 
yaptıklası taarruzıar geri atılmış
tır. 

Lor.dra 22 (Aj'ı.,) - Voroneç 
kesiminde Rus1ar Alımımları geri 
sürmelcte<l'rte.- .Muhtelif rrıüstah 
kem nokıtala~ geri alınmı-;:tıT. 
Vonoşilofgnıdm cenup doğu

sunda, üslfin 00.';lllları 1rnvY~t!ori . 
karş.sın<la Ruslar yeni mevzilere 
çeki'm'şletdir. 

Alman :radyosundıı bir !'l'ike ı, 
düın. Vocorıeç muhareı:-ini.:ı bit
medilini ~iştir. 

Mn.<l!mva radyosu, bu ,;abah 
V<ınırıeç muhanbesinin k.at'i b'r 
s;:fi:ıaya girdiğini bi1dinnişt'•· 

Almanlm" Don nehrinin batı Jr.
yısına geçmelıı\.edirler. lk. bliyillı: 
nehrin geçidi Rusların eline düış
nnşür. Diğer j ki geçit de top 
ateşi al!ım•ladır. 

137 ba ndaj 
hududa' geldi 

Romanya ile 650 ban
, dajlık yeni 

bir anlaşma yapılıyor 
Romanyadan İslaı:ıbul T'.;:mv.7 ,da

rf'~ lı;in yola çıltJ.rıla.n 1;)7 ba.nd:ıj lıa
d:.ıdwnuza ı;el.niştlr. Y'1ntı $t'hliroize 
ger.neleri beklenml~dir. Dtğer t.a
!·aft -ı. Romanya JıtüU:ı:.ıtiyJe 65ô b:ın,.. 
dailılt y<ınö bir a.nlaşms. yapı\roolt ü>e
ı-t:·dır. 1.iıınlanon d2 y:iku:da şehrim.ize 
gelmeleri nl'OO.tc:mcld'i:r. 

Bu •ur< tle önllm~ kış büttio 
ııra-'7-7Jar et'fere çıkanlabilecrk ve 
ve'!iaiti nak.l:lyc ~at.sı çek.i!•nıyccrk
t&r. Amerikeya ~lan.ar~ i ·e-nde
riyl·Ye 1tcıdaT' gd-ml1 olan o!obüslrrin 
ınemlek· tımi.zc nakL için Y3iıl.1an te
tef>bilslrordt•n ım.D.stırt nrttcf!.J.cr alın
mıştır. CtDbü.slerin Ağustos ortasına 

dl'ğru şehrimize gel:m.i_ş olac'" . .la:ı ta.h
rı· n (·dilme~ed:r. 
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NF.ClP FAZIL .lCISAKÜREK 

C! inci :!;,b!fedett Donra) lim >.icol<>cyaaauı saffeti elde 
18.ın1ığın en.rrtfiti .. ~ya ve Jı.i. bldd<~, fer•, ecmcyd e imaruıı,, 

Mütte f iklerin İngiliz Dahiliye 
gemi inşaatı ka-Nazırının tev
g ıplardan az kif selahiyeti diselerin s.rrır..ı A"ll§hrma iham- ~ç, t0>prak ve l:Üıtq iuillnde 

Lonca. :ı:ı (AA) - AY1•rn Ka,,_ !esiJH,~ç<lteakorkunçnııhlıen- tam e kiıail •eagUıi karan; bu 

Balan gemilerin to
najı son hafta içinde en 
yüksek haddini buldu 

Lor..dra, 22 (A.A.) - <B.B.C:> Haıp 
b~lıyalıdanıbori mütıtefilı: ıromi zayia
tının; ın Teırmıuzı!a n>b.ay;,t Oalm 
hafta z•rirrıcla en yükstllt ba<ldini bı>l
cfuğu ı.ııı">ı~ır. Yeni -""" «ıpatı 
tolnı!il nloorlar1 geçmiş o<makla be
raber zayiat; yeni in.şaa.'1 ınikttlrmt f.az
'asiyle 1ecavüz e~r. Bu vazi:ret 
lt-.a~da şileplerin münhasıran har
bin se"1c. ve. .idar.esi )Qir1. z.ı;rurt ola.o. 
IL>lddelere ~ <>11Jlllll&Sl ......,,,.. 
q;-, lmıi\n" 

* Londra 22 (AA.)- Son .lM 
saat zarfmda Malta adası üzerin 
deki faaliyet esnasında 3 bomiba 
uçağl tahrip edilııni>;~'r. _ _.. __ _ 

VAZiYET 
(1 loci Sahifeden Devam) 

bir delil S'ayı!aıbim. Rusların bu 
cep!ıed.e tunımnağa çalışacaılıla;. 
rına V<! ımuh.a:rebeyi burada l<ıa· 
bul edeceklerine şüphe almamak 
la beraber, AJ:ııraııl3cın da Rusla
ra tutunma& için va-kit bımkrnak 
istemi>y«ekle.-i aş1l<Bırdır. Nite
kim Bostaf.a karşı ,g'rişilıen taar
nıız da hurtu göstemnekııedir. Al
ıruı.ıılarııı şimdi Vor<llleçde :ıroüda· 
faada 'loal.araık, ilkXince Kafka,;ya
yı hedef hıttu!danna ve bur.ıda
ki Rus ku\"V-etleri üzerinde neti
ceyi aradı'l<larına lhUkımet.crıemek 
için hiç b:.- ııe00p }'dk.tur. Muillı
rebenin en mi.ihim saf.baların' 
asıl bundan 90IU1l ,ımit o4cağn:. 
Harel<Btın son derece .şidiet ka

zandığı bu sırada ikinci cephe gıii 
rüJ'tüleri de .kuvvetlenmektedir. 

AluMn Joa!)'llaklan miitıtefikle
.. :.ı ikinci ~ a~ak hlJll!lSUll• 
da anlaşamadıkları kanaatinde
dir., Buna cevap veren ~ 
r~~aısu, Alm.:ın kanaati doğru 
olsa~ İngiliz ada.lanııdBld A
merikan uınk, uçalk ve 'kara ordu
lannm mevcudiyetinin miııaaı 

ka:ımazd~ diyor. 
Diğer taraftan İngiıt:ereye u

çakla nakliyatın dalba eıoo:yelli 
olduğunu gören bir Aancri"kıalı 
mühendis, ddkuz tersanenin u
çaırı gemi fah'hl<ası haline getir.ilr 
mesini ta'l/SIJı'e emıelkıt.e<fü. Bu
ral<Jrda ~·apılacak her uçak 1am 
{eÇ!ıizatThı 150 ~skeri u2ak mesa
felere götüre'b''ecektir. Hatta bir 
günde Amerikadan İn.giltereye 
yarım mil:ymı aSker ve 70 bin 
ton ıını. 'ıiınma t \"e nıalz,.-me gön
derJcbilecclatlr. Faıb.rik:ü:r sene
de bes bin uçak yapabilecektir. 
Fakut · 9 ters;meyi değ'ştimıck i
çin de en az on ay 8('\"lne'ii ı.a

zmımış!. 

İngilterede rle umum) kanaat 
ilrinci cephenin şimdilik açılamı
Y\'.!cağı merlkezlndedir. 
İng hz gazetel!!ri, önemli z'.raat 

ve endiisıı:ri oolgel.erini ,.aybeden 
Ruslara da<ha ziyade bol eTZak, 
tan"k, tnp, uçak ve saire gönde
rilmesini ta-vsiye ediyorlar. 

Afrika cq>!ıesine geli>nce, kü
çıü.k ölçüde uçak ve devr.ye !8'" 
ah}<et!nden başka müJıi!m blr ha
reket olmaıruşhr . 

