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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Tevziatı 
500 Bin Kiloluk Bir Stok Temin 
Edildikten Sonra Başhyacak 

r ...................................... --~ 

MİLLİ ŞEF 
iNöNU 

Ucuz Ekmekten istifade 
Edecekler Tesbit Edildi 

·Vilayet Bir Beyanname İle Tevziatın Ne 
Şekilde ve Neref erde Yapılacağını Bildirecek 
Şekerin de ekmek gibi. halka 

muayyen miktarda ve-rilmesiron 
kararlaştırıldığım diin bildirmiş
tik. Alınan tamamlayrcı mah1 -
rnata göre evvc?lki gün bakkalla
ra dağıtılan olli ton şekeri bak. 
ksllar şimdilik sat1şa arzedemı. 
yeceklerdir. B!.!na da sebep, kar
ne ile yapılac:a~~ olar tevziat için 

husustaki hazırlıkların ıkı üı; ~ün 
içinde ta.ma'l1 lanJbilee:t:ği kuvvet. 
le ümit cd1.l:nektedır. Dı~t?r ta
raftan vila:ı~t bu taT11la yar:la. 
cak şck~r t'!vzı.ıtt iç:n brr tebliğ 
neşrederek, t~vzint:n nerelerden 
ve ne şek'l:ie yaplla~agmı hı\lk<ı 
l•ildirec~k ı ır. 

Hava Kurumunun 
Etimesut Meydanını 

Şereflendirdiler 
Ankara, 17 <A.i\..ı - Jteisi. 

cümhur tsnıct ini.mü hu sa. 
bah 8.30 ,f.ı 1'urıt H:ıv.ı Ku. 
runıunun lfo"e5.uttaki Jıava 
meydanın!\ gidP.rck yapılm3k· 
ta olan uçu~h! ı ve bu arada 
Omer Inh11ii11Ü·1 akMlm~i ha. 
reketır.:::ni tal.it' e~ lemi'jh•r. 
dir. 

Tevziattan İstifade Edecek Olanlar Ayan 23 üncü 
Günii Akşamına Kadar Beyanname Verecekler 

1 VİLAYET BU HUSUSTA 

haz1rlık1nrın tamamlanabilmesi 
ve lüzumlu o~an 500 bin kilo şe. 
kerin stok cdilelJilmesidir. Ala
kadarların söylcdigine göre 500 
bin ki.Ioiuk şeker .stoku tamam . 
!anmadıkça, tevziata bnşlanm<:Sl, 
halkın mühim bir kısm•na ~ekeı 
vermek imk5nı bulunamıya<'ağl 
için mah~uı:-:u görülmektedir. Eu 

Ankaranın 

Halkın feker ihtiyacı temin ediUn· 
ceye lı:adar, gazino ve kahvehanelerle 
şektT imal eden müesseselere seker 
veri!miyecektir. 

Şekel' iı;in alman ba tedbirler yal• 
nız şehrimize münhasır o!up, diıter 
villyetlerle hiç bir alilıiası yoktur. 
Şehrimizde bu tedbirin alınmasının 

sebebi de bazı kimselerin serbest s&• ı 

tl.if" Devamı Sa. 2. Sü. 5. • 

Yıldönümü 
Ankaranın hükQmet merkezi seçi !işinin yddönümü münasebetiyle 
aerek Londra be'ediye reisinin ve gerekse Berlin radyosunun gö
nül yapıcı hareketleri Türkiyenin bitaraflık siyasetinin her iki ta• 
rafta dostluk hisleriyle karşılandı iını cöstermektedir. Bu arada her 
iki tarafın da ileri sürdüğü müta lea doğrudur. Filhakika Ankar2• 
nın huk!lmet merkezi seçilmesi siyaset ve sevkfrlceyş bakımından 

c;ok ehemmiyeUi olduğu g.ibi sos y::l bakımdan da büyük bir ehem. 
miyefJ haizdir. J ! 

Ankaranın hükılmet merke. 
zi ilanından bugüne 19 se.. 

?le geçti. Bu 19 uncu yıldönümü 
bize, Cümhuriyet hükumetinin 
hayırlı başarılarını hatırlamağ~ 
!Vesile olduğu gibi, iki dost devle
tin de hakkımızdaki dostluk his. 
lerini izhara vesile oldu. 

da büyük bir ehemmiyeti haizdir. 
Ankara İstiklal savaşının mer. 

kezi olduğu gibi; Osmanlı lmpa. 
ratorluğunun çürük bakaya.sım 
taşıyan, o zamanki Babıali Tür
kiyesinin muhafazakar unsurları. 
nı toplıyan, Ankaranm inkilap ha 

rtir Devamı Sa. 2. Su. 5. 

Milli Şef müteakiben y~
lannda Hava Kurumu ba:?ka. 
nı Şükrü Koçak olduğu h:ıl. 
de Kurumun Etimesııttaki 
tesislerini ve tayyare fabrL 
kasını gezmişlor ve buradaki 
çalışmalardan memnuniyetle
rini ifade ederek 11 de Eti
mesuttan ayrılmışlardır. 

ruuadalcanal' da 
Harekat 
·veni Bir 
Safhada 

-o--

Hava Alanım Almak 
için Japonlar Son Bir 
Gayret Gösteriy:or 

Adaya Pek Çok 
Sayıda Japon 

Askeri Çıkarlldı 

Şıırk Cephesinden Resimler: T aarru7a gecen Alman tankları 

El!t1~1Nf.:!~llli:ll&!I 
$talin9rat'ta Bir Top 

Fabrikası Alındı 

Almanlar Şehrin Şimal Batısındaki Sovye+ 
Kuvvetlerinin Üslerif e lrtibatlarmı Kestiler -
Batı Kafkasyada Yeniden Arazi Kazanı1dı 

Berlin. 17 .{AA.) Nn. -or 1 camlarda bulunan hav11k1wvd. 

Londra belediye reisi bu mü.. 
tıasebetle Ankara halkına ve be. 
lediye reisine hitaben B. B. C. va
sıtasıyle l: uı'kçe neşrettiği .me_ 
6ajda Ankara şehrinin inkişafla
rını yakından takip ettiğini ve 
hayranlıklarını ifade ettikten 
sonra: 

Ankara Valisi 
Londra'ya 
Bir Mesai 

"Ankarantn bu inkisafı Ata -
t~rk ve lnönü Türkiyesir:-in kü!- Go·· nderd·ı 
turel, sosyal, ve ekonomık tek11. 

duhırı başkumandanlığımn teblı. Jerivle ve ucako::nvar batar •alart 
ği- Batı Kafkasyada Alman ve ile sıJ...-ı bir işbirliği halinde ha. 
Slovak kıtalarının dünkü hücum reket ederek düşmanın şiddetli 

'

lan düşmanın şiddetli mukuve • mukavemetine rağmen bircok İ~· 
metine rağmen yeniden miihim tinat noktalarını ve yere gömiilii 
arazİ kazanılmasını temin etmiş. tankları geC'mPğe muvaffak ol
tir. muşlar ,.e 86 lik top imal eden 

tn~lü •. ile muvazi olarak yü~i. I Ankara 17 (A.A.) - Ankaranın 
tnu.ştur. A~,:ır~lılar, ~nd.:a sı.. devlet merkezi olarak seçılınesi.. 
«:e, en samımı dıleklerını go~d~r- nin yıldönümü vesilesiyle Lond
ll'ıekte, saadet ve refah temın et. ra belediye reisi tarafından gön
bıektedir." diy~r. . . derilen mesaja karşılık olarak va-

Müttefik Ingıltere devletının, li ve belediye reisi Tandoğan a. 
hatırşinas belediye reisinin bu sa. şağıdaki teşekkür telgrafıru gön.. 
tnimi hisleri yalnız Ankaralıla71 dernıiştir:: 
değil, bütün Türkleri müteha~~ıs Londra şehri sayın belediye 
ttmiştir. Çünkü Ankara, biltun Reisi: LONDRA 
Türkleri ve Türk şehirlerini inki. Ankaranrn Türkiye Cümhuri _ 
~bın etrafında top18:yan hareke- yeti merkezi olarak intihabının 
\ın merk;zidir: ~~ itıbarla Lon~. yıldönümü münasebetiyle gönder 
ta belt~c~ıye reısının bu sen:ı.P~~~k mek hatn;nüvazhğında bulundu- General Mac Arthur 
hareke!ı karş1sında her Tur :un ğunuz dostane mesajdan dolayı Vaşington, 17 (A.A.) - K"m-a 
l~ı şukranı duymamasına 1~ hemşehrilerim Ankaralılar ye muharebelerinin devam etmekte 
itan yoktur. ben hassaten müteııekkir olduk. olduğu Guadalc~rnal 'l ço!~ sayıda 

Londra belediye reisinin ~"u ha Son seneler zarfında burada Japon çıkmıştır, diyen Bahriye 
tır sayan hareketini, Berlin, rad. tahakkuk ettirilen inkisafı vadet. Nazırlığının btr tebliğinde Ame. 
Yo~unun ~üvazişli hit~~si takip mek için sarfettiğiniz sami~i c:öz -rikan mevzilerinin top ateşine tu_ 
ettı. Berlın radyosu Turkçe yap- Ier hepimizi cok memnun etti. tuldukları ilave edilıyor_ 
tığı neşriyatta Ankarantn .hüku. Bu münasebetle hararetli tesek Diğer taraftan habcl· veriJdi6i. 
~et merkezi seçilmesi münasebe- kürlerimizi kabul buyurmanızı ne göre, Shortland adası açığın· 
hyle: ve büyük ve serefli beldeniz hal- da Japon gemilerinden bir teşkil 

Alman savaı;; ve Rumen bomba "Kızıl Rarika'• fabrikasına ~ir_ 
ucaklan kara harekatını tesirli mişlerdir. 
bi

0

r surette desteklemişlerdir. Simnl istikamet ndE> vııpılan blr i-
Terek batısında Rumen kıta- lerlemE> netil·cs!ndı- "'ehrin imal -

lan düşmanı birçok dağ mevzi- batısındaki dli ınıın ku\ \•etlt>rlnin ii!t
lerinden atmışlar ve çok sayıda· lcrivle irtibatları kc~ıımlştir. Bu kuv-
esir alınışlardlr. ,.etler imha edilınt-k Gzercdirlı-r. 

Stalingratta piyade ve zırhlı Volganm doğu~unda topc:u me.~zile-
teşkiller, devamlı bir surette hü. ~ Dev~mı Sa. 2 Sn 4 

M•DlililE~llH~M 

ST ALINGRAT'TA 
Bir Sanayi 

Tahliye 
Bölgesi 

Edildi 

BİR TEBLiG NEŞRETTİ 
istihsal Bölgelerinden Belediyelerin Yapacağı 
Mübayaat için Tek Fiyat T esbiti Düşünülüyor 

lSTANBUL VILAYETINDEN TEBLIG EDiLMİŞTİR: 1- ls 
tanbul belediye hudutları dahfünde bulunup aşağıdaki maddeler. 
de irae olunan kanunlar hüklıüınleıi dahilinde çalışmakta olan 
bilumum daire ve müesseseler, azami 20/10/1942 salı akşamına 
kadar bu kanunlardan istifade edecek memur ve rnüstahdemlan, 

adetlerini bir tezkere ile bildirıp \ 
o miktar b<>,•an• ıam~ ve ız.,hııa. 
meleri belediye iktısat müdürlu. 
günden aldırmaları ~·e verilecek 
izahnamelere göre doldurlacak be 
~annameleri tasdik ettikten sonra 
memur ve müstahdemlerine tev
zi ederek her memur kendi ika
metgahının bulunduğu kaza kay. 
makamlığına bu beyannameler1 
en cok 23ı l0ı 9ıi:2 cun:a guııu ~k
ş~mına kadar teslim edecektir. 

2 - Muvazenei umumiyeden 
maas almakta olan mütekaidin, 
eyta'in ve eramil beyannamelerim 
maaşlarını aldıkları Malmüdür. 
lüklerine ve bunun haricinde k<>· 
lan mütek:ut, ey:nm ve c>ra:Tlıl llc 
maaşlarım aldıklan dairelere miı 
racaat ederek beyannamelerini o. 
radan te<lı:.ırik edec~kıerdir. 

3 - Önümüzdeki tkinciteşr'.n 
ve Birincikanun ayları ekr"'k 
karneleri ancak bu beyannarnelc. 
rin doldurulup kaymakamlıklara 
teslimden sonra alınabilecPği ve 
tebliğ hükiimlcrine vaktinde ria
yet etmiyenlerin bu haklarınd3n 
mahrum kalacakları ehemmiyet_ 
le tebliğ olunur. 

A - iSTİFADE EDECEK OLAN
LAR: 

1 - 3656 (Devlet bıır~ml), ~659 

(:'vlüesse~..ıt baremi) SAyıh kanunlara 
~ Devamı Sa. 2. Su. 6. 

Vali, Dün 
Ankaraya 

Gitti 
Şehrin iaşe işleri 

Etrafmdc. 
Temasta Bulunacak 
Vali Lutfi Kırdar. l'.'V\·dkı c;k· 

şam hareketi esnasında aldığı e
mir iızerine Ankaraya gideme _ 
miş ve ancak, dün akşam 6,30 tre 
nlyle Ankaraya hareket etmi~tir. 
Vali istasyonda vilayet ve beie.. 
diye erkanı tarafından uğurlan
mıştır. Vali bu sabah Ankaraya 
varacak, pazar olmasına rağmen 
lllakahlarla derhal temaslarına 
başlıyacaktır. 

Dün de yazdığımız gibi, Vali 
Ankarada şehrin ia~e işleri ve 
buğday temini hususund~ alaka. 
lı Vekiıletlerle temas edecektır. 

Valinin Vekale~tcn alacağı son 
direktiflere göre. yem şeklı tat· 

t?r Devamı Sa. 2. ')u. 4. 

"Ankaranın hiikumet merkezi kına tahassüsümüzü ve derin mu gözükmüştür. Bir Amerikan tor· 
olarak seçilişi, Milli Türk hükiı. habbetimizle birlikte saadet ve pili muhtemel olarak bir Japon 
bı.etinin hakikaten siyaset, sev - refahı hakkındaki candan temen_ kruvazörüne isabet etmiştir. 
lt~ı:e;:~. bakı~ın~a.? c.?!t .. i~betli nilerimizi ulaştırmanızı rica ede- Müttefiklere göre vaziyet 
d.uşımulerek UJ goruldugunu ba. rim. . 
l"ız surette go··stermic: ve Anka A k ı· b 1 d. · · Vaşıngton, 17 (A.A.) - Ame. 

