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Halkı bes
lemek için 
Bunu biz de 
gapmalıgız ! 

Bu pahalılık karşışında 
biz de hem ucuz, hem j 
t:ıdalı moddel(!rİ tefrik 
ederek halka ilan etme· 
li ııe bu çeşid gıdaları 
mekteplerimize, haBta
hanelerimize ıimdiden 
•okmalıyız .. 

------·---
Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

H ayoi pahalılığı'. gı.~ ma~· 
ılclcrinin alab>ldıiğine ft· 
at ) ükselişine doğru git

mesi a~ gelirli halkın maiı;efuıi 
ve gıda ihtiyacını muhakkak ki 
tazyik diyor. Fillıalcika, dünya
nın a-k-< .-e ölüıu sağnağma tu • 
tuldtrğ~ bir devirde bizim de IA
bi oLacağımız mahrumi}'etle.-, 
darhklıır olacaktır. 

ıt." 

Yoroncj'd<ıki ve !:İmal keı.imi rıdeki Sovyeıt hiieum L'tikamctini 
gösforlı harita 

Ticaret Vekilinin Hitabesi 
1 

1 

ı Memlekette hiç bir zaman 
iaşe buhranı olmıyacak ---------------... ı~------~--~~ 

Halkın zararına servet sahihi olanlar 
daima menfurumuz kalacaktır -Vekil müstahsilin, komisyoncunun 

ve ihracatçının vazifelerini anlattl 
İ.nni· 1 19 (A .• <\.) - Tic.-:ıtet- \'eltili 

1 
Dr. Behçet. Uz dün i.iztinı vt~ hlcir pi-

( • J 
yaaı.Jarının aç Jışı ır.ıiınG• ;,eo:,; • bVr-

====---9 sa.da ~ı uutJcu 8'..iyiıetnift.ir: 
Azi1. bc~ı . .ıhrı~el"'m: 

c<il< v<wyct:te de ~r. İs1ılıJS6 
l'11l.igımiz her tUr-ı.ı.i gıd.'.l rnadlcL(>sı bCzıi 

batl_y 'Cl'i:c ckr<oedi-d;r, :&Vm IÇn 
_bugiln tutulıaaaC< hattı ih.ırt&et lıl\i> r 
etdi-;ıeye k:ı.pı:}maındk, "~ eyni uı.

nnnda tutı:rnl >C o:m&lt '"'' fsroıtıo:ı Voroneı·de 4 koldan ~~~~:ın~~;.:~~~d~t·~bulı;~~~ 
yoktur, Butun bun;carın ı.çınd~ bu 

Ta a r r U Z a g e Ç l• ı d ı• ~:~ı.:~i~ !~~~~l<::!:'nt.•:'; 
.rıaik. parçası olaıra.k. va.ta.ııtmızı eoı'U-

)"...a.çıııızr.oktır. .FJ..iınfzdt"}Qi ıraadrl fl-'11'.!ri 
Ol..tıclrnıfia ik.u;.:a.'"lrllğ.mn 11DJkdirde 
b:zi !ı.l<;'lıir btiyaç ka1'iym 1'ıey k et
rn·yt-cx_>dc.iir. 

lltemlcketimizin selameti, harp
ten korunn1aSJ, kaygısız, nizasız 
bir vata11 halinde .. ay1ltt ~,·.iJir 
mevcudiyet muhafaza <>lnıcsi 
karşısında l•içbir ~ikıiy~te bu -
lWlnıaya hekkımıı ıoktur. Fa
ka1, mümkiin olabileıri yapma
nın da zorarı yok, fayı!ası ,-ar
d1T. Diinya harbinin daha ne lra· 
dar süreceğini kestirmeye im .. 
J.:in buhmmad1ğına göre l>ilhes
sa gıda ihtiyacı üzerinde halkın 
•ağlığını korumak bakınundan 
alınacak tedbirkr daha ziya<ı<> 
lla"'1ri olacağı için bu Üp tedbir
leri almakta, öğretnıe!tl.e, yay -
makta hiçbir müşkülat olmadıi;ı 
ı:'bi hu•ule getireceği uıadıle ve 
mana keıM~lan baııllllldan da 
bii)-ük faydalar vardır. 

Stalingradın iki yerinden de hü
cum eden askerler arazi kazandı 

yoruz. Bı·güıi\.ü şı.ı gıp~e U)'aı:-;dıran 
\.7Z;yot•tmtiı.in loy:r.IC'tin! bılel.:ın Bu 
ke::ıclliliı;; nıd.cn o,;.an • biL şey dıc>ğildlr. 

DıP..ki ve lçtcli.i bii1ün iklİGa-::ii te
str)e-ri \"e ha.ttt:ce:tleı'i )<!.kından ~ 
kıip eıd.en Jruklın:..eti.rniz, tÜr"ı{ ha.!ı:u

OJn '.Ya.şarr.:t şcrll:arın:.• faa:E.•yet v.f' 1 
çaLıŞ'!r.3. '"' halarını daha 1yi tanz:fn 
eıt.nor.~ için hodiselel'i da.imi b'r te
y:Jlckuz içimle • n gcnlş b:r h=118i
yc\le tal<ôp etııo:!<le ve lüzurr.!u trd
birleni almak1.adır vP ai <!'lk~~ır. 

Suna da tımin o~Jlk lazıındtr I<~ 

bugUni.ın prUa.nnı ist:smar etmef.t 
ve gı..ia ITJ'a(iri(oi. ti üı.erın&~. tei2y~< 
yapa.c.'bk bJreketto bulutı.n js'ı.e

yıenle:-ıe .ar.-Jıa n1usanı.abıe. ctrniy~-e-
iiz. KnunlarımJz bu laab• dı:-n 1..-<ilç(~ 
ve b ~.ıbaht ha.:·cı:u:t:...!-erı O':'tlcn1t·l{c 
tr.üea tt.jr. Bu mf':y6nda hiüunwtın 

1J.rorrti \."C .mJıbadeoJc1erı ~ sh ı ıc n 
a.1'rnaıI<.da btllund;.ığu kıa.:·arlaxın h
carot. n ve ha"li;;.ı11 ]thınıc olt:~ ma
nasını an~aa-ı~ isten1f'j·en ~ır
e~an !.!-<bit ve t;,J<.p 'l'n b Wye. 

ıı.;ni:i dütı)a harbi nıuhteı:f 
Peheplerle urta:ya b!.rt;<•k nı~nt-

1<-keilerdc muhtelif t'pW- gıda 
~e gıdalanma çe~itlt>ri <"•bnnı~
br. Alıııanyada, İtalyada, İngil
terooe geniş ölçiidc ln~b,ik edi
kn bu formüller say<'6io.te hem 
birçok all~ılnıış g'~a madcfoleıi· 
nin eksikliği gidc-rilı11~kteı h"!nı 
de haUı.ın ta~i)-c.İ mümi<ün ol· 
onaktadı.r. · 

B'o: de a~ ni şe· { yapabiliriz. 

~~~-ı-~~~~-~ 

Pravda Stalingradın elden çıkarllma• 
masına çahşlldığını yazıyor 

Moskwa, 19 (A.A) - Sabah 
tebliği: 

Şu be, altı giln içind" rr.P:r.!cC"e
tin ı'"!l. nıüb n1 ~h6Bl ~eı~eL Uıde hal. 
ktmızla y,e ıİda.r>e e~cnanlmı.:r:·:.zla 
tcm&s etllun, Gör\islıüm, Mosa!ı.ebe
lerİ!l1dıe'n ve edi':lrliğim ın'hhadan ço!c 
srv;oo~m Görtliiği:m f<::vı!.erde h:ıra
ffl~ bir ça'.ı.;ma ht>\"' ı .içind<' ve.
""1daş'armıın tııı:nnr,e'.e i><;l.en ve 
ca.n~n kuvvı tli bir mıia:.aih<"r.ct et"..i
İli g.ne Q>.rı>:Yor, Mf'111eketi bt>ka
dar bulır:.m-h •bir z.aznnnd'.a ;da;re ~

d e n 1 e r ; n muv<ı!!rJöyetl<e ril'dc 
""ı:cr.d:ışlmın öy'e samlw! ,.., Jçtm 

I 

Stalingradı müdafaa ed~n 
J\Iareşal Timoçenko 

Gece Rus kıl'aları Stalingrad 
ve Mozdok çevrelerinde dtişman 
la çırpışmı~lardır, ~'-ğer cepfı.,,_ 
lerde önemli bir d€i;işikllk yok
tur. 
Starııgrad:n şimal batı varoş 

ların<la bir Rus birliği biınıassa 
önemli bir stratejk mevk; önün 
efe bir çok hücwn.,.arı püSkürt. 
miiıştiir, MozJok bö! rniooe bir 
bölüğümüz Almanları kayıplara 

uğralm:ş, esirler almıştır. 
Stolılıolm, 18 (A,J\,) - Kızıl

ordu Başkumandaniı€•nın dün 
verd-iği emre itaat eden Stalin
grad müdaiıleri şe'lırin bilhassa 
iki kesiminde tararuza ~iş
lerdir_ Berlinde geç kaLmış olan 

(SA, 3. !SÜ, 5) 
~~~~~--~~-

•-= 

o - ., tC. 

hh:k-!s.rı v inDruşlcı ..-ıı kı..;••.•yet!i lir 
de~t.hi"r. 

Yuı~!&"ıım, 
Bıı mı.i::ııas<.-b<!ıle :tı c.i. "'4ıi be.' lrt-

mıik jgterim lti mır:nılı..Uıt..~·ızoe ne 
bu.g:i.n ne de yarın b:•r ia:;;.e b1~hNiu 
mı r..·rutibQtm olır.uy:ıc,3.ktı.r. Ka.ıb~ 'J. 
(Wtımok 15zımdtt' k'i gıda 'Y'llQdd~·~cr!

mb: bol d<iıikiir. FaloaA ~a da kat'i 
~rak em~n bukınmaJı:yız k.: gıdn 
Jr.:tdd.e'.cri baıltlmındann 1n rn1c1~1!
., .. :z hX:bir zart'l'l<ln açlıb ducar o!R-

===-•' ____ _) 

