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ETE:U İZZET BE.'IİCE• , EN SON TELGRAFLAR! VE HABERLERİ VEREN AKŞAM GAZETESİ G111eteye gönderilen e\·rak iade cdilmn 
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Bir Noktaya Dikkat! 
Hükumet vurguncuya mey
danı boş bırakmış değildir 

Hükumetin geniş ölçüdeki hüsnüni1e· 
tini ihtik 5rcıhk ve vurgunculuk fırsatı 
sayabilecek olanlar yine o hükumetin 
yumruğunun bütün şiddetile beyinleri· 
ne ineceğinden -emin olmalıdır 1 ar •• 

ETEM iZZET BENiCE 
Haiıubat ve gıda madılekri ün· 

rinde hükı1metin tuttu&u yol fe
l izi ııemerelerini •·ermekte de· 
vam ediyor. PazaTlar ve piyasa• 
lar açılrn~tır. Bakkal dükluinla· 
rıııın \"İtrinlerinde y~, pirinç gÖ• 
rulıniJc haılanmışhr. istihsal va• 
ziyeti ni-.betio.de istihlak bölgele· 
rinı\c nıkua gelecek bolluk bu 
hali ;!<!hem !iat dii~iiklüğiine yol 
açacak, hem de ber arananın bu· 
lunmasını temin edecektir. 

Uükürnl"I bu tedbiri alırken bu
nu ıncnı1ekelin 1rmumi iktısadi
l; ima getirilecek ferahlığın ilk 
mer.lıale>i telakki etmiş , .• büyük 
bir hili.nüoiyct, işbirligi politika· 
••na hcı ,.,nniştir. L'ınunıi ferah· 
1 ıg .n müjd4.-<:İsi o1an ve feyzini 
&<»teren bu ıutum karşL•ında mil· 
li men{aat ,.e vicdanını alışveri· 
5inde, ıicarct ve kazall<!lnda ü,,. 
tün tutan vatandaş tam bir idrak 
ile hüküıuete yardımcı olmuştur. 
Memleketin umumiyetine şamil 
hir ~~inç tezabİİ!rii içinde pa2a% 

ve piy.,,alar normale .ıotru git
rnektedir, Ancak, bir noktada ya
nılanlar var. Bıi yanıltıya kapı· 
laıılar: •Hükümct tedbirlerini 
nı~ydaıu boş bırakıhnı~· sanan· 
lardll'. Ser~lik, pazarlnın açıl· 
maııı, fiaı miirali.ab~ hey 'ellerinin 
kal dm iması asli \' urguJJıCnluğıın, 
ibtikıittılığm basıboş bırakılOUlj 
olması demek dl"ğildir. 

Herhangi bir ın tdde veya se· 
hep üı.erinde duracak değiliz. Fa· 
kat. dün bir ziynetçiıniz yana 
~·akıla •unu anlatıyordu: 

- İ;.e ll'•ddesi dcgil, tkaret 
nıadd~si. HMD de yerli. On beş 
gün cvnl 1 ilo•u 140 dı. Bir bJtfta 
sonra 200, 1Vi gün once 240 oldu 
"• bugün d• 360 kuruştur. 

Yine diğer bir yerli maddenin 
fiatı bir ay öçinde 350 kurup ka· 
dar çaktı. 

Bu çıh~ ıirızi midir, kas,di mi
dir?. Bilmiyorum. Fakat, bir ha· 
kikattir .... 

Eğer, bu z;yaret~nıizin bahset· 
ti&-i iki madde iizerinde!<i fiat yük· 
•<"lişi bir tabii zarurele dayan
tnı)or da ka tli bir arttırılı~ı ifade 
tdi)•orsa piyasamnAa lıeniiz lıü
lômetin tedh:r n kararJı.rına ha· 
liııı rubu kr. \"tan1an1ış dü~kiin id
rakli ,,. milli karakterden mah· 
ıum addcdercğiıuiz in"ianlar ,·ar, 
deru~kıir. Bu hp adamların her· 
şeyden öner. \'O \ırguuouluk, ih· 
tıkarcılık kadar ili bilmeleri ge· 
rehn bir r.okta vardır ki, hükiı· 
nıet b~hir sahada biçbır kimseyi 
Laşrhoş bırkkmış ve hiçbir kim
~l'~e i~lediği gibi gcmts.ni }Üriit
rnek fır.,..t•nı vermiş değildir. 
lliikümct, geııiş öl~iidcki lıiisııii· 
n•)l'!i ile )alnız ia~e maddeleri 
ilz~rinde değil blitiiu uuıumi tİl'a· 
l"ol havatunıt üz.erinde sadece va .. 
ianda,ja en i)·i .-atnuda~lık idraki 
iç.nde çalı~mak, memlclo-ete, hal· 
ka ve \'&tana hayırlı oln.ak !ırsa· 
Lnı vern1istir. Bu {ırsaıı ve hu 
nimeti idr~ et.nıiyenler, idrak· 
ten ıiciz bulunanlar, idrak etmek 
İsteıni)enler yine bilmelidir ki 
lıfıküınet ·umruğu bütün şiddeti 
ile bu gibilerin beynine her an 
inebilecek krtipl<ıri ha\'i ve haiz· 
dir. Binaenalc;y_h, bu umnıni sına
n1a de\1 rindc hükfunete ve onun 
tutuınunu kar~ı en muvaffak sc· , 
kilde inıtilıan vermek en iyi no. 
hı kazanmak her çeşit meta üze
rinde ttcaret yapanlar irin birinci 
fart olmak ve !iat mürakahe hey· 
ttlerinin kalkmı~ olması fırsatın
dan htifnde el~ıek istiyen tiic· 
tar için a.,1i bir kaçamak mesne
di sanlmanıak gerektir. Niha)·et, 
ıurlu \•atandaş, memleket sela· 

nıetiııin keucü dürlistliiiliiııe, hü· 

' 

kumetin rahat çalı.şmıısına bağlı 
olduğunu takdir etmeli ve müsla· 
kil vatanımızıu emniyetinde ken· 
di refah \'e kazaneJJll uamalı· 
dır. Çıkıır yol, emin yol, diirü,t, 
meşru, bayırlı kazanç yolu ancak 
bu yoldur. 

ETEM iZZET BENiCE 

-Vaziyet-
oon'da harekat 
muvakkat ve 
nisbt bir durgun 
luk geçiriyor 

[Bugün öı:leye kadar ge· 
len haberlerde, dildı:aıtc de
ter rk:i noktadan biri '1§'liı 
Don bölgesinde Alınan ileri 
hareketinin ynaşlaması, di
ğeri de ikiııci cephe şayia
larının daha ziyade kuvvet 
bulmakta olmasıdır. Bu ha
berlere ~öre:] 

Dpıı mllırl büyük diı~qg· 
üzerinde ve Stalingrad'ın kar
şıııınıda bulunan Ka.laç me\'· 

lkilnr iOıiilar V O"ı:J· !!oc'k ordu
lar• Rus!an nehrin öte tara
fına atmı,. bu suretle büıtün 
Don nehri boyu şimdi Al
manların ıı.alı:imlyeti altına 
geçmiştir. 

(Devamı Sa: 3, Sü: ide) 

Akdenizde 5 
• 
lngiliz harp 

gemisi ha tırıldı 
Yalnız iki gemide 

ölenler 132 kişi 
LJ.,ndra• 30 (A.A.) - İngiLlere 

Am rallik dam>-;i, Akıdenizıcle İn
giliz deniz kafiltlcrinin hlmayesi, 

sıra&ıPda rn1hn.T deniz ve hava 

kuvvct.lcri•lc yap>Jan çarpıı:ına
laııda batan H('ttJTliOn(' kruvazörü 

•le Airc•da!.e muhr"loin ·n ve l>a<· 
ka ii>ç İngiliz .-e ikı Polonya mJı 
ribi11i'ıı batmak suretile ka}'bol
dukJ:annı ve bunlardan He=io

ncda ölenlerin 87 v~ Akedale 

muhr'-Oinde ö'cnlerın de 45 k.i.şir 

d<>n ill>a·ret •bulu'Uluj'jı.;nu bı!4ir· 
mE"ktcdir. 

\2 gün evvel evin-
i den kaybolan 7 
yaşındaki çocuk! 

Ballç sahilinde 
cesedi balantta ı 
Ciba.Iide otu.ra·n Beheçt :sm:n

de birinin oğlu yt'<l. yaşında Ccy 
ha:n ııki gün evvel ev.inden çıkoıuş 

<bir ıd<JJha clöınnem~lrr. Ailesi ka· 

!Y'P ~uğıuı .a;rann....,~1 için a'iıka· 

ıdarlata mürr.ıcaat l!'tmiş!ir. Bu
ınun üzen."1e yapılan iaharriyatta 
Haıiiçfencri s~ilin<le dün bir & 
cuk ca;eıdi göriihnüş ve l:ıunuın 
k.iiçiik Ccyfuıana a>t oıcluğu anla
ş>llJ-..JŞlır. Çocuğun yüzmek üıze.. 
'!'e den ize gi. ~ rıJk kaza"n boğul
dluğu tahnıin eıd'ilmekte :sc de 
·tal~ikata dcva·nı 01.u11maktadır. 

RUS CEPHESİ 1 
' 

Yeni bir i 
hamleye ı 
doğru 1 

• 1 

Don üzerinde 1 

köprü başları 1 

çoğaltılıyor 

Moskova'dan gelen 
haberlere ~öre, Al
man ilerleyişi biraz 

yavaşladı 
Londra, :W (AA.) - MOSko\·adm 

a!ııı.an haberler Alman ilerleyişi.ıin 
)&va~;ddıgını gt.Y>ıernıı1k1.edir 

İlık dda olarak SoVJ"'!I ·tıebJ;ijinde 
~ya i.smi grçmoı.;edir. Geoe 
7arı.sı t.ebllgiııde, Voroncjde &nıh;·a

ne91Gıyn'da Kil~ya"da. Pdif<'tH gar
pışma~arlll d, .. vaın c:t\iı;,ı ve diğer böl
gderde ~ Qeıııer b.r ı~ ojonadığı 
b!ldir.il~tı.i:~r. 

So\'yet teb!iğıne yöp;Jan b:r C'~i..te 
A~me.nl~nn Vo1':1n.f"j k:cs)minde şiddet
l:i muh~reOO!e~ IKlnra bir rnesi<.On 
rea.hal,ıa.n. Qf:k.J.dikle:i "·e 5ıOO ölü ver
dıik.•.:r: bıl~ dir. 
K.le~oya'da ı'ddetii ı,ıa.ıııışmalar 

olma.klN!.ır. Bıır•da Ahnaolar bin ölü 
Yenniş].Prd:ir. 

Almanla.r bu kes:mitre ıece kuvvet 
tı:öncl<'mı<'kt.cdir,J"1'. 

ROyter • .ı\jansının hır;usl muhabiri
nin blJ<J;od;~ll<' göre, Alımanlar n.ın 
oob=ini ci<nildiği tı:ibi loolayea ıı:eçml'ğe 
muvai.!ak olaı:r • .ı;,,.. ı~l;;ı.l'dır. Br.i.an~k'da 
şiddelli çarpı.ş:nıalar o~makttıdır, K.ali
nin'de nn:iı:ırrbe &:'~!de büşi.lmE~fie.. 
~!". 

~"ESİ KÖPRÜ B ~LAJlJ 
KURULliYOıt 

Alman Propaganda Nazın 
Doktor Göbbels 

iKiNCİ CEPHE 

Göbbels 
cevap 

veriyor: 
• 

"Gelecekleri 
varsa görecek
/ eri de var,, 

A 1 m an Propaganda 
Nazın neşrettiği bir 
yazısında aşağı yuka-

rı böyle söylüyor 
Berlin, 30 (A.A..)- D.N.B. ajan• 

sı bildiriyor: Alınan Propaganda 
(Devarr.ı Sa: 3. Siı: 3 dd 

- .. ...:,, 

Evlere iaşe ·belgeleri dağıtı
lacağı ve nüfus sayımı yapı 
lacağı haberleri asılsızdır! 
G~da m;ddeleri· lf ırınlar niçin vaktinde 

.! nın pıyasaya ek k t• t• • ~ 

1 

çıkması devam me ye ış ıremıyor r 
. ediyor Halk günügününe ekmeğini 
1 

Bu -.baüı..1 ıaı:ıct...~leroen be.zıı~arın- l d 
1 :',j'a;:J~"ı.r:~;1~d~~''ı.~ 1 a acağın an emin olmalı ve f ı· 
1 

J.enle. ha:Aı:ın bu ı,.,lgel"li alobi!mei< I ı •• t f ı •d • 1 
1-,·in b•r P~zar günü ıvicriıırlon çıılt· rın ara geç muracaa e me f ır 
11nyacak:an \1"" yap~l;ıcak sayun rr::..ıa-

ır:-e-Jeleri. 9n. Jstati.sıtik Umum Atüdür
luı;i.ınü.'1 1ccrü:lıı~lcl\!nar n istiladt· ~·di
lece,ı;.~ ilfrve olunl(ıo'o!·ciu. 

Aıaka<larlar neu:iinıue yaptığunıa: 
tahJclkat bu h<ıhıT'n t.a.ma.n1erf ası!s.ız 

oldıığun•ı meydana çık~n~ıştır. TM..-a
ı~. \'tk. t.ı:nn vt:ırun~ okluğu son 
ka~rla b~v.ın gıda ınaddclerinin .ı

tı~ c!"bı 9t b.~kıhnış old-ug-...mdnn, 
Devlet \ı ya }::)~ eaıye e~tylıe [!I'Za.k 

tı'Vzi: tı n.t'::i(\,esi a.1·.k :meıv:zu•ı ba}:g 
•1) .. -,,:.,,-., Sa. 3. Sü. 6 dR) 

KAYBOLAN 
Dosya işi 

Ağır Cezada 
2 kişinin bu sabah du
ruşmasına başlandı 

Fırınların vaktinde ekmeği yetiştireme. 
mıııaıa tek ıebebl aalıtUyat ml,kllA~ııdır ; 
'akat glalD.k ekmek ihtiyacında biç bir 

aokıaalık yolrtar 
Birk;ıç gün<ler>lx:ri şehrim 'Z, n 

e~eT semtlerir.xldtı fınmlarda 
bır cekmcı< darlıg• • g\>rül.n,ckte
dir. Son zamanlarda başlryan bu 
vaziyet kar;;JSır.rla halk günlük 
ek!meğ1ni ted.a·rik elıınek 1çi11 sa
bahları pek e.tilren saatlcnle f.
rmlarm önünde biri&nl<'kte ve 
buna rağml"!l bir çok i<irıı.,;eıer el-
1erüxkki kar.ndc'rr.,. ~emen ek· 
mek alaımaımaktadır &,zı say11'.'i
ye ye,.Jerinıdc "lie .o l!ıassa Eren· 
köy ye civarında sabahlan saat 
yedi ile St>kiz ıı.~asm:da fırınLarda 
el<nıek bulmak kabı! ohna',ta Ye 
btı'l1dan sonra ise .f•rmlar .l:ıa'j'ka 
ekmek çıkamıama1;ttadırlar. 

'.Be~ilct·~ş ve Sa.malya santıe-

,~~~~~~~~~~~ 

Zahire fiatlarının 
1 tesbit edileceği 
doğru değildir 

1 Borsa Umumi Ki· 
tibinin bu sabahki 

izaha ti 
Bu sa.bal,-k· g"'2<"t't'l<'rrlen baz?-

4arı, ticart-.,. \'e zahfre bort,'Ctstncıa 
b'.lg'.i.r. mü!ıım b.r topkırıtı yapı· 
larak zaJıi?"Cc .maddelC"ri füıt!a·ı· v:,ı, 30 (A.A) - Alma.n taarruzu ı 

(D. \'a.Jnı.S> · 3. Sü: 4 c•) --------------! 

Bir m(l,00(,t ~vvel ft'hrimiz Adl"Yt'· 

""· o:1ıi;..J eden "~ B':uıc1 Swvu Ha
li.111>liğiuc>(> talık<L'k mevzcu oian bir 
nı:u<~o;-e ac. 500 bin li:-a ık b:r SU'· 
ı..t.nTI <:<!"Y""""' luıybolduğun:u wya 
.a:nh• cdı dil'-l>f tJ\'\"t!.!C'C ,,,_.~t,ı.k. 

2 eh) 

Maden Kömürü tev
ziatında yolsuzluk/ 
Bazı bayiler beyanname sakla
mış ve ge!işi güzel satış yapmış 

Henüz beyanname almamış halkın 
ihtiyacını düşünmek lazımdır - Yedi 
kule H. Gazi Şirketi şimdi müracaat 
edenlere Martta kömür verecekmiş! 
Şehrimizde mad<'n kömüri\ıtev· ' cak yüzde oturz nıtıbetın<le ha!Jrın 

ziatı için bastırılan yüz bin be- ıst'fade etıtiği, mühim bir kısmır 
.yannamenıin k:funilen d:oğrtilıınas> nm henüz beyanoone alm<?mış ol" 
üzerine beyanname tevz.iatını-n duğu anl~:lnıaktadır. 
durduruılduğunu dün yaııınışt1k. Söylendig;ne göre bu işte baıı:ı 

Aliı!kadar!ııı,r tevziata baslııtna- .bayiler tarafından mühi.m suli&· 
dan e'V\"d bu yüz lbin i:ıeyanna· tanaUer yapılmıştır. Ezcümle b.ia-
ınenin ism'Jbulwı yıllık maden kısım braryi!(o.r baya payı abl'adan 
kömüır'ü ihtiyacını ta.maman kal'- ;bc-ymırııırne vem-.ek iı<temem~ 
sılııyaeağını 'iahmin etımişler.>e rle !er; b'T kıısmı da beyannameleri 
~yb ıntl<t ·i»şleyan beyanname l.l~isi için ""klamıı,ilard.ır. 
tc\-;~atnırl::n ~;mdiye k.-dar an- (De,...,., Sa: 3, Sü: 7 cie) 

Dı m.hi.n kaybolma ~-sillin 
taıhk.:J<:Q.t: y.ie mı:oşgul ola.o l\10.Cdelu
nıumt «. bir tarıanan dos)'Cilf• yerl°ıl'l'
koo, dfğ ... tar~ tan hu işt.ı• alôkP ·.arı 
gim.i!en txu.ı mtvrıuıl'2'r rudtkında tet.
kLtJ..tını bitiıın1 ;-, sı.ı~·hılsrı bug:\n 2 jn
ci ~l\..ğlı~··z.a...va aevkA·t.ndştir. 