Bu yaz jçinde japor.fann da 
Scbiryaya karşı taanuza geı;< cek 
leri haberi sık sok tekra~1.anıyor. 
Aleut adalarında jap<>nlırın ye
ni ü:sler v·ücude getirmeleri ve 
daha ocş'ka adaları .;şgal etmeleri 
~u bakımdan da miinalı görüt
melııtedir. 

Sekiz fırın daha 
kap at tlacak 

( l loci S:ıh:ft'<L>n Devam) 

ti~ri gözden g~ç.i_rilm.ştir. 
ÇEŞı~iDE DEGİŞl.KLİ.K YOK 
Bu S3ballki bir gazete dünden 

.. tiilıaren bazı fmnlara fazla mısı.r 
ve arpa kanşık un verihneğe baş 
lıanruğını y a21m1ŞSa da bu sabah 
allikadarlardan yaptğımız t~hki
kata göre bu kat'iyen ooğru de
ğiMir. Çeşrıi eski şeklini muha
faza etmelatxlir. 

ACIR İŞÇİLER 

r:<&ında Dahil.ye Naurur... malılk~ne saffet ıeldea ıittikc:e ıie ndıumuza 
~ deii- Vesaire ve..::ire. .• 

karan obn"ıx>aa, J>;r irıııllo.ı: vat:.ııd&- .. r'a nöltet\r:-i ~iirıen, mi.km• 
ı;uu 1e\Xif etme.k için vt)riln•'f olan Ö~: v.. tna4sa bir lıakikilitin temel 
s&Q!ıiyet h:ılıJund> bir münal<a.şa ce- Düne ait alıliık manzaraımr, is- ifıwlesidir. 
,,eyan t•ıniltlr. Bu oalıliı•yı:ııt uzeriDe ı--------:---------------------
jlimdi 540 JtJşİ lll<'\1ı:ul bulUD.<llfW. 

Mı:lıa!;.zalı!.r mebu&lıı.rdllll B<>r il& 
alarak demiştir ki: Davanın En Çetini dlir adama. yoıni Dabi]i7e Na.zırma 
malık~me karan o)ma2dıı.n, b'1- vatao- 1 
daşın şail:s:t hürriyt'tlni Jca,dırmak ıır:a
ıa.biyclint \"ermek h4sız b-lr harek& 
tir ve inıgrJiz adaiet an'an(!lerine a)'kı. 
rxhr. Bu, J-ıiUert kı.Skanıdıracak bir ca
liı>hiy•lt:.> Diief bazı meb'uılar da ıİöz 
alıruş!ardır. 

l 
(B>:ımakal('df,n I>Mram) 

sınıf bu sınıfhr. Du sınıfı da tat
min etmenin amcti bir çaresi bu
lunacak olursa madde laym<'lleri 1 
ne kadar yüksek olur n olsun bu- f 
nun mnumi hayata lı~ir tesiri 1 
<ılmıyaeak, kıyml't yükı;dd iği u
mımıi nıürakabe nizammı l..'UJ"duk
tan, ilAi ·ra, vurguna ı:<ız açtır
mamak tedbirlerini uğbıdıktan 

1"'n.nı hükumd için de ht&Su • bir 
meşgale mevzun olml) acakhr. 
Çünkü. birn öntt dl' izah ettiği
miz gibi daimi alım .. tım •e ka
zanç faaliyeti içinde bulunan un
surlar için madde kıymetinin yük
selme veya alçalmasının hiçbir 
luıl<lkl değeri kalınaımştır. 

Eğer, bu tedbirleri almak pratilı: 
olaOilir ve ciü:z.-ne s<>!ıubhilir.se 
talımiııı edeıtt &i sahil ı:elirlile
rin konmması da nıQısıküııı mer· 
lehe temin edilmiş Lale girebilir. 
Filha.kiluı, Japonlar 

o inci Sahifeden Dcnm) 
ÜÇ JAPON Dını'ROYER.İ 

BAT!Rn.DI 
Londra 22 (A.A.}- B.B.C. A

merikan deni2alıtıhTımn Aleut a
da!aı-ında üç Japon destro.yerinl 
batı.rdıklan res.ıncn biliiribıi§tir. 

Bu desıToye~er geçenlerde ba
tınlıııtıler olma Y1!> y Nl i batı rı lırııış 
laırl1!'. 

S ebze v e meyva 
U inci S&hit-.ı De.--) 

~ kir baddini.J, i !ave cctccetc-
1ıir. 

Sabit g<>lirli vatan<laşları kora: 
mak için akla gelebilen t~ı!birler 
şunlar olab:Jir: 

- l\Iem~ketia her tarainıda 
mem11r ""sabit gefü·(i unsur var
dır. Nasıl her )erıl= ma.;ua aı;W.
bilir~ 

- Nahiyelere ••nDC"i}'& kadar 

memurlara na,;ıl •ayn:. at. ı:öa

derelıilkiz!. 

Boğaziçi, Beyoğlu, Malar, Ka
dıkıöy, Yeş'ttköy; B:ı.lorköyde pe
rakende satan düldkfın!arda fa
turadıalri tq:ıtan fiaııa yıiiııde 50, 
seyyarlaıUa yüzde 30, ldı;mil İJ;
tanftıu1 ciheti, Kastmpaşa, Feti
köy ve 'Tophanede ymdıe 4-0, sey
yarlar~.ı yiiı>.de 30 peral..r ııdeci kar 
haıi:b i ·ve olunmaktadır. Kış 

meyvalarınıc!a birinci ı:n,pta ma
navlarda yfuıde 4-0, Mm>ei grupta 
mıanavl~ yü:ııde 30, seyyar sa.
tıoLuda )'i.iııde 25 <Jjr. 

1 - İaşe mağazaları t"isi ve bu 
mağazalarda münhasıran aabit 
gelirli unsurlara devlet maliyeti 
ile •e niikıı mulaıbili ucuz dağıt
malar )ap•biJın,,k; ~tihlr.k koo
peratınerin; geniş.Jetme\, nhan 
satışlar yapmak; 

2 -lllemı:.rlara maa~lannıo mu
ayyen bir luı.mı mukabilinde yi
ne devlet maliyeti ile •ayniyat. 
vumek. 

Büyük babası ile 

Denebilir. Fakat, hayat pahalılı

ğının büyük şclıirlerd~ld taı:yild 
ve sabit gelirli kesafeti nn7ara ,.. 

lınusa yalmz üç beş büyük ~ehir 

nıerke2iı>de bu tedbiri alDUlk ka
fi gelir, u na.a. Zira, es.ıısen bü

yük kesafet merkm:leri ıiı.~•cla ia
tibsal ve ı:>da ma•delerinia fi.atı 

nlsbelen uc:m:dnr ve sabit gelirH 
unsur nahiyede, kazada, hatti 

birçok viliy .. tıerde İst.aabul, An
kara, B..-sa, İzmir, Adaıı.ı gibi 

~t ıınukezlerindeki tasyiki 
ye gıdalanmıı :ıuıron• ayni şiddet 

ile doymamaktadır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Posta, Telgraf Belı:diye reis muavini Lılı!.fi Ak 
soy bu yeni usulün ta1!blkatmı 
mıt:rol E!tm!"l< üzere dWı ve bu 
ı>ahah ~ Ş~ Ma~, Be
(}-oğlu, Tal;sim; Galata; Fat:!ı; 

·Be'} ü.e diğer 'bazı yerkrde 
cni teftişler yapmışhr. 

