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Fiyat · Kontrolları 
Ellerinde Çeltik, Pirinç, Zeytinyağı Bulunduranlar 
Bunların Miktarını Gösterir Bir Beyanname 

Verecekler • Gelecek Mallar da Bildirilecek 

Vali, dün gazete dJerle göriişiirken 

Vali ve beledive reisi Lfıtfi 
Kırdar son günl~rde piyasada 
teftişlerde bulunmuş, muhtelif 
gıda maddeleri üzerinde büyük 
mikyasta iş yapan tacirleri top. 
layarak görüşmeler yapmıştır. 
Bu teftiş ve temaslar neticesinde 
vali ve belediye reisi alınması 
lüzumlu olan tedbirleri tesbit e.. 
derek, fiyatı ucuzlatıcı kararlara 
vasıl olmuştur. 

Bu karar ve tedbirler hakkın
da dün malumatına müracaat et. 
tiğimiz salahiyetli bir zat bir mU

harririmize şu beyanatta bulun .. 
muştur: 

"Gıda maddeleri piyasasında 
hakinı rol oynıyan bütün serma. 
yeli müesseselerin ve bugünlerde 
bilhassa zeytinyağı ve pirinç işi 
i.tzerinde çalışan ticarethanelerin 
defterleri, muhabereleri ve he. 
sapları üzerinde tetkikler icrasın 

lngiliz kiHl.ür hirJiği tarafın-, 
dan hazırlanan ftograf sergisi dün 
Eminönii halkevinde merasimle 
açılmıştır. Bu sergide lngiltere. 
deki Uni\'ersiteforle ilk okullara 
ve tarihi ki.iltür miiesscselerine 
ait birçok fotograflar vardır. Ser. 
g;nin açılma töre-n\nde Halkevi 
Reisi ve lngiliz kültür heyeti re. 
isi birer nu{uk söylemişler, \'al·~ 
kordelayı keserek sergiyi açını~ 
ve müteakiben de davetlilere 
bir çay ziyafeti verilmiştir. Ser
~. üç hafta a<:ık huhmdurulacak, 
bir a;\' sonra rla aynı eserler Bur. 
sada gösterilecektir. Yukarıki re
ı.in"' e serginin a<;ılı<jına ait 
intibaı görüyorı.unuz. Tafsilat 2 
n<"İ sahifemi7.dedir. l:?f" Devamı Sa. 2. Sü. 4. 
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SOVYET TEBLiGi 

Stalingrat'ta 

Almanlar2 
Sokağı 

Daha Aldı 

l11Z~1~19'-1~11i4:lıtal 
Berline Göre 

S~alingrat'ın Zapt. İçin 
Acele Edilmiyecek 

--o-

Şiddetli Bir Kacs Almanlar Şehirdeki Şiddetli Muharebele"'e 

Yeni D.ünya 
Ye 
Münakaşaları 

r ........... . Milli Şef imiz 
Hücum Zayiatla Dair Uzun Tafsilat Veriyor _ 

--······"\ Geri Püskürtütdü llmen'de 5 Rus Tümeni Bozguna Uğratıldı 

i 
Moskova, 9 (A.A.) - Bugünkü A~kara, 9 (Radyo Gazetesi) -ınizonlariyle beraber tahrip etınış 

Stalıngratta Almanlar 2 • 3 so- ler ve bir miktar esir almışlar • 
Sovyet tebliğinde deniliyor ki: kak daha işgal ederek biraz da. dır. 

K 1 B 
· . ı 8 ilkteşrin gecesi, kıtalarımız ha ilerlemişlerdir. Ilmen gölünün docu cenub :ın 

Dünyanın bugün içinde bulundu
ğu, harple tasfiyesine çalıştığı 
billıranın klikil '!iktisadidir. Yeni 
idünyanın nasıl kurulacağı hakkın

da münakaşalar devam ederken. 
eski dünyanYn içinde bulunduğu 
bu. buhrandan nasıl kurtulacağı 

hakkında münakaşaya iştirak eden 
<levlet adam1arı tarafından ortaya 
ıuüsbet hiçbir şekil konmuş değil
rur, Atlantik beyannamesi, arasıra 
söy]enen nutuklar 1914 harbinin 
sonundaki nutuklar, vıltler ve mu
ahedeler kadar mi.iphem ve alasti
ktdir. • .. • , • 

urtu uş ayramı. DAlayısile lstanbul ~~a~~ş~:~ı:eç~:;:~~şl~~~~~'g!~: .. Berlinden verilen .bir ~a?ere da kara ordusuna ;ensup kr: a: 
~ _ gore, Alma.nlar şehrın harıcınde lar, hücum kıtalan ve hava ordu-

ki cephelerde esaslı deği:}iklik t b kt d v 1 ·' • cenup an ır ?O a an o gaya larma mensup müfrezeler, tavya. .. Ha 1 kına 11 t ·ıf atta Bulundu 1 yoktur. :armak suretıyıe hedefe vanıcıı. re te~killerinin kuvvetli dest .. k. 
Sovyetler şelrrill bir gına ve şehrin zaptı husu:mda !emesiyle günlerce devam cdon 

Milli Şef ismet Inönii, Istanbulun kurtulus .. * ı 
'bay:mnu münnsebeti.vlc kendilerine göndP.ri~ Btiyük Millet Meclisi Reisi Abdiilhalik f 
len minnet ''e bağlılık telgraflarına cevap ola. Renda da, şu telgrafla ınukahe1edc bulunmu~. 

varoşundan çekildi acele e?ilmiyeceğine i§are~ edil- ~iddetli savaşlar yaptıktan sonra 
Moskova, 9 (A.A. - Sovyetler mektedır. Bu h~ber dogru ıse Al- önemli cevreler işgal etmisler, 5 

Stalingrat sokaklannda 50 tank manları~ st.alıngradı almaktan Sovyet tü!lleniyle 2 silahendaz h.. 
kullanan Almanların hücumunu vaz geçtıklerı anlasılmaktadır. vasını bozguna uğratmışl ar v<"ya 

rak şu telgrafı gönde-nnişlerdir: tur: f 

"Asil duygularından mütehassis olduğum "lstanbulun kurtuluş bayraml mlinasebe. , 
geri püskürtmüşlerdir. Fakat Sov Alma1l resmi tebliği imha etmişlerdir. 
yetler i !fcı varoşlarından birinı Berlin, 9 (A.A.) _ Alınan or. t 'W Devamı Sa. 2. Sü. 7 

sayın lstanbul halkına te~ekkür eder, ~üzel Is. tiyle gösteırilen içten duygulara teşekkür eder 
tan bulun uzun kurtuluş yıldönünıünü kutla- saygılanmı sunarmı." 
rım.,. ' T~ B. M. :M. Reisi 

iSMET INONU A. RENDA 

--~··················· .... ·························-······················..J 
ın 

Dünyanın bugün içinde bu. 
lunduğu, harple tasfiyesi.. 

ne çalıştığı buhranın kökü iktı.. 
Eadidir. Sanayi inkilabından son 
:ra inkişaf eden kapitalizm, son 
:merhalesinde emperyalizı:rn safha 
sına girdi. Kapitalizmin esas un. 
surları emtea istihSfli, ve serbest 
:rekabetti. Fakat tekamül seyrin.. 
de serbest rekabet, inhisarlara 
inkilap etti. Halbuki inhisar, ser 
best rekabetin tam zıddıdır. in-

Şimdi Almanlar 
İngilizleri 

Tehdide Başladı 
hisar devrine girince büyük is. M k b I db I 
tihsal, küçük istihsalin yerini aL u a i T e İr O arak Alman Esirleri Zincire 
dı. Istihsal ile mali sermaye ara. v ' k Ol u·· M" ı· F ' s d sında öyle bir zıddiyet meydana uru aca ursa' ç ıs 1 az a ayı a 
geldiki, inhisara giden kapitalizm ı· ·ı· E • • K J V J k 
tröst, kartel, sendikalar halinde ngı iZ Sinne e epçe Uru aca 
büyük sermaye terakil:mleriyle ·-::ı Berlin, 9 (A.A.) - "Alman teb 
küçük istihsale inkişaf imkam bı. r ... , 1 Hği" Dieppe sahilinde ve Sark 
ı-akmadı. lnhisar serbest reka. I adasında Alman harp esi:lerinin 
betten doğduğu halde, serbest N 0 rve l! ·+ ~ zencire vurulması üzerine mu:ca. 
rekabeti tamamiyle kaldıramadığı ~ ~ bil tedbirler alındığını budiren 
için birçok halledemediği zıddi. • 3 ilk.teşrin 1942 tarihli Alınan or-
yetlere, çarpışmalara, mücadele. Tevk ıf ı er duları başk~ancı_~nıığı t~ollğin_e 
lere yol açtı. 1 cevaben Ingılız hükfımetı, zencı.. 

Cemiyetler bu devre geçtikten v re vurulmamış Alman harp esir. 
60nra, büyük tröstlerin, teraküm ç o CJ al ı y o r lerinin ifadelerini ileri sürerek 
eden sanayi sermayesinin ve ma. : • : dolambaçlı yollara sapmış ve 
li sermayenin işletilmesi için ha. ! ' harp meydanında tutulan es rle-
l'iç pazarlar ve ham madde kay. • __,.- rin zencire vurulmasını tasvip et_ 
nakları bulmak ihtiyacını duydu. O • k 1 d 3 n:ıediğini ve etmiyeceğini 5öyle.. 
Bu ihtiyaç sömürgeler ele geçir. anımar a a aa miştir. 
rnek için kanlı mücadelelere gi. Nümayişler Oldu, Britanya hükumeti, !ngili-ıhar-
ı-işen emperyalizmi doğurdu. biye nazırlığının geçmişteki ve 

Müstemlekeler taksim edildik- Halka Ateş Açıldı şimdiki riyakar sözlerine rağmen 
ten sonra, mütemadiyen inkişaf Alman harp esirlerinin huşunetli? 
etmekte olan inhisarcı sermaye Stokholm, 9 (A.A.) - Oslodan zı.mcire vurulduğu keyfiyetini 
hesabına, bu defa kendilerine re- resmen bildirildiğine göre, husu. kabul etmemiştir. Binaen:ı.leyh 
kabet edemiyen, sanayi itibariy. si mahkeme bugün Trondheim'de D!t:ppe'de esir edilen 107 Ingılız 
le geri kalmış milletleri, {mede.. yeniden 10 kisinin idamına karar subayı ile 1269 lngiliz .erba~ı ve 
niyet getireceğiz iddiasiyle) pay: v~rmştir. Mahkfımlardan biri~ erı 8 ilkteşrin günü öğ1e vakti 
Iaştılar. Bu suretle büyük sanayı nın cezası, ~~nçw olmas~ dol~yı~ı- bağlanmışlar ve bu tedbıri ıcap 
devletleri birbirlerinin müstem. l~ l5 ~~ne kurege tahv~l edılmıŞ- et tiren sebepten, daha evvel ma
lekelerini harplerle almağa · ·~p, tır. Dıger dokuz mahkum derhal 'ııınattar edilmislerdlr. As~~rı 
repollerden kendi ~.Bra . m_ ~~unmuştur. Maznunlardan papaslar, sıhhiye 'efradı, yarıılılar 
sanayi ve istihsal i~~i3,ıe. · i\i·. ışı serbest bırakılmıştır. ve hastalar bağlanmamışlardır. 
him noktaları ilaveye ~Şiadflar. ~ . B~ hus.us~a. neşr~dilen tebli~<le . g tlkteşrin akşaroı Britanya harbi· * * ~ .;.-İ'.ıJi! : "f:a~rlli edıldığıne gore, mahkum ye nazırhiı ıo tJkteşrin ıcünü öğleöen 

C
emiyetlerin tekbtµlı~ edilen 'bu ?n kişi bazı baltalama itibaren ayni mikdarda Alman harp e 
rinde kapitalizm emperya. hareketlerınde kullanılmtş olan sirirıC> ayni mikdarda Alman harp elli• 

lizm safhaı:ıma geçişini beş safbf patlayıcı madd
1

eledr taTşımb1~ı~dla zan rine kelepçe ve prania vurulacağını 
-t 1 d bı·ı · rı'z• altına alınmış ar ı e J<r e ne- bı.ldı' rmi ştı'r. Eg" er bu yapılacak o!ıı-sa. 

içinde mu a ea e e ı . . d' b. "t·· b"'·ı ..ı 
1 

_ lktısadi hayatta en mü. tice olarak şım ı ~ ~n o ~"·~e Alman ordula rı başkomutanlığı ıo 
him rolü oynıyan istihsal ve tek. sükUııetin avdet ett8ığı k2ay5d.~d5ıl. tıı.teşrin günü öğleden itibaren Uı; 

/tiiJ: DcYamı Sa. 2. Sü. 3. D3r. Devamı a. . u. • l:lf!: Devamı Sa. 2. Sü. 2. 

HARP SONU 
Avrupasında 

TÜRKiYE --
AlmanMaslalıatgüzarı 

Dr. Kro11 
Bir Nutuk 

Dün 
Söyledi 

"Müttehit ve Sülhperver 
Bir Avrupa, Müstakil ve 
Kuvvetli Bir Türkiyenin 
Mevcudiyeti ile Kaimdir .. 

İstanbul 9 (N.P.P ajansı bildi. 
riyor) - Alınanların hasad bay
ramı münasebetiyle dün aksam 
tstanbul Alman konsolosluğunda 
yapılan törende, Alman büyük eJ. 
çiliği maslahatgüzarı elçi Or. 
Kroll bir nutuk söyliyerek Türk • 
Alman münasebetlerinden de bah 
setmiş ve demiştir ki: 

"Hepimiz, Almanya ile misafir 
bulunduğumuz bu memleket ara. 
sında cari olan dostluğun, ki mü
nasebetlerimiz bircok senelerden 
beri bu kadar dostane olmamıştır. 
Her iki taraf için daha faydalı 
ve daha müsmir olmasına elbir. 
!iğiyle çaltşmalıyı~. Türk milleti. 
nin ve Türkiye sıyasetinin hede. 
finin sulhperver, müttehit ve her 
türlü ecnebi tesirlerden tecrlt e. 
dilmiş bir Avrupanın meydan:ı 

gelmes ı olduğunu uzun tecrübe • 
lerimiwen biliyoruz. L§kin Tiirk 
dbstlarnnızıda bizim telakki etti. 
ğim.iz böyle bir Avrupanın ancak 
en 'kuvvetli ve müstakil bir Tür. 
kiyenin mevcudiyetiyle kabil ol.. 
duğu kanaatinde olduğumuzu bi. 
lirler. Ve bu Türkiye harpten 
sonra da dünyada tarihi ve şanlı 
yerini muhafaza edecektir: 

kif:f' Devamı Sa. 2. Sü. 6. duları başkumandanlığı Kafkas Gazetecilerimiz Kanada 
da Hararetle Karşılandı 

bölgesinde hücum kıtalarının or. 
,manlarda ~iddetli savaşlardan son 
ra yeniden bazı tepeleri aldıkla· Londra, 9 (Radyo, 19.45) -

Amerikadan Kanadaya giden 
Türk gazetecileri Ot tavada hara. 
retle karşılanmışlardır. Şe:refleri. 
ne büyük hava gösterileri yapıl. 
mış ve gazeteciler geceyi Kana
da umumi valisinin konağında 
geçirmişlerdir. 

rını bildirmektedir. 
Don cephesinde Rumen ve J_ 

talyan kıtalan düşman taarruz. 
tarını püskürtmüşlerdir. 

Cephenin merkez kesiminde 
hücum kıtaları birçok zırhlı is. 
tihkamı ve top mevzilerini gar-

S. WELLES 

S. WELLES 
İkinciCephe 
Açılmasına 
Taraftar 

Nazır "Hitler Ordusuna 
Yeni Bir Cephede 
Çarpıımak İmkcinı 
Verilmelidir.. Ded·i 

Bostan, 9 (A.A.) - Harici tica
ret milli kongresinde beyanatta 
bulunan Sumner Welles, beynel. 
milel ticarete büyük bir serbest. 
lik temini için takip edilmesi ıa. 
zım gelen siyaset hakkmda i~a
hat vermiştir. Welles, Birleşık 
.~ meri.kanm geçen harbin sonun. 
danberi takip ettiği infiratçılığm 
acı meyvalarmı topladıklarıru söy 
lemiştir. . 