Stalingradda çetin 
mücadele bitmedi 

Türk- lngiliz Çok müstahke;;. hatların haşarı 
doslu ğ unun ile zaptına devam ediliyor 

~~~~~~-~~~~"--~ 

Terek kıyılarındaki hatlar da delindi 

(SA. 3. ,_- . !) 

hmirde bir nutıık söyleyrn 
Ticant Vl"kili Beh~et lh 

Denizaltı Tehlikesi 
Albay Knoks bunun 
şümulünü anlattı 

----------------~ 
Alman denizaltıları artık Amerika kıyı sula• 
rından tamamen u:ı:aklaştınlm1ş bulunuyor 

Vaşington, 19 (A.A) - Aır.c
rLkan J.cjyonunun Kansas City 
d€ yapılan senelik toplantısı mü 
nascbetiyle söz söyleyen Bırle
şik Amerika l!ahriye Nazın Al
bay Knoks şöyle dcmıştır; 

Halen karşı koymtk mecburi 
yetinde bulur.du,ğumuz en 
biiyük teıhlıke denizaltılarına 
karşı açtı.gımız mücadelede top 
lanmaktadr. Bu mesele Avrupa 
da ikinci bir cephe kurulması i
şi ile sıkı münaseb6t halindedir. 
Bundan böşka yine ayni bakım
dan genış ôlçüde batı Pam! J<te 
bir karşılık taarruza geçmek i§İ 

' de ilgilidir. AyrJca Rusyanın 
ordularını çarpışabı'e<"<?k !ıald~ 

tutmak ıç n lüzumlu malzeme 
sevkiyatı da ayni mücade!e s~f .. 
hasına dalu.'<l r. Alman drniz-

(!'A. 3, SÜ. 2) 

Ameıita Bahriye Nıwrı 

albay Knoks 

Her ihtimale karsı 
tedbir 

Seliımi lzzf't SEDE.S 

B ir kaç zaman ene! gare
telerde, bir sporcu kafi. 

ksine ri~ a.et eden Halit Tüt.• 
earba)ıoğlumm ~lıkes'..rcle 
ansızın vefat ettiği ve cef'e<ti .. 
n.in nıe~·d:nda kaldığı h··..ı~~ıirti 
okıunuştuk. 

Dün de beden terb~~i l>a
ldresir hölı,:csi başkanlığtt'w 
bır me.k-hıbu.nu okuduk Ba~
ka n elinden ge-lcn bet' şeyi 
yaptığını, fakat mcr.kezden 
günlerce eenp alamayınca ce
sedi Balıkesirde gömmek 20-

ı-ımda kıaliliğmı anlatıyoc. 
Bu hem acıklı ı. .... .ı.., a

cmacak bir haldir ve bonda 
kimsenin kabahati yoktur; h
bahat ileriyi görememezlilıte. 
ihtimalleri düşünenıcmezlik -
tc, tedbir almaktaki lıôlgisiz • 
liktedir: Yola çıkan sporcunun 
elccei;i lciıı.senin aklına gel
memiştir.. 

Te~kilai demek, nıaliını '" 
nıuanen işleri idare etmek 
dem''" değildir; muhtemeli 
gOıfin•.zn.ılP tutar..ı).·. her ihti .. 
malc kur!;ı tedbir düşünmek 
ve strasında derlıal bu tedbir
leri tatbik edcbi4nek demcJ.
tir. 

Bi.it~clerin •ga~·ri nlelhu ı• 
fasıllan olduğu gibi, teşkili -
tın da •her ihtimale ka~ı · 
tedbirleri buhınmak gorrd.tir. 

İşl('rimİziıı bir~oğunda da -
ima normali gözününde tutuµ 
ona göre d~vranıyoruz, hiç de 
hesaplı hareket etm;~-ornı. 

Halbuki her t kil.it - n~ ıl 
bin kişilik bir gemi biri.aç b'n 
kişi fazlayı çekmek iizere J&· 
p1lıyorsa • göTecrğ nom1al · ... 
lerin sırasında fazlasını Ç('\ i
rcbilccek şekilde kurulmalı \ e 
işin başında bulunanlar binde 
bir ilılimali bile gözöııünden 
ayırma malıdırlar. 

Da~n1a ileriyi görnıeic, l1ez 
ihtimali tasarlamoğa, nıııhte
mel ola)-ları karşılaın•i:a alı -
ş;aına1.sak •teşkll3t, kelimc:~i 
liiğattaki yerinde göıniilü 

lalır. 

Devlet Dcmiryolları 
meslek okuluna 
talebe alınacak 

Devfot D€miryolları bu ) <l 
ma;lek dkulur.a taklıe alır.aga 
karar vcrmiı;<tir, Devlet Dcn,•r
yollaırı idar..,.inin hazırk"' ~: g ·-
me şaı~cı ve ibu husustaki faZ:a 
tafsilft.ı 3 üncü sah:femiızde bu
lacaks:ınırı:. 

Ve buna ınekteplcrimizdoo, fob
rikalaTımı.u?an \'l" btt tlevi i..~ 
top1uluğu.nu deT]-ej·e11 mii~e -
"" ler>i m izde 11, basta n el erhniz.dc:ıı 
b:ışlıyab'Ü• iz. Gtda madA!cleri • 
tı.iıı alabı-Jdiğ;ne yük~lişi ~rşı .. 
mnda bu nevi mües;;;e~elC'.rin bü
Yiill nıabnııni;-ellere katlandı.k
ları ~"' aradıklarını bulan1'1dtk • 
hrı, bu l'ii1den Jıaslesını, tale -
ht-s'ni, işçisıui i.,tenilcn ~kilde 
t.,..,leyem .. d'kJ.,.-i bir hakikat -
tir. >:t, mJelai:ı, b~kl:yat, bu -
bw;,.t ı:ibi bnşto ;:den madde • 
l°'e d,yanan biz:n1 t{ldalannıa 
slstı·.nıimi-ı: kar~ısında bugiin bil
farz l>ir mektep!~ veyahut da 
bir lıastaneJe günde 75 • 100 ku
l"'tı~h..ık tahsi~at ile bizim mut .. 
hk l!Sullorimiz d,ı,hilinde bir 
h3'ıayı ,-eı-a talebeyi kall\-ııllı -
hırı ile bC"raber fki tiğün yedir -
Dlcğe ve be,kmeye elbclfe ki 
İınkiıı y<>ktur. Yine günlük ka
ı.r:ır._a, 1 .. 1,5 • 2 lira <:lan Wr \'a• 

tezahürleri ____ , __ _ 
BcrJ;n, 19 (A,A) - Alman 

orduları Başkumandanlığınm 

kbl:f:i ezcümle, Terek kıyı;.ann
da Alman kıl'alarının çetin sa
vaşlardan sonra düşman müst"h 
kem hatlarnı deldiklerini ve 
düşmanı .buralardan attıklnrını 

b:'dirmekU>dor, 

Voronej yakınında du~maııın 
bi" kôpruba ına karşı yaptıgı 
mukerrer tat: rruzlnr kırdmist'r. 

Yu oslav 
Borçları 

1 .AKIMTIYA KüRE 

t ndc- .. nı a·le'iin..i bu çeş!t gıda 
hl;,dtlt IC'":-i ili" hesll•:vehihn-csi ha· 
h!d-r. 

O halde, ba~!a Sıhhat Vckıi • 
lrti lttboratn rtarı, ziraat eo...,ti· 
tu.lDri cJuıak t.;;.~rc l>iı.:iıu de baı:t 
t('C'"'u'heJ:-r~ gir.ı~nıt:ı~ kainı 
"·•dtl.,JN elde etmemiz ve nıulı· 
tdii ctş:ııc gıda formüllcTi \'C 

hnıek hlcl~ri tanzim edip hu• 
1 u h<'m 1':ılka ,fo, amlı nıre1k 
ı) ıı ,.tf.erck of:rl"tnı("nıiz, ı~eı11 de 
'''Jllulul :.rıPJcn ıniit.• se-sel-eı·t .. 
l!'İıde !:itb. • ctnıe111iı g:er~klir. 

lla.rbin :ı..1rurt~tleri i\.indc lcrc
)aa:ı \e yuu1trr:a ılt.' el, Oal ve 
~eşitU .. t·bı.c i.ll" bc?tlrth'nıed iği .. 
'lltz ic:!ı ... i..'"l:\\rt \C s:ıhh:rtiıni~ ... 
d n k;ıylı.,tmemiıe imkan bı -
.rallınama.k irin yine hnrl>in ve 
~ hama ki~~ n ilıni.,in ortaya 
ıkardıgı •g da1anına ve ıaım 

~·3 drlder. fonnüllerl!lden hal -
1 1nızı i tifadelcndinnck birinci 
"~cınizdir. 

B--" . de . "'-"' nı.eınkket.imizdekı 

Rauf Orbay rngi .. , 
terenin r·albini fet-ı 
hetmiş bulunuyor 

Londra, 19 (Telsızlc Basmu
harririmiz Abidin Daver biİdiri
yor) - Türk - İngiliz dostluğu
nun öncülerinden biri 01.an eski 
büyük c 1 çı S;r Pcrsi Loren ıb:,, 
b,r akı:.m yemeğine danl el

mişi Daha önce b•r gti'l otur
ciu,pı kôşkte bcrabEr lı r öğle 
yemeği yed'.ğ1miz llm Tıırk do.o;

tu centılmen, ak.~&m yem ııe 

T wrk erı "' " çok g.-z:<lc ka
c, ı , . ., cri:ekleri de davet etm ş 
1i EuP.'ar dTô.s,nda Türkiye le 
ıık ,kltsadl ,,., ma ı anlaşmalar

tla mü m hir nmıl olan Lord 
Ktm :ey ılc c~i de \'-O d Bir de-

(SA. ~ • .Stl. J) 

lıôr<;ol< nı.,bml miktardaki •hu
da)! nabit. maddeler bile bi:zi 
etten, -umwtadan, balıklatı da
ha çok ve p..ı, ucuz t1ğdiye ede· 
bilı:r, fa hlç birimm lıilmi~ o
ruz \e kimse de bu uxifr)'i dc
ruhdc edip biıe iifretrui; oır! 

Stalingn:d iç:n ) t.ptlan müca
de'I:', dü,ım.nın ş:ddctli muka
vemetine raihrıcn başarı ı~ de
v;.m etrr.cktedir. 
Şimalde müh;m p;yade ve 7l~h 

'ı kuvvetlerle clü;ım tar:ıfın
dJn yapılan mev-ı'i bır ta rruz 
Alman llıatları l<a~ ">ında akim 
kalmış ve dü~man ağır kayıp
lara uğramıitır, A'.man men le-
T ne g.rebilen düşP·ar kuvvetle-
ri sıkı işbirliği bhrcic hareket 
eden Alman ha\'a ve ka~a k•J\ • 
Hı er tc~kiı!cr: tara! ndan ) ok 
edtlm,ş',cr<l·r. 

Stalingr:ıd üstti d ha\a 

A rcon ve İtalyan ha\·a te;k:l 
l€r: bütün bu hareketler esna
sıııda kara ·c.vv<·tlerinı destek
lemiş'crd'r, 

& n, 19 (AA,) A&tr 1 bö~ 
l<a.y J.J<U,TJ DJHl, nj ır b" 
d..g -e gare ~ta I".g uı • tı !ır.&la 
nwt:ı.aihk~ıı çt::riAJı•r,;n \' l cı·tt
yan edeı rı: . ..uı:-ı.rM> •1c r n ~cc ln-:!e 

(S.\, 3. SÜ. J) , 
il Almaıı kayıbı cenupta 
1,300,000 kişi 

1 K i!, ı;; !Ra<iyo) - Kon~-
D 1' "4 ! l'l"'IU3"\ ,, ~ 

<'arpışma' ında dü a -dun 77 1 

uçak kaybetmiştir 

Alman ord nun "' ""P'>f'li • 
n.n c('m.lp k ~e. 1 kimYIP an 
hô;,::_ ~a. ~u rG.ı~ t11. l.a.rı ver~- ' 

/ı; ğı Volga mccrasınd~ s.ı,·aş 
uça 'au üç petrol gcm'sini t-· 
tı_,t rmu_,,, ve mLi n demi 
yeılu b.i;la tı noktalarına kaq 
'ba arı ıl.e ta:hriı; h.r keti r'ne 
dev m etııı'ş!rrd'r. 

.A-"'""'1ıar tlmd• biitlin yedek 
l<:.J'N('(leı!,n; ~-O W<'!Niİş[~. ' 

) d A ltr-""la- <erup t "'nıoo 
\ ! l::.rr m ııyon Oı; yüz. ''Ü.-: l J>tl 86k, r 1

• 

1 . lo:ı')~ ,, 

"'·-----...-..--·-----·' 

• ----Cl--..,-

Devletin varialeri 
arasında Berlinde 

paylaşıldı 

S:>f) a, 19 (A.'\,) - Zagf<'b
den bi1d rı~d ğıııe gür Yu,gas
Ja;· bor.;lanTlın Yu.ga<fav,ı an.n 
varı<ı ~·an <kvlt\.ler arasır<la 

taks:mi ışi geçen 22 Temmuz
da lkrlinde imza edilen b,r an
lasma ı1e :anzim ed:lm ştir. Bu 
anlarna mucıbinıce AJır.anya 

borç .l :"in yüz.de beşini, lta'>a 
'"' A•"a,·uC k ytizde l,'(k zini, 
:\lacaristan ) üzde s k12ini, Bul
gansta'l yuze '"kız.."ı, :ilıl'Va
tıc n yüzde k rk >k• ni •e Sır
b stan da yÜ2de y"mıi dokuzu-
nu t-tıeı'!e.-ine alm l r. 
Anlaşmada hund n başka ~ 

il Yugo!dav bankası t.asfıyesıni, 

posta asa•nıf sand ğ ~ n ve YıJ 
gos'av Zıraat Ba'lkas.nlJ' nsı

kir.i d<rpı;: eden hülı:d('r var 
d.r. 

Bocalayan nesil! 
M ekteplerde oku<ulacak 

tarih kitaplarmd:ın bi.r 
k,snıının Üniversitede 

hazırlandığını bildiren bir gll2C
te havadisi, beni eskiden ortaya 
attığıııı i-r me\;ZU üzerinde bir 
daha durmaya zorluyor: Dava, 
Osnıanh müvcrrihie-ri tarafın • 
dan yazılmış bulunan mili! ta ~ 
rilıi, iukılôpçı "e Cumhurıyetçı 
bir gözle tetkik ve tashih etmek 
uru.....ı idir. Bır Cumhuriyet Bay
ramında, sultanların dcliı.letle -
rini, sefahetlcrini, istibdatlannı, 
cinayetlerini tel'in eden ttırlıe
zeli hatipleri dinleyen genç va· 
tandaş, tatil sonunda karşmna 
dikilen tarih hocasından, Fatib
krin, Yavırılann zafer destan -
!arını oku)-or: Ve bu sınetle ye
ni u~il, ayni tarih!n öt1ünde, bir 
hü.kiim, bir dı:ygu istikrarına ka
vuşmaktan uzak kalıyor. 

Oslnanlı t&:rihinde güoabk.ir -
!ar 01-duğu gibi, o tarihm y11zıh
ındo islf'nml~ heybetli günahlar 

da nrdır: Cünlıü Osmanlı mü-
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ı.-errihinin, kahraına.nları a'.'-L t"t:
kiya 1arı kahramant r-cu.J~i!cri 
fazil..ı, 'e faziletle.ri hiyaııort ><ı
l:ğına sokan hürri~-cbiz kal,,nıi, 
o,manlı tar:hinin birrok haki -
katlerini, Pad"ıah alil'.Ye iı:e '" 
::l'a sultan korkusuna kurban e~ 
ml~tiı-. Bunun it_:iudir ki, nİll 
halk kahramanlanmn p•<li • 
~ahın z.ulmüne baş kaldırını~ i
ı;iınleri Jıôl:i, Osnıanla tarihinin 
eşkil a !i.t.,,,inde durur. \'., n~ 
hazindir li Cuınburl et delik<ın
İ.ısl, bir halk l<ahraınanının yum• 
nığile dnrilmiş zalim bir sul
tanm ardından, bir Osmanlı mü
,-errihi ağ..ale giiz ya~ı döker: 

Med<'t, medet, yııkıldı il:ıu ooa
nın bir ·arn, 

A.ı:ı ecd Celahler >•.ıltar Mtı5-
taia ~'ar..'-• 

Eğer padişabuı dindeki kıL.;. 
(SA. 3, st'. 5) 
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SULTAN REŞAT 
-----=--VE 

1 T T i H A T C ı· L A R 
j Yazan: ZİYA Ş AKİR No. 5 \ 
Scııtan Aziz, çok sevdiği ye

ğt'n.ni <·arnurlara batmış bir 
lıa.de gürünce irkild;; 

- Bu ne hal, Hamit efendi?. 
Dedi. 
Hamit efondi: 
- Efendimizin iradei ~eniye

leri, kulunuza ormanda tei:ılıiğ 

eciild:. Ferınant hümayununuzu 
bir an evve'1 yerire getirmek 
istedim. Ormandan dCJğn;ca bu
raya yayan geldi.m. 
Cevab;nı verdi. Bu ceYap ile 

de Su\~an Aziı;i lhayretlere .gar
ketti. 

Bu gibi i;ler, Veliaht Murat 
depd:nin yapaca.ğı şeyler değil 
dı. 

Cörü'üyor ki bu <ki kardeş a 
ra>ında, yaradtlt~ itibarile çok 
bc.-ük bir fark bulunuyordu. 

Gele1im, ü~üncü kard<'şi o~~n • 
(Reşat efendi) ye ... 

Bu zat, ne büyük biraderle
r: Murat ve Uaınit efend'leri ve 
ne de küçük biraderleı·i Vahdet
tin ve Süleyman efendilere hiç 
benz<'miyen, bambaşka yaradı
l;slı bir şahslyettl. 
Osmanlı tarihinin tam bir di:>

nüm noktasında saltanat maka
mına gelen bu zatı tetkik eder
ken. çok dikkatli davranmak la
"m ,gelir. Çünkü, bu zat, çocuk 
yaşından itibaren 'hakiki şah

s'.vet. hüıviyet V€ mahiyetini göS 
