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.İzdivaçta devunılı ask ara~ an 

- Genç Zevç Ye Zevcelere 

iZ DiVAÇTA ASK 
. Ç i K T I ~-

tngilizcesi yarım milyondan fazla nüsha basılmış, dünyanın 
her lisanına tercüme edilmiştir. 

Fiyatı 100 Kuru tur. - iKBAL KİTABEVİ 

IStanbulun Milli efimize ükranı 
• ,Kara Borsa-/ 

Ye Karakış 
Karşısında Inönü Gezi ş. Saraçoğlu 

Erzurum da 
Açıldı 

İktısadi huzursuzluklara kar111 yeni 
tatb k edi'cn sistemin muvaffak o
lıı:> olamıyacağını anlamak için bir 
tecrübe devresi geçiriyoruz. Fakat, 
karaborsa cıınafının hlll hilkB· 
metı gosterdiğj kol~yhkl~a rat
mcn, durumu mlişkilllestlrmclr için 
elinde gele~! yapmakta olduia 
goniluyor. Bu ş rtlar altında, kara 
kışın ve karaborsanın karıısında. 
halkı koruyacak daha kuvvetli ted
birlere ihtiyaç oldufu kanaatinde
yiz. 

Şehrin Göbeğinde 
İstanbulluların Aziz 

Mütevazi Ese·r, 
Olan Sarsılmaz f iktisat Vekili Zonguldağa Gitti· Ziraaf 

Bağlılığının Yeni ve T
• ı •d • · · ., · ve Ticaret Vekilleri Eski!ehirde • 
ımsa 1 ır Münakalat Vekili Tetkik Seyahatine ç~ktt 

Erzurum, 4 (A A.) - Başveki. r-
Jimiz Şükrü Saraçoğlu ve say1n 1 '-~ 
eşleri dün saat 10 da, refakatle 
rinde Orgeneral Orbay, Umum 
Müfetti~, Kars valisi, Komutan. 
lar olduğu halde Karstan hare. 
ket etmişlerdir. Yolda bazı koy. 
lerde tetkiklerde bulunan ve kö;ı 
lülerlc konuşan başvekilimiz sa
at 13 de Sarıkamışa gelmi ler. 
dir. Ordu evinde bir müddet ıs• 
t{;rahattan sonra öğle yemeğini 
orta okulda yemişler ve 14.30 
da vali, komutanlar ve beledıye 
reisine veda ederek yollarına de. 
vam etmişlerdir. Başvekılimiz 

saat 18 de Hasankaleye gelmişler 
ve burada Erzurum vali vekili, 

Hükumet, iktısadi huzursuz
luklara kar§l yeni t\?dbira 

ler aldt. Bu yeni tatbik edilen 
sistemin muvaffak olup olamıya. 
cağını attlamak için bir tecrübe 
devıesi geçiriyoruz. Hükumet 
bu tedbirlerı alırken gerek müs. 
ıtahsıli, gerek tüccarı korumak 
i<'ıh bazı maddelerin alım ve sa
itmıına serbesti verdi. Fiyatla. 
rın murakabesini belediyeye, fi.. 
yatlann kontrolünü, tüccarların 
jştirakiyle Tıcarct Odalarına bı. 
raktı. Bütun bu alınan tedbiP 
lerin gayesi hiç şiiphe yok ki 
sadece müstahsil ve tüccan ko. 
rumak değildir. Aynı zamanda 
,;enis halk kutlelerinin himayesi 
de devletin programında bir yer 
:ı gal ~tmektedir. Hatta bu ted_ 
birlerin ilk tatbkine başlandığı 
zaman, hiikiımet. gcrekmüstah. 
s li, gerek tuccarr hüsnüniyetle 
hukumetle iş birliği yaomağa da• 
vct etti. 

tiin.kii açrh~ föreniucfen ik'i gi;riinü~: 1 - Maarif Vf'kili. kurdetarı kesiyor. 2 - davetliler, CM ~rine clrerlerken belediye reisi ve halk tarafından 1 

karşılanmışlardır. 

~eziyi Maarif Vekili Açtı ILondrada 
------- ~ f;~T~I J(}l-tLO) 

Şehir bahçesinde bir müddet 
istirahat ettikten ve kaplıcaları 
gezdikten ve halkın dileklerini 
dinledikten sonra saat 19 da al. 
kışlar arasında Erzuruma hare. 
ket etmişlerdir. Sayın misafirle
rimiz saat 20 de Erzuruma gel. 

Yeni Hariciye Ninn 
general J ordana 

İspany 
K~binesin~e Vali Nutkunda Dedi ki: "lnönü, Türk Milleti için Talihin Müstesna Bulunan 

* *' 

Bir LQtfudur. Yurdumuz, Onun Dahiyane idaresi Altıdda, Emniyet Gazet~cilerimiz 
ve Sükun içinde Hergün Yeni Bir ilerleme Adımı Atıyorve Atacaktır .. 

l:tf!' Devamı Sa. 2, Sil. 6 

De işiltlik 
~. ~illl<ie • • Bombardımanlardan 

Harap Olan 
Mahalleleri Gezdiler 

İ~ine 18,000 Kişi 
Alan Bir Sığ=nak da 
Ziyare~· EdHdi 

Harbin Ç abuk Bite
ceğini Zannetmiyor 
Londra, 4 (A.A.) - Mr. W,.iL 

kie. Kahiredeki beyanatında de. 
miştlr ki: 

"Harbin çabuk biteceğini zan 
netmiyorum. Çünkü Alman geri• 
leme harf>keti belki uzayabilir." 

G. Waı.cell'in sözleri 
Londra, 4 (A.A.) - Britanova Londra 4 (A.A.) - Hindistan 

Türk gazetecileri Londranın bağ- orduları başk.un;~md.anı general 
nnda açılmış olan yaralan tama. Wavell, demışt~r kı: 

S u n e r 1 i n 1 s ti f a s 1 
Sadece Bir Nöbef 
Değiştirme Sayılıyor --Times, Bunun Dahill 

Sebeplerden ileri Gelmh 
Olabileceğini Yazıyor 
Londra, 4 (A.A.) - İspanyol 

kabinesinde vukua gelen dcği 
şiklikler resmen bildirilmekte. 
dir. 

r-akat şimdiye kadar yapılan ~· 
r n.ibe 'k borsa s ltanatının yı. 
k lmadıgını gosterdi. Bugünkü 
h rp facıası içinde, zaruri olarak 
me\•cut olan birçok mahrumiyet• 
!C're, halk, devletin siyasi duru. 
nıunu, dahıli durumunu müşkül
le tirmemek iç_in büyük bir i 
dakarlıkla katlandı. Fakat mah• 
ı umiyete de~il, muayyen kar 
n"sbetlerine dahi razı olmayan, 
el ıma şikayetçi, daima fırsattan 
iı;tifade peşinde koşan karabor
. a esnafı, hukiımetin gösterdiği 
kolay! klara ragmen durumu 
n tiski.ılleştirmek için elinden 
g lenı yapıyor. Devlet el koy• 
n azsa, fıyatlar serbest bırakılır. 
sa, arz ve talep kaidesine tabi 
o'arak rekabetle piyasalarda bir 
ucuzluk meydana geleceği ümit 
edildi. Karaborsadaki malların 
ortaya çıkacağr söylendi. Haki. 
katen karaborsada gizli bir ~ok 
nıallar ortaya çıkU. Fakat bu 
malların üzerinde, hükumetin 
koyduğu fiyatlardan yüzde 33 -
60 nisbetinde bir fazlalık görül. 
dü. Böylece karaborsa kanuni. 
leştirilmiş oldu. 

l>r . Lütfi Kırdar, davetli! •re izahat verirken 

miyle görmüşler ve bu yaraların "Almanya, bırkaç muvaffakı• 
çarçabuk sarılmış ve kurutulmuş yetten son~ .. şimdi sar~ılm~ğa 
olduğunu uçaksavar bataryaların başladı. Butun elde ettiklerme 
çevre kontrolüne ve kendilerine rağmen ~manlar sulha kavusa• 
refakat etmekte olan Türk ataşe. mazlar. Ital1anl~r is~ harbi çok• 
militerine söylemişlerdir. tan kaybettıklerme ınanıyorlar. 

Hariciye nazın olarak Serran 
Suner yerine general Jordana 
Harbiye nazın olarak general 
Valera yerine general Asencıı 
ve Dahiliye nazırı olarak M. Gal 
larza yerine M. Blas Perez tayu 

ftlfj"' Devamı Sa. 2, Sü. 5 
Bay Esmer, arkadaşlan namı. ------------------------

na söz alarak, demiştir ki: 
=-ı Büyük Milli Şefimize lstanbu. r=-
IS 1 ~~n şü~ran ve minnet hislerini 1 ~· .. •llll""'•m.-111111111~1!1 

1 Günler Geçerken 1 

* * · Hükumetin aldığı tedbirlerw 

·ALMAN tEBLiGı 

Almanla r 
Kerç'i 

Dün Aştı 
Bu · Harekete i ştirak 
EdenBirlikfer Kırımdaki 

Kıtalarla Birleşti -o-

den ümit edilen ikinci fay• 
da da yiyecek maddelerinin pı. 
yasaya bol miktarda döküleceği 
ıdı. Pıyasada böyle bir bolluk 
olmadı. Yeni mahsul henüz da• 
ha gozükmedi. Müstahsil hi.ık(ı. 
mete vadettiği nisbeti ödedi, fa
kat piyasaya akacak olan mallar 
tekrar karaborsanın eline geçti. 
Büyük şehirlerin ihtiyacı hıç §oiıp 
he yok ki, bır harp içinde, ve 
böyle müşkül zamanlarda ancak Alman :\uvvetlerl Dün 
buyuk stoklarla temin edilebilir. Stalingrad'ın Bati 
Bu stokları tiiccar yapsa dahi, 
daha yüksek fiyatlarla sat.mak ü. Mahallelerine Vardı 
midıyle bir hamlede pı~asaya Berlin. 4 (A.A.) - Alman or. 
vermez. Bugün piyasada go~eme_ duları başkumandanlığının tebli
diğimiz bolluğun se~e~lerır.den ği: Bir eylulde harp filosu teş. 
b ·rı de budur. Buna ıstihsal az. killeri ve hava kuvvetleriyle iş 
hğım da ilave edersek, bu ~art. birliği yapan Alınan ve Rumen 
ı~r içınde fıyatların ucuzlama- kıta1arı Kırım istikametinde ile. 
~ına imkan yoktur. ri hareketlerne devam ederek * * Kerç boğazını geçmişlerdir. Bu 

rüccann önümüzdeki krş zar• kıtalar, düşmanın inatlı bir m.u
fında da bu vaziyetten isti- k~yemetine raRmen sahilddl~i 

fM.C etmek için mallarını sakla- ~uda.faa hatlarını yararak serı 
mak teşebbüsleri hükumetin na. b~~ ılcrleyiş1e şarktan düşmana 
zarından ~açm~mıştır. Tıcaret ~u~um ede.n Ru~en ~ıtalariyle 
Vekili «yfapyağı ~arlarmm el irtibatı t~sıs etmışlerdır. Taman 
le.rind~ki mallad saklayarak stok yarımad~sında bulunan düşman 
yaptıklannı haber'almrş, ve ala• kı~alan ıle. çarpışmalara devam 
k <faılara ~lerin elinde ne edılmekt~ır. 
n~ılC y~ğ bqlunduğunun tesb\t Novoro!lı~k'ın şimali garbisin. 
edıl ni bildirmıstir. Aynı &e- de başka bır sıra tepP.ler üzerin. 
:kll\ic P- ynır tücca:ıarı da malla• deki müstahkem mevkiler alın. 
r.ı.r~a:K nmı~lar.dlr.#~a1tliyat da- mıştır. 
h."'\ henu:ı: ' gö:ı:ukmemi§- Fena ha~a ~artlarına ra~ınen 
tir. Fiyatlttr ~ahalle, ~evk· Alman serı hucumbotları Kara. 

~lir De\ amı Sa. 2, Su. 5 1-Ar Devamı Sa. 2. Sil. 3 

odcyebılmek ve gelecek nesille . 
re onun bü~ük adını taşıyan 
bir eser hedıye etmek maksadiy
le hazırlanan lnönü gezisi, dün 
törenle açıldı. Şehir yepyeni bir 
eser, bir eser değil de topraktan 
ve binlerce metre murabbaı yer. 
den müteşekkil azametli bir abi
de kazandı. lnönü gezisi, Vali 
ve belediye reisi Lutfi Kırdarın 
1stanbula beibedavaya hediye et. 
tiği eşi emsali görülmemiş bir 
gezi. e~ki ve klasik tabtriyle bir 
mesiredir. Fakat modern bir 
mesire. tler!de yapılacak olan ha• 
vuz ve çağlayanı ile, medhaHne 
konulacak lnönü heykeli ile, muh 
telif yerlerine konulacak tali 
heykelciklerle Lale devrinin çağ. 
layanlarına parmak ısırtacak, es-
~ Devamı Sa. 3, ~~i. 5 de 

Stalingrat 
Şehri 

Yakınında 

"Biz. çekilmiş iztirapları, uğı
ramlmış felaket ve harabileri 
gördük. Fakat aynı zamanda ln 
gillzlerin yenilmez cesaretlerinin S h • d H I 
ve sarsılmaz azimlerinin delille. a nemız e ayır 1 Bir Hamle 
rini de müşahede ettik. Uğranı. 
lan hasarların eh.emmiyet ve ge_ Edebiyat züppclerine sorarsanız: "Edmond 
nişliği karşısında hayret içinde R E F 1 K Rostand, ıvaktiyle nasılsa şöhrete ermiş ve 

kl1r Devamı Sa. z, Sü. 4 H A L j D sonradan kofluğu anlaşılarak eserlerine yol ve. 
K A R A y rilmiş basit bir lafz ve kelime istifçisinden başka 

bir şey değildir. Artık ne o mutantan kafiyeli ve - Al H boş fikirli manzumelerine tahammül edilebilir, 

Al 1 S 
man arp ne de softa "inşa" sı ve "bina" sı ile kurduğu piyeslere ... Nere.. 

man arln ovyet de Rostand Nerede Claudel?" pek tabiidir ki hakikat büsbütün 

M .. d f H tt Ge .. ileri Ne başkadır ve Cyrano piyesini sahnemize koymak fikri güç ol-
u a aa a artna .. _,. makla beraber, pek yerinde ve lüzumlu bir teşebbüstür. Bu bu. 

G · d. v • A 1 1 y • ff ? yük muharrir, gözümde üç tiyatro ilahının kudret ve kemalini 
ır 191 n aşı ıyor azıye e • toplayabilmiş bir sahne dahisi hüviyetinde tecessüm eder: Ros. 

t3nd da Racine, Corneille ve Moliere birleşmiştir; yani eserlerin. 
Bir Kesimde Şiddetli -- de hem iJ1tirasa, hem karaktere yer veril~c;tir. Fakat ayrıca 
Muhorebelerden Sonra Yaratanmıc Olan onlara daha ince, daha hoş ve marüetli bir şey katmrştır. Bu 

,. nedir? Bilirsiniz ki hayatımız yalnız ihtiraslardan ve tuhaf huy. 

Çinliler Kanton Ruslar Geri Çekildi Kruvazörlerden ikisi lardan örülmemiştir; dünya yalnız insanları kırıp geçiren kanlı 
Moskova, 4 (A.A.) _ ~ovyet hadiseler, yahut cimriler, dalkavuklar, züppeler, sakat ruhlular 

Kapılarında öğle tebliği: 3 eylul gecesi krta. Tamir Edildi ve gülünç tiplerle dolu değildir. Bunlar dışında tatlı rüyalarr-
larımız Stalingradm batı şima. mız, nazlı şefkatlerimiz, şefkate ihtıyaçlarımız, ne olduklarınr 

o linde ve batı cenubunda çok Londra 4 (A.A.) - Bahriye na• bilenıediğimiz halde bekleyislerimiz, isteklerimiz el avuca sığmaz 

J 1 r S 'omonların şiddetli muharebeler yapmışlar Zl-~t ~lexander, söylediği ~lUtU~ta güzel hülyalarımız, sönmez temiz arzularımız Vardır, 
apon a a . ve Novorosılk'in doğu şimalindt buy~k ~lma~ harp. geınılerının İşte Rostand onları en selasetli, belagatli bir lisanla, en se. 

Şimalinde Bır Ka~ de şiddetle çarpışmışlardır. Cep. bu~nku va:ııy4:tl~rl hakkında şu \imli ve seçme tipler ağzından, tiyatro tekniğinin tam ustalığı~le 
"S henin diğer kesimlerinde önemli malumatı vermıştır: sahnede yaşatan bir san'atkardır. İhtirasın kaba ve kalın cephe. 

