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Gazeteye gönderilen evrak iade edilme2 
~ -EN SON TELGBAFLABI VB 8.1.BBBLBBİ VEREN AKŞAM GAZETESİ 

Sıra IstanhulBelediye-1 Rus. cEr~E-~kı 
. . k . . ld. Stalıngra ı 

sının ta vıyesıne ge 1
1 
Alman hedefi 
olmak üzere 

• 
Hükumetin iktısadi hayata ver· 
diği yeni gidiş yolunda lstanbul 
Betediyesine düşen hi;;:met ve Don boyunda 
-taanyet büı'üktür. şiddetli muha-

ETEM iZZET BENiCE 

Hükiımetin iaşe davasında tut· 
tuğu yeni ıid~ yolu İstanbul Be
lffiyeeiııi birind derttede rol s:ı
bibi blmaktacbr. Her nevi grda 
aladdesi üzerinde fiatlandınna ve 
tııbdit u~ulü terkedildiğine göre, 
tiaı miirakabesi, şehrin ibtiyaçln
rın.ı tesıbit, htt nevi darlığı gider
nıe, ahşveri~te norıruılliği ikame, 
toptancıtlan sokı<k gezgincisine 
kadar her türlü esn~rı kontrol al
tında tutmak ve hayatı ocuz!af,. 
nıak Beledivenin hizmet ve mes
uli3eti olm~ştur. 

Uu hh.mcti basarabilmek en 
b~ta büyük bir ·gayret sarfllll 
icap ettirmekle beraber Belcdiye
ı:in te~kHatlanma"1nı da lüzumlu 
.kılmaktadır. 

Bu teşkilat: 
a - Tdtiş biiro,uııu takviye 
b - İktısat bürosunıı talrıiyc 
c -Zabıtai belediye hizmetinin 

tefriJ<i 
bakımlarından takviyeye muhtaç· 
tır. Aksi halde, yiıni, Belediyenin 
3 ukarıda çerçevelediğimiz hiz
r.ıetleri t~kilatsulık yüzünden 
3 apamam.ası takdirinde fiat reka
b<linln kendiliğinden doğuracağı 
ucw.luk dışıııda hiçbir müsbct iş 
)apılama1.. P..efik Saydaın nıerhu
ruun iktı at ve ia~e politilta.ında 
belediyeler hemeu hemen müsa
hit vaz:i3·ctte kald:kları için beİki 
bu tak,iyeye ihtiya~ ~oltn. Fa
.kat, İstanbul gibi en yük'4?1ı. istih· 
liık ve tclui>üf yeri ohu bir şehir
.ıe bucünk'-i si.lem iı:inde hakiki, 
ıaınimi ve candan bir ınürakabc 
•ncak teft~5 bey'etinin genişlctil
ıne;ine, hatta b<!r nahiyede caııla 
başla çalı~ıx bir iki nıiifcttişiıı bu· 
lunnınsına ye teftiş hey'cti reisli
ği emrinde bir m(i,fakll belediye 
~abıtaa bulundurulınasuıa bai,tlı
<lır, Yine Belrdiyc iktısat direk· 
türlüğü ile tef~ lıey'cti, belediye 
•4bııası ve Ticaret Odası, conaI 
1 '~•kkülleri ara,111da sıkı \C sa
J'\ı;n1i b;t koordinasyon ihti~·acı 
''i~iırdır. Bu şekilde ancak ihti-
ı..~, l ' . lif "]"' . ı.n, \.'urguncu uı.:-un, ıs çı ıgın 

Uni!ne gc,'.nırk; gıda ınalldc1erinin 
Satı~ Ciatlarıııdaki norınalligi nıii· 
'·•l:abe c' leıuek· sılıhi ve beledi 
1.. • • 
"<>nlrolü ikame edebilmek müın-
l.iindiir, Amma, bütüıı bwılar )'8· 

Pılı:..,yıp da bcrşey ticari rekabct
ttn H bolluktan beklenecekse o 
zanıan Beldcli) enin bahis mc\Zuır 
ettigimiz l"'ıkilıilını ne arttırııu
h, ne de kun-ctlendirnıiye ilıli
Yaç Y<>l..tur. }'akat, biz ~ahsan l.m· 
na ınuhtar lıulwıu!dl'~U kana:ıtin-
d ' a 

eyiz. V c bcrşcyin boşında bcledi-
1 e zabıta,ıııın istikliıli taraftarı
h~. İstaıı bulda biç şüphe ) ok ki, 
ınulı.emnıel bir zabıta makinesi 
"•rdı.r, I-'akat, bu makine dalıa 
~ı, ade adli, si3a.ı i~lcrlc ınalıınul 
lıaldedir 1e ayrn:a idan birçok 
hıznıetlerin lfa~ı da bu nıakincııin 
lıttına ~ıikknnıj~tir. Uclediyc hiz
lllttinin lC1tc\ vüü 1..ar~ısında düu 
~~dtı,iıundan ziyade bugün nıü>ta
}d bir belediye zabıtası lıey'ctine 
"•uın "ardr. Bu te<ekkül kurul· 
~adıJrça, teftiş hey' .. ti kadrosu ge· 
•ışletilmcdilı.çe, şehrin ilıliyaçla
~nı gözoniiııde buluııtluran geniş 
tnıka,.ı. bir iktısat müdürlüğiine 
".Iİ<'.ut verilmedikçe iaşe maddtle
rı · l. lUn fin11arını, kalite farklanııı 

untrole rn ihtikarı fevkalade 
halin İ<ap ettirdiği takipleri yap-
1"'Ya imkan olmadıiiı kadar alela· 
de Ll d' h' U · · · , ~ e ıye 1z.n1e crının a.ınnıe 

ttıenfaatine \e sıhhııtine taa!IU.k: 
ed•n lı.ı'1ınlarını bile tabii ve mu
~affalı: halde yapmak mümkün de· 
&'ıldir. Bunlar yapılmadıkça, ba
Yat pahalılığının §ehir içfodc semt 
••ınt bir hayli tczadlar kaJdel
lne5ine \'e ~·ine fiatlarııı toptan sa
hı Dıerkezlerinden muhite doi!nı. 
~~~h~ halka doğru indik~e k;yfi 
ır •ili§ ve çıkış arzctme•ıne bay_-

ret etmenıck kıp edecekti~. O 
halde bükfınıetin ga) ret, fiat \e 

iaşe politikasından İstanbul bal· 
kını t:lyı.kı ile f.aydnl:ı.ndrrmalı. ~i11 
biaat sistemin kendilij:inden ge
tireceği şifa ile beraber Belediye· 
yi ıle l:tı yolda lıİ71net edebilir b::
lc sokmak ve tahiye etmek ge· 
rektir, D<ğerli İstanbul vaı; -re 
Belediye Reisi Lutfi Kıxdar mu· 
hakkak ki, lrn hizmet istikaın.-tini 
tayin etmiştir. Fakat, ihtiyacın 
emrcttiğ'i bu teşkilatı kurabilmek 
hususunda ona yardım etmek, 
iınk5n vcrınek yine hükiımetin 
binımeHne, madde ve manadaki 
ıniizahcrctiııe bai!lı bıılıuıuyor. 

ETEM iZZET BENiCE 

-Vaziyet
Aşağı Don ve 
Stalingrad mey
dan muharebe-

leri başladı 
[Bugiin öğleye kadJır cep

helerden "" siyasa alanla· 
nndan gelen haberlere gö· 
re, genel dunnn ~udur:] 

AşaGı Don coplıe5inde Al-
manlar yoıı b<~;;rı«ır elıd, et-

i -
1 ---nıl§lerdır. ::>taİi1 r;J;<I isıik:a-

metinde yürüyen Almanl<ır, 
ş.ır,.ı.li Volgayı da tciı~ etmi
~-e baıjl:.ıruşlardı.r. 

Alımru1ların yaz taarruzu 
başlı.yalı bir ayı )·eni doıdu;r
dıığu halde, aşağı D<m cephe
sine varmış aLın:ıları, Rus or
dllLSunun panik lı~lindc oldu
ğurır ifade etmL~ı.-~e dıc, ,·az!
yetiıı Ruıs!ar al<:'yhine gün 
geçtikçe gcliş:r.ek!( ol<l.ı,;tınu 
açı l<lça gösterir. 

CD~v:ırnı Sa.; 3, Su 

Musolini çöl
den dönüşte 

Atinadan geçti 
Lond.-2 26 (A.A.)- B.B.C Dun 

gece italynn mdyostıM'n bıklir
di,gine göre .l\lusolini. 29 ha.ı.:ran
dam. 20 tcmınıt~·'<I h1ar ;.imali Af. 
rikadd<,i harekı5.t s~ha,<ıncla kal· 
mıştır. DöııÜ!!Jtc> A :• naı:fo·n geç
mi rtn-. 

Mahalle mü
messili halka 
böyle mi mua-
mele eder? 

Kılıçali mahallesi mü
messili - "Ben fahri 
çalışıyorum,, diye bir 
aileyi 6 gün nasıl gaz. 

siz bırakabiliyor? 
&~~,t:ı~ta Kılıça.'li mahallesin

de Sa\<:ıklar sokağ-ında 16 numa
rada kiracı ol.arak otUirduğunu 
söyliycıı Nanılk Kemal Sönmez 
şayar,ı di}Joat bir iddia "e ~=k,l

ydte bulmı.murtur. Bu vata·nıloş 
diyıor ki: 
•- 20 gürn:luı,ıber; ik:mıct et

mok.t<.> olıduğum evd elekıtrik bu
lunmadığından temmuz ayma a· 
it gaz kuf"1nu ôçin Kılıçali ma
hallesi müm~'iline mür.acaat et· 
tim. Keru.l"'ı gcLip eve boi<lı. E-
1ekllril<Nz ukillğ um uzu görünce: 

.(De\U :ıu S:J. 3, Si.ı.! 4 Oc) 

ırebeler başladı 

Rus tebliği el'an Roı·. 
tof 'un düştüğünden 

bahsetmiyor 
Vişi, 26 (A.A.) - Bü.tiin Don 

.ıı<>hri boyunca, ilk hedefi Stalin
grad şehri olan, şiddetli çarpışma-
1.ır devam etruektetlir. 

NoH..;erkııoık §ehri lıü.cnmla zap
tedilmiştir. 

D<>n nehri kıvnmmda, Stalin· 
grad'ı.n babsm11a Alman ilerleyip 
devaw "tmekted.ir. 

Voronej k~imindc Ruslar tank 
yardımı ile yenidt>n karşı taarruz· 
lara ~"<."nıi~l<'r fakat mu\ afiak o
lam.aruı~lardır. Bütün hücun1Jar 
geri atılnu~fıT. 

Yolkof ,.c LPningraıl kesimle
rinde de birkıı.; Ru' taarruzu ı;iis

CDf'v;..m S .. 3. s·:i: 3 dfl') 

• 
J4. ====-=JYE=N=J.:Z 

lngilizlerden acele yar
dım istemiye gitmiş 1 

Viş. 26 (A.A.)- Bcr1ınin b:ta
r;J &iyasi rr.aıhfcterıı.<1e söylen
dı'.ğ'11e göre; Mareşa' Voroıf:l<>f 
~in· 1· Londr.ııla bulıunno:ı.ktadır . 
J\fo eşali.n Loııdraya İngilzlerden 
acele yarrdJ1:1 i.sterrı't:k \in gittiği 
s~<\ye ed.i!ıncktediT. 

Alm:ınların şimdjki taaııruz istikanıellerlııi gösterir harita 

c===:~~=""==================~====================== 

Sarıyer Hava Kurunn?nda Garip Bir İş! 
• 

Bir Müfettiş 1400 lira açık 
buldu fakat diğer r.tüf ettiş 

hesapları doğru gördü ! 
Kurumun kapısına kimseye arar verme

den takılan bir asma kilit 
emektar bir memurun gadrini mucip oldu 
T ~·· lfa .. K ·ıun t s.ı·ıyer Şube-

8'.!:'n l·.,p·!:.ın b t ftıe g ..... ip bir ka
r:ar·3 netjcı•lı'ı"Wl. -~r. İddıaya grirt• hit
d~st> ş1;dur: 

G'lntin b;r ndtı K..ı.. U.."ll :\lülCt~ifi;e
r~•-n b:r 2.3.t SarlJ't:'•• ş;.tbt~ ho6~p}a ... 
nnı tı r~. ~<'·yor ,., oo.·tada 1400 li
J""..ılı~ bir i•'"Ik buh•yor. Du vaz\yı•t kar
c:ısı.:M:.:ı ~bı"'!'tir.. büt.üD l'f>ştp vl' mua
~ılfcit1~ı b ... tıııçı..k t;i"neye yaklr. bir 
ı.,d1r .ana bt:rı {1J.rı· ı tn11 kf.o olan Hü
liQ.ıTıı..od·n A~a.sun'&. ~~tı•n t.li çeh'.ti. Jiyoı· 
v~ nn.iJı tt~ t~• '"tl(nld;,ın ktın..'1Tlı, "k .plı81-
nn bir :ı ıa. ~.ııt ta ıJ.nak su!'ı·ı!ylp, 
L11)'.'tJI:~ İşirı gJ ~p t.ırc!ı, Hlisa
:nıP~in Ata ' .n, 'w- g ı;ı4t-t:Lğrr.~an 
,.e iŞ!y!e al:lkası kecrlldiğlnrl<'Tl haberi 

1 yoıkt1tr. Ertf'tiı saba~ı ·~·nı.ıı başına gı'li-

Bir kadın ve 
bir erkek yolda 
düşüp öldü! 

Gall"fada o:ııran Ha~adulr is
minde 'birinın kızı Qsaına isnı.in· 
de bir kaıd: n dü.n Kadiı<gadan 
ge(cı-ken y<>'ıd~ dü.şüp ö1mü~tür. 

Y;,ş:t.köyıı:I~ Şe\1keiiJC mahalle
,._nde 1 N:.sarı cadd:cf-ncle 1/2 nu
moda ot'C!"llP 65 \'<l§lllrla Ko.;ta,n-
1:1' l"V•'n .;n (inür.e geieiğ• biı· s.ıı

r:ı.;ia kr.:ıla• r<ık yere dü.şır üs 
\;C ölrnii."1ür. Her "'<ioinin dP kalb 
st.•ktcr tıdr-n f'Jd '< " tt ı;:'b .. olu· 
na .. a 1:t trec·t~t"liPı.n def ine n-:ü-

yor ve kapıyı e,ıretl b•r kiliıtle kapalı 
göriinoeo ac;r:y'Of' ve içeri Jr'rerı'k çal~
ınıya b.ı~l.ç..1r. Bu haı'C.it:\ı, 1nı..'llTU1" 

için i'k.inC'i bir suç t"~;l rdi "'r ve Jnli.
felt;ş tarafından (kiı;tlenmiş) ol.on bia: 
bınaya ginr.1$ iddias!,ylı· rif' ıuç1andı
rıhyo:. Du.1un üı.crinı H:~mpddin 
..:\.~n Kt .. lUll Gı·nel :&ış.kanlığtf1ii 

müracaat ederek ~plarında aoı!t 
buk;...~::d~ 1nı ve h&kkt:ıdak diJor 
rtfd!ularıo oa \"arid oJanııyacağını bil
cLr'.yvı· ve gelron ~kinci biır müfettiş, 
haki.k.atfn hı~apları sarrtiıınin(! k~dar 

dt)ğı•u buluyor. 
Bu vaziyt•lılt', mi'lık.ul bir tarzda ha

J'C1kı·t etırnck ve bo~ Yf'L'e bir şaibf• ile 
ll"kt•it"-.ı.dir lımiş olan vata.'lriaşın, tek

(Dovıımı Sa: 3, S~: 7 d~) 

Acı bir kayıp 
C'wnlıur;yet Halk Paı1C;I Umunıl İ· 

d"3.re H!\y'ı'ti :\Za.sı!'lclan Et"'llnc:ın M~ 
usu ve Ulus Gazetesi imtiyaz &r.tıibi 
İskender Aı~un bayı; ı.aoruındanbrri 

milp\P~ ol<tıııi!u lıı1'ta]ıklan kurtula. 
mı,y':l'"'1'k te<lavi '~ lstir<ıhatt i~ln gel
ruğ; yeş;ı,qyoe ve!at ctmi~ı.; ... 

Cenazesi bul,.'Ün Teşvikly"C Caıniinde 

n:.. l')EZL kılınarak kaldırılmıştır. 

l\fı•rhunıı oOOud~ ve bilha-a Cu'llınu.
riyet ııa Parti9°nin kuruluaundan 
ıtnı;:ti.>Je kadar n1uhaspbpcıliğiDde ve 
mebusluktan sonr..ı Uınumt İda.TC Hey' 
t'l• meo·uı uuı.ruısiplipıde buluıım~. 

;alc')kcn]ığı, s:ıdad<al "" dii~lüğü ae 
WnN'!yüı t.•t.niş ve h"r -k.e..;c :tı"tıdi~inl 

f• \·~ ~Tr.fş bir arkadaştı. Ölümü t,~,~ 
t:illırU ııyandıı-o.n ıner. U.'! • .ll H !rk.ııı 
11a;:t.;1-chnı diler an,, : cr""Cınına &a

lı· ·~. t.c;-ıeımı rdc ·,_ 

MISIR CEPHESi 

ALMANLAR 
Elisa tepesine ı 
hücum ettiler 

• 
Tekrar geri 
mevzilerine 

çekildiler 
Sekizinci ordu geri
lerinde Amerikan ta
mirhanelefi kuruldu 

Londra 2.6 (A.A.)- Batı ,çöic 
de durgunluk dıenıım e1Am.-ktcdir. 
Zı.:iı1ı otorııobi!I; keşif ve topçu 
faa>.y.,ı; ,olmuı{JW". 

