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ETEl\I İZZET BENiCE EN SON TELORAFLABI VE BABERLEBI VEREN AKŞAM GAZETESi 1 Gaaeteye gtinderilen evrak iade eıl.Umez 
J 

YEDİ MiLYON 
LİRALIK İSTiF .. 

Hiç şüphesiz 21 milyonluk vur
gun haline inkılap edecekti 
Hükumet 
krediyi 

gıda maddeleri üzerine 
kesmekle en mükemmel 

işi yapmıştır .. 
ETEM iZZET BENİCE 

Mem.J.,kel1elı..i hayat pahalılığı 
üzerinde ş~hsan edindiğiııniz ka
naat bizi ıiç yol boyuıı<:a yürüm<ık 
zaru~tine lııanduınıştır; 

A- Mahdtrt gelirli vatanda"}' 
korwnak 

B- Umwn.1 hayut seviy•snıf 
nİ:lamlamak 

C- Milli şuur ve hassasiyeti 
seferber halde tutmak .• 

!er haline tabavvi.ll e!mt>sine ma· 
ni G!mak. 

Bu takdirde de lıu nevi işlm:i 

yapan tacirler is1'fçıliğe kendi 
hesaplarına bankalardan pa:ı-a ç4'
kcre< Jevam edeHUrler. 

Herhalde baiıkalaun gıda mad
desi üzerine rehin kabul ebneme>
si, İstaııbulda ve Anad<ılunnn her 
tarafında istir yapılın.asına mlini 
olacak, tüccar kendi S<ırmayesi 
içindeki cirolarla para kazaıımı
ya mecbur clacağı i<;in piyasa ve 
pazarlar malsı:z kalmıyaeaktır. Bu 
takdirde fiatlar dii~mese dahi hiç 
olmazsa i•tikTaır bulacaktır. Bina· 
enaleyh hükumet i~:i , .• yerindtı 
bir karar \'ermiştir. Filhakika: 

STALINGRAD SOKAKLA-1f Bugün Mudanya"' 
RINDA MUHAREBE DURDU Mütarekesinin -
Almanlar Tuapse'ge karşı 
büyük bir hamle gösteriyor/ar 

Darp cephesinde feci bir ma«ı<ı.&r& 

Lmıdra, 11 (A.A.) - Yedi haf
tadaıı•beri, tank, tayyare, piyade 
ve topçu kuvvetlerinin mütema· 
d} hücumlarına karşı kpyan Sta
lingrad'da Almıan taarruzu şimrl-• 
dıurdmuhrıuştur. Fakat bu dur
gunluğun muvak(<at olup o!rna
d!ğı sonradan anlaşı'.acaktı:r. Çün

kü her i.ki taraf ta hazırlıklar 
yapnıakıtadırl<;r. ş;md:ki halde 
so1<aklarda ça.,,pı~ınıalar 9()l)a er
mi§tir. Bu sayede Ruslar da va
,,_~ref.lerini• daha iyi bir ha.Je ko-

{Deva.ını Sa: 3, SU: 5 d~) 
--o--

Ruslar Grozni 
kuyularını 

tahrip ettiler 
vı._, il (Rad!yo) - Kt·llkasya

da Ruslar Alman ileri kollarının 
yaiklaşmış oldukları, GrC>Z.11y p2ı

ro.', kuyularını tahrip ctmş'1erd:r_ 

1 

20ciyıldönümüdür 
Garp cephesinin askeri kah
ramanı İsmet İnönü yirmi yll 

' önce bugün ilk büyük siyasi 
zaferini kazanmıştı 

Bugün Mudanya mütare
kesinin yirrn"nc~ )"13.dlönürnü~ 
düır. 

4 Teşt!lnievvel 1922 dle 
başlıyarak b'r hafta devam 
eden bu as1'€ri konıferans 11 
Teşrinievvel 1922 de nitıay-et 
bulfuu$ ve mütareke, o za
man Garp Cephesi Kuman
danı bulunan Milli Şefima 
İ~rnet İnönü ile itilaf dev'.let
Leıi kumandanları arasındla. 

imzalanmıştı. 

Bu konferansın esas mev
zuu Trakyamn tahliyesi şek
J_, 'le sulihun ad<dine k,dar 
Boğazlama ve İst;rnlbulda 

mer'i olacak hmümlerin ~a· 
)illi i<Ö. 

Bir lu~ta çetin sa..Bha,,r 
geçlıımek sureti1e devam e
den k-0nieransta aşağııdak.i ~ 
sası,,.. teSbit olunı<lu. 

(Devamı Sa: 3, SU: 4 de) 

\\.. ............................... ....._ ............. ~~~ ......... -------=-~====-~ .. " 
Omer I nönü de Hava 

Hükiınıeti de giıdi~ yolunda 
böyle bir tasnif Ü7'erind1' gorur 
gibiyiz. Mahdut gelirli vatandaş 
zümresi her vakit tebarüz etlirdi
ğimiz gibi hayat pahalılığuıdan 
tn tok zarar gören sıntftır. ki 
bunlar devlet memurları; d<ıv
letıen gelirli olanlar, emekliler, 
husu.si mi\<?ssrselerde mahdut ge
lir mukabilinde çalışanlar, ölnıi
yeı:ek kadar kazanabilen işlerde 
bulunanlal'la beraber İ§sider, ha· 
hakiki fokırler, dullar, kimsesiz
ler ve bir de muhtelif sebepleri<> 
darlık içinde bulunan köyliiler ve 
şehiı-liler<lir, Hunların umumi tu
tarı ı'a 2 m'h·unla 4 mil)GD ara
sında ınüteın~vvİ(tı1r .. 

!~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~--

. - Bankaların krediyi kesmesi i 

şehidcrdo gıda maddelerinin stok 
edilmesine miini !>lacak, tikıcar 
şehrin ihtiyacı nisbetinde vaktin
de mal müboyaa edip iddihar ede
mhyecektir. 

Kurumunun genç 
kartalları arasında ... 

llUkUınct bı1ninr1 kendi "·es.aiti 
ile korumak; yine bunlara kendi 
ınanıu-llll, istilısal3t, masnu.atmı 

ve tedarik edebi.leceği hayat mad
delerinl sistemli b;r şekilde ve 
adaletle tevzi eylemek imkanını 
bulabilirs<ı - ki jın yol üzerinde 
olduğll'll u müşahede ediyoo:ıız • 
hayal pahalılığı bu sırub tazyik 
hususunda a~guı bir tesir yapanıı
yacaklır. Bu sınıf dı~mda 13>-il.4 
miJyonun umumi hayat seviye>-
5iu; ni:zanılanıak davası ise ihti
ka~lığı, istifçiliği, vurgunculuğu 
önlemek, para ve (iat pGlitikasına 
normal istikamet vermekle başa
rılabilecek olan davadır. 

Ilükiımet bu yolda da hareket 
ve faaliyet halindedir. 

Türk \'e ccn6bi bankaların gıda 
maddelerini rchiıı leıne mukabi
linde avans vern1eleri 111enedi~
m~ti:r. ihtikarcılığı, istifçiliği ve 
vurgunnıluğu darbelemek bak>
mıudan bu ilk ve en tesirli hii• 
klıınet tedbirlerinden biridir. 
Hük:Umetin ı;en~ ölçüdeki sami
miyet ve büsnüniyctiııi suiistimal 
edenler, memleketin unıtuni em
niyet ve se15metini şahsi menfa· 
atle.rine feda eyliyenler hiç şiip· 
he yok ki banka kredilel'iuden 
a:zaıni istifade ediyor ~•hayatı pa 
ba!ılatmak yolunda başdöndürii

cli dalavereleıe saı11yorlardı. Bir 
ilk inceleme yalnız İstanbul milli 1 

bankalarıua 7,000,000 füaya re
hinli gıda maddesi mevcut bu· 
lunduğuııu ortay• çıkarmıı·br. 
Hiç şüphesiz bu y<!di milyon kısa 
bi.r ıauınn mesafesi içfnde 
21,\ıü(l,000 hık vurgun haline İn· 

lılaıı edecekti. 
ş:mdi en kısa günler içinde bu 

ı;toklerıu sah •plcri başka ardiye
lcri:ıdcn rehinli gıda maddelerini 
çckmiye nı~cbırr olacakları için 
Jıic. şüpbc;iz piyasa bu 7,000,001} 
lok mal ile dolacaktır. Ancak bu 
'"'!<tada dikkat edilecek ild şey 
\!ardır: ı 

J- Bclcdiycnm ,.e belediyele- J 

rin ba:ıha·lar~ ipotekli :tnad-delerin 
derhal brrer hesabını alması ve t 
lıanluıya peşin ödenen yüzdeler 
üzerine % W kar ilavesi ile hu 
nıaıldcleri kendi emirlerine al

maları Bunu yapamadıkları tak· 1 
d irde artliyelcrdcn çekilip piya· 
ıaya çıbı.Jocak malların% 20-25 
kar b.,.ıdindcn fazlay:. ;dılrnası· 

na mani olmak. 
2- (~ıı.!u n1addcıcri üzerine ke· 

silen avansların müselsel hefalet
li açık \'ç kar~ıJıksıı ticari kredi-

Denecekse de bu aurak hüsııü
n iyet salı!bi, ahlaklı, banka lcrcdi
sini meşru kar haddi içinde ken· 
di kaıı:anc:na ve halk menfaatine 
tahsis edenler için bir mazeretti, 
bii mazerettir. Fakat, şimdi _bu 
ıolü beled.iytlcr de ifa edebilir. 

Hayat pahalılığı ve umumi ik
tısadi nizam iızerinde •milli şuur 
ve bassasiyeii seferber halde tut· 
mak. gerektiği bahsinde ise ısrar 
ediyor ve bunu gerek halin ve 

(Devamı Sa· s. Sü: 3 de) 

Belediye seçimi 
reyleri tasnif 

ediliyor 

tıtır.ı'bul mtUllaıra -
tında Parti namzet
lerinin lttlfakla ıe
çlld 111 bu sabab 

anlaşıldı 
Silwri, Şile, ça.ta1'ca, Kartal 

Maltepe ve Pndik;:e de; belediye 
seçimi biıtnniş ve d'İin ak.şoımıdan 

jtilbaren başhyan ııeylerjn tasnifi 
bu su'bah blliri'ım'gtiı'. 

Neticede Parti nam.;ıe~rinin it
tifalda seçildiıkle ri anlaşıl!mıştır. 

Beledr.ıye hududu dahilmde<ki 
'kazalarda da reyle1:in tasni.fıine 
devam edi1mektedir. Netice yarın 
belli olacaktır. 

r 9\ 
Yeni Tefrikamız 

EHLİSALİB'e 
KarşıOsmanh 
TÜRKLERİ 

Yazan; 

M. SAMİ KARAYEL 

cElhlısa'i9Je karşı Kılıç As
lan. tefrikamızdan sanra, bu 
tarihi büyük •hadiselerin ikin
ci kısımıını t~kil eden cElhli
salibe karşı Osmanlı Tünkle
ri. ni de tefrika ctm<'ğe b~
hyacağıo:. 

Oısmaıı.lır tarihindeki bu 
saJlhaları deriınliğine mcele
yeceğimiz i<:in, okuyuıcuları
ID1Z1;ll1 tefri·kam1zın bu ikinci 
kısmını daJıa büyük 'l:>i.r ala
ka ile takip «kce.klerine e
min bulunuyıoruz. 

BELEDiYE, EKMEK iŞiNiN KENDiSiNE 

VERiLMESiNE TARAFTAR DEGiL ! 

Bununi 
milyon li 

• 
ın yda5 

• 
Bu sabah görüştüğümüz salahiyettar 
bir zat diyor ki: "İstanbulun bir gün
lük ekmek ihtiyacı 150 bin lira ile 
temin edilir. Bu kad:-.r parayı ı»~r 

nereden bulalım ? ----..J 
... \_ - -J\ 

Ekımek sat:ı..,"1.<irırW:ı karne U5uı1ü-
nün kıaldırı:ma·n~::.lsı ha.klkın.da Vil5:ye
ıt.i.n no.lı;tai nı:ız~l'ı .AJJı;.araya bil<i.;ril
miştir. 

Bu .sabah ~aradan alınan ha
berlere gijo:·t' karne u&uli.Jnün ka!dı- · 
r:ı,l.mnsının dıoğl'u oJmıy~cağı 'J'!cıar'cl. 

Vekiihlctincc de kabul edilmiı;ıtir. Bu 
yeni brubere göre Anlilara. İstanbul vq 

(Dı·ı::ımı Sa: 3, Sü: 6 da) 

Çölde bir Mih-
• ver garnızonu 

imha edildi 
Londra, 11 (A.ll..) - K1'-h>re teb

liği.ne gıöıe, döl'1 ıınotörlü tayyare

ler dün Biı:ııgaziyı' hüc-tırn eıtm!~rrilir. 

Ltm.a..ndaoki dıö:ıt ve,pu~· tahrip edil
miştir. 

BJ.tı Çö!d-ei<i duıguınlti"< devrnl et
m(ik,itpdir, YapıJa.n ıbi.r gece b· skgnnr

da bir dü~ello garn;izonu intiha rd~l

miştir. 

Umum Esnaf 
Cemiye ~leri 

Kooperatifi 
Şeobr:ırnizrleki lc.loınıl esnaf ce

miyetleri için müş~C'rek bir cU
muı:n Elsnaf Ocmi·y<> tle..: Koope

ratifi> teşk . .J olumnast hakıkında 
ı etıi<ikler icra olunm< .ktadır. Ha
len mevcut olan cemiyetlerin 

mahdut ko:JPeratWerini birleşti
rilmesi ve k[.'('i)etra·t'fi ·niıyan 

cem:y€<leun de :~tiraklaTı sureti

lc kurulacak olan bu büyüık ko
opı=ratifin sennay€si çok geni§ o

l<caokrtır. Bu saycd,, dağını·k ve 
münferit kocperatAlerin tev.hidi

le mr3rafları aza,~cak ve esnafın 
i'hbyacrnı gö«'cek nıadld€ler daha 
bol bir şeok>'.de satın alınarak a
zal3.ra tc'\·z.i. olunnca·klır. 

Fransaya Yapılan Son Akın . 

Şiddetli bir hava 
harbi oldu 

l 105 Alman uçağı tahrip ediidi 
1 Londl'a, 11 (A.A.) - Cuma gü- ka t'i olarak düşürülımüş, 38 i• 

nü 600 tayyare ı•le ışgal altında- muhtemel olarak tahrıp edJ!ımiş, 

kı Fransada L•l şehrı~ karşı ya- ıs u hasara uğratJımıştır. 
pılan alkın haıklkJ.nda Bıri(a.nya Lil'de.'.<ı celık ve !ohıoımotif fab-
hava kumandanlığı bir tebliğ rıikası tarnamil€ hasara uğl'amış
neşret.mtşth·. 

Bu _tebliğe göre, İngiliz ve A
n~-eri~an uça1kı~· rı J &5 Alınan u
çağır.ıi ya tah.r·p vrYa has..:1ra uğ
Tatını.ş.iarcbr 48 ~\~cı ta.Ys•c::rcsi 

tır. 

4 ~fült!.ef\k ta)"Yaresi k<i~'lplır. 
Bt:·rlardan ·birinin mü.ı'€tte-batl 
kurİ&rıhnıstır. Av-cı ta:''~·are·er 
ki·!ll:i:<Cn D:>lt·r:·r.e OO~m·Uş1erd.i. 