terrr.eml~ ... Ve kendisine en ya 
kın olan!ara bir iideU (iki şah
siyetH bir adam} hissini verrn'ş 
tir 

Bütün lhayat1
1 

kj!ıın bir sır 
r;,rdcsi altmda gecen bu hüküm 
'elan esaslı bir surette anlıya.bi\
n,ek için onun tetkikine, do~

d ı .;u günden itibaren başlama
lıd:r. İşte ıoncak o zaman, (Sul 
fan Reşat) hakkında -bir dere
ce,·e kndar- bir fikir peyda et
m~k ve bir hüküm Yerme;, müm 
kCn ol~aktır. 

MÜKfı.F,\T! VERiLEMİYEt'r 
IBiR MÜJDE 

1260 senesi Teş.inie\•vel ayının 
2ı2 inıcl Cumartesi gü.nü sa.ba
lu ..• 

Geceyi yine pek fazla içki ile 
geçiren Sultan Mecit, ma4ınıur
luk bozmak ;çin Dolmababçe sa
~a)"ının hammıına giriyor. Bir 
müddet terliyor. Biraz açılıyor. 
Yıkanıyor. Bornuzuna sarılıyor. 
Tam dışarı çıkacağı zaman, iki 
kapı Arasında, bil"denbire kızlar 
ağas: T~lha a~a ile karşılaşıyor. 
Padişah, ağayı görür görmez, 

sarayda bir fovkaliıdelik oldu
ğunu anlıyor. Adeta bir halecan 
ve heyecana kepılarak: 

- Ne var, lata?... ' 
Diye soruyor. 
Kızlarağası, o clıaracık yerde, 

podLph;n sanndı,ğı. bornuzun e
teğiııi ilpüy-0r: 

- Müjde, &slanım! Bir şeh
zadeniz di.inyaya geldi. 

Diyor. 
Sultan Mecit, hiç ümit etme

dıği bir yerde kızlaro ğas:ını gö
rünce o derece yiireği oynam1ş 
kı, birdenbire sevinemiyor. Hat 

ta kendisini birdenbire haleea
na düşürdüğü için kızlarağasına 
biraz da hidtleUeniyor. Fakıat, 
son dererede nazik bir hliküm
dar o~.duğu için ıhiddetini belli 
etmiyor. ıBiJakis güler yuzle: 

- Te§"'kkÜr eckrim ... Fakat, 
vaziyetimi görüyorsun. Şu an
da, sana müjdenin ihsanını ve
~emediğime çok müe.ess>fim ... 
Kıadınefendiye selamımı götür. 
Gözleri aydın olsun. Şehzade
sini güle güle beslesin. 

Diye mukabele ediyor. 
Fakat bu vaziyet, gayet has

sas olan padişahın i<;ine b'r ttk 
de qluyor. Hamı.mm camekanı
na giriyor. Derin derin düşüniiı
yor. Şu anda mt'mnun V€ mes
'rur o'.ması !azını. gelirken bilıa
kis yüzünü eloşittikçe ekşitiyor. 

Ayakta divan duran mabe-' 
yinciler şaşınyorlar. Derlha.I, pa
dişahı tebrik etmek lazım gelir 
ken hünl:arm ,çehresindeki bu 
tahavvülü görür görmez tered
düde ka,pıhyorlar. Yeni şehza
denin kudumunu tebrik için 
hiç bir şey söylemiyor!.ar. 

Sul>tan !Mecit, mabeyincilcri
nin sıJnldUtlarını >anlıyor. O an
da kendisi de d~ündüklerini ı 
söylemek ilıtiyacı hissediyor. A
deta müteessU: bir lisan ile: 

- 'Bana bu müjde öyle stkın-
1ılı bir yerde verildi ki ... Ade
ta teşe'um ettim ... Eğer günün 
birinde bu çocuk hükümdar o
lursa, onun devrinde mill<'t, 
çok sıkıntı çekecek .. müzayaka 
içinde Z>man geçirecek. 

Diyv". --- (Daha "lal') 

6 Yll hapse mah· 
kum oldu · 

Bi.T mü'ıddet evvel Beşll<itaş!a 
Güler sıneması cmüınde ÜniYer
siıte talebt'lerintleın Hasan Su • 
meri lbl;r kavga esnasın&ı ölıdür
me<kıten suçlu Tekanin illci:ıııoi ağır 
cezada ~·apılan du;ruşması dii.n 
sona m'<iirilmiştir. 

. Katil, heniW: 17 yaşında ()Jıdu;ğu 
içi:n. 6 sene ağır irnpi'S ve malk
tulün a• lesine 1000 lira tazımiı1'at 
ödemeğe rna.!ıkfım edilrr.•itııi. 

Kaza yapan kamyon 
üzerinde tetkikat 

yapıldı 
Geçt'n gün Kırmikapc:da vuku 

bulan kamyon kaızası etrafı.n.da 
l\füdde'umumi.lli."Çe tahlkı'füata de
vam edilmektedir. Ş mdiye ka
dar hadise yerinde iıi:i U<eşif ya
pılmıştır. Dün de ;rüıkısek mü
her.odis mcl<te!bi Doçentler/iı1den i 
Kamrar.ın huzurunda kaı:nı)"on.un 

tekmil t€knik ıı;krsamı sö'l<ıüleriık 

incelcnn;tiştlr. Yapılan bu feımi 
tah'kiıkata ait rap'.> verı ldı'lkıten 

s0nra kamyar.da bir tekn.ilk 
'bmııJkluk t~it ediklliı}i .talkfdir
de lıazuGı: bir kamyonu servise 
çıkamıak suretile hadi5e)•e se-

bep olanlar ara§'trrılacalk ve · 
haklarında kanuni takibat ya • 
pılacakıtır. 

VAŞANMIŞ 
-

r-------
Meyhane-
ler tahdit 
edilecek 
---·---

YeşHay hüku· 
met nezdinde 
teşebbüslere 

giritecek 

İçki imalinin de 
tahdidi iıtendi 
Yeşilay cemiyeti umumi 

merkez heyeti fevkalade bir 
içtima yaparak muhtelif mev 
ızular üııerinde konuşmuşlar 
ve bazı kararlar vermişi.erdir. 
Cemiyet, yardım ve müz~llıa
retinden dolayı Büyük !Millet 
Meelisine teşekklir edilmesini 
ka~arlaş!ırdıktan sonra son 
günlerde şelhir ve köylerde 
görül.en rakı saııfiyatının art
mas1 kaıış:ısında. hükumete 
müra.caati k~fuul etmi.şfu. 

1 
Yapılıa.cak müraeaatle hü

kumetin icki imalini t•hdidi 
istenecek ve bu suretle rakı
nın yaptığı tahribatın azal-
ması yoluna gidilecekir. Kon 
grede merkez binasında bir 
<G<'nçlik okuma saJmıu, 41-

çılması da kararl~lmış ve 
iİbrahim Zati Öger ile Fah
il'ettin Kerimin lblrer broşür
lerinin halka dağıtılması mü
nasip görülmüştür. Bunlıazdan 
başka büyük bir ekseriyetle 
şu iki mühim karar verilmiş
tir: 

İçki !elaket:ı:edeleri için bir 
dispanS€r açılmalıdır. 

1 

Meyhane ve içkili eğlence 

yeri.erinin tahdidi için teşeb
büslere girişilmelidir. 

Rakı imali için M acaıristan.. 
dan ispirto geti:r!lecek 

Türkiye şeker şirketlerinin 
son zamanlarda in.hisarl.ar i
daresine, eV'·,,Jki senelere na
zaran rakı imali için >az mill'
tıtrda L<pirto verdiği öğrenil
miştir. Bu yüzden inhisarlar 
idaresi başka membalardan 
ispirto teınlni cınet·ne gitın.i§ 
tir. Bu arada 'Macaristandan 
ispirto getirtmek için teşeb

büslere girişilmiş ve müzake
relere başlanmıştır. 

Gelııcek i~Lrto t1e rokı ;.. 
mal edilecektir , . 

Japon heyeti An· 
karaya hareket 

etti 
Evvelki akşam tayyare ile 

Berlinden şehrimize gelen Japon 
:heyeti dün saat 8,40 da Yeşilkıöy 
'hava meydanından Ankaraya 
hareket etmiştir. Ht'yet Berlin
de Japon lhüktımeti ve bahriye
sini temsil eden Amiral Namu
ra il Roma JıüJ.nlmeti Tıezdinde 
ayni vazifeyi gören· Amiral A
ibe ve yaveri Tamuguti ve diğer 
memUclardan müteşekkildir, 

iKDAM 

HAFTANIN 
ŞAKALAR/ 

Stalingrad harbi ve 
Radyo muharebesi -------

Vişi'den önce gelen bir neşir vasıtası-
y eni bir ceza ıistemi ve tatbikatı• 
Alman kayıpları hakkında Hitler mi, 
Peyami mi doğru ıoylüyor ? 

Dün,gareteci kula.ğmın. tıl
>ıml.ı dehkliğine inanan 

safdil bir dootum, benden, Sta
iingracl.ın alınıp alınmadı,ğıni öğ
renmek istedi. Bu sorguya mu
hatap tutuhınca, bir sual de ben 
ona sordum: 
•- Stalingradı alıp almadıkılari
nı merak ettiklerin kimlerdir?c 

O; yüzüme acayip acayip ba
kınca manasını aıılıyamadığmi 

sezdiğim sualimi şöyleee tavzih 
ettim: 

ar tecrübler:nde •Kobay. ye
rine kullanılmalarını istemiş te 
olabilirler ... 

Fakat, bir kere esasta muta
bık kalındıktan sonra, bu .Ce
miyete fa)ıdalı olan tehlikeü hi.z 
metler. jher memleketin kendi 
ihtiyaçlarına, ve şartlarına göre 
tayin edilebilir. 

Bir ~n için, bu usulün bizde 
de muvafık ıbulundu.ğunu tası.v 
vu~ edelim: O takdirde biz:im, 
idam maihkümlarna verebilece 

•- Stalın
grad cepl:ıesin 
de, sade or
dular değih, 

ajanslar .da 
döğüşüyor ... 

r Yazan : -"\ 
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ğimiz .cemi
yete fayıdalı 

tehlikeli hiz
metler ne o
labilir?. 

Ordular arasında ~en kavıga
nın kat'i netkesi ,henüz malum 
değil. Fakat, mlbver ve demok
~asi ajanstan arasındaki çetin 
ça,op1!;mada, Stalingrad elden e
le geçip duruyor. 

iBız, ıStalıingııad ha~ml.aklı 
muhtelif ve birbirine :zıt lhaber
l.er arasında hakikati bulmak is
tersek, gazeteleri, bu ha..pte e
dindiğimiz tecrüıbelere göre ()o 

kuma!ıyı2l: Bu tecrübelere gö
«"e, -ve eğer m.iıbıver orduları. 
Stalıingrat şehrini alabilecekler
se,- oraya, ewelı3. • Vişi> radye>
su, sonra, -bir<'r hafta fasılayla 
ve sırasile- cOii> ajansı, cStefıa
ni• ajansı, .D. N. 'B.• ajansı, 
cAlman salıahlyettar m®arıllı., 
cAlman resmi tebliği., ve niha
yet ... Alman ordusu girecektir! 

Bu itibarla, sen gazetelettleki 
telıgrailan bu şaşmaz ölçüye vu 
rursan, Stalingrad şehrinin şu 
andıa kimlerin elinde olduğunu 
bana sormadan v.e kendi keııdine 
bulursun! .... 

Dostumdan ayrılırken, ilave 
ettim: 

c- Az kalsın unutacaktım: Şa 
şırmamak içiın ·akhnda !bulun
sun: Bu sıradaki yeri, Vişi ra4-
yosundan evvel ,gelen bir neşir 
vasıtası daha vardLr: Üstat :Erk.i
let! .•• 

• F ransızca gazetelerd,, oku-
duğuma göre, Amerikan 

'lıu.kukçulan ortaya yeni bir tek 
lif koym~lar: Onlar, idam mah 
kıı'.ımılarmın. ö~düriilıınemelerini, 

ve cemiyete faydalı olan tehli
k.:.li !hizmetlerde kullanılmaları
nı istiyorlarmış. 

Acaba, bu ..cemiyete faydalı 
olan tehlikeli hizmetl.er• neler
dir?. 

Gazeteler, bu hususta okuyu
cularını :li\yikile tenvir etm.iyo.r. 
Amerikan hukukıçuları, idam 
mahkumlarını, tıbbın llıbe>ratu-

Sizin ak
lınıza rıe gibi i,><ler gel
diğini bilemem : Benim aklı
ma gazetecilik geliyor. Beğenme 
dinizse, daha münasibi de var: 
Futbol hakemi olsunlar! ..• • S ~· k:lemokrasileroen bi-

rısı: 

•- Mihvt'r bu llıao'b~ v~ 
insan kaj'J'plarmın ıbü:yıiilkl~ğü 
yli'1.'iiııden ika;ybedeceilı:! ..• Şelk -
linde 'bi:ı- id>diaıda burunmuş gi:
bi, Bay Peyami Safa, Alma.~ za• 
yiaıtmm !büyün olmd:»ğmı W'oa
.ta çalışan eiddi bi.r fikra ya7lll1:ış. 
Omm bu fıık<rasına göre, AJ:mar. 
ord:oounun verdil'\li zayiatın azar 
mi yekunu, yed' , r..i'lıayet selkiz 
yüız ıbln iillsa.nın içiııdedıir. 

Peyami, bu yekitnu çikardılk
tac. sonra, terlerini sil ip demııcikı
rasüere döhereık, ve onları yine 
!kıeııidi söyledıkleri.nıiıı akısiın!i id:<lia 
etmiş sayaTak; 

•- GöııüJ.üyıor ikıi, dty<>r, Mih
~·erin :ııMır..ı baŞka sahalaıxla ara
mw lııi:zmı: Zi:ra bu yol kapalı-
dır!• 

Ha\buki, Alman ordusunun, 
• Belçika, Hı>landa, Fransa, N!OO'
'Veç, Yugoslavya, Y unar.ilınan, ve 
Atı.anıti!k ilıarplerile, işgal a]tın• 
daki. memlekretle1'de du:rma.dan 
devam ec1ıen ge!'Jllalar, ayalklan
malar, su'Jkastlar miist€Slla - yal
nırı Soıvyet Rusyada, on beş ay
danberi, asgari u2:!J11.lı$1 Ilı ıç biır 
:za:maın 2400 lkıUometreden aşağı 
ti.üşroemiş bil" eeplı.e ıüv.eriooe 
d.öğüştıiiğiia1ü düşünün. Ve yal
nın bu mülıhi.g !harpte, - Alman.
far hesabır.a azami derecede niılc
b.in. bir tahrrı'nle - cephenin her 
kilometresi.nde günde asgari ilki 
:r..efer öldüğünü forzedin: El3iır -
ler, yaralılaır hariç olmalk üzere, 
IJ:>ulacağınırıı yelkfuı JblT günde 
5600, - ve aıyları otuızar gı'.ir.Jden 
llwsaplamak şartliiJ.e _ 450 gü.nıde 
de tam ~.520,000 ölüdür. 

• P eyaminin buJduığu ır<ı!kmn-
dan çok üStün olan bu ye-

MÜTHİŞ MACERALAR İra ateş içindeydi. Hemen o
daya aldık. hk tedavi olarak ne 
yapmak lazımsa ~ptık. 

Bize anlattığına göre, i:ş bul
mak için ne.reye başvurmuşsa, 
kimse kendiSini kabuL etmem~. 
cÇok ihtiyarsın. İışimize yara
mazsın!. demişl-er. O dıa, tekrar 
tıapisllıane,ve ci'Önmeklen başka 

'are olmadığını diişlin.nü.ş. Şiın 
di biltün ateşine ragmeıı. yüzün 
de hapiShaneye d<.inmü~ o:mak
!an mütevellit •bir sevinç okunu 
yordu. 

ALLARIN BELASI 
Gerçe hapi"hanenin içinde 

ben de çok serbest bir adamdım. 
Çünkü d~ktörün hususi kıalibi 
bulunuyordum. Hatta maıhl,.-fım 
kırın giymeğe mecbur oldukları 
çi:zıgili ve numaralı gömleği bile 
çıkarmak için bana hususi mü
saade vermişi.erdi. 

Marala tı o gece hasta.hanede 
misafir ettik ve direktör ertesi 
s&bah kızına habe,ı: gör.derdi. 

Haber göndermekle beraber, 
Maralattn kızının hapishaneye 
gelişi b'r oJ.du. 

Genç kız, kendi evin.o iinline 
karlar gelerek. iki kuş veren ba
baonı tekrar görünce, deI'hal ih 
tıyarm boynuna sarıldı: 

- Ah, babôc,ğım, babaotğım! 
dod!. Neden eve geldiğin zaman, 
kim o:<luğunu bana söy1eme
d:n? 

Doiath.ğı kollarını çözemiyor 
bi&lıkis öyle şefkatle sılayordu 
k\ ... 

