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aretVekili Temin E:tti: 
r ........ ·········~······~·············· ............................. ~~········· 
~ Salomon Muharebelerine Ait İlk Resim 
\.... ....................... -... .__ ......................... ~ ........................ ~ 

iç Bir Zaman l aşe Buhranı 
ile Karşıliışmzy~cağız,> 

r. Behçet Uz, Gıda Maddelerimizi:1 Bol Olmadığını, Fakat Elimizdekileri Tasarrufla 
kullandığımız TGkdirde Bizi Hiçbir ihtiyacın Kat'iyen Tazyik Etmiyeceğini Söyledi 

VEKiL DiYOR Ki 
Türlüsünü icabında "istismarın Her 

Şiddetli Tedbirlerle 
En 

Karşdıyacaijız .• 
Izmir, 19 <A.A.) - Tıcaret Ve

kili Dr. Behı;et Uz, dun üzüm ve 
incir piyasalarının açılışı müna. 

1 sebetiyle borsada söyledigi nu. 
tukta ezcümle demistir ki: 

Cenup ban Pnsifıkte Salömon ııdalar ına kar ı plrlşilcn Amerikan taarruzu inkişaf hallndedir, Yukanlri re 
Salomon•:ar grupum> dahil olan ve J apoıılar ın yl'r.iden asker c;lkarmaları doloyısıyle nalen cctın muJııırrl ı 
sahne olduğu bildırıten Guadalcanal adasına Ar.ıerılrnlılnr taraftndan y pı l.ın ihraç harekc-tini tesbtı - 1111 

'·Bugün dünyada fktısadi buh· 
ı-anın tesirinden kıvranmryan tek 
millet yoktur. Bütün bunların 
içinde bu c,ihanşilmul iktısadi 
yıkımdan en az ve en hafif mu. 
tı:zarrır olan tek toprak parçası 
olarak vatanımızı goriıyoruz. Bu• 
günkü şu gıpta uyandıran vazi. 
yetimizin kıymetini bilelim. Bu 
kendiliğinden olan bir ~ey de-

Bn foı.:grat. Nevyorktan radyo \'a sıtasiyle ı<.1h rcvc Vl'rllmistir 

Ku\0\•etli si1ah1ıırla mücehhez olan ve hf'r biri dör1 mitrnlvfo:le 
iki top taşıyan Spitrirc tayyarelerindcn biri uçuş haliı~dc 

Yeni Dev 
Ucalflar 

r -L d d ' ğildir. D~taki ve içteki bütiı~ \. on ra a~ iktısadi tesirleri ve hareketlerı Amerika'da İlk 
Olarak 3 Tane 

_.,. == yakından takip eden hükumeti. 

I• • ı • T • 1 • miz, Türk halkının ya~ama şart.. 
n 1 1 z a y y a r e c 1 e r • 'ı Jarını, faali~C;t ve ~alışma s~h~-":I !arını daha ıyı tanzım etmek ıçm 

d G • d • v • • hadiseleri daimi bir teyakkuz i. ra s 1 n a el! 1 r 1CJ1m1 z çinde en genış bir hassasiyetle 

İnşa Ediliyor 
3 takıp etmekte ve lüzumlu ted. Tkard Vekili Beh~t-t U7 

G •• •• ı• +•b 1 birlerialmaktadırve,alacakt1r. _ Bu Uçaklar 150 Kişi unun n 1 a arı Bu münasebetie şu ciheti b~-1 T k 18 M'I 
lirtmek isterim ki, memleket.ı 1 ıp • 't . j aşıyaca ve t yon 

Bu. harbi tayyarenin lı:azanacatım tddia eden me(.hıtr Amuikan t.ay
yarecisinin ne dereceye kadar hak.ti olduğunu bilmiyorum. Fakat 
Spitfıre hücum tayyarelerinin balundufu meydanda ıenç ve güzel 
5nsan örneği İngiliz tayyarecilerinde ıördıiğiımüz ruh metaneti, ira. 
de kuvveti, ölumü korkutan OT.im ve neşe ıö:dcrlmi7.İn öniınde yeni 
bir ufkun açılmasına sebep olmuştur. İngiltere harbi knzanrrsa, 
bu ateşli, imanlı, cesaretli ve makineye hlikim gençlerdeki ruh me· 

tanetl sayesinde kazanacaktır. 

:YAZAN: :ıu. ZEKERIY A SERTEL 

Londra, 19 <Başmuharriri- gördük. Bunlardan birisinin 
mizden) - Bu harbi tay. içine girerek pilotun ve dL 

~arenin kazanacağını iddia eden ğer altı arkadaşının nasıJ 
tlıeşhur Amerikan tayyareeisi ~alıştıklarını ögrendik. Sonra 
Severskynin ne dereceye kadar da bunlardan birisi ile havalan. 
b.aldı olduğun~ bilmiyorum. Fa. dık. Bize refakat eden genç tay
ltat tayyarenin harbi kazanmak- yare zabiti Quste, "bu tayyare
ta büyuk rol oynıyacağını artık !erden elimizde kafi der.ecede 
bı.ektcp çcouklan bile <iğrendi. tayyare bulunduğu gün zafer bi
ler. Bu bakımdan lngilterede ha- zimdir." dedi ve ilave etti: 
\lacılıgın inkişafını yakından gör "Şimdi tayyare imalatımız çok 
bı.ek bizim içın büyıik bir ehem. ilerlemiştir. Kanada ve Amerika. 
illiyeti haizdi. da dev adımlariylc tayyare ye-

Bizi biri Hantaks bombardı. tiştirmektedir. Havalara hakim 
lrıan tayyarelerinin, diğeri Spit- olacağımız gün uzak değildir." 
ftre adlı hücum tayyarelerinin * * 
bulunduğu ve çat~ğı meydan. r.akat biz bu emniyet havası. 

mizdc ne bugün ne de yarın bır arı S 1 o f ... - .1 f Ol ı 
İa!ie buhranı mevzuubahis olmı- O ara ıvıa acaK 
yacaktır. Kabul ~t~ek lazın:~ır su,• k a § t 1 ere Vaşington. 19 (A.A.) - Ame-
ki gıda maddelerımız bol degıl- rika "şilep ucak" lar inşa ede. 
di~. Fakat şuna da kat'i olarak . cektir. Altmış tonluk çifte tek• 
emin olmalıyız ki, gıda ~a~delc- Mu k a be I e neli ve yedi motörlü olan bu 
ri bakımından memleketımız hıç. tayyarelerden Howard Hugues 
bir zaman açlığa duçar olacak fabrikalarında üç tane yapılacak• 
vaziyette de değildir. Jstihsal et: tır. Bu tavvarelerin her biri 18 
tiö-imiz her türlü gıda maddesı 116 Kic:İ Kurşuna mihon dol~~a mal olacaktır. Bu 

0 d d' s· ~ tay~·arcler, bir sarnıc.·lı vagonun bizi besliyecek derece e ır. ı. d d -J 

zim için bugün tutulacak hattı Dizil i, Bir Çoğu a alabildiği kadnr benıin alarak A• 
hareket hiçbir endişeye kapılma- merikadan Anupaya durmadan 
mak, ve aynı zamanda tutumlu Sürgüne Gönderildi gidip dönebilecektir. 
olmak ve israftan kaçınmaktır. ~? Denmı Sa. 2, Sii. 1 
Elimizdeki maddeleri lasarrufla 
kullandığımız takdirde ~izi hiç~ 
bir ihtiyaç kat'iyen tazyık etmı
yecektir. 

Suna da emin olmak lbımdır ki, bu 
ıürılin şartlarını istıımar etmek •e eı· 
d;ı maddeleri Ü7.erindc tazyık yapacak 
harekette bulunmalı: isteyenlere ısla 
mıiHmaha etmıyecejiı. Kanunlarımız, 

t !iJ Devamı Sa. 2, Sii. 7 

r '-\ 
MANİSA 
Belediyesi 

Bugün için Tertip 
Edilen Nümayişlere 
Karşı Tedbir Ahndı 
Paris, 19 (A~.) - Askeri i~

gal bölgesi Alman polis komu
tanlığı tarafından neşredilen teb 
lig: 

"lngilterC'nin hizmetinde çalı
şan komünistlerle diğer tedhi~çi 
ajanların tertip ettiği suikastlre 
neticesinde birçok Alınan askeri 
ve sivil Fransız ölmuş ve yara- 1 

lanmrştır. Bu suilrnstlere bir mu. 
kabele olmak üzere bu gibi ted-

El~t1~1~ı1~tlij;lftel 

Stalingrat'ın Şimalin 
Mevzii Bir Sovyet 

Taarruzu Püskürtüld-· 
Berlin, Rus Müdafaasının Kıymetsiz 

Olduğunu, Fakat Bu Müdafaanın Şehrin 

Düşmesini Geçiktirdiğini Söylüyor 
Berlin, 19 (A.A.) - Alman or- mnn hatları karşısında akim ka 

duları başkomutanlığının tebliği mış ve düşman ağır kayıplara u 
<>zcümle, Terek kıyılarında Al- ı·amıştır. Alınan mevzilerine g· 
man kıtalarınm çetin snvaşlardan rebilen düşman kuvvetleri sık 
sonra düsman müstahkem hat. işbirliği halinde hareket cd 
!arını deİdiklerini ve di.işmam Alman hava ve kara kuvvetle 
buralardan attıklarını bildirmek• teşkilleri tarafından yok edilmi 
tedir. lerdir. 

Stalingrad için yapılan müca- Stalingrad üstündeki hava çar 
dele, düşmanın şiddetli mukave. pışmalarında düşman dün 77 u 
metine rağmen başarı ile devam çak kaybetmiştir. 
ttmektedir. Ac:ağı Volga mecrnsır.da sava 
Şimaide mühim piyade ve zırh• uçakları üç petrol gcmısinl tutu 

lı kuvvetlerle düşman tarafından turmuşlar ve müh::n demirvolu 
yapılan mevzii bir taarruz AL l:lir Devamı Sa. 2, Sii. 6 

• t lcndrcdaki 
Türk 

Gazetecileri 

Britanova Ajar,smın 

Verdiği Ziyafette 
Hazır Bulundular 

lara gottlrdüler. Halifaks bombar r; nı en ziyade Spitfire hücum 
tlıman tayyareleri bu harp esn~ tayyarelerinin bulunduğu mey. 
llında elde edilen tecrübelere go- danda ve orada çalışan genç ve 
l'e son derece liaah edilmiş en güzel insan örneği tayyareciler 
kuvvetli bombaırlnnan tayyare. arasında gördük. Meydanda yüz• 
lendir. Her biri bin beş yüz bey lerce tayyare iki dakika içinde 
{lır kuvvetınde dört motörü var- havalanmak üzere hazır bir vazi· 
tiır. Her biri yamn tonluk sekiz yette bekliyordu. 'l'ayyarecilerin 
bomba taşımaktadır. Şekli itiba: bulunduğu koguşa girdik. Birbi
tıyle fevkalfıde :ııarlftir ve belkı rinden gü1..el atletik vücutlu, gti. 
~·arının en iyi yoicu tayyareleri ler yüzlü, sevimli yüzlerce genç 
olacaktır. Aynca Onden ve arka. t&yyareci üzerlerinde uçuş elbL 

Ekmeğe Üzüm 
Karıştırılmasına 

Karar Verdi 

ış hareketlerine aslen veya fe. 
ran iştirak ettikleri kendi itiraf. 
ları ile sabit olan tedhişçi komü
nistlerden 116 kişiyi kurşuna di7-
dirdim. Aynca birçok kimseler 
de surgün edilmi~tir. 

Komünistler tarafından 20 ey. 
hilde tertibi düşünülen nümayiş• 
lere ve hadiselere mani olmak 
maksadiyle aşağıdaki hususlara 
riayet edilmesini emrediyorum. 

Şark Cephe-.inden Re.;imlf'r: Stal ingrad öniinde miiteaddi• çıkı;ı 
hareketleri yaptıkları bildiri len Sovyet ağJr tankları 

Londra, 19 (A.A.) - Türk ga 
zetecileriyle Türldye Büyük El 
çisi, Mr. Edward Hulton ile Bri 
tanova ajansının direktörleri 
rafından şereflerine verilen zı. 
yafette hazır bulunmuşlardır. 

Gazeteciler ve büyük elçi Bri
tanova ajansının tesislerini tet. 
kik etmişlerdir. Konuşmalar çok elan top ve mitralyözle techiz e. seleri gülüşüp eğleniyorlardı. On· Manisa, 19 (TAN) - Mani. 

dilmiştir. lara bizi tanıttılar ve uçuıılarını sa belediyesi, üzüm mü tahsi. 
Bizım gittiğimtz müessesede görmek istediğimizi söylediler. lini korumak ve halkın fazla 

tnuhtclif fabrikalardan gelen par Sanşın yüzüne bakmağa kıy~mı: gıda almasını temin etmek 
~alar bir araya getirilerek yalnız yacağınız kadar güzel ve sevımlı maksadiyle yeni bar karar ver
layyarelerin montajı yap~lıyorO:u. bir delikanlı '.ben gootereyim,, r miştir. Belediye bazı çeşit 
~u büyük montaj atelyesınde bır- dedi. Ve derhal dışan fırladı. i üzümlerin buğdaydan daha u
hlri arkasına sırnlarunış tayya- Kosa koş.:ı çevik adımlarla mey. l cuz olduğunu görmü~, nf'fis 
telerin tedricen tamamlandığı daıi'da hazır bekliyen tayyaresi. : üziimlerimiı.in eeniş mikyas. 
lioruluyordu. Birinci saftakiler ne atma binen bir süvari gibi a ta istihlakini temin için üzüm
tayyarenin gövdesini takıyorlar, atlayıverdi. Motör gürültüsiyle : lü ekmek imaline karar ver- ı 
ikinci sıradakiler kanadlarını ge. tayyarenin havalanması ve gök- 1 miştir. İstiyenler günliik ck
~iriyorlar, üçi.ıncü sırada ~ot~ı~le• lerde kavbolması bir oldu. Genç mek istihkaklanna mukahil 

ı _ 19 eylıil cumartesi günü ı 
saat 15 den 20 eylül pazar gü-

1:!.fJ" Devamı Sa. 2, Sil. 3 
1 

DENİZLERDE 
• 

SOVYET RESMi TEBLiG.i 
Voronei'deki Yeni Rus 
Taarruza Dört Koldan 

İnki~af Etmektedir 

hararetli olmuştur. ~ 
Mr. Hulton, Türk milletinin, 

burada bulunan Türk gazetecile. 
ri gibi mütefekkirlere malik bu. 
lunması bakımından kendisini 
bahtiyar sayması gerekli olduğu• 
nu ve bu fikir adamlarının [ngil• 
terede harp gayreti için ne yapıl
dığını Türk milletine bildirmek 
fırsatını bulacaklarından lngiliz 
lerin de kendilerini mes'ut say • 
malan icabettiğini söylemiştir. 

tıni yerme koyuyorlar, bır dıger tayyareci altındaki tayyareyi yıl• j..,tihkaklarından yii7dc ~:irmi Alman Denizaltıları 
flırada toplarını veya diğer kısım .. dırıından bir at gibi 'kullanıyor, CazlR üzümlü ekmek a1ahilc. S ı· i 't S ti B K J 1 • G · 
larını tamamlıyorlardı. Atelye- kfıh dimdik, gökleri yararak yük ceklerdir. Yani 300 gramhk 100 Bin Tonilatoluk ta ıngra a ovye er azı a e erı erı 

Heyet reisi Hüseyin Cahid Yal• 
çın, Britanova ajansının mesaisi. 

41fr Devamı Sa. 2, Sü. 2 
ııin bir kapısından parça halin- seliyor, kah yan aşağı yerlere i- bir ekm<'k istihkakma muka. 1 Ald Al T ları ş h · o·· ··y r 
de giren t vyare, öteki kapısın- niyor .. Kanadların yere değdiğini bil 3GO ıtram iizümlü ekmek t 9 Gemi Batırdı l - man op . e rı OYU o 
elan uçm· hazır bir halde çıkı. sandığımız bir anda tayyarenin vf'rilecektir. Berlın Hl ( A.A.) _ Alman or. Moskova, 19 (A.A.) - Gece j Mozdok bölgesh:ıde bir Sovyet 
~orch,ı..· : . t··'l. ·tı.. l biıdenbire havaya fırladığım gö- Diğer taraftan helPdiye, dL dulan başl;umandanlığı tarafın- Sovyet kıtalannın Stalin~rad ve birliği Almanlar~ kayıp.lara uğ-

'.I'ayyıırenin mo ot eıı "'tem n. rüyoruz. Kah yana, bir kanndı Ü- ğer ~ehir ve lmsahalartnH'l.<ia dan neşredilen hususi tehliğ: Mo1.dok bölgelerinde çarpıştıkları ratmış ve bir mıktar esır almış-
~Utered~ hcrn Amerika~~ Ka- zerine yatarak, kah tayyareyi sırt : da buna benzer t~hbüslere Alman denizaltıları çetin mü. bu sabah nesredilen Sovyet teb- tır. 
il.adada baıırlan~or. 't~yare i.. üstü yatırarak. kah pervane gibi 1 cevap verebilmek makoıadiyle cadeleler neticesinde Karaip de- lfğinde bildi;ilmektedir. Şimali garbi cephesinin "Le
bı.ali de gi.ınden güne;ı.r.tıyor. döndürerek her an heyecanımızı ! bir teşkilat kurmuştur. Bu nizinde, Afrika önlerinde, Saint _ Tebliğde kaydedildiğine göre. ningrad ve Kalinin" bi: kesimin. 

