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Eğer Romel ! 
daha çabuk 
davranırsa.~ -

RUS CEPHESi 

A Z AK 
şehri de 
sarıl dı 

MISIR cEPHEsı Şehrimize mühim mi tarda 
Hare ke t d dd 1 · ı· Karışı k ı gı a ma e erı g e ıyo r 
Safhada Ingili z ler bu 

fırsat gün_leri- Almanl:r Stalin- Vaşingtona gö
re İngiliz taarru· 
zu devam ediyor 

Börek, Simit vesaire gibi hamur işi imalinin s~r .. 
best bırakıldığı hakkında henüz bir . karar yoktur 

ni arariar grad'a 60 kilo 
Amerikada 

1 

Zahire Borsasında 
Faaliyet Arttı Mıaır'da demokra~iler 

hesabına kat'i neticeli 
hareketler bir türlü baı
lıyamıyor ve lngiliz ta
arruzları mevzii olmak
tan kurtulamıyor. Buna 
lı:ar!ı Rommelin hem 
yerinde mıhlandığı, hem 
de taze kuvvetlerle ken
disini takviye ettiği göz
den kaçmıyor. 

ETEM iZZET BENiCE 

l\Jıı,., cephosiııde sükünet detil 
"" fakat müzminleşen v41 bu'lun· 
dıığu durumdan daha ilerisine 
gitlemiyen bir uziyet var. 
Elalemeın • Katlara hattındaki 

tulım~undan sonra, İngili:A B~
komulanlı\!wm yaptığı bir iki ta
arruz. muva.llak;yelli netice ver· 
m<·di. Halbuki, bu taarruzların 
her defasında Roınrueri bulundu
i:u noıktalardan söküp atmayı he· 
dd tutan bir hamlenin başladı.ğı 
iı:ı.vası yayıltınŞtır. En son, yiUıi 
<"Velid ırün )·.ıpılan iıı.giliz taar· 
~Jzu da bir ilerkyiş kaydedeme
nı~, Mlb,er tebliğlerine ııöre hat· 
ta A~UJ.tralyalı birlikler 1400 ka· 
dar da esir bırakarak çıkış ook
talanııa çekilmişlerdir. 

Bıı, neden böyle oluyor?. İngi· 
li•ler :z.ayıi k14netlerle mi t.aar
rna alkışıyorlar?. M1'ksatları U• 

nıwni taarruı:. yapnu.k tan zi.)·ad e 
nıevıii taarrı.:U.arla Rommel k.ı.t· 
alarma rahahızlık vermek midir?. 
Sadece birer iskandil taarru•u 
ıııu yapıyorlar?. Bütün bunlar 
nı~lı-ulümüıdür 'e lıclki de bir 
h<-.aba dayaıuıı,.ktadır. l•'akat, gc
çuı hcrgiiııiin Roınmcre de fay
daiı olduğundan ~iiphe etmemek 
ı:erelı.tir. ;ualtatlaki sıkı boıııhar
duııanlar, Orta Akdenizdeki :\lih
Ver ha'a faaliyeti Roınnıel'e taze 
kuvvetler giindcrildi.?;!nin mazi
d<>kl tecrübelere nazaran en kat'i 
delili olmak gerckı:r. İlerlediği 
nı>ktalarda bakim bir dunıuıla 
nııhlanıp kalan Roınıncrin ;,. iden 
İl ile kunc!tcndikten sonra taar
ruza i:L·çecc-ğindeıı ve l\tihvcrin 
lllrsır \e Yakın Şark pliınıuı ta· 
hakkuk ettirmek istil eceğindcn 
•üphe ooilcuıez. Bunun içindir ki, 
IOgcr Ronınıd daha çabuk davra· 
Dır \e Elalemeyn - Katlara hattı
nı ı.öktürmiye mm·af!ak olursa 
ingill:der bu fırsat gii·nleriııi çok 
ararlar ve bir defa daha belki de 
bulamazlar. Çünkii, Almanlar 
şarktaki taarruzlarının iı..ki~af 
{:a)·e~c göre behen1chal :'rlısırı 

dü ürmck, Kanal yolu ile ,\rap 
l:ııxunada.ıııa ge~mek kararı.ıa 

s.ıhiptirlcr. Bunun için de Roıu
md'in lıaruket heı.apları Kalkas
)' adaki Alnıan taarruz.unun gcli
§İlllİne ilgili bıı1unan bir tanziın 
çerçc\:e-~f içindedir. J{oınnıcl, ~iın
dı kuvvetleniyor \·e l{afkasl ada ki 

. har ketin ilk bari:ı ı.cliccsini bck
li)or. Alınau ordusu ~imali Kaf
kasyaya hakim olabilir ve dava
&ııı.ııı anahtarını ele alabilir, Kaf· 
kas Rus muka\·cnıl•tini <:enuba ve 
lraııa doğru yıkmı~a ba~lı~ahilir
e Romnıerin İngiliz Orta ve Ya· 
kın Şark müdafaasrnı tazyik et
mek gaJ esi ile her~ye ragmen 
t~ıarrı.r.z:a ge(:ereğinden ve canını 
di)ne takarak •aldırı~larda hulu· 
nnc:ağ1ndan şüphe edileıncz. Bu 
takdirde ve böyle bir anda İngiliz 
nıiidnfnasının iki u~lu biı· ntcş 

h011nltsi ile S&\"a~n1ak ~·erlne !ji
nıali Afrikayı emniyet altına al
n11" hulunarnk bütün gücü İl.(!' c:e
nu~ı Kafkas:vada \·c İran bill~ele
rinde harbe tutu..;ına:,ı cihette ki. 
kM'ıdı he•aı•ların: ~ok daha clve
ri li olur Bunu biiyle yapabilmek 
ise anrak. henliz şiınalı Ka.fkas 
kıJ;t noktalarında dünyanın en 
bii) uk iilçüdeki barbı ~ere yan c· 

metre yaklaştılar 

Raııar Voroaeç•te 
d.6rt Alman 

aıa1ıaı lmlıa etWer 
Vişi, 29 <A.A.) - Sta\ingnıd ıehri 

il;'ıı tehlike g;lllıde artnı.ikLadır. Don 
nehrini ı:eQmt>ğC muvaffak olan Al
manlar şlındl bu f(.i>ı-e 60 tıil<lllle<rc
ll!ı: mesa!cde bulıınm:ıktadırlar. 

Taaru.zun illl< heddi K.a1a'çdı.r. 
Azak 1e1ırı tamanıiyle sarılml9tır. 
Voron,,j'de ~ıı.>Jıı,, ymiden Alm<ın 

mev.cilrrine kaı~ı ta.a.ı ruza CPÇrnişler 
fakat p>rl Uılmıolardır. Uğıradıkllın 
lwyıp ağırdır. 

Roolot şeboinin Cenubunda Alman 
;ı rleyŞi dtva:n elmrutt. .. d'.r. Don nch
ı'irlı gec;m:~ olan Alm.i>.n kvvvttlerin
den bir kasını nohrin v~disin.e ht.icim 
olan l('pe}[lli ı;;ı:al e>ır;şlerdir. 

(Devamı Sa. 3, Sü: •de) 

İngiİiz Hava Kuman

danının Bi r i htarı 

''Almanyanın 
her tarafını 
baştan başa 
yakacağız,, 

Maksat in t i ka m al
mak değil, Almanya . 
yı harp edemiyecek 

hale getirmektir 

Bii.lıiin uzlaşma siya«etlııe rağmen 
İtalya.ıı.!uı bir türlü menmun 

~miyen Lanl 

ITAL YADAN Yine 

F e r yat 1 a r Başladı 

"Biz Nis'i; Kor
sikayı ve Tunu
su istiyoruz!,, 

Vaşhıgtoo, 29 (A.A.) - İtalyan 
basını yeniden Frau..a a-leyhinde 
yazmaya ba.~Iam.ıştır. 

20 Teıınınm tarihli lıir İtalyan 
gazetesi şöyle dcmekıtedir: 

Vişi hükUmeti, her n.e kadar 
Bolşevik aleyhtan ise de, bi.te o
lan borcunu ödemelidir. Biz Nisi, 
Korsikayı, Tu.mısu istiyoruz. 

Londrara g6re •o· 
mel llavvetıerı mu· 
llaltll taarraza geçff 
V~ 29 (A.A.) - Mısır Çö

lünde ~eyn dol<>ylarımla İn&i
füler Pazar ııccesı taarruza -~ 
ll>rdJr. Taarıııız dovam etmıtiedir. 
Ü\ılfu>iük el'a.ııı inııih<lerm elindedir. 
~iıı ıı...v.. ıruvveUerl Tobrıık Jl

maruna durmad\ın taarruz e1meld.e-
dirlcr. , 

&i«wli, ?&hveri.n elinde \şe yarar <ls, 

oeplıed1."' Colc gcrldr. bu]ll%11111 Binga.-

"""r· 
İNGİLiZLER 1010 
ESİR VER.'\IİŞLER 

v;,;, 2.9 (A.A.) _ Bir Bcrfo teli, 
~Bzlerin son ~ıltları taarruzda 
60 ~ '-""l'lbE'lt~Nıô ,e bin kadar 
c.s<r verdiklerini bildirmtiJ<1ali.r. 

JlO~IMEL MUKABİL 
TAARRUZA GEÇMİŞ 

Londra, 29 (A.A.) - l\Iutıruebe, 
(Deva.mı Sa: 3, sn. 6 del 

4 milyon kişi ' 
silah altında 

Loodra, 29 (A.A.) - ·B.B. 
C.• Amerika Reisicumhuru :u. 
Rw:velt halen Aıneri.kada si

liıh affında 4 mi iyon kişinin 

buluıı.duğumı beyan e~tir. 
\.. rn •• • J 

Terkos suyu ya
rın bazı semt
lerde kesilecek 

Satışı serbest bırakılan mallar 
hangi f iatlarla satılabilecek? 

Belediyede bu sabahki faaliyet 
Yeni :kararlar ile saııımas1 ser

best ibıırakılan hılbubat mndde-
leri üıre.rindc henüz !;dırimizd.-k, 
ticaret ve zah.re bo..sasmda mu
amele oJmamıstır. Ev-ı.·clce yal
nlll Rıükümet ta11rifı~dan ellwn-

marn ~ o!.an mahdu:t madd. <'r ii· 
zeı ·nd<> muamele yapıldığı içın 

hl'r gün pek az tacirin gbrliği ve 
faahı:ti ~-ok :ı.z olan İstani>U!l ti· 
c.reı Ye zahire boı::;ası, y(ni ka· 

(D"'""'• 5a; 3, S; 6 ö) 

Haıkahsuıarı da20Kömü1· Beyannamesi 
gün akmıyacak • d d [d / 
Sular İdara; p•brı'<?l~ tak".i· tevzıatı ur uru u • 

;veıaıe d~v<r:n ctııı!".t1ed:r. Zcyrd< ıle 

(:Qe~·aııu Sa: 3, SU: 5 de) 

İstanbula ayrılan 90 bin ton ma
den kömürü dağıtılan 100 bin 
beyannameyi bile karşılayamıyor 
İktısat Vekaleti İstanbula bu 'ı 

sen(' için doksan bjn u:. kok ~
;'1-muŞt•. Bugtin için doksal bın j 
tnn kömürle dağıtılmış yüz b n 
ıbeyannameyi bile ~a ılamak r 

1 

mümkün değildir. ıHalbuki hcıoüz 
· beyanname al:namış hakiki ihtı

yaç salılplerinin adcd. ç-:ık fazla-

dır Bu ·ı:nüsl.:ül vazı)ct n es;ruıeı: 
.lrok yt.kmıyan birçok k lr'5<"J.e•iıı. 

geı.-cn seocki ma-hrduıt . < jll!sı 
kaJi1S•n<ia '.!imdi kok ıç ura
caat (·lm<'Sı.J 'lif d·ğcr · • ~ok 
k ıır !erin de ht yaçlıırı olrı a
d.ğı ha-ide kok -almak ist<>m ' d,r. 

Bu Sabah G ala ta d a B i r 
Looıdra 29 (AA.)- B.B.C. Ha

va har,ııkıatı kJ.l'manda şefi Sör 
Altıın dün gece radyo ile Alman 
lh.:ılkına bir ihtarda bulunmu~tur. 

Harekatın tekrar kızı,tığı bildiroon çöl eephcsini ı:-östcrir harita Apartımanda Yapdan Baskın! 

(Dr•\·amı S3: 3, Sü: ~ dr) 

H amburgda ölü\ 
ve yaralı mikta

rı çok f az la 
Vaşington, 29 (A.A.) - Ham

burg·a karşı İngilizlerin yaptık· 
• !arı akına 600 bomba uçağı iştirak 
etmiştir. 
Rouıa radyosu, İngilizJerin Al· 

manyaya karşı yaptıkları en tah
ripkar akınııı bu ııkırı olduğunu 

sii ~ leııı ~tir. 
Ölü rn Jaralı adedi pek yük· 

sektir. 
~-o·---

Eski bir hakimi 
soyan 16 ya· 

şındaki hırsız 
1 

• 

Polis Okulunun 55 inci Devre Mezunları 

""" Bu S abah A bideye 
1 Çelenk K oy dular ı 

Bu yıl P olis Mektebinden 
190 genç mezun oldu 

Yıl<i.;zo;ki fC\llS okulmw b~ 1 o.!ıın ıhtiram ~elr.n,gıni !ı:bideye 
··ıl mm- af,'zk~t't1e • kmal eden kı..'6 n.._.,,lardır. 
~-en' po!t,'crımız bu ~abailı saat Yer meb:ı:ı.ınlartukad'ına.. Cengiz 
• G... ır nu · soyl' k l! de Taksim Cırn:"ıtırivet abide- U.H~ uz . • yere 

~ ere , yf'i 1e'""kJ.1''1lı mensuplarııu11 
s:r-.· rr.crasım:'e ç·C'lc1l~ ko;yrnuş- üzc?'ine aıd1k1a:1 vazifenin ehem-
Jardır. T!:!ivdini tt>bıırüz eıitirmlş '~ bu 
Merasmıde vık.et, bEkd.ye ve Ş<"refli mes:ıck gsyesi uğruna bü-

rı. ıı:\-et mOO\ırhi,:..u C'rkanı ıle tü"l fera.Çat ,.e d'kkatlc çalışacak 
hır ç~ık zt'\'at h::z• h~:ı>nmuştur. Jarmı ,·adedcr<:k şiddetle alkış-

B ısiarı '"" mu<ı ·rıcrı Saoit Öz· lanmıştır. 
gü · '< mual'rl nıeri <' abıde ecra- PoNs melctcJbinin elli 'beşinci 
!ında ını•zamla yeralan yeni Ye den-esini ~~kil eden bu ders yı-
ı;. r; poıı.-<l rımiz C\''VPl3 hep bir Lındd oku1d3n yüz d9k;;an genç 
ağ zdan r · r b· r Sts1e 1Fı i! :al oıcztı~ oJmuşt r. 
nr.rcııni sO ı]cnişl~r ve mü~.eakı- Yeni m<?zunlara ~~kında tü,..en· 
ben °zarif bir Ş"k;!ıde hazı.rk• ıruş le d;pJı>maları te\·z· olunac;ıktı.r. 

--Vaziyet 
St aling rat önün
de t arihin en bü· 
yük bir muhare-

besi başhyor 
[Bugün öğleye kadar hııxp 

sahalarmdaıı gelen haber
lere göre, ırnıumi \"aı;İyet şu 
maıızara:ı-ı gö,1Rrınektedi.r:] 

Alman l'aTın Kafkaslara ve 
Stalingrad'a doğru taa.rruz
lan ı;rttiıkçc geliş~=· Volga 
ile °"11 bü)ıfık dlı-seği arasm
d.:...1<i .ıar '" a, } anıi S'.alin
grad bölgesinde tarihin en bü
yük hlr muh rab(,.strun daha 
yaulm."<sına başlanmak üze-
redir. 

(Dr .. aıııı Sa 3. Su: 4.del 

ATILAY 
ı Şehitleri 
1 

Saıııatyada Çınar caddesind,e 
36 >aydı evde oturan 'a hık lıa

irimlcrdcn İbral>iın ismind<> bir 
zat dün gece Beyoğlunda Tozko· 
paran cadıle>İnden geçerken, ar
kadan gelen ıııcçlıııl bir adamm 
hücumuna ui,'<amıştır. 

KU\·vctli bir çelme ile hakimi 
)·el·e dü)Üren nıiitcarrız, cebinde 
bııluııan 14 lira parn,,lle altın sa· 
atini alıp kaçınl.jotır . 

Yapılan tahkikat sonunda 'OY· 
guncunun Te\fik adında 16 JUŞ· 
larında bir çocuk olduğıı •nla
şılnuş, yaka.lanını,ıtır. Çaldıgı pa· 
ra iJe ~aat Tcv{iğiıı üzerindl' bu· 
huunı~ ••hl.bine nrilıııi~tir. 

lngilteredeki IAvrupaga ilıraçl 
TALEBEMİZ hareketinin 1 

sonu bozguııdur 

Başvekalet resmi bir 
tebliğ ile aziz şehit-

1 erin künyelerini 
bil d ir d i 

.An:ura, 28 (A.A.) - B.:ı,,v!"kA!et

tf'n t.eblit; edilml§1ir. 

dcrk~n Mısırda külli kunetlru-le 
\"("kafi netice:yi ;ıhuak azn1lııe da
;yanarak taarru,ıa gl•çruekle ınibn
kündür. : ~ 

ETEM İZZET BENiCE 

Bu akşam Londra 
radyosunda aileleri
ne hitap edecekler 
Londra. 29 (A.A.) - •B.B.C.• 

İngilterede tah<ildt bulunan Ttirık 
talebesi hu ak.~aın saat 19.45 de 
kı<a dalga ıs YP 31 metre üzeriıı
d~n İı."R.C. rnrlyfl ... unl a Türki,-e-

1 dtki aıldcriııc , ... akr•\ıalarıııa hi· 
l tap oı!e..-eı.f.-rıl'· -

Yüksek b ir Alm an 
subay ı 

bö y le söylüyor 
V şt 29 (A.A.)- Yük.sek bir 

AlT an sııbı:y1 iki-ci cepheden 
ı:.a'ı'*<ler ~ d,m _şhlr. k. B4\,da 

"'· 1 t. l Sa: 1, Stt: l drl 

14: 'f<T'11!1T ıız 104:! tarfh·nde bir ktlza. 
nıetı.c.PsindL1 ba. .. n cAt:layı den:zaltı 
gr•rnun1zde şehit olan 39 subay, r_rbaş 

ve e~·i.n f"iL'T.:€ nı biiyüJt bı..· acı i.J.e 
biJ.di 'iriı.: 

Se-hıt o!anlann aiJ..el( rın.c hük:Umet
tc k<iu'W'll y:ırdım :ı.-.a.ptlscak.'tır 

Atilay den .z.a ~1 cemisi subayları: 
Gv. Bnb Sa<ı<.-n Gürca (1578) 

Ko~nı;.t!.." 

Gv Y b. Srb&ti T 
ı Ko.n tJn. 

) . 
' (1697) 2 ıncı 

Eroin yapmıya kalkan 
bir sabıkalıda 20 

.bin Drahmi b ulundu 
Beyaz zehir imaline yarıyan asitler ve 

aletlerle bazı tahv ilat ele geçirildi 
Galatada Bankalar caddt.s.nde 

(Erguvan smrnı;cııı,cla T ~ptas ha

nında oturan marna eroin lo4çak.

ç>lamıdan An~stas Varı.gil 3ln 
bir hafıadal' berı bu ap~ı:rranın 

Yeni 

Yeni bir Ticarl'l Vck:li gôfrii
)'oruı. JI:ımarat ını ha;na

rat... Durup dinkıı.nıck bılnıcden 
bir sağa, bir 5013, bir öne. bir ar .. 
kaya ko ·up durıı)·or. Bu k~uş
m,.lan iistiistc koıınıımalar Ye ka
rarlar t:ı.kip edi ·or. 