- Bak bana babacığım. Ben 
sen:n biricik kızınım. Senin Ma-

Yazan: 
:AL iENINGS 

rın ! Ah, bilsen !her zaman bir ba 
bam olsaydı diye, Alla'han nasıl 
dua ediyordum? Kim olursa ol
sun, fakat yeter ki cBenim ba
bam olsun!. Neden bana 'hiçbir 
şey söylemedin? 

İra 21.faralat tarif edilmez bir 
sevinçJ.e genç kıza bakıyordu. 

Marinin küçücük narin ellerini 
iri avuçlarının içine aldt. 

- Dora, dedi, ben seni her 
yerde aradım. Buraya g<!!ip be
ni bulduğuna o k.qdar memnun 
oldum ki ... 

cAllahın · belası• ~i;zünde 
müsterih bir tebessüm olduğu 

halde, başını yastığa bıraktı. 
ilelki o iri gövdesine rağmen, 

içindeüi heyecanın azametiJJe mi 
dayanamadı. uedir, son nefesini 
verdi 

Tefrika No. 37 T Ü r k ç e 1 i : 
'.fUAMMER A L A T UR 

Öldükte sonra dahi, hala o te
bessüm yüzünden gitmemişti, 

roEÇİ F10LEY 
İşle böyle vüzlerce ve yüzler

ce Dik Prasys'ların, İra Maralat 
!arın hayaletleri Ohyo h~iSlıa 
nesinin duvarları arasıncia dola
şır, durur. IBu hapishane hücre
leri binleııce fo.cia, sefal<'t, -ıztı
rap ve mihnet 'havasile meşbu
dur. Bu mahkümlar içinde deU 
olanlar da çoktur. 
Hazır elim değmişken, bu ya

şanmtş mülllı.iış maceralardan !bi
rini daıha anlatmadan geçemiye 
ceğim. 

!Bil Porte~ hapishane anbarı
nın kiıtipli.ğine tayin edll.rnişti. 

B:.ı vazne h~'PiShanede herkesin 
göz diktiği Nhat bir işti. Çünkü 
Lu katip, şehirde hapis.hane 

hesabma alış veriş yapmak için, 
dört duvar arasından çıkıp şE'h 
re inmek mazlhariyetine malikti. 
Hangi mahkum böyle lbir saatle 
te kavuşmak istemezdi. 

Bil Portei: bana diyordu ki: 
- Evet, doğrudur, benim ye

ni vazifem 'hakikaten gııpba edi
leeek kadar iyi ... mr d~fa yazl
hanem pencereniıı keıı.annda~ .. 
Dı§arısını sey<edebiilyorum. 
Dosya dolaplarım, raflarda kitap 
!arım var. İstediğim kitabı oku· 
yabilirim. Şimdi bir şeyler da
ha yapmak istiyorum. 

IBi! Parter lhemen her akşam 
1lOSta odasma gelir, Raydler'i Vi! 

beni ziyaret ederdi. Ga'Zt'lelere 
yazdığı yazılan bize okur, soru-a 
dereden tepeden ı;evezel.ik eder 
dik. 

!Direkt<örlin odasına gelen zi
yaretçilerle de temasla bulun.a· 
biliyordum . .:Sazan buraya yük
ı;ek devit'! memurları ve tanın
miş politika adam.J,1n bile geli
yordu. 

IBir gün IDarbiye: 
- Böyle maruf zevat ııizi zi

yarete geliryorlar, demiştim, on 
lan kanşılamak için de, iyi gi
yinmiş olmak lazım ... 

Direktör bana dönmüştü: 
- Hakkın var, demişti, terzi 

haneye git, kendine güzeL bir 
kostüm yaptır. 

O galiba iyi dikilmiş. temiz 
hapishane kostümünden bclıset
mişti. !Fakat ben 'bu sözü kendi 
lehime telisir ederek, Lacivert 
renkte şık bir sivil kostüm y:ıp 
tırnuşhm. Hatta dire kör istese, 
'lıapishatıede kendisine bunnan 
~k kostüm yaptıramazdı. 

(Daha var) 

ıo - Exı;üL - ıuz ------
Gıda mad- [D·IS PôuTIKll 
desi fiatları Amerikan 

. Ordusu 
yükseliyor ____ , __ _ 
Belediye muka• 
yeseli bir rapQr 

hazırlamağa 
başladı -Piyaıaya fazla 
gelmiyor 

mal 

!Belediye iktısat müdürlüğü 
günlük gıda meddeleri fiatlan 
iLe evvelce t<'sbit edilen azami 
sa . ış fi-atlan '"" kara!borsadaki 
fiatlar arasında mukayees.ler ya 
pa:ı bir rapor hazırlanmL~ttr. •Gı 
da. maddeleri piyasa fiat 1 arı ile 
eski karaborsa \.·e bugünkü ser
best satış fiaUarı Ye muka~'e
sesi. adı all..:nda hazır!.man bu 
rapor b1'glinkü serbest ıpiyasa
nın eskı karabors&dan yüksek 
olduğunu göstermekte, ayni za
manda mühim bir (Not) uda ih 
1ivıı tmekt,,dir. 

(Bu (Not) ta fiatlann yliksek 
olmasına rağmen istihsal lböi;ge 
]erinden şehrimize pek az maL 
geldiği 'k&ydedilınektedir, !Bu 
v~ziyet böyle devam edecek o
forSa k.ı,ş mevsiminde şehrimiz
de gıda maddesi stoklarının :pek 
mahdut ola.cağı ,.e neti.ce itiba
rile az gelirli vatandaşların piya 
sacla hem istedik!erini btı:larruya 
caklannı, hem tle bulabilecek
leri zaruri ihtiy.a>ç maddelerini 
pek yüksek fiatLa satın almak 
zorunda kalacaklarını göstermek 

Belediye iktısat müdürlü-ğü
nün raporunda diğer maddele
~ !n de bu .şekilde mukayeseli bir 
cetveli bulunmaktadır. 

ikfıne göre, meslek<laşımzzın yu
karıya alıdr.ğınıız cümlesiTJ n so
nı.ı.rıcu lkel'.imt'lerjr.i, şu ş6kıle so
lkarıılk hak.ilkate uyıduralbiliıııiz: 

•- Bu :;t>I kapal:d!I': Falka:t ... 
Ölıüılerle! ...• 

Hem Peyami, o ye'kfınu çılka· 
· il'llf°k(ın, AJ.ınan kay'Plan halk • 

landa, biuızat Ahnanlaır tw-ad'ın
dan ver:i.l<'n anah'.ımatı unuıtmuş 
olac<Jk: Çünlkü benim h<:ft;ıdadı
ğını.a gö-re, Fransa "" Polıolll)'a 
harpleriıı.der" oonra Hiıtlerin şah
saııı bilılird;i'i • kayııp .ıniikıtannın, 
ve IJ:>u sonıuncu haıı:ıpte, Gölbels'in 
ölrli.lkleri.ni holber yerdiği Al -
m:ıırJann ye~il.nu biıle, Peyam.f
nin çik.ard.ığı TaKa'ITldaın ıfuıtümifr: 
Yani Alınan popagarudab-ı, Peya
miyi yalancı ç:lkaırııyo:rdu! 

Bu garip tezaıt, ba,n.a, yıine Pe
yami:ıııin geçcn1erde eı'.mdı.rğum 
ibiır lba~ f.lkırasını !hatırlath. O 
f:Jkraıya göre, ili..otlııt Hıüıseyin Ca,. 
hiıt Yalçır., Lon.drada, Parliımen
to toplanıtııım<la Çörçil'iın nuıt -
kunu dinDtrcı:r, v<' !cide lbi.rtde 
alkışl.ıyıormuış. Bir aralılk, yanın
da ıbu!ur.an Albidin Daıver, ken
di@nıden iııgi.lizıce rJ.J..ip bilmedi-
ğ!ni sorunca, Hüseyin Cah:it gıl-
ya., şu cevabı vE'l'mi'.ş: 

Ya.zan: Ali Ke'Yluı.I SUN\IAN 

A merikada11 İnı:-ilter-eye 
yeni kıtaat gelmekte, bu 
Atlas Okyanusunda. Al • 

ıııan tabtelbahirleriniıı m!iuaka• 

' 

lıltı isted.>k.Leri ııilı>L sekteyç uii; • 
ratanıııııl.ıklınma bir delil olarak 
gös~rihnı:ıktedir. 

iugi:lterc ile Amerika, Ame -
rrka ile İngiliz imparatorlu~ a
ı·asındaki münakalıl.t feke uğr-ıı

tılınadıkça Ang,lo-Sakson tarafı 
iç.in bu harbi .kazanııııak ümitlo
ri sarsılmıyacakltr diye daha 
başlangıçta hüküm vermiş o
lan lııgibilerin bıı hüküm ve ka
naatleri ise değ!oimeıniştir. Bu ' 
harpte çabuk ruııvaffakiyet gös
termiş \'ası!Rbrla ne işler görü
lebileceği anlaşıldı. FakM: kara
da insan kuvvetinin, el> silah tu• 
tan askerin .loymet ve ehemmi
yeti hiç bir zaman münakaşa ka
bul eder ;:ibi olınalllJşt,_ Bu harp 
çı-kın:.dan C\~eı or!·ı!ıkta Uı..ün. .. 
tü. \'etel! baz1 .al3.11•~tler eksik 
değilıli. Aı·rupıının er ge~ bir 
harbe sürükleneceği enilişe9 bü 
kıilm sürıı1cğe başladığı seneler· 
d<ı Avrupalı askeri mfrtchass:ıs

lar da gelecek harbe dair tah -
ıninler yüriiıtmeğe başlamışlar 

dı. O uınau hep yeni harp ve
saitinin lüzum ve eheınmiyetl 
münakaşa ediliyor, bunlarla el
de edilecek seri muvaffakiyet • 
Jcrin derecesi öl-çiilmek ;,,ıeııi -
yordu. Lakin son sözü söyleye • 
cek olanm daima insan kuvveti 
olduğu kanaatiuden hiç ayni • 
ımımış ıtılan tanınmış bazı Av
rupalı askıeri muharrirlerin de
dilderi -bu harbin dii1lüncü se
nesinde de kendini daha iyi is
bat etıniıitlr, O asl<eri muhaTri'.r' 
!erin isinde bu harbi görnwt!en 
dünyadan gitmiş olanlar vardır 
Bugün sağ olsaydılar belki biır 
çok tahminlerinin 939 eylfılün • 
den.beri ııa~ıl yanlış çıkmış ol· 
duğımıı göreceklerdi, Liik:in asıl 
harp yapacak oLın amilin • ve
sait ne olıur,;a olsun - gene insan 
kuvveti olduğunu, karada dö •. 
ğüşettık .kuvvetin harpte asıl a· 
mil olacağını ruüd:ı.faa cl:nıeklo 

yanıhnadıltlannı göreooklenli. 
•Ameli> olmakla şöhret kazan
mış olan Amer.i:kıılılarm bugiiıı 
büyük bir loara ordusu vücude 
getirmeğe çahştıkkın da btmlBl 
filiyattaki misalidir. 

İngi:liz tarafının verdiği ma 
lümata göre 940 senesi yazında, 
yani Anupiıda Fraıısanıın ma • 
lfuıı şekilde yıkıldığı sıralanla 
Birleşiık Amerikanın ordusu 230 
bin kişiden ibaretti. Ondan son
ra, Ml sonhııJıanııda ise Ameri
ka ordusu 1 buçuk milyona ç:k
nuşhr. Bu ordu iyi ye~tirlmiş 
malzeme ve vesaiti ona göre lıa-
2ırlanmı.ştı.;. 

Bu senenin başında, yaıtl ikni
cikanun 942 de Amerika Har
biye Nazırı haber veriyordu ki 
ordu isin yeni rıl zarfında 3 
milyar 600 milyon dolıar srafe • 
dilecektir. Yeni kaıııl.ila göro de 

•- Haylll', inıgılizce blbniyo • 
rum, fa.kat Çörçil'in r.e söyliye
ceğ:iıtl bi.JiJy<lrlım: Ber.iın ımaka- , 
leleıirn.i dh."Uıyordur!. .. • 

18 yaşından 64 yaşına kadar her 
erkek hsrp işleri için lii.zum gö
rülecek yerlerde çalı.şıno.kbı mü
kelleftir, Birleşik Aıneri.kanm 
hazırlığı 7 milyon kişiEık bi:r ~ 
du viicude getirmek içindir. ". 

A vrupada ikinci bir cephe a
çar:rk Almanya iJ.e uğraşmak 
ve Rusyarun yükünü haf:flet -
mek hususnııda esas itibarile ve
rilen kararın bu sene zarfında 
ne vakit ıtatbikine geçıleceği 

düşünülüııken Amerikanıı böy- 1 

!e yepyeni •bir ordu ile, her su
retle ha:ırlanau blı k:rra kuvve!J 
ile kendini g&.te"'ceği giiule • 
rin de geleceği Amer'.kalılatt9 
muhakkak sayılmaktadır. Bu hııı 
bin l.aşlangıc:ndanberi ge~'rdiği 
safhalar az cok hatırdadır. Bıış· 
langı.çta muhariııleriu b:rbide -
rini şu veya bu >asıtala.rla mağ· 
!Op edebileceği tö;.JeniI•keıı ka· 
ra kuvve11eriuin ne derece el· 
zem olduğunu hahrlatanların 

ded'iii sanki p<'.k de diulenmi • 
vordu. Bu lıarbni döııdüncü se
nesi ise a~keJ'.Jilt (01rihiniıı bir .. 
leştirdiği hakikıılkrin doğurd-ıı 
ğnnu çok iyi r.nlatmı~t:r. DöğÜ" 
şen '"ast lalar ne olur ·a c.·1:sıtıt 

döğiişttek yine inrnn olac• ktır· 

J-:filiscy.fııı Cahl& n demClkır:rsile
ıre fazla serr.patıisine taı'~ıJar., bu 
şa!kadan cesaret bıulaırak, ve 
b:i.rıı.z evvel m-Jaftığımıız teızaıt -
tan :ilham aları:lk, şiımrl'i !biz de, 
Peyaminin fLlc:asım, şöylece tan
zıi!r ~liın: 

Birgü.ıı, ,Peyami, Hit!.er t • ra -
fmdan radyoda sö~·lenen ~ir nut.. 
J..'1.t denil:iyGr; ve hey~antlan a
deta baygmlıklar geçiriyor, şa
şılaeak G.erecede öfkeleniyordu. 
üstadın, Alman devlet reisine 
karşı büyük sempatisini !bilen 
dostları, bu öfkeye hiç bir mana 
verememişlerdi. Nihayet, daya
namay:p. keııdisiır.den sebebini 
wrdu!ar. Peyami, hiddt'tü hid
detli soluyarak 

•- Nasıl 1nzmıyayım. dedi. 
görmüyo~ musunuz, makalele
rimi!. Tek:z.io ed'i)"Dlr !." 

l lll oçuıc HAllRllLER 1 
* !Kaymakamlıklara yapılan 

bır tamtınde börek, simıt ,.e ben 
7eri gıda maddelerinin yapıldp 
satılmasının yasak olduğu, aksi 
sek.ilde hareket edenlerin ceza-
1:.ndırılması ııerPk~ifıi bcldıril

m~ti.r. 

* Yakında şrnr•mize Kar' 
mamüLiıtmdan '-üll'~ctJi ıı•k~"' 
da sadeyaı"ıı ·g·El<."Cr •.i lıab - ,.,... 
rihnektedir Yağ p·va,as !' ıı oi' 
raz ge\'·.şeyi.p f·atlar~n ö.ü 11ce:·.zt 

ümit roilmektedır. 
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Yüz bin tonilato Varnada Sovyet Galatasaray buglin · 

SAYFA-J 

tutarında 19 konsolosluğu Maçlara girmiyor ~:.~~!:~::Ul~::;~d:) Otomobil yerine eşek! 
g C ffi i b 3 f l r t l d ı taarruza ug" radı .. ------ ,.e nıüverrihinin elindeki bteın Şimdi Bursantıı Çok.irgepala ·-

---··--- ---Dl'---
~imanlar Uç gemi· Kasa soyuldu, mo· 
Vi de torpillediter bilya tahrip edildi 

Berlin 19 (A.A.) - Alman m
duln B~"lkumandaJ:lığı tara.fın
d a.'l nc~r!.'dilen hususi teblıiğ;: 

Alman denizaltıları çeLin mü
cadeleler neticooinde Kar:t ıp de
ıüııiın!de Afdka önlcrir.de, Saint -
Laurent 'körfezinde ye şimal burı 
der; ,zinde ·hepsi 100 n,;n tonluk 
19 gemi ile Mr mavnayı br.~ıt • 
ın1sk10dı r. 

i gc-ıni de tmpillcnnıişıtir. 

Alt,•ANLARA GORE 
(Caş!a'afı 1 inci s•lıifode) 

fti:!ıı! .1~~t' rr!u,arr~r.;: <> ı :t nln.aın 

p:ı:,·aLH'&İ 15 'nı{~1ı-·~ {~er·n-.. .... e blck
lı \'.Zl r ıi,:!'•J.<li..«( .(·'a>ı:;: :dr. !Ba 
inı :ı.:-tıl~. ı.:ın yanıltı ~1~<·,·ı." .. ı~e b-z~ 

]! "\'.ı' zik,.;z.ı'.dı y<h•l:..:raa.n g·.ı~Lnl·k

ıtc. f\~·.,,g;..h~r gay·et ~ .n.a~ .. 