(l)ey:ı.;1ı 5, : 3, SU: 3 C.r) 

Milli Şef imiz l 
YALOVADA 
Cumhurreisi Ankaradan 
har_eketlerinden sonra yol
da halk ve köylü ile konuştu 

Yalon, 2S (A.A.) - Dün ak'.'&m •aat 22 de ;\nkaradan ha
reket bu) uran Rei.Wcunıhur J\lilli Şef İsmet İnWıü, bu :.abab 
saat 8 ık Eski•ehirde trenlerinden inerek otomobille yollanna 
denm etmişler ve saat 10 da Sögüt kasabuınt ~uefleııdinniş
lerdir. Borada 15 dakika halkla konuştukt:tn saıırn yollanna de· 
vam eden Milli Şef, saat 11.15 de Bileciğe \'armı~lar \'e burada 
yarım saat kalarak halkla konııshıktan başka Holkevini 'e Kii
tüplıane~'i de ziyaret euni~lerdir. , lillı Şe.f, öğle l·cmeginl ''"'t 

Ticaret Vekaleti piyasayı kontrol için lstan
bul Belediyesine otuz Müfettiş gönderiyor 
Bu maksatla belediyeler emrine yarım milyon lira ayrlldı 

Amerika~a ay-!Bazı fırsat düşkünleri 
ıda vasatı 2000f g e n e fa a 1 i y e t t e ' 

top yapılıyor • 
Gemi inşaatı geçen 
yıldan iki misli fazla 

LondTa 26 (AA)- B.B.C. A
meı:i.ka harbe g'.rcl <knberi, son 

6 t(1da tark; t~-:ıre ve t.op imoa,

latın. ge.,~n yıldakin n birll.l"çıtık 
misi ne çt..,,arımL~ır G<.:m~ in~aatı 

.,e g.eçen yı Jt!an iJn m"1li fazla 

dlup 2,5 milyon ıon ycnı gemi 
J apı.Jıın~lır. 

1\! ay ıs a:·ında 4000 tayyare ve 
150(' hafif orta tank yapılmıştır. 

Şimdi ay<la vaE:ıti 2000 top ya

pılına.ltt2ıd:.r. Fıı.kıat bu bir ba:r 
lang•>-tır. Asıl imalt:ıt ıleride ya

pıfacalnır. 

Almanlar· Fele
menkten 3 mil
yon kişiyi Şarka 
süreceklermiş! 
Londra 26 (A..'\.)- B.B.C. Bu,. 

r;ıdak' Holanda B· ıvek.ill Proie

oor Gerleraııl Al!ıır>anlann 3 mil

yon kişiyü Fe!eanerJk:cn şarki Av· 
ııu~.ya sürmek .çın bir p?aıı ha· 

ztı1laıdıldarını sö~~cnu~i.ir. Baş

vekil ş~nJ~rı iJ!.yc etmiştir. 

c- Faiç:nt; istiıbdadın S!!Whlan 
rn~r.c\1 kU'\'!Vete e:tl:ette ki ile

lebet hiıkim olanııya.c.mtır .• 

İngilizler Frank
furt şehrini de 
bombala'dılar 
Loodc., ~6 (..\.'\.,) - Dün a;ind.(iz, 

İngiliz bava ku'\'"\·etl(lrine mensup u
çakJ.ar <lü~n f(.)praklıtrında derinle
r<' nüf.ı:z e~n;şlerrur, Hede!ln-1 Al-
o nyaoa P. nnldct şclıri,yd;, 

Jl-01 11o"'a • -..,;,. kı nyC'\ii msd c ti-'i>-
rU\~ ~-na lllVh: tahr o o.lm.f&ijr 

Zeytin fiatlarını hemen yükselimiye 
kalkan bir muhtekir yakalandı 

Ticare( Veitlae1ıinin, ellronroo.ş 
<Alan god.a. m<ld.:IL!.eri satı,şının ,,er
best b:raktdığı hakkında aüııkü 
agzetel&de çıkan tebliğ; dün de 
yazdığımız gibi h:ı!.k: ve tüccar
ıa·rı memnun ettmi.şt'r. Tctı.l fı'; 
bllbassa bundan bir mıüdodct ev· 
ve! satışı serbest bıroU<•ldıgı ha~-

. de b:r tür1.ü pi•yasaya çıkarılmı
yan ,.e g.Z'li gizi kilo!r.r 130 lru• 
ruşa katlac satıl.an pirinç ikc~n
de tesirini göcieroniştir. Bu mad
de dün bazı bakkaJlla.rda derhM 
Söhşa ar.zedtinıiş ve fiatı 85 ku
ı'ı.ı~a kadar düşınü ür. Ayni bal 
kilo:;u 50U e kadar sat.lan sade
yağlar ii:l.erinde de ııörühnüş ve 

bu da 325 kur~an saıtıbna&oa 
·ba~adn 1 ştır. 

Diğer taraftan s~ların ser

best bı.rai<ı'.lmiş oPd'l\l:u hd:Joer, pi
y.sada duyulu du~-.ı'.!l'az bir çok 
kimseler istllısal mıntaka .arınoı 

ttelgmflar çc~rılk dcrh.L ı=al 
gondcrfonro'ni istc.mişlerd ·:. 

Bu ara.da her nev1 yernc kl1k 
:yağ4ar; pu-inç ve değer gııla m.ı:d
delcri ,·ardır. Alfıka-claTltır ıstıb

sı:ı.I mınltakalarnd~n burava- rr.aı! 

g"l!dl~e ve ıs:ı.anıi üç ha!ta i~~
ı-isinde ~:ı:ıJa.:ın dü~et'.'eı;i.ıi tö:
miu etmd~tedirlcr, 

CD<"Vamı Sa: 3, !'- ı. 6 do">) 

• 
Ticaret Vekili lzmiı·-
den Manisaga gitti 

Ticaret Vekaleti memurlarının ylllih 
mezuniyetleri şimdilik k a 1 dırı I d ı 
İzm.ir, !!6 (Telefonla) - Dün ak

§8111 saat 18,30 da t.al·yare ile Ilalı
kesirdcn şehrimize gelen Ticaret 
Vekili B. Behset Uz bugün pazar 
olmasına rağmen öf:leye kadar 
Toprak !\inhsulleri Oii:.i:nde meş
gul olmu~tur. Öğleden sonra J\la· 
n.isaya gidecek ,.cı alqama yine 

Büyükadada 
1200 kadar Çam 

yandı 
.... 

agacı 
şehrimize g<>Jeccktir. Ticaret Ve- Dun ıraat 16 da B~-ıik Adıı.=, M"-
kili Balıke~ı:deki tedkiklerinden nnoola mevi<»nddti fandalık M tutıış-
çok memnun kaldığım ueş'eli bir muş ve it!aiyooin müdahalesine nt-
iıfade ile a<ılatmıştır. men 1300 metre mural>baı tu.ndahk1a 
YENİ TİCARET VEKALETi ~~ küç(ilı; w so b!iıyO~ ll""11 yann lf•. 

TEŞKİLATI Güçlükle &öooilri!lcn yaqp, -ı bir 
Aııkara, 26 (Telefonla) - Tica· aiaacadan çıklığı =lınait!;ıd r. 

ret Vekaleti için yeni bir teşkilat 
kanunu projesi ba:ıırlaııruaktadır. 
Bu proje ile nıcmleketin iaş~ du
ruım.ınu tanıiru ve idare edecek 
yeni bir kadro yapılacak ve proje 
3 Ağustosla :\Icclioc ,erilccektir. 
Diğer taraftan Ticaret Vekaleti 

meınurlaı ımn yıllı!< mezuniyetle
ri ~·cııi bir cwr.. kadar kaldırıl

. m~lır: 

Tramvay basamak• 
ları tehlikeli 

l'cr.köy Feralılyc oa!tak :7 n "'.:ırı.. 
da oturan Kanberin 6 ya ındakl <>it 
A.ynan, ;rolda giden b.r kamvay.ı nt.. 
lana isterlı:::en düşm ~ ve b.:.ş. d:m a
l: ca ;:ıro,anaraJı: ha&tohane7 taldı· 
nlıır~~ur. 
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HALK FİLOZOFU 

'' FAAL 

Gazetelerde birtakıı.m tayin 
hal>erlrui çıkar. Mesela, şöyle 
bit yazı okurı;unuz: 

•Fil~n müessesenin levazım 
n1iidür mnavirıi bulunan değer. 
li gençlerimizden Ahmet Kork· 
maz, bu kere bu vM:ifeden isti
fa roerek, filanca müessesenia 
işletme müdür muavinliğine 
tayin edilmiştir. Bulunduğu 

yerlerde başarılarile temayilıı 

eden ful gençlerimizden Ah
met Korkmaza ,.,ni vazifesin
de de muvafia.kiyetler dileriz.• 

Bu gazete haberinin edasın
da, ü•lubunda ı.ırıtan hakikat 

şudur: Falan yerden filanca 
yere tayin edilen Ahmet Kork. 
ıııaz hiç •faal gençlerimizden• 

değildir. Budalanın bfridir. Ta· 
nıdıi;'I bir gazete müntesibi ve
ya, taıudığının taıı.ıdığı bir ı:a· 
zetcci vardır. Bin rica ,,.e min· 
net e!ıni~ 'e doksanıncı dere
cede bir vazifeye tayin edilişi-

PATLIC&'ll 
MEVS.IMi 

Bn mevsim pafluan mevsımı
dlr. Ve bu menim, ayni zamanda 
yangın mevsimidir. Bu sene patlı· 
candan miite .. ellit yangın, her 
yıldan daha a.ıd.ır. Bunun •ebebi
ni alınmış olan yangın uclbirleri· 
n~ a~etmek i tiyen bir arkadaşa, 
hır dıger arkadaş şu cevabı veidi: 

- Bol bol kızartacak kadac 
fazla pallıc:an alabilıNl evler aca· 
ba ka~ !&nedir?. 

ODUN 
VE KANDiL 

Odun da tefrika romanl:ı.rına 
benzedi. Hemen hercün gazeto
lerde odnna dair bir haber çıkı.
yor. Çekisi 9 liraya alınabilecek.. 
Şimdi 11 liradan faz.laya sablıyor, 
Nasıl olul·or da muhterem odun 
tarui fiatları birden 2 liradan faz. 
la ucuzlatacak. 

Kandil mi, ııebil mi, -lta?. 

TRE.'11 
ME.'rlURU 

Geçenlerde, bir kfü;iik havadis 
oJ..umııştum: Tren meınurlarınm 
yara sarmasl'lll da bilnıi>si rsteni
)·ordn. 

Eğer, tren memurlarında bir 
küçük sıhhat memuru liyakati a· 
ramrsa, tramvaycılarda bir opera. 
tör hazakati aranmalıdır. 

Ankarada tak•i :zamları 
yüzde 35 den )'Üz.de 60 a 

çıkarıldı 

Ankara 26 (Telefon~)- Ben· 
il.in yüziınden Ç<!lci1ıen rorluldan 
nazarı dikkate alan beledtyemiz 
f!'\"vetk.ı günden it1baren ta.1osiler
deki •=mı .viizde 35 eren yüzde 
60 a çıkarmıştır. 
YENİ K.A.'1YO:'i VE FAYTON 

ÜCRETLERİ 
Diğer ttr~ftan kaımyonlarla 

yük tarifes'mde de ton başına c
ret uzııJdlıija göre 18(} kuruş'.a 336 
kuruş arasmdan teSıit okınmuş
tur. Fayton arabası üeret2eri de-
60 • 300, tek aıı. yüik a11i:lbalarr 
üere!leri 75 - 185; çi!t atlıları 11(). 
226 kuruş olarak taibit oılunmu.
tur. 

Derın oır e9Sı2.l1k oldu. N<>ter bic ı 
~y bilıı:ed•l>, ra: .. t bırkımç bir f;t. 

c.a karşt·ıı-.!a oldu.;,ur:u nnladığı itin 
bir cey ! ·.Y! yemiyordu. 

Sevgon htçklra hıçJUr• devam .,-i. 
- Ben de onu scv.yon:ım. •• Denim 

kocamı ne kadar seve ğirn.i l.a.sav'w"Uf" 
edenı ,....._, nlz... Onu d lice sevt':'lm, 
çı~ 11. gıbi sev•yor Jm • Ona ihanet 
<'~ek ak: -ııdon ı;E'Çllledi, g Qlllil".'r 
da, gcçm .tec.,kt .r de .• B •nl yü'? üs.tü. 
bır·cı '<ıp gıLmrsl beni n!:lhvetti. Şu an
da yeryuzUn<le benden da.ha bedb:ıht, 

~nelen daha taJ,iu'.z. benden daha 
Ç<Jk hakısızlıl• kWiıan gitm.ş bir iz>
san bulamaz..;ını.ı~·· Ben buna mtk:ta.
ha.k. dP~ .dim. Böyle bedb,ht olmayı 
hak etm-.miştim. Duyulmamış, görül
ın · bir ha.ksızhğ::ıı u!t"Pdım. Çü:n,.. 
kil b<nım ba,ımıı. gelenler ne duyul
tr. ~ur, r,p de bcnım uf'radığım. fe

IAxete utramış bır kadın görlilmilcr
tur. 

St"\gin ayağ• k•lkmı•lı· 

GENÇ,,. 
REŞAT FEYZi 

ni, böyle gazete ile yazdırmıya 
muvaffak olmuştur. 

O, ••=ki, bu h .. berin neşri. 
kendi.<i için büyük propaganda 

ve !iÖhret vesilesidir. İsmi ceri· 
ıklere geçmiştir. Dikkat nua· 
rını çekmiştir. Herkes onunla 
meşcul olmuştur. İstikbali bir· 
denbire parlanılt. •büyük a• 

damlar• sırallBla kablınıştır. 

Artık, Alhlh kendisine: 
- Yürü, )'i kulum, diyecek

tir. 
Bn vazifeden de bir kolayını, 

bir pııntuuıı, bir iltimasuıı lıı>' 
lup filanca vazifeye atlamak 

mümkün olsa.. alı.- Arbk, bu 
•faal gene.in bütiin ümidi, e

meli budur. RüJ;lanna hiıkim 
olan fikir bu ümittir. •Fool 
geııc•in ismi gazeteye yazıldığı 
gündcnberi hali, tavrı değiş· 
miş, kendisine, zavallı bir aza· 
nıct ge!ıniştir. 

ÇayveKahve 
Ambalajları 

Kağıtlar tartıya dahil 
edilmiyecek 

Baızı esnafın pcra'ken~ saılıt1~ 
~ ve köıhveleri aımbaloajlan ile 
tarttık:ar1 gôrülTnii.,'1\ür, Bunun 
ÜZ<"ıine inl\isa.rJar umum mOOÜr
)üğü te.Joi1ctına yaptı~ı bir t11>
mim He kararlıaııtırı!nıl§ dan fi.. 
a.lılrın y:an•z çaıylaro ve kaıhvele
re roünhasır ol'd'..ığunu; binaena
ley1ı kiiğ'1lann tartıya ithal edH-
111<!'1l'le6i ioap etıtiğini bildiım1ştir. 

Buna raii'men kiığıtı.ar\a tartı va· 
p<ıniiıT görülürse cezalandır;.a.
cai<Jard ır. 

Ekmek içinde 
çıkan 

lastik parmak r 
Küçiilq:ıazar polis merkezine 

ypıı.an bir müracaaıtla henüz fı• 
rmdan çıkmıt hamur bôr ekmdc 
içinde 1cst.'lk bir p,amu.!Jı: ibra.ı.ı 

edil:ıni§tir. Bunun itzcnne t&lhki· 
katta. geçilmiş ve- bU elcmeğin Kü
çü.kpaızarda Haıli1 Erdoğa:mn fı ... 
rmında yapıldtğı ve I.a6~ik par
mağın; pamı.aiıı kıa.zaEn kesi1>en 
me;dk\ır fırın müstallıdemlıermien 

biri tıarafındaın ek:me'k y~ıolırken 
hamuTUn icine diişürül.ınü.ş oliu
ğu tesbit edilerek cezai takibata 

başlaJ!l~l'r. 

Kontrouıa ıııtem 
İstıanbul pl~i !arı lıtJdantla h 'r yaz 

ayn.l ura lar verıı;r. Geçen srncleı'in 
gazete koneksiyonlarmı karıştırın·ız; 
hep aJ"Di seyleri g&«cdcsiM: Plaılar
dA sıhhi ıe~JM bulurı.ııcaolt, daha sıkı 
lcı>ntrol yapılacok, fil!ın gilnü .sıkı lron... 
troller başhyacalc, fiat taı~leri tet.. 
'kik. edil('C:f~ veısairc •.. 

Ve bu haberlerin en civcivli zamanı 
Temmuz sonlarıdır. Şunu da batırla
:rm ki, ~ 15 d(·n sonra plôjlanıı 
tadı kaçar. Demek oleyoır ki, b~ 
pliıj kontrolü hakkwdJ ırorwrıuş \'e ka· 
bul edilmil bir siste:n yddur. Her :rtl 
.,.U na.ksrat devam edrr. 

BORllAN CEVAT 

Kol.:ı.rını ha>'Oya l<.aldtnın;ş, A!J.~ 
tan roecı.et wnar ,gibl bCr tav1r takın
n"-'4, b r lztırap lıL' 'li halind du· 
nıy<>rdu. 

Genç ve gi.l%el kadının bu bati no
tere ı>c'k daltundu, ona çok acıdı. yaıı,. 

J.atiı ve: 
- Sizi tamiıo ederim kJ, kocanıza. 

dair biç bir ıey bilmiyorum. Kı•ndi
einl t<J.oımım. Ei!er ner«Ve gittiğini 
söylemiş ol aydı, ad.rt:.•s bırii:knıı.ş ol
•ayldı sae muhalok•k s<;y!erdiın. Ba
na itimat ediniz, aksini t.e.nbih etm~ 
olsaydı bile aöylerdim ... Ne y1l.z1k ki, 
t•ç bir ~ bilrni~"Druın. 

sevıı>n için> çau, inledi: 
- Aıriılt anl-.ıldı <ICdi, orıd&n bana 

bayır ydt. Beni yüzüstü bırakıp eeı
.mertıek: üzr-re gi•ti ... Sizin ihh;rn.ame
nlz.i alınca büyült bir Ilmide kapı:.&.m; 
bu Q:midim de tırıldı. Koca.mm kendi
sini ele g~iremem~m lçin mUkemrn.el 
t:ertibat •ldığını anl:y<>rum. Ben artı.le 
ın..'lh.\·olm~ bir k:ıduam ... 

