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GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 
ACl!MTASt: :ıı:..in6Qli Metdanı ARLON g 9ıt mafuuı. Jlafaramnda soıı tııode 

mUceYheratın aensın çcilılcri vardır. 

ıcümbur ebrimizde SOVVET RESMi TEBLiGi 

Stalingrat iki 
Kısma Bölündü 
Fakat Hala Kanii ve Vahıiyane 

Muharebeler Devam Ediyor 

Almanlarm lhtiyatlarım Sel Halinde Öne • 
Sürerek Yeniden il erlediğ i, Rusların Alman!arı 
Bazı Mevzil erden Çıkardığı Bildiriliyor 

loskova. 17 ıA .A.) - Ge('e 
yarısı neşredılen Sovyet tebiiğı: 
16 eylulde kıtalarımız Stalingıa
dın ~ımalı garbı kapılarında \ e 
Mozdok bolgesınde düşmanı ;ı~d· 
detlı muharebeler vermeğe icbar 

'"'ç ctmıslerdır. 

DÖN SABAH ŞEHRiMiZi ŞEREFl,ENDİREN MİLLi ŞEF İSMET İNÖNÜ'NÜN HAYDARPAŞA İSTASYONUNDA İSTİKRALJNE AİT İKi AYRI İNTİBA Diger cephelerde kayda değer 
bir sey yoktur. 

(_Lo_~~radan:) 

iNGİL TEREDE HARP 
iÇIN SARFEDİLEN 

BUYUK GAYRETLER 

1 M 
•11 A ş f • • Valışiycuıe mulıarebeler 

1 1 e 1m 1 Z 
Moskova 17 (A.A.) - Muı.ko. r-········ • ···-·--1 ~u~:~~~i~~ .~~~~~s!ta!~~~~~ 

.. t ve .kanlı" bir safhaya girdıbını t • .. • bildirmıştir. : I 1 / 1~ I d • Spıker, şehre doğru Alman i. : 1 n r a l'"' e t e a rs l an l : leri bareketinin devam ettu~ını : a ' i ~=;~pl~~~işt~ğra~~:.~:n ra~~~:: 
f • daima terakkiler kaydetmekte· 

i 
Milli Şef ismet lnönfi. dlin ıo1'bah saat 9.:ııı hurreisimize karşı candan se\'~İ tezahürkri 1 d 

da şehrimizi ~ereflendiı·mislnıtir. Ciiınhurn·isi· ~(;stermişlerdir i~dyo, şehir üzerinde durma.. 
miz garda. ~l ılli Miidaha Vekili general Ali Milli Şef, Acar motöriyle Haydarpaşadarı dan yapılan hava muharebe eri-Inrllterenin cenubunda, Alman tıJ'yarelerlnın sık sık ziyaret et•lc bir 

lımanda deniz harp faallJ'etinf yaknıdan rörmiye imkin bu!duk Do
nanmaya zabit yetiıtiren bir mektepte muhtelif talimlerde hazır bu
lunduk. Mane denizindeki barekitta mühim tol oymyıın fevblide se
r i hücum botlarını rördük, Bu :ıırada Churc:h ll'in bahsetti hazırlık
lar da rözümüzden kaçmadı. Göriiştütümtiz rab tltt n hepıı b u ar
tık müdafaa devrinin ıeçtiilni söylediler. Zaten, lnrllterede k minle 
rörüııeniz, hep bu taarruz. naha b&ldm 

! ~liza Artun~al. _l~tı at Vekili Surı ~ay .. ~nrti •'lor~·aya geçmişll"rdir. . i ni "vahşiyane" diye vasıflan<lır. Şark Cephe inffrn Rco:-imlt r- K •• 
t ıdare heyeh reısı, generaller, Partı. Vıla~·N, Ankarada bulunmakta olan lstanbul valısi mıştır şif uçtıSlı .ra.rıarı .,., ~. 1 t Belediye erkanı. Emniyet miidiirü tnrıtfıntf.ln Or. J.ütfi Kırdar da a~ nı katarla şehrimize • · tul aı e&e.rı 
• karşılanmı,lardır Garcla ltulunaa halk, Ciiın. gelmiş•ir. • Vaziyet vahim · 
1. ~ Moskova 17 (A.A.) - Alm3n., __,.__ ________ _ 
"'-············· ...................... _ •••• ~······························..,.. ~'dk1I tak. kı•-ı tarın, .. ı an vıye ı.cuaı ını p f 

tarihin en büyük muharebelenn. ro Fı·lof 

YAZAN: M . ZEKEB.l YA SER'IJEL ALMAN Qf ::,t·A! TEBtrGi 

BERLINE GORE 
STALİNGRAT, TESLİM 

OLMAK ÜZEREDİR 
Şehrin Düştüğü Hakkanda Rumen Aja nsının 

Verdiği Haber Henüz Teyit Edilmedi • 
Almanlar Batıdan Tekrar , Taarruza Gecsti 

1 

Berlin, 17 (A.A.) - Alman or· Doğu cephe,inde di.ı manın Vo
duları başkumandanlığının tebl~. ronej koprü başını geri almak 
ği: Terek üzerinde düşmanın ' ıçin yaptığı teşebbüsler dun de 

Torpil .e tayyare .ı.ft topu ile miicehhez lnıiliz h ücumbotlan ı natla mukavemete ragmen savaş şiddetlı müdafaa savaşlar.ylc a· 
lar devam etmekte~br. Dt.:ima. kim kalmıştır. Düsman ağır ka 

,. Londra, 17 (Telsizle) nuı mukabıl taarrtizlan pu.:.kiır. yıplara uğramıştır. 

. Londradak·ı iki üç gündür lngilterenin harp tülmiiştü~ .. !di.ıstahkem Stalin: Rjev bölgesinde düşmanın za-
gayretlerini gösteren eserle· grad .şe~n ıçın ~uharebe durma ytf hücum teşebbüslerı akım k;tl• 

Tu••rk ri gezip gömlekle meşgulüz. Uç dan gelışmek~ır. .. mıştır. Düsman ı. zırhlı tank 
senelik hazırlık faaliyeti hakkın. Don cephesınde duşmanın yap kaybetmiştir. . . 

G t •ı • da tam bir fikir edinebilmek içın tığı taarruzlar Macar kııtalar nın • aze eCI eri bu eserleri yerinde görmeğe ıhtı. karşı hücumlariyle püskürtiil· Yenı Alman taarruzu 
yaç vardır. müştür. Dü~manın birçok savaş Ankara. 17 (Radyo gazete~il -

Yabancı Gazeteciler 
Birl iğinin Ziyafetinde 
Hazır Bulundular 

Evvelk. "n sab hl . k grupları kısmen yok edilmiş. kıs- Stalingrada karşı şımal batı istı. 
ı gu . 8 .eyın er en• men esir alınmış ve 24 tank tah., 

den trenle lngı.lt~renu_ı ~enup li- . edilmiştir. ,. t!!!9 Devamı SR. ! . SU. ;, 
manlarından bırıne gıttık. Harp rıp --------------:-----
tebliğlerinde ismi çok geçen ve 
Alınan tayyareleri tarafından 
sık sık ziyaret edilen bu liman. 
da deniz ham. l:ıaliyetinı yakın. 

Londra, 17 (A.A.) - İngiltere- dan müşal ~dı.;ye imkan bulduk. 
de bulunmakta olan Türk gazete 

Ruhr'a Ağır 
Bir Akın --c:ileri diın Mr. Herbert Morrıs. Genç bir bahriye zabiti bizi is• 

aon tarafından kabul edildikten tasyonda karşıladı. üniformalı l ·ı· T • 
lonra, yabancı gazeteciler bırliğl genç kızların idare ettiği otomo· 39 ngı ıı ayyaresı 
tarafından öğleden sonra tertıp billere bindik. Limana gider~en oo·· nmedi, Büyük 
ectilen bir toplantıda hazır bu~ yolda yıkılmış evler, harap ol-
lunmuglardtr. Bu toplantıya muş mahalleler gördük. Belli ki Yangınlar Çıkarıldı 
'rürk gazeteciler heyetinden ma. Almanlar limanı rahat bırakmak 
•da İsveç gazetecileri de çağrıl. istememişler .. yangın yerleıinhe Londra, 17 (A.A.) - "Tebliğ" 
rrı b 1 d H . ·..-,e Na. dikkatle baktığımızı gören mı - Çok önemli bir bomba uçakları 

ış u un~yor u. . arıcıJ mandarımız güldü: teşkili diin aksam Ruhr'daki ne. 
ıırlığı erkanındtm bırçok şahsı- 'll 

l etler toplantıya geldiği gibi "Almanlar burada yalnız çarşıyı deflere hücum etmiş. büyük yan. 
'l'urkı'ye Buyu·k Elçısı· de gelmış. yaktılar ,d.edi. _Bu yangınlardan gınlar çıkarılmıştır. Hafif. bomb~ 

k 1 l ·~d ucaltları da Visbaden'dekı sanayı 
tır. Bu vesile ile Yunan Yu.. en ço muteessır o an ar AH ın. 
ioslavya, Polonya. Fransı~ ve lar oldu, çünkü uzun müdde: bo· hedeflerine taarruz etmiştir. 39 
Çek gazetecileri Türk meslektaşı- yanmak ve ~ıklaşmak imkanın. bomba uçağı dönmemiştir. 
1-z.iyle uzun uzadıya konupnak dan mahrum kaldılar." Alman tebliği 
fırsatını bulmUJlardır. Türk 68· Filhakika limanda askeri saha
aetecilerine seyahat intibalan da hemen hemen hiçbir bombar 
bak.kında birçok sualler soruldu.. dıman eserı görmedik. Esasen 
tu gibi .ke~ı me~lek~~era nu- donanmaya zabıt yetiştiren mek 
~ da muteaddıt ~ualler ıo.. tep, ekseriyetle birbirinden ayrı 
tubnuştur. küçük binalara aynlmış.. bura. 
Yabancı gazeteciler birligt ~- da hava bombardımanlarının faz• 

laı tnisafırlere hıtabeıi ~a· bır la tahribat yapması mümkün de· 
ll'lltuk aöylemlf ve "Hoş Geldl. ğil 

a-_ Devamı Sa. Z, Sü. 1 1:iir. Devamı Sa. Z, Sli. 1 

Berlin, 17 (A.A. l - "Tebliğ" 
!nglliz tayyneleri, Ren ve Vest
f'alya bölgesine taarruz etmiştir 
Halk arasında kayıplar vardır. 
Yangınlar ve maddi hasar ol. 
muştur. 37 tayyare düşürülmi.ı~
tür. Alman tayyarelerJ gece ve 
gündt.iz İngilterede birçok önem• 
li hedeflere tahrip :\' e Y&lli!LD 
bombaları yağdırmıştır. 

Ticaret Vekili 
izmirde· 

Pamuk Müstahsilleri 
Fiyatların Arttırılması 
için Müracaat Ettiler 
Karşıyaka, 17 <TAN) - ftca

ret Vekili Doktor Behçet Uz bu 
gece saat yarımda şehrimize ı?el
mıstir. Vekil. yarın borsada •J. 
züm ve incir piyasalarının açıl· 
ma merasiminde bulunacak. mus 
tahsil ve tacirlerle ten~s ede
cektir. Pamukculardan mür~k 
kep bir heyet Vekile müracaat 
ederek fiyatlann arttırılmasını 
i ıı:tive<-Pk lprdtr. 
Pamukççıdaruı müraC'aatı 

Ankara. 17 (TAN) - Adana 
ve Mersin pamukcularından mü. 
rekkep bir heyet ~hrlmize gel
miştir. Hükumetçe tesbit edı. 
len paırwk fiyatlannın arttın!. 
masını istiyen heyet azası . Baş
vekil taraf ınoan da kabul edil
miştir. 

Harp N 
Kadar 

Sürecek? 
Alman Propaganda 

Nazırı da Kat'i 

den birine saldıkları ve böyle • • 
likle Rusları batı kesiminde ha· • 
rabe balinde bulunan Stalingrad D·ıyor kı . 
şehrine doğru sürdiiklerl anlaşıl • 
maktadır. Bazı şayialara bakı· 
lırsa, Almanlar şehrin ortasınaa 
Volgaya varmışlar ve evden eve 
siddetli çarpşmalar başlamıştır. 
Tebliğlere göre, Rusların yal?tık• 
lari yan taarruzları Almanıarı 
~ Devamı Sa. Z, Sü. 4 

Madagaskarda Harp 
Harekôtı Durmadı 

"Yeni Nizama Uygun 
Yeni Bir Bulgaristan 

Yaratacağız .. 

-
Londra 17 (A.A.) - Vichy hü• 

kümeti, Madagaskarda mütareke 
Göbbels'e Göre, Harbin a.ktı için yapılan Ingiliz teklifle. 
NeticesindenAlmanyanın rinin umu~i ~a.li Annet tarafı'l· 

• dan reddedildığıni ve Fransız 

Bir Cevap Veremiyor 
--o-

Basvekil, lngiltere 
ile AmerikayCl 

Hücumlarda Bulund11 
Sofya, 17 (A.A.) :__ BaşvelcL 

Filof dün öğleden sonra kilisE 
mensupları ile meb'uslar, yük. 
sek rütbeli subaylar, hük\ımet a. 
zası ve yüksek memurlar önün· 
de mühim bir nutuk söyllyerek 
hükümetin iç ve dı§ siyasetinı 
uzun uzadıya anlatmıştır. 

Endışesine Methal Yoktur mukavemetinin devam edecegmı 
bildirmektedir. 

Amerikada Benzin 
Sarfiyah Aıalhhyor 
Vaşington, 17 (A.A.> - Benzın 

ı;arfiyatının normal istihlakın % 
25 i nisbetinde kısaltılması ka. 
rarı 30 hükümet arazısi ıhtiva e
den geniş merkez ve batı bolgc-

' !erinde tatbik edilecektır. 

M. Filof, bilhassa demiştir ki: 
"Hükumetin başlıca gayest, 

v~~ ı nizam esaslarına uygun o. 
larak içtimai adalete dayanan 

~ Devamı Sa. 2, Sii. 1 

~~----------~~---~-~~--.......... ---------
GORUNUR KAZA 

GÔBBELs Fr ı . ao ı a· K K k 
Berlin, l 7 (A.A.) _ Propagan. 8ft eri Z~ an lr amyon Um apı 

da Naz~n Göbbets. . üas .Reich Yokuıunda Bır Ağacı Devireli, Çeımeye 
gazetesınde yazdığı bır ba§yazıda j • • • • • •• "' ,, , 
bu harbın ne kadar sürecetı me-ı Bindirdi, J Kıııyı Ezeli ve Bır Dukkana Gırdı 
selesinı incelemektedir. Nazır di. 
yor ki: • 

"Harbin dördüncü yılıl)da dost 
ve diişman herkes harbin ne ka· 
dal" süreceğı sualinı sotmak~Mdır 
Bu dört yıl zarfında yalnız hDrp 
değil, insanlar ve milletlel' de 
bir değışme geçirmiştır. Bütün 
memleketlerde bugün ,her ~Y 
daha realist manzara gosteriyor. 
Biz harbin iptidasında realist gô. 
nişle bakmıştık. Şimdı aldan
mış değiliz .. Harp bütün milli 
kuvvetin kullanılmasıyle zaftre 
\'arılması icabeden muazzam bir 
milletler traJedlsldlr. Hudutsuz 
hürriyet veya ölüm harbin oeti. 
cesine bağlıdır. 