iıe-nın4t:ı·. Bu -W.bıklınl:i. nı.e-vzılrr-

<lrn ıiçi.ı. t"r.-ıi 4lhc.hr. Aiı.·)~an p=yad-e 
rnüireL.:::1cı~ bu mc ı· ... il:e_ı.i bir bas
kın!a il~ gı-çi::·.ıi~t:c. jfC~unı.:..-~ c;v
•vcl ibul'a-s-1 bir bo.!şt"'.--k. O!-duaunun 
kt.•,rnu._U heyel~r::;a .h-.a.r!lrgalu va-
2'ifcı$in\ görii]'Oı'Clu. Bu orc:lur:.'lH\ b:ış-

1:<•:-ı:u~mı ftll:I dcJ..;,.i}::ıda ka(':na~ 

[l'ArvII~ü. M1ı.ıı~-u:'. 1.i'a.kaıt ku.rma~ 
rrist olan bir &&bay ~ ôiğel' koın1.1-
1-ı.nhk. eırb:t,vbrrı ~1r e:ı~;m.~:,,..r&r. ---
Türk • lngiliz 

dostluğu ' 
(Baş 101-.oü birinci sayfada) 

fa güıel rr<atı'kanelerinde bize 
b:r >:•Y zıya.teli v<'1'1Diş olan bu 
zat bir kaç mühim gazetenin 
'~ib:dir. 'Bir aralık yalı ile İ"
lanbula da gelmiştir. Eşi bura
da Türk - İn giliz dostluğu için 
~ok i;alı 0an .kibar, zengin \'e nü
fuzlu kr.dın!.ardan bir'dir. 

Sir Persi Lorenin bu ziy•feti 
bir gece önce General Skorski
nln de bulurıduğtt Polonyalıların 
ziyafetinin verildiği ayni yeı·de 
icli. O ziyafotte de an'anevi dost
luk(.an ba"hsedilmişti. Fakat Per
si Lorcni11 ziyafeti resml dağil, 
hususi olduğu için çok•daha sa
mimi oWu. 

Türkiye ile İngiltere arasında
ki münasebetleri gerek ~imdi, 
gerek har;pten sonra da çok tak 
takviye etmek esası uzerirde 
hususi surette .konuşul,du. Bu 
mÜ'Dasebetle, Leydi Kemsley 
sefirirnizden son derece takdirle 
ba.hsett.i .• onu asla değiştirnıe
yiniz, daima burada kalsın ve 
dostluğumuz için çalışsın. dedi. 

Rauf Orbayı 'burada herkes 
SE'Viyor, ve takdir ediyor. Dün 
konuştuğu Kanadalı ı,nbaı;ı'.clan 
tutun, temas ettiği Lordlara ka
dar bu eski 'fürk deniz;cisi İn-

' g'.!,lel"e\lin kalbi.ili fetlhetm:şlir. 
Tü1'kiyenin takip etti~ dti.rüs 
siyaset burada her düşünebilen 

adam tarafından büyük anlayış 

Ye takdir görüyor. Bunda sefi

r imizin çok büyük hissesi \'ar

dır. O Türkiyemizi tam ıbir liya

katle temsil ediyor, İki gün ev

Yel ecnebi matbuatının mfunes
smeriyle konuşurken de gaze
l.€ci\erin hep.si -0ndan hay>'an
lık!a bahseWler. Türkiycnin s>
yasetini ve isteklerini )Jiz de eli
ınizden geldiği kadar herkese a.'l 

latarak \"azifemizi ya.pıyoruz. 

Bu bakımdan seyahatimiz çok 
faydalı olmuştur. Bazı yanlış 

düşünce \"e propagandalao" ön
lemek imkiinı hasıl olmuştur. 

'l'ürkiyenin l'u.günkü 'iyaselinin 
İnoiitere icin de faydalı oldu;ğu 
bu~u pek 'takdir edemiyenlere 
<le anlatılmıştır. 

Vefat 
Do•»a.ı"J"l"rı J;ıonı~ta.nı n"ltf"ı~ıum 1'a

h ı b<:"Y t"&'ı D~ Recai '113.ıi:ı.!r Bu:rak, 
l:ıryare b1.ı.ş J\~:h.isti Fe:-ld 'l'ahir 
B;Jr,iilJt ve R~m Rr.itl.Q. Twtblr Dlr 
..ıgı.n ıa.ınr..elr•ri Bay.an sa=rae T..ı.ıhlr 

B ·~--t el.un aır;ş:iıın Al!ahın &·:..hmc-ti
tııc ka ~m'lı.·;.tUır CEr. ,.,,., yar.ı.nki 

ı~·tasi günu f_' .. ~-;:Udc :"'<ln Kopta.n 
~'fl'Sıl.ci ~·i.eı·inrl.en JcaJ..dırı!n.ook, 
t''"'nı.e •1aıntaıa öğleyi 1rtlr:te~b Us.. 
'k Jod: .'d:i. 'Y.enioaırnide k~- ınecak ve 
ll:araoıu.onen uıe.ııa.:ı!J.ğırıa t<>vc1• edi
·roeı..lir. 

Alkr:o.ba v~ ood•l«rm mer::<>:rne çi· 
'\"f1!t g,~ """!~n ın:cd11Jrr .. un va
&i)r<"ti llN.iaaaı.nda.ıt'"l ı r. 

M116kowı, 19 (ı\.A.) - '.l'a&< Aj&ll
sı b'.}dirj.yor; 

15 Eylül günü ünil;[ıotına!ı ve ri
,.a o:ıızı bul.gar ıpo~ memuı ... rı ile 
~U Uılk.ı.ntınıa n1ensu.p lkiı11.sıelr·r
den uı:iitekkep bir grup \"e.ı:na~dıfiki 
Sovyct lk:oı'\LSIOloohıo.ıııcslı1-e l.rEıet:.m e.. 
ti•:<ılt siliılıl:a 1.E-hci.'l eımı<~< sı.-~tile 
kaı._li"~rı IGOYtntışlar ve Juobilry?;yı t>ah
ı-ip ct...ı~i .. Ierdir. 

So·\'y-e,t hlif~C~md~n!n B~·,1 Q.u·:st..aın

c\:lci siyr.sl müm"6S;li M. Lavr!9ef 
bu i~ı;.d".<>cyi bul.gır hükiırn\"t n("Z\):'.n
d(' ş"ddktle prote.·to etm;,ı.;.ı:. 

Den izaıtı tehlikesi 
(Baş tarafı 1 incide) 

altlarını kıyı sularımızdan dişa

ri atlık, !kat onl:ırlla açık deniz
de de mücadeleye noecburuz. 
Dc:ıizaltılarla mücadele için bü 
tün te<lbirlerimizi bir araya top 
brnış bulunuynruz. Gitgide ba
tmlan Amerikan ye müttefik 
~emilcri tutarımn o derece aza

Jaıcağı kanaatindeyim ki, düşman 
deniızallıiarı arlık Birleşik Ame 
rik.a 1;,e müttefiklerin arasında· 
k; muvaselıe yollan üstünde lbir 
tehlike teşkil 'edemez hal<! gele 
ceklerdir. 

Bununla braber cGi~ide ve 
>amanla. kelimelerini kullandı

gl!Ilı kaydetmenizi de rica ede

dın. Denizaltılarına karşı mü-

) 

cadel<! uzun ve güç olacaktır. Sü
raUi neticeler alınması beklen
memelidir. $()11 zaferden evvel, 

hayli güç başka meseleleri lıa\. 

!etmek me<!buriyetindeyiz. Bun 
!ar da, haııp endüstrimiz için ge 
rekli ham maddelerin tcıplanma 
sı, gayrellerirnizin müttefikler
le birlikte tanzimi, Rusyaya yar 
dım yapılması \fe tecrit edilmiş 
bulunan Çine devamlı mal.reme 
ve mühimmat ııevkiy·atı mesele 
l<!riclir. 

Alh·•· T(noks, !Birleşik Ameri
kanın son zafere kadar müc~de 
leye devam için sarsılmaz aıJm 
ve kararınıı teyit ed<?rek d<!me
cine son vernıi_ş ,.e Amerikan 
lejy-0nu üyelerind.en, zaferden 
sonra. müstakbel nesilletin ar
tık kan ve~gisi ödememeleri i
çin dalha iyi 'bir dıi.nyanın .kuru
luşu işine ıniizaharet et.roelerini 
istemiştir. 

Ticaret Vekili
hita besi • 

nın 

(Baş taralı 1 iuci sahifede) 

!ıeT, tiaare't odaları \"e borş;ı.l.a.r~ıa ma
h.aıllı <i-"'vle"~ ot.ortt~'l,l .en gen~ ""'z.i-
1le ve salt.hiyet.t.eı'.le tcıç!i~:z ı d."!1'n;ş 
bulunuyorlar.• Son sc-yaıhoı:U.mdc bu
mın ı',fi neıf.lcr•ler "·errr.-ege W~!e.(1Jğl 
ümidi. benciı;: arttı, 

Ticart \-e p:Yas~ı .id.a.re .c<l.ünler 
vaıUa.nıs~'fVerltk gITTterc-re.lk ıh:ı'.ltın gı
d;ısıaı ·ve ihtiyıaçla.rını ca~ı ' 1:lya
o..ıılc şeiki!tde ha!'Cket etmek 11ı:ıccOut'i
y.et!ndccHrler. Bu tavsiyen çok {)l.!li

nim ıki m e-ınlok.otin her !kıöş('t;ind~ iyi 
1<aq>lıın;JC8k'lı.r . İhtiros mahsulü oJa.. 
ralt anemlrketm ,.e :r.a !ıkın 218.m.rına 

sem.ret oahibıi oJo.nlw ve <rl:rnak isti
yenI-er bilmeliOirler tki dai.uı&. men
furwnuz kıaJ:acald'ar \'il tat<iba.t1'an 
f:...rtt>!rna~acoil<1a.rciır. Meşru ka-
.z.a.nıç m-zustıınuın da da'in;a 
görl'<'Oği ve d"91e'ltleneccijo 
melidir. 

hill".ıaD'e 
b!ltn-

Jfüküıneliniz dış Ucaret mhesı.ıııla 

aa. mıu.vaz.enıeyi temin h'USUSunda ÇEr 

lışmaık~ ıır. BlteHm ki bugün bir 
OQk mÜ'bevcie1e vaGıtalreırı yok. olmuş, 
bir ça.1< pa.zıa.rl•rr l<ap::ırımıif.ıtT. Mü
n:ıilttı:le L~arı Ca pfık azıa.lmıştır. 

OOlün bu gıaıyri m:übail ı,.ıa.rt!uil'a l'ai
.ı11en lı t :k.Un1etiuiz ticar•et eçın daıtıs 

müsa.i1. 2hllinler ihtiyaı'llta ~lışı.·ıken 
1 ·a.kın -lA.-hine alınan tedb n ıS
tismnrı.nıa m..- 1.s:ıade ('1t'Wne'Z.. İııt.ıam4-
rın her tu.r UGU::nü ıcabın.da en ,.s!
d.eı'li 4-dbirleı,le lca.rş.ıJa:taıcaığmruız 
II'..t.t'ı..alı:k ı.-.ict ır. 

Bugl• ~nglbz1erl.e ili< iş ola.mi< 
12.500 tıon üzüm saıtı1ma muOatıılt 
kaur:lS btılUflıUO'Ol'tlz. Ka;!0n. ıkısm1.ru 
da so.rf etleceğ\rrtize ş'.iph-e yoacotur. 
Ümid ed yorum ki ilet,.-. rrıı!A"JSU!tl 
t.ı scrı"' çinde 1<D:eyıt1s.ı.a elden çı
krarab;1cceğiz. Bu babist de mu.talt
sl(.en ltooı!Symıcuya, ihremtı;ıl)'ll dü

$Cll oyn """ ~ vazttelfT VIU'· 
dr. ıı eı?'k"' wıııibiııi btlmell ve 7'1P.. 
ınal>t1U". sııttcı lüzurmuıı: tcll\f lie p ... 
)1JB1yı lt3.1"14ltı.ımamalı. l'Jzcunsuz v~ 
"'"1klı mal arzına 1<1t'luşm<ı.me.lıdır. 

liulla ııtıbcp r<Jktur. İh.n\dltçı da 

'--!masaydı, k<>ca Mu_stafa Ke- -~-
""'' sı • ...,. yan geluıellte olduğunu Fener bahçe Beşiktaş takım- mal. de Osmaıılı tarihine, m&h· yazan Büihon Ca!ıit, lıl'r giin sa-
muzlarını şak.ırdatan muz;ıffor ilıalı, akşam otelin önünden ka-

sokaklarında, hele Beyoğlu la

raI!armda eşekk dola~ılır mı? 
Eşekle değil, bu gidi~le galiba 
dne lle de dolaşılacağa beıız! • 
)'Gr, ıarl buguoo n kuvvctlı" bı"r k~dro bir halaskar gibi dejil, z\nci,J'le• file halinde geçmeK(<> olan <'Sek-

Q. rini şrlurdatan mağlup bir eşki- l&i lllel~di)or ''" bu sevj~ıli 

ile Fener stadında karşılaşıyor yaç~\:::::~ tarih, Osmanlı lıayvanlarla sabahleyin köylcr-

DüııJa durıuıııı dolay.lbile tra• 
vaylıınn, otdbü...Jerin hali nıtı· 
liım_ , . ., daha 'imdid<ın böyle 
ohı,.,,a kasmıdan ~oora ne ola
cağını da var..tn, düışi.i1ıün artık.. 

~-~-~~--~~~~--r-
\Galatasaray ihtilafının i çyüzii 

İstanbul l-'k mccı.çla:rıı:ıa geçen ha!
~a. başlıaınmış <>hu.asına mub.-nbii he
ımen ikin<:! bs-rt.ı bir ısürpriz çıkh. 

G a l<>lıı""f<lıY id.a "~ 1~"11 evvel!<.\ 
a~jıa.m gazetelrre gönde1'Citği bir \ıfb... 

liğılıe :Be?iltta.ş ı.•e Ferııe11baJ1ç.e i!e y.a .. 
pl'İ3.Calk olan ım~çl&ırma. işlim.k {"t

ntiyt•ct..ıkler\.llli bih;l.ı.rıciiler, 

Bu J'}fttVadi.s dün sporcu1-ar arasın
da büyük bôt' dedllwchzya oW<p ol
du. 

.İloi ı..r.t amsııl!llki ih>Hafın Sı:-
bebi ~<iur: 

bu\;ca.rru~ elde edOlOcEk lıruı1.
k'1ıı>n toob.ia~lc a~ıdır. Bu it,e d'l
i:• r Wüplerin ôe maddi vaziy<'llç
l'!M ı.>\•kal..~de mİlea;İ.rdİT, c;.ı.J"ıta.
S&r~ın nlie'V'cut mtAZ7•ım lb~oi;le 
mtvrJ'!'!t(~\e yaptığı sportif lıar<flcel
ler her zamaın ş:aqanı t.,,'.kd'fr buhll'l~ 
duğuna. göre ve bir F;:-o:ıl~ Gata
tasar~ın yc.aı,amı,,,va.cagı. \~!'.' bJ,mı»

k~bel" C"°"'iıa.sa!flCl'Stz Feonıı)ıi:ı. ~ 
. v ... amry<ıCfljlı /,ş;\<ardır. Beşllt'lılş bu 
l.ki eski· vt_>_ ezırl! rabl>'n araı..-.ınıa k::1~ 

l"l~~ ve on[ar'ln ~:ur.1\1!.yıor.t dak.l 

roller:n.(! n-.üessir Bu se-ıeye k~

dar ftnO'rlxılıçe 
ik Beşiktaş klüp
J.eri maç hasıla
tından sta&ız bu

hma.n v~ taloa.1 
tıı.rafdart fazla 

r:-.. yazan 0 "'\ ÜÇÜTI<'Ü l,i'r \'Or 
• lı!k.tır. Şu ha ,".ı 

1 
A©l llllaıro Ark on 1 tıu "'kl.i.>p ı,,..,. ... 

_ rr.an bi 1 bi r l ertın.o 
-------" muo.v~ndt', Y"''lit• 

oulunıın Galatasaray lklubüne bir· 
bir1e1ı(yı:e yo,ı.ptıkları cıaçlı;;.T~ bLr 
mikda.r .~ha. htssesi '\·.e!iir{f'Tdl. 

IBu ~ lik m:ı.çlar>ııııı. f~ 
tebliğ olun'l.n1te-n FenPrbahçe \:t.e Be
şi!rtıış klüp!.cii bı> senecıen itibar~ 

Oa~~ra.r.ı. böyle b;r otlha hi"""
si ve:rm~in .i.mkhrmz olduj:uın-u b}l .. 
dirdiler. Bunun iCae:rlne Ga1atasa-~ 
ı•aıyl.ılıı.r büt:lçel>eıinin çok yliklü bir 
ına.sı13&a dıaya.nd'ı..ı'bnı vıe stad biss~ ... 
s.i ·wıtılmeı.ınesi lı.aliocie Fen{'>ı· ve Be .. 
ş;JO;ış rradarın;a i•tirak el.mPmelı: 

ii«ı:ral"!m "'~ bil<brmiııl.eı-.U 
Bu iıhtllafı ön lıeml ık i.çin bir ta. 

ra:ftan İstanbt>l bö!~s; d' ger 1ıa.ııı.f
tan da bazı zeı,•a.t "" ir:ı.ı'Gfı teli! ;çin 
çok uy..şma.sına rağmen müsbe< bir 
n~ice aluıaıınıaıdı, ve bu surıeıtle İs
tanbul futbolu yeni ~r lht;ı.ıt.a sil
rüild~J-ıni, \ 7e bugünün en t"nlıereısıan 
ve U<irr..in ed;Q !ulbol !:ıırşıl~ 
da sıry-.ı ô~ü. 

Şimd; bu ilıt;Iarda ta-r:rllarm !Jerl 
sürciiik!'eııi nokla.inazarlara göre bi
taraf bir .lri:ikım.e var.nı$ ço.lışax:a
ğı.m. 

Feneı•b:ı.lıçe ilr B<'ef.J..iıaş slıııdları
nı.n tn'üşl.erak b!r idare &l·tmda bir .. 
Jeş<iipi[('r('k S.'1.'ıa 1"""1lalmı ıın(i1ıesa. 
\'ôyen ttkshnleri ııa;ı<et m"'11tıkl ve 
'lıab.'aiıilı! unıl ve nizaıınl:ı.ı,. ıı;gun 
ise de İırt&nb11l l'k ıncıe,· Fenertnıfııçe 
DC'!llklıo.4 t e Gal~taıo;ıııll<YJ,o diğe.-1.,._ 

•·ine ser& iruw~t ve geı""k tıı.ı..C· 
dar vr g<:Tekse mııı.d.di ve ' m:ınev1 
randıman it.'1xırl<e f~ ~lk.fır
dır. B:nıı.enoleyh Frner ve Beş,"ktaş 
birbir>Ie ynıpacağı iki.şer maçdan 
~ı'kaın has1lıaı hf-tn ımaooet.en, hem. 
de mAn.":: ,...~!ata>Sa:rayın areiarında 

ınıa ımıe<::bu.r '\-e 
muht.açlır:Or. 

Vtokü Galatasarayın b1ııırün s:ııha
o.ı ;yoalı:tur, buna. :>tod hlooeo;ı Mmile 
pıı..ı:a. ver.ıneıc m:ıntıks12 o!ıur, ~t 

GaJıa.1ıı911r<ıyın ku·;wtli !ıu.Iu.ııuşu., 

ıtaı·,;ıMıa;rlıa.rını.ı1 f&ı.\lhğı v.~ en ntıo.a .. 