Atelyeniı;ı arka kaB15mdan tay. arttıran bu delikanlı yirrni daki. 1 teskil yapılacak mfüaca~tlar· Laurcmt körfezinde ve şimal buz Stalingradın simali garbi varoş. de, kızıl kuvvetler ılerlemeğe 
~arc meyd~nına ~ir~·iğiıni~ za- ka kadar dolaştıktan sonra san- 11 da° normal li~·atlarla iiı:üm deni:r:inde hepsi 100 bin tonluk mda bir Sovyet birliği bilhas· ~uvaffak . olmuşlardır. Burad<ı 
lban bir de atelyooe yenı çık- ki attan atlıyormuş gibi bir da. ! t edarik \'C sevki ile me~,ul o- 19 gemi ile bir mavnayı batır. !'a mühim hır stratejik mevziin bır mahallın varoşlarmd~ muha... 
11\ıt, bir kısın rü~e~i ya- kika içinde yert döndü. Ta.~. ·ya.' ı· l acaktır. mrşlardır. 3 gemi de torpillen- ()nünde, birkaç taarruzu geri rebeler devam etmektcdır. .. 
l>ılınıs, bir kısmı tecrübe ıçua ha. ------------·· · ı· · pus·· ku .. rtmüc..tür ~. DeYamı Sa. Z, Su. 5 .. - ~ l' .tr=- D~\"'llll Sa. 2. Su. 4 mı~ ır ;;ı~ a::..c,;, .. lrlanmış bir~nk , ayyare a:- - .. • 

--------ı 

Şevki Berker Dün 'i eni 
Vazifesine Başladı 

Ankara, 19 (TAN) - Harıciye 
Vekili umumi katipliğine taylı: 
edilen eski Sofya elçimiz Şevki 
Berker. bu sabahki ekspresle: 
ehrimi.ıe gelmiş, ve yeni vazi. 

fesine başlamıştır. Umumt katiP' 
lik hususi kalem müdürlüğüne de 
Tarik Emin tayin edilmiştir 
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- "'"'' ~ . ... .- r catı 
Bugünkü Serbesi 
Piyasa Eski Kara 
Borsadan Çok Yüksek 

Galatasaray 
Oynamıyor 

r-
A z ak 

Dl KAT--"\ 
Yokuşundaki 

Kazanın Mes ılreri 
~- ...... ~-~~ ~ 

No. 120 

- Bu hiç olmaz. 
- Neden bey ağabeyciğim? 

~ - Yatrp kalktığım yer ... Evim sa
Y>ln. OradJ. eğlenti latemem. 

- Ba§ka ne diyeyim? Benden srünah 
gitti. 

Yazan: MAHMUT YESAR1 -Almanyaya Bunların 
lu, tomba!ak, çatık kaşlı bir kadın 
goründü: Yarısını Verecegv İz 

- Ne istediniz? 
Ali Nafiz, czlllp bUzUlmilyor, dob- 1041 ve 1942 scnf'lerinin · ynğlı to-

rd dobra konuşuyordu: humlarm nc·r nf' sur<'tle ol"'llrsa olsun 
- Kusura bakmayın, birıız rahatsız yabancı ın°nılekctlC'rc y~ptıacak ihra-

Beşiktaş ile Fener 
Bugün Karşılaşıyor 

- Demek senden bu kadar. 
- Evet, bu kadar. 
İhsan efendiden ayrıldıktan sonra: 

ne yolda yürüyeccğlmi dü5ünmiye baş 
ı .. aım. Yerlilerle d ha sıkı fıkı ahbap 
o!mahydım. Nihayet aradaki yab.:ın -
cılık giderdi. 

edeceğlz. Bir şey soracağız. cattan vih~,. elll'li Atrn~nyaya ihraç 
Kndm, bu tavır karşısında yadırga- olunacaktır Bu k rar dün birliklere 

mıg değildi: tPbliğ olunm.ışt•ır. Bu suretle ihraç 
- Buyunın, dedi. roi1C'Cek sura'Tı ketrn tohumu, ayçi-
Gerl çekild , odaya girdik. Oda, iki ceğl, hnşlrış tC'humu. soya fasulyesi; 

yataklı idi. zayıf, sarı ın b r kadın, i<olzıı tohumu. P muk çekirdeğinden 
pençere önünde, eli şakağınd::ı oturu- yüzde elli ni bethrle bir miktar dahi 

Belediye lktısat Müdürlüğünün 
Hazırladığe Rapor Bunu Resft'.len 
Ve Ap Açık Ortaya Koyuyor 

Lig m;ıçlan h::ısılillmdnn Fcncrbah
çe ve Beşiktas klünlerinin GalQtasa
raya hisse vermediğini, Gn1atasarayın 
cl.n bu Yüııden maçlarn iştirak etme
mek karnrmI vcrdl~hıJ yazmtştık. 

Galatasaray, r.a:r:ctelerle llfın cttlğt 
bu kararı Reden Terbiyesi Bölge qas
ttanhğma da taahhOtlO bir mektupla 
bildirmiş bulunmaktncrr. 

Bu karar üzeri"lc Fenerbahçe ve 
Beşiktaş icl:ırecllerl dü•ı bir toplantı 
yapmışl:ır ve Galataı:arnym VC'rdiğl 
bu kararın lig macl:mna iştirak eden 
klOplerin malt zararlnl mucip olaca
ğrnı düşünerek bu znr<ırı önlemek 0-
~ere aralnrnda ka111lıı!m\ıya karar 
vermişlcr.iir. 

iki glln evvel Azak yokuıunda 
bir kamyon kaz<ıSı oldu. 3 vatan· 
dat öldü. hattA bunlnrdan birisi• 
nln cenazesi kilise vesıtasiyle bin 
rica ve minnette krıldırıldıi:iı hal· 
de, birinin c:enazeı;I bir tUrlO kal· 
dırttam:ıdr ve c~et btr mDddet 
ortalardıı fUrDklendl kaldı. lıln 
bu kfsmı apayn ve hüzün verici 
bir vai<adır, Şlrr.dllfk bu baha! 
de!jll, asıl kaza IF.fr.i konuımak 
istiyoruz. l<ıtrayı yapan kamyon 
beledlyoeııln kamyonudur. Beledi· 
yenin bir de fen heyeti ve bu he· 
yetin bir mrıklne fUbesf. vardır, 
l~nin e~ mülılm tarafı, belediye 

fbsan efendi ile konuıtuklarımı Ali 
Nafıze söledtm; c!iyle çeneainl tuttu: 

- Demek, kendi aralarında Alem ya 
pıyorlarl Bizim için yapacak bir ıey 
yok. Hldiaelerl bekliyeceiiz. 

All Nafizin beklediği h!idise, çok 
ceı;medi: çıktı: 

Fatma bardaki kızlarla biriyle kaç. 
mtşl 

Ali Nafiz: buna, hemen inanmıştı: 
- Evde ıarkı söyletir; oynatır mı· 

ınr Tab i; nra sıra bara da götUr • 
müştilr. Kadın, kadınla çabuk ahbap 
dur. Konuıtular; an!aıtılar. Bar bıı
~ tı: daha eğlenceli. Hem para kaza. 
r cak; hem kendi keyfine yaşıyacıık. 
Tam Fatmanın istedıgı ıeY ... 

- Nereye gitmiıUr acaba? 
- Nereye ı ttlğlnl pek kolay öğrc. 

nemeyiz amma; bundan sonra, onu 
bulması kolaylaştı demektir. Bir bar 
k aınble korkmadan 1'onuıabil!raln.-

Sersem: perlıan olmustum: 
- Bu hayata girdikten sonra, o; eve 

G rmez ki... •· 
- Evden eve fark vardır. 
- Peki; ıimdi nasıl arıyacağız? 
- Beraber gittiği kadını öğrenelim. 

Ne kıratta bir kadındır? Ne çeşit yer
h:re gitmektedir. İpin ucuna oradan 
y~k"lıyacağız. Bunlar nehir şehir do. 
'.-ışan kantoculardır. İstanbula gltmc
d )erse; civard:ı bir yere gftmişlerd:r. 
Soyle bir taradık mr; elimizle koymuş 
gıbı buluruz. Sen biç kasavet çekme. 

Ali Naf.iz, kuvvetle aöyliiyordo: 
- B:ır, diye tutturmuş!ar! Hangi 

bar? Çalgılı gazmo. Bar, tstanbulda 
daha yeni... Uç dört magnnniyc, iki 
ıcırık sazla gehyorlar. Buralarda ec
ç yor ••• Ne bnirsin, belki içlerinde di
şe dokunanları da vardır. Fakat bu 
'llugannlylerin beps.1 gayrl müslimdir. 
1slim kadmı, gazinoda ş:ri:ı söyliyc
nıez. Menedcr!er. Fatmamn gidişinde 
ayrı bir iı var galiba? Anlıyacağız. 
Ça?&ılı gazinoya gittik, prkı okuyan 

it dınların adreslerini aldık.Zavallılar, 
e~ki, harap bir otelde tüncmi~lerdi. 
Gı-rson: 

- Birinci katta, sağdaki oda, dedi. 
Kapıyı vurduk, içcrden ~sık bir ses 

sordu: 
- Kim o? 
Ali Nafiz. csap 'Vıcr i'? 
- LCitfcn b!ttı% bakar D!fSIJ1lZ? 
Biraz sonra t:ıpı açddr; kısa boy-

)'ordu, B zim gırdif mizi görünce, ya. Almıınyayu g!htdt'rllınealnl tüccarlar BC'IC'diye fkt'ııat l\llldUrlUğü. gfda 
rı donüp baktı. ta:ı,..h H hıf C'1 r~I 1 rdır maddeleri f•v. llarlyJ.. evvelce tesbit 

Bize kapıyı açan kadın, iskemle /Jf acarİRff11U/r11l alkol edilen az<ım' c:atış fıy:-tlan ve kara 
gbıtcrmişti: alınacak borsndnkl fiyatlar al'acır.dn mukaye-

- Buyurunuz, ayakta durmayınız. "eler yapın bir rr.por hazırlnmrtrr. 
Ali Nafiz, bacaklarını gererek o- İrhlımrl!ır Umum l\1(ıdl\rlü (i Ma- Bu rapor bı.:aOnk(i scrbeıı• otvııMnın 

turmuştu: cırl tandıın alkol ~(tlttmek lcln bazı eski kar'l bor<ı, d"n yüksek oldu!ıunu 
- S zln iki arkad şınız ıü ha var. tesebbOsl 'dlc hıılur."l'luıştur Halbuki ~ö terrrıP.dP~Jr Anrnk rnporda. ıstih-

mıı, gltmi,ler. Pasabahç-..~l'ıcı ı~rılrto r brl' asiyle liC- sal bölJ!eleı ınden ~\·hrlmi7.E" pek az 
Kndın, baıtını ıı lladı: krr fnbrl'<"l rmdnıı bu mrıddC'nin te- mnl geJdl~i hRkkmd:ı dıı mühim bir 
- Onları ıoruyoraunuz? Bn!ıkeslre mini mllmltüı> c•ldufu anlıı.,ılmakta- not vardtr 

gltilc.r, dır Gerçi Paı::ıb:ı,..c:c f brlkosı ~ün- Bu vaziy~t Nivle <'E"vnm edecek o-
Yanlıırında bir kadın daha var l\e ancak 0"" ton m11I hazırlamakta tursa kış tTICVShT'indl' "ehrimlzde gfda 

mıı. 1 e dl', hu fabrfknnTn !'.!tinde yirmi mndde ı 'il"l'<lanl'ın pek mahdut ola-
- Fatmayı söyhıyorsunuz? O, bir ton mat vıırnb'!Prrl!I d dlhilnUlmek- cağı ve nı:-tiee it b:ıriyle a7. ırrlirli 

numaradır. tedlr vııtıındı: ıa~m piv-ı~rda ya istedikle-
Yaka ı;Uk yordu: Ya[Jak miihleti bitiyor rint bulıımty'lcakl ır•ı yahut bulııbile-
- Yaman kız doğrusu., Gazinoya •·ı · t lh1 dd l · l k mehsulUnill'l cc--. en zaı ·r ıvııc ma e erın pe 

geldi, blıdmle ahbap oldu. Sonra ote. alııınrnsı vükct'k fiy-ıth ı:atın a1mak zorunda 
le ıe'd • Ses! fena delil. B r kaç şarkı kararı ıw.-ntı F.1111 .. nt1e vapnk bıılun- kal roklan rnLı!:'Tlm ktadtr. 1\~esela 
eeçt k. May var. Açıl cak, ama, bl- duranlıırın Vr br.v:ırın1>me lll' mtılln- piri"lç evvrl,.c 3!\ 12 kqrus ftzl'rınden 
zlmle beraher halka karııı söyl yemez ... t 1 1" 1' ,_ k 
kı., ls!iimı:!ır. Gelgelelim kend si: ben rmı b!l11r ncıı ri ,('in verilen , ..- ,,. . - .. t ""."' ."'Jrn ctP ırr.cn ara 

v rm kş m bit yor n 7.I böl !'!erde borr dn ~ılr kılo nırin" 12Cl kuruıı mu 
Rusuml D~yor. Çerkes t

1
p, görünü- rıil 1 h'lilkr dl rlndl'kl vnpnklarT sat- kabl1Jnde bı•lurnhll'll"l<tevdl Şimdi 

yor ama, Rus d ğıl. Hiç b nzerl yok. rn ktıı dC'V rıı ·+ııe;d d rl<'r Diln Ca- pirine fiy~•ı l'iO lruru•tur. O dn güç-
Ecer uysak, b şını açıp ş rkı söyle- ~ · 1 kl b ı d b ı •·tad 
m!ye kalkacak. tnlcada '.til 'su vilz elli beş kuru tnn ü e azı ver er ,.. u unmaı< rr. 

Fıı.,ulyE" nır'I' 24 lrnnış iken kara bor
K11a boylu tombalak k dın, elle- vapnk s.ıtılmı ;ttr. 

rin: açmıştı: - sndıı satış fh•:ıtı 40 kuruştu. BuırOn 
fa u1vC' fl5 kuruş üzı•,.lnden m11nmele 

- Likırdı da anlamıyor... Yon pi'!! P-ln BuftÜn rıörmPkted•r Urfn y ... ğtntn azami satıs 
Sarışın kadın, omuz sılk~i: "!Si fivntı 190 37 kuruş iken kara borsa-
- Başı hav d:ı alışmış. Çok şımu- G•d;yor da 400 - 411\0 - ku•·u n yalt buluna-

tı:lmıı... ~ bilrrPkteydf, $imdi hem Urfa yoj!ı 
Kısa boylu tombalak kadın biraz bulunıımarrıaktn ht'm d!lşilk kaliteli 

durul mu,.+>•· Almnny"Ull'l Türkiv. c Büyu"k Eldsi 
... -. bir kllo yafa 4"i0 - "00 kuru~ l•tcn-( Devamı var) Von Pnp"n, Macar Naibinin tertip 

ettiği bir av pnrtlc:ine 1$tirak etmek mektedir, Zcvtlnyaf!ı narhı 122.60 

RAM ZA 
2(\/91942 PAZAR 

Evluıt Euıü Vuaıl 1 Evk t Eunl Vnaaıl 
OQneı 11.U 645 Alrııam ı200 19.12 
Ofle $.55 U or Yatsı 1 32 20.46 
Ikıııdi !l 2a 16 36 lmuk 9 5 ı s 04 

BUG'()NKü PROGRAM 
8.30 Proıı:nn 19 ı 5 Fuıl 
ı 32 far tar ı ıı 30 Hı~rl~r 
8 40 H herler ı 9.45 SeTbnt 
8.55 Müzik (Pl) 19.55 Turlı:üler 

12.30 Proıram 20 15 K 
12.33 Kon t program ' onutm• 
ı:z..cs Haber~r ıo JO M!lzl.k 
13 00 TilrkOlu 21 00 Evin saati 
ıs.oo Proıram 21.ıs Tlirlı:Oler 
18 03 Cazband 
18.45 FH 1 
J9.00 Koauıma 

22 QO tilult 
az o l' rlcr 
2Z 45 Kapanı1o 

H,+BE.RLE.R 1 

kuruş iken kara hor•ndı> ı35 .uruııa 
ÜZC'rt' bugfüı Mocar· tıına gidecektir. bulunabilen Z"vtlnvaih lmd" toptsn 

Sefirin rr1ika<ıı ile cocukl r1 dün 
160 kuru'>ll bulmlı hır hu-:ust bir tr.yynre ile Almanyayn glt-
Dlyarbakır vnl!ına 185 32 kunış a

mişlerdlr. 
znmt satıs fivııtı konulmuş. kara b<-r-
c:ada ise 5 O kuruşn kr.dar satılmtstır. 