Çarşamba Sabahı Başl.yan Alman Taarruzu 1 

Devam Ediyor - Ruslar Müteaddit Sokakları 
· . Terk Etmek Zorunda Kaldılar 

Libyaya gönderilen Amreikan tanktan 

l"~nın insası kin de her şey ökiL NEVZAT TANOO(;AN rıkan Ba rıye mutehass.~s arı 
'.J • n ara vıı ı ve e e ıve reısı 1 . h · .. 1 1 

lu bir pllın dahilinde yapılmış- k'!fr Devamı Sa. 2. Su. 5. Moskova, 17 (A.A.) - Sovyet 
br. Biz yeni Türkiye hüktimet ı gece tebliği: 16 ilkteşrinde kıta.. 
l'ııerkezinin 19 uncu kuruluş yıl. ·- larımız Stalingrat ve Mozdok böl 
dönümü gününde dostlarımızla "' ı <Yelerinde düşmanla şiddetli çar-

Amerikan Kıtaları 
Liberyaya Geldi 

birlikte seviniyoruz." demekte- pışmalar yapmışlardır. öteki cep ... 
diı-. .. .. ~. .- helerde önemli hiçbir değişiklik Buralarda Faaliyette Bulunan Düşman 
Ge~k müttefik ln~iliz belP.di. • olmamıştır 1 1 il M d 1 i . s· 

)e reisinin. gerek Ber1in raıiyo- t Sov~et ek tebliği Denizatı arı e üca e e çan li 
Sll.nun Ankara, dolayısivle Tlir. H D . s· t . K ld 
ltive hakkmda gösterdiklPri bu Moskova, 17 (A.A.) - So\ryet ava evrıye IS emı UrU U 
gönül yaptcr hareketler, 'fiirki. • gece tebliği ekinde deniliyor ki: ;l Monro,·ia, 17 (A.A.) - Ameri . 
" tıin bi.taraflrk siyasetinin ~ler YEN/ L~~ Stalingrat bölgesinde kıtalanmız ik• • C h N k ıt l L"b l . 1 

taraft., d" aym dMtluk ht,;lc. •· sayıca Üstün düşman kllvvetle- lftCI ep e e an k a 1arı 
1 eryaya

1
ge mı~ er-

co " GİNE s:t.tiJuı rinin yaptıkları şiddetli hücum. dir. Sahi in beş veya ah )'Üz: mil 
~ı ~e karşılandığını göstermekt~ Iarı püskürtmüşlerdir. Gündüzün Zaman Açdacak. acığında _faaliyet ~öst~ren ~üs-

P<iPIJ• 43 Alman tankı tahrip edilmiş Nevyork 17 fA.A.) - Ay§n m:.n ~~ıza.ıtı ge~ılerı;\·!e ~ü~o. 
k * 19 

• • ve bir dfü~man alayı yok edilmiS- meclisi ekseriyet partisi lideri dele. ıçın hır hnı devrı:yesı sıs. 
nkaranın hükumet merkezi tir. Inatla devam eden sava~lar. Barkley, :kin::ı crp'1c hakkırda frını kunınmstur. . 

' olarak seçilişini Londra ·dan soma kıtalarımız bir ı.>ırnavi şöyle demistir: Dakar'da harekat başlama(iı 
b Adıye reisi, Ttirkıyenin, kültü. PU~ORFili bölgesini tahliye etmişl~rdı~. j "~~. cephe~ açılması zamanı Londra, 17 (A.A.) Paris radvo. 
~fl, sosyal, ve ekonomik tekamül Stalinğradın batı c:ırrıalmde geld gı aske:ı şefler tarafından su bu sabahki neşriyatında Da. 1 ~ nıuvazi yürür görmektedir. mevzii önemde savaşlotr o!muş : Roosevelt'e bilıiirildi~i zam'in a- karda askeri hareketler baı::ladığı-
~tlın radyosuna göre bu s~ıliş tur. Bir kesiı:nde ka'r bettıklerı çılacaktır.'' . na dair bir Alman kavnalmdan 
d.e 'yaset, sevkülceyş bakımın· .,7 • mevzileri gerı a\mağa çalışan Ru Barkley ~·ıtıtan da tlftve et. verilon l'l:ıhıo,.~•""' 1". ., J. .. ,,+.,.,.,;cHr 
t~ büyük isabe~ler vardır. Her MERCAN..=DENJLZ. lrnenkrtalıırr.5karş1taarruzag~ç miştir: Haber tefsir edilmiyor 
dltı tarafın da mut~~e~sı doğru • mişlerse de her defasmda innır: "Asked ~etler hize hazır old~k 
~Ur: A~~~ra~ın hukumet ı:ıe~: ~ . ı diğimiz darbeler karş1s:nda ~erı l~nı bi!~ir~-:e!<~l''"! zama1? ıkm-
c:;ı ~e~lışı. ~ıyase~ v~::n~ı. •. >ıv' ak doğuda veni den tRk\'İVf' ~di l en Japon ve Amerikan dtmiı, kara ve hava kn\'\·etlf'ri ara~ında çekilmeğe mecbur olmuşla!dır. cı c.eph~vı aC'J.••P.gı~ 1:,e duşmanı 
ıı o~duağ~n;ibi,a~~;aı e ba~ıltd4n - , :lrnbu~~!l. m~harebcledn ~ere ya o ettiği Yeni Gine ile Salomon ta km adalarını gösterir harita ~ Devamı Sa. 2. Su. 3. hezımete u~· cı.taca,..,rz. 

. . 
• 

Lond'"a 17 <A A \ Dakar hak 
kmda Vichv'den ~elen vf' Alman 

t2fr Devamı Sa. 2. Sü 7. 
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No. 136~ 
Celil Tahir, gözlerini kırptı: 

- Acayip! Ne diye? 
- Sizin, Fatma isminde bir kadm 

artı,bntz var 
Durakladı: 
- Fatma mı? E-.et ... Sonra? 
Bütün ceııretiıni takınırııştım: 

- Onu, sizden. a!ıa.caiım. 
Ağır afır söyledı: 
- Fatmayı b-'-..nıkn ılac•lı:ıınız ... 
Gtilmej:e bafladı: 
- Bir kamp:tnya mı kuruyorsunuz? 
- Hanrl ı.krabamı.1dır. Artistlik 

ctmeıini istemiyoruz. 
Cf'lil Tahir, kollarını açmıştı: 
- Fakat o, ele avuca sığ r bir mah 

ICk deii1dir ki.. Evden k3çtı.tı belli . 
J:"lınde nü[uı te.1kerest bile yoktu. ıC;on 
ra. kendisinin Rus olduiıınu söy1üyor 
du, Biz de, öyle k~bal ettik Arapçaıı 
1.lu:el ... Sesi, hlc fena deiil ..• Vücudü 
de artist!iie yatıyor ... 

Başın1 geriye itti, p~ltosunun yak,sı 
nı tuttu. ~ilk.ti: 

- Ama abli.kına &elince ... B1rak1 • 
ı:ıtz •• Çok huysuz .• Çok •eçirnslz-..• Be
n~ artistim .•• Onda.n istifade edece• 
ım, Tabii, o da lstif::ıde edecek.. .. Son 

'•· sanat.inde ilerI~meı de llzım,. 
B~rdPn iki d~ler\nll\ üıt\ine koydu. 

g-ı lerıme bakh: 
- İstidadı var .. F•vlulide i&tidadı 

'"ar •• Muvaffak oluyor .. Daha da mu .. 
\'".ı.Jfak olacak., Ll.lrin. 91öı; dinlnnıyor, 
hl'p burnunun dikine cidiyor: Geçim 
11 zltjf bir yaaa bır.ı.kahm. Söz diıtle
rncıımcsi fena .•• 

le ini çekti: 
- Ben, ona prlma yeti,tirr-cektlm, 

MiJkemmel, bir prima o!urdu. Gel &'t.'9 

e m. ~ö:ı dinlemiyor. Hep bildığinl 
y.tpryol'. Bu, her yerde olur; tiyatroda, 
•:ıhnede olmn.z. 

P~i..ımasının cebinden ciıara 
11unu çıkarmıştı, u.zattı: 

- Buyurmaz mısınız? 

kutu -

Kendi de bir eigara atmııtı, yıktı~ 
-- Kadın kısmına, fazla söylenmıyor 

da ... Ya karısıhk veriyorlar, yahut kav 
gı ediyorlar... Darılıp gÜc.ı:nmeler ... 
Bin türlü. dırıltı. Yenı artiıttt, yetişe· 
ceti Bütün huyıuz!uklarına katlanı 
ycı dum. Arkadaşlariyle ıeçinememesi 
yuzünden. benim ba~ım derde giriyor 
du 

Ocun ıöyleyiı şeklinden ku$kulan • 
mata başlanueıtım. "o,, artık ııyokmuş,, 
gıbi bahsediyordu. Sormaya korkuyor. 
dum. 

C~lil Tahir, cigarasının kıilUnü so
banın taplasına loilkiyordo: 

- Sonra, biz, bir yerde temelli o
turmayoruz ki ... H3yatunız1 cöc;e-be 
l.k:le ıec;iyor ... Yol derdi, otel d•"d, 
bu~acaiın dükki.n derdi, sonra bunların 
hepsinden zoru piyes derdi ... Hangi bi 
uyle ufra1acaksm? Ar:ıya bir de böy 
le k.11ıvgalar, dırtltılar ıirdi mi, 'Rmam 
dır i,lmi.ı: ... Kadındır, habrıru ktrmıık 
ı ternezı.n. Ama bir, aml. iki ... tnsınm 

N BETERi 
!azan: MAHMUT YESAR1 

L1.hammlilünü taşırıyorlar .. Ben, bu iş 
te piJkinimdir. Hoş görürüm, Fakat, 
benım de damarıma basıyorlar ... · Çile
den çıkıyorum Fatmanın bizden ayrı'• 
nıasma doiruıu, hem acıdım, hem ü-

1 

züJöUm. 
Seaim boiazımda bir yara &ibi yacı. 

yoıdu: 
- Pakat sizden ayrı1dı mı? 
Celil Tahir~ elini ıalitıdı: 
- Çoooktaa! .. B:r ay o?uyor ... f51 

tilnbulda, Sırı Nurinin kumpany:ısına 
&irdL lIJç su katılmamıe, tam tuIOat 
kampanyası .•• Artık. orada yctiıem~z 
de .. İlerlemez, 1"eri~er .. 

Bir sey söylıyemiyo;dum. Ne diye
b lirdim? 

Art !'!;t. anlatıyordu: 
- Gittici kumpanyada bir şey öt

rcnmiyccr-k. Bizde öirendtklerlni de 
unutacak. Yalnız bununla kalsa, iyi ... 
Sefalet çekecek .. Mü:h J ıcraıet çeke _ 
cck •• Sarı Nurt. citt!ft ye-rlerde b:rin
ci sınıf otel tutmeız, Hiçbir yerde kre 
di!ıi yoktur ... İy. karşılanmaz!ar AI:ı
ct J:ırı para da on ıoredlr 

Sordum: 
- Şimd,, nerededırler? _. 
Celil T bir, yUJı"ünU buru1tuTdu: 
- Ben, onları İıtınbulda bıraktım 

Amma, Anadolayı Çlk'\cakl:!.rdı. N~: 
reôe olabilirler? Sarı Nuri, pek mer • 
ke..: yerlere uğramaz. Çünkü iş yap<ı• 
nla.ı. Sapa yerlerde dota,ır. K14 bas• 
tırınca, sapa yerler felaket olur. Yo~ 
lıı ın çoiu kaP.-1.nır, 

Yalvararak sordum: 
- Ne gibi sapa yerler? Gidemez mi

yim? 
Artist, halime acım .. gibiydi: 
- $i2, tek başın:'\ı·nıı. Sizin ıç·u 

knlay .... Ben, sırtlı.rında ıcpetler. san 
dıklar: ellerinde b..ıvullar, çantalar, cö 
c:ebe tiyatrocuları düşünüyorum. S•:ı:. 

bir handa. bir köy odasında gece!ersi• 
nlz, onlar, barıu:ıc-.k yer bulnmazl r. 
F~tmayı arayoraunu,. dtğit mi? 

- Evet, ne 7.Sm"'ndanberi arıyorum 
Araya yıllar cirdi. 

- Çok güçlülı:lcrJe lı:arştlaş caksyn11. 
B;r yere, gece gelirler: !'labahısr, g:der 
lcr. Şeh1r sehir dola,.ırlar tıleri aUr; 
bulunur. 

O, bu iıierJ bi!iyordu, anlamak !s• 
tecl:m: 

ı.so Pros1"am 
l.J2 Marıl•r (Pl) 
l.4t Haberler 
1.55 Mar1lar (Pi.) 

12 . .SB Procram 
11.J3 MU.tik 
12.45 Hıberkr 
ıa.oo s ... ••erleri 
ıs :ııo Salon 01"1ı:e•t. 
11 00 Proıın.m 
ıs.oı O•n• ork•L 
11 4J Ya11I 
it 00 Konu•rn• 

! 19.1.5 Fas.11 
19 !O Haberler 
ı 9 45 Serb•r.ı 
19 . .SJ Sarlı:tlar 

20.IS Konu.-rıa 
20.30 Kons~r 
ll.00 !:•in ıaatl 
JJ.JJ Sarkrlar 
ııı.so At ıı:a,ı.ılarr 

22.DO Dua. hıl\ 
22.J!J Haberler 
22.4S Kaoanq. 

f G'C' G'.LE.tıl H•BERl.U 1 
Gümrükten Çekilmiyen 

Ticaret Eşyası 
Yeni 

Dün 
Bir Talimatname 

Mevkiine Konuldu 
Hazırlanan 
Tatbik 

Vaşingtonda Bazı 
Yerleri Su Bastı 
Vaşington 17 (A,A.) - Potomak 

nehrinin tatması, hlit8met merkeodni 
gavet ıiddetli bir ıu baskınına maruz 
bırı-lr:mak tehdidi ıösteriyor. Cümhur 
Re.si Roosevelt, suathnda kalan böl
ıenin bir kısmını otomobille dolat • 
tıktan sonra hiçbir gayretin ve şc:hrl 
lı:oramak içln hiçbir maırafın esirıerı• 
memesi hususunda memurlara icap e
d~n talimatı ve emirleri vermiştir. 

Su, şimd.idc:n kıyılar seviyesini aş
mış ve bazı yerleri basmıştrr. Meteo
roloji büroıu, au seviyesinin bugün 
17 .. 18 kademe •aracaıtını blldirmi.,_ 
tir. Halen suyun yfiksek!iit 7 kadmı
dır. Doi:rudan doiruya tehdit atlında 
bulanan bölcelerde sular orta~ında ta 
tarak evlere icabmda yiyecek götür
mek tizer~ tayyareler seferber edilmtş. 
tir. Tren ıeferlerinden bazıları kıı • 
men kaldırılmıştır. Şimdiye kadar yal 
nız bir kişinin boiulduğunu bildiriyor. 

Amerikanın Harn 
Masraftan 

Voılnııton 17 (A.A.) - M, Roosee 
•eit cuma &ünü konereye 30 haziran 
104:! te bitecek o!a.n mali gene harp 
ım.sraflarınm 74 milyar dolar nlarak 
ıahınin edildıiini blldinn~tir 

Fransa 
Yapalan 

Sahillerinde 
Deneme er 

Vichy, 17 (A.A.) - Alnıanlı.r, ln
glliz komandolaı·rnın Frnns~ şimalindf' 
Diep t rafınd.ı arka aT aya yaptık
tan bir takım hareketlerin pil!'Ô ·ürtül
düğOnO Parfcıte söylemrktedirler. 7 
İlkteşrinde gece yarısına doıtru mo
törlü bJr aeml, Nonnandie !Clahllinde 
Coutanses'ın 10 mıl batı imalinde 
\nnomvllle'e t~lir komendolart cı
karmnk istemltse dE> A1man ~ahil ba
taryalan dilşmanı p0~kürtmli.?lerd1r. 
A!.nı:ınlar, Eyhilde komandolarm bir 
baskın hareketi yapmıya tnuv::;ff."ık 
olrlukblrtnı ve Auri~y ad.Alı batısm
da Alman tarıuısut mevzi1e-rine hü
cum ettilrlerlnl bildiriyorlar. 

12 Eylui ıcce.ı 6 İngiliz ıubo71 'le 
birkaç erden mürekkep bir komando 
grupu Normandia sahilinde Cherburı 
civnrtnda karaya çıkmıya te ebbüs 
etrnlştJr. Bunlan getiren gemi, top a
teşiyle batrrılmışhr. 3 İngiliz yüze
rek sahile çıkmış ve esir ed.ilmlştir. 
Üçü boğulmustur. 