Ömrl llııa apar
tımanlar 

Bir mecliste, İetaııbulun imarın.an 
lronuo'1.Yorduk. Bir ıat, yakın senelere 
kadar, bir imar pl1.w. mevcuıt o?n~
sı dıolayıs!yl(', şcıbrin şur.a.sırıda bu.ra
~mia m.e~ıcıan.a gt'1.rn yeni apartıman 
mahal!el~ind!'ll ~t etti vQ bu pli!.· 
na göre, buual.a.rda. istimlik icap eder
'"" bu lı;m ne kadar rmıazz.am bir icı 
olacagmı tobarü:z ettirdi. 

Hakil<Ateıı, m~iş blr i9tlnı.!ik b&
deU lizımdı. Soıa. doa h~ yeni YB· 
pılan bu binalar nasıl yıkılı.niı?. iıısan 
acmı.az mı Leli.?. 

Bu anıda, seçenlerde Boj!a.uçinde 
döş.,.,,... ı;öken belon bir .abil gaz;. 
Dostındaıı dem vuruldu. Gaıı:inonun 
çü:tlüğü ~ kalabalıolı; müthiş imiş .. 
Fakat, heır ne olursa olsun, sağlam ya
pılmış b\r be1'oıı\ın elbette ki, çökın&o 
meai Unın geir. · 

Şelıorin l.mu plAnıınm ileriO.kl tatbi
ık<:tıa uğnyacatı "ıü,ıku!al.tan balıse
den .•ata cevap veren bir arkad"f, o:e
mını çOr::en bu gal'.inoyu ~al getlre
rc-Jt, utun bo.r'u izahat Vfrdi. 

Şoyanı d~t btr!dujlu'.11 bu izalıat.. 
l>n biı• kısm 'nl burıtj'1l hullsa!Cıı j'<IZl

:l)ri • ; bu r.ıic:ıdaş r.lyc.r ki: 
- Istan'bulda !llOn 15 S('ne içinde ya

pıla" &partırc anlardm m llhlm bir kıs
m1, sl!!t ticaret ma.k!.adiyle .inşa oiuıır

rn1J'I=. B·mlafllbn c!oScrismi bazı kıal
f.:ılar, zeng.n b.iı~ k~cula.n yap.. 
~ınmlşlıır T• ıınmu, daha yiikgotı: para 
•le dc!!bal satmışlardır. Blnaenal•yh, 
bu aı>llt anların ıntlblm bir kısmın.. 
da gar. ür.iind> tutulan nokıla 
mal edilmosi C>lm~tur. Ueuza. • m~~~ 
ıııek, paml>Ya sııtarıııc para kazan
n\3.k ... 

.Bir binamın ı:.cuza mal olabilmesi 
lç_ın., malıf~neshlden ça\mak Qr.ırn<tr. 
Bilha.ıı,a bt•ton aparlımarılı.rın bir he
"'1bı vaııdır. Çimcoıto ve deınir ru'sabt. 
Yapılan ı.n.atarm Mı>oinde, fenni 
şıı.rtkırın - tat.btic ed;Jdifiıı; iddia 
edebilır tnr:iln-iz?. Kali!.e itibariyle f6&.o 

S~O "n ""'ğl rnalZO'llle ile yapılan bu 
bma]oanda bir d& çimett\o ve dem!,, 
hlil<l<ı el< it venı.,,..,, ne olur?. 

Onıun içindir ki, müstakbel lmar pU.
rumn tallbi.ltatında :ııoıı:t* m~vzuu bahs 
değildir. Bıcıln :ra:pılmı., ııürdılğünüz 
&parlmıanlana ekserisiJ>ln ömrı1 kısa 
ol ac8ıkıtır .. 

R. SARIT 

Milli piyangoda büyük 
ikramiyeleri kazananlar 

. MilJ~ piy~n~onun 7 temmuo: ~e
kilışınm bur; üık .•kramj yesi ollan 
30 bin Lira~ Afyooda belediye 
ba~~Ubi Hamdi Hıondu kao:an
mşıtır. Be~ ('()Cuğu vrııdıı- ve ka
Iaobcıoh'· '-'- aileye balcım.ııJııtadn-. 

Bu w il ı;>n dört IJ;!ne O'l1 bin 
lirasından birisi Milüsta sabuncu 
Halim Başaran i~·e belcd'ye te
miilik arabacısı Haıındi Daııngadı • 
il<ıncisi Sarokamışt.a müteahlıit 
Receıp Gür ile Çarııkçı Tevfik 
Gökmen; iküncüsü Hoparla Ar· 
hırvJ nahiye miirlüri1 Nihaıt ka>
ııan.mışllaro.rr . 

5000 lira kazanaınlar ci-J ..unfat:'-• 
dır: E.s.'<işclıin:Je AJ...-ça<>ğlan rnıı-
hal~esinde Ariz Ö<'tıo:pçu. Nazilli. 

de berber Mustafa; şıoför Me'lmıd 
g~.,-son Enver ve garson Nooilb; 
An.'<aıı:da ~hirlernrası sall'tıra.
lında Kem3L ~uaJ.p; Manisadıa 21 
ortak. 

re TAKViM . "' 
Han..ı 1358 

TEMMUZ 

13 

HIZIR 

82 
H•cr1 !~Si 

BE CEP 
12 

Yıl 942 A.,v 7 

TEMMUZ 

26 
PAZAR 

Vaıat 
S r Vıltlt 

5 50 
13 20 
17 17 
20 32 
22 25 
3 '44 

Güne 

ötıe 

İltlndc 

Altpn. 

Yat.<;; 

~ 

Noterin goözleıô ıraşımlı: 

r::ı.a 

S D 

918 
4 48 
g '45 

t2 00 
1 52 
7 12 

- İzin vcrir":>cnjz dedi.1 bf'n dr tah
kikat yapoyıan, !Orup eoruşturaynn. 
araştıraym ... Eğor bir ŞPY ö/Ft'nrbi
Jirsem &ize haber göndt·rir.im ... 

- S'ze ölünciye kadar rr.innettar 
kalmlım, fol<at <zln de b'ıll'!' g;bi 
bir- şey öirenem.:yecet!nlı.e. Ollll bu
lamlJ'acağ'.flıza eminim ... 

- Bı;ytr kat'i soylemeyiniz. .. 
- Onu ne.ede bulaca~uuz?. 
- Onu ben bulacak deiil•~ 
- Ya k·m bulaca!"~· 
- O bf:ni bul:ıcaık. 

- ı\..rıJıyaıradun ..• 
- B:.na. tdkrar ihtiyacı olur "gl-

bette ... 
- E~l".r oluııa, ilk seter gekiigi gi- 1 

bt yı.ne nı•rcdı'n geıdığinl SOy!e.meı., 

ne-reye gidE•ct·ğıni de ~ilYlemeL. 
Noter gülü.mfiedi: 

- Bu dlığru dedi, f<knt o burada 
it.en 1>en siuı h&bt>r gnndr.~ ıınk!· 
nmı bulurum, 

SPV!Iİn yine ağ'ırmzya başladı: 
- Bew aevmıyor arlık... Benden 

nefrot ediyor ... 
N<>ler ılevMD et~: 
- Belki mektup 

crv<lp y ... zabı.ıcv•m. 
bild..V. 

yazar; kendisine 
i.çtn de ac:esini 

(Devıınıı ı;al 

Doğu cephesinde Ruslar aşağı 
Don neh.ri boyunu 

müdafaa edebilecekler mi? 
(Yazan : i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Doğu cephesinGe: 
Alman ve Sovyet harp tebliğ· 

!erine göre muhulif kesimlerdeki 
harekat ile muhtemel muharebe
ler şöyle hulasa edilebilir: 
1-, loskovaııın cenup batısına 

düşen Brianı;k bö}gesiııde Ruslar 
taıı.rnıza geçmişler ve bir kasaba
yı geri almışlardır. Bu yeıll taar
rıızla Rusların merkez orduları 
Voronej • Kursk arasındaki hare
katı Briansk'a doğru genişletmiş 
oluyorlar. 

2 - Voronej şimalinde ve şiıiıal 
batısında Sovyetler büyük piyade 
ve tank teşkilleri ile Alman mü
dafaa cephesini yanııak için taar
ruza devam etmi}lcrdir. Alman· 
lu bırraya yeni kuv..etler getir· 
ın4!erdir. 

Ruı;ların rnCTkez urdulan, şim
diye kadar cenupta Tim~cnko 
ordularının yükünü haiiflctecelı: 
bir yardımda bıılunamamıslardır. 
Bu yardınun yapılamaına~ Rus
lar için çok urarlı olmuştur. 

3 - Alman Ba~umand•nlığı, 
Bostoıf'ıııt zaptı hakkında uzun ve 
tafsilatlı bir tebliğ neşretmiştir. 
Bunda da Rusların Voroşilofgırad 
ve Rostof bölgelerinde ne kadar 
esir verdiklerine dair bir malô· 
mat yoktur. O tafsilattan bizim 
anladığının şudur: Mareşal Tiıno· 
çenko, ancak ric'ati !'emin malı:sa· 
dile Rostof şİmaJinde kısa bir mu
harebe vermiştir. Sol cenahını 
Don nehri cenubuna çeknıiye mn· 
vaffalı: olmuştur. Ruslar bclki bu· 
gün veya yarın Rostof'd:an çekil· 
diklerini bildirecelı:lordir. 

4 - Rostof doğusunda Novoçer· 
bs şehri Alınanlar tarafından hü· 
cum ile :ıaptedilm&,,tir; Rostof düş
tülrten sonra Rııs ardcıları bu 
mevkide dııramazlııırdı. 

5 - Almanlar Rostof doğusun
da Don nehrini geçmek için geniş 
cephede mücadeleye ba laınışlar· 
dır. Bu nokta dikkate ~ayandır; 
çünkü Almanlar birkaç ıtüncl-. 
bm, hatta bir hafta evvel Doneç 
şarkında Don nehrini cenuba geç· 
tiklerini bildi~lcrdi. Biz buna 
ihtimal Hrmenıiştik. Bn yeni ha
berle, Almanlar hakiki vaziyeti 
ılıugün itir<ıf etmi' oluyorlar. Şu 
halde ne Rostof doğusunda ve ne 

de Doneç nehri doğusunda a5ağı 
Don Almanlar tarafından cenuba 
geçilmiş değildir. Tahmin ettiği
miz veçbile geçiş Jıuekiıh yeni 
başlıyacak ve bu yiizden nehir bo
yunda .reni muharebeler <.lacak· 
tır. 

6 - Aşağı Don nehrinin dirse
ği içinde harekat yapan Alman 
kıt'alan <>enup ve Stalingrad isli· 
kametlerinde Don nehrine doğru 
yak.faşmaktachrlar. Trimbanskia 
kesiminde Almanlar Don n.ehrine 
vamıı~lar ve geçmek için Ruslar· 
la muharebeye tutuşmu~lardır. 

Görüliiyor ki, Almanlar bizim 
tahmin eWğimfa ,·eçhile aşağı 
Don nehrini ne cenup ve ne de 
doi;'u istikametlerinde geçmiş do
ğilılirlcr. Bu geçiş ve müdafaa 
muharebeleri yeni başlıyacaktır. 
Art.ı.lı: Mareşat Timoçcnko'ııun a
şağı Don nehrinin doğu ,.e cenup 
kıyılarında kafi nıuharııbcler ve
receğin" şüphe edilemez. 

Bizce bıı cephede Alınanlar için 
baş1'"'a üç hedef vardır: • 
1- Sağ cenah ilerisinde Novro

sisk limanı 
2 - Merkez ilerisinde Kafkas. 

Stalingrad demiryolu 
3 - Sol cenahta tank sanayii bu

lunan Stalingrad. 

Fakir çocuklara< teuzi oluna· 
cak toz ıeker 

Beş yaşına kadar olan fakir ço
cullira şeker tl"VZ.i. edilımesi için 
\'i!ayet silfü:ı.t müdürlüğü haızır

'.ılcl:ırım tıımıamlaırmştıT. 
Vekaletten bu ilıuo·uısU:ıki taLi

matnaıne gatlr ~lınez !el."Zcta 
ba,.Wınacaktr. Tew:iaot tıoz şetce-
iıı'r.c!rn y::ıı:ııl:cakt.u-. Şel<cl' şir
keti lbu maksıaltila icap cdon mik
tarrla toz ~rleri peyıc!tıı:ıey A· 
nadoltı va sevkemı.e.kıtedir. 
Defterdarlık binaıının ihata 

Jrıuarları 
Defterdarlık liınasınm a"rka 

~hde.lci iliata duva.rtannın. 
v~ iç \'Olunun 22 bin 665 lira sar
fuluıııarak tamir olunması karar
l~mlmış'l1"'. 15 ağustos.ta tarni· 
rata baış\ımlatıııktır. Ayni bina• 
nın Öl'l kısmında da 73 bin 786 Nra 
saıföle tam'•ro!t ve t:ıırcHiaıt Yll'?lla· 
cakib.r • 

"Kin1 kızıl diva
ne olmaz görse 
ruhsarın senin,, 
Davacı gımç kız, utanıp kızara.rakı 

ayağa ka~ku ... Iff.'!tinıoin s.u&line- cevap 
ol~ anlatınıya başlad~: 

- E!cn<lıır.. .. Üç d<iı>t DJ ol=. 
Bu _efendi beni takip eıtniyc b.2şla,_ 
dı. Ö!l(:<:]ı .. ri nldı.ı~ınadı.m. Fak.at, gitgi
de ~ .ilnıletti. Söz a\rrr.ya, Pirler. be
y~tler aöy'!oenüye b3şladı, Yine aldır

madım. Bu sc.fer mt:~tup ya.ı.:m'JŞ"a 

b~ İşte, gOOdeı'<N:i meıctup!ar-
ılan i.Joisl • .. 1 

Çaat"'w açtı... İçerisinden. ıık. 
k!lçUJ<, ilci pambe zor! çıkardı. .Mü· 
başir, zarfları gooç l=dan .Wp !ı4-

ltime venii. Genç kız. oözleı-iı>i ıöYM 
bOtirdi; 

- Daha b\r çele m'*1u,plar da göıtr 
derdii ıak.:ı.t, onları, hırsla. ~-urnadan 
~hm, ..\il.ıh aşk:ınıuı, beni funun ~
l:ndt>n kurtarın A·rtı.k, rokaga Çjka
maz, Pt~ncereden b3kamaz oldum. 
Hakım, aava ~ııen gı•tlCf', 

- Zülfü. dedi. Bak, l)(L"<iaocye mu
sallat ohryor, melktuplot' gundl rerek 
sarkwt...ı • edjyur.n ·~n.. Ne ciiye
cekısin?. 

- Anlatayım d nd.i n... Küçük 
hanı."Ut gördügum gu.'ld{·obcrl, saf, 
ti-!l..111.rr.t, laır n5n Y1

f.' ı>"Mor:ik bir a
liıka h""'e\mıye başl•drm. Kendisine 
müıeaddi! defala:; bu lıiss;yatanı aç· 
malc islc<hm.. Beni, 1 lr ~'l!. bir so
kak çapkını ~tli._ iltit-t göıı!er
medi. B~ tııss;yatı:ııı mektupla bil
diı"llMl.Yi ci.üşü.ndWn. Bir JrJç mektup 
ya.ı..dıım, J!.~ic:-e btın<Ian '..>arrt. Yaıti, 

sankıntıhk, tasallut drğil ... Sat ve te
miz bir aiilka ... Binoenalt•rtı. beraotı.. 
mi isteritn. 

HakOn. mc.ktuplan =ıın zül1n-
ye gösterdi, 

- Bu mektuplar '>:m ml? Dedi, 
- h'vet! Dedi TIUlznun. 

H.tilrim, mektul>t.ın b'rıoi açıp oku.
mıya b~l;.ıdı. Afl'k.ıtup tEnisci cuhwn, 
hQklcnei dili meoruhum. .. > Diye baş

lıyor, sa! bir aşktan, sadakat yeıniI>

lerinden, cbe<ll saadetten filan balı
sed•l<ilkten sonra gaııç kızın bariJcu!;l. 
d~ güzrlllği.nd~n d-em VW"Ullii:>""Or, ve
nti...<o'1e, K:eoıpatra ııe. tarih ve e.tsane
lerdc adı gt•çen maruf 4tadını:a.rla mu
kayese edilip hep.sine (U'.tün bulım.u,.. 
3"0I' V(" ŞU k~t'ayla bitiyoniu.: 

tLeb k:zıl, ruhler ıkızl~ dcsttnde ol-
mı m(ly kızıl> 

cKi.m kız..ııl divane olmaz görse ruh-
sarın. senin> 

Kao kara, &özler kara. ru.yündıekl 

benlcsr ıkara> 
<K.im .kara aevdaya dJ.şmcz görse 

diyda.rıru st;nin> 

Bu kıt'a o'kufl'Lııfcfn, samiler ara-
sında hafif gülilşrncler oldu. Mamun 
ZülfU "'4:•r dö~amııiy~ ba.,lada.. Gene 'kız 

kı~ oldu. AYucunda t ı;,1t , 
küçücük mendilinin ucunu p:;rm· tan 
arasında dldit:lemiyc başladı: 

Hlk1m sordu: 
- Bu mc!ktubu siz mi y&2dınlz? 
Zil.ifil CfV'1j) \'""'1i: 
- E<'et efrnd<m .. Ben yazdım. Fa

( Deva.mı Sa: 4. Sil: 7 de) 
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Gayet lktzsadi Bir Makale f 
- BİR KADIN ACZINDAN -

Bizimki aklına eStikçe bana: 
- iktıa.:~ yahur, <kıtısaıt'. 