Ticaret Odaları ve Bor alar Şimdi d<' r ki lt'l;.a borsa tiyatı Ozc

Kanunu Layihası 
Hazırlanıyor 

Ankara. 19 <1'.AN' - TlcarC't VE"
kfllcU Ti":ıret ve S:ıN vi Odalan ve 
borsa kanununu tadil edecek yeni bir 
lftyiha hazı~bm"ltt drr. Yeni lilylh~da 
Odalar ve oor;nlrırn rok gen1ş l!a15hi
yet vcrilmektc1k Bu husu tn Snn:;ıyj 
Od larlyl" borııalar.n dıı mUtal.'ialıı -
n almmaktadrr, nu mnksatla fzmlr
den şehı-•n•l7e b 1r he.yet ı?E"l"lıl tir. 
HeyM T'c-ıre-t V('1 tıleU MU t<' :ınnm 
rel 1 :ı Tııcla ç, lJ m. ı nn .:ı-

mı,.-tu. 

S. Hoare'ın 
Bir Nutku 

rfndcn ımtı'Mıld::ıdn. 
Belcdly" f:<Usat Mlıc1ür1UiHinlln ra

porunda • nıl'!<.'r mn :i<l<'1crin de bu şe
kilde muk vrooll b'r cl!tvcll bulun
maktnclır 

Akar yakıt dağıtılar<rk 
Şehrimh:dn &knr yakıt 5Jrk<'tlcrJnE' 

250 ton akıır yakıt grJmMir. Beledi
ye bunun elli tonunun hnlka dnğrtıl
mnsı lcin br lisre hazırlamı: tTr, Bu
ııünlern" ti'\ 7.lat~ l°''lcfon"""lct'" 

Kars yağı geli11nr 
ars n • z:d a 

hlmalt ÜU'l"<' kiılliy!l'li wiktarda sade 

Müdafaa Tahv· • e -
fng~Hz Tayyarecileri 
Arasında Geçirdiği ... 
miz Günün intibaları 

"A M"•tt f"kl tf~ Ha tıuıtlı ı ıı"ı·•· vrupa, u e 1 er resinden çıktığı zaman snnki bü· 

Ralk'ımlzın Gösterdiği Büyük Rağbet. 
Sayesinde Bir Çok Vilayet ve 

Kasabalarda Şimdiden Tamam en Satıldı 

Z f · · U " tün bu hareketleri yapan o dc-
a erının zayacagın· ğilmiş gibi hnla neş'elı. m•ttcbes-

d E d. Ed" sim ve zindeydı. 
an n ışe ıyor.. Şimdiye kadar birçok harplere 

yağ yola çıkorılmıştır, Bu yağların 
bir haftaya kader şehrimize gelmesi 
ve fiyatlartn düşmesi bcklenm<'kte -
dlr. Kars yağl~rt son günlerde 404-
410 kUJ'US n .. r:ısmdrı satıloı:ılctadfr. 

Simit. börek yaplımıyor 
Bazı simit (1rıncılıırı ve börekçllE"T 

Belediye iı,t·sat miırlilrlilğüne mOra
cantla simıt ve böı!"k imal etmek i
çin izin isın·ıılşlNdlr. F.vveke inşe 

tnrnfında:ı verilmiş ('lan kararı de
ğ1$tirecek •ı<?nOz ~f'llİ bir karar veril
mediği için. bu gibi imnlllta şlmdUlk 
müsaade edlemyCC'eği alftk:ıltlara bil
dirilmiştir 

Könıiir ge{di 
Kömür bölge~lnden l ımantmı1.a Eti

b:ınk tevzi sııbesı admıı Oç vapur kö
milr getfrılın.45 va bo$:ı~'!m11srn..ı baş
lanmıştır. Gelen kümllrlerin bir kıs
mı sömi:rnktur. 

P. Ocak Konqrelerl 

Haftaya Bitiyor 
tstanbnıını Mebu~larr şehrimizdeki 

ve vilay~l"' tabi ka7.ıılard:ı halkla te
mas etmekti' halkın dileklerini tes
bft etmektedir. 
Diğer t:ırnftan Parti ocak kongre

leri bir h~·fta sonra tnmamen yapıl
mış olacııı{ ve :ıy ba.,ır,dım itibaren 
de Şehir Meclisi !ı:z:ı seçimine başln
nacııktır. Dün konr.relerinl yeoan ve 
halk dileklerini tcsbit edip yeni ida
re heyctıe~ını seçen ocaklar şunlnr

dır: 

Cttmemeydanı. &1u•t, EJ'llp, Rami. 
Maltepe, Ovındrra. Kıııkh ve Rilsıero 
Pa,a. 

Bugtin yeni idare heyetlerini seçe
cek ve .cor.grc!erlnt J'OP&Cak ocııklar 
da şunlardır: 

Bllıdlkada, Btbek. Beylco1, Kadı Mch· 
met. Kaptan Pıyale. B. CaV\l,ıu, Şile, 

Altunlzadc, Bulııurlu. Mer'a kuyu. ,. 

Sümer Bank Umum l\lüdiirü 
~ Şehrimize Geldi 

İzmit. 19 (TAN) - Silmorbank u
mum mUdüıü .. ehrımızc gelmiş ve 
ki\ rt fab ık:t ındn te klkler np ıktan 
sonra istanl:mla hareket etmiştir. 

-~~soVVEY.· TEBliGi 
C4f' Ba~taratı ı ıncıde 

Çelin muharebeler 

Galatn~aıay idare heyeti vermiş ol
duğu bu kararı. islt'rin herhangi bir 
ı;cklldr. lnldşafı dı:ılay:tlyle nııkzetmi
yerek tak•mtn S<ıhaya çtkmaınna m{l• 
snade etme7.se huglin Fenerbahçc stn
dmda saat 16 :ıo dn FcnerbahcP ıı 
Beşikta~ Uıkımlarc k&rşılaşacalc:lardır. 
Ayni takanlar arasında gelecek hafta 
yine Fenerbahç<> stadında bir karşı -
!aşma daha :;a;:ıTln~ıık ve bunlaı1n ga
libine bir kupa verllecc.ktır. Beraber
lik vaziyetlerinde c'eı ece avarnge ile 
tesbit edlk"::,.ktır. Fcnerbnhçe t.'llc:J
mı bugün Taksime ka~ı oyununu oy
rııyaeak ve Reşfktaş ksrşısına en kuv
vetli ı;ekliyl" ('lkll<'al:irr 

qataıaNny ~nçllk kuİın.a idare hes>e· 
tınden: 
"'Kendilul ile Ylt>tılımu lif maclarıad• 
kuıabumnzc •erdlltlerl saha hlneslnin 
bu ıene vcrllemlyeceı'!lnl blldirmlı olan 
Beılkıaı ve Fenerbahce kulUpleriyle 
Bttlku, ve Penerbahc• ku!Uplerlyle bu 
sene 111 m-dartndı karıılıtmamalı: kı· 
rin verllmi,, diler ıaranan da blllıı:c 
nln bu kulilpler ntzdlndtlıl ltt•bbUıltrl 
de mUtbet neiıce vermemlı bulunmak· 
tadır. 
Bu lıibarla ve bir yanhılıh mahal 
vcrmemelr Uzere 20/9/942 panr cnnıı 
Kadıköy Fenerbahçe ıahı oında yapıla • 
cık Beılkılt maçını ve 27 /9/942 paur 
ıı:ann aynı sahada yapılacak Fenerbahee 
maçlarına lıtlrak eıml7ecellmld bildi· 
rirlı." 

Bölgenin tebliği 
BEDEN TERBiYESi TSTANBUl. BOX.. 
GESI BAŞKANLlOlNDAN: 
20 eyıftl 1942 pazar cnnn FtntT ıudın· 
da yapılma11 mukarru Btılkıaı - G•· 
bt11Pray maçı yapı!mıyacaktır. Teblıji 
olunur. 

Ekmeğe 

Zam 
1 Kuruş 

Edildi 
1100 gramlık bir hilo ekmr.ğc bir 

kuruş zam edilmE'sl hııkkındakl ka
rar Dalml Encümf'n tnrafTndan tasdik 
edilmiştir, Eu itibıırlo ekmek dünden 
itibaren 17 kuruş ÜZf!rınden satılmtyn 
başlanmışttr. __ ...,... ___ _ 

Altın Fiyatl?rı 
Dün bir altm otuz üı: llr:ıd n ve 

bir ram kOlçe 460 kuru tan tıl-

m~tır. 

IE•:a:lij:J!@ll 
«:;?J" Radarnfı 1 incide 

bağlantı noktalarına karşı başarı 

ı hudutfarf dahlflndo lşllyen mot5r· 
f in vıısıtaları muııy~ne etmek, bun 
ı !ardan boıı:uk oıanlartn, lıletme· 
+ mektlr. Böy'e bir vıızlfeyl Uzer!· 
+ ne almiş olan heledlye, kendi va-

sıtalar•nı muayeneyi ihmal eder· ı 
ae ne derılı? f 

Bir kail" yon ki fı rnlerl bozuk
tur, vlte~: bozuktur ve direksiyo
nu bozuktur. Tabii bunların hepal 
de ayr7 11yrı znmenlarda bozul· 
muştur. Üçünün de bir anda bo· 
ı..uluverrneslnl kabul etmek mOm 
k"n olıımaz: f, böyle olunca be· 
ledlye fen heyeti mııklne ıubesl· 
nln, beıedlyeye alt otan vnıtala" 
mııayenede lhmn1 glSıterdlOI, ya· 
hut de btı maklnelerl muayene 
ettiği z-.ı ""5t1ach0f Arızalara 

glSz y41n1d4rfiu anJaştlır. Fakat bu 
ihmal ve glSz ytımma Dç vatanda· 
fın canına n"OI oluncıı ı, deOtılr, 

Adflye makamları sadece 90för 
hnkktndı deftll, mt•ayene vazife· 

i
sinde lhr11Rl (;ostcrerlMe ve glSr• 
dUklerl ~rıza!ara gtil". yumanlar 
tıakkrt'lda da t:ık1bat yapmalıdır. 

'-·····················-' 
YEŞILA Y Cemiyeti 

Hükumetten Mühim 
isteklerde Bulunacak 
Yeşilay ~mly!!tl umumI heyctl 

dün fevkaH\de olarak içtima ctm!ş ve 
son zamanlard!I ~ehlr ve köylerde ra
kı sarfiy'ltının artması karşısında §id 
detll kdbi~'cr alınmasını ve bu ara
d:ı bllhass:ı içici ırnalinin tahdidi hu• 
susunda hı.1.kümete müracaat edilme
sine: bu sme merkez binastndn blr 
"gençlik okuma S"lonu.. açıbnastnn; 

içki f'elfıkelzedeleri için bir dispanser 
açmıya; meyhane ve içkill eğlence 

yerlcrinın tahdidın•n hük!tmcttcn te
mennisine; bakk 1 ad:ylc açılan ayale 
UııtU meyhınclerlnin bundan sonra a-
ılmama 1;1111 tcminl usu annd it

tifakla k rar 'crm · şlf'rdir, 

Ticaret 
Temin 

Vekili 
Etti 

ile tahrip hareketlerine devnm {(Ji?' Baştarnfı 1 inride 
Moskova 19 (A.A.) - Cephe- etmislerdir. bu kabi!den küçük ve betba1h hareke! 

ye Fransadan yeni Alman tnkvı.. V~ronej yakininde duşmanın lcrl ônlemece müsaittir. 
ye kıtaları getirildiği bildirılmek bir köprii başına karşı yaptığı :ı>u meyanda h~k~~tln ticareU ve 

tedir. Almanlar dün Stalingradın mükerrer taarruzlar kırımlştır. 1 nııibadcleleri tesh~l ıçın almakta bulun 
• • • dutu kararların tıcarctl.n ve halkın lc-

şımali garbi varoşları uzcrindeki Ele geç1rılen meuzıler hıne olan minasını anlamak istemL 
tazyiklerini arttırmışlardır. Bir Bcrlin. ı:ı CA. A.> _ Askeri bir ye:ı lstlrmarcıları teııb t ve takip için 

Londra. 19 (A A - Burada bir girmiş, çıkmış, birçok duşman 
l"t•tuk ı;öyliyen İlıv.ilterenin m'ld:it B tayyaresi düşürmüştu, bugun ele 
e1çi,;' Sir S:ımu,.1 Ho"r demislir ki: Fransaya uçmaları muhtemeldi, 

"Avrupa!ılar, müttd klcr zaferin'n K 
i\nkara, 19 CA. A.) - Bug{ln de' miş olan tnhvlllcrln tnmnmen saf.il- uzun uman !st,.vecl'itlnd,.n Vl' hu ııra endisini yürekten tebrik cttık. 

muhabirler mt:r:den alı:lığrmız telgrnt- dığı ve yeniden t 'ıvıl gönderilmesi 1- ıh mf'r1mvetin cökrcelllnden korkuyor Gayet mutcvazı bir scslc-

çok sokak muharebeleri yapıl· 'kaynaktan n. N.B nrnnsma bilditil- belediyeler, ticaret odaları ve borsa 
maktadır. Almanlar, bazı so- dığine gö:c. Stnlingrııd etra!ındaki ıaıla maha!li devlet otoriteleri en gc
kaklıuda yerleşmeğe muvaitak mustahkem çembeı ın içinde cereyan niş vazife ve salihiyetlerlc teçhiz edil 
olmuşlardır. Varoşların bir kıs- eden munarcbcl-?r nettC'e~indc llt:!rle- mı" bulunuyorlar. Son seyahatımda 
mında muharebe küçük bir dere- mlye muv:ıffak olıın Alman plyadt'SI bunun iyi neticeler vermeğe basladığı 
nin zaptı için devam etmektedir. 15 metre derinlikte bltıkhavzlara te- üm1di bende arttı. 

lar, milli mud:ıfna istikrnz tah .. ·llled cin rnQr "nalh bıılıınulduğu bilhn sa tar. tztırap çeken Avrup:ı "silr'nt, "Sizi memnun cdebıldiğımc sc• 
satışmın biltıbı yurt içinde hararetle tebarüz d11r1lmeı.tcdlr, Öğrendiğimi- ıür'at" dlve hwkmyor Avrupa kıta- vindım." demekle iktifa dLı. 
devam etme~ olduğu bildirilmekte- ıı:e göı:e, h lklmtzm bu devlet ist.krn- s?nda şüf\he edenler Mt& tııtmln edi Otomobillerimize bindik. 'Tay
clir.Bu artıda d ın de kaydettiğimiz vi- tiyle g!Sst•rdlğl yakın alllkaya cevnp lf'memlslerdir. KıtııV1 yalnız iyt nl- yarclerin ateş talimi yaptıkları 
layct ve k:ı:z31 dan b<ışlca, Antalya; vermek 1çt,ı bu VJ}tyct ve kaznlarn yctlerlmiz:e l1!rfll. Eakat avnı zamanda yere git.tik. Spitfıre tayynreicri 
Doolvadln. Boxdoğnn, Bursa; Cllhan- yeniden rnilU mUdnfna istikraz tah- bu lvi niyetlerimiz! t:ıthlk mevkline en kuvvetli silahlarla mücehhez. 
beyli, Diyarbakır; Elmalt; Gcdi.s, Er- villcrf glil'dcrllml' ve hıçblr tnlC'bln 1 k"'ymak nz.mtmb:e iandırmamız, plan- dır. Her birinde dört mitr::ılyöz 

sadOf etmel:t!!dlr Bu müstahkem ye- Ticareti ve piyasayı idare e4enlcr, 
Bazı kaleler alllıdı raltı mcV1.ilerı:ı .. p1'.1i ve zikz:ıklı yol- wtıı.nseverlik göstererek halkın gıda-

1nrdnn gld lme!ücdir Mm:gallar gayet s•rıı ve lhtlyaçlannı daraltmıyacak şc 

nl; Gönen, Ordı:, Orhaneli; Salihli, karşılıksız kalmamnsı hus•Jaunda gc• 1 rım•t daha mtisbct hııle koymakla ve iki top vnrdır. Ateş açtığı 
Sınd~ ve Ünyedc ilk parti gönderil- rekli tcdb•ı-1 er alınmı tır, knh'ldir. zaman bu kuçuk tayyarenin bu 

Ankara, 19 (Radyo ıı:nzetcsi) - Bu 1 iyi maskeleı•mlştir. Bu tahkimli mcv- kilde hareket etmek mecburlyctlndo. 
gün gelen haberlere göre, Rus Ba~ko· l 7ilr.rden bçü iki kaıhcır. Alman pi- dirlcr Bu tavsiyem çok emfnim ki 
nıutanlıiının Stalingrat'ın her tarafın- yıııfo miil'rezelcri 1'\ı mevdlcri bir rneml~ketın her köşesinde iyi karfı~:ı
d.ı taarruza geçilmesi hakkındaki cm· brıskınla r>le ı:eçlrmistir. HUcumı'lnn nacaktır İhtiras mahsulü olarak mem 
rlnden sonra Sovyetlerln şehrin ş!ma. e\•vcl humsT l:>tr Polşevik ordusunun lclıı:etin .;e balkın zararına servet sahibi 
linde bazı ka!clerl düşmandan geri kıımanda hcyctıl'ln karargahı vmdfe- o~anlar ve olmak isUyenler bilmelidir 

Japon Heyeti Dün 
Ankaraya Gitti 

Ankara ısı (TAN) - Almanyada 
Japon bahriyesinl temsi~ eden Kont 
Amiral Nomura ile ttalyada a)'ni va 
ı:lfcdc bulunan Kont Amiral Abe bu 
stıbah tayyare ne şehrimize gelmle
ICTdir. Amirallere iki Japon diplo. 
rnn.tı da refakat etmektedir. Amlral 
ve diplomatları Japon elçniii erki 
r.J.Yle mlh>lıer devletlem ıııılıltooo.vtll 
l:ır; ve sefartttleri mensupları karşı. 
fanıışlardır. Amiraller yarın tayya.re 
ile tekrar lstanbula döneceklerdır. 

