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ı Sovyet Yüksek Şurası Başkanı, 
"Arazi Kayıbına Rağmen Ordu 
Silahsız Kalmıyacaktır11 Dedi 

Tijrk .:.... lngiliz - Fransız paktt llJD Ankarada imzasma ait tar ihi 
hatıra; Başvekil merhum D r. Refik Saydam ile İnciliz Büyük El
cisi lluge Knatchbull Hugessen ve o zamanki Fransız Büyük El-

Dr. Göbbels ise, Rusyan1n Almanyayı Tehdit 
Edemiyecek Vaziyete Geldiğini ve Gözetilen 
Hedefe Varılmak Üzere Olduğunu Miylüyor 

Moskova. 18 (A.A.) - Sovyet 
Cümhuriyet !eri Birliği yüksek 
şurası başkam Kalinin. Yaroslav' 
da işçilerin yaptığı büyük 6ir 
mitingde bir nutuk söylemiş, -\i
man casuslariyle baltalayıctlara 
karşı teyakkuzu arttırmanın 
son derece acil bir ehemmiyet! 
ofduğunu belirtmiş. şehirlere ve 
kasabalara gelen her yabancıya 
karşı milleti uyanıklığa davet et. 

çisi Massigli muahedeyi imza ederlerken 

Türk • İngiliz ittifak 
Muahedesinin 

Yıldönümü Dolayısile 
Türkiye. tedafüi mahiyette olan ba mtaımadalri taıbhütledruı. ceçen 
Uç ıene zarfında. tamamfyle riayet etm;ttfr. Türk deTlet adamlarının 
Türkiyeyi bir harbe sürüklemekten •e dost re<çlndiii de•let!erle hu· 
sumet haline gelme~tcn çekinen dür üst siyaseti, bu muahede ile tem• 
hir edildiği gibi, geçen ıaman nrf mdaki icraatı ile de, bir kere da
ha, sabit olmns bulunuyor. Bu&iine Jı:adar takip ettiii ılv111et hir sulh 
siyaseti olduğu içindir ki, Türkiye, bamıı en son haddine kadar mu· 
hafazada büyük bir itina Te titizlik Côatermiştir, 

mistir. 
K1tlinin. son 15 gün içinde ge 

~en hadiseleri bahis mev:ruu t'de
rek gııyPt büyük toprak kayıpla
rına ı:ağmen durumun gecen se
neve nazaran şimdi daha miisait 
oldu~ımu söylem.iş. St.a'ingrat ve 
Mozdok hadiselerinin de '?Ö<;ter -
dii?'i gibi Rus ordusunun bu sene 
daha azimle ,.e daha tesirli su
rette dövüştüğünü ilave etmi,_ 

Cümhurreiaimiz, evvelki gün Etimesutla llava Kuruma tesislerini· gezerken 

A*'8ra, 18 (TAN) - Milli Şefimiz İsmet fn-ı Cümhuneisimiz, gelişlerinde otd..ıu gibi. hltı'lıL 
i nil, bugün hipodromu şettflendirettk. at yarı~'•· ı romdan ayrılırlarken de halkın coşkun sevı?· !'za· 
nm başından sonuna kadar takip etmişlerdir. hürleri ile karşılanmıı ve uğurlanmışlardır. 

V. Papen'e 
Suikast 

Davasında 

1!1l~J!1~lg,1tııı1~1B1 

Stalingrat Şehri 
U .. · ç sene evvel bugün, (19 Bi... !ere karşı 'befilediği bu dostluk tir. 

rinclteşrin 1939 da) Tür- hlscoini kendisil!! harbe süriilcliye. Kelinin ııözüne devamla. dfıs- M. KALINİN 
kiye, İngiltere, Fransa arasmdaki cek her ihtimale karşı kovduğu manın başlıca Rus sanayi rner- 'Temyizin Son Karara 