Arjantin ve Şili'nin mıhvcr _?-· 
janlarmın karanlık işler yapınaga 
devam etmelerine mani olacak. 
larnu ümit ettiğini söyliyen Wd-

l:lff". Devamı Sa. 2. Sü. 1 

1 Günler Geçerken J 
Pırtllar Karşısında Heyecan 
RE Fi K 
HA Lt D 

Uzun süren' harbin bir cilvesi de şu: "Kı.. 
tık kıyafet, sıçanlara ziyafet" sözüne uy. 

gun, eski püskü, hatta lime lime elbiseli bir ı:da
mın değeri şaşılacak derecede yüksektir; bit pa. 

K A R Ay :Darma gidip soyı.;nuverdi, mi, o pırtılar, hem de 
klpantn elinde kalmak şartile su içinde yüz pa. 

jpel eder Zira, yerinden işit1ık.lerime göre yırtık pırtık bir ı.._ 
kım erkek esvabı elli liraya kapışılıyormuş... Demek ki giyim 
kuşam hususunda oldukça iyi derecede bulunan birini -Bor
salino şapkası, Dorıneuil kumaşından elbisesi, Bally markalı 
ayakkapları, halis poplinden gömleği ile- sokağa atsanız iki, 
üç yüz lira ediyor. Hele sırtında paltosu da varsa dört yüze aL 
maktan çekınıneyiniz ... Bu işten kolaycacık 50 kağıtlık bir kar 
çıkarabilirsiniz! 

Onun içindir ki öyleleri şimdi yolda giderken cebindeki 
cüzdanı tıka basa dolu kalantur bir adam gibi kaldırımlara 
kuvvetle, . güvenle basar:~ııler; bir lokantada, gazinoda, i.çkili 
kahvede yaptxkları masrafa paralarının yetişmemesinden kor. 
kuya diişmiyebilirler. Yerine ve borca göre bir şapka, '!lir ce. 
ket, nihayet. bir palto, bir cins çekden farksızdır. Patm bile 
haber alınadan garsonla, beş ~şağı, beş yukarı pekala uyuşabi .. 
lirsiniz; üstelik bahşişi de fazlasiyle içinden çıkar? 

Eskinin en çok rağbette olduğu bir devirdeyiz. Bir zaman. 
lar evimizde bulunan stil ve antika eşyaya göğsümüz kabara 
kabara, övüne sevin~. sevgi ile bakar, hepsini ayn ayn seyirden 
ve seyrettirmekten zevk duyardık. Bugün onlara kıymetli bir 
seri daha eklendi: önceleri yamrulaşmış kunduralar, pantalon.. 
!arının arkalan incelmiş elbise takımları, havi dökülmüş \'C 

rengi atmış pardesüler, uzamış ve sarkmış yün yelekler, modası 
geçmiş gömlekler ... Geçen gün -kış hazırlığı münasebetiyle 
dolaplar ve sandıklar açılınca- bu gibi gözden düşmüş şeyleri 
adeta hırsla gözden geçirdim; .hepsi de yeniden gözüme girdi.. 
ler. Daha berbat ciheti beni bır takım projelere bile sevketli .. 
ler. ''Şunu satarım, dedim, berikini icabederse tornistan ettı.ri. 
rim, iskarpinlere gizli pençe vurdururum, yün yeleğı sökti.m ir, 
yıkatır. tekrar ördiirürüm.'' kıymetlerini bilmeden, yıllarca on. 
ce, şuna buna dağıttıklarıma karşı pişmanhk duydum. elderı çı. 
karmadık~aruna da memnunluk! ilk defadır ki yüreğmıde mallı 
mülklü bir adamın acaip ateşini hissediyorum ve bunun b il, 
kibar bir heyecan olmadığını da -ancak eski elbiselerin kwınet 
bulduğu harp devrinde- dört buçuk pırtıya bakarak pek ya• 
kından anlıyorum. 
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Um DE ER İhracat Malları 

Yükseliyor 
İngiliz Kültür Birliği. 
Eminonii Halkevinde 
Bir Resim Sergisi Açh 

Ekmek Darhğı 
Başladı 

I" DiKKAT: --, 
Patfıyan Lağım Niçin 
Tamir Edilmiyor 1 No. 132 

- Ge!lr, bana hal:ier verirsin He-
ıı:ıen gideriz ' 

.Faika baş~nı efmişti: 
- Bu, hem ıuı;, hem kolay bir İ1}, 

Ben çahşmasnıa çalı;iırım Ama kar• 
mdaki adamları bilmiyorum ' 
- Yola gelir insanlardır • 
Falltanm neşesi, bize de· geçmişti. 

S~bepsfa giıluyorduk. Apartmanda-ki 
g1r hava uçmuGtu. Ali Nafiz: 

- Kadın, bafka... Diyordu, Kuru 
Şımıı:a oturmamıza benziyor mu 1 
uliıyoruz, konuşuyoruz • 
Genı;; kadın, gece yansına kadar kal 
. tı. Anılırken: 

- Ben, yarın Kadıköye giderim, de 

Yazan: MAHMUT YESAR! 

vermemiye başlamıştı Blzim apartma• 
na postu sermiş gibiydi. Ali Nafiıı.in 

pijamalarını giyor, mutbağa giriyor; 
yemek, meze hıızrrlıyordu. 

Hermineyi aramağı da hatırlıyordu: 
- Bugünlerde Kadıköyüne bir gitıı 

sem,., 
Günlerce bunu söy!emekten yoruldu 

ve kalktı gitti. Akşam, seyahatini an• 
lattı: 

- Hermlne, daha Bağlarbaşında 
imiş, Baflarba~ındaki adresini bilsem, 
hiç durmayıp gideceğim ... Bağlarbaı,ım 
da, ara da bul. 

Bu karanlıkta yürüyüı;, bcn.i üzüyor 
du. Faikaya inanmıyordum. Fatma gc. 
lirse, Falkanın papuç!arı çevrilecekti. 

Ali Nafi~, onu~. sıı1tr_nı okşuyordu: • Halbuki Faika, bol keseden eğlentiye 
- Haydi, ~u 11J1 bltır de, gel. alısmıştı; kendi pansiyonunda aıkıla • 
.- Y~~n .d~ii!se, öbür ciln; nihayet caktı. 
rkaç gu? ıçınde baııarırı~. Siz, akşa• I Ar;ıda bir Ali Nafize açılacak olu
a e\'deıınlz yal.v 
- .Evdey z. . • ~ 
Faıka, akgam, eve yorgun gelmlsti: 
- Bittim, dedi. Blra:ı dinleneyim. 
en epeydir Kadıköyüne geçmemişim. 
kııklarda ııa~ırdım. 
Al' Nafız, ona, rakı ıofı;ıuı hazırlr 

"da: 
- Hayd', btr tane parlat da aklın 

ma gelsin .. 
Faika, kahk:ırhalarla gülüyordu: 
- Yaı;a ağabcyclğlm .. Halden bil• 
ek başka olar. 
Genı;; kadmm halinden, müsbet bir 
tice ile döndüğtlırli sanmryor, bekli• 

ordum. Bir iki kadehten sonra, derin 
r soluk a!dr: 
- Hep birlbtrlne benzlyen sokak -
r .. Biribirine benziyen evler Aradım 

il, taradım .. O civarda ariliıt Her 
ne adında bir kadın oturmuyor A• 
ba, kumpanyadaki ismi başka, ~a • 
"ledeki ismi başka mı? .. İki artist 

vı çaldım. Onlar da Hermineyi tanı• 

ıyorlar. 
Ali Nafiz, iti geniş konufUyordıı: 
- Demek, bugün bulamadml Bir 
ha gldC'fsin. 
- Elbette gideceğim. Ben, bu kadar 
bırakmam. Bugün, acemilik var. Ser 
st r.rıyamadım. Semtin aşajplanru 
anlarını hep ararım. Bazı. CYlerde 

mse bulunmuyor, bazı ev!erde biz • 
,..tçl kız k pıyı açıyor, laf anl::ımı• 

yor. 
Faika, o ı::eoe, içti sarhoş oldu, apart 

manda kaldr. Ali N ıfizle yıldızlan pek 
n51ktı. Evin içinde bir dcği§lklik ol
ğu için ben ile pek yadırgıyordum, 
Genç kadın, iki gün sonra, tekrar 
dıköyc gitm~: akııam döndüğü za 

an yüzü gülüyordu: 
- Bulacağım.,_ Artist Hermitıeyi 
myan bir ev buldum. HeTmİlle, Bağ 
rb~sma bir akrabaStna gitmiı. Ya -
ndcı döner, dfyor:lar. 
Ali Nafiz, ~i~ti: 
- Ba, iyi havadis., Bulacağu,. 
Falkanm geniş ha!i, bana emniyet 

yoröum: 
- l'le denin, Hermineyi bulabilecek 

n,iyiz? 
O. kuvvetle başmı sallıyordu: 
- Bulacağız ... Faika, becerecek, İyi 

t"m!z, doğrusu. Şansımtz varmış 1 
- Amma, biraz uzadı. 
- Bulamayınca, kız ne. yapsın? 
Ali Nafiz, ondan y na ı;ıkyordu; ar"' 

tık dert yanacak kimsem kalmamışh. 
Tiyatrocu'ar, b'r yerde durmuyor, 

hemen turneye çıktyo"lardı. Belki Ce• 
lil '!'ahir, tekrar Analoluya gİtmşl~i. 

Artık, son kararımı vermiştim. Ken 
dim anyacaktım. Hiçbir engel tanımı. 
yacaktrm. Artist1rrln kahvesine uP,ra" 
dım. Tahminim doğru çtktı. Kahveci 
ç:rrağı ensesini kaşıdı: 

- Celil Tahir, dışarıya gideli fü; gün 
oluyor. Adapazarrna mr, yoksa, Eskişe 
bire mi? Vallahi orasrnı bilmiyorum. 

Söyliyecek bir şey yoktu. Eve git • 
tim, bavulumu hazır'adnn. Ali Nafize: 

- Ben, Anadoluya gidiyorum; de • 
dlm. 

- Meraklandı: 
fD!'v:tmr vJ'i:.) 
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1 GLC~ . G,.L, .. H4BEALER 1 
Salomon Adalarında . 

Veni Çarpışmalar 
Uçak Gemilerinden Kalkan Uçaklar 
Beş Japon Gemisini Tahrip Etti 

Vaşington, 9 (A.A.) - Bahriye birçok Japon gemilerinin bulun. 
Nazırlığından dün akşam tebliğ duğunu keşif uçakları haber ver. 
dildiğine göre, uç.ak gemilerin • miştir. Bunun üzerine Amerikan 

den kalkan uçaklarla Şimal Sa. savaş ve bomba uçaklarından 
lomon adalarındaki Japon gemi- mürekkep bir filo, bir tayyare 
leri topluluğuna yapılan hücum- gemisi refakatinde derhal oraya 
da biri ağır kruvazör olmak üze. gitmiştir. 
re beş dı.işman gemisi hasara uğ. Amerikalıların Salomon takım 
ratılınıştır. Bundan başka dört adalarında Japonlara karşı umu.. 
bı.iyük ve iki küçük deniz uça- mi taarruza başladıkları ve Ame. 

ile iki bomba uçağı tahrip ediL rikalıların bu taarruzu Avustu • 
miş, 6 büyük deniz uçağı hasa. ralyalılar tarafından Yeni Gine.. 
ra uğratılmıştır. de yapılan taarruzla bir araya 

Bugenvil adasının cenubunda getirdikleri anlaşılıyor. 

S. WELLES 
llrŞjj" Baştarafı 1 i:nclde 

les, kahramanca müdafaalariyle 
Hitler'in tahminlerini boşa çtka~ 
ran ve müttefiklere böylelikle 
serbest milletlerin zaferini ha. 
zırlamak imkanını veren Ruslar. 
~an sitayişle bahsetmiştir. 

Welles. Birleşik Amerika ile 
dığer müttefik milletlerin Rusla-
a mümkün.olan yardımda bulun. 
maları lazım geldiğini ve Rusla. 
ra yalnız siliıh, mühimmat ve sa. 
ıre gönderilmekle iktifa olunmı· 
yarak işlerine yarayacak şaşırtma 
hareketlerinde de bulunmak ica. 
bettiğini ve Hitler'in emrindeki 
ordulann yeni bir muharebe cep 
besinde çarpışmaları imkanının 
temim zarureti hasıl olduğunu 
c;öylemiştir. '• 

*' 

Şimdi Almanlar 
Tehdide Ba~ladı 
~ Baştarafı 1 incu'e 

misli fazla sayıda 1ngiliz harp esirine 
kelepçe vuracaktır 
Almaıılar vesiTm neşrine 

lıazırlanzyor 
Berlln, 9 (NPD, ajansı bildiriyor)

Hariciye nezaretinde toplanan bU1!\İTJ• 
itil matbuat konferansında İngilizler 
tarafından prangaya vurulan A!man 
esirleri meselesi ve Almarı m:sillenıe 
tedbirleri hakkında sorulan bir !male 
Alman sözcüsü, tng lizlerln hula Al· 
manlar elinde bulunan de!lllerl inklı 
etmekte olduklarını ve açık blr vaz;y"t 
olmaktan ı;;eklndiklc.rinl söylemiştir. 
Sözcü, Alman hlikilmetinin elinde bu• 
lunan evrakı miisbiteyi m hza İngi
lizl~rln harp esirleri hakkındaki mil• 
letlcrarası ahkamını nası1 çlğneöik!"
rini ve İngill:ı: inkarlarının ne olduğu
nu alem egösterme:k jçin neı;retmek 
istiyeceği ümidini j7har etmiştir. 

İthalat Matları da 
Çabuk Getirtilecek 
İhracat taleplerinin azlığına rağ

men. ihracat maddelerinin fiyatları 
da alabildiğine yiiko::elmekledir Ke
ten toh~mu ve susam fiyatlar; 82 -
83 kuruş araı;ındadır. Ayçiçeği dök
me olarak 37 kurusa çıkmıştrr. Kuru 
fasulye. nohut piyasaya çıkarllma
mıştır. Fmdıklardan blr parti 101 -
102 kuruo::tan satılmıştır. Yeni mahsul 
pirinç ancak on beş güne kadar pi
yasaya verilcbilecektlr. Zeytinyağ sa
tışları gevşemiştir. Faknt fiyatlar 
düşmemiştir, 

}frsrr mal alacak 
Mıstr hükümeti memleketimizden 

muhtem maddeler almak i.izere piya
samızda tetkikler yaptırtmı~tır. Mı
sır Maliye Nezaretinden bir miimessll 
~ehrimize getnılştir, Bu zat piyıısalar 
hakkında malumat ıılmııı ve dün An
karayn gitmiştir. Ankararla Ticaret 
Vekilliği fle yapılacak temaslara göre 
Mı:s!ra memleketimizden ihraç edile
cek mallar tesbit edileceği gibi, ihra
catın kliring veya serbest dövizle mi 
yapılacağı Ankara görü§lllelerinden 
soara anlaeılacaktır. 

İthalat malları siiratle 
getirtilecek 

Sivilingrad'da toplanmı!; olan rtha
lat maUarmdan beş yüz vagonluk eş
ya ve muhtelif maddelerin getirilme
sine başlanmıştır. Getirilmekte olan 
mallar derhal sahiplerine teslim edil
mektedir. Bu mnllnrın mümkün oldu
ğu kadar çabuk şehrimize nakli için 
mevcut vagonlar çalt~tırılmakta oldu
ğundan ihracat tacirlerine fnzla va
gon verilememektedir. Macar malla
rını getirmiş olan Maear vagonlarmm 
boşaltılması bittikten sonra bu vagon
lara Macaristana sevkedilecek mallar 
yüklenecektir. Almanyaya, Slovakya 
ve l\!Iacaristana satılmış malların he
men hepsi henüz depolarda bulun
maktadır. Bu mallardan başka İsviç
re için almmtş ihracat maddeleri de 
yüklenml!k üzere sıra beklemektedir. 

Vürıkü topla1ıtı 
Şehrimize gelmiş olan Ticaret Müıı

leşaı-ı Cahit dün Tlcııret Mıntakıı 

müdürlii/!ünde ynpılnn bir toplnnbya 
reislik etmiştir. Toplııntıdn şehrimize 
gelmiş ve getirilecek ithnllit malları
nın ve hükumete geçecek: sı.ıhipsiz 

kalmt~ malların miktar ve clnslerinin 
tesbitl her tevzii hRkkrnrla bnzı esas
lar k:ararlaştırılmıştrr. Öğleden ::;onra 
.kinci bir toplanh yapılmı,:; ve tcı;bil 
edilen tevzi esasları son ~eklini al
mtşhr. 