Yeni Dev Uçaklar 
ft!fr Bnştarnfı 1 incide 

"Şilep uçaklar" ın kannd ucla• 
rı arasındaki mesafe 61, uçnğın 
uzunluğu 54 metre olacaktır. 1! 
n: üerttebatı olan bu muazzam 
dev uçaklar her türlü techizat ve 
siltıhlariyle 150 eri veya 14 ton 
yükü taşıyabilecek kudrettedir. 
Bu tayyarelerin inşnsı hakkında. 
ki projeyi hazırlıynn Hnnrı Hay
zcr Amerika fabrikalarında altı 
aydn yapılacak tadillerle bir se
nede bin tane "Şilep uçak" in. 
sa eCl,UebileC'•ğini bildirmiştir. 

)#. 

Londra, 19 (A.A.) -Avrupada 
• bulunnn Amerikan umumi karat"" 
giı.hından üşa edildiğine göre İn
giltcrede tam techizatlı bir Ame
rikan paraşütçü kıtaatı bulun • 
maktadır. Bunlar cok iYi talim 
gormuşl.crdh 

Londradaki Türk 
Gazetecileri 

t.JfT Bnştarufı 1 incide 
ni ve bu nrndn Britnnova'nın Tür
kiye mümessilinin çalışmnsını se
na etmiştir. Hüseyin Cnhid Yal. 
cm şöyle demiştir: 
"Burnd:ıki ikametiınizl istediğimiz 

kadar u:ı:atamıyacağı:r:, bununla bera
ber, muazzam tczgfihl:ır halinde bu. 
lu:1an bu adalarda görülecek bir çok 
şeyler vardır. Burada hiç bir facl .. 
aya vahit olmak11zın çok ıey!er gör. 
dGk. İngilizler arasında kendimizi he 
men evlerimizde imişiz gibi hissettik. 
Yol yorgunluğumuz kayboldu. Her 
tarafı görebılmek !çln mütemadiyen 
ayakta bulunduiumuz h lde hiç bir 
yorgunluk duymuyoruz . ., 
Şükrü Esmer. Türk gazctecilerln!n 

İngiltereyi ziyaretlerinin hiç değilse, 
lng!Uzler!e Türkler arasındaki götUş 
ve düşünü$ blrllflnln daha göze gôrli
nür şekil alması gibi bir faydası do. 
kunacağını belirtmiştir. 

Abidin Davcr, Portsmouth'da Vik
torya :r:ırhl~sına evvelce ynif.ığı zi. 
yı;.reti anlatmakla bitiremiyor. Zeke 
riya Sertel de İngiliz sahnesinden ha.. 
raret.le bahsetmiştir. 

Slr Percy Lorralne, T!irklerle İn. 
glliler arasında aktedl!cn ittifak mu
ahedesine alt menkıbeleri anlatmıştır. 

Amerikan· Kızılhaç'ının 
Kızılay'a Hediyesi 

Kudüs 19 (Radyo 22.15) - Ameri. 
kan Kızılhaçı, Türk Kızılayrna hed!
ye olarak 25 bin tab!et kinin gönder. 
mis tir, 

Avnımılı'n" ar::ıııınd;ı, mOtt('fikler'n kadar korkunç, cehennemi silıi_ 
ufcrl fn .. ııır ve A-nfrlknlılnnn dil!er hı nasıl olup da boşaltabild'ğine 
ml!mlcke'1C'rc munyycn bir tip htikO- şa..:nrsımz. Bu tayynr<'ler gerek 

aldıkları bildirilmektedir. sini J!Örüvordu. Bu ordunun başko - i~r ki, daima menfurumuz kalııcaklat 
.. .. .. .. .. mutanı -;on dn'dknda kııçmıyn ınuvnf- ve takibattan kurtulmıyacaklardır. 

met kabul f'ttinnt'k tr cbbUsn cfoll"ck -r-
Uç lıiicunı puskurtuldll fak oimustc1ı·. Faknt kurmay reisi o- Mcsru kazanç arzusunun da daima hl.. 

lan blr \lt-ay ne dığP.I' komutnnlık mayc göreceği ve destekleneceği b1 
olacağı !lııkkmda <ta derin ınırcttc yt'r si.ır'at ve gerek silah bakımın-
c•mıs bazı Oplıelt:!r '"'nur. Bunun ı- dan hava harbinin en kuvvetli 
tin b "lk.t ınemlrk<.'tlcrln d hllt fslC'- silahı sayılır. 
rint" karrş:n:ık niyetini lm:ı Pdcbilecek * *· 
herhanıi b!r hareketten bllhnssa ka- TCkrar tayyarccllerin ko!>"Uşu 
çtnmalıyız,., 1 önüne geldiğimiz zaman ------o---- tayyarecileri kuşlnn üzerinde, 

Paristeki Suikastlere 
Mukabele · 

tıçmağa hazır bulduk. Bir ~an 
çaldı, hoparlör bir şeyler söyle. 
di. motör döndü, ortalığı bir an. 
da motör gürültüsü kapladı. On 

Kudils, 19 (Radyo 22,15) - Sta· 
liııgradı ele geçirmek için Almanlar 
tarafınr\an yapılan üç hücum Sovye~ 
ler tarafından ı:crl püskürtülmüştür. 
Muharebe evlerde ve sokaklarda de 
vam ediyor. Rus tankları çıkışlar yap 
mışlar ve 180 Almanı tanklarm çe
lik dişleri altında ezmlş!erdlr. Alm~n 
lar sokaklardaki engelleri yıkmak lçın 
bUyük tanklar lrullanıyorlar. 

Taarruzun hedefi t.tif" Baştarafı 1 incide ild tayyareden mürekkep bir fi-
nü saat 24 e kadar Seinc, Seine. lo uç dakika içinde havalanıvcr. Stokholm 19 (A.A.) - "Britıınova,. 
Et _ Oise ve Seine - Et _ Marne ı ·r Ru~lar çetin ganııgter muharebel~i ile 

t . di. Fransız sahiller ne vazı c gcir- A'nıanlara Btalln"'rad clvannda hor 
vilayetleri dahilinde sinema. ı - w 'd" ı . ..ı He 5· de • . F mege gı ıyor ar ... ı. p ı mcm kcılı•. topraiı pahalıya ödetdiklerl bir 
Yatro, kabare ve saire gibı ran • 1" d'ler· 

nun ve neşe ıy ı • Blrada luzılordıı Vorone1• cephesinde sızlara ·mahsus bütiin eğlence yer "A .. ı de urıt 1.-.. 
vrupfl UZCr n :r- U~umuz yeni bir taarr•za başlamı§tır. 4 kolda 

leri kapatılacaktır. Bu müddet zaman, dıyorlar, art~ ~~rşı~ız- inklsaf eden bıı taarruzun hedefi Mı· 
zarfında konferanslar ve spor top da düşman tayyaresı gormuyo. resaı Von Bock kuvvetlerini yandan 
lantıları da yasaktır. ruz. Alman tayynrecllerl artık bi• vı:rmuıtur. Takip edUen gaye de Sta· 

2. - 20 ey!Ul pazar güntl saat 15 zimle çarpışmaktan çekinlyor. lııvadm yükünü hafifletmelctir, Hüca· 
ten 24 e kadar ayni villiyetler dahL yerden kalkmıyorlar. Hatta Di- ma geçen Rus kuvvetleri batıya dofnı 
Un de Almanlard:ın başka sivillerin b ·ı ·· h 1 ı d" 
sckalch:rda ıve umumi mayda ,. ırd:ı eppe taarruzunda ı e once a- ilerl<m ş er ır. 
dolasması yaı:ak edilmiştir. Bu ya- valanmadılar. işin ciddiyetini. an. Rus ve Amerikan yapısı uçaklar 
saktan resmi bir vazife görenler ile layınca uzaktan gelen yardımcı Stı•lingrad üzerinde Alman uçaklarını 
doktorlar ve ebeler müstesnadır. tayyarelerden aldıklan kuvvetle miltemadiyen kova!~maktadtr, Şimdi 

Geceleri serbestçe dolafl3bl!mek L yükselebildiler." ai:ı" Alman topları şehri dövmefe baş 
ç!n ver!lml' olıın izin tezkereleri bu Bu meydanda genç ve güzel in• lamıştır, Almıın piyade mUfrezeleri 
yasak saatlarda hükUmsüzdür. As- san örneği İngiliz tayyarecilerln. yrkılmış evlerin enkazı ara~ından reç 
keri sebeplerle iaşe işlerinden müte. de gördüğümüz ruh metaneti, i- nıc~e çaltşmaktadırlar. Fakat h~ YI· 
vellit ıı:arureUer hususi bazı mUsaa. race kuvveti, ölümü korhutan k.ıt duvar, her çökmils kapı ve her 
deler verilmesin! gerektirecek olarsa azim ve neş'e gözlerimiz oniinde pcnçere arkasında Rusların bir mulca 
Paris bölgesi komcl!hnhih i!c yuka yeni bir ufkun açılmasına E..Cbep verr.et yuvası vardır. Yataklar ve 
ı'Jda i!llmlcrI geçen v 1ii:Ydtlerdeki yı>rganlarla tıkanan pentereler maki 
mahalli komutanlıklar, talep üzeri. olmuştur. neli tüfek merm !erine bir kalkan teŞ' 
ne b'Uisnai izinler verebilbcC'klerdir. Ingiltcrc harbi knzanırsa bu a. kii etmektedir. Muhte!if ev eşyasından 

Tren, ycralb şimendüferi ve oto- tcşli, imanlı, cesaretli ve makine- barikatlar vücude getirllmişlir. Bir 
büs gibi umumi nakit vnsıtaları se. ye hfıklm gençlerdeki ruh meta- çol< bodnımlara mayinler yerlestiril" 
fcrlerlne devam cdeb.!eccklerdir. • netı sayesinde kazanacaktır mistlı 

subayları ~Jir cclllmlslcrdir llnmc!ldir. 

/ sve"teıı alınan haberler Hükmetimiz dış ticaret sahasınc!a 
~ da muvazeneyi temiıı hususunda çalııt 

Stokholm 19 (A.A.) - Kızılordu m:IBtadır. Bilelim ki, bugün bir çok 
baıkumandanlığının diln verdij,U emre mübadele vasıtaları yok olmuı;, bir 
itaat eden Stalingrad miıdlfi!eri seh- çok pazarlar kapanmıştır. Mı.inakale 
rin bilhassa iki kesiminde Ur.arruza inıl:Anları da çok azalmıştır. 
gecml,lordir. Berlinde, gec kalmıs °' Bütiln bu gayri müsait &artlara raii
laıı bu taarruzların elddetll olmaları. men bükınetinlz ticaret için daha mü. 
na rağmen geri atıldığı söylenm.ekte- ııalt zeminler ihtiyarına çalışırken bat 
dir. Görilnüsc göre, Sovyctler şehrin kın lehine alınan tedbirlerin tstiıma
•imal kısmına kuvvetli ihtiyat kıtaları nna müsaade edemez. İstismarın her 
gellnclyc kadar ıı:aman kazanmak iste- Uır!üsUnil icabında en iddetll tedbir. 
nıelttedirler Hakikatte Siblryadan ge. !erle karsılıyacağımız muhakkaktır. 
tlrl!en yeni· birlikler Stallnıtrad cephe. 
sine gelmlt ve Don ile Volga arasında Bugiln İngilizlerle ilk iş olarak 
tl't:ls edilen barajı yal'lllak ümidiyle 12,500 ton üzüm satışında mutabık kat 
Von Bock'un 110n cenabına karııı gön. mıı bulunuyoruz. Kalan kısmını da 
C!erilmiıtir. • s:ırfedeceğlmize süpbe yoktur. Uınit 

Şehrin içinde sokak muharebeleri ol ediyorum ki, bütün mahsulü bu sene 
maktadır Almanlar ağır ve deva~ı içinde kolaylıkla elden çıkarablleceftz, 
ıılr surette ilerlediklerini ve şehrin et- Bu bahiste de müstahsile, komisyon. 
rafını afa.ıı kıskacın kolaylıkla kapa.. cuya, ihracatçıya dilşen ayrı ayn mU. 
nacağını söy!emektedlrl~. Bu husus. bfm vazlfe!er vardır. Herkes vazlfe1 
ta Alman asker! ve siyasi mahfillerin- stnl bUmell ve yapmalıdır. Satıcı ıu. 
de, Sovyet müdafaasının tamamiyle zıımsuz tclas ile plyasayı kanştırına. 

malı, Jüzumuz ve teliııh mal arzına kal 
kıymetsiz olmakla beraber şehrin dUş. kıımamaluhr. Buna sebep yoktur. lb· 
meslnl geciktirebileceği e8ylenmekte>-

racatçı da içinde buluadufumuz vart. 
dir. tarın yarattığt müşkülatı ve nakllynt 

Stokholm Tidingen guetesln!n Ber- ağırlık!arını ucuz mal elde etmek içle 
lin muhabirinin Alman resmi \re aske vsıta olarak kullanmamalıdır.,, 
ri mahfillerine atfen izhar ettlfl bu 
kanaata şun1an da ilave etmek lizım 
rellr: Muharebe ayle bir safhaya 101. 
mi,th ki, Stallngrada blr kaç gün ev· 
vel zaptetmek için bir çok adamların 
hııy;tını feda etmek beyhude olur. 

Bu bölgede kara faaliyetinin azal
dığı ve rava faaliyetinin rttıfı s8ylen 
mektedlr. Hava meydanları toz için· 

2 

dedir Plot!ar havalanmadan evvel et' 
rafı İÖrmek için gözlerini silmek ı:o 
runda ka!maktadırlar. Şehrin üstünde 
btılutlar o kadar kalındır ki Almar 
tayyareleri birbirlerine çarpmamak i 
çtn yüksekten ucmak mecburiyetinde 
d:rler 
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Her Şeyi HükUmetten 
Beklemek Doğru Değil 

Halk, 
Teıvik 
Halka 

HükGmete Yardıma 
Edilirken 
Kolaylık 

Devlet de 
Göstermeli Göbbels'in Sem 

Nutku Etrafında 
'Yazan: M. ANTEN 

Goebbds'in ... Das Ralılh,. mecma
asında 'Harp ne -.nan blte

ct>kf,, başlısı altında çdııaa makalesi 
b"r çok tefsirlere yol açtı. Bu makale. 
n n, uzayıp gıden ve pı$ çok feda
karlıklara mü olan harp karıısında 
Alman m lletln n endi,Jerinl teskin et
mek, onun mineviyatım Jtikseltmek 
m kaadiyle yaa1dıfından ,Upbe edL 
lcme.z Kendiııbıe. kısa bık zamanda 
ve aa ·fedakarlıklarla safere kavup
c gı fikri telk n edilen Alman mil
le nln b rb n ne vakit biteceiinl ôi
renmek istemesı kadar tabii bir ıey 
olamaz. Çunku harbin cl&rdtincü ıene
ı nfn b ında zafere bata ulaııılama
mı,tır. Yedi sekiz baha lııPnde beaabı 
goruleceti fdd a edılen 8-7et Ruı:ra 
da milyonlarca Alman ölmOftür ve hl. 
11 da ölmelrteclr: UJlllll'lilı1e tek bir 
d şman tayyara· 11çaQR7aClk olan 
Alman şebırleri birbiri -..ına qır 
darbelere maruz kalmaktadır. Ve en 
ruha,et Amer kanın ac- ikisi Nui 
Almanyaıına kıtrlı möc.tele için bir
le miıtir. 

Harbin ba,&ancıcmda Almanlarm 
\"callst olduklannı ve 1-ldan do!a~ 
a danmamıı bulunduklanm aöyliyen 
Goebbelı aynı makalesinde Alman:va
nm "hudutsuz hürriyetler kuanacıiL 
nı yahut olecefini ıo)'lemek suretiyle 
kendi kendine tesada diifmıtiı bulunu
yor Bu sözlerin mi.nası wadur: Nazi 
Almanyuı bütün dün:ra,. hiç olmaz
sa Avrupaya hikim olacaktır, yahut 
mahvo!acaktır. 