Düşmek Üzere 
ittifak muahedesi, bu üç devletin kayıtlarla garanti etmişti. • Mua- kezlerini zaptettiği hakkındaki ı---
rnümessiUeri olan Refik Saydam bedeye ilave olarak neşredilen iddiası hilafına Sovyet harp mnl ' A, k d Ozeri~e Muhakemeye Son Mukavemet Yuvası Olan "Kızıl llkteşrin 11 lluche Knatchbull - Hugessen ve ild numaralı protokolda bu ihti- zeme~si istihsalinin gü~<len ~üne 1 ft ara a 
Rene Massigli ta.rafından im~ yat tedbiri şöylece ifade edil- arttr~nı ve o1:?um~n. ı~- cıhan 
l.aıdı., mittir· 1 harbınde oldugu gıbı sılah vok- a • ıer Y enadan Buıl.açak Demir Fabrikası G eceli Gündüzlü 

' hıluiıdmı f1kl'yet edemlyeceğ:ni Bombardımanlarla Tamamen Tahrip Ediliyor 
Türklyenin herhangi b1r t.eca- .:Yukarıda adı geçen muahede mu- izah etmiştir. Sovyet harp sana-

'\rüze karşı, tedafüi mahiyette jm- dblnc:e Türkiye tarafından alınmış yii yeni model tayyare, tank ,-e T 1 
Zaladığı bu anlaşma, bütün e.3aıı- elan bu taah~iltıe:. bu memleketin top bakımından olduğu gibi. top o p ant 1 s 1 
lariyle Türkiyeyi tecavüze karşı Scwyet Sosyalıst Cumhuriyetleri ltU- ateşlerinin arttınlması bakımın -
garanti eden bir taahhüt olduğu hadı il~ ~üsellAh bir ihtlltıfa sfirük- dan da mütemadi tera~iler kav-

Berltn, 18 (A.A.) _. Alman or-ıfabrikasmı tamamen hücumla al
juları baskumandanlığm1n teb- mı§lar ve düşmana kanlı kayıplar 
liği; Novorosisk _ Tuapst~ k~:;i- verdirerek yapdığı şiddetli kar~ı
min~e All?'an ve miittcf;k cıta- lık taarruzlan püsküttüktcn 

gibi, harbe girecek olan devletle- l.enmesıni ıntaç veya mucip olııcak bir det kted" · 
re karşı. da dostane yardnnı ga- me ır. s 4 Sü ı , 
tanti eden bir taahhüttü. TürkL ~ Devamı Sa. Z, Sü. :J ~ Devamı a. · 
Ye geçen bu üç sene zarfında ta
ahhütlerine tamamiyle riayet et
tniştir. 

Muahedenin birinci maddesi 
''Türkiyeye karşı bir A vnıpa 
devleti tarafından vaki bir teca
\1üz neticesinde, Türkiye bu dev
letle muhasamat& girişti~ tak- "' 
dirde Fransa ve Birleşik Krallık 
filen Türkiye hükfuneti ile teşri.
iti mesai edecekler ve ona yeddi 
llttidarlannda olan bütün y&Tdun 
~e müzahereti yapacaklardu." 
l>emektedir. 

SOVYET RESMi ·rEBLiGi 
Stalingrat Şehrinde 

Çok Korkunç 
·:çarpışmalar Başladı 

Bu da Türkiyenfn harbe ancak R Q d Art Al T f hır tecavüz karşısında gtreceiint, us r usu, an man aarruz arına 
tncak o zaman mütterııcıerinden Şiddetle Dayanıyor - Londra, Vaziyetin 
fUt yardım istiveceğini ifade et-
bıektedir. Tekrar Ciddileştiğini Bildirmektedir 

Bu üç senelik devre f~tnde bOy Moskova, 18 (A.A.} - Sovyet ra~en davanmakta ve Sovyet 
l~" bh: tecavü~ v8!f olmadığı ~çin öğle tebliği; 17 ilktepin gecesi hava teskilleri pik~ bomba ucak_ 
?u~kı~e bugunku. b1~ sıya- kıtalanmız Stalingrat ve Mozdok lan fHolanna ve Alman müdafaa 
Betıni ıdame edebilmıştır • bölgelerinde düşmanla çarpışmış- 'mevzilerine muvaffakıyetli hü-