yeıt diğer m1ı,aca~a.Ne :ı.,.~i km'V(lt 
ve kudıoe\t.e m<ıld rııor l uklı>r içinkU) 
buluıı-JŞU dC>layısile ona bir (m'i!sı
baı.ıa y(;ızd.,,;i) ~ği yine rruıntlk 

k•bul ettirir. 
U!:ılk lbir para ihtiLiıb. ~ ilzündieo 

bo:zu~ yilı; tutan bu eski üıç kuv
vMLi lkll!bü..~ bir oo e-n-.e-1 am.
lraşınıa;ı.-a. vası:! ol.m.aiıarıın w h;ç ol
mazsa ge:erel< lıartadarn rt.ibren m,.ç. 
la.r ~ meırJ"1<~ futbolumun 
l«ılkımn.a.ıııa yardım ~·l~"riru bek
>eın~ l..ıklomuzrlır. 

İstanbul. 19 (A.A.) - Feneı'1:ıah· 
çe ve 'Be§iktaş 1<twleı'.ndp1 l>Jı:ii
rilmiştir: 

Galıatosa:roır i<l\lbüaıi:in takttnlan.
mızla karşıl;ıoıru;ı.,.qını restn('n teb
]Jğ ~m:wnı ~=ıe öılrmen Fe
nerbahı;e ve Beş®~ lklüpJ.,rıi, bil
baes-a ilik maçlısnm iştirak ect.en ikin 
ci ik'ü-'llQ. llolti.plıe."lnin hasılat bakt
rnm.dan 2mrar görmemeleri için, oy
~•c-.Jlı: oı .... Beşik.taş - Ga1ar 
t"""'1a'y '"' F"1>0:'1ıahçe - C<>l&U.. 
S8.l1a;T ayunlıı:rının yerine Beşil<t.ıç -
Fen.etb::Jh.oe maçiGrun ~ eıtme
Qle ve bu ~~a ~ lruırvcW kad,: 
ll'Obıtr.ile iş!Ji'.ı.11.k etm('je kıara•r- v-ea
miş! .. r<!ir. Bu kArşıhışıııalaTln P"= 
hcsalıil" g•llblııoe lıir k.urııcı. vrr:J.e.-
ce.ktir. -

Yarınki ~ günü 4]k Fenerbnh
çe - BEşikta-ş A 1ıatk.ı!ınlıan ka.rşı

laşm'16ı F~e st:ıru'n.:ı.a roat 
16.30 dJ\dır. 

Yapağı ve yünler için 
Beyanname müddeti 
Salı günü akşamı sona eri yor 

Ankara, 19 (A.A.) - İcra Ve- leri teslimden imtina edenler 
kiJl<?ri Heyetinin kararı ile ha- sakkyar}.ar veya sak.lamaya \'e 
kıki ve bükmi bilıimum şahıslar ka.çırmağa teşelfuüs ed~nlerle bu 
eli11d-0ki her nevi yapağı ve yün fütere hiler<?k Y.1.l'dıın edenler 
lerin beyana tabi tutulduğuna veya bu fiilleri yaptıranlar ~O 
ve bunlara el kanuldı.ığuna dair Liradan 10.000 liı:aya k•dar ağtr 
386 sayılı koordinasyon 11eyeti para cezası ile birlikte" üıç ay-
kararı 12 Ey'lı'.il tarihinde yürür- dan bir seneye kadar Gıapise 

lüğe girmiş bulunuyor. Bu ka- mahkı'.im edilecekler ve suç me"V 
tarla tayin edilen 10 .gün.tük be- zu olan yapağı ve Yünlerin ta· 
yanname verme müddeti ıse 22 mıınu da müsadere oluna.bile-
Eyhll Sah ,günü akşamı iş saa- cektir. 
tinin nihayetinde sona erecek- El konma müduetleri, normal 
tir, yapağılar için Tiraret Vekaletin 

İklısat Vekiıletinc!en bize ve- ce 13/4/94.2 tarihinde, randım.a-
rilen inalıtlma·ta göre, beyanna- ru yüksek yaıpağılar" için de yine 
me vermekte gecikmiş olan il- Ticaret Vekıfiletince 7/5/1942 
gilJle:ri.n bu katan müddet için- tarihinde wn edilmiş olan fiat-

l.ardır. 
de beyannameJ.erini en yakın 
Ziraat Bankası şube veya ajan
larına \'e bu ajanların bulun
madığı yerlerde en büyük mül
ki amire vermel<?ri lazım gel

nektedir, Beyann~melerin1 müd 

de ti zarfında "erme)'erı.l.r !llil
li koruıı.ma kanununun !.3 üncü 
rc.addesinin 54 üncü bendi ~ '•k
müne te,-fkan 25 lira.dan 250 

liraya kadar para cezas.na mah 
küm edilecekleııi gibı, \ ne ay
ni kan unun 55 inci maddesinin 
birinci f:.kras1 hüKmüne müst.,... 
niden el konan yap~~ ve yü.n-

Latif Erenel -------
Yerli Mallar mü· 
essesesi teftiş 

heyeti amiri oldu 
Gare .. f ci aıkıadaş.Larılll'12:ıda.n LA.-

ti! Ert'1>1'• m Stimer Ba.ı1 • Y<>rll Mfal
lar l'>I """* ,razı ;şı..rı. ,..n;p.. 
i:a.)"in a<giııi P.V'-el<oe >~ılc. 

1 

Arloada.")11nrıın b:.ı defa terflQ.n mez
kur m\.-;n tıll'i "Ve muraka
be hayeti Amtrı..ğiae toy n c'1ild;ğı.. 

-------------- n.I memııunJ:y-cU.. h!lber e.'dılc. 
iç~e bukmduğc-nuz <;ar't.ll:lrın ya
raıtığ, miı$tiid.iıt. ve nolkl.i:y:ırt eğır

ı.ıdarun uruo mal etldt• etmeiı: iç;,, 
"'1Bl!ıa olanık l<ulltr.rneme..ıdl!", 

fi<'ıMizi. obu ;,de imi! olan arı ve 
ııır~1 illeri ıh·Qrrnet ve sc.~. iı.e ~ 
.Mını!tar, sizler~ cia iyi iıs!E-r t.,rr.:ennı 
..U-> 

Uzun z.ınıaııdaııherl rn..lbuat al. 
•lemiı cçrne ,-a.,"1rnış ve mutıtt>/ it 
hl gaoıet>e rOı yazı iş ı,,,.; mıild'il , Jü
ğünü hy;;Gaat ve mu~lyel;le bl· 
t<l.l'llraik: ı"""1ek\iaşian "-""5ında -
mimi bar se:mpt; bınıkrnış olan Olbl.
claşrn= yeru !şi."lde de m va.Ctoob
Yfll.;r temeıni ede·""-

sülalesinin değil, Tiirk milletmiııı den şehre ineıİ ve ak,<;amJ.an ııe· 
tarihidir: Ve Tiirk mil!et.i, .lu.>ıı- birden köylere dönen köylüle • 
disine hizmet gürm.üş oılanlal'ı riu bu lıaH:n., pe\: iınttndiğinii, 
t-0bdl <ıtmek Jıakbna da, ilreudi- sonra da eşeklerin bugiin en tclı- Onun için, Bursanın ÇekiJoc&

pala.s.uıda yaıı pala gelirlreıı, ora
dan geçen eşekleri kuru kuru

ya mmelmelie ~ bHınez, ma.. 
ri!et onlardan birini buraya &'.,.. 
tirip burada o!on10bil yerine 
kullıınma1ı:hr. Hatti Bürhan Ca
lıi.dm yerinde ben olsam gelir
ken, bıınlarda:n birkaç t11ne de 
yaya yürümekten korl<aıı dost
lara hediye getiri.rdim. 

sine zulüm etmiş olanları 4el'in Jlkesiz, en .-abal, en güııel bir 
etmek hakkına da sahiptir. Fa- nakil vasrtası olduğlllıu •öylii-
kat Osırumlı tarihinin tebcile I;i- yordu. 
yık, veya tefine miistalıak ol«n J\Iadenıki öyledir, • .i.k; göziiın, 
!;rlırelerhıi tayin etmek, Osmanlı orada gözün., keslirdlğin en se-
111Ü~'errihilııin hiirri)·etsn kale • v>nıli "şek~rden bil" tane satıu 
nıin" değil, Cumhuriyet mille • al, ı-elirkeıı onu buraya gelir ve 
fekkirinin inkıliipçı kafasına dü- buraya geldikten sonra, bu"3daki 
ser: İki>inin gÖ'l"Ü§ii "arasmıfaki hususi otomobilini çırak ı;ıkar, 
fa1•k ise, Osmanlı siilıilesiJe, Türı. onun yerine "şeğj ikame et! 
rui.ll"ti arasındaki fark kadaı· bü- Amma diyeceksin kj İslaııbııl Oıman Cemal Kaygılı 
yliklilr. Bunun içiıı.dir 'ki Osmanlı 
iarihh1in bütün sahifelerini, ka· 
fomlori çe it ç~it lıesir-ler altıll
da kalnı~ş esir nıiiverrLhlain 

g<irli şleriııdcn, h ilkiiııı lel"inden, 
hatalarmdan temizk:onek zanı
r;dir. Tarih, Cumlmriyet {lnirnr
si~niu ~aliıhiretlerine bir de 
bu bakımdaıı ekıtilirse, yeni nM
li, bn~-ı-am •ıeydıınhı.rile, mek • 
tep ders]ıancll'rinin birbirine ay
kırı lıliküinleri arasında şaşır -
rnnk!tın kutam11ş nluruz! 

SOVYETLERE GöRE 
(Baş tarafı 1 inci sahüed~) 

bu taarruzların şiddetli olma
larına ra-ğm-en geri atıld:ğı söy
lenm<?ktedir. Görünüşe göre Sov 
yetler şehrin şimal kısmına kuv 
Yetti ihtiyat kıt'aları gelinciye 
kadar zaman kazanmak istemek 
tedirler, Hakikatte Sfüiryadan 
getirilen yeni birlikler S~alin
grad cephesine gelmiş ,.e Don 
ile Voiga arasında tesis edilen 
!barajı yarmak ümiclile V on 
Brek'un sol. cenahına J<arşı gön 
deriLmişli.r 

Voronejde 4 koldan ta.a.mız 
edildi -

Stokholm, 19 (A.A.) - Rus
lar Sta.li~ad:n yükünü lbafü
letmek maksadil.e Voronejde 
taaııruza geçmişlerdir. Ruslar 4 
istikametten taarruz etmektedir, 
Pla:nlan Von Boci< ordusunun 
cenahı üzerine dü.şmektir Ruslar 
batıda büyük terakkiler kayıdet
mişlerdir. Rus pilotları StaJıin· 
grad üstünde Rus ye Amerikan 
yapısı uçaklarla Alman tayyare 
!erile caroı.şmaktadırl.ar. iBu .;ar
pışmalarda muhasım uçak',ar 
birbirine girmekte ı·e korkunç 
bir durum meydana gelmekte
dir. 6talingrad, uzun bir hat tcş 
kil eden <ğır Alınan bataryala
rınuı devamlı ateşi altındadır. 

l\1i!Ialyözler1e techiz edilmiş Al 
man piyadetcrı yıkılan eYlcr
den yükselen toz bulutlan ara
sında ilerlemektedir. !Her taş 

yığımnın gEris:nd.e, l1er çukur
d3, her pencerede yer a!,a.n Rus 
a<.kerleri mukaYemet etmekte
dir, 

il\foskwa, 19 (A.A.) - Voro
nej ceµhesinde yeni Rus ileri 
harekeli hakkında tafsilat veren 
Reuter ajansının harp muhabiri, 
bir kesimde Almanların Sovyet 
tazyikini karşılamak üzere mü
him motörlü piyade tank ve ·1ıa
vıı kuvvetleri ku1lanmış okluk
la.rını söylemektedir. Taa.rruız 

eden lbir Sovyet birliği 500 Al
manı yok etmiştir. Almanlra ktYa 
!>ettikleri mevziLeri geri almak 
için birkaç k.ere ta::rruza geç
mişlerse debütün ga}'l'etleri 00-
şa ç1km1ş ve 1300 kişi kaybet
mişlerdir. 

cStalingrad düşmiyece1"'° 
Londra, 19 (A.A.) - Mosko

va radyosu bugiltıkü yayımında 
Pravdanın şu yazısıru rıeşret· 
mektedir: 

Stalingrad için yap!an muha
rebe en a:zami şiddet noktasını 
bulmuştur. Düşman ileri are
ketinin her metresini Y'Jlınlarla 

Alman ceset'.erı kaplamalctadtr. 
Stalingrad müdafileri şehri e\ 

:lerınde tutmağa kat'iyetı.e karar 
vermişlerdir, 

Alman kumandanlığı l'er ne 
bahasına olursa olsun seln'i zaır 
tetmeğe çalışmakta Ye bu mak
satla uçak ve tank olarak büyük 
k\11\'V'etler topla~ bulurmaJ<ta
dı.r. Daha ge\'('nlerde battda ve 

Devlet Demir Y oIJarı Meslek 
Talebe Alınacaktır,. Okuluna 

Devlet Demir Yolları Umum 
Müdürlüğünden 

Dtı·let Den'lıir Yollarının nn.mtrlif hti!as şubr]-e{'i itirı memur y@tl§tiri"°' 

rıı« !lııeı>e Anil<arada bir cDr'tnJ1' Yol Moslelc Olruhı> f<sis eclilmlşt.i.r . .Mektet 
yı\ılı olup t1'drioat müdd~~ üç sen<ldirTa1bon.in b~r tUdü elblse, yiyerek, ,..... 

laoak ve lcdr'• malııemesi idarece paresız trmin edilir. 
İjbu n1ıektep n1e'Zıaıl.an Devl~ D oıdr Yo.!l.a.rınida lise mezunl&rına ma.h

ous maaş ve lı&klar.a S&hip alwl<ır. Nıkerl'k m\JlrellUf;rote!erinde ı.ıoa bJ-. 
mcte tabi tutul.urlar_ 

Demir Yol mesloelt okulunu ;:rı do:eoele<d~ b;lireııleı- Ua.'!ınd& veya. 
hu~ me•:ek bayat.eda yilit,;ek ehJ<i.yet gös1ıeıoenle.oindeıı ~bl memltkct
lercie idare ht~sa.b!ll2 yükısek tıns.tl ve ihtiSB.6 y.aptınI-mak üzere her sc-ne q 
rıca talebe ve memur oeçilet>eJ."fir. 

K.1\YIT VE KABUL ŞA.RTLhRI; 

l - Tili'k olma.it, 

2 - İdarem<z he!clmleri U.ratından yapu.-cak sthlı•t v.. Pi;ko\rk:nik mu
ayenelerinde sılıhalte olduğu anJaş.'ll&k, 

3 - ıt ya:mı doldurmus ve 18 y!lflnı bitirmem;, olmak, 
4 - Açılacak mÜ!labak;a lnılilıontnda ~. cimtib.anlıır türlırçe, ma .. ." 

tem.atik, ve taı>a.t bilgisinden yapılar tır.• 
5 - En a. orla o"kul .mi'Zunu olmak, •!aM;! •evil"'& orhı.daıı fül<ti<>k olan• 

la.rdan meslek okulun~n b!r~nci sıruftna kabul oltu:ıurla.r.> 

MÜSABAltı\ İMTiBANL.Uiı 

Ar.kara, İstanbul, (Hayciarpaşa ve Sirk;ooi<le) E>idıef>ir, Balıkc8'r Af.
yon. İzınir, l{ay.se-ri, Adıana1 Malatya, El"lurum., şehlrI.f!Jindt işletme ro'üdür
lük~;oo., l/Birine!t.eşrin/9'12 perşcnt.e günü y&P<1-ktlr. 

Talipler n~ıay.et 30/.E;y:u]/9!2 tarllıine ktckır ;,,ılilıaJı olmak lsted\lderi 
şe.hıörlerd('Ji:sf Delnir YoU..rı iıletme .MüdilrJitk-1~rine birer dıil~c ile nıür&
caa.t etmelldirıJcr. 

Dilekııelel'de ilişı;rllece"k vl'flkaJar ııunlard:r: 
1 - İsteklinin bu güııkü hallne u;yıguıı folı>ğı"afı taşıyan nii!w h\WJ 

yet cü:zdanı. 
2 - Mektep diploın.ası veyohut t:ısdi~meıoi (bunlan yapıştırılan !o-

toğra!lard.:ı ta.lebenin bu Cilnkü halin.lröstu~tir •• 
3 - iy; huy kltğıdı, 
~ - Nl kağıdı. 
İşletme meı-ıott-ez1er:inde bujunan i..o:ıtekiiler yukıarda gösterilen dlle.~e vd 

ve!t'k"J.lannı b~at işletme müdü.ır1:üklerine götürerek b~r kayıt numar1..91 
aJgcaklardır. 

Diğer y<>rleroen gcleock ;.tehlilcr,20 <len 28 eylüle kad..- en y:ı.lı:ın de
mryol istasyonuna .ıelrre1c :fs\Xı- dilekçe '\"e verokalarını lstıasyon eefin• 
gösterecrk ve di:ekçe!rr~n1 kaytt ettirdikten ve istasycm miı!1Urı1e mühür!et
t!kten .sonra seyehat ıf<lrcekleri trenin, tarih, nıımar.a, ve saatln.i yazdıracak
lar ve bu vt.'Silca. ve dilt•kçe t}e tr~de ik'nci mevkicie parasız seyahat <"de
Cf'klerdir. 

İ~bu istc'klJer müracaat. cttl'k!eri jsİ(ıeyonıa gGre en yakın i.ş, ·•..ene mer

kezıin-e giderek orı:ıda Lrr.tiha.n olınağa mP-ci>urdurlar. 

Ancak müracaat tarihl.e-;indek.i tren vuziyett.ne göre gidrcE"klıe:-i oo 
ya.kın i,lelme mrr"'Ao€zine 30~lül/ 942 taril1tn<iı\n evvel yetiş~medlk!eri 