Adaya Asker Çıkardı bir deği~ikl.ik olmaT·n· ış.t.ır. "Tirpitz, ikinci kanundan beri Ierini ve ruh küçüklüklerinin soytanlaştırılmış taraflarım değil 
S 

l d Norveç sularında bulunmaktadır. erişilemiyen arzulara, hülyalara doğru yaptığımız hamleleri can-
Çunking, 4 (A.A.) - Çin teb ta mgrat onun e Seher ve Lutzow ·cep ztrhlıları • landırmıştır ... öyle hamleler ki hayra~ bırakan kahr:ımanlıkları 

liği. Kanton üzerine yürüyen Çın ~o~kova, 4 (A.A.) - Sov~et üe 205 milimetre! k toplarla mü.. ve ağlatacak gülünçlükleriyle ~ep ~etıcesiz kalıyor! Şairin lisa. 
kıtalarmın Nipao'yu geri aydık• tebhğı, Rusların tekrar Stalın. cehhez Klppcr kruvazörü de ara nma gelince bu, Ortaçağdaki V~on dan başlayarak Fransız ede. 
larını bildiriyor. Kinhwa'ya 20 g~d batı cenub_una v~ ~ovo~o: sıra Norveç sulanna gelerek Tir. biyatınm bütün parlak devi~~erı~d; Hügo'lara, Banville'lere ka. 
kilometre mesafedeki Lanki'nin s1:5k. batı şimalıne çekıldiklerını pitz'le buluşmaktadır. Tamiratı dar işlediği tertemiz, pü~zs.uz, cılalı, ahenkli, hem kıvrak, hem 
de sukutu yakındır. bıldınnektedir. . . " biten Schannorst zırhlısı 16 ay tok, misilsiz güzellkte bır lısandır. 

Salomon adalarında Tass ajansının bildırd~ğıne go. servis dışında kaldrktan sonra.\ Bütün bu sebeplerden dolayıdır ki Rostand bfıyük bir a • 
va~ington, 4 (A.A.) _ "Teb- re, Sovyet klt~a~. Stalm,radın yakında yeniden hizmete girmek dır ve Şehir Tiyatrosunun sahneye koyacağı Cyrano piyesi on 

liğ" Japonlar Salomon adaları • cenup batı kesımınde .~ehrın en üzereo bulunuyor. Bunun eşi o şaheseri değilse de en çok tutmuş ve sevilmiş mükemmel bir ese. 
nın simalinde muhtelif noktalara yakın ~olaylarını mudafaa et. lan Gneisenau'da Gdynia'da ta. ridir. Biraz kusurlu da oynanacak olsa yine oynanmahdn-. Za. 
aske~ çıkarını!<ılarsa da Guadalka. mektedırler. • • mir için sökülmektedir. P.rnz ten Cyrano ile Cannen'i kusursuzca sahneye götürebildiğimiz 
nal ve Tulaı!ideki Amerikan mev ~luharebelerın lalsilalı Eugen kruvazörüntin Almanyada gün bizde müziksiz ve müzikli tiyatro başlamış olacaktır. Baş. 
zileri muntazaman islah ve tak• Londra, 3 (A. A.' - Sovyet yapılmak-t.111 olan tamirat sona er. langıcın kemale ermesi içinse o iki eser ayarında yerli eserlere 
vive edilmektedir l1ir Devamı Sa. Z, Sü. '1 miftir." kavuşmamıı lazım gelir. 
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No. 112 
- Abbnp, dedi. İki kadeh imam su.. 

yu çektin mi yor&unluğun da geçer, 
susuzluiun d~ .. 
Uşaklara işaret ediyordıa: 
- Rakı getirin buraya ••• 

.Fakat, kimsenin k!.ırıseden haberi 
yoktu. Oturduğum yerden Jcalbp köş
ke dahi girseydim, nereye? dl7e s~ 
ran o!mıyacaktı· 

Salilı Sıxlık. eğleniyord'Q. Ona. ~ 
rcniyordum. 

Fatma, koşkteydi. Onu görebilmek 
ancak bir tesadüfe bağlıydı_ İşlerin 
sırt sırta ters g"d şinden. ben, bu te

tifü um:ımıyordum. 
Oturduğum yerde dli tiyoroum. 

Ali Nafiz de gelmiş o'saydı, ~ da ay-
.şeyi. yapacaktı . Belki merak edip 

kı şke de girecekti. Gelgelelim, bundan 
bır şey çd:mryacaktı· B~ yorul
muş olacaktı. 

Omuzlanm dıişük şehre donmüııtiim. 
Ümitlerim bibbütün kırılmıştı. Bağ
d n laz kaçırmak, kolay değildi. H. ı. 
li!: buntı bir kişi katiyyen yapamazdr. 
Ben, tesadüf!CT'.i beki yerck Adanada 
o•uraca!rtun. 

Camm sıkthyor. neyle vakit geçire
ce imi bilemiyordum, All Nafiz, mek
t_bund'a: "Geleyim mi?,, el.iye sonıyor
du Ona. baw 6tid".şımi yazdım; düşiin

d klerim.i de anlattım· O; yazd1~1 ce
v nta: "Ben çaresine bakanın!,. diye 
ı rar ediyordu. 

Artık y<:t'lilcrle ahbap, arkadaş ol
uştum. Bu tanışıklık ty yeli; çünkü 

k mse benim1e m~gul olmuyordu. Ali 
1'. fizl arıyordum. Onunla dertleşir, 
çılırdım. Konuşmamak da beni yı· 

yordu. 
Akgam. bir b lıçeli kahveye çıkırus-

t m. Rakı da içemiyordı:.m, Yemek 
vaktine k dar avunacaktım· 
Oturduğum masanın ynnmdalı:i ma
da bir hareket oldu. sesler yükseldi: 
- Olacak i değil .• 
- Sa$1l:ıcalı: iş ... 
- Salih Sndık'ın Beyrotıuı ectJrdiği 

·r ku: vardrya •.• 
- Çcrkcs kızı· •• 
- SuriyeU ..• 
- Çcrlı:es kızı Fatma Ben b liyorum. 
- Peki, ne olmuş? 

Onu bu sabah bağdan kaçırmış-
Iar. 

Kim? 
Sal 'h S dığın arkadaşları.~ 

- Nereye? , ' 
- Daha be!li değil.'. 
- Nasıl olmuş? 
- Salih Sadık. kız da yanmda, hep 

[.,.raber oturmuş, içiyorla~ Salih 
b raz fa.z:la kac;rnnııı. sıznuş. Arkadaş

rm bir kısmı da d ğılnq. Geri ka
ar, Fatmnyı kaçrrmrşlnr. 

- Kimler olduğu bilfnmfyar mu? 
-Tarsuslu Dana Alı ile iki arbda-

1 A,ma. ne kadar doğrı:ı, bumı bi1e:
yorum. 
- ~ apıhr şey değil. 
- Kancıklrlc, •• 

ölünde 

Y'azan: MAHMUT YESAR! 

- Kızdan yQz bulmuş olacaklar. 
- Bırak:. erkekliğe srcmaz. 
- Salih, a,yılmca ne yapmış? 
- Bağırır, ça~uır, tepinir. Başka 

ne yapabilir ki? 
- Her halde şehre inmiştir. 
- Kızı, nereye kaçırdıkları belli 

d$1. 
- Zavallı Salih, erkek çocuktu, Ar

kadaş nanna yandı. Yabanın itlerini 
arkadaş diye yanına aldı 

- Evdeki adam!arın nasıl haberleri 
ofmamış? Koskoca kanyı, ceplerine 
koyup kaçırmadılar ya 1 

- Öyle. O kacbr adam orada •• 
Dizlerim tltri:f'()rdu. Y eTe yığrlma

ınıık için, oturdufum iskemleye, yas· 
1-ndıtnn masaya tutunuyordum. 

Fatma, Tarsuslu Dana Ali lı:::ıfamm 
ıç'nde helezonlarla dolaşıyo~. dolaşı
yordu .. 
Fatmayı kaybetmitşim. Nereye git

t~ğ'ni bilseydim, arkıııından koşardım. 
Nereye gitmişti? 

$ehitde bu hadise. d ilandı, bud~k· 
!andı. Her gün. yeni havadis gelmiye 

Gümrüklerdeki 
MaH r 
Çıkarılmıyanlar Bugün 
H~~Jmete Ge~ecek 

Gümrük ve İnhisar!ar Vek.ili Raif 
Karadeniz, dün gümrüklerdeki mall:ı.r 
hakkında incelemeler yapmrljhr. Bugün 
gümrüklerden çıkarılması icap eden 
bazı malların son günüdür. Öğleye 
kadar bu mallar çrko.nlmadıeı takdir· 
de mevcut kararnamelere göre hepsi 
hüktlmete alt olacak ve devlet tarafın
dan piyasaya çıkarılacaktır. Gümriik
lr.rde mevcut mallar hakkında dün ge
ni~ bir k1'ntro! yapılmıştır. Bazı ta 
cirler bir kısım malların çekllemlye· 
ceffeni giimrüklere hildirmişlerdir. Bil
tlirHen malların hepsine hüklımet tara 
fmdan el konularak satıacaktır . 
Diğer taraftan ithalitçı tacirler ali 

kah makamlara müracaat ederek güm
rüklerdeki mal!arrnt çekebilmek için 
mağazalarındaki salışlann intizam i
çinde yaptırılmasını ve izdihamın önü
ne geçilmesini lııtemişlerdir. 

Piyasaya otuz ton vazelin 

b:ışlaclı_ Bağda. köşkten uzak tenha Son ı'ki 
b;r pınar ba ında oturuyorlarmış. u. ittin içinde piyasamıza otuz 

çıkarıldı 

kl k tQn vazelin çrkanlmııstıı-. Bu malların 
şa ar pe nğramıyorlarmrş. Günler- giimrükl den y . çıktıtına dair bir 
denbeci dttrmadan içen Salih Sadık, k t _er_, __ dı:r:11 h ayı gornn:uıe tg için. nereden gel-
sızmıv. asıra uzanmI'I Tarsuslu Dana 1 d '- · 1 d 
Al' ·ı k d ç · R ;gı ve nere et' e saklandığı tetkik6 

ı ı e ar a a111 omar ecep lnn d - .... 1 -sı·· Al'k 1 k la 
alın 1 k' .. -~ k • 1 eger goru mu, ur a a ı ma am r 

ış ar, ımse gormcucn açınm-s ar. b · · tahk"k ba ı l d 
Dedikodu büyümüştü. Herkes bir u .ışı 1 e ş.amış ar ır· 

TAN 

rda 
er a 1 

Pazartesi Günü 15 Vagon Şeker Gelecek 

Ve Hemen Alakalılara Dağıtılacak 
İki gündenberi bakallarda şeker bu'· 2 - Türlü şayialara yol açıp piya!lll· 

mak kabil olmamaktad1r. Toptancılar ya tekrar şeker cıkınca istifçiliğin 
bir haftadanberi ~eker şirketinin şeker b:ı!'laması. 
vermediğini. bu sebeple kendilerinde Bire bildirild!ğine göre bugiinlerde 
de şeker olmadığından ptrakendecile. Alpal!u fabrikasının yeni yıl şeker is· 
re veremediklerini söylmektedir. tıh?<alil.hndan piyasaya toz şeker de 
Diğer alakahlardan yaptığımız tıh verilecektir. 

kikata gö:-e, şeker şirketinin elinde Ayni zamanda bu fabrikanın istihsal 
ihtiya~ı karşılayacak kadar stok hu- j ettiği şck·~ler. dah~. kolaylı~!~. ts.~anbu: 
lundugunu, fakat fabrika amb1rlarınd3 la nak'ed•Jebılecegınden. onumuzdekı 
bulunan ba stokların nakH içln vak- nylar zarfında buna benzer blr şeker 
tinde vagon verilmediğinden getlrtile- d rlığı bahis nıvzuu olmıyacaktrr_ 
mediğini bildirmektedirler. Söylendi. 
ğine göre bu darlık Pazartesi gününe 
k:ıdar devam edecek ve o gün ge'mcsJ 
beklenen on beş vagon şeker piyasaya 
verilecektir. 

Alpıdlıı fabrikası gece 
nündiiz çalışıyor 

Alpullu, (TAN) - 30 Ağusto~ gü. 
nü yeni yıl kampany:!sına başhya.n Şe
ker fabrikasında. g~celi gündüzlü faa· 
!iyet devam etmektedir. Her taraftan 
fabrlkaya yeni mahsul pancar gelmek. 
tedir· Pancar fiyatlarının artrnr~ ol. 
mı.ısı köy!iiyü sevindirmiş ve yeni yıl 

daha ziyade ekmeğe teşvik etmiştir. 

Su iz::ıhat göteriyor ki mevcut şeker 
dadığı sekerizlikten değil, nakliyat 
zorluğundan ve imkan elverdiği zaman 
günlük ihtiyacı karşılayacak kadar 
büyük WhHik merkez!erinde bir tok 
vücude getirilememşi olmamdan ıleri 
gelrr.ektelir_ Bundan iki esaslı mahzur 
doğmaktadır: Kahue darhğı kalmadı 

1 - Seker ihtiy cınr azar azar te- Evvelki a~am İnhisarlar idaresi ku-

scy söylüyordu: • 
- Kız, razı olmasa, zorla kaçıra· St 

ırıJn eden mahdut gelirli halkın bir:- rukahvecilere kahve vermiştir. Dünden e denbire şekersiz ka1masr. itibaren tekrar kahve bollaşmıştır. ul Cezaevin 
mazlardı? 

- Anlaşmışlar e!bette! 
- Kız_ baş açık mı sokağa çıkmt!I? 

- Pıoor başına giderken, belki ör-
tilnmiistü. ne bilirsin? 

- Yürüyerek gidememişlerdir, her 
halde. 

- Adanaya inmiş. n~rcye gidecek
lerse, Adanadan tedarik edecekleri a
raba ile gitmişlerdir. 

- Tarsuslu Dana Alinin Antalyaya 
gittiği hakktndl da bir rivayet var. 

- Daha rivayettir. Yakında anla
şılır. 

- Salih Sadık'ın çok canı sıkılmı!;. 
- Fakat, erkek arl mmrş. Lafını et-

miyor. Yalnz. Tar!ıus!unun benden a 
la.cağ olsun! Demiş. 

- Salih. dediğfoi ynpar. Tarsuslu 
nun yanına bırakmaz-. 

(Arkaaı var) 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.90 ProVam 
7.32 Spor 
1.40 Hnberler 
1.55 .Mürik (Pi.) 

13.30 Program 
ı 3.33 Sarkılar 
13.45 Haber~r 
14 00 Bando 
14.30 At ,,_nalan 
l4.4D TEMSJL 
18. 00 Proırra:n 
18. O 3 Danı orkeıtraBt 

lll 45 Çocuk ltvlabll 
19.30 Haberler 
1945 Serbest 
J95S Faaıl 
20.15 Radyo ır .. ~ıi 
20.45 Türldllor 
21.00 Konuııma 
.21 ıs btel<ler 
21 45 Konufma 
22 00 Orkeuu 
22 so Haberler 
22.45 Kapanıa. 

3 Yıl İçinde 

.. 
o Y"e 

Adliye Vekili İstanbula son gelişin
de ceza evlerini gezm~ ve İstanbul 
c:ezaevindekl sanatklr mahkumların c;a 
ltştın!ması, 1500 ü aşan m:ıhldlmdan 
bir kısmının a1aknlı bulundukları vilil 
yetlere gönderilmesi, oturma odaınnın 
gN~işletilmesl için müddeiumumiliğe 
direktifler vermiştir. 

İstanbul müddeiumumiliği ba direk. 
tineri derhal yerine getirmiş, ilk .:ıla
ra1< taşraya gönderilmesi icap eden 
mahki'imları ayırarak yollamıya başla· 
n11şhr. Bu.'"ldan başka mahkilmların ca. 
hştınlması için iki pavyon ayrılmıştır· 
Btı pavyonlarda şimdilik terzilik, kun
duracılık ve çorap atelyeleri işliyecek· 
t;r. Ateiyeler bugün merasimle açıla

calı:tır. 

Haber aldtğtmı?:ı göre müddeiumu· 
mı'1ik ceza !'Vinde diğer sanatların da 
yer alabi!mesi için imkanlar aramaktıı. 
dır. Bu is icin d-e cezaevine yeni pav
y<ınlar illtvesi düııünülmektedir, _____ ,,_ 

Jandarma Umum Komuta
nının Teftişleri 

Edirne, 4 (TAN) - .Tandıırma u· 
mnm komotant Korgeneral Rüstii Ak1n 
l::crnb.-r'crindc Jandnrma müfcttlııi Al
bay Mehmet Sungu ile birl'kte 'ehri 
mize gelm;ş ve btıradaki teftişlerini bL 
tli:erek aynlmı;ıur. 