Muahedenln üçüncü maddesi lardır. öteki ce)'helerde değişik- cumlar yapmaktadtr. 
de Türkiyenin müttefiklerine lik oldufuna dair hiçbir haber Bu raporlara göre. sirldet1t Al-
~ yardımmı taahhüt etmekt:e- yoktur. man hiicumlan. müdafilerin t~ 
dir. Tecavüze uğramadığı takdı: SorJget orduau şiddetle kil ettikleri çelik duvar önündP 
de harbe girmiyecek olan bir Tür • t.onr.ak kElunmah hf!nüz muvnf. 
ltiyenin müttefiklerine yapacağı mukavemet ediyor fak olamamıslardır. Rus hava fi-
)ardnn herhalde sitahlı bir mü- Moskovıt, 18 <A.A.) - Statin- losa. düşman tayyarelerine onı.Jn 
t&heret değil, doStane bir: müza- Rt'3.ttan bildirildi~ne göre, ordu. sayı üstünliilfüne ra~men ille rle_ 
herettir ki, Türkiye buna tama- Alman taarruzlannın artmuına t1lf" Devamı Sa. Z, SU. 5 
ll'liyle yerine getirmiştir. 

1 
lurımn düsmamn de.rinliiinr, .ka- sonra fabrika civarındaki mahal-

Anka r a, stanbul ve d~tneli mevznen.ne k.ı!'ş-1 yapma- ıeye kadar gerı sürmüşlerdir. 
lzml.rı·n El.mek ~a devam ettikleri taarruzlar y~ De 

K niden toprak kazançları temllı et- k1ir varnı Sa. Z_, Sil. 6 . 

Meselesi Görüşülüyor m~!;:ı~· bir avcı ıumentntn bu-
Ankara, 18 fTAN) - fst lr.bUl lunduğu kesimde dün 60 müs. Büyül< Bir Gemi 

Kafilesi Daha ~ fzmir valileri., TicarP.t \1Pkl- tahkem mevzi ele geçirilmiştir. 
!etinin daveti üzerine, ekmek me Hava kuvvetlerinin bomba ta-
selesini görüşmek üzere ~hrirni- Ankara ~r ttza mabkeme-ıi aruzlan Sovyet ~c;mt yollanna 1 il+ y d 
%e gelmişlerdir. Ticaret Vekilinin re.isi Sahri Yoldaş ve dağlık mıntakalara tevcih o- ftCJI ereye ar 1 
riya!etinde yaprlac.ak olan top • Ankara, 18 (TAN> - Alman lunmuştur. Kudüs, l8 <Rşdyo 22.15) -
lantılara Ankara valist de !~tirak Büyük Elçisi Von Papene yapı. Terek cenubunda karşrlı'.\t taa; ~d~ada. açığa v~ldiığuna ~ 
edecek ve bu üç şehirda ~mele lan suikast davasında Ankara ruilar yapan Alman kuvvetlerı re, .Amerikadan İnızıltereye yenı
tevziwtrnın alacağı yeni ~('ki! et- Ağır ceza mahkemesinin suc:lu- taarruza kalkan düşmanı ağµ' ve den büyük ~Ü: gemi kafilesi get_ 
rafında göriişmelET yap1la<'aktıT. ]ardan Pavlof, Kornilif, Abdi.ir· kanh kayıplar verdirmek sureti- miştir. Bu kafil~ye İngiliz donan-