Altın Fiyatları 

Vali Ofisten Un 
Temin Ettiriyor 

Dün öğleden itibaren muhtelif' fı
rınlarda ekmek bulunamamış ve halk 

İngiliz kiiltlir birliği heyeti Emi-ı ı· •ı• h t• • • " nönü Halkevi salo 1 T d t ·ı· ngı lZ eye l rerRımn lsab:ıhleyln ekmek alırken çok sıkıntı 
· n ar n a ngı ız çekmiştir Ekrn 1 kl ~ b 

kültür müessesesine "t b" r t r cevabi nutku . e { yo ııguna se ep, . . aı ır 0 ogr.~ Toprak Mahsulleri Ofisinin fı:rınll\rtn 
sı;_r~ısı h~:ı:ırlamıştır. Bu sergi dun Bu nutuktan sonra İngiliz kültür verdikleri karneye mukabil un ver-
guzıde hır ~~!abalık kütlesi ö~.ilnde 1 tıPyeti müdürü Miı;tcr Thompson da memesi ve her flrmm blrl<ııç ı;uval 
saat 17 de torenle açılmıştır, Toren- ıtısa bir hitabede bulunm\ış ve de-d d ununu kesmesidir. Ofisin böyle bir 

e Vali LUtfi Kır ar. Pıırtı idare he- rııiştir ki: kesinti ile şehrin ekmek durumunu 
veli Reisi Sunt Havri Ürgüplü örfi "B d ·ı 1 k ı d"" 
fd 

· ' ura a sergı er açı rr erı mem e- ve uzenini bozmasına müsaade et-
are Komut:ını Korgeneral Noyon _ . . · · 

U
.. . 't R kt"' .. p t 

1
• ketımızdekl Halkevmde de sregıler o- miyen Vali, derhal İktisat miidilrüne 

nıversı e e · vru ro esör Cemi · 1 BU 
1 

d"~ k··ıı·· . 
1 

luyor, konferanslar verıliyor M~e !i emir vermiş ve Ofisin her fırına kar-
' se. · ı_g~r .1'. ur mı~e~ııPse ~rl mil- pek yakında Londra Halkevl~de Yoı- nesi kadar un vermesini temin etme-

rnessıllerı, Ingılız kolonı~ı ve dığer ze- aat lisesi talebesinin A k d mu- sini bildlrmistir. Belediy0 İktisat mil-
vat hazrr bulunmuştur " · · :1 ara a . ~ · vaffakıyet kazanan re~ım sergisinin dürü derhal harekete geçmiş ve fı-

Ev reisi Yavuz Abadan bir nutuk eserleri teşhir edilecektir, rın!ııra tekrar un verdirmi,:;tir Bu su-
~öyliyerek. sergiyi ııçmış ve ezcümle İşimiz muhakkak ki, zor ve ağır- retle diin akşam saat 20 den ~onra fı-
,:;unlarT söylemiştir: dır. L~kin karş11tkh yı.ırdım ve ıınla~- rmlarda ekmek bulunmuş ve hiçbir 

"İngiliz maarif milesııesl!lerl sergi- m:ı ile muva!lak o1arnğı7..,. kimsenin karnesi olduğu halde ek-
sinde, dünyı.ı yüzünde yliksel< bir mr- meksiz knJ ı J r t Serginin kordelasını Vali kesmiş ve 0 mamasma ,ça ışı m s rr. 
deniyı>.t ve kliltttr s11hibl do•, t b•\yilk Vnli or·ı~· b h k t· b 1 · 1 " Mister Thompson rı>slmler hakkında ' • ~ın u ıırc e ı se ı>.p erın 
bir nıllletin bilgi yurUarmt yakından tt>tklk ettı·rmekt dı'r dııvr.tlilere izahat vermiştir. Sergi e · 
eörüp tanıyacağız. Bu tlirlü tf~şebb(i~
lerin iki dost memleket ve millet a- gezildlken soTira davetlilere bir çay 
rasmdaki bağlan kuvvetlendirme h:ıl- r.iyafetl verilmiştir. 
knnrzın İngiliz milletini ve irfan mil
essec:e!erini dııha yaktndan tanımasmı 
temin etme bakımlarından bereketli 
tesirlerine kani bulunan bir jn!:an ST

!atiyle mürettiplerini bütün kalbimlP 
tebrik ederim ... 

• 

Sergi üç hafta açık bulundurula
•ııktır. Bir ay sonra ayni eserler Bur
;ada gösterilecektir. Yakında yine 
Halkevinde Üniversite neşriyatını 
gösterir bir kitap sergisinin açtlma 
töreni yapılacaktrr. 

Piyasamızda Sıkı 
Fiyat Kontrolları 

· ~ Baştarafı 1 incide 
dan maksat Istanbul tacirlerinin 
istihsal merkezindeki fiyatlar1 
yükseltmekte ne dereceye kadar 
amil olduklarını araştırmak ve 
ihtikar mevzuları üzerinde esas
lı mürakabelerde bulunmaktir. 
Nitekim şimdiden belediye tefti~ 
heyetiyle !ktsat Müdürlüğü ve 
mürakabe heyeti muhtelif grup
lar halinde piyasada çalışmaları • 
na devam etmektedir. 

Yine bu içtimalardan sonra 29 nu
maralı koordinasyon kararına ve ma
halli fiyatlann nezaret hakkına dayana 
rak belediye daimi encümeni bugün 
(dün) şu be!edi kararları almıştrrı 

haren İstanbula gelect"k olan zeytin
yağı, çeltik ve pirinçler 48 saat zar
ftnda vali ve belediye rcislne bildiri• 
lect"ktir. 

3 - İstihsal mrntakalarındnn gele• 
celr çeltik; pirinç; zcytinyaiı faturaları 
mahal!i belediyelerce tasdik edilmiş 
bulunacaktır. 

4 - Her fabrikatör mahallinde ınü· 
t:ayaa ettiği ve edeceği malların mlk
darmı muntazaman her hafta sonunda 
b:ldirecektir. 

5 - Çeltik fabrikalarında başkaları
na ait mal bulunduğu takdirde bun
ların da ayrıca bildirHmesl rnzımdır. 

6 - Ayni zamanda müstahsil o'an 
fabrikatörlerin istihsal ve İstanbula 
maliyet fiyatlarının keza bildirilmesi 
m'!cburidir. 

Çanakkale Vapuru İzmirde 
Karaya Oturdu 

İzmirden bildirildiğine göre Mersin• 
den limanımıza ge~mekte olan Çanak
kale v~puru İzmirde karaya oturmuş
tur. 

Vapurda hasar yoktur. Yolcular tah
liye edilmiştir. Limanımızdan geminin 
çekilmesi için bir gemi ve iki tahliye 
ye gemiıi gönderilmiştir. 

Von Papen Geldi 
Alman Büyük Elçisi Ven Papen Al

manyadan şehrimize dönmüştür. Bü
yük Elçi bugünlerde Ankaraya gide
cektir. 

LUKS TELGRAF KAGITLARI 
Çocuk E&irııeme Kurumu tarafından harır· 

larımrş olan • (L~KS) telgraf klihtları her 
postahane merkezınde bulu11m•kt1ılrr, "itlınl 
mü•vcddeainirı l>lr köşe.ine ( LOlıa) kcllmeal· 
nl ilave etmek ve telaraf Ucrctinden ayrıca 
ı S kurut fuli vermekle bu erzunuau yerine 
R~ıirmiı oJurıunııı 

Bankalar tarafından avanB 
~rilmigecek maddeler 

Ankara, 9 (TAN) - Haber aldıitı• 
mıza göre, Ticaret Vekaleti banka 
depolarında emtia üzerine avans veya 
emanet suretiyle bırakrlmış malların 

cins ve mikdarlarını, bu malların depo 
!ar da hangi tarihten beri bu!unduğunu 
her !'arti mal Jçin tahsis edilmiş ohnı 
kredi mikdariyle partinin muhammen 
kıymetini, hesap edilen marj ve vadl'
nin hitam tarfülni bütün miTli ve ec• 
n"Ol:ıi bankalardan sormustur, Bankalaı 
t:ırafından avans verilmiyecek madde-

e1 yaö•" ya!Smur• 
•••· umumf bir binanın 

Hı!Mlrai.ılllll patlatmı,ttr. O za• 
mı"4ınfler1 bu UJğımlar acıktı 
akmakta, Valdeçeşmesinfn arka• 
srndakl Armağan soka!iı ile mU· 
teakıp sokakları telvls ederek Be• 
şlktaıın ortasina kadar gitmekte· 
dlr, 

Tifo haatılığrnrn yayılma11na 

İ sebep olacak ve umumun sıhhati 
f üzerinde her bakımdan mDesslr 

1 

olacak böyle bir Uğımr derhal 
kapamamak suc de~J mldfrT • 

Civar mahallelerln ecıcuklırı bu 
pis suyun etrafinda havuzlar ya· 
pıp oynamakta, bu mülevves a-

l 
krntının ne,rettlğl mikroplan yut 
maktadırlar. Burası Beşiktaş be· 
ledlyesine mi, Beyoğlu belediye· 

i 
sine ml, nereye hangi daireye alt 
ise daimi amele ekibini gönderip 
derhal tamir ettlrmell değil mi· 

i 
dlr? Bir iki saatte yapılabllmeııl 
mümkün olan şeyler için kırtasi 

muamelelere lüzum brrakmasak 
iyi olmaz mı? 

\. ..................•.. ./ 
Bir Kilise MüteveUisi 
nin lhHlas Ettiği Para 
Beyoğlu Balıkpazarındaki ttç Ho

rnn killlesi ve buna bağlı vakıf ve 
emvalin nıiitevellisi olan Davit Yıl
maz bu Pmlfıkten tonladtğy 59 bin li
ranTn 3732 lirasmı zimmetine geçir
miştir. 

Bu znnla adliyeye verilen Dav!t 
YılmAz duru~masının. yapılmaın iı;in 
mAhk.-.meye sevkedilmiş, hakkında 
emniyeti suiistimal davası açılmllittr. 

Münakalat Vekili Valiyi 
Ziyaret Etti 

MUnakalit Vekili Amiral Fabrl Rn• 
gfn dün öğleden sonra valiyt ziyaret 
etmlıı, naki! i5leri, ı;ehrln kömilr lh• 
tlyacı ve diğer meseleleri etrafında gö• 
rlişmelerde bulunmuş; bazı karann ~ 
lrnması için ihzari temaslar yapılmı,.. 
ttr 

Sadakai Fıtır 
htenbut MllftUlüfilndf!nı 
Miltetimizln en milhim lbtf:v•cmt ı.ar

••lrıran, yurd~murun Hava mıtdafaasr ea. 
babını t~mın hususund• ı>elc kıymetli 
rııc:raisl eörülmekte olan ve aldığı tel>M· 
rilau ~ınlay ve Çocuk Esirecme ktı· 
rumlarıırle ı>a;ylatıın Tilrk Hava J:'.uru. 
muna her nçhlle )P"dımda bulunulmı,ı 
IO•ırmu, Il'rtr• v• ~•kit ltasi:vle mfikcl· 
lef olan muhter•m ahalimiıe ehemmlııet
le ~ra Te Sadaka! frll'm nev'i ve mlkta 

1 - Ticarethane; fabrika; dükkan; 
depo; mağaza; banka; ardiye vesair 
.Yerlerde (herhangi bir şekilde satıl
malı:: üzere bağlanmrş bulunsun, bu
lunmasın) çeltik; pirinç; zeytinyağı 
bulunduranlar bunların mevcudunu: 
nıahn bulunduğu yeri ve kimlere ait 
oldukların• göııteı"r bt ..... ltcJ'ftnna~ 

ler şimdilik şunlardır: 1 
Zevtin tanesi, zeytinyağları, sade 

ya~lar, yemeklik bi!~manoı nebati v 

n 11S.n olunur: , 
1[1U9t Pare 

Bul!d•J' anıuuto" 81 
En tyt 

20 
)yl 

ile vali ve be!ediye reisine blldiu.-
Dün bir altm 3320 kuruştan ve bir cektir, 

Yukarda bildirilen hususların hiVi
tılı't hareket edenler hakkındıı milli 
korunma kanununa göre takibat yapıl 
m;ısır;a daimi encümen tarafından ka• 
rar verilmiştir. Bu karar ve tedbir'er 
• it ""' be ediy• r~isi Dr LGtfi K.anu
rın yaptığı 4 üncü teftişten sonra ı:• 
lrnmıştır. Yalanda bazı mühim karar• 
lar daha alınacaktır.,, 

hayvani yağlar, fasulya , bakla, m~rci- 1 
mek nohut, pirinç; böğrülce ve pey- RaZTRkı zoo J 1!4 

J!t'am külçe 454 kuruştan s:ıtılmışttr. ı 2 - Bu kararın ne,ri tarihinden Jti• 

Yeni Dünya Ve 
Münakaşaları 
~ Baştaraf1 l incide 

nik vasıtalarmın tekamülü, kıy-: 
met fazlasımn terakümü, temer_ 
küzü ve inhisarı. 

2 - Mali sermaye ile sanayi 
ı::crmayesinin, mali sermaye esas
lan üzerinde birleşmiş, mali oli
garşi. 

3 - Emtia ihracından tama
miyle başka bir şey olan serma
ye ihracı. bunun iktısadi inkişaf_ 
ta büyük bir ehemmiyet alması. 

4 - Sermayedarların meydana 
getirdiği beynelmilel inhisarlar, 
ve bunlar arasındnki rekabetlPr, 
mükerreren dünyanın taksimi za.. 
ruretinin doğmast. 

5 - Beşinci safhada dünya 
topraklarmın büyük sanayi dev
letleri arasında taksiminin tamam 
lanması. 

Fakat kapitalizm ve emperya. 
lizm şartlarına dayanan tekamül. 
de yeni teknik vasıtalarının inki. 
şafı arttr. Bu inkişaf karştsrnda 
daha başka istismar sahaları buL 
mak için birbi:ı;lerinin müstemle_ 
kelerini harplerle elde etmek za_ 
rureti doğdu. Bu suretle harp ka_ 
pitalizmin ve emperyalizmin ay
rılmaz bir vasfı oldu. Dahili zıd
diyetlerle beraber inkişaf eden 
bu harici zıddiyetler, bir taraf. 
tan dahilde müstahsil kuvvetler
le, istihsale hakim kuvvetler a
rasındaki mücadeleyi artıtırdı, di. 
ğer taraftan dünya milletlerini 
kendi hesabına istismar eden bii. 
yük sanayi devletleri arasındaki 
pazar ve müstemleke müeadelesi. 
ni keskinleştirdi. 

On Cfikuzuncu asırdan bugüne 
kadar yapılan harpler bu amil
ler altında meydana geldiği gibi. 
1914 ve bugün içinde bulunduğu_ 
muz 1939 harbi de bu amiller 
ve şartlar dahilinde meyrlana 
geldi. 

bu temerküz ve inhisarda büyük 
bir rol oynar. Bu suretle inhisar 
sistemi arttığı gibi, büyük sanayi 
memleketlerinde istihsal kuvvet
lerinin fevkalade artışını da ölç_ 
mek mümkün olamadı. Bunların 
anarşi içinde, ve gayri müsavi bir 
surette artmas1, klasik düny~ 
buhranlarına sebep olduğu gibi, 
tahdit için tedbirler alındım za. 
man da işsizliğe, ac;lığa, içtimai 
buhranlara sebep oldu. İstihsali 
azaltmak için bir fabrikanın ka. 
panması binlerce işçiyi açıkta bı· 
raktı. Bu suretle kapitalizm in. 
ki~af seyrinde mütemadiyen ken
dine zıd amiller ve zıddiyetler 
doğurdu. • • 
Bugün dünyanın içinde bu. 

Norveç'te Tevkifler 
Çoğalıyor 
l:tff' Baştarafı 1 incide 

mektedir. Bununla beraber is. 
fünai ahval idaresi ipka edilmis. 
tir. Şimdiye kadar Trondheiın'
de 34 .kişi idam edilmi§tir. 