W!~Mali~:lUCll 
fl2T Baştarah 1 incide 

Futbol 
Açıhş 

• • • 
evsımnun 

Merasimi 
Futbol rne.vsiminin aç1lra m•rasimi yann 

Fen~rbshçe stadrnda. Y•ı>tlacektır. Me>Kimi 
her sene olduğu gib1 bu sene de Vali Lütfi 
Kırdar açacaktır. Saat ıam ıs de b ti:ln 
kulüplerin futbol takımları bandonun ı~tira
kiyle bir geçit resmi Yaparaklar bıından 
ıonra sporımcnlık andı icilccektir. ' 

Merasim bittikten sonra Sabıh ve Leblebi 
Mehmedin tertip ettikleri esi i bcynclmılcl
lerdcn mı.iteeel kil iki milli takım on b• er 
dakikalık hafrayıml3rla bir maç yapacfık
lardrr. 

Bunu mUteakip iki lstanbul muhtelit! lı.ar~ı 
kar317a celecektir. Eski be:ınıelmilcllerin 
yaııacai!ı oyun çok mHaklı ve zevkli ola· 
caktır. Şimdiye kadar tekaUd takımı namı 
altında yipılı\n müsabakaların eğlenaccli ol. 
ması, hepsi millı ıaktm futho';nsıı olan o
yuncuların teıkil edecekleri takımlar moçının 
çok zevkli olacağını esasen ı:ostermektedir. 
Rlde edilecek ha~ılar merhum Fethi 'Tahsin 
ile Sedat Rızanın kabirlerinin in~uısa tah· 
su edilecektir, 

Futbol ajanhğtnrn bu husustaki tcbliı'!ini 
nq;red iyoru.z : 

FUTBOL AJANLICINDAN: 
6 eylQlde isimleri yazılı oyuncular spor 

lcvazımati7e saat 14 de Fenebahcc •tadında 
bulunmları ric ol\lnuT. 

Galatauraydan: Osman, Silim, "Farulc, 
Enver, Mustafa, Arif, Gfln,lüz, Garanfer. 

BeJiktattan, M. Ali, Hılanu, Ibrahim, Hıl· 
aeyin, Hakkı, RHat. Sabr!, Şeref, E~rel, 
Şükrıl. 

fi'. B .. hçeden: Cihad Murad, Muammer, 
Esad, Omer Filrrct, Nati, Mell'I. 

btanbulspordan: Kadir. l\llll·crTem, Tank. 
Vefadan: Enver, Hakkı, Mpbteıcm. 

!STANBUL DRltATLON lURINClLIGl: 

ır~D:~;ı ya~~r::~:~.ı.;~~ti:.ata~:~ • .?ek:!!:'~I 
olduğu ı:ibi bu sene de Dckat on ıampyonu 
Süha Aksoy olmunur. Kazar dıtı &ayı yc
kGnu 41!7 7 dir. Ondan sonra 464& saJı ile 
HaYTi Onı:ür, UçUncll olarak da 4494 saıı1 

Lortdırada Bulun n 

Gazetecilerimiz 
denizin şark bölgelerinde düŞ
roarun zararına olarak faaliyette Jtlfj" Ba.~tarafıa 1 incide 

Terfi Eden Muhasebe 
Müdürleııi 

Ankara. 4 (TAN) - D~hiliyl" Ve
ka.Ieti muhasebe müdiirü Cemal. Maa
rif Vekaleti mııh::ısebe müdürü C::ıfer. 
Hrır!ciye Vekaleti muhasebe münürü 
Sadi, M'inakalat VeL-§.Ieti mııhasaba 

müdürü İbr:ıhim. Sıhhat VeHleti mu. 
h:ısebe miidürü Rıza, Gümrük ve In 
hisarlar Vekaleti muhaııebe müdürü 
Sevket, N:tkit işleri umum muha
~ebc müdi.irii Gıyasettin birer derece 
terfih etti • lmi:ılerd·r. 

Yazlık Gazinolardan 
Alınacak Vergi 

Ankara. 4 (TAN) - Maliye Vc
kfüeti yazın açılan içkili ve içkisiz 
bahçeler ve yazlık sinemalardan alına. 
cak vergHeri bir esasa ba~fomrştır. Bu 
e!ıasa göre senenin mııayyen mevıim
lerinde açrk bulundurulan bu bahcele
rin bir aylık kozanç!arı mikyas adde_ 
dilerek b~hc;elere bir senelik vergi tarh 
edil C"rekti r. 

ile lf elth Kocaoj!ul ırelmi, !erdir. 
Dördüncülui!u Saclı, bqinelll-IU Memet 

B~nk .altmc:rı~ı rla ~uphl Arıever atnut
lardır. Uç'JncU htftııori •tlctlcri a:-n51nda, 
birıncHiii Etdoi!m Adat 3ş13 aa:rı jJe al· 
mtı, Abbas ıkind, N11rullah ö,iincQ omns
tnr. 

lspaın~fa ltabi esinde 
Değişü!dik 

t7fj3 Baştaraf.ı l inride 
edilmlstir. 

Ticaret 
VekCiletinde 
Dış iv1emleketlerdeki 
Mümessillikler Kalktı 
Ticaret Vekilliğinde yeni teşkilat ya 

pdmaktadır. Vekaletin yabancı memle
ketlerdeki ticaret mümessillikleri kal
kırı lmıştır. Bu işleri bundan böyle 
sefaretlcrdeki ticaret ataşeleri yapa. 
cAklardır. 
DJğe taraftan Ticaret Vekilliğinde 

yeni bir harp ekonomisi bürosu kuı·ul
muştur. Bu büronun reistiğine Necdet 
Halkin getirilmiştir. Büronun iki mü
şaviri bulunacaktır. Bu müşaV:rliklara 
Faruk Sünter ve Hayrettin $ükrü ta,. 
y[n olunmuştur. 

Hariciye Vek;lliğinde de yeniden ti
cari mukaveleler bürosu kurulmuştur. 
Bü büronun reisliğine de Sümerb::ınkın 
eski müdürü Bürhan z;hıU tayin edil
miştir. 

Bozkurt Sahi leri 
Davası Ha klnda 

Tavzih'· 
ZS.8·942 tarihli gazetemizde "Boz 

kurt sahipleri kaiht k<ıcakcrlığınrJan 
mahkemeye verildi." baslıklı bir ya7.ı 
c;ılmıışb. Esasen bu yazımızda da Boz. 
kurt mecmuası S'lhipleri Oğuz Türk
kan ve Mustafa Kızıl-;u'nun gazetenin 
yl"ni sahibi Nuru11ah Barıman aleyhi· 
ol' dava açtıkları yazılmı~tı. 

Bozkurt mecmuası sahibi Oğu7. Tiir 
kan ıtönderdiği bir tavzihte kendisinin 
nwhkernede amme şahidi olarak bulun
duiuna ve birbirlerini mahkemeye 
verdik!eri yolundaki neşrivatı da doğ
ru olmayıp kendilerinin Nurullah Ba
rn.manı mahkemeye veroiklerini ve 
yine Oğuz Türkkan ve Mustafa Kt-
1.1:su'nun Nurullah Barınma.o alevhine 
ikind ticaret m:>hkernesinde sahiplik 
ve bundan bıışka emniyeti suiistimal 
dRvalan açtıklarım bildirmektedir 

Alakııh makamlardan aldıi!ımız 
0

ma.. 
lilmat da bana teyit etmektedir. 

- o---

Tu7. lnhisarwnd~ 
Y ol~11z uk Ten flk s 
Tnz İnhisarının Kasımpac:a amba

rında bir suiistimal tahkikatına lns
laT1dığmı ve bn sebeple bu amb1ı ın 
mühürlendiğini yaı:mıshk Dün İnci· 
qarlar umum miinürlüP,ünden bu hu· 
su!lta şu mektubu aldrk: 

"Adı rcç~n Kasnnrıa~a tuz dcpownun bir 
!•ıiittimıl ile al~k~-. bulunmayan normal ,e. 
k\ld~ teftişi haı<abiyle aay:ım için u~ulen 
anbıırlan mühürlenmi~ olııp mtifttti• hu ıu
rlylc aattşa Yİ'1e dnam ohonmalctndır. Tu~ 
tı1<rl"Ü\rının mağaıa ve depolan nıilhUrl"'n
mediği ıribi bir tu~ darhj!'ının suhuru da 
mevruubalıl• ıkj!ildlr." 

TAN - Vaziyetin Umum lllüdilrlükçe bu 
'4!kİld<e ta"Vzihini memnuniyetle karıtladık fa. 
k•t mııtad tefriş dol~yısi7le U6Uletı anborhr 
muhllrlenirken bundan alSkalıların haberdar 
edi1m~ıi Ye m~v:sii dahi olsa hlr tuz nok .. 
sanhtbna maltfll bırak.nuyac.ak tedbirin ev\"el 
ce almması dnha yerinde bir tedbir olurdu. 
Nltekfm ılmdi m!i(cttişlcr hunıri7le satı a 
b~ılanmrı olma~r da bu zaruretten doğmu' 
olm.ılıdrr. 

Şükrü Sa~açoğ u 

Erzurum da 

f ngifiz Seyyar Kuvvet- Almanlara Göre, 20 

b~lunmu~ar ve bir~ sarnıç gemi. kaldık. Fakat bu hasarların ta 
:'.1 oıı:ıak uzere h~~sı 8.500 tonluk mirindeki sür'at karşısındaki hay 
uç duşman gemısı batırmıslar_ ı t' . dah lmadt .!\"aruz 
d Alın d . .. t" k t re ımız a az o . ı 
ır: an enız us u uvve. - kaldığınız hücumlar karşısında 

len Kafkas taarruzunun baslan.. .. . w 

Diğer taraftan, general Fran. 
co, Falanj partisinin siyasi mf'c. 
!isinin reisliğini kendi uhdesine 
almaktadır. Bu mevkide evvel 
den Scrrano Suner bulunmakta 
idi. 

~ Baştarafrı t incide 

ıni§ler ve doğruca müfettişlik e
vine giderek akşam yemeğini O

rada yedikten sonra gece yarısı 
Aşkalr>yc hareket etmişlerdir. 

leri Mevzii Bazı Milyon T oni1atoluk 

Hücumlarda Bulundu Gemi Bat.rıldı 
Kahire, 4 (A.A.) - İngiliz seyyar 

kolları M h\'Cf" ı.uvvefü.nnin cenup 
• nma seri bır hücumda bulunmuş-
1 rdır. D J mnn lmtlarınm içerisinde 
bir itnlyan iaşe kolu imha edilmiştir. 
rgiliz kuvvef.reri ı;-ölde ilerliyerek 

dl er bir İtalyan Iaşe koluna taarruz 
etmişler ve dlişmana a~ kayıplar 
verdirmişlcrd;r. Bu hareketler Rom
mcl'ln tnkvıye kıtaatı beklemek için 
faaliyetini k ıtığl sıradc olmuştur. 

Alman resmi tebliği 
Berltn, 4 (A.A.) - TeblI~: Mısır

a, yalntz mevrli chE'mmlyette çar -
p sınalar olmuştur. Alman ve İtalyan 
h va kuvve~erl ci.ı.,man kttalarınn, 
otomobil topluluklmm11., hava mey
danlarına ve iaşe yollarına hücumlar 
yapmı:ılardır. Hava muharebelerinde 
25 dü~nn tayytıresi düıiürlHmOstür. -----o 

. .,. 
em gn e 

Heyeti 

., Fnnk'un 
irAlman 
Geldi 

Bükreş, 4 (A.A.) - Alman ikttsat 
nazın M. Funk dün Bükreşe gelmiş.. 
tir. Alman nazın burada Romanya hil
kilmetiyle ehemmiyetli ticaret müza
kereleri yapacaktır. M. Funk'un refa
katinde bi'.lyük bir heyet vardır. M. 
Clodius ile Alman devlet bankası MiL 
dtirü M. Puhl heyete dahil bulunmak
t:ıdır. -o-----

Vichy, 4 (A.A ) - Berlinden alı
nan bir hnberı> gör<?, 3 senelik bir 
hnrp müddettınde Alman silahları 
20,290 000 bnluk müttefik gemisi ba
tırmL"lardtl'. 

Bunun 16 milyonunu Alman denl
zaltıJıırt ·Jı:-ni-ir. dibine ırondenniştir. 

İ.ngilizlere göre 
Londra, 4 (A.A.) - İtalyanın har

be giri$1ndeııberi, Ortu Şarkta tam 
4717 Mihver aça~ı tnhrip edilml~tir. 
Libya muharehesfnln baG]:ıngıcınd:ın
beri hava tllolarımtz tarafınd;ın ~öl 
üzerinde düş!irill<ın Mihver uçakları
nın adedi 600 ü ıışmnktr.dır. 3 sene
de. havn nıuharebclerJnde 2572 Mih
ver uçağı tqh::lp edilmi tir. İngilizler 
1503 uçnk kaybetmlıılerdir. 

-----<>--

Rusy y Karşı 

Japon Siyaseti 
Vichy, 3 (A.A.) - Hariciye 

nazınnın ist.if aS1nı mevzu olarak 
alan "Nişi Nişi" gazetesi şöyle 
demektedir: 

"Hariciye na7.trJ her kim o1ursa 
olsun, Rusyaya karşı politikanuz 
dcğişrniyecektir." 

d be · b tle 35•400 gostermıs oldugw1UZ aynı cesa. 
gıcın an ~ u sure . . retle, a~ maharetle Londralrlar 
tonl~ gemı batırmış oluyorlaı:. i in daha .. zel, daha zarif mes. 

Stalıngrada yapı!an taarruz şehrın kç l . gued e~·nizi ümit edi. 
garp mahallelerine kadar götürülmüş- en er mBşa .. ec bı • ldugy u 
t" yoruz.. ugun yapmış o -
ur. muz sabah gezintisini asla unut 

Volga sahi11erinde St(llingradın şi- mıyacağız." 
malindeki bölgede harekette bulunan Türk gaz.:!tecfıerl evevla Snint Pnul 
kara kuvvetlerimiz şimdiye kadar üç ve Guildhall civlayiprındnki mnhalle
topçeker, iki moııtör, altı şilep ve bir leri ziyaret etmlşleı dı. 
çok küçük tonajda gemi bat.xrmışhır- Bay Settel, nrıtnııovoı muhabirlne 
drr. şu beyenatta bulunınlı~tur: 

Kaluganın cenubu rarbiılnde. Me. 
din'in şimal ııarbiııinde düşmanın kül
li lcuvvet!erle yaptığı başka taarru.dar 
geri püskürtülmüştür· 

Rjev bölgesinde oldukça mühim oüş 
mail kuvvetlerinin yaptığı miiteaddıt 

hücum da akim lı:alm•ştır. Bu taarruz
lar esnasında di.işınan 83 tank kaybet
miştir. 

Cenupta cephenin merkez kesimin. 
de bir Alman havıı lfmnmna karşı diiş. 
ırıalltll y!lpbğı bir hava taarruzu es
n,a!ımda taarruı: eden 37 tayyareden 
24 ü dtili.lriilmiiş d'f,~'1fli ıreri dön
mek :rornnda bırakılmıııtrr. 

İlmen gölilniin cenubunda ve Lenin· 
erat mııhasara, çevresinde düşmanın 
bir çok hücumu akim kalmıştır. 

"Guildha!l'i en t:Aşah zamAnmdıı 
görmüştüm, ~imdi onu enkaz altTnda 
görmekle mütcssirim . .Böyle bir sanat 
eserini ac;ıba kim tııhrıp etti? .. 
Bombar1ımanhra karşı tııhaffuz 

mcrkezlerrni.'1 en mühimlerinden olan 
Stepney'da belt:diye reis\ tarafından 
kabul edilen Türk g:ızeteclleri, akın
lar esnasında hnva nıtıdafa::ı batarya
larının ne şekilde fıı:ı liyette bulun
dukları ve U.şun v<ls1tnlannın bomba 
yağmurları altında r.e suretle isledik
leri hakkında mall1mat ve i1.ahat al
mışlardır. 'Iürk r,nzetecileri bundan 
sonra fel.Aketzedeleritı istlrahatlerine 
tahsis edllmlş olan bir çevreyi ziya
ret etmişlerdir. Türk gazeteciler! bu 
çevrenin samı mi şetaı etine hayNm 
olduklarını ~öylemiı.ıle-r ve orada a
nıı.ları babaltırl, uzaklarda ekinler! 