Anlaşıldığma göre. bınzim ~a- rahman ve Süleyman hakkrnd!i - ~ illı: hıu-eket mevzilerine kadar masiyl~ Amerıkan destroyer~ 
t>şlanna derhal nihayet verildi~i ki mahkümiyet kararını tetkik geri atmıştTr. ve denı~ -uçaklan .refakat etmıt-
hkdirde. mahalli be1ediyelerce un eden Temyiz ceza dairesi, karan Stalingratta hücwn kıtalan tir. Düşman denızaltılarının 4 
temin edilinceve kadar roprak birkaç noldadan nakzetmistir. düşmanın israrlt mukavemetini gün süren takibe rağmen ka!ile 
Ofis bu üç şehir belediv~fne ö- Bozma sebeplP.ri arasında. Po. kırmışlar, "Kızıl Barikatt" top lngiltert-ye salimen gelmiştir. 
dünç olanlk on beşer gü. un lis Enstiti15ii Kriminoloji müt" 
verecektir. ı:tJr Devamı Sa. Z, Sil. 5 

Tanzim satı;lar:ınt kaldınnak-
tansa bu~day fiyatlannın yükı;ek 
li_ğ'ini eöz önüne alarak ekme~e 
bir miktar zam yanrlm:ısr c;eldl 
de gözden gecirilmekt!>dir. Fakat 
bu. daha zayıf bir ihtimal gibi 
görünüyor. ------

Oslo Fabrllialannda 
StokhoJm, 18 (A . .A.) - Oslo & 

varındaki birçok fabrikalarda ye.. 
ni baltalama hareketleri olduğu 
bildirilmektedir. 

Liberya'da 

lncıilizler Hava 
Meydanları 
Hazırllyorlar 

1 Günler. Geçerken 1 
Çocuklara Bir Misli Şeker 

RE F IK 
HALiD 

lstanbuada şeker, yeni bir karara kadar 
ekmek karneleri gösterilerek nüfus batr· 

na ayda yanm kilo hesabiyle verilecek ... Hiç 
yoktan iyidir. Zaten karne usulüne çoğumuz ta-

K A R A Y raftanz. Keşke geti kalan başlıca gıda maddele-
._ ___ ~ rini, miktan az dahi olsa, karne ile ucuzca te-

Bu mnahedenin esas gayesi. : 
hiç-bir tecavüz! harekete l~ ' 
etrniyecek olan Türkiy~in, an-. 
Cak kendisine bir tecavuz vikı 
Olduğu takdirde müttefiklerln
d.,.n yardım istemeği ihti'-'.'a eder. 
~usıhedenin 6 ncı maddesı bun'lm 

Gazetecilerimizin lnC)l1tereyi Ziyar.etinden intibalar Liberya Cümhuriyeti 
Müttefikıere Katılıyor 

min edebil~k ... ~erin karneye bağlanması bu usule doıru, 
ekmekten 90nra atılan ikinci adımdır. Şayet fiyatlar şimdiki ar
tış ile gidecekse pirincin üçüncü admu teşkil ebn!s!,ni _ ~and.~ 
dileriz. ucandan dileriz" derken ·~an boğudan gelır sozu dılı
min ucunda duru.yor. 

•arih bir ifadesidir. 
"Bu muahede hlcblr devlet ale7-

lı 'le müteveccih değildir. H~e:f te
~Vilze kııl"Şl koymak !çln. lüzum ha
liıl olursa TOrkiyeye. Fnın!'aya ft 
l\ rl~şik Krallt-,ma kıır$1lı1dı bir yar
dıtrı ve milz:ıhcret temin etmektedir ... 