der, durur fak.at ne yazlk ki 
ı.ktısat ned:r ,kendisi hUmez. Ben 
pek o kadar fazla me.kıtep göI'
müş; derin o.kumuş bir karlın 
degJı:m; de(p.im amma iktı.<ıarlın 
ne dEmoek ()ldtl'ğrınu kocmndan 
da; iıoccımdaı. da. kaıyııanaın<!an 
da, kaynsOaımdan cfa çok iıyi hilli
rim. Rehlnctli aınnec>ğim de bu 
husust.a hemen hcıınen beıoden a• 
şağı kaOmıadı. O da benim gibi 
iliıı;atçı bir b:•tundu. Annem bu 
b.tgiyi kimdoo öğrenmişti biıtıe-
mem amma, 'ben bunu kannoa
lardan ~rendim. Küçüklüğüm. 
denbe.ri dikkaı!, ederim; karınca
lar dı~a·rıda ne b\.durlaısa hep 
yuvrJ.arır.a; nlerine ta.şırJ;'ar. is
te ben de bugiın aynen böyle ya
pıyorum. Kocam ne derse desin; 
ne kadar'. söytC11iI'S('- ~1ensi.n; 
dıı;aıda ucuız pd •fJ ne bulur
sam; ~ me ne geçir:rsem bu~1arı: 
hep b:rer; ıkŞcr; iif;er; beşer yu
\"amrza; eıvirr.17e taş' "()r\1ım. So
ka{.t rıkt&kça; ,a !'§'.) a; pruı:ara 

u.,ö-rad "'•""° ç-:ır:r.> mencill; fani·la; 
.ştp8 r..; ~nrr~ <'a11ta.; cntar:'~·k: e
tekli.!<; koıı1binez,onluk; ropluk; 
ı'"'~'}t;r'lcik, 1erl':k; lf.uı:rplıı; ko
t.onı;ya; esans; diş rr..acunu, krem 
ruj; pu<İra; aynaı; tarak.. ırıu:asa 
'camekiınlaTda; teııgiıhbrda; raıf· 
~arda gözüme r.e ilişirse hepsin
iden boy\.na ııhyorum. 

Evdeki eski yeni çorapl.arırnın 
ı;a~-ısını şlır.di ben b:le bi4emaro. 
Renk renk ç~t çerit şapkaları
ıırıı arılık yükte dcı.tap-tı:ı. koyocak 
yer bulamıyorum. F.l çantalarım 
ıyarım düzüncden fazia ... Bugün 
·lenl<' kı•ıret olul'S<b bunlardan 
en &'h ıroda htr tane ~ ... al.ar 

Yazan: 
Osman Cemal Kaygılı 

cağm.. Çaına§ır sandıklarım 
hkhm tıklım... fuııplarımla tay
(Y'Öıicrimin ba;y•aftı\GT He Allah gös 
termcsin, io:ı!:ımda koeaıın kendi
s1ne bir J..10lılukçu dükkaru aıçıp 

onLarla gül i.bt geçinabWlr. 
İsk!l!rpinler mi.n mantarlısı ~n; 

ıırıantarsızı ayrı; deliklisi ll\YT1 d&
~iei ayrı, resmi daveUeıtje gi\. 
yilec eJdcır aıy rı; ça ı:ş ı P"JZ a ııl ığı ay-. 
n; loomşu kapıs.ı için g !Yriiğim 
ayn; plaj1ığı ayrı; lvraj~ıği ayrı ... 
Daıha bunların hangi .~rini ~~ 
,yım bümcım ki!. 

Sonra bir de t't:•tı.:yor biz;.ml'<i: 
- !ktısta ;ı hu•; biraız ik.tısa.t!. 
D1ye bana çıkışnıya kt:ıhkışı.· 

yor. İşte size bal gi'bi f:kL··:ıt ... 
Bundan daı.'1a fDfı. .ilk:tısat olur mu? 
Eğer dlme geçeni alıp ela şu.na 
;buna ven;crrı.ıı s~ikrı_~a ~a:;ı; o 
.zaman tdbii i.<:raf a.lur. Ha'l:ıuki 
ben rolün etme geçirdiklerimJ; 
bütün alth ·farrmı evime getir> 
yw "" hep keındim kullanıy<ırunn. 

Sonra bir mesere <laha ı<ar: 
Görüyor>;unnz ki herşey; amma 
he~y günd-cn güne pztıalanıyor, 
gün günden üı;te k'Oyuyor. Bu
gün faraza ~le yüzÜlle balalr 
bir kadın iska.rpiıı.'nin fiatı otuz· 
!18 ya·rın kınk; em otmıya.ca.ğı ne 
mafı'.ım? Tenian bugün otuz be
şe, kırka diktiğine yarın hiç şüp
hesiz em; a~ş istiy>ecdk. ... iy'Si 
m\ bugün at'Um ilren ne yap~ 
yapıp bir iskat1p'İn da'ıaı alm~ 
te~iye bir ceketıle ete.ldlik daha 
dikLmıek ve tıpkı bunlar gihl 
gelreeğe nlıı!ııeotle henüz uoınıken 
beş on tüp krem; beş on .şişe ko
lollJ·ıa; b€Ş oo şişe esan~; beş on 

kutu dudak boyası; beş on kutu 
pud'ra; ·beş on ki'o zeytinyağı • şey 
parobn; şaşırdım, o bana ait de
ğil; o bizim baya ait bir mesele-
almak el'bette dahoa karlı; daha 
iktısatıça b;r Jıardket alnıaız mı? 

Fakat ge'l.in de siz bunu biz.im 
kine; bizim kqynanaya; kaynatııı
ya anla1ın !. Onlar; amı.n para 
gitıın~in diye eski elbirelen.'Iliı 
totnistan ettirir ve e.-.ki pıalbuçla
rım kunduracıya aşılatırken; biç 
benim bu pek ikıtsadi sözlerimi' 
makul görüder mi?. Amma onlar 
.i.ster görsün; ister gOmıesiıı.; ben 
bifırliğimdren şaşamam doğrusu ... 
Hem: 

F'aııl!a mal göz çıkamıaıı! 
Diye bir de ik1tısa.di ata sözüı 

vaıtlır. Ben, ~e bir yıarukın da 
bu. söze d8\)'a.narak çal'§ıda; pa
zarda ne görsan alıyor; bu.nları 

eve dolduruyorum. .ı'\Jmma de
min d>e dediğim gibi bunu kime 
anl.atreaksın>IZ; kadir bilen kim? 

Bizim adı:mceğız; artık diline 
peleseo1..'lc e>lm \;; bunları gördükçe: 

- İktısı:~ yahu; biraz dl'ı ik ısalt! 
Diye bağırıyor; ben de kendi· 

sine ~Eı! ikıtısadm bu oid\ıimnu 
söylıeyince iıdetı:ı. küpl>ere bin\vor. 

KüplETe deği3; isterse fıçılara 
binsin; bf'Il ])dısadı kıarınc..lar

dan öğrendim; OI!Un için karın
calar gibi btf.d'uğumu eve taşıy>0 
rum. Ya lrom~ularımı:ııd.an Deli 
Zibaınırı dıllası gibi bütün elime 
geçenlen; erıtesi! günü makasla 
dioğrcııyıp peri kızlarına düğün 
hediyesi diy>e ba~eki kUY'\l'Y8. 
atsaıydım ne olacaktı? Doğrusı> 
nu isterseniz kocam da; lmıyna
tam da; kaynaıııaım <lı benim g;. 
biOOıi bulmuşlar da bunayorkır 
artık! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

·~.IŞ « ~~OLiTIK/l 
- . _ ... 

Amerikanın gayreti 
Yazan: Ali Kemal SunmCUl 

AV'rupa haıtıı;ı döha diln<ya har· 
bi baJJne girmeden evvel Ame
rikada çalı,..cı.nlar vardı: Ameri· 
kanın hcrhal'gi bir harhe ginne· 
mcsi için. Fai<aıt j:.pcınl.ıı .. tarafın 
dan edilen taarruz ü;rerine Amc
r ka da harbi kıWuıl cbnl§ oldu. 
Bir zamanlar hatibe kaTış:ruımayı 
i1eri siir>enlerin 'bui!lun üzerine 
de şunu d~e başladıkları du
')'\ll:lu: - Ameriktı, kendi. kuvve
ti ile ancak kendiı;in.i ınüa!aa et.
mehti1' .Amerikanın başka. kı.t
alara y..-ciım göndermesi caiııı 
değrldir. 

Böyle diyenler azahnıaktadır. 

J"akat öbür tara1ın ümitleri bu.
i!l'Uillla kuvvet ll«.t''.;maktan ged 
ikaı'ln~r. Miıver tarafı istiyoıı 
.ki Amerika İn·g·•tcreden ayrıl~ın. 
Çior.ô bın>Jksın; Rus:ııaya ynrclım 
e!ınEsin. !Bunlar birbirlerinden 
ayrı!d•k1arı ~cnra oı tada n ''ote--

~ 

rc-k daıva da k::ılnuyacaktır. O \~1-
kit her birini ayn ayrı ycnıne!ıı 
dQIJıa kola:v o'ac>alrtır. Milwer ta-
rafınlll bu yoldııl<Jiı faal.iyeli hem 
pek t::bii görül!rrelde; tıem ele 
m\iczdc !enir ronuna k d&
vam cdet"eği saıyılmaktı:d·,.. 

Bunun tezaiıürleri poliiika ve 
hayU> akmlnde kendini gOOtet'" 
meldedir .Bilhassa bu sene mih
ver tarafından rütün liırp faa
liyel.i her sahada en yukaTı de
rece.ve çıkardırken Rus • Aıinı:Ju 

~arebesi bunu gösterdiği gilbJ 
Japonyann Rusya ile müruo;ebel>

lerini de\-a.ın cttimıekte ofo~ ·sı, 
japonlıarın da Rusı!ar al~1ıine 
hrup açacakları yolunda.ki tah
mirıJen:~ şinıı:Hye kadar d.:ığru 

çık"'°"rnıış buk.ınması gö..'ltcrdi ki 
mihver tarafı hem askerlik; hem 
de dipkınıatldk cilıeOerinde bir
.birine müvazi gi.den g.eniş bir fa.
al.iycıttedir. Sonra yeni dünvadA 
sanfedikİı ga~et de yu~da i· 
şaret edillliği gibıil Anıcrllktı ,/.
kanında bir kı~ım düşüncelerden 
istiiarle el.rnekten geri ka'ımamıır 
tır. Amerikanın bütün kuvvetini 
kendine saklııyarak diğer miiılte

Lklere yardım d1rnemesi fikri. 
Bund:ı. cruhi• dcrıebilceek bir 
nokıta<lan kar edi~ isteı1'yor 
ki o da şudur: Akner: a kendi 
diğer müıt,te:fiklere ;yıardım nıoo
buıiye>tinde gördüfi<.çe Q01't uğr.,. 

şaca:k; bu yaıdımı hak..'katen fi· 
Li)at sahasına on müessir sı,.ret\P. 
çı.J.aırmalt azmi ile ça!ı§a·,cktıır 
Lakin bir gün Amerikanın lıaki
ka.tcn ba~ mWJtdiiklcre ymdım 
etmdkıtense kendi kendinıi mü· 
dafaı>ya hr&.zırtanmak u.ıere • ya,. 
ni şi drfrıa dar bir çcrÇ(:ve içine 
sokaa-ak • çalı~ay> hesabına uy
gun gö~ü gün bütün ha't'p 
faa.Uyeti de kendil:ğinden se'kte
ye uğramış olacaidtır. Kı.sa bir 
zamanda bir ~ ~ gönr.cl< Vll"l'.İ
yetinde olan bir insan ~k şey 
e'lde eclıb:Jir. Pek az iş görmek'.e 
mükel!e.f olan elindekini de ıa
yıkile bcCCTcıncz:miş. Tclt bi~ in· 
san için çolk defa doğruluğu tec
rüıbc dilm.şi atan bu hatn i'r'..san· 
lar ;ç;n de yanlış çılomıyacağ• 
1abınin .ıl-unabil:ir. Onun için A· 
merikad<ıloi harıp faaliyetinin her 
ne suretle olursa olsun sektey'e 
'Uğraıtıhnası mihver tar<a.fm;n öy· 
~ bir g:ııyesid:r ki ona varmakta 
cruhiyaıt. ın lıcr llm'desi g&-z önü· 
ne alınmakttodır. 

'Diğer taraıi'ttı·n hanbin bu scııo 
haki:kaıten :ı-iiksek de.-ecc<le b'r 
fa~ dev~ine girdiğini müt· 
tefiklcr tarafı cila gösteıımekt& 
d!ir. Bu fa.al'iyet .malit· d~G 
arttırıınıak yoJunda da gi:irülüyor. 
Reis Ru'Z'Ve'ltin evvelce bıı mün:»
seıbe>t!e sö;,1roiği W.1~.r ı.;ıtırl;:ın· 

maı.'<taıdu. A;meriknnın kl!l!ld ken 
dini ımüıdaıfaaıyg ha7.ırla •makJa 
kıa.Jar:.k baş.'<alarına yaro·m et· 
mesi nıfunkün ve ra'1ı: ohrı~vCA:& 
ğını i1eri SÜ!'EE bazı vatıı..-.~a ·'lı
rına söy\cm'ş o'.oduğu ~ıı <ör'~r 
Ang>o - Saksoın taraı!ı U; n astl 
bugünlerde haotırdtn çıkar gibi 
değ:JrliI: 

- Bu iş:i y.apal:ııliriz ve yrpı.
cağız. 

Açılı :zabıt katiplikleri 
Müddciuıırıumiliğ.ie Sıvas ı:rıiid· 

deiumuııniHğinden gönderilen bi:r 
telgrafa ııöre Sıvas merkez adli· 
yeg'ınde 20 lira ma~ı bir zabı41 
kıii.t;p1ii!i v>e Kangal adliıyesmd.e 
20 lira maaşlı b!r maıt kiıtipıiği 
ve Ka11~m adloiyeslru:le 20 lira mar 

.ı.ı hir kdt;.,lık ve 15 ...,. li.I':ı mıır 
aşlı Zara ve Şarkışla mahkeme
leri ?:abıt ktıtiı> muavinlilcteri a
ç:.k'tır 

• 

l 



<nu 7:Uının nırt«ı.Ieri Anadolu a
farısı Büllı>nlc.;nden almıruştır.) 

Telhis eden Muammu ALATUR 

• 

A.lnJ>n tebl'&leı-.rıe göre Roo-
t.Qf kc;;im.inJe meydan muharr-be
Sir<'rn ronra oon reünferit dlo/ ~ 
nıo" gM:ptar> terni~e=ıtir. 

Ri<Mıufun şarlkını\.\ı NOll()ÇEr
ık· ı~ şrı'1Tr; sokak!la.rmdıı ce-re
Ywı lden şidklclli bir ça'l>şna
dan ıxınna ızar.:edtlınşıtir. Şimdi 
bu S'Bhnn doğusunda Don neiıri
nı gOQ!mık için geniş bir c~ede 
savq;ııar ı0lına:kı!ıadır. 

AlmanLtr a""ğt Don bölge
sinde Novoçer.kask şc.hrlni 
de İ'l!:al ettik!r - l\lısır cep· 
h~sinde mühim yeni bir ha
reket olmadı - Mussolini
nin bu cepheyi ziyaret etti· 
ğini Roma teyid ediyor -
Japonlar Avustralyanm şİ· 
malinde ki Yeni Giıı-e'nin i?
galini de tamıımlıyacaklar 
mı? 

İtalyadan Japon-! Arşidük Otta/ 
yaya selam götü·[ radyoda bir 

Varoreçiın ~·a~il'>de 'lre şi· 
'"'al brnısırda bi.iyüık Sov • 
1it't kilt~eri cepheyi yar·• 
l:nak teşebbüslerine devam et.. 
1rıeltl!tdirler. Şiddetli mu.harebe
le~ Ruslar 130 ıtank ka!)'bf't
rnıttcroir. BU11unla beo-:,J:ıer S<>v
Yftt taarruru dıuıırr.ads.n devam 
e"-hıeJrtedi r. 

.Rııı; t.OOli~leri ise Rosto.f kesimi 
ıl<. dat 1 olnıka üzere; Voroneç; 
~·OVQçero:RSk k\.'o.ım.Jerinde dı.ış-
.ın h'a ç<:llpışın~!.ıır <tmuştur. 
&-:vyet; bt'a>:ırı Rt:ıtıtof kes:ımirı-
de ~ır çdt nokt la-dan geri se
k,lmiştir. B r çok defa gü<(fö göğ
se n;-.dıarc'be!cr o'lmuş; 20(10 ka
~r Alttı:ın öll1ürüll!ni11; 18 Al
ınan t? 'kı tolnip Pdi""1iştr. 

Bcpka 'bir .nok~; A'ımanlaır 
&n~.'< bir mevzim bütün müda
fi!eri öldük.ten soıırarlır ki pe'k az 
fıı:Tliyehilmişleı'!lir. Burada da 
Alıman ların kayıpları Rus kayıp
ları"İ'l1 bir lozç mislidir. 

R.·· · ar MOO!oo,·a~ın cenup ba
~"'ıı,da Briyan>lk ke.;imi nde de 
hı:mı:ız.a geçn»ş'.erdir. Rus pi
y.~ ve !ark biı:!!iklleri Al'man 
hatl:m'!la ş;dldet1i bir tııa.rru:ııla 
bir kaıı•bayı zaptctımilşlPTl:'llr. 

Lcınlra k:zyınaJclan Ro~un 
Z.:ı;ıtmı müIDkün görmeete ise de 
AbnanlaT büyUk mı'kta l'dı3 esir 
a~k!arını iddia a!ımemişlerdir. 
Bu da göstoeriyor l<i Tinn;enkıo 
arazı kaybetımekıle beraber, or
dusunu dı> muıhruaza ederek ge
n çekilmektedir. 