Nevayı geçmek teşebbüsünde bulu- toplamyn yardım eden bir takım ço
oan 28 vapurdan 20 si tahrip edilmiştir. cukları gönnüşlerdir. 

Türk gazetecileri 18 bin kişinin n-
tlca etmiş olduğu bir ~ığmak görmüş
lerdir. B'.l ı;Yğ.naltta cstüste konmuş 
yataklar, bakkal diikkanlan, hava 
filtreleri b•ılım~ordu. 

Bugün istıhbarnt rerarethlde bir 
çay !dyaf.?ti verilec."Ek ve yarın 
Douvres ile Canterbury ziyaret edi
lecektir. 

Serrmzo Suner 11ede11 
istifa etti? 

Sırrı Day Zonguldakta 
Ankara, 4 (TAN) - İktısat Vek1li 

Sırrı DaY. Zonguldağa hareket etml:ı
tir Vekıl. kömür havzasındaki kö. 

Ankara, 4 tRadyo gazetesi) - nıÜrün çıkarma ve sevk etme işler!ni 
Avrupanın bugünkü siya~i nazik 1 tl"tkik edecek ve icap e-den direktifleri 
durumunda Ispanya Hariciye na. vı-recekt.ir. Sırrı Dcıym bu seyahati bir 
zırx Suner'in istifası günün en hafta karlar ı:;ürecektir. 

mühim olayını teşkil etmektedir. Miinak::ılat Vekili Fahri Engın, bir 
Mihver tcıraftarı olarak ttınıınnış trtkik seyahtine çıkmıştır. İ!k meıha
bulunan Suner'iıı hi.ikurrtet ve le olar::ık Sivas ve Kay~eriye u~ray:ı
partiden çekilmesi manidar sa. cağı anlaşılmaktadır. Bu ıeyahat 10 
yı1maktadır. giin kad<ır sürecektir· 

MEıdritte çıkan Arıba ıazetesi Sun- Ziraat ve Tittn·N 
ner'in istifasına temas ederek bunun 
ne ir,; ve ne de dış siyasette hiç bir Vekilleri 
değişiklik husule gctirmlyeceğiııl bütün .,,. L: h' • (1'AN) .~ t . ld - bl r.~ .... se r .. - ,,ıra;ı ve 
Totalıter memleketlerde o uı:u gı T t v k'll · b ·· h · ı ı . .. d w . d ı.. ıcare e 1 erı ugun şe rım ze g~ 
bunun sırf bır nobet egltırme en 1 di Ö"l d H Ik · d 
baret oldu-unu azmaktadır. 1 ~ ı; ~r .r. g.e .en son~~. a evnı e 

B li 
g..., Y • S .. . t' ç•ftc;ılerın de ~ştırıık ettıgı bir toplan-

er n rauıvosu ls.e uner ın ıs ı- 1 • • • 

f Al 
. hf'll ·,~; h ya.pı.mıştır. Vekiller, mfistahsıllerle 

asının m:ın sıyaset mR ı er ... . 
h t d

.. .. d·w· . Al han· hı~bıhallerde bulunmuşlardır 
ayre e uşurme ıgını ve man -

ciyesinin yapılacak değlfıikllklcrdcıı 
hııberdar edildiğini bidirmiştir. 

Times gazetesi ise Suner'in bazI na· 
ztrlarla dahili mesele!erden dolııyı es
kidenberi ihtilaf halinde bulundutunu. 
parti idare heyetinden ayrıi sebepler
le' çekildiğini bildirmekte ve bu isti. 
fanın sebeplerinin harici bir tesirden 
zivade dahilde aranmasının icap ettl
iin.i yazmaktadır· 

Kara Borsa ve Kara· 
kış Karşısında 

Ziraat Vekili Adapazarı ve 
1 znıitte bekleniyor 

İzmit, 4 (TAN) - Ziraat Vekil! 
Şevket Hatipoğlu yarın (bugün) Arifl
veye ırelerek tohum ısfoh lstasyonttnda 
ve :ı:irai müesseselerde tetkiklf!T yapa. 
cakhr. Vekil öğleden sonra Adapazarı
na giderek demir fabrikasında yaprl
makta olan pulluklatr tetkik edecek 
ve müstahsil!e görüşecektir· Bunu mü 
teaklp bölgemize gelerek tetkiklerine 
devam edecektir Vali Ziya Tekeli de 
v .. Jdli karşılam~ için Arifiyeye git-

Bisiklet Yarışı 
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r ... · DiKKAT --, 
lstinye lşcsilerine Ne 

için İstisnai 
Muamele Yapılıyor? 

Devlet Denlzyollal" lstlnye fııb• 
rlkası aıneleıılndl"n bir mektup 
aldık. Bu mektupta kisaca deni• 
liyor ki: 

"- Bl:z:e EylQr ve Teşrlnlev• 
vele alt lkt aylık ekmek karnesi 
verilmedi, Her ı:;\lnlın karnesi her 
gün ve,.!llyor St!btblnl ııorduk: 
"- Ekmek lstih!ftklnde tasar· 

ruf için bötle yepıyoruz. Çalış· 

$ tiğınız günler içln tıım, çalısma• 
dığınız günler için yı>nm istihkak 
alacaks.nı:ı:,, oedller. Ve tatil 
gUnlerl ile hastal;:ındT!Jımız glin
ler için bize ağır işçi karnesi ver· 
medller. 

Fakat öğrendik ki, bu muame· 
le yalnız bizim f.:ıbrlkada yapılı· 
yormus. Bal;V.cilara, bahcıvanlııra 
vesair a{ıır l~çilerc: l>arnelerl yine 
iki aylık oları:ık vı-rlimiş. Biz bu 
lstlsnad:ı bir "a~ftfzlık glSrdllk.,, 

E(ier bCS>·le ise lstlnye amelesi 
haklıdır, Bir karrır ya bUtUn iş· 

çller ha'<kınd11. bttıik edfllr, ya• 
hut hiç tabii< eılllmez. Sonra al.!Tr 

~ işçi dallT'f a!lır r.~!dlr Bunun ta• 
• ti! gllnıl ylyı:ceğini azaltmak do!ı 

ı 
ru olm;n:. Bize, bu ~e bir yan· 
lrşlık var gibi g,,Jfyoı ve yine 
öyle geliyor ki bu yanltşbk far· 
kina vqr,•ır varılmaz derhal dil· t 
:ı:eltllecui<tk J 

'-·····················-' 
Bir Sarhoş Şarapçıyı 

Yaraladı 
Eyüpte fırın tezgahtan Azl%, Tali

takalede şarapçı Hüseyinin dükkS.nına 
gitmiş ve ıııırap istemiştir. Hüsnü A.. 
ziz'n sarhos o!ouğunu görerek verme
miş, bu yüz-den aralannda bir kavga 
çd·mıştır· 

Kavga büyümüş ve Arlz bıçaftnı 

ı;cl:erek Hüııniiyü muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralamışır. Boğuşma sı• 
rasında Aziz de yaralandığından het 
ikisi ne Beyoğlu hastahanesine kaldı,. 
rılmıştır. ( 

Adliyenin Yaz Tatili 
Adliyenin yaz tatili bugün bitmi:ıtfr: 

Ancak hususi "kanunla tesblt edildifi 
ütere, resmi tatildrrı sonra gelen Ctı.. 
rıı"rtesi günleri d.- tatile ilave edlldJ.. 
ğinden. tatil y<ıp'ln mahkemeler Pa
Zil~teııi günü s b•hından itibaren ı;a. 
hl!lmrya başlrya.ca1ttır. 

Altın Fiyatları 
Dün bir altın 3345 ve bir gram ıı:ın. 

çe 454 kuru~tan satılmıştır. 

Geri Bırakılan Bale 
Sarryerde Canlı Balık lolrantaJlnd• Çocuk 

F.sirecınc Kurumu tarafındn bu akıanı "Veril· 
r.ıeıi mukarrrr balo haftaya eumarteııi akıa• 
mınil tehir ednmi~tir. 

Baştarafı 1 incide 

gece yarısı tebliğine yapılan bir 
ek şu tafsilatı vermektedir: 

Sta1ingradm şimal batısında 
şiddetli bir muharebe devam et. 
mektedir. Almanlar burada tank 
ve piyade kuvvetleriyle taarru. 
za geçmişlerdir. Rus tankları 

mukabele etmiş ve Almanlar es. 
ki mevzilerine atılmıştır. 400 
Alman öldürülmüştür. Alınan.. 
lar yeniden taarruza geçmişler 
ve Ruslan geri atrnağa muvaf. 
fak olmuşlardır. 

Raskıı bir kesimde Almanlar bir va• 
dinin içinde mühim mikdarda tanlı: ve 
piyade kuvveti toplamt§lar, fakat Rus. 
!arın bombardımaruna maruz kalan 
b•J noktada dr:ı Almanlar ağır kayıp]a .. 
ra u~ramışlat'clır. 

. ' K!etskaya kesmlnde Ruslar bir çok: 
Alman taarruzlarını ged atmı§!ardıı:. 

Stalingradm cenup batısında, ,ehrln 
müdafaa sahasma nüfuz etmiye mu .. 
vaffak olan düşmanla Ras tank ve pi· 
yadesi çarpışmışlardır. Bir kesimde 
Ruslar 3 Alman hücumunu püskürtmüo 
!erdir. 5 Alman tankı yakılmıı ve 8 1 
hasara uğratılmı§tlr. 

Novorosisk'in şimal bııtııımda da 
Alman kuvveUerl ile çarp13malar de
vam etmi~tl.r_ Ruslar yeni mevzitel'e 
çekilmiye mecbur olmnslarc'irr. 

Mozdok bö1gesinde nehir geçttlr ~ 
içirı çal'l'ı§malar devam etmektedir 

lzmirde iki Cinayet 

işlendi 

T{alküta'da Bir Hapisanede 

Japonlann iki Yeni 

Sazli SilCihı 
Müthiş Arbede 

Ankara, 4 (Radyo Gazetesi) - Bir 
Londra. 4 (A.A.) - Kalkütadan a· Macar gazetesi, bir Alman gazetesinin 

lırıan bır habere göre, Dacca hapisha-
- d k ı- b'r çarpışm~da r:csriyatma atfen şu haberi veriyor: 

neııın e vu ua ge ... .. ı " · . ''Japonlar iki mühim gızli silah kcır 
29 mah,ırus ölmü;ı ve 136 sı da yaralan- fetmişlerdir. Bunlardan birisinin uçak-
mı5tır. lıırı uzakto.n idare edilmekte ve en ağır 

Vichy'ye göre, l\'lısırda bomba uçaklarının şimdiye kadar yap
tığı tahribattan çok fazla tahribat hu. 

Nümayişler Olmuş! su!e getirmektedir. 
Vi \ıy, 4 (AA.) - MTStrdan alınan İkinci keşif ise meçhul bir ışıktır. 

b r h bere gore. yeniden İngiliz pollsi Bununla havadaki nçaklar ve her çe.
:ıe ha k arasında çarpışmalar olmnş şit motörle işliyen vasıt.alar :fordu!uL 
tbr. Numayl$çilere ateş edilmiş ve mJktadır. ~u ışı_k in•~ııın~ın dnnagın
bnnford r 2s • oldürülmüstiir. Yara!'· i ôa da durgun!.ııı: tesırlerı yapmakta-

(TAN: Almarı tebll[ılnde bahsi ge· 
çen Kerç boğazı, bllindiği üzere, Kı· 
rım yarimadaaı ile Şlnıalf Kafkasya 
uhill arasında bulunan ve A:zak de· 
nlzlnl Karadel\ize b11ljliyan boğaz

dır. Almanlat, daha Öf1C\;. Kırımdaki 

..harekU sona erdllii 11ralarda, bu ya• 
rımadanin ş~rk ucunda bulunan kil· 
çUk Kerç yarımadasını ele geçirmiş
ler ve ba au-ret1e bo!)aY.lrı sol sııhlllne 
hakim olmuııardı, 

Şlmali Katl<aeyadaki son harel<tt 
sirasında, bir k•erm Alman birlikleri 
de sahilin bu kısmını temizlemekle 
tne~ul bulunuyordu, TebllOden ın -
laııldijiına oöre Almanlar. Kerç bo· 
Oaz:rnın sa~ sat;illnl teskll eden Ta
man yarımada!lt clv~r:nda da hrekete 
geceı;ek karşı sahile yani Kerç yarı· 

madamna atir.<mışlar, oradaki kuvvet• 
!erle blrleşmltlerdlr. Fak.t Taman 
yarımadasinda muharebe henUz de· 
vam ediyor; 

-~~~--~~~-

Fakir Halka Parasız 
Yemek 

Ankara. 4 (TAN) - Kızılay, büyilk 
şehir!erdeki fakir halka parasız yiye
cek dağıtmak için yaptıiı hazırlıkları 
bitirmek üzeredir. Öğrendiğimize gö_ 
re Kızılay, İkinciteşrinin ilk haftasın
da bu hususta faaliyete geçecektir. 

İngiliz Hava Akınları 

(!:;ifr Baştarafl t incide 
ve rlükkana göre değişmektedir. 
Bu şartlar içinde, karakışın ve 
karaborsanın karşısında, halkı 
koruyacak daha kuvvetli tedbin 
lere ihtiyaç vardır. Belediyelerin 
başaramadığı bu işi, devletin bu 
tecrübeden sonra daha kat1i ted. 
birlerle, halka tevzi için büyük 
stoklar meydana getirerek hal
ledeceğini ümit ederiz. 

Halkı, karaborsa ve karakışın 
karşısında yalnız brrakmıyaltm . 

TAN 

İsve~te Kış 

Bursa, 4 (A.A.) - Ankara - İzmir 
bisiklet yarışının Yalova - Bursa etabı 
bugün koşulmuştur. Yanşa saat 7.45 
te Kaphcalardan başlanmış ve 108 ki
lometreden ibaret olan mesafeyi An
karadan Orhan Suda 3 saat SO dakika 
30 saniyede birincilikle bitirmiştir. Yo.. 
lun çok bozuk olmastna rağmen Es
kiı;ehirden Ali, Sab:ıhattbl, ôsman. A.n.. 
karadan Aydoğmıış. Kocacliden A.h-
11".et, tstanbuldan Muzaffer grup halin· 
de ve tekerlek boy halinde birinciyi 
bldp etmiş!erdir. 

İzmir, '1 (TAN) - Urlanın Küçük
kaya köyünden Ali İlhan, amcazadesi 
Mustafa tarafından bir kadtn me;e
lesi yüzUnden mavzer kursuinyle öl
dilrülrnü15tür, 

Yfne Urlanm Bahkova köy{lnden 
Ahmet çavu5lJn karısm1 öldllrerek 
cesedini ba j!kulesinde gazle yakan 
Nuri tevkıf edllmJıUr. 

lzmirde İki Kaza 
İzmir, 4 {TAN) - Bandırma mar• 

şandJz treni r:ece Kartııyaka isto.syo
nunda manevra yaparken 59 yaşmda 
gardöfren Mehmet tekerlekler aıtın• 
da can venn c::tir 

tıanlar d vardır dır • ., 

Londra, 4 (A.A.) - Dün gece lı:ü
çiik bir Ingiliz bomb:ı teşekkiilii Al
many::::1m şimal batısındaki hedeflere 
hücum etmiştir. İki uçağımız kaytptır .• 

Stokholm, 4 (AA) - fc:vecte kış 
başlarnr"ıttr. Memleket.in her tarafına 
kar yağmaktadır. 

Orhan Sudaya Bursa şehri namına 
bir kol saati hed've edilmiştir. 

Yarm Borsa - Muswfakemalpa3a • 
8alıkesir etabı koşulacaktır 

Ahmet isminde bir ::ırabacı da 
Karşıyaka yolunda hb uçurum~an 
aşağı uçmus ve ölmüstiıt 
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ransanm ve İnglltecenhı Almnn.. 
yaya harp illnlarmm yıldönii

tnu İngi!ız ve Amerıkan ht!kUınet a.. 
damlarmın, ve matbuatının, müttefik.. 
lcnn harp gayelerinin Nazizmi imha 
<:tmck oldnğumı tekrar etmelerine bir 
vesile tcşkıl etmiştir, Eden, Hitlerle 
h ç blr zaman uzlnşma yapılamıyacaiı· 
nı tekrar etmiş ve difer İngWz nazır
ları da ayni mealde nutuklar söyl~ 
mışlcrdir. 