YARIN 
Milli Şellmlzia IJilylk ojlana din Ankara 
da merasimle pllotlu!l briveıı verildi 
JıınkM'a, H (Tcfet\'.>nJa) - Cumbuır-

ay ram ı'C.sımiz. İ:s;r,f"t İ'l'l0tri.iniln büo•Uk oğ:hl' ,,;:;-
Yü:.ı.ı:ı;.E.tk. !\.I;,t..'ıcnd~ ~1·rktebi blebesi.n-
d't'n ömeı İnönü~·· Ha\'a Kll'rumu- f 

Bugün Ra:nazanın ~on gi.inü ve nll:'l b::!Ş!anıgıç ve t.t-Oü:lımül ~83.·ını 
Bayram ariftsidir. Yarın Şeker mr;1!\"af'·f•aki:y{.(~e ılanı.:ı.lı nlıi..nasebetiyle 

dün u::.I 16 cıa Havactlık Okul\alda 
Ba~ramının ilk gıiniidiır. Btı yıl tô:rn:le tı.ıı-ımm Bl'o\'(s. veriırn';lir. 
da ba; ramı sulh , . ., huzur içinde B, tört'n<U! Bayan İııiirrü, Meclis 
idl'ak etınekıe,viz. Bu bUyi.ık ni- Reııs..• Abdülh lik Renxı~. B;oqvekll Sa .. 
nıeti 51e, gilj I\lilti Ş<.'fİı11iz t~nıet ı·aroğ)u, Unn.ımi K;ıt;p Krmal Gede-
İnönü'nün yiiksck se,·k \'e le~. Hava Milstl'Şll.rı G<!ru>rai ZeıQ 
idare kabjli~·ctinc. kahrauıan or- Dcığaaı, Matbıraıt Umuım Müdlürü Se-

Jim Sarı>''", M<ıb'ushı.ı· gazeoleciler, 'llÇ!l• 
dumuzun kuYvct ve kutlretine, cular, Hava KUıiilnlu eJ·kanı tı.azı.r bu-
asi.) ınilletinıizin ş·1urlu birHi,rine ]uınl~-oı-l•lı!"dı. 
borçlu bulunmakta~ız. Ha;a Ku.rlllTl'U Başkanı Şük.rü Ko-

«Son Telgraf,, okuyucularının ç<ı.~.: OOyle<l!ği bir nutı:ıı.'lcta dedi k.i: 
bayrantınt kutlular \'C sulh, sü- 41- Bugün sE-Vinç[i bir .başıa(lDJ.n tö-.. 

k 
.r-en.ı!li yaprrııak üzf're buırada Ul:pla.nı-

iin içinde daha nice bayramlar 
mı.ş buhmuyoru2. Bu tören Ha.va Ku- ~ 

ge~irmelerini candan tcınenni rumu ta'fibçı~sin.:n şere11i bir yıapra-
eder. ğını teşkil e.cl,.ecektif. Az.z Büyük Şe-

G4:zetenıiz B:ıyraın münasebe.. fiıniz.i.n oğlu Öme-r İnönü bugün Hava 

b · b (D s " c 6 ,_) "'mer ın· o"nu" bır' lalı'ın uruşunda elıle yarın H ö lir giin çıkını· ~vamı a· "• ~u: ~ v , 

~· acak, ç ar~a m b~ gii n '.i nd '.'" iti.- 1 cllli=-=g=-=11=---=l!il:-:lm:=-::fll=-=ll==-=:-:g=-=.=-=11=-=11:-;•;;;;;-:·=-:·=-=·=---=·=--=·:-:·=-:ll=-:=:-~=:-:111=-=y;:::-;;;.-;: 
Laren tekrar neşıı· \'azıCes!ne de .. j 
a\'m edecektil'. " E R Ç E V E 

BAYRA:\f NA;\olAZI ="°"===='==== 
Saat Dakika 

·ı 53 

Be!şikiaş yangının· 
da kast v armı ? 
Evvelki g~r.e vukua gelen B1>

şiktaşta Sebat değirmenindeki 
yaugında zarar ve zyanın yüz bin 
lira olduğu anJaşılnPşhr. Bu de
ğirmen sahibinin maHycye sek· 

sen bin lira borcu bulunduğu ve 
at~io işçilerden Ndza•et ile Ka· 
rabet tarafından tahta dö5eme ü
zerine oturtnhın ay3lc~rı bir man-

(D<''"'"'" sa: 3, su: 2 de) 

K!SAlA 

ikinci dünyadan 
öne e .• 

Biiliin dünya matbuatı, siyasi
leri, radyolaı ı hep harpten smua 
gelecek dünyanın nasıl bir naa· 
ma tab? olacağını düşünmekle 

meşguller. 

Dokuz günlük ömre on günlük 

nafaka gerektiği gerçektir. Bu
nun j~ln yartnın diinyasını da bir 
ihtiyat p:ıyı olarak diişiinmek ye
rind edir. Fakat, yarın bugiindeıt 

o kadar daha çok dilşünülıniye 
başlandı ki insanın: 

- Kes ya efendi.. Koyun can, 
kaı.ap et te15şında., 
Deınewcsiuc inıKfın kalmıyor. 

Hele, hadiseli Sovyet Rusyaya 
, e Stalinin i'tiındadına tatbik ı 

edince ... 
A. SEK.iP 

Garpta 
Dün, şark tephesi vaziyetini, 

Almanların a~tık gelecek yaZI> 
kadar Kafkaslar istikametinde 
külli bi.r harekele ı:wşemiy<ıee
ği, sadcc~ şima li ve merkezi Rus
yada bWLI teşebbüslere başvuıra

bileceği, fakat herşe>e uğmen 
Sovyct mukavemetini kökiindcn 
söküp ataını~·auğı ve onumuz· 
dek> kı.ş mHsİ.nıi zaı-hı:da :ı-1ine 
doğu cephesine mıhlı kalacağı 
tarzında mül"leoa ettik. 
Şarkta va-ziyel buyken garpta 

ne olabilil'? 
Mtdıakkak ki dcruoka:asyalar 

Almanların ilk :ı:aa( me .. simi .,Jan 
1942 - 43 kışı içinde rO.:h,·ere kai'i 
bir darbe indirın~iı: enıelile her
şeyi yapmak ister!. 

Bu he"şey nedir? 
Sovyetlerin artık bir daha baş

larını kaldıramıyacağı emniyeti
le beraber rrihvcrin Avrupada 
dizüstii getiıl"ilebileccği enın;ye
tiııi elde etmrk; ve topyekun Av
rupaya çıkıp, başta Fransa olmak 
üzere tiT çol:. milletin mihvere 
karşı ihtilal caddesinden geçe ge
çe Alman anavatanına girebil. 
ıııek ... 

Buna (~ "pılabilir!) demekle 
aksini söylcnıek arasında, ah· 
nıakça iddialar gafleti bakııııın· 
dan hiç fark yoktur .Hadiseler bu 
kış öyle nıerkNi bior noktada dii
ğüııılcnect•ktir k;, lemokrasyala
ra (e,rtlüp eden büyük hamlenin 
her ;Jti kutbu üzerinde, imka11 \C 

vaziyet 
NECİP FAZJL KISAI<ÜRER 

i:nıkans11l.k zaviyesinden kıl ka· 
dar fark kdmıyuı;aktır. 

DaVaJltn htfı (]lau e~asları ştın• 
lardır ıri, deınokrasyaların harp 
başladı başlr) alı yalnız bö) le b~ 
günii düşünerek hazır12nd.ğı, ar
tık sovyetlerin kendileri ıçiıı cid
di bir korku n1evzuu oluıaktan:. 
çıktığı, mihverin de her türlii lan 
' 1e kuvvet vcrgİs:ni ·iai:zilc ödrdı
ği ve harbi topJekün ncticel(·n
direbilccek biiylc bir hamleye ~ol 
açıldığı şüp!.t coi.Ld:r. 

}"aka( bj_itiin Lu maddi şart <'

saslarının ye.ı:inc gehuc•.t"nc mu
kabil, en esaslı ölcü olarak ruh 
ve i·rade ~ü.Ltıııın, )~ni lltı 1 ... a~
yalarca böyle bir lıarokyc g : '. 
lebilecek rulıi ve iradi }ıp_zıı lıı; n 
~er'ndc olup olınarlığı d:.ııııa 

müthiş bir 1::10çhuldür. 
Kat'i nclicryi 1913 k ' şına kahr 

Alnıar.Jardnu kaçırabilen , ka~"

mıya muv!iffak olabilen dcn.d •. 
rasyalar, bugiinc kadar saJct:e 
:ric'at incelJğile teınin ettikleri 

mııvaifakiyete kar§ıhl<, bu defa, 
b irdenbire ve top~. 2b- ftn taarruı 

vaziyetine geçebıl;:t~klt'-1· n11'?. 
(Hayır!) diyclıilınenin kafi 

inık3nsızhğın;ı rağıncu (c\·ct!) dİ· 
~·ebilnıenin pek z-01 olduğunu bil· 
d irdiği ııı bu rlavaJ a ~ alnız }U ni~
bctte uı>ıtlak bir dil ku!!:ınalıi!i

r=n1 ki , l.arh)u kafi neıi'-.csi iııt•

rinde dl'ınokrasyaların ne du iin .. 
düğü. h · ~ dcğil ... c bu kı~ ) ilıd.e 
yiiz b"!!i olacaktır. 
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HALK FiLOZOFU 

GELECEK 

lki ay enel. köylü huğda\ ını 
e~t:iln e ~ ükliı) or, ka~abaya gö .. 
turüyor, ıJfiı.in ta a.\·ağına giderek 
kil·o~ u ,-irıni kuru~taıı veriyordu. 

i'lu~ıtay satısı ~erb~t bırakıldı. 

HARMAN 
REŞAT FEYZi 

vara.cak m1ydı?. l\llitehassıslar, 1 
elbette, bu noktayı düşiinmü~ler, 
uzun bo)lu tetkikat l•pmışlar ve 
ondan sonra. hareket tııı:rıla.nnı 
teshil clmi~CTdLr. 

Fakat, kim ne derse desin , buğ
day satışının 'erhest bırakılması, 1 
bir kısmı ınnılakalarda buğday 

R"'t ~ ~~~llı:"'.l-... ~,.,.. ..... ~$~ 

:·9?.-~-..d~ '-".r.e;- -~< -" ? ' • •• ·:.""' •• · ,(tA ·.~ •• 
. . .. ,- •···-.~ .. :. ·- -. 

Şeker bayramına 

c." n ~1!!,r~:~~:·. r•r~~ 1 
lll' haya~ Uu kuUı<i.r pahalı ıdi, n~ de 
~kı r r a art. Her 1:.ı11, art ada bı

rak:tı ımıt gUnlerı a.·,ry ti.J.'24. ~. 

hadodiniz \"3r.<>3, b::tyr-.. m münaet-1b~tile, 

l'V:niı.c t>.>.ı. 001 11 eli.er -.lml.4 ve ~rı- ı 
ca b 'ıı on htuı... .. i k1:1tu yapiu-arak 
heciiye &ôHlr.lnı:L B ~1, bJ tu.ıııa mu
ayyen Il'.tı. a . ı r:ssıı:ı r:ıl.ar iO:-n hak· kat en 

Harp Va-z i y e ~ i ! ŞA~KE~E~R~ T 1 
ı 

Stalingrada karşı yeni Alman 
tabiyesi: Cebri hucüın yerine 
ateş ve müdafaa ta biyesi 