Finlanda'nın Sulh İsteği 
Relsinkf, 17 (A.A.) - Gazeteler Ma

reşal Mennerheim'in sulh lehinde 
bir del3Jette bulunması için Vatikana 
mü:"acaat ettiği hakkında ecnebi kay. 
n-.ld~rd<ın verilen haberleri tekzip e
dıyc.rlar 

Tı\N 

Bu !ilki. Mahsul Kömür İstihsal ve Tevzi IBul9ar 
Vazıyet•~ · I . . . Takımı Ge iyor 
Pirinç, Mısır, Darı ve iş erı Duzene Konuluyor M 1 c h aç ar, üm uriyet 

Yu
prdauntamtuhetes1.·r Fböi'yeaı.tr•lnad.rnı I Bayramında yapılacak ya·nmıza gelen haberkre göre, ~~ stihsa• Yükleme. Sevkiyat ve Satış Şehrimize ııeıeceğını evvelce haber 

sene mtsrr rekoltesinin gecen seneden leleri ll'"in yeni Bir Sı"stem Kurulacak verdlRimlz Bulgar takımı ile anlaş-
çok iyi ve yük!!ek o1dUğu anlaştlmı.ş- ~ 3' ma ha~ınl olmuştur. Bulgar takl1Tlt 
tır. Dar1nın dahi hem rekolte, hem 1kti!":at Vettllli I, bu~ün mPveut o- yalnız kamtir havzasında yapılacak bundan evvel Sofytl muhtellU ,ek-
de kalıt~ itibariyle gc~·en seneden faz- lan kömlir tevzi işinin daha ıalim ve ve kömür t:'\cirlerl do~rudan dotru- linde gelecek iken, burada yaJ)Bcalı 
la ve yükRek oldugu bildirilmektedir. l>ilek btr duruma getirtlmeslnP karar yo kömürleri Tiavzadan satın alacak- mac:larm birer klübe ka.r ı olması) 
Patateı1 l't'koltesinin de arkası alın- vermi .. tir, Bu maksatla kömür hav- tardır, Tficlrler alış n:ratına hÜkOme- dolayfsiyle, iki klUp muhteliti halin-

1 

mışhtttr.1 1 

Mahsuı1 iyi olmakla berabt>r, 'ZDKmln hem isti al kapiısite.si arttt- tin koycıcaıtı bir kiırla serbeıtcc ~atTş ~= ~~l~~k~~~~~. Bu tki klOp Levsk.1 
mu e i piya a arın razla taleplerin- rılacak. hem de c:ıkarılan köınUrlerin yapacaklardfr. Havzada bu işleri tak-
den dolayt fiyııtları yilkıelmektedir. j yüklenrne!I, sevklyatt ve ıt<Jtılması i- vın için altmış milyon liralık bir Bulgar futbolc-tileri Cümhurlyet ba7 

Dil 
•-t t t 1 k 38 k 1 k t' k 1 rammın Jlk giinU Be lktaş. iklnci ...r._ 

n pa .... es op nn o ara uruş- çin YE>ni bir sj,.tem kurula ktır ş r e ın unı ması kararlaşmış ve in- a d 6"' 
tan satllri'ııştır. İyi mallara kırk ku- Bu yeni sistem ca . t•(>]f'm"'lert- ba. lnnmışhr. Bu suretle n e Fenerbahce- ile oyntyacaklar ve 
ruştan a1ı<'ı çıkmt~hl' b ' bütün satışların gelec-ek sene yurdun her tarafına kö- Pazar günü de bu ikl klOb0mil7.<ln 

P
. . f · l ıı;cr cst olarak yaprtm:ııt ~a~ma da- 0 muhtelltiyle karşılaşacaklardır, Ka-
ırııı'" ıyat arı m r .-önderJlme i tf'min edilmiş bu-:ı- yanmakto:ıda-. Ancak toptun s•'1'1ar ıunaraktrr. tile 25 ki5iden mürekkeptir. 

Çeltik mahsulünün bUtiln bölge- Takıının kuvveti hakkında bir f:f-
lerde top~anmasma ~aşlanmıştrr. Bu • • Ik~ edinebilmek Uıere şu neticeler 
ıene çeltık rokoıt .. ı geçen seneden, Vah Ankaraya Gıttl Ank ld•• .. .. mısaı olarak gösterilmektedtrc 
yilk<ek oldulu için, pirinç riyatları- aranın yı OnUmU Bu tokun t•tanbtıl dônihlerlnde Ra-
nın da y(i1. kuru» kador dO•m•si lh- - B af 1 1 I f 1 o I e I •. pldi 2 - o. Admlrayı d• 3 - 2 yen-
timali vardı, Fakat !stanbulda ekmek , .... ,, aştar 1 ıneı<.!P ('2. l:lir Baştarafı 1 incide mlştir, Hrrvat sampulyonu Konkordla 
iş1nin durumundan dolayı pirinç ve bık etmek zarureti hasıl olduğu roketlerine silah! k k ile 5 - 5 berabere kalmtş ve Make-
p•tatesln (iln gecllkçe daha ziyade takdırde, belediye Anadoludan saltanatı ık b'a . :-~~ oy~n donya şampiyonu Skopie'ye 2 - o 
p•haltlaşmasl daha bOyük bir ihtimal buğday miibayea etmek üzere lü. . Y an .. ır m -~ ap m~r ~ galip ııelmiştir. 
dahıhndedlr. Bu suretle pirincin 120- zumlu sermayeyi temin edecek _ zı olmll§tur. Turk Cümhunyetı Levski klObG Sofyada bir tut.bol 
130. kurustan asa~• alı~abllmesi şllp- tir. ılk temel taşını Anhrada attığı mektebi ac;mı!tır. 
helı görülmektedir. Dün zahire bor- gibi, Atatürkün !n"n·· ·· · k'- Lıg maçları 
tıasında yeni mahsul c:e1tlkten dibek AncRk, ali.kadarlar fetanbuf beledi• l ' 

0 ~un ın 
1 

denilen basit uaulle ('lkarılan blr par- yeıinin buıünkil ,arttır içinde bu"',•Y 8.P_ programlarını realıze etme. Lig maçJartna buıün Fenerbahçe 
• •' 1 lerınd b"' ··k b' 1 ve Serer ırtadlarmda devam edile-

ti pirınc: k.llO!IU 182 lturuıtan aat1l- milh;1:n,a etmesinin fiyatların pek •ok e UYU lr ro OynamJŞ - kti .,. tı l'e ·r. GünOn en ~Pmlf macı Şeref 
mı~tır. '""lk!elmeslne ı•bep olaca•ını tahmı'n r. ~ d d ,,. .. c~a m alcJ Be$lkta.s - Vf"ta knr~ıı~,-

etmektedirler. ÇünkU, baır mmtaka• Ankara, İstanbul diye bir fark ma~tdır. Beşiktaşlılar ü!rt:Un bir vaıJ-
Bekleyen mallar 

Şehrimiz plyaıa!U için hazırlanmtf 
blrcok mallar Anadolu lstaısyonların
da yilklenmek için beklemektedir. Bu 
mallar part'a halinde ve ekıerisi yi
yecek maddesi olmanna ratmen sı
rası JE"lip de bir türlü yUkleneme
mektedlr. Buna ıebep, bu l.stasyonlar
de ytitın halini almış olan çuvt41 ve 
diğer parcaların 11evkleti Jcln val(on 
tahsis edilememesidir. 

Pansiyonlu Okullara 

Alınacak Talebe 
Pansiyonlu ilkokullara Villiyet, 

Parti. Çocuk Esirgeme Kurumu ve 
Y'ardnn Sevenler Cemiyetl hesabına 
alınacak eocuklartn listesi Vilayet ta
rafından tesbit edilmiş ve liste Bele
diye Daimt Encümenine verilmiştir, 
Oaimt Encümen Pazartesi aünti tet
kikatını yaparak karar verecektir. 
Diğer taraCtan, köylerde ve şehrin 

muhtelif yerlerinde bulunan altı pan
siyonlu ilkokulun bugün icin çok 
masraflı olduğu anlışdmlş bulundu
ğund•n, Belediye bu okullan bir, 
milmkün olmadığl takdirde iki yerde 
topltyacak ve bu suretle yapılacak. ta-

l 
S.."\rruflan elde edile<'ek para ile bir 
kısım fsldr ~ocı.ıtr daha bu okull:ıra 

para.sn alınacakUr. 

1ardR butday mah~ulü esaıen azdır ve bazı ın· 1 d b" rettE> i'leler de, Veto taknnt dalına z ın er e • ır zaman yer h ı 
dlier tehirlerin be'fdiyeleri nl.mrna le l keli olmuş btr birliktir Bundan 

bulm11 ••a Istanbulla Ankara ara. ı · buğday milbayaa etm~k iıteyen mute- -s'"' evw ayni stodda Beykoı:la Taksim 
metler de buida,. istihsal mmtakaln· snıdaki bir muhalefeti veya halk- oYnIYocaklardır, Fenerbehçe rtadtnda 
rma citmlolerdlr. Bu mutemetler but- la inkilap arasındaki bir zıddiye. ilk olarak İslanbul&por ile Davutpa· 
day alabilmek. için ıerbeıt tacirlerle ti değil, o zaman Wanbulda bu- f;i3, bundan ~onra da Galataaaray i1e Silleymaniye ve Fencrbahçe :fle Al-
rekabet etm•k zorunda kalacaklardır. l~n, saltanata ve eski kalıplara tıntuğ oynıyacoklardır. 
Nütlus r .. ıaııtı dolayiıiyle kü!liy<tli baglı unsurların inkilaba karşı 
miktarda bu~daya ihtiyacı olan İ•• gösterdikleri muhalefetin bir ifa. 
tanbul belediyesi loe, buitday müha• desidlr. Istanbul halkı hiçbir za.. 
yaa!nnda 1"erek ıerbeıt tacirlerle. ge- man ne Ankaranın merkez olu ~u
rekse dlier belediyeler mutemetleriY" na, ne de inki18ba karşı muh:lif 
le rokabet mecburiyetinde kal·cak ve bir cephe almış değildir. Hatta 
ba da fiyatların yük8elmesinde lmB olacaktır. Türk inkilabını başaranlarm ço _ 

ğu Istanbuldan sallarla, mavna. 
!arla, Ankaraya ytirüyerek geçen 
İstanbul halkı ve .bu halkın ço
cuklarıdır. 

Sılihiyettar kim eterin fikrine ıöe 

re, buidaya azami fiyat tesbit edilme. 
dik~e. belediyelerin müsait prtl.arla 
buğday ve un temin ehne!eri imkinsız 
gibi cörülmek.tedir. Çünkü bugün da
hi müatahsil, esaım fiyatın mütema• 
dl1en yükselmekte olduğunu gördüğü 
fç.in, elindeki mahsu~ünü de piyasay~ 

arzelmek istememektedir 

Bütiln bu meseleler Vıli Lütfi Kn .. 
d.3.r'ın Ankaradı yapacağı temtı:;Jardan 

alacağı neticelere bağlıdır. Şimdiki 

halile bugünkü vaziyet. ay baıına ka.dar 
de?am edecektir. Ay batından sonra 

1 ler b md ··,..ı .ıl r 

tun.dilik tahminden ibarettir. 

Bugün Ankaranın 19 uncu yıl. 
dönümünü kutlarken, bir şehrin 
hükiımet merkezi oluşunu değil, 
bütün Türklerin bağlı olduklar1 
!nkilabı, ve Cümhuriyeti kutla. 
mış oluyoruz. Türkiye için çok 
mühlm olan bu tarih! günün müt 
tefik ve dost rlevletler ar.asında 
da_ haiz olduğu, ehemmiyet, ve sa. 
m1mıyetle karşılanması b'1tün 
Türkleri mütehas•bı edecek bir 
dostluk nişanesidir. TAN 

Beşiktaş Yangını 
Tahkikatı Neticesi 
Beşikla$ta Sebat değirmeninde cı

kan yangın hakkında dUn de tahki
kata dl!Vam edllınl$Ur, Yangın yttin
de müteadc!Jt ke~iller yap!lmıt. fakot 
henü%. katı netice altnamamıştır. 

Şimdilik bütOn kanaatler, o gece 
nöbetçi ka1an amelelerden Karab~le 
Nezaret'in ekmek pişirme-k fçin yak
ttkları ateşten yangın tTkhğı %.annı 

üzerindedir. Fabrika 45 bin liraya sl
ııoctalıdır. Fakat bugilnkO kıymetı 400 
bin lira tahmin edilmektedir 

KADIKÖY YANGINt - . Kadık~
yünde oturan Dilberlstan admda bir 
k.adınm hl:ımetçfıl Hatice, Hanuntna 
kızdıft için bir gece uyurken Hanı

mını oc:lasma kilitletniJ ve evi yak
mrya teşebbOs etmişti. Bu ıuçla ya
kalana?'ak ikinci altr ceza mahkeme
ıine verilen Hatiçenln duruşması dUn 
bitmiştir. 

Hatice 2 ne ı •T b•pee m• hkQm 

edilmiıtir. 

18-10.942 

r · DiKKAT : -"\ 
lsj~nbul Piyasasıng~ 
'. Başıboşluk ' 

Ankarıda torik balı§ı 45 ku
rup abhyormut. latanbulda 80 
kurut. 

Ank.-rıya torik balıOr 1.Unbul
dan aevkedlllr. Tren paraaT var
dır, buz maerafı vardır, hamall· 
yeal vaMılrr, tueu vardır; buau 
vardır. lttanbuldakl flyıbn hiç 
deı}Tlae beı on kurut fazlamna aa· 
bf orada normal addedllebllfr 
Halbuki it tamamen ak.-nedlı•

0 

Balık, buradan gönderlldlöl hald; 
Ankarada ucuE, burada tam yUs• 
de yUz pahılfdır. 

Tat yerinde aöırdır, diye bey• 
ilk bir cevap verecekler buluna• 
blllr. Fakat hakikatte ıı öyle de· 
ğildlr. 

fu h.Sdt.e a8aterlyor ki, lat.n· 
'bul piyasasında alablldlölne bir 
bış.bo,ıuk, bir tıc:ontrolsUzlOk vır· 
dır. Bu lıl tanzim etmenin •raaı 
gelmlf, hattı esefle aöyllyellm: 

Geçmlye bile b•tfamı9br. Anka· 
rada kırk beı kurup ıablan ba
lf(lın buradı hiç deöllae 35 kuru• 
ruıa aatılmaaı icap ettl(llnl g8zl5-
nUne ılarak derhal ve hatta biraz 
da tfddetle hırekete gesmek ll
zımdır. 

'-··········· • ••••••• .1 
7 Kişi Ar sında 
Bir HCidise 

Zlnclrllkuyuda bir kavga olmll8. 'il 
kişi birbirlerini ağır surette yarala~ 
mıslardrr. HMlse ~öyle o!muştın: 

Evvelki gece zjncirllkuyuda oturan 
Ya:ıarm evine Mustafa, Arif, Cerkes 
ismindeki kaytn biraderleriyle Giili
zar ve Pembe admdaki baldtzlan mi• 
f\aflr gelmi~tir, Ev sahibiyle misafir• 
ler hep bir arada konuşurlarken blr 
aralık Yaşar karısı Zümbüle kı:zm.11 
ve fena sözler slSylemfşt1r. Bunun ü
zerine ZümbülUn kardeşleri işe k1ırt1• 
m1ş ve bunun neticesi de kavga baş• 
Iımqttr, Hattl bir aralık, ZümbOl de 
kardeşleriyle birleşerek kocasını döv
miye baılam1', bu SU'ada petrol llm· 
buı d~("rek kırılmq., sönmü' ve yedi 
kfşi birbirlerini dövmiye bas1amışbr111 
Yartm saat süren bu kanlı dövüş nf .. 
hayet gürültüye gelenler ta?'afmdan 
bitirilmiş, yedi ki~I de tedavi alttıı:o 
almmr,tır. Tahkikata başlanm•tır. 