B•.ı işi,., su.çlı..ı sanı.lan Birinci Sorgu 
kot!>\ Ct>!iıl ile dl'ktilo Zcl1!'ruıın bu 
wbah 2 nci Agl"-"""1da duruı;ınala

nna. b~,~!anırnı.Ştır. 

Bir komisyoncu
nun hela arasın
da ölüsü bulundu 

• 

Ortalığı birbirine 
katan sarhoş kadın 
Bir berberin camekanlarını aşağıya indirdi 
bir erkeği yaraladı, kendisi de yaralandı 
Galatada S".'i>ethane C<J~de j kat'll. tır. 6Jr!>oş lı:.nri n ~ bu ,;•-'ı> 

21 numarai.ı evde oturar ... ZCy"'» p a

dında. b•r kacı;_ d geoc saıtıoş J;r 
h.2 1-e KenH•re tı (:: d "'ncıen grçcı·

ken 68 •.ay:lı tr,rbcl' lo::ı . .lc-...ın chlk· 

k4..'"'.ndd.n içer ye cırn , be""'bı r 1 U>-

kıatla.ını.ş ve bu maıvan~ di'~k"'irun 

ca:nl::.r ını kıra."-13.:k: ortal.Jtı bıribl'ine 

lın-v C'! -n :.A.'1 u .1 ısfyı 11 :t.tu

zaffe J.dında bir genç Zeyc.t .. ~i O .. 
kan.oan çı:kaf"1:'nak teı-krn az l lu:dın 

bu ci•fa Ji)et.h.: Mı z:atte-ıı ~ 'Lu.ndeo 
~ .... T. ıarn 1. o da bıç.ı& nı ı;ek ·ı:ıfl 
Zf;Y c-ht g1....g xl .,, ı., :- •. 11$i 

Z!l'Jıta hf':r k..sı h.l .. k~ ! k'ba!a 
be.; nı.şt .... s, yada Koco Mu...ı.ı!a. ~ •da 

Milli Müclafoa c;ıdd...,;r.d 36 n:uııaralı 1-------------------
evde otur.ın \."of.' bu hB\'al!de zeı-ıgl.rı• 

lôği •le laınılıın K'!>' ·yol oğlu 60 y* 
larında k<>rniffyon.cu ~I ·,g; ·ı:iı(,', diln 
l:t:>ıOS PVlnde bel\ a:rıasında başlrlldan 
a.ğırc.:ı y.ıralı oia.mk. b~ılunmuşt ır. 

Mi'<tti ".J<ten dö:ıcn allc · efradı ta. 
rafından bu t-!nhC'H eö:i.i en :\ltğu'dı.ç, 
zalıı!J Vl!SJta3{>ılc C•ı·.-a~a ııa,ta

!roneE.ne t:.e\kcd;ltn.i~ d•• bir nrl!dt:Jıet 

aonro lf ... 1a•1 \"~l'U'C.cde.n öhr{i:'d Jr 

Zengin ~ncu.n:.ın bir clna.yclıe 
vtY3 1"u1rıhangi bir ıka.z~ kUl'ban g.'dip 
0b;eoıg1 adl"y~ ~k rıdıJ.mııPik!e.

<fir 

ı Millet Meclisi: 
Pazartesiye 
toplanıyor 

Sarac ftla ka'bl
neııaın 7 Al••· 
tosta programını 
011.amııı mu b t e-

mel dl r 
Anloo•ra 3() (TelC'fo.nla) 

\Büyük Minet Meclisi 3 ağus
Vo.s önü.mÜ'21dcki pazartesi 
günü yaz talilini bit;ırerek; 

tcf>laoı.tıla.rına h;~acak!tu{ 
O günkü ruznameye göre 

Refik Sa.yıdamm ""fu.tı hak· 
killda B~ekillet rtezkeresi 
Y"'l'' kabiM hakkında Riya
seticumhur te2lkerelerile Er· 

(Devamı Sa: 3, Sü: 3 d~) 

(Ç 
NE VAR, 
NE YOK? 

NEciP FAJ:IJ, KJSAKÜREK 

H arp \'e politika çerçevesine 

ıızak kıtlılığını birkaç haf· 
tadanberi, bu su.hadaki son te~hj,. 
!erime yenilerini ilfn c eilirecek 
hi:.diseler kar~ı:..ında bnluuınu~ o
runı. 

Aşsğ,ıdakı hiikünıler, bi kaç 
harta evvel de ayrı ayrı ÇeTçeve· 
!ediğim gibi, harp ve puUtikanın 
bence ana ölçüleri olnıakia de
vanı ediyor: 

1 - Sovyet Rtıs) a cenubunda 
ba'511yan \.e şerk ve cenuba do--Jru 
geni~ bir yarma Jıa!indo inkişaf 
eden Alman taarruzu, Sovyet 
Rusya davasııu bu yaz ve sonba
har meninti içinde nihayete erdi
recek kıymet ve siddeti daima 
muhafaza ehnekte .. : 

2 - Sovyetlerin bütün takti
kası, boyuna toprak ve k.ıyınet 
t'erket.nıek p:ı-hasma da oba bü· 
yWı: ordu kütlelerini geriye çeke
bilmek, yalnız onları kurtaral>il
mek ... İslerse bütün Avrupa Rus· 
yası Ahnanlann eline geçı.iu; Rus 
ordularını tanı bir imha ilibetin· 
den lwruJup önümii-,deki kış me\'· 
siruini yok edilememiş bir Sovyet 
ordusunıt .,.ı,ip olarak idrak et· 
mek... So\ yt:tlerce &11n kurtuluş 

v 
iin1idi. her ne~ e ınalolursa <ılsun, 
Almanlara doğu cephesinde bir 
kış d•ha ge~irte.bilnwk İsteğine 
dayanıyor. 

3 - Fakat Almanlar, daha Mr 
ka~ aylık hareket mevsimi i~iııde, 
bütiin btinat kaynaklarile beC'll· 
bcr So\·) et ordularıııı, arlık bir 
uıe,efo ifade ..t.mck kıymeı:ndcn 
dii;-;ürıniye ç-alı~araktır. 

4 - Sadtce So\·)"et I:ıısya hare· 
ketınin oetİ{'t.·:;ini bt'kli~ en kinci 
cephe, hakikatte ba.,lılıasına tek 
cephe davası da, :nrak· So'·' tt 
muka,·cmetinin paldır kiildiir. '1· 

fıra doğru inmiJe ba,Jadıgı, {o. 

kat Alınan ordularının hcnıiz Su\'· 
3·etlcrden çöziilnıiye 'akit bula· 
ınadığı hengamede fiil haline ı:e· 
lebilir ki, bunuıı it)n de bir veya 
en geç iki aylık bir ıaman kabul 
etmek icap eder. 

5 - Biitün bunlar dediğimiz gi· 
bi olur \.'e demokrn,~·aJar taın za
rnanmda. y8ni Sm·yetlt.·rjn aırka~ı 
üstii yatıp Almanların ayaf:a kal· 
kacak uımanı henii" bulamadığı 
anda, tek ba~larıııa \"C yalnızken. 
di hcsaplaTına .ı\\ rn}la kıt'a"ını 

~ıl:nıa.zlor ,·r~·a çıkan1a.1.lar~a, 
Mihverle anla maktan ba~ka ça· 
releri kalmaz. 

Harbin öte tarafı .e ba~ka cep
heleri faı,.afi~ old14:,ruou göst•·r· 
nıi~ ve ;\fısır üzerindeki (;\lmıl") 
tanım11.1n kı~ ıneti galiba anla
iJJHı~hr. 
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HALK FiLOZOFU 

BAM TEL.İ 

TürLiyede, şehirli aylıkçı, 
köylü }ıllıkçıdır. Bu arada bir 
de güııde!ikçi vardır. Şehirdeki 
giind,ııkçi rsnafhr; hcrgün ka· 
zaoır. Köydeki günuelikçi la· 
kir ise ren~bcrdir. Kendi tarlası 
yoktur, iş bulursa, herefuı bir 
t..rafh çeh~•r. 

Bugünün i.l;.•ı.aıli şartları 

altınd •,. 'lt'hirdeki oy! çı ile 
köydeki ~ ıllıkçı b•ş mnzu ol· 
mu~tur. Han;,i>i naha çok mü· 
zaherete ruulıtaçtır: Şehirdeki 
aybkç m •. i<öydek; yı>lıkçı mı?. 
Bu iki zümrenin duıumu, bir· 
•birine zıd hatlar çinr. Birini 
fazla<:a himaye etseniz, öteıki· 

nin zaraıına olur. 
Tiirkiyede 41 bin köy vardır. 

·nu köylcıde yaşı~:an \atandaş· 
tarın sayı>ı 13 n.i!ytnu g~er. 
BunJa~ın hepsi Je çiftçid!ir. 
Binlerce kô} liinün istihsali 
• toprnğı.ı k1'tr olması dolayı
ıJle • an.ak kendi, ine yeler 
haldedir. Bundan bir şe}· bek· 

llı\TIRA 

OLAR.AK 

G~enlorde bir gazete, hava.US 
almak hususunda gazetecilerin uğ· 
zadJğı. güçfüklerden bahseıd.iyor· 

du. Vakit vakit bu ıüçlük ortaya 
atılır. Fakat, Matbuat Kanu.ııunda 
\'C u:zınnnaıne inde, gazetecileriD 

i>tihbarat vazifesinin resmi ma• 
kamlar taı-afmdan kolaylaştırıla

c~ı yanlıdır. 

Bunu, bir hatıra olarak kayde

diyoruz. 

GİZLİ 
Sİ.LİJI 

Anıcrikad• meydana getirHea 

bir silah için 30 milyon dolar hal'· 
cann!asına karar venilmiş.. 

Artık, .bırrbin çabuk iıitecqiııi 

sananlar a"•çlarlJlJ yalasın\ıır-

30 nıJyoo dolar bu cizii ı.ililıa 

harcanacak, silfilı hanp meydan· 

)arına gel«eil.. kullan.ılması öire
nilecek, t.,,.U,i görülecek ve SO'Dft 

da muharebeye sokulacak.! 

BABDAI\: 

Bt;llRANI 

İsl:mbulda su bardagı bıduanı 
var: Bardak bulunamıyor. Evvel· 

ce on kuru~a olan adi bardaklar 
~imdi 50 • 60 kuruşa .• bunu da bu. 

leııa ne mutlu! .• 
.Fakat, hani, esı.i çamlar bar· 

dak oldu, di)orlardı, nerede?. 

l<E~A.T FEYzl 

liyenıezsinİ'z. Sizde varsa, ona 
vermeniz lilzımdır. . 
Şehirdeki aylıkç1 memur ve 

müstahdem olan vwtaııdaştır. 
Bunların sayısı ise en çok iki 
milyonu geçmez. l\lemleket 
nüfusunun üst taTııf! esııaftu. 
Akmasa dltmlar. Avucunda her
ı:ün b.>ş on kuruş vardır. Yani 
hergüıı ktızanır. 

Bugün, eıı zor iktısa<ti şart· 
lar altında olan, büyük şehir• 
lerdebi ayllloçı vatandaştır. E· 
Jine aydau aya blı para alır. 
Bıı para daima aynidir. Balbu· 
ki, çal'jı pazar bergün değiş· 
mektedir. 

Üzerinde uğraşılan mevzu• 
]ardan biri de işte bu aylıkçı 
vatandaşm yükünü haiıflet
mektir. Bu, nasıl mümkündür?. 

Bol keseden atmak, tedbir, 
fikir, çare tavsiyesi kola)dır. 

Fakat, imkanları ele alarak 
yapmak ... 

İşte davanın bamteli ... 

Sebze ve meyva liatlarında 
ucuzluğu temin (çin lıô'lde 

Balıkhanedeki gibi sat'§ 

yapdacak 

Sı-f,r·rr•ıne sebze ve meyva sa

tışlarında hal daresinin ucuz!~ 

temin bokımından m"'1liıp fayda· 

yı temin edemediği and.aşlmökta· 

dır, B» mıinasebetle; bu mevzu· 

da en mühim rofü o.ynıoyan kaıb

zııma.ılaTın kalfürılarak Balıkhane 

cl'e oldl'ğu gihi satış yapılma.sı. 

daha ı.;ıygun görüLmiiştür. Kabzı• 

maliann evvelden sebze ve mey· 

va rnüstalısiJ.lerine cborç para 
verme •. usuhinün de kaldınhnası 

ve bu kredinin belıed>yen.ll tavas 

sutile Ziraat Bankası veya diğer 

mali bir müessese tarafından ya.· 
pılması ,çin tetkikler icra ro;ı.. 

mektedir. Bu meyanda eSbze ve 
ıı:neyva halinde de esaslı bir ısla

hat tyapıla.caktır . 

Beyazıt poota.ne bi.ıru;ının çok 

dar o:ıduğu göriilcrelı; civarda 

münasip bir yere naklılurıması 

kararl~tırı~ıştır. 

ÇaJ mes•eıesi 
K.ah\ ı' ve çayuı b<" an evvel İnlli· 

Gıda maddeleri 
llltiyacı 

Hayat .,>ah.alılığu1ın hükıüm sürrlügü. 
böyie !cvk:Mtlde zamanlarda, h<'r,;ey"· 

tleıı evvel la,,"" b;rinci planı işgal edi. 
10r. Bugün, ıı<lc reis~TiWcı düşündü. 

ğü tek mevzu da budur. Evvela, bo
taz .. Men.su.-cat, z~ciy.e, kJrtas,iye, 
mell:>usai, iltinci plarx.la kalııror ve 
bunlar iPferrinlt sayı;ıyor. 

HeJe eğlence y\'r!e:-inin pahalılığı 
~re ise, bütü.n bü~tin arka pltında.
dır. Çoluk çocuğun r,afalmoım temin 

8'mek, l'Vvel.i onları doyurmak b<rin
oi Vi?zife. Gıda maOOeJerinin ucuzla

tılması, ya.but, daha dDıiJ<U bir ifade 
ile, artık daha bızla pabalanmaması 
için Devlet, Be!ed;.f1l elinden gelen 
gayrı~L sarfediyor. F.akat, buna reğ

men, baz.ı zınrurotler, imlkanı;ı-z;hklar 

dolaylSiyle, fiatıer yüksakli.fnt rnu
hafa7J:& ediyor ve bir ktsım maddeler 
de, artlıjta devam ed~;;<>r. 

#<~ tı.kFr ve kıarara göre, aa!t.anın 

rm:~r;en günleı-i.nde ıt-hr·in bazı semt
le" nde kurulan paz.cıl' yerleri:, }ı(·rgün 
1tu·ul•cak, böyl.e olunoa, b;r kısım 

/rnad.:c· eı · hal.k cı.'ha ucuza 1ıedarik 
1ebilccek. 
İ stall'bul, Tilrl<:.y<!nln en p:ıhalı şetı

-ıi, takat, bu jlt'!!ı:r.in ınu'htelif ""'1tıeri 
ar;ısında !TIUlh-1 bir tiat !arkı vardır. 
Pazar yer!· rin..ie sebze ve meyva be.ş 
maddeleruır. şay.:.:ıı hayret+.jr, SC"bıe 

ve IT.E')'VaJar. h{"flÜZ ucuziJ.yamamış

tır, ll!lıbuJoi, şimdi, ucuzluk mcvsi 
m:dir. Dığer baldkn .iye maddelerinden 
blı· kıs.nı da bazı pazar y;erJeı•incfe 
satılır. 

• Halla d<ıyurmnk, hain<& ucuz gııd& 
ma.dı!cl-erl tw.n.in C1!mek için ne yep
m:>lı?. htanbuiun baı mreeleııi bu· 
dur. Umum! satış nıajaı:m.lan açılsa, 

haL•.a, Devlet eliyle her madde maJ;. 
yet fiatına ve.rilse ;y; netoce a1ın;,ı,;11r 
mı~. ı·unm öyle :.Şleı'riir ki, yapılmıa

dı&n mi:sbet netice,-! görülmedem knt'l 
bır '}!;Y söyk-n.e:-r.E"Z. Re!;:arr;_ :c-ız. iqı
ı..;ı~ı ,..,,air mar.Ular dolayı:>yle, bu 
madd<le~, dışanc!aki !"'ti.en dalıa pa.. 
halı satmak !Azım gelir. Böyle b<r ne
tict• dt· huzia. olur. 

J..ıd~;ilan haklk;.,ı şudur: Y~lnız hu
ibub~t r.lcği{, hrr :f•'': gıda maddesi 
iotitıı;al.nde setero.ri'ı: IPrd<.. selıaıo 
de ''lzla d.tkti1Jl'Uefi5lz, fasulye. nohut, 

mtrri:rırk, mısı.r, p!rinç heriı('y,. Ş4n

~cn 'c.ilıiı ıec ahnıyOt'. önüınıüzı:!elti 
ekl:n rn vsfmJnd'ı buKdEy1 arp&, ml.A:l" 
meı-.yatı kadar, dtger her neı/i gıda 
rnadd('si ıs1ih3a;ine çoıt rht:mmiyet 
v•'1melt lazmı gel iy<or. 

fü.t~~ otluklar! b•l• 1'11e.lı efıml'!t za,. 
rurl Otluldar, yai, pryni!". sü.l, yoğurt 
istlhsaLnde birinci p:ı.naa ndWn rol 
oy>nr. Tt>prıı.k biv> ~ şey vtrd>llir. 
Mc~ele, omı alab•rnı('ktedör. 

R.SABIT 

Lastik tamircisi Faik 
Tepegöz beraet etti 

Galatada lastik tamircisi Failt 
Tepegözün last'lk i4:ıtilkarından 
Milli Korurtma maıhkeınesine ve
rildiği yazıim!';o-tı. 

Milli Korurona maıhkemesince 
yıqıılan duruşma neticesiı:ıdıe ih'tl.· 
kar suçu göriilmamiş '\'e Fa:ilk Te

pe-göz h~da lbera-et karan ve
rilercl< se!1best bmııkılmıştır. 