\_Yazan: l. S. Eski Eükreş Ate~cmiliteri 

~~~~'!,~k~~~n::ıe 1 Z~!'!!~ :~; ~~:!/~~~~ 1 
l'k: üç n1e\1kuıt oL;ır'.l'y'Or, Y1tnıarı~a . Üzerinde çok durulan bir b:ıhh 
ki üç k: ıi de var. Konu-ş116"(>:·~-ar ... , d · t b l 'd' B ' l tt 

Biri_...i: e ıayıa a ısı ır. tr •arp f 

d 1 ı her iki 111uharip tara[ kar, 13111· 
- Seni-n davfln n.edoir. "° ikan ı? / • 

D0<11. I dakine ne k"dar çok ıa ,v 'aı ,et· 
- E cmoıden b•r b11a çı'<tı. S~iıh!a direbilirsc kendini o nisbeUf 

aynaı~.en arkadı.ı:fım. vurdum Şiınii, ı kirtı sa)-ar. Fakat b~ho;in o ııit-
ailrsi, kasde-rı \'LLnlı d:iyı\ iddia edi- bette de münaka~aya ~eri vardıt· 

Ş!ındi açı kgi>ıler ~a~a ba kasaba. 
kö~ köy d<; lwşarak, kilo.u 60 kıt· 
ru 1tan huğda)· arıyorta,.r. ZahiTe .. 
"-i olan \ eri~· or. Olııııyan lıayfla· 

nı:,·o r: 

- Keşke aklasaydım, di7or, 60 
kuru~tao .atııcaktım. 

- Ve i<;inde uldadığı şöyle bir 
karara v .ı rıyG r: 

ve un temininin beledi~ elere bı

rakılması bekleuen ha) ırlı ııett
ceyi \ermemlştir. Acaba Tü,,kiye- . 

de buığd~y. dalıa doğrıı&u hubu.. 1 
loat tek elden idare edilemez mi? 

b:r yt:CJ.n oil.:'1'. 

E\41'1!4', yarım kUo, biltına-dDiz bic" 
k..i!o, i;y 1 ciırft.en 'eket:' a,J dtnızti&, nıe 
nrutlu ıiı.ı ! Bu.. k&1:cfrr. ZiyQ~~tlnize 
geiecrk nr.sa!Jrıntze, bıl'er tıant> olm.ak 
şarrilı, ilk.ram edersini-ı:~ EvlnıLJde kü-
çü:C. Ç()(.-u«. vıtı•, şt>ker taL>a&ını pek 
oı·L·M bırak.ılı.ata, g Jıtrıez. Çll*ü, eo
Cl•k1ar, grl:.•lt'r giderler, bı~·t>c ~ 
laı:e a_·lar. 

DOCU CEPHESi:ND.E: 
Slaiingrad muharebelel'<', J\l

man t.iıbiyesi.nin deg'ı,ştirHmesi 
üzer.ne yenı bir safhaya giri~. 
Değıı;en Alman t>ilb:) e9'. nedir? 
Cebri hücum yer\ne ağır ıcıpçıı He 
canı. ve cansız ne v31\Sa in1lıa 

ve tahrip . 

cilh ederler, Vo!gaya daha ko
lay ulaşırlardı. Esasen bir OJ)du
nun bw nehir boyuna varması, 
ancak gen :ş cephede sahıl boyu-

na yerle~mes:i ile münikün ~.ut". 

A'.,;nan ordusu Sta1ingrad'ın çev
resinde bu vaziyete erşmüş de
ğilclıı.. 

rw. rj"''amıza hakıyorla~ i!<c... Çünkü her muharip taraf kendi 
- Böy!.e tc;:za O.i..lr mu 0e·~ B~ ka- zayiatuıın hakjj,, derecesini ,ak .. 

ı:a değil .. Merı.o..,r.r, d<>#l"unu 1 

fy'tff!'lııe' ıunun tt·nııd.t'dim d:ye... I 
- Va"'a!ıi ,k•~ b!' aıeabPy ... 

- Bak. ,·aıct..~e ber. de )'11plım. A· 
dam vunmı.yıa.n, vı; rll\mıJıan, adem 
itdÜl'Jrnyen aıd&m kabadayı mıdır, 

lamak ister. Yine hu harpte g'Ö' 
rüldü ki wubariplerden hiTi kar· 
şısındak:ne verdirdiği zayiatı.."" I 
le söylemeyi hesabıua u~ ı:wı bul· 
mıyobilir. Her iki tara{ lıirbiriııi 

- Gelecek harman \akli, ıahi
re)·i elden çabuk çıkarmamalı, 
beklemeli, 

Fa.zla istih•al kadar, mahsulü 
diğer ellere kaptırmamak, bütü11 
memleket ilıtiy11<:ıııa iyi ten;i et
mek de nıührmd ;r, B:ıyr'4nUn U~·üncü 'ür.Wü •t·k.er bit

n~-cn ınutıaka tdr;;ık etmek. ]4Qı . .ıtr.dır, 
Faka~. i~:n ct~ına ~kuıısanız, etki ev
lı·ıtie, bayı·a.rnd<'n iitlr.ra <.iQ bir ha.tta. 
n1üddl'tie, ge:(·a glden ıni~alirlere 
ıı:;~kı·r tut:. .urciu. Çüı ~kil, bayram z:.ya
retlı•ri, yn.lnız üc: gCoo milc.tı~&ır kal
ınl'G.:zdı. O zarr e.tn,ur, e~. doır'l, hı.aım ak
~aba dll>lıa mı Ç<11rtu? Hatı.r, ~ül ""Y
ır ak ~ha ~. i~'.iı idi'!, Bilnı yorum. 
Fa.i..at, b;..ıy itlt rın dı , .küçü.Jclerin dıe 
ziyıırct ctt..ıcge ;ınccbur o'.dukları ev 
l~ha çoktu. V-e kı ndilıerl de, cıntıa ~ 
Z"y.ıreı;çi kabul edı r!e:'Cli. B!ıı~ena:lf'tvb. 
şeker ~·ııye.tı cie. bu!lıll IUft' daha ~ 
.ıa oi urdu 

Bumaksatla, şehrin ~inde, şnr 
ı-ada. burada bulunan piyade 
kıl'aları 'lrn;men ge.i alınacak, 

Stalingrada hll<•m olan tepelere 
bü:yüıi< berta ve 62 hk a'.lduğu söy
leneı, ağır havan ~'31rı ye-rleşıi
n·1"cek, bundan aıll>ra da yapıla,. 
cak sürekh ateşlerle taş üstünde 
taş. omuz i.iStünde baş bırakıl.nu· 
yacak. Stalingrad, mUBZ'Zam falb
rikalariJe bol ve saği,am binaari
le ıuzla buz edilecek. Böylelikle 
orası ·büyülk b.r kül ve ank,;z ha
rabesi hal. ne sokulacak. Tabii bu. 
imha ve tahrip i:ı'!lle baıribardı
man taY'Yareleri de katılacak. 

Sta1iflgrad'a kar.~ı yen · tatlbik 
edilecek Alman tM>iyesi, (hare
ket yerine ateş) ile ifade edi1e
bch·. Bire !..alıırısa bu taarruz dıe
ğil müdafaı<dır ve taaııru;odan 

müdafaaya geçi11hr. A.hnanların 
artık şJ;mal yanlarında büyüyen 

tehr.key ehemımıi)""' veıxii.lcl.erine 
ve Rus SeY'yar yardımcı orousuna 
kar~ı kU\'\ıten bulunmak btedik
lerine ~ yel<. 

ı· Jkl\k m dtr 00'? . Burw:Y.uı yirmi. 5ene 1 
evvel, bir gün. Ad~nada bl:~ne kı:ı-
d>m. Çekltıce bıçagı <le.yadım ıaı.lbl- j 

.şaşırtınağa çah~ırkeu kar~isındlı" 

kinin i~"ne ,varı.yatak nıa!iunatb 

•İpucuııı \· erınrıncğe d ikkat eÜ' 
yor. Kaç giin"iir gelen tetgral 
haberlerinde yine zayiat balbine 
ehemmiyetle lemas edildiği gi>
rülıuektedir. İyiden iyiye ) iiklü 

Eğer bıığday ~atışı serbest hır,.. 
kılmasaydı, !iatlar bu kııdar yük
selecek, köyl.ü böyle bLT kar..ra 

Gelecek harınaııa, böyle bir 
hareket fikrile , lıazırlanacağımızı 
sanarak te'lelli duymaktayım. 

nin lliitUne ... TM1iz! On i k i buçuk ~ .. 
ne yed~ın. Bir-az yattık. &ıı·azı atro:
ctu ... Kurlu'Lduk. Ş~mdi yine birini şi.~
le<iın>. .. hrıma, taınnm rnort, deka
prn<lJ dl•ğtl Şimd; işte şu ileriki mah

TIPKI BİZİ:\1 

Karaya oturan 
Çanakkale va

.......... ıLll ı puru yolcuları 

kemede dav.aım var. 
Bu laofl'l..l9"U!?iin·la··ı benim gabi bar!ç

terı. dikk~t.lr din1.iyl'n yaş~ı bir adan\ 
c- Şt·c<ııat arzedıer".ı1:en merdi klb

ti .!l'. l'f.<at:n süylrr• n~. dcdı. Sanki 
iyl bir w..arift>t yaprr.~ ta, ba Jandıra 
ba;.l<:ı.ndı!'Q ~nlrı.tıyo.r. 

üç genıin i n An1cı-k ia u a'kcrlcı:inf 
lngiltcre~·e get'rirKcu Alınan ıah· 
telbahirleri tarafından A!las Ok>-
yanusunde batmldığı enela Al· 
manlar tarafından hildirilnıisti. 
Bunu soura Anglosakson tarJJ 
bıınu.n doğru olıııadığını bildirdi 
Sonra Alman tarafı geınilerm 
batmldığı sahayı da tasrih edeır 

şekilde ısrar etti. Anglosakson 
ta·rnfı bu ısrara su nJana,·ı "·erdi: 

GiBİ T 
Dün }iiyle bir h.nadis okudum: lfh8n Vapuru İl6 ' 

Ben, loitwını çok st•\ eriın. Çocu.Jd:ı.ıı
ğun:da d-ı bQyJe- ıd:, ı.;-Wndt <M:· •• Loku
mlJn ~~ıt;rri vnı'titr. he::: cins lokum
dan bı:cı· .k; r tanı• yCnlE:'k isterim. 
Hflp!;İnin lt'?:'i:t:t., ~vı:tı.ı.•u ayrt ay,rıdır. 

Mareşal Timoçımk.o'ya düşen 
~. hem şt>lı ·,:-del<li ır.üia!i ordu 
ve hem de şi.ma1d<!'ki yarklıımıcı 

orou ile miişt..,.ek taarruza geç
mE!'ktir. Bu, Alman ordusundan 
önce davranmak demektir. ?ıra 

Bu aral:k, Ad.anada •dam öıdüt'd\1-
itÜnü söyli.)'tn kahı·:i.n*'1,, s~la.rıa sa.ı

lıma g&ıteı'liiıı; <ilerlki> me.hl<erneye 
•Belediye ikt~at müdürlüğü fim&nlm IZ8 geldiler 

dun de ı.eytinyağı fiatlaı:ı etra-
f d k

,,_1 h:mfr, 11 tc1eronla: Almanlar bu tabiyeY'i niçin da
ha evvel 'ku'llanmalk istemediler? 
Be ;iki de !fChri sapasağlam. eJi, ge
çit1I11eyi tereih etıın·şıerdi. Muaı;. 
zsm fabrikalaroan, l'clınn b 'na
larır.ıdan ifıtiıfa.de elııne.ğe ehem
miyet vemıôşlerdi.. Orada kışlar 
mayı düşiilıüy0rlaıUı . 

d<ığı'U. lf!lrUdil. 

B:ı~ biı igi, İ:ıu y•şlı adama, 
.n a tel .... er ) · aptırıuıştır. 

D.• ~ - dd 1 . r· !la Me.s.nden ı:man;mıza gelmek-• ıı,"er gıua ma e crı ıa rı 

iı.zerin1icki yükseklikler de dün te c;l&n Devlet Dcnrzyol'ları id:ar Bu y1lJ ştkı r layNı.uıın1, dloııya har
blnın en nMzık btı- dt-vrindıe :di.u f'dl... 
yo:·uz. Şetct•r y.yr'im_ ağz.~mız tan:an
.:>.ın. Fakat 1.ön..ü..ınıı.z ~tiyor kı, bütün 
dC.ny<ıtıln aQ:zu1ın t.adı eclS.n. 

Crt!neral L'st'in Vo'.ga - Don ara· 
smdan ve Don orta. mecrasından 

- İiriann'Ml brybaba, dedi, Pa1av
l'Clllın b""'1lr... A\ı,yar. Bu şnndiki 

davası da, birisi b11<11> to.pqtl caek su
dan gelinciye kadar 00\ınıilş. Onu da

Amerikadan İngflterey~ aske1' 
getirildiğini öğrenen Alman ef· 
karı artık harbin istikbalinden 

endişeyl düşmeğe ba~lanıışt.ır. 
Onun için Amerikan a•k"rlerinin 
yolda batırıldığını söylemekle 
Alman efklrrının bu endi'ı"Si Ol'-

res>nın Çanakka'e• va.purunun tetk;k edilmiş ve nohut, fasulye, 
b f. ti d b' ··- ~ .. k'l Çc~e kara sult<nmız dahilinde "" un ıa arın a ~ gıı......, ı o 

karaya oturması h"'kkında. şu tef
ba.~ına on kuru yiikseklik olduğu 1 

·· ·· ı .. t " si1at: ald.m: .goru oıuş ur.• 
180 yolcu ile tieari hamule ta-

- Tıpkı bizim gibi .. d iye dü- · 
şıyrn \'apur Çe~<len 12ım•re 

~ündüm. Biz de zeytioyağıru al-
ooğru yo:u na de\'"1ll cdeni<en 

madan evvel etraf ı ıt<la. dolaşıp 
Perşeınlbe günü sa.at d<.•!<uzda 

lctk'kler ~·apıyoruı ve ba~la do-
kl:ıır.11al ve kayalıkan <baret bir 

m.ate.•, patlıcan da gelmek üzere 
lıLr çok maddelerin her gün fiat· dDküntüde karaya orurınu~. yol-

cular te•··-a düşmüştür . 
laııdığ ıııı görüyoruz. Yalnız bir 
faıkııuız var. Biz iktısat müdü,.. Vapurda intızam hemen ade _ 
lüğü gibi arada sırada ve yalntı d.ôıniş, kE!'yfiyet Münı>kalat Ve-Jo-.1-

1 !etine hildıri"">ş ,.e alınm emir görmekle ka mıyonız.. Her gün 
l • • ı ı üzerine vapurun tahlryesine baş-

e\:c:. ço u.~a çocuga a ıyor ,.e öy e I larumıştır 
goru~·oruz. 1 

180 yolcu gönderilen vasıtala.r-
TAYYARELER.İN la İzIP re getirilm;ş ve muhtelif 
ATTIKLARI otellere yerleşt.rilrn~ler<lir. Bu. 

Geçenlerde bir ajans haberi o. ~'Ulcula.tlan ist.a nbu la gidecek o-
kumuştmn. Şark cephe~, tay- \anlar T 'r'han v8'(>uri1e gunderil-

. , mi-s1E rdir. yareler ımdiye kadar o derece ı • 
L:n:ammızda bulunan Bakir çok bomba kullanmış ki, artık, a-

tacak bomba bulamıyor, dik~ şiidb Çanakkale v•purunun ~ 
makinesi, gramefon ve saire 'gibi d·adına gönder.iim:şti r. Hamulesi 

tamamen boşaltıldıktan sonra bır 
madeni eşya atıyorlarmıı!. 

anza ~rülmezse cÇtna·i:ıkale• 
Pekala, bu ev .,yası da brtince, vapurıı İıım.re geiecek ' 'e bura.-

ne atacaklH'.'. Beyanname ata· da tamir g&ccekıir. 
eaklar, desem, dünyada kiğıt da 
1<almadı ki.~ 

PARLAK BİB 
.MESLOO E DAİR 

llir riVd) ete göre, l>azı işler için 
hamal bulwıunuyormuş .. Günde
l 'gi 2~ liraya kadar çılan hamal
lar varmış.. Ötedenberi, bamallı
ğııı çok karlı bir meslek olduğu 

• sö~ !cnir<li. Fakat, şhndi, bu ıucs .. 
lek, bir nevi zey tinyağ tiiccarlığı, 

piriıır k<>.nisyonculuğu ~hi bil'o 
şey oldu!. 

O HALDE KİM 
ALIYOR?. 

Bir gazetede, bir arkada' şöyle 
yazıyor: ·Bir kısım eşya var k.i, 