LUtfi ~ manav ve selııze
ci)erin banlannm faturasız oldu
ğuıım gıömıüş, Ma\f<a = Şişlide 
'bazı peraluırıdecilerin yi\cde elli 
yerine yfuıde yetını, be~ kar ilıatl
di ime ettiklerini göret'ek bun-
1.ıra yridırım ceza"!" kesınişUr. 
~ğer bazı semtlıerde de ~ 

had1erini arttıran on manav ve 
selx1ıı!ci cezalan<\t!'lhn ır. Emni
yet 6 mcı §tıbe müdüT1üğü me
murları da dü.n Ye bu sabah ani 
konb:ıller YBlıını<l lrd!T. 
HALKilJIZA DÜŞEN VAZİFE 

Sebze ve nıc•yv~ ~lllkıarın. öın
Jeınege azmetaıtlş olan ibek>diye 
reistlğinın ·bu yeni kararının tat
b;k edi.ll:liği iJk iiıı' ı:ünlıdi kont
rollıenlen alınan nel.iceler bu u
sufon ımüSbet oetire \'erecğiıııi 
g00termi~tir. Yalnız bu<'ada hal
kımıza dü~ başlııc.a bir va:ıı:fe 
vaıtlvr ki o da her scbz.e ve mey
va alışın<la faturayı 8<.'lllek ve 
orada yazılı olen rakama yub
nd~lki J't'ralkendeci :kık haci:iilri 
ila>ve ederek perake~ fiotmı 
bullmaktll'. Eğer bu fia1ıtan fazla 
.istend' ği görii lıürse keyffyet en 
yakın polise btliiri"lmel.idir. 

anasını yorgana 
sarıp döğmüş 

Müı:ldeiumuınllik dürı 115 yt.
§uıdıııkl büyUk babasile 100 yaşı
na basan haminncs'ni bayılıncırya 
'kadar dôğlerı biır torun hakkında 
11altihata baŞla.mı;ltır. 

Suçlu, Kocaaıustafapaşada Ca
mi sdkağında otunan Ali adında 
45 ynşlaırında bir ad~ır. Ali 
bir evüe i.k.amet otıtikleri 115 ~
şında'ki lbüyilk babası Afıımetle 
h3ınimıesi Zehradan p:ıra ıste

lI':ş, veI'll'edikkri takıdirdle her 
iki ihtiyarı öldüreceğini de söy-

• lemiştlr. 
Şiımd>ye kadar bu şeki\de za

vallı ihtiyaıılaı-dan bır hayli para 

l;qp.arrnağa, muvaffak olan hayır
lı torun dün, para alamayınca 
fena halıde kcıım~, her ôaci ıhtıi
yan alaı;ağı ed{'rek ve zavallıl.an 

::owıı,;ın a sa:ratclc 1::li r ılıayli ~
m üştüx. İlhtiyarların feryoruna 

koşan konu ~unun müdaha
lesile Şakirle Zehra baygın bir 
ha~ bu dayallotan kııNarıtnuş
iar, mesele polise al<ı;e1ııni~ir. 

{1 lıııcl Salı4edeıı l\evam) 

meııi<nlerinin biıbirlıerile olan 
münasebeblerini tanDm ~e bazı 

t~ aksakhldarı önle~ malı: 

sadile mevcut teŞkilM 16 mın•· 
kaya t&ksim e•necek ve bu mın
takaıar lııinır başmüdür tacafm
dan geni§ .,..1ib;yet1e idare otu
naca.k:tır. 

Merlı:ez teŞkilaıındıa da deği

şi'k:likl.er yapıJacaktır. Mevcut he

saı;ı usulleri me!Mlrlan pelt fazLa 
yoaıh:ğundan idare için b;r mu

'lı.aseile tesis olunacaılotıT. Posta, 

tellgraf memurla rm m maaş ve tlc
reUerine bir miktar zam yapıla
caktır. 

Muiıa•be.e bi1gisine vmtu o!'du

ğun-u jıilıaı edenlere bir d rece 
fazla ana aş ver.ilecelı:tir. Mcm ur
lar a ilkraııi~e veri.lmıesi usulü de 
bu yeni kanuna ,konu1:n'ıuştur. 

Maaş-!ıaıra yapıla"ak olan :zamla.. 

ve ikramiyeler d!olayısile mna~ ve 
tahsisat yelcünu 'bugünkiinden. 
bir buçu'k milyarı !in fazla ola· 
ca.kıtır. 

lstanbul Bölge San'at Okulu Eksiltme 
ve ihale Komisyonundan : 

Dige" r taraflan belediye reisli-
Nev'i 

~ yeni pazar yerleri a~ayı ka-
M tar lılu. Fiat Ekısiltımen<n 

K. S. T. K. S. 
İlk Temönat Ş'Jldt 

L. K. 
rar laştuıın;.,l!r. 

İK DAM 
Gazetesinin Tica

ri İlanla rı 
ikdam gazetesi mii· 

diirlüğüru:len tebliğ edil
miftir: 

16/'l/942 tarihinden 
itibaren gazetemizde 
neşredilecek bilıimum 

t icari ilanları doğrudan 
doğruya kabul etmeğe 
baıladtğımız gibi Anka· 
ra cadde.inde Kahra· 
manzade hanındaki iliin· 
cılık Jirketi vasılasile de 
almaktayız. Devamlı ve 
büyük iliinlar ifin hususi 
tarife tatbik edilmekte-
dir. 
mı:ze 

Sayın müfterileri· 
bildiririz. 

Dağlıç eti 4001) 

Süt 500 
Ka.e yoğurdu ";()O 

Y<>l;u.-t 700 

z ,,y1ıin ya iiı eoo 
Zeyt.n 1000 
Bıwyaz sabun 2000 

Yumurta 25000 
Beyaz Peynir 1000 
Salça 700 
Tuz 1000 
Kuru soğan 4&CO 

Patates 8000 
ç C'lci rQe.lmiz. iı..lm 350 
Kuru incir :!DO 

Pirinç .AnWya DOOO 

nam..: 40000 

195 3/Vlll/1!>42 P&-
z.l:rtesi 14 

39 ) 3/Vlll/1912 Pa-
13 ) 

7Ji1.l'te St 14 ,J o 
51 ) 

125 ) ~/VITl/!94? p,... 
75 ~ zaı-ıest l:i de 88 

5,07) 
121 ) 3/VTII/194:: Pa-
101 ) 
10 ) uıt'9i 15,30 dıa 

26 ) 

36 ~ 3/VIll/19{2 Pa· 
73 
5e 

) u.1'1esi 16 da 

50 83 3f\'lll/ı!H2 Pa.-
u!'\< .si lfi.~O da 

10 50 ~/VTII/19'2 Pa-
za.!'teı!!'i l 7 de. 

s~1 Kapalı 

48 22 Açıl< 

241 50 A(llı: 

.247 76 Açık 

343 4..1 Açık 

315 Açlk 

l - İstanbul Bö'.ıe San'at Ol<ulurıunlH2 onail 7ıl- mıhsubcn m:lf edoU 
yukarıda y:.zılı gıda ır.addcleri eksili.meye C<mııimuş(ur. isi<' .;ııtr Tica•cl Od.a
sının l!N2 yılJna. alt v• sikutnı ibraza medJw·dur . .Mubam.mıen fia.tlr>n y .·z nıak-
liye ücreL!Pri dıahildi.r, 

2 - H~lçe !iallui tııd:ılt ediJ~n erza.tı: bl'dellrri ml!te>lıb;de ödMlirkcn 
kanımı ..erı:iler, mııtahhldin ödlyeceti d'amga resmô. muloıtv..l•, !(>minat mektubu, 
teslim. v~ muayene maırs.tlan ~tep tarafından bini tediyed~ (»d.t-necek r 

3 - Ek.sil.tane C:ıtakıl!lunda Yilıksek Mekte~r Mııtıası-becı:;ı; b. lda 

İ~-oe müdfulü{;'Ün agr işçi sa
yılmaları !çiıı nı~acaat eden on 
bine yakın işçiden ancak p<'k a
zmıın teklifi yerinde görübnüı;tüır. 
Bunlar.a bugünlerde ağır işçi ru 
nesi ve.rilecelatir. 