takdirıd.e bu . tarihten ev\>el yetişehilec~klerl diğer i;sfetme. n1e..'1rez.1J:>r n.

den en yakınına giô.('N~k o;ai.J İ!t1ihana &lrebi1ecC'klerdir. Tall·be yo.da. 
kontrol ~SLTida üz.erif•r:nde bulutıdıtra-cakları işbu ves:kal.orı kat .r n1e.. 
murla.nna göı:;t.erect-klerd r 

İstagyonlardan bu suretıe ı~letrne mcrkezler'.n<C- gelen talebe derhal iş.. 

lebne m<Udürlüklc!·i:ne müracaat ecrerek yanlarındaki v~.sikalan yukarda ya
zı.ldı,ğı g:bi birzat alükadar i~~etmeye verecek ve kayıt nurr..Aı:ası alacak.lal'
dır. istasyonlara müracaat C"decek1ern, ger.ek trenleri iX.k~em('k üzere. 
vakıt. L.-aybrtmem-ek ve rahatsız olmamak ve g-ereık yutcat'dak:i ta~lı·rdıe 

~letmıe n1erkezlerine yctiŞt>bilmck iç.in tcen ı.-a:ctyet.l-erıni C"\IYtlden tabkilv 
etmeleri mepfr.a.tleri jcabındarıdır. 

i'Abekiile.ıin işletnııe rm:-11kr.zlet"ine mfrra-00..at tarihlerin~ göre müsabaka.

dan ' '°"""l ~('yahut mfuıabakadaıı snnra iş.ı..,tme rri.i<iürlüis.!rrfilde tcsbil ed1. 

lcoek tarih ve s:ıatleı<!e sıhhat heyei!erinee muayeneleri Y"P':ncııktır, 

Müsabak;ı hntilıanındıan ve ınuayenrden aoora istekliler, neticpy" be'fc:
lemc.ksizin ıişlelmıe müdüırll1ltlertııden a!acalı:ları per .. ra seyahat miisaade
name]erile C"ldikleri istasyona dönecı"lclerd•r. Bunların Q1'QSJOl<i& netiee;ıi 

imtihan yapılan srhirlerde almak istiy.enler bulunursa. bu anuılarını vaı 

oradaki edrrsler!ni dil.ekçe~~rinin alt-ıra yazdırmalılardır. 

Ancak bunlar ııı<>ktebe kabul edil !l<!Z]el'Se dönecekleri yer!crc part.sııı 

seyail3.t h.a.kkıru kaybederler. Sıhhat n1ua.yenesın<le ve rrW.s~b3ka. ;mtiha

nında kazana.nlann adrcs!e-rine tebligat yapı,tr ,.,e Ankaraya kadar pa.
rasız seyahullrlii ~rıca temin olunuc. 

İsl>a meılt':t okulunda to~:ı.~l eden<-r bı•s set~. s. nle-cbud. h•ımt•t.e i.,,bl 
tutula.cakJar~ndan me1kt.ebe gir.erkıenı gr·lireı."E'-k:eri noterden n~u~a" d .. k t.aatı

bU1; ti'enedl.n.ln ırümunesini lşıt.•tme mü~tlrlüklr:indf·n tedar:k t:d«"ek1c-dir. 
(i322-9975) 

şimal Afrika<la harekat yapan 

düşman ha\'a 'lıirlilı.lerinin hep
si §imdi Stalingrada ta.şmmıştıl'. 

Stalmgnıdın. şimalinde bir köy 
alındı 

Lond;a, 19 (A.A.) - l\fosko
va radyosu bu akşamki yayı mLn
da Voronej cephesinde taarruz 
eden sovyet kuvvetlerinin Sta
kngradın takriben 480 J;;lomelr 

re kadar şimalir.dc bütün gün 
devam eden bir çarpı,.,,T?adan sa<> 

ra bşalka lb'ır köyü geri aldı!l,ları.-
111 bildirmiştir. Alm&n lar bura
da 1300 ölü bmdunışlardır. 

Rady>o, Almnların Mqzo<ldk çeV'

•·esinde 'baSkılarmı muhafaıza 

mn:::.:Sad.ile d'ığer cephelerrlen bu· 
raya iki tümen get-0-diklerici 
ilave ef;mc~eıı:.r. 

• 
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ALMAN 

Lambalı 
LORENZ 

LA 1 
Radyo Tekniğinin 

Şaheseridir 
Her dalgada ned ses 

dünya radyolarının en 
sağlam en iyi malzeme 
ve en şık radyosudur 

· Telefon 
20412 1 

Anadolu LORENZ acentaların·l 
dan temin edebilirsiniz J 

İSTANBUL, SiRKECi 

,I ___ _ 
SARAÇHA!,UJAŞI HORHOR CADD~lİNDE: 

1 Kı:.:~ri~~k HA YRiYE LİSELERİ Orla - Live 1 
Yahlı - Yatısız 

1 Talebe kaydına b~~an:ınştır. Eski taleben.in Eylülün beş.ine kadar taksitle:ı~ni yatı.rarak kayıtlarını yenıleıni!}Eri 

l 
ıiı2lmdt.r, Sını.f bULUn!tr.!e jm~h:ml.ırma 31 .Ağı.l!to.s J>aza·rtrsi, Lise bit.lnpe h':tihanlarına 8 Ey'..ü!~ Salı, ?rta kısım 
elemP. imt.ihan.ların:ı 10 Eylül Perş ıribe ve <>lgunluk imtihan!arına da 24 Eylül rerşcmbl} gunu baş.anacakt:.r, 

Miıracaat her gun 13 dan 17 ye kadordır. EcneLi 1~ .. .anı ilk sınJ!iardan ;,..~1sr. Gündüzlü talebe mekteb5n husus! 
vô'.!.z.aJtiyle nakle->..LVr. Telefon: 20530. 

~:ııımm---.=cmmllliililll=-•!!!.-ı-------ımmı.--.a .. ımmı:;--~ 

20/9/19~2 l'AZ.'llt 

8 3.{} P!"Og'l-am v.e morn. saat Q,.)""a.rı. 

8,3t Mlü~: 
8,4.-0 ;\jaru höberler;. 
ı t,n ı'>!:fr«1c Karışık proğrom, 

12.30 Prü(;ı'aım ve n)Cn1. saat u.ya rı. 
8,55 ~iüzl~: 
Jl.45 Ajar.ıS ~rJ.e.ri, 

13,0 A1it2ık: 

14,:;o Mü:a.Jk: 

18.QO Prcı~ram \-"e mı"tn. saat ey:a.rı. 
18,03 Müzik: 
18,45 Mü~ık: Fasıl h,!"Ye'ti. 

13,0~ MUı'k: 

19,15 Müzik: 
19,30 Mem?{Wet saıa.t ayarı 

joıns 'ha>IJ.\'ı•leri. 

~ A-

19,45 
19,55 
20.15 

19 OQ 

21,00 
21.15 

20.00 
22,30 

22.'>0 

Serbest l O dıu4tika. 
!\tüı>k: Şarkı ve tıürkü!-er. 
Kon·;ışna: (D<~-t.kşme sa.ati) 
Kam.ışır-": (Z:ra.,t saat.') 
Konuşına: (Ev·n ooa~). 
l\1ü7J'.ık: Karıqık mak'a."TI l.u-
d.an ~ur".;a v:P tilrkü.'.er. 

Müz;k: (Opera aryaları Pi.) 
Mcml<ık<>t so'1.t ayarı w A
jans h.aberl-t'ri. 
Yarııı'.d pt'Og!'-<"m ve kap~nış-. 

J.slanbul Asliye 12. hukuk rn~h
kernesinden: 

Müddei: Hatice 

Miitid.eialeyh: Cevdei Altın -
top: Şehrem.id Arpaemini ma

haJlesi Baruthane cadcksi No. 39 
da iken h:ilen ikametgahı meçhul 

Müddei Haıtice tarnfınclar.. Cı::v
dot Altıntop aleytııne açıhın bo- ) 

§anma davası ~;n müddeialey -
hin 17/9/942 perşembe gi.in.ü. sa
ııt (9/30) da rnıillkcmemiızde ha
Zhr bulun nıası lüzu:m•u il.5r.e11 
ı,,.bJiğ -edilmesi üzerine muma -
iieyhin o gün gelmemesi veya 
bir vak.il göndermemesine mell:mi 
hal<kma gıyap kararı iıtıtilhaz o
lunmuş ve iml.a kılı.aoa.n lıu ka
rara at i!l~barnamenın briır nü.s -
hası da mahkeme divanıh•nesine 
asılmış ,·e .keyfiyetin on beş gün 
mü ;.ıetıe ilan çiıı tah:khl<.aiır. 

16/10/!!42 cuma günü. saat 10 a 
ı,,1.,K.ılm.ş olduğu tebliğ yerine 
gc><;: c-k üztre lan olur.ur. 687 

J<'itrc, bizi yılda bir der-. 
şabsımizdau b~ka laTını dü • 
şü.um-<:ye çağıran f.·rs.attır. Bu 
da'\'ete san1iı11i bir alaka gös~ 
tenn.eliyiz. 

Dahlliye Vekaleti Belediyeler imar 
heyeti fen şefliğinden 

JGU.S stlırlDC ge~i:ı!et.'€~ i,.::ı.ı·l~ca suyunu.1 ısa~e \ e l"\"ZJ. p~JC.e:r nin fan
zıirrı.4 işi ka~aJı zarf uıSulı!e mıünakceaya ikorur:•u.şıtuı·. 

Ke.ı'f bedeli ~50-0 lil'n ve muYnW.<<>1 l\·mi:ı:ıa.tı 337,5 ı;rodır. İMie 24/ 
Ey1ô1/942 p..."WI'"şC-mbe günü. ıc.ıll1 15 de Klr~s be].{'(ltye::.inctıt! yapılacaktır. 

Bu ·}şe ait ·nıukavelc ve ~amc p:ojeleri A.r.Ci:=ı-:.·da OOhiJiye vıt•kdlet_j 
bclıediyeler ffi"r.lr hry'eti !'l'->n şcti~inden. K~l.is :s.~1 cd:'..-yc reisıliginıden paro.
m.z -01ıı..r.c.ık a:'.ınıaıbihr. Tahpl.e-rin t<ltlit nıekhtrplıa.rını 24:90 sı.~~~ ı kınun hü
htiıkırnlıel'i datıa.lind.c :hale günü seıat .14 df• ikada.ı' Ki!ıis bekı.diy,e'!:İele mak
buz ımu«ab>linde teslim eylemeleri ililn olunur. (1418) (9503) 

Gaziantep Belediycs Reisliğinden 
1 - Gozf~nlıcp Beled~i Elektrik F~brii<ıa<:ının VJI>! 158 ınl.<>del <!ut<>z 

g.a!Z ın.o"b:>ı"Unb .au.t A 17 t.lpindc 6 ad.et ~i.lılnd~:- kafası <l<i~türıüıllmıE'3i 5/9/942 
ta.riiı!nd.en J!~..axıren bir ;,.y rrft1d'~1J.e !<'ap:ılı z:ıt'f ııou!ü.y!e e..'.r.si!:.~ k<ın

m\l~tur. 
2 - İht>Jl\?'i katiyr::P 5/10/942 paım.rte-si günü OOJ~ II de Yt.Q~acağın .. 

daın tdklıiflı(1 rin mırz(k:Lır gıün ve saaıt:tP bulunmıalıan_ 

3 - Bu işe alt şa.ı·tnome bD::!.PLsiz olar:ı.lk elcktrı~ Jş!ıc:ıtmıe l-daı~f'Sindıcn 
alına:bHor. 

4 _ J..Iııha..7.men bcrlel (10800) 11.1:.ldn·. :ı..ıu ... .Llkk::tt ~mim:..tn~ dıa. 810 Li-
ra c-Wuğu, ~: !.n olunu:. 00016) 

Umum Müdürlüğünden 
Azı ÇoğlJ. 

KHo Kilo 
;jI'l..il1:ı~rJJ1En 1 yatı Tutarı 

Kuruş L. K 

Muv;;!~l<'at 

teııfina!.ı 

Lil'a. Kr, 

:EI<me!k 5000 6000 ır. sı;o 00 72 oo 
S:><>t".Y"'ii «!>, !«l'ye> 350 400 230 920 CO 69 00 
Pi:~nç 1500 1800 ıro rnr.1 oo 135 oo 
Kıı!'\l faw!ye ça'.ı 300 40Q 47 18~ !iO 14 ıo 

Pata.ı<Os 550 700 27 189 00 14 J 7 
Ye,il meı·t<ııncl!ı: 200 300 45 135 00 10 12 
Kuru soğan 300 350 17 59 so 4 46 
K,es...,,e w-ya tw şıke'.· ıoo 120 110-130 156 00 ıı '70 
Be732 robun 240 300 76 228 OQ 17 ıo ------------·- --------------
Jfı;ı .. UıÇ 

P..ıncar 

Koyun •Da.glıç> 

GO-O 8-00 
150 ııxıo 

l ()1)-0 1250 

7 
5 

135 

56 00 4 20 
:;o 00 3 75 

JGS7 50 126 5G 

1 - Ad.i tııp i;/cr! müş.ab<:.<l"hGDc.;in;n :\1ıayı~/!H3 oon'ıırnı k~la.r c.ı:ın 
1'ht'.ync:ı. Ç·n m.ıkmr'.arı y;ırlu::ı.rcb gös, .(.'n on ~i t:1D!ll J Yl'0C'k ın>;G,de

EJ (:l('ıJc ı(· ~·--nB;)re l':unınu tur 

2ı - Ao:k -fikş(tmı~ 30./9/942 'Pa :-teni gllınU f:U.:•t 15 c~e SııglLk!;t\-(m-
de .<;dli: tlp ı1lşl~ri U!lH nı 1nüdı~"lüıtıi u.:na . .,:nr!ıa. ~--:u.pıhııroL"Uır. · 

3 - H<ıSiİtıır.sye gi_rocf~lerin Tic:ı.:-e• Odatsı .si-o•,t ~·' ~ y·1!· olmQaan 
ve bur.ıa ..::a.t 94:! SC'~"'Si oda V'C9:..'.Qa.smı hC:rr."l b:.ı,• r'1ll<ırı litzı7l'·'•r. 

4 _ İ<t"..cC-tH.J.er y1Jikaıtlıa yıazıh nı.a •lt:r:n taıın~,nı Jç n tı!';...<lifLo •bt•lıı.ına.-
b•lirl•eı', 

5 - Şa:rtn::ı.me ~,m ~atın '3>}ma ko:.ni..Y'Qnuına mü,•-.aO'..iat eı:i.:1'n1ııt.'lidir. 100.32 

ZAYİ NÜFUS CÜZDANI 
İçinde askeri kayıtlarım bu

lurum Fatiıh Nüfuıs memurluğu• 
dar. altlığrm nüfus cüedammı 
zayi ettim. Yeniı.-ini ala~ağımidan 
es.ki6ınin hülcmü olm:ıdığım ilan 
ederıı.m. (685) 

320 do.f:'llmlu rnarangoo: 
Yunus oğhı Saim 

- Sahibi: E. 1 Z Z E 'f, Neşri:y~t 
!b..,ldığl 3·er: .soıı 

DOKTOR 
Rafız Comaı 

LOKMAN BEKiM 
DAHİLİYE MÜTEBASSISI 

Divaoyolu 104 
~fıı.:<yene 8Mllerl: 2.S-6. Tol• !2398 

Direktörü: Cevdet 

Telı:raf• MntbııaQ 

Kara bilgin 

hakimliğinden: 942- 8 
Subh• Ergtn, ibr<:.him 'I'~cıogluJ 

Mffirı En1:re ve :::airen:n şayian ve 
nıü~~l'('kcn mutasarrı.f bı;.lwıdL· 

üır1 B\..·yl.t;tbeyinde Ha\'..tzb-aşı cad
cl<sinde €"1oi 12, 13, 14, 15 vo yeni 
17, 19, 20, 22 No. lu bil' bap mıaa 
ffl.i1şteın.iliit saıhiJ·haıııe aıoo.sı H~ için
de tkı n}a11rra rr.a,leziıri ·buluruın -bağ 

\\e ahıl' ve ınüşt.enühl.tı dta.vi nıon 
köş.kün şuyu"l.tn iza!·csi için :ıçU ıart

tırma ile sc.:ıtılı~ına maltk-EU.nıl"C'e 

karar verihti.ştılr. 

ı - BeyleL'b,'yıt>d~ Ravuzooşı 
ca<i'C<i:;i.nd~ deniz 1'i.ra!ında: 20 kapı 
numa.:·asırJl tıa~ııyan harap bir kllıpı. 

dan ,g.'.rild:'tiltQ sa.ğ •arıafda. caımılrırı 

!kırık ve çı~r{."h•ct~rl haraıp ve i~
rjsi oh§aıp ve !'t\Yıslıerin ıy:a.'tnıasına 
mahsus maıhalli. ·bul"una.n k::lgir hıa

ı-r.•p b~r ırıhır ve ittic:ıalrindc SG.ıkella.rı 
ta.maınen yı:ttıılıınış ık&,gir duvarları 

INo. 14 

60 Elma' 

315 lira 

No. 21 
23 Elmas 
2 pırlanta 

345 Lira 

No. 32 
22 Elmas 

2 pulanta 

300 Lira 

No. 2 
3 pırlanta 280 Lira 

.rr.ıC:ıvcUıl. .<a.r.wbalLk. \rıQ ıb~r f.ıaqnoanlıl!;;; 

ve sol ba.ı1lcfda k'li.g\r kapıcı lkulüll).esi 
ve tjbu ık.uı!übeden de~z j,:ı.1.ikamf'

t.iııd.e denize kad:ır baTç il~ yapıl
mış brr <!uvmı ve beş adet at ik.-es
tıa.r...,i..si ve .Aı.lc:a~a. ağaçir.u1l mevcut 
oldugu .g:~ 1a'm.'.l..mlen. ~~r~risindc tak .. 
riben 25 metre u.zunl:uğunda ve iki 
mı.>ıtrc. g,enişf.iği.n.d.c inşa edi!miş mc~ 

<ŞOVALYE Yüzükleri 
Yü"üklerin ve çiçekler.n asılları 

güzeJlôği gösteı-cmiyor. 

14 ayar çiçeklerinin aHın kısımları 12 ayar altındandtr. 
resimlerdEn çok zarif ve daha z ıwkli \'e ca.z,bdir. Resimler bu 
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ISTANBUL rakibi sagh-eıtin mı.!hafazı:ı~ına ma~- · '"'"••••••• sw üs::;ı açık bir· ım.hal \e ~nış 

SAATLERi_) 

E M t N Ö N Ü No. 8 , 
saıhilhane Gl'SRSı. !Jaııap bir oda. ve 
b-tt'Ga }ıinde ikıeza bir oda vı~ od::ıının 

yaınında nc.ıagtr ve zıernıini tıaş ve pen
cer.ı..-le-ri harap büyıüc.'Ck b;r çı.wn-:3.

ŞU'harre ve bu.ra<la.n g..,çildikte: taıı

min.e-n 30 ımetrç_ muı·abtrJıııd-a ve 
çeı'Qevcleri ve camları gayti Jn~v
cwt ::ı.·ıa.hııı; dcnıiı• parımıaı..'l{lık]raı'l bu
lurıo~n \·e ~laca ib;;.rap b"~yük bir 
oda ve ıişbu a:rın önrii.ndf:"r::! nhtunı.~ı 

ta.2llaca bozuk olduğu ve ~-i ta ~ıarı 
duvıa:ılıa m'\.ilh!l.t bulunduğu. 