nihayet lıalkın alamıyacıığı kadar 
pahalaomıştır.• 

CidJen meraklı bi:rşey?. O hal
de, bu eşya~'l kim satın alıyor. 

fosualık, nümunelik, müzelik mi 
olu)or?. 

AHMET RAUF 

Beyhude zabmet 
;:.c.kant c 1 r. c'raKdot çin 

a:nua~";)'cn btr f'3, v r. k mCr.nt
kün d ,::ıldır. Çu Lı, gı.da mad
deleri f 'ı r 'Ütem"tli)En aeg:şi
)'Or.> Ci;yor(ar Tu-1,ed ye, mutlaka 
jb:r tab!rlot fiau tc:föitı ı~in ısrar 

<'<iiror. Tııb!dbt, cvveıce ele yaz
dığ:m·z g:l:>i, asla faydolı oİimıya
eak bir tasa\'vudur, Bu.günkü 
~art ar altında tabldot usu tünden 
bir hayır Nklıencmez. 

Bel'ki, lobntalarda, ~k çe
şıtleri t~hd:t edilir::ıe bir faydas' 
dokunur. Bizce, tab!doot u.sulıüı 

ta4bik edeeeği7., diye, beyjıude 
y~re uğr~ılmamdıdır. Daha 
~bet v-e şümullü meseleleri ele 
alarak me~ul ole&k, iyi olur. 

BURHAN CEVAT 

(Sen ;,""/(j/dil~dün ? 1 
~ Yazao: EDGAB VAU.AS Çevi<en: l\JL'AMJıU:R ALATUR ,; 

E "'3.Z SQtlJ salona gıro!. e'VVl"ıil 
mis.: .ın zcnı:inıl k dereces D;1 tartmak 

1 y< gi;bl ıu bit' Wulu, •<><>~ 
eg ı se*n ve~ ve clını uzattı. 

K an yzat ' -ı e ha.fı!ı;e Slktı, 

S)Ilrü ~ ~y!~ b 1.adt: 
_ L n:a g• lenlerı an atacağıın. 

Uz ·t: er İsbal:ı11-dan oyrt c:1Ll.Ş-
tı:t::' 1 . ~ T h~et geld<m ve ge-
hn L k~ın başı:ta bir er~e:cle 
yajôld.ğ:.:ıı ~nn.. Kartının bıc de 

ÇOCLijj. l ı.ı:.m tu. 
ç e .... soz..ını. d.uyacı ?ı.Iı.ı:stara ~ar

:ı uı·veı :.., I~en..ın f "rna varn1ouıı1~ 

g:.bı <1'· ,-am c ~r 
_ ı;, , iit< Erenk:ôyunde b.r 

k:ı-1: ~ buyıJ,t. J:P\.,r ga p k'saıdu!e 
ba~ ı:ı., be ı.m lsmwu!a ge'd tin11n 
e. .. ~u ;oc· ortadan .ı.a)'!>o:.. 
=· Kanlll ÇQCuğu beuim ~ dı~
m a yuı 'l• bıık benmı. boyle ba' 
tat n tt': it ak:,;.mx.a.r& Olle gt!çnıe
di ~ · ~ c; nı veya çald'rra:nı ara .. 
7~ u !J. A ~ n Bu da annlk CoC '1 

kench kdr :r.!n çocuğ,,. zanr .. ~M k.0-
cadu B· s zs na: ..• 

M•..r.:ıl• !'iıriı s.ps;ırı k.,.ld·, az 
k.a:i"'lılı ftı:·Jl ~ k;tı. (&U.3.t klr.: ı.nJ 

lopariadı. 

- ~·· karımdan şııp'.ırl··ı )"0"11 

ded1. nıtl!Gımı çoc-wc.tan <ieğl.i O\::lı. unla 
'ıtoot· ~"!ldan clı.rdun. 

A3'a~a ka'l<tı. K<ınım <!.> kalktı: 

- Ya7lı, dedi, ei">r blr gün çocuğu 
ç-a.·annı k n oıkhJ.İ'l.lnu 1.ıı.ılur sın, ki 
bula~imıa kat·m~n e,ınınim, ıınlaş
nııya, iffedu;ıyıye zaman va~rk· u &Ur 

çı.anu. itiraf etml"dığ,ne pişman ola: 
cakltr. 

• 'IıJA.a.!3 Narlı hı.ç St sııı çıka--m:ldı. 
Kı:xa" ayrı dt, apartımanın kapı ... 

smda Eugın gÜ<ll"S"\.DL aÇ"mış tcarel6ın.a 
çııkt,i.. Ker.an: 

- Çot· !tıınuzu kocanızın çaldığı
na emrr: m Dedi, acnına Om-dini ke&

m•' .. Şimdi söyle, sevır....ıen "" 
~· 

-Yok. 
K~:J n ic•nı cc-kt . 

DJ.ha ~-tac fit'kP,r l'Dyraoı:ı ha.rp yıJ.,. 

Iarı içinde gı"çireceğ,iı? nu., wn üzün
tu:u bayraın ını?. Yokılıa, dc..ha bir ta .. 
n•·. Lkı •anc, üç tc.nt' ıni \~r? ..• SLkın.:tı 
;ç;nde oi-dı..;~uınuz rrı.hBikkak Fakat 
diğer dllnya mıllf t;€r.ıno b:,,k·U~C'd n~ 
rah:ı.l vı• huzur it·nd~ oldu.;lunlllz~ lak
d!r ediyoruz. 

B<ıyrP.ın mü.nast·betil'*', ker.dınize_, 
q;-1._k \-'C çuooğunu.z.ı gfyl'Cl'k. :reni EV,Y'3. 

• ·:e a.!tlınız ını? g,~, ayrı bir mev
zu !-d, b·r çx;Qc klıır.z;eJı r:n bam tpline 
baııtı;lımı !a.tk~•yoruuı. Onun ;çın, bu 
t,ı;, ra t t g f'o('iyorurn. 

:&iki:«, totiı ye, ta!Jı •ö.Yle, dorlenı;, 
Ba.>~m gLlnı!cr~OOı~, hepimiz, 2ğzunızı 
taCa.nd1Tacak, birer ik~ı'r şeker b~u
ruz. elbette... liep1n1zin '.<)lyranaınızı 
~ırwjidt'n ku'1ular. 6aha nice ·haytrh 
l.J9ynımlara ltavw,Mnızı tıııne.ını ..ıe
r\m, 

R. S48IT 

Huwri ihtiyaçlar için ,ehre 
diğer mıntakalardan un it

hali ser~eat lakat ... 

Ruslar, Alman Başkumandan
Lığının ve Mareşal Fon Bock'un 
urnıduklarından çok fazla ve Qdk: 
şidldeth mu'kavemet g&ste.rd •!er. 
Sokak, sokak, ev, ev yaptıkları 
miid~ faa sava..<ılarile Alman ceb
ri hücumla~ını ~deta iğne ile ku
YIJ kaıımağa çeva'Cl.iler. Rus ku
mandanının yeni taltif cdillmiş 

o!masının holk·iki sebebi, şimdi 
daha .ıy-i anlaşılıınakladıT. 

Bundan başka mühim bir nok
ta daha var: Ahııanlar Mareşa~ 

Tİ'Illl:>Ç'en.ko'nun, A.'lrn-.ın ordusu 
ş'mal yanında yeni b :T yardLmcı 
ordu t~r~il ederek bir yan ma
De:\'TS6ı taarruzuna girişebi~ 
ğini tatınııın etrıriş.'<!rdıi. Fa.kat o
nun da bu kadar ağır basacağını, 
Al:ınan oı<dusunun bü.yill~ kısmını 

kendi üz.erine ÇE!'keibileeeğini u~ 
mamış'ardı. Ti:rrıoçenko, geç olr 
sun, eğır olsun bu manevrayı tat
b1k eder gibi görünmek:t.cdi.r. 
A~manların ilk hedef[, Vo1gaya 

varmak olmasa gercı'.dli .. Öyle ol
saydı, kuvvetlerin çoğunu Sıa
lingrad _ Ejdecıh an ""'asına ıev-

yaııdımcı Rus ordusuna karşı ta
arruza geçmesi muıhtemeld'ir. 

Aılmanlarm, uımumt v8",c\yeti 
baif~a türlü diizeımeleNıe .mk.an 
yok. 

1 (HALK SÜTUNU) . 
1 Bir genç kız İf arıyor 

Orta mokleibin 2 !nci sımfına 
kadi!r dkımıuş genç biır bayan 
ya.zı.lume işlerinde ve tl't'CWıan ka
sada·rlıkta, laboraıı>vaT'da çalış
mak iı.-temEl'ıet.edir. Kanaatlkar bir 

ücrete r~zıdır. Talip olan muh
ter~ .:ş sahiplerinin Son Telgra! 
hakl süıunuında l\f. S. ne rnüra-
caatları mercuıdur. 

Bir san' atkıir İf arı,YOr 
Yüksek ta:hsH okulundan en iyi 

denece ile me<Zunuım. Bi!Iül on' 
dö« senelik tecrübeye sahibim. 

'neniz - Kara - Hıwa ve emsali 
bilftumıım motıörler, t&ıışap ve 
e1elotr ik Şernle f8;brlka idaresin
de ·ihtisasım kuvvetlidir. 
Alakadarların Son Telgraf ga

zetesi Haı,k sütununda H. Ö. ru
mı,."Zuna müracaatları. 

v:;ı, edi.,ror, 

B;raz sonra, meçtıu( kabadayzyr 
mıahkeıme-yl' aldllar. Davacıydı. NQsl1 

dayak yed!ı;lnl anlattı. Şahl!Jer de, 
!emı halde dö\iihlilğiinil ~'•d>kr. 

H~kim ş31ıi1fC'T' hakkıma ne dtyrce
lln.i 110rduk.ça, kaba.dıs.yı, 

_ N~ diyecetlm l·fencbm., diyordu.. 
Dediğlın gibi. Şa adamını beni, na&ll 

dövdüığünü e!ıro.!ı~e anlatıyoriar. Ce· 
zalanıdn-ıllnac :nı istPri.tn, 

HÜSEYİN BEHÇET 

Hasta, işsiz ve malül 
musikifinaslara yardım 

Şehrimiz mus•ki san'atkarl·arı 

cemiyeti heyeti ha,>la \"e malul 

musik.işıııaSJ.arla• ha!en ''!SİZ bu

lunan san'aı:kar azalara kışlak yar

drmda bulunmak maköadile İ&
tJa.nbu.! ve Beyqğlunda bii.yüJ< bir 

cY.xınser• verileceğini ka.rarlaş
tırmıştır. Bu kıoııse.ıGere yıüz yir

mi kiş;Ilk bir cK..dın kı>rosu• ile 
ayrıca. 31) k'şlli:k alatıınka kadın 

fasıl heyeti de iştirak. ecleceokti.r. 

İcap edenh•.ıwl!ldara baş lan ılmış
ve Cf<Iniyeı beyti ı-eisıi Faruk'uıı. 

reiSliğir.de bir Joomi.te teşkil olun
muştu.r. 

tadan kaldırılmak isteniycr. Her 
iki muharip taraf ara,ında sanld 

bir münakaşa başlaını~ devanı .,. 
diyor demektir. BLrkııç gün soııra 
bu münakaşa artık telgraf haber
leri arasın da görülmez olsa da 

- çünkü her lıaberiıı ömrü az ~ok 
kısadır - h11 üç genıiııiıı batırılıp 
lı.ahrılınaması keyfiyeti her iki 
muharip tarafın buudao sonraki 
neşriyatı yine yer tutmaktan geri 
kalmıp.caktır. 

Amerika ile İngiltere '"''-'ında
ki sevkiyatı sekteye uğratmak i· 
çin Almanlarnı bundan sonra da 
ne kadar çalışacakla.ruu söylem&o 
ğe lüzum olmasa gerek. 

!la.zı k:m~e'erin huı;ıısi iht.iyaç
ları iç n Anad<oludan getird -kle
ri m~·hdut mıktardaki unun tren 
veya vapurlardan şehre i~2linin 
serlbst olup o'ım•dığ ı ha~ı:".nda 
twe<J,füde d~Lı'oüğıü görıiimüş
tür. Aiakadarlarca bunun üzC"!ı:ne 
\'l'i1en Ct\apla mah ul borcunu 
tamamen ödemış olan mwtaı'.<a

k "<i<•n ~alri ibtigçlar iç'n bu 
kr;!b.l mevrüdatın ~e!b:lceg fa
k~ı buP ı• n sa•;l::.mıya:c.ğı bil
dırjİim,ştız. 

(~~~~~~~~---::-.~~~~~~~~~~~~, 

Yeni Harp icatları Karşısında 

japon denizaltı gemilerinin de 
Atlas Okyanu•una girmeleri iiZ1l
rine mihver tıırafı kendilerini de
nizaltı h3rbİnde daha ü5tün göT
mektedir, Anglıxaksoo tarafı de-
11İ7.den yapılmakta olan nakliyat 
'Ve sevkiyatı havadan temin et. 
menin çuesine bakacaktır. Buna 
dair şimdiye kadar verilmis olan 
haberler Anglosakson tar~fıııda 
girişilen hazırlığı ı;ö>lennektedir. 
Fakat bu nakliyat ,.e sevkiyatı 

te~in etmek üzere )'aptla~ak ce
s;m tayyureleri vücude getirerek 
Angl.,,ak.rnn ta r · L'lın mcsgul oL
duğu bütün cephelerde bir mu
vazene temini gcr("ktir ki. huna 
daha vakit nrdıT. Hindi6tan ile 
Çin arasında yap ılıııaktn olan 
nakliyattan alınan nrticeler iyi
dir. Fakat orada kullanılan tay
yareler evvelce Amerikada 'olcu 
taşımak için yapılmı!? ola~hrrın 
tadilata uğratılmı~ olanlarıdır. 
Bilhassa askeri ihtiyaçlara göre 
nakliye tayareleri yapılmak i~İne 
hundan so1l'l'a Amerikalıların da
ha ehemmiyet verecekleri ani~ 
şılıyor, Hulasa zayiat bahsi açıldı 

mı sözün gen.işlediği ve ister iste.. 
mez Amerikıl ile İngiHerc arasın 
daki sevkiyata geldiği görülmek
ted:rr. Diğer taraftan denİ7.deki 

~ayi.at yalnrz nakliye gemilerinin 
batmasından ibaret olmadıjiı da 
malümdur. Anglosakson larüh· 

nı.n bfr çok irili ufaklı harp ge
milerinin de mİh\·erin deniz k!ı\•
vetleri tarafından batırıld.i:ı 'im
diye kador tekrar edibni liır. -

f' 8 TAKV iM O"'\ 
[L,n.J 1.3~8 ı 111/IH H crl t:fı 

El.'IXL 
159 

ıt.Ul.\ZA:>I 

~8 30 

lıl 9-42 Ay 10 \ t.sı \' atdt • s r 
llkteşr:n 1
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Uilıı ... 12 29 
öı:e i3 Ol 11 ;610 

18 36 
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İkUıa 9 33 
Al<J•ır 12 00 

PAZAR ·~~~ Y'a.t.. 130 
in111al. 10 5~ 

- Ben de funit k'8!TW'yı bl(ıı<sn! 

Er'tesi gün 
çııkto: 

-11-
s:a:ıt•lı·lt·n:Le şu L!fm 

cBı.ırnıdan yedi sekız srn'l1 f·V\'l' Eren.. 
köylir.;ei('ki bir kô.ş\(ı~'8fl 1aybolan Yıı::.uf 

adınd.1.kl \,'QClık h lcı<ınd.a rnalumo.ı 

\•('rı•ne on b:n lir" ınUktı!a t ver :~ıc. .. 
lir> 

Kı.-:-an g~t.t"Iere vrı·d!ği ll&ıı oku
mak !c:;n ga7f'tt!eri :k':'l.rıştırııic(·n gö-
uh • ga"ip b;r haber ili(l!i, ) 

Bu Cırç ra gcd~n b·r fOfO."ie başına 
ge- En had s • ıdi.. Keındn o!cudLL Ş<>

!ö:·:ın. hendPktP. bulunan :ııoföı"iin 

1f~Oesi Ker.:ın n yu.reg'.ni O)"n'l.ttı, 0-
1ıonıobile tki icadın b;nmlf... Vesa
irt:ı• ... 

Afest."'.e m(')"<ianda idi. Bu 1ki ka
dının b~ri k..'\rLlı idi, Sc-vg ndi, buna 
~phe yoktu. 
Ş!mdi yanındakl kadını ve şorllrü 

tıend.ege atan e.rki.lkı eri bt'd .a.k a .. 
zundt 

K-man bir an ciıuşunıdü. Elmdeıcı 
serı.·ı·ti feda etmek ıartı!.e o adatı- p-ı 

nasıl oi.sa btil •r<h., v• para her kılidl 
açardı, • 
Herşe,d.en önce, me:e1cn.n Y'Ylıl.

mamasuu ilmin ederek, •a.bılaya baş 