Amerika harbl7C narın ımıavlnintn 
şu sözleri d kkati çekmektedir: "Al
manyaya hava taarruzlarly!e aman 
dedirtmek m6mktindür· Fakat bizim 
karanmız Alman ordnsunu harp mey· 
d nlannda yenmek ve Almanyayı işgal 
ederek ona ıulh prtlanm dikte et
mektir,., 

Hatırlardadır ki. 1918 de Ahnım7& 
m ğlup olup mütareke istcmi1e mec. 
bur kaldığı zaman hiç bir Alman şeb
rı dilşman tsgali altında defileli. blllJd• 
Alman ordulan geniş müttefik top
raklarını işga!leri altmda bulundunı. 
yorlardı. Bu keyfiyet Hitlcre ve difer 
Nazi şeflerine, geçen harpte Alınan
Y nm asked bir m:ığ!Obiyete uğratnıı
dığıru, fakat içinden yıkıldığını iddia 
etmek imkanını vermi:ıtir. Bunun için· 
d r ki müttefiklerin bu sefer bütün 
Alman milletine Almanyanm mailtlp 
o duğunu kati ve s::ırlh bir surette 
go termek mak adiyle sulh ıartlanı:.ı 
Beri ndc dıkte otmelı: istedikleri anla
~ı'ıyor, 

İngiliz gazeteleri de bu yıldöniimii 
rr; unascbetiyle yaptıkları nc&ri1atta 
rni.ıttefikler arasın& sıkı bir askeri 
i b rliği luzumu üzerinde ISt"ar etmiş_ 
ler. duşm nı m::ıilQp etmek için mü
d f anın kif gelmıyeceğim, uzun bir 
mudafaa harbinden sonra nfer taar-
ıı:una geçmek ve harbi düşmanın top. 

rklanna gotürmclı: icap ettiğini r.ız. 
m lardır. 

Ayni giındc: İngiltere Amirallik da
,,., 1 bfr teblığ neşrederek harbin bat
i ngıcındanbcrl Akdenizde Mihverin 
- ani İtalyanın. gemi ltayıplaı:ı hakkın
dcı şn rakam'arı vermiştir: 2,5 mi17on 
tc latoluk nakliye gemisl, 9 knıva_ 
7. ı, ve 50 muhrip, torpido ve diğer 

tük baı;p gcmılcri-.. Bu suretle 1tal
Y n ticaret :fi!osu harbin bqla.ncıeın.. 
d ki mevcud yetinin es;,. 65 ini kaybet.. 
n t!'I oluyor. 
Bır kaç gun evvel ltalyanm Afrika. 

d Osmanlı İmparatorluğunun varisi 
Muğunu soyhyen Gayda ise Gıorna'e 

· l'a gazetesinde lngıltercnln Akde. 
n z hakimiyetini tamamiyle kaybetmiş 
o duğunu yazmıetır, Fakat hakikat şu
durki, İng tizleri Fransız donanmasınm 
y .. rdımından mahrum bırakan Franııır: 
m1ğliibiyetinden ıonra dahi İtalyan 
donanması Akdenizde hiç bir müsbet 

gorcmemlş. Akdenhl Mare Nostrum 
h line getirememiş ve ancak Alman 
h va lr.uvvetlerı merkezi Akdeniz böl· 
CC'\inde İngıllz gemilerinin seyr6 se
f e-ıine engel olmuştur ve brma raf_ 
men beş on gün eYVCl bir fng;iU. .kafi· 
'es Maltaya n1"1lbnmiıtlr. 

İtalyamn Vaziyeti 
Montevideo'da toplanan Hür İtal

yanlar lconferansma rı1aset eden es
k İtalyan hariciye nazırı Kon Sfartaa 
c nubi Amenka gazetecilerine verdiği 
bir beyanatta: İtalyanın müttefikler 
tarafmdan ıstilisı tıeşebblisünün Faşist 
r~jiminln sukutunu çabukla:itıracattnı 
soylcmiı;tir. 

Bu mlitalcamn ne dereceye kadar 
h k.ikat o!duğumı b!lmiyonız. Yalnız 
ltalyanm :yiyecek ve ham madde ba. 
kımından sıkıntıda oldufwıu bizzat 
Faşist şeflerinden öğerni7onız. Faşist 
partisinden 70 000 azaaının çıkanltnA
sı da İtalyada bir buhranın mevcut 
olduğu hissini vermektedir· İtalya, har· 
be girdıfi gundcnberi bir çok darbe· 
ı r yem~tir. Bütün Habeşlstanı kaybe't 
miştir, Yunan ordusunun &österdiği 
şiddetli muk vemct içte Ye d11ta İ. 
ulyanın prestijini sarmııı. buı bot· 
nutsukluklara sebep olmuştur. İtalya 
Llbya harplerinde de iki 6ç ytlz bin 
kişi ölü ve esir v~ ve lca,-betmdı 
üzere bulunduiu şimali Afrika müs
temlekesini ancak Alman!ann yardımı 
sayesinde ,.1Jimdilik- kıırtarahilmletir. 

Bu mai!Qblyetlere ve kayıplara Te 

!taban mmetınln banca mahnuniyet 
ve fedaklrhklanna mukabil İtalyanın 
kazancı ne olmuştur ve ne olaeaktrri 
Butü Avrupaya hildm olan Almanya 
ltalyaya şlmdıki halde sadece bazı Bal 
kan memleketlerini istismar etmek 
hakkını v~mittir. Onun Nil ve Kor
sikayı iegal etmesine müsaade etme
miştir· Almanya harbi kazandıiı tak. 
dirde, Almannnm siynsi, iltbaadi ve 
askeri hildmiyeti altında teşeldtiil e
decek bir Avrupa camlaıında İtalyanın 
da dlier Avrupa cıe.letleri cibi, ancak 
tabi bir devlet ııfatiyle yer alacaiından 
ıüphe edilemez. O saman Almatıyarun 
'J'Tiyeste ve Taranto':vu lta1ym111 A
vusturya.dan zorla aldıimı batırlıyaca. 
iP da muhakkaktır. Efendi ve hllrim 
millet sıfaUyle AııırapaJJ ve Afrib71 
kendi menfaatlerine uysun olarak !ı· 
tismar edecek otan Almanyann Mısır 
ve Süvcnl. battl Tutnısu ttalyanlıra 
bırakacağına da kimse inanamaz. 
Müttefikl~ nihai zaferi lı:azandıkla

fl takd rde ise, ıCSylemiye liinım yoktur 
~. Fa&ist Italyanın durumu biisbll\iin 
t.aska bir sekil alacaktEP 

Muharrir bu makalesinde, harbin mevcudiyetinden henüz 
haberdar olmıyanlardan veya olmak istemiyenlerden bahsede.. 
rek son gfinlerde fehrimizde nınlan birim! baloda ~ftınca har
danan paralara işaret etmekte ve umumi ahlik bakmundan bunu 
önlemek i~in hükumet ve belediyenin harekete ırecmcsi 

lüzumuna belirtmekedir. 

Şiddetle, Samimiyetle 
Halkçı OlinamızLô.zım 

Daha geçen gün Sam unda, Ml!li 
Şefimiz, h3lka nasihat ederken 

bazılarımızın hil6. b::ıgun bile dünya: 
yı kas.ıp kavuran müthiş bir umumi 
harbin meveud yetındcn h bcrdar ol
malı: istemediklerini gördüm, diyor
lardı· Ne doğru bir söz, Fakat ma. 

,- Yazan: ' Suphi Nuri iLERi 1 
1 

me1dan vermemek. umumi ahlakın 
bozulmamasına dikkat etmek beledi· 
yemizin en baeh vazifelerinden biri 
değil midir? 

aleıef bu gibiler yalnız Anadolumu- cukları hep birden unutuyorsunuz. 
:r:un küçük ltöyll"rinde değil hattl İs· Acaba o klüp ba!olarında kumarbaz· 
tanbul gibi en biiyük b r ş~hrim!zde tar veya dansedenler fakirler için a. 
bile var. hem de pek çok! ralarmdan kaç para topladılar? Aca· 

Umumi ve miith'ş bir harbin mcv- bıı bu hissiz insanlar ıstırap çeken· 
cudiyetinden haberdar olmamak bir leri ve onlara yardım edilmesi li· 
lı:ac tilrlfi o'uyor: :ı:ım geldiğini hiç de mi hatırlama· 

Ve zaten maddeten mustarip olan 
halkın bir de bu suretle manen sı
kıntı çekmesine mani olmak dünya 
rıın her yerinde olduiu rlbi; ve her 
kese mümkün '11ertebe müsavi mua• 
n.ele ederek dünya nlmetJerinden her 
birimize ayni derecede istifade ettir
mek mecburl7etinde olduğumuzu u· 
nutmayıp ona göre hareket eylemekle 
mükellef değil miyiz? 

Biri, hakikaten böyle bir harbi ı,it· dılar? 
memjş olmak, öb'"rli de haberdar ol· Onlar bu içtimai 11ttraplara ıöz
makln beraber bu reali.te 1ı:nrşısında terini ve kalplerini kapadı!arsa aca· 
vır geçmek. ba belediye niye kendilerini biraz 

ÇiinkU bagiinlln realltesi pek müt. 
hittlr• Bacün halkçılık umdemlze ue 
,;ereceye kadar sadık olduğumuzu. 
ır.iisavatı n .. bdar riavet edebildiği· 
mizi, ımıf farkını ne mertebe orta
dan kaldırmrya muvaffak olduğumuzu 
ve ııhl!kmurm lı:tıV?etlni lleme ve 
kendimize iıbat etmek mecburiyetin. 
deyiz .. 

Dünyanın hemen her yerinde ol- daha tevazu v• bina daha tnaan!y~ 
dnğu gibi. bizde de iktıs:ıdi büyük hıılerine dı\Yet edip bol bol ianeler 
bir buhran vıır. İstihsal az, istlhl5k tonlatm::ıdı? 
çok, hayat pahalı, muhtekirler in- Tarihi, müthiş, lktlSııdi •e Jc;timai 
safsız. atman tedblrlu gayri kafi, krizlerde, .insafsız mirasyedilerin ve 
halkın mahrumiyet ve ıikiyeti ise 'l."Urguncuların böyle alenr lrlistahhlı:
pelı: çok, !arma dahıı fazla müsaade edilmemek 

İşte bunun içindir ki her yerd~ biT vı. her ııeyden evvel ıstırap cel<en 
talrtm kart ve vesika usulleri ta+bik yoksu!lann tabii kıskançlık damar 
ediliyor, rengin fakir herkese ayni hırınm daha ziyade kabartrlma11na 

Biz herhalde son derece samimi 
bir surette halkçı oldufumuza ina
r.1yoruz ve bu yüksek hak, vazife 
ve idealimi:ıııe mani olacaklara imkln 
vermemek istiyoruz. 

mikdar :yiyecek. yRk8cak ve giyecek_ 
dağıtılıyor, yani müsavata son derece ı ----------------------------
ehemmiyet vcrili7or· Varlık!ıların 
daha fazla mal• satın almamalanna 
çok dikkat olunu7or. 

Büyük bir ekseriyet sılı:tntr çeker· 
ken bir kaç zenginin bolluk ve rahat 
içinde vakitlerini geçirmelerine artık 
bugün pek haklı olar:ık biç bir yerde 
müsaade edilmiyor. Bu itibarla ka
raborealara karşı da her yerde son 
derece slddetll davranılıyor. 

Bugün İngilterede, A!manyada, 
Fransada veya İtaly.ıda :ıcngin fa
kir herkes ayni mikdar yiyecek, ya
kacak ve g-iyeccfe nail ol:ıbiliyor, de
ml!ftik. Başka tiirlü 0!19 halk mutlak 
cır surette ieyan eder ve 7.aten böyle 
bir müna11ebetslzliğe hiç blr hükümt-t 
de kolaylıkla müsaade etmez. 

* * sınaenaleyh hukmetin vazifesi zen· 
gin fakir farkına bakmııdan bu 

mUsavatJ münıkün mertebe tatbik et. 
tirmekten ibarettir. Buna karşı :tea· 
ginlerln de •azlfeal falrlrlerl hlce 
saymamak, onlara bol bol yardım et. 
mek ve ezcümle fevka!ide m!lhru
miyet içinde gıiç hal ile yaşıyanların 
önünde servetlerinin kend ler,ne bol 
bol bahşettiği dünya nimetlerinden 
açıkça istifade etmemektir. 

Fakat eğer hüktlmet dıkkatııi:ııı, ı:en· 
ginler de insahm: ve hissiz olur ise 
o vakit fakirlerin halinin nice olaca
ğınr varm da bir diişiinun? 

Bugün parası olanlar iıtelikleri 
kadar yiylJ' içiyorlar. giyinip ku$a.. 
DIJEOrlar, eğ~enip oynuyor1ar, Fakat 
yanıbaşlarmda yaşıyan fakirler ise ta 
biatiyle hallerine sıkılıyor ve hem de 
bu müsavatstzhklara kızıyorlar. 

Uzerleıinde yüksek fly tlan yazılı 
otan a711kknplannı, şapka ve elbi
acleri. çorap ve çamaşırları, yemekle. 
ri, tatlı!arı, yemi leri ''itrinlerde a
t:ınmadan teşhir eden dükkinlann Ö
nllndcn geçen parasu:lnnn böylece 
kızmaları pek tabir değil midir? lıte 
bu hallere maı:i olmıya çalışmak he
p1mizin hakla ve vazifesidir. 

Bu hallere mani olmak pek gih; de 
değildir. Hastahanelerde hastalar t
çm ktfi mlkdarda yatak yok iken, 
illçlar pek pahalı iken. gıdalar pek 
az iken. kömür ve odun bu!mak güç-
1.qlrken, mektepler 11çıhnca çocu~ 

lara kitap, kalem. kiğıt kundura: 
palto ve harçlık tedarikini düşünür
ken bazılannın pervasızca ve alenen 
&arfettikleri bol paralan görtince: 

- Baylar, Bayanlar, umumi ve müt· 
hiş bir harp devresi içinde olduğumu· 
zu ve halknnızrn büyült bir kısmı
nın falrrli zaruret haHnc!e bulundu
ğunu biraz hatırlayıp bofCl boşuna 
urfe4:tliink peralann bir kmnmı 
içtimai ,.rchm iş1erine haıredeıek 
biru da inııafa gelseniz!,.. 

Dememeli mlyis? Datta dofnısu 
bunu htik6met ve bel«nlaa.nsnuamalı 
mıdırr 

* *) 
.. makaleyi bize yazdıran hadise, 

)'&ni bardağı tqıran fazla dam
la. töyle bir .,.Odan çıktı: 
1ıtanbulun meıhur bazı kliipleriıı.. 
~ bu aralık bir takım mutantan ba
lolar tertip edildi. Oralara danset· 
mek için ıiden kadmlann süsleri. 
ipekleri, miicevh~lerl, kokulan ha 
zemin ve umana artık biç de u1-
madıit sibl yine ora!arda alcnea oy
nanan lı:umarlarda kaybedilen veya 
kazanılan paralarm meamnı on bin
lerce lirayı seçiyor. Sabaha kadar 
eilence, kumar, içki, danı .. PeHtl a· 
ma ey bazı bay ve bayanlar; M'Ui Se
fimlzin Samnnda halka dedikleri gi
bi müthiş bir ommni harp c!evresi 
içinde bulundufıımuzu biru fazla 
unutmuşa benziyorsunuz. Alem mı
rap çekerken sis blll, eıki me1ut 
ırnlh ve bolluk nman!armda •• sen
gin memleketlerde olduğu gibi hiç 
durmadan muttasrt vur patlasın, çal 
oynasın. boşu boşuna pek çok para 
sarfedlyorsunuz. HiikGmetiu ve Par
tinin tatbik ve temin etmek fstedifl 
hatkçılığr, mUsafttı, tek ıımflıhp, 
faki{ltr}ı. az gclirlllcri, hastalan, g 

··:;~:t:~1stanbul Levazım . Amirliği _ .. · : .. -. 
"~:~·Sabiıalin·a Komisyonu İlanJa~ı·:. ·. 
Lv, Yollama Md, .uırinde bulunan 42 No, 1u motörDn t(!kne ve ma

kinesi tam1r ettlnlecektir, Pazarllkla eksiltmesi 9/9/9'42 CaJ'l&mba günQ 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirlili satın alma komisyonunda ::yapılacak
tır. Teknenin keaif bedeli 898 Ura. llk teminatı 52 Ura 35 kuruıtur. 
Teknenin keşif bedE"li 3805 Ura. ille teminatı 285 lira S8 kunıttur. Kesif 
ve şartnamesi komisY-Obda IÖrillOr. Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (149 - 9508) -Sall pazanndakf amberda mevcut deni~en IU çeken motörürı bobin 
telleri tamir f'ttlriteeekUr, Puarbkla eksiltmesi 9191942 Ç'~ba g{lnU 
saat 15,30 da Tophanede Lv. Amtrlifi Htm alma komi'!yonunda yapila
cakt!r. Keşf! ~ll 75 lira, JcaU ftını.lna1ı 11 lira 23 kuruştur. Taliplerin 
belli vak.itte komisyona plmelerJ;' (17C - ~g) -- .., . 