Adeta bir mani parkında, ma
nilerin öni.ine süriiliir !-.Üriilnıl"z 
bunları a~·nıaık, bunları a.ı:-n1anın 

hiç denecek kadar kolay olduğunu 
ilan etmek ihtiyarında bir atın 
şevk ve edası ... 

Yeni Tiraret Vekilinin Ş•"k ve 
\Jaınarathğında, biiiün k~u~111a 
ve lronuşnıırlarındo hcnih (basit) 
ve (Jwlay)dan ba ka bir şey gür
müYoruz. FaJ..,,t lıu (ba,it) ve (ko
la~·Jın bile birıal.ıın ilk İmti
,·azlara malil oldnı;unu, birtak m 
iık nıll\ affaki~ et .nHinıetlen ı;ct'1-

!! iıoc ht ja re nde baz.. ;;~plıell 

~lhre;..e+~ri 2abıta ta.rafı.ndan 
test>•t ed·Jmiştir. 

Eski ocyaz wl' ~ kaç" ·ı• nın 

(Ddvaıı11 Sa: a, s.: :ı dr > 

ili 
NECiP FAZil, KISAKi'lll:K 

diğini ~;özden l:.J<:ırn11~· uz. 

Yeni Ticaret Vc!dl. 4ir doktur· 
dur. lla.stanın tedavisine çağırıhr 
~altıtılınaz, lıPnÜL !_:agır Iınadau 

\·a;ı:i~·cti uzuktan ta!dp chni~ \e 
tedavi tarzından yu.1-.n silkc:ıi~ hır 

hekim tcliı~ilc ko~a ko~a olliı~ a 
gİrİ):or; ha .. laııııı ..,;ıı-gıl:ırını sti
l.tip atı~·or, i13ı.;1arnıı s{;piiriip kal

dırıyor, kcnd',inde;1 n\dki duk 
torun ne l.ad:;r tatbiki \ar'!'-a hep

sine aksini ) upn1ak surelile n1u• 
kalıclc ediyor. 

Ve doğrusu, ilk haınll·lle hiı 
sal.ih manzara ı lı lirir g.hi olu· 
yor. Hastanın af,.1" gl'r k~}Jllkluı 
oynıın1ak. ~;ır{!1sıı: koJları kı.n1ılda· 

ıııJk. k rıli du~akJarı kıpırd.ıınak 
t r'\C' hh lİ-. ii ıı ii ,- "'ul ed i, or. 

Ul2 ,-alr.ıL ,nu\arra~i.>r~ uJ riz! 
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2 - S O N T EL G RAF - 2.9 TEMMUZ lHll -
i-1 AL K FiLOZOFU 

TEŞKİLAT 

• 
T icaret V tkaleti teşkilatının 

ıslahı iıçin bnı yeni teıllciltler 
yapıldığı ve bu hususta bir liı· 
yiha bazmanarak yakında Mec· 
lise verileceei bildiriliyor. İa'i"' 
müıstel"rbğı ve fi.at müTabbe 
kıomisyoolarmın liğTI lı.aranrı· 

dan sonra Vekaletin tqık>lit 
menuuJMiıı 7apıılaıt tcdkjılderin 
vadı nedir bilmiyorın. Fakat 
unu tmaımaık razım dır ki, l>ugüa 
ut:"raştığ"ımız ban mevnrl• ye~ 
nidir. Ve biz, bu mevzuların 
yaban.cısı, dalıa doğrusu ac-emİ· 
sil İ2. Elbette, birtakım tecrübe 
devreleri geçiıeeeğiz. Yeter ki, 
tecrübelerimrz kasa zamanda 
neti~ versin ve hatalanmn
dan, an.Iadığıınız dakikada, der-

"\'ÜZÜK 
IODASI 

Son uımanlarda kadınlar ara· 
srr la bağa yüzlikler moda olmuş, 
ağız~ılar, tesbihçiler, şimdi ha· 
rıl harıl, bağa yüıük yapıyorlar
mış! .. 

&u, genç kızlar arasında lroc:a 
hasreti ve buluwıma delilet eder. 
Demek, biçareler nişan yüziiğii 
takamayınca, bağa )'Üziilı.le kes· 
dilerlni l~2lli)'e çalışıyorlar. 

LÜZUM 
VAR :uı?. 

İ9taııdıul- Türkler tarafın den 
zaptının 500 üncii yıldönüm.ü me• 
rasimi için herkes bir fikir >!eri 
süni)'O'r. Geçenlerde 'bir ad<adaş 
da, 1-.tanbul kapılarının birinde, 
e.ıki bir 1'tanbul mahalleııiıııiu ih· 
ya51m teklif ediyoordn. 

Ayol, böyle bir şeye ııo lüzu.m 
var?. Koca btanbulUD kıyısında 
lı.ö'l""lırde 500 sene evveldeıı. kal
ma, ne sokaklar, ne evler, lil9 ma· 
halleler vırr-

SAR:'tUSAK 
Fi.ATI 

Nazar cleğ'mesia diye kulland.ı
ğım.z sarmısağa dnhi lıir hal ol
mu .. pıJıalandıkç« pahalaııayor

m~ •. Kilosu 60 • 70 .kurıJ? çık· 
moş- artık, fazla fazla ırarm:ısak 
asnııy a da imkan yok.. 

Boş, nazar devl>Cek nemiz kaldı 
ki?. 

5 KURUŞ 
ZA ,. ALLI ouıuş 

Bir arkadaş, geçenlerilt, 1ıu lr.ır
bin 5 kuruşu hiçe indirdiğini ya-
21 .)"0r \'e 5 kuruşa. acıyM, zavallı, 
J>içare 5 kuruş diye, oou teselliye 
çalışıyordu.. hakikaten, imdi 5 
kuruş bir i.ş görllli!z hale geldi.. 
fakat, aS?l zavallı ve acrnacak o 
değil, biziz ka:rd.,şim_. 

AHMET RAUF 

Sanayi mektebi elektrikçilik 
§ubesine leyli ve meccani 

talebe alınıyor 
lstı:rlbul ve .A11kara san'a<t 

~k'tcpleri.rıe orta mek~ me
zı: r.l<Jı için lblr elektrik şubesi 
küpt olunmuştur. 20 yaşmı teca
\'ÜZ elnıcmiş olaDiar arasından 
i.u yı.J Mi~ Müdafaa Vekaieti he
sa'bın.a lbu rnekltebe imtihallla 
kyli ve meccani talcbeLe al· -
masma 12 ıığıısma başlaıul.aak
tır. 

~E$AT FEYZi 

ı..ı dün.elim. 
HatllSJ meydanda olan ı.ir fi

kir ve h.....,.., t üzeriııdıe ıı8'ii 

devanı edıihnez, ısrar okıllıDMI%. 

Boyu.na w bilhassa 91>11 za· 
mlllllanla, sık ııak, itiz de teflıi· 
Jit nobaııbğuulaJI balıscd!iy9-
"'r.ı. Öyle ~onım ılııi, bil· 
lıas&a ba son tec:riibel<lr, teşki
latın, bir bdM •-a ~
dığını jgbat etmiştir. 

T"IJık.ilit bir ruh, bir prensip 
ve muvaıf:fak olabilmesi için de, 
bir elem.an meselesidir. Galiba, 
bazı işlcrimude henü2 prensip 
yoksa, iyi yelipıtiş, olı:ıa bir 
prensibi lroyacak ve devamlı 
bit- ina tia üzerind<! duracak e· 
leınanlarnnız olmayışındandır. 

Ekmek kartları 
sa tan bir Halk ... 

Birliği Reisi 
7 ay hapse mah· 

kum edildi 
İz:rr.irde Akrleniz mahallesinde 

ik.iııc; g~ halk da€ıtma 'bict'iğ! 
reis'. Cemal Bcryanıl.ll. ha.ıka tev
zi için aldlğl ekmek karUa.r.ım 
başkalarına sa.t.lıga:ıdan yakala
nı;rak -tevkif <*ınmuş ve milli 
korunma mahkemesi kararde ev· 
velk~·gün yedi ay müddetle hap
se mahkiım edıllıı~r. 

V.küdar Millet bahçen 
caddesi tamir ediliyor 

Üskıüdarda Mi:llet ·bııbçesi Ö

nür.deki cacilenin !xızuk olduğu 
hRkl.mdalki şi~et.ler üzerine ılıu
rasının tamri olunması kararlaş

tınlımıJtır. ıBir kısıım Usk 00.ar 
mcyrlam ıaşlan bu tamiraıta tah
s:s olunacaktır. 

Kuk kiıiüJı amelelerin tren 
u;yahati için yeni bir tmile 

yapddı 

D•vlet '.Demiryollan Umum 
Mi durlüğü t:renletde k.ı"k k.iş-ili:k 
gruplar tıalinde 5eyahat edecek 
ameleler için :renr b:r ücret ... 
r:fcsi 'hUas etınişti.r. 

Babaeski pana;ym 
Her yıl açıhnakta olan Baba

eski panayın ıbu yı~ ağustosun 12 
siı rie açılacak ve döı't gün de
vam ed«ektir. 

ÇIKA YOL 
~1 tlr\ dmlc çıkaran fırıncı.&ar, 

bli1ıün !kx>Dt.rolle1'0 raJ!mftı yine var. 
Hıısı.3 b<y'6t lıelkı'l edinie., °" Y114>81'
sanız, yapınız, bu i~ bö.Y1eca devam 

ec:ı;yor. 8 !uıncınm daha unları ke
Dildi. Bundan """"l ele 11 fırıncı 
rn a.l*emeye verilmŞti, °""00 ne o 1-
du, Mırui- Daha evwl de galiba 
lJ flrmc~ un V'Cri~. 

E, IOOi"B?. Yine bnlerce nok.sau ek
mek: bWUXJU:7W. Zaten tuıncll.,. da 
J&l#r1e n tılcaretten mermıun. görün~ 

mü;yorOar! ... Heı&ni ~ İ
bulun domt'tc ifiııl. Devlet veya Bele
~ e)ine bır.ılımalı:: lazım.dır. 

BURHAN CEVAT 

r EDEBl ROMAN: 46 

1 AŞ~Dll~~L~l~~! AŞI 
~----- BİRİNCİ KISIM 

Bi'm yorum ..• Diye .mırıldandı. 
Alı bal.Jrzının 3Cllım :hisaeı~, ses 

çt dı, ~!ini Oj;!:ip g;tt;. 

-18-
Kenan Dal;! ne a1=d•ydi'. 
ht:ır.11-..lda.n ı>< ;ş;ın b·r halde uzalc-

1 J :rtı. L.t.i.!'Jl>u}ıjan ııza;.. aş•nJktaıki 
nw.wıJ.ı k:ırısıııx!An uza.kloşm:ık, ona 
it: ı 0ce :rapm~ dos'ı.ıur.u ve onu 
bar Dn cıldı~p ö1dC'"Dlemdc ir;inru . .&.. 
Ilı r Ltamlllda Jc::>lııa~~ elinden l>'r 
cinay"t ç1kaca.!ına emindi. 
Anıma nt>reye ı::idiyordu?. Bımu 

kcn.d>>İ CO bilrnl)'Wdu .•. Tt'.S('![i bu.1-
mıyacoJt ye'sini ıcsclll edebilmek ümi.· 
dl ııe uz ... 'klara gidi~·rd.u. 

Yvıda r.o.ten, Monte - .KArloden 
kDnc ,,ld.,jtunu dU:tdJ Oraları z"'1t 1 

ve rglet. ce d öy arı id;, Kış y UI aşınJJ'& 
ba4l•rk<n, ciüı>Yanlll dOrt bucağınd&ıı 
orLlara il1aı!Or!trc:ı.. 

N s, ?\•onte - K,,.'!"!o tmcs, gpfatıet 

,-uvası, haNculS.df" tu,·aletle:r mrlhe
ıı,ydı. G<.ı.t.·DOda kumaJ.' oynı1anlac &• 

n a tuyülı: ~rvet ica3'>?denlerle, 
bOyilk ervet ka:zananlar • va.rdı. 

Frarıır.ıda i\f.d!lal mevkı ve seıvet 
sahibi olup b ora!an:ı.a boy göster. 
moı-enl !' r<>).lu, 

Kenan Dağh bütii., bun.Iarı biı yor
du, gıtme:mişU .1amıa, sQy]eııcnlerl 

<byrna<lan önce romanla.Ma oku• 
mu,;tu. Eugun oralara aidt.~'dc kadar 
parn.;ı vardı. Orada belki de tescl.li 
butur, acısını unuturdu. 

Monte - Karloya gitmeı!ı: kararmı 
yerdi. Kaundığı vo buııün artılı: kllY· 
met vermrdijti parıı;yı Jcumanla ı.o

Lk.'!"' ko)"al>iJ"6 ••• 
Mars.b-adan terene binen Kenan 

nlruıyet uyl11Y3.biJd;. Ve götlerlbi an
cak aycınlllı: kı;rılal'da açtı Yoid& 
m('t.hinl d <l}"Clulu bu dıiyanl~ biısz 
dinlen•ct>k, biru i<endinl unuta. 
cakt.ı. 

Evveli Sen-Rarııeı; fÖ!'lil. Bu 1<ı. 

71lara uzannuş tı>nbel, yeni yapılmlf 
bir ŞE"hirdi, aın.ra kayalara taıkılm~ 

ı 
Bir fincan kabve

nba beıalH 
Han;, e.aci bir kıllı veci lıiıkiıyroi an

latırlar, biJiJ.-...ai•; 
EllıeL' mabıalle kahveleri, herriln 

muııloazaman devam ı<Oen nil:ı'crileri
ne ver""'l'e muamele yaparlıı.muıı .• 
Bu milşrerile1"n "'i.ınlexi, bir kaca tah
tı& Wıeı'l>e :ruıhr, ı.e,..un. 8ın !ıi-. 
..,,, bir ç;,. çoeki~tııııif. K.abıvecıi, ı:tr 

oe, dü:kkA.ntn ı:n kaJ.oıba.J.* saaiiocJe 
iUYJe ~r.,rilerine bi.r g<n geOJ<lilV, 
C)!dlt.li ol•nlan ar&llDUi. 

ME91!.lt, A.brnet Efenıdi J'cir. defil 
mi?. 

- Guls.:Ydi, der, ismloiı> hizBeJııa 
bir ç;zg; çekeıımiı ... 

Mehınl't Ete.ııdi o cece ~ 
detı1 mi?. 