Son ıiiıılerde Awıtllr,ra 'ft Alman. 
yada yaptığı b r seyahatten dönen bi
t raf b r m h Da ly Teleııraph ıa
zeteaine ıönderd iı bır mektupta: Har 
bin ne zaman sona ereceıi h klnnda 
keh nette bulunmalı: mumkün olma • 
makla berabet" H ler Rusyada büyük 
muvaffakıyetler kazanamadığı ve Al
man şehlrlerfı 1 ıeniı ölçfide hava ta
arruz'arına maruz katmalda devam 
e t"ii takd rde harbin • 1918 de oldufll 
& bl • bu kısın başında bitebilecefinf 
vı: Almanyanm bir sene daha harbe 
devam edemiyeceğ n1 ııöylem~Ur. Bu 
z tın Almanyada bugün eeen hava bak 
km da verd f 1 811 m !Gmat da dikkati 
ç itmektedir: "Almanlar, askert mu
v ffakıyetlerlne rağmen zaferin ıit
t"ltçc uz ki ığını hissetmekte ve 
ı t lrb t lco~ Jetn6e ,..amaktachr: 
tar. Tam bir hesimetln ISntlne ıecnı.elc 
üm d"dir ki Almanyada mlicadele nı
bunu uyanık tutmaktadır. Milyonlarca 
insan, müttef klenn z ferinin önüne 
geçilemlyeceti kanaati11P4ir,, 

Fransa da 
Savasan Fransa hvvetlednin yalrm

da lnı J.Uterin ve AmerikalıJann yar. 
dıım ile miıhtm bir ro' o.ynıyacaklan
m ve bizzat Franaanın içınde iıtlllcı
lara ve Vicby'cılere lı:antı ıateyaııın 
artmak üzere bulunduğunu zannettiren 
emireler bel rmektedlr. 

Amerikan kuvvetleri Fransa hattı.. 
üstuvasına gelmisJerd r. Bir kıç rün 
1!VVeJ mühim Amerikan askerlerinin 
Belç ka lroncosunun merkezinde hara
retle kabul edıldlklerinl ajanalar bi?.. 
dirmlıti. General de GauJle Çat'dan 
Kamerun'a retmiştir. Brazraville de 
beklenmektedir. tncllizlet" Madaps. 
lı:ann i11allnl tamamlamaktadırlar. 
Berezı1ya harbe gird"ii ründenberi 
Dalı:ar'dan tekrar bahsolanmaia ba1-
!-anmıfbr. Buttin ba hid leler, ••vatan 
Pranıaam, Fransu fmparetorfulaınan 
hentlz Vichy'7e bafb olaa lmımlannı 
da kendl.tne ittlbak ettirerek btlttiı 
h!ıparatorhlta harbe f tirak ettirmeie 
catıetrimr göstennek~r. 

Diler cthette, flpl altmı!a otan " 
blml'Jllft Fnnsada. 'bblk pJeyaıllann 
hanrlanmakta oldulan belirteıı •• 
Laval'ln it birliit procranıımn tabak
ktılnlna mini olan hldlıe!er cereyan 
etme1rtectir. Alııriillmeller, bilhuta Ya 
hudilen ka1'11 alman tedbirlere ve Al
manyaya işçi göndermele kartı k .... 
din! sö~. Bir çok Jrranaıı 
aılılerl, Frmuıız mennırlan. YabaclJ 
çocakJarınnı ailelerinden alınarak kon. 
aaatrasyon kamplanna ıönderilmelıri
ne mini o'malrtadırlar. L:von askeri 
kumandanı bu emri yerine ıetirme~ 
il için t biıde sevkohanmu.ıur. Fraıı. 
ııs iKileriniıı Ahnanyaya ıtsndırilme
ı 'ne karşı Fransız millettnin s6sterdf.. 
ii abiillmel daha tlddetHdlr. Mebu. 
san Te ayln t'elslerlnln memleketin 
nıukaMeı müesıeselerJne ,.prtan te
ca'riizlero karşı protestoları Fransız 
mntetinln sesini yfilaıelteocek bir 'lul-
1ete ce'dfflni g8stermektedir. 

Ba vaziyete göre Fransada ceeeJe.. 
rtn cebe oldufunu ııSylemek yanlıı ol
mu aanıyonır .. Fabt lftD1l da derhal 
lllve edettm ki: Ba gebelik mllddetl 
ancak, Anclo • SabonJarm Fransaya 
aııker cıbrmak. Rommel't boquna 
uğratmak sibl askeri muvaffakıyetler 
kuandıktan zaman tamam olaclrtır. 

I
"';~;~~;;··· ······~, 

Ghll mal satana rutlaneıın 
onu en yakın polise göster. 
Vurguncu ile savaşmada hU.. 

S kumete yardım et! ı 
~ .............•....... ~ 

Maksadım Odundan Bahis Açarak Size MaceraSI Ti.iz 

Yıldan Fazla Süren Bir (Kesik Ağaç) Hikayesi Anlatmakhr 

Bunu Karagözdeki (Kanlı Kavak) Oyunu Gibi Cinli Perili 

Bir Masal Sanmayınız: ibret Al.nacak Gerçek Bir Olaydır 

yı:recek ve ıiye- • Btitün ıazeteler ıs 
cek maddeleri G YAZAN · :::1 ıün için, • meseli 

Ilı diler lüzumlu ı i ı • b i r 1 1 i 1 
""" fiiyatılanrun u. ! A. 1 D K E 5 L E R I nparalı: l teıriaiev-
au!ıyabılmeai için __ • velden, 15 teırinL 
halkın da hUlriimete 1 !'\'Vele kadar - halkı 
yardımı lazım reldiiini yazmııtık. ~ hepsi beraber pirinç :rememeie davet 
!ınmaaı ıcası eden tedbirlerde halka etreler, hallı: da hepimialn menfaati o. 
önayak olmak için de ıazetecl arka. lan bu rlca:rı kabul etae de 15 sUn • pi rint sobadaa ve bunun mes 

~ kanik değil d~ a~eta a. r- y a z a n : "\ 
na oağrı kadar ınsanı, ınsanı. 

yetli h~raretinden çok fakat 111 .at. H Od KARAY 1 
hazzettıgun halde agaca karşı 1'8Tlll a 
besledığim sevgi yüzunden ba· 
na kışın odunla ısınmak hem 
zqr gelır, hem de bır gunah iş- verecek buyüklükte bır ağaç 
ledıgım fikrini verir. . gelişmiş duruyormuş. Bır agaç 

Evlere taşınan oduna, odun ki dallan, damları örtüyor; 
dolu arabalara acıyarak baka.. gölgeai butün meydanlığı kaplı
nın ... Mezbahaya gottinilen ko- yor, yere guneşuı bir zerre.si 
yun 5urülerini seyrederken duy dUşmüyor, kalem odalarında l.::ı 
duğ~m rikkat gıbi bır şey! Hal. luktan göz gözü görmüyor. 
bulu yeraLtı komuni çoktan can• O kadar mı ya 7 Daha .fenası 
sızlaşmış ve zaten yanıp kav. kuş cıvıltısından söylediğin ~öz 
rulmuş olduğundan merhameti.. anlafılamadıjl gibi söylenen de 
mi çekmez. Odun, yenı kesilmi§ dinlenemıyor ... 
.be henı.iz yan canlıdır; rengı Mütesellim işte buna katla.. 
gineldir, boylu posludur, ferah- namamıı. Verdili emirler serçe 
latıcı bir kaku yayar. Hele pek sesine karışarak ht!ybet ve deh• 
tazesinin te5tere ve balta yerle- şetinden kaybetsin, kuf Jtadar 
rınden göz yaşlannı bile far. çelimsiz mahluklar koca Kan. 
ketmek mümkündür. Yanarken galojlunu hiçe sayarcuına, en 
de hem ağlar, hem inler! öfkeli ve cakalı zamanında cıvıl 

Kömür ise, kara suratlı ol- cıvıl, korkusuzca öt.iaşsün, oy. 
ması yetmiyormut gibi kaskatı naşsın, sevişsın, haatta çiftleşsin! 
ve ruhsuz durduğundan zerre Olur yü7.iiüzlük, pervasızlık, ha. 
kadar merhamet duymadan, yasızlık değil! 
kürek kürek sobaya atmaktan Bir gün yine ateş pUıkürür, 
çekinmem. "çek falakaya! oturt kazığa! vur 

Yazık .ki bu yıl hen.üz kömür boynunu!" gibi emirlerle devlet 
alamadığım için sobada odun kudretini göeterlr ve adaleti y~ 
yakmak zorunda kalacağımdan rine .ıetirirken sabn tükerumş: 
korkuyorum. Hem de çekisi on - Kesin §11 alacı! 
bir liradan... Bence, maden kö. Haklı haksız kanına girdiği 
mürü, ancak bu kömurü yak. yüzlerce adamın hesabı sorul. 
mağı Adet edinenlere verilme. mu amma, gün gelir, dişbudak 
liydi; icabında eski senelerin ·ağacı için hük\ımetin ya.kuma 
faturaları istenerek ve banka- yapı§8C8ğnı nereden bilsin? Hat 
daki kayıtlanna bakılarak... tA o davanın torunlarına kadar 

Başlangıçta düşünülemedi. Ge silrüp gideceline DMal akıl er. 
1en mal -Yağma Hasanııı Bö- dirsin? 
re_ği- odun sob~a a~ar Emir, hemen o dakikada, tıp
elınde kapışıldı.. gıttı. ~ız, nasıL kı idam ve falaka emirleri gibi 
sa gazetelerdekı tatlı sozlere ve yerine getirilmiş· ağ~ belki 
bol kasedan v~Uere aüvenerek de Mkw bölüiü ~ 
8008 kakbk. baltalanarak. saatine varmaDı1f, 

Acaba, tam manaaiyle dona ortadan ikalkmlf. Arak ne ıaL 
mı kaldık .ge, ne kuş cıvıltısı. .. Keakin bir * * güneş ve derin bir sessizlik! 

Müteac:lli~ emirleri divan- claıları iı ba,ına çalırmıştılı:. rlnç yemesek ne olur'1 Görülecek Jd 
h~e~e gürlüyor; öksürüğü güm Arkadaşlardan bu sahada el ve it p;r:nı; fiyatları derhal düşecektir. 
burduyor; ahali tir tir titriyor. birlliı beklerken yazıyı ve ihtiva ettL 15 gün içinde hiç birimiz içinde pi. * * ii manayı tamamen terıine 16ıteren rln( bull(nan yemek ve tatlı yemezsek, 

Gel zaman, git zaman Kan• bir yazı ile karıılastık. lstifç!Uk yapa. pirinç ve pirinç unu satın almazsak, 
galoğlu Kaptan paşadır· ralı: cıda ve eşya f17atlarını yulı:selt. lokantalarda b11 uıule riayet eder 

Tersanede veya (Mahmudiye) nıeye sebep olmalan için "vatandaı: de pırinçli yemekleri ılaımısa lı:oyaıu 
fırkateyninde strm 1 b"" .. bozn!acak, akacak, lı:olı:acalı: maddelerı salı: olacak ıey, müıteriaiz kalan tUc. 

a ara urun. . kt f _._ . f 1 d . .. "dir 
müş 1827 de (N ) uh bırlktırme e ar ... yerıne sarar var- carın pırinç iyat arını u•urmesı • 

' . . ' avaren m a. dır" "vatandeı. memleketimiadı Y.. Bıı olmeaa bile 15 ıiln pirinç yeme-
re~~~de gosterd~ği yararlığın tı,ıniyen, u b11l11nan malluı kullan. melı:!e bir ~llılr tstüılllrln en azdan 
verdıgı ~venle purazamet otu. maktan vazıeç, yerlinin de çok uzeri. ri* betini azaltmıı olacaitz demek.. 
ruyor. Bı ınil, yani malıye me- ne duşme", "vatandaı, dün dört barcı- tır.Ba da bir Urdu-.Tilccar elindelı:i ma 
m~~n huz~una girmek is - yorsan bugün b r barca, Aza kanaat lı laırtlandırmaz, ister isteme• satacak 
tedıgını haber veriyorlar. et .. ıeklınde tavsiyelerde bulunmU3-- tır. Fakat yalnız halk dıiil, orduda, 

- Gelsin! tule:. mekteplerde, haıtahanelerde, bWlaa 
Gelen memur, süklüm pük. Bir muharrir, bu yazıları bir nevi devlet Ye fert müe11eaelerlncle de ia. 

lüm, ezile büzüle, kekeliyc ge. tıtifç llie tqvlk tellkki etmiı. Bu tav- tihlilı: 15 gun için durdurulmalıdır. 
veliye ziyaret sebebini söylü. ılycJeri '•bozulacak malı saklaınakıa İllr tecrübede a!acaiımız neticenin 
yor: Paşa hazretleri bundan sarar vardır, bozulm yacalı: malı nk- fayduı o!madı mı tekrar etmeli:pia, 
yirmi beş yıl kadar' önce, bil- \.ı., ~eklin~e. ~inalan~rarak '.'vatan. Nihayet sonu maUak müıbet olacaktır. 
mem nered . . ~ 1 b" d:ıııJarı iıtıfçılııe teıvık etmıyelım,, Bundan sonra aynı ıeyi 15 gün et, 
rra kest' ~· mıru.na ; 1 ır a- divor. daha sonra patates ve daha sonra 11-
6 Ç ırmış, cerıme o arak Bıı ıUtunda bir münakaşa zemini aç. deyal, hülba fiyatı yukıelen her ih. 
devlete fU ~~ar akçe ö?emesi mak istemiyor, sadece: tıv~ maddesi iızer nde tatbik edıbılı. 
lizmımı§, hü.Janun yerıne ge- •Ben ne söyledım, sen ne fehmeyle- r z : 
tirllmesine izin sudur etmiş... d•n ..... deyip geç yoruz. tstedillmal İ&te bunu yapmak için razetelertn iı 
Paşanm cevabı: bır kere !aha açıkça anlatmak fınahnı ve alız birlıil etmesi, bir maddeye 

- Atın şu sünepe herifi dı. bulduiumuz ıçın ustelilı: tetelı:lı:ilr de e- bolylı:ot tarıhinin ba,ı ma vı bıtmı ıü 
prı! diyoruz. ni.ınU bildırmelerJ liıımdır. Bundan 

Mesele bununla kapanmş, * * b::ı. ka da, hallı:, fıkralarla, tavslyeler-
bir daha ne soran var, ne lafını Bizim maksadımıı bant pahalıhlL le, 1azılar!a, lrarıkatürlerle ihtiyacın.. 
eden... iını lı:en~i teclblrlerlmlzle ~nli. dAn fula mal alaıımıya, mal birik.. * * yebilmeie çalı,maktır. tfnnemiye, eter blriktlrmiııe liiz1lm-

Hayat pah tılılına bir parça da biz ıuz 7ere aarfetmemele teıvik edil 

Yine gel zaman, git zaman, kcndımlz sebep oluyoruz. Lüzuntlu lü. melidir. 
yıllar geçmiş; Paşa öl- ıumsuz bir çok maddeleri evimizde, * * ı 

mü§; oglu yetişmiş; yüksek bir ld!erimlzcle topluyoruz. Sonra da bun. 15 gün pırlnç yemezsek ne yapa-
makama erişmi§ ... Devir, aziz tarı bozuldukça ya tmha edltur )'lhut Jım, ekmelr yetmi7or, bıılıar-
devridir. Bir aıün dairesınde da yok yere kullanırorua. da bulamıyoruz. un da yok, aç mı du.. 
Moskof devletine mi Prusya Mesel& un b r ktirenler ı1\tt7otu1 kl r11lrm1 Denebilir. 
Elçisine ml verilecek, bir nota b'r iki ay içinde ıUYelendifi için &.. Bil itte halkın devlete 7ardım t't
müsveddesini dikkat kesilmiş ınirlerlnde yemedikleri miktarda •il me.: ıerelrtli" ı b devletin de halkın 

··zc1 irir . . ' harcamak &orunda kalıyorlar. Pirinç htlyaçlannı tec!at lr lm1rln!annı ko-
go en geç ken .. b_ır ~alıye bhiktirenlerı duyduk iri pirinçleri kurt layla1tınnaaı llzımdır. Bunun içia dı 
!11~murunun _k~ndısını gormek lanciıit lçia bunları kısa bir samandı ıo)'le bir tedbir duşUnülebllfr: Bugün 
ı~m beldedi#ını IÖylemifler. Ne- tükettiler. Seker istif edenler gördük kınne mukıb J nde •atandlıtlara 150, 
den sonra çaiırmış, "hayrola?" ki şekerleri nemlenip er mele baııladıiı 300 ve 600 rramlılı: olarak 3 çeşit t>k.. 
demiş. iç n kavanoz kavanoz reçel yaptılar, mek isfhkakı tayin ed imle bulunu _ 