"""----------------~ 
1.opl<ınan ]Qc:ı.mİsyonda yapılacaldlıt'. ~artam-e-ıe.ri g(:i .. m• i&t:yen.!tr m Ateh~ ıni.ı.-
r:.caat etııinler. (7671) 

• 
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Yazan: M. Sami Karayel _ J 

Mel ik Şah lsfehand an hareket etti v e 
y o=da Har an şehrini zaptet ti 

Traş Bıçaklan 

Cild, talır~ etmez, 

cildi yum\llŞat>r. 

H.-r yerde P O K E R tr4lş 

TutU'/ tıuralarda yerleşeıbilımek 
ifw evvelemirde ora..ıını z.wtet
ımek meoburiyr:tirıde kl.i. iran Sul
tanları İ.mpa.ratxırlııklannın hu.
dutlacı.na böyle vali sıiatile şeh
zade gönderuiJ.er, heıncıvarlarile 
.tınroedebimwk, ülkelerini zapte
<J .. lnlmeK. salahiyetini onlara ve-

1 

1 

rll'lerdi. , 
T~ed<> Jakabile yidedilıen' 

Tu".ıuş, deı<hal Haldai mulh:ısara 

ettL Bu şehir pişgiıh•nda m<>~l 
olduğu sıralarda :M..ıS'.r Halife:;i 
M ıisansı;r Bili-ah ilruınandan.ı Bed
rülcernali Şam şehrini zapta gön
derm.i. O v&kit Şama Alı>ız sa
hip 'bııluıuryurdu. Atsırı, Tt> ll']tm 

n:u.n·enetmi rica etM. Tu.tuş der· 
hal Halep muhasarasmı 1.erk ile 
Şamn doğru y 'riiıdö, 

Atse-z bu hala.<ıkan okemali mıi
s.;rcatle i<ıtıkıbal eyledi. Hü:kiiıın

ve nüfuzunu tcvsiden başka bir 

"'°"' düşıiır.crDyen ve Şama ancak 
orasını ele gEçirmek malı,,;adile 

knşmuş olan Tutu~ A.tsı:zı yakala
dı, 1irzun oh~n ZUJnanda j::,."tilkibali

nc gewcdi.;;' bahane>ile öldürttü. 
Daha sonra Mıs>rlı!ara t~bi bulu
nö.n Balelx:k Ş<>lı1'i valisi Sok~il'in 
m..ııraiakat:k Tu•u0 a kapı'a-ını 
;ıçtı. B,; şeh:::adPn.in •erakıkoiya1:nı 
durdumıak ist;yen ,.e Şamı ioı1:lr
dat iiıınidir.de botı!una::ı Mısırlılar 
'bır mü<!det &.ı."'""a buraya Bedııül
c mali 90\'l:cykdil,er Şehir sı:tı 
lbır sım:tte mul: a.<ar~ e<l •. tli. F•k.ıt 
lı çb.:r vak.it teslim chr.-.d:. 
Tutuş 'bu harpten kurtuh:.n.ça 

c ·ar hükümdarlar zara.rlarına o-
11.raık kendisine daha vıisi bir dev
kt sis <!1ımck arzU9Ulla clil§tü. 
Maarr:tfllı bu oİVar lıüküımrlarları 

da) ve mülhakatını zapteyle<li. bıçaklarını arayını-z. 

1 ~i----·-=~..ı:siil!'3lmmı:allllm119E!!El!Bll8lm:!!l---
I İs tarı bul I\1ıntaka Liman Reisliğinden: 

18.ı &42 C nar'.c~ı giır_t,;. Sc.ı' .yb;:ro.u- Salıcık arası.na, İ:Jf r.bı.ıl Te:pfoo 
J..Ii..ıdur.y""t· t.ırıı(ı!lda": döşe>:ı.irilec• ~ i~n rdi!en deniz tcle!oo. kablosurıuın v:ı.z'ı 
bazı te:rır "'C'b.- P•t> 22 Tfl:'ntr.uz 9.,2 Ça!',ramba &'inil yaptkıcalrlır. 

B• kal>J<>yu ~ee<>:ı: vasıtJlel'rla lwyne:ıtilel k:ı.blo COşeyeoı g..'lll i•re 
m.a·~.lS ış~tı,,r olaC":ıJt-t; • 

.. ~lMc:ada,.larn nazarı d""t4.katlffi celp '-e ;: 'Yr'l'"et ::an oloouır. (7805) 

Bwılar Ivfdımclı namında bir E
mire ait idiler. Raha yalıuıt Edes 
şatır.ini de tahtı ilaa!e aldığ, gibi 
Caiıcr kalı.>ııi·ne de sahip oklu. Sa
bıJrnxldm Cııobor namında biri bu.
raya hakim o>duj;'U cihetle Ca<bcr 
kalesi deniliyorciu. Bu., gözkri kör 
bir ihtiyar idi. İki oğlu civarda 
~::ı.ı,;ave:t E<wı'lerdi Hepsi ele ge
çirildi. Buralan da Büyü'k Iran 
Sultanının tahtı hü'.lıımüne ll"'Çti. 
Melik Şah Halebe vasıl okluğu za- Silifke J. Okul Taburu Komutanlığından: 
man bu şclıirdc ona intizar €'timeyi :ı.:.,tıarı Kilo Ten1in.at 

Lrra Kurue münasip gürfüemiş olan Tutuş 
derhal uuıdala~tı. , 

Su1tan, Halelıi başka 00- Emile 
VNVi Tutuş duhaJ Sultan ile ak
di su!aı etmiyl' meobur oklu. 

!ısl!"laar Suriyenın sabil tesrnı
ye odikm taraflannı k.amilf>n zap
tetmişlercı.:. Şmnı sıkı bir muha
sara ahında bulu.,duruyorla.rdı. 

Şam ise Tutıışun hil'kümıetinin 
payrtablı idi. Şa.mın zapredliiııesi 

korkusu Sırltar.a müracaa~ e<k-rck 
Raha Eır.irl Bi~an ile Halep E-
rniri M<scnkarı ;1nd"'1ına gönder
ırr.esini ricaya kendisini rr"'cbur 
bıraktı. Bu kıımaoo::nlar kJfi de
recede sür"atlc geldller. MJS>r asa
kirl kuıınandaıoı Bedrükcmali S.ır 
şehrlini mWıasara '"" zı:·P'..t:t'..i. Di

5('('0 
875-00 

&ade yağı 
Sığır eti 

Ko!Yurı eti 

Lira KUI'-lf 

163 
40 
6Q 

611 25 
!125 00 
1687 50 

i ..uı:r.-o.a ci.."lS ,."." mil-1<1:-ı, ır..ııt.:;mrnen k~rncU ve \'erilecek tf:fi";n;ıtı ycızı~ı 
1 Ü(' kalt"rn erı-ak. 27.7.9-t2 P~ gU.W sac.t 14 Oe ih<ılc ediln:ek. üz.,•r.e kapalı 
Jzart ı..5'l.l:y]e ek.s:l~·e konuJmı:ştur. Tallpl,.rin ihale saa-t\rıdı n ·bir saat ev
vel I!ı•:!'ktuıplarw-:1 arttırın~a. lıCmi;t~rıe fl..aııtr.runuo h!W<.U.-n!f'ti dair ~ .. de SJifke-

ı 
d• jaıwarm ... Oıtcl b;n;,ı~ırwta. nJU~~il Sa:t.;.n ~~a Kı.ıni.3Y..on"J. Blı.k&r. .. &-•no. 
wrme ri l.J.rı ohmu.:. <'i624> 

ı Kayser i T ay yare Fabrikası Sat.nal~ 
1 m a Komisyonundan : 

l - PazarhkJa Qô?'t bin çift· ui:::er1: evsafta er totirri satın alın~ci.ktır. 
Ali.oh.dlllhl'n b<.-de-l.i 4a bin 1ll-.a oiu.p muv~~t tcın.ıına.ı 3G0() lirada'. 