- İçseydi, der. lsmtnô,, hizasıııa bir 
~~~. 

Geçrn gün bir kahveci ils saınim1 
bir h:ısJ;lhal ynp!tm. Kahve ve şei«l
Nı !iatI ·nnıesiıb müteEPcip, kahve)e ... 
rin kaça tılır>a. zarar edi}rr>.;~ 
no ı.ı."'ını. göriiflü,lt, 

.Lfendırn, bir kilo kahveci.<':ı \.-as&tl 

200 - 210 rincan k:ıtıve ç~. Ve 
bir kilo kahve de vasatı lJQ buçı* 
kilo ıcke.r y<'rmiş. Kalıv<eıı.in kilosu da 
mallıID. ıeker!ıı ~u dıa ~n. bı.& 
b<S:lbı .~tı~ sonra: Istar.bul 
·atı\"f'cıl~rıaı §Üyle bir düşündüm. 

Fincanını 5 kuru~a veroo kahveciler 
hiç te bir şey kaza.r.m)J'lor ve i~ret 
açaııı \az.iyt.;1ıe düsil.)'Qrlar. Halbuki 
dlJJdtan _ıcırası, vergisi, çırak parU:, 
tabak, fı,lOQn 1k.r :"T!ast vosaire vesa
ı.re m&i.!Ulan da var, 

Bütıün bunler çıka.c;ı:k, üst.e'it kııb
~ci ııeçit.m!>lt Y;ln kar edeoek. 

Kar ;,i.>beti ne ol.ınalıdır?. Yaııtı
#lm lıcsaba ll'Ôl'll, t;ncanıı:u yedi buçıık 
iturup vert•n ~iler diaiı! fQ2JJ.a 
bir ~ey k-.namaz ,.e g~. O 
h~, ba hesap nasıl ~J"dirT. 

li, kahveye cmevaddı ectıebiyu 
ııa,-ışt_,a babııinı. gelcyor, ş,_ inan.
<lrm ltl, finca:u.rıı 5 ku~ satan kah· 
"'"'inin halle kahve vermesine imkb 
)'<lktur. 

Yine bana._ söyledik.lerine göre, ha. 
Jl& lıabve, 1oine Yiiule on 1li!ıtıe~nd'e 
tıdnıt veya :eblelıi, fındık lmnştm\ır
sa, beli! clmeıımi;ı. Hatu, tııtıli.I <latıl 
edilse .. Faltat, yüı>:J~ on kanştımıtılr, 
ı:ı.c.,...o, kapat.ama.. Eıı az yüm~ eli, 
~ .. i<ac'4iumak ıtzım:ı.... Söylô
di:i..l~rlııe ı:öre, J'ilıdp 75 .ııctuıt veya 

fmd.ık, 'k>b!<'bl 'kJlrJ1(ıranlar ""''""'· 
Bu hiWl:p!&ra göre, i~iz kaftvıe... 

l('l'İl1 hılia oldu&una, artık. loııte.r iDaımı, 
-..~ını 

R.SABIT 

Buhaftaki handikap ko-
şularına girecek atlar 

Öı:ümi.rzdelri paozar ~ılacak 
at yar.ışalrının 240() metrelik 
du r dikap. kqşusuna beş a.rap 
atı ya7llllmıştı.r. Bunlar: Tarz:.n, 
Kruş; Tuna; Bora vıe Tartıancbr. 

Ozüm licıtları 
Üztim mevs!mi başlaır.ş ohna

Stııa rağmen ıbu yı.I şehrimize az 
ıizüm ~lmc-kıedir. Fitalar da ge
çen yıla nazaran kili>da 20-25 ku
ruş yük>ektir. HaJl:ıu.ki bilha-ssa 
İzır·r havalisinde lbu yıl üzüm 
n.kulteei g~n yıldan daha bol
dıı.r Diğer taraftan kuru üzüm 
fiatlarının da bu yıl yü.lmek ola
~ağı tahmin ol.unmakradır. 
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Asay, Traya, ondan sonra Kan gö
l"Ündü. Kan ('("f"leç~vr~ mavi dağlar 
ortasır.da, yer yüzünun en tıüz,el ge
zisl ile, ikutU9Undan fırlarnı, iki ktzıd 
ya.kuta tenz;yf."n iki aaası ile. en güzel 
aşk yuvası idi, 

Kul tan duydu~"1, adla.mu coğra.!
ya ki~ .. plun ile rcın:n;.arda okuduğu 

yerleri g ~: Yuar> körtczl, Anblı, 
Var .. ~lihayet NıSC. u'::..Şh. Trcndt'n 
inPr inrncz, n· btJ.fcıy Bul\'a:rında bır 
otel~ gitti, biraz d:nJt.ıondikten ıonra. 

rolıi• çıkı~ y<ıJ!an!ıı dolaşmıya b,._ 
ladı. 

l!ava çok ı:üzıeldl. Güneş yavaş ya
vaş alçalmıya b«şl:yoı<lu... lr.g:liz!ıo r 
gezı11i, ka -abelı.k-tı... Gar C'"ddcsinf.e 
piyG.sa c!cva.m rdiyor<iu ... Nls'in koz
m.oroiit tı.atık.mın en QOk s~vdik.leri 
yer Gar c~dıdesiydi, 

Kenan Dağlı kendini gürültülü bir 
şehirde bulacağını sanmıştı. Halbuki 
burası kalabalık olmassıa rağmen 
sakin, 'le'SS;.z bir şt"hirdl. 

ç:çı·kli bahçeler orli161ndodci vil!A
Iarın her biri mes'ut bir yuva h&inl 
verıyordu. Krnan b;r an derin. rahat 
bir nrfts a 101, mes'ut insanlar içinde 
acırun unutacağına akli k-estt. 

!lir ara! >k gayri ihtiya:i el!ıJl oil> 
darnna gö'ilrdü. Çok şül<ür parası 

vaı'<h .• 
(Devamı t' :f 

Hare Vaziyeti 

Voronej ve Don nehri dirseği 
üzerindeki muharebeler 

Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri 
DOGU CEPHESİND&: 
V<ll'Onrı böl~ -.am eden 

mubaı e.Jt'let- yerıi blr ..sa.th;aşa gjnnek
tec:ir. Alnıa.nlaT, Rus •Qrruzlarınuı 

ptiıi<ürt«Jdüpmu haber v~rJ..
da heııhald(> Rusların ağır ağır llerle
dılı:leri ~>lm*tıı<ilı" llf»lkııv aruıı. 
vemlir habere göre, Voronı>i Cenu
\nındıı b.,. ikı noletada Don nelı:ri Ba
tısına geçen Ru.s koUarı bu :ıehrin 60 
QOı.omL~rc k1Ldar C<,nubl Bat>Suıda bu
lun.an I\:zunl~~·e va.ı~at~ ve 
Stmaosloo:a ooğıu •teri lıarekete Jro... 
yuJ mu~ loroır. · 
Eğer Voı"°"'ı'de Alman müdafaa 

Ct'f)}1tt.~inin Don nehri Batı kıyıların;.

d!Uı bu şeltild.! sökillüp geı,lediği 

rnuhakkalt 16P, Rıd•nn ağU' b&stıok
l:>rına ıc. km<•lmdk ı ... ım gelir, 

Cenup c;cı>be>:.x!e, Aıman ordula
nıun aşağı Don nehri boyunda g.ri,:;
tlk:\rr• lıaroık:;lt lıcnO, ba,,.la.ngıç oa.f-
baaınd:.ıdır. 

1 
Rusllı.r R<J5<ot vo X"""8Çe- t<ı·• 

hirler'"' boşaltmı.7l"cdu', Alman sağ 
cenahf, nosfot vıı. ntıhir Cenubunda. 
Bataısk ka:s•ba&lllll .a!dlktan sıoora. il.e
l'! har ·e~ne <1.eva•n et.mlş ve Alma.n 
t<ıı>, aııııe ı:ore bu ke..<imdc Beoorgeııe

kaJa ve oJe'nı;ka '™"-'l<ilerw zaptct
~tir. 

Merkezde Sinba;nskaya'da:ki va.z.iyet 
balckuıQa iki ta.r&f tJ ma.lümt veımıe.. 
mişlir, A;°""""""' burada bir n<>ktada 
nchı• C<!nı:ba geçip köprü blifl kuc
dul<ları.m dün ha.bPT v"""4!erdi. 
Ru81.a: da ı:eçen Alman kuwetlerine 
taa.rru.ı etmiş, bunları ,.,,ıc el>ui;r~ 
azınetrn;ş\erdi. DenilebiJ;r k.I A1ma.ıı.

l<1r burada bu.Y'* ölçü.de urtır; geçe
moınişler ve Ceııoba dojjru >lerl()'e
mç.mi,leı-d:ir. 

Sol cnabl. r~. burada Alm.n
lar yen< bir muvaltalciyetlen bahse
d;,ycırlar. Alman IUl"alan Kalas'ın Şô

mal Batıoında Rııe luı:vırel.lrriyle rnu
ha.ı•ei>•ye tutuıımu;ı VI! bu ı,;oehrtn Ce
nubunda Don nehrini Doıfu -ame
tıncıe geı;mi,Y'tl mu.vllffaı!ı: Wın~ardır. 

Kalas bölgeoillde R!Warı.n Alınan 
~liŞine mAni oldtıklacına ihtimal ...,.. 
remty"Oruz. Bu bölgede Don neıııri I»
ğu kı,yüa.rın, tuı.ır Hua lııuvvetlerl ııa.. 
lolka.tlıe Slalingradın ileri m.ev.oileriııl 
müda.t.aa etrnııktedüiçr. Alman.ili(' 
...ı:ır< geç\ilcten son.-.. ~ Staliı>
gı...ıa yü~ı<iir. Bu scıbeple 

RuSl:..nn n<iıir bQfu:ıı<i& mua.nrüdaıııı 
mliaııvrnet etmeleri vr dl!'ye mıı.l ol,.._ 
sa olsun nehir lreoiminl bll'lli<ım:ıınal 
n !,11*: muhteme~. 

Bi<- p.ete m~nnin verdooı'!i ı.a.
berıe. eore, Ma.rı:pı l Tli.:rnoçenko a,,a

ğı Don neııri boyuna ıı.a.t•ı muharebe 
-"'· mıılosadıy~ ç~ ve 50 
Rua tilmmini 250 kilometıwe yoaun 
b\r mrea~ rlca t ""™°":°' ba.şa rınıt
tı.r. Ma~'ll TimuçP.r.llı:o şöyloe -d<\nıôş: 

-A.11Tlllln!a.r Don hattına \•arıaoaiclıl,r

dtr. Fakat bt.n onl&Man evvel orada 
bulurıaoıı.cun. V<1 Alın.anlar Don IJ('b.
rilli gecemi~, Ha.ıt>in illal>eli 
Stlaliog""" BoılwOO.an Roslot Doğusu· 
na kadar bu oeb<r üzerinde U&yyllıı 
edf'cdCtıir .• 

Bunun ne dN'eoeye -r doğru 

oklul\mu bil~. 1'*JK M<ır""11 
Timo9"1ılro 'nun &lei> Don nı:t>rl bo
)'UDda k.at'l mul>aı:cbeler vemı.,.e 
meobur olduğunu bir ço1ı: evvel yarı;. 

mıştık. Fakat Alman ""i cerıalu Roo-
1'of ceoo:bın>da nelıri ~ ve kq>
ru !Ja;;, me\klini ~ daiba gea;ş}et
mŞıtir. 

lnhuarlcır idare.i .ana.on 
•cılın almcığa b'lfladı 

ir.~isaırlar umum müdürlüğü 
yen• yıl anason ı-r>Ü'bayaatmıa b~ 
l;,m:ştır. Çeşme ve Alaça~ ana
son~anrun kilosu 100 ve Kara
bwrun anasonla~• 90 kuruştan 
satın abıımaktaıb.r° • 

Sıcak lôllik yamaların mua
mele vergisinde % 39 

tenzilat yapdaccık 
Otomci>il, 'kamyon ve diğer na

kiL vasıtalamnm iç Jlist;klermm 
tP.mir olunmasında kullaırılan sı· 
ca.Jı: 10Btik ıyama muamele vet'
gisi. mukavvıılı. maddeler tenti
llt cetveline ilôve o!ıunmuştıtt. 
IBumaı tenzi.lat n~ti :YUızde 

otuz mkuzdur. 

Talebe do•yalari 
Maarif Veki.leti meYCudü kal

:ır~ n..ış olan talebe da(yaılarını 
ye .:.ideıı 'bastımnŞ!ır. Mekt.,, i
dareleri bu dı>!ıyalan bedelı!eri 

n•ukahitindıe devlet ki~arı mü· 
tedavi! semıa'Ye müdürlüğünden 
•<> ··ı :ı edecelderdi:r. 

Oı ta mekteplere imtihanla 
muallim muavinleri alınaccılı 

Maarif Vekalet& bu yıl yeniden 
o.-ta mıektepıere metamatik, ta
.bııy~; fransll!X!a; .alım.anca ve in
gifü:oe dersl'eri için ~niıden mu
all'm muavinletıi alomya karar 
venr·i:friT. Bu. m.alaıatla An.k

Gazı teıibiye enstitüsünde \'il! sah· 
rim'z yükısek muaJl:im mektebin.
de 14 eylul pau.art.esi günü birer 
imt:haın icra otumacakıır. 

MAHKEMELERDE: 
j 

''Yakalanınca f 
kemer be-

• J ' nım uesene.,, 
ı:.,,.,,, pek .al., p<•lı: bön bir ad1'1118 

ben&,yordu. İı<> eliıı.ın pannaklarıııı 
lkırnetöy<0rek i1"ee göbcgirı•n Ü7ıl'rin• 

"""le1i ımiş, oturuyordu. Hlılclm. 
- l\kı8tata, dedi, anlat bııka.lım ıu 

~ ... 
DaYaeı, il<ıi eliı>uı biNl>irıtııe -li 

pamnWl,a rıııı çözdü... .Ellerini göbe
Pn. !ll.ero>Oen ı.al<iıroı .• Ayaca k:all<
t.ı ve aıılalrnlr'l başladı: 

- Elıendim... Ben, a.n&sıl Yo-tlı
,__ Kay.sende yctl~.. 'l\caM 
yapzyonırn. Buraya. mal aJınJ:ra ael
cüm. Bugün )'<llad ı:Kıeıtoen, afie<!Cı:'
eillİ7,, kna lha.J.de daşıım. Bir camıl 
göroüm. Camiin avlusuna Sirdim. XD
•:.de helAJar var. Birine tı.kıldmı. AJ.. 
f~ lıelimde bir l<emer vardı. 
İ.çiIJd,e de, m-ı.:. yüz elli li:ıa ıoadar 
bir para var. Kune1' çık.anp tıelAnm 
lcapıısı.ııa aslım. Yarısı içeride, ya.rıs1 
dışarı t.ara.ıta... Bir de ba.klım, ~nim 
kom.er, d.Jiar.ıya doğru akı\.~rdıi. Ka
pınm altından da, Ş<)yl;ı, siyah, ç;z
&ıi li bir pu n talonJ.a eski, kırmızı i*.ar
ı>cler goraüm, Ham<·n Wşarcya !ı.rlı
yamadıaII. Çüııldl, attedemi<Uz, vaz.i. 
ye<ıın ~r.di. Ben ltapuılp <1er:e
nip 1ıoplarup çlkıncıya kadar da. ke
meri a.l<ın ı:öııden ılqı>boldu. O tarata 
'1(ıoş\um, bu tarata kıoştwn. h&kıısio 
9';''11<.iarıra, paıılalonlarının paçası

na bal<zyoı<lum, Deıdtçn e!eruliın, he· 
hının bpısının altından gördüjiüm 
P6-lon paçalaıiyle pabuçlara raı;t

Jadım. Adam ıJa. işle bu ad'11l!dı. Ya· 
bı&na sa.rıJdı.ın; 

- H'(>tllııelırim. dedim, kemeri çl· 
kar tıakal mı! 

- N~ k"1Tl<lrl? Dedi. ~ç bakalım. 
Amma, ben ~ bili)"orum lci ke

mcıi alan o... Sarıldım yakıa.sına .•• 
Bıralıma.dım, Niba,yet, pala ~idi. Bu. 
ka91"ak ;,,1ocdl, bır.ı.!mı2dım, ls;ıçama· 

dı. Kaaıt!ro\ia Uz(µ'in; aradılar. K~, 
bcllnde çjktı. İçind.>oki pam da. oldu
iiıı ı:lıi du.rı.eyt>r. i.7tıe. lo<mer huzuru· 
nu.ıxia ... 

Hakıiın. bu st:fer dönüp maznuna, 
- Necdet. cıew. Doğru mu Musla

fanın sövlcdilt.ler"-. 
Sabıka h hımz .,. ~cilerden 

j1lp)n Necdet, . 
- Evat e.tendim; ded'. DoÇu ..• 

H<>psi doğru... Ne yapalım? Y~ 
e'll1 ı.·erdJk. 

Hfrd~~ımin şah1di yoktu. Fakat, ja
pon Necd..ıin suçu loendi ;timfiyl.e 
B?'bltJ". ı:rvner de belinde bulun
mlJl!lu. 
M.._n~, N«ıdıetin sab-ını da 

ı:öz ön iiro<' a !arak alotı ay hapoi.ı>e ve 
_,.,,,.., lııetııff ve iç;r.ıeıri paranuı 

da sa.bibi~ verökn<!sine karsr verdi. 
Japon N<>«Jet. l(•vftw edilrndc üzıe· 

re Kapıalıma gııtürillUıtoen, 
- Ah, diyordu. bu E'ŞPk .it.ata! .•• 

Yalca.\and ~ı~ zam&n 41<.(>m<>r bcnm!• 
~e ... İ11Sanın aklı soırradan başı
na Jf._•llyor amnra., iş işten gp.çt.iicten 

İnglltereyı iıttıa 
fikri •• 

Y ı:u:cm: Ali Kemal Sruırn~ 
Vakit va.kit telaar edi.l.en bit 

6ual va.dtr: - bgiltereyi ıstili 
t as.NV uırunckı n AJma,n 1ar b lLlb il• 
tün V112Jieçl:il.er mi; geçmedi.Jel 
mi? !Bunu q }izler kendi keU 
di!erine soruştururken şu son ~ 
setıEd~ltHi ne cevap verdikle~ 
de malOındur: - Hayır derler; b• 
tas~\"VUrdan vaııgeçihnemiştir. 

L&.k.in o sual ile cevabın etra
fmda alrnm1ş derster vaniır. iı.11 
öğ•En~len <M!n; de şudur: Alma.ıt· 
yada ş.imcliki idarenk\ i.Şb~ına 
gt' l<ilği 933 den.beri harp hazırlr 
ğı lbilıaesa artıınış; 93g da da hatV 

çrkırr.ıŞtır. Almanya daha ziyadıt 
lbeklerr,,.,i{e 1üzınn görmemiştlt· 
Neden iüzum göra:ektıi<?, BeJıkl 

de daoha ·bekleseydi harp fırsa{l 
geçecek; o da bir d:ııha istediği aıı 
d~ taarruz ed~ekti. Bu se
fH!ti Ahnanya geçen sefeı-J<İ 
Ka:yızer .Almanyamndan daha İ)~ 
gOOberdi iti 939 haıilııo makine ve 
vesait harbi<tir. Yalnız tüfek ve 
sahra tqplarile ve • yine İngili:ır 
J.er iJ.a ve ediyor - deDizin üstiiJ>" 
dekı büyiik dretnıotlarlıa kaz."ftt° 
lacak değildir. Ok ve yay ile k.r 
~ı:ılamıy acağı gibi. 

940 da Frıinsanm yıkıldığı; 941 
de d(' Alman!= Adalar denizi' 
ne ic.ıld:l.kleti aylarda İ.ngilıiz Ol" 

dı:eu; eğer İngi1tere ~ istili3l)'• 
uğr,mış olsaydı AJmanların rrP' 
tıörlü ve ızı.ı:tıh ordula.nııa karŞI 
kıoyamıyacaktı. İngiltere 1.-endi.ııJ 
bir kaç gün daha fazl.a müdafa• 
eder; tahmin eildiğinden z;yadt! 
n:ukavemet gösterebiUtil. Fakal 
en.'llde sonunda yıenilirdi. İni~ 
ier kendilerini iyi müdafaa ede' 
nıezleı- miydi?. B ımun için .l'azıot 
g<>leıı cesaret "°" maneviyattaO 
malırum mu kalacakla{"(k?. Öy'ıll 
değil Biök:is mağl.ılp oh.mkell 
lbu.nu düşmanlanna pek paılıa!ıy• 
mal edt>eek~r; soınuna kadar çar 
p;şacaldardı. Fakat meeeLenm e
sası şudur: Bu bir mubar«ıe o'° 
mıyacak'tı. İstila için gelienlerilt 
kun·eti ile lrendi.lerini mi.idafa.
aya uğraşanlarmki arasında ö:I' 
le bır nisbetBiızlik örfüeoekti lı:i 
her türlü hesap ve mantık pelıı 
tabi! olarak Alman tarafının le" 
hlnr, ~acalrtı. b ' 
ııizlik içinde artık İngilt.-niı> 
müdaofaası ·bchsinde noccenin ne 

ırosEYTN BEHÇET ofacağı yüzde }-Üze yakın olara1' 
t:ıhım>n ediloe'lıiliyonlu. Bu b;r ce

..,onra ..• 

( TARİHTEN BİR YAPRAK ) 

saret; metanet; maneviyat işi ol· 
mnktan ziyade hesap ve nisıbe' 
keyfiyeti sayı~u. , 

Br İngiliz ımuharriri de İngil
te-enin 94-0 ve 41 senelerinde bÖY 
le obö r taart'll2a uğrayıp da .Al'maı> 
kıt'alannın Büyük Britanya a· 
daf'llllı nasıl i!!tilıl ede<>ek1erinİ 
h~y;;lin~ cnnlandınrken aşağı 
yukarı !ıevh~yı ~yle çfriyo,.: 

300 yıl evvel Çanakkale boğazı 
Üç yiiz sene kada.- evvıJ, bil' 

Maılta .korsan filosu, Rodos He G;... 
rit adaları ara;a;.da., içinde Sultan 
ibrahlmin göıx:loıı düşınüış ve Mı-
6:!1'a sürgün <•:iilmlj kıızkıırağası 
Süclriil ağa bulunan bir kalyıonıun 
yolllil1u k~m ıı: müthiş bir deniz 
cengi.nde içindeki eı:ıkeklerin kaıh
rama;nca vuruşarak şehit dıüşme
ııinıden 90nra bu Türk gıemis;ni 
z,;;,pta!dllişti; Malta kxırsanları, a
dalar1na giderken o ııaınan lar Ve. 
<Dedik Cıı.nlhuriyetine ait olan Gi
rit a<loına uğraml§lllf, Türki:ye de; 
Vened11kli!oerin Maltalılara göster
diği >yi muameleden mütrn9 
ola:rak: Verıedik Cu.mhUTiy•tini, 
Girit gılbi mU!ıim bir adayı elö..nde 
tuttuığu h.alıde Akdeniz ve Adalar 
denizi emniyet>ni temin edeme
mekle suçl:ıyaraık V eneoo.ğe harp 
ilar. etmiş ve 'büyük Türk donan
ması Girit aıdaosının Hanye ka11'?Si 
civarıma ask!.'I' çJkamuş, bu suıret
re, tari\ıİö adada ve den,;zle-.rde 
yiıımi \>eş yrl :riir~n çetin ve wıun 
hir cengi başlamıştı. 

Dabn:ıç.)"2t.lan başlıyarak Moıra, 
Adalar den.izi, Anadolu, Sur~e, 
Filistin, Mıs'f, Trablu-sgarp, Tu.. 
>rı<US ve Cczaire kadar inkıtas~ bir 

sahil ı.mcirine sah!ı;l olan ve Şarki 
Aıoo-er.i:zi oo iç deniz haline ge
timı' olan Türkiye için, Kılıırıs, 

Rodıos, Girit ve Malta adalaırı, ev
vela emniyet h:>kımından, sonra 
i\tisadi temin cdocok bı.rer tiearet 
istaosyıonu srfatile zaptı ve İmpa.
ra1orluğa ilhakı lfı= gelen nOO:
talar idi. R.oclos ile K•bns on alt.,~ 
cı asırda zaptetmi.şlerdi. Sıra Gi· 
ride ge!m6şt~ natoldm bu arla da, 
bu uz-ın ~ soouıoda par lak 
bir Tiıx'k zaferi ile zaptedi'lecelk1ıi. 

Bu Akdell'i:z harbi bll§tangıcın
da A~ada d...,letler ımı.sı ve.
ziyet şu ldi: 

Şiırnal J<.ooıını.wnuz R u.sy a, Türki-

1( l'.azan: \ 

\_Reşat Ekrem Kcçu) 
1 

1 

1 

1 

1 

ye için henüz biır ku.vvet de-ğild.i, 
diplomasi fık:ımiı>de adı bile geç
rnıiyoı'<I u. 

Gaı'P kwı.'Şuınıuz olruı Almanya 