- Efendim1 merhum peder ve evvelce bir iki senede y ycbildlkleri yor. Bunun vasatisi 525 ıramdır, De. 
pqa tıa.retlerl. fttarihınde pı miktarı blı' ıki a:rda :rediler. melı: ld devlet her vatanclaea siinde 525 
Jrua'bada müte.eWm aAcen miri- * * ıra~ ekmek vermlı oluyor, Amma 
malt bir afaç kestlrml§Jer; ve. 9ız suetecıler, vatandıtlara ana- buntl işimize ve )'aşımıza cöre kimJ 

yak olaak da onlan ihtiyaçlann. mtz 150 cram, kimim z 300 rram 
l:lfr Devamı Sa. 4, Sü. 1 chn f zla almamıya teıvık etıelı: Ye bu kimimiz de 600 rram olarak ahyona; 

işi clbirliii ile yapsak fayda!ı oluruz, Fakat her birimiz 300 rram ekmefl~ 

Maksadım, . odundan bah~.s 

1

_ 
açarak sıze macerası yuz llfl•••••••••••••••••••••••-~ 

seneden fazla süı:en bir (kesil-' Mefhar Arjantin Kitariati Al BEBTO VİLA ve MAlJBEEN 
mış ağ~ç) h~iyesı anlatmaktır. O'HABA ile DiOSA COSI·ELLO'nun tarafından çok cüzel 

Mesela bugün pirinç fiyatları bir se- rün!Uk gıdamıza yet şmediflnl iddia 
n: evvclk"ne nısbetle tam bir buçuk edt>meylz 
mı•li yuksektır. Niçin? Çunkü tüccar Devlet: bu üç Çeşit •istihkakı ka!
istif ettlil pırince müşteri buluyor da dıraa da herlreııe rilnde 500 ıram ek 

BOENOS 
Karagozdeki (Kanlı Kavak) oyu. bL ta d tt ki 
nu gibi cinli perili bir masal rr rz a yara ı an 
sanmaymız; gerçek bir olaydır: 

II. Mahmud devrindeyiz. 1810 
yılına doğru .•• 

onu., için. ~ Devamı Sa. 4, Sü. t 

• AYRES BU HAFTA 

Zannederim o vakitlerde sivil 
kaymakamlara "mütesellim" un (TANGOLAR ÜLKESi> 

SARAY 
SİNEMASININ 

Büyük bir muvaffakıyetle 
gc>stermekte olduğu ve hal. 
kımızın pek sevdiği ideal 

vanı verilirdi. Sonradan valilik filmindeki, Tanı:o ve Bumbalannı ••. Konga ve Serenadlarını 
ve hatta "Kapudau.ı.derya'' lık herkes dans " teganni edeeelctir. 
mevkilne erifen -asıl ismini Önümüzdeki Sah akfamından itibaren 
vermiyelim- bir Kanıı~o~lu 

Ahmed Paşa varmıt, güzünü ' S Ü M E R SINEMASINDA , budaktan sakınmu, cesaretli, 
kararlarında keskın, yaman bir 
.ciammış; bunu ilk taşra vazife. O ersite .& E p K • d 
•i olarak bir 1ere mütesellim nlv Me • • onusyonun an 
gıöndenni§ler. Kaza merke.zine Alaınoelc PY 
«elmi,, • baflamış. 

Muhammen bedeli 

Mahmud d~kl kasaba· 
1arda hü.kQmet daireSl naaıl 
bir binadır? Hemen hemen hiç 
birlmizin bugfut o hususta tam 
bir bilgisi yoktur ve yüz r.ı 
kadar yıl zarfında memleketin 
hiçbir yerinde de böyle bit bi. 
nadan eser kalmamıştır. Fakat 
Avrupalı bazı ressam.tarın yap
tıkları nadır "gravür'' lerden 
birkaçı benim elimdedir. Bım
Jara bakılırsa hültUnıet konaiı 
§C>yledir: İki kanadı udına &a. 
dar açık, üzeri yayvan damlı ko. 
caman bir kapıdan dört. tarafı 
dıvarla çevrilmiş genı§ bir av. 
luya gıriyorsunuz. Ortada iki 
katlı bir bina var; tahta paraınk 
lıklarla ayrılmış, damaltı bır 
gezinti yeri, yani bir sundurma 
ile süslü olan üst katına dıfatl· 
dan kurulmuş ahşap bir mer. 
divenle çıkılıyor. Orası miite
selllmin makamı ve kalem oda
larıdır· muhafız takımı altta 
yerleşiirthniş. Esas konağın ilci 
kanadında btr kaU bir sıra bi. 
nalar IÖ1.e çarpıyor: Ahır ve 
erzak anbai'lan •.• Umum! heyet, 
Meksika ve cenup Amerikasına 
ait fihnlerdeki lspanyoı tarzı 
çiftlik binalanm andırıyor. Yal• 
nız Yeıilliti ve ağac.ı yok deni. 
lecek tadar az ••• Dıvar kenarla.. 
rında deve dikenleri ve ortada 
bir cılız fidan! 

* * -• 
Fakat Kanıaloğlu"nun yer-

leştiği hükumet konagı. 
nm avlusunda öyle, cılız bir fi
dan değil, akıllara durswuu 

-----
Tllbek. Uedt. eetaı 
veea1re 1'711 lira 430 Ura ., • 

Tip .,aldmesi Oefindl Dahillye ve :SirtMI Rın'ldJe Kliniklerine alma• °'* mııdbelr ~ı 1. le.MI Olma gtlntl 1M1t il de llft1&'1Wtte kapalı .... ~~. 
~ tıılc1R a• lqılsdııl tbale ıQ1ı ._. H de Rekt6ıia19 ..,... 

meled. 
lıllle - ... ..... llekterlll1de Jlb1ll0r. 

. . 
(10132) 

Kastamonu Nafıa MüdürlüğUnde.n 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 

ı - Eneloe nıo-.ımıcn tlraflnclan ~·pılan llao yatakhane \>lnuaım 
31.111 Ura H ıaarue Jwtif bedelli ikmll infaail kapalı •art u~ıe ek· 
slltmeye konulmıq\UT. 

ı - llC9lltma t Birlncitıe,.-ln MI Cuma l(luft •at 11 de Kastamonu 
Nafia dafresinde mUteşekkU eksiltme komiS1'onu tarafından yapılacaldtr. 

1 - Mukavele, ekalltme, bay!ndU'lık iflerl ıenet prtnameaJ; hususi 
ve fenni eartnameler ketlf hOIAsası projeleri ve eleldrlk: sıhhi tesisata 
alt umumi ft fenni ıariamne U. 79p1 iflerl umumi ve fenni prtname
si buna müteferri diler evJ'ak ı.tqenlere t Ura H kuruı ınuka~fliııde 
~ NAiia daJralnden verilecektir. 

4 - Muvakkat teminat 2891 Ura 84 kuruşlar 
a - İatek!Ueıriıı teklif melduplanıu ve lft u 20.000 liralık bu işe 

bem• it 7&Pbi!na dair lhaledma üç tün wvaüne kadar latlda ile vilbete 
mancaat ederek ehliyet vesikası alm.ılan ve bu vesika ile Ticaret Odast 
9t!llkUt w temlmt lnak'buıdannı .,. •7" bir urf iflnde taklit mektup
larıru ibaledea bir saat evvel makbuz mukabili ıde ıcomlsyona vermeleri. 

8 - Bu m&ddetten ...,. l9leetlc teklif mektuplan kabul adlltni1e-
eeli ilAn olunur. (10142) 

ii 
1 - .Ptpöıabce Ne.,. .... ~ o.-..p ı.ıanouı Bira fabrib• 

..... mk'9ttlnlec* .. (SllO) tan lla;Jtt lr&drl paarktla tapttmla-
~. 

1 - Pl-'111 11.t.MI Sah lbtl ..t IO.IO ela Sabatqta IAnzım 
ıubeslndeld Merkes AJun komls,anunda ~. 

• - !et.Mu-la ,.ar1* toba .. ,.. oluma -- ft saatte teklif ede
'8klerl tlfd a..tndeD 1' 15 hmlDM .,... lıkJUde IDll&ktr komfs,o-
aa ~ i1Aa ollumr. (llDO). 

, ............................... ... __ ,_, ___ _ 
, ...... w.. ......... ...... ..._ •••• ,., 

Lcile Sineması 
DOnyan.n en bllyllk ftlm şirketi 

olan (Paramounl Flctures) e onun 
kadar milhlm olan (Warner Bros) u 
da bu sene listeslne llive e\tliinl 
sevgili mU~terilerine mllJdeler. 

LALE' nin 
1942 43 

Zafer tacuun blrkao parlantaaı: 
1 - Za'lzlbar Yolu - Doroth7 

Lamour - Bob Hope • Bfnl 0 ...... 
t - Denlalır Arelaıu - Srrol 
J'lynn - Branda Manball (lllchael 
turtia), 3 - Atk Cenneti - Olal'"" 
les Bo7ar • Bette Davia (Anatole 
Utwak), 4 - Cihan Hakimi - Oary 
Cooper - Barbara StanW7ck (Frank 
Capra) IS - tbldartm Voem... -
Char1es t.augtıton - 'V'lvlen Leigtı (!!· 
rlch Pommer), ti - Aloma (Renkli)
oorottı:r ı.amour - John Hall. T -
Beni Bıkllyeca61m - Merle OberOD
George Br.nt, 8 - Katııramanlar Dl· 
yari (Renkli) - Errol Flynn - Oli
viva de Havilland - Ann Shetfdaft -
Michek C..'urtia; t - Vlanıa Detlll• -
Paul Munl - Jane Beyan: 10 - Ya
rab Kalblor (Renkli) - MacSaleine 
Canol • l'red lıfac Murrar. 11 -
Veda au ... ı - Don Amedıe • Mary 
Martin; 12 - Uçan l(aJıler - Ray 
Milland • Veronika Lake - Waytıe 
Morrts; 13 - Bir t;arkı baha - Ann 
Sheridan • DfcJc Powel· 14 - Mösyö 
Bek.tor - 1.ernandel v,.,_ıre .. 

çift artist 
MELwtN DOUGLAS 

MYRNA LOY'un 
yarattığı otl1inal 

YARIM 
N.IKAH 

'.füzel filminJ ıiz de mutlaka 
görünüz. Çok beğenecek •• 
hot 2 1aat geçlrecekliniz. ,_ , 

'* ' M E L E K 'TE 
SONJA BEİNE 

RAY Mtl.LAND 
ROBERT CUMMlNGS 

taratından neffa bir ıurettA. 
temsil edilen 

GECE 
·GÜNEŞİ 

Aynca : lstanbulda Zafer 
bayranu V• lNöNU pzgilı 

nin açdJf törem 

ICA YIP - BBrıneae ıriifuaaııdan al ı 
nilf111 cfbdaııuım ,... lltallbaı Ha,,,ı,. Useai 
ınuf1ndaıı t0/1/142 tarllllad« ..... ot 
tum 2509 aaınb tatdllıııamaftd lı&J'bett 
Yenilerini alac•fımdaa ealıllerialn 'ı 
,..lrttar llS dolumlu Rlfat SOrmea 

KAYIP - YOlıselı llıtınt n Tlc•ret 
telılıwı .. ;•lna uıo.. ,...,.. loqbttı 
Yenialai anoctlım .. • aeld.mla hukm 
:rolıtar. • Jlıt. ft Tlcont mektebi taleb~ 
lorlııdtta 111 Alllııtt ıaet artaeor 

KATIP - ... • ......... bDllt t ...,.., ı.. u-ı a ı.cı _,,...._ aldı ıı 

ıaııcltıma-,,t safi etti& Yeafllal •laca 
,..... .......... lıllmll ....... 

HAYRUNUiA 

Mlzallt Slmalar 
Yazan: ULUNAY 

-5-
• 

Memleketin mizahi. lhna1anmll 
içinde • bir çalı: münaaebetlerle 

keuc!!ainden bahsedilmiş olan • mer.. 
bam Kaınbm' Nazif, şüphe yok ld, 
nev'i ıahstna mlinha,sır blr salou ... 
ııatklndır, f 

Nazif, bir vakitler bizde "Ec!ebl7-
:rat..ı- Cediyde,, mennplarım tesJif 
IPI!, maanzlannın kııllandıklan ma. 
nada defıl, fakat kelimenin tam lan:. 
ıılıiı ile bir "dekadan,, eh; 7h1 lıçtL 
mai, ahllki, vicdani hiç bir bit' bJlt)a 
bailı deii!dl. 

Tabiat; sanki Nazife "1k'ames,, .. 
nllen bir vücat anzası ıeldinde attılı 
hakıız tokadı telif! için ona &,.le bir 
ztkl, bir hazır cevaplık Ye eevim1llDi 
~.rnılştl ki lbda' ettlii galiz mevnldo 
da blle mizahtaki dehhını herbte 
tasdık ettirirdi. 

Zira umıtmamah ki ''Healtnlt,, ~ 
d•ıinde pir Süruri ne he, mizahta da 
Kambur Nazif öyled r. 

Nükte ve cina tarda g8atercJ1Jl tim 
müthiı lliıbalil k ile hayatta bir teJ'la 
''müstehcen,, o'abilecet al kabul ~ 
dliini tıbat etini ı·r. 

Nazif, Abdüllzlzfn ttef'71Neri HaDI 
Paşanın nedimidtr. Yalmz tıözde clall1 
temizlikte de müb litsutıiı olmuma 
raimen pap 7emefi onsua yemezml1. 

Kambur Nazifın en son meınarfJ'd 
Baidat vilbetinde bir kaza kayma • 
bmhiıdır. Bir elin kaza meı1redne 
bir orta oyunu Jnlmpanyaıı CP.lerek O. 
yun Yerir; kaymakam bey ele blltiln do 
kin •e eıraf ne oyunu aeyretmefe ... 
df'f": lranklaya çıkanm ba mühim ro. 
iti becerememesinin lrar1111nda Nazifln 
s natklr ruhu tayan eder; oyunun o.. 
taı;ınd : 

- Ulan, kavuklu öyle ml oynanılır! 
Getir ıu kavuk'a cübbeyi banal 

D"yerelı: sırnndan setreyi atar ve b 
vakla kıyafetine g'rerek orta oyana,. 
aa çıkar. 

Hldlse, villyete alı:ıeder~ Naztf U. 
\edil r. O zaman lıtanbula gelmek fcbıl 
en kolay nakil vuıtuı kelek denflaa 
ve nefesle tiı"rilmit tulumlann Ua&t. 
ne direkler ballanmak suretiyle )'lplıt 
lan ıal o!dutıı içln Naz f de •kelek.. • 
b"ner; yolda hastalanır, blür; cenueaJ. 
ni ıuya atarlar ... K brl yoktur; fakat 
hAtıraaı memleket n mizah tarihhıe pli 
ıaflam surette h kkedilmlıtlr. 

Kambur Nazif n mizacının en ..... 
vetli tarafı "ıı rakııcıhfı,, dır: O ... 
mantar Kadıiöyllnde oturan rlcalcl• 
ktnd ıl ı bı kambur bir zat Ylll"lllll 1d 
k bir ve aaametf Nuifn fena balcı. 
ı nfrlne dolmnurmuı. B r atin arJra. 
claılarındın Bnderüntü Em n'e: 

- Ben eu h r f n kib rlnt kıncı • 
fım: der; bugun KadıkHy iılreJealndl 
b kl yclım; ben onun arkasında Jiir&. 
yecetlm la\ de beni !llı:abımla ., 
flr ...•• 

Ded kJerl gibi yaparlar: lı:lblrll bli. 
bur vapurdan çıkar; Nazif pqhıo ta. 
kılır; Emin de arkadaşnın talhbatl 
mucibince arkad n "Kambur! Kam. 
bur!,. dl7e baftrmaiı baılar. ÖDl'lald 
bu hitaptan alınır, fakat bir te7 
yemez, ıurat uık, lı:aıl r çatık ,.....; 
na devam eder; fslrat feryat hem tt.. 
leşiyor hem &! "Reail 1ramburl Bele-. 
ı z kambur!,, g bi aalçalı bir ..... 
ı t yor. Kambur zat, n hayet lıitabla 
~ek lnzıJacak blr tahkir eklini aldıldll 
ıd Unce arlı:aımdan bafıran ktl&tıllna 
te•b yeıini vermek fç n pUrhiddat dlıo 
ner dönmez Nu f hemen omuaaa 4• 
lmnur: 

- Oflı:elenmey n efenı! mi Der. 8199 
defil bana bafrnyor'ar, MalOm a Od. 
mJz de ayni uıta elinden çıktılmlm .. 
ç·n birbirimize benzl7oruzt 

Kambur Nazif n pek çok fıkraJan q 

ll'"'Slı: tan vardır; ramazana alt blrhd 
na• !ediyorum: 

Topa 1arım aaat var ... Setriclea 
itan halk bir yandan Be7aaıt m 
nı dolduruyor, herkes fırından 
1ıllt lle kandil çöret ni almıı alır 
tır evine gidecek ... 