ZF-'CİLEllİN 6"rl•r ldarea tarafından satışa çılca- 1-------------

sEvc·ct 
Bir tıb iılimi, birtakm şual'llrll!. 

y;,rdıınile, ?encllerin rengini be· 
l :u yapnııya muvaffak olmuş! 

il· ndan 'onra, arzu eden her zen·• 
el, rengini derhal değiştırebile

~eL! 

iyi, düoya<la zenciler kal.ıntyor; 
takat, öyle l:>ir yeni icat meydana 

ptirrneli kı, çoj!11lan alın kara· 
!arını da b<yazlatsın! 

AHMET RAUF 

nimasr beicleniy<ır. Çiınkii., 0imd;ı..t 
,..,,:yet hıUkın ıley'lıi'1Cdir. Bu mad. 

deleri, Ofis, İnhsa:rkı.ra dev ·-e.OC>o: k. 

Kahve ve c•:r pahalandı!<tan 90n. 

ra, maaı<E.set, bu iki madde de neta
•e:tiru kıcybe<li. Bo lı!lS>a ;yı Ç"'Y bul· 
mak çok roı:. Ham de QClk pahaıl ı Bir 

• yerkme l<"..lıveye ttirlü maddeler 
l::ı tmyorl:ı •. İııru.a.tlaT İdaresi bu 
ınaQOC:er! ~ başlayınca. mülİl'

n,.. bir emniyet gel»OEil<lir. Bu em

nı;roti, J>;r an ~l iıemin etmek IS.. 
zıuıd<r. 

BVRHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 4 7 

AŞK ve GÖZYAŞI 
Yıızan : SELAM l t Z Z ET 

BiRiNd KISIM 

Uhl 
u~r.t bu huzur ook kısa sün:lü. 
5 vı: D<.."\ ihanet.ini d.üş!inlJyordu; o 

yan :xia ol~ rr.es·ut olmasına, 
& ,.p SO)leme.ıre · ·an var ın:ydı7. 

Yllle yE~ lti:ıpıldı; ya.nınea..o. gelip 
g ç•n anl<>rı kıskonmıya ~ladı, t 
or; rın böyle bir <ierdl, bQılle acı du-
~ ...,.,ı,.,, yoktu .•. 

l(ö;J<lCI'( baJ<IL itu köşklerin ço
ğunda v nliler '11.lJ:ı::!ıuğı...nu bil'yor
du, t o vermnlı lrıs;nlar J;:J.lı tt.t·ıı

disı. I! ıres'utttu ..• J{iç değ'i.&...e o~ 

!ar ölume y a.ımıııtarclı, bu d\ir·~·a-
ku '."tatacak ... dı. Mru'U't oları tar, 

güode, gü.n tr, gecede, ay ~ı~.nda 
~ ıJ soyliyenler N>r:ö:. ö:uıruo yalt
l . ış ola J&rdı. 

O ı;:~P yc>rgun d'ü~n Ken:ı~ f'='c:P!n
den ,..ttı, uyudu, er4 ; gün ı;gle tre· 
.,; ll>e Mo~ - Ka.rlo':ra g,t~. 

Du ;ı.nnıar, hl'ytcan ve 
fi a.ı ı K ,.....nı b-r ,..1-ııt.n.aıtıs 

) :.-du. D doğrusu Keııon 

ha1e-can 
1 ç ·i
u~md·~. 

tcl.akt tten SON'a, bu şchı..-e bir uçu
rlSOO atı.J,ır g;J.ı atılmak .ıbyordu. 

Kumar denen ıp.I~ h~r c:ı.ero.n de
vası Ldj; kl.Dtla.ı-a dUŞlJJ'l.Ce irucın her 
ai.ışUnıecaiııl, her rliM.ı..i.ni unutur, a
vun'1rdu. 

llicıinci tthıelden $021.ra d-enizl.n Jçin.
d.cn doğru 7.ııtse: .. n M.~nako ~yası
nı görünce d{>rın.. t1l.he.t bir ncl:· s aldı, 
Sl.i .arın ortasında bTt.· sfer:dts g.ibi yt.k
oolcn bu lcaıyr'"~ın nlQDl.a..'"3$1 harik.u.-

d~ydi. 

Güncs ~. pınl P'fıl ış:ldıyan 

bu 1"r cidden fÜ'!Oldi. 
Aklıoo yıne Se\."g':.n geldi, buraya,. 

bu guztıl, QJ'dı.;l>c, ttvık ve s;ıfa di· 
y:trına şc-vgt.u kansı ile be'mher eelc-
1.ıilıroi. Ne ç;.'1k!n koderi vardı:. N& 
f!lu :'du, Se-vıin ona. S<Ki*- kalsaydı?. 

N• olurdu, uzun seneler çd<.liği azap 
~ ırl&.raptan aanra karısının. yan nda 
huzura ve 'Nhata. C1ı.vuşl3)Uı.?. ·ram 
rahat edecejt.nô sandığı bir anda 
k;-ır~nın ba,ına ıelmiyen. - 9Üf.İkü o-

r .-TAKViM • 
!lJn·i 1358 lllZIR Hıcr1 ı~eı 

TE!IDIUZ 
86 

RECEP 

17 l6 

Yu 9~2 Nt 7 vasi:lt1 
Valr.lt 

ı.:ı.:ı; 

TEMMUZ 
s rı S D 

5 54 Güne4 9 ~6 

30 
3 20 ötıe 4 52 

17 16 İkiruıı 8 48 
20 28 Aqarr. 12 00 

Perşem~e 2219 Yab1 150 
3 ~l İmsak 7 23 

nun ka.r~ıl"9\ıjtı föillket bu. suretle 
hiç !<"1nsenin ba.,<100 gelm~ • f&
]M<.•Ue harap ve per•şan o~tu, 
Alnının ka."'a yaını=u silmek İl:i~yor

muş gibi alıunı uguşturciu. 

B·rd<nb;re SCVJ:İllo' lanet etti "" ille 
defa olarak o ahlflmz, hayilısııı: ~ 
dıooan intikam almadığına Piımın 

oldu. 
Kendisirı.e ~:Qiğ; ıztırplan ııe 

dLye sank.ı ona ödetmı:-mi.şti? Hem ız
ll.-W)l da bilın<~ dct":di, bala azap 
oç:irıd<ydi. O bura<la böyle kıvranuken 
S~\lfn orada kt::.ytioe baık.ıyor1 d~tu 
ae rahat ı:<ıhat yaşıy<ordu ... 

r: ...ıPnb!re Iralbillde kıs.kançl$n 
kL~' ~ demir g1b& dağlı.y;:ı.n pençeıbinl 

b-.i .... 
Demrk fU anda Scvg;n haılkıı. bir 

eı1ceğin llrollar.ı araSJnda ... 
Tren durdu. KC'n.an ind( Mont-

Ka.rlıo razr.pını yaya. tmm.andı, kumar 
yerin., g:ıd .•. 

Oh! ... Ne ;y1 etmişti de İstanbul· 
dan ka~1ı.! ..• 

Böy 1 e birib irine z.ıd ruh hiıl e Ueııl 
iQlnde. !<Mı Uzülüyor, ki>h tescili bu· 
luyordu ... Buı;ası rerJk., güzel koku, 
tıuvalet ll1"'Dlk4ttt idt ve lnnıdrk h<c 
bir yüz yoldu. İ6lanbul<5 ka 1 ıp ôa bir 
pin Sc,-ginc raır!Jcy<ica.k olursa, kah· 
rınd:rn ölurdil. 

(Devaın.ı Var) 

!:_far~ Vaziyet! 
Aşağı Don'da Rus müdafaası
nın zayıf olduğu anlaşılıyor! 

\.Ya.zan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Doğu cephesinde; 
İki tarafın tebliJ:lerine göre, 

Voronej bölgeı.inde mühim bir 
dcğişikli.k olmam.ışlır. Bu kesim
deki 'aziyetc dair ıki ta.rafın zıd 
iddiaları M-OSkova ve Berlin kaş. 
naklarında .karşıhklı ,.devam el· 
mekt.,dir. 
Aşağı Don nehni boyunda da 

kayda değer büyük harekat olma· 
mıştır. Alman orduları nehri ~· 
tikleri yerleıcde köprii.başı mevzi
lerini cenııba doğru deriııleştirmi· 
ye ve geni~letmiye çalışıyorlu. 

Bu elde edlldikten ııonra, ordula· 
rın büyük kısımlan kıırulacak a
ğır köprülcrd"n istifade ederek 
nehri rşabil«:eklordir. 

Ro. tof cenubunda köprü başını 
Bıı.tai,,k ve Berzojen•kaya axa· 
sında genişleten Alman sağ cena· 
hı, Rusl8ınn cidıJ mukavemetle· 
riııe rağmen cenuba doğru biraz 
daha ilerlemiştir. Fakat bu iler· 
leyiş büyffk kısımların nehri geç· 
mesine kadar şiiphesiz ağır ola
caktır. Bu bölgede cenuba doğru 
birçok küçiik nehir kesimleri n:r· 
dır. Ruslar bunlardan istifade e
derek adım adnn müdafaaya de· ı 
vam edebilirler. 

MeTkezde Çinlianskaya'daki du· 
rum hakkında iki taraf da veni 

. bir malumat Hrmemiştir. Y~l.nn 
Stokholm'den gelen bir haber.Je, 
buradaki Alınan geçiş ve yarına 
hareketinin bir gün içinde hayli 
genişlediği bildirilmiştir. Bu ha· 
ber doğru ise, e\'velce yazdığımız 
veçhile Kraımador • Stalingrad 
demiryolunun kesilmesi ·Ve Rııs 
müdafaa cephesinin ortadan ikiye 
biiliinmeı.i Ruslar için ağır bir 
d!IJ'bc ola<:aktır, 

Sol cenahta Stalingrad'ın ce· 
nup balıstna düşen Kalas biilge· 
sinde Almanlar, nehcin batısında 
bulunan Rırs kuvvetlerinin muka· 
vemetini 1a.rrnışlar, Ruslar nehrin 
doğusuna ç"kilmek zorunda kJ1l
mışlardrr. Alınanlar bugünkü tc6-
liğlerinde de nehri doğu istika· 
metin~e geçtiklerini , .e Stalin
grad üzerine yilrüdülderiııi bileli· 
rtmemişlerdir. 

Görülüyor 'ki, Alınan ordllfiU, 
aşağı Doıı nehrinin büyük dirse· 
ği içinde son Rus kuvvetlerini de 
çekilmiye mecbur etmiş, Rostof
dan Stalingred batısına ikadar 
Don nehrinin batı ve şimal kıyıla· 
rına tamamile hakim olm<.ıştur. 
Aşağı Don nehrinin cenup kıyı· 

larında Ruıs müdafaaunın çok 
kuvvetli olmadığına hükmedilebi· 
lir. Zira Alınan ordusu, biiyiik bir 
tevakkuf de,·resi geçirmeden sağ 
cenahile Rosto! civarında nehri 
geçmiş ve 50 • 60 kilometre ilerle· 
miştir. Merkezde Çinlianskaya'da 
da hir köprübaşı kutmı~·a mıwaf· 
fak olınuştur. Rusların ilk geçen 
Alman öncü kuvvetlerini gen ata. 

madrk!arına bakılırsa, daha sonra. 
Alman ordusunun büyük kısmı 
kar~ısmda uzun müddet dayana· 
caklarına ihtimal vermek güçtür. 
Bu vauyete göre Almanla3Cm A· 
ğııslos ayı içinde Mareşal Timo
çetıko ordular.ım aşağı Don neh· 
ri.nden Kafkasya ve Volga iıstıiıka· 
metleriııde uzaklaştırması müm· 
kün görlinmekl<!di.r. 
Buı>unla beraber Almanların 

ikmal ve munsala V82iyeti çok 
gii<Çlcşıııiştir. Bütün na.tliy..t Ki· 
yef'den yani Dinyeper nehri bo· 
yunden iti'lıaren otomobillerle ya. 
pılmaktadır. Bu vaziyetin Almaıı 
ileri ha1'ckatrrın ?.ğ1-laşmasına se
bep olacağı şüphe>izdir. Zaten 
Rusların güvendikleri bir nokta 
da, Alman ordusunun bu fena İk· 
mal ve muva""la vaziyctidir. 

4 764 kaçak ekmek 
kartı bulunan fırıncı 

İzmir, 30 (HusUıSi) - Kemerde 
Gr.2'ler ca.<l~siooe 211 numaralı 
fırının müsteciri Rfrza oğl,u Şükrü 
At Tuazııın Kuşadası belediye ka
t•ıhi HalH H.c arkada§l Sa1ihten 
265 adet ekmek .karnesini 365 li· 

raya satın almış ve hepsi yaka· 
larmı>jlı.r. 

Fılııllcı Şükrünii!l evfodeki a
raffiırıınada da 219 adet 'büyükle
r" mahsu.s ekmek dip knçaıll\ 

2420 ekmek kupo.nuı; fırrnırulaki 

fa!ıam·yatta da 26 ekmek karne
si; 2344 adet kcsilb:niş günlük eJo. 
n){;k kaTtı ele geçi.ril'mişbr. 
Şükrü !>esalıınıda açık oll:luğu 

:çin bu karıtl.an belediye kfı.Ubi 

!halıl ile arkadllljı Salimen alch
ı; ... nı iddia etmiştir. Tahkikata de
vam olunmaktadır. 

--v--

Değişen lstanbul 
nüfus memurları 
"ili.yetimiz kıııza ve nahiyele

rinde i niifllil memurları arasın· 
da yeni ıbazı değişiklikler icra 
olunmuştur: Beyazıt nüfus me· 
murhıı;'llna Vilayet Nüfus Mil· 
diirlüğü katibi Mehmet tayin o
lunmuştur. Beyazrt nüfu"S me· 
muru Adil Erten Kuıııkapı nüfus 
memıcrluğuna, Fener nüfus me· 
muru Şevket Beşiktaş nüfus Dl(,· 

murhığuna, Karagümrük nüfus 
memuru Yasin Fener ııüfu, me
murJuğurıa, Kumkapı nüfus me· 
muru Hiln1i Eyüp nıüfus n1-e.mı.1r

luğuna, Eyüp nW'us memuru Ah· 
met Beyk<'z ııüfus memurluğuna 
nakledilmi~lrrdir. Fatih nüfus kii· 
tibi Cevdet Fenere, Fener niifus 
katibi Sezai ı1e Karagümrüğe ter· 
fian nakledilmişlerdir. 

1 MAJ/KEMELERı 

1 
''Sen niyete 

bakma, 
kısmete bak!,, 
H!ıklm, iaı'!ı!ların hüvi(yet.,,: tıe.ııit 

ve dava e\T.a.k.J.111 mütaleadan sonra 
dıavacı bcdlÇJ.v&n .Bay ıtflilli., 

- Seon bu Hul""'°'"' <lavacısın. ö:r
lıe mi Bayram?. Dedi 

- Da.~>;ymı ne demol< h.aıDm becr? 
~ da dıw8CIJ'ım, ahirelıle dç. 
Çolı& !,'OCl1k g<"ÇOndiı>yorum. Yoksa, 
beııona~~ ı.ı.
çeoiııden •alatahk çalmanın ne ol· 
dujuı:ıu ... 

- Pek.i •.• Anlat bal<alun, rııwl ol. 
du bu ;şı 

- Anlatılaealı: nesi var ki e-rendlm! 
iı:Jte, b:ııhçrmden salalal.!k k.,,,.p sepe

tle dolduruı1ocn y.ılraladım. 
- Nasıl oldu7 Na.;ıl 7al<aladın? 

Onla.n anlat baika:lunl 

- Bir lı&ftıa on gündür, akşamdan 
baltzyoruım !idanlaT pı1ıraık gibi... Ke· 
aece~~ z.a.n-uın ba'k;yurum, aze.lımış. 

Anladım bu sü:iiye ıı;;. kurt dadandı. 
<Dur ba'k<llım hele lb.r bayr...a!> Da· 
dlm. Gö-Llem;ye başloııhm. Bir gün, 

.. gün krtc..seyi göre 11ed.Qn,, Bu sabah 
kara.n!lık"ı_.l kaJktı,nı. önce, ~t~nıa 
~dum.. Ç f~\Yİ d:ıldırrduın. Sonra, 
vazge9lim. Çi!t<>y; b:r kenara bı.rtd<.· 

tını; gözl.ed\m. Bu geldi ... Elinde, şu 
göı-düğilnQz scpQt vardı. P~!an,yla 

t:ırl"3• glldi. Biz, pabuçla torlaya. gir. 
~z. AMtimiz de~J.d.r. Pabuçla ba· 
sılırsa, sı lat.ılıklar acı olur. Bmiz 
dwrup lbaid.ı.m. S.ı\atalık.J.arı sepete 
oolduruıyor. Kulüb<"-;ı.,n fırladım. Ü
zcrino dıoğru yürüıneğe başladım. Öıı
oo g&m.edl, Yak~ınca g;iroü. Kaç
mak ~t.cdi. Öbür ta!'aftan da. bizııım. 
çırak fırladı. ara.da kJS\wdlk ... Yaka
ladık. Sı pc~n · ;çiooeld ııeki:ı. on s:ıJu. 

talğ; kopa·r<ııl>il.ml§ti. Fazlasını. lolp<ı-
ramll<iı. 

Hakı.ın nlQZJluna, 
- Ilulıisi, dedi; bu kaçıncı gel;şio 

senin bunaaa.? Hani bi.r daha ge•lmi;re
ctlk:t;n?. 

Sam;terocn biri yı;nındalcine fısıl· 

dıadt: 

- Grlirın....ı.ler gelrn.ıı: ioteı- mi 
bı..tnya?. Zorla geti{'!iyo~l:ar da geli
yor ... 

H:.k.lm devam etti: 
- Sen &n!at ba'Kalmı ... S~!al.aJJio-

1&.n nasıl aşu·~ıor.dun:·. 
- Efendim ... Ben o bahçeye gir

mesine girdl:n amma, çalmak için gir
meden. Sola!ıalıklan köııpe ı.örpe 61Ö
rü.nce tciın rrlk.ti. iki tane kıopara;ymı 
da, soyuı:ı tu.r.a banıp .l'Veyim ditfe 
girdim. 

- Pctoi .•• Bu sepete bu "3.latalıkla
n k~m kıoydu?. 