Muharebenin ne kadar süre. 
ceği hakkındakı sualin kat'i bir 
cevabı yoktur. Nasıl ki bır har. 
be takaddüm eden günlehle har. 
bin ne zaman ve ne sektlde ~ıka
C'ağı da biltnemez. Fakat tecrü. 
be şunu isbat eder ki harp gibi 
~ Denım Sa. Z, Stl. 1. 

Kazadan biraz sonra hldlse. ymntn manuru1 • 
(Yazısı Ikinci sahifemizdedır) 
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İNGİL TEREDE HARP. .Gedikpasa 
Faciası 

Ekmeğin Yalnız Sabii 
Gelirlilere Karne İl'e 
Verilmesi Düşünülüyor 

Yiyecek 
Maddeleri İÇİN SARFEDi~EN 

BÜYÜK GAYRETLER 
~ 

İki Çocuk Öldü Bir 
Adam Yaralandı 

Hükumet, Memurlara 
Tevziat Yapacak 

l:lf!" Baştaraft 1 incide 

Mektebin bulunduğu sahaya 
girer girmez bizi bir bina. 

dan diğer bir binaya koşturma
ga başladılar. Ilk girdiğimiz paV" 
yon yuvarlak kubbeli tayyare 
dafi toplarının atış talim dersba
r.esiydi. Orta yerde bir tayyare 
dafi topu, etrafında beş on tale
be .. Iambalar söndıi, göğü andı. 
ran beyaz tavanda uçuşan sinek. 
•er gibi tayyareler görünmeğc 
oaşladı. Tayyare dafi topunu i.. 
dare eden genç bu tayyarelcrı 
nişan aletinin mihrakı içine sok
mağa çalışıyordu. Nihayet bir 
tanesi tam nişan filetinin ortası. 
na düştü, derhal bir mitralyöz a
te i başladı ve havadaki tayyare. 
nin arkasında kalın bir duman 
bırakarak ateşler içinde yere in
mcğe b~ladıgı görüldü. Onu b r 
ıkinci tayyare takip etti. Genç 
zabit, karşısına çıkan beş tayya-

• reden üçünü tutuşturmağ.ı mu
vaffak o1du. 

Lambalar yanınca, bizi gezdi. 
ren genç zabit gülerek: 

"Şimdi, dedi, Alman tayyare. 
!eri göklerde hakıki talim yap
:namıza imkan vermiyorlar. u. 
nun için biz de burada hakikate 
yakın bir metod tatbikine mec
bur oluyoruz. Bu atış talimleri. 
nin nazariyesini de sınema ile 
öğreniyorlar.'' 

Bizi di er bir barakada küçük 
bir &alona .oktular ve çocuklara 
nışan almak için pratik ve naza. 
ri usuller öğreten faydalı bir 
film gösterdiler. 

Buradan diğer uzun bir pavyo
na geçtik. Burada gençler muiı. 
telii çapta topların başına geç
mişler, talim yapıyorlardı . 

Nihayet bir yere geldik, "bu• 
rada bir destroyerin ateş talimi.. 
ıJ giiTeceksiniz" dediler. Bird~n
bire lambalar söndü, kumanda 
güvertesinden bir takım sesler 
işitildi, karanlıkta gençlerin top 
başına koştuklarını sezdik. Bır 
takım emirler ve işaretler venl
di, ateş başladı. Duvarlardan a
teşler dökülüyor, tavandan sular 
akıyor, fakat gençler dumanla 
göz gözü görmez bir hal alan ka• 
ranlıkta ateşe devam ediyorlar
dı. Kendimizi hakikaten deniz 
ortasında bir harp sahnesi içın. 
de sanıyordıik. Bu tecrübe beş 
on dakika sürdü, tekrar Uruba.. 
!ar yandığı zaman hepimi.z bır 
harpten ç~ gibiydik. ,. ... 
Daha sonra deniz kenarına 

indik. Genç zabitler bu
rada karaya 5ıkma talimleri ya. 
pıyorlardı. Iplere tırmanıyor, 
dıvarlardan atılıyor, çalılıkları 
yanp koşuyor, sandallara atla
yıp karşı sahili işgale gidiyor. 
!ardı. Diğer bir kö~de de "Şang 
bay polisinin talimleri" ismi ve
rilen nişan talimleri yapıyor-
lardı. : 

Mektebin her tarafında hum
malı bir faaliyet seziliyordu. Bah 
rıyeye mensup genç kadınların 
idare ettiği otomobillerimize bi. 
nerek etrafı muhtelif binalarla 
çevrilmiş büyük bir meydana 
geldik. Her tarafta çeşitli talim.. 
!er yapılyordu. Derken birden
bire binalardan birinin balko. 
nunda bir bomba patladı ve ke. 
sif bir duman tabakası yükseldı 
Bunu anlamağa vakit bulmadan 
ciğer binalarda infilfiltler birbi. 
rini takip etti. Derhal itfaiye a
rabaları yeti§ti. Sular sıkılıııa.. 
ğa, merdivenler kurularak bina 
icindekileri kurtarmaL" teşebbüs 
Edildi. Ve bomba patlayan yer 
kulenin tepesinden l>ir yaralının 
ındirilmesi tecrübesi yapıldı Bu 
talimler o kadar tabi bir surette 
yapılıyordu ki, hepim~z evvela 
bir hava taarruzuna ugramış ol
m~k intibamı aldık .. 
öğle yemeğini zabitlerin lokan 

tasında yedikten sonra. tekrar tet 
kiklerimize devam ettık. Bu de
fa bizi Manş denizinde mıihim 
ıol oyruyan fevkalade s~ri . hü. 
cumbotlanndan birine bındırdt.. 
)er . .!ki torpille, tayyare _d~~ı 
topuyle mücehhez olan bu k_u~~« 
fakat kudretli tekne bugunun 
en mühim deniz siliıhı sayılıyor. 

Küçük ve seri olduğu için de
nizde hedef teşkil etmiyor. Bu
na mukabil korkusuzca düşman 
sahillerine kadar sokulabiliyor. 

Bizim bindiğimiz motör daha 
birkaç gün evvel Dieppe taarru· 
zuna !ftirak etmif. 9 saat orada 
kalmlflar, askerleri taşıyan ge. 
milare refakat etmişler, ateş al
tında askerin karaya çıkmaıana 
ve ııemilere dönmesine yaroun 
ctmlfler. Harp heyecanını tat
mış olmanın zevki ile neş'eliydl
ler. . . 

l\Iotörle liınan içinde 45 mil ü. 
zerinden bir gezinti yaptık.. tay. 
yare ve den~ hücuml~ma karşı 
alınan çesitlı tedbirlen hayretle 
ı:ordıik 

c hurchill'in mecliste bahset. Dün ••at 11 ,30 da Kumkapıda bir 
tiği hazrltklar da gözümüz• kaza olmuş; iki kis i ö~müııı ve bir ld

den kaçmadı. Sahile yanaşınca 1i ağır su-.·c-Tt,. yaralanmu:::tır. Hfıdise 
bize muhtelif tip yeni motörleri şöyle olmJ<tur: 
gezdirdiler. Bunların hepsi bu Dün .abalı cö~ torlamak üzere 
harpten alınan derslere göre ya .. Kumkaplyj. inen Tl\·rtrc caddesine 
pılmış yep yeni siliıhlardı. Bu- ıelen beled'y•nln 018~ numaralı ı;öp 
nunla beraber üzerimizde en zı... kamyonu Ar~k ıılnemRsının alt tara
yade tesir yapan sahne mektebe fındaki Azaı~ fnraiı öcünde bir seb
i1k giren bahriyelilerin sıkı ta- seciye ras~1amTştır. Sf'bzeci kamyo
limleri oldu. Geniş bir meydan. nun önünJ ... n kaC'ıtmP.yır..ca kamyonu 
da hep aynı boyda mavi beyaz idare eden ,,ıör lla•an Yelken. kam-

. · · 2 yonu ıaraJM 1 aldt• nT11nR bindirmiş 
gıymmış 000 k~yi göz cinüne ve durdunnuşıur Sotör kauyı atlat
getiriniz. Ortada bando emir ve- tıklan sonra hmyonu tekrar yola al
riyor. Bu 2000 kişi bir dalga ba- mış. fakat komyon frerler tııtmadıj!ı 
lınde kımıldıyor. Ve birbirine tein durd;.n·ul;ım:ırro, vP ron ıııüratle 
aksi istikamette büyük nehırler yokuehn aı•~ı)-. dol!ru lnmiye bnş-
halinde akıyor. 1 lamı~tlr. 

Bu mektepte 4500 kişi yetişi. Yol faıl• m•yilinl knybodinr•, on
yor ve her beş haftada bir bun .. för kamyonu 1ekrar durdurmak it;>in 
larm birini diğer binlerce genç mektebin altındaki 21 numarall •l'ln 
alıyor, burası denizci yetiştiren kaldrrmırna hlndhırıek lsteımi4, fakat 
bir fabrika gibi.. zaten Ingiltere buna da mov>rfak olamamıotır Kam 
denince akla donanma gelır. Do .. yon kaldwtm<1 a'-'.ı .ıjlttcA t;>arpRrak a
nanmayı bütün denizlere hiıkim tacı devirmiş ve i tii<>m•t değiştire
kılan disiplin, terbiye ve ruh bu rek altı yol •Jzındakl çeımeye carıı-

mt~lrr Bunıın neticr 1 N"smenln mPr-
mektepte veriliyor. divenlerf St>kH mu, '''" kamyon ayni 
Görüştüğümüz zabitlerin hep- hTzla ilerl•mişılr. 

si bize artık müdafaa devrinin Bu 1Jrada. orfod n ''"<'e>n blr !ı&knv~ 
geçtiğini söylediler "şimdiye k&- çarpan k"-ıynn. ..k• Ali Yerolı 
dar buraya Almanlar geliyordu, 10 m•tro 1ı•ve r-r•·ıtmıı, önünde ny

şimdi anlan ziyaret sırası bıze nıyen 10 vasr-·tiç ':1Jral Ke-~111 j1e 11 
geldi" diyorlardı. Zaten kiminle yaşında M 1a·r~hc rıilıı Arta!tl Çf7mf"
konuşsanız daima bu taarruz rü.- ciy;ına ('arp'T't'J, ı;.tY.·ukhırt önce kar
huna şahit olursunuz. ıdakl 87 rııımardh hıt;ııııeı marirl@lrri 

Bugünü, Amiralin odasında şatan AH R11·.~nın ~ ilk1':Anme trrhıt-

bir çayla bitirdik. Amiral meş· ~~~i:~"~:""rl~~~~~:ı 1;11i~:~
1.e he~d~: 

hur Nelson'un Victory gemisin! dükk~nt ;.nkmı!'l:ttr Korkunc sekilde 
kendisine ikametgüh yapmış. Bu parealannn ror uklnr derhal ölmii ~für. 
gemi ismi gibi zaierin bir timsa. Saka Alı kara t :;ı ı:-7rıO (ln rı!ır ya r .:ı h 
lidir. Burada Nelson'un ruhunu olarak ha•l "''"'· ı-, ıdı•·ı'.mı$1ır 
gördük ve bu ruhun IngiJiz do_ H<iri ic: l"ve nıürh1Ph ı mum! vu,ur Ziya 
nanmasını nasıl ve niçin sarmış t kE-ndero;{~u vaz iyet etrr.Lftir. 
olduğunu anladık. - - - ~ 

Bu sahne, bu güzel günü ka. "Cnh·nsitede Eleme 
patmak için iyi seçllmi~ti. imtihanları 

RAMAZAN: 
18/9 1942 Cuma 

Evkat Ezani Va•ati Evlcat 
Gilneı 11.23 6,43 Alı:ı"'m 
Oflt 5.5J 13.tı• Y.H ı 
ikindi 9.21 Hl 39 Imıak 

E••? ti ,;~, 
l. 32 >u. 49 
9 4.5 5.02 

fjl•tJ•D"•I 
BUGÜNJ{Ü PROGRAM 

7.30 Prosr.ıın 119.00 K~-111:1,.ıa 
7.3? Spor 19.lii Uôlulı: 
"4:1 h :;\M:rler lt.lO HaQrorlrr 
1.5S Mı.ırık (Pi.) 19.45 T ürk mllıft 

lt.3U Pre1:rua Jt.15 Rııivo ıaıueU 
l.liJ Dxılıı ti'L) 1045 ihi\c 
ız. ı5 • ber!~r 21-90 n ıatl 
11.DO 'ffJ ri:li1*r 2 1.15 'I'EWSJL 
1S.'l1 P+oırrıun 22 .00 Or'·u,1ra 
19.ıJI P1 11 ıt 1 ~ıl 22.lO Haberler 
11.40 Dans "'~ııfi 2.l.45 Kıpanıf. 

Ün iverı:: ıtf> imtihanlarının 

«\inleri te.'l'r...l! Milrıı ıs: tlr Elemelere 
"8 Eylüld? l-:-ı<ılanncakttr Hukuk Fa
külte,inin hlrlı•C'i VP: ikınci ve üeün
c·ti · ~ınırıarf rı ~iirı ~an t ~ :lO da l\.ffl'
dPnlvf", riö··~ıin!'Ci ~ınıfı da S1'.at 14.30 
da Devle~lr,. hu!uı~u hukukund~n im
tihan verec•klerdir, ,(l Eylillde elfl'
mell'rin ıkiııri c1er;ıinden tolf'be imti
hJına t~bi tutı.ılar:'lktır. Birinci smt1 
F. <l~iye l!<'n•,·l c;-ıı;1f 1ktı~at uçunci.i 
sınıf' '4'1!!11iY""· dörrlHncli !§:fnıf kara, d,,. 
ni,. ti<-'Rre~i rlert.lı;ı•·ınd•n imtihan \·e
recektir. 