Altın Dün Yükselmeğe 
Başladı 

Dün sabah altın satışları artmı, ot
duJ!undan, bir altın otuz yedi buçıık 

liraya tırlamışttr. Ötleden ~nra pt
ya~a birdenbire gevşedlğindım, bir at .. 
bn otuz al h Ur ı\Y a d f.iştrtQftO.r. Bir' 
gram külçe 490 kuru"tur, 

. SOVVET lf.lll.iC3i Guadalcanal'da 
rr '"'la-.1 ·1' r 1ncıde 

ALMAN TEBLiGi Ucuz Ekmekten İstifade 
ıtJtf" Baştarafı 1 incide l:llf" Baştarafı l incide 

200 den fazla Rumen öldcitiil - rine ka"i• çok şiddetli hava hücum
müşti.ır. lan yapılmaktadır. Alman avcı teş-

Başka bir kesımde Sovyet top.. killeri Sovyet hava kuvvetlerinin gün 
çusunun ateşi, düşmanın takri- düz uçaklarını tnmamen faaliyette 
ben iki piyade bölıiğünü yok et- bulunamıyacalt hale koymuılar ve 
etmiş~ 5 hücum arabası dahil, ö- ı kendileri hlc:bir kaytba uğranıadan 18 
nemli miktarda malzeme tahrip düşman ucaj!mı dOşilrmOslerdlr. 
etmiştir. Doğu cephesinin diğer k"' lmlerln-
Moıdok kel.iminde ltrtalarınuz dü • de yalnrz. mevz.il ehemmiyetle hare-

. . 1 kAt olmuştur 
man hücum arabalarına ve pıyade8Jne · 
k.ır,ı ıiddetli savaşlar yapmıştır. Bir Katinin - Toropetz kesimindeki bü-
birlik, takriben 200 düşman askeri tün demiryollariyle kara yollarında 
yokctmiş, 5 tankı tıhrip etmif, bir mU. faaliyetle yapıldığı 15 gündenberi mü 
himmat deposuna havaya uçurmuıtu.r, ıahede edilen kıta tahşidatı hava kuv 
Baska bir kesimde bir bölük düşman veUerimlz tarafından fasılası?. surette 
piyadesi yokedilmtıtir. ve muvaffakıyetle bırpalanmııttr. De-
Batı cepheSıinde bir keaimde bir miryolu nakliyatında bilyilk birer e-

hemmiyetleri olan Bologoye, <>.rtaş
topçu dliellosu olmuş, Sovyet kesif kov, Toropez. Şe!lnıo ve Salişaremo 
kolları faaliyet ıöşterm1ttfr. Gündü- lıtasyonlarına müteaddit defalar hü
ı:ün topçu at.eti keşif kollarının ve c:um edllmiş ve çok iyi neticeler alm
münferlt ıi!ihların at~iyle 600 At. rnıştır. Demiryolları münakalesi bir
man ölmüttür. çok yerlerde kesilmiş ve asker ve 

Cephenin ba'tt ıim•tlnde bir kesim· malzeme nakleden trenler tahrip e
de Sovyet kıtaları Alman piyadesinin dilmi!}tir. 
bir taarruzunu püskürtmüşlerdir. Ate Hava kuvvetıerinJn fasıla5Tz suret
manlar çekilmişler ve bir çok telefat te ve hnva şarttannm fenah~ına ra~
vermiflerdir. tnen yaptığl bu hareket sayesinde 

Bir kasaba tahli.ue edildi Sovyet tehtldatına yalnız müşkülAt 
çıkarmakla kaıtıunamış, bu tahşidat 

Moslr.ova ı 1 (A.A.) - Stalinaradın 

sehir bölgesine dahil bir kaubada, 
!'layı üs1tin1üğilne sahip Alman lntaln• 
rT tarafından hücuma uirıyan Sovyet 
kıta~arı, bu kasabadan çekilmişler ve 
yeni fşgıl ettikleri me•zle kartı A.ı. 
manlar taralından 7apılan ş.lddetll hU
cumlarr püslı:ürtmUslerdlr. Bu, 24 ıa. 

at 7:Rrfında yapılın üçüncü cerlteme 
hareketi olmuıtur. 

S;mal sanayi çPreslnde SO'l'J'et kı• 

talan voı ... lnyuında çarplflblkta. 
fakat nehre ulıtmalt icin haUan yar. 

maia çah1an ~manian üç ıündilr 

zapletmektedirler. 43 Alman tanin tab 
rip ~ilmiı, 3000 nazi yokednmlştir. 
Kaılyıldız gazetHİ, h.alen cereyan er 
mek.te olan muharebenin Stallngradıu 

akıbetini tayin edecefini ıöylliyor. 

G;ızne. müdafi1ere hitaben: "Sehrt ne 
bahaıına oluraa olsun kurtarınız . ., de-
mektedir. -------
Mister Roosevelt 
Taylor'la Görüştü 
Kudüa, 17 (RadTO 22,15) - Nev 

yorktan bildirildlilne cöre, Mister 
Roo~evelt, uzun bir seyahatten dönen 
huansi milmessl1t Myron Tıylor'u ka• 
but etmis ve bir aaat kadar cörütmü.
tür. Bu cörütmede Birleik Amerika 
H"dclye Nazır muavin; Mister Sumner 
Vlrlles de bulunmutur, 

kısmen önl~iş veyı · ehemmiyetli 
bir surette geclktirilmlstit. 

Sovyet mukavemeti kınldı 
Bertin 17 (A,A.) - Aıkerf bir kay• 

naktao öireni!dJiine l'Öre, harap olan 
Staltna:rat tehrlnin son bakiyeleri eı
rahnda yapılan muharebeler dün er• 
kcnden tekrar baslamış, temas kol1arı 
lrızıl baraj ismini taşıyan kamyon fab 
rfbanua dolayJanm i$Cal etm19'erdtr 
Ortalık ıiarırken Alman betaryaları 

oth~nnmtl bir atle1 aenııf!a.rdır. Ba 
ateş harabt' haJinde bulanan fabrilr:ay.1 
t ... cı'h edilen lnflllk bombalarlvle tak
Tiye ednmlttl Fabrikantn tlzırrinc 

5000 tonlult bomta ... 1nmt1t madd"" 
si da,,.,,a,tllr. So~ mukavemeti ltr 
nJmıı Te Alman kttalan öğleye dofru 
Volra ıahHtnde bu!unan bir fabrikan1n 
yanaım itp.1 etmielerdir. 

Alman ha•a taarnız1an nedceatode 
So-.yet topçusunun faaliyeti yavaşlı 

mrştrr, 

Cuma cftna Vo1ea ilzerlnde balunan 
Sovyet pmbotlan nehrin kenannda 
bultınan yeni Alman mevzilerini bomba 
lımalr: ı,temlş!erse de b.çmalr: aonın
da bıralnlmrşlardtr. 

Spartakovka mahallesi hemen kimi. 
len işgal edilmiştir. Bu sayede Don 
v~ Voca lr:ftldi mevzilerini işgal eden 
tümenlerle traktör fabrilel~nı !sial 
edrn 'lnta!ar arasmda irtibat tesis e· 
dilmiştir, 

Guadalcanal hareketlerinin en 
son safhaya girmiş olduğunu tab 
min etmektedir. Guadakannl'a 
karşı havadan ve de11izden yapı. 
lan Japon hücuın'arı ve adqnın 
yakınında müh•m düşmar, deniz 
kuvvetlerinin hulunmaeı, Japon. 
ların Salomon adalarındaki Ame 
rikan müdafaa sistP,ninln ın6r . 
kezinde, Gu.d·ılı:,ınal hava me-;· 
danını almnk için son bir gayret 
sarfettıl;lerinl gös!erınektejir. 
Mütehassısların fikrince bu mey. 
danın zaptı, P. mc-rlkan H~hriye. 
sinin geçen tenı.muı;la burada el. 
de ettiği ımvzi'e·L-1 muhakkak 
surette el<len çıkm•s: dem<>k o
lur. 

t:lir Bastarafı J incide 
t~bl memur ve müstaıhdern1er 

2 - 3173 (Demlryolları baremi) 
ıayılı kanuna baJ!h 1 ve 2 saytlı cet
vellerde yazılı memur ve mUstah
demler. 

3 - 36~6 ~ayılı kanunun 19 uncu 
ve 3659 sayılı kanununlO uncu mad
deleri şümulüne dahil müteferrik müs 
tahdemler. 

4 - Barem kanunlan haricinde 
hususi kanunlartna göre maaı alan
lar (VAızlar, derıllmlar, hat bakıcı
ları. baıbakıctları, müvezziler, ve baı 
milveuller), 

~ - BOtı;elerln ınasraf tertiplerin
den alınan kadrolarda çaltştırılanlar, 

6 - 3238 sayılı kanunun G inci 
maddesinde yazılı k.15y etltmen1er1yle 
3800 sayılı kanunun hükümlerine tlbl 
köy öiretmenleri. 

7 - Tekaüt, dul ve yetim maa,.la
riyle malOliyet ve hidematı vataniye 
maaşları alanlar. 

8 - 2624, 3299 ve 3976 sayılI ka
nunlara gdre Oc:ret alan yardımcı mu
allimler. 

9 - Eli isten çeldirilenlerle kadrosu 
Ilga edilen ve Vekilet emrjne alman 
memurlar ve açıktan tayin edilen ve
kfl. memur ve müstahdemler. 

10 - Radyo yayım müesseselerinde 
da.imt surette çalısan yevmiyeli sa
natklrlar, 

il - 151 aa:rfu kanuni• kurulan E
retli kömilr havzası saıtlık teşkilAtı 
ve amele birli!! memurları, 

12 - Yuk•rıda 1 - 11 inci madde-

Muvaffakıyet ihtlma!lerinin hanai ta 
rnftıı o1duiun• gelince, bu huıustı 

Amerikalılar Pasifikteki Amerikan de. 
nlz kuvvetleri baıkomatanı Amiral 
Nimitz'in ıöyledikhrrinl hatırlatmakla 
ikti[a r:diyorhar. Filhakika Amiral Sa• 
lomon adalarını teftiş ettletcn sonra 
Amerikalıların mevzi!erlni sadece mu. 

hafızı defil, fakat takviye de edebi
lece'k durumda olduklarını bildirmistl 
M:tamafih bel.irtlldliine göre, bu de.ı 
meç 13 ilkteşrin tarihind@ yani Goa• 
dalkanal hava meydanının Japon harp 
gemileri tarafından bombardıman edil 
mesinden önce yaprlmıştır. Bu bombar 
dımanın hu ne kadar bir baskın !se 

de Japonlar için bir muvaffakıyet te.,.. 
kil ettifinden kimse ıUphe etmemek" 
tedir. Bunun!a beraber JaPonlır ha•a 
meydanını kullanılmaz hale cetlrmek 
gayelerine nramamııtJr. Mlitebat!lt!e 
l:ır bu olayı Amerikan durumunun za• lerlnde zikredUenlerin barcJrab ka
yıflamam15 o1dufuna ı,;r delU addet• rarnameslne göre beslemiye mecbur 
mekte bu bllh b J' im 1t olduklan klmaeler. (Zevce, evtat, an-

•e no assa e 1r e te• oe, bQyQ.k anne, m kardeş, torun): 
dir. 13 - ~81 <••km barem) sayılı 

kanW'\a tAbl olaıılarm; 'Japon tahşldatı 
Vaslnııton, 17 (A.A.) _ Japon 14 - J779 (Ged!kliler baremi) •-

lıır bircok harp ve naldlve ~em! J1'h ltanuna ~bl gedikli erbaşlarla 
ı · · Sh rtl d d · ,._d · takını başları ~ gedikli sobaylarm; 
erını O , an 8 BSI acı"'" 3 Kendileri hariç olmak üzere. yalnn. 

Guadacanal a takriben 300 kfl<>- beslemiye mecbur olduklan kim eler 
metr.lik hir mee•fede tahşit et-

5 

• 
dele için hir hll'Vll devriy.,,.; sis.. l!I - iSTiFADE ~TMIVECEK O· 

an '--~1 '1 ktedl LANLAR: 
"'"" enı me · r ı Husu ı kanunl ö - s arma g re ay-

Tevziatı 
l:1H" Baştarafı 1 tnclde 

trt1ardan istifade ederek stok yapma• 
"'IMm •e halkm sekeralz kalma.maıını:n 
önüne geçebilmek gayesine matuf ar. 

Va.ti Ankaradaki tem.aslan sırastnd~ 
~ehr;mizln ş~k~r ihtyacı işini de bal· 
letmcfe calı~acaktır 

nen ve73 nakden nefer tayini zamtnı 
alanlarla Devletçe ta,..ı temin edi
lenler. 

2 - Yukarıda A, kısmındaki maaş 
ve Ocret tertiplerine dahil olanların 
beslemlye mecbur olduklan kimse
lerden olup do herhangi bir ıekilde 
3659 sayılı kanuna tAbl müessese ve 
teşekküllerden veya tekaüt. dul ye
tim veya hldematt vat.anıyı tertibin
den maaş, ücret ve yevmiye alanlar. 

3 - Yine yukarıda (B) 2 inci mad• 
dede %.lkredilenlerin beslemlye mec
bur oldukları kimselerden herhangi 
bir suretle Devletçe paralı ve,.a pa· 
rru:ız iaşe edilt'nler 

Belediyenin mübayaa 
edeceği hububat 

Halkın ekmeklık hububat ihtlyaot
nı temln içJn Beled.Jyeye verflen son 
emir üzerine, yapr1an tema!lara de
vam edilmektedir, Ticaret VekAJetl 
Müsteµrı Cahlt Z•monRll diln aab•h 
Vilayete giderek Vali LQttı Ktrdarla 
görilşmW,tilr. Belediyenin temin et
mesi bildirllen ve günde 3080 çuval1 
bulan unun Toprak Mahsulleri O!Isl 
tarafmd~n Belediye hesabına teminf 
doğru görülmektedir .• SeTbeat fiyatla 
alınacak buğdayla 600 gramlık ek .. 
lneğln 25 - 30 kuruş \11.erlnden sa• 
tılabllecci!l, fakat bu flyatm umaıt 
ıaman defiştirllmesl lAnm geleceği 
blldlritm""ktfldir. Ekmek fiyatları 
maliyet, nakliye ve !maliye masraf• 
!art h.,..P edilerek ~lediye Dain>l 
Encıımeni tar-ıfından tesblt edilecek .. 
tir. Belediye matbaan evvelki aq&ttt 
başladığı memur karneleri tab'ma dOn 
de devam etmiştir. Memurlara ve 
bugünkQ fiyatlarla ekmek alacak kim 
&etere dağıtılacak beyannamelerin dl!! 
tab i$1ne bugOn Pazar olmaauıa ra!
men devam edilecek ve yann beyan" 
namelerin kaymakam1Tk1ara ganderll ... 
nıeslne başlanacaktır~ 

Diğor taraftan Ticaret VeldlUJI lf" 
tihsııJ bölgelerinden Belediyelerce 1•· 
ptlacak hububat mO!>ayaatım bir te~ 
!lyatla yaptırmayı d0$ilntnektedlr BU 
husıuta bugünlerde bir karar ~lle
ceği kuvvetle umutmaktadU'. Bu su .. 
retle Belediyelerin hububat sab.n a1"' 
ma işinde ka"iılaşabllcccklerl g!Jç' 
IUkler önlenecektir, , 

Amerikan Kıtaları 
t:;iff' Baştarafı 1 incide 

istihbarat ajansı tarafından ver> 
l•n haber hakkında dün akşaıı' 
Londrada hiçbir resmi tefsird 
bulunu lmnmıştır. 