'I'ürkiye. bu anlAşmanın h~cbir 
d~vlete yrıiitevcccih olmadıgınt. 
ti~ tenelik hnrp devrE'si ;cin•te 
ltıtıhafaza ettHli bitarafükla isbat 
etmiştir. Türkiye, bütün devlet-

r ' DÜNKÜ SPOR 
HAREKETLERi 

Lig maçlarma dün tehrimtzdc 
~evam edilmiştir. Futbo~ maçhn 
fi~ Anltaradakl at yar1'1arma ait 
tllfallltr bucUn üçüncB aayfanm:c!a 
hutacaksmı:z:. ,_ 

Yukankİ resimler, ıazetedlerimizin İngiltereyi ziy•retle· 
rine ait iki intibaı tesbit ediyor; 1 - Tilrk Bas1n heyeti. 
Meçhul Asker ôbidesine çeJenk koyarken. Z - Gazettti1er 
bir tayy8}'8 istasyonunu ziyaretim SJrasmda Bapta· 
harrirhni?. °Zt'keri~·n Sttt~'in ltir bombardmıap. tayyaresind .. 

lihllJW~ .fotograh 

Kudüs, 18 (Radyo, 22.15t -
Liberya'ya yeni Amerikan kuv
vetlerinin çıkanldığmı bildiren 
haberlerde• sonra, §i.ındi de, bu
rada İngilizler tarafından birçok 
hava meydanlan inşa edilmekte 
olduğu öğrenilmiştir. 

Mister Roosevelt'in Llberya'· 
daki mümessi1!i Cümhurrefsi Bay 
kere ile uzun biT görüşme ya~ 
mlJ ve Liberyanm merkezi olan 
Monrovia'dan ayrılmıştır. Bu g~ 
rüpelerin mahiyeti gizli tutul • 
maktadır. 

Zannedildijine göre, Alman 
baı konsolosunuıı yaktnda Ll
berya'yı terketmesi istenecektir. 
Vichy mümessili ıimdiden ayrıl
mıftır. Llbeeya'nm, yakında müt 
tefiklere iltih.akuu resmen ilin 
etmesi beklenmektedir. 

Liberya, Afrikanm batı sahilin 
de ve Dakar'm takriben 1000 ki
lometre cenup doğusundadır. İki 
milyondan fazla nüfusu olan bir 
zenci Cümhuriyetidir. 

Yalniz teker dağıtılması işinde eh~yetle dikkate alm· 
mut fcabeden bir nokta var, yedi yaşma kadar olan çocuklara 
verflen eltmeğin miktan azdır. Buna karşı aynı yaştakilere ~ 
kerden bir misli fazla verilmesi limn gelir. Zira o yaştakilerin 
tekere ihtiyaçları ekmekten daha çoktur; 1!üçükler süt ve teker
le beslenirler, sütlerin cinsi bozuktur; yeter miktarda şekP-r
d,..n de mahrum kalan yavru gürbüzleşemez~ Demek ki yarınki 
yenf dünyaya cılız bir nesille çıkmamak lçm şeker hususun:!& 
cömert davranmamız en esaslı vazifelerimizden biri oluyor. Pek 
küçük yaşta bulunan yavrulanmızm, harp kabı, kalitesinden 
kaybetmiş olan ekmeği tam bir istek ve iştah ile yemedildPrı,.; 
ni, yiyememelerl yüzünden de başka gıdalara muhtaç btp va: 
ziyete düştüklerini göz önüne alınca bunlan şekere olsun d~ 
yurmak mr.mıu büsbütün meydana çıkar. İnek süt!yle besle
nen çocuğUn şeker sarfiyatı muhakkak surettP aw~sı h[r ":flnrlsın 
fazladır. Biraz daha büyümüş olanı da şt>kerli sütlac:lar. pelte. 
ler e:zmf'ler, hattı sadece şeker yemek zorundadrr. Psıska mad· 
del~ 0 ttym~lt gıdanm yerin1 tutamaz Tutacıılr 'llaT>la?"T ise 
ate, paha11nadm az geUrU vatandazlara ytkrm olur. Anırn11!, 
bab~nın kendi hisselerini çocuklarına vedlre<-e~\:1~ pek tabii 
ise de onlan da şekersiz btrakmak doii'ru murJ,1r 