vı.ırdu. 1 

Suzan& hoç h'r ı•y b~!t; otmiyonlu. ( 
(DCv'lm.ı Var} 

'-~~~~~~~- ) 

Alev akinesi Nedir, Nasıl Kullanılıyor? 
Tanklarla Alev Makineleri Karşı Karşıya 
Rwo 'blğlerı Siva.;l.opol ve 

Ro~tof harplerınden:<>en, A'man
ların kul!and,klerı alev ma:kine
krir.den tahscdip duruyorlar. 

Bu al.ev s::ç.an maki,,eler ne gi
lbi şey,jerd'T? Yeni icap edilmiş 

bir haııp silah> mıdır? 
Biz, ya~m11;ı u:ıatımamak iç'ın., 

tan.h:n kayıdeltiği buna benzer 
şeyl<'rden bah1ietrni:yecei)lz. Yal
neı: böyle bir şeyin, geçen büy~ 
ha1'pıle de tecrülbe edildi.'.ğni ş>md'i 
ise diğer orclulann da bıınu kaıbul 
eıt.tiğini söyledıi'kten sonra bugüın
kü al.ev mak:lncsine geçeceğiz. 

• .. 
Alev makin es:, l>üyiJJ< bir teb

h>r t.'.etine ber.ız.:yen bir şeytlir. 

tazyik kuvveti ile, hava ile tema
sa gelmce yanan ve hedefini ya
kan kimyevi br madde saçar. 

Bu makine iki kısımıclen mü
reS.kept.r. Birisi insan sırtıonda 
taş:·nan bir kaptır. Bu kapta taz

yi..1< olunmuş kimyevi madde var
dır. D:ğeri. kaıba, cla"'1kiıyet1i bir 
boru ile merbuıt bulunan katı bir 

bC'1'ud~r. Makinenin ko',una ha
fifçe basılınca, kah borudan km

yevi madde fışkınr ve hava lema
sile parlıyarak hed-;fini alevle sa
r3T. 

Makineden, dcvamh bır alev 
fıs'k-rma.z, kolun hareke4 ile a
leov•.er fasılalı saçı.fır. Ağırliğı 40 
kilo gram kadara kadar çıkaT. 

• •• 
Alev makin<:'Si, ancak, tüfek 

Y:zan: 
M. RASiM ÖZGEN 

mellll.ll.r.den daha yakın mesafe
le.de kullamltr. Malkineyi, yanm
da muıwini., etrafında miJse!Lflı 

bombacı muhafızılan bulunan bir 
ıma.'kinecıl .kulliıruır. Bu miiıfreı.e

n>n kumanda eden, bir de küçük 
z&bıtl val'Clır. Alev saçan maki• 
neler, um\lm'l olara·k hU5usi bir 
va'Z:fe gö1"011 hüctJın mü.frewie
rine meıfuubtu.r. 

• .. 
Alev makinesi, muhtelif şNoi.1-

lerde kullamlır. l\ffrdafaada, kısa 
mernfelerde tan"Klara alev saçar 
ve onlôrı ya.kar. Taarl121da istih
loiıımlara al.ev y-ağdınr, onun top

ları ile efradın• harp har:ci ede

n& piyadenin hü<:La:nuna Y.ardım 
eder. 

Alev mak.i.nclerin.n tesirleni, 
ürı:erlerine alev saçtıklal"l sila.!ıha
rın madenlerini o kada r kn.c!.rır 

ki. bunlara hiç bir el temas ede
mez. Bu suretle si!Mılar da kııı!Ja
nıJama'İI İst.llııkı:lınlar, fenoa beton
dan ise, kıngım alev]eıtln tesir'.?e 
çaıtlar, dağıhr1.ar .. 

• •• 
Bu makineler, dii.,<mıamn gozu 

önÜll'de kuUaruldıldarı, alevleı-:n 

mahrelcleri de kenıcUeri!ııi setre
de<:ek vaz;yette builuıırnadığı için, 
chlşrr.an sı.ıahına güızel b:r hedef 

~kil ederler. İstıiJı.kiimluın et
rafına v-e taHkimat haricine y
leştirilmiş hücum müfrezeler', a• 
l.ev makinelerin in ilerled·ğini gö
rünce, hücuma alı.arlar ve bu ha
reketlerini ansızın yapıdıilıirlerse, 
alev mı:ık ''llel<!riıni tahrip edehi
lirler; çürııkü maltinenin ağırl>ğı, 
aı.ev makmesi mıüıfrezesini sü
ratli haı'Cketlerden ve yer degiş
t .:rc'bilmek irn!kıi.nından, fazla de

recede, ır:alırı.ım eder. Bur.dan 
dola\)'ldır lci, alev makineleri, na
dıir ol·arak kendi başlarma hare

ket ederler .Muhafazaya o'ıan lh
tiyaçları, hiicwn müfrezelerinin 
arasında bulumnalıarım icap e.tııı• 
rir. .. 
Şaı1k cephes'nden gelen haber

lere göre, Alıınan\arın, alev ma
lclne)erini tanJııkra yorl.eştirdJc

leri bu suretle dtaha emin 1b:r şe

Clcilde iş gfütlük.ler. a~ıı 'r•yo.r. 
Yaln ız şu var ki, tanklar )"ÜtÜl'

ken hedeflerin& ısalbetleri epoyce 
,güçtür. 

Harp devam erti.kçe, tecrü•belcr, 
alev makinelercnin şekl1nde de, 
i:siimal tarzında da tekfur .. ül hu

sule getirecektir. Yalaıız şu var 
ki, her yeni harp aletine muka
bil bir miJdafaa ~ dıa meyda
rıa ogeJ.i.a. 
Bakalım, alE!'v maki.ı:ı cler·.ııin 

te'k5ıınülü ve ona karşı icaıt edi,. 

lece.k mü.da.faa· vasıtası ne ola
ca k.tıır?. 

Bu hususla İngil iz Bahriye :-fa. 

o:ırının eyh'.ıl sonlarında söy lediği 
nutuk hatırlardadır: Bundan an

laşılan yeni gemilerin za~iatı te
lafi ettikleridir. Ne kadar grmi 
yapıldığı g:ıli tutullJ!ak surrt ' le. 

Işıklı ve sesli «Büyüh zaferler 
tabloları» 6ergisi 

Eminönü HalkE!'\".rı·n Cümhuri 
yet Bayramı müna>ebeti)le a,a

car; cBüyfok Zafor1er tabioforı• 
sergisinın en güz] escıini teşkiL 

eden cl\fehmetçik Yurd Bekç 6i • 
i6imli ışıklı ve &<?$!. tabloounun 

iılk te<:riilbesi y a:p ılım~ V<' gö r c n 
snn'aCkar'Brıını~ tarafınrlan çok 
beğezı ilm~tir. 



r-Günün siyasi icmali--------......: 

==Son 24 Saat içinde,:ı:== 

Hadiselere Bakış 
\. . 

Rt:s cephel>in<lf'ki harPkatın 
~·,,.,J yeni saJlhalwa intikal et
lı.~ an.';a~ıl:ıyCir. A'.anan laı· artılk 

Sta trgradın tamamile zaptı·ndan 
v _210,-eçınişer, fakat han11elerini 
btı·._ı~ça istikoımetlere Ç'CVinrr.işler~ 
d'r. 

Bununla beraıber Stalıingrad
da lhağo.;ma sona gelın~ değ:ılr 
<lir. Sokak muharelbeler hata 
de,•um e-tm...k.tedir. A'lınan uçak
ları \'C t<ı•pçusu şei'ı<in geri kalan 
'k · .m1,J1Jı rnDı!(madiyen d'öıiŞnek). 
ıed"1·. Bu hengame esnasında bir taraftan da cesetLerin kaldırıl

masına çe.11ıış1Jımakıt..adır. 

Mıo.;k-OVadan gelen diğer bir 
habere göre-, Alımanlar iJmdi de
ha•bere göre, A:ımıanlar şimd:· 

me<k.ez <''Plıes .. nin bir kooiroinde 
büıyUk piyade kuvv_etleri'le şid-

KtJÇtlK BABERLEB 

J\IÜTEFERB.IK: 1 * Lüzumu taJodirde ektneklik un
l;;ra paıta.tes 'k.arı~.ı .. rıjros.~ı dün T:ca
ret v~l·~IPtinıden tekımil Vili1yot.:eı'l0ı 

i'-b'.ı.g oh.~ıı:ım~uır. 
+ Kan<i;lli Ra:;a,llhan..,-irıhı bu sa

'ba.l.t h.aıbcl' vNXiiğine göre y-.. ğırrı:tN'Un 
~ı,ıua k.a-dar davam .etımesı 7e hıa-va-
0111 yann. ~ı muho(.emPJqir. 

+ Ge-çen yıl Beyoğlu<ıd'.l Kalyuncu 
K..!ltıliuı>d" dıodtu Fa<mayı ö!<lüren 
p;..;J:s 1llt'>muru l\IIUıfitaf:ı. dün 2'4 yıl hap.. 
"" ınıoh.1<"1n o!ınuı;tur. Anook Falma
ntn ba.."lk:a Mf.'tekterle görüştüğU Gahit 
o]:duğ'Lxıdan. b1.1r ceza on d(iırt. yıla. in· 
:ğJı:"IJ n1i..;dır. 

+ DU-n attı vagon şeker gı• 'rnıi~ ve 
B:ıkfaıad:~T CrmiyG.t.i vasrta&iyle t€vzi 
<Hu.nnııuı;;tur. 

Ayancıkta ekmek 
50 kuruş 

Ankara 11 (Telefonla)- Bura
ya gelen malfünata göre Siu<>p 
vilayetinin Ayancık kazasmda 
altı yfu. gram ekmek elli kuruşa, 
İzı.nir vilayeti kazalarında knk , 
kwuşa satılm~ır 

Bayramın üçüncü 
günü bir hava 

bayremı yapılacak 
İ!k Tü.rık tayıyrestni Y3Ptn Nuıri 

Don•jrağ Yeşlloöydl)l<i ht16USi l<ryyare 
meydanıncla bl.r Ta,.yare Bayramı 
terıt.tp ef(m.)şttr. B...,.rarn.ın üıc:ünçü gü
nünf' te.s:ıdü.f ad.en bu törene he-rk.t.ıtS 

g.;..d~bılecek. ve müıtıeaddit L."'Ç'uş gös
g.ctebllecek ve talobelerR\ tıçuııp gi):;
ieı·ilcrini takip edeb1!ecNcleırdir. 

Uçı.ı-Oar saa.t 10 dan 12 ye ve 13 ~ 
L8 e bda, dtw""1 ede<:c.k\ir. -----

doet.!i bir taarruza g~işlerıdir. 

1 Har<"kM, ham kuV'Vetleri.1c des
re.,lt'nn havan ve topçu haraç a
teş.1.e •çılmış ve başlamıştır. Sov
yeV!er bu yeni taarruzu önlem«ğ 
ça lış.makl.ad• rla r. 

Bu yen; taarruzun nasıl geli• 
şecgım !lOlıTa<lan öğrenceğ'<Z. 

Zaten bir kaç güooenbe-ri Alan<ı·n
ların Rjev bölgesinde büyıi.:lk ku<v
vetJ.er tahşi ıet•Hkl~' ve taarru

za g~m,eik Üc'1"r<" ı>Jlduktarı anla
şılıyordu. 

Diğer taraftan Allınanlar Kara

den:<:d<" Tuap;;e l,im1l.ntna karşı 

da hamleler-ini arı!tıımı~laroır. 

Awan teılıl;ğ:n<" gıöre, bu böl

ged<" b1r R>us ı:ıııütrezesi kuşatı>

mliş ve 47 müıstahkeırn mevki işgal 
etl.>:mişti r. 

Beşiktaş yangını 
<J inci 81.ıhıfed~ Dı":am) 

galuı tahtaJa•, tutu1ıurmasınden 
ileri geldiği anlaşı;nu~tu. Değir
men sigoırıta:Juiı.r. Kasıt <>luı> ol
madığı araştınlmakıaılır. 

o----

+ B..ı.ediye İktısat Mlodfüılüğü 
Döıxiı.l'llC'ü Va.kıt Handak.! y«jnöen 

1 
Br!ed.~ye fen H .. y'eti binas;na tac.;ıo- 1 
mıştır. 

YAGLIGÜREŞ 
Yaglı büyük peıhlvan gür~i 

bu gec Şehzade.ı.ışı Süleymar.iye 
kfübünde büıtün ?ehfü·anlar meı1-
faatine gü:reşecfa pdhlivan'ı3r B•
baeSkili ilbrahim, Mü!.fi'Yim ı>ehli
van, Karamimıell' Mu.hacir Ah
met pshlivan, Köylü Mustafa Ali 
A!hmet, Pomak Sü 1ıe;ıumn, Ada
pazarlı SeI1Vet, Ramizli Niyazi 
ve daha bir çolk pe'lılivanlar iŞ>ti

rokile bu güreş gR~·d heyecanlı 
ve c:oo:ı ol•<-aktır. 

Saç bakımı güzelliğin en 

birinci şartJdır. 

Petrol Nizam 
Her eczanede satılır. 

r--ıı::aa- W fL L Y FORST'un_.__, 
Filme çeviı'diği 

JOB.A,"IN STRAUSS'ını ölmez opereti 

Salomonlarda ı Sammer Vels Bağlanan esirler 
bir.Japon muh· harp sonrası _hakkında 
ribi batırıldı d ün y a sın ı bir lngiliz bebliği 
Londra, 11 (A.A.) - Ameri

kan !x,mbard>mrn ve ı:o.-pı taşı-

yan tayyarel<!ri, Pasifnk cenı.l'bun
da b.r Japoın rnuhtibini batırmış
lar, bir ağ>r kruvaoorle' diğer blir 
muihoribi batı~mışlsl'dtr. Bunlar 
Guadel karnd adasına yapı~n ih

raç harek·tine ya.rdıım e·di)'IO'rlar
dı. 

Buna rağ:rnen, Jsponlar eı~esi 
a·loşarn aıdadalk'i kıt'alrurını ta·kvl-
yeye nıuvali!&lk olmuşlardır. 

.Aıır.erikalılar iki uçaJı: ka~ıbe<t
rnişleııdir. 

7 milyon lira
lık istif.~ 

(BasrnakalrdPr.ı Devamı 

gerek istikbalin hepinıizc tahmil 
ett;ği bir vazife .. deye kal'Şllıyo- 1 
ruz. 1 

Herhalde nclice ve hiikünı hı•lİn ı 
de şu mütebari:ı: neıiceye varmak 
gerektir ki, sayın Şükrü Sarae-1 
oğlu adtm adını başarıya d-Oğru 

gidiy<>r ve devlethı iaşe ve iktı· / 
sat politiası günün lıayuh uyu 
;çiııde yavı>ş yavaş semerelerini 
vcrtl1l<lk istikametleri buluyor. 

l Londra 11 (A.A.) - Esirlerin el-an attı ~erinin bağlaıımaısı meselesinin 

Va~tıo.n, 11 (A.A.) - Sam· 
ner Vel6 mil!< kongrenin dış tica
ret toplail'tısmda Boıst.onda yapı
lan 29 uncıi yıldöı:ıüımıü müna.se
betile lb'.r nııtulk söy~iştir. 

Birleşik m.i11e-tlerle tarafsl'Z 
memklkıtler, 1ia.feııden sonra biır 

adalet dünya.sının y<!niclen kurul
ması içi.o Birteşik A:ınerikanın, 1 
müttefiltledne vrdiği iş beralber
liğ'i hak.kında vaid:.erinin hepsini 
tutmaik aaıın ve kararınd,. ı>ldu
ğuııu billdtrnn, Aımer)kan Harici-

. ye Nazırı muavini.Samner Ve1s.in 
beyanatını hararetle aNuşlamalo
tadır. 

Sahte lıaymallamıa 
idadi şabadetaame
ıı de ıallte imiş! 
Ankara, 11 (Tt!lefonla) - Sah

ıekii.rhktan ®.layı iki sene 11 ~y 
ağır hapse :ınııtA<.ıtlun olan. Dlkfü 
ka)ırrıakamı Kemal Etezer, diğer 
bir sahtıekıa1·i>ktan ct.olayı tekrer 
sorgu hakimine v<!rilmiştir. Mev
kuf butunan kayımakamın bµ su
çu da idadi şa.hııd<ıtııamesi ta'k-
1it ederek Edirne vi\ayet.ne mü
racaa't ooı.p kıendis'rı.i nahiye 