2 - Pazorlıjp 31.7 942 Cuma günü oaat 11 d!'dôr. 
Ta..1....p],,.ı~n b(•lli CÜ.':l ve saatte Koyseri Mu!;yc VCü=l~ .. sine yatıra<."S~n mu-

1 vakfY.:~ teırıınat m:ıık.ıbu?. 1 a.riyle kıF.Jl'iVona n"ff acnat!arı 

Nilm.u:\!! ,.e ıercı~ti hf'r ~ ır..esai zırr.;.n oda Kmn!Cl)"('Jl'ldan 
•5359> ğer ~IEır kıl!: anıd,Jıı ~fisıri.i&Je;' ... i-

le Sayıda \"e Ak.1<.ii r«h•rlcrini e:e 1 A 

ötrrn11rr. 
•70J4> 

geçirdiler. Afu<:ı<la Tutuçun :.zim 

1 

İstanbul liava Mıntaka Depo Aınirliğinden: 
haz~ini vard . Btm-.>:'l .M L<ı.r hlar . . • , . 
zapte•u•- ,.. -~d 

1 
d ı - H va B :ilk ı r..:z .ııu,-.cı ıçın b. ı:.dc D'.z•. e.eıttı<>ıtn ı;ur~bu 

, ..:. ı.asır ...... eve ora an , b 1 k' 
h 

' ı . . paza ıı'ıt.ı sa n a acı. .ır 
areket e B.ılebeıci nn:n.:ıS<ıra 4]- 1 "'k ;:ı rin nt·ı ıcrr...,a.t tıı.tarı o\an ı:.; uuı ilu y\lz elli !.rayı Bak .. ~öy 

tna aldı. Ba.eJx.k Valisi Halef M• ~dur o~l' y•:t:a u maki>uzlariyle b;r!.kte 3-0.7 9•2 Por.-enı'>" günü '°ot 
ilmi Mela.ıo Mısırlılara arzı tabi>- ıı d e Yen. ı~anc lta..;ı.;mc:• BllY'.i.k Kın.ccy•n ilan S:u:ıci kal No. 9/10 d.:ı 
iyet ey:Lcdi. Şehirde Jıu,1ıbeyi Ha- HO\-.; Satın A!ıma Kr.ın yoo.unôa bulunma la"-
ille Müstansll' ~uıa okudu. Bu- 2 - ~'mm ve h·-"'ucl ı10rtn. riı<!ler komicy'orıdaıı oJ!!'abllir. •7774> 

füılt;ın Melik Şa.ha tmi id!:ler. ( D~va .. n rn• • 
Bundan dolayı kendisinin rnütte- I .,========;;,,;;;.;;;,;;,,;;;;,= 

Maksadı aşikar r~vlet f crnirıfiH~rı ve Umanları lşletma U. Maresi İlanları 
(2 inci sııı ıcc<·ı: Devamı 

lipruP.!'den yaşlı bir knd.n, ,.-.mımn-

ltl ıı ğ<>r bir i!ıi ıc.:ııruı. D. Demiryollerı Erzurum 10 işletme 
- Seyrifütn"r•m ba!l•!'ılı var.r:.ş Mu""du""rlu""ğu··nden •• 

ta, or.riQ.n hfz..~tçin'n ocıe..ısım. gıtmiş, 
d'yordu. Nt> :ı e!t•n.::l:ıt.n odasu;.<1~ u- 8580 sekiz bin tlP1 yfu. M'it6"n n-ıetre klbı L""Bv~tk tam tomrcJt k~pah 
pğ ı od.,ına gilımiyor c!a hizm.·tç<Mı ,.rl ~.u ıJe yen!den ek.;!llrneye lroııu!m " r. 
odiasoa giı!;yor?. Onu" ll'JCMl•m 8"- T.k Glıre 318/1942 P"'1:artesi ı:t:nü .ael 15 de~ ıı::;'ca 10 cu İşletme MÜ-

f'kleri olmaları icap ederdi, Evve
la İbn ülha tin iyi Hal 'P ~hrini 
teslim <>bmiye davet eyledi. Bu 
Emirilı cevabı red vermesi ü<Zeı-!
nt Tutuş gic!"1"ek Halep kalesini 
m ıasara ve zaptctti. İhnülliıatd
tıi Emir Art.etten istıimdııt ct•;ği 

gibi ayni ııamanda Tutuşun teca· 
viizat:ndan doloı}'l Sultan Melik 
Şaıha pka.yette bulundu. 

tQr .•• Meram tıa'1lalıiı diye bir if dıüdültü b'OQSIOO.. yo.pı!aca.ıc.>ı.r. • 

Mdlk Ş<.h lsfatıanıdan harekcl 
etli. YoJda, Haran şehrini (Urfa· 

~ırııni:yo n';rc'.tlerıdt an>ma, D'J(X.amı- !'.'Itıhıam:nen beiit'lı 386100 yç yüz seb~n altı bin yüz lira olup mı.ıı,•c.~at 
na ruıil olamadı. ı...-.. ı n.lkta.I'ı 196!>4 oo dı>lı.ın i>'ll altı y;lı ~ dört liradır. 

HOS EYJ!.l B EHÇET j istdJilcıin rruvalılkJI tem<natJıL--lylo ;mıunun ta:ı"n eit;g; ve.alkl ve bu işi 
---------------------------- ı~N>ce'klerlne d.aC' bdge,yi -re teklif mektııplarını b<'lll giin ve saat·14 e 

Jkadaı• K<Xmiqyon Rl'is}iğine TCnnel.eri la2JlllYJ1T". Parladı&. olacak gccik-mc!er 
k&bu l ı ·dilm~z. 

Tomrulda.r KöılDC1.u oı"manlarındao 10., 17, 16, 19, 20, 2~. No. lu maik:taJar ... izmlt Deniz Sabaalma Komlsyoauadaa 

Ku.""f 

Tu!t.n dan b~ ve 6. 7, 11, 12 ""' 14 No. lu maoırtalard.an be$r yllz metre mikal:ıı 
I.Jı' katt:dıı~f:'~!.r. 

&~,....,,,tu 

Kabalc 
po<.J:....., 
Rıl"1l)'& 

sa.ı.;. 

6000 
10000 

10000 
5000 
1000 

2000 
ıOOOO 

!O 
10 

Tı...ılm yeri Sarıkaw.,. Hızar Falıriloaeıdır. 
eoo ş .. ,111 .. m• ie-r llaydarp- Erzurum v""""leriodıen ve Sarıka~ t.ta~ 

1000 '""'"'" 19 lira 31 kıınış rr.,ıjcabôliı>d!: alsnabilir. (7719) 

Laı.ma 

T .. u-~. 

ı:ıom..ıeo 

Sog;m 
f';·ta•eoı 

lııpa"'* 
Pı.raa 

5000 

7000 
15000 
6000 

6000 

15 
25 
80 
10 
30 

15 

18 
:ıo 

15 
15 

1&00 
1250 
800 
200 

llOOO 

750 

1260 
41i00 

?50 

750 

U 3Gt 

1 - 2 ~ 942 cün!Kıde yapılan kapalı zarf dos;Jl"'°"indl' ı.tbi cıı<
m o.an yuk.a..'"<ia citw ve nde~rı yaa:ılı 12 Ica.lrm sebzıeoin ikinci <k'f& kap<tlı 

•rf ı>tciltnııeı. 23 Tl'llVTl\llE 1142 Pe..,..aıbe giinil &Ull 16 da izrr;ıı., Terınıı.e 
K"'11'. ı::cialı:i lror.üsyonca yapWıcektır. 