COcukl&nı az ekmek, çok ~kt>: Vukar•'i" saydı~ı.?1 sebep
leri gürbüz nesil yetiştirme prensibine uygun bulan hukumPtln 
bu tezi kabul ederek yedi yasın~ kadAr olnn yavnılanmr:uı bir 
misli ~ker verecettnden mheye dü§Rlü~ra_?l. Akıl var, ya
r.n var 

• 
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- Nasıl arıyayını? 
Ciıldü: 
- Eier br •por otomobiliniz varsa, 

bütUn ıehirler, köylerde dahli bir Ana 
dolu turnesine çıkarımız. Otomobil 
saplanıp ltalırm111 O halka ... En iyiı~ 
a1tıoızda dayanıklı cinı blr atla yola 
çıkmaktir. Ba, zor olur, uzun olur 
ama. rastgelmek ümidiniz biraz faz!a• 
cc olur, 

Yazan: MAHMUT YESARi 

in vardır, oralara ıorun. 
Te katlı karıılıkh kahvelerden dti· 

şil:ıdüler: 

- Sarı Nuri, şimdi iç Anadolodadır. 
Buna., çocuk cibi sevinmiştim, ken

di kendime: 

Sultana hm ette 
Y apllan Kazı 

13 Asır 
Ait Bir 
Enkazı 

Evvele 
Kilisenin 

Bulundu 

Kömür Almıyan 
Memurlara 

Tevziat ·Başlıyor 

Avukatların 
Si(jortası işi 

Adliye Vekaleti ile 
Temas için Bir Heyet 
Ankaraya Gidecek 

- Yine bir iz ıayılır, diyordum Alınan arkeoloji enstitüsünün ts
lstanbulda çok durmak niyetinde tanbul şubesi tarafından Sultanah

d~ğildim, Ali Nafizi aramak istedim, mette evvelce yıktırılan Atmeydanl 
cet ıelelim, bulunabileceii yeri tah• sarayı yanında yapılmakta olan kazı 

Halk Birlikleri Beyanname Tasdikini Durdurdu 
Meslek! Siırorta hakkında Adliye 

\'ekiletinden celen emir üzerine top
lanmıya karar veren Baro umumi he
ye-ti evve!ki hafta ekseriyet olmadığı i• 
çln toplantısını Cumartesi cünfi öile
den sonra Eminönü Halkevinde yap
mr,lır. Bu toplanhda kalaba!ık bir a• 
·vukat kütlesi bulunmuştur. Müzakere· 
ler c;;ok şiddetli ve münaka§alt olmu~· 

Ben de yorcurı 7orcun cüldüm. A 
yata kalktım: 

- Çok tetekkUr ederim beyefendl.,. 
O da kalkmıştı, naziklne elimi sıktı: 
- Muhakkak aramak fikrinde mi• 

c!niz? 
- Evet. 
- Onlan, İstanbnlda daha çok ıo· 

rnin edemiyordum. ·!!Ona ermek üzeredir, 
Bir at a!dnn. Temi% kan bir bay• HilkQmetlmlzln müsaadesiyle ya-

van .• Eierledim, süsledim, Günlerce pılan ve altı aydanberi devam eden 
İstarıbulun dışında dolaştım. Bu IUto bu kaztda elde edilen neticeler, tart
retle beycire ~nmiye alışıyordum. hl kıymetleri baktmından çok önemli 

Rir kaç 1rün sonra, atı da trene bin· ırörü1mektedir, 
dırerrk Adapazarına yollandım. da• Veri1en malOmata &öre kazıda, top
pazrı:rından ıonra ömrüm, at sırtında rak altında meydana çıkarılan klUse 
geçecekti. htrlstiyanl~ın Şarkta havarisi sayı

Etibank kömür tevzi bürosu, me
murlara verilecek kömür hakkında 
hazırlıklara devam etı?ıektedir. Resmt 
dairelerden istenmis olan memurla
rın kömür ihtiyaç listeleri tevzi bil
rosuna peyderpey gelmektedir. Tev
ziata yakında başlanacaktır. 
Diğer taraftan, tevzi bürO!IU vna

yete müracaat ederek. halk birlikleri 

tarafından tasdik edilen beyanname
lerin bir büronun yapabileceği tev~ 

ziah geçtiğini, bu itibarla şimdilik 

yeni beyanname tasdikinden vaz ge
çilmesini istemiştir. Vilayet birliklere 
verdiği bir emirle beyananme tasdik 
edilmemeıı:ini bildirmiştir. 