- Vallohô haber!ln ;rdt etcOOim. 
sepet benim cı..tüt 

- Dtı!ene, Naered'din Hocanın bi
lci"'6i gibi, sen de, salatalıklıan -
te lrinıin koyduğunu d ilşümiyardwıl .•. 
- ... 
BayrMllın çırağ Yusu:f şahit olaııak 

dinl{'nJIQI, Bdyranıın söylt·dilo.Ierini 
tekr::.r etti, Maıhkcme, Hu:lU&ini..n bir 
3ly' on gün müddet!.a hapsi.ut• ve tev
kifine karar v-erdi. 

Huliisl, tevkil'ha.~e göndurilmd< 
<ızere m•lıDoernrden çlk:arılınca, ya. 
nı..'lda bulu.nanIG.J·a., kendini haklı çı
kar> ·a.k iç;n ol:ıeaic, 

- İld salatahk kop:ı.ııaymı ded.iın, 
kı~ giın '\'1Crdilt·r, dİ)"t>rdu. Ya beş on 
t.Rne koçaımıya. n1.YclJP.JE('l1Tl! .•• 

Orada\ J. J'dc'n biri, 
- S;·n ıüyı•tı' b'.ll\.ma. !lasmeote bak, 

d<>dl. F.ci sal• talık [roparıru,ya niyet· 
lrn<hn, kı ık gün yatmaı.1<: kl.'llnet ol
<k, Alcı.··n<ı ct.<l'kan1 : . 

HÜSEYlN BEHÇET 

============================================-=-===--===========l 

C Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri ) \.~~--:~'--~~~~~~~~~---..::...:_..:...::...:.:...::::___,·; 
, 

ÇÖLDE DİL ve su 
Afrka muc •re!ıesiı türlü z....,-;. 

yeden bakıldıkça kendine mah
su:. halleri olan çeşit çeşıt r.ayaıt 
ve hareket sahneleri · arzeıt:mek· 
tedir. Ucu bucağı olmıyıa.n bir Llb· 
yayı geçerek Mısır hududunun 
içine giren h.a..p şimali AfrFkanın 
cesim biır sahasında ~I hayatını 
değiştit<li, oraya dünyanın uzak 
ye~krinden binlerce kiş:yi getirt
ti. Her bir>n'n dilleri ayrı ayrı 
o.Janlar müşterek bir dava için 

bu mücadelede birleşım.ş ve an· 
la!-mı< Q.kiular. Avru,panın orta
sında.ki ıınemlcketinden çıkarıl
mış olan Le-hli bwgün Afrikanın 
şimal:ndedi:r. Düşmanı ile orada 
çaırpışıyor .Vaıtanmıda yeri kalmı 
yarz•k guıibete dü~<m Hür Fran
srz dıa. düşmanı il c ik.:ı!'§ıhışmak i· 
çin en elver . .şli yeri şima•li Afri
ka çöllcrinde bulmuştur. Müşte
rek cıwımana karşı eli siti>h tutan 
ister Avrupanın yukarı ucunda· 
ki Norveçli, i91cr ortasındıaki Leh· 
lı; isterse o kıt'anın alt ucunda· 
ki Yunıan!ı olsun hisse<ler'ne dü
şen işe göre hep bu sava.şı başar· 
mağa uğraştıklarını söyliiynrlıar. 

Öyle ki bu mücadeloye daha 
hangi memleketlilerin iştirak el· 
ti(.~ni s;:cnnak kohy d<!ğiJ. BeıJ.lf., 
başlı olarak meselli AvrUıPaıntn 
gar·binden elm•ş Fraıı.sız var Af· 

Ali 
Yazan: !' 

Kemal SUNMAN 

rikanm cenubundan gelıen \"Qr. 
Hin<tıli, A'VU5lralyal•, Yeni Zelan· 
dalı w.r. Çöl m uıhaırel>cl~riın.de; 
sekizinci, İni.güz ordusundıa bun· 
la~ın her biri ayrı ayrı iş.ler al
mışlardır. Dilleri ayr~ fakat ~
laşmaları kxıl\ lY. 

Gündüz kızgın güneşin, ece de 
berrak gökyüzünün yıldızları al
tında her saat d1c3işen muhaı""'be 
sahnelerinin en unutu~acak 

canlı ç<.•hresi de hcç şü~.z şi
m:.ıJ Afr'ka~ırı yerlisidir. Oraya 

lır.ı. rrebe dmei:e gelC'Jl Yeni 
Zelaaıdalı, Avustral~alı; Hintli; 
Fransı.z; Lt'lhli ... dailıa b;ı:'lıirlerile 
anlaşmadan evvcı Afrikalı Lle el 
ve göz ile Jronuşm~,, moobur 00-
muı;lar. Afrikalı bu yahaııcılarm 
ayrı ayrı uzak mamleketlerıden 
gelmiş oJdukl.arııu hemen anıla

mış, onJara kendi diılindcn bi rk::ıç 
kelime ö~rctmiştir. Yaıbancolar 
bugün bilt'bi!ıd'•;<ler o bir kaç ke
J;me aııaibca ilıe ~-O'Jeııde ve şehlr
lende derlJlerinj aın.kıtmanıın ko
layını bıılıınuşlarthr. 

Bmıa(Ya kadar belki e kadar bir 
fovwadehk o'ımasa gerek. Lakin 

her günkü hayatın; h"'l> zaıruret
lerin;n Ye gu!iıetin birlbi.rine o. 
kadar ya<lof·ştır<hğı meseli İngi· 
l.iz.iııı, Frans.zın ve Leıhlin.iıı dil'le
rrnden alınmış kelıiımcler var ki 
aırıtrk harıp i.le beraber onlar da 
arabcakıştırılmıştır. Anglo.sakson 
LMin ve İslav kelianeleri şimaıli 
A:frikanın yerli.since arb.k binlir 

ya:ni ara'!x>a da erı başta öğreni
len kelLme ne olabi1iır?. Şüphesiz 
~çölün ve güneşim öğretıtiği ve 
söyılcttıği ilk lkeli.ıne su okcak. 

Bu en kıymetti nim.el! anmak ve 
ar.ıdım.ak için Fransız; İngil,iz; 
LelıJ.i ve d'iğr-rler· bep kendi dil· 
!erindeki kelimeyi söylemişler; 
çitün onlarla konuşan zeki ço
cuğu hepsinin dertlerini de.rlı<a:l 

öğ-rermıi§f.r. Fakat bu~a: muika

bil dünyanın pek =klarından 
gelmiş bu yabancı askerlerin de 
ilk işi arol:ıcad'3.ki suyu öğrenmek 
ohnı.ıştur. 

Yiımıinci asrın Ot<ta.sındaki bu 
Afrika ha ro n in !l"ti.rterek kaIŞI 
k<a~ya dOğüŞtül'Ciüğü o derece 
de.rece san, emıer, kumral: Al· 
man, İtallyan; Fmrısa., İngiliz; 
Lehl.i ... Bütün o mll'haripler için 
erı bir!'!lci endişe ı;udur; yalnız 

onutı kıymetini tlıhbr etmekte 
bepı;i mü tt e:f.i~ 

Darp edebiyatı •• 
Haııp edebiya<tının mahsulü oll' 

rak çı•kan eserleri An5.o.;akS(ll) 
netşr.iyat aleminde ne blil)o·ük bil 
yer tuttuğunu göri.irlten göı:e çal 
,pan bir mukayese de vardır. el 
da gcı.-en haıp ile bu seferki ıl' 
..a.;ında bulunan yirm~ sene zar> 
lında acaba haqı edebiyatrn ın yW 
ne o iilemde ne halde bu1und1ll' 
,ğudur. Mec"'1<1a; heyecanJa oJ<UI' 
.nan harp maceralan vardır. :Bu 
.ların bir kısmı pek sadehkle yır 
zılıtnl'l. herşeyi olduğu gibi an1' 
tan y azıliıniıır. Bi.r k"11!lı mübr 
JagaJıd.r; bir kı$ıı da tamaınJl• 
icat edilmliştir. Geçen barpte1' 
sonraı en ziyade okunanlar arr 
sı-rıda casusluk maceral:aırı yer tı1' 
tlJıYOfdu. Daha buna benzer bııl 
türLü.sü vaa-dır. F&kat asıJ. tet~ 
edilecek m<.'IV'Zu harp eddı<yil" 
tında cidfü eserlerin layık oldll' 
ğu kadar alaka ile okunup o'.<Urıı' 
mad.ığıdır. İhtisas eı'lıabı için sD' 
yı:ık. Onlar zaten mes~Ideı:' tak· 
ederek yiıııe ertıaıbı taa-afm<ı, n Y' 
zılın~ ol.anla~ gözden kaçımın"' 
caklardır. Tukat hartı!n ~ 

meselelcTi vaıxh. ki bu ~ ,!f 
ihtisas sahip.lerinl'll herkcsce a · 
laış•lacak tarzda aıtlabnala-cı lle' 
ttız.a etmcktcdi·T. t§l.e bu mı:ıJ<.<;a·t1' 
'yaz.ıbnış cscrlctt' geçen har?ed 
oonra lüzumu kad\ıır revaç bu!' 
mamıştıT. 

Haııp macerala:rını, h~kiki ve"Jf. 
ha~·ali }fr çok vakayii gelişigüi.d 
okumak kalaıy oll'.luğu ha1ıde ha<" 
bin cidd; lnıevızufarından \>iriııJ 
e!e alarak yazılrnı,ş yazılar o.k 
yucuları çabuk u.sandmyo...-du. 

1914 • 18 havbi gitı\ büyük b. 
hanbin bir daha. çokma.sırıı ;gtl"' 

memek ~:ıdır, buna iht'ln 
verip vennemeık başkadır. An$ 
Sakron a!eminin nJkeri mün 
ki.dleri bu .ıne>11ızuıı tahlil ederk 
söylüyorlar ki geçen 'harpte 
sonra İngilteTede bu her iki türl 
başkalık biıb'ıntne ka.rıştın?m.ştı 
İngiliz eıfkiırı ha"!> istemiyo"3 
Lakin asıl yanıldığı nokta büy ·· 
bir ciım l:ıı:mbi ni<n bir daha ç~ 
cağına da ihtimal vermek ist~ 
yişinded'ir. Amerikaiılar için 
hal bö)'İlıedit. Belk> daha ziya 
'böyliedit-. Çünkü Amerika!Ll 
hem ıbiT daha büyü.Jc bir dür.y 
hattin.in ola::ağma .iiltima1 "e 
mek U.iemiy<>rlar, hem de A 
pada büyük bir harp çıksa bi 
buna kenill(erinin girnıiıyccckl 
..::ni anlaıtıına.k ist.iıyo.rlaroı. 

Fakat a:rıhlı: geçen seneler g 
A'llg1a;akoon flemi bu hanbe i. 
hazıı11amnamış olaralıı gf!'mc~ 
mecbur o.ldu. Hatiıi< istemem<' 
ile hame hıaıurhınmernak lJO'rı a 
.. şeyi.erdir. Anglosakson al ' 
i-şte bunun he-r ikism de b'~b' 
ne kaırııştırmış o'nıak yüz~ r-d 
'lıaızıırllıkıiız biT haltle harbe g· 
mck meobu ri•yetinde ka !dığını 
tiraf ()'lrnektedir. Hulasa iki b' 
yük harp anıısırıdiki y mni s 
lik sulh devriaıde Arıgltısa.ksl' 
alemmin harp eıdeıbiyalmdaki n 
ni~·ata dair bir f'!lcir edinmek 
aı«:m' n şimdi0ki dünya harbi icİ. 
hnzıdamp h.-zırlaımnad•'ına da 
de bir fikir veronckted' r. 

•• 
Elıspres biletleri bir giitl 

evvelinden aatılmıyacalı 
Haydarpaşa • Ankara ekq. 

için bilet ve yer kı.ıponlarının 
reket günü .s&bahları sa.at sel< 
buçuk.tan l~·ba.ren gi~ele!'de s 
tılın<l6ı muvafık gör.iilrnüıjtfü. 13 
n:ıenaleyiı bir gün (.'V'Vl'linde 
ekspres ;çin bik!t ve yer kupO 
!arı kat'iyyen satılmı)"'ıcaktır. 

, Biri!"i.zi."DE~Dİ 
f1epırm:ı:ın ~ 

SARIYER DE 
bir "Umumi hela,, 

yapılmalıdır 
Saoyerdeki bazı okuyt)' 

culıarımo.dan :-..lliıgımı:ı mel<
tl.ii>larda ktylerinde uanuıni 
hela bulunmaması yüzürıdeıt 
bilhassa yaz mevsiminde ~ 
kala.balık o~n muhitte mİiq' 
küliııt çekil<liği bıldiriJımekte 
ve şöyle denilmekted•rc 

•- Umumi bel sıhhat ba· 
kcnır.dan bir kazanın en z~· 
ruri i:l:ıliyaçlarınd~ndır ,.., ,. 
dan mahTum olan kaz~ J.' 
da bilhas.~a vazın kenar yor 
!ardan lroku.d·n geçihnLmetı: 
ted T Aliıkadarlann nıızaf1 

dk:Catini cclbcderek b:r arı 
t'IV'Vel. ı:.:ır ını ıuıra ı.e\a }..,, 
pılmasını ehemmiy~Uc r:ca 
ederiz.• 
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SON 24 SAAT İCİNDEKİ 

Hl AD ii· S E: İL. E: IR< 
Aşaiı Don' da Almaıı sat ce· 
nahı &it tiloçe cenuba ~ 
yor - Staliuııracl Alman 
topçUS11DUn ateşi altında -
Ruzvelt, Vander Vrn.i'yi İn· 
cilizlerle Rindlileıa uyuı
turıwya memur etti - j,.. 
&iliz uçaklan Harolıuq(u 
tekrar §lddetle lıombalııdı· 
lar. 

~ ". - , . -

( Bll yazının mr.tilılerl Anadolu &

lanaı Bültenlerinden alınm ....... ) 

TeUU. eden Jlıfuammer AIATUB 

Aını.an tebl.ğleri Don nahrln.in 
dı.lıa. cenooundııhl ve bu nehre 
akan Maniç w Sal nehrlerinin 
<ıe .ı.tjılııra.k daha- cenuha geÇild1-
ğin; biliirmekted±r. Manııç neh
~'llın eenup batıııında dcm~'Ol 
·4~ ll{ağı olan Bata'iskde muha
<e tıder şiddetle <ievaıtı edı:')-or. 
.Yme bu şehrin şinııtl batısrnda 
ıı\~ şıJhri de ,dün de yaızdığcnız 
g11:,, Al'.nıanlar ıacafından kuşa
<lılrr 'Ş'lır. Batniski. bıraıkan Ru.s
l~r; '!Wstut cenubunda 70 ki!o
fl'.cet~ bir <ınesa-fuye çekiikııişlel'
ı> ~ Don netı.< dJı.;eğinill bi.raıı: 
~·uk~ısındaki Kalaç bôl;gesinde 
Rı.,s mukaV'efl'leıti .kır>l'm~ ve bu 
kul'vctler geri çekilı.nek zorunda 
~ " ~ard~. ;Don nehrin.de ili; 
Itc.s l.tıçc'<er'ne ve diğer gemi
lere dl:ıc1"cr o.J:ınuştur. 

S aliı'gra<i ilıt.ikamet.'<nt.l.e de 
A" .nı t -ziy'kl duva.m 'etımekte
d r. 'Bır habere göre; şdhi<r; Al
t n t ı;ıçusunun ımenzili içine 
g'-'m ~t r 

St(.klc.o! .,.c göre; Rus orou~u 
ş rndı (ı en ilı:i grupa ;ı;ı··ıltrnış bu
lu .akta<!·, c aralarındaki mu
va.::ata 'k,_ lan şt.ir. 

1I<ı.:-;at OEPIHE AGUSTQSTA 
AÇILACA:Kl.IIŞ! 

Nev_ı.-orkta çıkan cNevyork 
l>a<:ıt, gazetesi, ağustos aıym:da 
lnıi\'etfiklıe-r'm; ttırilin kıl('fded~ 
Cl>ğı en şiddetli taarTuzlara baş
lıyacakıl...rrnı yaznr.'itır. 

M-'ttclikler görün~e gÖre, tay 
Y~lerinı kaiaıya çlkıarmak üzere 
Avrupada bir küprüb<l:it te<;is et
!lıek ibıerc ~i.amalktadrrla.r Ka
~a~ a çıkıış bareketıi·ni kola.ylaştıl'" 
malt iç~ üıç haıfta. Wi: gdecekıtir. 

A:-n1>rikan harp meclisi Vaş:ng
tıonda ıınüh.:m bir f.Qplantt yap
ınıştor. Eski Vişt elçisi Aıniı-.d 
Lih~ bu meclisin ka.ra.rı ile BirJıe. 
şrk A.n-.erikan!IJı kara, dıeni<L ve 
han, kı.ı.vvetleri kumandanlığına 
ve ayn; zamanda Büyük Hritan
Ytd::Jki aıyn: kuV\~&in reisliği
ne tayin E«hlmişt.ir. Bu sıOD iti• 
baıia lıtr il't:bat ajanlığı vaz:ife
ı>ı ni görecel<itir. 

<'Deyli Mcyı.. ~""t; h ükt\
n,etın ikln<:i bir cephe açmağa 
lx'Vesli olmadığını yauyor: cFa.-

( ŞEH iR D EN ııe 

ı\ıliKARADAN ve 
l\U.:. ILEKETTEN: 

f4M':•1 
' ·ı 1 

1 

~ ı:ıract Vr.ka ·ti ha.'1JTUUl dolaywi-
1" b1çer döker makine te~;.Jatının i
• l intizam ve ııür'atlı: ça!Lıtırıln.a
•ı •ı;.n te<lbirler elmal<.ta.dır. * Ankara pl7~ sade yağ ve 
t- 1'nç binfenbiı'l' bo!lao;mıştır. Dün bir 

1>ulı;unı Polatlı köY l Uleri Atpa
""• ııda elli k.ıtru.:;"" '5atmışJardor. * Knrne ae ekmek ... tı!an yeri<'!'-
:· !ı .:r ışı y"'"1ğmın k.:lcırılma•ı 

n LeliJı:rte,er ya.pılm3kt.:ıdtr. !=h:h.ri
~ •ki >ınHQi)er buğ(L'J'. ;=n nıü
:•Y tı cin Ana.dol u·ya aıda·ınılıtr gon

<t 't ~ ,., .r. Bir s ıntdln beş .kuruı}a 
l c ıt. tabının olun.mataC..ır. 

d * ~acte'l kümiıtü ıı:ı!<l y~tmı ko-
~~ ı.. r . .:Jt ~ y,c Zonguldak-
~ u ·ı. ır yolu battı ing.aatı y.-,k,ın
Qa f rı arr,l..J'lac3Jt'tır. 