--'-~-

!tın Fiyatları 

nün altın ~3 lir;:tdan \"C bir ~m 
külçe 458 kuruştan .s::tılm tTr, 

Kuruşa 
Yaptiğl 

Görüvor 

Belediye, Ekmeğin On Yedi 
Cıkardması için Fırıncıların 
Müracaat! Muvafik 

F.kmeıTl n y~1 Jnız il ç 'tl"hirde değil. 

memlrket in ht-r t~r~hndi' kıı.mı:-siı o
larRk sahi :ı bi!rnesi imkAnları araşh
rı1mak t~.:trr Au ~ rnrla bazı miitılAa

lar Ü7Priıv'h~ de. c'urulm<!ktadır. RU
yük o;:ehtrl ?r h::tlk· a .. a .. ında memur, 
emekli. rJ.ı! \·e yftim!rrlP sabit gr

lirli v;ıtAnrf,,ıarı rkmPk karne ile ve 
tayin edill"'\i brdellP verllrrPkllr Bu 
tahrlit h::ır• .. ?nd kal~t·ak olan diğer 

vatandaşla• rkrrıp~j sErbPst nlarak 

sattn pl11<-akhırd1r, Rıı mak,:ı tla ek
mt'k satrşının ~erbPşt o!duku Nezillid~ 
bir tec-rü~1· yaptlmışhr, Burada me -
n1urlara mal :!iU'i eL{mF'< yapılmtş ve 

karne ile •,cvıl olun:nu~tur Şimdi bu 
tecrUbentn neticeleri hırelenmr1'tedir. 
Diıer tarJtt!ln Ankara, fıtanbul ve 
f:r.mirde de bu yolda trcrUb~ler y::ıp1-
lacak ve n•·t!ce rrıı .. ıfık görillrhi4U 
lakdirde 'i:~mr uı;;uli\ kımıerı kaldı -

rılmtş olı't caktır 

Ekmek fiyatlaı·ı 
Frrıncrlar Belediye flı:tı.sat l\lüdilr

lüğiinc- mUraC'ö't.ıt ederek ekmf"k fi
yı:ı.tlarıntn bir kuruş arttırılmRı-ını ı~
lemişlerdlr Duna t:rbep olarak ima
IAt ma!lrafLt"•nın rrtmtş oldu~u ileri 
llrülmek!edir p,,·,•elce 17 çuval un 

1 liyen bir fırm şimdi Orts Uırafm
ı1t1rı verilen on üç çtıva1 unu isliye
~ilmekledir Fakat nn yrdi çuval U-
7.Prinden lı. 0 ı;;aplQnıın lrnallvr mRsrRfı 
rnukabilin.ic on Uç ('uva' i ~lendiğl i
<"in f1r1nC'1lı:ır zarar gl•rmektedir. 

İmali ye m: srah olr.rck odunun. iı;;

Ci gündeli,L'; 1 'li!l pııhnlılasmaıtnı gös
termektedh lıı:or lkttslit Müdür1Utii. 
müracaatı tetl<ık edt<ek muvafık 
görmüs .,.e ~lir k ararn b~jl::ınması i
çin Reledı ~e Dalnıf Encümenine ra
porunu ven ıi~tir 

Vali Geldi 
Lutfi Kırdar Ankara da 

~+ad• Resimleri. 
Hububat 

lııönü 
Stokıı 

Kömür, Belediye 
T r>hlidot 

Mnsqul 
llculü, 
Oldu 

Vatı vP Bı•l .ad'v RFı,i Lütfi Kır- n ün ihd:ı.;ı r.lı JfındP da tPıııaslar 

dar Ankar:ı. rl e.kl tr> 'T\~cl.!rmı bilirm iş yapmfş ··~ prensip olarak büyük ~e
\'e diln şPhı·ınıi ,.~ c1 5nn~ i.i ı:.tür. l-ıir1Prde oL'ıt n 1fl i(:t ııt;-ıl ı:: rd n tabldot 

Vali. A ., l(·ı r .. d cın tıı f miiPı;;~E"c;f'lerin u~ulüni.in ıtı tla~ . :üzumu kabul edil
könı ü r ;ht:r '.!l"ı ilr m<'J<?Ul olmuş ve miştir .Ş('hr 7 mi1.rle it:.da! edilecPk 
Bel~ivP \lf-:'Ş! i VP rf- ıri m1erine v •• nıl- ll"f"Cburt '-~hlclol fi~·a tı vP yemE'k mik 
ma r lfı.zmı olnn 7. " ml r. r VP rniktarl tcıriyle c:eJl+ aclOOi bıırünlerde Oaimt 
etrafında n: hilivp \~f' kl 1 i RPC'ep PP- Encümen t:naftnd.:ln tPsbit edilecek
ker ile te11Ht~ etmicıti" İn ı:a tı l tahdi- tir. Vali. nıv::u~~z J şırketlerinin duru
daimm re11 :lırılr.ıa~ınc'ten ~onTa yapı- mu ile de n' P."~ı..11 oırnu~ birkac ~ün 
lacak BPl~~:ı·ve i ;ı ı:.Aatının nelt"r ola- evvel Yed:i(ııle htPnıg;zl şirketine 
bilece~inl n llıkalılnra izah Ptmis ve İ- verilen kd•nürlf'rln k;;Jitc bakımın -
nönü ~tadyorlunu.n hu yıl in~astna dan düşiik nlduğuntı görmüş. diln li
hf"mPn ba ııınm:ıc:ı i<.'in mü«ıtarie ;ıl- manımr;.a !'f'len Vrılrın vapuru ile ge
mf-·tır. len elE>k\ri:.: ıd11·e~ine aiı kömürlerin 

Valinin v~rıl;~i iıl!h · ıt r. 2örC', yakın- bir miktaroıı YeJik~;Jr h;ıvagazi şir
da bu ~trı !yomun hı~ontına bac:lnna- ketinP verd:rm ·~ tir 
<"ak ve mll~~ ~hhitl• vPrıı bir anlaF-mB- Vali hubuh::tt alJmı icln Belediye
va varılacat~1:r P.u aı1hı5mada mev- tere verilen dirt"t.. lifin büyü~ sehirle
~ut ınal:r.en•e fivntı Ye amf"le ücreti ri al3kcıdar Ptmfl'dil'dni bildirmis. ve 
q:ö7.önünd, ~utıı'111r1:•k 'c ln.$aııt mcas- k•rne us;ı1 U ta~hik etlilen yerlerde 
ra fı ar t ·r: r . t>t-1edi~~r1n ~ buhat toku :"llJ>m•-

\Tali ven k tl va • la1trı ı r di\$ ii r i.11 • larma tüz•ım (\lmarlfj!ını il ~ve etmi ş
mesi v; loJ ·""ırt :- lıı~da t bldot usulü- tir. 

Geliri sabit bulunan vatanda ·1ara 
hükmet taraıtndan yiyecek maddeleri 
dağ1trlacaktlr. kazançları muayyen, 
maaş ve ücretle rrıa1şe0erlnl temin e
den muayyen gelirli votn.nd...'lşlar için 
almacak olan bu yeni tl!'dblrlcr üze
rinde fncelı:-rıı~ler yapılrpaktadır. Ha
yat pahahhCrr1an daha fazla muzta
rip olan muayyen geltrU ailelerin ge. 
çinmelerine yardım ~çin hUkmcUn e
linde bulunecak her tUrH\ gıda mad
deleri halka maliy('t fiyntt üze -
rinden tevzi cdilecPl>tir, Bu yoldaki 
incelemelerin yakında bileceği ümit 
olunmakt-ıdıT'. 

Kiracısını Öldür n 
Kodın 10 Sene Haps 

Mahkum Oldu 
Ankarıt1 :., (Tı\.~' - Taharfn har

da c:alıt:lin kirarıs1 Gülııar acitndaki 
bir kadın! tabanca ilr; BldOre-n tPT:r.i 
Meh~hatin nıul1akf".l'!1PFl bulftin scwın 
enni.stir. !r1:e13hat, Pazartesi gilnkU 
duruşma,;ı f'Snaı;ınd:t blr takım ıavrl 
h~bit harekf"tler y . .nımı$ ve bu yüz: -
rlen de mü1~!leite atın~ ahnmaşına 
karar veriierek adli tabibe t5nd ril
rnişti. Bulllln raı~criyle birlikte teK
rar mahk:mıP. huzuruna c;ıkan MelA
hatin deli olmadt.t· arıl; sılmışttr ö
len Gtiliıann e\·de'\ cıkmıyacaiını 
öyJiyerek kf"ndh::ine afrr hakarette 
hultınmR!H 'iol:ıvısivltı asablyC"te ka -
pılmtş olması ~özl5nUııdt: tutularak 
kiracıı:ımf CJl.iOrtın terzi kadın 10 sene 
ağır hap~~ mah'.<tim eC!lmiştir 

K.ftmü.. N.,ldivat• 
Çabuklaşhrılacak 
fktısat Vek1li Sırrı Oay dün Eti· 

bank köm~1t ~ub~inde kömür tı::le

riyle meş~ul olar bli.ro11un me11afılnl 
incelemiştiı. Vekil, dün BelC'dlvede 
Valiyi ziya:'"'•f elrrıi• VP ak$am .tre
niyle Ank :n~ya cii.'nmli~lür 

EtibankI-ı İ~t~ nbul kÔtrü; ~atış şu
besi müdürlüğüne getirilen Eyüp SJh
ri tekrar me;rkeze r.akledilmbıtir İii

tanbul mil-!l.ır1ü~U şimdilik mi.inhal
dir. 

Diğer tal'aftan Zo:ııpıldaktan sl\
ratle kömiir getirmek İ<;'in yeni ted
blr1er alr.nnıva baslcınrıııstrr 

' KUCUI< HABERlFR 1 
+ ARABA ALTINDA OLUM - B•l•ll• 

oturan Behiye . İ!Lminde bir kadın, caddııdt'n 
seçe_n Mehmedın yük arabaliı alıınd• !'.a\nu1 ve ölmil,tilr. * BOGMACADAN OLUM - Jl,tyl"'ııtı 
oturan F•t.,ı•ın 4 ,.ı~ındlll kuı '"'"" bo 
macaya t utulm u~. an nesi tarııfınd a n tı.ı,ta· 
haneye JÖt i!rüllirk4!D tr•mvıy duraiındı ö l 
mü,tür. Cewt ınorı• kıldırılınıttır. 

1 1 &1'.orii:iai~;ll©9 Gr_Cr G'L~M H•BE.AlER ~"? Başıar•f• ı ıneıde 
l:ı il: ışgal ettıklerı birçok yerlerden 

• • çıkarmıştır. Stalingrad ~ehrlnin 

IE!;r!1~1i~:lffi1 • 
st7fr Baştarafı 1 incırlc 

kametinden yeni ve mühim bir 
Alman taarruzu başlamıştır. Al
manlar 500 tayyarelik guruplar 
halinde gece gündüz şehıre taar
ruzlarda bulunmuşlar, büyıik 
tahribata sebep olmuşlardır . 

Londradaki Türk 

. Gazetecileri 
~ Başınalı l ıncıde 

nız" demiştir. İsveç heyAti reı
si Ingilizce olarak verdigı cevap. 
ta M. Wolton kadar sevilen bir 
iaşe nazırı daha bulmak ımkanı 
olmadığını sôylemiş ve bütün ln• 
gıliz milletinin Wolton'dan •on 
derece memnun olduğunu belirt. 
miştir. Filhakika Inglliz iaşe na
zırı memleketin yiyecek işlerını 
çok mükemmel bir şekilde tan. 
zim etmiş bulunmaktadır. 

Yen·, Mu··dafaa 1 Belediyeler l.,..ın cenııp batısında, pike _ bom,,bı"maUn-
~ çaklarının dcslekledıgı ' • • H b b f 'tank ve piyade kuvvetlerınıien 

Tahvdlerı u u a mürekkep mühım bır teşkil r.us 
hatlarını epeyce bır dennıı:<te 
yarmış fakat Rus kuvvetlennın 
boş kalan yanlarına yaplıgı taur
ruzlar netıccsinde gerilemek mee 
buriyetinde kalını tır. 

Satışlar Hnrcıretle 
Devam Edivor 

Ankara, 17 CA A.l - Yurdun her 
tara !md:ı ;- ııhna rı h tı l'P'"lr r s!'l t· ' t dr
vam etmıai<t.ıı:o o!Jın \!illi '!{i.dafaa is
tikrazı tahvil!erinP k:ırc::t halktm11ın 
çok yaktn bir oılı'ıka gO.-.t,..mıekte ol
riu ~ıı.ınu b~ ı;r•m~ktr.·lir 

S;:ıtışa tav1 c::sut edr~1 büliln brınka 
glşelrrl, 15 F,yl\\1 srt,ohırı<lorı.beri. ıı:ı
ra~ını sab1l'c;1:r.lfkl:ı. bt>kl!yen vatan
daşların l~t,..klerin! yerlnE- ır;etirrnf'k 
ieJn flra v.~':'mtıdfln t:Al!ınvor. 

MütPva:r:t t<:ıı~,..,.u•unu bir m<"ndil 
icinde J?Pll;·en ihtıya1· nineden ıenc 
talebrye. st.rbiiz ki)\•li.'ctf>r. uyanık iş 
arl 3mfna ~tıı1 ,1 r her v :t;.;,.. d aş veni tah
villerle halı~rmız::ı vt1~<ımr• olan h;7 -
met fırıatt;ı,,ı:ın Vt' trmin edilen tf>
miı me:nf.lafftn avni dttYIU ve ayni 
anlayı ·la fJ vrlıl nmat..tnriır. 

Devlrt ltih:ın vt- vrt11n bR~hlıir 
bıııkımtnd•n lftihoıır vr hf>vttan vrre-n 
bu mn~..-ınE'd~lf"rle nıhcehhe7 oları-k 
lntlbaların1 ordul\ımn7. m•l1 mahfil
ler ve t;ı:ntıım:" iş Prl ~mlnrt bu netl
cryl, Cilm~urfye! h!ik(ımrt'nin }::u
ruldutıJ '1°i!'der:brrl hir.. 11ks~mıvan 
malt ltlbtınna ve holkın müteı11adt .. 
yen genlşliye-n ve c:e,.rıilen t::ısarruf 
l~tblye~ıne bflllı:ımı~lnrdır, 

Bu.ndan pvvelki dP,·let lı::tikrar.la -
rmıia ıöı·il1Pn mnvüffaktyPt. yeni 
tahvitlf>rin aayeıl ve al!lıl mlnası da 
töı&nOne 1lı ır,: 1 r.lbf'ltte d: ha büyük 
bir parlakh'-<13 tr.1rıı--rrilr edecektir, • Muitla, 17 !A.A.) - S•hrlml1.e ge-
len M!lll MQdaf.. tohvlll<rl 24 ıaat 
lçlnıl• ıatıl~ılından v•nlden tahvil 
!alt mlıtır, Talep QOlctur. ' 

Makarna ve Bisküiye 
Müsaade Edilecek 
Ankara, 17 (TAN\ - Ticaret Ve

klllltl makaıııa ve bi.sl<Ovl fabrllcııla
r!yla yurJ<a !malAthanelerlnln faali
yete ff!(~bl1me51ni trm<n makzndiyle 
bir kararname lu11l'!"lamaktadtr. EylOl 
•nnlarına t~h·lf:ru Yt'ol'rdhıaıynn Heye
tine teklif f"dil('("ek bu kararnameye 
ıöre, bu fabrika ve imalftthaneler 
«t>rbest "atrıan m•ntalc:'ll~rdan un te .. 
darik f"tlıı:oh1Jfl'rplc bıınlart isliyecek ... 
!erdir 

İcabında İstikraz 
Yapılabilecek 

Ankara, 17 (TAN) - Hükumet be
lediyelerin mahalli ihfyaçlar içjn hu 
bubat alabilmelerini kolaylaşbrm.ık 
maksadly~e hububat ılım ve satımına 
ait kararnamede bazı deii~iklik:1er 
}apmaktadır, Hükümete verilmesi 1L 
zım ı:elen hubuhat hissesinin yüzde 
7S ini vermemiı bulunan köy ve nahi 
ye çevrelerinde mahıuliin 1 temlik, na
k;ı ve ısatışına milıaade edilmemekt~y
ıii Yarın Retmi Gazetede neşrcdiie
cf'k kararnamtdeld tadile ıörc bo"ç-
1 ~~nd1kları mikdarı henüz teslim • t:t" 
nıemiş ol11n müstahsiller bunu tamami.. 
le tt-ılim etmeden evvel de teslim mec. 
b'.lriyetinde bulunduldarı mikdarın dı 
ş:ndı kalan hububatı belediyelere ser
beıtçe ıatıbileceklerd:r. 