MISm CEPHmt 
J!l:ıı·e.Jci<t yeniden n.lılbl b·r' sü 

ik.Wıet devresindedir. Keşif koHa: 
rı ve !o~'U faaliyetleri devam 

'yor. Aliın ... --ıı tabi.iği, bir çok 
kayıplar veren İngilizlerin ta•-

ruz!ar=ın=ı =tek=;;r=arl=ııına=dı=k!la.r=uı=ı; ren uçak nutuk sög l edi 
bilıdmnektedir. Roma, 26 CA.A.) _ita!) an. hal- Vl§ington 26 (A.A.)- Avus-
Romaıd"n gelen bU: hahere gö- kının Japon halkına selam ve te- l'l.llr,ya tal>tın.ı.n v-.irisi olmak iddi· 

re; Marsa MM.rUhun işgal edil- mennilerini götürmüt olan Savoia asında bulunaın Arşidük Otto, cu-
diği tarih olao 29 hazirandlan 2() Marchetti tayyattsi 26.000 kilo- martwi akşamı ra~a söyledi-
temmuza kadar İtalyan Başvekilıi' metrelik bir mesafe katetmek su- ği bil' nutı.rliıta; miUetirı>n nazi· 
Musolini Maııınarik harekat saila.- retile Japonyaya gitmiş ve İtal- !ere mukavemet ruhunu m'lllıa.-
ısınrlıa kalmıştır. yaya dönmüştür. faıza, etmiş Qlrluğunu ve Avustur-
AMERİKA HARİCİYE NAZIRI- Tayyare Atlantiği 22 defa geç- yanın kurlul~a kadar bu J"U· 

NA ALMANYADAN CEVAP nıiş olan kumandan Roscatelli ide- hu mulhaıfaza eMce,ğini ooydemiş 
Allınon prqpaıgaında nazır mıur re etmiştir. 

avini Dr. Ditrih Amerika Harici· Tayyaı-cci merkezi İtalyada bir 
ye Nazın Kor<k;ol HaHn son nut- tayyare ıneydanina inişinde l\lus-
kuna ceyap vererek, bilhassa de- solini ve diğer erkin tarafından 
m·şt.ir ki: kabul edilmiştir. Tayyareci Japon 

.Hal çok kuvvetli konuışmalk nazırlarmın mektubunu getir~-
~·e haMa cn<"\ım!d:ı.ııc saıvaş. dan tir. -' 
il:ıatısederek Amerikan m, 'ıletini 
ibu dnr< e hoywanlı bir tat7>'fa 
m-dınlal:ll'"•k zoruındır k~ıştır. 
ıHill:ıuki bu ruıtuk, ya.Jlnız Ame
ori>kan ha'k kütlu-inin ne derece , 
·11 y lruy a d n ltmş ve R Ull:\'elltin har
ıbi ile n~ d!'rece ilg'!.Pnmekıte bu
J\rrımu~ t' dıığunu gösterôr .• 
İKİNCİ ~H'E HABERLERİ 
Berlin kaynak:ıarı; Aiman bııı

•kumando:ınlığınm ikinci cepQıe de 
dahil °'"1000!: üzere herşeyi hesap 
lııroış old'lllğU'l1U tekrar etmekte
dirler. 

.nas R~.vş• gazetesi de şöyle 
di.yur: cİkinC'İ cep.'ı.e ihtimali hiç 
bir end~-e uyan<hramaız. Çörçil.in 
hiçbir •iTatejisi Führeri gafil aN

la..'llaınışlı.r. ingiJıi.21er biT d.cda da· 
ha geç ka6ır,ış olacaklıardır .• 

Londra kaynakılan ise müh.m 
mi.kta<rda Aıınffikan k.ıt'alıarın·r 

bir kaıç gün evvel şimali İrlanda
ya vardıldarını bildi'l'IYlekte-dir. 
. JAPONLAR YENİ G"İNEYE . 

ASKER ÇIKARDILAR 
Lan.dradan gelen bir ha/bere 

göre; Japonlar Yeni. Ginenin db
ğusaında Bun aya M•va lru'Vvet
leı inin şiddeti!\ müdafaaruıa rağ
men 2000 kişililk bir kuvvet çı
kaını~&!nhr. Bu ihraç hareJceti 
Mores'lıi liın-amm tehdit alünda 
ı.....ı.tn aktad:ı>r. . 

Rus cephesinde 
( l ôncô Sahl!eda,. DQV&m) 

kürtülmü tür. 
RUS TEBLi<'it 

Londra, 26 (A.A.) - .Mo~kova
da neşredilen Sovyet gece yar.ısı 
tebliği: 

2S Temmın:da, kuvvetlerimir. 
Rostof, Novoçerkask, Çinliyeska ve 
Voronej kesimlerinde düşmanla 
çarpl§malanııa devam etmişlerdir. 
Diğer kesimlerde kayda değer 

hiçbir şey olmamıştır. 
LONDRAYA GÖRE VAZİYET 
Londra, 26 (A.A.) - Çinliyes

ka'da pek çetin çarpışmalar ol
maktadır. Ruslar vaziyetin bura
da pek ciddi oıduı:'Unu kabııl et· 
mektedirler. 

Alın.ani.ar, Don nehrini geçıniye 
muvaffak olan kuvvetlerine bü
yük hava kuvvetleri sayesinde 
yardım gönderebilınekteclirler. 

Cenupta, Don nehrini gc-çmiye 
muvaffak olan Alman kuvvetleri 
imha edilmi§Se de, düşmanın neh
rin doğu kıyısına yenide.o ayak 
basmak için harekete g~eceği mu
hakkaktır. 

Vcııronej keı>İminde Rw;Jar ye
niden taarruza geçerek Almanlan 
geriye atm~lardır. Alman ku
maııdaııı buraya yeni "1kviye 
kıt'alan gctir~mektedir. 

'!U. 

Pasifikte bir Japon 
muhribi ve 

üç vapur batırddı 
Loııdra 26 (A.A.)- D.B.C. Bir 

Ame::.kan den:tz~•tm Pas<fikte 
ıncdem bir j~n multr"'ııbi ile bir' 
pet'l'dl ve üç nakliye gc.mısini ba
tı.nmfSLtr. ' 

Per,!skqplarL vasıtasile Iotoğrat 
9C!1<d:ikn de'll~ltı tarafından 
jaıPOn ınuhtlbinin batışı e~nasın

da alman Tesiım dün gı12ctelerde 
neşro}unm'Uşbur. 

Milli Şefimiz 
Yalovada 

(1 inci 58.Jliteden Dcvimı 
13 de şerefiendirdiklcri Yemişe
hirde yemişlerdir. Yen.işchirden 
saat 14,20 do hareket buyuran 
Milli Şefimiz, saat 17,30 da Yalo
va kapbcalanna varmışlardır. 

Reisicumhur l\tnli Şef İsmet 
İnönü, gerek tevakkuf ettikleri 
şehir ve kasabalarda gerek yolda, 
köylerde halkın candan se\ gi ve 
saygı tezahürleriyle karşılammış· 
lar ve uğurla.nnuşlar; şehir ve 
kasıı'halarda oldu/;'11 gibi köylerde 
de t-."llk.la konuşrnuşlardrr. 

İSPANYA DEVLET REİSİNİ 
TEBRİK 

c SEHIRDEN ue MEMLEKETTEN'"'\ ......, ____________ .....,..;.;;...;;.,,;;..;.;;..;;..;...;;...;;.,;.;..J 
ROSTOF'A NASJL HÜCUM 

EDİLDİ? 
Londra, 26 (A.A.) - Don nehri 

boyunca misli görülmemiş şiddetli 
çarpışmalar olmaktadır. Alman
lar Rostof şehrine 600.000 asker, 
2000 tank ve tam bir hava filosu 
ile hücum etmektedirler. Bu şeh
rin müdafaa hatlarından b02ıları 
yanlmıştır. 

Ankara, 2S (A.A.) - ispanya
nın milli bayramı dolayısile Re~
cumlıur ismet İnönü ile İspanya 
Devlet Reisi General Franko anı
sında tebrik ve teşekkür telgra{. 
lan teati olunmt!jtur. _....,. __ _ 

mümessili A.:: 'KARADAN ve 
ltU:."tlLEKETTEN: 

..._ Elkırn-eğin karn.e ile l,>vzô olumlu
lı; Gı>hi.rl.,r hari<Snch;l<I mıntait.aıarda 
lnil'ltarna ve bis'kilvt fabrikaları t.et;is 
olunarak açı.imasına milı:nade olwıa
Cll<t-a-. * Hamur maamılaıın yas:.k edil
t · lı:ılıf.undald kararın kabil oldu

u kadar tıf'VŞC.l. • rıeol ve. !<arno il<! 

E:~ 'r.<'\t 1ı!mıyan yerlerde h:ı.mt.ır ima
lı l"apılrn.asına müsaade oh.ınrrıası 

11"1< ITl<btemr! görlllmeldedor. 

'ITCAJ:tET ve SANAYİ: 
* Dün bör altın ytrrn• &CJQz !ita 
~ lıc-ş u..-uşta.n ve bir gram kül~ 
alt tın 319 lkw-uştan ımu:ımc.le göllr<>iŞ
"-'. * F.wk•\M.e kaıZançlardar> vergi a. 

1 lllınası halt.kında hazırlanmış olan 
~Jf'ye itiraz etmek üzere bu akşam 
~1rlı tilcca.rlar!a İstanbullu tüccaı>
~ t11J::'6Wkep bir grup Şfhrimiz-

en Ankaraya hareket ~c~r. 

Yr Sehrimiwe ooıı defa lı'vzi olunan 
ıo fon lornan .,.,_,,,1.lll uru1'<üz ve fahiı 
r .. tı. ıev:ıt ol<Uıduiiu b*kın.ı:ıa ırkii
:tet•er :..<>oılarak: -.;kala et>çllmi>lir. 

fstanbul: Erkek 

MÜTEFERR1K: 

+ V~purcular Birliği Türk kara su
lTın.da <letı.iz nakliyat\ işlcr-;nm ser
brst bıTalkıknasıru tıükiımetıten iste
miyc karo.r v·emıi~r. 30 T~akl 
lkıougrede bu iş Le ·görüş(i.!.ec(\ktir. 

+ Kardiıli Rasat.hanesi lıiri dün-sa
at Qll iKi.yi k,r.k bir daıkika 7 ~.aniye ge
çr, d"!T&i l'aa.t 21 ı 57 dakika geçe ve 
bi ·er san"y{' dM:a:n ejen iki z lı.a.lc 
kal"detııniş\,... Bu zelzclel..-in meı';<ez 

üssü Kaw•lll R""311ha~sirııden elli ki
lnın<>lre u.ak bir m<'Sa!c.de bulun.mak
ta.dır 

+ Kmll»ı.ırıı.ı.ıta bat:kal İbn!ıim U
zan YR~ ve pi"rinıç .satmamak sur,ı.ıyla 
Jlli '! K.oıwıma J\hhkeıır.es;ne vcrii.mlş
se de beraet etm..i1lir. 

+ Bir hatta. Pvvrl IleyoğhıOO'aki a
partımrınında çay, kRhve bulunan Hü.
da\1"tmdig!.r a.partımanı sahibi Hüda
'"1rdinın Bey<ığluııda Hamalbll{;ında 
Şebc.lı: sokıağındao!ci apartımanrr.n üst 
k>ıtınds dün öğk>dcn 90ıtra da bir ara
ma yapılmış ve bü."VtiJk çuvllar içinde 
Ç'ı!kirdek kahve, ŞL'k~r. kadın çorapla
n ve top .1ıop kum~ar bulunımıştur. 
Yine dün sabah ayni §ahsın Kasın1pa
;sadllci evlııde ytı:p:la.n bir a'!"9.mada da 
yüz1"roe kilo ~ ve lunve ele gı>çiril
mlştir. 

.. 
Oğretmen Okuru 

Sat.na ima Komisyonu Reisliğinden 
<Y.ı:.,; Bt'ller Ki;., T. Fi. Miktarı İlk Teminatı 

Kuruıı fülo Lira Kr. -....... 
... tlı:ınf'lı: Adedi 10,5 25000 1117 

-~il 192 2000 288 
z, >'l"'1:lğ 

___, 
123 700 ) 113 25 

Mısır cephesi 
C1 .inci Sab!feden Devam) 

Almanle r Telıclisa tepe.Uıe kar 
şt yaıptık!an lııüu:ın'ardan sonra 
yeni ıtnt'l."2ilere çekiliniş}erdir. 

D~an; simdi ıınaıyn tar!ala.-ı 

vücude geti'l'!Ylekle n:ıa;ıgulJdiir. 

AMERİKA.ı.'i TAMİRHANELERİ 
KURıULDU 

•Lruııfra 26 (A.A.)- Dün, batı 
çölıde hava f.rn!ôyeti olmuştur. 
Cuma •gecesi Elalcmeyn· .n cenup 
batısır.lda mü.1ılefik uçalcla.rı dllij
man tanlda.rına hücuım etmişler 
ve iyi neticeLer elde e1m:Ş."erdir. 

Ge-rilerde kUTulmuş olan Aıne
rdtan taımiı1hoanel.eıt Ohın!ek or
dusuna yeoi bir ku,'\·et ilave ı>t
mekted·.r. 
İNOİL1ZL"1RİN YENI Bffi 

TAARRUZU YOK 
Vişi 26 (A.A.)- Bcr!'n ve Tur 

nıa rtti~':>lan; İng';ı Z.:.,.rin ağır 
•'<t~·~ı:.ra uı,'rı;•a,ratl< yaptıkfarL 
·~~arı'ltZ"1 [:ıt> n sonrl }l':I ... ~n ta
-:ırruza kı:ıkmrdıklaırını söyle
mE:lktcdir'ıL r. 
· İq~i';z L'Ç•~ rı Tdbruk l'rr.nnı
nı tnrrlbamırıan eh" - _r:f.ır S.
,·il 2l-ıa1i ;rE<S'c!a ölen!c:r vardır. 

Mahalle 
(1 inci Sahifeden_ Devam) 

·•- Beşiktaış i~ memurluğuna 
müracaat ederuk kay• yaptınn. 
Biz de kupon verekrn. dedi. 

Ertesi gün meıııkur iaşe memur
luğuna başvun:hrm: •- Biz ka
'fl§mayız. Mahalle mümessiline 
müracaat cd>n. Onlar gelip bize 
'hildirir"er. Biz oo •, pon ver riz.• 
d~dılcr. Akşam Wtü val'cJ.~mi 
mahalle mümessili baya gönder
d.m. Pünhiddet ŞU cevabı venniş: 
.,_ Hanım siııı 'bizim ıba;nnıza 
sd.ıyorlar. Altı gün sorua gel. •. 
V t-rcm<>m efendim. Git J<ayı!h olr 
duğun yerd"'n al. Ben fahri çalı
şıvorum. Sizinle tızla uğr.ı~-

mam!.• • 
.ı\?asına küffi;rler de tertli{ edi-

len ,·e b;r kadına karşı re•·a go
rülen su ml>8meleyi işitince do
nup J<nİ<lım. A•,'ıkadarların 1\,11arı 
d:ldkatini cel>Etmenizi rica ede

rim.• 
Son Telgraf- Bu iddiayı aynen 

ka'."de<ietken !kendisine emnıyet 
edi]. p ,mahalle mümessilliği .. gi

bi ımUhim ve vatani bir vazife ve

r;ıen b: r zatın bu taI'2Jda bir ce
vapta hu1unma6'na ve dolayısil.e 

bir ,ı''<-yi 6 gün gozsi 7 kaTanlıktA 
bırrC m!lsına ~r anrr:nk .Jtcn1~yo
ruz. AiM:adn~ların de <hal tnhk'
kat yapera-k .,rer idld· d< ,,_u ı:;e 

bu rriirr."' lln bir ibr"~t ol-nak ü
;z,cre cewlanduı"nı.sını falep 
rocr:z. 

F ranşada bir 
şehirde 45 Nazi 

öldürüldü 
Moskova, 26 (A.A.) - So,·yet 

istihbarat bürosunun alıruş oldu
ğu haberlere gön, Besanç<ın'daki 
Alman garnizonuna yapılan bir 
taarruz esnasında Fransız ,·atan
severleri 45 Nıni öldürmüşlerdir. 

Angers'de diğer birtakım vatan
severler, Almaıılar için mühim
mat imal eden bir fabrikayı ateşe 
vermişlerdir. 

Brcst'de vatanseverler, Hitlerin 
kara ınulıııJızlannın bir müfreze-
sine hücum etmişlerdir. • 

VAZiYET 
(1 inci SahtfedDn. n"vam) 

Don dirseğinde kalan RliS Jwv
vetleriılin taırr.amen çckılm~ ol
dulclanna hıükınedal:ıtlirz. Fakat 
bir taraftan Roatuf'u işgal edere;k, 
burada Ka~kasyaya tevcih edile
cek harckiıtm ilk köprübaşısını 
kurnıuş olan Ahnanlar, yine Don 
üzerinde ve RoobcU'ı.m doğusunda 
ikind bir kıöpriiıbaşı da.ha kıurmıya 
çaJı.,<ımaktaıdırlar. 
Şimdi doğuıOan Volıgay a doğru 

yürüyen Abrıan lmwvetlcrirı.iıı., 

Staliingrad'dan oonra, Volga man
sabında bulun:ım A.•t.raıhana Va.t'

mak ve bütün Kafilc&BYayı Rus
yad.an tecrit etımck cımelitırle ol
dukla.n da göze çarpmaktadJT. 
Eğer Ruslar Struingrad 'da ve 

aşağı Don kesi<nicrinde t>ı..ıtuna
mazlarsa, artılk Kaf.k:ıs d~°;1arına 
çek1i.lecekler dıımol<tir. 

MoSk.ova ndyosu ve Rus gaze
teleni tohllke çanı ça~ıya devam 
ediyorlar. 

Bunu.ıı.la beraber, Ru~lar şimal
de, Moskova cenup ıbatıstr.da Bri
ar.sk istikametinde yeni 'bir taar
rnııa g09ID~lerdir. Voroneç'de ol
duğu glbi, bu kesimde de Rusla
rın y<!IIİ giriştil,>i bu ta3lTUZUll, 
cenuptaıki Alman badkısım ne 'ka
dar haıfifletıebileceği k>estiriılemez. 