Melde körfezinde Salesunt ile 
Kristiyansu arasındaki bir küı~ük 
Norveç J<asabasında Alman zabı. 
tası, belediye meclisi reisi de da
hil olduğu halde ekserisi genç . 
lerden mürekkep 70 kişiyi tevkif 
etmiştir. 

Tevkif edilenler 
Londra, 9 (A.A.) - Bugiin Vi

chy radyosu tarafından yayılan 
bir Stokholm telgrafına göre, 
Almanların tehlike hali ilan et
tikleri tarihtenberl Trondhem çcv 
resinde binden fazla Norveçli 
tevlcif edilmiştir. 

. Danimarkada luidisele1· 
Ankara, 9 (Radyo Gazetesi) - Da· 

nimarl<ada yeniden Almanlar aleyliiıi· 
de nümayişler olmuştur. Mlimtaz: kim 
selerln bir toplantısında: "Alınanlar 
memleketimizi terketmelidir,Kahrolsun 
lşgal kuvvetleri!" Diye bağırılmıııtır. 
Polisin halkın üzerine ateı açtıfı, halk 
arı\!IJnda ölen ve yaralanan olduğu ri
vayet ediliyor. 

Belçik(l.da bir infilak 
Londra, 9 (A..A.) - Brük~elde Al• 

nwılar tarafmdan itcal edllmit o!ı.~n 
Marivanxux. sinemaamda bir bomba 
pcıtlamııtır. MUıtakil Belçika ajaıtırnrn 
verdiği bir habere göre, bomba, Rus 
seferine ait bir film gösterildiği ısıra• 
da infilak etmi~tir. Bir kişinin öldüi:ü 
ve bir çok kişinin yaralandtğı bild;ıiı
mektedir. Sinemada Re:ııı: partisi tnen
ııuplan ile Flaman mültecl?erl buluna• 
yordu. Mücrimlerin tevkifini temin e
dl!cek maHlmat verebilene bir milyon 
frank mük!\fat vaadedilmistir. 

nhler. --------------

~ Battaratı 1 mc1<!P 
kaybctmışlerdir, Almanların sol 
kanadına taarruz eden imdat or
dusu pek kesif bir ağtr topçu ate. 
şi açmıştır. Başkumandanlığın 
tnhl iğindc Stalingradrn dışlndilki 
bölgede bir geri çekilme hareke. 
ti vukua geldiği teslim olunmak~ 
ta ve meskun bir mahallin terke· 
dıldlği itiraf edilmektedir. Başku 
kesimlerde Ruslar geri çekilme • 
mişlerdir. Buna mukabil Alman
lar binlerce asker kaybetmişler • 
dir. Almanların 16 tankı tahrip 
edilmiştir. Bir fabrika civarında 
şiddetli bir çarpışma olmuş, Al· 
manlar ağır kayıplarla geri piis. 
kürtülmüştür. 

Alman son haberlere göre, Ti. 
moçcnko ordusu Stalingradm ce. 
nubunda şehre doğru durmadan i
lerlemekte ve düşmanın kuvvet
li mukabil tanrruzlarına rıtğmen 
Alman müstahkem mevzilerinin 
arasından kendisine bir yol aç. 
maktadu. 

* Moskova, g (A.A.) - Sovyet teb-
l!ğine ek: Rus kıtaları Stalingrat tev" 
resindeki Alman kıt.alarma karşı !'Jd
detli savaşlar vermi-;tir, Tankların des
tek!ediii düşman piyadesi mevzileri
mize karııı ağır hücumlarda bulun
rnu~tur. Hücumlar bir fabrikanın cl
varmda bilhassa siıldetll olmuş, fakat 
bütün hlicumlar düıimana ağır kayıp 
\'erdirilerek püskürtülmiiıtür. Bir noll 
rada düşman iki sokafa girmiştir. Er 
lerlmiz 16 tankı tahrlp ve 4 piyade 
taburunu yok etmiılerdir. Bir Sovyet 
havan topu birliği 400 Alman öldür
müş, aaker ve erıak taşıyan 18 1nm
yonu tahrip etmişir. Stıılingradın şi
mal batısında topc;u düel!osu olmu~ •~ 
birkaç kesimde kilı:;ük Alman kuvvet• 
lerj tarafından yapılan hücumlar püı
lcürtlilmüstür. 

Berlinin görüşiine I sveçte 
verilen mana 

llJ•~e~at~Umml 
tt:1fr Baştaraf1 1 inl'tde 

27 Ey1Ulden bugüne kadar 3288 ~ 
slr almmrş; 13 siliihh tank; 108 top• 
400 mitralyöz, 123 bomba topu ve dah~ 
~a~ka. b!r çok piyade silah!arı iğtinam 
edılmıştir. Sayıları S'PV1et öı-·ı ı . ı · .. u er eaır. 
crrn uç mislini bulmaktadır. 

Stali11.fJrat mulıarbesf ne 
ait tafsil at 

~eri.in, 9 (A.A.) - Stalin~ratta, as
ken bır kaynaktan öğrenildiğine göre, 
Alman tankları harabe-lerle tarla hali• 
~e ge!en sahaları a3makta, tab:vo ha• 
lıne getirilen mahzenlere hücum et• 
mckte ve kale haline ~etirileıı fabrlka• 
lara karşı ilerlerken enkaz ve kırık 
demir potrellerle vücude getirilen ba
rlkıtJıın ezmektedir, Kıtalar hareket· 
lcrinl gUndUz bitiremedik:crrJ yerlerde 
gece birçok tenvlı: fiışekler!n!n solgun 
ıııık!an altında faaliyetlerine d~am 
et:nektedirJer. Bu krtalar, gecenin de 
rln karanlığına saplanan Bolıevlklere 
hücum etmektedirler. Dü§man limitsiz 
bir mukavemet göstermektedir. Fakat 
tanklarla ayni zamanda harekete ccı;en 
muharebe tayyarekri piyadeye yoJ aç• 
maktan biran geri durmama~adır, 

Alman başkoınandanlıftna gelen haı 
berJere göre, piyade kıtalan 7 İlkteş. 
rinde yeniden b.irkaç ev cnıpunu zap· 
tetml:lerdir, 4 

Bu muharebeler esnasında bir ioP. 
blokhııuz haline getirilen bir mabzeo 
ne Cloğru ileri ııürülmektcdir. Bu tnahı 
zenden açılan şlddetU ateşle topar 
zırhı kalbur ha?foe ketirilmiştlr. Faka 
yıkılan evin enkazı mukavemet rıok> 
tası için kalın bir örtü teşkil etmek' 
teı!ir, Civar fabrlkadan harap olan de' 
rutr çatısınm listilnden Bolşevlkleı 
yangın ef~elert atmaktadırlar. Tol>Uı 
etr&fındaki mahzenin ağzına durmadaı 
ateıı edilmekte olduğundan buradan a 
teıı alan bir petrolün kalın dumanlar 
Ye alevleri bu inath muharebe sahııe· 
ıini aydınlatmaktadır. Top yav~ça i 
Jerlemekte ve blokhauzun yanma 1ı:a 
dar sürülmektedir. Motöc gilrültlller 
içinde zincirler topu bir enkaz J'lft 
nmm üzerine çıkarmı~lardır, top bil· 
tün ağrrbfiyle enkaz llzerinde g!diı 
gelCTck mazgal deliklerini ezmı,tıı: 
Topun himayesi altında ilerliyen is 
tlbk&mcdar o ~hk alev çrkaran bom 

Va~ington, 9 (A.A.)' - New-York 
Timcıı gazetesi yazryor: Stalingraduı 
bu harbin en şiddet~i hücumuna mu• 
kavemet ettiği günleri artık saymıyo
ruz Ölüleri saymak daha muvafıktır. 
Stalin, bu 1Iktqrin · ayında yardım ııa· 
aünln çaldığını bize birdenbire hatır
\ tm1ştır. Fakat İlkteşrin ayı Alnıan-

r için de gclml3tlr. Son saatte bazı 
hareketlere gc.çmek tçin zaman Rus~ 
lıard r.: ve müttefıltlerden ziyade Alman 
ar için geçm ştir. Tarih, Volga sahi• 

§chrin inanılmaz mukavcmetlndrn bah• 
sefü:cekt.ir. ş:mdi artrk ne olursa ol• 
sun Ruslar müşterek davaya hi~met 
etmislerdir. Rus!ar, müttefikler hazır
lık1annı yaparken dfüımanı durdurmtış
lar ve zayıflatmışlardır Müttefiklerin 
Ru~lann taşıdıft yiikü hafifletme
leri zamanı gelmiştir, 

Kapitalizmin inkişafında mey
dana gelen temerküzün sebebi 
sadece bir sermaye ve kumpanya 
lar temerküzü de değildir. Aynı 
zamanda büyük mikyasta istih. 
sal teşkilatlarının büyümesi ve tc 
merküzü, fenni ve teknik inkişaf_ 
larla istihsalin istihlakten kat 
kat fazla artmasıdır. Mali serma
ye ve sanayi sermayesiyle bu sa. 
hada beraber ticaret sermayesi -
nin mevcut hudutların dışına fır. 
lamak ihtiyacı, rekabete karşı 
hudutlar, tarifeler. gümrüklerin 
sıkı kontrol altına alınması da 

!unduğu buhranı, şöylece 
hülasa edebiliriz: Emtia istihsali 
ve serbest rekabetin inhisara tah
viliyle meydana gelen zıddiyet, 
büyük istihsalle küçük istihsal a
rasındaki mücadele, sermayenin 
terakümü ve temerküzü jle istis
mar sahalarının büyük sanayi 
devletleri arasındaki taksimi, tak 
simden az hisse alanlarla çok his
se alanlar arasındaki rekabet, 
birbirlerinin topraklarını almak 
için yaptıkları harpler, mali olL 
garşinin yarattığı buhranlar, is
tihsalci kuvvetlerle, istihsal ma
kanizmasma sahip kuvvetler ara.. 
smdaki zıddiyet, sulh zamanında 
istihsal bolluğuna rağmen her 
yerde hüküm süren içtimat se_ 
falet, işsizlik, devletin millet 
menfaatlerini korumak esasına 
dayandığı halde, ınuayyen ser .. 
mayedar grupların menfaatlerini 
korumak için harplere sürüklen .. 
mesi, istihsalin milletin ihtiya_ 
cına göre yapılacağı yerde, sana
yi gruplarının hudutsuz kar ar_ 
ıularma göre yapılması, fazla is. 
tihsali icabında tahdit, icabında 
imha gibi zıddiyetler, ticaret ser
bestisine rağmen, gümrük dıvar
larının kalınlaştırılması, ticaret. 
te kliring; döviz, kontenjan gibi 
tedbirlerin serbest ticarete imkan 
bırakmaması, işsizlerin 1914 den 
1939 a kadar olan devrede büyük 
ordular teşkil etmesi, hayat pa
halılığı, halkın alım kabiliyetinin 
azalması, iktısadi mücadelelerin 
artması ve milletlerin mütemadi 
harplere sürüklenmesi. Bugünkü 
dünyanın içinde bulundu~u zaaf 
ve buhranların neticesidir. 

Yeni dünyanın nasıl kurula. 
cağı hakkında münakaşalar de. 
vam ederken, eski dünyanın için-

de bulunduğu bu buhrandan na
ınl kurtulacağı hakkında, müna
kaşaya iştirak eden devlet adam
ları tarafından ortaya müsbet hiç 
bir şekil konmuş değildir. Atlan 
tik: beyannamesi, ara stra söyle
nen nutuklar 1914 harbinin so. 
nundaki nutuklar, vaatler, ve 
muahedeler kadar müphem ve e_ 
lastikidir. 

Yeni Nizam. bugün dünyanın 
içinde bulunduğu buhranı halle
debilir mi? Bunu da diğer bir 
yazımızda tetkik edeceğiz. 

Stokholm, 9 (A.A.) - StaHngrat 
muharebesinin ölü noktaya geldiği vro 
stratejik hedeflere ulaş:ılmış bulundu• 
ğurıdan dolayı bu bölgeye fa:t:!a m""' 
cutlu kuvvetler gönderilmesinin '!tf. 
ıumsuz olduğu Berlinde söylenmekt"" 
ıflr. Halrikııtte Almanlar, ileri ııeçell'IC' 
mlslr.rdir. Müdafilere efrat ve top b:r 
kımından takviyeler gelmi!ltir, Alman· 
'·Rr tarafından yapılan bütün tııarru'T.lar 
piiskürtülmüştür. Durum az çok l'\tlk 
r:ırhöır. Don nehrinin teşkil ettlğı 
dirııefin iç tarafında mD~ı.ıfl\ere gBn
d·r!len 7ardımcr ordu. nehri gecmlıs ve 
dU~msnın muvıısala hatları üzerine yap 
tığı baskıyı art•rrınıstır 

alarını fırlatarak düşman tabyalarını 
ganı1ıonlamu yok etmhlerdir. Sta!ln 
grc1dın şimalinde teşkil edilen kut 
kHlminde obüsler durmadan patlamalı 
ta ve bütnn kesimi gcnlo bir duaıaı 
ı:ıerdesi altına atmaktadır. 

Bir general, öldü 
Stokholm. 9 (A.A.) - BerHrıdeD ge 

en haber!ere göre, general Kurt MU! 
fer. dofu cephesinde ölmü!;tlir. nde Alman ordularının ileri hareketiJı 

ni ciurduran bu iskelet haline gelen 

Başlıca muharebenin Sovyet toprak" 
lan haricinde yapılacağı gün uzak de
ğilcii.r, 

TAN 
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v·ne ikinci Cephe 
Yazan: M. ANTEN 

R eut.er'in Moskova muhabiri Stali• 
n.ın beyanatı münasebetiyle Sov

Yet sJyasi mahfillerinde şu kanaatin 
hiikim olduğunu b !dirmektedir: "Mtit
tf'fıklerin Sovyet Rusyaya sade yiyecek 
ve harp malzemesi göndermeleri ıtafi. 
deği!dir. Stalingrat harbi iki taraf i
çin de bir imha mücadelesi halfoe gel 
ın'ştir. Almanlara karıı bir kıı cephe.. 
~ı teşkili bu harbin neticesine bağlıdır 
Snvyetler şimdlye kadar 120 Alma~ 
Lü•nenini işgal etmişlerdir. Fakat kı
z lordunun bu mukavemeti ilanihaye 
devam edebillr mi? Müttdlkler şark 
cephesinden 30 - 40 Alman tümenini 
çekmek mecburiyetindedirler.,, 

İkinci cephenin bu sene iç nde ıt~tl• 
anası İngiltere ile Sovyet Rusya ara• 
sında imzalanan ittifak muahedesmin 
e .. aslı maddeler nden birini eşkil ettiği 
halde halft açxlmaması, Roosevelt'in ve 
Churchill'in Almanyayı 1 numaralı 
duşman ve Avrupayı evvela halledi!• 
!"nesi icap eden birinçi derecede ehem
~yeUi harp cephesi olarak kabul ve 
iJan etmelerine rağmen miittefiklerln 
A. vrııpada -hava taarruzlarından bao
lta- müessir hır surette kuvvetlerini 
nıssettirmemeleri, Bo"yeilerle Arı.glo
Sak&onlar arasında mügterek bir st 
ratejl pl8.nının bulunmadığı hissini a· 
vandırmaktadır. 

Nazi zimamdarları ve bütün mihver 
natbuatı, Stalinin son beynatına fat"• 
ı:ıt ederek, Sovyetlerln aciz bir vazi• 
ı ete ~eldikledni, tngi.llerenin müttefi-
ine karşr vaadini yerine getlrmiyece· 

bni, onu ~andırdığını ve ikincj cep-
1enin a~ılmıyacağını iddia etmekte
:! rler. 

Fikrimizce, iki'lci cephenin ·ne !a
:nao, nerede ve n:ısıl açılacağını }tes
t.rmek mümkün olm~makla beraber, 
hu teşebbtlılin umurııfyeUe zannedildi
ğlnrien ı;ok daha evvel ve ihtimal pek 
Y<ıkmda açı!acağını gö11teren emareler 
belirmiye baıılamıııtır. Churchill'in bir 
kaç gün evvel Avam Kamarası azasma: 

''Her halde manalr olan bir zaman 
da ikinci cephe hakktnda sualle't' sorul• 
marn sını kuvvetle tavııiy~ etm~si,, 
y kında mühim ha<'Usclerin cereyan C9 

d ccği ve Stalınin beyanntının düşmam 
~aşrrtmak ve g fit avlamak maksadıyle 
Y pıldıiı his · ni vermektedir. 