2 - Şonnamol l>Nelc olara.'< Iron~n a]ıno1>:1ır. M~vak4aıt tN:-•
nctı ,.,227> ~. 

:MJh~;en 1>«e;~ 3120 (ilç bin ,.uz :rirnıi) 'lira olırı 2000 (iki bin.) kilo 
Dljıvzoltı Jxıtyesı iltloo kat (7, Ağusıo.. 11142) Cın.a rünü ııaa.t (H,30) oo dört 

o&\~a Ha;r<larpJ,\O<İa Gar b:nruıı ılııbillodrfci ~on \ara!lndan açılı: e!<siJtır.e 
ueuliyle s:ad:.ı al:.nacaktır. 

Bı; ;,,,> girımelı: ~]erin 234 (iki yüz otc"O; dört) liralılı: mııvııld<at temi
na t ve kanurıun 1ayin ettığ\ veea.ii.il birlikte ek.Gilbne f'{inil aaaUne kadar ko
mİIJy'Clia mtiracaatları l!\zınubt·. 

B.l ~e ait fArlr.amder lınınleyoMlac pa<"asız o!ara·k daıtıtı~aktadrr. (7871) 
~-~~~~,--~~~~~~~~~ 

1stanbul H~va Mıntaka Depo Amirliğinden: 
ı _ Ha,·;· Birlikleri thtiyacı içio iki .yüz metre m•k:M>ı ça.m keres4:esi pıa .. 

z.a.r".k'.a ~atın a.Iınaı:ak•ır. İ.>tek1:lı'ı1n k.at't teınıinat tutarı olan dört bin iki yü.z. 

ll:'ııyı Bak oöy :i\Ia nü<l 'ü~iine yrıtı1-ar&k makt>uz.:arı ile birlikte 4.8.942 Salı 
gi.S'ıü snat 1 ı dt:" y~·p ~ahane ka("fl6Indın .Büyti:k Kma.cıyan Han fk:inci kat No. 
9/10 ô.:ı Ha\'11 S.at•n A :ıa Komisyonunda bulu&ma}arı. •7874, 

3 - i••eltliforiıı ;Jg;li tıcoret "" .çli.ı:et '"'"*alarmı "" 2490 -:o ılı kanu.- f K M • l' • d 
m..., toırirotı ,~ 18<1%"" edıecekı..ı' tıeto;.;ı ,,, ... t\ıpl..-ıııı yuk.roa ,...21ıı ... stanbul ı z Lisesi üdür üğtin en: 
D'rinat ~1">1le birlikte belJ ııiio ve .aa\ten ~ blr saat evw_ine J«,dar kon:i'- O'<~ "' rr= mtihC J ı.ııyl oln'Jş!ur. YCIJlQ çıi<artJaoağın!dan 
,u ~ ... ~E:l"mfl~r:.. c7302> , oen S'"...n ·a tf<ıi mtihürü,.. ı~uk..'Tri.i kalrr.a<l :ğı i}J.n ol\.S)tır c7872,. 

4.VII.942 

,, _ ___ _ Zabıta Romanı No. 3S .. ~ 

Sen mi Oldürdün? 1 
Yazan: EDGAR VALLAS Çeviren: MUA1\1M.En AJ.ATUR 

Frldm:m genç kızın yfuıünrlen 
ra~ l deruni bir mücadele içinrle 
bı.. J..'l.tı...;unu anlı;-ordu, Beril 
n...ayct: 

- Pckl, slz nasıl tensip ederse
r.ı.z •• dediği za.man, r:rhat bir ne
!c ~ l<lı. 

Böyle olllŞoll Leli ;.,in de ıyi. 
dır. Bu delikanlı seni haıki.k:'>ten 
5(\"İyorsa, n)kithm Kııyıklığını öğ
re~ nce, ıztırabı da uı:un sürmi!}'e
cE•::ıt1r. 

!htiyar adam, Beril'in loollarını 
ol· ddı. Genç ktz hiç sesini çı8<ar
m 'an kalktı ve odasına kapan
d GQ-,den >:t•mlendi Acaba ne 
y;pmalı~-dıi Con Lcli'ye telcfun 
mu etırnrli idi? Ona Ne eöyliyclıi
!ırdı? Sö)'leEc de o ne yapabiJidi? 

Kend ·ini zorla evll'nmiye mec
bur c·t:myıorlaniı ya! Sonra ni
şanlısı o kadar ~!ar:;l.ın.) Hak 

bir adam değildi. 
Cem Leli aşkınıı iti.raf ~ti. 

Lakin genç krz bırnu düşünm. ·e 
kendisin.de haık bulmuyordu. Ha
kiok:rti cepheden görmekten çek.L
niyon:lu. İçinde, kendi ka~binm 
sesini bile duymıya cesaret gös
teremiyordu. 
Hayır, artık bundan .ıınra diş

lerini srkırn:ı;-a, ncş'eslz Ye saadet. 
siz bir isül®ali kabul etmiye mec
burdu. 

Frank Sutı.cn'un atoınobilmin 
goldiğini işitince, cesaretini top
ladı. Nşanhsııu ka"iılamak için 
aşağıya İndi. · 

Salonun kapısını açmak üzere 
iken Fridıran'm sesini işnti. lliti
yar Yaht.ıı:l"ıin gazetede alaka 
duyduı1u lb>r yazıyı yiik>;~k sesle 
okumak adeti \"ardı. Fridmnn sa
lor. .. ;.cm;;~ 'm Frank'a şu ha\ c;,~ 

disi oku)ıcrdu: 
•Poliç, (enC'r direğine ~arpan 

&tomooilin •Kmt•a ait ı>lduğu 
kana~tindedir. Araba pek çılgın
ca '"iırti!d'iıgli i~in, traınvayın de .. 
nem•~ nokta•ın<!a kaymış ve o 
hızla diroı':, fnl'jlınıştır. İçindeki 
aılamm n .. :;ıl o anda parçalanıp 
ölnıc<liği ha) ret cdiiecek şeydir. 
, Taamrfh lıa'if surette yarolan
dığı, ..unlar.lakı kanlara nazaran 
elinden y~rala'ld ığı ıııannciılil· 
mektedir.• · • 

Beril kapırın dışından bu !ıava
disi dinleyince, Con Leli'nin sar
gılı eli ~rmin önüne geldi ve 

bir heykel gitıi olduğu yerde mıh
ladı, kaklı. sank.i. kafüi bile don
rr. .ıştu. 

-14-

Nihayııt BC'ril kendini topladı. 
Salondan ıç~riye girdi. Hiçbir şey 
gfuKinden k1~mıyan Fridman kı
zı,,1n bir heyecan gcçirdcğini 
a~ladı, !~kat bunu başka bir se
b be hı:nı'dt. 

- Ge-ber.e kızını, Frank da seni 
ro,_'" ~ du.. 

Frarik diiş'ü'l'lceli görünayordtL 
İhllyar ooam, gençleri bir müd
det yalnız bı•:akıınak için salondan 
çıktı. Genç kv. nişan!ısınm bu dü
şünceli halini, kendisine haber 
vermeden, gidip Con Lelıi ile baş
başa yemek yemiş ol.masına atfe
di~ ordu. Halbuki sebep bu de
ğiWi. 

Franık, telefonun çaldığını zan
nedereık, iki defa salondan çıktı, 
geidi. Berıl'e telefondan müıhim , 
bir haber beklediğini söyledi. Sü
irut fasılaları ile kesilen öteden 
beriden bazı şeyler kon~1ular. 

Genç kız o derece sinir lenmişti 
ki, avazı ç>!ııhğt kad&r bağınına

rn11k için kendisini :ııor tutuyor
du. Nitıayet Frank yin~ hep o sı• 
kıntı.lı haine şöyle biraz bahçeye 
çık>p ha\•a alrııak teklifinde bu
hındu. 