mıüı<iü:rlli.iğürıe tayin ettinın<"si.dir. 

Ka.ıuna.karnlığa tayiınine vesHe <>
lan sahte Hukuk diploması-

hakiki mahiyetini İ'ıah etımek ü
zere İngiliz hükUmeti bir demeç 
neşretmıştir . 

Bn demece göre Die ıı akını es
naııında taşıdıkları evrakı imha 
edememeleri zıınnın-daı ınihnkün / 
olan her yerıie Alman e,irJe:riniaı. 1 

kollarının bağlaıınıasını salahiyet 
siz makamların emreWği anlaşıl- 1 

mışlır. Alman hiikUmeti harp es
nasında saliıhiyetsiz mak&mla:rın 
taşıdıkları evrakı imha edeme

meleri Lımnında müınkün olan. 
her yerde Alman esirlerinin elle
rinin bağlanmaSJnı emrettiği an
laşılmıştır, Alman hükum<0thıin 
şikayeti üıaerine İngiltere hiilıil
me!i derhal t1>hkikat M:ra ettir~ 
ve bu şekilde bir emk verildiği 

-Ortaya çıktığından derhal iııtal e
dilmiştir. 

Stalingrad sokak
larında 
Cl ine( S.rufe~ •n °""1lm) 

yalbilır.(şlerdir .. 

Ruslar ŞE'hri.n bir k ısırunıda bi:r 
böı:ükl€n fazla Alman piyadesini 
si!jp sü,pütımi.işlerdir. 

Bu gidiş s<>nunda herşey nİ· 
zamma gir>etek, mahdut gelirlile
rin şikayet ve JZhrabı kes;ıecek, I 
wnumi hayat seviyesi - harbin 
tabii ve gayrikabili içtiııaıı tesir· nı bundan so~anzim etmiştir, 

!eri dışında - istikırarını bulacak- / B ·· M d Mu"". 

Şelhiroe el'an kadın v<" çocuk
ların me,ıcu.t oldu~u anlaşılımc.C<
tadır. B unfarda,n mür~IM<.ep bir 
grup Amanlar tarafından çe'Vlril>

nrok :stenmi;;ıse de, Ruslar crnah
tan hücum ed>erk, kadın 1ıarı ve
çocukları kurtaıırnışlaroıır. 

tır. ugun u anya 
ETEM iZZET BENiCE /tarekesinin yıldönümü 

( Cl uıel $&h1!eden Devam\ 

,, __ BUGÜN --•llııı.I 
GüLnek, eğlenmek, hoş val<it 

geçiruırk isıerseniz hiç 
düşünmeden muhakkak 

s E s 
Sinıenıasına g:dip sinema JiJe

ıniııin çapkın y•ldızı: 

ı - Ti;ı'tklerıl-e Yunanlılar .arasında
ki muhasa.rrıata n-'haşet ~rilecek. 

2 - On beş gfrn Zlht"!ıncil:ı. Tcalkıya 
>ahi iye Milecek: bu tahliyede,, itıba
ren otı.v; gün zaıııfırıda Tralcya Tii.t<k> 
mem1Jrl•l'ına devrolunacak. 

'lllmoç<ınko'nun rnihverj sol ce
nahına 'karşı yaptığı taarrruz 
me-vzii maıhi.yetle de\·am etmek
tedir. İki A'wnan hü.cumu püıskür
lii~müştür. 

Bir d'üşman taburu Don nel>rJ
nin ool cenahına geçmişse de, za

yia:t verdıriJ.erek geri atı-'ımışur. 
Kafkasyada Aimanl~rı.n b'ır 

tan!k kuvvefıi dağıtıJ.mıştı< .. 

3 - S O N T E L G R A F - 11 1 ei TEŞRiN ıs.tı 

ÖMER İNÖNO 
halik RPnıda Ö:nt"" iı-ör.ü"ni.in ( 1 hıci S h [tdf'n Devam l 

Kı:ruır.t nıın gt'n\' ke ta:Iaı·ı icıne ka
tı }mıış bul un l(,YOr. 

Bo.slar•'..:(l"' vr tıcık~·n.ül u('uışları:ıı pü- ) 
rüzı.·üz !ıtinoa i] f' b1t!:-en ve Yükeek 
Mühı·ıldi'i' Mektı•bı tclEbı 'e...l"ft~ olun 
Önırı• inönU'yü b•_ı l.ı<-:'Ul'ttıından dD]nyıl 
Türk Hava Kı.;rtr.n:ı r.aıl'P?nı:ı tebrik <'
d~r vr kend~™" ~ ·i;ı· b.'Ö\·es.iyft• a
l:"tome~ farikasını Vt'n1~~·!dı· i(t:ha.r dtt-

r..e t;..:riınn b:'Ö\ ·< '1•11 a an et. f..,"'.ilcQ,.. 

sını takıml-) ve ö~1~eı· İr:önli ~u Ölll~C\o 
!(' ~t,kıkür ttnı·i~lir· 

vurıın 

1 Ön~r lnöcııü, Hava Ku···ı.:.ı'"tunurı ka
nat.arı srni dıai.ma şEıTP:e ha·tırlızyıa.... ı 
caktır 

«- Sayın .B:ı!;okan. tlnva Kuı· ıtnl.P 

nu-n lurTnm bt'Övtsln l•nt.ğa. ... vıa.t• 

f2 1k o:ch.bğuırn lc;~n bLt:-·ı..:k .).e\" ne; ~ .:;ıP
ref dı..:;yu._vorı· n~ B;.ı ı bu b h1i~·· lıgı 
1ıeımin rden Ha va. Ku.ruınurıa ,., yu.ce 
ba.<ı.;.c.anıoa yüırekt.en ıninn-etl,~r bor\.ıhı .. 
yLın1. Hava KL'l'L .l"'.1L·or··· .. k :-ay!n ho. 

cıı ların:ıa ~ük:rari!.arur.. ı .) LT.ta rı.m, Saı
y ın Başkan, öı:üt!ı•rin z \.,, d'1ekiurt
nlz ben~1n için Qd'.t klJVD€.ıtl!<lir. Bütün 
hayatı.mdrı a7.iz l{a\-a Kurt11ı~-uımıı.ıa 

hı21n1et1E:-ı~ buh.:.r.!·fvağu ç-.:!·!t..qc:Ctğ'..m.. > 

Ö'.UER İSÖNi°"NÜN TE$EKKÜ.llÜ 
Burıd3.11 sonra Meclis R~i Abdül-

EKMEK 1 şl 
(l inci sa.hifEd-en Dt•vam.) 1 

~H rd:~ k~N.ıP Hı_• ekn_e;..- su.tısı ı.-,u-
Iune Ylfl{' dt·vam eo.~ı-ecckttr. 

Fakat Tupriiık ınall:SulJ-erı Qf:si ta
rafı.nıdan yapı:an t<t~.z~m sat:_şın::ın k.9.1-
ti• ·ı'Jnt.ısi dt~ünüin.C!·dtdir. Bu hur
::.u.'Jl::ı bir kar:ıra y,arıldığı takd.iıti-e 

ekım-€~;;1:·:.::: t:n m.aha 11 i Belrd::Yelf.'1' ta
r.;fındruı tflm!n edi!oecek v-e tf.mr..ek 
naı·hı Be-:tdıyeleri-11 ıbugda')'ı mal ede
CC'kl~ri fiata göre tallıZim ed1lecektir. 

- ciotaabluu b>r günlük cim~ ih-1 
t!y-.. cını ka~ılı.yrı.b!lmf'k iç;n yüz Plli' 
bin liraya ibt;yo.ç \'&ı'dır. Bu ı.se a.ydQı 

beş ıınilY<>n lira eder. Zatetı vor·datı 
mlın"ll-ş olan ista.n'hll"l Bl~Jı:ıdi.yes: ek... 
m-e-kllik bujday iş:rıi i<iare et:mf'k içia 

a;yda beş ımı1'YQn lira pt!rayı nPrı•dıe11ı 
bJlet.m? ... 

Bı.ı.~ey fat!eri L..'"'~ yük.~'.ın:Ş oldu
ğuırndan Belediye pclı<rlı l:ıuğ<lay alır
sa bi.tıtabı eıkl.rr..e-k ı.a.rhı da ~\r.-.:iıikin
drn fazla o]acmk<tır 

Bu ha.ber il<e:ine bu ,.,b,•h Beledi- j 
ye e.rlsiantndan en satiih:iy{lta~ bir zıa..t 

;Je kıan.v~Uk. B<ze c'Odi ~" 

Vifftyetfmıt7.den \'f' bi21d.etı Tı~ 

Vekaleti Miiıt.eko;t, EYtam ve Elra. 

rntlte hidenıatı vatarıiye tıertiıbinrlıet, 

ma3§ alanların, mcmoc ve mw tıah 
demı'er:n sayısını ı:•Yl'du. Te~;.t edİf 

~lk. Ne ~iJdr bir !karara varı • 

1acagmı istanbu' cla.u ta.bmin e-trn,_ 
imkıfıns!7.liır. Ka(arı orast vc-.reıc('kll.ir.• 

istanbul Defterdarlığından : 

D<>V• No. Cinsi. 

130/13917 E.'niııönünde Allu Çe&el>i mahalleo;.,in U-

3/1087 

55100/lilOO 

ll"'.3n İsk-eiesi Liınoucular sokağında (~ı 14 
:yeni 38 No. lu ü=inı# od"1a.rı bulunan k.l
gi.r dükıkiı.nııcı 00/1440 hiss~.si, 

lle.J"Oi:hoda ı>angal!J mEihall..,;rrin Sdl>a!;t 
soloa.ğında &29 ada, 2 Pa.rsd 6'1<i 22 yenı 

34 kapt No. l u ahşap evin tamaml. 
Fatihle e~ki İ·n-ıı'"ahc>r y-On.i Ha.(L Eh41.at ma
ıballCS!J.nin H,lel h'lıa.nol bl.}kağJrıci:. eski 119 
1:5.5 yeni 149, 151 kapı s;.;.y:ılı 132,7-0 metre 
ımıt~ra.b:J.aı ansa. 

BPyogh Kocatrpe mahal esin'n Elmu<i;>,:L 
cadde.einde 52 p:.ila, 537 ada, 14 pa.rse1 es..r.J. 
89 yeni 127 kapt No. lu a.lışap ~vin 2/3 hi&
be-Sİ, 

56100/4000 Fatlh İmrahor mahalle . ..,nin ~kl Şişman 

lıll:!S/33 

52151/353 

C.ı-rt:.:"~ yenıi Şigrn .. '1n o-ğtu ~lkağıncta (':S1ı;:i ve 
yeni llQ kapı sı&yılı 47 n1etıre ınurabb::ıı ama.. 

Ça.rş1 ırn&halle~ini.n şerif Efpndi sokağı;nda. 

eski ve yeni 49 - 41 kapı _>.~o. u 2754 ada 5 
pamel • i>ş• p dolap, 

Eıninıönü D ... y€hatlRl. rna.hallesm.e Kalçıla.r 

Hanı alt kalır.da eski ve yPni 7 kapı vıe 630 
ada No, lu oda. 

3/519 Gala tada Arap Cami.i mahallesin in Pel\'('ll>ı.-
ı'be-pazarmda Tay ç*Jıxıı.ı "ıO~a~ınrla 1 No. 

112,$ o 

:no 16 
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• 

L80 

lu serp~ Hanı içinde 12 S8'Yılı oda. 400 ~ 

GtNGER ROGERS 'i 

sey!'e<denleri kahkaha ile 
güldüren, eğlendiren 

3 - Mülaalke-nio !mDasını .miht.ea
kbp İstar.Jbu'.l ve Boğa"Z-lar mül·kl ictarr
mi.zr tml.rm olunacak . .Aınct.ık. istıan

l>Ul<la ve Boğao;fardiı buluına.n İ't.il·at 
kuvV'C'tilcri, mi!irt.ariarı a..rttır1l!mwnok 

şart~ie; sı..dlhürı akrlme k-a.d.a.r k:alabi
leceltle.ıx!i. 

Bu oor..tJe: Mudanya Mü'1arekena
mesi. ile yf"'ni Türk öev-letin~ hud:uıtla
ra milteaJJ.k: ""2J.yeti leoibit cd'i!miş 
bu ]ı.ınızyoı'<lu. 

Tuapse'ye dlooğru ile:ı'iDy.en Alı

ıınanlara kanşı şi.cı:leııle mu.kave
rnet gö•teren Rusl,ar, dün Al
manlara 1500 wyiat verıd.irmi§>
lerdir. 

Yukı>rtda yazılı gayı~ menkuller 19/~0/942 Pa"'1.rtes; günü , .. ._t 14 dıl' 
~li!Jt Eıınlh·k l\füdürlüğünd-e rr:.üteeyekkjl korni...~OOıa. a;yn ayrı ve aç~ arttıırma 

~le satı!acakılI.r. İstektlilerin nü!us hü.\.·iyct clbdanfdrl ve tıerrı...ına.t m.rk.iı..ıp~ariyld 
ı:ı;rlli<ıtr ih~le saatme k'1l<rr°"YOna ve !:ı.z]a iızahat için Mill! Ernıliıllc M•üdül'iiiı\ü-

Hangisini Alayım? 
Hm.inde görünüz. S E S Sr- 1 
neması, Şehir Ti> atrosunun 
eskıi komedi kısmındadır. Bu
gün matİn<'ler sa-at 11de,1 "1>, 
ve lıergüukii gihl: 14,30 da 
16,30 da 18,30 dadır. Suare: 

9 dadır. Telefon: 49369 

Garp crplıP.9i ka-l"lrama;ru İcımct Pa
şa bu tnıüla.reke ile Dk blzyük: siyasi 

ızra.fıer kaızanmış ve İ'tilM dP,vlrtieıri 
kLunanıOanlan onun dehaısı önürıde e
ğ'.Jın!şlrr"<i'ir. 

Bu rnuıtlu ve şeııc:tli 'Y!leıi:mü·mıfulü 
bütUın Türk m-il!Ptine hatırlatır ve 
tt;brW ~triz. 

Kartal Taıpu Sıci! 

ğından:_ 

M ulh a fı7!"1-

I>(' mürncıwtları. (347) , __________________________ _ 
Zafer gök:!.crine Y'Woseleıı ... Şeref ü:ıkelaxini "§an 

BÜY'ÜKFİLM 

BUGÜN LALE Sinemas!nda 
ERROL FLYNN - Bl\Et\'DA !\IAıRSHALL ın yaraH:ğı 

WiENER BLUT 
l\IARtA HOLST - WlLLY FRİTSOil 

r..~ .. ~~~~ ~~~~~~ .. ~~~~-~~~~~~ 
~ Bayra1111n .birin"1, PAZARTESİ ıgünü matincler'.nıden ic:lbaren ı 
! • ~ 

Yayalar kıöyünü.n Kemer kıöp
rü me,,kLnde 3 ve Büyü.JOO.ere 
meın'.<i.nde 3 ki i·kıi paııçada 6 d'.ö
nü.ın t~danın cedıdinden intikalen Eek.;r oğlıı Sali.ijıa itinin se
netsiz o1araık tasarrufunda iken 
329 tarlhinde vefati.le oğlu BEıkir 
Çınar ve Meıhme-t Çınar ve kızı 
Şerifo Çepciyi tenkeder.k ıntika

len tcşsili ta.lep edilen bu· gayri
menkullerin bidayet tahrirde ver
gce Salaılıattin na.mma ka'YL"I~ ve 
vergileri c1e vereseleri tarafından 
v>eri:ıınekte o.lduğu vergi kay;tla
rındm anlaşılımı.ş ise de tapu ku
yudatı üzerine yapı.Jan ı.etkiıkat
ta ıkayıtlıarına tesadüf edilenıedi
ğ.inden senet:si.z tasarrufata· kıya
sen 20/10/942 tarrh Sah gibnıü 

mahaJl<!n taıhkiıkatı inra kıhnaea
ğındMı bu iki parça tarla hak
kımda taası-rwf idıdiasında bulu
nanfar m<"vcut olduğu ta\kdirde 
taıl'.ıki.lwt güın iinden evvı.. Karta:l 
Tapu Sicili Muhafızlığma taılııki

kaı gıü.nü ı:iıı>ııalline gidıecek me
mura müracaatları iılan olunur. 

Ası~ı.ann e.şini göreıniye ceği ... 
iMl.'()'Onlarm 'lx.-nzerini y araUımıyacağı ... 

l,_P_eı:::ııılr_.Y_s~-nkaıı;nnd=r~ımıaı:. ... s_ika A_·· _R_K_' d-a~ 
lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merke· 

zi Satlnalma Komisyonundan : 
1 - Merl<e1'mi'Z cn~dimh>i için llouım14 ve muJotııq, astarlar tara!ı

mı.zdan '~rilmett ı;artlle (162) takımmaa kask~! elbiSJ! ile (00) adet ko.
puıt a.çık elksillme lle dikiirilecelk.tir. E[bisen.n beher ta.kııım di.kıiJ bedeli 
(650) ~ kapuiuo beher ad<ıdt (460) :lmrtlştan umurnunuu tutarı (1494) 
Jinı.<kr. 

2 - Eksiıtme 23/10/~42 Cu.ma ıünü - 14 <M Gıı.latada Kara M.uıı
~- SClkağmdıı.lti Meıık.,..lmiz eksiltme koın~unda yapılaca!ııt>r. 