Dakar'da süki2n 
V!chy, 17 (A.A.) - Salahiyet!I 

mahfillerden bildirildiltine gö~ 
alman haberler Dakarda tam bit 
sükiinun hüküm sürdüğünü göS· 
!ermektedir. 

Bu beyanat Dakarda harekatı 
başladığına dair çıkan şayiala' 
bir cevap teşkil etmektedir. 
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c:::~:::::~!~::~!?.~:~~:~:~:~:(:J ııııs p o ı ıııııı~ıııııııı. 
Eski Bir Harp, Çapul, BAYRAMDA YAPILAN 

[;j!ijjijij f( undakcılık Hikô.yesi SEYAHATLER .. 
Modern Harp G. Saray Ankarada, Fener Mersinde 

Yazan: ULUN AY 
Evvelki a:üu Ankaranın banehlr 

olarak seçilmesinin on dokuzun• 
cu yıldönümil idi. Ehemmiyetle kay. 
dedHmeğe değeri olan bu tarihi ııün, 

memleketimizde olduğu kadar hariçte 
dt hürmetle anıldı: Londra belediye 
reisi Aı{kara vali ve be!ediye reisi va· 
Sitasiyle türkçe bir mesaj ne~rettJ, 

Bnnda memleketimizle olan yakın mU. 
nasebatını tekit edecek ve bizi çok 
mütehassis edecek surette güven verlcl 
ta!h sözler sarf etti. 

İlimleri 
Yazan: M. ANTEN 

A iman genel kurmayı: 15140 da 
(Modern Harp İlimleri -

fi<>ndbuch der Neuıeitlichen Weber• 
W•ssenschaften) adh bir kitap neşret• 
tirr.ıiştir. Bu kitabm, harbin bugünkü 
s:,·k ve idaresi bakımından en mühim 
otan kısmı (Ruhi, Manevt Harp -
Gefstie-er Krioıı) adını taşıyan fas
lıdır. Bundan ba.zı parçaları nakle· 
d'ycruz: 

"Bizim ruhi harp dediğimiz §ey, dev 
!etin, bir taraftan dünya efkarı umUıo 
rniyesl nazannda kendi nüfuzunu kuv. 
vetlmdirmek ve düşmanınkini zayıf• 
!atmak. niğer cihetten bizzat kendi 
n-.üt'adele kudretini ziyadeleştirmek ve 
dtişmanrn mukavemet iradesini azalt" 
nıak maksadiyle, maddi ve manevi va· 
Bıtalarla yaptığı harptir, 

Temin edilmesi istenen üç esaslı 
gaye ,unlardır: 

1) Düşmanı diinya efklrr umumiy~ 
si na:ıarmda alçaltmak, onu mUcade• 
lesinin ümitsiz olduğuna ikna etmek, 
milleti hükUmetine kar~ı isyan etti.r
tnek ve her türlü telkinlerle onu sulh 
istemde sevket':::lek. 

2) Bit!ı:rtf .ıt .. lmış bir kaç mi!let, 
Almanyarun sulhsever!iiine ve davası• 
nın doğruluğuna inandırmak, buna 
mukabil düşmanın sulbü ve insan hak· 
larrnr ayaklar altında çiğnediğine ve 
milletlerin hayatını tebl.ikeye dü~Urdü• 
ğünc ikna etmek ve nihayet bu b!• 
taraf memleketlerin yardımlarını te• 
illin etmek: 

3) Alman mi~letinin kendi davası.o 

nın doiruluğuna ve nihcıt zafere ima
nını kuvvetlendirmek, bütün kuvvet• 
leri muazzam enerji büzmeleri halin 
de toplamak. 

Bu kitabı bahlıı mevzuu eden müt
ieF!k matbuatı: Alman propaııandası
nın bugünkü tezahürlerinde bu preruı 

s'plerın tatbikatının açıkça görüldüğü· 
nu, fakat ne nazizme karşı zafer mü• 
cadelesine girmiş o!an müttefik mit 
letferin, ne de İşgalleri altındaki mem 
lckı:tlerdeki zuliim ve vahşetlerinden 
nnzl!erin mahiyetlerini anlıyan bita• 
raf memleketlerin bu propaı:-andalara 
a la ku!ak asmadıklarını yazmaktadır• 
hlr, 

Mısır Cephesinde 
Mısır cephesinde müttefik hava 

kuvvetlerinin mihver üslerini ve 
ıase yollarını geniş ôlçude ve devamlı 
hır surette bombardıman etmeleri bU. 
Ylik bir tanrruzun hazırlığı olarak te" 
'akki edilmektedir. Buna mukabll mlb 
llcr tayyarelerinin bir baftadanberi 
Maıtaya kaşı bava alanlarına tekrar 
halilamaları da nulıverci!erin Mısıra 
karşı yarıda kalan taarruzlarına de
vam etmek makıadiyle, Afrika üsk• 
tıne harp malzemesi ve takviye kuv• 
lletleri geçirmekte olduklarının bit 
alameti ııayı~ınaktadır. Hatırlardadır 
iti ınihvercller son taarruzlarmdan ev
"el de Maltayı haftalarca bombardı• 
inan ederek lngi.Hz tayyarelerinin bu 
Üsten istifade etmek suretiyle İtal• 
~adan Afrikaya takviye kuvvetleri gö. 
liircn gemilere taarruz etmelerine mt· 
ili olmuşlardı. 

Bu hava muharebelerinde dikkate 
~arpan mühim bir nokta vardır: Müt
tefıkler mihver ordu!annın harp cep. 
hesi arkasındaki mUnakale yollarım, 
lirnanlarım ve üslerini bombardıman 
ettikleri halde, mihverciler böyle ge
ll!ş ölçüde faaliyette bulunamıyarak 
Badece Malta adasına taarruz etmekte
d'rlcr, Bu keyfiyet, mihvercilerin hava 
iistün!iiiünli kazanmış olan mütteflkıo 
lcre karsı bir mlidafaa harbi yapa 
lıklarının alameti sayılmaktadır. 

Askeri miltehassıslar, bu cephede je 

lı:ı tarafın da daha 11Zlln zaman mü" 
ıhma vuiyetlnde kalamıyacağı ve 
>akında bir taarTUZ hareketinin başlı
)a.cafı mütaleaımdadırlar. Fakat han. 
iti tarafın evveli taarruza gec;eceğa 
h::ı.kkında kat'i bir şey söylenmemekte. 
tiir. 

t.ıilttefiklerln, ııeçen taarruzdanbrn 
leçen %amandan istifade ederek bu 
Cepheye çok miktarda tayyare, top, 
tank ve asker getirdikleri, Almanlarm 
İse Şark cephesinde aıkıııık bir vazi" 
l'ette buhınma!arı ve müttefiklerin 
Alınanya üzerinde gittikçe tehdit edi. 
ti bir mahiyet atan hava taarruzları 
t'lotayisiyle Mısır cephesine daha fazla 
\al'1are göndermemtlerinden dolayı, 
taarruz için daha müsait bir vazi• 
l'e~ bulundukları zannedilıitektedir. 
l!ıına mukabil Rommel'iıı de mü• 
hinı takviye kuvvetleri aldığı, mev• 
2ilerlni çok kuvvetle tahkim ettiği 
"e bunun neticesi o!arak taarruza ge. 
ı:ccck müttefik kuvvetlerin büyük ka· 
hnlara uğrıyacaklart tahmin olun • 
l'lıalı:tadır Bu ııart!ar içinde müttefik 
'ku'llVetlerln, Roınmel ordusu taarruza 
~!!tip yrprandıktan sonra mukabil ta· 
tırruza geçmeği bekledikleri hissedil• 
l'tıcktedir, Nitekim geçen sefer Rom-
1lınJ böyle bir taktik kullanarak Er 
lcıncln'e kadar gelebilmiliti, 

Bundan Tam 82 Yd Önce, Bu Ayda, Uzak Şarkta; Nasd Oynadılar, Ne Netice Aldılar? 
Harp Sırası Bir Saray Yağma Edilmiş ve Sonra Ateşe 

Verilmişti. Maddi Zararı Şimdiki Amerikan Haznesi 

Bile Ödeyemez; Sanat Bakımından ise Bütün Dünya 

Müzeleri irleştirilse Yine Bir Eşi Kurulmu' Olamaz 

Amerika ile İngiltere hü. 
kumetlari. bu hafta için

de bir karar aldılar: Müttefikle. 
ri olan Çin üzerindeki kapitü
rn.syonları kaldıracaklarını ale. 
me ilan ettiler. Hber, dünya 
bsınında ve siyasi mahfillerinde 
türlü türlü sözlere yol açmakla 
beraber kimse o münasebetle 
yakın tarihe geçmiş çok meraklı 
ve hele san'at bakımından acık
lı bir vak'ayı hatırhyamadr. }fal 
buki hatlrlanması bircok bakım. 
dan hiç de faydasız olmazdr... 

Bı.ından tam 82 yıl önce. yi
ne böyle bir tesrin ayındaydı: 
Ingiliz ve Fransız kuvvetlerin. 
den teşkil edilmis bir askeri se
fer heveti Çin topraklarına gir. 
miş, Pekin şehrine doğru ufnk 
tefek çarpışmalarla ilerliyord;ı. 
Nihayet müttefik krtalar sehr 1n 
surları önüne vardılar, fakat 
Cin askerinin 10 kilometre da. 
ha uzaktaki yazlık saraya çe. 
kildiğini görünce durmadan o 
tarafa yürüdüler. Aksama doğ
ru saray, artık karş,ıarındaydı~ 
içinde ve etrafmda bekci veya 
korucu, bir tek insan bulunma. 
mak şartiyle, kapıları ardına 
kadar acTk o1arak! 

Karan lrk yiiziinde., teftişi sa. 
baha bırak~rak yctbarıc1 ordu 
,fle~evi d1ı:arrda p;ecirdi. Ancak 
seher vakti. kumı:ıııdanlarla ~U
hııvlar Cin İmoaratorunun şöh
reti dillerde destan olan bu yaz 
ltk sarayına 1?irdiler. Daha ilk 
adtmda hayretten a2'rzları bir 
karıs acrk kalmlstı. Kendil•'rini 
bir hakikat dünynsmda değ'i1. 
binbir ~ece mıtsnllann:fan hi. 
rinde sanmtsfar: karc;rhshklı:ın 
servet ve iht.is::ım "Tlıtn-zarasın. 

dan hasit bir heyPcana değil, 
adeta ~ar'a nt)hetİl1P tutulmUS· 
lardı. Aralarm~a vcrP r,öken. 
ler birbirlerine abananlar. ağız. 
la~ kuruyan v."yn köpUkl~r.en_ 
ler bile varllı. 7,ôrn -bınrıla
rın mimari kıymetini, ~an:atı~?r 
ca vanılmıs. ııltın ve ı!tımus 
kakmalı tavan vr· d1va,. si1slcrı. 
ni bırakınız- her taraİt.a elmas, 
yakut, ziimrüt gihı k:ymetli 
taşlarla dolu fağfur kaselere 
rastlanıyor, inci dizileri sedefü 
raflardan sarkıyor ve en seçme 
milcevherlerle işlenmiş atlas 
kumaşlann parıltısından gözler 
kamaşıyordu! 

Fransız kumandanı general 
Montauban, arkasından gelen. 
lere döndü: 

(- ya 
1 

a nK:ARAY") 
~Refik Halid YI 
! i 

yapma çiçekler ve yemişler ... 
Oyle bir cevahir, kıymetli ma. 
den, atlas bolluğu ve zevk ile 
san'at zenginliği ki hiç şüphe. 
siz, tarihin hiçbir devrinde böy. 
lesini dün~· l görmemiştir ve bir 
daha görcmiyecektir! 

* * Yukarıda bahsettiğimiz he-
yet, şimdi, bir iç bahçe. 

den ve bir havuz üzerindeki 
köprüden geçerek ayrı bir dai.. 
reye girmiştir. Burası da öbürü 
kadar ihtişamlı, san'ath fakat 
daha mahremdir; harem dairesi 
olsa gerektir. Kürk ve elbise o. 
dalarından sonra imparatorla 
İmparatoriçenin hususi dairele
rine giriliyor. Heyet arasında 
bulunup hatıratını yazan Paul 
Varin diyor ki: 

"Bu dairelerde bulunan şey. 
leri tasvire yeltenmekten vaz 
geçmelidir; kelimeler gördüğu. 
müz maddi serveti ve san'at 
haznesini anlatmağa yetmez. 
Demin seyrettiklerimiz, şimdı 
karşılaştıklarımızın yanında se. 
fil ve adi birer mostra gibi ka
lır. öyle bir manzara öniirde 
idik ki tamamiyle gerçek oldu. 
ğu halde hezeyan halindeki bir 
hastanın kafası bile böylesinı 
düşünemezdi!" 

Hepsi saydıklarımtzdun iba
ret miydi? Ne gezer! Saray ar. 
tık istilaya uğramıştır, subay 
ve er, bınlerce kişi, rastgele her 
tarafa dağılmlştlr. Bu sıraı.la 
bir subay, öteye beriye baş vu
rurken loş bir koridordan geçi· 
yor, daha loş bir yere giriyor' 
gözgözü görmediği için bir k!.b. 
rit çakıyor; önünde mumları ha. 
zır bir sürü şamdan buluyor, ya_ 
kıyor, karşılaştığı manzara aklı
m başından alıyorı heyecandan 
ve hırstan titreme~e başlyor. 

Burasr İmparatorun ş::ıhsma 
mahsus ibadethanesidir; ihtişam 
son haddine vardırılmıştır. Sağ. 
da ve solda duran iki mihrap. 
sayrsız buhurdanlar, kandiller, 
saksılar, raflar, hepsi, her şey 
som altındandtr ve tamamiylP. 
elmas. inci, yakut, zümrüt ile 
kaplıdır. Bir raf üstünde kara 
renkli taştan bir knrt heykeli 
duruyor; ayrıca klı<ıe şekline so
kulmuş ve cevahirle süslenmiş 
iki insan kabsı d:ı bir ·başka 
rafa dizilmi~tir. Mumların tit. 
rek ışıklart vudnkcn odaya bir 

yıldız yağmuru yağmuru de.. 
ğil. sağnağı ara vermeden bo. 
şanmakt.ad1r! 

Dahası var- Sarayda üç ayrı 
daire vardır ki tıka basa kadıfe, 
atlas, silah, cev<!hir ile doldu
rulmuştur; bunlar levazım oda
larıdır. Bir de kırk neslin eme. 
~iyle vücude gelmis bir küttip. 
hane bulunuyo:; bir kiıtüpherıe 
ki tarihin karanlı~ kalmış bir 
çok vPrlerini ::{y:im1ata('ak kıy
mettedir. Fakat aycimlatama. 
mrştır: zira... . 

... Zira sar::ıv vai!Tmı. edildik. 
ten sonra atese ~erilmiştir! 

* * 
Yağma sırasında, ilk önce 

Fransız lmparı:ıtorıı 111. 
Napoleon ve İngiltere Kralı Vic 
toria'nın hisseleri ayrılmıştır. 
Bunlardan N apoleon için seçi
len güvercin yumurtası büyük. 
lüğünde ve eşi görülmemiş par
laklıkta bir incinin A vrupaya 
götürülürken kaybolduğunu söy 
Ierler. 

Mezad edilip kumandanlarla 
subayların aldığı eşya bedeli er
lere dal!rttlmTş ve er başına yüz 
frank düsmüstür. Fakat bu pa. 
ra yağma ettiklf'ri kıymetli eş_ 
yadan ayrıdır. Her neferin hev 
besi mücevher. altın ve kuma!':la 
doludur. Bazısı yükünii Çin. 
lere taşrtmakfadrr. Cinlinin u. 
zun sa'çrnı yular gibi elinde 
tutarak veya arkastndan çeke
rek! Bir sise absent ickisini iri 
parca bir kiilce ııltına satın alan 
askerler bile görülmüştür. 