lmıpaorat.arlırğu, 30 yı.J harplerin
den mağl lı.p ve yorguaı çıkmııştı, 
Twlciye ile ~raşabilecek !biır ihaıl
de değildi. 
Şank kıomşuınue İran, zay 'f hü

kümdarlar elinde periş311. bir hal
de idi. 

Avrup:ırıın en kıuvvetli <k!v~ti 
olan Fransa, şıırlotalti ticaret men
faatleri bakwmııdıın k.uvve1Ji Tür
kiye ile ~ geç.inmek mıccburti.ye
ti.ıııde idi. 

Has rnenraatleri AUantiik.'de o
lan Lıgiltere, Akrlenizde Fra.n5ı:z 
nüfuz ve ticaretine bir daıibe in
.diırilırr.csı için, Alııdenıiızde heınh<ım~ 
gi bir kıarışık..lığı can ve gönüôden 
lbek.liıyortlu, Türkiyeyi Venediğe 
karşı harp açmıya teşvik oo:ıyor
du. Ifolanda'n:.n durumu ayni itli. 
İspar;ya, zayıf ve mütereddit idi.. 
V cr.cd~lf.'T, Türklerin lrarşısın
da yalnız 'k 1mış\.ardı. Türkiyenin 
rnu~::z~m deruz \'e kara ku-vvetle
rine kaırşı Girit adasJaıdakıi ı:OOs

taıhkom mevkilerde tutunmak im;. 

klnsl2XI.; adanın Orlıodoks Rum
ları da, kı>nd.ileriııe k:öti.i mu.ame:le 
eden Katıolik Ltalyaınlaıra., idaire
sind6ki milloUere geniş lb>r d'.iın 
ih imri~ tıi bahşeden muslüman 
Tii.Iıkleri terem ediyorlardı. Vene
dfkl'iloriın yegane ümitleri, l<ıü.çük, 
fak.at, asrın111 en maıhir ge.mıicileri 

el.iode bulunan dıonamnaısuıda idi. 
Venedlk.liler, bu dDnanma ile !bir 
açık deniz haıtııi ikabul ederııeıı
lerdi; lakat, bahara dcğrıı Çamık
kale Boğazını aıbl ı1ka eder .her, ve 
Bo;(azda Tiirlı: donanmasıııw aııııa 

kuv\'ctini ffirpalıyabilirler, Girl:le 
ask&, erzak ve CC'Phane sevik.ine 
mani o!~bilirlerse, Gi.ridi. 'bellk:i 
koru>; ~ .... tirierdi. Faıtiıhin yaıptı:rt
t .ğı 'bogaz hınaırtaırı çdk J'U'k>arıda 
idi, Çanaklkale Boğa7.ı•run ağzı, 

!böyle bir ihıtimal a:tıl ve hll(Yale 
bil"' get.ıiime<lıği.nden, tahkıiım e
dilmemişti, Venedi1<.lilerın harp 
planına uyguıııclu. 

Venedilkılilcr, harlım ik.iıııu.i' yı
lından itiıba.ıen boğaz a.blı.•kaları· 
na ba§lı>dılar; ve taım on iilci yı.J, 

deniz seferleri mevsimi ibaşlaırkeıı, 
'ku vvct14 btr Veıı.eruk filıosu Ça
aıoldkale Boğazının ağzı,n.a. girerek, 
boğıa:zdan çıikaoalk Türk donıaruna
sını ~ kötü lbic vaııiyette haıtıe 
mecl>ur b.raktı; büyüık Tüıtı: do
nanması; kıymetli ve cesur amİ('Ql.. 
lcrin emrinde bulunduğu yı'l.la.:, 

Venediklilet'i pOOkiirtmiye mı>

vaffak olup Giııide asker, oepha.ıe 
ve e17,aık götürnıiye mıuvafiaılt ol· 
du; ehliyotısiz ellerde bulunduğu 
yıllarda da, feci, kıoo1kunç Jıoızıgım
lara uğradı. Boğaz muıhasaaıal-a>rı, 
Venedikl.ilere de çdk pailıalıya mal 
oklu. Köprülü Mohmet ~= 
Sadınlz:ı.ınlığının i!k yılLarıında irli, 
Vc.->edik büyük amkali La.zızaro 
~o, Çeıikcz Osman Pa.şa iıs
:minde değemiz bir kunı:andar:ım 
emrimdeki Tu~k dona:nmas:ıru, ~ 
rihiımi:zıde, eşi kaydıxillnıe-ırmş bir 
boı.guoo uğrattı; ve b:iyi.ilk bir 
cür'eUe boğazlardan geçerek, İs

tanbul önüae gilımcyi ve bu muı
a.zızıarn Türk şehrini bomıbardmıan 
ile tehdit ederek, Padişahı sulha 
medıuır etımeyi tasarladı; 'bel~i de 
mrnvaffak ola.caılutı, boğaz sahıiliıı
de çabucak yapılmış muwkıkat 
küçücük: istti<:iımlan loolay !Ala 
sustuırdu, m~r w Mkiın, Mar
mara)'8 doğru SÜ'ZÜliir'ken, Kan 
Mehmet adında lııi:r Türk bopçu5u-

(Deva...ı Sa.: 3, Sü.: 7 de) 

- Bu tıpkı on dokuz ncu ~ 
rın müıstemlckıe mııharebelerinB 

lbenziyecektı. Eğer muharebe de
Mck caiz ise. Çünkü Avru.paJJ 
mü.-tcml"Ckoecile• uzaklara g;dc' 
rek Okyanı.~lardakıi adalıara yer· 
k-<;mck L,tcrken oraların llıal'IO 

bu beyaz adaml,arı okkırile; yay
laril~ kaıışılaımtva çalışırdı. Hal' 
buki beyaz adamların elinOıı 
mükemmel riifek!eri vardı. Ma
or.'Krin; Zululann tüfeği o!ma' 
dı~ı ise ma1ı1m. Netice de açık. 
Onuaı için .buna mUharebe dene
mezdı. E~r İn~il1ere de istilıay• 
uğrasaydı Büoyük Britany-a ada· 
sının h~li de tıpkı o müstemleloe" 
ciler ile yerlilıerin arasındal<i 
kuıvvet nis'be1ısizl\ğ>ndeki faciayı 
tekrarlam•r- o!.acaWı. 

İngilterenin isrila.•ına tıe.;eı1:>bii6 
emek tamvvuru acaba AJmanıar 
tarafından büsbütün bı•a'drnıŞ 
m•dır . Hay T. Geçen sene ile lıll 
senenin ar~ındaki fark bÜ' 
yüktur. Bu sene İrg ;ltere daha 
silah!anmış; kara ,·e hava ,·a"ı"' 

talarını dana arttımnıstır. Bu ,;a· 
!!>ta•,an ku'lanacak askeri de ,. r
dır. Lfıkin d'•lirudan doğru ·a i.
gilterenm is"lasına teşerbüs et
mek tasavvurundan Ahna. la.ti 
büsbütün vazgeçirtmek iç:n bıl 
kafi görülmemekte<Lc. İngilteTe
yi mağlup e!med;kıre bu haJbiO 
bitmivccef<i fikrinden a:ı"!'ıJ.,. ıvcıııı 
m rrwer tarafı ;~;n iki yol gfüüll" 
<IT11.'k1.edir; İngilt~yi d()~'fı.ııılall 
dbfr·uya kendi a<l<:."mda maı>J0l' 

' etmek. İngiltereyi İımparator·.ulC 
yollannı J«>smek sınetile vııkıır.s1' 
Bu yollarchn ki'ıh birin~;· kfıh Ö' 
tekine g;d;)dıöl r. Her k"1SI de İıı' 
gıilteN'nin Br'tan.·a adasc.n-Ja git 
gide zrtnn bir km-veli hazır bil' 
lundt:Tcrak ~klcmes<ni icap ct
W'ycr. 
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<Bu yazının m.PtcıJert A.naı:loiu A

jansı Bultenlerinden aıınm,.ar.) 

Telhis eden Muammer AI.ATUR 

Aşağı Don nehri boyunca ve 
'Don 11elıır inin dinleği de Vo)gıa 
arıu.ıttıa muharebe gelişimi e
henıın~yeti nisbetinde şiddetinı 
i.rttımıaktada. 

.Ahlan telbliğine gör-e; Don 
llehri başında tutulan köprühaşa 
centfua doğru derinliğine geniş-·) 
let lmişt...r. 
~ büyük dirseğinde nebir 

Statin~ad istik;:wn.etinde aşr'~ 
~· Bu dirsekte Kalaş mevkiinin 
Şlnıal 'l:ıat.ısmda çarpışmalar dıe· 
''lanı eodfyor. 
• ~osl:Qf bölges' rıde de Dan neh

l'ilıı Re\>en Alman kuvvetleri Sal 
;e Maniç kesimlerine ulaşmı~ 
dardrr. I!a<va hareketLerl t'Snasın-

a 53 Rus tayyaresi tahrip edH
tnı'şt.ir, Merm kesim n<le kuşa
tı1an düşman kuvvetleri ynk e
d .. Jl'· 'tir. 

'Sovyet tebhğıne göre; VQroneç 
ve S mlianska ccvwelerinde sidı
~•lı nıdıa:elbel~r ol.maktad.r. 

t.r2d:ı iltl Alıman faburu 'hezıi.. 

nıete uğranlımı ştır. Diğer k.esim
i('l"de kayda deiier değişiklik ol· 
ıtna , 'r. Von Bock ordularının 
il<>! <'<'nahma yapılan taarruzlar 
"1et.cesinde Ruslar Voroneçin 60 
kılc-metr-e cenuıp batsında bi.r 
llı{'vJ<·e vann.şlardır. Bu kuvvet 
\t;- Staııi Oskob doğru ilerlemek
tedir 

Almanlar Don hawasrna veni
den sekiz tümen getirmişlerdir. 
Son gür.lerde Paris ve Havrdan 
:l:iO ve 330 uncu p.iyade tüm('nle
~·le 25 inei tümcrn de Lenıngrad 
<'er'Je~ getirilmiştir. 

URAL DACLARINDA HARP 
SANAYİİ 

·-
Vornn.,çte Ruslar Almanla· 
rt, aşağı Don bölgesinde Al· 
manlar Rusları sıkıştmyor
lar. kanlı muharebeler git
tikçe şiddetleniyor - Mısı.r

da kayda deCer bir hadise 
ohtıadı - Hamborg'a muka· 
bil Alınanlar da Birmengam 
şehrini bombaladılar. 

ltı'lyon sivi~ halk.la tıera'be.:- bii<
tı.in s vil ahaliyi beslemek ç•n 
§'imdiden stoklar yapmaktadırlar. 
Bir habere göre; kızılordu i\)in bµ 
ylın maılısulünden 2..300.000.000 ti 
!oluk zruhire stoku vücude getiril 
miştir. Bu mikbarızı bir senelik 
iaş~ye kati geleceği de ikive edil
mektedir . 
İKİNCİ CEPHE İHTIMALINE 

KAfl.51 
Alınan kuvvetl.e.rinin Fransa 

sahilinde manevra yaptıklarına 
dair bir haber gelmiştir. İlli.ve e
dildiğine göre; bu kuvvetler Av
rupaya yapıl.acak ıbir ihraç hare
ketine iştirak edecek muhayyel 
kuvvetlere karşı koyma baliınleri 
yapmaktadırlar. Fransız sahıY.e
rinde iki senedenıberi on binlerce 
kişi çalıştırıhnak suretile derin-
1.iği.ne ve genişliğine yeni iStih
kamlar vücude getirilmiştir. 
Amerikanın ~lk Go}lup 

müessesesi ikinci cephen;n aç.ııp 
açılmaması hakkında İngiltered~ 
lfıir anket açmıştır. Kendilerinden 
sual sorulanlaroan yiillJde 60 ı 
cephenin açılmasına tara~; 
yüzde 12 s> buna tamamen aleyıh
tar 'bu.lll'lırlukJa1.nı bildıimıi§l""" 
d'r. Geriye kabanların ııcvap vru-
medikleri anlaşılı')'Or. 

Rus gazeteleri artık ikinci cep
h~n bahsetımez olınutılardı.r. 
Fakat halk kütielleri arasıı.n<La 
daima şu ual sorulma.Jctadır: 
cİkinei ceptıe ne ..anuın açılacak?.. 

MISIR CEPHES.t 
Soo 24 saaıt i9ınde kayda de

ğe! mühim bir haber gelııneıni:J
tir. 

Rus cepbesırıden İngiltereye 00-
llen <km;r)ıolları işçileri- birl<ği 

re;,i Fıorts. cepheden çok u:ııak

larda Sovvet harp iGlihsıliat mer
kezler<n\n büyük bir hızfa çqğal
dıijın. sôyleom~r. 

HAM!BURG OOMIB!ARıDLMA'.NlNA 
MUKAJ3IE1LE 

Bu zat Ural:n ötelerinde ve 
Slbi"Yanın garbınde buLunan fab 
rık.,.lar< ıAyaret etmiştir. Şimdi 
~:. 'Zlllnantnda lırakııör yapan 

.. nkalar tank yapmaktıa<lır. Bü
tun tbrikalanda istihsal yüzde 
Yedi ~·üz art~r. 

D f"r taraftan Rws!ar' hUbubat 
;>et.ştiren mühim sahalar elle
:rirdeTl çıktığı halde şimdi öııı.Ü· 
IM~ocki kış h€'tn orduıyu: hem 
'«;al edilen sahalardan ordu ile 
beraber geri çekilen; vn; Jtl iki 

Alman askeri kayanklaxındaıı. 
bild>iriJıdıiğine pe; evvel.ki gece 
200 Alınan savaş uçağı İngiltıere
nin !Bir.men.gam sanayi şehrine 
hir akm yapmışlar, ağJr ç~a i.n· 
fil.ak ve yangın bombalan ~ 
l.aıdır. İngili:'l.ler az sa~ tel.efat 
olduğunu söylüyorlar. Alimin 
tayyareteri a'Ylli ııamanda mer· 
ke" v<> doğu Jocı<ıtluldarı dahilin
dede hasarla'!' ika etmişle.tdW. 
Genis. sahada ıtutulan bu. ta.a.rruz 
Londraya da uz.anmışsa d"1 ~ir· 
de az hasar olmu'i11ur. 9 Alman 
tayyaresi Uıh~ ediJınr.ştir. 

l ..... s_E_H_l _R_D_E_N __ ve __ M_E_M_L_E_K_E_r_r_E_N_) 

TİCARET ve SANAYi: 

* Halkımız& Yer!i rı.ıallar Pazar
:!a ndan !kupon muıaıbil<inıie toşılk 
"' -ca.t Ccv7Ji olunmas1'1• bir E).lıll
<len ltlbaren başkı.nı\acal<tır. 

hfüTEFERRIK: 

* Beyoğlu ve Kasmlp,ış:ı.dı:ıld a
!Jartıman lar.da müJc-errpren y~pılan 
latıarriya tta bblerce iollo l<aç:>k çıı.y ı 
"" l<ııhve bulunan irll<ı tf'tılL...,,"1n<ian. 
l-l:uı ve~ Beyo~lunıdıa Haırn~lba
~da Siney sokalıad'.ıki Hüdo.verd; 
Pt->il.ı.tlmanının bodrum katıında dün 

~ y€ni bir e.rıııı:ı;ı yt pılın19 "" 15 
ııa.Y.!lk teker, 153 k•lo çN<irdek 'kıllı. 
"" daha bulunmUftur. 

* Beyıooz cuımu~t Halk P:u-
tlsi önümüııdııki Cıım:ırt<>oi güna için 

vapurLa muhteieın b;r mebhıop <11&
nczzilh il ı.,rli p e1ıır ~r. 

+ Pazar günleri Yerli Mall:ır Rl
zarl.arının ıropalı olduıtu namn d-.ldka.
te alır.arak B..tediyo Heı<ınıliltlerine 

Pazar günlt•ri ic;in bircr cena.ı.e kefe
n. "eı'ilmcııi lk.a.rarla.ş:hnlml{llr. * Sam:ı.ty:ıda obura:n H l""l!;ında. 
Berzuho il<> aı<ka<laşı 15 yaşU>da A];s 

ve H~ı Boı.a.cLuğlu, İbnah1m ve Ke
mal isimJenlnd<ı üç g=ç tnro.f;ndan 
kr:ındırılaru.Jc Samaty.ı sa.hilhtoe götü

rülmüılcrdir. punlar orada '!ti kızıa 
tr~a""1z r<ıttde'mıden yakaJan.mvılar

dır. 

• İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

inhisarlar Müfet~iş Muavinliği 
1 

Müsabaka imtihanı 
?>! 1n1tioar1ar Uınırrn Müdıürlüğü tef\iı lcı<iro>undıı milnlıal bulunan Müfettiş 

t>a.vırıJôkleı:i iç"' yazılı ve .Ozhi bir mü""'7a!ka imtihanı açılaoal<ltır. 20/8/!K2 

~Tteoi günü saat 10 da Si~·cidoe İı;i!ıisarlar Tr.!1ılş Hcy'~ı. binasında :ra
tıılac"1t olan ya7.ılı im1ıih'1ıırl• lk<zananla.r 00.Zli.l imtihana ~ı·e<>-klerdir. Her iki 
lll'ılti.handa kaızaınanla.r am:swda t'.n fazla.derece alanlar İnbi.-eı'l:ar Müfıt•t1ı;ş Mu ... 
•"'1wğine almac:ııi<Jac·dır. No1larda mü.;:ı vat halinde lis:ı.n bilenler ~r<"·h eQile.. 

O:'dır. Üco:-tl<ır 3656 '"'Yılı l<anuna göre vElrileocktir, 
~l.saOO.k:>ya gireb<Lmek için: . 

kii 1 - T\!enıur•n K~nununda yanlı şartlardan ~ iktıııat "" Hukuk Fa
~ veya Siya l l Bilgarr O~-ulundan, yoilıut Yüikı9eık T;caret ve İlctısat 

1 
•n<kn v•yahuı da muadilliklcri il'o!aa.rif Vekiılet.noe la•dll< ~ 00 .. 

WJan :rııbancı F.ıloult~ vry.a Yük:>ck M<>k plerJn b;rind<ın mewn olrmık, 
2 - Miısahok.a tarihtmle ]'3Jl 30 <la.ıı yUloar·ı olmama V'e aıS!oE'rJiğorıı ırap-

1?>.ış bı.: ~nnr.:J<, 
J - Sıhnl vaz,yetı ll&n tebe<Jdülleııine ve her türlü ,..,.ı.,uııa zahmet v~ 

lll(' 1 
.. r.ne dnyanı:r.a.ta tr.{ısait olma.k, 

b 4 - Ahırık: ve &eciye tııban:ylf" Milf{."tıt.işl\k meıs:lrf:\rıe allnmaS?na mani 

1
'' h:.11 bulu mı 't CBu lı"SU• id~rcce y:ı.p~o:ıAc tahkikatta bt>liı-ti!eçeJrUr.) 

~ü:rı'.l.c:2::tt en geç 10/ 81942 ak.ş::.ımına kadar \'U InbiSarlar Umt.mı MUd.Ur.:.U.::;ı:..e 1 
la.p •iden bır dild<.çe ıJıe y:ı.p.'a.caktır. 

n IJ c: :c f•yıfl: 

J - '1 otıep eatıadrtna.m.,,;, 
2 - Nüfus hilviyet ctlz<lanı, 

3 - ~t r'~ vot'S1ka:sı 1 
4 - Sıhhatçe mrank'ıo<'t.in heT tıarafındıl w.~ife rönntıığp ve ~ 

""""..:a müs.;ı bulun<iu~ıı Iıaklkın<i& taq, t<:~ülıj,i ı-..1 bir bas'.abanO'it>D 
alma.,:lk rapor, 

5 - Tulisben eı ınacol< ;y; bal ıcatıd>. 
6 - 6 tane 4,SX6 boy'lında fotoğraf. 
7 - Hııl te~c(lmesi •lde~r. 
fr""1Cı;Jerin im'..m,n programını Siıfıı:eclde L.ıı;oarı. Teft4 Hey'eti RQ-e.se-

almal...rı laz.mdır. •7962> 

Yeni Gine' de 
muharebeler 
kız?ştı 

Fin körfezinde 3 
vapur batırıldı 

Brezilya'nın 
onuncu vapuru 

batırıldı 
Lorıdra 29 (A.A.)- Yeııi Girıe

y-e rıkarılı'rM:i olan düşman lruv· 
velleri durmadan boıribaı<hman 
edilmektedior. G<J.na<lan Port Mo
~ isl!ikamctinde ilerlemekrte 
olan japonlar bir kal'Şl taa.rrll!Z 
neticesinde geri at;lımışlardır. 

Tramvay baıamıQın· 
dan otomobil aıtınaı 

Fııı.dıkhda Alçak.dam y<>kuşun· 
da 26 numaralı evde <ıturan ilhan 
adında bir çocuk dün Tophane· 
den Beşiktaşa gid~-n bir tramva· 
yın basamağından Dolınaba~e
de atlamış, arka.lan gelen Halimin 
idaresindeki 3796 numaralı oto
mobilin altında kalarak yaralan• 
mıştır. 

İlhan, Şi~li hastna.,..ine kalıdı· 
rılmış, şoför tutulmuştur. 

ATILAY. 
(1 •n<:i SJl\ .• e<le,,. Devam) 

Gv. l'llffi. &l.f B;~:ı.l (!808) S'«ı
jiyer. 

Mk. Yr.b. .AılırMI Türün ( 1906 l B-.ş

çad<Çl. 
MI<. Yzb. _, Eı>il.I (19601 İlıdı-

0' Çari<çL 
5 Sı.ıba,y. 

At•l•r ~Dde bulunan gedikli 
erbaşlar: 

Mile. Gd. Sıb. Nmıet Alıı*an İsl&n
bul (159). 

Gv. ~. Gd. Ha.ld<ı 'l'ea:anh i......_ 
bul (330/306 s. 14). 

Gv. Gd. ÇavllS Nu:reddıin Q!l\-eoç 
J':l~i (936/5019). 

MI<. Bı. Gd. Zi19o Lodao ıt.araciiın."'* (3tl/10 s. 76). 
Mi<. Bı. Gd. Tahtan Dö<ıımeıı: :ista.ıı

but (g29/2062 s. 102). 
Mk. Gd. ü..ııı,ıo.vıq Sa.16baddin Nart

man İstanbul (9a4f2128 s. 410). 
Elllktrik Dş. Gd. Nccme<idin Suı>al 

E1iiP (341/15 s. 111). 
Mk. G<i. Üslç'.ıVUJ cema•..ı.ııın Din.. 

9'!11" İı>la.nbu.! (934/2006 s. 360). 
Eloktri!t Gd. Bao<;a~ F<11hl Yüce

..,. At* ..... (930/2097' s. 198). 
Eleık.tı'ik Gd. Ça'Vuf :iam<J.,.l ~ 

Ba.Ulı:eııir (935/2045 s. t33) . 
El<l<tı·.ikçi Gd. Çavu:; Sabahaddin 

Yan<! K. Eli (936/5027 S. 480). 
Telsio ~ k.h Malız.un Şen 

Trabzon (9U/2030 S. 106). 
Torpidio ~a:n.ıo HÜS<IY'iıı Coş!tııı> 

AlaşNur (932/2094 S. 304). 
!ilk. Gd. Oııbaıı Kemal Dağ:ışm 

i..tanbul (938/5007 S. 512). 
Gv. Gd. 011ba~1 H"'"'-'> Şentuna 

İı>t.ımbul (941/5080). 
Mk. Gd. Onbaşı Ali Rıza BeJ>luış 

Sıvaı> (941/5032). 
Elelatrikçi Gd. Qnl:ıaşı AııAh Pi~ 

İstanbul (941/50221. 
Teı..iz Gd. Onh~ı İsm;ı;l iııııı :istan.

taobu.l (941/5n6). 
18 Erbaş. 

Atılay denlza!tı gemisinde bulun.an 
erat: 

939/1376 Samsıınlu Mehmet Dil.
fi<'<! Guvcrte onbaşısL 

939/1723 V"'1cf<kebirli Hasan C&

mal Mo.k>ne onbı>;J.Sı. 
939/1942 orıu sali:Jı Mehmet :ı.ı1ı. 

kine onba.şısl. 
940/222 Geb:oeli Adem Hlüseyjn 

Mabne Er. 
940/294 Kandıralı Em.in Eırüp Gü

veı't.e Er. 
94I/3ll Erd~lıô Ahmet Hıı.s<ın Ga

vıerte Er. 
911/l!!)() Rizeli Hüseyin İbrahim 

GüvPrt.(- Er, 
941/1326 Büı~yeli Osm~n Muo

tda Madtine Er. 
941/14~5 Sünnenell Mınılafa Te

mel l\!aJOne Er. 
941/3676 Raell Ali Rıza Eıwer 