Belediyeler mahallin en büyük mili .. 
kıye memurunun muvafakatiyle he 1 kın 
ekmeklik ih.tlyıcının temini lc;ln her 
yerden serbestçe mübayaatt'ı buluna
C<"ktır. Mali vaziyeti müsait olmıyan 
telcdlyeler bu mıkıada tahsis edil
IT'ek üzere istikraz yapabilKeklerdır. 

Belediyelere sattıkları mikdar miis 
tahsilin hükO.mete te•lime mecbur ol
dukları borçlarına tes~im edHmiyec~k· 
tir. 

Salomon'larda 

Japo 

ile 

Donanması 

Şiddetli 

Çarpışmalar Oluyor 
Pcarl Harbour 17 (A.A.) - Fin 

gün, düşmanın Salomon adaları.. 
nı geri almak için giriştl#i teşeb• 
büs esnasında Japon donanması 
ile şiddetli çarpışmalar olduşu 
bildirilmektedir. Amerikan sila
hendazları mevzilerini muhafaza 
etmeğe muvaffak olmuşlar ve 
düşmanın Guadalcanal hava üs. 
sünü almak için yapt•ğı teşcbbü• 
eti aldm bırakmışlardır. Japonlar 
ehemmiyetli mikt<ırda uçak kay
betmişlerdir 

Muharebenın 25 ine ıi.ınüdiır, Bu 
muharebe esnasında A!manlar DllD 
ne-hrini a:eçcrek Vola:a sevresinde cep
ler husule getirmi~lerdir. En şiddetli 
Alman taarruzları geçen hafta başla
r.ı:ştır. 3 ~n devam eden ~,;ddetH hü 
cumlardan sonra muharebe aklı haya.. 
lr gelmez bir şiddet safh:ı~ına gır
miştir. Alman bomba uçakları, mü 
him piyade kuvvctlerınin tıkip ettığı 
tınk:~ara yol açmı,lardır. Geri çekilmiş 
olar. Ruli kqvvetleri, düşmanın geri· 
sır.e- ve yanlarıAa taarruı etmi~ler ve 
tankları top ateşine tutarak piyadeden 
ayırmışlardır. Şehrin merlc: ıinde Vol
ga lıtikametinde yapılan ileri h::ıreket 
Staı;ncradı ikiye ayırmı,tır Bu iki 
k!sım pek devarnlı olmıyın bail.ı.rla 

birbirine bailıdır. 

* Londra, 17 (A.A.) - R<uter ajan-
sının Moskovadaki hususi rnuhabıri 
Hr.rold Kine yazıyor: 

Dünkü gün Almın tankları ile hü. 
cum kıtalarının glrmiye muvaffak ol· 
dukları 9talingrııt doğu şjmalinde 
kanlı bir muharebe cereyan etmekte
dir. Her tavanarası, her mahzen ve bet 
p«nçere bir siper haline ıe~miş?.ir. 
Ve Almanlarla Ruslar ekseriya sok.ık· 
!ırın iki başında kar,ıhklı çarpı,m1k
tadırlar. Muharel;>e kih bir tarafa, kah 
Ote tarafa temayül etmekte ve Sovyet 
kuvvetleri stratejik önemde tepeleri 
ee-ri almak için sık sık çtkı~lar 7ap. 

makbdı~r~·--~-o-----
' 

İran Şahı, M. Willkie'nin 

Tayyaresi tıe 40 Dakikalık 
Bir Uçuş Yaptı 

Tahran, 17 (A,A.) - Reuter: M. 
Wendell Willkle, Kulbi1ef'e citmek ü.. 
zere Tahrandan ayrı!madan. evvel SabJ 
1-:encli tayyıre:ıiyle bir u;ut yapm:ya 
davet etmiştir. Tayyare •o dakika ka
dar süren bir havaJnnma yapmı, ve 
Ş4ha fehri havalardan seyretmek fır .. 
s.ıbnı vermiştir. 

* Kaibişef, 17 (A.A.) Wcnde!l 
~ilikle Kuibiıcf'e ıclmişfr 

Alman mahfilleri şehrin tes.. 
Hm olmak üzere olduğunu söyli.ı
yorlar. Fakat cereyan eden mu
harebelere bakarak Sovyet kıta. 
!arının şehri kolay kolay teslim 
etmiyecekleri anlaşılmaktadır 

Şehir düştü mü? 
Bükreş. \7 (A.A.) - Rador ajen

smm Berlin nluhabirl, Stallngrad'ın 

işgal edilji.~,lni t:-ildirn1rktedir. Her 
an bu hus·ı~ta bir tebiip netredilmesi 
bekleniyor 

{TAN: Bu h.ıher, ıon dakikaya ka· 
dar Almaıı ka)'naklari tarafından te· 
yit edllmcıni11tlr) 

Stefani Ajansma gör~ 
Bcrlin, 17 (A.A.) - Stefanf: Belli 

nin askeri kaynaklarından Stalin&"rat 
muharebesi hakkında bu sabah şu ma-
!ümat alu1mı,tır: 

Almanlar dün Qe Stalin&"rada ilerle~ 
meye devam etmişlerdir. Sehirde çet:n 
muharebeler devam etmektedlr. Sov
)''e:tlerin müdafaası hili ~ddetlidlr 
Sta1ingrad'ın hemen hemen bütün !O 
kaklarJ barikatlarla ve tank barajla
rı i!e kapatılmış, bütün fabrlkaların, 
bınaların ve hastahanelerin cepheleri 
birer istihkim haline aetirilmiştir. 
Ruslar uçaklarla mütemadiyen taı~ı· 
yeler getiriyorlar. Son 24 saat içinde 
birı;;ok Sovyet nakliye uçafı Alman 
ave:ı!arı ve karşıkoyma topları tarafın. 
can düıürlilmüştilr. 

Brezilya Seferberlik 

ilan Etti 
Rio de Janelro, 17 (A.A.) - Bre

zilya Cürnlturrelıl M. Vargas umumt 
seferberlik emrJnı vermiştir. 20 ya· 
şmdan 4~ vıışına kadar bütün erkek
ler silAh a.tma çıJ:nlmışlardır. 

Brezilyanın Mihvere harp ilAn et .. 
\iği hatırlarda.Ur. 

'fürk gazeteciler heyeti reiıi Hüıt
vin Cahit Ya1çıtt da Pranısu:ca kısa 
bir nutuk söyliyerek cazetecil~re ıtü .. 
;en çok mü~.kül vazifeyi ince nükte.. 
lC"rle izah ve hazır bulunanların kalp. 
:crıru teshir etmiştir, 

Prof. Filof Diyor ki 
(tlfi' Baştarafı 1 incide 

milli ve kuvvetli bir Bulgar dev• 
~eti yaratmaktır. Böyle bir dev
let, ancak Avrupada yeni bir nı
zam kuran ve onu sevk ve idare 
eden mihver devletleri ile samt.. 
ırJ ve sıkı bir işbirliği yapmak 
suretiyle meydana getirılebillr. 

Dış siyasetimizi, bize zorla 
kabul ettirilmiş olan Neuilly mu 
ahedesi tayin etmiştir. Bulgar 
milleti bu muahedenin hüküm 
!erine hiçbir zaman ısınmamış.. 

tır. Filhakika bahis mevzuu o. 
lan hükümler Avrupa camiasına 
dahil bulunan milletlerin siyasi 
ve iktısad1 menfaatlerine tama. 
miyle aykırıdır. Bu, Avrupa dev 
!etleri menfaatlerine nisbeten 
yabancı sayılan Amerika için bi
le böyledir. lşte bunun içindır 
ki Avrupa devletlerini Anglo • 
Saksonların vesayetinden kur. 
tarmak bugünkü harbin b~ca 
gayelerinden biri olmuştur. 

fng!Uderie Amerikalıların, m!Uet
l~r bürri,teti ve kUçük milletlerin 
hakları uğrunda harbettlklerl söyle
niyor, Biz. onlarm küçük milletlerin 
hürriyet ve hakları tabiriyle ne kı:-s..
dettiklerinı, Neully muahedesiyle b!z
ıat tecrübe •derek anlam!t bulunu

J apon Hariciye Nazırlığına yol1l2. Bu sebeple onlardan na t>ek-
liyebilec•ğlmizı çok iyi biliyoruz. E-

M. Tani Tayin Edildi ter bu hu'1.lsta Mla tlmlt beşliyenlar 
Tokyo, 17 (A.A.) - tıtihbarat bü varsa onlaro )nglliz dıs slya•etlnln 

rosu ıı:efi M, Tani Japon hariciye nı başlıca saıAhtyeill sahslyetlerl olan 
zırlıiına tayin edllrpiştir, M. T~nt. İngiliz B:ı.sveklli ile P.arlciye Nazm· 
1940 ta harfe.iye nazırı Aritanın mu· rıın beyanaUartnı hatırlamalarm1 tav
vlnlijinl ifa etm;.ş, 1941 denberf dr siye ederim . O :ram:uı fn~ll~r~nin 1· 

ie:tlbharat bürosıı ıefUiınde vazife nayetinden ne bek.JiyebDeccğimlıl a-
görmü;ttür çıkı;a anlarlar., 
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r- DiKKAT -"\ 
YİNE KİRA 
MESELESi 

Ev kirat•m<1k, YPhut da kfralık 
ev bulmak bir rr.eıel" hallne gel· 
dl, Klrahk ev anyanlar, bulduk• 
fart daireleri eski klracılara bir 
Tkr aylık p~ştC!'mallık vererek tu• 
tabllJyorl•r. M11I aahfplerı Mlllf 
Korunma k<lnununun hUkUmle· 
r!ne raln:en, kira arttırmanın yo· 
lunu buluyorlar. Her gUn gaze· 
lerde bunlara alt bir iki haber. 
bir iki vıka görU)'oruz. 

Bunun önüne geçmek için Be-
lediye mcvı:uatır.ın tatbiki kJ:fl 
bir tedOir-flr: 

aeledl.te t3sdlkal11 kontratfır· 
dan ce:ı.ı alır. Bunun için de bıı:ıı 
seneler ev ev dola,Rrak kontrat 
kontrolü yapardı. Bu ıı ılmdl ya• 
pılmtyor Ha~bufc:I tam :ıamınıdır 
ve faydae, da vardır. ÇUnkO be· 
ledfye rnernurlııırı kontrotlerlnl 
'•phkları r:ıman evi veyı ıparb· 
mını, dıfre nuiarasrnı, kiracısı· 
nı, kira be"elln4' bir deftere teı· 
bit ederıer. e.ıefll)ttıl'lln ellnde bu 
kaytt o..ıtundukea hl~blr ıv veyı 
ap11rtımı1n aılılb( e9kl kontr"ıtı 

ortadan yok •dip delflf ortadan 
kaldır!fıkt:'tn ıonrıt mahnt yUkaek 
ve f5hl9 fiyatla k•rf!lryamı:ı-. ÇUn 
kü kiracı diledifjl zaman Beledl· 
yeye rrıür11;o::aatla, o yerin eıkl ki· 
raaını pek.l!.l tesbJt lmk•nını mı· 
ilktir. Anc11k b·ı k(jrtrolU yapar· 
ken bir yıl önceki kontratları dı 
bakmak icap eder, Bu suretle ev 
ıahlplerfnln )·rnf ve aon hllele· 
rlnln d" anüre cıecfllr. 

Su kor;trolOn böylece halk le• 

1 
hine bUyük faydaıı olduftu gfbl. 
Beledlve 1elılre de bUyUk fayda• 
larf v;trdır. Çün'<U zLıhur edecek 
binlerce taedlksf7. kol'ltrattan bfn· 
''"ree lfr~ ce?a afnc&ıktır 

\.., .. , .........• ~ ••••• .I 
Yeni İstanbul 
Defterdarı 

ll{allye T•ftiş 
Heyet; Reisliğine 

terli ettirilen şev .. 
ketten açık kalan 
lstanbul Defler• 
d:ırhğına Maliye 
mü tettişlerin den 
Falk'in tayin o"" 
ltındufunu yaz .. 
mr~tk. VazifeşintY 
ba"ltyan yeni n~r .. 
tcıdar, fstanbul 
lllolly~ teşklldtmı 

Pfkil<: ve teftiş chnektcdir. 
~ 

lzmirde Bir Katil İdama 
Mahkum Oldu 

İzmir, 17 (TAN) - Torbalıda ...,_ 
su kuranık Süleyman adında birinl 
ö'd rrn O"m1'111n a"'ır c ,. ~ :rı.pıttm 

duru !? ması sona erm i şt i r Katil tdam.9 
mshktim edilmiştir. 

Harp Ne K dar 

Sürecek? 
l"Iff" Baştarafı J incide 

sulh da birdenbire çıkacaktır. 
İng!l!z1er blltiin muhareb<>lel' 

kaybediliyor, sonuncusu kazanılıtı 

diyorlar. Du aptal!'a bir sözdür, RtJ· 
ancak 1914 harbinde bizim yaptığım 
gibi, galilıiyetlPrimfı'! rağmen, mu" 
hareheyt ie•keımek]e kabil olur Bu" 
gün galip Aimanyanm elinde o İcada! 
garantiler VRrdtr kt, herbln netice" 
sinden endl!ıe duymasına mahal yo1'" 
tur. 

Almanya hiçbir z~man taarrul 
prensiplı:,ri~ teda etmtımfetır. Ha" 
sımlarımız mütemadiyffl ıelecek ttl. 
şebbüsü oelt1emişlerdir. Her yeni yaJ, 
ılmdiye 'tadar bütün sahalarda harl 
kudretimizi fa:r.l::ılaı::tırmıştır. İptld~ 
madde ve sil~h bakmıından vaztve' 
timiz, harbin iptidasTndaT1 daha iyt' 
dir, Anglo S~ksonlar b:zden hA1A eolı 
geridirler. iptidai madde ve tns.ıl 
bakımından cok zenıJin olan Rusya.~ 
nm bugiln kolu bacoğl ke<llml$t:t 
Harp )tuvve:H zayıfi(lmış telA.kkl edl' 
lebillr. 