Ve nihayet yazlık saray ateş
leruniş. sarav kapısını bekliven 
iki tunç heykelden başka ·ne 
varsa bütün bu san'at ve mi. 
marlrk şaheserleri, servet ve 
tarih bu suretle -82 vıl evvel 
tam bti avda- kül, kömür ha
line getirilmiştir. 

Niçin? 
Bunun hik!yesi uzundur ve 

Avrupalılara hak verdirecek 
bazı sebepler de yok değildir. 
Hele Çinlilerin yağma edilip 
ateşe verilen o sarayda esirlere 
yaptıkları pek zalimce iskence
ler ve sulha bir an evvel ka. 
vuşmak zarureti kararda pe'k 
tesirli olmustur. Fakat her se. 
bepten önce -şimdi de örnek. 
lerini görmekteviz -ast1 sebep. 
harptir. O harbin se1Jebi de 
ne vatan tehlikesi. ne nefis mü
dafaas1dır: hu defaki sulhtcı ta~ 
rihe gömülüp bir daho lafımn 
edilmeşini istemediğimiz kötü 
ve iğrenç bir emperyalizm hır. 
sıdır. 

Bayram, İstanbul r- y AZAN:_, filizleri için ne ~a· 
klüplerind!!!n i• ' dar münbit oldugu· 

kisinin Mersin ve An. , •• İ dur. Posta işlerirıln 
karaya gidi·p - orada FURUZAN TEKiL ı ksamasından ve telg. 
yaptıkları ıkı s~or 1 rafların v a k t i n. 
bayrıımmı da itıne de verilmemesinden 
aldı. Feocr~ahçe geçen hafta Mersıne d'.)layı Fenerbahçe takımı geçen cum::ı 
hareket ettıken bıraz sonra Galata· eksprese binememiş ve büyük bir yor
saray da Ankara yolunu tuttu. gun!uktaıı sonra Mersine pazar sabahı 

Bugün her iki takım da donm~ bu• karanlıkta varmışhr Mersinlilerin mi 
lunuvor, Ancak bu gibi spor seyahat• safirperverliğini ve · Fenerlilere gös
leri gidenler için olduğundan cfaha t~rdikleri yakınlığı anlatacak ke!ime 
f~zla . çağıranlar için ~nemlidır. Çiin• mevcut değildir. Otel ve yemeklerde· 
kil bır taraftan Mersın, Fenerbahçe ki intizam, valinin bir spor idarecisi 
ile karşı!aşrp bölcesinde büyük bir kadar yakından ali.kadar oluşu. her 
spor heyecan ve ;;lakası yaratırk~n boş zamanda şehrin çok güzel yed~ 
Ankara da Galatasaray gibi TUrkıye- dni gezdirmeler ... Portakal bahçeleri, 
nin en eski ve bugün de kuvvet iti• p:ı!miyelerl ve tam bir Akdeniz incisi 
bariyle ilk planda olan bir klübünü zor haliv!e Mersin fevkalide bir tesir 
vaziyetlere soktu ve bir de galibiyet bırakmıştır. Biltün bunları yazmamı• 
ilt bu heyecamnı süsledi. n sebep, spor sever bir muhit! tak• 

Ankaraya pek çok İstanbul takımı 
sıdip gelmiştfr. Orada mağlup olmak 
bir hadise ise de unutulmıyacak bir ha 
tıra değildir. Ankaradakl maçı gör:ne• 
dim. fakat trenle geçerken, ufak tt• 
vakkuf müddeti esnasında, 1stanbu'da 
ki f!J'IOrculardan dinlediğime göre, Ga• 
latasaray tam formda bir takım hıssi• 
ni vermemiş ve ikı mac::ı da asabi bir 
hava içinde oynamıı .. 

Ankarada futbolün durmadan yÜ• 
rüdüğü muhakkakttr. Bu bakımdan 
onlan tebrik etmek icap eder. 

* *· 

dir etmek kadar hatta ondan da zi• 
yadc, böyle yerlere büyük takımlarr 
ır.ızın ~eve ~eve koşmaları lüzumuna 
işaret etmektir. 

* Fenerbahçe ilk maçını Deniz Harp 
Okuluna karşı yapmıştır. Deniz 

Harp Okulunun bugünkü takımı, ts
t2nbuldaki vaziyetinden çok daha Üs• 
i;r.aür. Takrm baştan haşa atletik bir 

futbol oynamakta, fakat oyuncu!arın 

yen! oldukları görülmekltdir. 
Birinci devrede sarı !3civertliler o 

kadar ıııkı$mış ve o vaziyette kalını~· 
laröır kl, maçın hiç de Fenerbahçe le-

Fener~n Mersin seyahatine geHnce 
hin" bir netice vereceği tahmin edi· 

bunun ehemmiyeti, İstanbulun 
iememiştir, Fakat ilk yirmi dak.ka 

büyük bir klübünün ilk defa olarak u· 
ztın bir yolculuğa çıkmasındadır ve 
daha ziyade sporu ııevmiş, ona büvük 
bır heyecanla sarılmış blr muhitte ya• 
rattıiı büyük bayram havasındadır. 

İtiraz gotürmez bir keyfiyettir ki, 

geçtikt<'n Ronra Fenerliler aaha.ya alış• 
mağa başlamışlar v,. ii!ltÜste tazeledik
leri akınlarla epey fırsat kaçrrmı~· 

!ardır. Ru arada sai!a<:rk oynıyan Na• 
ci fevka lade bir ~ütle ilk go!ü yap· 
mıstrr. 

memleketin büyük takımları, arada sı• İk' . d d F b h b t . . . ıncı evre e ener a çe iş an 
raila, kendılerını seven mem!eket ço· . 

kl ki 1 b
.. 

1 
h. qonl' kadar hikım oynamış ve pas 

cu arına ya aşma ı, oy e spor B• .. • • • • 

dı 1 · ·ı 1 d h b .... k b. .... <;ut, dcp15.o;man mflsallerı verır gıbi 
.~e erı ı e on ara a a uyu ır atz 

ı 'd' ı M · d .... 1 \ dnrt gol daha çıkarmıştır. Bunlar a• verme ı ır er ersın e goru en en 
b l 

.. : h ·
1 1 

k • ra~ma katılamıyan ve ofsayt sayılan 
'ar z .,.r a , mem e et çocugunun 

ı::üzC"li na111l sevdiği ve kalb;nln spor ~ Baştarnfı 3 üncüde 

TIRNAK HASTALIGI ••• 
lariyle gezerken, süslli iskarpin!erinirı 

de1iklerinden, Üzerlerine ruj sürülmüş. 
birer mini mini boynuz göstermek ne 

kad;-.r güzel moda olurdu! Zavallrlar 
"ımci boynuzsuz tırnaklarını lrırmt, 
y3 boyayarak. iskarpinin deliğinder 
sadece küçük bir arap dili göstermiyE' 
nıecbur oluyorlar ..• 

Diğer taraftan Berlin radyosu da 
türkçe neşriyatında yine bu tarihi gÜ• 
ne işaret ederek "Ankara .. nm "remz,, 
eylıod.iği milli minayı pek güzel tah• 
lll eyledi. ~ 

Bu iki dostluk "tezahür,. ünü mem• 
nunireUe kaydediyoruz. Zira Türk 
mi!leti için "Ankara., nın kıymet ve 
ehemmiyeti büyüktür. 

Bugün Türk cümhuriyetinin başşeh
ri olan bu belde, Türkün hayat ve 
ölüm savaşının başlı basma bir abt. 
dendir. 

\7arlrğı tehlikeye düşen Türk karta• 
iı bu yalçm tepeden koparak yurdunu, 
yuvasını kurtardı; boz renkli çıp. 

l-ik sırtlardan es~n rüzgarlar bize da• 
im:ı şanlı zaferlerin destanlarını oku· 
yor. 

Ankara, cıimhuriyet,in yurtta uyanw 
dırdrtı faaliyetin en belirtici bir sen"" 
bolüdür. Bütün uyuşuk!uklan bir ana 

da gideren Türkün bu kalkınması, bu 
asri ,ehrl peri masallarında 'Olduğu gl• 
h: füsunkar bir nefba ile yaratıyor• 

da. 
Ankara, milli savaşın yürcgi idi. Ve 

dı.iQman çizmeleri altında çiğnenen 

yurdun bütün rsbrabları ile o yürek
ten kan gidiyordu. Memleketi peladan 
k11rtarmak için yavaş yavas uzuvlaşan 
milli mücade!eyi temsil eyled ıii için 
dün.,anın her tarafında bu isim; bir 
kuvyeti, bir kudreti temsil ed yordu 

Ankara, sırtında gülle taşıyan ka" 
dın!ar, kan lekeleriyle c;ic;eklenmi3 
gömlekli gentler, ellerındeki yabalar
la siinı;ü'üleri kac;ıran olgun l"rkekler 
demektj. Ve bu hamasi levhanın or• 
ta~ında milletin karar.lık talihini bir• 
dE>nbire aydın! tan bir yıldız parlı* 

yoıc1u: AtatUrkl 
'T'i.!rkiye cumhuriyetinin başşehri o· 

l"n Ankaranın remzettlği en belii 
mina nihayet hükümdar olan milletin 
pavltahtı olmasıdır. Ve bu taht dev
rllrrt>lr tahtlardan deii'dir. 

~m_. ..... -.. .... ~, 
Arjantin 'mn ilahi yaratıcı.. 

s1 güzeller güzeli 

BETTY GRABLE 
Ye 

VICTOR MATURE 
tarafından temsil edilen 

buyük film 
Kadıköyünde Mühürdarda S. A. im 

zasiy!c gazeteye m:ktup ~önderen .. a· 
yın okuyucnmu:ı, bir müddettenberi el 
ve bilhassa ayak parmaklarının tırnak 
tarının kireçlendiğ;ne dikkat etmiş. 

Sania tırnaklarla parmaklar arasında 

a}rıca bir kireç tabakası peyda ol:ı • 
y rmuş ..• Sayın okuyucumuz bunun n"" 
reden geldiğini ve nnsıl kaybolac.ığırı ı 

so:-ııyor.,. 

Tanrı, sayın okuyucumuza uzun IS• 
mürler versin, onikogrifoz (frenkçe 
imlaslyle onychogryphose) denilen bu 
h;ı 1. pek de genç!ik devrı hastalıkların 
dan sayılmaz. Fakat hemen söyl.iyeyi:n 
ki, parmağı rahatsız etmekten ve tır· 

nak kesmeyi güçl~~tirmekten başkııca 
hiçbir zararı yoktur. Çok yaşamaya d ı 
hk manı değild' r. Ynlnız, üzerinde pey 
da olduğu parmağın sahibi olan zatm 

Oıılkogrifoı, maa!esef, kızları beğen, 
mediğınden, onun beğendiği yaşlı. ya~ 
h ·:ıat çorap, üzerine de deliksiz par.u<: 
giymiye mecbur olunca, o katılığı ara 
da sırada keskin bir çakı ile kanmak• 
tan başka çare yoktur Katılığı potas· 

PEK YAKINDA 

p 

iNTERMEZZO'' şnheseri 
nin unutulmaz yıldızı 

Amerikanın yeni GRETA 
GAR B O'su 

kendisini artık genç sayamıyacağını İngrid Bergman 

- Efendiler, dedi, herkes ha. 
tıra olarak bir <:.ey seçip alabi
lir. Fakat geri kalanın korun. 
masmr namus ve haysivetinize 
bırakıyonirn! rr-----• BU G Ü N 

••••••••••' \ haber verir ... Zaten. ı;:ençlik devresıni 
gtçirmiş zatların birçoğunda bulunur. 

la • tabii. parmağa hic:: .dokundurma • 
dan • yakarak yumuşatmak, sonra ite:ı 
m~k de mıimkündür ... Bu iııl görmek• 
ten usanan operatör bir hekime başvu 
..-arak tırnağın yatağını büsbütün çıkar 
ta bilir. 

$3yuı okuyucuınu:r;, kendi hekimini 
görerek tırnaklarını gösterse, hem de 
c:'.amarlarmdaki tansiyonu ölçtürse, biç 
de lü:ı:umsuz olmaz aamrım.-

tarafından harikuliide bh 
surette yaratılan büyük 

bir film * * 
Yazlık saray Çin mimarlığı_ 

nın ve tezyini san ·ııtmjn 
bir şaheseriydi. 

İki tarafında 3 metre yüksek. 
liğinde beyaz mermer kaidelere 
yerleştirilmiş tunçta:ı b.ıca~~!'l 
iki arslan heykelinin bekledıgı 
cümle kapısından girildi mi yi
ne mermer bir merdivenden 
geniş, bir dıvanhaneye çıkılı. 
yordu. Bu divanhanenin arka 
planına dantela gibi işlenmiş . 
kara ağaçtan paha biçilmez bir 
taht outrutulmuştu; tahtın yan 
larına azametli buhurdanlar ve 
insan boyunda Çin vazoları 
dizilmişti. Yekpare Fildişi kaP
lt dıvarlardan birini, ipek ve 
sırma ile işlenmis kumaştan bir 
park tablosu, süslüyordu. Öbür 
Qıvarlar raflarla bezenmişti, her 
rafta güzeÜiği tarif~ sığmaz ka_ 
seler, çicek1ikler, fmcanlar. re
sim albomlan, lake kutular, Im
paratorların kendi elleriyle yaz 
dıkları kitaplar duruyordu. 

Kısacası burası, dünyanın en 
ince san'att olan Çin san'atkar
lığmın bir hctznec;i. dünya mü. 

· zelerinin miizesiydi. 
Divanhaneden, başka divan

hane1ere ve bunlardan bir sıra 
dairelere, salonlara ve odalara 
giriliyordu. Hepsi de birbirin. 
dep. değerli ve zarif eşya ile 
doluydu: Mücevher kakmalı si.. 
Jahlar. yeşim taşından yeşilli 
beyazlı vazolctr, içlerinde hey_ 
keller saklı inci. elmas ve riru .. 
zelerle süslü altrn ve gümiiş 

- kutular, yine inci ile işlenmiş 

İPEK Sinemasında 
Senenin en eğlenceli. en ne ş'eli komedinin S O N 

GÜNLERİNDEN istifade ediniz. 

Bundan dolayr parmakların sahibi:-.e, 
bir taraftan da, teselli verir. B:ışka 
birine bulaşmak ihtimali de o!maz 

Bu tırnak hastalığmı üç derec~ye a 
yırırlar. JJk iki derecesinde tırnak çir 
kin bir bal alır ... Birinci derecesind~ 
tırnağıo yatağı ile tırnak araıında bir 
katılık peyda olur. Asıl tırnağı yukarı 
va kaldırır ... İkinci derecesinde o ka· 
tıh1< asıl tırnağa yapışır. O vakit par 
mağın tırnağı bir santimetre kadar ko;;. 
lırıhkta, intizamsız, biçimsiz bir şey 

clnr ... 
Fakat, bu ha! kendi haline bıralrıht• 

, __ Burftn_ .. 
Hoş vakıt geçirmek guzel. bıı 

caz dinlemek istersenız 

• 
ŞKENCE 

Diğer RoJJcrde: 

~ obert Mongomer 
Georges Sanders 

önümü;zdeki çarsamba 
1 

~---------·--' ta. üçüncü d~ecesi pek güzeldir. O in 

'-ı~~:~~H.,5B~u;g~ü~n;rs:a~ait~l~l~d;e~te~Jl7~i~la~"'t~lıi;m~a;t~in~e~!ü~~=:i'~ tizamsı:ı:, b!ç!msiz katılık uzar uzar, T .._ uzadıkça da burulur, sonunda, parma-
,_ Tarihin zaferi ... San'atıu şerefi ... Aşkın azame•ti... ' im ucunda, koç boynuzu gibi, burma • 

Sinem;ısına gidiniz ..,. 