Güverte Er, 
941/4348 Tirebolulu Ş:ı.ban Hal;ı 

Güverte Er. 
911/4320 AJB,l\C:.k.IL 

Güvrrte Er. 
94t/ıJB2 T<'kir.dağh 

Güverte ı-:r. 

941/3:>01 Göreleli 
Maıkine Er. 

İsmail İlyas ı 

Cem;ı İ=ail 1 

Halil Mehmet 

941 /42G5 B:ırtınh Hüseyin Ha.Jil 
!.1akinP Eı. 

941/1516 V· kf>klb;rll T<'ITlel Ye-
nigüo ~l:ıkine Er. 

16 Er. 

vrupaya raç 
h re eti 
(1 tncl S.ah;ft•den llrv2rr:) 

bwlunan mevzil~rimiz sa.ğl 0 mdır. 
Herıhangi 'bir ihıaç hareht:ı ·Jl 

sonu ancak bo:ııgun olRLi'ıir. Do

ğu cephesinde dcr<eme1eri yr.pı
lan yeni silô.hlar buradaki mev
:ııi~·de vaz>fe a!mak;tac'.:ı.r. 

Y. şi 29 (A.A.)- İngiliz Ha1'bi
ye Nezar-eti umumi katibi Si:r 
Janıes; İrgili:ı :ıdasına bir taar
ruz yapıldığt takd'roe bütün ki
lise çan\srının ç:ı·lınacağıru bildir 
m ı,tir. 

Lorıdra 29 (A.A..)- Finlandiya 
~ciezinde Rus hava ve deniız 
kuvvetlen 3 gemi .batınnış'.a.tdtr. 
J3unların mecmuu toniliıtosu 19 
bindir. _..,__ 

Brüksel'e 5 milyon 
Frank ceza kesildi 

Vaşingron 29 (A.A.)- Brüksel 
şebclnde Abnan askerlerine ya
pılan suik.astle.rd€n dolayı Bel
çikanm merl<ezi 5 milyno Fran
sız frangı eczaya çaI'ptınlmııştır. 
A(yrr"ıca bir çok tu;ıakların alındı· 
ğı roylenımektedir . 

+ Loııdr&, 29 (A.A.) - Jltalto:ra 
karşı haY<l ra.a!iyctl dün de şi<lcıet.li 
olrnıı$ur. 12 dıüşman uçağı düııüriil
müştiır. 

Kadıköyünde bir 
sandal battı 

Sebze iskelesine kayıtlı %773 sa· 
yılı Melımedio idaresindeki san· 
dal diin akşam Kadrköyünde şa• 
mandıralar arasııtdan geçerken, 
·hatm.ş, sandalcı güçlükle boğul
maktan kurtarılıru§tlr • 

Rus cephesinde 
n inci Sahifeden rıevam> 

Btlrtiıı: MUllAJlEBE BAŞLADI 
Lnıd'a, 29 (A.A.) - DoO- oehfi. 

k.ıvrmıııııd.alci mıJhal'Cl>tmn §iddeli gıit. 
gi<le a•:tınaJoladır. Almanl>r etı.erıwni
ye!li bi.t· 1Je.1eyit ~~· 
Vaziyet ciddidir. 

VORONEZDE RUS TEHDİDİ 
ARTIYOll 

V~n, 2.9 (A..A.) - Berlinıde&t 

Buenos-Ai.res 29 (A.A..)- Şi
mali Amerikadan bildir.i.ldiğille 
göre; Amerikaya doğru gi.t.mekte 
ohtn bır Brezr)ya V'PUTU ba.tırıi
ınıştır. Bu vapu.ru.n Rio de janeilo 
kıooııferansındaıı.'beri batın.lan o
nuncu llretitya vapuru oWuğu 

eıhemm iyetle kaıy'dedilmektedlr. 

Mısır cephesi 
(1 inci Sah>fedtn Devam) 

l\I.,ır Ç<iıünde, dün yeni<ien ~lam~ 
tır. Şimal lo<>o'1n'n<le f<loolli bir kar
şı tavrıız netice.sinde İngiliz kuvvet
.. cıri ecri çeloil""•le.Wo-. Muhare be ..,.. 
ha.>ı Cemıl>a doğru yeyılın.:ıktadır. 

Çölde, ita:yanı..r S•ve vahasını al
m 1';10 r<iı.r. 
AMERİKAN YARDL\ll Yt;Tİ!)İYQR 

Lonora, 29 (A.A.) _ Harp ~
ınE& llr yliiklü bir çok ı:e:n•ler Amert· 
kadan Mcsıra Celmi;tiı·. Bu mGlııeıır.e 
a.rasın±:ı, G;•nenl Granh t.'pin<len 
tarikl ar bulu mı.a.k t.:ıd ır 

Eroin yapmıya kal
kan bir sabıkah 

(1 incl Sobifeden l)ev9m) 
yine bir aalıiyere gc~ek üızıere 
'bullu'!lıduğunıı lrestiren em.niy<et 
müdürlüğü memurları bu sa·bah 
~parbman dairesini basmışlardır. 
Yapılan araştmınaı esnasında 

içeride eroin imalinde kullanılan 
22 şişe asitlıe yine bu i;>e yararlı 
bir takım alet ve tüpler bulun
muştur. 

bôr iweç gazetepiııln nulıBbiıi şuıı..ı 
lan bildirlyw: 

Bunk!rdan ba,J<a sabıkaJı ka
çakıçmıın üzeri aı-anm~; ceplerin 
de 200 bin dralun; ile 18 adet bü
yük mtıhteviyat!ı eorıebi talwilıi
tı çıkrn.ıştır. 

Aıııastas Vangilidis bu asiıtler 
ve {ılıetlerle yeniden Cl'()in ima! 
etmek niyetinde olduğunu itiraf 
etmişıi.r. Üzerinde bulunan mü
:hi.ın miktardaki dra1ımi ile ecne
bi tahviliıtm kaçak.çı tarafından 
ne suretle eJde etlilere k yurdu,
ım ına rokuldı.ığu ebemmiyetle 
tallıkik edilmatedir. 

Alın.an asıcerı mah!llleri, Rııolarn 
Voroncj ltrsiı!Wne pı4< fazla tıa.ıık oe 
1op :yıgdık.larmı oöyl<>m~der. 

Bu v&xi]'Ot, Amanlan e<Uioeye dıü· 
l,Jilrmek\cdıir. ÇilElkil, Alman o.rdul=
run sol cenahı böyl&Wtle t:ehdit altı
na ~ş olu:yor. Vcron.ej k~min
de arazi Ruslara pek elv.erişlıidııir, 

f ALMAN ALAYI İMHA EDİLMİŞ 

Vllljington, 29 (A.A.) - Don nehri 
bO'yın;ta devem •W>n mu ha re benin 
nıetice9i ka~ k&.lm.aktad•r. 

VoroneJ Jtesiminde Ru!llar nd>ri 
geçlll"t< lıir ınl'Bkün mahalli ge.i a.L
m !il ardır. Bu lor ııLınde, son """"""'11 
da Ruslar, 4 Alman alayını imha ve 
228 tankı tahrip et.mişlerd.ir. 

VAZiYET 
cı inci Sahifed&n DPvam) 

Gelen haberlere göre, Tiım.oçen
kıo tümenleri şimdiye kadar hep 
Qe>kildJkl~ri iç1n ancak şe-h\rler 
bırakılmış v-e ardcı muharebele
ri olmuştu• Fakat şimdi Rtl5 kıw
vctlerinin aışı;.ğı Don ve staJ.iıı. 
grad bölgelerinde mukavcmeUe
rini göstermiye başlanklan anla· 
şıı.lıy<>r. Bütün cephede harekiitın 
ağırlık meıtloc-o:ini cenıup !bölgesi 
teŞkil ediyıar. Volga dirsegi SoV'
yetlN için de, AlmanJar içfiın de 
ınwteak>p hardkat. için çok önemıli 
sayıhyor. Bununla bera!ber, Al
manlaır y;ıo. taarruzıma başla<hlk
lar>ll<hım bugüne ka.dar, V oroocç
ten cenUba doğru Don ve Doneç 
nehi:rleri ara;ııııda 160 bin kıilamet
re kare, yani İtalyarı.ı yansı ·.ka
da.r araııi elde etımişlerdil'. aını
lamnm en mühim Sovyet sanayi 
ve ziraat böl.gelezıi olması da Al
m&ıı kaza.nıcmın önemini ,arttırıc. 

Bundan sonra gelecek mııha
relbe h:ııberHİnİııl Kafka-sy:ıııın 
•rukaddera<tmı lbikiiren haberler 
olacağ.na şüphe yd'ctur. 

Müessif bir ö~üm 
İzmit Kağıt fabrikası vüksek 

ınülıcndis kim} agerleri~<k·n Hik· 
met Bey likçini.n p.,dcri, İş Ban· 
kası dlerindcn Reşit Türkgeldi
nin kayınp<-.lcri, Kütah~ a Say lavı 
Vcdit Uzgören, Mcrke-z Baukası 
J\Icdisi İdare iızasıııdap • ·usret 
Uıı::~rcnin amcaları, mülj;a Ual· 
knlı Ziraat mekkhi iı\is;, ikt"at 
Vekaleti Zoı.ı;ulıılak mer!.-ez kim
yalıanec;;i .rııiidür)ükle11inden nıü
tckait Pl'Ofcsör D<>ktor k.imyaı::er 
Ari! Beylikçi vefat etıni~lir. Ce· 

,nazesi 30/7 /942 per~embe giiuü 
Bak.ıkliyiin<lcki köşklerinden kal· 
dırılarak cii:le namazı Bakı•köy 

camiinde klhnmak suretile Bakıı<
köyünde;ki aile kabristanına dei
nc: lunaraktır. 

Çcknk gönderilmemesi bilhas
sa rica olun-ura 

fngiliz Hava kuman
danıaın ihtarı 

(1 inci Sahifeden Devamı 
Sör Al.tun sarı urmanlarda Al

manya üzerinde s>klıaşml§ olan 
lhava hücımnları:ııın şiddetine işa
:ret ederek demi'}ti·r ki: 

c- J3u ıbir <in.tikam ma.ksa<lilıe 
dcğOOir. Gerçi Alman şehirlerini 
!birer b'.rer boınbal'Ynr ve her 
defasında ş.ddetlendiıriyorsak, 
!bunu ancak ımuharebeye devam 
etıner.ım imkan har:Cine k.oyımak 
için y.aıp•yoruz. Hedefimizi gô'rii
rnü.zxlen ayırmıyarak şehirlerin;,. 
zi birer <birer boıribalıyacağız. 

Rootıok; Lldıek:; Ko_,nya; Bre
men ve Harr4ıurg gibi hava bom
lbardmnanlarih? tahrip olunarı ~ 
il:ıirl.erin listesine başka şehi.rler 
de ilave oluınacaktrr. 

Alır.anya üııerinde düşürülen 
ta·n arelerimi.::n nisbıet.i yüzde 5 
den daha ııızdır. 

Bıöylıe ·bi.r rıiS'oet her gün ar
tan İngiliz ve Amerikan tayyare 
istilhsalıatına nazaran pek azdır. 
Pek Jusa bir zamanda yakında 
İngiliz ve Amen>kan tayyareleri 
lıer gün; her gece ;yağmurda ve
ya kal'lı havatarda da Almanya
yı baıntıalaımıya getecktir. Eğeor 
bizi icbar edecek olu.ı-sanız Ray
hın her tıu-afını lba$an basa ya
kacağı;,. Bundan kurtulm.Ya
cakısımız. 

Müttcl:k!erin 'bir intikam sul
hu hazırladıkları d>oğru değildlr. 

İsükbakle bütün Alman hüklıme 
tinin har-be gimnesini topvekUıı 
irrkı:i.n haricinde bıııakacaoğıız .• 

Terkos Suyu 
C ı inci Sahifeden 04\vam) 

K~1tucutar ara.s.ı1'<laJc1 ŞQb~n tak
,tyrıst dıcı!ayı9i-YU:- yarınJ<i Pı-.:rşı'ftlbe 

gür1{l srı~ yirmiden itbaTen Cuma 
lllın<i o•ı.,,.., kııd:ır 7.eyrı>lc, Kıilçill<

paz1r, Yemış, Emlnönoü, S'ı"'-e<ıi. Sul
tıs.n:ı.lnr.ot, Kumkapı v-e havalieinin 

ıe :'k<Js su !arının kı•3'1me.oi il'*- mllh

tıeme! cti r. 
!>lğer ta.-.Itan Bf'Y-OZıt M<')'(laıuı>

d1'n 'I'ilıtıeye kadar olan oaddı> a.tıılı-

1la ç<!"-rileccğlndrn yaTindan ~ .. 

buradillı.i na.lloalı ""111 borularının 

:re ı-l e ıi değişi.,; J ['CdtU r. Bu ır.«Jnase.. 

bet.. e Ha kal1 suyu alan cmn'f.ler ve 

ı binala ııa ytm'li gün kiwiar su veri le
IT'jyecf..~r 

Şehrimize mühim miktarda 
gıda maddeleri geliyor 

(1 mci Sııb:teden Devam\ 
raııdan sonra <.>skı kalabalık ve 
il:ıareketJi halini almı,ştıT. Bir çok: 
tacirler yeni kararlar ha.kkındıaı 
daha tal'silatlı malümat istMnek
tedir. 

Yeni kararın tacirler üıermde 
uyandırdı!{ı büyük memnunl'Yet 
hıer .günkü toplı.ntılarda :zhar e
dihnektedir. Tacirler Anadıoludan 
ve Tralcya mıntakalarından muh 
telif gıda maddeJ,eri getirmek ü
zeı-e muhabe?'E!lere ve sip.ari§Jere 
'başLamışla.rdr. Bir çokları istih
sal mıntakalarına adamlar gön· 
ıdernı~ir. Bir haf.aya kadar şeh
rimirze mühim miktl<da gıda mad 
desi gelerek boma.da serbest pi
yasaya arzedihnesi beklenmekıte
<lir. 
Diğer taraltan bu sabahki ba

zı gazeteler; AnkaNdan aldıklar• 
ihaberlerc at.fen makarna; b skü
vi f.albrikalarile p:ıstane Ye bÖrek 
ç ilel'in, ekmeğin vesikaya t.abi ol 
madığı yerJCTder. un alaTaık bun· 
kırı bulundukları m :nrakalara 
soksh;Jcccklıerini ,.,. bu suretle 
derhal bisküvi, m.ıkarna, pasta 
V<' börek 'mdatı= ba•lı.ı abile
ceklerini ya:ı:ınışlardır. 

Alakadarlar nez<ıınde yaptığ1-
mız ta.hkikata göre ve evve'ıce de 
ya:ııdıığıınız gfüi makama. ·biskÜr 
vi; p::sta ve börek ;malatı koor
dinasyon hey{"tl kararile mene
diırnlşri. Bu kararnn kalktığına 
dair de yine koordinagyon heye
tinin karar vermesi liı.zımdı.r. 

Halbuki henüz böyle brr kz,raı 
yoktur ve bu husıısta ven' karar 
çtkıncıya kadar da eski memııui
yetin devam edreeği tabiidir. 

BİR TEREDDÜT! 
Satışı serhut bırakılnuş olan 

:maddelerin kaça satılacağı ilk 
giinlertie pyıı.;~ :ı. 'bir tereclıdüt 

hwule getirniştir. Bu ara bazı 
tacirlerin çcı.irıeOOk salış yaıpma
dıklarıı, ba;;ılı.rlllUll da JÜ-kook fi. 
ati.ar i:ı: emiye k.a]k.ıştıklan görül
moeıkteddr. 

İstımhul t:ı<.irleri bu halin ı:esıni 
ınajkam'.arın :miidaha.les:rıi ceol>et
meden halli ve etkıoı:arak saıtışı 

serbest bırı.'kılan maddelerin ka
ça sa't>hea~ını tesbi t için arala
rında lx>plac~uar tertıbıne başla
m"ilardır. İlk olarak zeytinyağ 
topUıııcı \'I! mi!staıhsiller i toplacıp 
ekstra yağları yüz otuz kurı.ıqtan 
faz ~a satış yııpınarruya kıaTal' 
vwmi:şleırdior ... Fakat evvek:e ree
mi fiat 123 klll'lltjtu! - Diğer tacir
ler de zümre zümre t.opı amaıkt&
dırlaır. 

VALİNİN SÖZLERİ 
ALU<:ooartm tacir leri'ln;zi.n va tası.. 

daşlık hukukııııa ii:ııa.mi riayet e
derel< da.ima doğru yulda gide
cııjtlerine emiaiirler. Vali vıe Be-
1.elye Reisi B. Lut.fi Kırdar bu 
mevzuıda dıemişti!T ki: •-Her sı.
ıdta olduğu gibi tacirlerimizin 
de vatar.daşlık veclbe ve vaııiıfe
leri halkıkmdaki duygulan taı:tiz .. 
dir sarurını. • 

İAŞE KONTROLÜ YAPACAK 
Z..AJllTA MEMURLARI 

İaışe müdtırlüğü v-e fiat miira
kalbe işlerinlıı Belediyeye devro
lı.ıııımaısına bu sabah da devam o
lumıruştur. Vali bu saıl>aılı da i.aşe 
;müdü.rlüb-ü binasında ·bir n-Oddet 
çal ışın ıştır. 

istacl>ul z~asmm müılııi:mce 
bir kı:smmm yıalnız iaşe kx>r.:trol
lerile meşgul olma!ll muvıaıfik gö
l'i.ümiiştıiir. 

TİCARET VEK1L1NtN • 
TEDKİKLERİ 

Anadolu Aje:nsmm bildiırd~e 
göre '11iıcarııt Vekili Behçet Uz 
di.iın de hıınirde tıedlaiıklıeriı de
vam ctımiş ve bors:ıda tilıccırrlaır, 
sirnsarJarla gör:iışmüştilr. Tüccar
lar l:ıımir borsasında tezahüra>tıla 
bulur..muı;lardır. Bfüllhare kay· 
maı.ltaınJa.r toplan tası'!lıda 'bulwr;a11 
B. Bclıoçet Uz ilzami tnsarruıfa r) ... 
ayct e<Jj ınıesi icııp e1ıttğini söyle
m~ ve ekmek 1.ii.yininin üı:; yüz 
le beş yüz grma arasında tu~
rn:ısmın gözödinde bu lımd W"Jtl. 

• , ... .::··r.~-.,..- ..• f'"...t....,,,.1..: .... ~ 

~~ Dr. İbrahim Denkt:r '~ 
~ 

m mclan bahsetm :;tir İ2lmirde 
p.irinç fiatları yüz elliıkn )._,imiş 

• -beş kıuruşa düşmüştür. Sabun a
milleri de fiatları bioraz u<:urdaot
mayı karar)aıştl'l'mışlM'dır. Anadr>
luda çiftçi hi.lklımetitı istc<liğ'.ııden 
fazla maılısulü hükiı.me\e şevke 
veııınekılıedir. 

KARNE USULÜ EKMEKTEN 
NE VAKİT KALDIRILACAK? 
Tiıca1'e't Vekili yıırdur.. muhtelf 

yerlerlıııcle hı.t>ubat sıfdku matlup 
~e yüıkselince eılmıek işinde
ki talıdfüer ii2ler:nddd_ y<eni ka
rarlar alınması miiımkün olaca
ğlJl.1 da 9Öy !emiştir. 

K6mlr Beyaanames 
11 ınci S"1ıiteden Devam> 

Bunlar yüzünden aı;ıl ihtiyaç sa
lhipiıeri kıöınü.r alamamak tehh· 
kesile karşılaşınışlsırdır. Eti!OOnlı< 
tarafmdar.. bastmlım yüz bön be
yanname kııim1len W.zi oluııdu
ğundan ibu vaziye't kar§ı.'iRlda ye
ni beyanname tovııi oluı:ım.'.lallası 

kararlaştrnıhn.ıştır. Çidııku beher 
bcyanna.me için birar tor kömur 
iSlensıe yüz ıbUı. ton JWmur Wvrmi 
icaıp edec0k:1ılr. Ilallbu:ki halec i,.. 
tanbula ayrılan miktar d<1ksao 
bin tol'dur. 

Söy londiğine g5ı c barzı halk bir
likleriııi n beyann;;.'lllleleri MJti. 
kart yapınadaı:: ve lbuııııların CV'

vek:e kömür yak>p yakımad1ğıru 
ve nihayet hakikuen kok kömU,. 
rüne iiüiyaeı olup olmadığıru acı 
lamadan tasdik etmeleri de bu 
v~·et.e sebep o'ıınuştur. Bu aa
'bah mmür tevzi bürosu müdürü 
Zekeriyı;dan ald:gı1nız m.alümata 
göre bu vazo:yet Ankaraya b>liii· 
rihniştir. İstanbul ihtiyacı icib 
yeniden kömür ahsis oloom
ktJVVetle ümit Olunmak.tadır. 

Mısırda mecburi 
askerlik 

Vişi 29 (A.A.)- Medbı.ıri a,,_ 
ikerliğın i1lıdas edi.lıınesiru 1S1i'YeD 
lbir k.anun layihası yakında M.,u 
parlfırnentosu.na tevdi l!diLecektu. 

'Mıııır ordusuna verilen vazife 
ler:n 90khığurıdan ve ehemmi~ 
t.i.nden bu tedbirin alındığı söy
lenmektedir. 

Tarihten Bir 
Yaprak 

(2 ine• Sp ftoden ~am) 
nun attığı bir tıcok güllıe, Venedik 
amiral g<-misiıııin baruıt anbar.ına 
isabet etti, MoçenigQ, erkfı:ruhaır.. 

bi~e b&ıiber hıavaya uçup par
çalandı; h.av:ıya 'bir ateş yııma,ğı 
haliııııde !ırlıyan gemiıııin krç par
çaı;ı, aır oıaıclaki iıkinci anı.'r al gemi
sıintn ıbarut aabarmn üstü.ne düş· 
tıü, bir ilti saniye soıı.ra da o gemi 
berhava oldu .•• .3 u, muhakk;ılk ki 
l::>ir mucize idi!. Venedik.Jiler, deh· 
şet içimle gerı döndüler; \ıu, Ve
ne<hk deniııcilJ€in-c öltlüırücü b'.r 
d811be oldu. 

Büyük Veııi.r Köprülü ME.>bmet 
P~a da, herşeyden c vvel, boğaz 
ta.1ı:Jcimatmm, Türk-iye içLn !ıa)'at.i 
bir mesele olduğuna 1'-.ara.r vaı:di. 
Kara Melımedin güllesi 1656 da 
patlamllj"tı, boğazın ağzında, üci 
Rumeli diğeri An&dol'll y alk:ısmckı 
iki yeni kamiıı tem~li de 1658 .dıe 
atıldı ve inşaat, geceli gündi.izlii 
devam edeıvl< iki yıl içinde biti
rilcli. O devrin ağznl.a bu kale
lere •Yeni kaleler> 00. verilir. Y&
ni ıka\eleıre, e.n büyük toplar kx>
DUlclu. En kıcyımetti topçular bu 

'ka.lıelere gönderilrli; ve bi:r boğaz 

mııhafa2la llnıın•ırıda.n.1'8ı kuru.ldu. 
Devrin H ükü rrıdan Dördüreü 

Ma.lm.et, Yeni kaleleri ziyarete 
gittiğind.ı, rnaiyetmdeki saray :zıa
•bitlerindeon, Padişah n hususi ta· 
rihini yaznrzya m=uc Hı:ıs odalı 
Ahdi ~a, kal.eler için şu tarih 
beytini söyledi: 

Bı.Eıır bu kal'anın her bıil'ine 
tarih ey .A.lxli, 

KiLidi ~ İstanbul, seddi pfiltı 
Sultani! 

(Sene 1071 H.cri). 
~~ Balıklı Ha.<ı!ıııne<;l Doh;Jiye Jll[üte- ~~ 
~..._ hrun1sı He-r gün !'l'&at 15 den son- .: 

ra B•Y"ğlu - Ağaoamii, Salll- ~~ 
ağacı caddf"si.. Çüp .lkçrşme sokak i 

~ . 

Bugünkü, Sedd' ll>alı iır ve Kili· 
dılıbah•r fatı~ı· '. ... wa:n, isim1'eırini, 
şair Aıbdinm bu tarih,; beytinden 
alt:nl§la rdır. No. 13. Tplefon: 42465. , ; 