Avrupada iikim.ci bir cephe açıl
ma:sımn ç az ir ym olduğu ,..._ 
tık sarahatle oınlaş'.Jnıış!ıT. Hatta 
'li>r habere göre, Mısırdan Vaş.iııg
ton'a gelen Çörçil'Uı oğlu ikinci 
cephenin Masırda bulıı:ıııduğunu ve 
Avrı.:ıpaıd.a llkinıci b.r cephe kurul
ırnasının müankün cılmadtğuıı söy 
!emiştir • 
Masır "aphesinde Olıinle<k lmv

vetleri iki günlük l'lcrlemeıden 

sonra şiımdi elde etlikleri mevı.i
Jere yerleşmiye, bir taraftan da 
oom'lıa.-dımaınlarla Alman i'kımaU.. 
ni hıvpalronıya çalıış;yurlar. !Bu 
duru,,.,"n ne kadar deva:nı edeceği 
kcst.irilemez. Ka~ılıdtl.ı ikıollaıma
lar her halde taraflardaaı birinin 
yeni ıbir hamlt'Sini doğurac'11ktı.r. 

Siyasi alanda ise, aıarp sonrası 
düıı6'ası için doıookr!IS}'a de\1et
leri dlpl'Olllat!armm demeçleri 
sıkıla.,'1T11l'}tı.r. lrııgil iz ''-e A ır.<>rika 
Hariciye Nazırları.ndaa sonra, Sir 
Cri:pps de bir nu~uk söyliyerı3k, 

Atlantik beyannııımesinin esaıSla

rını teşrl'.'ı etmiş, harp sıınu dev

resinde bütün milletlerin iham 
madde kaynaklarında:n müsavi su
rette istiiade etmeleri lazım ıgel
diğine i§aret et.ıniştir. 

Hind.istanda ise şimdiki ~alde 

vaziyet k:>rarsız görünüyur. Mih

ver kaynak'lanna göre, Hindis

tanda isyanlar bile baqlamışt:ır. 

7 Ağusto;-ta ropJanacak kongrenin, 

Ga~.d·inıin tdkllfi, yit'l1i Hindistan

dan ~iliz siy~st otıoritesinin kal
d.rıhnası hı;lokında Joongre icra 
k.omitestn.i.n veııd'4ji kararı tasdilk 

~eccğine şimdiden şüphe ıkalrna
rnışlır. 

,.~ ...... ~~" _s ., 81 800 ) 

_T>il"iı>ç ?.! at.ili 53 5000 217 50 
t,: F 

... 
asuısa 32 2000 ) 

!\ lUt 25 1000 ) 84 00 
\ • 1 ıncrcim.ek 24 800 ) 
~ı TI .zı err mt.'k 18 200 ) 

.... ra.z. r yrJ 104 500 ) 78 50 
!•'4er peynir 175 300 l 
"l'o:ı ııck r 94 1500 ) ,74 25 

_..-.. r şıt<1ar 114 800 ) 

... "M al !tı5ır. .rü 10.5 5000 "9 50 

liJ>ııtOkuJu:-:nızun 1942 ='t yılı ilıtiyaç!arı olan yukand& cUısi, mik1ııırı. ltıhmin 
lı 1 ve llat tomlnatları yanlı yly«ck ve yakacaıklarının ll/Vlll/1942 sıı, g;ü
ıı:: &:ıat ıs de Bcyojibı:rl:ı Liseler Mı.iliaseboslnde toplanan Okul Komisıyonwı-

.k r-Dtltmel(l•i yapılııcakt!r. 
: 1 ~. ıeı'n 19-12 yıl• Tlca""t Odası """ikası. ve ille teminat mallt>UZ>'yle bir. 

"' b~lli liln ve saatte kom syonda bulurmaları. J\lrzk:ür maddeleri v~zmey; 
llirn~ut ecic;ı mOtcahhit}enle-n k.esilecck kanuni vPrgilt•rle, harç v~ da.m.g:ı re
( 

1 
"ı . Yt1Jeın idare tanaftndan ödcnıı.e .~tir. ŞJ:I"tnanıcyl 2öuı:~& 'sıliy~nierin 
~.. 1·ne mur .. caatları. (8014.\ 

& 

KIX 

KAYiT 

Amerik:n t:ıı Kcll".,ı 
i: 1 S M 1 ! A;nm!kf>y. T<I. 3'-. IEO 

n Lll' li • Y02 ta ·u zarfında Pazartesi ,.e P<>r~embe günleri saal 9 dan 12 ye 
lii iİ' lıl • kadar, 10 Eylülden sonra hcrgün. 

Bu yıl, Erkek kısmı (Robert Kolej)e ı;:irnıek 

MÜSABAKA İMTİHANI İLE OLACAKTIR. 
Müsabaka imtihanı tarih1eri: Ağustos 3 ve 4 - Eylül 1 lre 2 

İmtihan şartları Koloj İdaresinden ya'l.l ile istenilebilir • 

Ders!ere 24 Eyl'~l Perşembe Sab hı B şlanacaktır. 

' 

'~ 

Kız k~•nunda yeni L~ylt takbe için yer Joktur. , 

,~~~~~~~~~~~~aı:zı~ıaıilQli'l'"'i:Sl~ı.:ı.,~ıızlll'al~al l 
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Yeni kararların 
piyasada akisleri 

(l inci .>ahı!eden De\·aı:ı) 
Fl!RSAII"IlAM İSTİFADEYE 

KALKIŞANLAR 
Heıım diğer m:ııddeierıi n fiat· 

lamda 'IJU!.iısüs bir d~:ciük ol• 
maımıışlır. Yal.tuz bu arada ve 
kıs .siireee~ muhaikkak görülen 

1ru.ika4 devri.ti. sırasırıda bazı 
kııraborsacılıınn lleride yüksek 
.fia.ıla sırtmırk ünıidi•ıe mal birlk
Lireeckleri vıtra fiaUarı arttır
illı.alk istteceklel'i tahmin olun
malatadır. 

ıBİR YAG İHTİ.KA.RI 
.Elı.ıcümle dün Balıkıpazaırında 

Yağ iske1$ht:ie Aızlz T81Vil !liır
ması -zeytiınyağlarmı 135 kuru~· 
yükselıuniş ve bu. fiattan obir par
ti y:ı,ğ satıırken ta!ikikaıt.a geçilr 
ımşiı, 

T.\:a re-t V <Jkilimi-..in raıdy<>da 
sıöyled''ği g•lbi ııı·,naıı sarı kaTa~ 
ıian fena r'~Cl!ıli!erin is•,qfade e-t
mamcleri için; fstı.llı.sal ırıntaka.

lannd.ın mal gel':n r·au.:ır tsı ... 'rrar 
buiuncıya ka-d:ır hıilkonrzın faz
la mal .a!I!'~tıı.n çe'~ nmcsi ve 
tüccarın da spekülltii maılıi'Yeite 
hareketlere yol açacak m~ya· 
21'.tan iÇ'ti'n9fl etmffii Jüzıımlu gö
rülınck!tedir. 

BELllDİYE KONTROL 
TEŞKiLATI AYRI BİR 
BİNADA MI ÇALIŞACAK? 

Fiat müraJlrnlbe ve i~ teşki.l:a
~ının lağvı haklkındaki karnr dün 
vilayete t>ebHğ olununca mezkur 
memurlara o01başına kadı:tr ma
aş verilımıı.ı: ve o tBırihe kadar 
tokınOı\ e na kın bekırl iyeye de vro
l·u nrnası l;!.':dirilm'ş' ir. Bu kar.an 
1wu?a.Tak dür<l<'n itih:ren fiat 
rnürakabeye vııkubulan mücaca.
at1er beled;ye daimi encil.merJ:ne 
göruten lm iştir. Komisyonun ev
rakı da yarın tamamen beled~·e
ye devro.Junacıılııtır. 

İstanbul iaşe teşkiJ;i.tımn çalış
tığı 'bllnanm belediycıye devrolun
ması ve burada bekdıiye iktısaıt 

ve teftiş müdiirlüklerine meı•but 
olarak :yeni bir kontrol tedkil.itı 

'kuırulm:.ıı •çnk mııhte!mekltr. 
Aı.'°'KARADAN 30 MÜFE1ITİŞ 

GÖNDERİLİYOR 
İaşe ve fü.t miirakı'ılıe işlerinin 

günü gününe görüı'.lmesi i!çin be
lecllye:mkz aını1 ne Arikaraaian 3() 
rni.i.fe~ gönderi!<'ccği ve bunları 
<lü~;rudan d1:.'ğruya Tiıra.ret Ve
J<Metir.i'n tı:yin edeeel(i söylen
mektedir. BeJediye tertiş heyeti 
de ;zynca 38 den 96 ya çlkariLa.
ca.klhr. 

YARINKİ TOPU ... NTI 
Yeni. kararla bele<l.yeye ,~t

len işler dır~fında göri;ı;ıınek ü
zere yarın vi~;Jıyette bil.yük bir 
toplantı yapılırnası 1:€kl~mckı'~
dir. YaLoı:aıda olan Vali dıö!ltne7.se 
bu topkı.n.t.ıya Vah Mu::ıv nl .A!h
m<.>t Kınık riyaset edecekti,.. 
YARIM MİLYON LİRA VERiLDİ 

Arkr.ra 26 (Telctnnla)- Fiat 
mürôhibe; i~e, subaşı. lC<fkibL 
tının liğvı ve eikonnn hwbu~aıt 
roüddel""~ uı s;;t.ışının ~erlıcst 
bu:akı1m<.sı hei:<kındakı kı.nrhır 
dılinkü Resmi Gıııwk?ıde cı.t.ınış

tır. 

Yeni kararla belediye daimi 
cncümenJe•ine verilen vaz.;.felerin 
ifa.sı için yarım milyon lira nıyn!
nıı,.tır. Bu para İstarı'bul fü.• nüfu. 

İKDAM 
Gazetesinin Tica

ri İlanları 
ikdam ga.uteıi mü

dürlüğünden tebliğ edil· 
miştir: 

16/7 /942 tarihinden 
itibaren gazetemizde 
neşredilecek biliimum 
ticari ilanları doğrudan 
doğruya kabul etmeğe 
baıılad:ğımız; gibi Anka· 
ra caddesinde Kahra· 
manzade hanındaki ilan
cılık şirketi uasıtasile de 
almaktayız. Devamlı ue 

büyük ilanlar için hususi 
tarile tatbik edilmekte
dir. Sayın müşteJ"ileri
mıze bildiririz. 

\., J 

KiMYAGER 
BCSAMEDDiN 
İdrar, kan Ye sar tııhlôller. 

Eminönü, Eml!Jı. ve F.ytam. nan
bsı karşısıında İızPy Bey Hanı • .. 2 İDt'l ltat !'io. 6••• 

su elli binden fazla olan büyük 
belediyele~ «:uHanılacak yent 
memurlar vcsai.r masr aıflar için. 
Vekalet tarlii:fından takırim ve 
tevzi olunecaklır. 

TİCA.RE'r VEKALE'!'! 
~LIGI 

Ticııret Vek:Meti Müste<-.,.arlığına 
bu vaıı:iıfcıyi vel;ıiıleten i!a et!l'..ek.tft 
oları B. Caılıit Zamangil tayin °" 
lım:ımıştur. 
KARNE İLE EKMEK SATILA

CAK YERLER TAHDiT 
OLUNUYOR 

An:kara, 26 (Telefonla) - Tica· 
ret V ekiiletıi ırnootahsil ve müs
tehlik mıntaAraJan lcıtıit ederek 
el<ımeğin kıu-ne ile tevızi olunacağı 
yerleri tabdit edccakıtir. Aıılkara, 
İstanbul ve İzmir v'Jayetlcrindc 
karne .kaldır~·acaıkt~. 

Amerikeda Alman 
Sabotajcıtar• 

Lmı<!.a, 26 (A.A.) - <B.B,C:> A, 

merl.kan lr!lküme(< h:JH< • Y'l!'tıtı biıt 
ikaz tle ~;eıdf b;r <lcn.izal,ıdan A
merikan uhill~ ç:karılanık Tab
la1Jırui olan C k'.1."'1 .ıı; ort ğı ol
mal.an ırr..Jıtemcı bı:L.;..nan o~ .. ~brıa?la 
k.ırşı ıqan>k bulunulmasın l<bllğ et.
mi~ Bunlar Bı~rllne ~ sah"tnj ruekte
bmde tc>hsil elınişberdır, 

Di!:•r taraf!on Dotroylt ıoetır!ndeld 
('oCJll'lbiler arasında araştırmo yapao 
po!;s haUyelerô Şimal ve Ct11ubl A· 
mC"rilrndaki yoll:ın, köprüleri, fabrLka.. 
!arı cösterlr bau nıeimler elde cı.n;,. 
lrrdir. 

Fatih Halkeui Jfopan•erinde 
mua)'<!ne aaatleri değiştirildi 

Falih ID;.lkevinın muhrte ~ 
nafi nlan dispanseröııde muaye
ne ve !eda~"° giimeri şu suıretla 
değiştrrilmiştir: 

Dıihfüye: Prof. Dr. Sadi Innü 
pa:zıartesi saat 17; Dr. M. Kam.1 
Berk çarş:ımllıco. sım·t 14; Ha•iciye: 
Dçt. Dr. Ha= Bumin çarşamba. 
saat 13; Göz: Dçt. Dr. Nacu Ben· 
gisu sah saat 14; Dçt. Dr. İrfan. 
Başar cumli.l't~i saat 14; Asa.bi
ye: Ordinrayöz Prof. Fahrett.in 
Kerim Gökıry; Dçt. Dr. Rı.lımi Duo 
man salı saat 14; Ci!d<ye: Prot 
Dr. Cevdet Kerim İncedayı; Dr. 
Behçet peı:şemtıe saat 13; Kadm 
doğum: Dr. Naşlt Erez cuma sa
at 13; Bevliye: Dr. Ali F. ·re'{ Gür
sel Perşembe saat 15; Çoeuık: Dr. 
Falhrettim Fehm; Bôen cumartesi 
saat 16; D~: Dr. Ratıp Tür.Lğiu 
çarşaıınba saılt 16; Ku•lak; burun, 
Qcıg .. .ı,: Dr. Naci Dvğancı saıl; saalt 
13 

Sarıyer Hava 
Kurumunda 

C1 inci Sl.hifeden D1'Vllml 
rar v...= fe:-inc b lama ıoo n: s.ds 
etma lôzun geli.rke.n Sarıyer şt '"' 
idare bey'etlne, m--.l"!'"urun tş·n,ı 

y{"t ve:r~ dtği b l ... ırı .• yor. Bu ve t 

karşımnda d.a ICare hev'etl 1>:Jrl""nralc 
n;~en şu karon v~reyıor 

İD.~RE IIF.Y"ETİ. ·br RAPORU 

<MUdt: . .ik yü.k.S<. k n1a.ltütnınm "~~r
d!ğı emri-:. tce99U:rlc \o DO!l ·dski tht\. 
raz lı:ayıtıartYle t.lı.b<rıne ıllıfahl& ıoı,. 

rar v~rıidi: 
l - Kartını W.z:um:ımesinde me

mur ve müstaıhdcmler için ya~ tahdit 
edilmemiştir. A.Jcsô halde Hilsaıncddiıı 
Atasun'un evvelce vazlı..,.e a!uuna-

., !Azım celôrdô. 
2 - ll...._ı·ddiıı Alaı;un'un sıblıl 

durumundaın kendis. \'e idare ~'eli-. 
m;;, ıı.ı;!a müştı;kl dcğı!d;r. Sılıhl du
rum ancak b'r doktor vf"ya sıhhi hry·~t 
1aı-.a!ından teabit olunabilir 

3 - Kaza IDwa K u rumd :ıı nzı ve he
sap ôşieri, HüsamcddOtı Alaou gellnc;Yt 
lııadar adi ~ ka:,•miylc yan!rnıı;, 
<laııma dağınik bir durumda iktlfl. nılll)oo 
t:ızaım ~!<'T bir ın:>l< ne hnlinP konul· 
muştur. Gelen emiı'tie milfc·l~$ r•po
riyll" bu işlrr1 'Y'Rnam'Y'8C2.ğ1 bi.~ 1 ·1. 
mlş o!duğu beyan olımnıuş ôse do 
modıcle tasrôiı ed•lm1."1T.lş, tıı.k.ıı <k:ii e 
şul>>'ye yapılan lobl"d" "cnıpl:ı= 
tama: ve 1')-Y:Ull oWJğu bili rilzııişW-

4-l!ü; cddin Al J, şuıbenln mfl
lıürlıü kapı•ını kırmamışL ·. Anc · ki.. 
min tarafıIJdan as !d:ı.g. u bi cdiğı a
di bir kılidin halkıısın_ g"' c n"''t su• 
retiyle \'e \"1lıiresi,i yn.pm.;.k .;ın şı.: .. 
~ gITTr.i~-tlr. Bu bir hata isr ni..lıeyf't 
ida:1 bi- ceza lle teczlyr .. i i~p erlerdi. 

5 - Wlsa.-neödin Alasu"ıu., t t;-;,. 
!iği, İşe b~ğlı!ıJ;._ dütiistilüğü V(; bü. 
tı.ln kazn. .tı:ılkının ş :na olnn ~pa ... 
t.ısi d 1 :r:s"y!r işlrr b'ugıir:k:U J. • za
m:ns g1 r.miş bulunmJ!ktad r. lifle· 
mf'd<lin Atasunun bu vı:.zi!eden a~1-

maısı yOzündPn fUbfnın 1-u-dan son.. 
r~ mu:ınlP~t ve gPUri.n.tl -..r 1 
~ ktan öh: u, fd.:.Lrl) h t f.rnıı: 
lric bir ıı:n-esuliyet k J::nıl e .. -n z. 