Tam bu sırada mllthlı bir lra•ıar 
- Kör müsün be herif ayainm • 

elin. 
- Kör ıaıin ılbl oJur ••. Batnm ... 

laya solana. 
- Senden ıelectr be!l araM tll 

ıtt'll!fn ..• 
Ahali birik r; lı:avıa o kadar .... 

rt>tlenir, iki tarsf b rblrlerlne o ~ 
valrası çôzülmed it kufürler ederler ld 
baflanna btrilı:en ahali orac:u .. 
ftan da unuturlar •. B rdenbiıe 11ıa... 

diye top patlar; o saman biru ..va& 
ıld muhasım slbl birbirlerine cılapa 
Nulno Tıflı: 

- Hayd , der!er. Top atıJch. fftat 
d~tim de mabaadine sonra devam eı 

ı!erizl 

i PEK' te 
TÜRKÇE SÖZLO 

CEZANI 
CEKECEKSI 

alunu kendi ı:ibi Ganpte 
ı.-tiştiren bir bahanm milt 

'11 mac..ralan 
Aynca 

..tanbulda Zafer bayramı vt' 

İNÖNÜ GEZİSİNİN 
açılı3 töreni 
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n ası 

t""" ffia'?tarafı 3 ünciiıtl') 

rnset h c;ebiylc:• bu deynin zatı i 
devle l n ta. fınJaıı hazineye 
tC\ dii hnkkı da bir karar sadn 
oldu; mes_ı yı arZ'l g !dun. 

Biçki \•e dikişi hiç bllmfyenlcre 
9, bi cnlcr:ı 6 \•e dikişi bilip ma
k::ıstar :)Jmak i~tivcrler<' 3 ayda 
bfitil l ince'ik ve tt'lerrüatile e
saslı surette b~retir Tasdlkll 
dıplo:na verir. Talebe kaydına 
başlanmıştrr. Cumnrtesi ve Pa
zardw maada s;;at 9 - 12 ve 

Mek upçu bey de bı.b t<>ı gibı 
öfkeli, cinlıd ·r. V crdıği cevap 
şu olur: 

- Çık dı§arı, seni g:di beni 
bilmez! 

Bır daha ses, sada çıkmnz, iş 
örtbas edılir. 

14 - 17 ye kad::ır her gtln müra
c:ıa~ olunur Bevoğlu Altınbak-

• kal Babil caddesi Ne. 63 • # 

* * rckrar gel zaman, rıi.t zaman ISTANBUL ASLIYE J tıncO TlCARET 
l"> MAHKEMESlNDENı 

bu sefer Kan raloglu'-
nun oğlu değıl, torunu, Abdül• 
ham.d d ... vrinın bellı b:ıslı rica
lmdendır. Gunün birintl0 , mac:a 
sının iızerındc 1\1.ıl"ye .Nezaretı 
b l klı bır z rf bu uyor, acıyor, 
okuyor ve yırtıp htddPtle J,j ~ıt 
Sf petine atıyor. Z..ra bu tezke
rede: .'Ced.dLutulileri mr~rhum 
A:ım d Pa dnn hzi Jazm gP.. 
lıp de minel e b:ıb hazıneye ı. 
rnd koydcdılmcm ş olan şu kR
a r kuru un hasbel verase tara. 
fı iilllerinden tcd\ 'E'5iM mi.ısaa
de- buyurmaları bal:ıın~b ... .'' de. 
nılmektedir. Ne m :in .... :>ebetsız. 
Ll:tır bu! 

Nuri. Tonbu tarılnıdan Kon:rada aarrıtntr 
dddcs nde. t cdrdın Emınotlu Mustafa Er· 
oi:;ut ılcyl-ınc 86128/40 No. n ı. 8. 1142 ta• 
ijh ve .SC'OO liralık te,ldcclsl Konyadı 

ustafa Er~filt Tc mahııabı Nuri Topbaı 0• 
1 n ve manıfatura bcdchndcn mDtevcllıd l-u· 
lunu' cclrin Konyada teıldcclıl tarafından 
PO taya ıurctr .ldıyedc teslim edilerek uyi 
oldu u ve muhatabına •nuı olmadrft •e be 

~i\'m.ın d~onyada Zıraat Dınkaaında mahfuz 
'"" •n Tı~ant Kanununun 638 incı 

• •dde 1 mucıbıncc ceJcin •ı>t•lin• nrar ...... 
rılmcal hakkrnda a,ılan daYada. nıe•rzuabahı 
86128/40 numaralı n a. il. "z tarih• ıooo 
lı!alık manlfaıura boıdclliwlft ııa41tncllld çe
lun Odlncu ilin tarı~ den ıtıbvca !41) san 
zarfrnrln zayi edilen çekin mdıto_,.. Din· 
zı, ibraz edilrncdiıfl talrdirde lıoa mOddrun 
hitamında cclı:ln iptaline lı:arv 9'el'ilıeccfb>«n 
tc gün fasıla lle q_. dda ns- ~ ...... 
rdmiı olduj'tından mcızldlr ıliilcklot nrlzacla 
mah~cmeye lbı~u olunma!bı?ı tmlrdlrdııı çekin 
ıptalıne karar •erılecef\ iU:ıı ol-. 

CLi PS 
ŞÖVALIYE 
PLAK iGNE 

VE 

çıç 
PLATiN 

E K 
ve 

PIRLANTALI 

SINGER
1 

SAATLERİ 1 

EMiNÖNÜ 
Caddesi No. 8 
ısTANBUL 

Dairelerin 

Dikkatine: 
t 

Evvelt>e mevcut ve Maarif Cemiyeti üc birlı1de 1ıa. 
reket eden (Resmi İlanlar T. L. Ş.) tasfiye haline 

girmiş bulunmaktadır. Btmdan sonra gazetemizde 
neşredilecek Resmi İlanlar 16/9/94.2 tarihinde ye
niden teşekkül ederek işe başbyan 

Türk Basın Birliği Resmi 
ilanlar Kollektif " irketi - . -
tarafından idare edilccekUt'. 

Gazetemizin bundan evvel ilan neşrine vasıtalık 
eden şirket ve teşekkiitler1e hiçbir alakası kalmadı. 
ğından bundan böyle i1anlarmızı: aynı fiyat ve 
şartlar dahilinde fstanbnfda 

<. 

Ankara Caddesinde Kayd 
Hanında Ti.irk Ba. an Birliği 

R~smi llcinlar Kollekf·if Şirketi 
merke.zine yoTiamanın ve bedellerini de aynı adrese 

göndermenizi rica ederiz. 1 
\- * ---------~--~-----------------__;;.ı::;.;.._ ___ --- - -------~----------- ırm

Cok zaman geçmez. Abdül· 
hamid devrilir, Meşru. 

ti:yct ilan edılir, Kangaloğ!u 1o
runu da bu arnda vakıtsiz gö
çer. Lfıkin onun genç bir me. 
mur olan oğlu, yani Ahmet pa. 
sa torununun çocuğu yüz şu ka• 
dar yıllık borcu atlatamaz. Ye. 
ni rejımin maliye nazın şiddetli 
bir kararla zavallının maa~n
dan sekiz yüz altmış iki kuruş 
yirmiş beş parayı kestirir. 

Evet, Kangaloglu'nun kestir
diği bir tek dışbudak ağacının 
hesabı tutulmu~. hesabı görüL 
mü tür; faknt hiçbir daire kes
tirdiği riizlerce başın hesa. 
bını tutmak, kayda geçirmek 
zahm-:?tine katlanmamıştır. 

Bu kış kömür alamayip da 
odun yakmnğa mecbur kalan 
okuyucularım, aksam üstü oda. 
ya karnnlık cökerken sobada 
parlayıp mobilya halalarında 
yalazlanan alevlere bakarak bu 
acaip hikfıyeyi belki hatırlıya
caklardır ve hatırlayınca da hü. 
kCımct denilen kaprisli ve aksak 
mcknnizmonın hemen hemen 
her yerde ve her zaman milyon• 
lan kale almayıp beş, on kuru. 
sun peşinde ne inatla koştuğµnn 
~ülümsiyeceklerdir. 

Gün··n • ese e erı 
{(ZF (Bnştnrafı 3 üncüde) 

rn k tahsis etse hem gÜnde nüfus b:ı. 
şına 25 gram k zanmııı, hem de va.. 
br.d şın istihkakını arttırmış olar. 

Ayni zamandı ekmek karnesi fle 
\r tandJşa !sterse fırından ekmek, is
trorse bakkaldan un veya makarna, ya. 
hat da yufkacıd1n yufka almak bakkı
Y<eril"r. Bn takdi de hmı bugün orta
dan tam:ımcn kalkmış olan makarna, 
yufka, un karne mukabilinde o~aya 
cıkmış olur, he.ın de vatandaş ,pırlnç 
yemediği ıs gün zarfında onun yerine 
lk:unc edeceği gıd:ı maddesini tedarik 
trr anını bulur. Boylece vatandaş dev 
t •·n aldıft tedbiri kolaylaştırma h:ı. 
rP tetinde güçluğc u·ramaz, devlet de 
~ tandaşı karaborsaya mür caat zo.. 
runda kalm:ıktan l."Urtanr. 

Hü'iic;a gazeteler tarafından bir 
yandan halk, hülrllmete yardıma 

te~ edilirke!I, d ğer yandan da dev 
J t n, ihtiyaçları tedarik huSllsunda 
h Jka kolaylık g6stcrmesf sağlanabi
lir ve böyle iki b'l lı bir fş birliği ile 
d,. belki hay:ıt p h11ılıcmı biraz ha. 
f rıetmek mümkün olur. 

1 KOCUK HABER~ER t 

ımma Yeni Cıktı 

AHMET 

5ATlL1 K EMLAK 
Emlôk ve Eyt~ 'ankasından 

Ktymet1 
Esas filo. M EVK'n ve CfNsr T Llraaı 

859 

868 

879 

943 

1009 

1148 

1169 

1170 

1180 

1222 

1310 

.. 
1359 

1552 

1700 

1842 

2155 

2157 

2166 

2205 

2440 

2540 

2675 

26!)0 

2750 

2848 

3064 

3229 

3381 

3410 

A1'..saroy, Yah Mah. Hisar dibi sokak F,q. 117 MC.k. 
TaJ tll Mfik. No. lu tahml nen 147.~0 M'2 artıa 
Baktrklty, Hıı.tbol'U caddesi 100, 102 No lu evtn 
212trussed · 
~'!rkbş, ~~Matı. A~Y@ ımlnık. Es. 

31, Ye. 4.5, 47 &. hı ttlhm'bıen ~2 88 M2 ana 
"Fener. Gt\ll'ftnd Mnh. l"lerıer caddesi, Jl'..s. 263 Mük. 
263: Ye. 277. 279 No. lu tahminen 12.'.I M2 tırsa 
Y!'şilköy, Şevketiye Mah. Rum mezarlığı sokak 10 
Mük. No. lu tahminen 3309.12 M2 arsa 
Fer!köy, İklncl kısrm Mah. $işli KUTthane cııddesf, 
Es. 21, 29 Mük. No. lu tahminM 11:':18.75 M2 arsa 
Ferlköy, Rum kilisesi arka sokak, Es. 61 No. lu 
hhmtncn 241.33 M2 arsa 
Fcrlkby, Birınci kısTm .Mah. Ferikö,1' caddesi. Rum 
kfhses' arka sokak Es. 124, Taj 65 No. lu tahmi
nen 413.7i M2 arsa 
Tcıphanc. Sultan Bcya:nt Mah. Musta!a Ef. (Mu!!
t..,pasa. Cern..h başı) sokak Es. 8, Y-!. 10 No. lu 90 
Y.2 h:!rap ev ve dükkfmm 47/140 iıisscst 
Be:vol!lu, Sunırt Mehmet F..!. Mah. Inccka, !IOkRk, 
E". l!l, 20, 2~: Ye. 29; 31, 33 No lu tahnıınen 
151.28 1\12 arsa • 

FM"ikHy. Kostarıt!n (Bay ~unırtıT') ~okak, Es. 53 
Mllk. No. lu tnhmlnen 133.37 M2 ıırsa • 
Kasımpıışa. EyyühOm Ahmet Ef. M'ah. Es. Pıı-pııs, 
Ye. Sı-rheth&ne sokak, Es. 16 No. !u tahminen 
1067. 76 M! nTSa 

BC'Y'()ğlu. HOseyfruığn ~ah. Kılbunm sok k Es. eıı 

No. lu t hminen 733.78 M2 arsa 
Emınön5, Çnltmakçılar, Dnyehatun Mah. BO:rilk 
yı:-ni hnn. 2 cı katta Es. 55, Ye. 54 No. lu tahmi
nen 20 M2 oda 
B<"vof;lu Kurtuluş caddesi, Yo'ktrş ba,ı sokak Es. 
rn No. lu tohminen 1811.63 M2 arsa 
To;>hane, Kemanı Ömer paca Mah. Akorstı c;ı~dl!1"l 
Es. 4. 6 faj 4, 6 No. lu tahmtnen 320 M2 halen 

7Mnlnden lbnrct tas baraka ''" ham:nn bakivelcrl 
Bcyo •lu. Kııloğlıı Mnh. Es. Mescit. Ye. K:ılayc-1 
cıkma7.t sokak Es. 4, Ye. 3 No. lu tahminen 39 
M2 arsn 

Beyoğlu. A~at>amil "Mah, E<:. BUlbüt df'rPc! Ye. De
Teotu sokak Es. 42 No. lu ta'l!T\lnen 68.9<! 1\12 arsa 
Akrnrny. KMlp Kastm Mah. Es. l\tuıı:alla caddesi 
Ye. Ncför sokak Es. 152 Mük. Ye. 156 No. lu tah
ır.inl'n 59 .50 1\f2 arsa 
l\tıhmutpa.;a Büvük cnrapcT han alt katmtla F.s. 2n 
YP. ~9 TaJ 10 No. Ju tahminen 51 M2 odanın 

1 o '1' hl:;sesl 
Hrısk6y. AbdDı:ı:etılm Mah. Ynğhan,. t:l)kak Er. il 
Ye. 8. Tnj e No. lu tahminen 1111.34 M2 evin 1/2 
hl.:scsi 
Knp~hçnrşı. bndnım han alt kat Es 24, taJ 24 No. 
tu tıhminen 20.50 M2 oda 
Kumkapı, Ni:1ancı Mah. Hnvu:r.lu hn!lltan (Nlrıı11c1 
bo~an "nkıık. Es. 1 Mük. Ye. 38 Nı:> lu bıhmt

ncm 55 M2 bahçeli ev 
Rl:vnı(rım;ı. Dlvrik sokak Es. 61, •ııj 61 ?\o. 1u 
2.50 M2 cc>lııp 
Ak .. :'lray. F...E. K:'ıt!p Kasım Mah. Ye. Va'ı 1'.fah, Eır. 
Orta. Ye. Corbactbaşı sakak, Es. 6, Ye. 20 No. lu 
42 M2 ar~a 
F.mlnönQ Da;vt'h::ıtun Mah. BQy{lk YPt'lf han OçOncll 
kat F.s. Ye 41 No. lu odantn 215 h:,:~I 
.Aks::ırry, İnebey Mah. Kocubey sokak. 'i3 No. lu 
tahmincın 55.08 M2 arsa 
Almıray, Es. Bostan yotu. YEr.""4C~bey sokak !'.!ı. 
32. 34 No. lu 52.50 M2 ar~a 
G::ıl~ta. Pcrc'ketzade Mah. Şerbethane. Ye. Şerht>tcl 
sokak: Es. Ye. 33 No. lu tahminen 2~. lt..M2 arsa 
K::ı!:rmp:ışa. Bedrettln Mah. Yeniynl c:1<1ıtcs1, en Ye. 
Çilrüklfilc sokak. Es. 25, Ye. 43. 45 No. lu tahml
nım 50 M2 odalm diikk5nın 166/168 P.lı. 
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1313.-
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Yukar rla adre:ıı ve tafslltıtı yazılı gayrime.ıkulJ« peşin ~ra ile ve 
l\JİLLI HIKAl"E açık ::ırttımıa usuli;vle s:ıtılncaktır. 

Vazıın: Atli f;allJ Yonca İhnle 231{./9~ Ç»ij&aıbw ıQntl saat tındadh) ' .... -
Fiyatı 50 kuntş S::ıttş esınısındrı. verilen ~el mukadder ktymetl ·~tıı takdlrdf" te-

c:: .. mfh L tfi Kıtabcvindc / m!nat ~ cte!'Nl1 arttırlhnıyan~ ihale t9rnın ubdestne ICTa edJHnıe 1 oradaki fllt~ on~n ttı'lrsn edileccktır. 
kft~ı:v•Tı rdı bulurur m 1 MOzı;ıyedcye iştirak cdecelder muakdder kıymetin yfbde onu ntsbe· 

TAN Gazetesi 

-
Y TL ~ı 

'tr 

Başhlt maktu olarak 7501 

1
. ı inci sayfa santinü 5001

1 

2 " " ., 400 
q " " " 150 

'(19~~~~1E!:!ll, 
ı cı\ Müd!lrQ: Halil 

o rd ı G ı<>tttJlik ve 
l at J. L. S. TAN mt!.tb:ıası 

tinde temt'lat yatmnııfarı lftznndır. 

fsteldfierin tıı-minnt akcesf. nüfus tez.keresi ve fiç adet fotcıgrafla blr
ncte bildirilen glln ve saate kadar şubemJz l'ml~k servlsıne mOrııcaat 
"trnelcrl. (930) (9663) 

Haydarpaşa Lisesi Alim Satım 

Komisyonundan 
H:ıy:!ı\ı-p:ısa li~eslnln 4778 lira k~if bedelU taras:asınd~ yapılacak tec

rit işi acık eksiltmeye konulmu!jtur. 
Eksntme li/X/!l42 Salı gilnll saat 1!5 de Beyoğlu, İA!kl!l caddesi 

Karlmnn mnttazam k::ırşL<:mda liseler muhase~lliğ! blnas1nd11 yapılacak
tır. Eksfltme genel. husus! ve fenn! şartnameleri ve kesıf hQ1Asaslyle bu
rıa mOtcle-rl di!ZC"r CVT':>k mektepte t5rüleblllr. 