3 - Bu işe alt şartıru .. me merkezim.iz levazıırundan beciıclsiz alınarak 
nü:rn.ımeler görulebilir. 

4 - Muva.i<ılııat tıeminat parım (112) füa (~) kuruşll>I'. 
5 - Ekısiltmeye g;rec:<ıkJerln teı-ı:i olduklarına dair l!M,2 ,.ıJı T;.,,,reı o

d.ası vesikası ile bun.un gibi işleri yaptığına dair resmi bir vesrxa ibra&l 
,arttır. 1898 - 25 

ARK 
OTE.LİNDE 
Küçük İspanyol 

dansözü 
RAQUEL 

SEV İLLA 

:: İ P E K Sinemasında ~ 
Kahkaha .. Zevk ve Neş'e ha"tası 

fLOREL - HARDi) 
fDENizcif 

lstanbul Defterda.rhğından: 

ı~ 
f~ 

~~ 
~J 

Teşkt!atım.1z.1n muhtelif serv.islerinde 25. la. 35 liıra asli ma.aŞlt memu•ri

)'e<ller ımünha.!dir. Bu yeıı>lere fiili a..ıı.eı~iğinô ya;pan yüks<•k "'"'1<tep mezınıla.
n. alınacaktır. 

ürteiolileriıı hüv;yet clizdanlanm ve diplamaılarııu hiiml!en bir '8li<la il<> 
De.f!teeda,.lığa o:ıiüxacaatla.r:ı. (555) (5850') 

AKŞAM -t, 
Lale Sineması i:a"~:ında ) 1 HER 

Caddesi (İstiklal 

ISTANB l GAZiNOSU 
ile açıhyor 

HEYETİ 
bir GALA 

SAZ 
Pek Muhteşem 

SAFİYE ve 
Bestekar Tanburi SALAHADDİN PINAR Klarnet SALİH Okııyucnlar. 

Kanuni AHMET YATMAN Keman SAİM AGYAZAR 

Cümbüş CEMAL Keman MAKSUT FARUK 

Gönüllerin azam<;'OI;;ne esir olac&ğı ibir şahese"dr. Tel· 43500 
Diıkkat: Bu fllm aynı za.nıaıı da İoı:rıirde LALE ve T&~ sine

malarında da göeterılme-ktedir. 

·----- Bugün saat 1 de tnzi!ıa.tlı matine 

İstanbul Ziraat Mektebi Sat•nalma 
Komisyonundan: 

Ktm"JtLŞ ve harcı ~ktepten verilme it.; dikim., diljme, ti.re ve t&lası terzi::re 

ait oılım:>i< u.ıeı-e mıı<lehimıiz talrbesi i"1n nüınu.ıı<>lerine göre diktir;[ecrlı: 

ols.n ~24 tı>kı.m. ~~ ne U adet pıııltomın, 22/10//942 P~"!l'mbe günü aat 
11 de O.Ç>k eksillmesi Be.f'lğlımda İ~klal oaddC6•nde 349 numarada Liseler 
~beeil~ 4ıoplanan ko~a yıırpılacad<tı.-, Ellbise muiha,mınen lıed>e

li 13 "" palıkımıdki 9,5 liradır. Dik.im işi mt>l<lep haricinde yapıldığı t1k,hr<!e 

~..-mede yazılı olduğu tızeı-e ~ edilen ın.naş ve harca mu!tabJ, 2490 

ooyılı kanunun ta.Yin elt;ği nıeviden 3'.'lOO lira tem<nat ııösberiknesi mecbutiıfü. 

İ·teıclffırlo mezlcilr muhasebeye yat.nıceıloları 150 lira 82 kuruş ilk t,'mınat 

ma!dıu:ııu "" ,eal y~ Ticaret Odası v<>ıikasr ile b rllkıte lroımsyooa. gl'imlllerl 

l'l'Ümlll'l~ ve şa.rtııameyi her gün saa.t 10 ile 1"2 ara.sındıa. İNnbı..;:1 Ziraat Mil-

dürlüg(mıcle göımelerl. ( 446\ 

AMELE ALINACAK 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet

meleri Umum Müdürlüğünden: 
Urnımı Mildül1lüğimı.ü:zün SilWarağa Elrl<(tr:k Fabrlkıı.sı .çın müteaddf,, 

kaıııatı külcü ıımeles;ne lhtiyaç varou. Tebeyyün eıil'cek rh]i(ye1Lr;rine gö.. 

re burı!.rura 120. 14{) kuıruş yevmiye, heıl' ~ saati için 5 kuruş .._güad.ıe 40 ııru 
pr.iu:n ve haftalık: tatil gününde çall6lJl:adıldıarı halde Yl~vmiyeleri '\.'e ay.rıca 

atY nba~., ;,,tibikakları tutan üızeıindın % 25 pahalılik zammı ki cemao 

günde 21-0. 200 >ktm.ış gündel'k vrri.Jecek!ir. 

LAr•'i('.fıl T APIA . B•yanlar: FAİDE - İzmirli !11ELAHAT - BİRSEN - SANİYE- CABİDE- NERMİN - SEHER 
Bu:rıchıı:n .başka ernı;slleri gibi har is günürı..ı::Le kf'ndiloerine idare tar!ı.fındaı 

parasız ohm.ak üzere blr kap sıcak yemek ile ya.nm okm.ek ve~·;J.jr. \.~e ağır 

işçi sıru!ı.na dahil olı..urlar. 

COLMAN 
M U A MM E R , VE A R K A DA Ş L A R 1 

ALABANDA REVOSONON 101 inci günü 
eni dekıo.r ve yeni misaIIBCn ile devam ooiy0r. gazmcımuzun iç açıcı delkorlannı, beynilırrilel şöhreti 

haiz ve Nonmandiya Transatla ntiğ».niıı dekOl'larm yapan M. Sü h ao:ırlamıştı·r. Telefun: 40574 

Askorlikıle ala'!Glst o1ml(>'an isteklilerin nü!!ııe hüvlyeıt cüzdanı.; hüsnühal 

!ciğı.dı, 4 ilde< vesika fo~rafı ve şOndiye korlar ~alışmış oklukları mücsresf'

lC'rden aln:ım43 iyi hiınnet vesikalal'İ)'le birl!lcbe 15.lt0.!142 Pel'Ş'O~r günu !;aa,t 
14 len 16 ya k'1<ia.c İdarenin Metro Haıı.ı zeın'n Iratmdalk; Zat lşle,,-i ve Sicll 
Mü.dilr]üğünf' ve,.a s;l§ıht.a,rağada Fııbc;:oa Müdü!'lvğüıne roüracaa1!1 rı ilan 
olwıur. ( 432) 
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HASAN ViTAMiN KREMLERi 
..ı ;çar. vita.manin ne kadar lazım orduğunu herke<; ·bilir. Clt için de vitamm ayni hayattır. Son z.amar.larda Avrupa ve Amerikanın ıtıriya't ve giı.zelllk ens~itületi vitaminli kremi ·stimal etııneğc ba~1aımlljlar \"e ~el neticeler ehle 

l'tm•şlerdir. Oiltlenn\ beslemek ve ga&'ri 1abiilikılerini ve enfeJ<&i!)loolarmı gidermek yoiundaki ga!)lelet'~ in tahakkuku ÜO'.erine bi.lhaıı;a kadı ı;Jar arasında mütılııiş ~ir heyecan tıevlit c<lffl bu kremılcr bütün müs tahzamtı iilen.şümul b r mahiyel 
alan eczacı Ha:san'ır. ene<riik mesai sile ist>h7ar cclildbi'lmiş ve BASAN ViTAMiN KREMLERİ namile pt'asaya çli<arılmıştır. Yfü~de'kı sivilcelerle ergenHk ve .buru şukluOC!an izale ede!), ihtiyarları g en.çleştiren, gor.çleI': güzelk~tİ'ren 

bu 'kremleri derhrıl ve bilateredd üt istimal edirıi'L. BASAN DEPOSU VE ŞUBELERİNDE küçük tüp 25, büyük 40, küçük varzo 81}, büyük 150 kuru~ur. 

iCKili LO NTASI 
MEHMET ÔZCANER 

BoJ m~ze, gayet ehven fiaf, iyi se r,·isiıJe st"neılerdcnberi 
• bütün miişte-rilerini memnun bırakmaktadır. 

:;ı 

Ağıtz tad:yle çki içmek ve hoş vakit gec;irmck ııstjyen zevkiselim 
t>rba.bı.n.. bir defa rr.<ief>n-e<rmi zi ziyaret etmelerini tavsi)·e edıer.v.. 

_. Beyoğlu Kuloğlu so. No. 9 Tel: 41415 

l"'_ıs_T_A_N_s_u_L __ a_E_L_Eo_ı_v_E_sı_ıL_A_N_L_A_R_ı ) 
z..nc.rlitr.uyw,ia.İ(.i Ari r-ı~a.riılın kap.LSı ünü ile dıa.hil1oıdfıkı yoila.rın intı.ı:ısı 

ıııı.palı :r.aı( U6\rlü ıie ekısıl~neyc konulmı;.,tta- Keşif i>l'deli (12153) l•ra (30) 
k c,,'tlş ,.., ~k ıt)IJ'inatı (911) ı..,. (f>O) kr..>Jtur. 

Jı.Iukavele. 6.l\..9İ~Wne. Na!ia işleri umumi, bwiU5l vr fenni p.rtrıan:.~le.ri, 
p:•1:1Jı' ve :ıt.eşio! hu4'\..~aıı Je buna n üteterr1 digıer cvrnk 61 kufL!.Ş nııntab'1.iı:de 
ne' ye Ft•n Ittlerı :P.lüdUrlüğur.den. abnaca.I.aar. 

.iıh:ı1e 2.2/10/942 Po!'şi"llnbe günü ee.nt 15 d<: Dal-nıl Enci.lrr.t.:ndoe y~pılacak. 
t}r ·ralipl ı'lil ~k. tenJiına.t makbuz veya Dlt kt.up!aı-ı, ih· 1ed.('n ısek.lz gün evı..:el 
Dcjcrf ye Fen İışler; MUd'u.rlüğürı-e n.Uracıt.a.tıla a.acak arı !cnnl l'hl )'i-t, imzalı 
c;... 1ame ve kanunen -bnzı lAztm gelc'l dığC"r vr.sa k.e ::!4&-0 nwnaıa ı konu
rr.ı gc ~ ha.zn·hyacaklan ~ Jpah :zı0.rn.ıı. ı:ı1 iha 1 e eiın u. sar..t 14 de knd:ı.r lJa .. -:r.! 
Ene -t :te ı..:cllJnıf l'rı. (139) 

lik. Ttm n..ltı 

2()8,00 J5,60 

1:5.70 

71,70 5,38 

l7ti,4V 13.23 

r7,8D 

14~,50 10.91 

.Jı'at ıh ;>ır.ı:ın )"t1•lnde Jlü..11:.."lll Bey ma
hal lt·~Q"ı\11 ... ·('-@hıeıla.r '\e imam Nl
y.a.zi soktı:JtJaf"1 arası!ld.a 37 parsel No. 
Ju 26 metre rnurabbaı arsanın ~a.tışı_ 

Crhang;r yang11n yımnde F ruızafa, ~
na.ı:~ nde Kadıılor yok~uncla 13 ün
cu adada 41,90 m<:tre mu .. abbı.ı yü.z
&UZ arsanın satısı 

har.ıg.r yangın y-erinde F.nn:..ğa ma
~lles.nde Kad ı r yokuşund• 13 ünoü 
ada<la 23,90 rr"'1rr n: r ::l>aı yıiz.;,uz 

ar"38nm şat.ışı. 

Cihacıg.ı.r yangın y.er·ndıı:> F:.ruzağa IT'!-:1-

t-.an. -e&OOe Kadirler yoku:;:u:nda 13 uncn 
adada ı;B,bQ ımeı.rc. rr::1.ı abbeı Yı..ımt.z. 

a anın Ea'b.$1 

C•ha. ır yan;g:ın ye l:llde F~ tızag.ı ır..a
t.a ı ·ne:,, Kadkl~ı· yukuşu ,.., J'ala -
ka ınla!t 13 ün.el ıırlııda Z2,60 

aı yilz.sl&L al"'S3nin e, t.~. 
Cthanı: .r yangın )·t ınde 1'\nnliğa rna
halic&'!lde Mcşa.l'<'i SOKagırxfa 13 ur.-

fit~c•DS-~~~~~m~ı~z~DB1!IS5~~~~·~~~~ 

., HACI BEKiR ZADE 
ALİ MUHİDDİN 

TİCARETHANrLERİ 

PAZAR ve BAYRAM 
GÜNLERl AÇIKTIR 

~ ~"' 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her :ı-emekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

Denizcilere ilan 
Münakalat Vekaleti İstanbul Mıntaka Liman 

Riyasetinden : 
1) l&tanbul J3.<ıle<iiyıesi E. T. T. Umum l\!lüdü:-lügün~ aıt K2raköy i1e E

rr.ı.oönü ar;ı.sında. ve Köprünün Ha:;ç U.rafında bulur,;,ın ~niza , tı kab10F'.ı 
titm;r edilmek il2<.'rc kalciırılncaJttır. 

1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

' 

g 
' - ---

- -- - -• - - ·-• • -• • - --• - . • -· ·- -• - r. 
SOLDA.."i SAGA; 

• -·- -
- -• -- --• - - -• -

13 • - -• ·- -
- --

ı - Ş•t1Ct• b;~ rcıırı·, ~·ş .a
man, .2 - Eh uiuıl$tJZ, E1<l Slav ıhti
kUmdarla.n. 3 - Bir nda. Spor mü
sa.bakası, Ncl~ edatı, 4 - Emmrk, 
5 - Alt YLl\Tt:FU, Eski bir musiki file.ti 
6 - sat.. 7 - Yımrk, Sır, B~r n:d3, 8-
Sa.çı dök(\n bir ha 'ta!~ Çii:11nenffi, ya
pıŞkan bi<r nındde. 9 - Bir erk.e-k f.;
mt, Kar&denız sahiıli.nerı b~r yer. 

YUKARIDAN AŞAtiIY.A! 

1 - s:nır, Bir der.iz vcı..c.ıtası. 2 -
Yol, Kötiiılilk;. 3 - BiT ı"'nk, Sllıİp 
olduiwr!LJZ :<•Y, Edat, 4 - Yakıcı Vt' 

zehir b r rü:ılıar, Dos!. 5 - Mür1<ad, 
Ot:""bi Afirıka.<la bır yf•ı. 6 _ .ocnı1Jı 

' kam.:ıerrndun blr, 'Ilı\'fa <>)'lf'ltLn~k 
için lfw.ı:ndır, 7 - 'I'dk. o.ınıa.ynn, Gtl
nıUşt EQ:&ı. 8 ~ i1.!lıv '. Silr"a.t, 9 -
GaJ~eı'nl('k. Ba.ya.t cioeğı . 

Dünkü bulmacauııı halledilmiı 
ıekli: 

123456715, 
OK AN •ı f.jK A z 

• 

Dt:VREDİLECEK İHTİRA BERATI 1 
(Sonrı.aılar ve ra:r \'icialı c.k.6an1da • 

mlistamel trsbit P"1larmdnki ısla
ha.t) hakk1ndai<l ihtira için İı:.O:tısat VP
ıctil«l;oo.,n alımnış olan 29 Eylül 1939 
taı·:h \'e 2905 No. lu ihtira bcr-..ı.tın1n 
ihtiva cttlgl hukuk bu ke-rrc başka
ı:ına devir vryn.hut icadı Tüırkiyede 
mrvkii fide K:oynıait iç;n Falatı:')'t't da
hi verill'bileceii tı kli! edilm.:.'kte ol
makla bu hu.susa f:ızla m:fıümat rdin- 'ı 
mek $tiyt'n:-erin G.alata<la, Aslan IIan 
5 inci k~t 1 - 3 nulL::l";;,ıia:-a nıüroc:ı- i 
at ı yrcmclf'_ri ilan olunur 
,, ___ _._.8',I 

K L Ş 
iÇ i ve DİKiŞ 

D~rntUle l 

11 llkteşrin 1'41 
18.00 Proerom ve Mürı:lı ltet sa.at 

18.03 

la.45 

ıp.oo 

19,15 

19.30 

19.45 
19.55 

lt).15 
20.30 
21.00 
21.1~ 

21.50 

A...varı. 

Müz>lk: Ra.l;·o D•™" Ork.,.. 
tr.:.,ı. (Şef: N had Eoen>g•n). 
~lütl:.!<: Nihavenıt Maka.mın~ 
dan Şarkılnı-. 
Kontrşm·:ı. (Zl!"nat Saat.i), 
Müa:Tk. '-1uhi?ıy,<'r Mak· 1lli.dan 
Sankı !ar_ 

Mcnrl<ekrt Saa: Ayarı ve A-
JazlS Haberleı"i:. 

s.,,;ı,eoı 10 Dakika. 
:Müzik: &ırna!, Şaıi<ı ve Tür
kül"r. 
K<ınw;ırr.a ( D<t'l!eıııre 5,,ati). 
Müz~k: Od:ı. Musikisı. 

Konuşma (Evın Saati). 
Miiızlk: Fa.ı! Hey'eti. 
An.'lc:ara &:ınb!thıtı.r At Ko;,-u-]a