Çala hm Dansedelim ! ,.,, Ş A 1 t ' 
filminde SWING - JAZZ 1 U H A F T A f 
Herkesi coşturuyor, BOB B h -1 ·· 

1 
Kudretin eseri olan burma, altı, yedi sanHmetre uzunluğun 

SBY b ld f
. Dehakar ve mf'ş ur Te.ı sor 1 

DENİZLER ARSLANI 
EROLL FL YNN - BRENDA MARCHAL'ın 

, 
60N HARIKASI 

Bugün L A L E 'nin 
En büyük mu vaffak1yetidir. 

., Bugün saat 11 de tenzilatlı m'l tine 4 

RITZ BffiADERLER ve ANDREWS HEMŞiRELER 
Diğer birçok yıldızların iştirakiyle çevirdikleri 

ARJANTİN GECELERİ 
Kahkaha tufanı filmini görmeğe hazırlanınız. 

-
!ki saat musiki ve neş'e 

, 
1 

ıfa bir boynuz peyda olur .• , 
Bu tırnak hastalığı genç kızları be• 

1 
ienseydi, kızlar en pahalı çoraplula. 
vani kendilerinin tabii ve a:üzel çorap 

CRO aş ro e ne ıs , • 
• şarkılar söylüyor , WILL y FORST . 

~-• Telefon: 49369 - un filme çektiği 
JOHANN SfRA .,~. 

un şaheser oprreti 
, ____ BU HAFTA ____ , . WİE 8 

o!.~~a~a~ı.~mıı~!~! b;r~S..tt:!P.~s. L U 
ret ve sevgi ile yanan bir kalbin acı feryadını.. istirap ve MARJA BOLST 
elem içinde kıvranan bir kalbin heyecanı.. saadete susamı~ WILLY FRITSCH 
sevgi için titreyen bir. gönlün en yüksek nağmelerini teren THEO LINGEN 

nüm eden... HANS l\fOSF.R 

ZEYNEBİN A 
TüRKÇE SÖZLÜ TüRKÇE ŞARKlLl 

in yarattıkları cihanşıi'tlul 
·ser . Suareler içın yerleri.. 

nizi evvelden a'dırınız 
,_T'o]f'fnn 

t 
1 

' ( 

Musiki bestekin Baş rolde: Elmacı Oku~·anlar- ıı;t; of 

Kemani Güzeli {ilminin baş SUZAN Y AKAı: 
SADi IŞILAY artisti AZiZE EMffi SUAD GUN 

B~k~~~~ C, İİ U C" C;1tt~IMllClnİ4tt1 40 kişilik küme saz heyeti, ayrıca 25 kişilik koro heyeti 

'--•••••••••••••••••••••P' ~--••• Bugün matineler saat 11 de başlaı A>~ ... ~~=::: ...... ::.:r'. 

etını·ıılerinden Bıvan Beyhan Onhon ile Bas 
Ytlıllet MatbuAt Umum MCd rlnl'!{I M!l5vir
lerbtdcn Bay M Emın Erim ı 6 1 teşrın c.u· 
"'tt ıctinil Bcyo!lu T"vl<'nmc Mcmurlu ııı;da 
lkahtanmıı;lardtr Bu münn ti un ak m 

Taksim Betedıyc ıı<• lno u clR iki ıarafır. " • 
•ab~ ve dostları aruında • h r onıAn
tı >iprlmı$tır. Mcs•uı olsunb.r 
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Bayramda Yapdan 
1
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Seyahatler •• 
l;lij" Devamı Sa. 4 Sli. 1 

arastnda ayak işleri görebi
lecek bir erkek çocuk aranı
yor. TAN matbaC&Sma mü
racaat. 

~·-------· Or. NiHAD TOZGE 
Cild-Saç Frengi • 

ve diQer Zührevi hastalıklar 
ı llUUlllCI JtNJP llllTAMMlllSı 

Pııır ,. Pırıı••ıdıı eıcı tırıl• 

Müjdadın havada yaylanarak çektiği 
kafa şütu ile yaptığı gole İstanbulda 
bile seneler var ki, rastlanmamı,tır. 

İkinci ,-ölü Müjdadın çıkarmasından 

sonra, Rcbi '.n in tanzim ctdii hücum .. 
1a,. ani ve fcvkalide şiltlerle. Halidin, 
fl.fiijdadın ve açığa geçen İbrahimin 
ay:ıklarından col neticesi vermiş ve t 
Fcncr!ilcr oyunu 5 •O kazanmışlardır. 1• ... n'.aO • "-1• (feıeto.ı ... ea) I · 

•11ııatı.wııa.,.. ............... " ... ıı:_ • .,...,,, 
" .............................. .. Hemen ertesi aün Mersin idman 11 1 

Yurduna karşı b ir maç daha yapan --------------

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fır<(alavını; Fenerliler bu sefer istenilen oyunu 

Umamiylc gösterememişlerdir. Oyun 
çok çabuk olmuş ve Mers.inli futbo!• 
cülcr catibiyct ihtimalini daha ıeri 
plina atarak a.dam adama bir maç 
çıkarnuşlardır.Bu sistemde ve yer tul 
m~rta epey muvaffak olan İdman Yur
du b:rinci devrede Naci. ile 1brah'" 
min ayaiından, Müjdadın bir lc:ııfa 

~otüyle Uç gol yemiş ve santrfor ikin• 
ci colden sonra bir cşape ile Fener 
kıılcıine akarak şeref sayısını yapmış 

hr. 

!kinci devr-edc Fenerlilerde yorsun
!uk alimeUcr l ı:ör~•::neic başlamı1 ve 
bask.a gol olmıyarak maç 3 • 1 sarı 
li~verUilcrin )~hine bitmiştir. Her 
i!t! oyunda da Fener takımı :ı;u kad· 
rolarla oynamıştır: 

Cihat. M11ammer. Lebip, Kadri, Ali 
Rıza, Ömer, İbrahim, Naci, Müjdat, 
Reb:i, Hılit. 

İkinci ıün futbol maçından evvel 
• ,.1pılan atletizm teması, Fenerliler 
yalnız aekiz at!et getirebildikleri için 
puaneız olmuı ve şu neticeleri vermi~· 
tir: 

100 metre: Şeri! (Metsin) n.S. Sc• 
1'ai (Fener) 200 metre: Muzaffer (Fe. 
nr.r) 24.S, Salih (Merain) 400 mette: 
Muzaffer (Fener) Adnan (Fener), 
800 metre: Adnan (Fener} 1500 met
re: Rebli (Fener) 110 metre mS.nialı: 
~t-rif (Mersin) 17.S '.Jebag- 'Fener), 
yüksek: Ragıp (~fersin) 1,76, uzun: 
Muzaffer (Fener), sırık: Münir (Mer• 
~ir.), ıiille Jebac (Fener), çekiç: İlyas 
(1.1:ersin), cirit: Kemal (Fener). 

* * ~e~erbahçe spor t~.m-~sları biter 

KAYIP: Vakfıkebir nüfus mPmur
luğundan aldığım nufus kAğıdımı ve 
Vakttkebir askerlik şubesinden aldı
ğnn terhis tezkeremi kaybettim. Ye
nilerini alacağfmdan eskilerinin hük
mü yoktur. Vakfıkebir Çamlık kö· 
yünde 1320 doDumlu SUleyman oQlu 
Ali SaOlam. 

• · • . " •, .. ı . :-.... • ... ... ..... ı .... j •• •• 4•". -:;;~ ............ ~ . . , ' - .... , .. ,. , .... .-,.~ . . 

KAVIP: Edime nütus memurluğun
dan aldı.ğım hüviyet cüzdanımı kay
bettim. Yenisini alac~ğımdan hükmü 1 
kalmamıştır. Edirne Sıricıpafl ma
h•lleal Odal•rlçl •Okat)ı No, 55 Sadık 
ol)lu Halit Atılgan. 

KAYIP: 933 der!li yılı İ!l:parta orta
okulundan aldığnn şahadetnamemi 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağnndan 
eskisinin hükmü yoktur. KUçOk Be· 
be:k Oayıbey sokak No. 7 Mehmet 
Erk. 

r-= Türk Basın Birliiji ve Ortakları -

tKESMi İLANLAR 
KOLLEKTİF ŞİRKETİNDEN: 

Istanbul Sicilli Ticaret dui resinin 28733 sicil numara.mda 
mukayyed ve lstanbulun bütiin yevmi gazetelerinin hissedar 
olduğu Şirketimizin mukavclc!.inin 6 ncı maddesinde şirketi 
mizin mevzuu iştigali: 

Resmi daire veya o hükümdeki dairelerin ve mü
esseselerin ticari mahiyette olmıyan ilanlarının ga. 
zete ve mecmualarda vesair ilan yapılan yerlerde neşri 
için kabul ve neşir vasıtalarına sevkedip neşrine ta. 
vassuttur. 

Bu itibarla RESMi DAiRELER. blitiin gazetelerde vem•~
mualal'da neşrini icı;;tedikleri lli\nlannı bun.tan höv1e:: 

lstanbul Ankara Caddesi No. 80 de bulunan 

ADEMi iKTİDAR ı 
BEL_ GEVŞEKLİGi.NE 

. KARŞl, 
.HER ECZANEDE BULUNUR f'(3TA 1(. 229 

1 

Beşiktaş Sulh Mahkemeleri Ilaşkatipliğinden: 942/13 
Ismaü Erez, Fatma Refika Necıboğlu, Zahıde Kadrıye, Meh· 

1 

met. Necatı. Lugal, Hacer Mebrure, Emine Mesrure, Mehmet Sey. 
fıyuddm Bıg, Cemalcddin Lııgal'in şayian mutasarrıf oldukları 
Beşiktaşta eski Köyiçi yeni Cihannüma mahallesinde eski flrın 
yeni Yenimahalle frrın sokağı eski 16. 18 yenı 16, 16 sayılı konaqın 
tamamı açık arttırmaya çikarılmiş olup 16110/942 tarihinde şart. 
namesi divanhaneve talik edilerek 10/11 1942 tarihıne müsadif 
salı günü saat 14 °den 16 ya kadar satılacaktır Arttırmaya i:1fü.ık 

, için yüzde yedi buçuk teminat akçesi veya milli bir benkanın te. 
minat mektubunun ibrazı mecburidır. Verilen bedel muhammen j 
kıymetin yüzde 75 ini bulduğu tokdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi 
h~lde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on j 
gun daha temdıt edilerek 20. 11. 942 tarihine müsadi! cuma günü 
en çok arttırana ihalei kat'iyesi yapılacaktır. 1 

J EVSAFI: işbu gayrimenkul yeni fırın sokağında 16,18 nume· 
rotajlı olup bodrum kat beden duvarları kargir diğer aksamı ah. 
şaptır. Bodrum, zemin, birinci ve ikinci katları havidir. 1 

18 - 10. 942 

PİYASAYA 
AMBALAJ KAGIDI ve 

KARTON TEVZİA Ti 

Sümer Bank Sellüloz Sanavfi 
Müessesesinden 

rabrilcamız mamu!Attndan piyasaya badema tahsis edllebflocelc t>. 

lan karton ve ambaltj kllı<lı dolrudan dotruYa eıhasa ıatılmıyacak. 
t.r. 

1) Burulan b~yle ;rapılacak atv.ıat mllltehl!klerln kendi aralarinda 
kurdukları veya kuracakları mQseccel birl!l<. cemiyet ve buna mll.. 
masH teşekküller emrine verilecektir. Müstehliklere tevziat mensup oı... 

duklari t.etekkUUer tara.tından kendi mesuliyetlerl tahtinda yap1lacaktır. 

2) Tevzlatln ihtiyaca en u:rıun ııekilde ;rapılahllmesi için: 

a) Cemiyet birlik veya leıekküller, ualarlnın senellk haldkl 
sarfiyat mlkdarlarını tesbit ederek tanzim ve tasdik edecekleri liste. 
!eri aynca mahalU Mıntaka Ticaret Müdürlüklerince ve bunların bu.. 
lunmadığı mahallerde en büyük mtilklye lmlrliltine ta.dik etttrdilı:ten 
sonra İzmitte müessesemiz m~r'ked.ne ıöndere.ceklenllr. Gönderilecek 
listelerde, her lhtiyııç IAhlb!nln adı. ııoyad> sarih adresi ve ••nelik sar. 
fiyat mlkdarı •:rn ayn cöoterileceırttr, 

b) bıtiyaç Jillelerlnln en 101: U Bir!ncltesrln 9t2 tar!hfne ka<Iar 
• milessesemlz. merkezinde bulu.nmasi Ihımdıx.. Bu tarihten sonra ıele-. 

cek listelerin birinci parti tevziatta nuari itibara alınamiyacağı bil. 
diriUr. . 

cl Utak tehirlerde bulunan emilyetler !htlyaçlarmı teııra.!la (SellO.. 
los - lzmlt) l<ı•a aclrlSba blldlrebilfrl«. Ancak telıraflar:fnı ayni ta,, 
rihlf mektupla (a) fı'l<rasında ;yaıUı fe)dlde teyit etmelari lb,mdır, 

d) Yukarda yazih esaslar lıaricindo eş1ı..._ tevriat ,.,.pılmi;raca. 

l(ından mQ.nterit ve hu.sual taleplere cevap verilmiyecektlr. 

3) bıtıyaçlar müeueııemi!; merkeı:iııce teıbit olunduktan sonra her 
parti tevziatta tahsis olunabilecek mikdar bunun fi.at ve teslim p.rtıa.
rf Ue tevzi mahal ve zam.ani allkadarlara a,.-rıca mektupJa bildirilecek. 
tir_ 

4) Biltlmum ıatiıtar peşin olacılrl 

5) Birlik, cemiyet ve leşekkOlleriıı ııenelfk lhtl;raç olaralt btld!r. 
jıkleri mikdarları ve tarafianndan J"apılan tevziatı kontrol etmek ısı 

•~hlyetı.iıt mO~semlz muhafaza eder. 1ııtıyaç mlkdarlarını dotru bU:: 
dlrmlyeq ıreya. tııhsia olunan karton ve ambal1j kAtıdınl mOstehHklc. 
!"ine. lhtiyaç nJsbetlerine ı:öre vt'l'miyen veya batkalarina satan birlik, 
·emlyet ve teşekküllere bir doha mat verilmlyoceğl ve Jcabinda hak. 
otrinda idart ve kanunı muamele,-e tevessül olunacatı bildirilir. 

bıtme.ı çarşamba cunu hemen A
'daoaya geçmi' ve Toros ekspresiyle 
rlüo ıabah tehrimize varmıstır. Bu 
seyahatin her ıene tekrar edilmesi ve 
temasların. daha f';mullü bir ıekilde 
o!ması esas itibariyle kararlaıtuıl ... 
mışhr. Fener hl eri, İskenderun, Ada• 
na. Kayseri ve Konya Eretlisi de da• 
vet etmişse de vaktin müsad~sizllii 
yüzünden bu davetlere icabet edile • 

~emiıtir. 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

ZEM!N KAT: Sokaktan geniş on bir mermer basamakla çıkılan 
ve çift kanat kapıdan zemini mermer döşemeli taşlığa ııirilir. Ta. 
vanı kartonpiyerdir Kabartma yağlı boya tezyinatlı. du•:arları ka. 
lemkiırdır. Bu taşlığın sa~ ve solunda birer oda vardır. Taşlıkltan 
çift kanat camlı kapıdan bir •ofaya geçilmrktedir. Bırinci kata çı·"' 'llıı.••-·•••••••••••••••••••••••11111' 

Mersinliler, muhakkak ki böyle bü· 
yük bir spor organizasyonu yapmab 
la muhitlerine büyük bir fayda temin 
c"miılerdir. Memlekette spor sefer • 
beTlifi için böyle teşebbüsleri her bö~ 
ııtenln yapmaıı şarttır. 