Evin arkasınd:ıki geniş taraçr.
ya çıı1."'tılar. Bir aşağı, bir yUkan 
dola.şıyurlardı. Nihayet Su<tton 
her ıkisini de meşgul eden me
sclcyı açtı. 

(Devamı var) 

22 Temmuz 1942 

1 

1 

1 

1 

1 

iŞÇi ALINACAK 
BÜYÜK DERE 

18 ı~o Pı-og'"am v·c Menıı ek et Saat ı' 
A_.varı. 

18.0J Mii2:.t>.: Ra<lYQ J)a.us O:t"'e~ trı
sz. {Nihad Etı••ng1 n İ1.."'..ltr~dc.) 

18.4.5 J\.1 ;ZJ.:: l<~s:l li<y'elJ. 

Kibrit Fabri !<asJ 
19.:'30 M n.1~ •• t: · S:ı.ı.~ ,,\yarı ve Ajana 

ffııj(>-rl<>ri. 

rn 45 S<'l'bı •t 1 O D'k k '· 
19,55 J.1üz..l\; liic:a~ :ı.tr.kan.ı;ıd.:n 

Ş~rltılar. 
20.15 R•<-0-o Gazec i. 
20.45 l! .i.%ik: Bir ll9İI< Tüık._ Ö~-

r'"n;}"O':' .. ·z-}laftunıtl Tüı~tısti. 

2!.00 Ziraat Ta.k\';m 
21.JO l\ırU:.:t: Ş;ırk~ ve Türküler 
21.30 KO!'U.,"IM (S"~'* Saa~) 
21..45 llüz·k: Riyas"İ<'tnn!1ur Ba1:1.do

w. (Şr( ih!:ın Künç.er) 
22.30 :t.!ı~rr.!cırct sı:at .Aya :ı ve Ajt\.M 

H~be:J.!'r vı· Thı!"$llae:. 
22 45/~2.50 v·sı.rınki P"\. ı;:ram ve Ka

par.;ş. 

f 
Deniı; Leı•cuım Satınalma 

1

. 
Komi•yonu /liinları 

~ 

\ 
283 ad~1 t Frt:ı.t !k&pL::' J 

1~6 adet «ay:1t gö:ı·'.ek 
14i i:.dLt ŞJ,ya.k pan1.a1.ın 

3~1 ç'ft k ;:ı<lura. 
Y<.l'karda c::."'!"5 ,.ı> mtk.t:!"la "l yazılı 4' 

i:.a!em c,şyı.nın 24/7/9-12 Cuma Eaat 14 
ae T .. ·· ~ v ta~., v• .ıar!:g1 y;ıp:-
1ac:ığındun iste;::J:•e Jl ~ rl. g'J'1 ve s;:;. ... 
att11 l~asır.ı.p.ı ?C!a bu. J~1an l)..;n:. Lı·
v-... -·:n SRi!:D #<\ na Komicyo..rı1.. a mu.-
rac.ıa~ rı. • 7654> 

l::! ader:. hay .. an pl! U 
12 ııd11t h:ı,rvan ı:and. ~1 

12 adet tel &apan. 
Yi..ıt.o.!id.o. cu:.:. '~ m . .kta:-1 yü.zılı ile 

ka • n ma1zC'T'nı? :1 22 7.::>·12 Ç2 ~a"T.ba 
ğ11 i ıra:ıt ıs dı' ıc .. ımpac;Jda bulu
na Dcn:z Lf>\·az•m S~' .i.n Alır... Kc
mi:_ıyonunc:ı.ı pnza I·~. ya .ıladağıntl.;ı.'l 
iı6kklih;ı·ın be.ı.li giln ve saa;.le .1:...,ı:.

kiır komisyona m'iraca , rı, t .. 82-i> 

İstanbul İkinci İcra Meınıırlu
ğundnn: IM2/801 

Bir borçtSi!l dolayı n:rr!ıun olup 
satılmasına karar \'erilen radyc, 
masa, looltuk, yazıhane vesaire
den ibaret av l?iYası 27 /7 /94:.'. pa
ıı:artesi günıü. saat 15 de Beyoğlu 

Galatasaray İngiliz Sefareti !karşı
sında Sagrado upartıınıan 4 No. da 
satılacaıktır. Birinci arttırmada tekr 
lif edilen bedel mahçuza takdir e

dHen kvymetin yüzde yetmiş be
şini bWnıazsa sabş 31/7 /94-'.! cuma 
günü ~ saatte yaıpılacaktır. is
teklilerin mahallinde hazır bulu.. 
nacak memura rnüracaatleri ilan 
olunur. (4026) 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
Halid e P i§kin beraber 

Harbiyede, B,.lvü B•h'="sıinin Aletu'!i\:a 
lUsrnında H~r g<>ce saat (21,30) ela 

Bu g('rP 

c BOB STİ L • 

VO<\v .. J -3- PerdQ 

Yiiıazı: Mah.T.ut Y(~ i. 
Hoy'et her g<>ce Ben-ü B;:lu;ecind.J 

tenE·l ~rm.- k"" dir. 

ZAYİ - ~et Amlrlii;i<ıden al
mı:ş o duğum 31138328 No. lu tkıırnet 
tt~errerıi Z('lyJ Mt.im, Ytı:»sini çık~··a

cağundan es:reınır. hükmü yuktur. 
J..I:....ır tabaL'>ırndan 
E.'11ile At~a Wa>Joy, 

DE\"REDİLECl:X İHTİRA BERATI 

cKara vesı:ııiti nakJ1yrsi rerno.""'..t)n'.'.'1. 
için çapraz mal.allı kuplaJ> hal'1;ın.. 

dak.i° ibbi~ ma.hsus İ.ktısat Vt~.<iilct.n
den it.~hsal ecl 1hnia Wrıırı a2 TemmU11 

1936 tar>h ve 22Q2 Ko, lu ii>Ura Bera
tının ihtiva e\ti~ lıulm!t, bu kerre b~ 

M0 D0RiYETiNDEN: 
Klbrit fabrikası için a~ağıda ya~ılı şartlar altında e:kc!<, ka· 

dm ve çoctık işçi alınacaktır. 
1 - Telo:nil fabrika i§çilerıne ~ gü•,lerl parasız sıcf.k Ö• 'e ye

meği verilir. 
2 - Ücretler: 

a) Erkek i~ilere: 
NoDmal mesai saatieri için erkek iı;şilere yaplınlac<ık 
işin mahiyetine göre saat iıa~iJla ücret hesobilc gıüın:r;e 
100 JourtJ<;ltan 170 kuru~ kadar. 

b) Kadın işçilere: 
Normal mesai 9aatleri ;çb kadın i~ilere vap~ırıfacak 
işin mahiyetine göre 75 kuru~tan J 10 kuruşa kadar 

c) 12 yaşından 16 yaşına kadar olan erke~ v<> kız cocukla•a: 
Nonmal mesai sııatleri için çocıoi<. ~ikrc s .. ; t ba;<ı üc
reti hesa bile 65 kuı uş. 

d) T<ıhmiJ ve tahliye, u.vl..ı i'i';ilerı: 
Bu kabil işleme çalı~anlorn i~in rnah!;.·e:iıoe ı;ore 150 
kurustan l 70 k~rw.a kadar 

e) Fazla ·rn<:"lai ücretlerl: 
Koordina<~ Hey'eti karari!e fabrikanın gı..ııoe ) <ipa
cağı 3 saat!ik faL,:l& çal~Pların ~; 30 z~mrnı il.Uve 
<"dldilct~ normal mesai ile 100 - 170 kuruşa kauar ücret 
akn bir ·~çiye 151) den 250 kun!fia kadar; 75 • 110 kuru
şa kadar alan 'bir itjçiye 11() - 160 lourıısa kadar, 65 kuruş 
alan i~iyc 95 kuru~. 150 - 170 kuru:a kadar al;;n lşçiye 
~O - 250 kuruşa )-adar gündelik Yerilecektir. 