Muvnt.:.lrnt tC'mlnot 359 liradır. • , • 
t'lte:tlil"rln en az bir taahhOtte 3000 llraltk bu Isı.- bemer ts yaph~

n'.l d:ıl,. fd re1Prlrdc-ıı n1mıs oldui:u vesikalarn istinaden İstanbul villy~ 
tine mtlracnatın el<~i'tme tarihinden tatil g{lnlf-rl h rie; 3 glln evve1 alm
mı.; ehliyet ve ıo:!. ~·ıjm~ ~i~ Ticaret Odası ,·e.slkaloriylc g~L"nclc-rl. 

.U0~2Q) 

BAYANLARA MÜJDE: __ _., 

1 
Vüksek ziraat enstitüsü veteriner fakültesi 

askeri kısmının kavi+ ve ka ul şartları 
J - Ankara YOkı;ek Ziraat fl:nstftfü:O Veteriner Fakfiıtest Askert 

,, __ 
ı Galata - Karaköyde 

Y Ü C E L Kundura Mağazasında 
Yalnız bir defaya mahsus 

VlYANANIN En l\leşhur HÜCKEL Fabrikasından 

Aldığımız Son Moda Renklerle 

"TOPE11 Şapka Taslaklar nı 
Kelepir Fiyatlarla Almak İçin' 

Su hir kat; fliinliik fırsattan iıttifade ediniı. ' , 
~- NURUOSI\IANİYE Caddesinde Hususi - ' 

1 Yi;Nj ,.ıs:c;IL il il OJllllU 1 
YUVA - İLK .- KIZ - ERKEK 1 

1 Türkç!! - Fransızca 6jtrctim. Yuvarla '"•nll'k. Bu yıl orta ktıımı da 1 
ııcrla,.aktır. lfar J?İin sant 9 - 17 arasında kavıt v:ımlfr l'l'fP'ktf'n 21 

\. F.vlı1ldt" ııcThıc-rıkt•· , '· __ , 
1 \-;~ YEN I KOLEJ .,_~·:;~ 1 

llıı: - Orta - Lfn ......,.......- Tabtmd@ Sırasnvı..ler 89 

HususıyetJerl • Yabancı diller l5ğt'ettmfne 6'\em vermek. talebeslnı• 
' cıhhııt - fT't7.fh,.tl•l.- •ııtrm'1ıın 111'11,..,m,.lrtiT' T,.l,.f8f' • 4ı 1 er , 

kısmlna bu yıl ılvn t::m devreli liselerden iyi \'e pek iyt derecede mezun 
olan ve olgtınluk tmtihar.larınt vermls olmak şartiyle toleb'-' kabul edl~ 
IP.cektir. fsteklllerln asağtdald ~artlan haiz olmeSJ l~ztmdxr: 

A - Türkiye COmhurlyetl tebaasınlan bulunmalf, 
B - Ya51 18 - 22 olmak. (22 dahildir.) 
C - Beden t~el<ktHlerl ve B'thhatl ordud3 ve her fkllmde faal hlT, 

mete mQsaıt olmak (dil rekftkctl olanlar alınmaz.) 
D - Tav1r ve hareketi, ahlftkı kusursur. ve sedyesi sağlam olm:alt 
E - A11es!nln btç bir fena bal ve s6hretl olmamak (bunu.,, lçln ·d,. 

Eabıta ves!kP.sı ibraz etmek) 
2 - İsteltlllerln müracaat fstldatanna şa vesikalaı1 -bağlamalan U.· 

rımdır ı 

A - Ni1fus dlzdan' veya mul!addalt suretfa 
B - SıhhatJ hakkında tam teşeltk:QllO Ask:erf fıastnhane ral)Or'U n 

ası kllğfdı: 

C - Ll9e mezunıyet ve olgunluk sahadetnamesi "eya tasdlkll suret!. 
D - Oku1ıt ı.IndtAı takdirde askerl kanun, nizam ve tallmaUan ka• 

bul ettiği hakkında vcli~nln ve lten1lslnln not~rlikfen ta!'dlkll taahhOt 
ıenedl, Taleb'! oku!ıla-ı istifa etmek isterse okulca tahakkuk ettlrllec:ck 
masrııflan birden Vf'rfr ve bu da taııhhOt senedine kaydelllir. 

I!'! - S<ır'alı. uyurken geıen, sidikli, bayTlına VP çrrpmmaya mnptelA 
olmadığt bt!kkında velilerinin noterlikten tasdikU taahhDtnamcılerl. CBu 
ıdbt hastaıılclardan biri Ue okula girmezden evvel mali'ıl olöuklan sonra• 
dan anlasıl:ınlar okuldan çıkartılır ve okul masrartan velilerine 6detlllr.,. 

8 - fıııteklllPr buJunduklan mahallerdeki As $. lerfne fstfdB fle mQ• 
racııat ed~'t'kler ve şubelerince tk1ncl maddede bildirilen evrak! ikmal 
ettikten sonra Ankarala YQksclt Ziraat EnstltilsO Veteriner FakOltesl 
Askert Talebe Amflriıtıne gönderflecektJr. l\lOracıı:ıt mOddeU EylQlO.O 25 
ine kadard1r Bu tarihten sonra mOracaat kabul ec!ilmcz. 

4 - Okula kayt1 ve kabul sahııdetname Jerecelerloe ve mnraeaat sı• 
rastn• seredir fst.-ıı:1t adl!df tamnm olunca kayıt isleri kapanır ve kabul 

Ktz v~ ETıtek Ktsımtan •iflen?et-tt ~_ı=ııceot fliıerltır.::1-as&>.rllk..sııbe emle ~ 'rat _ .Lft..'l~Sl 

B O G A Z·I Ç I L 1 SELE R 1 r 
ANA SINIFI - İLK - ORTA - LiSE 

Yatılı ve )'ati!u talebe ka,.d ına n esld faletı.-Dın ka7d1DJD 

Haliç Sahilinde Cck lst•fadeli 
B 1 R G A Y R t M E N l{ U L SAT 1 Ş 1 

7.-nllenrnl"ırinı- b&!!laıımısttr. ı 
ARNAVUTKÖV CfFTF, c;;ARAVl.AR - Tt-lf'f.,n! ~ft.!111 Her nev'i Fabıfka. ncpn vesaire ~lbf ıstıradell ve kıymetli mfies-

"~:::::::~~~~:~~~~:-::::::::: l ı seselere ı-lvertşli bulunan Hııı:kl\y ~ütl!ic-c nı h!lll!'.'Si Mrıtımutağa Mira-, ı•••••••ra iLK _ ORTA_ LİSY. • _._... hor sokak eski:':! 2~ ve-ol 15° lfıl.163 l\J'l lu 10 000 metrı> murnhb::ım-
1 ~ ela ve sııhlld .. bulur:ır. ec-rılş bir arnzl Bt'v,.,r.ıu 4 ncü Sulh Hukur 

1 
K • • - 1 1 Mahk:!mes!ncc 25~S/~42 tarllı'nde s:ıat 10 da" 12 ye kadnr sahlı"ıs t'~-

E r ık le 1r 'STIKLAL L SESi Yatısız karrlmt5trr. fst!'klılPTIT' mc:ı:k(\r ıri\nde Rc.>vo:Olu Sulh 4 nen Hukul< 
" Yatılı Mahkemmne rniirtıe'l;ıtlaı-t RAıı olurrm 

Talebe kayıtı fcln htt gfln mtırac:ıat t'dlleblllr. ' ...;,. ,i 
SEH2:~DEBAŞI, POLiS KARAKOLU ARKA!U i••••••• • ••• ••••-.. ,. ... _ ••·•-•••••~ .......... , ... _ ••A. ~ ... ,., ...V4 

.._'lllll~~!!!!!!!!!'~!!~T~P>_:'_e~f~.,!..:"~2=2!'i:!34~!!!!!!!.!!!!!!!!!!!#~ t M. M. V. lstanbuf Satın A\rt\o Komicvenc lf6nları ~ 
~ • 4 

Tokat Vilciyeti Daimi Encümeninden .............. 4••••·········~···--~····o.~ 
1 - Tokat ~afla d:ılreslnln ihtiyacı olan ısııl!fdıı clns ve mlktan 

vazılT mal?.rmenln ıhat~ı 5/10/9.42 tarihine rastl17an Pa7arlt>Sf Jltlnü saat 
15 de Vil~yet Daimi Eııcilmeninde yapılmak tlıfo.re açık ek~!ltmeye konul-
mu$tur. · 

2-
"lşfN NEV'r 

Yapma kara çfvt 30 - 35 Cm. ~4 
ründP. nrta kuturda 6 MiM olmak ü- • 
~ere 

Yapı kard ('fvf 22 - 27 Cm. tolOnde 
orta kut.ıtda 5 M/M olmak tlzere 

3omun yansf 16 dlfer yansı 20 MiM 
lik civata lcln 
Ckata 16 20 M/M kutrundıı (Somun 
harlç) 
Civata 12 M fM lmtnınd& 
Somun 12 M/M 
Kanca 12 M/M ilk 

Mllctal"t 

Kilo 

1100 

400 

100 

300 
100 
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140 

"1yet 
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1 
2 
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!50 

50 

00 
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ıo 

&O 

VekOıt • 

000 

800 

200 

450 
180 
ss 

210 -. ~nı 
3 - ~!l11tmlc'Teo ts'tırak ~eeE"kltt mc· ~at _,,fl!nı'lt (199) 11ra:"'1 ·ZI· 

raııt Banka!'lrııa yatırRrak nı::ıltbuz tbraz etmtye mecburdıırlar. thatey1 
mütealop l$bU muvakkııt teminat ~ 15 e fbl~I olunacaktır. 

4 - Be:iell ih;ıle ma17emenln teslimini mule'iktp hususi idare bQtçe
~lnden defı:ıten /ldcnE"cektlr. 

S - tıAn Qcrcti mukavele, detl~llye vesatr b'ltiln tnaııarifat mOteab· 
hfdine alttfr 

il - M~b:eme fhaley! mOtealop mukavel""'fn fmnn ta.rnıtnden ttı
baren btr ay içinde tamamen teslim edileçekttr. 

7 - f steklllerl Ticıarct Odasında kayttlı olı.!tı'ktarfna dafr betıe ibraz 
ctmrleri mecbur!dlr. 

8 - 1"az1ıı mııl<ımııt ıı1mıılı:. lc~lf ve prtnamesfn! 1{1'nııP'lt Mlye:nte· 
rin her gOn vil-'yel Dalmt EncDmen kal~mlne müracaııtl::ın llAn nlıınut'. 

c1nıo:o 

, MEMUR ALINIYOR , j 
1 Yazı lşieriv~r. muha!:ebe Vf'YI ambar •slerlne vakıf tecrDbeoll ııc I · 

1
1 memul' altnnc:ıldır. 1"teklilerln fotogranı hal terd1mı- k(ığıtlnrTnı, flıti 

;aslıırm1 hildlreıı bir mektup (MEMUR) ~ılyle po~a kutusu N• I 
1711 ~11~~ ..... <ı~rı,,,,.,,,,.,,.,.ı ll~n olunur 

' -- , 
Nafia Vekaletinden 

n ~1Gl 942 ternıtne rastbyan Pnartelt lhtl eantmt!ll ~tı 
Dln edilerı 8.000.000 llra kf!$ff bedeOJ SeJUn llOI ııabD .Wama ve Oetarı 
tt!bekesl n. amat trnııJAt n tşlebne t»tnalm ·W t;a tmnı alt bartta tt
lm tnsutt. bum alt muluıvele .e eutnamıl g~e "11fl•n defi· 
ıUltlflt ~7'9 ~eden ~. 0122) (IOHI) - .. 

.Beneı l'lf 011 KUr'-1~ l<1h0 11 ı - ?JI ffi•l vt ~ o 1 dOCt UÇ dı:-

llkU çinko çadır dO~es! alınacaktır. Pazarlıkla eksilL-nesl Top!lanede 
Lv. Amfrli~l bin:ı~Tnd:'l M. M. V. İstanbul satın rılma kom!syonunda 
21.9.942 Pa~artes! ı:ıünO saat 15,30 da yapılacııoctı:r, İlk t('D'linatı 1125 li
radır. N!lmunesl lcomisyonda görill!lr. Taliplerin belli vatrJtte komisyona 
sıelmelerl. · • 097 - 10069) ' ,_,,,. ~ 

Beherlne 2' ııantln1 fiyat tahmin ednen flOO 000 adet kfiçQk ~ 
kopçası alınııcaktır. Pauırlıkl:ı eksiltmesi 21/9/942 Pazartesi gfinO saat 111 
de Toph:ınede Lv .Amirliği ı::atm alma komfı1yonunda )apılacaktır. Kat! 
tPmlnatı 225 llradtr. Nfimunesl komi!yonda gllrOIUr. Tallplt'rln beTII va• 
kitte komısyoTla gelmeleri. (196 - 10033) 

. . - ' 
SO adet bQy{lk w 50 adet ldıcOk bakir fazan kalaylathnlacaktır: 

ıt:alay, pamuk ve nfsadın cihet! askeriyeden v~rHmek şzrlJyle pazarlıkla 
eksiltmesi 23/9 '9t2 Carş..ırnba gOnO saat 14,!0 da Tophanede Lv. Amir
li~ blnas•.ıda M. r.f. V. f.ı;tanbul sa1m alma komisyonunda yapılac:ıktır. 
Tahmin bcdPll .1q5 nT'fi. katı temtnııtı 27 llrR 75 kunıstur. Kazanlar Salı 
pazarında ambarda glSrOlUr. Tallple?tn beW Takitte kom!o;yona gelmele-
ı:i. (201 - 10158) , 

Behert"e 21! Ura tahtnm edilen 800 adet :ran~m sl5m10rme Aleti ~ 
~arhlda satın alın:ıcaktır. İhalesi 23/9/942 Çarşamba gilnO saat 15 de 
l'ophanede Lv. Amirliği blnasmda M. M. V. İstanbul satm alma komls• 
'onunda yaprlacaktır. İlk teminatı BBS llradrr. TallplerfTt belli vakJtte· 
komisyona gelrr:cleri. Evsaf ve namunesf komisyonda g~rlllür, 

· t200 - 1nıırry 

Bursa Ticaret Lisesi Müdürlüğünden 
l - Bursada bu denı yılı başmda muhtel1t clarak aeılacak olan 

1'tcııret LisHI ve Orta ktsmma talebe (Kı:z ve Erkek) kaydına başlanıl• 
mt,tfr. • ı 

ı - L1ııen1n ve Orta kısmınm tabsn rnOddctlerf ne yıldır. Lise ve 
Orta lammıa kız ve erkek talebe 1mtlhans!% olarak almır. Orta okul 
merıınlann~" ,ıreeeklerl smrfta yabancı dil fra."lsuctıdır. • c 

1 - Kayıt eartlart ıunlardır: 
A - Orta kıımıa flkokul me:runlan. Use lrumTna ortaokul mezunfa11 

almft'. Ltsf'lf'rdcn ve ortaokullordan belgeli talebeler kabul edilme 
B - Okulıı kahul edilecek talebeden aranılae4k VE2dkalar: 

' C - tıltokul. ortaokul veya resmi Ot4-Ticar:et oltulu dlolomam 
C - Ntltus hfivfyet cOzdanı; .. • •• 
D - Af' ldğtdı ve sıhhat raporu:···, 
E - • )( 4 boyUnda 12 adPt vesncalılt fotO~af; 
O - ~ adet pullu zarl (Ustlertne vell adresi yazılacakt'fr.Y 
r - bt huy t.A~ıdı. -!'. ~ 
t - Jtayft !nuamelest B. hlcl flokulda gal:fa!i'lat1 nat D (lan ıt ye 

ırnı1ıır P!ı-PJırtes! Snb. CaTSıımtiR. Persenıhı:- t(lnlC'rl V11tnlserılrt1r 110139'1 

------------------------------------------------------....,..;..~ 
lktısat Fakültesi Dekanlığından 

!'a'lt:f.116.eml"E sosyoloji ve sosyal s!yasetJ Ddmat eo~rafya ve mnllye 
ttarsfileri acisU;nlıklan acıktır. tııteltlflerln tıkt'!Srln!n 8 lnı:-1 Pe.rsembe g(l• 
nO saat 14 te yabancı dil 1mtlhan1 yapılaceğtııdan bu güne kadar vesi• 
k:alarlyle birlikte fnkflltMc mfiracant18.?1 {10033) 