Kno 

2, 330 Yüntn kırpmt!, 
14, 260 Renkli pamuklu kırp~ 
ı, aao Beyu a:;ama1r1a Jmııln&f. 

Yukama yutb 'lnrpmtılar1n kape]! ll8l"flll arttumesl Torıhanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 11.9.942 CIUna ttOnO saat 15.30 da 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedelJ 10.993 Un kat'! tembıatı 1849 lira
dır. Kırpıottlar TophaM'de fki No. ll dlldm mnde gOrillOr. Taliplerin 
ihale saatinden bir raat evvel JumUD1 vWkalariylıt t.ekliı me.ktut>larmJ 
komi~ona '1ermeleri,. (164) (9223) 

.......... 
45 ton koyun ftY8 eıtır eti alınacaktır. Pa:u.rlıklı ek!-iltmest 11/9/ 

942 Cuma günü saat 15,15 de Tophanede Lv. Amirliği Mtın alma ko· 
mısyonunda Y'Ptlacakhr, Koyun etinin tahmin fiyatı 126 kuruş. ilk te
Jl'1İnatı 4252 lira 50 kurut. Sıjtr etinin tahmm fi~tı 90 kuru1. fllt te
minatı 3037 1ir.a 50 kuru,tur. Taliplerin belli vakitte komı~ona gelme-
leri. 1 (174 - 9630) 

20,000 adet hl* ft JD0.000 ad.t -1 ehNıcektır. P9nrbkla ebiıt
mesi 10/9/942 Per~be ~nıı saat 15 de Tophanede tst. Lv. Amirliği 
satm alnı• knmf~n&ı yapılacaktır, Tallplenn nOmune v• temlnatla-
riy'le belli vakitte kornlaJrona gelmeleri. (172 - 9628) -· Beher kilosuna 120 kıınış tahmin edilen 2f}.{ı00 kilo krezilol alına-
cakttr. Pazarın:ıa ekEiltmesi 11/9/942 CUma gunU saat 15 de Topoha
nede tst. L'·· .AmirllJU satm alma komisymmnda yl\pılacaktır. İlk temi
natı 1800 liradır, Şart.namesi Pcıılsyonda g6rfilbr, '!aliplcrin belli va-
kitte komlsyonıı &elmt'lerl~ (176 - 9632) 

it.det Kutur BO)I 
Mm. 8t. 

8000 7 7 Yuvartak başlı ehııata 
2000 7 ,5 2,5 Perçin clvlsl. 

Yukarıda yazılı mı.lzemenln pazaı:lıkla eksiltmeli 14/9/942 Pazar
tesi gftnü saat 15 de Tophanede L•. Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Nümune-leri komjsyonda r&illüt. Liteoklilet' " 15 temlnat-
laıiyle belli vakitte komisyona gelmeleri. (173 - 9629) -~her kilosu 11,5 kuruştan 5000 kilo Ubbt alçt almacalttır. Pazarlık-
la eksiltme-si 14/9/942 Puartesi günü saat 15 de Tophanede Lv. Amir
liği ııatm atma komiııyonunda yapılacaktır. Kati teminatı 131 lira 25 
kunııt"Ur. Tahplerln be1l! vakitte komiQona ıel.meleri. (175 - 9631) 

Ni1antaı Km Enstitüsü Müdürlüğünden 
NEV'i VAStrl Miktarı 

Dövme BAkır tencere . ,. ,. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları·~·~.· 
I - td~emi& :lh~ac1 için mevcut llsteG mucibinc:e muhtelif cins 

çelik puarlıkla satın almacaktır. 
n - Pazarlık 22/9/942 tarihine rast.1ıya.n Sak gOnO saat 9,30 da 

Kabataşta Levazım eubeslndeki a1trn komisyonunda yapılacaktll', 
IJI - Liste her g{ın sıszn ~ 111beden almablJtr. 
IV - İsteklilerin. pazarlık için tayin edilen giln ve santtc % 15 gü· 

venme paralarl7le ~~adı ıeçcn ~OM &~~ ilan olunur. 
(9616) 

İnönü Gezisi Açıldı 
l:m" Baştımıft ıl lltctde 'ft harlkUMlle ~ etra:tmtla 

ki devrin en şiirli gezflerlrii kıs.. kuvetlenrp ~ wı cıan
kandıracak bir mesire. yanın içinde klvrandığı son ates, ô· 
İnönü gezisi Vali Ltfi Kırda. lüm ve ıstırap ytllarmda Türk yur

rın reisliğindeki İstanbul bcledı• dunun sullı ve şQkfın ile sanlı, fclA
yesinin tarihe altın kalemle ge. keUerden uzak ve sağlam bir eınni
çecek bir eseridir. Mübaliıga e. yet içJnde knlabil.mesf harbi yapan 
diyorum sanmayınız. Osmanlı kdcumbanl,!~nrı, sulhüd mduhafazave ettmesleyflm 
d · · b" k l tt v C" .. ,"'11 ounasın an ır. 
ev:ının .. ır aç P~ :1 sa .rgı, um buyurursunuz k: sözlf.rimln başında 

h~rıyet ~ukfunetinın hır buçuk kayıt ve is."lrct ettiğim gibi, ismet İ
mılyon lıraya tekrar satın aldığı n6nü, Türk mfüeti ;çin taliin bir lQt
bu koskoca meydan, İstanbul be- fudur, her zaman Ele geçmez eşsiz, 
lediyesinin 150 bin lira gibi ina- nadir \•e mflstesn:ı bir J(ltfudur. Yur
nılınıyacak kadar küçük bir para dumuz, 'lu'J Ş..fin dehiyf.lne idaresi 
ile vücude getirdiği ıve yontu}. altında, emniyet ve BUllı ve sü~n l· 
muş taşları birbirine kcnetlcye. çinde her gün yeni bir ilerleme adı
rek şehrin göbeğine oturttugu, mı :ıtıyor ve rıtacaktır." 
40 hm metre murabbalık muaz.. Mılli emn~etimfa için her tnrlil 
zam bir eser, koskoca bir gczı, tedbir ve ihtiy:ıt aUndıktan ~onra i-

güp mizel bir hah edir. Inönit çerlde yurrhınıuzun ctı~elllğınl, te
. ~- .. .. ç mız:lığlnf, ra.'ıatlıgıru temın etmek yo

gezısı b.utun v Beyo~luna nefes al- !undaki •ahşmalı>:-ındnn geri kalma
dıran hır bogaz, bır pencere ol• nm donru olm::dığıru "'fiyliven vali: 
muştur. "Aziz ve muhterem vntandaşlarl 

Talimhane meydanını doldu. dedi Bu toı.ırr.k bizimdır, dUnya ne 
ran -göğe kol uzatmış değil de, kadar buhrcnlı etraf ne kadar ka
eflake ser çekmiş-- apartmania. ranlık, ufukl:ır ne kttdaı bulutlu ve 
rın kapattığı Beyoğlu bu pencere lmı:ekll olursa olsun, vatanımız bi
ile boğaza acılıyor ve püfür piıfur zi!T'dir bhim olarak k:ılacaktır. HO
boğaz havası alryor. Eskı teneke kümet . top: ::~:Tirzı korur müdafaa 
mahallesinin verınde şımdi bir ve emnıyet•ın!7ı günden gune sağlam 

amure bir ~asma bahçe bulun 1. tırırkc hc'C'divcler de kendi kti
~ uıı··' asiyle bır tnÖnü ge. çUk cevrelerı ·çıTifü mukaddes vatan 
şum u man topr ~mı hl'r giirı lıiraz daha llzcl-
7İSİ var l<'~tlrmek ve ıstünde dnha rlyade 

Valinin açı~ ııulkıı cvkle. r hsthkla maddt ve manevi 

İnl!nQ ~ Z!S'n n c: hş tö.cnıne da
vetli olanl:ır a'""sında başta M ar'f 
ve İnh sarlar Vc'lrı lrri omak ü re 
Komutanla::- A!:"llr llM". Mebuc:l r 
Valiler, Kııvn ka!T'lar. Ş hlr Mccll 1 
Azalım, u~.rl"l hu' ŞC'hrln her 
sınır teş0kkuiunun mensupları var 
GezJnin trl'tuvarl.:ırı kadınlı erkeklı 
halkla dol.ı. S"hlr hndosu mütema
diyen çalıyor ve hoparlörler Taksim 
mcydıınında'l başlıyarak bütün Be
yoğlunu naXmcleriyle dolduruyor. 

Saat 17,!;0 da V li hazırlanan kQr
sfiyc çıkıyor Gur t'mma h:ıklkaten 
gür sesiyle :ıcrs nutkunu sl!ylGyor. 
Zevkle dinlenen ve gE:zlyl dolduran 
binlerce halkı:ı sıı,.cklı alkışlarıyle 
stk sık k:esılen bu r.utkunda Vali de
dı ki: 

''Geçen asırların karanllğı içinde 
müselsel bir şan ve şeref lilmşeı<[ ha
linde çakan Türk tarihi, zamıın za
man essiz kabımı nlıklar, bilyük
hikler, ulvi ve kudsl h maset lev -
haları gôsteclllckle be•c.ber yer yer 
sükran ve min.'letle kr.r ılanmnsı lll.
ırun gelen tnlıh h'ıd"ııc'erl de kaydC"
der; niteld'l"I Cümhurreisimiz, Milli 
~fimiz, oüy'lk VI" krıhraman f smet 
İnönü, millet "."C ıncmlekcUmlz lc:in 
taliin mü t:ı.snn liıtuflnrındıın biridir. 
Thrk milletinin en kartı gUnlerinde 
Ebed! Şefimi.% ve bf.iyilk kurtarıcımız 
Atatürk şerefli kurtuluş savaşma gir
diği zaman v~ bu savcşm bütün de
vamı mQddetınce yantnda tsnıet t
nönil'yü buhnu~; I•tiklAl ve lstihltıs 
harbini muvaffakıyete glStilrcn yol -
larda onu d ima en tin safta fistiln 
zekA ve idaresi, bıtıp tukenmck bll
miyen merjisi, yılmaz azmi, ebedi 
bir hayat ve ıcuvvet membaı olan 
taptaze ruhu \'e imnniyle vunışur, 

çalıŞlt', lrumnr.:la eder ve millet ve 
memleketi fell\ketleı-den, zorluklardan 
ve düıman c:izmcleri aıtmda çiğnen
mekten kurU.rn·kcr. gfüdük. İstlklfıl 
ve ist"hlfıs h1;ırb ylc kıızanuan muaz
zam ve tarihi kıymeti Lozanda d(ln
ya devletler n!a kabİıl ve tnsdlkiyle 
tarih sahnesine asırladn nAdlr gör -
düğü siyasi h•r mm:nffakıyet halin
de nakletm•ye muva!f k olan yine 
odur. Devlr.tlmizln blınlsf, milletimi
zin kurtanctsı <~Umhurrclaiıniz Atıı
tilrk'Un ığlığır..da onun yambaşında 
senelerce huki\mct ReJ,.ı olarak bil -
tün iyi ve ilc:i hareketlerde, yurdun 
baştanbaşa demiryollatiyle örülmesi 
için emek sar!edlllrken fabrikalar 
kurulur, san:ı.yi!eşrne hareketi geniıı
lcr ve memleketin refah, saadet ve 
taallııi yolurıda mütemadiyen ve müs 
temirren çalışılırken Başvekil İsmet 
f nönlı'nün hi:lmet ve gayretini Türk 
tarihi her zaman ş!ikran ve minneUe 
hatırlryacakUr. Eşsiz Atatfirk'On fıınt 
hayata lliizler;ni kııoamasından sonra 
mllU birliıc fsmet İn'5nQ'nfin bilyük 

\n ırahla vedan! ve t.edU hazla do
l şılabilir hal:! petirmc): vaı.lfelerfn
d n geri k:ılamazlar Bı1 bu toprağm 
O<t ırıde e"?ndt1en Ye. mzya ve iyi 
v s mıva a"meım ş fnc:c;nlartz. 

Tnbiat ve tarihin t.rıç giydirdiği İ&
tanbulda el'Jette her zaman insan :r.c
ka51, :fen bı1ır'si ve <'l emeği s3rliyle 
vfkude ~e~ rilı!'Cek pek çok işler bu
lunacııktır. n~ .. kaç :;ıldnnberl şehri i
mar etmek :rolurıdak\ naçiz hizmeti
mize dainın ynrdmıcl ve hAml olan 
İstanbul Ile:!edlye Meclisi bu lmar 
homlesi tc;lnd 0 bir yarıdan şehri g{l
zelleştirmıve çalışırken, bir yandan 
da mezlyetforiu~ nutkumuzun ba~ında 
ta:ı:lm ve Wihar ite saydığımız Millt 
Şefimiz fsm .. t İnönQ'ye şehrin bfiyQk 
saygı ve b:lf:lıltğını bir kere daha gös 
termek f.steil ve ehPmmfyetll, şerefil 
ve tarlht ikı lı::anır Vf'J"dl. Bunlardan 
biri Taksim~c Milll Şefın namını ta
sıyacak bir ~ez! "1lcuôe getirmekil, 
htanbul B1-~c1ıye Meclisinin ~hlr 
halkmı ı .. m ·ılan ittlfııklt; ve alJc -
larln 'erd!tf bu kartırı oldukça uzun 
ve yorucu ~{ı ınesa!den sonra bugiln 
tatbik sanasına kc~·•bilmek eerefi 
benim lc;In pek bfiyük bir haz teşkil 
ediyor Hıızurunu~ıı İnann gezlılnin 
açılış merı:ısıminı yapmak :fırsatmt 

kazandığım için kendimi mesut nd -
droiyonıın. Fakat r.ziz ve muhterem 
dinlcyicllel', hayatımın asıı bilyük sa
ııöetinl İstanbu, Şehir Meclisinin ver
mfı oldtJlu flrinej mOhlm . .-enı ,,. 
tarih! karan tatbik 9'>1'asma Jıı:oyma 

yolundaki h-,,elıbUsflmilı. tamamlan -
dığı gıln ~ls rdcr.ej?im. Bu karar, bu
ırün uzuınd,. bulundut:umuz sahayı 
M111l ş .. fımizin t?fü:el V<" sanatkArane 
bir heykeli ne sfü:Jemek ve eehrln 
MılU Şefn olan mınnet sükran ve 
bağltlığını bir kere de bıı suretle izhar 
etmek kararıdır. Heykel ihale edil
miştir, uzun etüdlcr y-tpılmtştır, mn
letlerarası ~()hrct sııhlbi bir sanatkAr 
Türk sanat.'kArlnrlyle t-eraber çalrs
maktadır. Eıı.t ebcmmlyetli sanat ese
ri tamaıruanıp :turaya konuldu:U 
ı:ün lstanbul P.n l-.rymetll Abidelerin
den birini kazanmtt! olacaktır. Şeb -
rin iman 7\l.lunda karar ve vazife 
almış olan ben ve Şehir Meclisi A
uısl arkadıışlnrnn da hlzmetlerlmfzln 
mUkAfatını bu suretle g5rüp teselli 
ve saadet nis:;edeceğiz. Büy{Jk adtnı 
bu geziye vcrmek ırurctlyle candan 
minnet ve bı:ığlılr,l!ımızı gl!stermek 
fırsatmı buidugumuz Milll Şefimize 
uzun 6m0r dileriz.: <'tlllT1 hayatta ve 
sıhhatte olmııs- Türk m111etlnin, re
fah, saadet ve terakki yolunda olmaııı 
demekUr,. 

Davetliler gezi yerinde 
Vali nutkundan sonra davetlilere 

bizzat geziyi 1'ezdirnıi&tir. Maarif 
Veklll Has-:ın Alt Yticel taratmdan 
kordeJA151 k•ısilen ve muhtelif met-

SÜMER SINEMASI-.-.. 
YENİ SİNEMA MEVSİI\11 

Parlak, Nükteli ve çok güzel 

OCAMI ARA YORUM 
Ş&h~rle 8 eyhll 1&b akşamı açıyor 

Baı Rollerde: 

OAN BLONDEL - MEL VYN DOUG A c: , ................................. ___ , 
Münakalat 

yolları 

Y ekCilefi Devlet Deniz. 

Umum Müdürlüğünden , 
İztnlr §Ube mubuebesinde 120 lira 81hk QcretU bir memurluk a

çıktır. 

Muhas~be i~lerfnde ~lışmıı '" barem derecesi anan w ukerUkle 
Ui:ıiğl kal."llnmıs taliplerin vcslkalarlyle birlikte Denizyoll&n Zat İşleri 
MildilrUlğ~ne milr rantı n. (9566) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
Zabıts memurları için azı lMO çoğu 2100 takım maa kasket k:ışl.lk 

elbisenin dlkl§ işi 17 9 942 Perşembe günQ saat 15 de kapalı sal'f usUlly
le milnakasaya konmustur. 