Vaziyet. bize bütiln zafer ,ansların 
blldirm~tir Fakot bl>den daha bir' 
<:<>k '"Y~r ıstiyecektir Bizi bir Jeıl 
yükseliş d:ıha bekliyor Bize öyle ~ 
liyor ki o·ı yüks•llş ıj •cılıl!t ovad 
64renmiş mi11ct1C"rdC"n ziyade sulh zŞ 
manmda ı:laÇ:rıltk da~larda ö!rerune 
ihmal etme~'' bir mHl~t tRrafında 
rtaha kolaylıkla elde edilC"billr 

Btz vazifemiz! cok lyt b1İlyoru11 
l•ted~iml•t b!llyoruz ve b!ldlğirıı.IJ! 
de istiyoruz.,, ---------
Bulglar ve Rumen Ticarcf 

Heyetleriyle Müzakereler 
Ankara, 17 CTANl - Şabrlmf 

Bulgar tic-1.ret dafresl retıdntn reisi 
altında Dlr tlcaret ht'Vetı gelmts 
Bu heyetin Harciye T,coret VekUli 
Jf'lrfmfzle TRpttğı te-mRs1ardan anl,ışl 

dlitına göre, m•mleketimlıden im! 
P-dilmfş ir~ya c<lilmemt~ p1'muk ' 
m;ık fstemekt~dlrler 

Diler taraftan bir mfiddottenbı( 
şehlrlmlzdo bulunan Rumen ilca~ 
heyetiyle de yapılan mOzakereler .'! 
na ermlş ve blr anlaşmaya va 
mıştır, Bu anlaşma. muclbhıre ıı 
manyaya nıalr:!ne yafı karıılılı P 
muk verflcıce\ctil'. 

Japon Amiralleri Geliy(lf 
Ankara, 17 (T/\N) - Memlck 

mlze ~el• ·ek olan iki Japon Amit". 
Cumartesi :-']nO şE'h"imlzt- ıfelrC'e:lcl 
Amiraller mütcnek.klren seyahat ; 
meıctedlrlll' 
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1 :ıııeı•ı~• 
Stalngrat'tan Sonra 
Nereye? 

Yazan: M. ANTEN 
C ark V erdun'11 harbi iç haftadaD
ffl bert 'iddethri sttökçe arttnank 

de'\'8111 etmektedir. Bir Alman ordan 
cenuptan Krasnodar • Btalinsnt cle
mtr)'Olun11, ikinci 1ıir Ahnaa ordan 
Kalaç • Stallncrat demll'J'olana tlçil~ 
cü bir Alman ordusu da, 215 Alustotta 
Doa dirseğini geçerek ltovtinskan"7& 
1rardrktaa sonra Moskova - StaUqraı 
demtr)'O'mıu takiben nertemiıerlerclf 
Sot"yetteria Ktetska:va'dan cenuba clc>t
ns nptıklan taarruzlar, bu tlçtlndl 
orclunua ıot cenahınJ tehdit etmekte· 
d·r Atman kaynaklan. Mareeal Baıc~ 
orclulanam tehrln ılmat Te cemı-. 
da Volıa:va vardıklanm, diğer ka:r
naJdar tse ıehri iklH a:vırank Volp 
uhillertne kadar iler!edilderinl Wldis
m~ktedtrJer. 

AJmanlarm afradıldan bB,.Uk kayıp 
lara behp•b~n t&arnPlano4-~ 
etmeleri, Sov:vetlerin katlramanca " 
tnştçı makavemetlerl, ba tehrln ~ 
tejllr ehemmi'Jetial Ye comfi YJS1f91f 
ile izah ecllebilir. 111Daa1db ~ 
n. Donetz ve merkezi Ras:ra clemır
yo'lannıa bvqak noktam olae ita,. 
tlncrat a:ral zamanda Volpmn b6yik 
blr llmamdrr. Bu ıehlr Almanlann r 
line dilıerse ıarbl KafkaQJ fl~l 
tan tebekeli felce afra:raca1rtır; Sa
rat09 waıtuiyle Hueli ll••IE"8n 
büh,.. clerııiJ70laama ~ç ook. 
tası olan Aıtralwı Mbrlntn l11all ko. 
ıa.,!epcaktlr; tran 70111 De selen tn. 
ci1fs " Amerikan harp malseme.lniıa 
" aut petroUefinhı merkezi Raen:ra 
ı~ GOk •leaecek1ir. B.-a
laıı1aa baıka. Almanların timal• c1ol· 
na aealı llçüde bir hareket npma)an 
tmkilq 4a basıl olaca~ır. Ve en aL 
bayet Stalingradrn lov:ret!« ltha -.. 
nevi btr sembolik kı)'metf nrclrr. 
şıa.ıı. ba felui Be:ru Jlqlara karwı 
muvaffakıyetle mldafaa .mılatl. 

Fakat. Statingradm •tratejik ehem. 
mi:retl ne bclar büyü ohlna aba be 
,ehrln saptı, Almaalan - beden.L 
oe ıatermfye klfl cleflldir. Almanlar, 
in~ ıelmeden evvel Km!orchı1'1 11nU 
etmek, lale obaaa1& -. aaaJr.yem.a 
lnu1retlnl kırmak " ba Udnc1 1D1I _. 
çea aenekinden daha bByik bir ..a. 
yet içinde ıeçirmek 90!"9dadırlar. Ba.. 
nan içindir ki Atman1- 8taHncrac11 
ele geçirdikten sonra kıztlorduyu 'boz
cuna. airatacak ve cepheyi kısaltacak 
atabl:JC'lte pnft alçMe :reni 1* ..., 
amın ıecmeledne IDtJw .au-111&+ 
dir. 

Yeni Hedefler 

OGaaTJıl&llLBa CBlllY&TllfDUı 
.......... lllıNal lıH ......... 

.. s-. ..... :r~---

I nhisar /arımızı 
:~ooperatifleştirelim 1 

Bu Takdirde Devletin Varidatı Azalmız, Belki Çoğalır. 
Sonra da Ortadin Memur Zihniyeti ile 
Mesuliyetsiılik, lhtısa$sııhk Filan da 

Kuiasiyeeilik 
Hep Kalkar. 

Devlet Orman işletmesi TAKViMDEN 
IR YAPRAK 

Nasıl Çalışıyor 7 : Mlzüt Simalaı 
Yazan: UWNAY 
-s-

Anormal Vaziyete Nihnvet Mem?eketin mizah tarlhhıcte • 
.,.. ' btl:rtlk dlleri kilçtık dt:re al' 

Y k 1 i P• ..1- N,.. 1 • !u Ud tane Trfir nrdır Arap ernte fil IJGICIV'f ~nn ı 1f'l'f:rt• -rar97r :ruıırp h 11r .,.... 

Y Cllifesl Ya p 111 ek Ltiıımdw ::.,~:,::~m::U::'f!i:n 8!'.!!:f .. ': 
demiyorlar Mil "'ba,kuma nmamp cecmerı• clll1 

l>a.ı1-•D Tuaaı --1- ı".ıetmtler :raaf "'Belqc!", "LQpç8", krlUI 
Oamaab tenWe [; y AZAN: lra:ra fa~ ~ hic bir attlaaıtebetl yoktur; IQpt ~ 

mata kadar o~1e __.... .. "" bTDk" d ektir lir kooperatifçi olmak itibariyle Jrlp etm•I, mlstablilden malını mat rnms herkes tarafm P ! Y Z 1 11 1( 1 N tqld)ltı b6yle r Blirik ;:nı tklaci Mahmut t!ewll-
Türkiyede m"cut olan blltün r- Y aza n : ;J taka qcuı ,1mrya lı:alkıtınamaıı, ~ dan U.illr, ban n A0'1llll ~N t de aelmlf 9' m .. lmr lılllult p Salt .. 

lnhlArların lııooperatiflqtlrllmeslni 

1 
lltnu mutlaka pahalıya 111tmıya sa1 aibi miibah .. ,ıer çhı delil memleketir:ı fmtlf ile muasır olmuıtur• bll ... 

memlekete daha faydılr baldutumu I I ret etmemesi, hele ve mutlaka me- derımlı. Balta1rru bef eıuae ~ ıa ktaadl Tarlriında aormal olarak ıe adamın bir çok nllldelerl, fıkntart ... 
iıuratla tla telrNrlaMam pelıı taWI de- Suphl Nuri LER mur sayııly1e maliyet fiyatlanm bir tediflnl ormandıuı lı:esermle. Balı:mıı ıtirmelı •e orman!emmsı tıl~ek len zahça •encln olan 0 devrin ntlkt~ 
fil midir~ _ bayY azaltmıya I01l derece atkbt ıar kl, orman lı:almryac:ak. Yq kesen narulmuttv. lan arumda boialmattar. Blse • 

Bugünkü lktısadi siıtemimizde ln 4 1 1 eylemesi lbrm ıeJir. baş lı:e.erı gibidir, diyen derTiıler Sd- Bqtla mmdekdlmlscle 111......ı. 1 dır ıelen ancak bir be fıkrall ..-
bisarcıhfın ~k mühim b r yer tuttu- l;&imat bia1Qe i;ba tata.iut llsım Daha az memur ile daha ça1I t• dırtereJı bir bayii hilnil almıtlu "' tacı DeYlete 40 Uran ._.. ml1e dır 
lu herkesçe maltlmdur. Devlet bu dır. Meseli amele n!eri, melstQ. ıllrraek. d:ıha iy.i bir türe ile .. kalam bize yeter •mıt,ıer. Sonralar bhitl•r nrckr. Bunlar da ormaalar İldQdlf olan Ttftı Huan ...... 
lnhlsarlardaa bütçe varidatının e- leri b••t•haneleri, malOlifet, basta hı çok varidat ıeınia otmn pelı bU tedbiriu Wi ıelıac:4iii aalııdır•lı dan ataa ~.erelı demir yohaaa kadar Muhsinler Kambar NuiMer ~ 
laemaılyetli bir krımmı temin et!lliı hlı:. ihtiyarlık; O!Um ılrortaJan aı- mümkilndiir. orman nizamnamesini yapm1t!ar. A· ıetirmekt• (D..,let ltletmeleri orman fe.fik'?erle mua1rrcb 1 
bahanuyor, yani bizim için inhl~r- bi • ... at ltçl patrona dnlet .., Tekrar edel ın. it buctlnkl tnam11r tac kesenler için tteher ,atı 1tatma ~ı cinde kan rolaJıcla •tar) ff \Mm de Btlltln ba sa:rılı almalar o a:--"1 
cıhktan yeglne caye devletin nri- taadır. t,te bizim lıçimia de böy- zihniyetini bıralnp yerine namustu be,likten bet beıtıte kadar CUJlaı .. cm " IO - 40 mı J'OllP olara~ pelr parlak bir semt olan Dtreld......,. 
dntını teminden ibarettir. Ve san ledir lıir &:car zihniy•tl edinmektea tba lw'JUl111lar Y'nst""-' ........ ,,u f:rketmektedir. •nada n Pe:vzt:re yahut Ernram '" 
aediyoru ld ittbisarcdılctan vazıeçe- Bvet itiraf edelim memlekedmla. rettir ır.alan ı.Pne kalmıı. Falııat ~r Cu O ba!de 711varlü tıomrak halinde nathanelinde trakit ceçtrtrlerc11. 
cek olaak nridatımız aıahr, bflt- de ııçllerin içtimai ve mnlekf hlma- Fakat niye inh ıarcılıfımızda imt tamonu ormanlan btltiln Praaaa or- 'il btr kfl!lik u11I olar da S4 llracları Hemen hemen heı>lf oJ'QDU pek ..r.
cf'ftllz tevazün etmez. yeleri i~D "pılaalı dılaıı pek çolr Ye 11rar edelim' Devlete lstedıtf va 'Tlanlan lı:adar olmr:rarek. ıaubammea bedelle maada koaar ·lılrleri tein ban cece yarnmdma ICI& 

lhı ıaa pe~ 4e o kadar dotna •• it var. Pakat tahıiut buldukoa 4ev" ridatı temin edebilecek otan bir de Ormanlarımız fQrtta iklimin GUım $ant orawa lllDQID mtld~rlilttlnlla bll ra maa6anenln kapı11D1 W1lt1edll 
mülk elmasa a•rek. Çünkü baska tc:t bu himaye vazifesini her vatlt kooperatife; lik var. Bjer baJlln bi:r ldutu kadar ilı:t11adi ıe"•lmlsia de tin masraftan tomruk findanna c'8 1re blllrdoaan Uzerinde barba\ o7lllllı 
listem •• aıallcı: tle de dev!et rlıle yapacaktır. Çünkü işçi ile devletin tnhiıarlanmraı kooperatiflqtlrecelr temeli o!daftındın Clbn)avl,et clenta tıtJ edilmiyorsa fl:ratlann tetlıild ,.. ardı Bir gece Ttflı (Barbat) c!a 
lstediii Yarld:ıtı temin ve hatti aır blrblrinderı .:rn ve blrbiriııe zıt p. olursak devletin varidatı aza'mas de bugünün orman lı:anun11 doimat inde bir il olar. seta) da temlsleacliktcn sonra. anıD> 
_....ia 'b ol1'blllrdi B'ıht ne pdar •• yeteri 70kttır belki çofalrr Sonra da ortadan mt"' tur. Onaaa ltlerimls inhisar 4eli1 b1r m çıkartmak lGln tekrar ıerma:re .... 
ol iraz korku ve pek çok da •- Iahlurlıtr ldaresınln dt dCT!.ııtia mar zihniyeti ile kırt&1iyedlik, ~e- OrmaalarllSIU ~ı- hepimizin na •ktısat itidir. Kac:a mal olana ~ ın~ flsere mqbar Jı:,.Up'le ilacı O. 
lrılı:anlık nr. Biltçecller yenilllı:leri bir 'ubni olduJu clbl fabrika vesafr ıuliyetsizllk ihtlsaaıızhk filin hep hdrr Vatanımız ıtbi on11 da ordamaı 1'!'11lhtelif zam?.arla tahıil etmek detlJ be baı Tarar. 
pek ıevmq:'er. mü ...... terlade pek eok iKI '"11- lı:alkar, hele ifçfier ile memurlar müd~faa etmektedir Kesim we ı.pun kaça tdaN edene ona ı5re tedbir Haca cemlterfıı.ln bbTecDllhd .... 