.nnın Nrtrcıeleri 

2) 12/101!>42 tarijıjııd<? başlanacak ve 31/10/942 taMh.ne kadar W gün ka
dar dC'\·anı f"dccek cıl:ı.n tamir i.şi ~in lctıilanılacak dubada beyn<-'1m;lel iF..;.reıJer 
gf ee ve gündüz bulundıcu:accJttır. 

Bu sahad.an geçrcek gıemi!rrin dubanın yakın1ndo:1n ~lemel<>ri vr bu h.i-
ı.a.d.J sür'atler:.0.i az.ı!Ln.a!arı ilan olunur. (4'02) --- -- -------

BUGÜN 

MAKSiM'DE 
içkisiz Büyük Matine 

Modern Kızlar 
BUGÜN sor, GÜ1'ÜDÜR 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 

veya orta mııkt: p 

İmr-k!L.renn. 
1 - i"1ida, 

rr.ıeı.c'1iarınd:-ın. m.cınur ahn.:ıcak:tır. 

2 - Melak.ıp fJ' haf.it'tnı;. r<:i:>l vıPya tas~ ıdı sureti, 

22.00 

22.30 

~1üzr..c: Opera Arrıyaları 

~fcmlck.et Sa.aıt .A,ya!ı. 

Haber!(•ri ve Bo~W.ar 

tP1.) lcrl, 
Ajans 4 - Sıhhat rap:>? • Ye ~ıbı(adan Q.,il". n 

, l:t mürticaat etm<i' rı. 

22.4.5/22.50 Yarınk1 P~'Ogr~ m \'t!' Kn
p;.nış, 

(5'25) 

i<t:ı.ııbı;I Asliy< Al.,ncı Ih><uk 111 .-
"""'1 Mir.den: !>41 / l 4 7 5 

l\ludctei: B2.hrtye Aık:ko·ıo.. 
I'\ Namlı Tü.ı'." Suçukları 

APİKOGLU 
Yo-
Çeş

Sacü 

fabrikası sahıhi, sayın müşte rıkrir.e Bay.amı sevg• 
ile kutlar. 

M\..tlılf ı~ınm: Nuri OC'rra.hpaşa 
kuaçe ·me u14l'h l!esı Kürk"l,"lıb:ı:şı 

me sokak ç!lcn:ızınd. H No. lu 
Ktml~ t '-'inde. 

MUdd'ei Balıırı)>e t ... rarıır.dan ır.-.ldriı· -
a:e:rh Nuri al~:ı:zıe a~J n (Boşan

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaı m'" .ılı:tiyacı için 3 bin k 

ma) davası için müdıde• 'P)"h~n 29/9/ J n'Jlt.WJ!n.r, 
942 salı glinü snnt (il) de ım•Ntew.e- l!l<ı'ili""" 28.J0.!142 C•r~aırlb;> günü • ot 15 d(' Bü,yW; P !olınnc 3 ı 

cu atııacU 48.;>0 n.etre c abba )':ız- 1 

1 
2 
~ 
4 
5 

BA ŞAKIRI M A 

h1iidiresi: Bay~n P44.PAZY A..'V 
llart...da dört gün .kadınlara, gün
dr. ti.çer saat Jı~ran.sı:ı t ısulıy·.e 

biçk.ı vr dtkış ders! tPdrı$ 'f'<lirr .,,-c 
6 ııyda 1'-Iaanfçe musadciak dip;(.). 
ma vc.rilir. Feriküy 'l"Cpı'ilb t'J. 116 

ıı'?lzı!-e h.ızır bııluna,-,ası lilzurr.u· ı!Ar.ıc.'11 ı'b4ilnci ka.t I.d~rf Muav.ınl.ıe od&ı. 61rıda top1&:1adl't MWlü ·1.i'k Aiı•r. S tım Kc 
ilblığ ı~Jmr~i w.er!.r.~ nrtl'!'lıoleyh.ı.n yonuma ya.ıpıJacaktlZ' 

suz an1n satı;.: UN EiNART A 'f o gun gt>l!nome.si vıy:ı bir vekil gön- ~luhnıor.rr.ıen bodeiı 2940 hıa muvakkat t.cmn.at 220 ltra 50 kın T -

al ıs.oo 83.70 CJba.rt}lT yc1ngın ,y<:rındi' F.ruı.ağa rr .. a
ha1 esinrlı!- Mt·şa~ecl soku.: r.ıda 13 üncil 
adada 116.10 m..:t:re nrırabbaı anmnıu 

~t~1. 

- . 
RA Hi:ITAB • i de.·11: rrJeSJnc mr·lı.'li haikkır;da gıyo.p lip:C":-in •ı.:ı.:rt:nameslııi gUrnıl'k \.C mıuıvakkat tor.~1Unı yJt•r:;..~,; u. 

k ararı ıtti.haz o1un.muş v~ imla kJınan günlerindı• Büyü'ıc J"tt-i.tah:ırıc bfrıncı ka.t~a bulunan i.{::ı i K ı. Lf'v: 
llil

1
LARlllB 

MfJ T EIL lit 
A B • No, Papazy-.ıu ap .. rtırr.anı. bu Jcıarara ait ihıbarnarr..enın bir nüer 1 rnın.a, <ı~dlt.nııe gün ve s::ıJt.indıt: de 942 srnıEGı çln .m:.:.tr >4=·" ·r;c .iıt- .. 

61,90 3,&9 

155,40 ll.66 

Cihar.gir y~uı yr nde F"UC3ğ:ı. mo
baJWnOC 1.'ürk Guci.ı sokağında 1-3 Qn
<il ad:ıd:ı 1'7.30 m<>tre ım<ırahbaı ~ 
aı"l.:..!llll 8lııtlşı, 

C ı· ı;,ir )"3.D&.n Yf'rindC Fıruızaga. ~

h::ı.l e:ın:de Tilrtt Güc~ sokagınCa 13 1.lll
cil ad::da 51 ,80 metr• rnı:rabtıaı y ~ 
.6ilz a~ :un s 1~ı. 

Tmrrm l-<dt'J:erl lle ık t;>mln•t m_ktar!..-ı yuıkarı<tn :;.ızt!ı a~.: ayn ny
ru;;ıt Bırttlf'ITııa tle satıl&eak.tır Ş::ı.rtne nıeı!e!"I Zabıt ve J\TuaınrJat Müd::iT üğü 

lemmwı ...,r~ebiıl'r. iııa'den 22/10/Ni P<-1"e:Tibe gllnü saat 14 ~ Do""'' 
cı.ın>erx.I., y.aıpı·lacıaJrftır Talip!rrln ilk terr>ına.t '1Tl::ııltbuz veys. mP'k?~ları ,.e 

a .. P-...ıl')Cot} ibrazı lk.ımı ıcli-ın d ğer vr " aları tle :h:: .~ gmU mu.ayyPo ı:;atte 
· .,,ı I:;nciiım«W:'e Qı;JLJl>JTl&)arı. (440) 

Jile Tı11'J-ı-o~tı 

167,Bl 

34.~3 60 

1400,(l(l 1('5 00 

:QBrbar"'6 Tiirooo• ..traf na d>kı """;, 
w.ere 22 ka ı fidan miibayaaf.l. 

B<'yo~ ·ı, İstanlı 1.1'. ti l<W..r Sa,rl I!a.<
t3:l lkJ...: iı.1:.ıc<ıdı•ıe Mcıkt"Z'.Cri iç:n <'<'
ZZ)'i 1::..bb.yt· mübay~a.:>ı 

Köp:u tr.~B(ıL:arı .ç n rnaa k~~t 28 
t ı.rn ı -O~ yapt. ... ""11mA.sı. 

'T .. tımr. bf><lcller-ı ılf> ı:k tr 'Tl nat n:ikt..'1rları y'•!arıda yaz.:J ı ~c .. ay1 ı ayrJ 
A f>b> tr'l.:.ıJ(' onutm .t:Jtur. i lllderi 22/10/942 PC:rşemb•} gün{, s:ı .. t 14 de 
ırı ı:n< nf'IXie :rapılaca'.f'Jr, Saırtnameieri Zabıt vı• i\f:Jan'K'lat i\ljdür]Lgı; 

tı gorU i".b Vr. Tal Pi -.n ilk f"'l inat n~ \.·eya n.ek'tup'~rı Vt' ka-
':'l. ibraıı 11ie.sn gr-lnn diğe~· \"f' ·k ~Iarı ı:e b~ll'ltte ha .. gün mu ) YEn 

~' nam Encı.ımt'f'.kle bı.ı::.ıl'llmları. (437) 

NEZLE-GRİP - BAŞ- DIŞ 
ve bütün ağrıları derhal ke ser. Her ttzane-den nrayuıız. 
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Sahtp v 1 B.-ı~1.nu.ru:rr'r Et 'ın i,..zı·t 
nrnn..-e _ Nc~1·iyııt n-rE~tör'..ı 

Ccvdı t KARADİLGİ!\l 
SON TEJ,GRAF MATBAASI 

h.ı~ı da nı.-.hlt.cm d.vanJ-.;iıc631e ası!m11j 

ve !ktyı!i;y<l"rtln on beş glın 1J"4i.iC.C:ctlı· 

fi "'n :ahkkMııı. 6/ll/9~~ Clltlla 
.günü .sC'!a:. ( ll) e bL.-a.C<ı.ıııJ~ oJdlığu 

tı.b1.ğ )'CJ' ... e g-t\ıJl~k iizfrp iJ:in t.ıolı;
nur. 

---------
Orman Fakültesi Ahm Satım Komisyonu Başkanhğından: 

c:n.sı 

Ekmtk 18000 Kg. 
(Be ·cdıye flyatına (2) kuruş nınkllye 7an1n.iylc) 

Si11: 
Yoğıırl 

T~re-yağ 

Raramao Etı -Bt-v~ 
S;gır Et; 

Urla Ya~ 
Tu~ Yoğ 

Zı-·ytıll Yağ: 

Kuru e:z.ık 21 k;l.)lrn, 
MuhtcPI c.r.s 

Scb?.ıı 29 ~-ah•m 
Muhtelif clns 

1500 Lot. 
2()00 Kg 

26 Kg_ 

80Q 
800 

e0-0 

Kg. 
Kg. 

Ke. 

3GOO Kg. 
1500 Kı;. 

\!ulılel;! m'kk-da 
> 1"ia.tıarda 

J\!uhtı-1:.t mikt;;Td<l 

• }°io. t,;a rd ~ 

19 Ku. 

40 Ku. 
55 
4~~ 

Kı.ı. 
Ku. 

\'Citün ... 

135 Ku. 
115 Ku. 

4.H; R ı. 

l~O K ı 

155 Ku. 

Yekün . ., • 

165 Ku. 
lll Ku. 

Yekun ..... . 

Tu~<.ırı 

3420 f ,L, 

600 LI. 
1100 L, 

100 Lt 

18W Li 

4i.25 L •. 
ll50 L. 

5875 JA. 

3HO V. 
f>60 Li. 
!J.30 L!, 

5330 L•. 

4950 Lı. 

17 O L>, 

6660 Li. 

~581 Li. 

~259 Li. 

257 Li. 
Aç•k Eksift.rr.e 

135 L•. 

Açı~ Ekı<. 't.me 

44J Lı. 

Kapalı 7...arf ---------
4(1() Li. 

500 J.i 

t{ı;pa!ı Zart 

419 Li 
Kapalı Zart 

396 u 
..::apah Za.rt -----------

l - B1.iyi.ikd.c:ı-e BahQek.öşdt• bulunan O<ur.an Fakı.iltesi ic-in yıı;'ka:rıda nıüfreôutı yaı. ;1 Ena.k \'f> ı:aire dyrı 
(7) Szrtınaır...e ıle e-ksi!t?r.ryr (lıt.aıı.lnuştır. 

2 - B:r Şa.:1namdeki ~n<t>-k -...·ı:ı: bir Ş..-ırtnalllı('deki Sl:!, 
usul:>· 'c yapıl.ı«akl~. 

ZARF' 

3 Muva~kat Teırninat tı.:t.1rları her kıırrıın hiza:;ı!lda ya:zı:ıdıı. 

4 - T'Cihmln rd.l!en bu tiat]nt"d.a \'f'lrgi, pal Vt' n&.k.l~yc rr...:ısı al arı <laıhı:ch!" . 

5 - Ek.4tı1tmf''f>r 1'.t:'ll ye Vckiı:etı istar..bul B yog~u Ll.<ırlel' :",fl1lı.as.t-bec•lıg• tla,. esı!"'.dt> 15/10/942 Pl'~"rr:ot gur.Q saaı 

1

(14) ten ıtib:ır('ıJ]. yu'ka. .. ıd~i sıra!arına görtl yapılıı.cak't;ır. 

Dosu...;i Ö~rctmen ara:1ı1.)·or { 6 - Ar;tk Pk.ı;.lt.meye g;rec."eklerın Mu\' !ID;;at Tcmhıatlarını }.Je-.t.ıt;Ur MahaseıbeciJ,J.t Vf-DM•sınc yatu'{fı1":1a.rma dair 

11. l nektt'p dördı.i.nl'U sıc.tt talı.: - j - Ş E İ( ERCİ --. Makbuz!a ;rrn senı.' Tc3r~t Odası kayıt \.r&ili~ını \if'ya un-. an le2krr<'!e"I"Ln.1 rbraz fLnıl~:t•t., ve 2490 Sayılı kanu~ 
on YB ·'K".Jk:. blr e k<:'I:< 1,;0<'•tiu- .- ---- - ~ da y~ııh e\''Sıtfı ha:z nl!'\ .a.an. 

"'nd• ak. ıı atnı:.,r ,, ~·- 1 il. MUSTAFA n MAHDUJ\W 7 - K•P" ı F.kı>. e'erc• l~tira>c cd•c<k.o·i.n de l\!1'\ıd.kıt Tı "1-n t :11,l<b;u~. To<«>r<t Od&ı ~tt '"''°"'"'" Vf'ya 
ı~ < üze e r ırk hı dl\ 'dU"'lciJ rı- Sayın mü~trr'lcrinin 1.?ın :"l teik~ı'f•1-t': :r' '. ~ir iete .1.ı.~Jil. daırM\n<l-e tanzim ı·cı.:.: eı...."'k: ol .. n l\1tüıurFl Tf•'.< ,f IT.f'lkhıp'.ar--JU -eıkSilt.ıl'cf\df'n en az 

t ın of' ct-r crı aranı,yor. ta p o· ba;yraın.nı kutlar b·r saat e-\'"V Kv S) na. Vt ne, rı. 
n-!'lr Su~ "'I. Em n B<.>y }J;1nı 8 - Sat n C'.<"• go . .f'"t Vf a rıil :k l'rz. k VP sa)ıen n C'\ ! v~ sa ha ı at nı vğ <-nmek i.ı:.'1.iycultıı1r.. Pil.ı.arte-
t, ... a 22 -U da.ya Dltı. iCJııı.~ ct,,.nlı,;: ~. Çar~ b:t, Cu.: ı.a g nı rl B ~ J;,İ{ re .Ba.hÇlt~ vY o Tiw'UJ .r·. k..ı.. ... ınc Jııwraaı .. tJaı-.. (187) 

vesikn.q, mıtf\"6.IQ~aıt tıem,ina,t rınıkıbuıiylP. yuka ·ıda ·~.\p:ar...:ıcağı yl1;' yaz.:Jı .ı\ :n . • 
yxma 1nüracant'arl. (400) 

'.~~~~~~~~~~--~~~~~~ 

Devlet Denizyolları İşletme Umum Mü~ürlilJJ İianhrı 
11/10/1942 - 18/10/1942 arihine kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak Yapurların isimleri, 

~ün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

kal kıt 

Karadeniz battı 

Barlın hatu 

Mudanya hattı 

Bandınna battı 

Karalriga battı 

İmrı>z Juı ttı 

Aynlık batb 

İz.nıir siir'd 

;.. OT' 

Sn.lı 4.00 de (Me;;;u). Cu.: a. 4.00 dr 
(K3i''-'~'-n z) Ga.1ata rJH'..ı.nur.d.:ı.n. 

Cı.ıınartfs. 18.00 ·~e (K G·~) Sir'kı·c• 

rıtı-tııuıJM.an. 

Pw.art ~. Sa;ı 9.(ıO da (SLE), Ça~
bil 16 Cı<J da (T • .,,..-<), P>'n;ı'n1bc 1600 
00 (S· '). C~na 16.CtO da (Trok), C;.ı. .. 
ıru artc.si 14 00 de (:\ol· rak:u.) Paz•Jr 
91}(\ d~ (T• ;-) Ga! 1 ... rıhtınıından. 

Paza.rıe~. Ç~&.mbcl ve Cuma 8.15 dfl 
(Mar.uraz) Ga.1 ta. rıht "'.'r.lndan, ayrı

ca Çar.ja.rnbf' ve Cuını:ı.rte.... 2'0.00 <!e 
( Alınlarla) Tophane rmLL1undan. 

sa.Jı vr Cınn<ı 19.00 da (B.~rtın) Toı>
h•ıne rıht.ıımından 
Po.zar 9 00 da (O.gen) Top,1u.e r lııtı
nı4.nıd a<t1' 

NOT: 

Jl.1.0.94-2 Paur g.ıtı;1 dr n ~t.il>arm 

1: ıı·oz hattı relı r 1 e:ı y<:ıpı.l:nı...ğa ba;.
l cı nırnı.ştı ı". 
Ça~a 12.00 de (Bu.rsa), C:cm .. rl<
el 12-~ıl d~ (Ülc• o) Sıt\h~C'l rıhtı
mıııdan. 

Pazax 13 00 de (İzr •. ir). Pct'$<mbe 
13.00 ~ (Tı.rl>M) Galata nhtınım
da.n, 

NOT: 

" 1 vr ık:n<'ı por1)Gı r.!'tı. si g:bı i >1.t.91-
tıuı'·i:.r, Pı'IJ1'eın~ı:.e. &aat 13.-00 de 'kal.iı.a
C":"·kLr 

V&JJUT ttle.rleri hakk•nda lı •r thr!ı1 m• ~ ftm..a.ı ı\pflda telefon nu
maralan JUJh Ace.nteU.rtmlı4ı,t l'ıtr.ns~r.tı l1r 

Baş Acenta: Galata - ·'•':Jı'_. · A~..tru \.imanlar Umum 
: .. 111.~ ... ~ ıı.;.·. • --ı.;... , :1 ~<ia. 42362 

Şube Acentalığı: Galata - ;.:ı ••• · "'""" 1Wıt>Jta Llma.ıı R•l•-
lı':: l'l'•Uı a..ıl!.:".da. 40133 

Şube Acenlal.ığı: Sirkeci - Slrket·ı, Yolcu S<ılonu. 227'0 
(532) 