Diktirllece'k elbl!ıelerin yalnız kutnatı Umum 'MQdOrl11ğfun11zden ve
rilecek ve diğer bütan levazımı mOteahhlde ;ut olacaktır Kasketiyle blr-
liktıe ~ taknn1 tçm 8'70 kurus ftyat tahmla edUen elbt.elerin nüınu
ne ve şartnamesini görmek istlycnlerın Umum J4ildilrl!lk Satınalma ko
misyonuna n:.ilracaatlan. 

İsteklDerin 1056 liralık teminat tnakbuz veya banka tnektubtmu muh 
tevı teklif mektuplarını 2490 ~ayılt kanunun .ı Qnctı maddesinde ~zıU 
be~el~le çWik!.e ekııJL~e gµno. jU\ H 4e tadar komisyona wnneleri. 

.(7359) (9418). 
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Sarkıntıbk 
Yazan: ULUNAY 

9ır delikanlı bir kadına söz atmı~l 
kadm buna fena halde sinirl~ 

mi&; delikanlıya söylemediğini bıraJo. 
m&dı. Bir tramvay halkının 8nündc, 
bu hakaret aağanağmın a!tında ıslık sr. 
çanına dönen eaşkın zampara evveli 
betclmek istedi; fakat kadın kameti 
arttırınca. blr kurnazlık yaptı, gideceği 
:yert- varmı~ &ibl ilk gelen durak ye. 
rinde atladı. savuştu. 
Kadın yalnız olmayıp da yanında 

ya kocası. ya erkek kardeşi olsaydı ve 
bu yalaka lıık da yine goz!ertnı ıuze
rek, ağzını bilzerek ... ldmbllir ne yavan 
ııbzlerl~ dil dökm.lye kalksardı o R» 

ınan belki dayak da yerdi 
Böyle bir hadlsedl" baz~lan biç al. 

dımıamayı daha muvafık buluyorlar, 
$öyle yüksekten bir bakış, cevaba te
nezzül etmediğini anlatan bir nazar_ 
Kifi 1. Tecavüz edene en büyük bir ha. 
lraret demekml&l 

Hiç de öyle değil, Ben böyle bft' 
v:ıka kar&ısında mütcarnza h:ıkkettlii 
te-rblvenin verilmesine taraftarım. 

Sokakta raııgeldiği kadına söz at'" 
mak, onu herkesin arzusıınu tatmine 
hnır olan zevk lletlerl yerine ko:vmak 
demektir ve bu dl kadınlığa kar&ı ya. 
pılan en ağır hakarettir. Bu derece 1r 
nudan mahrum bir adam öyle azameUI 
bakı~ yahut yüksekten nazarla yo!a 
celiı mi? 

Bunu bir iltifat telakki eder ve daha 
zi:vade sırnaşır. 

lstanbulda eskiden "kaç, göç' varken 
Ramazan, donanma gibi kalabalık gfuı. 
lerde tiyatroya gider gibi Kalpakçılat 
hasına. Dlrekleraraın piyaıasma zam. 
paralığa gidc:nler vardı Erkekler': ''Ha. 
lime rahmetmez misin? Ey perestide .i.. 
ruhum!" Gibi 11o~kluklar bulurlar; 
kadmar da ellerindeki uzun saplı şem. 
slyelerle akklm araplar gfbi kılıç kal. 
lran oynıyarak söz mitralyözlerine 
ttmslyeyl çevirmek, yahut efmek a11o 
retiyle konınurlardı. 
Zamparalığın bu ısekli her zamaıt 

kötü görülmü tür O zamanki tlbtrl 
ile bunun adı: "Mubadderlt ..ı- islS. 
miyyeye tecavüz" idi. Ve şikayet tiztr 
rine yablananceza görürdü. Bu "harf 
endazbk" la "temeyyil',, eden şaskm 
hıklınn hlivlyeUerlne göre şarkı!~ 
bile yapmışlardı: 

Jıfa•I r8rtnk takart112: 
O!lullere bakanın; 
GDzel bana bakarsa, 
Bir temennah cakarm.. 

Bu itibarla ben kansmr, kızmı, kıs 
lrardeoinl miiteamzlann tecavllzündcu 
kurtarmak ic:ln bir erkeğin mlidabal~ 
ıılrtf pek tabir bulurum. Erkeğin en 
evvel akla gelen ş hsiyetl ~isin! koo 
nımaaı ve... kıskanmasıdır. 

hallerle 'l'aksimm her yanına ve Tak 
shn bahcesi'le açılan gez! eski hara
beler Q.serlnde. tenelu meb•llelerinl 
de içine alarak Boğaza doğra ııerll
ml~ bir balı vaziyetindedir. Bu halı
nın etekleri benuz dokunmaktadır. 
Taksim, yavaş ya~ Dolmabahçeye 
uzanmakta, Fctihin kıyılarına saman 
döktfirerek İstanbula geml soktuğU 
sahilden Hılllce gemi indirdiği sahile 
kadar da bl-: asfalt yolla kenarlanıp 
çerçevelenmekted U'. 

Gezi, davetJilerln o kadar hOfU11a 
gftmiJtir ki. Maarif Vekili Hasan All 
YOcel, buı11nın tall heykelclklerle 
süslenmesi için Güzel Sanatlar Aka• 
demlsf profcs5rlcrının himmet ve 
ıayretlerini csirgcmty~klerlnl bU• 
dlrmiş ve en kısa ramanda lAzım ge
len heykeiler.n istanbula verilecelinl 
vAdetmlstir 
İnhlaarlar Vekili Ra11 Karaden.Iz. 

ge.zinln :ıııevklnı yudmn yudum içebil• 
mek için dııvetıner kal&balığı içinden 
aynlmş ve bütün geı.Jyi yalnız ba
ftna aaatlerce dolaşarak gezmiştir. 

Hüllsa, blıyilk namJnı lQtfen lstan
bulun bu ged.si.ne veren İnönü, nasıl 
TQrk.lye tela taltln müstesna bir IQt
fu l.se. onun asll ve vakur lsminl ta
fıyan gezi <le İstanbul için öylece 
müstesna bt~ talih ve lQtuf eseridir. 

Cümhuriyettenberi 
Cfimhuriyctin başlangıcındanberi 

İstanbul rıort vs1f ve belediye reial 
görmQştQr: 

1 - Rahmetli Haydaı Bey, tstan
bula, İstanbulu yanıp kill olmaktan 
kurtaran !Uainyi. t-ug{ln Prost'u.n ıs
rarla ilzerınc!e durdtııu ilk yeşil sa• 
hayı. bugCln $ehrin et derdini kısmen 
halletmiş olan mezbahayı ve bir ıa
ııım caddeleri hediye etmiştir Bugün 
hlll devam eden ektnek derdinl de 
halletmek üzere iken yerini şehre
mini Emin Beye devretmlştir. 

2 - Emtrı Bey, Vail Haydar Be
yin yapUklarım beğ(.'Jlmemlş, .. öliln
mek Jçin t<>prak QzcrindE' göze görü
len eser oiel!ll ı;ehrln hayatını kur
tarmak fçin toprak altında şehir yap
mak istlyorum., diye kanallı:U)'Onu 
::yapmıştır. Fakat ikmale muvaffak 
olamadan yttlnl Vnll Muhittin Us• 
tündal!la değıştlrıni.ştir. 

3 - UstO.ndnğ "yapmak için yık· 
mak IAzıındrr., diye şehrin muhteli! 
ktsrmlartnı yıkmış. bug(]nkil hal bl
rıastnı yapmış, bazı hastanelerin tev
sllne başlamış faknt eserlerini ta· 
mamlıyamamw..Jr. 

- Vali ve ReledlY\! Refsf Ldtft 
Kırdar tstanbula en buhranb zaman· 
da gelmiş, ~e başlamıısmdan altı ay 
sonra harp başlaml11 olmasına rat
men. hem daha evvel yarnn kabını 
isleri başarmış. hem de akla sıim!· 
yacak !tadat' ktsa uımanda akla sığ· 
mıvacak kadar azametli \ster yap -
mıştır. Bunu anlamak için dtın açıltş 
tarenl va;:>ılan tnl!nfi gezisini st8rmek 
kfıfidlr. LAftan ziyade işe kıymet ve
ren Klrdarıl" mesaisi $<'..hrln lıer tnra• 
fmda her b3kısta görülebilir. Kırd~ 
tnano gezl.<d ne. tn5nfi heykeli ne ts
tanbullularm minnetini knzanm trr. 
İstanbula bir de Kırdar heykeli lA• 
zmı~ Said Kealer 
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HABERLER 1 
* OKONI ŞiRKETi Bolı.enı ılrkctl 

7t Dörd ocll V alı:ıf banma ıuılı:lcdılccclı:tir. 
r et pıya aya verile ek petrol ve bcnuo ıçıo 

te ıaı tan ı ıcsb ı et ese batl•nuı ır 
+ SANAYi SiCiLLi - Şehrım Tıca-

nı Oduı latan ul vı iyetınc aıı o alı: lln· 
re b r aanayı Sıcılli haı rlımaia bıı amıııır. * El>IRNEO PETROL 'l f.V IATI -
E ne, (TAN) - Şehrımı e su yatı sclmıı 
"'" hal a tcvzııne ba laonıııtır. + YENl lLK OKULLA'R - Çorlu, 
(TAN) - Kıuınıza ba lı Vakıflar ve lıfn
marcık köylorlndc biTer ilk okul a,ılması 
karırlaıtrrılmıı ve bu oku tara Efitmcn ta· 

edılml tır. * BiR ÇOCUK AGlR YARALANDI 
or Al nıo kulland iı ıakıı, Beyazıt mc 

da Alı lımlndc bir çocu{ia çarparak a 
l r s r ttc yaral mı t r. + MU iTi.KiR SEYYAR SATICI - 'Rı· 
bt Papa nmındc bır acyvar ıatıcı, bedu
t "" 22 1 raya a dııı bır cıa a 6rı ı nü 
$ ı raya .. ıarken yakalanm 1• mahkemeye 

r. 

1--------------------........ 
İÇKİSİZ SAZ 

Her pazar saat 11 den 19 • kadar 

CAGALOGLU 
Çifte 'Saraylar Bahçesinde 

25 kişilik Bayan ve Baylardan nıiiteşekklJ çifte faıd saz heye. 
tini dinlemek lırsatını kHırmayınız, 

DiKKAT: Program Fevkaladedir. 
AYRICA: Üstat ZURNA EM 1 N 

ve Darbuka HA SAN TA H S t N'dea 
\ıı - Kağıthane ve Oyun havalan dinfiyecekshıiz. 

ı•-KIZILAY CEMIYETl-
u 1\1 U M 1 M E R K E Z t N D EN : 

ATEBRİN SATIŞI 
lstanbul'da Der.omuzda satılmakta olan Atebrinlerin 
anba)aj şekillerile fiatları aşağıda gösterilmiıtlr. 

Lira Kr. 

J, 10 X 15 Atcbrin Komprimetsi şişesi 1 10 

TAN--------------------
5 - 9 - 942 

iNHiSARLAR 
Umum Müdürlüğünden: 

Şi~ hacmi 

CL 

Sofra ıarabı 35 
Sofra prabı 70 

Sofra ıarabı 200 
Sofra ıarabı 340 
Misket prabı 70 

Misket şarabı 200 

1 ıişenin satış fiat1 

Kuruı S. 

43.50 
67 

160 

244 
87 

200 

5 Eylul 942 den itibaren idaremiz mamulltı şa
rapların yeni ıatıı fiatları yukarıda gösterilmiştir. 

Bu fiatlara müdafaa vergisi ve ıişe depozitası 

fahildir. 

INGILIZ KIZ ORTA OKULU 
(Engfish High School For Gırls) 
Kııy!t trıuamelest T/9/942 tarihinden ltibaren Pazarteal 

şembe gOnlerl saat 10 dan 12 ye kadar yapı.lir. 

1 kmıl lmtlhanlan: 
Ort.l okul son sımf hntlhanlan '1/9/1942 aat 10 et.. 
Türkçe imtlhanlan 23/9/942 saat 14 de. 
İng!lizce imtihanları 21/9/942 ve 2219/942 aaat 1 et.. 
Okul 2419/942 Perıe"'b• gDnU açfl•caktır 

Erkek ve Kız • Leyi! ve Nehıırl 

ve Per-

SANKT GEORG 
ALMAN OKULLARI HUSUSi 

Galata, Kart Çmar sokak Tel: Erkek: 42095 - Kız 4049' 
Erkek kmnt: Orta, Lise ve 1•icareı otrulu. 

Kız kısmı: tık, Orta okul ve Ticaret Kurslar!. 
Kayıt: 1 EylOlden itibaren uat 9 - 12 araaınd• 

licmal lmtlha"la": 14 ve 15 l!ylOI 
Tedrlntır. bHl•n"'aat: 18 EvlOI 194' Qarumba ,~ __ ... ____________________ ~ 

TALEBE ALINACAK 
,Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kadir Tunca 

Müstahzaratı 
O. 10 X300 Atef>rin Komprimesi şişesi 21 - .1 

-·-------------·-~ ~-... ------------·' 119 ............................... ... 
Genel Direktörlüğünden 
Yatılı ve parasız olarak Zonguldakta açılını§ bu. 

lunan Maden Başçavuş mektebinin birin'Ci teşrin 1942 
de başlayacak devresi için seçme sınavile talebe alına. 
caktır. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
f nMııarlar mamulitr şl'lcli ve fıcılı hel" nevi Ş.nbrn beher ki. 
tosuna 10 knnıı zam yapılmı!'tn-. Bfüiln satıcılar ellerinde 
me,·cut şarahın şlııe haf"mi Uzerlnde miktnnu rösterlr birer 
hey11nname ile (5 eyl(ıl) bugün saat 13 e kadar ey yakm tnhi. 
11arlar idal'esine hildirmf'leri ilan oluntt'f, , ............. ____ ... _____ , 

MALiYE VEKALETiNDEN 
Maliye Meslek Mekte ine Talebe Alınacak 

MaJiy• meo1ıak mt"k~lne almıca'k tal.-benln 11ecl1mesl fcfn !kine! blT 
dl"fa dah11 yn•ılf ve IÖzlü milsabaka actlm"tır. MüubRltaya ıfrmek için 
17 - 25 yaşıtıda olmak en aşalı ortnmektep ı.h"•lin• bltlrmfe bulunmRk. 
A~ltet"lik C"~ırdı claniar kin askertl~ini yııom" wya Hfr ıebeplerle a
l!kasmr kP.Sm'' olmak earttır, (Tecl11'1" alınma7. ) Yıızıll mü1&baka imti
hanlar! Ankarıcıda Maliye ml!fllek mektebinde, f ,tanbul, ~f'Yhın. 11.mlr; 
Sıvas; Samsun: Buna; Amasya: Zonguldak; Tokat, Ordu. Erzincan. Blle
clk; Çankın: Kır""hlr: Canakkale; Tekirdağ; Krrklıırcll; Bolu Defterdar· 
hklıırtnda ıo Evlt'.\I fl42 tarihinde yapılacaktır. 

Kızılay Deposu Direktörlüğünden : 
Şehrimidn muhtelif smtlerinde bulunan &§ağıda 

iıim 've adresleri yazılı bayilerd~ 

Oyun Kağıtlarının 
52 lik bir deıteıd 230 kuruıa 1atılmaktad1r. 

etRtNct LfSTE: 

BEYOOLU 

•• ,, .. 
ŞİŞLİ 

,, 

Hüseyin Zekeriya _ Büyük Parmakkapı 
No. 80,82 
Angelidis . lstiklil caddesi No. 299 
Hayık • Saray S•neması karşısında No. 175 
Mithat Sargın • ·Tarlabaşı cad. No. 26 
Hasan Şahin • Pangaltı • Ergenekon cad. 
No. 123 1 
Zekeriya Ozel . HalAskar Gazi cad. No. 3·;1 

Bu tekiıik mektebin biri ameli diğeri nazari olmü 
üzere iki sömestre ayrılmış, üç senelik tahsili vardır. 
Ameli devrede talebe madenlerdeki kazancı ile geçinir 
ve kendilerine birinci, ikinci sınıf ameli devrelerinde 
100 kuruş, üçüncü sınıf ameli devresinde 120 kuruı yev .. 
miye verilir. . 