~~~~~~~~! Rqnd Ekrem KOÇU 

AYAKKABICILAR CEMiYETINDEN: 
MUKAVVA TEVZi EDİLECE T R. 

K"'"'1.f ve l:am'roci horlç bili'ırnum Ay-.t>ıcı <tU>'alklr!Kn 942 - 943 8fl.. 

nelıeJ11 Unvan ~, Polis Bey>nrııam r P.ofl<>rl, Cttnryet Cüzdam ~e b r ·xı. 
8 Aıt..stcs Cuma günü aqa<nına !<ad&r bcr 1'iuı oaat 13 il& 18 arao.ı.m. l.;emi
-ret Mrı1<....,,. uıOiNcaatl&rı. 
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r·-Eh-lis-anb;rihK;;~;kKıi:~ -Ar-sı-an--
"'----- Yazan: M. Sami Kara yel -J 

Emir Yusuf Bağdad'a girerken efendi· 
sinin ölümünü duydu; Ha:eb'e çekildi 

ker vardı. TulU!j ordusu bunları 
hmayca pcrı;.an etti. Tut~uu kuv· 
vt'l.i de bin ııefere baliğ oluyoııdu. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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1 2 3 4 
1 • 

s 6 7 8 9 
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• 
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GAYRi MENKUL 
ATIŞ iLANI 

Kadıköy Sulh Mahkemeleri 
Baş Katipliğinden: 

• 

0 "Ü S. h,; .,... .eı İ' ·~ li, k. f n-nL-t It Mu"-"lı.IJ •r Altan ve 
s -(! ' üıtıJ •. ..:.tl'J, Rt'"'-1.<l Se~ Rana ~·~rdı)nrız. YlUUt Kenan, Melaha.L 

... ..L'-r Keuul 1'·.ın~can. Faruk Tunçcan, N-cı-min Güler Tu.nçc-~run ~-

Üsküdar fcra Memurluğundan: 
i GAYRiMENKUL SATIŞ i'-ANI 
1 Ahmet ~ade Mehmet Rızanın Ra~ı. S· ffcte ol~" (689) ,ira 5-0 k ınıŞ 
borcundan dolayı mahcuz bulunan Üski.idarda Hrınza Faıkıh ma:I .csı 
Aziz Mahmut (Ef) s0kağında .kaın ve tarafları Hak~ı (.I::f.) ve J IJ!.1 
(Bey) ve Tevflk Paşa ve Kamer Ha ı m ar"'1ları ve Hau Ila'n.J 
mew.ilıi ve Cemal (Ef.) aroası ve Hacı B<: bıi'çesi ve !arık ha, ,e 
Mehm~ (Ef.) ınıonzili ve !bahçesi ve llol.I nx·ı,,'li ve ta"kı am tle 
n.ehdut Haremeyne mülha·k \"e Rodos :lhmet (Ağa) \'e tabağ .ıde 
(Hacı) Mustafa (Ağa) nıkıflrrile sırf n:iıllk eeki 2, ~. mıi:kerr , 2 
yeni 4, 6, 8 sayılı ve tamamına 3 yerr»ıılı ehli vıikuf tarafı dan 
(3888) lira kı.,ı·mot takdir edilen elycvnı c.:ct.ı 8 .:-<o.lu ahırı mLi~1t'lfl!il 
6. \'C 4 N'o.lu m<ıabıclıçc iki l:ı~i' hancr. • ıbo!'Ofl, Mt.'hmct Rızaya a.1 
hıssl-den 180 vakıf hissesinin ve 96 hissPden 36 sırf miilk his<:>s>nin 
Bıiağala yazılı şerait dairestıxlc a.ç>k art•nwa ile paraya ~evriLrn"' .e 
karar vcrHmi!;tir. 

Bu sırada Aksenkar kerırlisinin 
taraJ.ını terk rle Melik Şahın oğlu 
ol Tutuşa ka"*1 )-tirü)cn Ber
l<a)ı·uk taraf.na gcçt.i. Ak...--cıı.karuı 
çe'kıhnesi üzerine pek ıayıi düşen 
Tutuş alel8ceie Surıycye avdet" 
r.rcbur oldu. Mısır or<lu~c. burada 
Sur c.varla.~.da bil çok t~rilıat 
) apıyordu. Ağlebi tMirr.ale göre 
l'\"\·eke Tutuşım tahtı hü:ıcrmine 
{ll.fIDIŞ olan ba şehir ı.f151rlılar ıa
rafı:ıdan is.ırdat Nli:ldi. 

• Tuıtu:ı memaH!aine avdet edince 
yeni oırdu topladı. Sultan B~r'.lcya
nwun Emir Bıoığa kwmanldasında 
Jr~ndan gıindcrd.iği ordu ile A.k
ıenkarm. Hal<ıpten çıkardı.ğı asa
kıre karşı durmak mecburiyeti j 
Yardı. Bii.tiın bu as~ic Halepten al-, 
h IY><'n.ı:il m~a{eıde Telsultan kur
Wnde Sabam nehri sıtlıillerinde 
hrargab •kurdular. Bir muharebe 
vtı'kua geldi. MtJbarebe e;;nasında 
Ak-senkarın ordusundan bir kı>rnı 
firar ederek Tutı4a >ltihak etti. 1 

Bundan dolay, Ak:senkarı.n d~er 
•skerJeri geıileınıye mecbur oldu
lar Bunları toplamııya teşebbtis e
dl"n Aıksenkar esir düştü. Tutuş 
oııu derhal >dum etti. Kezalıik Bi· 
:ıanı da katlettirer-.?k memleketle
riıı.i ele geçirdi. Bu suretle Halep, 
Haran, lW!ıa ülkeleri Tut~ tabi 
oldular. Esir c-<lilmiıı olan Kerhoğa 
da Hımıusta r.apec<lildl. Bunun ü
zc•i:ne bütün Fil.İbtin, Dı:,ı.anbekir, 
Ilolat, Hemedan Tutuşun tahtı 
hükmüne girdi. Halife Müstan~ır 
Billa i61.1ımiyet merl<e'Zi olan Bag
dat şe!ırmcfo Tlm11 namına hutbe 
o<utmıya raı:ı oldu. 

Berki) arı.k Walı.rna kı:çtı. Am
casını Azerbaycana sahip bırakt;. 
'futu'] oraları tahrip ede. ~k Raiha 
§ili ri üzerin• yfa·üdü. Yeni asker 
topl:ıırn ; olan Bcrkiy arı;k bu ~e
lıir kunbünde Tut•;~a lıocum etti. 
\'u ·ua gelen mtJbarcbede Tutu~ 
rna.Atul dü ;t.ı. Ba harplrn evvel 
Tı.tuş Emirlcıir.den Yu.;ui namın
da birini hu!Leyi ke!'ıdi namına o
k, ımaık üzere Bagdada gönder
n:cjli. Yu.suf civarları tahrip e<t.ti. 
Bağdada gire<·eği sırada efendisi
n.n vefatını haber ahnca Halebe 
çek.ildi. 

SOLDAN SAGA: 1 

l - Bir mı 'lab.')rt: vasrlll.ı.ı, 2 - 1 
Sanat, Ku..,ot,.;: ş\.h ... 3 ~ Yol, Sa:;ıh, j 
4 - Tt.rtl t\"4 __ 1 Fı~..ın.:·~z Jti.>kUn.et nli.'.l"- I 
kC7.ı1, T ""il \1 ,Üj't t, 5 - Blr e,-.. . ._•Ikl 
g"'1cn, K: rağ 11 vavn;,ıı:u. 6 - F~lo, 

E:ıafrd <1,şı Tanı 7 - Bıorç}ar;~ıcak 

ola.owı at\ldığı a~ı .• , E\.n ıfu,t.Jste Et

Ta · e • K m 'r K10"'.Jk, ~ _ Xe>ta, 
$İnl .. w. 

y'an '~ ın Jşte:-elken rn ıl2.saıı•ır bu,und · lan Kad •• ,öy Kız l:.Jprak Tuğ

.L&IC~ llc..L"• l\l lo!fa f ınt..ı~l!€sinin eı:St.1 Ereı.köy ca~>&I yeru F~ner yo
lu Ya; er ağ':ı sdf.::a ~ın.Ja ıı.,.< 44 m~e rer yr•"li 4 No. ııe n1u~~am \. ... 
b:r rnf'tr'I' irti!.·unda temı:ı-1 duvar!aıoı ilz" ·1ne ır.ş;ı t'<11l.ı:r.4ş bodı'Um k.a
~n naada. iki kq,\zı olup C'f" nan cı.o -t co:"ı , ~rf çat al!ı ;tnd~ odas1 nı. 
b1r ı&Ola, bir fU.S\l h:ınn, b.. heJ.:l, b!r m:ıtuah. ocı :nl ' ve k&Th.i.t'Jük\eri; 
e-l~lo:"k v~ tf'ı-b:>s iıt)'u ~ı.satını ha\"İ b;r .bap Ah,,a.p hal)(' ile 90ık.ağa cep
h .. ~ tı:h1• f"!1 4.3 n"'.1'1ı•c gcnişliJ).nGe v'.! tapu ~ft.,)·d.na ne:ızc.uan ta::r..amı 

b<.r döntl n 223 a~ın ml'd.ta .. Jn<.la olup iç<'ncle oJ"I be" y;".n.i kü'W.k blğ 
miit<'aMd cf"'\-'iz inc:r, elrra e~, bnd.ı• 11, dut, aY'·a, fın<lık •:l" saire mı·y 
'c ılı; -ı.;ları b;.ı.İunan. bah.çı.:.si şı;yc1u.nun ıtaı,.,.;,.ı. z.ı,,nl1u10.1 '.l ~rttu·maya 

K.v:ınuhnuştı.ı.r. H~ne-ndn bahçı~ilc b:ı· iii.tc- nırha::n..'l~ı·n kıy l.•·tl: 3000 üç 

Vaziyeti hı;z.ıra.sı: 
4 No.lu hane: Ahşap sok-ıı& kapısaıd •. n girildi.ictf' zc ·ini kaı-ruır~'l 

bir antre üzerinde ıxııbôt mermer aynalı muilluk n ırermer el :ıı<a• 
ma malıa!l;ini havi zemini karo.;im an dÖj'(?li büyıü'k bir ~ E>ır. k "'iaf'J 
ve zernani 'kıarociman döşeli bir taşlıktan kapı ile .ııfril r Bir ,'t>fa u""" 
rinde ikii oda ve bir hela ve IJodW"urr.a !nlI'r mcrdivP.J1 vardır. 