!ııtlTı.'FERRIK: 
* Mahnloat oıı,.; şrtııdrnlm ıwı

'l!l la~'l<:ağı nuıng:ı.J töınüıil ,-~ odun
ları halka b<>\)ıanııaır.e ile ""ı'e< ·ktir, * Bastahanelerdr b<>l miktaroa po
~leı kullanılması Sıhhat vn İçl<ınal 
U.ven~t Veı.a!e~n tublig olun-

1<..ıştur, 

kat hedıalıde ~ bilQi€i var.o diyQr. 
cDeylli Telgraf, ise şunları ya.

zıyor: tİkind cephenin M~ V'e 

Himl!istandaki Uııuıma zarar ver 
memesi !az~. İlrinci CE!pl:ıe aç
mak dernek; yeni bir Yunan.stan 
veya Dönkeri< :yaratmaık değitdir> 

l!AMlBlffiG 'J'F}KRAR 
13QMB.A.LANDI . 

!Bml.ik İngiliz taşıyarelerıinin ili; 
gün evvel hiJc11ın etltikleri füım
burg şerui ve limanı yeni bi<' a
ikıına ·uğramıpr. Al'mıa!n tebliği 
bu 9E'ferki akının biJ},a.;ı;a· yaın-gın 
boımbalaril.e yapıldığını bildiriyor. 
Um UJI)l: bin al.arda ve E.peııdroıf 
lıab'tanesinde vahim hasarlar oJ.
rrruştur. Sivil hai'k aras.nda ye
nidC'll zayiat vardıor. 

iBu akına 600 İngiliz borr.ba u
açğının iştirak ettiğini Vaşjngton 
b:·lıdir·yor. Roma ıa:!ycıısu Al.ınan 
ya.ya yapılan en tıahripk.ar akının 
bu akınlar olduğunu söylemiştir. 

HİNnfSTANILA İNIGILTEREYI 
BARIŞTIRM.AK İÇİN .. 

Ankara rarl[yı:ı gazetesinin mih
ver ka!Yfiaktıa-rındaın. alarak ve,,. 
d·iği maluma ta. göre; Birdeşik A· 
merika Cuınhurt"eisliğine namzet 
güıterileceklerden · ·biri say.Ian 
Vander VHki Himistana gönd&
rilhıiştır. Vilıki İngili2ieıde Hint
:l;ikr arııısmdı bi.r anlaşma for
mülü bulacaktır. 

SESSİZ İNGİLIZ TAYY.ARE'.IBRI 
İngiliz Ifıiiva Naııırlığı.; şinıdt 

İngiliz hırYa kuvveotlerinin .Mus
tomsk> isminde yeni lU taY\)"ue 
kul'.landıklarım bi'Jdirmekie<lıôr. 
Bunl.ann rnotürleri 1ıiç ses çıka1' 
marnak'tad>r. Bu. tayyarelerin şi· 
ma~t F'natl.9a üzerinde ilk mı.waıf
fakiyet1'1 tecrübeleri yapıhnıştır. 

MUSOLİ'Nl'NİN DOGUM 
YllJDÖNÜMÜ" 

Ahmın ıızeteleıi IMusoliı>'nin 
doğum 'Y•IOOnümü münaıoebetilıe 
dünkü yazıılarında; İtal!yaın f..
şlzmas'nı.n şefmi öğınii::fter, ~ 
ıe.-ini dle•'<'ederelc; .kendlsme gön
derilen tebrik telgretlarmı neş

retm:şlerdir. 

MEMLEKETTEN"\ J 
+ 5 tondan 50 t.ona kadar olan mo

törler!n suhipleri arillarınQa bir nak
liye lıirllği tf'ŞkiH İÇ'·n nıüsadıe vf:ril
mE61 nzcr•ne bu hatta loplllml>OOklar
dır. 

+ 'b'ımiıklaıda otur~n Sez~ i:1:nin
de yedi yaşında b:r çc>cı;ğu kf)nl\>e 
oynan1~~- Uııere kandıran H:ılil, Hayri, 

Ali, l\\l).lL'nCt All. Jla.r•n, Kn.-nal ve 
KrmalctUn Islm e..;nde ytdi ahlf/kSı:ıı 

zav:ıllıy-. a!çakç3 l.üeu.'ll cbmişlcrdir. 

Kiist::.h mütecav~ er y.a.k.alanaırak 

Ad,.yev~ te.slfm ohı01T1uşlardır. * Fatih belediyesı tah.<:ild<>n 
Hüseyin 1025 li~a ziımmetiır.I<! ge
çirerek Zıoıı.guld:ı.ğa kaçmışsa da 
yakalanar<ı:k şehrimıaıe sıeW<x>lun

muştur. 

* Sırit Ömer ma.hallesime Çu
kurbosıa.ıı ookıığmda 75 numaıralı 

evde oturan Y<>rgiı:iaı 15 yaııın'Cia
ki kı:ııı Yoryl.lyı Mu.st.afa ve Necati 

isimlerinde 2 JQişi rorla tehdit edıe
rek evlerine götfrrmüşler ve .kız

cağıza tasallut ettillüerinden ya
lkalanmışfanlır. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arthıma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

b' Şi1ll COCUk ııa~ane&i.n.in cll957:t Iiı'8. c'i6> kuruş k··~it lıt:dt·lli Poliklinik 
~ l te...-~u ınpalı k:ıp:ılı zarf usuliyle fksiltme;ye k.onulmu.ştur. 

İç1' - EkılJ~ 5 ,; 9U Çarşamba gü ... ü saat 15 ele Cag:ılo,i' unea S:hho\ ve 
•1 trıat lf .ı:avenet Müciilrlüğü binasnv:ia toplanan korruF,>""O~a Ya.t11-ac2k:tu-. 

2 - İstekl.ıer Mu'kavLl('. EJk&iJtme, Bayındır! ' ı.,rer Geael ll~>t ve fen ... 1 

rıt •nam ler" roje kl'Şıf hı.ı~:yle buna r.ıü.kferri d l,."f!" C'Y&.ıkı r:.ıJışma 
~"" • on<le k<>m!syO!lda ı;öreb;I•~ıer. 

3 - 'Muv ' at tf'3'ntnıt c896> liru. •83> kuru.ştur. 
ite 4 - İst<'k ıJenn tek'.,j_f me'""t.up..arı ve en z blr t:ıahhüt"" 10,000 l:raltk bu 
1: r, r lf y pl.~ına dair )d::ı.relerindeTJ. nllt':' olduı?u veeika.l.'1\'a ~ırtinaden 

ı.ıl V1 ~e· n mor atla eksiltme tsrt.-nd n t1t,ı glhlf':-. tr&riç •3> gün • 1 r. JS f>'ı. ,,'"et ve 9+:?. y·1·na ait Ti('aret Od~sı ~ka :y~e trk.a .ti havi 
1 ır. ·ı ıJ3.8. ndcn b~r . t evvel n.a.. .. buz m ıkı,.bilin.d:"- !komisyona v"S"me-

1 ,r -- ---------
Gedikpaşa: Yazlık ICl•m•mmm•-. 

z St EMA Bahçesinde 
2 nci yeni program mııv illaki) etle devam ediyor. 

PROFESÖR ' 

z • SUNG R 
1:'IDJURl'ADAl CA~Ll ADA:'ıI ÇIKARIYOR. 

~---;m;;;ıı;ı• Too""lleı ,.m saat 9 J;ı başlar. ~ 
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. 
ŞEHiRDEN • MEMLEKETI'EN - BOTON DÜNYADAN : .. 

. - - ~ .. , 

Fırınlar niçin vak· 
tinde ekmeği 

yetiştiremiyorlar? 
SON ·· ··HABERl:.E.R '. •• -. • , '• •,·:·•·.·-. ·":* ." .. ," • "L' . .., " / > .-:-? ·. 

Altı · Bu/çar 
ölüm cezasına 
mahkum oldu 

Londra, 30 (A.A.) - Moskıon 
radyosu tarafından zikredilen bir 
Ceneve teline göre, dev1et aley
hinde faaliyette bulund.ukları r.u
çu ile 6 Bulgar ölüme. ve başka 
46 kişi de müebbet hap is cezasına 
uıabkilm edilmişlı:.rdir. 

Millet Meclisi 
(1 inci Sa.hif«i"n Devam) 

zincan meb'usu Safifet Arı.kanın 
moo'uslUkıtan ist.fasına d>aıir tak
riri okunacal<!tır. Bundan sonra 
birinci müıakeresl ya.pılıaca.k ev
rak.ıııı müza'keresin;! geçiJecekfu:. 
Muamele vergisi kanununun 12 
ıncı mwidesine bir fıkra ıravesi
ne dair kanım Ji;yihasile adliye 
lıarç tar.ifesi kanunımun baza 
Jınadt:lelerlııin taıdilı ve maliye .at
lı.ı tallısiı!ıdal'larına lhaY\,n yem 
!booeh verilmEISi haıkkın<la.ki ka
lmtn tayihala-r• ,.,._,ııdır 

ı R\lll.llıırn<!de bı.ındıan ba~a. i
ikind müzakerelieri yapılacak ka
rıım layl.lıala.l'ı da vıandır. 

\Meclis Fanti Grll(l>u salı günü 
lf.c1>lanacalııtır. 

Baııvek.il Şükrü Saracoğlıu :ı.e.
bmetıinin bl) tqplant>da. okuyaıca
ğt prqgramını Medisin 7 a.ğus\o6 
;çtim2ı!llda ıtaJıdim etınesi çok 
ımuhtemeıdü, 

MÜNHAL M.ElB'USLUKLAR 
Sa.ffet A'rıkımm roeb'ml'ukta·o 

ıist:ifaııı ile m'iiıİhal m~'usMdar 
, dörde baliğ cfmıı.ı;ştur. !Bunların 
~ıne yenikti intiıhap olunacak 
ıt.r. 

Zahire fi •tları 
(1 inci Sa.hileden l 'levıım) 

mn t'e'S\:ııt edilip T.iıca.ret V~le-
1\IDe'bildi·rileoeeğ>ni ve :iylıi zaman 
da z&hite maıddelerıi üzerindeki> 
satışları n bugünkü fiatlar üırerin 
den boıSaya. ~ıp edillmiye
ceği hakkında karar verileceğini 
v &21:n'16ilıı ıxhr. 
• Halbu.kıi <ba hıı.berler bugünkü 
duruma göre taırı.:mıen ya.nı.ııtır. 
Çfuı'kü z&lıJre fia tJan ve satışıt 
sel'be5t bıralolmıştır. Binaena<eyh 
fiat tc<iblti mevzuu baı!ı.solamaz -
Ticaret ve 0S1hire ;oo.ı.sası umumi 
Jkılt>bi de bu huısmıta biz'e demış
tir k:i: • 

•- Sat.şı ve fiatı seı'lıest bıra
kılnı:ı maddelerin .artık fiataıı 
te®ite J;üzuım olur mu?, ~i za
m.anda y~ılacıe<k muamelelerın · 
\le :l11ç 'bir ,kar'ara füı .. 'Z'l'Il o'.ıma
\lan oorsr;ya :k;aydedile<:eiıi ta • 
bitdir,. 

ikinci cephe 
tl ınci Sahifed-en n~\'ı\ml 

Nazırı Doktor Göbbels ·İkinci 
cepheıı.iu tetrlib.-:;i dahi cmalan
dırılocaklır• başlıklı lıir yazı ne:ı

retmistir. D<ıktor Göbbcı. bu ya· 
zıs.ınd~ ezcümle şöyle demekte
dir: 
•- Dü man de\'letleri bugün şu 

ağ·r vaziyette buluuuyorlıır:'Miı
lıakkak ki kı~ seferinde Ruslar 
tarafından ileri atı l an rakamlar 
göğüs şişirmi>,t ir. Fakat b ugüQ ar· 
tık hakikat anla.şılıııı ştır. 

S taHn müttefıklerden m e rha· 
m etsizce burçlar ının ödenıııes.ini 
istiyor. Çörçil ve Ruzvelt ise le· 
şebbüsleriniu el.aha evvelden aka· 
mele mahkum olduğunu biliyor· 
lar. Bu "adamlar şarkta h arb i kay· 

helmekte olduklarım yavaş ya
vaş aıılanıışl a l'dır. 

rn10 da askerlerimiz k uvv..tl i 

istihkamlar &•kasındaki İnıiliz- ' 
lcri denize atıııı!)lardı. Bugiin yeni 

bir buluş1nadrı .L g'lizler kendile· 
r ini derhal oskerlerimizle karşı 
ıkar~ıya bulacaklardır. 

Batı Çölünde 
sükunet var! 

Londr, 30 (A.A. ) - · B.B.C.• 
Batı çölünde bre çarpışmalıırm· 
claki durgual ulı: devam etmekte
dir. llllva baNılih da uf bi1' 
mikyasta ohnuştur. 

Rostof'ta topu 
topu 15 ev 

sağlam kalmış 
Srokıbob :ro (A.A. )- 'Rosto

fun Alımanfar tarafındaın zaplHl4 
müteaıkip .bu şehri gezen -Orr mıı
h<ılblt şehirde u:pu ropu on beş 
evin sağ'lıam kaldığıru ve müte
bakL<>in.in kiııınileın Jıambarrlıman 
dan ~ıık<llm>Ş veya Ruslar ta.'a~ın 
dan y'akıhıuş oldu,ğı.ınu bılid.ir
meklladir. 

Amerika-İran ticareti 
LondN 30 (A.A.) B.B.C. A-

meriG<a Hıariciye Nazırı Hul A
m<!<Iİ'ka hükiımetmm İran hük:U
met:i:le yeni ıbir ticaret ımuahed&-
6' imrla·laıchğcıt si1.)ilamişl:ır · 

Rus cephesinde 
(1 inci sabi!«i<n Devam) 

iki istike.rrwtte ilerJ«md<i:•dir. ce
Dll~ AJmMUar Kuban bölcesine 
.ı>oi!J'u tazyik]«inl aı1tımuşlaıdır. 

Von Buclt ordı5'.rı ~ Don rdı'ri
nin her iki kı,yı.slJla hAlom bulunmak
tadır. H<>ı· gün ;reni ıroprü başlan ku
rulmakt.ıdır. 4 

TİMOÇE:\'KO YEDf.K KUVVETLEBI 
KULLA!l.TYOR 

Vif;, 30 (A.A.) - MoOkovadan bH
diril~ıe l:Öl'(', Tinu>Qetıiaı yedd< 
l!ıuvvC'l.le•<ni cepheye silrmtıie b,,._ 
ıamı;ıtır, 

VAZiYET 
(1 inci Sahifeden Devam l 

Bütün bu Kafikas cephesinde 
Rızs muloavemeti. de b&şlamış ol
du.ğu için, Almanların ikıınalleri
ni taımaınlamıya ihtiyaçlan ol
duğu anlaşılıyor. İleri hareketıin 
yav~a5ın<la en buyük ilmil bu 
olsa gerekt.r. Şu h '\lde beklenen 
bii'yük Sta.l'ngrad :meyclan muha.
rebesi de l:<:IJÜZ başlamamış de
mektir 

Bu·na muka!bil Almanların Ros
tof'da.n oenulba doğru tazyikleri 
ve ilel'i hanketleri devıı.ın etmek
tedir. Rı.ıslar bu kes;w.de mwlıa
rebe ede ede çı!lci.liyorlar. 
Diğer bazı ~.a:ıntılara göre, Al

manlar Leningrad ve Moslrovaya 
doğru cia harekete geç-mek üze
redirler. Son iki gün za.rfmda, Al
manların Leningrad cephc>inde 
şiddetli ta1~ruz denemeleıiude 
bulunddkları M.oslro\•aıdan bil.:!i
ı·Umiş~ir. A.man uça·klı.rı şehrin 
yı:kır.da "a.plEdilec.,ğini biıldiren 
bey anına.meler a1ım ı:ıJardır. 

ikinci cephe mcsek<;i de günün 
an kııvve'lli mevzuu. halini almış
tır. En·elce bu şayialara aldırış 

etmiyor> Almaın kaynakları, şim
di kırrşıl •k cevaplar \"Crncekte<lil'
ler. Berline göre, bü lüıı Fraıı.;a, 
Beı,ika \'{) Nonx-ç sahilleri iki 5e
n«lenberi yüz binleroe insan ça
lstırılarak en ır«>d~m, geçilemez 
v~ dcri.ııli;,ine çelik iSUh.J.."lianlar la 
tah'k.m eul-im:.Ş•ir. Ahnan Propa
ganda Nazır_ı ~tıor Göb?e~ ş'.1 
oozü söyJaır.i.ştir: •Evet, ıkıncı bir 
cephe açıp Be>rline ?_eleb~ider. 
Fakat Iatih olarak ıleğıl, esır ola-

rak .. .> 

Yarın Beyaz 
Sarayda büyük 

bir düğün var 
V8'ington, 30 (A.A.) - 2S yıl

daıilıeri yarın ilk defa olarak Be
yıız Sarayda bir düğün yapılııulo
tır. M. Harry Hopkiıı5 ile 1\1.is 
Louis l\lacy yarın burada evle
neceklezıdir. Tören husw.i mahi
yette olacak n Beis Rıızvelt'l• 
eşi hazır bulnnacaklaru, 

• 

Hamburga ye
niden 700 ton 

bomba atıldı 
Landraı 3{) (AA.) B.B.C. Ham 

burga yapılan ;kinci hava akını 
nı mütaıkip İr;ıiliz ~ayyııre r ge
ce ve tlün bat~ Ahran)"'tla, ş:i
mall Fransa.da harek.itta bulun
muŞ!aI'Chr. 

Hatı-.burga ikinci akmda 700 
roıı boıriOO atııJm~tır. İki gece ev
vel de Reisburga MO tıon boırJba 
a<tılmı.,<f.1r. 

25 b&wi•ra2ldaın:beri İngil;.z 'lay'.}'a 
relerr yabll'lz ür gere Ahrı<ınyaı ve 
Fransa ıüzerinde barelı:attıa 'bı.a
lı.mmamıışla.ndır. 