St.,Unin Church 11 ve Roosevelt ile 
a la,,arak beyanatta bulunduğu, mütt,,. 
r derin bir kaç güne kadar harekete 
geçecekleri h·kkında en son gelen ha• 
herler ve Lord Hallfax'ın Alman!:arın 
en çok korktukları ~eyin -yani ~ki 
l'Dhcde birden harhctmenln- yaklaş

tığı hakkındaki beyanatı da bu hini 
kuvvetlendirmektedir. 
Hatırlardndır ki İngiliz ,istihsal§t na.. 

zırı Lyttelton Temmuz ortaı;mda, İn
cı Jterenin 90 günlük bir buhran devresi 
geçirl'ceginy söylemişti. Bu devre şlm
d ge~nıiş bulunuyor ve Stallngrat 70 

g ındenberi dayanıyor. 

Mihverin Hazırlığı 
Almanların, Hıt~erln, Goering ve 

Coebbels'in beyanatlarına rağmen, 
ikmci cephenin açılmasından endil'e et 
t klerini gosteren diğer emareler d~ 
m:vcuttur: Almanlar, icgal altındaki 
memleketlerin idarelerini tamamiyle 
cl!erlne geçi.rmck, Manı ve At!antik 
sahillerini tahkim etmek için hümmalı 
l:',ir gayret aarfemcktedlrler 

Haber vcrHdiğine ıı;öre Almanlar 
Danimarka polisinin kendi idareleri at. 
ttna ge~e:ıini ve yahudiJere.kar~ şid
detli tedbirlerin atnunasrnı ısteınışler, 
fakat bUkUmet ve kra~ bu istekleri ye
rine getirmedik!eri için Almanya ile 
Danimarka arasında bilyilk bir gegiıı• 
lık hasıl olrmı,ıur. Kral bir protesto 
mahiyetinde olarak, Sinagoga giderek 
y;.huditerin §ylnlnde hazır bulunmuı 
tur. 
Diğer bir habere göre: Almanya, 

Cermen federasyonuna ilhak etmek is· 
tediği Norveçte ve Holandada olduğu 
gibi Danimırkada da bir QuisUng hü· 
kumeti kurmak, tamamiyle bir Nazi 
rejimi tesis etmek için te~blrlcr af.
maktadır. Önilmilzdeki Pazartesi giinil, 
L~nlngrat cephesinde harbeden Dani 
marka gönüllülerinin izinleri bltecekıo 
t1r ve Danimarka Nazi ;efi Klausen'io 
taraftarları bu lejyonların memlekette 
kalarak Nazi idaresinin tesiılnde biz 
met g()rmelerin.i iııtemektcdirler. 

Mühendis İbrahim Buluğun 
• Cenaze :Merasimi 

Dün Ada vapurunda fücceten vefat 
eden İstanbul Belediyesinin kıymetli 
İmar l\füdürü İbrahim Buluğ'un ce
nazesi bugün Beyoğlu Belediye hasta
nesinden Beyazıt cam!ine getirilerek 
cenaze namazı Bğlen namazım müte
akıp kılındıktan sonra Edimckapıda
ki allc mezarltğtna defncdilecektl.r. 

Husust mektep 4. üru:ü emlf tale-
6csl. 10 yaıındakl bir erkek çocuj'u
mm. evinda a})şamları derı;lerine ça
listrrmak üzere Türk pir Bayan dör-
düncü smtf " 

Öğretmeni Arcİİlıyor 
Talip olanlar Sultanhamam Emin· 

liey Juı.n.ı. altında No. 22 ye müracaat-

lar: 

- 2 - giinkü ha't>erlerden anlaıı!maktadzr 11 tankl, ·275 motosikleti tahrip et.m.iş-
Çeteci!lkte aranan vasıflar ıaalet• M:saller çoğaltılab·lir. Mese!a. İs ler, 48 treıll yoldan çıkarmış ve tren 

..,. tayin bir askerdekinden •çok da• ~:~~:ö.~:1 hala Frt~koya karşr faali- hatlarrnı yüzden fazla noktadan boz
ha başka ve daha ağırdır ve kisaca e:d u~an ~e e.er vardır ve her muş, üç tren istasyonunu ateşe ver
tek bir esas halinde lfade:ıf icap eder• 1 Y .• e oldu~u gıbı İspanya~a da Fran• miş. 25 depo ve 85 köprüyü de uçur· 
o;e "Çetecı· k•ndf k d.i • 1 • ~ kıstler, genlalara lı:arfı mucadelede .. u muşlardır. 

' ' en sın n erttanı ·· b w 
barbI olmalıdır, demek en do-rus - uc; çareye aş vurmuı;lardır: Bu yıllık faaliyet bi!anı;osu, yal-
d B 1 g U 1 - Daflarda uıun uman binlerle ·k· 1 t · · 
ur. una bıığlı olarak: mevcutlu or<lular rutıılmut. h~ttl cerila mz ı ı .eya ~ e aıttır; buna nazaran, 

A - Çeteci. ayn ayrı, ferd ferdi 
-~~i ~·~liyat aaha11nın araeı '1e topr ... k 
" ~Y~tını avucunun içi kadar iyi bil· 
tnclıdır. 

B - Çcıecl, kendi fuflyeı sahası 
halkının, içtimai,. lktrudl bilnyo tema. 
yullerıne müıtenıt menfaat. arru orf 
idet, temayül ve karakter hu~u;iyetıc'
rlne , ı,.ıden i11iye v•kıf olnıalı, ve faali· 
Yttlnı bu esasa uydurabilmelidir 

C -::. Çttccirun k<:ndi davasına· karşı 
besl~dıgı ıt!hen ve ıtımat tam ve ur
atlmaı olmalıdır. 

D - ll.unun . için clP, çeıecl umumt 
. kültılr eeyryea•ıı•n, rnuayyen sevJyenın 
üstunde bulunması lhımdır 

E :- Ç_eteci, ukcrl tali~ ve terblycce 
acemı degıl us!a olmalıdır. 

P - Ç~tecı, her attı!ını •urabllir 
d!recede mul"ınm•I aıl•h kullenmalıdrr, 
kı bu d!ıet, çete faaliyctınde çok mühim 
'bir rol ovnıyan ccı>hıne tasarrufu bıkı-

G - ÇeHei. .t•knıl; ıcrAkkin;n eijn!Uk 
~rndan büyük hır Jcıymrtı haiıdir. 
ıcaplarrna uygun olarak mutemadl~n 
defl~cn_. tcklmül eden askeri taktik ve 
ıevkı . 1~arcye vikıf bulunnıılı ve hare· 
keılerım lıu. kaplara ıöre ayirlama111 
başarabilme lıdir. 

H - Ceteci, celik bir irJdllJ't aahlıı 
~imalı ve blüm karşıoınrla so~ukkanlılı· 
ııını muhafaıayı becerebilmelidir 

. I ~ Çeteci, hartke•lerlnrl• ·hudutsuz 
bıT ~ıılısl te~ebbUş kabilİY•tine mazhar 
bulunmalıdır. 

J - Fakat bu, hlçhir samJn )ıir 'batı 
b!'thık demek ~ejiildir, demir bir diuip
lın, çetecilikte ilk ve ana 6•rttır. 

Bu noktayı ehemmiyetle i,aretledilc 
:en sonra, disip~ini alakadar eden bazı 
misaller verilmesi faydalı olsa gerek
tir: 

sahalanndH:ı en kUçük ki;iylerde bilr, Alman ışgah altındaki geniş Sovyet 
:.:',~t,;. 200 mevcutlu sırnızonlar bırakıl 1 topraklarının biitün öbür eyıı.let ve ktı0t 

1 
2 - Te<lhi• ve tehdit yoluvle çete· simleri de hesaba katılacak olursa çe 

c lue ve her fırsatta onları hlmayo edeJ! f I' t• · h · • ' köylü.le~e ve halka ıroıdagı verilmek is· te aa ıye ının e emmıyeh meydana 
tcnm•,ttr. ı;rlrar 

3 - Gerek lcendi arkadatlarını teslim o·; / ft y 
eden ç~t• efradının affolunacaiir. e•r•lı: e, . ıger tara ~n UiOSlav ç.;tecileti-
çueı:rı haber verecek köylülere, pıu nın 942 yılı jçındekl kuvvet yekOnla-
muka!ıitı vadolunm•k, çeteler ~et~lerc 250 300 ı..: • · • · w 

•·•ya köylülere yakalıtılmak i&tenml~tlr. I ının - . ..,.il kı~ıye yükse!dıgl 
Bı.ilün bu misaller, grrllaya karşı, söylenmektedır. İtalyan jşgal idaresine 

muntazam ordu metodlariyle gal.p çık· ayrılan Kara?ağın · hemen hepsinin 
mak imkansız denecek derecede güç Yugoslav gerılacılıırr §efi Mlhailowç'• 
olduğu gibi, yıılnıı gerila metodları in elinde olduğu da iddia edilmektedir. 
ku'lanmak ııuretiyle d11 mutlaka muvaf- .... ...._ 
takıyet eıvermiyeceıi hakikatını is bat N elice 
eder mahiyettedir. Yukarda da bah- . 
sedildiği üzere bir gerila "ilerilik" vaı. Netıce olarak; askeri mailiibiyet-
f;"1ı mııhafaza eylediği müddetçe; kÖ- ı . !er, ç~ za.man harhin 6onunu 
kil derinlerde ta halkt:ı demek!ir ve teyrn etmer.ler; bılikiı, bazın harp ha 
löyll!' bir gerila hareketine karşı sa- 1 !ini~ _daha da ~eskin b

0

r safhaya inti• 
libiyet ancak eğer kabilse; daha da ~ııl 0_!11 d~ mucı~ olabilirler, Türk İr 
ileri bir halk hareketiyle kabil ı bi üklaı mucadelesi bunun en yi örnek.o 0 a 11 1 d b' 0 d' !ir erın en ırı ır, Ayni şekilde bu, Yu• 

Rir çok devlet adamlart; gerilamn; gm.lav aııke:! mıtğlQbiyetlnden ıonra, 
ucu halk iradesine dayanan işte bu Yugoslav ~udaf~asmm Ytkrlmadan a• 
kaı akteristik husumyetinl gözden ka- yakta ka~abılm~sındeki ~ırrı da jzah e
c;ırdıkları cihetledir ki; kanaat ve hil der mahıyettedır. 
küınlerinde daima büyük hatıılar!\ düş.o B~ bakımda.n, bir memleketin aı;ke
müşler ve bu hatalarının cezaı;ını çok ri bır w mağlubıyete, hatta mağ!llbiyet
agır bir ııekilde ödemekte gecikme- lere ugramış olması; muh~kkak 0 :nem 
mi~lerdir. ]('ketin işgali demek değildir. Hudutıa. 

Şurası da kaydıı c}eier ki; gerHa; rı ki~~~ ~er.ila m~cadelesinln önle
ı - Çcucllllıte, ş11 '<'ti'• ha işte, başsız ayaksız bir anarşi; ne oldıığu nemEdıgı bır toprap tanıamlyle ve 

§U veya bu ~kilde en küçUk 'bir şahst men b · · plirü ·· !arak · l 1 t k faat c<>.ctmcnin censı. '°k atır hatta elıx-sız bir hercümerç değildir: gcrlla; ... zsuıı 0 ıtJra o unmut opra 
kıuıundur. biri diğerine bağ!ı; planlr; düzenli bir gozıyle bakmıya lmkin yoktur. Bizde, 

:ı - Faaliyet sahur halkma zar~r b' k tb t i bl k verilmemesi. bill\ds, kendi m~ataatlcri faaliyetler zinciridir. O kadar lci; Sf:mt ır ço ma ua ve Y ne r ço mat-
kin mücadele olul\IUalıta 'lıulunulduiu hu· semt; mıntaka mıntaka; vilayet vila- buat mensupları, GERİLA'tnn mana 
suıunun her fırsatta halka anlattlabilme- yet faaliyette bulunan muhtelı'f "'<!'!rt'la V• ehemmiyet derecesini bilmediw~eri 
ı;i 'eted için ilk oprttır. •- '"' 

3 - Gevezelik ve ı>anile meydan grupları, saman zaman toplantrlar, ve7a bilmek i~temed!kleri cihctledir 
•erici mahiyetteki ıayiaların cen•r kur- konf•ransl·- bı·l· akted•rek, hem ge"- ki, her GERİLA faaliyetine "e•kıya-
tundur. Çetecilikte, "böııle duydum" ;ırak ~ "" ~ ~ ,. " 
tur, nncak "ben bjlyle ııord.ım" 91rdır. miı günledn bir bilbçoııunu yaparlar, lık, haydutluk; yol keıicilikl" n;ıza-

4 - Her no m~ır,atla olurıa ol•un h d I riyle bak kt bi d -c~phane iudr, ve tek bir kurşunun bile em e ıre ec:ek devrenin faa!iyet ra• ma a r erece mar.ur sa 
bo§oı. sartolunmaoının cua., öltimo lı:a- poı-ıllY,1 hazırlarlar. Jılab!lirler. 
ru.~ gidcrÖ•c~ açık havada ıiııara. iqmek, MeseHi ayni kaideye uyarak, Yugo!· Bir çok yazarlarda ve yine b_ir c;ok 
en a!lır cc•ll.Yt m!lsıe!Elnıdl~. lav gerila şeflerinfo de, son günlude Yil.Z'llt'larm kaleminde rastlanan böy!e 
ıa~e6 .;J-;;0~:,te~em~;;.yc~k b~~,:.ı~~ba~ı': 

1 

boyle bir !çllma akdettikleri ve bu iç- bir z~hniyet, "İLERİ GERİLA" müca
şekliı:ıde dU~'!'an ia,e11nden, .kı•men de, t:mada son altı haflanm bllançosunıın deleııı bı:ıkımından ııaheaer örnt"kler vı-• 
keııd• nularıylc halk ve köyluden tc- k.ld t b.t 1 d ~ · rr:tı Türk millt lturtuhıa mücadelesini min edilir şu şe ı e es ı o un ugu rıvayet e- ~ • 

7 - ç~ıe ceulrı, •erildill J'C"'d" dilmektedir: salbınat idaresine karşı, "gayri meşru 
ve ~erhal ınhı ol11un~.. 1 "Gerila faaliyeti neticulode, 111tı haf- ktyam" :ıeklinde mülalea eden geıi, 
Nctıce olarak, çetecılık kadar sıkı ve ta . zarfın~ 12.000 Alman ve ltaldn ır.·· tec· bir zihniyetin arhklandrr Bu 

çetecilik kadar tek bir yan!ış adanın tibrt ve erı. öldUrUlmUı, bUyüklO kü~tik· .ur 
1 

• • • . ıo 200 köprü uçurulmuş, 300 - 400 pet- ve buna ben•er k81ııtlı nolrtaı naaar 
~Jiim demek olduğu bır muharebe ~ek• rol, l:'rda YC İnfillk 11 .. dMleri depoıu t yti{ ]}"' • ·ır b r~· ı: henüz mevcut deiildir. v~ 17 tren i~h• olunmu.itur." . ~m~. .. ve tece. ı.en mı ı en ıııı ge 
· Nihayet, gerila, az zayıat verıp, çok nış okude rencıde ede-r mahiyette o-

Jf Jf: zayiat verdirmek" bakımından, eh~m· lup. her fırsatta ac;ıia vurutmalan mil• 
' nıiyeti hiç bir veçhi~e küçümsenem.iye- H bir borçtur. 