Birirııci kat: Bir sofa üzerinde beş oda bi-r hPi<I n 7.".':11 i K • ısi
man döşeli renkli cıaımlı camekanlı bir çicekhk vard·,,-. Bu ka· '.2.hta 
böhne ile ı:kıi kısma tefrik ed'ilm~ olup zemin ·katından r. r ik·i k..ıma 
ayrı ayrı ınıcooiven wrdır. 

Berk.iyam':< amcası Tutuşun A
ızerbaycanı 2apletmi~ olduğunu 

haıber almca Erbile müteveccihen 
tıarcketle orndaın dii;ımanına karşı 

yürıldü. Maiyetinde ancak bin as-

YL'.KARIDAN AŞA(;.IYA: 
Tutuşı.m ilı oğlu kalrr.;ştı. Biri 

Rıdvan dlgcri Dekak idi. Dekaı.1< 1 - Td. Cen<ı<!e b<t<ı·, 2 - Topr<ı-
ğa. ~uta tl~ ktli~). 3 - H~ ... ..:ti:o 

pederHe birlikte AzHbaycana git- &J.ı;i, 4 _ Yma, Nota, Yavnaıc. 
miştı. Rıdvan Şamda idi. Iraıkta 5 N.,tıı, Çok.al, G _ Te'sf bedava 
harbe gitıniye hazırlanıyordu. A- se7atıat l•>t<rr<..ı, Fir~vo.ın iıı:ni, 7 _ 
lelacele Halebe gitti. Burada Ebül- Asik -rui=, Ö<~>M, 8 - Sor.-
kasım Hasan namında H&Nemi r.ıc<ı:>, ~ - DurımT. 
bir ~mir kurrıö.nda ediyordu. Tu- !'>UN.O B·ı,möc&mı:wı 
t~şun bütün Ernirl~ri hatt:. Deka.k Hall•dUmiı Sekli 
bile Rıdvaııın yan;na geldiler. O 1 2 3 4 S 6 7 8 9 
zaman bu şehirde Ebu Talip ile 1 G A Z E T E • A K 
Behram da vardı. Bunlar da Tu- 2 E L A 9 F. z E L 1 
tuşun çocuk.1<.rı idiler. Rıdvan Ha- :3 M E L E Y İ S - -R 
lebin ha'kiıu; olan Emire birçok 
iltifatlarda bulundu. Bu sureUe 4 İ B ·• E L l M E 
Sultan olarak tanınmayı ve şehir- 5 A T A L E T 9 M 
de namına hutbe okunmasınt te- 6 U R A L • R S J 
tnin eyledi. · 

~'ahrülındik ltikabil.e yadedilcn 7 Z A L • M E. D E T 
Rıdvan Halebi bu suretle temin 8 A K A R A K • M 
etti.4cten scınra Diyanbekir dahi- 9 ~-·l K E L 9 S A Ç 
!inde Ant.ak\2 Enıiri Yağsi Seyan ı -------------==--1 
vanında ol l!u halde ycla cıktı. 
Gırlip Suruç Ş('hrinl zaptetmek fik
rinde idi. Fakat Sekıınan denilen 
bir Emiri daha evvelce burasını 
:zapteıtmişti. 

( DPVantı VM: 

Teknik Okulu Satınalma Komisyor.u B~ş~ 
kanlığından: 

29 T emmzu 1942 
ıa.oo Proçam ve 116ml elı.et S.at 

Aya.rı. 

J2ı9/&42 ta~-iıh. Çar;al't"'h:? giinC sa.at 14 de İ!tantıı-1 Gdır. yu:!lda Yük-
ee.Jt :-.ıUhenıc:!ls ~t.Jcteb. ek.'>fitn1r ko:nc·oronu o<larnıda ı319.Z6> :-ı keşif bııdr?Ii 
Yı!ıaız Tekn O:i.ulu.nda mecra ~n1iri at: k (•ksiltmPye kon"l. uşt_.r 

.!'\1-ı..kavcle, e&:j.I tme Barım:lırlık İ.şJ t-f"ı Genel. hususi \;tt tt·ım .pı.rt:ıa:-:ıcı~-
,; p.""'OJe ke if .u A "!~ 1.ı na ır.r.•:---t;('T""i diter evrak Te ._, O.t l roa J:o.1 · •. 
Cf'k't· oıa. 

'f··vak1I.:ıt tt•.-ifı .. ~ 4G.47 lndır. İtitek 1 crin e..ı az 500 :· ~ ~ :t bı.ı. ··e b, "
zPr ıS yap~ı!Jrıa daıir lria:re!ı• :!ldcn a1mış oli ğ:ı ve .. ikaltır~ ~ "'"l İ.-rt.ı:ıb .1 
\: ıl..tyetine mUnıC'aa.tla eksiltme tarih:nd ~ r: ~t'.f gflr.lrri hır c t3 giin ı:'\\·el 

a1ır::n14 Jl!hliyet ve 942 :rıhna ait Ticarı't Odad>ı vr·sik L"'l:ile g,· mPlcri. (8VUO) , 
MÜCEVHERAT SATIŞI 

18 03 

18.45 

19 so 

19.45 

Mü..!<: Ra»yo S:ıl~n Orktstra.. 
ıı. {NJ>ad El~ İdim Ei:ıde) 
11!' zll<: Kadır.laroan F•sıl 
P.lx.ıg r;;mı, 

?ı! •n lrkl>-t Sac..t .,\yarı vt AJlıiOI 

lla.bcı "~"'· 
Se~· 10 D 1ı.a. 

19.Sö 1.fiıt:~ "".:. T J b r Ikl Kezrec ... 
çe iJ.e Saz. &~·:·sert. 

20.15 n~.dıyo (}a,ı;.e~. 

20. 45 MUz · B'r '\tarş Öğrc."'liyo-
nız - Ha!l.ı<tın Marşı. 

21.00 Zi aat T~kvin1ı, 
21 uı Mu~•<: Fasıl H<'Y'e'tl. 

bm lııir3aır. t 

&it; E"\ af \'"t.~ ~i!tıh vaz'ı y('dzabrt va.-:-nkru>ır.da ve kes!! raporunds 
yci.zılıe. .... Bininci ac;-.tk arttırması 21/8J9t2 tarıh..ır.~ tı>i-adıfıf e<l"n cuma 
&:t.nü ıar..t t• dtın 16 ya kıada.r KB.d ;.ı:öy sulh mabken1.c i kclı·:11 odc.s1nrln 
~aı.p n~inde- ya.pıJaca.1t.tır. Aı-ttııma beQe.Jl nıul\3..mrnen kıyrıH~t.aı 

Ytiııdt' )'(llıııı.İ§ be(Onô bu!m.ııdığı taı.;dü>W> en ııon arttı"~n:n taahhüdü 1ı<ıkl 
kalmak Gzeı-e mfu:ayedt< on gün uzatılarak ikinci açık uttınnesı 31/8/ 
942 l&Ahıne mü.•.ıd 1 pmaı:iesi günü ır.uıt u den 16 ya kadar icra edi.-
1•""'< en ok .,-ıtırana k•t·ı olaraik 'hale e<i•ıe<EKtôr. İfuı1" günÜ!lı(Y lte&r 
b•t·.;rn~ w birik.ecele lıOna bek-diye vergileriyle t'Vk•t icaresl h~ 
!ara, 20 ,...,,,,j;ıc t.a\·iz beıdl<ı·. dl'Jı:>J;yc rusumu, lh:ı!e p0lu. tapu ve Jr.ı

ıia..tro Mt'9!.arı nl'lişl<>riye ai.Wr. A&.ırmaıra iş~ı'ak edc·ool< lciınoe
lnic m.>h>mmen kliYmelin yii7.ıde Y'Od; bunlu nisbetincle poy akı;<><shı; 

veya. mılli bir bankanın bu nisbell.e tıemô116t melotubunu vermeleri :;art. 
hr. D>ale tııedıeMnJ.n gayri meııl<ul k~c ihıtl.:> olunan taar(ınCan cleı 

b.ı 1 veya v<>rilecı'lc milhJ<et 1çmdıe mahkeme )Uı"8$J»a öd~e.o> mecbu
ı-Kıir. Öclemnedlğ! takd;rde lha4ı fE>ll:ı edilr r('Ot ;.,,oo.S:nru.n evvel en 

y;-.. tei<litle bu un:ın ki<rı<;e arz e'ın!ş ol<!ugu iıfdPl 11'• e.lmajp raııı 
ojru- Sr ona ihiık edilecek: ve o da NIZJ olm.ae Vf'Ya bııluna.rnaz.s.a bP~ 

"""' yedi gün müddetle &Çık arttı.,.,,,aya konuJacal<tır. Yaı>ılaoak ilan 
• • :.kadarıara tf'blııt.: edikniy~oeıct ir Arlt ı:-:r.a sorunda en !:Ok arttırana 

kat'! o.'arıik lhale cdijeoek ve her iki hill<lo biT\ncl ilwıh' edil<wı kim,., 
W ıı.1-ıal-O araaınd&kı faıidan ve zaMırdiın mesul tııtuk'caı5ı:t1r. İha.le bedr 
!a!in i1° ge~n giln'.,-ın yüzde beş !aıZi ~nca !ıalome hal'<'! k-.:ıı.naksızın 
1ıııhsil o~unacii.kfır, İpott'k. sah:bi. al~caklı J ~ sara .... ruı.-a ın \·e ~a
m*Mıt mı(l('hUl olup tapu kıatrdıoo na.z.;.ıran ipotı>X alacak ı~ı göıiinıe'l 
KaprıJ. kızı Gümil~an Aranuhi !.fatiltin gayr: m."n.°ıtul üzerındc.li.: h.ak-

la~ı. talı. ve m;ura.fa. vesalreye daıir olan ~rın1 fvmı!o rrlüsbtte
Jeriyle il.in tar.;hl"'"!dım i'tibıa.rıcn on beş gün L;in1e ~tış memuıı.t ~ul:man 

m.ı~ baş kJ.ü·bıne biJd:rmı?leri ~~lz:mdır. N.i. td.kdirde hai\a.rı tapı... 
sici~ ıeri.yle ab,t olanı338nla satış bEdi·'l~nrn payiio.;1rı:1.: • .srnda"T\ haı\ç bıra
lu}aca•kLaı'C!ı.r. Müza~e iş~ralk <ıden!eıon büt:Jn il<lış fO!'!larını ka
bul etır;.ş "-e f\"\""C-l<. 1'n öğren..Jtlş ve bt-Jerek gayri m~ı:ı.kı.ıl, t.a]!p bulun
muş 01.cı\Alarl tıdd··diienıc son1·a-!ruı i'Uraz!a.rı mEsrm.ı olaımayacağından 

töliplıPM sat~ giınUncten eVlı·eı g~ me:~:u.: J gl."'ı.ip gOOn.'t·leri vı:l .tazl 
ınahmıat aln..a:t istıeyenleı>n 942/38 No. ;re mıı.Jıkemr başk.'ıi;pl;ğ;ne ın~
r<ıcaat eım,,.lf·ri ve Gümü' ~-\.ra.nuhi ıı~tiıte de tebliğ nınkaımına ka-
m olma.'< .nere •'an alı.nur 942/38 

Bodurum kat: Zemin katıtan m e,-divımlc inilir. :\!alta diı)el. ta ı'it 
ve l:>ııtlıçeye çıkılır kapıısı olııp odunluk "'' kıiırürlüeti ihti a et.ı1ek· 
tedir. Biıııaya mutıtasıl v-e ha·rkinde beden duvarları taş münherlilıl 
mutfak mahalli vardır, 

Ev.safı: Tl\'>an ve kapılar yağlı bol~ a vP d~\·arları kı"m~n yağLbc>
yalı v-e üzeri alaturka kirem>tle mestur olup bo<ltırıım 'e 2C'm!n Ita1 
ka~gir ve bu ·kııtlar>n penct>releri d=.r p:rnma~·dıdı: 

6 .No.hı hane: Ka.p>d.an girildikte bançr olup burrda" t<'krar 
dın·arla tefrik edilmiş haınenin bahçesine girinr. 

Hane: İki tarmı demir p"'rrnak lıklı mermer merdive 'le ı: ,;.;,J,r. 
Zemini mermer biT taşlıikta·n girild;l<tt>: 

Zeınıin lmt: Camları kısmen mevcut cam<?kanlı bir salo Uzcıru:k 
altı oda ilkıi büyük yüklük ve .wmôni ·kııımın <:ıni dö~eli n •t•rmer rnus
lı.tk ve ta.şlı iki hela vardır. işbu salon lkiye tefrii> edil ı 1t'r. İ:ci trr 
raflı ve sahanlığı olan merdivenle ·birinci kata çı.kılır. 

Birıinci 'kat: Bir sofa ve bir salon ve altı o'ia, iki hvla \'a' Iır . 
Bodocum kat: Mermer bir ta~! ;k üıc·r>"<le i'k hcLi, sab'.t <Jıılap 

zemini malta d~-e1i bir oda, zemini knrn':lı \'lrııi d .. ~t·H ı; l--it rı , :ner 
teknesi olan yemek odası ve ocak t.crrrruatım hovi rnu'fa':, merdi· 
\"en, altı ve ilci oda ve bahçeye çı.i<ı lır. R' · .ıh ap d gerı tlP :r k<.pı 
·varaır. 

Evsafı: füna ktrgir \'e poyraz cilıej ayTica tahta ile kaplanmn~ 
bodurum ve zemiın kt~ p0r.cereler: demır pa:-m;.<klıklı , . ., dıi!er k:ııtın 
pencereleri k'lblil~m kafesli ve b.J<lurum i<at pencerderı rnerrr.c ve 
l:ıi.nanın fütü abfrang:ı k\;emitle me~t~. ·ur K~:- ı.r ve t;wan d" :ır
lan 'boyalı ve üst kattaki sah,, tavan!.,·: IT'Üzev·Hn ve yald·z ''" 
'duvaTlan kalemkar ve tavan işlernelm'"· Bin:ı ta·:nire muhtaçtır. 

8 No.lu mahal: Ahır olup sokak cephe<;; tnış duvar ve diğer ak
sam1 al,şaptır. Her katı bir oda ve hela ve :ı.1ıır m:tlıa'1i'lli lıav:i ':ıp 
ahşn,1 '"~ mı.ıht~ı tamirdir. Bahçed zemin vr kapı söveleri me.; ner 
ve mermer kurn11sı olan ha-ratp hamam mablli ile ittisalinde h .. rap 
a%ap ,.e bir -Odası olan rnaftıal ki. 1'u kın-na nmtf.ası1 su h~ıınesi \'ar· 
dır. İJbu binaların al"ka ve ön kısmılarında bulunan ba!Jıçe k=·ıoı 
münılıNlim duvarla tefr;k eıdilmi~ olup IT'e-tıı'.ık biı h~ vuz ki üç lk-.>yu 
ve sek.sen kadar eşcarı mıüısm!i:resi nı<"dJT. So~ak cephesi duvar ,-e 
aıııır ve 4 No.lu hane ve baiıçeııi.n bir ta~a.fı duva!I" diğer taraiı da tel 

1 
. • . . ile çıev.rilmiştir. Ehnalı sı.ııyu tıertiba tı ve boruları 'll'eVcut IS<! de tar.he 

stanbul Vdayetı Daıre Müdürlüğünden :1 muhtaçtır. Su ha=esi kahili 6tifaıcieçilr. 
ra - 1 _. e Me-cm.U1lSıı?~n lia1i ından 1 k: u 'M.esaıhaaı~ ıH: "(1.J -tnn\UDl!yeş.ı 22 55 tt tnUl"e:bba• .ol 4.. .. ,, ııı 

M•ı'l.S W3 ,.ye n• kodsr 12 ayı::.. nC.~asmın p ··t:ııı.n ••ne goıe 2~ Teır:;:e bina 8J mclre nııı a 1:1baı 100 mejremurabılıaı 6 N1>. 'u k pı ıle .r;ıen 
942 gDniındAn i"bıı.rPn 21 gı:n müdcctl~ açık ~"""iltıı.eye koııulmu-ıtur. "" 

1 
bina 38 metı·e murabbaı hamamın al·~ap harap TPalı•ll.i B4 mclr, ınu· 

2 - Mtcnıua. m a:ugı 3 ~n ço.~ 10 fo Ja olaca'k;ır. L:izunı.ı h~lindt> ek ~ra.bbaı 8 No. lu ahır ve rnü~tenıilau 30';' nıctre n1urablbaı musak"c,,.f 
o!arM 40. f :ırı. .. )'a k;,da: c.yr . .;..ıt;.,p hali .. "1-de ilJ.vesı yapı acnlil_. L:t !OJ'ınhla- bina olup 1848 metre murabbaı ba h ·e-l'r 
rın l:.c:<.:.ı.. •. cr:. c!~ m\,'l."!."nt:.a formaları gibi olacai<.~11'. İ . ·· ' 

3 H 
;-. .• , b ,. <l ct' •

600 
d'· 1- şbııı ga~·rımcnkuluıı arttırma şar!r«mesı 21/8/19·12 tan:h:~den 

-- er n-ııının o .. ı a c ı " u:. 't'b 038/30'> T Ü ·· 4 - i:ıa!t~ i\lnü 12.8.942 Çar.şaınba gii.nljdür 1 ; a.rf.n . . -1.., :No .. ile s~~ıdar icrki: ~o~re~:n.iın muayyen nucrıarc. .. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hfıkiıııliği~den: 
Ter&elerine mahkıemece crl(orulan ölül<'re ait muhtelif 

mücevherat rnahkcrr.en* tar31'ndcn İstanbul BPlediyeSi Me~t 
IT'e<mtır uğuında 6/81942 tarihine rr.üsadif Pe~ be günü saat 
14 ele satılacakıtır. Yek:t!e rin ye\ mi mezkfırda Belediye l\Ic
zat memurluğunda hazzr bı;l .ı.ıımalaırı ilan olunur ( 4118) 

21 30 Krnıue:t:v (Av ve Spora D~r), 
21 .4:5 '1'ü.zrk R;ya!;.f•hC1.'mfiur Ban- 1 çe 

5 1Rlipıeı'n v.ızdc yı•di breul<. hnıb .. yie 21' } " 25· . •· . . sır.d.ı herkesı'1 gı..ı-..>il»l'm<"" ı<:'n açt kbr I!anda ~·azılı 0Janl.ardan fazla 
- • " • .. ~ .cu.~Kınonatax- l" 1 1 k"t·· 1 .. ~ , , 

.r»."1 ın:ı1edi~n cv,,,·eı !\<Ialsandıg.J1a yat11·1lm2~1 kaıar.UJ.. mn urra ama 1s ıyen er, ışou şar ~L::ıtr.eye \·e 938/3001 dos_ya nunııt" 

6 · 1 1 · rı:silc memuriy«imize müracaat et melidır 

,~ DİKKAT! DİKKAT: DİKl{AT! •. 

a4ettln Kayna 'ın 
bestelediği 

do;u. Ş.:l: ih"1n Kiiinçe~). 
22.30 J.If'nılcık(•t Saat Ayo..-ı vt Ajaııe 

!labe-rlcrl ve J;ol"'..;alar. 
22.45/22.50 Yarınki ProgrOl?l ve Ka-

pan11. 