~ - Kanuni \·ergiler iş';ilcrc ~it olmak üzere ücretlet, fa:br kıı 
dahili taliınatnam~:nde yazıl. hükümlere göre her 15 g;i, . 
de bir ödenir. 

4 - İşçiler, yatacak yerlerini kendileıi temin ederler. 
5 - Talip olanların Büyü.k<lcrcde Büyük»lere . Bah<;eköy yulu 

üzerinıdeki Ki!ırit fabrikası müd :!riyetine nüfos tc:ııkcreleri 
ve altı foıtografla beraıber müracaat etmeleri ilan olun •. r 

TESVİYI;Ci, TORN.\CI, FREZECİ ALI!llACAK 
Kibrit iımal eder. d ... ı :c. rde veya fabri ~a tamirhlnt"Sİ ~ _ 

maıkinist \'C makir st mun·.ıfrj ofa• "< cal ~ ~k tzcrr bı•lnc· 

sınıf te>'\";yeci, torracı ve fre..ecıye fhtiy;ç vardır. Fabrıka a 
~·apılacak i;mtilıan neticeoınde g6"1~ ecek er. e.lı i}ete g<>re 
maaş '.'e:,- a ~aa.t başı ücretleri tay n t.'<li!ecektir. Ta ip c ';ı:. '1..'l 

vesaikılc bırlik:tc Büvükrlerl'c k" Kil>rit fabn.'<r.' rr · ·ri c>ti
ne müracaatları itan o~uu~r 

Kazandırıcı Arsa Almak Is. iyenle 
Mecidiyeköyiiode Asri Mezarlığın kapısı karş1:S1nda bir yii.2ıü 

asfalt caddede diğer yüzü Arnavll"'lroye girlen caddooe (16000) 

arşın ve Tapunun resmi harit a.."llla göre çok parçalara ayrılar.as. 

mümkün biiyii'k arsa Beyoğlu Su.Ilı Ma'lıkemeleri Satış Merrnr· 
hlğıınca 1/A.ğustos/942 Ouırnartesi günti sabahkyin saat 10 - ı~ 
arasmda satılacaktır. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Pnrs ı llvari hayvanları W;in ahnme.~ı kqprılı zarf!~ f'k.sıiltrr(!ye t_oo · 10.n a.zS 

c77~00> çoeu •00000> 'kilo ot ile azı •619 2()> ı;oğu •65000> kıiJo sapoıımanın ·# 
ıeo: 31/7/942 ı;ürü saat 15 de Müdür::yetimi<: b;r.a!lnda kurulu l<0ıni.'\)"Olf'da yıı• 
pılacaktır. 

:l\lı..'>h~rr.mPn fiyat ohın br·her ·:~-u 8 kuruş .scı.p ~a.ın.anın bPtıer ktl05 ' 
kura~t•.1r. ~fı.J'\·at .. kat terr•natı 802 ~ra 50 kwt .. ·t·ır. İ!!'t.Pk...:;Prın mekt.ıpla.r .. :. s!' 
ni g'ii!n ve saat 14 e kadar Ko~ Reis.iı>tf:JE> \·eımele:.i ''t alınacak m !'a:JI 
evsaf ve ~erat~.ni görmek için de ş. 3 Müdfu'li.iieüne müraroatlar!. ~723> 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet
meleri Umum Müdürlüğünden: 

1 -1-:P~df bı!de!i 119.256 lira oıa._ Ff:'v-z:ı p .. ~a ciıidO-.· bQI'dılr \"t Ç1'!')':f-T~to çid 
trottuv.:1.r" io~.ıa.tı işi kapaL ıil:'l usuiile ek ~ü· ı· l·ye komnuştu.r. 

2 - l'lks)it.ınc 2.11/7/942 Çartı0miıa filll'ü Metro Hap blnas111m 5 ·,,,,; k .. t•n<l~ 
topl ... ~ı.oıcak. olan I~om~yon hulıUL'lııı'.ria Eaat 11 :ı.t yapu,..~ ..... ıe.• •• 

3 - 1'Iuv~,:at 1.t1niat 7212.8-0 ~iırad 

4 - istekl:Ierln paı"a.Sız. ola:-ak drğı·ı:r.,.a:·ta <.ıhn şa.1 6 :1ar:1e erı L vu .~:.ıt 
aln·dıan ,.p ka.n.u"."?1 \"t"Sik Ja ı ve tı:n.ınatla .• le. te .J t,· · ... ,r, e 8\..41 3 l~ 
a k:;.c:~r imza uııAalıil:Xe Leva'tm "\1 jd ~i,. Ao; n te,"1 :r ~- 13.zımdı.,. (77161 

TÜRKİYE SiGORTA PRODÜKl'ÔRLERİ Cemi)etiııden: 
2.5/5/942 tal'ih ve 2/17986 [.;y .. !ı k.a.J' .. ;nar..e i.l'lıl ... nına ı.c-vı. n. Pro-

duk'Lör;e:.· tarat.ncia.n Aoil~n yapıJ~ıas;. 'f'!"lf'Cb·. ·1 o!SJ. f -'''ln l.tcıı ~ \'E' \ c
rılecek tem-inal h.J.kı!.;.:tnda malCmı·t a d ilZ~!"C ~ l t'~ k yıtlı ... 'Z3· 

nm ve yen;J.e.n p:-odUktôr olma;;:: taleb:!ı ~c b..ılu-ı- . .:.laı '!". A • ~ 25,, ili 
~.arihfne kadar Aşireft:ndi c~dd· ·, Tü:f v" }131 4 { cb 11·t1 Ct~"' yı• 

İdMe Meınurluğuna müracaat e~lerl Uz:Jn· .J h men 3'tt e ! "----- o:!Wll1 

Münakalat Vekaleti Devlet 
letme Umum Müdürlüğünden : 

Liman!arı İş-

kasına d -.....·ır vt-Y~hı .. t icadı. Türkiy~ ı - ~1e"Un~mlı.in paznrl:!Ja alacağı ite. , c 1h1.Q>acı ~ d:ı g ,. :~ 
mcvk.J !iiic t:ıoyn ait ıç:n s::ıl..fu'.,7ct iihİ c300> :?v!3 çıralı .&&rı ~Z...n aı::n.anı, 2CO ~ > ,., P m... ı e ı..., ~LI "" 
v.e:"\lcbllecegi k:ıtli! rdllnl'Ckıte olmak- etrilik döseklik ve fat,ka~:.k 40-50 ~13 kız k ıt glı~er., 1C0-J.8G j ıJ fl . - :1. ıc,> 
la bu lıu<uıı& ıa.zla malümat edl"lfllt:'k: gen, cı200• adet bususl Oğirrrlı> agaç, <paruço:>, 3U M3 t:Jmen · k~ı •• :ıç, 

;,,t;yeoJ<:r.:ı Gafata.da, Aslan Han 1--3 2 - Y'*arda b;ldlrlen iiı•;yaçl:ırdan h<'"'·'"C' b '"''· n clzlrn •• mlk 3.;JI 
No. ?•:-a mürrıca.At:arı lilı.u.rnu il.An o... ola·rak teklif t-dtlım.esi de caizdir 
lunar. 3 - Taliple:-in istenilt:.11 h.ı ~t.eı-c--st.e~P 1ı'at ve ('V .. r JlJ 1,:(ı •e'l"t'rı !ı v_ J 
--------------- vaz•rı• Müdilrl\iğü.ne miiracaatla görrn.·h:rı ve. tt'k.!uJ.e~ ır..a".>• ı 31 ·reu 

DOKTOR 
Dalız Cemal 
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