İstanbul "sliye fü;üncii hukuk \ 

hakimliğinden: 

Taf",ihten dört beş ser.e evyel 
te.gayyüp eden kardeşi İlya Hul
li o ia1"1htenbe~i hayat ve me -
rnatımlan haıber alınmadığıntlan 

bahisle galpliğiııe ıkarar veril -
mesı• halıllrn:da Ortaköy Alkarca 
Di•!buda:k s0kak 15 No. lu evde (2 _ Be<.YJıc..ıft>c-yi. Ya·Jıl!l.ar cadd!!Si ..., h 

ııe "Y-l'll:nrı;ı <>lan yolun diğr.r cep- mulkim Yeşuva tarafından ma' -
hcs;nde .halen <M<tı.z k"Pı n.ımc"- Ilı.emenin 941/958 No. lu d'ooya-
lı ahşap eski kapıdan g;ı<ld.ikl~ . sile Orta:kıöy Büyülk Ş€ikerc ı 90-
Zem'ni arnaırnt ıkolı!ıdırıımı d(ııf.;H b;ı· kak 58 No. da m'ulkim iL1<eıı.. lhaÜ 
avlu ve -karşı.sında. alt k1.ı;;nu kiigic ha~ır ikametgBıhının beliırszi o1-
üı9i kısını '1!l:ı§Cip iki katlı bir blnn duğuı tebliğ menıurunur. şeriltİIJ.,. 
mevC'~t oluıp bu bira'!lm hıırap 'ka- den anlaşıl&n muma• leyh !lya 
p!ii:ndan girilinct.) 001 tıaraiıda d-epo 
g;ı,i kullanılan b•r marul ve harab Hıılli aleylhine lkame olunan da-
b1r hela ""e sağ tara.r<i-a bir kiler o- va su·asınrla davacı Yeşuva dahi 
clu '"' lbuıro an merdiı\,enl•e çkft- "12/12/941 tarihinde vefatile bu-
d!il{tı;ı biri hi.cy.ük ve diğtl"i cfaı:ı.11 kil- ~.un veresesi çoeukları Yrliikscl 
çO:< hıa~ıaıp tki oda. ve ktlıe,ı'<l·ı~n çı- Mete, E1irza, Aron ve jak davayı 
kıld •kt.a büyük ve lıarap bir oda ve 1 takip etmş olduklarından H. U. 
a'Vh.ını.;.n sol tıa:-afınd-a ~g'r Ye 2A'- M . Kanll!Ilun·un 141 ve 142 jnci 
mini- t~ş döşeli Oi.r 111atbr.~ ve sol tı:ı-

ı'clınd:ı uıfa·k i~i oJa "'e slğ 113.-<!lfın- n1~ddeleri mucibince iJar.en tcb
da bozul!< Iırııı ieşk;l!ıtı vardır. Mat- liğine ve yevn1 tahıkikat ola.-ak 
bc'h!iı aı·ka larafmd!a ha""P b;r b;- 22/10/942 perşembe günü saat 
:na ıuevcı.ıt oluµ bu bina1un - k1J.pı- 14 olara'k tDyin~ne karar ve-ril -
Slndan g~.ı'ilinoe ze..'Tlfnj Bctbn dö- miş ve daıvetiye maıh!k-erne di -
ş:•li bir 11"..ahııl ve rol tamfda bir oda vanhanesine talik edilmiş oldu-
ve. itti.salınd-e ildi har.ap held ve üst · 1 
IJ<.otında ]ko od<> ve bir heldyı ınuh- ğundaıı> muımaileyh llya Hul i-
1.evi olup scı;ı.,r< kapısının .ağ lll'm- nin tahkikat için muayyen olan 
fmda. l);r su haz.!..Df'si ve ..:o.J tara- gün \Te saatte rna:h1kcrnede haız!r 
fında ely-eı:n1 muhtacı tamfr üç kı- bulunması veya bi!L vekıil tayı11 
ınm U:mıcm it :'W" i ın liIJlfOn ıoğ11ın ön etmesi lüzumu nar.. olunur. (684) 
tamfırJd.a h:ı:nap blr Mıvtız ve bir ~{uyu -;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;;:;;;;;;;:;;;:;;;:;;;:;= 
mevcut -btıhınıd11ğu ,.e bur<iıd9n bir :ro·l • 
dan yJründü~ çan1,:lıstık ve kestıane 
_ağaçlan bulunan bir bahçe ~çin<i e 
kagir ve bodrun1 katı ile berat>·"' 
i.iç ika~n ~ret ve har.i<Y"ı1 yoa{(ı 

boya·lı pcJJ,oeTeleri panjur:u ve Ö'1. v~"' 

arkı<ı 'tıara!ınd'a o~ın~ı::ı. ki.izere i!ti kapı-
lı "·e zımıirı pf~eeı~~lerinin kOOıilrn 
denı.,.. parma.'k:ll:k 1ı ve bi-r~nci 'ke.t 
pencıı.~re·l.t"Tin·:n t::.rı1:r?ben :ı.-~a·ı·ınışar 

m.e-tr{' }-tü(ks{•:( '·ığ'Ird.c kai\'1:>!.İ demi l'
&ağütgd:r. zzz1~1mlu:d 

dı.'l1 yr.ıp:Jlrrı,ış m.ı.n:i!ıil1".l 1nc.ıvcuf'!. ..,,ıe_ 

d;&ııil i oda "-e su-ta-'.ıarın tav:ı.,,Ja:·ı 

yag.!ı OOya .resimlerJe tezyin edil.mis 
bi.ı· b.ıı:de bulıtınJ!l v.f' bazı j'<.·ı-~ıeri 
ia•rrı~re muh"ı!aç ve ele.ktr(ii: kfıic,,atı.. 

nı harvi b.ir bap k~ün (lı! 1ri.ıa'd;akj 

cüml.e lkapısınıdan .girilcli(.{tl': 

bileceği :l'o€·re asıln1ı~·tu. 1'vlü:z.a~ede
se i~tirak ede~k o,•Jn!ar şa.rtn;::ı.!r.-e 
ve ehlivt.:.~kuf raponl v-e l1~lri1ıc!ısl!11 

tetlk.ik e.t.ı."ll}§ Y-f S!lt! :.an yerleri gür~ 
müş ve- bu vaziyrti K>abu1 e~ırniş ad 
olunarak aıliy.ttn bir güno. itirazda. 
bul unam;ya.cak:Jıa :-dı ı·. 

4 _ sa.tJş peŞ:.ndiı-. }..fzüız.a~OOrye 

g.lım{,k .:~tiy{1 nler:n kıynH:·t~ ınuh::oı

m:nıencn % 7,5 rıisbt•tinıde pey a:'<
çası vern1cl.rri lazın1ıd11·. Rusu:nu 
dfıll;l1iye \·ıe :l() Ş(:11eF•6 C\.rr>af tc.1\-·ız. 

bı'delivc ilia.Je pu!lıarı mü-stcriy.0 ve 
satış .günGn~ kadar rr~ütı·r~&.;m bioo 
.veı•gis.i ve ru6~'Tlu beJK:.'tl;ye ve ıca
r{'ıi v-Ok!iy.ı·& m:ıl s3\hiplerine aittir. 

5 - Satış 17/10/94. 2 ı. ... ~·i~ı~n-e :nü- 1 
sr.di.f cumartesi gil~d \ı f.ö.':'.l·t 10 dan 

-!111+ııımıı:ımı1+ Her nevi kıymetli_; ___ "' 

TÜRK ve iRAN 
HAIL.08=.ARD 

Vereceğiniz paraaın k.ırşılığım alabilmek içir., cidJiyet• le tanın
mııı Şark Halı Ticar.etev:nl bir kC1'e ziyaret ediniz. Renkleri 
sabit ve fevkalade des~nıJ yen> gelen çeı;idlerle evlerinizi sü~-

leyiniz 

ŞARK HALI 
MUSTAFA 

TICARETEVi 
CABBARZADE 

Bahçekapı Dördüncü Vakıf Han binası altında No, 70 

fstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Satınıdma Komisyonundan 

i:ı.t<ınl>ul Kız öğretmen okulu öğr(·tmrn kımr,ı ıçin aJınacrık ohın (117)' 

ton m~dr-n kömilıt'ilnün Kuruçeşmedt'n Çapada bulunan m.e'kte.p depo

sı;.n.a nakil, ta.hm.!! ·ve tahliyesi dahil olmak ti.zere 8i7 lira 50 kuıı·lıştan açık! 
e.kf;iltmı ye konmL;ştur. 

~jltnıe Beyoğlu İst.ikl.fıl cadd('sinde Ll6(' e~· n1 uha.scbeci1iğ~1~de 22/9/9~? 
srJı ğ-Jnü saat 15 te toplan4..'1ı kom~syonda. yapılacaktır. 

isteki:lcrinı 68 lira 81 kıuıı.ışluk ilk tr>mi!latını meıkfı!' muhasebe \.'czrıc 

.sin.e yatırılarak bu lş ile meşgul oldub'U!la dair 1942 yılına ait T.caret Oda

sı vı:yııhut seyrüsefer müdü.rlüğünden verilmiş olan vesika ve tcm;nat mak

buı:il.o b!rlj-k:te ko:nhyona. geJ.meleri. 
istek11J r ~rtnarr..eyı okul idaı inden gö'."G.p okuyabilecC'~ı;}eri il;\n o;u

nur. (9&67) 

,..-.-=ıımaısmı-. ......... .-..... mm• 

1 D~n~~~~~e~=~~!!~~~~a=~~~~r d:!~Ü !~k: 
1 

gayet sağ-lam ve tasarruflu SOBA ve BORULARI satışına 
·başlanmıştır. -

T()ptan ve perakende salış yeri l\I. GÜREL Galata Ferme· 
neciler yeni han 4 No. Telef on 41040 

Diri11ci ka.tta. üç sofa b:r ~alon \"C 

dört oda ve ;:!,i be~a ve bi~· kiler ve 
b'r Jızı:nr.1.'ll vf' b..ı k:ıtfıan harap z,e
ınin ıkat:ı inilince bit' so.:fu. üç o.d'.1 
vı· bir hclfıyı havi olduğu ve :muh
t.a' l·11 t."!llior bir h.1!de buluınduğu ve 
üçüncü erata. çı:kıid:ıkt.a: bir sofa bir 
sı:o!ı dört oda i~i he13 vı• ~r 1ıaro.
ı,.·rı.yı r.1J1.1·hi.cvi buhırıöuğ~ı (köş.1<. da
hiLnde -~le:moeı. bir h:.ı~ıde !.kaiirüf!:T 
tt'·S:~ı'.l'lı vardır). Üc;üncü k•:ıtın fı.'\.i 
uJ.a..! ınd:a.- mr>rın"Ct'd'Cr:. J.apılınış so
ğuık ve fl,CaJk su rr.wluklar·~ bu!:unan 
•-1 yak3l?na m;>h,.;ılli \'r.Td;!·. l .bu k&;
ıkün ö•ı-ünck'n vı· sol tara~ı tn'.{''Oe.:. 
d-en b:r yoldan yu~rıya. cloğı·u çl
'.k.ıld".klı:;: q~agit' vl'I iiız.tti dı~miı· par
n·,ak!,ıkla çevrilm:ş bfr su . hazı:n~·:.i 
ve iib·.ı ha:i'r.c:nıin ı>traJı cıtı'<lası oonı 
\-ı~ ! ~f1;, <;ğar; Jfl ff,I vcut buılundu

gu ve b.'.ra:z dnha yıuka.-ıu·a. ç·.r.o~dıl::

t.a: e'Joy~\.m y!'k•lın;ı:; kö;"'!ll;n iki rnt:t
re kad.ar yt"~s. kl[::;nd{' h3rıp tereıel 

dlr\"a Ja..rı Vil bu mı:ha~:·:-" l.H~ z ge-
1·is.ınrl-e .l::f.e havuz '\"e -0.dih:ı yul\3rıya 

(!~iıklı·kla ('-?'lll e~a.c:l::ı.rl mfl'\"'C" •• t o!up 

12 ye ~~rar Ü.skÜ(~r &~:: . hı;k~~ı;; 1 
n:;;IDıkcır.a5l.ll:dıt~ yapı.acaJ.t_., O gun 
muha·mırrıen k.lymı·tın % 75 şıı1i bu!

madığt t:-..... ~di.rdı2' -cın çok arttıı~a:nınl' 
1roıahl1üdü 1b~kı \kaJ.1-:1.'1..lk şat-t;y:e 1 •. 1'.ü_

:zıay,rde ıo gUn te:n<lı-t ohı:ı.a:ıak ı.ri.ın- ••m•nımı:s•••••••••ın•••••••am111z•ısı1111ı 
ci arttırması 27/10/942 salı gt'ın,i .- · 
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• uyu olmıv.a.n ·bi\yDlk ha-ap hir h:ı

v1n. vr. s;:ığ' ~T~~idn 'la.k;:ibcn yarm 
C.öniJ.111 lkad::ı.r ü'l'i.im ba~t ;.·,e b.ağın 

rn~t t. 111lltıtı ve e-~carı n1üc.;:-nir-c. ve 
g:::ıyri rr.iismir:ı'yl havi bııiıur.duğıı 

'\>ıC ba-·ğ n·t::ıh:.ı1!l'.n~n arf:->.a.~ın-dJ alt1 
p-cnl:Pr.eli ve bit· b--at:t.an ibor11t vf' 
faz,l:ca 1temir11 mtılhtıaç bir ba'h.cıvaın 
kttl•ıtbt~i ve kulühf'n-in aı~1k..a 1ar.:lfın
da .... <" Küpliice c::ıddı('siıı.e oozır o;l' 
sı: h3.21'.'J1€Si ve ~.>·1 h-arC'nı•nin sol ta~ 
r:ıLn ·la beygirle döndüri.ılli.iır dolabı 

ve nutkin{~i mevcut bir bJstLtn ku
YU5Ll ve bu kuıyunun biraz iJlt'TiBin
dc ta:;ıd·an yı.apı~mış u.faık biı• aları 

ve •buradan Küplüce CPJJdt·~ ı;~ı-
lir !.;{.! .kaootlı büy\1.-{ hal"ap bir k•l-
pı rr.evcuıtur. B;r tıapu S"{'n-l'..cliyLe 
ta:-,,:TU! edilmd<te bu hma.n gerek 
sa.hildt'!k.i sa,hiHwıne a.:'s.."lsı ilP işbu 

maıa balw;e bağ \~ köş:<ün ta1nı0n11-

na yrmfnli ehl~vt!IJruf t'2rafından 
(s,.ksaı bin )ira ) (80,0l)O) kıJ'lTI<et 
t<l'k<fü ~Jmişt.iT, 

3 - Şartııan1«i ibe1~r5:u göre-

saat 10 dan 12 y·~ kadı.; devam {'.d~- ı M SABRI AYKAÇ 
c<I:< ve en ~C>k aı1lıf';.'1a ılliıl"' !<ot'i- ı 
yıe·si 1cra. kılınacfl.ktır, 

İ.halc- bedıc]~nin azami müddıt·t o- = A K 1 N = 
lan ~O gü.n zaı1ında m:th.k'f'!'ne ve.ı-

nc~inf' y:ı.tırılır.ası şarttır. Al<'; Ur- DERi ELBİSE DiKiM 
dir'Ciı.., ıha.le bozu!~rak bur .. d:ı.n ha-
sıl o!J<"c.ık -fia:·k ta.:z \'"C Zllor.&.'" v-e ı..i- İ 
yıan Ye mıP..SrafJ:ar ond<\n ~!;}'1.li·kü:n1 E V 
tazn·ıtn (.ttirıilf'cekt:r. 

s _ İ.şbu ga~ri nıen;;;;-uı üo·'r:nd-e 
to.mıc::ı mlseccrl ve gay'"i müsect"Zl 
h:~k ml•hrbi <>!duk:a.r1nı id.die. e:l&.1-
°N'-~n 15 gün zatiınıd<ı veıs:ı~k v(' ~
ne..:b:ı.lt kanuniy~'lC'riy'.e b~di!<:.te ıtnı:1h

~tef'ın1.c-!niZıC mlil-'acı:ıatla!"ı \·e clı\'Si hıaJ

de haıkları t:ıpuc1 mil_ı;.ecot'l o]•ru
y:ın~ar at,i pana,!nın p;:;S·!'9'~1t'!ıc1n

d1ı.n ha:·iç tutukıc.:ı.!.<1ı:ıı·dı r . 

7 _ Bu gayr; mc•nku•llet' ha:}ı;:ıkın

da d•;..ı.1ı.:.ı: fazla. m[.Iüm·al al~n~~{ isti
yenJe:r n~a..alwPm·f.?:ıin 942/8 No. lu 
sat1ş <lOS)"8Stru ve do~yo<la mc\·cut 
ıe-h.liv\.1{<.:'f rapor ve ha-:'fit;;ısını v-c vu
ziyc t zaıh.it v.ar:.l!qı_smı göreb:'.tp.cek;.. 
leri ,,r g·ayrı nıenkulü gönnıelk istıi
ycnlf'ı-·in de n1c:akÜL' ıkö.~k"e ınürıııoaat 

eyl.rrr.e-!ed ve talJp 0Jıan 1ların ela sa
tış gün:i sa.ati 1nu::oyyendnde ÜSkil
d-2.r Sul:h hukı.;k ınah'!Qe'm~""'inde ha.. 
zır btılu;ıır.a•ları !üz.umu vıe i..'<'amrt-

. gahlarl ıneçl:r.J-] buluına11 hlssf'<k1r1.ar
da:ıı M~hri Eıni~e ve Cema'.ıettin Vıt' 
Celfi!Mtin '"' Cemıile d.e tebliğ n o..
!ka:n-..ıı11a ık'a:m oJ.ı-ocl:.c üzere Han olu-
nur. 

~AYİ: 9195 numaralı Şl(ör 
ehllıyetnamemi zaıyi ettiım. Ycni
ıüııi alacağ1mdan eskisinin hük
mü yoktur. (683) 

Oriıan Er.gör 

Her çeşit deriden polto ceket 
ve bayan mantolan uçak ve av 

elbjselcri huzır ve ısıııarlanıa yapJlır. 

Anadolıı milşterileriıniııin sipa.ri şleri arzula 
rına gi:ire muntazam ()]arak imal edilir. Sayuı 

mütealıJıitlerc kolaylk gösterilir. 

ADlU~: GALATA NECATI BE Y CADDESi 
NUl\IARA 49 • 51 

Pirinç f iatları iki ı .----ı:ıı:::ıı::::zı~-. 
buçuk liraya 

çıkacakmış 
Pi,,nç iiallannın iki liraya 

doğru yük.<ıe!ımeğe yüz tuttuğu 
bir zamanda Ticaret Vekaleti 
hır kısım çeltik ve pirinçlere el 
koyma kararı vermişti. Bundan 
dolayı şehrimiz pi<inç piyasası 

hareketsiz geçmektedir. Tüc
carın tücr•·ı kontrol etmeleri 
~n ihdas edilen komitelerden 
pirinç komitesine mensup bazı 
zevat bu sene pirlnci ·,ki buçuk 
liroya kadaı; ,-iyeceğimizi söy
lemistır , 

Acele SatlGık 
Hus si yapı)ıır1ş, idareli ve 

içı mantarlı ç:nko kaplı BUZ 
DOLARI VE KELVL'lATOR 
MARKA 4 ayak, e,JH için, az 
mLısbmı:l buz dolabı y,e ikıi 

aıkt şıık her mağazaya la -
zı:n (Nwn) ile pastaneler 
ve muhallclı>ic;,ı,2r içıro LÜKS 
TEZGAH acele satılıktır, ta
liplerııı 

Yunus Sevi.ç'e müracaatları. 

Galata: Arap cami B.:rgc.arıut ( 
sokak No. 3 telefon 41237 