Ya»Hkl mruza <':ılı• tozla bi• ~ 
. ave t 1k ist. yor ız, K un 

fıui\-'lkü rnC\;tip Y'L-se o ..ı-

nlk b•r t.-nll olan ı;ayuı Ş• lrnQ K<> 

-'ın. bu ga.r.ıp, tda'1 ve kır ı mıntı 
m~ l py; nl< ı ""Uın çe!çevesl .çer'"1nWı 
balledec< :ı:< mubaJcl< dır, 
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Ehlisalibe Karşı Kıllç Arslan 
--- - -.Yazan : M. Sami Karayel ..J 

Tutuş, Meiik Şahın vefatından sonra 
diğer emirlere haber günderip sultan
lığını ifan etti ve namınn hutbe okutt u 
t ur. rncımaliklnın Mısr ordu::;u ta
rafır.dan znpteclileC€'ğirıi gören 
'l lJluş, Aksenkar ile Biıaııılı bir 
an eV\'E'l yetışrnelcri tçi.n sıtk'Şlır
cJ ,. Fakat .bu Emirler ona 'l>ir miık
ıar aslrer g-Ondernıelue t.ktifa et
tı ler. Ker.diJ,,ri de b1'1"a-z sonra 
~eldller. Ü ~ü birden Baleb<>k kır 
lesini mulıasa.ra ederek za.pta mu
'·&ffak o.ldular. Halef M>Sıra çe
Hidı. Sonra oradan Suıiyeye rıv
cıt•tle Baloo<.'lci bir hu.d'a netice
"' n<le ele geçi."tllek yol.unu bu.l<lu. 

Aksenkur, lekrar ona karşı yU.
rümek mecburiyetinde kaldı. Fa
m iye yahut Efaı:niye şehrini, 
Humsu ve Arka'yı da zap'lıey lcdi. 
Sonra Tutu-: yanında Aksenkar ve 
•füzan ol<luğu halde Trabh.ı;sışa.ıııı 
mulıasa.rasa gitti. O :uıman l:>urası 
CelAhdnııülk flıni Aınnr namına 
bir ka<lı'run )"e<li hükıınündıe itli. 
Surlara kııı'!jı tahrip aıatnu .kur
dular. 

Ce~lüm:ıülk bu şehir Sufttan 
Melik Şah tarafından t<:vciıh edil
miş okluğu cihet:<' kendisine dÜ'Ş
man mu.amelesi etmemeleri lazım 
gelcc('ğini anlsra bildirdi, Tevsii 
ırıwınahk etmekten başka bir şey 
düşü'lllniyen Tutuş, kadı'nm söz
J.m-ine ehemmiyet '\~Mr.f'k iste
medi. Bumm üııer~ Ak .. <ıe r kır 
hakı;ız bir harbe girişeceğini, bu 
ıhaııbin Sultanm bir valisi aky-hin,. 
de olduğu elheUe haık,Joında fena 
bir netice vereceğin i anlattı. Tu
tuş Aıksenkar kendisinin mal}~
tird<e ibuhmduğınıu, eınürlerine 
itaot etıınesi lazun geleceğini 

mağrumne söyledi. 
A.k.senkar bu sözlere kızdı.. Ara

da ıı.lfıak yüz göstereli . Tutuş Şa
ıma, .~r Halabe, Bi.zan da 
Ralıa'y>a çekildi. Suriyede o za
rııan ;ıiddetli harelretıia,-zlar vu
kua g,?]di. Anıtakya surlarından 

büyUk bir kısmı harap -0klu. 
Taıb lusşaınm zaptına mlııri olan 

lı.kseıık 'lTln harelıetiotlen münfcil 
olan 'fi tuş ı>ğlunu Sultan Melik 
Ş:ıohe gö \derdi. Fııil<at Sı.ı.ltan un 
şil<ayetlerine hiç ehemmiyet '~r
medi TutUŞ"J.n oğlu bır nıücidet 
sn•zyda kaldıılotan oon ra Şama av
dete med>m oldu. Çok geçtn€den 
Su han Melik şahın vefatı haberi 
gddi. Bunwı üzerine ümidi arttı. 
Suhanhğını ilan etımek fikrine 
d ii.ştü. Şamrla namına hutbe olkut 

-------- --

tu. Kend.sinin Sultanlığını tanı
mak ve Bağdat camilerinde hut
beleroe ismi zikrolunmak üızeı-e 
Hafife Muktediye bir sefüır yolla· 
dı. Halife, ne vakıt kendi.sit,i İs
f<ıhıına, Horas&na ve wnuın. yetle 

ııarka sahip görürse ve Melik Şah 
yerine halef olacak bir evlat bı
rak!ınruısa o ZW>.."n Su.ıt:anlıığını 
tamyacağmı bildırdi. Bu cevap 
n:cmnuniyct verici bir şey değildi. 
Fa.kat Suriye Emirleri ayni sı.l'rct
le muıkabelede bulunıınaciılırı. Ha· 
lep F..miri .Aık.•enkar, Antakya E
n:lri Yağs~ 'f!o.ran Emiri I\urctıtin, 
Rnha Emiri Kın.an yahll't Bizan 
kendi9ini S•zltan olarak \an.dılar 
Ye hiili1mt'tl>rı dabilind~ hdbeyi 
onun namın~ c kutlular . .bağdö.'tta 
Sultan i!an c<l!hnek uze,.. ı;.ühi.ın 
lıOr ordu ile alelacele oraya git
nwk pek Ia-.m oldugun !~n Tutu§ 
Bağdat üzer•-oe yiiriidu. Yo'da bir 
şehri zaptetti Orad.m tı.kPı ıııkar 

ile birlikte Nusa~·h ' n~ ı;derek 
burasnı da "le geçimi. 
Mıaıl Mfliki Na,m-.idcievıe llı

rahimden ker.cihsini Scıtr..n ola
rak tanıınas, ve Baj Jadd ~.tmek 
üzere geçit Hrmesin' · ... lAp etti. 
N5suiiddevl<> Tut~a it.?at E!ıme
di. Mu:harebe)~ hazırlan ~ı . İki or
du Musul kt:rbürJde k:ı'I'jılo.ştılar. 

: \.<senkar Tutuş ordusunun sağ 
cenahında idi. Bizan ınl cı:,natıa 
kumanda e<liyurdu. Araplar, Bi-
2anı mağlup ettiler. Fakat Ak
senkar iır..dada k"'iunca Mıısul 

ordusu firar eti. Nasıtüddevle bir 
çok Arap Eınirlerile birlikte esir 
düştü. Tutıı.ş bunları kıatletti.rdi. 

Musula sahip olanıüc muhafa
zasını 'birader zaıdesi Aliye ver
di. Bu muzafferiyet Halifeyi kor
kuttu. Tutuşun emirlerine teba
iyet etti. Bağda1ıta hutbeyi bu hü
yet etti. Bağdatta h

0

u11beyi bu hft
kümda:r namına ok:u.ttu. Miyafarkın 
şehri taıhtı itaate alıncJı. Soıu-a bü
tün Diyanbekir zaptedi.ldi. Tuıtuş 
ord\J6U ile birlikte At.erba.ycane 
gc-<,1ii Hemedan şehfrlerine sah~ 
-0ld-a. 

Sahlp .,, ıı..n>uhı...-.lri Etem İu.e\ 
:ııenice - Neşrıy>! Direktörü 

Cevdet KA.'1.'<BİLGU' 
SON TELGRAF MATBAASI 

iŞÇi ALINACAK 
BÜYÜKDERE 

Kibrit Fabrikası 
MfJD'OaiYETİNDEN: 

Kl>m fabrikam için aşağıda yazılı şartlar al~ında erkek, ka
dın ve ı;ıocuk işçi alınacaktır. 
1 - Telmıil fabrik3 işçrlerine if günleri parasız sıcak öğle ye

meği verilir, 
2 - Ücretler: 

a ) Erkek işçilere: 
Normal me>ai saatleri için erkek iı;şilere yaptınlacak 
işX1 mahiyetine göre saat başına ilcı et he68bile goüir.de 
100 bıruştan 170 kur uşa kadar. 

b) Kadın işçilere : 
Normal mesai saatleri için kadın i§çilere yapt:.rııla.cak 
iışin ma.hiyetine göre 75 kıınştan 110 kuruşa kadar. 

c) 12 yaşından 16 yaşına kadar olan erkek ve kız ~'OCuklara: 
Noııınal mesai saatleri için çocuk işçilere saat başı üc
reti hesabile 65 kuruş. 

d) Tahmil ve tahliye, avlıu işçi-leri: 
Bu kabil işlerde çabşan.lara i~in mahlyetirc göre 150 
kiuruştan 170 lourwıa i<aıdar. 

e) Fazla mesai ücretleri: 
KoordinasyQn Hey'eti kararile fabrikanın gürn;Ie yapa
cağı 3 saatlik farzla çalışmalsnn % 30 zammı ilave 
edıldHcte oormal me~ai ile 100 - 170 kuruşa kadar ücret 
alan bir işçiye 150 den 250 kuruşa kadar; 75 - 110 kuru
şa kadar alan bir ~iye 110 - 160 kıu.ruşa kadar, 65 kuruş 
alan işçiye 95 kunış , 150 - 170 kunt§a kadar alan işçiye 
220 - 250 kuruşa ka dar gündeli.k verilecek tir. 

4 - Kanuni vergiler işçilere ait olmak üzere ücretler, fabrika 
datıili talimatnamesinde yazılı hükümlere göre her 15 gün· 
de bir ödenir. 

4 - İşçiler, yatacak yerlerini kendileri temin ederler. 
5 - Talip olanların Büıyukdcrede Biiyillııdere - Bahçeköy ynlu 

üzerinrlclci KVbrit fabrikası müdüriyetine nüfus tezkereleri 
ve altı ilotografla beraıbcr müracaat etrıcleri ilan olunın. 

TESVİYECİ, TOl':'llA CJ, FREZECİ ALINACAK 
Kibrit irnal eden <laüelerde vey:' fabri'ka tam'r'har"'sindc 

maıkinıst ve ma~nist muavinıi olarak çalışmak üzere birinci 
s.mf tesyiyeci, tornacı ve fr~eciye >htiyaç vardır. Fabrikada 
yaıpılac;ık iırntihan neticesinde gösterecekleri ehliyete göre 
"™'~ \'e) a saat başı ücretleri tayin edilecektir. Talip o fonların 
vtsıı.lkll~ birlikte Büyüb:leredcki Kibrit fabriıkası müdi.iriyct"
nr nıüracaatıan nan ohırıur. 

SOWA.."' SA(.;A: 

l - Sa.ha, Tene-erenin btqliğti . 2 -
Kuzunun soo, Alçakla!', 3 - Dıotiıi 

bir k~. T...,J ilitt. 4 - işçi, 5 - Ku
ııo.tnı&k, As1. Han, 8 - j)<j .,ari yen 
yasıa, Ba..şfamMı;. 'ft-ı.:-si emir. 7 - ~ 

b;d<>, Bulaş"'' · 8 - B'1" mvıımısz, Eftt;_ 
cıeme.-; dPvam edm iloc!M, 9 - Ytırür-
1<.<>n atılr, 10 Şüphe, sarı utı: maımulA
tmdan. 

YUKARIDAN Ac5A<iIYA! 

1 - Garp yanm kurt>f>i, Yem(k, 2-
Duııiak, E~-dı>. 3 - Çok acıık değil, 
4 - Ollar, 5 -&yln, 8 - İstihkam, 
Sinirli, 7 - Kısa ZUl\an, ~ bir 
çrhr. 8 - Sli .. "I, riva:Tl?'t ederı~ 9 - Em
nly'd.ı;, 10 - Bıvtrud•. Tıt<it Edatı. 

Dumru Bulmacı.mızın 
Hall tdllm lf Şekll 
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18.00 Prqrr- .. .lokımleMI BMt 
A,yvı. 

18.0'J lı4Uz.i.iıı..; R&d3ı~o Dimi! O rll.esi l-a
!Vlıad E;;engin İ<l~). 

18.40 Mtiı.'k: Fasıl Hey'eti, 
ı t.30 Mt~nılı:kot & a t .A,arı ve AJ;,ım 

Hat>ıerleri. 

19.45 isl<anlml At Yar~ Ne-
t~»lt>.r i. 

19.5ô Müı.i< : Oda Musikisi. 
2(l 15 Koo~ma (Tutwn \-'e BaK:.rn). 
20.20 Müı.!k : Şa.nkı ve Til~ıülrr. 
21.00 Konıışma (Z,raat Saa!i). 
21.10 Temsil - Kimgll Ai1~i. 
21.39 Milıik: Gaıç Beet~larnr.ı

:ı.ın G widi. 
2%.30 .Mrmlck.eı Saat Ayacı v~ AJanıt 

HabCTJ{'ri ve BnrsaJw. 
22.45/22.50 Yarınki p;,ogram v• Ka

pan~. 

Komiıyonu ilanları 
1 

• 

ProfesörDr. Ziga 
Gün'e ait ev eşya
sının satış ilanı 

Sultanahmet 5 nci 
Sulh Hukuk Hakim 
liğind.en: 
istanbul Cağaloğlunda merhum 

Dr. General Bes i m Ömer' in ko· 
nağı sırasındaki 28 No. hanesin
de mukim iken Temmuz 941 ta
ribinde ölen ve mevcut vasiyet
namesinin mahkememize tevdii 
üzerine terekesine mahkemomiz
ce el konulmuş olan Prof. Göz 
Doktoru Ziya Gün'e ait olup mez
kur 28 No. hanesinde mevcut ve 
mahkememizce tesbit edilmiş 
olan ev eşyasının mahallen açık 
arttırmo sureti ile 31 -7-942 tari
hine müsadif C UMA günü saat 
14 den itib•ren satllacağı ili n o-

9 41-64 T ereke 

Istanbul: Erkek Öğretmen Okulu Satın 
Alma Komisyonu Reisliğinden· 
Cını!i 

Dai:loı; Mıi 
Kanaman 11<tf 
Kuzu eli 
Sıl/U' eli 

Ze-,..t in 

Kuru soğan 

Odun 

-KiloT.Fi. M· ırt.,.-

K\U'Uf K;Jo 

17() 3000 ) 
160 2000 ) 
155 1000 ) 

13S 1000 ) 
~ 

'i2 800 
~ - -· 

213 3\'00 

Çukisi 1100 150 

ilk Teminatı 
Lı:ra Kr. 

{3 25 

52 

124 

OK.u.umuzUT;. yukarıcia cinsi1 mlk'.tart, beh.-er kilo otabmin bya.tı ve 1t.c tcn1ina
tı yazılı yiyt<cdtlerinci eıı Et J;ıapalı ı.pıı! usu]iyle ~ Jruru sog•n vı• od.ıın 
açık fk:!ıl-tm eye 'kıonın:.u.~-i ur. 

Ekaillnı•• ll/VII!/1942 Salı günü saat 15 de Beyoğlunda Ll.>o" ı'r Muhascbe
S.:.nde ">Pl'1nan Okul Kor.:ı~onunca yapıi.;_1l'M:ktır. 

istcklile:- at;lk elwii1.ı1H.•ler i~ln 1942 yı.lı Tu:art t O'la.sı vesrK :l.F.1 Vıe tem"ıin.at 

m.ıl<buzlariyle b irloıcte gelmeleri, 
fr~ .-r;in 24-90 ra~ ıiJ kanu.11an tari!atı dai~nde haz:rhyaca~darı kapalı zal·f

Iarını yuık:.a :·ıoa sözü geç·en saat.len b ir sa ı!: e•·\· t':i1ıt: kada:-K~ Re sllğine 
m tt:>uz mUk.abil lndP. ,-er.mP l(';Ti. ~r1t1'.a111 ~=- 0.1' :l İ<iaresinde<l ir (8012) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

1 
Denu Levcuım Satını:ılma ı 

·- l Y.llaı\l.a..."lb e.r i wvliyet ve ka~·n1 2ka.mbk Y.aZl!'elerint. alaka g&te~t".ll ve 
1 - Tahmin o!unan ?1'-cı:1uu bedr1i a.dro:'ti:.eri ;d.ar-t•m.lJCf' bııl~i olmıcyan mülh ttC '\' akıflarıOO.n_ (ReJ~ülktitt..ıf> merhum 

•6000. li ra o lr•n 1000 k la l~'.l\ onun İsna;· Rcıif Eft:ndi :b!'l ı Ilı:ehim p~ın Ü Ü(fa:'da fıulın rnt't:~idi ~ Hanl~aJıı 
~8 Terr.muz lt42 Salı ı_ün.ü saaı 15,30 lnalk~i bt'fxi4Yt'sı) v;\}(fının mÜh''Velli8i A.:J H:':<Jr.:,et ile mJ1.f!ı'V~lli ktlynıak.amı 
dn pazar1ık.1 a e~ltme.51 ya.pılacak•tır. IM:Jllfl.'lla: ın .1"'1 taırihi!lıdeu it.ibaren 15 gün tÇin~ Tda-:" tmi7.e :rnü-ro'J<'aa'tja vakıf i.1-

2 - Kat'i tp;n.na~ı • 45.0> Ji.ra olup h·ri:yJ"' aUılkadar oSn.al,;ı ·ı, ak~i takdirde trakJarr:nda 'kanun! mu&rnele yapılaoc-
ıaııtrıam< her giln ~a:ı ah- ğı ilan vlu~ur. (7897) 
nabilir. 

3 _ İbl.-lt .erın bel li ıün ve saat
te. Ka&:upa.Ja.da bı.ılunan klJım·~On-
dc.. h -.. . ... bu'unmaiarı. c7800ıı .,. 

1 - T.a..ı\IJ\J!) olı.n:ın r.-rcrnu bı>dt•li 

604 ıo "ra olan 70 000 l<. I<> sabunun, 
2dl Tem~ 9<2 Çar,-.::mb.l gilnl !la&t 

13 &': pazarlık l a Wlı'Cn.esi yapılacak

tır, 

2 _ Uk tı·nllllatl 4210 lira 50 kurut j 
olrı.ı p şar~1 ı rs. h ·r gü..'l 300 k uI"Uf 
b ro <lt l :r.t..k! b -'i..'1.Je kl}nıi.ı:,yoo:lan ah
nabı.~. 

3 - İ 'ekli!t'"Nı bf>ll gOn v~· 5adtte 
K:i '" llf'4lı.'"' .a.da b hın~n k iqyonda ba-
:t:r bulwımalaırı. c7626> .,. 