SATILIK 
BUZ DOLABI 

Y lll1l ' OZ•;-<•U"1 Fr. ,.,,er Marka beş 
[1)7Jt b •· b ~z dc.lcil.>ı s:ıtılac-.ı:~k.tır Ta· 
Jip)ıfl"ı.U 240H2 _;..;-o ya tı~ t>!on et.rn~
ler' 

- 'l'a:ıp.ernı ihi'.1 l' günü o <-•n 12.8.942 Çarşan"Wa Ktin;.ı. liaat 15 d~ Vil~·et 
~'"lasır.d.ı';( ı·~·.ı~nH' \'t" <ıı·u~~ .. ~omJsyu_~ıun .. ve şartrı._. 1neyl ö~·e:ın~.P.~ ~ 2--- Arttırnıaya iştirak lç~n yukarada yaı.ı: .. kJ~rrc.tin ;yüro .. ; 5 nitt .. 
oc her gı...;.1 \'l..ıye n~ t 1\1üourL..ıgünn _ ·n·ac~.ıtia ·ı. •78~1 betincle pe;,r veya mi"lıli bir bankanın ten inat mcktt•1)U 1ri.d. r•<l'lc

cektir. (Mad'dl' 124). 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komis- 3- l:po.tek S.'.ihibi alacaklılarla dtğc• awkadarların \'( ırt fal{ lrnkkt 

d 
. 

1
sabpl~r.ıillıı1 gaıyri menkul üzerind ek h~klarını husu.sil~ f&iz v ma<· 

yonun :ı.n • rufa rıaır ol.an ;ddialarını i~bu itan tarih;ndcn it"!:ır en 15 gtin çi. de 
Yroı.kule Gazhan~l'ındPn 72 ton Gazl"viıne k(..Jtt,'lun ıra. alıd b"Jlım3n mek~ ıe\?f~kt ~Ü~bitelerile birlikte m(,•mu ri)eti.rr.~ze ı. !..l mn C'Pİ ieap etler. 

•ı•o.:ı:ac na· • ç« e...s•llm~ye kon.muşt.ır. B·"h • ton kokun nakliye muham- · Aık~. halde baklan tapu sicilli ile sa:b t o~adık~·a '~t ~ ~ ~·'nin 
n1ez1 _bedrJ_ı .9 l1ra ve !k terr~~at:. 48 lıra 60 kw-uş~u:-. E' ıt.ınr B·'YOl!:!u İ-4!ik.- puyla.:tn1asınclan hariç kalll'lar. 
lJl c•ddei.• 349 num•.oca L..elcı Mu.ıMsOO<< .. i•g•l1"1' t.oP.an>~ <. o•ı""'""'d" 31/ 4- Gös' t ·1 ·· d t . ...,. k d 1 
71 942 

• 
1 30 

d 
1 

. · · ·• crı ~n gun e an ırmaya ı~. ra < _,n tr artt rma ~artn:ı· 
<.:uma gl.ınu ooa 13, a ya.pı acah-r1ır l!-.tC'klııa:ı.ıı bıı ı~ı y-:tpab·l~,(·ı'k (; ·i . k ... . .. 

n ALABAm>A REVÜSÜ BAŞ YILDIZI 

SA.I-1YE'niıı sizi ha)'rellerde bırakar•·k de
ncede güzel okuduğu 

_Jrabt;o· ..... ~t.e Y..L ~a ~cıh·µ .o-:.dtL'lcla;ı.nı E.r•.--ı1 :-·et 6 .ı.n.t:ı Ş<.ıl>t'den aiınmı~ "'-'""""3.k m s.n~ o ~m~§ ve luzumlu malurrı.a~ alır.~ ve .bunları ta~n,nl(!n kabul 
---------------!ile tcv~ik. "'Lı.nıc ·ı vı Yu.ktınıdc1 adı ge.;•')n ır.una beye yatırac~~.arı lLk te.ni- etn1ı~ ad \C ıtıba.r olunurlar. 

22166 ÇİYA ÇİYA - PORTAKAL türküleri 
Pek yakma, CO LUMBlA Plaklarında 

sat'-')a ~ıkı:--aktır. 

Beled:ye Sular fdaresinden: 

• 

7~ey,-f'lklıe Ku• ıcu ..ı.r a:·~ ~-t da. E'('~.k ,, t >.ı. ıy< ~ :.n li~"~· dolayı \y-
3-0.7 942 Pen,t be gı1nü gaa-t 20 den itibltlf"!l sı '; P-12 Cu a gurı:ı O;{.Eve ka<l;ır 
Lvrak". KilçUJ.:pB1:3.r Ye:rn.1:;;1 Em.ın<111u, Silfı<ı'Ci, Sultaı .ahmt:>t, Kumk.apı ve ha

~,,m MT"kns SUJ"U &ı)(W"IT3rnaık fut~.l3. ol<l"Ji,.'U Söly•n aboırf'i<'rirr.ize il-An 

RAŞiD RIZ!\ TİYATROSU 
Halide P~in beraber 

Haıt.»yedc, Bı•fvJ, ilah<; ·siııin A.lii.turka 
K.smJnci~ Ht:ı' geı::~ sa .. ı (21,3U) da 

B· ·en 
YATAKLI YAGO~LAB 

KO'\TROLORÜ 
K• -3-~"de 

Yar.ıo: R • Rı.z;, 

na! paro • .sı r.. .~uıy, 1.C' nlifu~ cüz.dınla!' !ylc- o·r te kıırr.ı."Jl');:\a mürcı.eaat~a.rı 5- Gayri m.enku'fı 1/9/19-1:2 tarihinde salı günli s~t 14 den 16 ya. 
·ve ~':'tlı.:_~·.t.., _:l<ıer gu.:.. ~I:.ıh:ı~ebı cıll \ten gv .... p ~~. ı\nıelt·ri. (7698) lko<iar Ü::;küdar icra memurlu:ğund a üç clefa b&ğırıLd~k•an ~nra en 

\/"], antuaııa ihale ediliı-. Ancak a·rttırrna bedeli nı Jı~mme~1 kıy· 
&;gı ... ry:-ı "' \,.. Kör tr Tt•santı.. Cc-

mjy<tind•"'· 1 ı Deniz Levazım Satıno.lma l n:<tı" . üzd<.! 75 ı.ıi bu:maz vcyQ 'a ,, . stıycniı: a aca., na rüçhanı olil~ 
~r .ıe ... ~~ "a~ r dJ.lı:ıi:z ve kt;!" tı~>Pltrc j J d'.'ğer alu-caklılar bulunu~ da bedel fbı:nJı.rın lbu gayri rrı.enkul 1~ 

• Komia~·onu liinları · l ki kı .. I:'k. od· n v(' köT.ü vı'ri1rıct-kt.i.r. ., t-emin editrnlş a aca arının mecın li,l:rlan fa~aj '1:ıkn:azsa €.n çc."r 
Fııtt r ılmiı, ·,borı •.yle 8/8!942 ıJ<şa. -- aıthrarm taahhüdü ba;,.i kalmak ü:ı.ere artt rrr.a 10 gü daha temd;I 
mına ıa.<iar hn gıln Ar.11<.ıra caddesi ııo ve 220 wltlo ç:ı! -~""' • 350 •m- -.ierek ll/9/1942 aı-ihinde cuıma gı;nü saat 14 den 16 y;ı. kadar i.)y 
Ada eı lf.an ?\;v . .i.9 C~iyet Gt·ncl pı""l-.4 ı,.,r ao.et ~.,'l-;ı.ak cıbatı Sdt.n a- k d 1 • d b '·"ac. ~.:-'!!" i: a,. icra rr.emur u-gu od.asın a a rtt:rma ede1i satış i. ·.Yeni.11 a1a""' 
Me...1k :.z..ııe rr~u ":U'oı...ı: eı.melerıi il5n olu- u:. -·· ~ 
nur. E' od~ bösle b.r .,;haz b.lunan!or c&!'ma rüdıanı olan diğer alaca·klı larııı <ıu gani menkul ;:e tt>ıH ıı 

============================================================~ wn~ut bı~~ gM~b'i~~-~ 7 ~ilm~ a~mkl~m~muu~anfa~a~a ~kmakve m~q~mcn kır 
Ağu•'oo 942 an· cımnıı kada: Kc.wıı.. !T'etin yfüz<l<> 75 ini· tutmak şartil<! en ç0k arttı.rana !'lale e<f>i];r Bo;· 

ohıuur. •8120• 
ll<~ '<·t bt"r lf"Ce B· "·J Bıı.'>çesinde 

tt-ınsll '""'rın.ektı·dir. 

.saba.h Postas» ı:=tesir n :. a
"'' ış. eri rr. ~diırü Fild de, hıço 
c.~k {a üzüntüd~ ycriooe dura
rr. yordu. Bir gün Kolli'ye adam
... , lı ÇJkıştı. 

- K<~rJtaTıım. .~Iogaf<~n,. ıb'2,L 
I:· r .ıtlııtı.ş atlatacak ve elüleme 
rı ul ollt'p gı.ck-cei\'iz. Bir o gaze
l<:< e baıkıyoruım, bir de biz.im gıa
z •ı.<.) e .. ı..yuyol'll'< yahu, U(>'l.l()O

r z. Şu ko..ca karnınla ;enae ~ 
}, ırıoe de mi yok? 
Se mi öldı.ircıüın?-1 

Kol4 içini çekti. O kimbi"ir ne-
1~ le dola ceplerini .karı~.rdı, !<a· 
n,.tırdı. Fakat aradıj!ı bi,· 1elk sıga-
r .) ı trulam<111mş olac k ki, masa , 
üzcl")Jl'de Fıld'iın açıt dw-<>n p~ .• e-
t ı. Bir sı,gara a'ar.k yak
tı '<' v:ıp v rd:. 

- Eve• o~ ıcclfr, öyledi:r. Bız 
evv-clıi ka:far.:.ıı:a. kaıanl"Zlll na........ıl 

ı.ş cliğı.: e, sonra s•Lin yüzÔnüzdcn 
mı..ztar kalınca da i~krnolbenize 
<ıakarız. Evet, her ikrs< de \-ÜCU· 

d umu:z:un uı:ııvlarınd9::1dır. . 
Kelli bu mı<i<abelE~~ hiç aldı

rış ctıır..c i. :F\.kc:t sir'ırı pek tize- 1 

rindf' ok!"ğu anfoşT!an yazı işleri 
ırn iıd ü.rü: 

- Bur'Pda otu.rac:ığı:ruıza, kallkıp 
SkQt;!and Yard'ı dolö§ını.z. Hele şu 
Barrabal ile göıi;.,şünüz. Kafanız 
ve iı;kemıJenr' lıaı kete gehni~·or
s hiç alrrı.azsa bacc0 'l<Zl o)ını:lı-
nızı can'm. 

Bıt..'Taba 1 ile görüşnıcl< için ~im 
patrc.ı unıuzun bütün sC'rmayOOni 
sarf~t.sck, yine k.'üı gelmcv.. Si.z 
baruı. .şu karşıki dagı görüyor 
nH • ...:;tın? G~t onu de-\'ir.. di_yo~7SU· 

n:u:ı:. Bu olur mu? 
- Ora>ını bilmonı. &·nim l:nldi

ğim şey r:ık'bin ;z ·M~gdvn> ga
zc tesı. m bizi hergün ca) ır cayır 
atıattıg1d..r 

- Bu söz'Jnüzc hay:-ct ooerim. 
Gçllb~ siz her lki ga.zctcyi hergün 
ada~" ~ıl !ı karşıl:ıışt• rmıyorsunıuz. 

- Sözü uza:mıya lüzum yoık. 

•Parsla'!' klübci> d;ye ibir klüp var
ın, • Bur.ııımı biliy<>r musun.? 

Ko!U çathyacak gibiydi: 
- Ayol, lX'll o k!üibün fahri ;.. 

za ıyını. Hiç bilmez olur muyum? 
Buraya gir.p ç>kaıılar pek iyi mal 
değ ltlirler aın mu, klübı:in bira3ı 
el'fest.r. Bu s.ı.ali neden sordu
nu..• 

Kolli tine ıçi 9 L\:1 i 
- Ah, • , sız h me'I\ gid p B"r

rı: al ile k ~ l_ \'C :niz, d'y ~ -
n uz. Z r-cı yn 'Sl!IlU.Z l:i, hu · , 
ç r ı a cık p şunu bunu alıHr-

B'~b. inden ayrı çeşit çqit ha
~ !e içlnric kafa dagı'aıı F. d 
h1r 7 'urdu, bH ~ ı,i ~1.n 90:rlu

r 
ğ".ınu • laımn aç t•. 

H ' dl'Cli, s: ıcli hatrlarlım. - S ~ '.;kaırı1'e de: ;p.;niz \n
ı;uJ.w ı.ıu. ~ la.'"lldan bü" ~ı..ı.l.r~ ' rr ·• c bcı..o;c .. O bl.' b • tir n 1.)' l k".> u t ~ .::> ıJIIl" - ... ı.. • 1, 

-. • ..... · .... 

LondTımın gi~li hayatında bu kJü
bıin mı.ih1m bir t"'ll ovnodı·.E:ını 
söylcımişti. Aca.ha sen de zabıta 
vaı:-'alaırını talcip l'Cleı'.ken, bu cep
heden de bir ~eyler öğrencml'z 
ımsi1', diye düşı.indüır. 

- Boo bu cepheyi çoktan yok
ladını. Hala da y '"Lıyorum. Ora
dan epey şeyler öğrı;ndim arr.Dna, 
bı..ruarı.n hPpı;i de tavşan tipi şey
ler... Ha'buki 1»z şimd. kaplan 
P<"<~nıdi!yiz. Knıplan avı da pek o 
kadar kolay degıldir mfrim. 

- Bana kalu-sa, sen yine Bar
ra•bal'ıın pe~inıi bıraknı~' 

KııılJ, vine ıbijdiğini okudu. Çün
kı.i ne çıkursa, yine Frank Sutt<ıııı. 
kumpanyası yazıhanekrir.den çı
kacu:ğ•ııa allolı e-.nm.i,ti. Tilman'ın 
da h<."p m-alarda dola~ması, ~s
bü•ün zhlınlni çcliyoıı:lu. 

Kolli şuna kan:tli. BarrabaJ, 
Tı..maq';ı k ndisine söyliyebilece
nj ...... ıerclrn r ı:la nr Şe\· sövlivc-
mczc,i. 

.. ıt kir, ya&-n1 o istiksY?:~te 
1 U' rıru<, Fr.niı< S \ton rn esse-

( Deı>cı.mı ı::ır j 

pa''"'" b•ılumn Ko:ıı yona l(!clif!cı'- le bir l:ıl'd<'l elde edilmez;e ihale yap.ln•az ve satrş 22SO nwııarırlı 
· "".me.ı, · (811 'i') kor una te'\·fikan geri bırakıl;r. 

...,. I G- G<ı)Ti meııku.I keııd'sine ihale olunan kimse o.e al \•eyn ver;· 
1 Arl"1 110 vo. <>H.t.· noct; ce:-e- ler. tr.ühlet iı; nde parayı vermezse ih, ı, kararı :e "'olıır.;.rak k "''-'' 

ya ··• ç:ı.l ~ır "'YY· r ım ;>a-ı ',;ı no- isirdu: e"'el en yüksek teklifte b dır Gn !cimse =tw 1 od:.ığu br· 
tö u (50 "· OD, 150. 200 '''" ıkutra _,_ 11 I 1 a.z • il: • rt k ar v• 4 ,1 >'ed 'ı:: 1 ~Yt) 50 

ır;ıet- U"t"" .r a rr" 1a ran o ursa 011a. r. ı o.TY":a7 ,'·r~a un ; ~a.11 TT'€. 

rı• Jo.bloSıY'e. 7 ıg.; mıiddctle ıımtırmıı·ya çıı<arı~ ıp en Çl'K arttırana ,h k e<Lil iki 
ı Adet z•o ...., t \'e rr. ;:e ,, ... :; cer.;. ilı;ıh aın>.Niaki fark ve geçen gciP er ı.ç.n yıUrl 5 den e ap <.' nJ' 

y:ı1\,la r:JJ -.r st~:M-~r ı p ıa taşı mo- ca1l I.t z \'C diğrr zararlar ayrıc:ı J,jknır ~ace-t J\.a :-ıklsız n rrerrU'"' 
tllı'U (50, 75, ıoo, 150, 200 "'im kut- riyct.mızce alıcıdan tahs.il olunur (Ma 'ot• 133), 
lı.ııl<l. 4 « """t yı'<i•llt t:ışiyk) ve 50 7- Ah' arttırma bedci.ı tıar'cindc olerak yalnız tapı. f~rag harcın• 
metre Jıı:ıUoo.yle. _ lyirıni f;<'nelik ''akıf taviz bcdel..!1i ve hale kar:ır pullnrım vermiye 

Yuık~rki~. yazılı •ki <ka'e·n zı.n.pora mecburdur. Müterak:rn vregiler, tenv:rat ve tanzıfaı -vl' delliiliye res· 
=ür::;";'.;"~ ~~,7~9-12 Perş.:mbe mir.den müteve'Jit ;belecl:.ye rüsumu ve ıı.ütua.kiııı vakıf icaresi a'"" 
Dı>:ıwz Levaz.>t!l satm ~K bu .. ""'1.n cı~·a aıt olmU)'Ji> art(llrma ~delin den tcı.zi' olunuı· 
nuııd<ı µa:ııaıvığı Y"'!'•laca,:., •• <>m>")'o- l~\:u gayri m<'nkul :yukarı.da gös te l~n t~rh•e t>,;kfıdnr ·...-n r.'E• 

i~~lı1erin 'bC::i gün v~ ~a.atıtt1 n:-pz .. n1url~ğu odcıı;Stııda işbu ilc:in ve gösterı en arttırıııa ~arlnan~<'sıı daire~ 
kür J<,,.,,;."Y"na mi,,:·ocaaı'ar. <8118• isinde satıl:::'~ il~n olunur. _ (414'.!) 938/3021_ 

l - To!rmın ol' lan meemı.. 1 bed•-
1 

Belediye Sular rdaresinden. 
ı }! •13950• lir;ı olc,n 300 tol:! f!r·~ odu-1 .. • 

n:..xnu.'1 31 Terrrmuz. 94:? Curr ,1 gü.nil BPya7.ıt Mı•ydanından Tür "Yı r2 'I " "ı c de vcnldf'n ,:rı l;ı~ 
5a • 14 "tO da p % -l:kt.ı ek iltnlesı ya· oradan l('çrıı 11.a~ka:ı suyıJ boruhrı::ın na y<' 1 V n C ği 1 r gere· 
pı:ac:ıktır. l 30 Tt D'."mu:ı 942 den lt..;b~,... :yJr i 1 rı ~il ~ıL cce1c ol n ı, 

2 - İ'k tı-m. t •1:,H'i., !ira 1 25:. bi!.o "~-C c1'.i'ğ[ .... Ha.i~lı ıuyu alan r i v 1j a'aM bu ... ' 
kur .ı.ş o JP şa N her rüıı k.o- a -ıa t"ÜT"I" tedbir alı?V!7'.:ısıı a .~kı.c.ı r n r ofunu tt.124> 

rn s r.da a ın b l' r =x:=.:===;~===~=========== 
3 - Is k~ N'l bel i g n vp saatte 8AHIP VE B,\ş~n;ıı.\r.RIRI rn- t inı,r Ilt'lic1' 

F' TT") 'ld l: ..- !1 .; - ~ .d h.A· NEeRi1"AT l>İl:J.'KTiiRf: n " '"T K ~ 1'. •\OlLCIN 
z r bı ı ·~.n.aı~ •. c.7894) jON TELGRAr )LU'BAASI 
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,;şı.r. 

Uye 
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