Evlere iaşe belgesi 
(1 inci 5"t>lfed"'1 Devam) 

dAği(dir. Döy.le bir şry yapılacak dahi 
oı.a vaktiy.le ha.lo3 dag,lı.lm>ş olan 
beyannı.aıelerden ;si.ifade rlım1* tıı

bildir. 
GIDA MAi1IDELERİ ·PiYASAYA 

ÇIKIYOR 
Ticaret Vekşlet.inin vermiş olr 

duğu son ıkllrar ü-zerine p>'Yasıı.da 
güçlü.1cle ve pa/h.alı dlarak tedarik 
ed'lıe4>iılen anUhteliI gıda maıdde
leri yavaş ya<Vaş meyda.na çıık
mağaı ve U'Cummıya başl.amıştır. 
Bıınlar arasında yaJnıo: zeytin

yağ ve ıı;ıya•ğı fiatlarıııı bir mik
t;;.r yü]<ııe~l>T. 

İçyağlarmm deh21 da yiıkreJ.e

ceği iddia Okmıooktadır. Traıb

mr.ıdan sah g.ünü ~imİl7.e tk 
parti yağ gelanesi .muhtemeldir. 
n<ğor taraftan İE•~e teşt .l;lıhnın 

belor·d.i~"<!ye dc'Vlri' ka-rarı üa:erlıe 

mur.ı11M<ıl a bJmıış ol an bi.r ta kmı. 

nceseleler varıdır ki bunlaır; bu" 
günlerde şehrimize gelmesi bek
J.e,ıı.ilen Ticaret Vekilinin .emirleır; 
alındıktan sonra ha"i·d !ııniş ola

calfüır. Bu a.raıtlo bilha a bele
diye ikLsaıt müdi1rlüğü kaıdrosu

nı..ın geniŞ!etil!rnes: içln liız.an ge
'lcn t~saUtır. Hl1n e&ki aşe 
~;utıından açıklta kalan 36 me
ımut tamamen ıktısat müdürli1-

lğüne dd\"rı:rlilse da'hi, daiha 60 
ikcda.r yeni JT.<'trlllra i t yaıç 1 ~a
~ıl olaeağL hesap edilm ştir 

BELEDİYE "E ALINACA:K 
MÜJ<'h"l'TİŞI..ER 

Be'!Crl'•) ej'<C alınacak y.e:ni i1"!Ü

fo~t!ş1cr iÇin n··üraca.al nn j~L 
6 ağustosa kadar ı.ızatılrruşıtır. 

ZAYİ- 1938 senesinde Boğazi
çi Liselerinden aldığun olgunluk 

diplomasını kay.bottim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hüıkıı:nü 

kalınamı::ıtır. 

No. 334 Salih Çerçi 

Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma 
K o misyonundan : 

Eı-z·t.ın Nev'J 

----
E me 
83dt. ~· 1 

z. Y' n yağı 
Pi. 1ç 
Zı ~-t.ın tan~i 
ı,c.t.atco; 

Kuru sotan 
ı~umu ta 
w 1<.J , .eb?e 
Dağı ı; et 
K 1 ı n rti 
I(J.:.. t.:h 

Sı.ğ;r \' 

Mktan Tabın;n FıatL 

25000 K. 
201>-0 • 
1000 • 
3000 • 
1200 • 
3000 • 
2000 • 
z~ooo T. 

3500 > 
1000 • 

Jo 
240 00 
125 00 
co 00 
7" JO 
:;, (,0 
11 uO 

5 i>O 

15!i 00 
150 oa 

1000 > lfı.J. ' 
10~0 • 115 co 

• 

ilk T<UrUne.t 

1 !>6 88 
JGO 00 
93 i5 

135 00 

~· 80 
72 00 
27 00 
93 00 

3110 00 
406 88 
112 50 
123 i5 

BG 25 
-~- -~~~~~~~~ 

U inci Sahi!edeıı Devam) 
rinde de sık.ıaıtı çok fazlador. Ay
ıpi~len ekmekler çok hamur ve 
ıyemniyeoek derecede fe'Iladır. 

iBaz.ı lırınchlar da bu vaziyefum 
'Ve kala.bahktan' istifadeye kal'kl
şa.rak eksik ye hamur ekımek çı
ıkanna.kıtadırlar, 

Bef;jktaş ıf.rınl.a .. mda pişirilen 
ekım!klerin hamur}uğı.ınıdan çok 
şikllyet edı>mektedir 

Eıx:üml-e dün ve !bu s<Abah Be
Şikitaşta Ç'Ok hamur ek<ınek çıka· 
ırilmıştl>:. Bu h U6usta Beşiktaş 
kazymakamltlk ve polisin· n ş'.ddet;. 
le nv.aırı dil<ıkatin.i oelbederiz. 

OFİS MÜDÜRÜ NE DİYOR? 
'Bu s;ı,bah kendilsi~e göriiştüğü

nı'Üll Tuprak Mah9U.llc·ri Ofisi Mü 
dü:ı-ü Şakir Tural.ı şunları söyle
miştıi>-: 

c- Fırınlara \•erilnıclde olan 
un ımik>tannda kat"yyen a:ı:alma 
yoktur Ezkisi gibt 'ih · aç nisb~ 
tı taarınmcrı fırınlara teni edi-

1 

y'Oru:z. Yalnız i9tihsa1 mınılakalıwrın 
dan elimize nC? şekit hı.:lbUbat g&

liyorsa reriıal öğütüp fırın!aTa 
veriyoruz .• 

SALAfrtDETTAR BİR ZATIN 
İZAHATI 

Diğer ta.r<1fian bu slkıntımn 
naJ.dıiyat mü,şkillMı yüzünden ile
ri gelıd'iği anlaışıCm•ll<tadır. Bu 
su:rotle her günün ekrnekU<. un 
ihtioyacı ancak bir gün m··vel ak
~ üzeri depolardan verilıınek
teı ve değimı>enlere g•derak ım 
haJ;ne Jooınu•lup ünnLara verilin
ceye kadar ı.<.lbaıh olttrnı'ktadır. 

Ta4::ıii bu va.ziyet.e de iırmlaroa 
pişi ııme işi bazı yerlerde öğleye 
kadar devam eıtımektedir. Un ve 
bul):ley sevlaeyatı geç kaklığıına 
ve .ıııncak geliikten sonra öğüt
me ve teni yapıldlğına göre bUı 
halin vukuu talbiid>r. Blna.eı:ıa!.eytı 
bilfarz yarının ekmeği için J.azıan 
gelen ım:"ktllrdahl uıı bugün ak
şama dV.ğru gelıecqğine ına.ztıran 
bu varz:iyette yine yarın fırınllll'
da elamek b~lk.l öğleye doj;'ru ç.
kaeaktır. Fakat geç de olsa ni

hayet halkın 1stililuk1 ka.dar ek
mek çık-a<:ağından kat'ıy;·en teı..;ş 
cdilmern«il lazıımdır. Heılkes :nw
ha!Ckak ihtiyac ı . karnesi n:sbetıin 
de heor gun ekııneğini - bir ilô 
saa-t geç de olısa - muha~<!k ala.
bil.ecı!ldt ir. 

Bu va.z'•yeün tamame'Il düızel
mesi yen' mahsulün tamamen 
çıılmıasına, y3'11i ağw;tasun yir
misine k<:dar süreceği tahmin o
.hı1l>I!1.aldtacht Ailaka<larlar: vazi
yetin lbu zamana kadar daha in
tiızurıfa l<l:1re ec!Jlmesi ve hı...bw

batı11 şehı 'mire dclıa eıtken ve 
'hiç ol•m=a hiT gün evvel.nelen 
'gellme6i için Ankara üe daimi 
~emas hal.r.dcıd'r~or. C*ı-ek Ve
kalet ve ı;er""l<ıse Ofis bunu kmm 

TEŞEKKÜR 
Giizlwimln rüyet nı i"'1e e-

d<'D ı,a,;;rmds.ıd wti ı:<:"rr:ııhl ıh aımeli
yatia p€k n-.at"ronn bir t1m::cı. t*1W'w 
mlb muvıatfak olarak, hayaı.. ıı kur
taro".l ve gôdf'Mıe gO-:un:ek ha.ssasırıı 
ı,,.;e ~n Ba.klıtroy ~:ıtrazı Ar.ti.ye _.., 
Nob;ye Hasıaneıo Baş Operalör\! Bay 
DOk1<ıc Ha.m0 DU<'k'e Q;!lldon t~':k
llcür.lt>r f!W'ıen. Huiı:ıhanCÖ,.' 7attıt<m 
müddet zarfın.da IÖ'iterdlklcn ~etkili 

"" gÜIZl'l ilı'Aınam!armdaıı d<ıl"Yı hem
~re Bayan Nebahat ve Şülaiye'ye de 
e,yınoa tıe~ ~eyi bir borç bili-

ZAYİ - İnebolu Nü!uı meıınwılu
ğu~ almış olduA:ı>m nUfU6 1ıeo:ke
,,..m](' EıMıllnU K;ıym:ı.kamlı,ilıOOıan 

almış olduğum Temmuz ve Atwıtıııı 

aoyJarına 3;\ 8cm<8c kart!MlÔ zny\ e1tW. 
y.,.,.Ierini alacal!Imı:!:ıa M<ilerinin 
tıı:Jını il yoktur. 

340 ~wıllütlil M''lir Aldaı~ 

<için çal 1 §TI1 a.ıctadırlaır. 
EK!MEN ÇEŞNİSİ 

Diğer taraftııın e'lamek .Çt'linisini 
tl.e mull)'Yen biır tip üzerlrule tl&
mak kabii olıamamakltaıdıır. 

Obıs, her gilıı eTI:nc .na çeşit 
tıubuıbat geh:rse öğütüp fırml•<'R 
>vemıelrte ve tru ını..etle her gün 
çeşni başka başka olmaktadır. 
ıMaamafih bel<ediye teft~ heye-. 

ıti fı.rınhırın piŞkln ekmek çıJrar.
maGı iç'n sıkı b:m1ıro:ıeıJne d&
v.am etıme ktedh'. 

Maden kömürü 
(1 inci Salıileden Devamı 

Bundan baŞl<a mesellıi üç ioıı 
kıöm iıre istitıka kı ulduğu ha!lı: 
lıiırfıği tardmdarı tasdik oluıııan 
biT İ.stanbuıal\Ya ba.zı bayUer. 
•- Ş.mdi mevcut kümüri4"Tliiz 

:ıı:zrl:r. Bir v.zy.a bır bu~'ll'k td'tı
G:ı.n fa:ıllır veremeyJz., diye isillı
kakmı vermemişler ve taır.-i! !Ca.. 
nna gelişiguzel yilkısek f.i.:.ı:!la sat 
mağa kaJlı.ıı;mışlarrlır. 

YEDİKULE GAZ ŞİRKETINDE 
GARIP TEVZIAT! 

Scııııra Yedi.kule Havagarz.i şiT
lkeu mcınu.ıfannm da kamtiı' tev 
o:iatı.ııda nedense garip bir yol 
tuttu'kllaırı göriümüştür. Bunlar; 
mÜilQCaıwt ede;n hallitan bli'r ~ 
n u ge.-i çevirın(Jk i9\eın.işl" r ve 
diğer bayilere giderek kömür a). 

nıaılannı; eğeT Ga.Zha.rı <tt-n al
makta _. ederlerse ancaık .1943 
yıllı. b81Ş111da lııöımü:r alabi.Je<:eı.a.... 

rin> söylımıişl~rdir. 
Bu arada Saroo';y ada imrahor 

ceıddeıinde otuı-ar.. bir okuyucu
muza ,592, numarah bir müra
caat fişi verildiği halde kömürü 
aooaık 943 !lenesi Mart aynia • 
labüeooği söylenmiştir!. 

HallıUki İstanbul kömür ie'lrzi 
bürosu ne'Jldinde y21ptığımırı: teıh· 
kikata göre Havagazı şiıt1Jceıliniıı. 
daıha §'imdi müracaa.t eden halb. 
sekiz ay OOIM'& ®ömür vernııiye 
ıkal.kışmaııı çok garip göri1lıınüııtür. 
Büro buna. ihtimal vermiıy>erek 
talmkata ~lamıştır. Yedikule 
HaN!llgaZl §ıiriroti ise bu saballı tıi
re şunlıarı a&y lemişW:: 

•- Bi'Zim tevzi edeceğiniz !00-
mür dört bin toııd ..-. HaJ'taıda üç 
gün haJka perakende tewia.t yapı
yoruz. Fabrikıalara da V(!riy1C>ruz. 
iMutıi~itni'Ule müteıdiit bayi oJ.. 
dwğu halde halk nedense he:p bire 
müracam ediyor. Şiımdi 200 küsur 
r.umaroya kadar veriYQrU9.. Belki 
bir mü.•ta.hdem Martta g<'!in dı!
m·s "Olc'hıı>, ril • 

KÖMÜR SATA.ı."l' ARABACILAR! 
Son Te\<:raf - Hava.gazı ~ "rt<e

tinin kömür gibi mU!ıim bi~ ili(i
~·aç maddesinde halka veril 
cevabı bôy le J.aakttayin biT müs
tJıhdame brnılkm:ısı hiç de doğru 
değildır. Müraeaatçilere OOll:t! 
ve ~-.,yif t:zerlne cevap verile-ez. 
Sonra söyleııdiğiıııe gorc ~ ma
'lıacı.Jar Yediku!e HavaJ..::. irı'tl'lti 
n1alı kilmür!~ri 23,:> l:.,a ~ t • e 
25 Hra:.'l> i.'.ıteyenr s:ıtım<llk! ı:n>;

ler. Bu mE&'le <le tııılıık-lı: ol -ııa
lıdır. Sonra; İ!ltaobul!ular.n hiç 
bir kömür mlkır.ıtı> < çc ırn si 
için aliikıadar makamların gö,"'cr
ciklerı hüsırib'iyeti ~si ınl'('nıf;ıat 
lcri için ilhl:ale kabkı!jan kfmür 
l:ıayi;..ri ele ş!d:lctle cezalandırıl
malıdırlar. İhtiyae tG.ktlir \"'.! 

tewilki ha?k 'birliklerine hJITt.1<ıl
mıış okiuğu halde 'baızı bayilerin 
bu takıdiri tar .. m•yar:ıık: gel.iıpgü
zel lköm.ür Vt'l1JIJİye 'katktşmalan 
l:ı;iç de doğru dejiildır. Kömür tev
zi bürom.ı de~hal bu m~ ha
rekete gcçııneli ve henüız kflmür 
alamaan~~ olanlm-la istiihkalkı ~«il 
verilenleri siiI'atle düşünmelidir. 

sabıp ve Başmuhırr~r~ Et("?T. inet 
Be~lc@' - Ne-,-:y"'! Dircklbrü 

C'evdP! K-'R~BtıG!'' 
SON TF.LGRAF :O.tATBAAq 

Devlet·Orman işletmesi 
Düzce Cl&vir Amirliğ"ndc11 

D('vl-:·t OM!'an işl tm-esi Düzce revı rin'n ~'\.aY" ..şlı depe, o~" rr~ t 106 
rr:.W"\ı"rl.<Üp ve 777 desiıncıf.r.:irllp muadili 255 .ı:ıdcl gilre:Pn 1ıc .. ~ ve Abruıd 

dıepo· unda mcV<:ut 473 metrd<O.p ve 005 dıı:..me' 'k p muad;!i 670 ıııdet köic

na.r ıoınrıığu 10.8.'94~ Puı:artt•sıi gilnü se3t 14 de Düz,c~. Rovl, Annrl~ği bina-
y:--k .. c".c Ögr"t..n<.>n oırur nun ih"..'.yacı o~an ,.r yukar.ıdıa: nev'i, ~n yan- ...... 

sırı.da m:ıl.t"şt~il krtn1sycıru:La açık arttrrnıa ile ~ c~·ır. 
11 Jiytrek r içtn 27.7942 Po.za,.·ü ... '&i ı:anü oaat 11, 14, 15 ve ıs da y:ıpıkı.n kapa... N!ıcl 

Alınan B3şkı.ımandan]ığı ikinci 
cephe için h•zırlanıııaını~ olsa)·dı 
caniyane bir §C\'i yapmış 'oluı"<iu • 
Fak;t jkiJıci bir ccpl>cnin tecrü
besi dahi cNalandınl:ıcaktır . Her 
tedbir alınını~tır. lngifülere: 
•- Hoş geldiniz!.• diye<:ci;iz. Ü
mit ederiz ki yanlarında ·birkaç 
Amerikalı da getirsinler. Bu tak· 
diroo Alman askerle.,; A ~rnpaya 
girmenin Anıerikalıl•ra da ya• 
sak olduğunu aulatıieaklardlr.• 

lı ye sçık cı,k; :t•llı('ye hiç bir i:._4ıt_kii ç:.km311!,ğınrl:ın aç6: ckstltıne 10 gün tcındtt Gtı.rge.n tam.n1kl:ınrnn betı~.r metreküpünün mLJ n-merı b i <28> \tııe 
le<Ji,., i ve 10.8.942 PaPrl.c · günü 1t 14 de tflt!18r yıı.pıl .. c l<tır. loôltr...ar tomnıklarmın be~ met--.ıwp(loiliı mı;h!IJTlllW,n ~ li •.25> r adır . 

Eller i>'L' a.y :ı:arfnda bulunacak i•t, ;;l.siııe paııa<r!ık W."Ct'sle ihııJ.e edll.e· Gürgı·n wmruJtlan Dü:zoe Dolu ,.,,... üzcıinco ve l<l"lrn r "'" - k' "' Aband 

* Ddterda'l'!,'< he<>ap i~lerı me
murl;ırıııdan Tcvflk tran ,·avda 
90 lı ,mı yaırJkc3· ·~·e çar.ıtır

n.ı.lır. 

ceklir. g<ö.lılne g•den yol ~r.ı:o~ kamyonlara kabo:I ıahmıl bır :ı<':d • luı> sat·• ait 
il!< tem"nat hizal~'"1-ıde göSf;er.lmıştir D'<si.tllt.P istarlbul Eı1k"1k Vseoi ,.... fllT"l-ımrler Aı>k.ara orman Umımı Mildtlı:lüğüı:c!J, ve & • j ı.:ııJbul o= 

~ı ·a v k"Ok ~ (-ki le '1 - ;ııği de •op· = Okul Komo..•yonUt'.c:ı ,a- ,Çevirge MildıiclOltle.ı'< ile Dfü•:e ~r Amırl•liiın .;de mruk a" yerinde &6-
lacnkıır İ:itt"«liler T1::.ıl\!t 0Jasll'l?n ye:• yıl ve: U L '""' 1 k tem oot m.3ıkbuzu .,. 

t l .~ b • 1 rülcbur. c bi 1 kte bcUI gün 'e SQ."1. l' sözfi ge,_. n .,.. ·AAt lı unma an. . _ . • 
\ k •••" ~· · -• -" -: •• '"'"'"~ ö• •• •--n j :ıst;•klilerin 3 7,5 muVEl<kat tanina!. ve e\"t'llk• ~=•le! ylc bır te .ııa TC'l n·1t yJ. ırrna ve ~'" ... :1 cc.ımn...... LF'lj--- ,1.Ula.~ gl-.,ııc.ıK . ' . 