ı _ Tahmin olur..!!n mPl"!TIUU be
dl)l i 432&0 l~ra oJan 35.00-0 kilo z<ytı;ı 

yoiğ>llın, 3 Agıı.>lıoo 942 P=ı ı-ın;! günü 
ooıı.t ıs de paz.ı;rl: i<la ehilt:neol yapı
lacaktır 

2 - ili< t«ncnatı 3244 lira 50 kuru< 
olup ş;ırtsınro<f'&İ lıer gün b:ıuWS)"Oll.-

dan 216 k:.:r"J~ rntckalJilinde a?tna.. 

!>'lir 1 
3 - İstek iJı'rin b':''.)i gün ve saıat.te 

K· ~a bu.kı:>.'\n loorni~onda 1 
ha.zır bulunn~aları. • 'i8i5, 

.,. 1 
ı _ Tahmin olun.an nıe.onuu be- ı 

<i<"l t f28UO~ li. a olan F.:ıınlıo a f,racın... 

da'1 ma..'llul 20 X 80 eb'adın .. \ .ki 40 a .. 
det Ust•J1nrna ;.111ın :?8 Tt"r.lıttı uz 942 
s •. gün!l •••t 1130 da pa:<arl ·la ek-
Eli ıcs:. y ... p \ıcacctı r. , 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
-aoo kııo döı ... kö"ı Ye :!(\() k ·O yuvarlak ·k.ırvun pul;n E<C:1.tın alu m ..;ı açık 

eksı~kneye konalmu~tıır. 
Muhamrn .. -n brdrol 5-40 lir:J ol ı.: p ilk tı:ıınıiorıatı 40 Fı'R 50 itun.~'1'.l!'. 
l"1<S<lil<>.,n 2'190 sayı;ı kanunla aranı !>n brJcelerle bırliktr 27/7/942 Pa-

zaı-t.~ günü saat 15 de Baş:nild tl.rluk bina:-ınıdaki Satı.o Alına KaıtWıvvnwl&l 
g~lınıeleri. (7498i 

P.T.T.UMüdürlüöünden: 
&.y.,, haliımıza kolaylık olmok üz.ere P . T. T. İkı.ö.J.~ &'ntli~ilt Ankara is

tcınbuJ ve izuur şPh !rJeri için hı-...r ha·v•le b~ .· na Y'-'lnız 1*~ k 'Jrw.ş D1Uıll'Z3an ilcrrlt 
ml..k".bıli.ndt"' 2.J iıray :ı kadaır olan Jııı\·a.le!<'rin tc3 ,-4ett: t.:ı ödP-mnt-s1 ır.uan1t·le6i
nc 00;: . amnı..,t ır. 

Po"hl po.k<.-t '. c!'iylc k:) metli mcW. .pların rrıı..;tf'd 1 ! hı.r ınunı.am ÜC!'~t karşılı

't'kla ika.:,---ı.cVgahta t.eslimı muam .. •Jı'fii ise bel' yerde ya.pı..,. JT..ii'klttıd•r. Bu bUEiın::ıt& 
posta g~ell.'J>ııden mallınıaı •lınabiliı" 17995) 

- --· - - -- -- -----
İ"1anbul :h<;ncl i= MemurJuğun- J DcvrM!ilecek İhtira Beralil 

<Lın: 42/ 111 o 
Th-....-1<~ Bebt,kle Eı;!<i Kilôııe :veni .Motörlere maJısus İdroikıarbür 
İnşiıtiı "°'~o!l<!a 37 No. ıu honede cinsinden y&kma yağlannda ısla-
ika.nıel ctm«><ıle lire<1 eeyl'vrn ika- hat. hakkındaki ihtira için lıkıtı-
ll . •'-'hı lTe""""l bulunan c ... ,..;ı vr ,,.,,, ..,....,, ,._ ~""~ ' sat Ve....Ue.lla.en isti;hsal edilmiş 
Ai:Y": j olan 22 Teınıınuz rn36 tarih ve 2204 
Aziz Tc~·c:-o rehin pa.:-aya. yetmt'mC-

si '"~'1na müatenideıı bır.çlu oldıı- I No.lu Jhlira beratuıın ihtiva ettiği 
k muz ıoaııs ı;ra bo."Cunuzun tem:ııi I hu.1<ıı>k, bu kere başkasına devir 
w.,ı.:sı zamır.ıda B· bNı.ı<• Klllse so- veyahut icadı Türkiyede rnevlkil 
1<.ığında ltlıon ~ - 38 nunıarah gay- 1 fiile '.koymaık için salahiyet dahi 
r .. cı~rnhln'1ze haciz vazedik ı •'l< eh,. verilC'bilzce!j'i teklif edilmt.kl<: ol
;; vu!ı.ufca 3228<i lira kıym ' 1 takdir 1 nıakla bu hususa farz.la malümat 
rdl""'s ve icra irı;, Kanununun 
103 imdi maddpıcn_c ıo, ı.ı..n t0<atı- 1 ed inmek i!Stiycnle:'in Gala tada, 
n:w g ı.Jloc t,ıen ılıba t vaı-aıia .n..n Aslan Han 5 ir.ci k...,t 1 - 3 No.laıra 
r.co -. <'~<.hınuuı m•Ql-.ul okluğu dola- j n:üracaat e-yleıneleri ilan olurnır. 
ns.ı-1., teo l'1ıo t yap:l '>madığınd.ı., le- İ'""============= 
m H:At:mliğ'ncfl \{r·yfiy e tin bir ny 

,. ,., 

1 Beyoğlu Dördüncü 
1 Hakimliğinden 

Sufh Hukuk· 
1 

942/49 D. No. 
Tereke3i11e rr.ahkeıınece elkıonup ta•f•yesine karar vrrilcrı \'e 

tamamı ölü Çipa uhdesinde bulunan Beyoğlun<la Ka liwi b'Ok -
ğınıda kain ve 38 No. ile mürakka.ın e•ki •Bedin. yeıu . Halay • 
o\elinJn tamamının mü:!k.iyeti 27/Ağıı tos/1942 tnrihine I!'ÜSldif 
J'.l<."li<'n>be günü .><1at ondan on iklyc kad:ı r mahkc·nto tarafında~ 
sa tılaca lctrr. 

~ Ari:tırma muhammen bedelinin yüzde ydıniş be, ni bu lnı•-
dığı ta!krlirde hldn<:ı arttırnıa 7/Eylı'.ıl/19-t2 tarihine mc><'<Lf pa

~ zartesi günü yine ı;nat ondan on iJ:';. e kadar ~;ne m .. h.kemede f. 

~ it:ra olunr~cOOttır. ıı: 

Satılığa çrkarıian gayria1eııkulün luyımeti (20.000) yirmi bı'l ! 
1~ liTa olup tclla!ıiye resmi; ihale pulu; taviz bedeli; kadastM harcı ! 

' ~ müşterisine ait ve satış gününe kadaT vergiler ten hye r. ı ttlr. • 
, Arttırmaya girE!bilmek ;.ç;n yiiuie yedi buçuk nisbeti"lde pey • 
~ akçesi yat • ı:ımak tazımdır. , 
~ TAFSİLAT: Mezkur gayrlmen·kul KalJ<i,•i "°kağmda ve Kı.ı: 
~ >avi ç•kıına«ının köşesinde kain<lir. Sokağa cephe'i dokuz mc!-
1 redir. Mesahai s.1lhiyesl ise 85 seksen beş metrı• murabbaııclır. 
~ Soka·kıtan Granit taşından dört basamakla binan ın birinci katın
ı da:loi avluya girilmektedir. Avlunun zemjni beyaz ırerm•rdir. 
Kapı içinıclc rii?ıgardan muhafaza için ,bJr caımokiın vardır. Bu 
ka-tta so.1<ak üstünde büyük bir oda ile arka tar afla yeri çiıı i 
OOışeli ve havagazı tesisatım ha\; bir nnııtfak, yem.ek .odası, bir 
hela, temıosifunla ~]er bir b.ınyo ,-e bunun ittisalinde bir if;ti
rııhat od<ısı Jne\'cuttur. Çamaı;ırbk dahi bu kattadır. MPrdiven 
altında ufak 'bir o<lunlUk vardır. ~ağıdaıki bodrum l<atı sıgınatlc 
halin., ifrağ edilmiştir. Asma katta bağdadi He bölüıı.milij bir 
oda ve yeri çinkolu bir ternça vardır. ikinci katta sokağa nazır 
ve ara duvaxılan bağdadi lki büyüik oda il<e merdivenin s;Jıa~ 
hğındnn tahta ile tefrik edilmiş küçük b1r oda, gayet ufak bir 
yük ve bir de alafranga hela vardır. Üçii.ncü katta ookağa nazır 
ve böhneler bağıdadi üç oda ve ildnci :IcM:tn ol<lu!,'U gibi m<'I'di
ven sahanl~ından tahta ile ayrılarak yapıknış küçük bir oda, 
yine ufıik bir yük ve bir de hela vard11r. 

Dörtliin<ıü kat: Yahut çatı arasında merdiven sahan'1ı_ğı ve 
bu sal:ınlılctan ayrılmış bir küçük oda ve bwırl.an maada tavanı 
basık ve duvarlan meyilli diğer bir oda mevcuttur. i~bu çatı 
mahallirıE dar bir ahşap mer divenle çılrıhr. Burada Çll'lllaşır ku- 1~ 
rutm>ya maılısus \'e etrafı demir parmak.lıkla çevr.J.nıi~ !;ı,, tc;·a
ça bulunuyor. 

! EVSAFI U:MU}.IİYESİ: G ayrimer.ikuliin yara binanın b«kn 
~ duvarları tuğlı:dır, tahimat ve inşaa~ı dahiliyesi kfil:ı bağdadi 

kah tu"la ve bazan ahşaptı.r. Kat •kirişleri ağa~ır. Yer di.Çcme-
1.eri adi Jata<lrr, Merdtvenleri kfımilen ahşaptır. Llıkin geni~t r. ! 
ikinci katta büyük odalardan birinin 9()kağa na.zır J;;r de kapa!ı ! 

ballronu vardır. Çatı :Mat'Silya kir~mirlile kapJı.dır. Bo<lntm ve 
l::ıirinci kat pencerelerinin kfıffesinde demir parni.ak klar vaTdır. 
Bımla.-a ;l'a,,~en birinıci ve ikinci kat pcnccrelerir. ie demir 
kapaıkllar mevcuttur. Bü.tün bina da;lıilen çiçcıkli badanalıdır. 

Dahili yağlılıoya !kı.sımlann boyaları alehldedir. Her taıJI'ta 

elektrik ve ruzıımlu yerleroe de terkos te><isatı vardır. Bumdan 
maada ofRl olmak dolayıısile binaıda ya1l€lJ16 karşı su tesl~atı YC 
çatıda işbu harıl< t.es.İ6a'lllD>a merbut ve 0.80 X 0.80 eb'adında gal
Yani2 saçtan mamul bir su de posu mevcıGl.ur, 

İıx>tek sahlbi alacaklar ve diğer !her al3kadadann ve irtifak 
halrkı sahlplerini:n gaıyriı:neıııkul fueriudeki hakları hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını e'\Takı BUbutiıyelerile birlikte 
satrş gününd en evve-1 mahıke m ey e bildirmeleri icap eder. Akı;j 

• tak:dlroe haklan tapu sicilli:J.e sabit o1ınaclıkça satış bEdelin ı ıı. • 
p~ylaşmasıııdan hariç kıal<K:ak lal'dır. 

İsteklilerin yukarıda göste r ilen gün ve saatıc m'"'1kemede ha-= 'bulunmaları ilan oluınur. (4008) 

Erzincan kazalarının harita· 
ları yaptırılıyar 

Erzınean (Hw;usi)- Vihiyeti
m'zin mesktin ve gayrımeskı'.ın 
sahalarının haritası yaptırıkıcak

tır. Bu meyanda mcornuu 590 
Hektar olan Kemal'ye, 185 hek
tar Keınah, 165 hektar Tercan, 
80 hektar llıç, 60 hektar Refahi
yen:n hali.hazır haritaları ç.<karı
~aca-kıt ••'. İşe önümürz.cieki ay baş
lanılacaktır. 

15 ırantilitrelik rakı imalatı 
durdurultlıı 

& "' müskırat kanunu i!e ccne
b; tebaalı k;imseleriıı şarap ve 
ıakı gibi in·hisar i ç;,..·~r·ni imal 
etmrleri yasak edı'.diğınden üç 
rekı fabrikası ima:a•:nı tatil et
m'~t'r. Piyasada kırk beş dere
celok hususi rak ıl,,c azalmıştır. 

İnhisarlar İdaresi bu noksan
ı ,~ı telafi ic;izı ker.di ukı imala
tı::ıa hız vermi.5t.ir D'J,!er taraftan 
İn'h>;arlar İdaresi % be:; sant'';t
ı ehk raktl. arın im~hlhnı am.1men 
durourmuştur. 

Bir kap et yemeğini 150 ku
ruşa, pilavı 50 kuruıa satan 

lokantalar 
Bazı lokantahrın fiat tarifele

ıin i gelişigüzel artt:rdıklan hak
kında şiloayeı:Cr yapılmıştır. Bu 
meyanda Bcyoğlundaki bazı 11>
kantalarda bir kap et yeın<!'ğinin 
120-15-0 kuruşa, sebzenin 60-70 e 
verildiği, Siri<ecideki bir kaç lo
kantanın da et yemeklerini 70-80 
kuruşa, pilici 100 kuruşa verdfk
len ve bir tabak pilavı 40-50 ku
ruşa çıkardJkları görülmüıjt:ür. Bu 
natları belediyenin t~it edip 
etmediği tahki<k olunınaktad.r. 

Bu yıl fehrimizde yeniden 
lise ve orta mektep 
o.çılmıyacak; /o.kat ... 

Türkiye Halkevleri 
neıriyatı ırergisi 

Eminönü Ha1'kevi reisliği .Tii~ 
k;.~·e Halke\~<"ri neşri~·atu is'.ımli 
bir sergi açttruya karar verm.~· 
ti ... Vilii.yet Ye Jualardaki Ua!k• 
r\'lerı m~ut ınesıiyatL:ırmd..:D 

göndoııneğe ba.;lam,şlaıd:r. 

Muallim mekteplerine talebıı 
alınacak 

Kız ve erkek muallim m<>k!Ep
kıine bu yıl da Jey4i ve mccx:anl 
talebe aJmacak.tır. Buıi•ara nil 
talima·tname hazırlanmak üıC

redfr. Pek yakında Vekalc!.teı> 

maa~ müdür'lklerine gönd~r .. 
lccelctir, 

Leyli ve meccani talebe narrı· 
zetlerinin kayıtları nerede 

yapılo.cak? 
Le. l~ ve meccani oJ.nrıak Jise 

ve orta !ıneMep~.ere girmek 19" 

tiyen talebelerin kavıtlarmıa ay:" 
birinci günü başlanı14caktır. Şe .' 
r imizde kız falelıelerin •kız lise• 
a!nde erkeklerin de Cağaloğl1' 
2 inci eıikek orta okul.unda 11~· 

yıtları yapılacak \'e ayın 20 sh1I 
kadar devam edecekti::-. 

"Kim kızıl divane 
olmaz görse 

ruh s a r ı n senin ,, 
(2 inci S)lı f eccn ne.anı) 

k at, şu mekbupt nezü'1 rt1 a!U~lk''°eı 
y~ mugayir, mi,Wt .. )hıcen b:l• Dllk;t.:ı ._ı1t 
mı? Bu 1 samimi ve ulvi bat· tıissıi~t' 
yatın ~amimi bir li.ianla ı'-da Vt! J11dr' 
sinden ibaret ... Bl n.:.eııaı.~yh, teıc.otıf 
beı ·aettzni talt p pQi·yo~unı . ' 

Kar.ı. r lçiıı mıdlakem i> ba~a M ,fJ 
b~ra.k:lırll. I 

D!likan!'. alnl!ldnn akip yana!tl•~ 
rından tüzülr.n t~leri rnrndi::y!r ~ 
)f"!."'ti( mahtBrr.f-d.P_n ('Jık., .:._or,.dorQ.a 'f 'f 
ı·i~ra rn, gcınç ı.:.u d.a, gözlr rl yı1rc.1e,, • -<' 
zn Jc :pkırn~ r.1ı<tlıt ·p, ~ 1'01!"' .,; lı 
liyordu. 

HÜSEYİN BFHÇC1' 

RAŞiD RfZA TİYATP.OSl1 

Hafide P iiJ-in lı~rr.brr 
:'.! - K a!.11 teım ıutı c 420:> l~ra ol,ıp 

$.'.?"''Jıa.. •r: i \ n .. un~ her ,g .. Tt. ;;o
nt:ryo;ıda g<r i!cbi:ir 

3 - İskkl 11 ı " ,1 b~' li gün Yf' s.aaHp 
K ' pa.ı .·da bu.,w~n )ı-t""..u.ı-yonda 

Jxız.ı .. :Uu ı,ı: •. ıı ... ıarı. •i~93.; 

mıldA'i. r t . e ı l~n tebligat icra.sına ka
-ar ver:ilır.cklı=o işbu 1 !in:-rı trıbJl"'; ta
.ı.~ıl ;ı.i• n i ~ b l' il bi r .ı.y Z'-'r!ında ,r .. 

razınızı de~1-ey· =" <ı lı1meid:ğiriz 10'3 
<kn r•t-yee.i m:-:ıkı_,mı~n kai"ll o"ı1'2k il- ı 
Z (' ı1JıCD tfl;lb}ı!; 0JıJl1Ul". (~112) 

Bu yıl yenıden şehı·imıı:de l\se 
ve ()I".a okul aç•hnıyacakıtır. Yal
nız niliuslan ~•ala'balık olan ka
ııal'ardakl mevcut l'se ve or• a o
kul1zroa ycınic!en tıht:yB<·ı kar{ı

lıyacak n's'oettc şubeler :ıçılma
srna 'ko.ı•ar ,·eırilmi.;.i r. Bu ~ub....-:.... 

kr Eminönü. F"arih; Üsküdar ve 
Bcyoğl,u ka<ıalarııı<lai<ı mektco
lcn!<.: k~ı.,;.~ıt o1ufi\;«.>k1ır. 

r ~ .... l'I 
• 'R O 8 S T t J. 

\vC.·.-:l -l- l: t!r J'l! 