lahlsar alıtemt ne degae~r? landıfı için la~r. sün kead terine da· kooperatifin bırer azaar ve ortaf'ı itlen ele amç mtlbendialerimi.ul od alır: atacı kesmek icap eder .Her k• hhflt ederek her seferde Pli!: c1oı.. 
Tütün vesaire ribl bazı mahaulle- ha iyi bakması icap eder. Yani btit olurlardı, retli elindedir. ıe maltmdar ki: Afacnı dal tepe altm püren Hacı Gallpı 

rt mliıtahltlden ucuza almak, ıonrı ,eılne bu içtimai yıırdım ve himaye Böy!ece memlelıetia hem mUstah- * 1t sinde bir kıymeti yoktu. Yola ıellD _ Ben tamar4a boq; YenmQal V. 
hanları imal etmek, ve nihayet milr için bugünkünden daha fazla tahar sil ve müıtehlilderl ve hem de d~ yalan samana lı:aclar OJ'IUD ':.\aç- ce kıJmelenlr. 'l'qmamı:racalr kadar ihtnulalr cellr ... 
tehlildere pahalıya satmak. ut koymasr ve ezcümle, bu müthlı let bııgünkünden daha çok kazanını, IJn aıllteabhitlere dfktlt olclatu çetin nrdmı .tacı kesip puıliyetl yBr Dl7e reddeder. Trfb c!u,tlnlr ..... 
Meaeıt tütünü çiftçiden az para,. bayat pahalrhfı dnrlnde, ırtındelik-" otorda. Devlet, tekrar edellm, daha halde aatılrrdı. Müteahhit ataçlan h· selti7onak ba 4a dotru olmu. mr pcaiml1a, tefedlllr ec!ea 1'a.. 

aldıktan ıonra ciıara halinde •1'li leri mümkün mertebe arttırması ır- f!lzla varidat temin edeceği ıil>ı serek OrmJndan çıkarırdı. Pek mab• Sa lle kereste nakliyatı :v-pıtablle- ııaanava rehin bırakıp bir iki aaedc!IJe 
18~ tıP mtia$ehlllr olan ayal ztı olunur. ÇllnkU devlete nrldat müstahsiller mallarını daha çok pa zar!a olan ba ııte cok titiz danuan celı yerlerde 'Jeai revirler açıp mali· edarfldadea batka çare balamu. 'J'd. 
'1f~ye SQlç s.ra,-. utıp devlet ..,- temin etmek bir ıaye ise, tıet wı raya 9'tar ve rııil•tehlildertn A"1ı hıiktmet!mia Dnlot onqan ltletmel .. yeti dilılirmek ıtmdlllk fa:rc!ak lılr hn'ID kocaman ya.ana ınerıane somlii 
nıma kir etmek, memarlanm mmman eylemek ae atdıldan mat!an daba 11caza alır- rlm brma.ıur. Orman lfletme rmr- tedbir olur. bohçalayıp kapıya 4otru slttll!nl -

Bundan baıka lmallt, uldi:r-t "9 ami derecede bvvetU bir pye de-- lar~. Hele lnhisarlara, Belçib .- lert ormandan k.mlmal 1lam sehıD Yum da MOTD Ten llan111at De ren Racr GaJlp: 
•bf için bir çok işçi ve memur qL ii! midir? • lqjlterede oldııia cibi, reji ~oo- aiaçlan tamamen ke1lp tekerlekli ., nakliyat npmak dt11flnll8r. Ba nnt. - Tıf!ıf Der. ımn ba ite pei ,. 
kmnak Ye icap ettikçe ı,.anları çıke- * * 4 , peratiflerl ılsteml tatbik ednecek ol- &itin ıelecetl yer• ka4ar tqrmakta le batka "lerlmlse lttnma olaD kara ı-aıtı. Gllndüzlerl Çinnt bamımm ..._ 
m J'Cl'lonae blıkalaf"'4 ~k. H••ıh tahlun:rhiunu denuı fk .. ba YIDUikteıı bütün memleket " :eyahut tekerlekli ft8dtl ğacm ya· nakil TUtta!armmtla aa aakllnt balı pımıc!a bekle: ETlere bobı;a tap', 

Bir de lartaliyecilife, memur sih- 1e bile memar sfhnlyetlnd• bfitibı Türkler pek çok fıtifade et- nma tradar ıretlnnek tela toprak rol- ram olmu. c!etllf c!ofraltamm... 
nfyetlqe, mesall:ret korkauaa, ,...,., lmrtuhap ticarf Ye amen bir an1 ta- miş olurdu !ar 1np etttrmekt.ti~. * * Trlh Hlhıl çıbnnu, fabl bir Wlt 
it ıörml'J• yaı-t talll maaasl:rle ht-r - Bu mretle ife batlıyaa orman lflet.. .......,. 9"tJamua Jtibelmllbl- gDn IClllr& an ten al4en Bacı Oa1l1i1 
llanct bir hilkemet dalreel lmft ıtbl meleri Kara~ _ o.ra • Bola • 1 4• lılrbç kftoe9te mt...-esı srlnqtıdan eeked atmlt otdala 11114' 

=;;~Tf.!ett!a:;~~ 1 re~_rJ_: .!:' ,.mtmeım =-~~::.~~ :..:.::~~:.; ~== ~ -
............ ....ıı,,.. ........ - - :lııı!::i~ M.r.AJ ~-!:.:~~ 1...,.. .............. - ..,.. _, ....... ,"' -· .. .,._.,....., - - ..,_ peli ::·.::! :·. ":!:'ı~e~:~~':~~:e ç o R A p s 1 z Ay A K L A R • • • ten ~btl.ı çok mlbrb r19'! .... w.':: ==~.!i~~::ı:a::::awıo: :r~~:1:~ ~~= 
.. -us· masma manı o il• -ranlan cle!llr ialrarpialeria -• a: a1ak pannak?annm arasına tıiru ednf de baabktl ~stfet c!olaındr reste fatfJialfnln hemen tamamı .....,... auuuu; Hll .. .._. ı-uaH,_ -a..ı · im L n- • a..ı.-..ıı 1 d kt'reate ı :racımu a ".en • _ cba-..1- 1 L.._ .. 18 -·...__-

... !e,;s. bence inhiurcıltlıı ha demft.- çoraplı aflklar: dofnanpa lıtersealz pudra dökmeyi; tabll 1111utmumu•. le Y~ lbtincmu ... Sotaımuma nl- 1et tai-afmd~ qffolaıuna~dır. ~ lle KaraırlS• aahı"bl =~ 

...... hiç )'akıtmıYWda. Çoıap et~ aur Btı tuvaleti yaparken ~ nıa barlçtm tahta ....... ~ '111111 IHclafaa, ne.let c!tllllh70Darı Faat Bq bir Ramazan sflal ---. ' * • da11 ~ tı0nra clellkH takar- acapdald oJe bonlmat ı,.ataDana o· lrla o1uauna...- 8JM _,.,... Dam 10?lul. ..nlllcw ml•••llllli. ı;darlıqmcla ca:ret sllsel bir 1.-c 
'Pllrld de badD bl:vft .,.&- pinlerla de IBD' ıreldi.. Hele labr- D1I tuelemek; ~ de ırBç olmM- aayte Dttiyacm lrlff..tal .......... tedan. r toprÜ oflal. BrelU ~ ı.Jdmeler q ruıelfrler. Yqmatm aJtmaım 
1 . r:ıe yani il ::.en derletdr. pinin acundaki deıtkten 18rllnen par. aflade bir PG defa temizleneıı ayaklar decek nsi:rette o?ıdulumu ta slrll- yesaJr ba ırfbl tetekktlUer tebdl malı '811 kıvır kmr dmbll at1ıl ... -•• 

lnhisar!ar aa devletin bir şubcal de- matın ~malına oje ·~~mtlt olana üşümez. Havalar soğudukça ba da mektecllr. tatiptirla'. Bana araaac1a lılr kaç "' lan slrbce Tıtlmua aklı be .... .. 
fil .d. ? arap dıllnl çıkarmıı cıbı; ne lı:adar çorapsız ayaldann sahipleri için 5nem'.' * * metre malı mezada ~brtıp arttıruı del-. 

.:;.:,r 4 ,.... ._ ~ .a- .ıüzel oluyor! li bir faydadır -.ııuıeclerim. .ıo..:.~-- tüccarlar ellerinde resmt fatura bulan - Fuat Bey, ben 1iia km 
t1aC'I ""1. ,..... ,.tna .....,._ Y ..... ı fOI' ıı ..-..... ....- Unac:a 1tlr 101 ~ .... N••• ~ .....,, •• ı ""' ...._. ANtl"8 ad ..ı.ıp o'ldaldan Put~ silen "&i'Jiaaıml•I 
ten reis uclır Biz4e .. ıı il .-ren tmk da auDr Mr ittir- Beltf __. bir dan8 ,,........ ı,u aç clefa ~- ... kadar Jllç I.& ....... ,.. mali • 8rt nüalfne atmaktac!nlu. - Aman Tıflı. der. "" 
devlettir demtf&tıc Bu bayle otıuıca. da Yananlıtan baJ"8nlan; ııhndfld mo.. tllrtea 80D!'a; :rahat spor yaptıktmı ............ Bir to1r macl~ ... Bitin ban!amı !nine ıreemelt lcln: aimal:rü, sebelll afbi mama .... 
bizde, Avrupa Ye· Amenbda oldata dada oldalu ırtbt; tberlerf •farla pr sonra; çorapsa a:raklln sadece sa riçtea ptlrea m....acat --~ 1ılle Normal kereste flyatlanna pe 16rmtlyor masmıJ 
rl.tıl amele banketlerine amele paçlarla ıesdildert lclrı her slla bir bunlu 111 tta temiz!emek :retllmes. A· keTeste slbi dört defa 7B1melm-'t tomrak mal ec1ip satmak ve ıhndiUlr - Ben oma ,..,..pleca'IE 1ılr 
sendikalarına, amele •e patron kaY- kaç defa Çefllle baıına ırlder!er; ora· :vaklann yorgunluğunu geçirmek için tir. rmrlerfn tekmn malmr resmi telek- aaslrk bnlanan, 
ıa ve zıddiyetJerlne imkln da bu· da ayaklarını yrbrlarmıt. O ıamanda ayr.kları banyoya sokmak iyi olur· Ban Oc ıene enet tomruk maliyet il- k6ll:re Ye~ek aaretl:rle piyanda al- Fuat Be,ta ınenetmelfn;.: BI. 
1umnu Çilnkil bizde i'çlnln de•let ayakların tmıaklarına da kırmızı bo· yonun suyu ılıktan bir daha aıcaJı yattan 7 - 7,5 nra .iken Orman it· mn ık vıu:1feaf """'"1r lnu eclet' mu. Trfh iki ':!tlndaa 
kılrtı~da defi!. yanınd dır. Dev!et ya rirüldüttlne dair. kitaplarda bir olmalıdır. lçersine de iki tutam tuz letmelert 12 Ura:tpiyuayr •cmr •6!_ ':t =~~e t!07Ultln1l m•I 
ftçl:yi istismar etmez, bllAkiı elin- lıayrt yom da; bizım Anadolu km atılırsa yorrunlulu d ha iyi çıkanr. lar Ye baıriitı de k mesat 34 Un- tml N dirilclln 4e hT_ .. 
den ıelditi kadar ona her türltl yar- ~lihoı'la AıpasJ"8 eeki YuDllll ı.- Ayaklar bacaklann nrrsına kadar· dan satıp ana bı ıılardır. Ba rls VATANDAŞ; ık 1 e Dtamaablr n.lrl tar ft 
drmda bulunmayı menfaatine, aiyase.. ~nl~rına belan tav~letiain h.,. tirlii ıaJQD içinde bir cenek saat darwr. den 28 - 30 liraya uhtan ltlçllmlt Din dön hareayorsaa huctln :O!: ban~ nna- llmaa 
tine ve idealine u:vcun bulur. ınceliklerini öfretmıı oldutu için; Sonra da bir fanilA ile brufamr .• Ken- krreate fi'Jatlary 125 lfn:ra a.ar :rft- bir hueL Bustln, dtlnldlafln k lrhn kokhn a 

Zaten ı, kanunu, hele her tirit! o zamanda da ayak~·~- tırnaldanruı dini.si 61ütmekten çckinlrıeni.z; be- selım.tir. yanma kanaat et. As, fakat Mama dadı bir S:";.te TlfflJ'I 
nizamname ve tatimatnameleT hazır kır'°!zr .bon ıilrlildüiii pek malr mera yatalı ılreninis. Ataç k~ek ftyat111911 utaluma • k ye. Lİaan fek yemekle de. ılndea :ralı:alar, c!lteri)'!e akçıl 
tandıktan sonra, işçinin mesleki hu- teme.dir. . ı . Keseaize elevrlr1e; çorapsa ayı:ıt- bep olabıl~ek 1\arp ~hahlıtımn ı. tll, iyi yemekle 'hellenfrf na apllk tobtı YJPııtmmn ..... 
kak ve menfaatini p~klll korwn- Vllsıa be amanlarc'81d eebırlerin lar idn banyoya bla de l!iç •dhk derece yllbelı olclula belnen talunln iL , lamrlren Tıflı: 

L- '-1 ._. da'-' Y '-- ı· T tü de '-- j · S -~ııem- ~ •• ••••••• • ••••• ••••••-bi!e<:t"k bir takım hükti.,,lere m•- '° .... an; eıs .. ı zamaıı .. , unaa .... vere- ım: eu r ""n om 1 cram: ""' ..... Zt'YI _ Galata ttballt S(lmriltlln· - Dacbcıtım, eter, la6a 1ilr 
ilktir ublılanıam sokaktan kadar tosla ..e kolonya IQJU 50 gram; alcoo1at de Harp IOllJUI _,~ ~ &Td9t ene141• Astan cfb1 :reti11Dfı bı~ ..... 

Bana al'Jleme~ mıbachm Tfir. kırl: delildir. Hele asfalt döıeli ao- lavande S gram-.. Su ırene ılıktan bf· td~ "-~el mauafı kılmak icap t- de n,!tlf 18198 ve 22881 No. beyan- AJ'bettİm. o nttrkça Allah bana 
ldyede, yabancı memlelı:etlerıle ol- kaklar pek temi.Jdlr. Bununla beraber; rıız daha ııcalr... dccefinl ıımdidea diltllnmek lktaa r namelerce llkemfze aokulm111 ev&Jl9 mir ......._ Ba ne benseJ'lll Yı 
dafu Jibl, ete.Jete ıca,.r lttçblr lfÇl ı:orapaız ayak: ne 4e olsa; çabuk lrlr DiyoJen filozof rüzet kon lııolrlı dtt. aft U/tl/989 tarlh n ...a 9Ql1J elmam :rarm o, nrm ba. •• UBıtlıle. 
Jıarelıeti, tııflati yeye aa:reei yoktur lenlr. Bir taraftan ela terlerse; De tr malr iatedilt vakit ayaklarına 1anrıta Romanyadan 9 irap blci1mll taht. ve 2418/IS'l tarlb ft N198 numanb ce blldfad tatamatbm.,. 
Devlet halkçıdır ı.cf İ9e hallan t~ lııcafınr ko!a,ea tabmln baY1U11R11 ıürermiı· Lavanta koku1U aıatıdan tati:rorc!uk. Raılar tla VlldlTostok"taa makbuslar zayt olmuef\ır Yenileri Ahab toplanır,. hm• Tıfbm8 

• • . ka dt F ._ zmJt Klfıt fabribnna f,S Oraya · ......--. Aha artfA-•...1-• __...._ 
diıi detn mldlrP ' nus. nkanya daha 171 çı r ye... a.at tomruk ıretirl:rorlanlı. 8ash M1l8l• ı;ıkanlacalrndan eskilerin btııane - e wa~ •--
İKi istemeden f!n'el At~ d~let Onan için: çorapeıs a:vaklan etinde ayaklan kokulu ~an:roda tuttuktan mileueeeleri .. -- cıo1r .W - yoktur. Nlllm Mlarahl w Benerclm •c:ü kadar mfikemmel o:rna&lr 

elinden ıeldltl kadar kenbint hıma bir lı:aç clefa; ılık aa De: sabanla te" 10nra; o fılosof cıbi YBPD:Wnalı; ı tr evfr1 n!en almak eartf , ... .,. 
0 

ki ah rolU.e al&b ıllaterir. Mama 
,. ediyor. Bu himayenin tam bir le- misJeqaeyf ihmal etmemelidir· Ayaklar nklar daha sinde yorulur. Tuslu ımı r e 7·• "l"' vı ,.. a"· Ü da:ruamuı 
ttmar mabl~ a!ma• tçtn de it ıra- iyice yrbmldrktan 90llft; bW parca aada banyodan sonra otdala ırfbl, - Vah vaht Dert AJ1ali o ,.... 