Geı-ill.a'nın ehemmiyet cek bir harekettir. Bu husu:ıta çok ~ey. ;::::::::::::::;:;:::;:;;:====:::::::==;:;=.:~;::;;:==;::::=:: 

·dereccBi 
Bir mücadele metodu olarak gerila, 

"devamlı bir taarruz halidir,, ve 
bu hal, ger.ilanrn tabiyevi bır husuııi· 
yetini teşki~ eder. Biitün bir faaliyet 
hayatı boyunca gerHa, mümkün mer
ll'be müdllfaa va7iyetine düşmemek 
zorundadır, gerlla için müdafaa, ı;ok 

ı:urııın öllim demektir, Gerilanın ta
arruz metodu, "p-uıu", "baskın" ve üs
tün kuvvet karıııımda ''her uman kaç. 
mak" tır. Y~ne ayni gekilde, cerilaya 
karJı r,nücadel(cnin de yegane çıkar 
ycılu, ayni gerila mücadele metodla
ndrr, Ne derece geni;t mikyasta yapı
lırsa yapılsın, böyle bir harekette 
ınuntanrn ordu metodları, hemen hiç 
bL-: zaman iyi neticeler vermemiş, he 
men daima muazzam materye1 ve perw 
sone! israfına sebep olmu3tur. 

ler yazılıp söylenebilir fakat, rakam Aleni Teşekkür 
leı.nn diliyle konuşmak herhalde en Duçar olduğum hastalık yilzilnden Tıp Jl'a. 
doirusu ve en keııtlrmeıl olsa ıereh kJUtui Ilcinri Cerrahi KliniRinde r.eçirdığim 

ameliyat dolıyıslyle Ord. Prtıf. Kemal ve 
tir: Servis şefi ProT. Klpm ffi,.,ıı1 "' doçent 

Sovyet m:ıhfillerinden verilt'n ha- lbllt :l:iyıı Ko,,uralp ve Ası~~n 'bayan Fct· hiye ve Bay Bülend, Şinul, Şaban, ferif 
berlerden öğren.ildiğlnc göre, Sovyet ile baş hemşire ve hem,ire ve hutabakıcı 
Rusyada, yalnız Leningrat ve Kı~lnin lard~n ve !'yrıı u~•nda FSkUlt~nin lldncl . Dahıliye Klınll!I Stfı Ord. Prof. Pranlı ıve baı 
keııımlerlnde çeteler, l 941 yılı zarfın• ıaaistanı Ekrem Berk'clen ırörd!litliın ihtim•nı 
da, 7152 Alman zabit ve erini öldür" ve ~uakeri .. •f!iharla l<bdeder ve kendılerine 

. . . alenı te~ckkuru vazıfe şayarım. 
miişler 897 askerı naklıye vasıtasmr, Manisa meb'usu KIUIAH OBRR 

Sjnemasına ııidip, sinemarun 

eşsiz yıldm 

GINGER ROGERS' i 
Zarif nükteli, bol lrehkahfllı1 gönüller açan, neş'e saça)l 

HANGİSİNİ ALAYIM? 
Mesell Çinde, Şantung, Hopey hu• 

dutları dahilindeki gerila sahalarına 
k:ır~ı SS,000 mevcutlu muazzam bir 
Japon ordusunun giri§tiği ayn ayrı 
be' taarruz hareketinden dördündlsiln- Filminde seyretmektedil". Bugün matineler: saat 1 de başlar 
de, on bi.r günlük bir mücadele ııo- Hergün olduğu gibi 2 buçııkta, 4 buçukta, 6 buçuktı\ matine 
nunda, mağlO.p olarak yalnız 6000 ö- vardır. Gece seansları saat 9 dadır. 
lü vex-mlş, ve buna benzer daha bir S E S Sinemasının Jieyoğlunda. Şehir Tiyatrosunun 

Büyük Takımlarımız Yalnız lstanbula 
Değil, Biraz da Her Vilayete Aittir. 
Ara Sıra Böyle Uzun Seyahatler, 
Sporun İnkişafı Bakımından Elzemdir 

lstanbulun büyük r- y AZAN: _, ıörüşte mağlup ne· 
. takrmlanndan bi- • ' ticelere bağlama-

n spor tarihimizdeki ı· 1 mışlar, bilakis böl 
ı!k uzun seyahatine FÜRUZAN TEKiL genin Tanuslular ci• 
çıkmıştır. 1stanbulun b. k tll b ' ·· 
b

.. ·ık in 
1 

ı uvve ır ıuım 
uyı . ta m arı de- resını de içlerine 

mek bıraz yanlrş olur: Çünkü gerek rılarak clddi çalrı;ma!ara çoktan baf
Fenerba~çc, gerek OalHtasaray vo g,. hmışlardır. 
re~. Beısıktaş idı:ta bütün vilbetıeri• Diğer taraftan atletizm takımı, de 
mızıı, takımlarıdır. Oralarda isimleri niı: harp okulu atletlerinin de iıtlrakı 
ilham membaı olmuşlar, b.ir çok yer lle kuvvetli biı: şeki! almrttır. Fenerw 
lere de renklerini vermişlerdir. lıler her halde oyunlarında heyecan 

1ete Fenerbahçoımin Mersin seyahati• Lulacaklardır • 
nin ne kadar ehemmiyet taşıdığı yu• Ftnerbahçe en kuvvetli kadrosiyle 
kardaki şu bir kaı; satırla anlatı!ablle- bu seyahate iıstirak etmektedir. !ıtan• 
cek k2dar meydandadır. Çünkü ismin;n hulun en kuvvetlisi olan atletizm ıa

uz·m senelerdenberi dolaştığı, haval- kımında da gerek spesiyalite, gerek 
lerae türlü türlü tecessüm ettlii yer- komple atlet bakımından şampiyon!ar 
!erden biri Fencrbahçeyi etiyle, kemi• v::ırdır. 
illYlt 6;'Örecektir J< enerlilere hayırlı seyahatler diler-

Büyük takıml~rımızrn tam kadroları ken Merııin!ilerin bu teşebbüslerinin 
ile z·;yaret ett;kleri vilayetler, Ankara. diğer bölgeler için bir örnek teııkil et
ve İzmir gibi büyük ve Marmara hav· n:esini temenni ve İçel bölgesini teb 
zz.srndak! komşu ~ehirlerdlr. Mersin tik etmek lazımdır. 
gibi uzak bir yere gitmen.in, büyük bir Fenerbahçe lJle>·sinde 
taknn için bir zaman!ar hiç bir lüzum 
ve ehemmiyeti olamazdı 
Şimdi bile konuşurke~ garip cell

ynr: "Mersine mi?,. diye soraıler 
"S:ır.ki ne var orada?" der gibi dil
§iiııceli düşilnceli hayretle bakıp ce
vap bekliyorlar. 

Halbuki, Mersin olsun, djfer bir çok 
vilbetıerimiz olsun, İııtnnbula yakın• 
laşmıD bir spor varlığına ma!ıktirler. 
Onlarm ıevk ve hevcıı}eri, spor anıam• 
larr inkişafa daha milsaittir. 

Hevesleri daha iyl inkiııaf eder, çün 
kü dc:ha bir çok işlerin tam heyecanlı 
dev::-esindedirler. Spor anlamları daha 
tiımullildür. Zira biıde bir zaman ya• 
pıldığı gihi, sado fufpole :ıpor yapıl

m·maktadır. İşte Merslri dlinyanın 
masrafını yapıp Fenerbabçeyi ı;ağırrr· 
ken i!k olarak atletler.iıı,i davçt etti. 

Büyük klüplerimizden birinin birinci 
futbol takımı ile ]lirlikte kuvvetli biı 
atlet kadrosu da götürmesi bizde ilk 
defa olan bir hadis~d!r. Şimdiye k;ı.d.1r 
attttiz-m takımları veya bir kaç atlet 
daıma ikinci veya genç futbol takım• 
\arma terfik edilmiştir, 

Spor temaslarının sadece hasdat te
mını o!dufunu iddia etlen bazı .idareci
ler için bu gibi memleket seyahatleri 
hiç bir mana ifane etmez. Halbuki ken. 
dirıi sevdirmiş bir klübün, mazisini 
senıpati perçinleri ile kuvvetli buluıı• 

durmuş bir spor teşekkülünün, kend•• 
ni sevenlere, takdir edenlere götün
mtsi az çok bir borçtur. Fenerliler bu 
bnrc;lardan birini ödemiye gitmisler

Fene-rbahçenin birinci futbol ve at. 
letizm takım!arr dün sabah Mersine 
hareket etmiştir. Fenerb;ıhçe Bayra
mm birinci günü ve ilc;üncü günil Mer• 
sinde ik;i futbol, bııyramm ikinci günü 
de bir atleti7.m maçı yapacaktrr. 

Fenerliler bu seyahate hemen he
!T'en kuvvetli kadrolariyle c;ıkmışlar 
dır. Fenerliler Bayram için Ankaradan, 
Zçınguldaktan ve Adapazarmdan da 
teklifler almışlar, fakıı.t Mersinll!erle 
evvelce anlaşılmış olduğundan M«!rsl
ne 1tltmişlerdir. 

--BUGÜN .,. 

SARAY 
Sinemasında 

HEDY LAMAR 
IUDY GARLAND 
LANA TURNER 

\'C JA:\lES 8TEWART'ın 
etrafını alan Hollywood"un 
en güzel kadınlarının isti. 

rakiyle çevrilen 

'ZİEGFELD 
YILDIZLARI 

Büyük aşk ve ihtiras roma
nı filmini mutlaka görünüz. * * Büyük revüler ve güzel 

spor klüplerinin ödevlerinden biri danslar ve mükemmel şar. 

Cir. 

de memlekette yalnız isimleri ıularla dolu olan ve gôz ka. 
ile dr.ğil, varlıklarını göııtererek, bir maştıncı lüks ve dekor a. 
,ok hevesli bölgelere yaklasarak spo rasında geçen bu şaheserin 
ru Yaymak, devlete bu uğurda yardım temaşa fırsatı kaçırıl • 
etm .. ktir. Klüpler, kendi mıntakavi maması tavsiye olunur. 
faaliyetlerinin çerçevesine hapsedi!e- Bugün matineler saat 11.45, 
cek olurlaraa yalnız-, kendileri için ça• 2 • 4.10 • 6.30 ve 9 da 
lışmış olurlar. ı ~ 
H~lbuki beden terbiyesi ve ıpor, ~l••••••••••-..-

millı bir davamrr; haline gelmlGt.ir. Bu A k T 
aroda şnna bilhası;a ifaret etmek ııe- ÇI eşekkür 
rektit ki beden terbiyesi umum mü-

1 durJüğü büyük klüp!erinıize yabancı 
kalmemah; on!arı kendl faaliye
tlne örnek olarak alırken, bi
reır nlimune klüp halinde, spor propa· 
ga.ndası iı:in kISa ve dayanabilecekleri 
memleket seyahatlerine çıkarmalıdır 

Fener!iler §Üphesiz ki karşrlann'da 
pek yavaş bir takım bulmıyacaklardır 
Ne iyi bir halettir ve ne takdir tdi
lect"k bir iştir ki Mersinliler Fenet" 
bahçe geliyor cliye OYUnları kabli bir 

Aramızdan ebediyen ayrılan 
sevgilimiz 

SffiARPI B. CUMBUŞYAN 
ın ant ölümü ile duyduğumuz acıya 
bizzat ve yarı He iştirak eden veya 
çelenk gönderen akraba ve dostlara 
ayrı ayrx şükran hlslerimizl bildlrml
ye büyük teessı.irümUz mlinl olduğun
dan, muhterem gazetenizin tavassu
tunu rica ederiz. 
CUmbUşyan, Karayan, Osgan ,.Uelerl 

çok acı mağlubiyet tecrübeleri netice- eski Komedi kısmında olduğunu unutmayınız 
sindedir ki, japon ordusu geri!alara ..._ T 1 
nrBI mücadele metodunu değiştirmek 43 e : 49369 Bugün şaat 1 de tenzilatlı matineler _, ı•••••••••••••••••;;;;;;;;;;; 
zorunda kalmıştır. Fakat buna rağ- ,__ -
men de 1937 yılmdanberi Japonlar, Zafer ~ökler"ne yükselen ... Şeref ülkelerini iışan Beyazıtta: Marmara Sineması Üstünde 
me11hur Çin kumandanı General Çudc Bu··yu'·k Fı•lın 
emrindeki 8 inci Çin seyyar ordusunun 

\re bu orduya bağlı gerilaların faali· Bu.gu··n L A- L E Sl.NEM·A· SIND. 
)'ette bulundukları $ansi eyaletinde 
hemen hiç ilerliyemerrıişlet, hedefe va. EICROL FLYNN • BRENDA MARSUAL1L'm yarattım 
rahilmek için muharebeye soktukları .,. 

muazzam sayrda ]mvvetlere rağmen, DENiZLER 'ASLANI 
hemen her zaman tuzah düşürülerek, 

MARMARA Gazinosu 
BUZLU !<APALI şişe elRA, iNHiSAR ŞARABI, HALiS KAHVE, 

ALAKART VEM EK ve TABLDOT MÜ KEM MEL $ERVls 
Marmara ve Adalarm manzaralarmt açık daraça ve }capalt salo~larm-
• da seyredilebilen ve ho~ bir vakit geçirilen aile gazinosudur. 

3 

~~'- TAKViMDEN 
:ıı, iR YAPRAK 

Yerilen Sözler 
Yaıan: ULUNAY 

Gazetelerde hayat pahalılığı, yiye-o 
ce~ giyecek fiyatı günün mese

lesinf teşkil ediyor. Hangi gazeteyi 
açarsanız: "Aman ekmek karnelerini 
kaldrrmıyahm", "fırınları kontrol e
delim", "zeytin yağına dikkat", "ban• 
ka!ar yiyecek maddeleri üzerine kre· 
dlyi kesti., gibi fikirler ve canlı ha
berler gürülüyor. 

Fakat fiyatlar şaşmaz bir "tedrfc ei 
as.ld" le yükseliyor. Bunun llrtısadi, 
iı;timai, sebepleri ha'kknıda o kadar 
çok yazıldı çiz!Idi ki geçen gifn ken
dini bu meseleye veren bir mütehas
sısın izahlanm dinlerkf!!ll beynim zonk 
lamıya başladı. Biraz daha tahammiıl 
etıtm ya "menenjit" olacağımı veyn• 
hut düpedüz kaÇJracağnnı an!ıyarak 
bir bahane .ile ,ıvrşhm. Fiyatların ne 
için böyle gayri tabii denecek dere
cede yükseldiklerini ayıp değila, anlr" 
yamıyorum: zannederim bana anlat
mıya çalrşan iktısat mütehassısı cb 
anlamıyor. 

Dün, bir g~zetenin Hk: sayfasr~tlal 
"pirinç,. ten bııhsediliyordu. Eskileriıl 
"köle doyuran" dedikleri bu mütevazi 
yiyecek maddesi şimdi eff!!lldileri bile 
doyuramıyacak kadar kibarlaştı. Gaze. 
te, fiyat yükselmesinin önünü almalt 
iç'n vilayette yapılan bir içtimada pi 
rinç tacirlerinin pir.inci kiios11 yüz yir• 
mi beı kuruştan satacaklarma dair va. 
Liye söz verdiklerini yazıya~ 

Buna memnun oldum: 

. -- Ohl AfC!rin pirinçç!tere; flmCli 
fıyat tesbit edildi ya: ona göre pila"' 
vımızı haztrlarrz! 

Derken gözüm ikinci sayfada ,ine 
yiyec;ek maddesine ait bir haberin b!P 
yük harflerle dizilmiş baş!ığn)a lli:ıti: 

"Beyaz peynir fiyatlarımn iki y\'12; 
kuruşa kadar çıkması muhakkak say»-' 
lıyor. Haföuki peynir tüccarları 4(J 

imza Jle Mart sonuna· kadar fiyatlaı:ı 
arttımııyacaklarma söz vermişlerdir" 

Gördünüz mü balitmıza geleni? S mı 
di gel de verilen söze inan. 

Peynirciler, pirinççiler gibi de yapı 
mamıljlar; hem söz vermek, hem eti 
Uğıt fmza!amak suretiyle işi 11ağlam2! 
bağlcı.mışlardı. Böyle olduğu bal~ 
sözlu!ne ve imzalarına riayet etmcı1 
mi!'.ler. 

Etmemi ler mi? Edememlısler mfl 
Ve her iki surette 
pıJamamrıı1 

de bu, neden ~ 

Burasınr sormaktan çekhıiyoruniı 
Hatti. yine bir iktısat mütehaasrsma 
düşerfm de izahata başlarsa o ~aman 
bii~hütiin içinden çıkamam, upıtı~ 
dive korkuyorum bile. 

Demek "söz" ün "sük\lt" a 11lıbetle 
gümüş olduğu bir daha meydana çık 
tc. 

O halde ne yapacafız? Fiyatı bit 
r.oktada bırakmak için nasıl bir •teyit 
kuvveti" kullanmalı? Zira g8rülfiym 
ki eskilerin: "Kalübüd •Ü- kadr J. beni 
ademe candır" dedikleri "söz" iiıı de 
bir kıymeti kalmamıljtır. 