Okul i~ ıı.e ın\lr<Cll" ]arı. <8141> ~ün vı:_ •""tinde meı.kür ~ooa mu:adl.at,arı. •8058> 
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r POKER 
T raş Bıçakları 

Cildi tahriş etmez, 
cildi yumuışat>r. 

Iler yerde P O K E R 
bıçaklarını ar ay mu.. 

tuş 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
.A.şagtıda m.ı.ıtredJtı )'6t:tı 

nııt)'C kıonubnuŞtur. 
M~.uı bedel 5'5-0 ·!'3 ot.ıt> !lk t ·.at 41 }ü".3 :?5 kuıı~ur. i~~k~ i 1 tı'"' 

rın 2490 sayıt kttnurı ı 1 c a! ... nılan belg~J erle ı:;.8.9-l2 Pi'~b(' &ünü ~• 14 de 
a·.,n1Udtir ı.ıA b n.asınd::~ satın A!ma Kozr.o19)'-0r.una gô}rr_.e}, ri !Jin olunu.c;,. 

Şart.na.n1e- h~r cOn Le\."a.ıwr.. Serı."W;i~ dt' rörülebilir. 
Aile! Cine 

1 Y•zl'lı~ne Krislall1 

1 K.ol\ırk. 

I jBULMACAt 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 

--' 
• • • 

9 • 
L-.ı.-.ı.-.L....J.:!!!!:.1-...r.....ı......ı...~ ··-· 

S OLDANSAG& 

ÇIRÇIR GAZOZU 
• 

Sıhhatını S evenlerin Biricik 
Gazozudur 

Gibi Herkesin Aradığı 
Siz de Her Y erde ısrarla 

ÇIRÇIR GAZOZU 
nu arayınız ~ 

Belediye Sular idaresinden: 

-

iŞÇi ALI ACAK 
BÜVÜKDERE 

1

1 Kibrit Fabrikası 
M'ODOBiYETİNDEN : 

) Kilbrit fabrikası için aşağıda yazılı şartlar altında erke'k, ka-
dın ve çocuk işçi alınacakt.ır. 
1 - Tek:ır.il fabrika ışçilerine ~ gtinleri parasız sıcak ögle ye

meği verilir. 
2 - Ücretler: 

a) Erke'k işçilere: 
No:omal mesai s:.atleri için erkek i~şilere yaptınlacak 
işin mahiyetine göre saat başuıa ücı et hesabilc giiııde 
100 Jııuruştan 170 kuruşa kadar. 

b) Kadın işçilere: 
Normal mesai saatleri için ka-Oın işçilere yaptırıt1acak 
işin mahiyetine göre 75 'l.."'l!ruştan J 10 kı,ruşa kadar. 

c) 12 yaşından 16 yaşınakadar olan erkek ve kız çocuklara: 

1 T~teıfon nı.aeası 
ı Kütuplı•ne 

1 - Yem<ık kabı, T<ıl<B<, 2 - F..zO
yet, Tı>prakla,, 3 - MCy'3, Gtiıl!llı, 

4 - Du.-:ıdan sotra, Zararlı b'.r mah-
1\ık , 5 - F...cnı • bi!ıf"r, 6 - B?t- ~ğ('niıı 
kaı'<kşi, Kra 1içe, 7 - Orta hartı 300& 
alJrsarıız 1f'ı1$ b~run, B ·r 8 _ Şöbnt, 

Ced, 9 - ~ k,,y ı lncında küıiık ı>r 
adomız, Y Bt•) azıt :\It•ydanıncian TürO.')·e ka.4.ır o.an cacide y·e.ll&O.<'n y-ıp.hıcağın.den 

Noıınıal mesai saatleri için t;"O<'Uk ışçılere saat başı üc
reti hesabile 65 kuruş. 

9 Mas• YUKARIDAN AŞAÖI'Y& 
oradan C<Pt;r. Halkalı suyu bGrularının d:.t yof"-rlPa'\Din dıf>«~ .ı ,if>rek•rı' iştır. d) Tahmil ve tahliye, avlu L:ıçiıleri: 

ı - ı:ıı:ı.ıc~Jo rr.11taS> 
2 °"'V"l oolahı ı - M'·th, H"Y••ın ııoıuı, 2 - 00-

y(~JiZc, Sua !, 3 - D~ la.ı1Ll'f<ın, 3 -
Tersi tenıiz \"licut !UYU.. 5 - Yeııi., 
Te'rsıi Ç'cly;n ha&'i.Sl1 6 - Erlgek fsni, 
~an, 7 - Doklor1'A<, 8 - Trl<dlr, 
Suçun 90nu, g -.Kr<i<ılnJ~. 

39 Temmuz 942 den ifObaren ;yirmi gün ka<iar ---.ıı. oJ.., bu aro,•J.ye 
bi1iıl<';;re U>i\n Halk:ı!ı suyu •lan camlkrı· ve ıı;nalam bu "" pd.-~<cek>iı', 

Bu kabil işlerde çalışaı\lara işin mahiyetine göre 150 
kuruştan 170 kıurıışa kadar 

H Sa~ 
Bun& &öı'6 '6dıbir alınması aJOkada landan rice o]ur.uT "8124> 

d Fazla mesai ücretleri· 
• 6 Soba 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İranları 
1 
1 

48 Boru 
12 DiNCiı: (8158) 

Dünkü B:.ıl'll~ra.m.1zın 
Hal1e-·· •ımfı Şekil Görünüşte Ufak, Açıllnca Büyük 

S.,-ın Bayar:ılanm1ııdrın g1 ı'di.1.

jlimüz ı."~ccıilı >e raiıb<.'te • <A<-
11 ,fikr.an borcumuzu · "ı':nıdt 
~ bu dt":!.ı Amr-rkm'ı..1n e:e-tirt ... 
llğimiz en büyul< mai< ıw-J,,ı · -
l't'sirı& F E M i L r, sılo«tırcı 
eıilhwiir~erlf" gd:yet .ir.ul ' azıışL, u
te.k m!kropsın b r polo iM yeni 

...mıaLı!arla pyao.aya ç>b dığı
mızı '.YIJ1ıanrı a a.rzı ·) ır. riz. 

F E 111 t L Bay-.r.,~ ı bir ço;< rn
bim ha.ül•1a.rı:ıcııan kıınıyat ve 
üzün tül u işi erden k urt.'.ı .i n en 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 
lTEL E FON . V 
2AR KASABA 
3REHeeAZiZ 
4eS i RAPeLI 
SSE L E Ftt TAY 

Fzyaı 1'almı'n ı 
K,truş 

KoordiııasyQn Hey'cti korarile fabrikanın günde yapa
cağı 3 saatlik fazla çahşmalarıiı % 30 zamır.ı ilihe 
edildikte normal mesai ile 100 - 170 kuruşa kadar ücret 
alan bir işçiye 150 den 250 kuruşa kadar; 75 _ 110 kuru
§a kadar alan bir işçiye 110 - 160 kuruşa kadar, 65 kuruş 
alan işçiye 95 ku~. 150 - 170 kuruşa kadar alan işçiye 
220 - 250 kuruşa kadar gündelik verikcektir. 

biri;.cl li.d~t bez!di'" 

HER ECZANE YE JTRİYAT .MAÖAZALARINDA ... 
FEMİL ve BAGI Arayınız. 

.6 .. 
Belediye Sular idaresinden: 

Z..,.-~le - Kutu.cı:lar ara. ı.ıııda re b<'kıoouı lak\·iyı>& -e lO;rea dolayı>iy-
30. 71>42 ~ CilıJil saat O d<n l1ıii>a.r.ın 31.7.942 Cuır.a ı;ür.ıü ög'.eye kadar 
Zıvrek, Küçulopazır, Ye:r~. Em.inöRu, Süi<ooi, suıtanahınet, Kurnbpı ve ha

tıa~n.ın rs1ocıs ıu;ru a:am .. 1"JW.k. Jht;malf oldujıı l\QT.n atıorn.'l~z.e i14n 
clunur c-8125> 

(' IST ANBU.L 
\. 

A "\ 

BELEDiYESi İLANLARI J 

6 A R Aı'• 1 L A H E 
7KEF i L.KAT 

: ~ ~! L I ~ ~. ! .~ ~ B 

3500 Kilo l<öeele lrırpırtısı 
50 > ,ali itwpl.rJlı.sı 

2500 > Kırpas kıDpınlıs• 

U5-00 > Şa;ıe:Jı: kL"'!>m1"Bı 
400 > Yün kırpıntı& 

> 
> 

• 
> 

> 

• 
• 
• 

30 
40 
55 
80 
50 

ı - Yı'cal'Jdıa \ak'ibl nılktıırJariylıe <.'ins V'f! lahrr.ı> bedeiler: Y'!Zllı beş ka.. 
lem lıırrpınlı ewıo 18 Alust..ı 1>42 Salı günü saat 15 de açık r.:>ıtınm<> ile •atı

laoakl>.r 
2 - Şa.rlanme ve kırpm(ı eçıyayı gö:tn\\k istiye.n]enn h<r g U mt•sıu sııKl.t-

1-ertl dıaJıiJınde- ve arttınmaya iş14rak td.e.::ekJf:t\ı.n d~ hfılli .gu.n \C santt -M4 hra 
26 kıı!'ll4h.ık tcsna:u..ıJarıyJe KD.SJm~ada bulun.:ı;n ~"'PilG n.iıra<."aaUan. 

------------- (8111) 
Falih Birinci Sulh Hukuk Di

kimi~ 942/183 
Da.\'ilCl MaıhrmJt ÖrencİJ< tara--

!OOadet ~ 
100 "det Gerdel 

+ ... 
Tt-ch.1..:.u ue<.ı.lll 

Lo.nı Kr. 

600 00 
600 00 

1400 00 

K..:ı.t· ı 1~,. n ı.natı 

Lira Kc. 

~10 oo 

fmdan Yunus Bahri ve Bcyoglu 
Meşrutiyet mallıalbi Kodaman 
ııokaık 58 numıarada oturan İsmail 
Jaz.ı Hayriye JlQmı diğeri Hamın 
namına gönderilen daıvl'tt·e ve ı - Yult.anda cmo ,,.. mıktarlo;..yJo talı!min bedı•lı ,.., i<"11.nat1 y<.•ılı 
aranması jmn pohse yaıı:ılan mü- lı ııemel Vl' mastalyanın, 3 N;u>tos 1>42 Pa2J&.-l &'ÜTl'İl "',.ı 14.30 da pa-

r- =l:ld& ('!mi.tmesi yapılacelrtll' 
2>ekkere dört sene evvel ~eanti 2 - Şaı•lnamıe ve nlimune6ini görmt~k !ıttı~i"'1 .n her gün ve pnz.a.rjı-
meçıhu1e gittiği beSanil.e ilııde roil- ja ~ edectıl<M>r!.n de bel'H gün '" saaı;e Kasımpıışada bulunan K<>-
miş ve şı.ı suretle fl<aııne!€alıı ml.,..onda TlJllcanda ,.azılı luıt'I 1emiıı<ıtla.riy!e müraooat~">!'l. (11113) 
meçhul kahn19 olduğundan iJiınen + + 
tcbhga.ıt icra.~na ve d~anın no ve :1.20 voltla ç;ılıııabilir 350 am-
17/8/42 saırl ona taliılcine !karar P"rJ.:k bir adet kaynak cilı<ızı satın t.-

v<>rilın?.ş old~w><lall rucrz.kllr g :.in- ı:ınaczıu.~ bir 
BeJe<uye daire ve pb•»t'<!in<lel-f Erlttılı: , .• l<.::dll' hade:ne!rre ~rı!arak de maıhken'ı.,.,,e gclırnesi V""'a bir Elind& ., ~ · ı bulunanlar 

ı - Ta.hm:in olunan mfamuu be. ... 
d f'li (3:l60 }~ra olaı) 35.000 k;lo zt""vlı !l 
yağ>Jlın, 3 Aiu.>lo. 94.2 Pazaı'LOl;i ır:ınıil 
ıN& ı:ı. de p.;11..a.ı-ldt!& f'ks;l"t.:'""e&J .Yapı.
lacaıktır 

3 - Kanuni vergiler iş~ilere ait olmak üzere ücretler, fabı:i.ka 
dahili talimatnamesinde ı-azılı hüküml~re göre her 15 gün
de bir ödenir. 

4 - 1.,..;iler, yatacak vcrlerini kendileri temin ederler. 
5 - Talip olaınların Büyükderroe Büyükdere - Bahçeköy yolu 

üzerir.deki Kibrit fabrikası ır.üdi.iriyetine nüfus tezkereleri 
ve altı fotografla l><'rabcr müracaat etmeleri ilan olunur . 

TESVİYECİ, TOR.' A CI, FREZECİ ALI.· .~C AK 
Kibrit iımal eden dairelerde vt>ya fahika tarnirra <.'sinde 

makinist ,.e makinist muavin r ,ar~k. ~alışmak ÜZl'90 " bir .nci 
sınıf tesviyeci, .tornacı ve fre..ecıye ihtiyaç vardır. Fabrikada 
yapılac?k imtihan neticesin de gösterecekleri ehliyete güre 
maaş veya saat başı ücretleri ta~·in f'<iil<'Cektir. Talip olanlarrı 
vesaik.ile birlikte Büyüıkderedeki Kibrit fabrikası müdüriye' _ 
nP mürac~"tlan ilin oluıı.uı . 

lstenbul: Erkek Öğretmen Okulu 
S,atınalma Komisyonu Reisliğir-.den 

B <i>er Kilo T. Fi. Mı~ı 
Kuruıı fül<J 

ilk itl ·ı:.atı 
Lı.ca Kt· 

Adedi 16 25000 30 
----""----- ----' o 

Sadı.J.,_a:::g:._ _______ 19 _2 ____ 2000_______ 288 

Z€ıı>t"'Y~il 123 700 > 113 ~s 
- !;ab,.,,_ --- 81 800 l 

--'--
!i"Ç Maı'61ellıl 58 - ---- - -191 takım eJb:sc ve ın<mto kapalı. ~ llBUli~ e.koil'llmeye Jwnclıınu.şlur, .Mec- ., •• "'"yabı:t lıa!i("t.en lfl" "<'bı •<,,1i<'erin 7 

vekil gönrleııınwi ilun olunur. Ailr<loo 942 ak;şamloo kadar K. ,ını,. 
muunun toıhmo; bede-1' (&022) lira ve ıilc le;n.n2to (601) lira (6,;) kunıştıır. ( 4158) pa.ş<«Ja b<•lunan Kor"'-oyoruı. tek Jif!er;-
Şa ı t ıarne z.t- t ve Moome!~t Müdiirlüğ;i kaienıin<le görüloo.:·. İahıe 6/8ı94Z • İ>I V'><nm<'lt'r;. (8 11 7) 

2 - Illt 16nin«tı :Y.!44 lira 50 kU..'1lŞ 
ol ·p ~~'1.ann'1'Sİ 

0

hl'r ıı.ün knmD~"VOn- ı 
dan :!16 ku 1-uş mır.kabı :ndP .. iır:a-

K Fa.'llı ~ 32 2000 ) 
Nohut 25 1000 ) 

) 
) 

P•: ı:r:be gUn be&t 15 de Daırr. ı EnW.1neı:lde 7cıpı.la.oa.k.tır. 1 ---------------- ı ________________ I 

r..i:rl~rin ilk tt!n~ır-1t n1s.kbuz vey• rneıttı..ı.plr.rı V(: kac.un.- n ~braı. !Azını ZAYİ ~ l>Mrairde ve rr-~~t·~a.ıta 
,;ıelm Qlicr vı:sıkalar:yie 2400 No. lu ka num.;.n t.&rifatı çevrc~inde baz:ırlıyaca.'i.- tatbik ola.t"B.k kullandJ,ğım mtiıh-üriinı:ü 
Jarı tekııf m~ktı.;pJaruıı ihBJ~ ıünü s::ıııt ı• e kadar Da.irr.1 Erıcümene v~eı:eri. &oatzaıen zayi E"ttlm. liiç ~e bor-
Jaıı:r.<lır, (7880) c1a1• olrnad:gıııden, yen·sini ç:l<Ar~ca-

iımdıan ı~üire)J.. o}nlı8.<l•gını ilan ede

İstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden: 
ı - 200 adet yirmı beşe• vo 50 •a et e!J;,er kilok.lı: tohum llfu;loma o.bazı 

7aJt."-'TT1'llı: ÜZ('re aç:k cl<si;l>r..-y< i<oou!n,~IW'. İhale.si 7/C/942 Cuma gilnü 

oıı at 14 de İstanbul Vı!.lyeti Jııoo<ıl:ında Ziraat !>-Hldür'ydi od"sında müteşeklca 
Zirı;at Sa.tın Alma Koml..o;yurıu C..ızı.:ru:o.da. y apııacaktır. 

2 - Muhamm.('n bede't 3000 Ji:adü, l\luvattat 1eni natı 2!5 Jirada.r. 
3 - Tal.ip olanLınn şar1rlamcs;.ıi ve nilrnunesini görtnf'k üz• :-r Ziraat Mıl

dfi.ı Jugüne ve yukarıda y~ .. ı.."'ı.a1e- g..ınü tanın.at akçel-c ı.yle ~ı aber kon.~o... 
oa rr:üracaatlan il:A.n olunur. ._7947> 

Dın. 

BeıP«'la.ı; Ka,,.., ş,.,,J~ mah:ıd-
1~ Ç1ıllu1','<Jme 64 No. da Vl' Orta
bahQ!> ""<idea 15 No. , ~ nınna,v U~! 
lcans> ve Abdullalı kı<ıı Fatma KAN
TARCI. 