1111D11maıda bflkflmler nr. Nobaa- pamala ta.alet alkoHlrıln IPae batr kobhı banyodan ıoara •• ntıfııt -- Bunu··n '~atinelerden ltı·bıren IJfalmlrfne 8m8r wnia. Bayıl ..... 
lar aörlllflne ftSli bnatı tarafna- raralı:: oatuda parmakların aramu bi. slrmek daha IJlcllr O A1lllll patafm 

1 

-, iYi Sen de alabqtaln .um 8p • 

._ taatl " •1•h ..ıfltr ret Mrer ıilmelr iTi ahır En sonra l"ri Rflze1 lıolnr T A K 5 ı M 5 ı N E M A 5 1 N D A '=hn=l=======:~==:~~-~ 
Çeviren· ULUNAY 5 A D. 

0
. , w 

~r-H~İ~N~D~D~l~~~~A~l~N~DA~ 
Kar Kar .. (ÖLDÜREN GÖLG!J· 

1 - ftlatıııatllllzln ırw•mı9ri b8lnıd ~ m8ftQt C - U aı~ 
,.. annlutmıda ft muhtellf eb'aU. (llO) JıD d5rt ld5fe 111911 it~ 
•e* arttlmuıJa ~- " .._ 

2 - BebT m~ 1'1P'"muıten ~ 1'11> .. fiil ... .....,. 
1 - thaW 28.9.M2 Panrtesl ,.U U te B~ Belaat 0rmar 

sletmeııl ıtnlr Amtrtfllnc!ec!fr. ı 
c - Mavatdtet teminat ("8) Ura (11) ........ 
1 - Bu ..-. alt prtnımıe fstıpıbal Orman OWfrıe lfttldtlrtQllni!e " 

!f\_etme ... ka1Qde1 ~ ~ ..,_ .. lk'Weblllr. (ITft> 

fer•u111 Sachlr•a 
.f ıştofanın MevlG 

9'!9gm aJabeyfmtdn ll'a-
rasmr tre lrPnc! ırlnf taft1"-rı 

,. sevenıettn tnılhfnden ide 
ıtr aman lflfntntvf't'@1r olan 
~ADllCZADE MUf!TAll'A"n!ıl 

PC senet devriyeyi ..ritı 

ll81'1 bu ıriın k Cum IDnl 
"9 namann aıot.ea• 
-tackada Teevfldye amntl 

rltln4r m"'7~t -,ının111"11lt 

c ı r"Uhuna tth t'dllecelı .,. 
-.., ıPb Ol n an 

rn t'den ıe,rt119ft rtea 
ııınar. 
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lU~P!RiS~}l~n .. ~K~Rz 11 
HAKiKAT! Sayın Müşterilerimizin Nazarı Dikliatine ... , l lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasındarı 

CAGALOGLU 

.. Çifte Saraylar Bahçesinde. 
22 kişilik Bayan ve Baylardan rniirekkep Çifte Fasıl 

• • Saz Hcyctiy1c birlikte BiilhiiJ Sesli 

MUZEYYEN SENAR'• 
Dinlemek Fırsatını Kaçırmayınız. 

AYRICA: Üstad Zurna Eminden ve Darbuka Hasan Tahsindcrı 
••Kağıthane oyun havaları dinliycceksiniz 'ı'clefon: 2230'' 411 , YARIN AKŞAM-· 

BÜYÜKDERE 

EY AZ PARK'ın 
VEDA KONESRİ 

Sevimli San'atkar 

MÜZEYY~ 1 

SE A 
ANAOOJ,U OYUNLARI 

,_VARYETE NUMARALAR) 

KATİP ARANIYOR 
istanbul Elektrik, Tramvav ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden İşletmeleri 
fşlctmclnrimiz t. m;rhn'leslnde istifa eden bır ktıtibın yP.rine lise Il}e

:unu üç eı kek kfıl ba ihtiyacımız vardır 
Askerm·le al!ıl';an olmzyan lsteklilerln nüfus hüvıyet cüzdanı, Hüc

ıilhAI kftı:!dı. 4 adet vesika fotogrııfı ve şimdip k.ıı;i"r ~<Jl·~mis olduklıı 

·ı milesse:c;elerden al•'Jmt'i iyi hizmet vesikalaı:-·vle bırl l<tt, 23/9 942 Çar
şamba gOrıO <sa t H cen 17 ye kadar idarenin Metro hıır.ı Zf'mln katm
dald Znt t;şlcıi ve sicil müdürlüğüne mürocataları Jiızumu bildirilir. 

(10171) 

HÜSNÜ 

Yatı mekteplctlne gidecek çocuklarınızı" 'Vabk, Vorg11n Bat· 

tanlye, Çarşaf, 1-!avltı, Pike 8rt01D, Çarnııı>ır ve hllOmum tu · 

hııflve e"vastm ehven fiyatlarla mn!SııraMt"'r!a h•'ııhl:irclrl .. 

'-'·~----------------' iSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

Dosya No. 

52186-46 

52301/629 

81/S6J7 . 

52301/1950 

55100'3422 

Mıılı;ımmerı 

NEV'. , 

Topkapıdtı eski Arpa emınl yeni f;!cyımıa

fta m:Uuıllccinin Arpa tom nl yokuşıı soi<:ı
~ında 18 NC', lu 76,50 metre mura~hııı al' 
santn tttmamr 

Akc:arayda eski KAtlp K.,stm veni Yalı ma
haUe~ınin eskı bostan derunu yenı Kıım!'al" 

.. sokoğrnd:ı c>skl 76 yeni 235 No. ıu f.40 a
da r.o p::rsel arsa 
Kurtuluşta C' ki Mimar Andreıı "~"' Koc 
Ycğit sokıı~ında eski 4 veni 6 kapı No lu 
14,!i9 mC'trc murabbaı rı~ıın 

Deyoğlunda C'Ski Pangaltı yeni tııl'nii mıı· 
hallc~·ncic eski İcarJiye yeni Babl' ııokal'(ııı
da eski 61 yC'ni 75 numıralı 54 p:ıfta • oı 
ad<ı 46 parı;cl 172,50 metre murabb:u ıırf'a 

Y«'nıköyde Dere sokağında eski '.>7 yrnı 45 
nuı:ı. rc.h ev 

bedel Ttmlıut 

100 8 

\ ~ 

150 12 

180 14 

720 4 

n?~01/5R4 /.ksarayda YnlY mahal!C'~lnfn eckl H:ım:ı:n 81 7 
veni Mahrıımacı ve mah'.lllen P>~k'n· co-
kıığtı~da esk. 18 yeni 20 kapı Nn \u 1'.l 
ınetre murc.bbaı arsa 

551!'\!;/1.00 Göıtcped~ eski Kayısd'li!ı veni Dl'm•rci 800 40 61 
• r'alk sokağırda eski 24 yeni 25 kaoı :9 t.aJ 

No. lu ahşııp ev. ' 
Yukarıda yazılı gr,yrl menkuller 21,9,942 P:ı7"rtt'Si ırnn•'\ <=aat 14 de 

l\Illlt Eml~lt Müdilrlli !tinde müteşekkil komlsyo?t:!a ayrı ayrı ve actk 
nrttrrma ile satılaC'aktır. İsteklilerin nilfuıı hll Av•.. cıızdı>rıl:ın vr t~mı
nat makbuzlnriyle blrl•kte ihale saatinde komıs) en& ve fı.1.la iı.ahat lc;in 
l\lilll Emll>k l\1Udürilıl!üne milracaatlan. (9577) 

,~-------·· ~ 
Dr. NAZMI 

T il-t ~ ----·'
Aziz SELCEN 

Haseki Hastanesi Göz .Mütehns4'1s1 
Her l:ll'l saat 15 den 18 e kadar Reyanttıı Çarsık:ıpıda Tramvay du · 
rıığı kıır~s:nda 09 numarnlı muavenehnnP.Sind" k;ıc.tıılıırnı· 1cıı'iuı f>li., 

Levazım 

t - İdırcmlz fhtiyaet için mevcut füıtesi mucibine@ muhtelif cin~ 
cellk paısrlı1da satın Rlrnacaktrr. 

IT - Pazarlık 22/{</1)42 tarihine rastlıvıın Sah !!OnO !!Aıtt 9,30 da 
K.abataşta L!!vaztm ~beslndl'ki nltm komisyonunda npı\acaktır. 

ın - Vsle her g{ın sözO geçen $Ubeden almablllr 
rv - fsteklilenn pazarlık için tayin edilen gnn ve saatte ~ t~ en· 

~enme paralıırlyle birlikte adı geçen komisyona gelmt'lerl U!ın olunur 
(9616) 

afia VekCiletinden 
\ Eytôl 042 tarllıine rasUıyan Pa7.nrtP.Si g'1nll eksiltme~ yapılacağı 

nen 8.000,000 lira keşif bedelli Seyhan sol sahil sulama ve Deşari 
' il~ smal im::ıllt ve isletme blnalan "" bu kımıa ait harita ı,. 

,ıı, buna rıit mukavde ve sartn::ıme 1>\0Jelcrindt' ynpılan cle~l-
\:Vıslyle cktlllmcdcn knldırt\mıljtır. (&122) (10149) 

'ırlantalı ve elmaslı ıaat demek, bir kcı'lme ile S 1 N G E R 8 A A T 1 demektir. ÇDnkll 
Plrıantah ve elmaslı saatlerin b ütün hakiki ev:ı:ıt• m"~hunı Alem olan 8 1 H G E R ıaatlt-rinde top-

lanmıştır. Bunun ı~·ın: Saat alacağTnız zaman. tereddl!tsüz 8 1 N G E R saati alm:ılısmız \'e sa::tln Oze· 
dntlekl S 1 N G E R markıısma, müessesemizin tdr~Jne d ikkat etmeniz IAzvııdır 

Modayt tııklp eden her asrt kadın için ktymetll tıışlarlyle ve nefts işlemclcrue Mkl1':atcn nazan dikkat• 
celbeden böyle bir h~rlkuh\de 8 1 N G E R snatine sııhip olmak Adeta bir saadettlr. 

Hoşa Gidecek En 

Makhul •e En Güzel Sf NGER SAATi HEDiYELiKTiR . ... 
No. 82 • D. Elmaslı ve 11 pırlantalı 600 lira 

No . 82 . C. Elmaslı ve ortadaki büyük olmak üzere 11 pır lantalı 700 lira 

Bilumum Fabrikatörler ve Sanayi 
Müessese Sahipleri ile Her Nevi 
Riiyiik ve Küçük lmalCitla lştiaal 

Edenlerin Nazarı Dikkatine 
Odatnt73 kRyttn ve kııyrtsız fabrfkntl5r1er ve sanayi mOc .. ~ese sahfp

lerl ne kP.ZA her nevi imalMla iştigal eden atölye sahipleri llftn tarihin
den itibaren en geç bir a;v zarfında odamız sannyl şubesi mOdOrlOğ{lne 
slfahen müracaatla tevzJ edilmekte olan sanayi sfcHline alt bedelsiz mak
tu beyannamelt-rden alarak ikmal tle sanayi şubesi müdürlllğUnc hnz
nukabllinde iade etmeleri ehemmlyettle rica olunur. 

Müddeti zartrnda veya mtlracaat etmekten fstinkfı! f!denler Ticaret " 
)anayf odaları kanununun maddcl mahsusasına tevfikan tecziye edilecek• 
~rdlr • 

Not; 
Odaya kayrt!ılar ııfcll vanıkalannı. kayıtsızlar f!tı ftnvan tezkerelerin' 

,ırıı mOraraatlarmrla blrliktt> l!etlrmelerl 1Az:rmdıt (988• 
~o 82 . E. Elmaslı ve ortada.lcı ile kenarlanndaki büyük o!mak üzere 11 pırlantalı 800 Ura 
No. 82 • H Elmaslı ve ortadnkı ile kenarındakı daha büyük olmak ÜT.ere 1l pırlantalı 980 lır 

EMS.\l.LERI GIRJ 15 SENE GARANTll.İDlR 1 ( 
O t K K A T: S J N G E R saatten lstanbulda yalnız Eminönü merkezındeki mağazamı7d~ 1 

satılır lstanbulda şubemız yoktur. Adres SINGER SAAT Mapazalan 

~-•••••••••••••••• fstanhul F.minön~ No 
0 w , ıs il 

~.. ...-ılf ............... mıa ................ ... 
1 o ~ * o' 

l ll~if AINI~lUJJb AIMl~~Il~AINI ~@lb~JJD 
1 K 1 .. k 1 5 M I Amerlku ı<ız Knleiı ~ııııııııı. 

.. : Armulklly, Tel. 36.I SO 1iifültr 

Erkek Kısmı Kayit Günleri : 
21 
22 
Kız 

EYLÜL PAZARTESİ 
EYLÜL SAL~ 

Kayit Günleri : Kısmı 
22 F-YLÜI. C 61 1 vı:. .,~ r.:v• giı 

klSMI 

Kolej '"e Teknik Okul 
Talebesile Yeni Talebeler 

Orta Kısım Talehesile 
Yeni Talebele1 

"' 

HOLANTSE BANK: ÜNİ N v 
ISTANBUL $UBESt 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

lJANSI : MEYDANCIK. ALALEMCI H~N 

BÜTÜN BANKA MUAMELELERi 
lCAR · 

~· 

MERKEZi• t<ÜRASAC 
r~,·H T;:ılPhenin F.kmek K:ırn"'"'"il" Rir ~iirıliik F.km"frlo,-1ni 

B :~ 
~' 

Reraherlerinde r.etirm.-lcri r.erekli,lir ... ,. .. .,..,_ ___ ı, wwww-zo 

,.. .. 1111111Dm1•r-Jaa .... 911as!l!l~sEZE!Jlll!l~a .. ~a~!LL .... !IZl ......... a,.. ..... ....,. ... 