A~ğıdaki şartlan haiz olan isteklilerin nihayet 
2.1 eylôl 1942 akşamına kadar Zonguldak Maden Tek. 
nisycn Mektebi Müdürlüğiine '\'esikalarile bizzat müra. 
tıaatları lüzumu ilin olunur. 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve TürlE 
ırkından olmak, 

-Öksürük Şunıbu 

Talip olnnl:ı.rtn imtihan gününe kadar Ankıırada MaUn me1elt melt 
tebfne v,, vllA~·etlPrcle isimleri sayılan Detterd:ıır!tltlara l'\'\Qracaatlan 11-
srmda-. .~nkıırRda kra~ kararla~tınlın ıllılO inıt!hın ıtilnll 15 EylQJ IH2 
den 2S E,11Cıl 942 ye alm.mtetır. 

Mekteblrı tahıil mOddett iki yrldtr Talebi! •ı-ırteı:ıte yıtar. Aync,. 
ıa,elerlne mukııbıl <'rtamelttep menmlarma ayda kt'!llntisfı: 4(' ve ll~e mf'· 
:nınlartna 45 J!ra ver!llr Mektebi muvaffakıyetıe bltfr,..,lf!Tden f'rlôımek
teo mezunlıın 20 lira. hııe mezunlan 25 llnı maıtt~ memurıyetll?re tavtr> 

1 MAÇKA 

1 

GALATA 
SİRKECİ 

Ali Uzun _ Teşvikiye cad. No. 92 5 
Hılmi Elemen • Köprübaşı No. 37 
İsmail Akkaya - Bahçekapı tramvay durak 

2 - Doğruluk kağıdı gödermek "1941 - 1942 
ders yılı mezunlarile halen mektep talebesi olanlardan 
bu belge aranmaz,, 

3 - Bulaşıcı hastalıklarla malfıl olmamak, bün
yeıd maden ocaklannda ameli çalışmaya müsait bulun. 
mak "sağlık muayenesi Zongııldakta yapılacaktll',. 

s(lrQk ve nefes dırhtı, bol· 
aca ve kızamık 6bürükleri 

ıcın pek tesirli lllçtır. 

olunurlar. 17'-"8\ f940!\\ 

Yüksek Öğretmen Oku!u Miidürlüiünclen 
ı - Uaııl..-. &JTetmeıa y.tlJttTen olrulumuH ,-.nl den 7dı lel1' tm

tfhıın la talebe ıtlfnıtl'llktrr Okulumuz t>Aram Tettltdtr. Kıı•'t muınneteaf 
1 Eylt'.Hde b11slar ve 7 lftrfncıtf!1rln akıammA kadar dıavııım 'f'der. 

2 - Kabul lmt!banına ıtrebllmek için aaaltıi~ki \•uıfiart halı olmak 
ıarttır: 

a) rork vatandası olmak; 
b) 25 •a:!mı bltırmemlı olmak: 
c) I.Jse olgunluk lmtlhınmt bapnnıs "1ılunma'r. 
c) Öf!'t'tmenllle M\!ft!l olarak bir ıakatlttı olmamııık. 
3 - lıtekllıerln okula a••tıdakl evrak 11• müracaat etmeleri 11· 

zrmdır: 
1) Dtl,.tce; 2' Nllfua klitfdr. il Llle btttrme n oJ.ıunluk dlplomala

n; 4) •fi kUTd• !J) 4 &xe bOy01t10kte 8 tototraf 
4 - tmtlhanlara il Blrfnclte,rlnde beslanıc11kttr. P'aılı matdmat at-

mak ı!lf"1"nı,., ; .. """='''' mnrııc-ıı:ııt1a'1 107.tımu tlAn (llumır tlll'lll' 

Oniversite 
Yapılacak ı,ıer 

A. E. P. Komisyonundan 
t.ııuha"'"'•" 

b11dell 
Llrı 

23281 

Teminatı 

Lira 

1747 
---·---
17.IX.1942 Pereembe 
aOnO saat ıs de 

UcilncO iç hııı;talıklan 

klin!Jine 32 kalem ma
denJ eşya 
ücUncil iç hı;stnlrkl&rt 20585 1544 1'7.lX.1942 Pe11embe 
kliniğine 25 kalem tah- ıu.1ö aHt 15,30 da 

ta eşya 
Yukarıda yazılı iki le Üniversite Rekt!Srlült ~lnaamdı kapalı lllrfla 

eksiltmeye knn• lmustur. lstekliler teklif zarflarını ihale ıOnfi ıut 14 de 
Rektörluje v.:rnııı <.'lmalı;n Liıte ve eartname Hektörlükte f6r010r, 

• (9271 ) 

·--LW--• SABAÇBANEBAŞI HORHOR CADI ''ESİNDE: HUSUSi 

Kız. Erkek 
Ana • tik HAYRİYE LİSELERİ V•hh. Y•hıaa 

orta. Uııe 

ralebe kaydına devam olunmaktadır. Eski talebenin taksitlerini yatırarak 'kayıtlarım yenileme. 
eri liumdır. Müracaat her gun 10 can 17 ye kadardır. Ecnebi lisanı ilk 11ntflardan başlar ~ 

'••••• Gündüzlü t:J.:ue ~ktetin ~uausi vesaitiyle nakledilir. Telefon: 2053' 44•••• r 
•-------·•~işantaşı, Çınar Caddesi, Hususi 4--------.. 

SiSLi TERAKKi LiSESi 
' Ana, llk, Orta ve LIBe - Yatıh, Yatısız - Kız, Erkek 

T~lebe kayıt işlerıne her gün 9 dan 17 ye kadar bakılır. falebemize ders saatlerine ilAveten 
' ücretsiz yabancr dil kurlan açılacaktır. Telefon: 80547 

M uha:nmen 
kTyn,.,d 
L, K. 

283 

218 
111 

3R 
1345 

24 
20 

33 
60 

Kadıköy .. Vakıflar Direktörlüğü İlcinlan 

Muvakkat 
temlnıtı 

L. K. 

21 

111 
8 

2 
100 

26 

37 
34 

88 
92 

\el'l'ltl 

lıküd~ 

• 
"' 

• 
" 

Mahallffl IOKAGI 

SelAml Ali Killha1' 

tcadfye c:m. bakkal 
Seltrni Ali Setar~ 

A tlkvRlde A bı1t't c.'ede 
MOrat Reis Sıl~l.tar bahc;e 

No. ıu 

Eski Yeni 
o 31 

'11 
iti 88 

37 
H 

57 
87 

C 1 N 1 1 

2 odalı ahfap ba>ı
ceU n 

• .. 
Takrfbe IO metre 
murabbaı ananm 
tamımı 

• • 80 
Ah!ap bahçeli evin 
tliJT'•mı 

Yukarıh <'mi ve mevkileri ya:rılr gayri m•nkullerln rnOlk"yetl pegin pııra ile sııtılnııık üzere on beı ıtırı 
rnnddetle t ıı tt va çıkar lmı~tır, ihaleleri 21,IUH2 Paurtesı ıunu aaat H dedtr. hlekj lf'rin Müdllrliik 
Akarat kal .nıne m r .. c:aatlan. (Hl'J) 

yeri No. 49/1 
HRydar Kmraca • Ankara cad. No. 138 .. . 

BEYAZİT Kazım Adamo~lu • Efkif sokağı köşesi No 
23 Çenberlitaş. 
Hacı Zülfikar • Çarşıkapı Yeniçcr1 cad .. 
No. 68 

" ıı.Nn Qallı • la Benkaaı )'anı No 143 
" Kazım Şar - Sultancıhmet parkı karsısında 

fATIH Haydar Kılıç . tramvay caddesi No. 5 
KUMKAPI Fatma Erğentek • istasyon cad. No. 2 
o\KSARA Y Ali Aksoy • Laleli cad. No 248 250 
REŞİKTAŞ Avnı Akçebol • tramvay cad. No. 71 
ORTAKÖY İdris Akcan - Uncu sokak No. 21 
9AKffiKÖY Ali Hoşba' . lstasynn cad. No. 61 
BALAT Saim Gunyüz • Haliç Feneri Müsel p,.., cad 
•rARABYA Hıristo Taliuris - Tarabya cad. No. 96 
KADIKÖY Mehmet Sabri Yeneriz . Pazaryolu No. 86 
HAYDARPAŞA: Şükrü tlçer - Haydarpaşa garı içinde 

4 - İlk mekt<'hi bitirme vesika"'mı gösterme~ 
5 - 18 yaşına 2"İrmiş ve 25 yaşını geçmemi~ bu

lunmak, 
6- ,.uru~ hiiviyet ~üzdanı l'e dört ndct vesika 

foto,ğ'raf ı vennek. 
Rn '!artları haiz olan istf"klilcr 9 !1 cyliil 1942 de ilk 

nknl dfrslf'rinıfen YR7.Jh imHhana tabi tuhı!acaklar ve 
muvaffak ().'a.nlar amPJi !iifı:ıllarına baslamak üzere o. 

,•••&•••z•z.aw1Azswıaw a:twsıuaiı:;cwwwmıwww;;ıısuatRa' 

Türki~fe Canke!sı A. Ş. den 
ERENKÖY : Akile Uyguner • Şaşkınbakkal No. 3 36!i 
RURGOZADA: Yanko Tütiincü 1 Ankar r!,. K \aklı lcre fran s r TPth"nl' 1 C

0

\ 

rfna ., km m lı.,lrtr im rTn "!1"1 ad :ı (' et n 

İkinci ve tam liıte yalunda ayr1ra !lan edilecektir. rıhlnde Rl'k ~!'tt<rma suret yle y pi a trr. 

~--••••••••••••••••••llilll••• # Talıo olanların yevmi mezJı:i\ııia h B n ' rf r,. • ,J D ' 1".J' 'lf,.l'!t>ır.' 

Niıantaı Kız Enstitüsü Müdürlüğünden ' ' 
Yüksek zi .. aat enst;tii~ü ve ter· r fakültesi 

Alınacık .. ya"'" ttev'I ve •v•n Mlı..brt 

Tımak f~llll 2.5><9 X 1.5 eb'adında 11ti domuz 
k•lmdan 41"() ,.det 
Radana fırc;ıısı 9>(6,5 ~b'adındıı 11ıft domur. kılırıcı~:' 60 
Elblııe nrçaııt haUı dmnuz kdı ceviz tahtalı ve 
ci!Ab 
Un ııüpüm1e fm'a.ct hr.Ji• kd 
Tahta fırcuı Avrupa otundan kısa t~llı 

rç:ıbl. b~11k. l.:a,ıkl 

~n 

100 

Muh•m"'en 
bıdell 

!HOOO 
210.00 

787.!10 
8(1.00 
35.00 

14~2 50 

MaPlf kroın R.B. Rostlrl marb yeWı•!'lr e•tal bıçıık 'il', 

k11111ı ~o taıctm 1800.00 .. 
" • 
" 

" • .. 
.. 

• 
• .. 
• 

Y@melt 1'en't!! tııknnı: 

• yem·, " • " 80 
" Servlı " • • 31 
" Balık " ve bıçatı ~r 

•. .. tevil" • • 10 

• 
" .. 

1880 00 
809.00 

1098.50 

480,00 

5856.50 

Bhf'r takrmı (81) ı:ıar~dan ibaret porselen servlt 
talcımt 30 blnm !780,nO 

Müfredıtı ı 

24 
' 12 

12 
4 
4 
t 
ı 
ı 

yf'mM tıınatı 

Ç•nb• " 
M-v• " 
~ılatı " 
J<a:rtk ıervıı 
F.1ml~kltl 

Tuıluk 
Çorbalık 

tabatt 

il . . . . 
Mşantaşı Kn E:-ıstıti\sO MQdQr1ütonden: 

Yukarıda mfll:br "" vaıtflan yaub eva puartıkla utm almacık
tır. Puırllk Eylöl 1W2 8 tnct San 1'(1n6 ıaat 15 dt' Ytıkaek Mektepler 

Muhallplıll bJnulnda toplanan alım aabm komls)'onu tarafından yapı
lacaktır. ~tıtınmen bec!eller her blem 91Yanrı bfzıtlarmda ı&terll
ml,ıir. Ar.ı ayrı yapılacak teklJller kabul olunur 

latektllft vermeyi kabul '" taabhOt ldecekle!i levuımtn muham
men bedeli (ızerlnden yattrdıklan pannın tenu.,at makbtulan ve Tica
ret Odaaıo.m 1942 yı;ma alt vesaiki ile beltf ınn ve nııf'.e komisyona 
müracaatbn, (t9IMI) 

tJablp n Nefdyat Mldtlril: Ralli L6tfl IMnlhetı 
Guetedlik ·ve Nepl,at T. L. Ş. TAN Matbua 

aske'9İ k•sm n·"' •·avit v l{cbu1 şart arr 
1 - Ankan \'ük•ek 7.ır nt Enst"tfüıO Vete11ner Fak:llltesı Aıkert 

lrrsmfna bu yıl sivil tr.m devreli liselerden iyi ve pek ivl c!e?·ecede mezun 
olan ve ol~1Jnlu ıt imtihar.larınJ \•ermls olmak şartıyle talebe kabul edl• 
lecektir. f "!ekliıerin aşağıdaki şartları haiz olmcısı IAztmdrr: 

A - Tü:·k ye Cilrrıhurlvetl tebaasınlan bulunmak• 
B - Yası 18 - 2~ olmak (22 ıiahlldlr.) 
C - Red"ıı tr~ekkOllerl ve sıhhat' ordud:ı ve her iklimde faal htz.. 

rnete mfiı;aı~ rıl rı:til rekaketi olanlar .ılınmaz.) 
D - T • ıtıt"keH. ohlAkı ku~rsuz ve seciyesi satlam olma1,, 
f: - Aı'f' • n h ~ bir fena hal ve '6hret1 olmamak (bunun icln c!e 

• hıtıt ves ki' ı ıhraz etmek) 
2 - lsteklllerln müracıat t.stldalarma IU veııfkalarI bağlamalan il• 

umdır: -
A - Nilruıı cll7.dan. veya musaddak sureti; 
B - Sıhhati hakkında tam te,ekkfillO Asker! hastııhane raporu ft 

"191 klıtfdı: 

C - ı, Si" mezuniyet ve olgunluk sahadetnamesi \•eya tasdllclJ suret "'! 

D - Okulll ı.lnd~ takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları al;. 
oul ettltt tıa!\.kında \•elııinla ve tencUslnJn uote•llkten taııdlkll taahhot 
•~edt Tale~ okulda"!l istifa etmek isterse okulca tahakkuk ettlrflecek 
masratlan bırden verir ve bu et. taahhot ıenedlne kaydelllir. 

E - Sn'ah. uyurken gezen, sidikli, baytlma ve çU'pmman mGpte1l 
:>lmadılf bakkırıdıt velilerinin noterUkten tasdikli taahhütnameleri,. (Bu 
Cibl b11taıtlclardıın bfrt ile olrula rtrml!'Zden eYVel malal olduktan sonra• 
dan anJaı;ılııınlar okuldan çıkartılır ve okul masrafları ~elllerine Gcletillr," 

a - ··~k1ller bulunduktan mahallerdeld As. s. lerlne istida De mil· 
racaat ede..,..kler ve su~lerlnce ikinci maddede blldirnen evrak! ikmal 
ettikten sonr• Ankıtrala YOkttk Ziraat !nstftOsO Veteriner Faktilteal 
~ııkert Talebe AnıJlrU!me gönderfleceırttr. MQracaat müddeti EyldlOu 25 
ne kadardU'. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4 - rnruı. kaytt ve kabul phadetname le~leri.ne ve mOraeut ... 
ra~na ıttr!dlr f stek\ı adedi tamam olunca kayıt isleri kapanır ve kabul 
edilenlere mllrırıı.,t ı-ttfklrr1 a.ı:kf'T'lfk ı;ubf'lf'ı1Tle h'bl1eat -vıın1lır (8!198) 

lstanbul Deniz ~ omutanhğ~ndan 
Yap (32) den fasıp olmamak Ozere yedek subaylardan tabul lmtl• 

b.anmda mııvaff•k olmılardan 7fnnı.I denlzordus!l tçtn besal) n muam.ı. 
metnuru yetieUrllme1ıt Ozere almacakt!l'. 

tf ly14J 942 tarfb1ne lı:adar mtıracaat . .!!f~ 'hthıdır, 
t.tekUterfD kav!t ft kabul .. rtıan h~ mab'lmat alma1r ... 

ıtomutanblJmtza mflra«"Utlan. (1121) 

Münakalat Vekaleti 
t~!etme , ,,.,,,._ 

Kaı:ıtan, çar'kc:ı. , tör v:ı T gem atııtc:i a ktır, Matt p e-
rattı haiz ol. nlaı ın Gal t da İd e merluindeki &ıı EnspektörlU e mil• 
racaatları flfın olunur (9599) 