~öyle olunca &ıra "yemin" e gellyQr, 
Va•ın öbürgün gazetelerde bilmem 
hangi esnaf hakkinda ııöyle bir hab~ 
okuyacağız: 

' 1Fi1Sn esnaf filan malın kilosumı eu 
flya!tan yukarıya <;ıkarnuyacaklarmııı 
yemfn etmişlerdir .• , 

İşin ehemmiyetine göre bu )'emİ:d 
bir çok ııekil!erde edili~ 
M~ell: 

- EÇer şu malı, ııu fiyattan yuta
nya satarsak iki gözümüz öniiınli= 
aksın da •üx-üm ısürüın ıürünellm, 

Yahut: 
- Eğer fi!an ,.maddenln fiyatı !JS 

aya kadar arttırılırsa bize suradan 
şuraya ııelametlo gitmek n.aalp or 
masın, 

Veyahut. 
- lyi ıaatte olsunlarm liııımma ap 

rayalım. İlahi 
"Söz vermek, yemin etmek" her saı 

nıan şer'i hiylesi bulunan "idare! mas" 
lahat" çarcleridir At eambazlan ata 
cakları ata ahırd~ yü:r: altın g8sterir. 
ler, sonra at pazarında: "Bu hayvan 
vallahi yliz altın gördüt' diye yenıiıı 
ederlermiş. 
Osmanlı Türklerine mağltlp o!ıan Af1 

na!lolu prenslerinden Karaman cğlu 
da galibin huzuruna çıkan!dıfı ~D 
"Bu can. bu tende iken sana ıadık ta• 
lacağıma vallahi!" diye yemin etmiş ve 
dı1arı çıkar çıkmaz koynundan bir cU
vercin çıkarıp uçurmak suretiyle ı& 
ve yemininin hüktniinü yerine getir•r 
miş oluyordu. 

Bence "esnaf" ın bir barlın yerbıı
değiştirerek "in11ar• a gelmesi her tUr
lü sözden ve yeminden daha kıtvıret-
11 dir. 

ileri ıürdükleri kuvvetlerin büyüklüiü niııbetinde büyük kayıplar verdikten .Asırların eşini göremiyeceği .. : .... · 
sonra duralamak mecburiyetinde hıra Milyarların benzerini yaratarnıyacağı_ 1 

... .. B U A K Ş A •••••••••••ı••-
1

~ kdmı!ilardır. Böylelikle, 8 inci Çin Gönüllerin azametine es+r olacağı bir şaheserdir. Tel• 43595 M 
seyyar ordusunu imha etmek veya hiç Dikkat: Bu filin aynı zamanda Izmirde LALE ve TAN sine· • (lstiklil Caddesi L A L E Sineması karşısında 
olmazsa hırpalıyabi!mek için, Japon- malarında da gösterilmektedir. 1 S T A N B U L G A z ı• N O S U 
larca yapılan bütün gayretle-r boşa " Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 
gitmiş, ve bu ordu, gllnden güne da• ••••••ı 
ha büyümüş ve bugün 18 inci grup - Pek Muhteşem Bir G A L A 11 e A ç 1 L 1 y o R • 
~;::=~~~~:l~kus:~~~~ :ı:i~~~.mu- "s u·· BMu PazEartesRi MatsinellerNdenEİtibMarenA s I~ s A F ı· y ı: ve s Az H Ey E I J 

Yine ayni ıekilde, mesel! Yugoslav• 
yada, gerila faaliyetine karşı Alman- B M.. Bestıeklr uıi SALA iN 
tar, burada harekatta bulunan talyan. I ayram unasebetiyle Tanb : HADD PINAR ~ KIArnet: SALM il Okuyucular 
J/Iacar, Bulgar itııal ordulannı ve .([lnemacılıkta bir . inkılap teşkil eden ve Kanuni: AHMET YATMAN . .. Keman: SAiM AGYAZAF' 
amca General Nediç 'kuvvetlerine de Cüınbiiş: CEl\IAL Keman: MAKSUT FARUK: · 
güvenemiyerek, geçen yılm yalnız tek BARBARA WİLLİAM ,. Bayanlar: Faide - Izmirll Melahat. Birsen - Saniye. Cahtde. Nermin. Seher. 

bir Ağustos ayı sarfında, çete fa.ali• STANWYCK ve HOLDEN M u A M A k :VMİne kısmen de olsa mani olabilmek af d M E R ve r adacları iı;in, 80000 mevcutlu hususi bfr Alman tar m an emsalsiz bir tarzda yarahl,an meşhur Rejisör... 3' 
ordusu göndermişlerdir. Buna rağmen RUPEN MAMULYAN'ın şaheseri ~ 
Yugoılavyada,Alman.tta!yan .. Ma- ALTIN Gı·aı· ÇOCUK ALABANDA Revüsünün 1 
car • Bulgar işgal ordularının ve Gew 
neral Nediç kuvvetl~rinin, kendi ha.. Y ru d k kimiyetlerini, ancak büyük yollar ve Fevkalade filmini - t k t . e. e or ve ven! mizan!;en ile bashvor. Gazinomuzun iç açıcı d('knrlıırmı. beynelmilel şohr .. • 
b 

1 

d .._ gos ercce ve seyircilerde unu ulmaz ız ve~ ı '-:haız ve Normand1ya Trnnsatlantığinın dekorlarını yapan M. Sü hazırlamıştır. Telefon: 40574 
u yo lar boyun aki büyük ı:ehir ve Is I • ._ hatıra bırakacaktır. ..-tasyonlarda idame edebildikleri b.e.r 41 RC ...,. .._... - M - 7S _. - m- s-nıs ti!flli':N''~'~N!l!'ı....-# 

... 

•• cu 
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, SÜMER BANK ____ ı11ıı 

Dr:!RI VE KUNDURA SANAYii 
'1 •S Ü MER BA NK~--~ 

500 
.Müessesesinden : 

:METRE MİKABI OCAK TAŞI 
J\tubayaa edılecektlr. Ara!ıklaP için % ıo tr.nzilAt yapılacaktır. 

Vennlye talip olanlann 15. B. Teşrın Perşembe günü saat 11 de Mu
esse emızin Beykozdnkt merkezıne m0racaatlaı1 " . 

._ ____________________ __ 
, TAKSIM ( HALK ) GAZiNOSUNDA 

HER AKŞA.M 
BAŞ, DİŞ. NEZLE, GRiP, ROMATiZMA Beşiktaşlı [Udi] Edip 

ve 20 kişilik Bayan ve Baylardan müteşekkil saz heyeti 
Ayrıca 

Zurnazen <Emin Tanınmış) tarafından Kağıthane ve Rumeli 
koşmaları ve oyun havalarını dinlemek fırsatını 

Nevralp, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınrzi Derhal Keser 1 

fcahında Günde ~ KacıP ı\hnahilir. . 
4 •:- " .., • • / .. ,. "f 

sayın müşterilerimize tavsiye ederiz. 
'- Servi· muntazam ve ehvendir. i\lÜDÜRİYET # ~-MAKSİM'de-- 1 
Teşvikiyede Satılık Arsa Kt> mevsimi başlangıcı şerefine Bayramın birinci güni.ındcn 

itibaren: MemlPkctin sevimli muganni esi 

MÜZEYYEN SENA R Tcşvikiye Emlak Cadde~i üzerinde her türlü bina 
yapmağa müsait iki ar!'a satılıyor Yeni rcpertuvariyle kemani NECATI TOKYAY ve şehrimizin 

en güzide 24 kişilik SAZ HEYETIYLE 

Emlak ve Eytam Bankasından 'SEANSLARINA BAŞLIYOR 
san'at-

E1111 No. Veri Ktymetl Meaahası Teminatı 
Aynca: Memleketimizde eşi görülmiyen ve tanınmış 
karların istirakiy1e oynıman cok zengin mizan~cnli ----------
EFENİN A 399 Teşvikiye - Harbıyc 21.325.- Lira 426.50 M2 2133.- Lira ş K 1 Bü:rük milli revii. 7 tahlo 

60 artist, 500 kostüm Vali konagı mahal-
lesı Bostan ve Em-
l~k cnddcleri eski 
8 4, yeni 23 numa-
ralı arsa 

Yazan ve be!<itcliyen: MUHLiS SABAHADDiN - Sahneye koyan: S. ATILLA. Orkestra: YAN
KO • ŞEFiK, Baleyi hat:ıt•lıyan MIŞEL. 

401 Teşvikiyc - HarbIYt! 30.130.- LlrA 507 M2 3013.- Lira 1 
Vali konagı mahel-
lesi Bostan ve Em-

ilk geceye mahsus orkestrayı bizzat MUHLIS SABAHADDIN idare edecektir. Temsillerden sonra 
her yere vesaiti nakliye vardır. 

DtKKAT: Bu PAZAR günü son olarak MODERN KIZLAR Revüsü. lÇKtsIZ MATINESI. 
Bayramın üç gününde saz ile beraber EFENIN AŞKI, saat 15 ten itibaren IÇKISIZ MATINE. llk caddeleri !!Ski 

g 6, yeni 27 numa-
rall arsa. 

\. Telefon: 42633 # 
fzahatı yukarıda y1nılı gayrirorenkuller peşin para ili' ve açık art

ti"ı1na usuliyle astılacaktır. İhale 11/11/1942 Çarşamb11 günü saat 14 de 
Bankamız İstanbul Şubesı S:ıtış komisyonu huzurunda yapılacak ve en 
yüksek bedel merkeze bildirilecek ve haddi layık görüldUğü takdirde 
Mallyc VekAletinden istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan sonra 
katı ihalesi yapılııcaktır. 

Satış esnasında verilen <lbedcl mukadder kıymeti geçtiği takdirde te
minat akçesi derhal arttırılmıyarak ıhale kimin uhdesine icra edılirse a
cadaki fark ondan tahsil edilecektir. 

M!ııayedeye iştirak edeceklerin mukadder kıymetin yürde onu nis-
6etlnde teminat yatırmaları ltızrmdtr. İsteklllerfn teminat akçesi, niifus 
tezkeresi ve üç adet fotogrnfln birlikte bildirilen gOn ve saate kadar Şu-
bemiz Emlak Servisine müracaat etmeleri mercudur. (526) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde. .. ! ................. ~,, ...... ı .................................... ~ 

B E R L i T Z 
1 HACI BEK~R ZADE Ali MUHiDDİN İhale guna 19/10/1942 

Bedeli Teminatı ' 
Kilo er. Lira Kr. Lira Kr. Eıyanin cinsi Ambarı İstiklal Caddesi No. 291. 

98 
2 

394 
103 

1 , ... 
5000 

47 
10 

145 
1505 

28 

18 
6 

83 
44 

3( 

H 

101 
14 
4 

33 
8527 

~ 
24 
39 
97 
22 

202 
345 

5200 
32 

13 

220 

3 
141 
512 
51 

ıs 

5 
12 
22 
34 

6 

2 

119 
o 

000 
450 
000 
000 
000 

000 
000 
500 

000 
000 
500 

000 
000 
000 
000 

500 

000 

000 
820 
600 

500 
000 

050 
son 
800 
000 
500 

000 
000 

00 
00 

00 

200 
150 
450 
300 
100 

1800 
100 
120 
150 
500 
280 

200 
100 
100 
75 

150 

100 

IRO 
020 

60 

800 
6650 

160 
ıso 

2RO 
100 
140 

100 
140 

3300 
200 

200 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 

00 

00 

00 
00 
00 

00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 

00 
00 

00 

15 
11 
33 
22 
7 

00 Cil4srz adt mukavva 1 
25 Gayn mezkiıl uçan yağ ispirtosuz 1 

El fle mfiteharrlk su tulumbası 75 
50 
50 

Adt kirli ham yün .. 
İpekli kauçuklu yazı ma,)dnesi 
kılıfı . 

Fransızca, İngilizce ve 
Almanca lisanlarında 

\K Ş AM K U RSLAR! 
H 1-~FTADA 3 DER~ 

135 00 Süzme makinesi Galatı:ı, 1/.3 AYDA 5 LİRA 
7 50 Otoklav ve teferruatı (.komple) 3 

Tecrübe dersi parasız. 

~-------' 
9 00 Mnrldcl müessireyl havi diş p.ıU " 

11 25 .Mihaniki makine- aksamı " 
37 50 Sargılık katranlt jüt parçalan " 
20 00 Dış tozu ve dtş..nacunu " Betlktat Sulh Mahkemeleri Baık1· 

İhale gunü: 20ll0/942 tlpllglnden: Zeynep Toprakçı ile Ra-
15 oo YOn frenk halrsı ., sım Toprağtn şayian mutasarrıf ol-

duklıırı ve taksimi" abll olmnmasm-
7 50 Radyo alıcı makinesi (Emerson) " dan dolayı şuyuun izalesi zımnında 
7 50 Yazılı resimli kağıt ı!An " ı' ,. Beşıktnş Bırıncl Sulh Hukuk Hfıkim-
6 O() Scllüloz nltre esaslt boya ız liğince satılrnııı:ma karar \'erllen Or-

vcrnlk (kolodyom) 
11 25 İki renkli yaldızlt ponelen ,. takoyde Ambat1ıdrrc sokağında eski 

~8 ~eni 12, 1211. 12 2 ve 14 s:ıyılı bir 
sofra eşyası 1 • 

7 50 '
, ev ve bahçıvan odııst ve do ma ınek 

Elektriksiz mıdtinesi hnh 
st\pürgesl CS adet) ahrrını muştr.mll bostanın Uımamı me 

14 
23 

4 

00 
00 
50 

ınurıvctlmizcc açık arttırnıaya çıkıı-
Rolu halinde telgraf kMıdı " • · · 
T 

1 · tcl ,, rılmtS "c şartnamesi 9.10.942 tarıhın-
e sız grn! ampulU de dwanhancye asıtmı&tır. Bırın<:i art 

Su geçmez hale getlrnmls Pd- ,, tırma 10.11.942 tarihine lesaduf eden 
muk erkek muşambası Salt gümı saat 14 den 16 ya kadar 

60 00 Deri taklidi muşamba eerit ' yapılacak. verılen bedel muhammr.n 
500 00 Oto şasi aksamı klvmetin % 75 ini bulmadığı takdirde ' 
İhale ı:ıünü: 21/10/942 • en çok nrttıranm tnahhudü baki kal-
12 00 Demirle murettcp d.-rf ta~ma " ınak uzcre ar1.hnna on gün daha tem-
15 00 Pamuk battaniye (lR :ııhıt) " dit f"<'iılerek 20.l 1.942 tarıhine te~arluf 
20 00 Yun battaniye (16 adet) '' eden Cumn gunü ııyni saatte ikinci 

7 50 Renklı fener cıımı arttırması y._'>ılacak ve en cok arttı-
ll 00 Sark halı 1 3 ranın uhdes·ııc kati Ihalesı icra edı-
7 50 Sodyom karbonat " leccktır. 

11 00 Demirle murettep çimento kapı Arttrımaya iştırak için <"{, 7,5 tc-
(bctondan) mınat akcesi veya milli bir barı.kanın 

250 00 Galvanizli demir boş teneke kap 3 teminat mektubunun ıbrazı mccburi-
15 00 İcı kuş tüyii mcmlu pamuk drı. 20 senelik evkaf taviz bedeli. ta-

yatak, yıısttk " po harcı. belediye resmi ve ihale pul-
l:l 00 Radyo allcı maiknesi c.Kolom.: tarı müşteriye a t olacaktır. 