K O l F ' 1 ~ ~::~7- , 1 

I ,U8ElEAf • Al\IST€RDAM • ROTTEAOAM - ·BUEltOS atltm • 
\:L· \JUCA~ MAAACAIBO - HAfFA - WlLI.EMSTAO - OR.UıU€STAA 

AIO OE JANEIRO - SAN"f-OS,• SAO PAULQ 

;~~------~~~-----.. ..... --------------.-----------...ııı~ 

MEMUR ALINACAK NİÇiN 
1'Rk•ırr.ı1• c:;ırıı~,.rvııcr flf" 

Y;ı ~arıt' :'lıllrı 5er .. t!mfrıf' ö•ıı>m verrnPk ıalebeııır · 

lııı - Orta - f,lcp 

Yeni T okalon ""'"''" ,,, ... , 
T. C. Zirac:;t Bankası Umum Müdürlüğündeı 

Pudrasını 
KULLANIYORUM 

l~\\I 

ALLA TROUBETSKOY 
Eşbabını anlatıyor: 
• Onun bir çok ca.zıp ve 

yeni renklen vardır. • 
• O , bütiln ltullandıtım 

pudralardan daha ınce 

ve daha haflttlr * Ondakı hakiki c:ıçekıerln 
nefis kokusuna per~t.~ 

edıyorum , 

• O butun gUn aabıt. ıı.atır 
çunku terkibinde baska 
biç tıır pudrada bulun
mayan Krema ıtopuğu 

vardır . 

* Yatmurıu. ruzgtrlı ha · 
vaya rağmen Yenı To· 
ltalon Pudrası tenimi 
daıma teru taze muha 
fua eder. 

................................................. -............. . 
: M. M. V. ls+anbut Saten Alma Komi~vo"u llnnları ı • • ..................................................... 

Heneı .,.,,. t)lr ~r·ı~ ııınrnır •·ıiıı .. o bır mllyc.n ""' vu~. oııı acıt:t uç dt' 
ıkll ~inKo çadır dnbmf'" ıılınac;ıktır Paııırlıkuı "'ko lt"TIP<;ı l'ophıınedf 

Cv, Amırlı~I brnıı:-lnrh :\1 M V !starıbul ~·ıı Rlrn11 komlsyonundf 
H,9 942 Pa.,r.rles trilnfı ı:ant lfı 3n d11 yapıl11C'a'<t!t flk l"ınınat. l 125 lı 
radır Nwııunesi l<omıı:)'nndıı .eorülıi'" Talınlerln bdh val'•ttı koml!_vom 
•<'lmı-Ier < ı 97 - ı ooııo . -48 tM tıı:>P çahal• v,nrıil rl uinJn'ien pa· 
cırlTklıı c1<o:ıltrnes1 2~.Q 94·; ~ıılı ~mu ı;:ıııt 15 te Tn •11111Pd" Lv ,A,-,,ırll~· 

'>inasırıie :vl :\'! V T•lt'rıbul c::ııın almıı ı.:mnı,•orı• ın'I y~rıl<:C'ııktır l'ah 

nın bedı• ı J:l fH!O lını ılk t<''lıinatı ll!21> ıı:at1" F:v~. ı \'P. ~;,rtııamf'sı ko 
nısyorıda l!CH !ili.ır. T<ıl rterın belli \; k•ttc it) ll c;~nrıı- 1!Pl•1\P'C'rl 

• Cl!lf' - 100711 -
Beher:ne 7r. llrn t:ıtım1 n ectl!Pr <00 ıdet \""rı zııı ~(lı riwmc fıletı pa· 

Gıırlıkl;ı ontın r.lııı.ı<.;. kl'ı Thıılesı ''3 •<.ı ı!l4:? ':: ~ıt"'nın~ ı:lirıh ~ant 15 el .. 
rophııne'le r.v .\m"rJ"ili bin::ısınr:l;ı \1 ~1 V •• • nhu. c:atırı alma ko'lllS· 

vonun rl a •·erılaC'»Ktır il~ tcmını:ıt• • ~~ ııc dı ·ı .. lır>lC'r" belli vakiti' 
ıcomıı.von .. 1:Plır.clt>rı f\~'.lf \e nuııı;nC's L-0 ,,vorıd r' ii üı 

<200 - 10157) -
!\O ıdn~ hiiv'iit '" !if ~,, , knC'ıH< b;ık lı 

Kalay, pamuk ,.e r.ışııciır• cihtti ıı..c;'·f-ıvPrlPI' .Pı ıl TI"' ı'" ı;,·t•vlı pıız<ırlıkl· 

~ksittmeııı ?3/9 '1142 (';ırş .rrıba F:ünil ~~-ı 1• i' tiı. 'J nrıııı"H dl Lv mir 
iği binas. ıda M M. \' fı;tıınhul sa1m ıı ın ""m ı;vn:ıunrJe vapılacaktıı 
r::ıhmln h('clC'li t'l5 lirı.. katı tPmınııt 27 hr;ı ;.: 1<11 ııc•11r Kıı·ııınlıır 'Sal. 
ı:ııarında anıb:ır<la gorüliır. Taliplı:.rıı bı llı .1.ı •.ıttl' ı ,..,.,ı.,vnnı> ııPlnırlP· 
rı,> (20! - 10158) 

....... 

ı RA,,tJ.:en amnıılu 
1 Kc:ıntı.kt turna. 

Yul«•rıdı. vanlT mAlzcmenin paz ıırlıklı:ı .."'c~fürı,ı-Ei 2~ '!l 1P42 P erse,,, 
1e gilnU r.aat 14.~0 d ıı Tophıınt-rle Lv Amirli~ hınıı~ı>ıri;; I\~ M V. İa· 
•anbul Sd Al. Ko. d:ı yapılacaktır. Heoc:ın.ın ta>-ım'n oedelı 305 lira 
<aU tcmınatı 45 lıra 7!\ kunı~tur S ortnafl"l"cı kem• "YOndıı görülür Tıı 
iolerin ~ıı. v:ıldtfo k"mlsyonıı ı;ıetm ~lf'ri ( 2fl2 - 101 !>9) 

Fenni 
Sünnetc;i EMiN FİDAN 

Jqtaotıw rarıcır,dekı ~be ve aJansıarımtz~ çallsttromak O:ı:~ lü• 
~umu u,i;ı: memur rı.ımıedi alrnat'<ı~mıian ADAl'JA, ANKARA, ANTAI~
VA BALfK :~m BLmSA ntYARBAKTR ı!RZURlıM. ESKİŞEHİR r. . 
.ı\NTEP, '":fRl!:SUN tSTANBUL t?PMR ~AtlS· KA~A:'ı,ONU. KAY· 

5ERİ, K ONO. MALATYA. SAMSUN SİVAS ORDU ve TRABZON su• 
.,elcrimlzne mO!"abaka imtihanı açılııc:aktır. 

MÜ.SABAKAN IN AlllA $ARTLAR! t 

l - Aqkf'ı lli!lroi yıırmıs vf'va halen a~kerllklf' blr ntsll!I b11hırırıRmı• 
·ımnk 

2 - Ltı;e ortaokul men.mu veya mundlll mc.kteplc.rden mezun oıma, 
3 - ff:t .hdam& mfıni halı bulunmamak 
4 - V11şı or ı:rkı7',.,drıı aı otu, bP~'"'" 9\Jknn c:ılmamıık (18 d•n ı.

.;ıtJ Y;ı:;tp "Jıınlıır lmtıh:;na ıı'rrlıllirl•r!=P rj,. 111 vasmdan evvel memurlulr 
'nıfmıı "PC-Pme1ıt>r ) 

~ - f<terıe~ek \t'":ıilt• ıhraı Ptmt'lt ve tıanlınnır p;fıc:•rr ('C~I "'"r" 
·ıı7!fP l{ıınu'üN vı- n"'Fr.ı11rluk taahhOtnıımesinı lm7aya Am~dF olmnk, 

OIGO:P ~ARTLAR 

1 - Aynı t;ırlhll" ayrft'a vapılııcak mOsaoıakayıı ortamı-ktep mP.'llın· 
ftrı da :ılı '11<'.aktır "rıl'ak tstanbul ı\nkara Vf' tzmlrde ortamektr>r me• 
•ıı nl ann=ı ll!t mUtı;ıhıılrıı •ıı mı1nıcıtııt ~ırac:tvle yalru7. ilk onar k1sı tstira) 
·tf Pbi!ecekt;ı 

2 - Tayinlf.>r• tnkfrrür ede<'cklere 3859 sııvılı bnre:n kanununun hll• 
Omlı>rlnn \'~ 'MI h~rırl·k' muvaffakıvı>t ve tsıh«I' ı!f'reC'elErine gOl'e aylıl!. 
"'""i1Pr~ktir 

! Bu yabanC'ı dil• (trarıst:rca, almanca ıngilızce) b!.hnkkın bllen
,,rle. m'"qlf'k' taltsıl görenlt'r mfü::abakadıı rllc"ııın bı1kkmt bni> addolu• 
urlar 

4 - Memıırlyrtr kPbuJ olunacaklar. dahil' 
:ıütlült : Pfımıncien sa~lık o;andıı?ındrın . yardnn 

0 1derdir 
IMTIH6.N VE M(İRACAAT TARlHLERf~ 

mevzuat dalreııtnde te
hırllfünden istifade ede-

OrtamFKteo ır.n.unlarını· imtihanı 7.10 94' vt' dıa.h8 yukan tahslU 
• nl:ırm 'Mtiha:ıı 8 ve !l Rirlnt'lff'$r\n 94:> ~,. ynptl:ıcaktır 

l\10rll~ı.tal:ır lmtJh;;.l"'d:ın hlr ırlln P.VVPllnf' knıfıır kabul olunacaktır. 
M0RACA.AT • 

l~teil:h' ... rin mt•h:ın TPrlı-rlndekl sube mOdnr'Okıerıneı vt' Ank.araCU 
·•ımkıırıt, , "'"'""'1n<>1 ıc?Prl ..,ııAO,.l{l~•np mOr:ırq;ıl ı>derPk 1mtfban prognı• 

(989'7' 

t'iirldv" :$t•ker Fahrikalar1 Anonim Şirt<etinden: 
~11;g <>avth R"'Tl"Tl'\ k:ııı•munıın hOk{lmlen mucibinc-e iktisap edece-

~ '.lr~!'<'e ıı~rr!n C'n 'T'ıırh;ıl fııbrlkıımız lc;in iiip'omah bir F.czad ah· 
ııır-:ıktır !\ ıtı nv !lnnrA kPndl!lin,. barem kanununa görP. bir fş1etm• 
'irrpf'P!! ,.,.r!lerrldır F.v fııbrikıı Uırafından temin edilecek ve bl · ı 
,,iı.t.,ı l{lr-ı <ılıl"ı>":ıktrr Tıılip nlanlarm Yenlpo!rtahane Arkasmda Bıı 

• Emınım iti her ne ba 
hasına olursa olsun oun· 
dan daha iyi bır pudra 
bulmak ımlltnı yoktur 

F.vlerde ı;ün••et y;;pılmııoıı IT'fiqai1 nlmıvıınl:ırl;ı tR!· 

radan tıllhı:ı:ısa sünnet i<:iı' !.'Cif r ''e ı:r.yrı ınOslim· 
fe .. den bu amP.liy('ye ihtiyacı rı'ıı" vnq'ıırı hfivük 
kıiC'Ük ol'"ııı amelivatları l'T'Ua"·c-nrhmıE'nıdP vapılır 
ve ıstırahllerl temin olunur. K ~ sl N f · ~sik ta• 

!i"rip Apartımant. Tel: 4439:'> EVi · Su&diye. İstas· 

·• '· "'"· .. ··.. "" ""'l~<ır-natlart. , __ !'(!!J _ ... _____________ ;~ 

lıtanbuı Aılıye A ltıncı Hukuk Hl· 
ıdmllcıınden: 942154 - Meryem Al
kan tarafTndan mukaridl'ma İstanbul 
Aksara' tsmaılağa <'ıımli bltlşiğindf• 
Horuı;gau sokaf:T 4 No. d :ı iken halen 
•kametg;Pıı meçhul Mııkbule nleyhitıt 

ac:ılan •alakın t(srili davasının mu -
..,akemesı •onunda rrhödt-lye Merye-

min muı·"u bulunan İf.mail oğlu Mch· 
met saımln karısı bulunan müddea-

1eyhayı i':.al: har.ıtmd:ı 11hk~mı ı:abı
rnya tel."Nurı bosııdığ' scıbıt olmakln 
'l"lezkr ~lakln nüfus tc-sciline temyi-
1.ı kabil o!mak fü:ere 617/942 tarihin. 
:le karar verilip ılfım sureti u suler. 
n ahkeme dıvanhaneı:inc asılmış oldu. 
~undan nıfıddeaaleyhin UAm tarihin· 
ien itibaren on beş gürı sarfında mO
·acaatla trrnyiz taıeblııdr bulunmadı
ğı takdirıtc h ilkmiln k11tneşmlş ~yı
taca~ tehliğ yeritıP. g1>cmek üzere l· 

KA vı P. Feruzıığa Hnlk dağıtma l 
ıirliğine ait 70 numaralı milh!irllmO 
•evi ettim. yenisini alarajzımdon eski-1 
-inin hükmü yoktur. ftruza6a blrllk 1 
relıl 1 hnn Atlam, 

vnn arka~ı Nn. 17 TPl · fl177:> 

~oba Borusu ve Dirsek. Sobe 
Tamir; Sob«" l~pıuru!m sı 

---==-~ 

- .:;.l"!lt ~~"_..+w,,.. .. A ı; ... _.ı .... -~-~ A::...e;: .. ı~i;;:; ... A,.. . 
Alt11dP.Tnın!ıı .., .. [)(llmııhehcP""ld re!lfm Yf! \ıPTltl'l mn~f'ıt11'1n muhtf'll• 

tl\lve ve ~aıırına kıımlm:ısı lcao t'l1en 'ı;ohıtlıın'" .,nlıcı;an bulıınnn bnnı 

•ircrk \'f'•JI•""' ·haiM·e krınıılmuctıır M11hem ne- f l v:ıt ""l?ıırl R92 ı! :l'r.ıım' 
020 l!rıı<1ır Mm;;ı~k:ıt tPminat 711 it"' 50 lrıı-ı1,hn thale 2!'1111/!14? C'n 

.,8 ~1rı0 •!laf lli da Cal!n1niihıncfa V!lk~f'k \ıl'Pktrrıle• mııhasPheC'f11~ bl 
ıı~mdıı yapılrcııktrr T 'll1n1er hu isle mesrul c:ıld11klanrıt dalr vt"salkl ,., 
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