1 KOÇOK HABERLERi 

• ÇORAP HlRSİZLARİ - BıYoflund.a 
Nılim'in dü.kk.ıuna ılren hırsı .dar :Z4 cıh 
kadrn çorabı çalarak lr.açrtııalardır. 

• MEZAR SOYGUNCULAR! - Maçka 
rnerarlıklarına dadanaıı bir bırsu: 6 mesarın 
mermerini ve 12 meslnn demir parmaklıfını 
•olr.erek J.ı<,ırmı•tır. Mesar IOJ'aıuıcvları •· 
ranmaktact.. .. 

• VALIYl ZİYARET - Örfl İdare '..;.o· 
mutanı Korıeneral Sabit Noyon ile ttbrimis· 
c'•ki Rumen ı~firi ve yeni tayin edHıen Yu~ 
nan ceneral lı:oMOloıu dün villyette vali}'ı 
siya.net etmi~tir. 

• GENQ HIRS1Z - Karne tevsi ıner.ıU· 
ru iken eYlerin huıuSİJ"'tlerini tesbit eden 
•e t,u •uretle ı senıin uhıın evine aiderek 
rntıhtelif hıraıı:lıklar yapan 16 yaıında Zeki 
J ıene 5 ay 20 cUn hapse mahlı;üm ed}ll 
miıtir. ı 

Resmi . ""' ilanlar Sirke ti 
ne gönderilmesini ve. ili.nlnrın ~ünü ıriinüne neşrini temin et. 

tiğimizi ilin ~· eriz. 

kılan ve bodrum katına inilen birer merdivrn ve •old~ki aralıkta 

1 
maa musluk ayna, mermer taslı alaturka hela. arka cephede salon 
ve buradan geçilen içinde sabit dolabı (icabında gu•ülhane olabile. 
cek mahiyette') yüklli olan odadır. 

Zemin ve- birlnci kat merdi en ba~lan camekitnla kapatılnu~ 

'•••••••••••••••••••••••nı••-' tır. Ahşap merdivenle çıkılan bir sofa üzer;np tavanı kahartma tez. 
yinatlı yağlıboya tablolu duvarları kalemkar bir salon, bir oda ve 

Denizcilere ilan· arka cephede ön cephl'deki •alonl.ln ve odanın aynı bir salon içinde 
sabit dolap ricabında ~usülhane\ olarak kullanılır. y;;kii olan h'r 
odadır. Sofadaki aralıkta maa musluk mermer taşlı alaturka hb ~i' 

Karadeniz Ereğlisindeki Ratıklar Hakkında vardır. ' 

1 t b 1 M k l
ov !KINCI KAT: Ahşap merdivenden cıkılınca mPrdi,·en başı ca. 

s an u ınta a Lnman Reiır> ıç;inden 'l'lekanla k•patıl'Tl!S oir sofa VP bu sofarlan bilahare camekanla bö
l - Karadeniz Erei:li limnnmda demir mf'\·kiini eö!l:tPrmek v~ bu 1ül"lmÜ~ cfiğer bir sofa İİ7.Prinde karsrlıkh iki oda. esas sofa üzerine 

mevki yakınındaki batık teknelerden k;nrunmok lizerf' B~haburnu fenC'rİM B.tka cephedf" kars1l1kh iki oda olmak üzere bu katta dört oda mev. 
nin 124 derece hakiki cihetinde. ve 4 8 "om in~ mf?'5:a!cdekl m~h.n.ıtl sa- cut olup arka cephede binanın genişliği devamınca alt kısm tabJah 
mandtra ile yine Bababurnu fenerinin 130 derec~ hRkikl cihf'tindı:- ,.il!' 2.A üst kT~m· ~· nh demir camek5nla kapalı balkon olup bu camekirun 
gomine mesafedeki üstüvani şamandıra. bu civardaki üç gemi enkaı;ıntn ı cam1an ı. '.:>men renklidir. Deııiz~ ve Bni!:az;1 11f'zareti vardır. Esas 
dinamitle atrlmı1 ve çamur içine ~öm'ilü ta\•alarmdan ba5ka bir şey kal- sofarlaki arahkta maa avna mush1k mermer ta~h alaturk;:ı, hela ve 
mamış olduğundan dolayı kaldmlmışttr. taksim suyuna mahsus rlemir depo mPvcuttıır. Bu kat merdiv \ı 

Bu şamandiralard:.n mahruti şam:.ndıra Bababurnu fPnertnin 130 başı çatıdan demir canıekilnla aydınlanmaktadır. Merdivenler umu_ 
derece hakikt cihetinde taltriben 2, 1/ 2 gemine mesafedeki bir batık mivetle mlı....c:;amha döşelidir. Ahsap aksamı yağlı boyahdır. 
tekne Ü1:erine konmuştur. Bu ~aman1ırs He Boz~haneodeki ilkmektep bi· Bodrun1 katı: Bu kata l'erek Zf'm1n kattan merdivenle ve gerekse 
nasmm ~imal kö1esine me\•sul hattın cenup kısmmm tamıımen t,...rn;7.len- sok~ktaki esas methalin c;olt•'"'daki k:liürük df'mir kapıdan girilmek· 
miş ve gemilerin demirlemesine e:ıgel teşkil edecek mAni kalmamıştır. tedir. Zemin katton inilen asma kat bir sofa üzerin~ sovunmıt 

Diğer battk gemilerin çıkarılmasın~ devam edilmekte olup trmizlen· mahalli ve zemini ve kısmen duvarları mermer iki kurnalı hamam ı 
melerinde ke)"{iyetin ayrıca bir ilAn ile bildirilmesi mukarrer bulunmuş- olup icinde sıcak su için sablt kazan ve çift k<tlorifer radyo'OOrü 
tur. mevcut olup bu suretle teshin edilmektedir Hamamın tavanı volta 

2 - Mehaz: Zonguldak Mmtaka Llm•n Rei•lll!lnin 2.ı0.942 gün ''e putreldir. Sofada merdiven altında alatı ırka bir hela vardrr. Bura· 
330~ saydı teııraıı. dan ahşap merdivrndPr> inilen zemini çimentn çak•l taşlıktan mrr. 

l1üracaat olunacak harita : 1233 numaralı İncilh:ce Ere'-li portolon. divenle çıkılan bir usak odası ve ittisalinde alaturka harap bir hela 
~ (667 l mevcut olup ~u ceo_he duvarı r.u~u~tli_dir... .. .. 

v~ .jj ,ııı11111ıru111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il\ Esas taşhgın ikı ta:atın~a ı.kı_buyuk komurluk .ve .uşak odası. 
~ Cl~ : Y • _ nın altı zemini kınnızı cını do<elı çıft d~lap v.e rafit bır kıle.n. vardır. 
._:NKQ - enı Müc.teri Bulmak Sanatı = Taşlıkta demir tulumbah bır kuyu sagch hı.r basamakl.a m;len ze. 
LfVHl ı = 'r = ı mini çimento şaplı demır malt•z ocaklı sabıt raf ve tezgahlı hır 
llÜ"İ ; ', Dr. GaSllon diyor kl: E mutfak. Taşlıkta muı;luk taşı, bahçeye çıkılan bir kapı ı:ıevcuttur. 

f<.ıJ~l!G • ..n i b ki t - d"" · ll rf t tb'k : 1 Bahcede üc eril< bir çam ağacı mevcuttur. Burada kargır hır katlı 
- : ner tac r u lap a goster tgtm osu e a ı : çift demir sobalı hamamın sıcak suyunu ve teshmini ttemin eden 

İSTİKLAL MADALYASI 
Kaybettim. Bulan varsa aşağıdaki 

adresime bildirilmesini saygı ile rica 
ederim. Büyükçekmece 101-6 aıkerJ 
posta Ön YUzbaıT ·Halli Öner. 

1, Dr. (D~!!l!at.~!1~AL1 
lstanlıul Dtvanyolu Tel: 22398 ,_ ______ , 

, il\ 
1 1 A N Gazetesi 1 

: etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde : ocak mahalli vardır. 
E müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu : UMUM! EVSAFI: Bina ahşaptır. hariçten yağlı boyalı™' de 

§ kitabımda size bu sanatı öitretlyorum.,, ~ :~;~rb:~:uJ!~~rs"i~!t~~;,i~~:~~~~~;· ~a"k~iı:nar!~~efe~:"~ 
: f" t 50 Kuruc i: mevcuttur. Bod~ ve >:emin kat pencereleri demir ı:ıerınaklıklı : ıya 1 ~ : diğer pencereler umumiyetle kafeslidir. Evin sağ tarafında yangın 
: , Satış r1erl: TAN mnfhaosı lıfanbrd :: duvarı olup bina haricen kabartma tezyinatlıdır. Bodrum kat heden 
'-. ııımnrııınıııııııııınnıııııııııııırıııımıııııııııııııııı ııınıl duvarı cephede tuğla derzlidir. · 
_, UMUMI MESAHASI: Tahminen 198 metre murabbaı olup bun. 

K AR A R H Ü L A S A S 1 D 1 R dan 130 metre murabbaı bina grri kalanı b"hçedir. 
MUHAMMEN KIYMET!: Tamamı (9.440.-) liradır. 

İHTİKAR 42/306 - Miill Korunma kanununa muhele!Ptten Koca
mustafapaşada Pamukc:u sokağında 55 numarada oturan seyyar bakkali
ye ticaretiyle meşgul Misak: ogfu Hayık Us hakkında İstanbul tk.inci 
Milll Korunma mahkemesinde cereyan eden mahkemesi neticesinde suçlu 
nun fiili sabit olduğundan Millt Korunma kanununun 31 / 2, 59/3,4 ve 63 
maddeleri mucibince Bes lira para ceı.a~ı ödl'ınesine ve hüküm knttleş· 

tiğinde ücreti suçluya ait olmak Utcre karar hill.§ıuısınTn Tan ıa7P.1.e~in-

de neşredilmesine 29/6/ 942 tarihinde karar verildi. (609) 

KARAR HüLASASIDIR 

2004 No. ıu icra kanununun. musddil :-ı.a~O No. lu kanunun 126 tn~t 
maddec;ine tevfikan ip0lek sahibi a1ncakb ile di~er alakadarların VP irti
fak hakkı 11ahiplerlnln dahi gayrimenkul üzerindeki baklarm1 ve huru
r;iyle fait. ve ma~rııra dair olAn iddlalartnı evrakı müsblteteriyle on ~$ 
ıün içinde memuriyetimize bildirnıe1eri ve haklar"ı tapu sicilleriyle sabJt 
olmadlkta ~atış bfıdellnln .pajrlasma!'ifOdan barit kalacakları ve daha fa,.;la 
mal!ımat almak istiyenlerin 942/13 sayılı doıy;ı. numara.Siyle "memuriye-
timİ7P m{irr1caat1arı il.ın olunur. (607R) 

Akademi Yüksek Mimarlık 

Devlet Demiryolları ve limanları İşletme idaresi il§nları · . . . . . ~ . . 

Evler1nde heste1.anan· memurhıcimtaln mua,yenı:lerine &idecek doktot"" 
lar !çın her gün s .. t 13 - 17 ye )<adar ls!etmemiz emrinde kalmak ü· 
ı-ere bir sene müddcUe citt atlı bir fayton veya bir banyo kiralanncakt1r, 

İlk muhammen kfra beddi %40 lfradır. Muvakkat teminatı 216 lira
dır. Açık eksiltme 3:1\.942 Salı ıünU saat 15 de Haydarpa~ada l;ıirinci Lj: .. 
letme kom!ıyonunda ya.pılecsktır .. fsteklilerin muayyen gün ve tınat~ ko

misyonda .b.azlr. Pulunma.ları. pe /~zlar iuhaUa prtname elmak için işlet-
meye milracaaUarı lAı:ımdtr. (647) 

K . TASARRU~ 
Hl!SAPLAAf 
t lkloeltqrfo 

1( ~tdesfne ayn.lal' 
ikramiyeler ı 

ı ad•I 1000 Uralılr 
1 • - .. 
t • 250 • 
ı• • 100 • 
10 • 60 • 
10 • :aa • 
'° • 10 

Beyo91u ·Yerli Askerlik Şubesinden 
339 doJunı.lu1_ar Ye bu dotumlularla aıkerllklttiıt• karar verilenler 

19.10.942 tarihin4• 1evkedneceklerinden mezkOr tarihte ıubede bulun· 
mbınlar hakkmd• As. kanununun 81. maddesine Ubt tutulacaklnrdır. 

(1447 - 637) 

iLAN FIY ~nARI 1 
-

Başhli maktu olaralf 750 

İHTİKAR 42/ 290 - 1\.'lillt Korunma kanununa muholctetten Cember
litaşta Vezir Han cadesinde 24 numarada Yoğurtçuluk ticaretiyle meş
gul Ramazan oğlu Mehmet öztürk .hakkında İstanbul ikinci l\1illt Ko
runma mahkemesinde cereyan eden tnahkemesl neticesinde suçlunun fiili 
sabit olduğundan Milli Korunma kanununun Sı/2, 59/S,4, 63 ve T. C.' K. 
54 ncü maddeleri mucibince ikf lira 50 kuruş para cezası ödemesine ve 
yedi gün müddetle dilkkinmın kapahlmasma ve hüküm katileştiğinde 

ücreti suçluya ait olmak üzere karar hülAsasmın Tan gazeteslndt neşre ... 

Şubesine Kabul Edilen Namzetler 
Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden: 

ı - A.şa!ıda numaraları yazılı namzetler Yüksek Mimarlık şubesi
ne kabul olunmuşlardır. 

,, __ , 
11 ÖZ • A R K L I Ş E ATE L YE S I 1 

Kitap, mecmua, gazete ve ilin klişelerinizi temiz, çabuk ve emniyoUe 
yaptırabi.li+sinJz. lttanbul Cailıala51u Akıa.m matbaa• arka11nda Kar· 

1 inci sayfa santimi 600 

2 • 
8 • 

• 
' • 

.. 
• ' 400 

• 150 
dilmesine 18.7 .942 tarihinde karar verildi. (610) 

Sahip ve Neşriyeı Müdürü: Halil LOtfi Oördündl 
C.a•etecilık ve Nesrivat T, J,., Ş, TAN A1albau1 

2. 3, 5. 6. ıı: ıs: 21; 23: 24, 25, 36, 43, 47, 48, 52, 57; 58, s2, n; 80 
87; 90, 93, 95, 99; ıoo, 101, 104, ıo5, 106, 115, 119, 130, ı35, 138, 143, 
146, 1~4; ı63. 

2 - Tedrisata 2ı İlkteşrinde saat 9 da başlanacaktır. ilk hatta zar-
fında de\•atna ba,lamtyan namzetle-rin kaYft1ar1 y3.p11mıyacak ve yerle
rine a:,ağıda nnm?:et numarahlrı yazılı yPdekler yazılış s.tr~eiyle d~vet o-
lunacnktır. (668) 

122, 29, 50, .ıı:ı. t2. 68: 145: 7; 86, 103. 

• 

' lıbah~ Ho, 7, Telefon • 23372 1 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden 
"Şubemizin Be5lkta1takl Afyon depol'Unda mevcut takriberi bin adet 

boş şeker ıandıtı alent arttırma yollyle eatılacatından talip olanların. 
21/10/942 Çarşamba günO ıaııt 14 de Beşlkta:;tı klln depomuzd• hazır 
buıwııııwa.., (623) 
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