00 260 00 20 
bia) " Evı:ı1fı: Kaydında bir tarafı yol o-

00 KAgıt takvim ı tarak gostenlcrt bu bostanın mahal
İhale günü: 22110/942 

650 200 00 l'5 00 
00 
00 

Me~eorlze fasuneli P. men~cnt ,. 
len iki tara.fıntn yol olduğu arazi iki 
kısımdan i~arct olup birisinin sahası 
du~ ., e diı::erinln zemini maili satıh 
olduğu duz olan mahal umum sahanm 

000 140 00 8 Jut sargılık kaba bez " 
000 400 00 30 Zamkı ar:ıbl " 
000, 

000 
000 
250 
500 
000 

000 

270 

oon 
220 

80 

140 
100 
100 
200 
200 

160 

100 

200 
120 

00 

00 
00 
00 
00 
00 

00 

00 

00 
00 

6 00 Kalay galvıınldi nümunellk y<'dıde birini teşkil edıp mezruu bu-

12 
72 

7 

80 
00 
60 

1'eneke le\'ha lundugu içinde Jkamteg[ıll ahır, sa-
Tıbbi Met •. " aıanlık. iki büyük bostan kuvuı;u ile 
Yun erkek elbisesi " bir küçük kuyu ve seftall, SY\'a vc-
Pamuk ç maşır ve örta " saıre gıbı meyvalı agaçlar bu saha 

15 00 Yün frenk halı ve kıllml .. üzerinde olup maili satıh olan arn:ıı 
15 00 Çift telli masuraya sanlt üzerinde birkaç dut ağacıntn mevcut 

boyalı yiln ipliği " bulunduğu; 
12 00 Sade deri plslklet Alet rnah- lkametg1h: Altmda bodrumu olmak 

fazast " üzere zemin kat beden duvarları kftr-
7 50 İpekli kauçuklu yazı makinesi " ıir diğer katı ahşaptır. Zemin katta 

kılıfı biri harap bir holde binadan hııric 
İhale gOnü: 23/10/942 olmak üzere Uc oda mutfak ve helii 

ıs 00 Su sayacı (1 adet) K. ~rk?rırcc mevcut olup burnnm sahası 7:'> metre 
11 00 Mn~tahz:ıratı tıbbiyeden rcstal, murabbaı bulunduğıı; 

lcktobll. fcstal " nirlnr.i kat bir sora üzerine dört 
Yün mensucat • oda bir heli\ mevrııttur. 

f h!azalı lııı ı~ tern7.f " Ahır mahalll: Bl'den du\•nrlan ld\r':' 

Ticarethaneleri 

PAZAR VE BAYRAM , __ _ 
Devlet Orman işletmesi Belgrat 

Revir Amirliğinden 

, 

1 - İşletmemizin Rııh~k1Sy civarmdaki bölmelerde mevrut (35) :\T3. 
(060) D:t, k~stııne tomruğu bölmede teslim edilmek üzere açık arttırma
ya çıkanlmı~tır. 

2 - Beher metre mlk4btn muhammen fiyatı (35) liradır. Muvakkat 
temlmıt (92) liradır. 

3 - Ar ttrma 23.10.942 Cuma günü saat 16 da Büyükdere Revir a-
mirliğin<'lr vapılac-ektır. 

4 - !3u satışıı ııit cartname ve tomrukları görmek için bletme mer-
kezine nıbrncaat edilmesi. (380) 

.......................................................... 
f M. M. Y. lstanbul Sattn Alma Komisyonu llanlan 
..................................................... 

Kilo 

32,f9q0 YQnlQ kırpıntı 
3060 Be7n pamutdu ktrpmtı 
11990 Renkli pamuklu klfl'1ııtt 

Heı>!iııe 36,0!14 lin tahmin edilen yukanda yaıT1ı 3 kalem \cırpmtı 
~atı1acalı:tır. Kııpth sıırfla arttrrrııııSJ 15/10/942 Per~P.mbe J::iinil saat 15 de 
Tophanede M. M. V, tstaııDtıl 4 numaralt satın alma komisyonunda yapı
lacalttır ııı::ııtt teminatı 5408 Ura 10 kunıstur. Kırpınttlar Dcrterdarda 
" Töphan~e dikim evleria~e görülebilir. İıtek111erin kanun! vesikala
rıyle teklif mektuplarmı arttırma saatinden bir saat Pvvı>I komisyona 
V!'rmeleri. (208) (154) 

"' • -- .. 
81,0l10 Kilo rt~kt pamuk1u k:ırptntı 
T,000 • Beyaı. .. .. 

23.000 ,. Yünlü ktrpıntı, satılacaktır. Kapalı zartla arttır-
ması 15/101942 Peııııtmbe c\inO saat 15,30 da Tophanede M. M. V İstan
bul satm alma komisyonunda 1apflacaktrr. Hepsinin tahmin bedeli 44.900 
lira, kat, temlnatt 6735 liradır, Kırptnttlıır Dctterdarda bir No. lu dikim 
evlndf' görüliır. Taliplerin kanuni vesikalarlyle tekll1 mektuplarını ihale 
aııatinden bir saat evvel komlsyone yermeleri. (131) 

As. Tıbbiye Okulundan 
Okulumuza glnnlye 1stekll ve namzet kAY't olan T:ıblb, Kimya mii

hendisi ve Eçzacı ok rlartıf" imtihanları 20 Birincitesrin 942 tarlhlndP Fen 
Fakültl'!lnde yapılac ktır, Okulumuza namzet kaydölan okurların imtiha
na girebilmesi lı;in okulumuz. kalemine müracaatla vesika almalan rica 
olunur. (1394) (452) 

ÜNiVERSiTE A.E.P. KOMiSYONUNDAN 
Tıp FakQltesi blrind cerrah! klin!iindf! Taptmlecıık (12.133)) lira 

keşifli 13 ka!Pm madenf eşya l!l.X.942 Per5('J'Tlbe giinu saat 15 de Rektör
lükle pa:rarlı'kla ihale edilecektir. 

İstekliler. liste ve şartnamesini Rektörlükte görı-blllrlcr. (495) fl7 
14 
48 

779 

300 
000 
000 
000 

1550 
200 
500 
800 

00 
00 
00 
00 

118 
15 
37 
60 

00 
00 
50 
00 

Hıı.,sas teraziler ve dlrhrm1r.r " ıtir oldukça yeni ve :ıo inek alab.lc-
:ı.rc\·nddt sııire ile mlırcttcp adi cck v::ızlyette oldul'.'1..1 iizeri yerli kl- kanununun muııddel 38'JO numnralı 
cam şişe " •tı' - tOl 1 bulunduğu ve buranın [ K. nun 126 mel modc!rslne. tevfık:ırı lslimci Aranıyor . 

508 
191 
230 
310 

000 
000 • 
000 
000 

400 
100 
400 

oo· 60 
7 

30 

00 
50 
00 

Ki l t ··st h7. ,. remı e or ı bb ı ipotek <ıahibi alacaklılarla dıger alA-
mye\ !'ttnıı mu r ah::ı ının 170 metrt murıı ııı 0 uo · İslim ve tcmlzll'me i·inden anltyan 

Adi dökme demir halka kapak 3 ikametgfıh olnn binanın sr\'~s!yle bir kadarlarm. \"C lıtifıık h~l·kı ııahlple- 1 bir erkek i~çl aranıyo/ Beyoğlu Ha-00 
00 
00 1 

Ham sun't kauçuk " kısnn allşap aksnmmın t.anııre muh- rlnln gnynmenkul .nzerındeki hakla- malbaşı 52/1 numarava müracaat. 
Yaprak tütün (ecnebiye götü- taç ve heyeti mecmuasının kırk üç rını ve nurusiyle f;ıu ve masrafa dair · 1000 
rülmek üzere) " buçuk dönümden ibaret b:ılund•J~: olan iddialarını on bet gün içinde me 
Kopya k!ığıdtnı (ecnebiye götür- Hududu: Bir ta:-afı inekçi Şaar ınuriyetimlze ~ildirmf"lerI baklan ta-00 00 602 

75 00 

60 00 

" mek üzere) • bostanı bir tar aft Sim on tarlası bir 1 po eiciliylcı sabit cl."nadlkça. satış be-
Yukarıda yezılı eşya ilzerlerinde gös1erılen günlerde saat 13 de açık arafı Ambarlıdere ı.okıığt ve bir ta-, .;elinin payl:ışm ııı~:mdşn hanç kalacak 

arttırma ne satılacakttr. Satıştan üç gün evvel saat 9 - 12 arasmda eşya rafı da Kostl bo taniyle nıahduttur. I !arı ve daha faz!? ma1~mat almak i!'-

800 

' 1 

ambarlıırında glSıilleblfü. Sı1tııı Sirke el Rc~ı:ıdlye caddesi Giimruk Satış tuhammf'.'n kıymeti: 1643fi lira. ıt·yenlerin 942/14 dô•"a ntı1"ıarAdyle 
M dOrJQğ!\nded r K nunl vcı;i nl nn ibrazı ve teminatın saıtıı guııil •ant Yuk mi c\·safı ıtö t<'rılen ırayrl- memurlyetimlze mur;<:aatlan ilin o-
12 1e kadar yatmlııli.l ı ~__wı.cjır. (3i5) menkul 2004 numaı-ıw icra ve Ulls lunur. • 

OSMANLI BANKASI 
~ iLAN-

Şeker Baynmı münaı::ebetlyle, Os
manlı Bankasmm Gııtata merkezi ile 
Yenlcamf ve Beyo~lu Subf"lP.ri 12. 13 
'"'e 14 İlldeSTln 1942 günleri kapalı 
ı>wunacaktır. 

Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdiriyetinden: 

Mağazalar İçin 

Satıs Memurları Ahnacak 
İ~Rnbul ve tstanbul harici mağazalıırtmrı:da münhal azami 100.

liraya kadar ücretli satış memurlu klan için nınfazalıırda uzun ::müddet 
satış memurluğu yap::ırak rcyyon idare etrnjs bulunanlar alınacaktır. 

Askerlik hizmetini ifa etmi• olmak şarttır, 
istf'klilerin aşağfda yazılı ve~ikalarla 20/10/942 tarihine kadar 

Sultanhamnmında Kattrcıoğlu hanında Mües:.ese Zat İşleri Şeflijine 

miirncaat etmeleri laznndır. 
1 - Nüfus hüviyet cüzdanı, 
2 - Askerlik vesikası; 
3 - Tahsil vesikası; 
4 - Hızmet kAğıdı; 
5 - Vr•ika fotograft. , ..................................... ,, 
DENİZCİLERE iLA 
Münalialat Vel<aleti lstanl)ul Mıntal<a 

Liman Riyasetinden _ . 
1) İstanbul Relediye!';i R T. T. umum müdürlüğüne ait Karakl5y fle 

El"'\inönü ııra~ında ve Köpr!iııün Halk tarafında bulunan denizaltı kab
losu tamir edilmek üzere kaldtrılacaktır. 4 

2) 12.10,942 tarihinde başlanacak ve 31.10.942 tarihine kadar 19 gOn 
kadar dev<ım edecek olan tamir i~i için tcullantlacak dubada beynelmilel 
işarf'tler gf'.'ce ve gündüz bulundurulacaktrr. " 

Bu sahadan geçecek gemOerin dubanm yakınından geçmemeleri ve liu 
hinde ııüratterlni azaltmaları ilan o1unur. (492) 

~--•;A YRi MENKUL SA TIŞf ' 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk hakimliğinden: 912/112 

Terekesine tnahkememl~ce el konulan ölü Hikmet Öz.toprağın Be
yoğlunda Tozkoparanda Akarca sokak başında asfalt üzerinde ncza• 
rt>tl kamileli muhkem 6 kııtt_..n ibaret 45 numaralı (Hikmet Bey) a
partımanmrn tamamı 16/10/942 Cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar. 
açık m1tırma suretiyle satılacaktır. . . 1 

İsteklilerin mezkur gün ve saatte mahkemede ham tiulur :nnları 
ilıin olunur. (5805) '-' --# 
' Y.üksek 

Atma 
Mühendis Mektebi 

Komisyonundan 
Satın 

Ekslltminfn Mutıımfi'len 
Tarihi 8Htl Şekli lık tM'lnatı beden Mlkilart -El'7!ıSCin efn!l 

ıe.ıo.942 ıı.ıs Ae* sı2 83 
1!.10.942 11.00 KaP91i '785 180 

Mektebin 1041 mal! yılJ. laıt@ fhtt1ııeı JQkardald 
k:oaulmuştur. Fn!a mahlınat için GümQslttyımdakJ 
.,,,.kt.ebtn.- mtıueaat 

5000 Nohut , 
5000 Zeytin ,.a!ı 

tftllde elalltmelere 
)'Qk9ek mtıhendls 

(211) 

~--·Bayramlık Çiçeklerinizi ___ ı .. 

Eski SAPUNÇAKIS Çiçek Evinden 
tedarik ediniz. 

neyoğlu t!o\fiklaI Caddesi. No. 304 Tcİ: ;ıoi61 
NOT: MACAZAl\UZ Yarınki PAZAR günü açıktır. ,_ , 

IST ANBUL DEFTiRDARLIGINDAN 

Dosya Nr., CiNSi 
Muhammen 

bedel Teminat 

51335/ 2 Boğaziçinde Balta limanında Hazineye ait 66 5 

çayırda mevcut 11 ağaçta 220 kilo kadaı 

tahmin edilen taze ceviz 
51120/ 179 Defterdarlık ambarmda mevcut 165 adet 82,50 'ı 

boş teneke, 
Yukıında yazılı teneke ve cevizler 18/10/942 Cuma günO sııat 15 dt. 

Milli l'~ınlak MüdOrlfiğün~ müteşekkil komisyonda ayrı ayn ve a~ık art
ttuna ile sahlacakhr. İsteklllerln nüfus hü\'lyet cüzdanları ve teminat 
mııkbuzlarlyle birlikte ihale saatinde komisyona ve fazla izahnt için ~llll' 
Emllık MOrlOrlüğUne mürncaatlorı. (488) 

Kasımpaşa - Haliı;oğlu yolunun deni:z hastanesi altmn tesadüf eden 
kısmTna istinat duvarı inşası kapah zıırr eksiltmesine konmu~tur. Keşif 

bedeli (52918) lira (26) kuru:; ve ilk teminatı (3895) lira 91 kuruştur. İ· 
hale 26.10.942 Pazartesi ~ünü saat 15 de Daimt Encümende yapılacaktır. 
Mukavele, eksiltme nafia işleri umumt, husust ve !ennt Gnrtnamcleri 
proje ve keşif hlll1lsası ve buna müteferrl evrak fkl lira 65 kuruş muka
bilinde fen hleri mildürliiğilnden verilecektir. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplerı ihaleden sekiz gOn evvel fen işleri mildürlil- • 
ğünden alacakları fenni ehllyet ve kanunen ibrazı lAzrm gelen diğer ve· 
ı-ikalariyle birlikte 2490 numaralı kanunun tarlfatı çevre~inde ba:tTrlıya
cakları kapalı zıırnarın ihale günü sııet 14 de kadar Daimt Encümeneo ver-
meleri. (408) 

Kulekapı Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden 
$ııhemb:e ka1anç vergisinden ticrçlu mOhendls fsak Tamapola ait 

Arapcaml mahallesinin Voyvoda caddesinde 69 No. lu mahalde haciz a.1-
tma alınan eşyalardıın peşel boru ve ma\7.emesl, Bcrgmann mal:temesl, 
ıil malzPmesi, tel ve kablolar, Antigron mal7-emesi, akfunülAt~rler, 14mba 
gloplııı1, reflektör ve projektörler, salter ve demardrler, voltmetre amper 
metre ve voltmetrelerl, elektrik ııaat tesisatı. hurda demlt', Oryon marka 
radyolar. radyo lAmbalan ve dahabazt malzeme eşya, 19/10/942 Pa
zartesi günü saat ondan itibaren mezldlr mahalde alen1 müzayede sure-, 
tiyle ~atılacaktır. 

Bu hu~usa dair daha fazla izahat almak fstiyenlerln Galatada Tünel 
vanmda Söl!illlil sokağında cskJ posta banmda Kulektıpt mali.re tahsil $cf-
lifinc mOracaat etmeleri. Telefon No. (49118)) (480 

Pazarhkla Kereste Alınacak 
Devlet limanları işl etme U. Müdürlüğün'der 

İskeleler tamlratt fçtn muhtelif ebatta kazıklık 15ağ1amalı1C d6~me
lik olarak gerek İstanbulda ft gerek Mudanyada teslim edilmek eartf1le 
cıralı çam olarak pazarlıkla 270 UA 280 metre mikAbı kereste satın al!-
cakttr. "" '"-ı... ıı- .. • "'"'""" 

Ufak parti olarak vAld olacak tekllfterhı nazara almaca!ı taliplcrln 
şartnameyi her gQn levaz!!n mQdQrlO!Qne mtıracaatla ıl5rebDeceklerf ve 
tekliflerin nihayet 15.10.942 Perşemı;e ıQnQ akşaınma kadar levanın mO-
rliirlfııffirı,. tt>vı!I !"r!llmP~ "A" ,,ıunur. fllM) 

Sahip ve Neşrı~ at Mlldilrü: Halil L utfl Uorrtilncü 
Gazetecilik ve Ne§riyat T. L. Ş. TAN Matbaası . 