SATILIK 
BUZ DOLABI 

30 Temmıu 194'.l 
18.00 

18,03 
19.00 

19.15 

ProtırlllD .. ı.ı.em ı .,...ı Sa ı 
Aya.rı. 

Mıiııik: Çille ı;·os.ı. 

K<>nuşna (D;ş Pol itııuı, icma
li). 

Y-eru '°""'y<ıl'"'l Fr'ıı<ier llfarka bct 
&Y"!< Jı'r buz dol:ıhı s:ıtılacoJı.tır li'.ı-

lstanbUI Defterdarlrg" ından : liı>lc:riıı:ı 24082 No. ya ı"ı.·ton ••ro~
!eri 

ıuo 

Mü:ıik: Kl&Qne' Solo'lan. Ça
lwı: H•·yrullah Duygu, Piano: 

s. Ka:lender. (Verdi, R. Riller). 
Meml<l<ct S••< 1'.Y'rı ve Ajans 
l!n.berleri. 

D· tıerdarlı« binası alim ""Jlheslrulek:i ihata duvarlyle T~l ta.ın!reıtı işleri 1--------- -...,.----·I 
' 19.40 

20.15 
20.45 

MuZ!t:· K:!rı.,<:ı'l!t plfak ar. 
RaQoro Ga.ze~·s:i. bpalı zan: usu,iyle ekıbllrn.•ye tıMrılıillştır. RAŞiD RIZA TİYATRO.SU 

.Eiksillme 10/8/9•? Paza!'U .si ~ln<l a.ı.at 15 de De!ll·rdarlık bioostnda Milli Halide Pişkin ber.ıber J..t•idk; Suzinait ~~ıından 
Şarkılar. !Jmı!ik MüdilrJCğünde n.o~:~~..i. Komlsyoııda YBP•lacaktır, Kt~i! !><deli 

(22665,,j'i) l~ra mı.;-..:akk:ıt tc1"cinat.ı 1699 liıa 93 ku~tur. ?.tünaJ;.Aoıta e-vrakı Ha:blyedıe, B··Ivü Ilo...hçı·sioiın Alatutka 
HJl!l Emlıl.lt MUdOrlüğür>de giln.J.-bi'.ir. ~=ıınd;, He· ı:e<:• s:ıat (21,30) da 

21.00 
21,10 
2!.30 
21.45 
22.05 

Ziraat T.akvi.mi. 
Müz•k.: Şa.kı ve Türküler. 
K(}nuş:ma (Kahı anı..anlaı• SaaU.) 
Müzik: Şan K.oı:ı;•:ri . 

İ:,,!ek.li.lerin tn az bir !.J.ahıhi::tıt.e (15000) iır~ık bu ı.şe benzer ıs y.qrtıkl-arına 8
'.t gPce 

ılı>lr idarelerinden alm~ oldukları ve iikalaıra isluı:ıden İs'anb~l VlUyc!'ne YATAKLI VAGONLAR 
ırıi)ra<:aatJa ihale ırılnılnden (lali] gunleri ha:it) ilç gün "·vel al nnl'ş clı];yet K01'TROLÖRÜ Müzcl<: Dans MJzigi (Pl.) 

2.2 30 MPmle-;e~l Saat 1\3a-rı ve Aj an. r e 942 yılına ait Ticar('t Od.151 vf's~asi!e rr.uva.kkat tc-ı:nina.tı mubtPvi ve 2490 KomNfi - 3 - Peorde 
!Ta-bC:rl~rt ve Borsalar. 

22.45/22.50 Yann!ti Progr~m ve Ka-
IA:l h k~unun tarif'.ltı dai!'csi=dc haz:.rl;;nmış )tapalı V" milhilrh1 zar! deru- Vazın: Raoit Rı.t.a 
nun.OQ 'ek.lif rr.t!ık.tupin:rını iıhs. -e gUJil saat 14 ~ kadar Knn,.;syon Rl""l&iğine Hey'et hC'l" gece Br-ı-vü Bahçesinde 
mat:ıb~ n:.ukahıtinde- f""\'ıdi eıtme:ır ı. (7781) tt•ı:n6< .. v1·1'1h{k~di.r. paOll. 

------ Zabıta R cmani 
•• 

No. 39----

Sen mi Oldürdün ? 
l:nzan: EDGAR VALLAS 

Oon Leli o salbah yaızı.hanesine 
giııp de, Maiımaı:el Tren•t'irı sinir 
i<;ı.rıde olduğunu görfuıce, fevka
l:"ıdodl'l!l biır şeyler oldı.ığunu he
men anlamı.şk Çü <rkıü Ma f.m:lllel 
Trervt daima küçiM. memurlara 
çıkışır, biiro müdürlerHıe vııziyetı 
ik muteDasİp bi:r saygı göskrir
dı. Halbuki o sabaılı daıkfü.oc J k 
lı;,nılbaııka biır şeyleı· olonuştu: 

Maşanaaı, bugJaı elini2ıde:ld 
sargıları ç :i1mll.,sın::z. 

Con Lelı eline baktı. Yara yc
rinrrlen ince bir kW!Tlnl çizgı k:U
ıı ıştı: 

Art.ık sargıya lüzwn kalmadı, 
dedi, kanım çdk halis kanmış ki, 
a bir te"itü·rdi:y'ot te<lav~·e kJfi 
gelmiş. ne d~ece!ktmr.' Kasanın 
l!ll'lııiııtlll'll1a artık ;Mi~acınız var 
mı? 

Çed ren: MUAMMER Al..ATUR 

MiUi Trent her sabah geldiği 
zaman, işinin icap ettirdiği ba;ı.ı 

da&yaları ç>karmak için, kasanın 
ano:htaruıı Con Leli'den isterdi. 

l\lilli Trent" sesini çıkarnıadı, 
Bu va2lİyete h~ret etmekle be

rnb«r Cooı Leli de sesini çılkaır
maJı. Her itl<isi.nin de kafaları baş
·ka yerd.e olmakla beraber, bh' 
müddet önlerindeki muhaberat 
!le meşgul ok!ul:ı.r. Milli Trent lbir 
aralık snrdu: 

- Dil~üne geliyor m~unuz? 
Con Leli b~ını kaldı•xlı: 
- Hangi düğün? Patronun dü

ğü_>ıü mü? Zannetmem kıi gide
yim. 

- Siı.z i da-ve t etıno liler mıi? 
Dddlık ya! Mat.rııazel Trenıt bu 

sabah pek si.ni:-li idi. Acaip acaip 
lrom~ııyordu. B u h?li Con Lrlı-

n:n de lrn'raklillı mucip olmu.';'tu. - Eh, siz dün akşam geç vakte 
Fakaıt bu dakUo kı:ıt, sıııil-Jendiği kndırr huraıda kaldınız.sa, bana ne? 
veyahut bir şeye kızdığı zaıman, - Evet amma, siz de geç vaiktc 
b:ı,.ka. kadınlınn hili'tfma ıbüsbü- kadar bur:ıcla idirJ.z. &·nim ibur-
tün güzell~yor<llll. nlJ!ll çok !rnssabtı1'. Franlk Sut-

- Bugün sizi biraz asabi görü- ton'un içtiği sigaraların kokusu-
yorum. Bi.r hadise mi oldu? nu bilir. Bu J<ıokuya nazaran, de-

- Ben ne söylüyorum, si2 n<' mck patron da buradaydı. 
cevap wriyol"Sunuz? Düğüne da- - Olur a! Ben da.ktilocıu ®'Jil 
'\"<>t edilnıcdiniz mi? <i!o"Orutn si- miıy'm? Bu.nur. neresinde fenalık 
ze... var? 

Oon Leli istlfi'l'llİ boomıırlı: Con Leli 9Ö2'Ü değiştirdi: 
- Va:l!Xıi .bilıJlom, dedi., beni - Pcl<i, bir şey soracağım. Siz 

daıha ömrümde hiıç kJı:ııse düğfoııe patronu ne za>ma'Xlaııbcri tam-
davd etmi-ı d<'ğildir. yoraunuz? Geçen gün bana eyey-

- O halde, .ır.üsa&de e.lıerseniıı:, ce ııımıMıdanberi taıı.ıdığınuıı fijy-
!i)artırona süyliyeyim de, S1Zİ de da- lemişt.iıl'iz. Sizi hiııınctine alldığı 
vet E.'lsiın! zaman, kimbilır, ne kadar güzel 

- Gahba siz de da·vetli degilsi- bir kız idiniz. 
niz. Bu söz üzerine Milli Tr<'nt bir-

- Orll61 si:ıe tallük etmez. oonbh-e yerinden fırladı. Sapt;an 
Con Leli snT.<lal,\'<.Siııden kalktı. 

1 
k.:-sil.miş, vücıııdu titremiye ba§la-

Daktilonun yzın:rA yaltjaıı~rak: 1 nt;ı:ştı: 
- Matm"11Zcl, de-di, b<'n dün aik- ~ Peki, bundan •İZc noe? Yani 

şam g(.'Ç ,·;ı,kfk kadar bur::.day- nr demek bt;)ıorsunuz? diye ba-
dm~. ğın1 ı. 

Milü Tr<•nt bu "1\z kal'Ş'IS'!nda Göğ'sıü in;p knlk•yorclu . Fakat 
binız faşı ır gi!:ıi oldı; anı.ır.:ı, bt>llıi bu sınir fırtınası kar~ısın<la Om 
etm<.<ll; •Je\"..ıJl\l v •l') 

bilı ·. 
3 - İetE-kl lı·rin be: Iı gi.ın vr saa::te 

Kasımp~a bulııın.un k(_ımi~ 
ha=: b:;, ...... ""\Jl: .• J&r·ı. •78':"5-. ~ 

+ . 
1 - TalurJn olunan rr,l-orr.u be

deli «3110• lira olan 500 adet ·kö
mür ve 500 .aıdat Fayrap küreği
nin 5. ~ 94'! çarşam:ba günü 
saat 15,30 da pa'll.'.lJI'lııkla eıksilt· 

mesi 'ıwpılacaktır. 

2 - Kaıt'i teminatlı 466 lira 50 
Jc.l•ru~ ohrp ~artnmr.~ ve nümu.ne· 
sini göl'mElk istiyenlerin lı.ergün 
pa.zarhğ·a i;rt?iraık (i!ece>klcrin de 
•belli gün vıe saatte Kasımpall"'la 
l:ıuluı>an komisyıona müracaatları. 

·8112· .... 
1.- Ta~ınıın oJuııa,., ın€C"1.t.U 

bC'deL (10.515) lira olan 10.000 
•det kıazan tutyasının 3 a.ğustos 
942 pı.~l'lte<i• günü ı;aıat 15,30 da 
pazaı·J:kla eksıılırn<"»ı yaıpı l aca1<
tır. 

2.- 1000 a<letxlen nokı;en o'mıa, 
mak üzere yıapılacalk 1.<!>klif!er de 
abu! oluna<>a.ktır. 

3.- TI'k tem;na1ı (7&8) lira (63) 
kuru~ cılup ~arılınamesı tıer gün 
komisyoııdt:ı görülebilfr. 

4.- İs!e6<.'ıi:eırin blclli gün \'e 

saatte Kası~aşıda bulunan ko
m~s-V'Ona rr.u1 acaaıt.JarJ.• c8116> .. 

1- Ta.hm"n olunı:ıın nce<muu 
bE<leli 4980 lıra. ola.'1. 40.C>OO kili'.> 
sodanın, 3 ııt,'Us'oo 942 rszartesi 
günü saat 16.:l{) da pazarlıkla ek
siltlm<""Si )ı:pılacaMır . 

2- Kaıt'l teminatı 747 lit'a olup 
şartnamesi her giiıı komi<ıyoııdan 
al:naıb-l'ir. 

3-- istekliılarin beılll gün ve sa
M.tc Kı r,ıınrpoaşada· bulunıan ko
misyuıı<l'a ha= bıJunmaları. 

c8ll5> 

1- Tatım•·n, t>1uırıan mıeemuu 
bea,~h 26"78 !ira olan 2000 adet 
çaya!ıynnın 5 q~ustoo 942 çarşam
ba günü sant 15 de pazar'lıkaa ek
silıtınesi yapılacaktk 

2- Kat'i tem:nı::~ı 401 lira 70 
kuruş d!·\l.P şartname ve nümuı:esi 
hu güıi kr.misyoo&ı. görülebilir 

3- İs~< ~!ilerin 'belli gün ve sa-
2't( Kas:Pr·'Ptıf:tırla bu1unan kp.. 
mi.<yonda haZJr bulunmaJarı. 

· 8114· 

""\ .. e'!'il m~r~ 24 SflO 
KUTiııl.l me.rciJ.nf'«: 18 200 -----------------
B t 7" Z peynlT l <M 500 ) 78 ~o 
Kaı;<"..r peynir 175 300 ı ------ -----
'r o ı ŞO"'"l' 94 1500 ) l/4 _:; 
Kı'Sl'llt 114 800 ) 

-------'--
::o.ıanı:al loömürü 10,5 5000 3~ 50 

---~-------= -
Oıruiumuzun 1942 malt y-ılı iht:ya<:ları ohın yukarıda cin.9', ınıik.tarı . 1.ö.hm.if. 

f,:>"!'tı ve iJı; teminatları yazılı y;yeee.k v~ yakacaltlarırun 11/VI!l/1942 &lı gC' 
nu saat 15 de Beyoğlunda Lse!rr Mulıaoebe·iıı.de toplanan Okul Kom"1)onun• 
du açık elasiltnıelerl yapılacaktır. 

İstf"kl.iJ.erin 1942 yılı Ticaret Odası '\.'6-4kam. v-e 1lk !(;rrutıat rr;a'Wuz.ı~·~ bı1'' 

1 

~ bt"IJ: «Un ve ıııaatıte kı>rili$yonrla bulunnalarL J\l•'~<llr madd ~ .. i \('n&<:-' 
taa.hhüt C\kn mütrahhitlerdt>n k,...;::ıill"'<'t'k: k ..... nuni vcrgileı-l~\ harç \ P. daı :ı.g rt-

l!'oll111-t·rj ııavMen. !dar-e tam!ınıdan ö<]-eTlııf'(:l'lktır Şartnameyi gönıflı•Jc: ..stiv .,. c ili 
Ok ıl İ<!a.ı>eSnıe müracaatları. (8014) - - -·__.,,,. 

lstanbul: Erkek Öğretmen Okulu 
Alma Komisyonu Reisliğind~n: 

Satırı 

D g1.ı,; Ptt 
Kaı>Jn,ö~ <!'Ü 

K1ıı:u et.: 
Stibr e---: 

Odur> 

lltb.or Kilo T. Fi. M;:ctar• 
Ku.ru.ı I<ilo 

170 
160 
156 
135 

72 

23 

3000 ) 
2000 ) 
1000 l 
ıooo ) 

800 

3000 

150 

ı l:k Tt' in;. <.ı 

l.• a K · ---
705 

43 25 -----52 

124 

Okulumu.ııun yukarıda ci:rliSi, miltt.arı, ~her kilo tıahınin fı7at, ve ı tı mı·,a.1 

tı y•zılı yıyeocj;:leı-ind.l.'11 Et blpaiı 7.jirt usuliy .e uy1'ı.ı, ır .... u soğan vr ~ 
d\ .k ele ·ıı...")-e kıoıımuştırr 

Eksiltme 11/VIII(l942 Salı gücü sa.t 15 de E<>J<>illu"""1 Lıs '" ı• >aselJC" 
s.iııde toplanan Ok:.ıl KorThsyonı.mcn. yapıkcaktır 

j,tek1iler açık eıJıtailtmf'~er için 194.2 yılı Ticorf·t Odası ve ikası v-e tf'ılTl·tl f 
makbı.ızlariyle bi.r~ikte gı•lmr.!eı".f. 

J:)t için 2490 ~ıh kanunun tarifa·tı d.aıı't"S'indr h..ızırlıyac:ıldo.rı kapa ~ ı. r/' 
larmı yukarldn sözü j!t"<;C'n saattt n bi: saat evveiio'-~ kada!"' Ko.uJ yon .R• ı g ... d 

m~uz. muka:bilinıde "er.ml'leri. Şa.~tna.m .. ler O.ku~ İda.n ... sirı.dt•dl:• . (801-) 

P. T. T. U Müdürlüğünden: 
S>.:rın ~ımıza ko.laylılo 0"11'11< üzere P. 1'. T. jd;ı.re,ı; ıiın<li!ik Ankara 

tenbul \'C luıılr e~.'hlrleri İçın hfllr havsle bal)ııla ynlnız be-ş kuru.;; m ın.~ n ı.lcf' 
mukalf.lindr> 25 lira.ya kad:ıır olan ha\·alele,..n ·.ırarnrtgfthta ödt•m\ı('S: mu ~nıele6l 

D<' bai;lanre.,ı.tr. 
Pot;.t .. pak'E"tier~yle }":ıyınet.li mPk1upla:·ın rnutı·d l bir munza!n ücrı•t }.;arı~~• 

l ğında ik.ame1':atı.ta teslı.rrri mua.mciı E: l3ıe hf>t" yeni~ yapıl.nxı•ktadır. B..ı. ;,ugÜıP 
poota g's•le."İııden melft;-ıat alınabJir, (7995) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı _ Kutuımıumuz eczahanesıinin sen .... lik ecza ihti:;""<ıcı t. b t ettirılıcr. 1]1'~ 

hammen b{><k>l)Pr U~rindPn açık ekı.;flln1ı• sure-tiyl~ jh&lesi y,ıpıh .. N>ktı.r 
2 - 136 kale.ın eczanıın· muhı:ınr.ncn fiyat .. •2800• liradır. 
3 - ihale 6 Ağuslot.; 942 guuü l!lflat 11 de Rl"ktörli.ik bin..;...;ı..IM.i .. 4.1 ırı: ı t"S 

kil }Wmi.c;yoo ta.ra!ır.da.n yapılacak'hır. 

1 

4 - l\t!.l'\·aıkk.Jt 'konWat 'r. 7 ,5 tın-. 

5 - Şa~rnesini w dıetıa f;:ızla i.:uahat almak istiyıen~er1Q JO"'J&'stitü 
M.uıdüdti~LiJlo\' rr.ü.rdcaat:arL c7808> c5546> 