Büro, tevziata kı, aylarında 

'°if"vam edecektir 
dahi 

tur. Söz alan bir çok avakatlar, Adli. 
ye Vekiletinin meslek sigortasının A• 
nadolu sigorta şirke-tinde yaptırılması 

hususundaki ısrannı doğru bulmamış. 
'rürsiinü<. Çünkü, ıefillne dotaıtp da 
küçük bir vurrun vurdular mı, lıtan• 
bul• ce1irler. Struına ıöre, İ•tanbul• 
d3 dJ &ectnırler. Fakat, yine rast cel• 
mek llıımdır. 

Ben odadan çıkarken Celi~ Tahirln 
•~sini duydum: 

Adapaıarında. yine tiyatro kumpan• 
~ıt ıordum. Gelen g!den olmadıfını 
söylediler. Yalnız, bir garıon: 

- Bir kumpanya geldi ama, dedi, 
Bir ıece kaldı, sonra durmadı ıitti, 

- Kim!erdi acaba? 

lan Salnte Euph~mte adTna MllAdın 

yedinci asrtnda inşa edilmiştir, 
Bugnn meydana çıkanlan bu kili

sedeki resimler fevkaldde kıymetlidir. 
Bu resimler Sainte Euphemıe•nin o 
zaman putıı•~st bAklmleri tarafın

dan muhakeme ectilme!dne. cezalandı-

Diyoromalar Sergisi V. 
Bayramda Açılıyor 

p ı S "k t ve seçi!ecek bir heyetin Adliye Vekl· apen e UI as I ıeti ııe yakından temas etmek üı.r. 
Davasında Ankaraya gönderilmesini istemişlerdir 

Bazılan da Adliye Vcklleti, avukat. 

- Otta baldunuz, diyelim. yanınıza 
mı alacaksmız? °)" 

Evet. 
Fatmayı razı edebilirseniz ..• 
Benim hatırımı kırmaz. 
Allah bahtınızı açık etsin. Güle 

rill• beyefendi. 
- Teşekkür ederLon efendlm. 
Otele dönmUıtüm. Ne düşüneceflml 

,a11rm11tım. Fatmanm izini kaybetmt1 
ııvıhrdım. Tekrar naııl ele ceçlrfr• 
d:m? 

S•hir ,ehir, köy köy dolaımak 1 Bir 
ıra tstanbula dönmek, tekrar ıehir şe· 
hir. koy köy dolapnakl 

- Adlarını öirenmiye vakit kal• 
madı. 

- Nereye ıittiler? 
- Bilmiyorum. Trenle gittiler. 
Hava, çok kötüleşmişti. Adapazanr .. 

da ka1mıya mecbur oldum. Uirak ver 
olduiu için eileniyordum. 

Hava açınca. beyıire at1adıiım gibi 
yola düzilldüm. Artık, şoseler, pattka
ıar, bütfin yo!lar benimdi, 

Yolumun üstündeki köylere. kasa· 
ba~ara uğruyor, dinleniyordum, Bu. 
beni avutuyordu. 

Soruyordum: 

- Buraya oyuncular geldi mi? 
Ya, hiç bilmiyorlar; yahut baştan 

rılmasına ve ldamm3 aittir. Ayni kazı 
esnasında Alman arkeologlart Milat
tan beş asır evveline alt olduj:unu 
tahmin ettikleri diğer bir bina en
kaziyle daha yeni tarihlere alt bir 
Türk hamamı enkazı bulmuşlardır. 

Alman miltehassıslnr, Şarkta hıristl
yanlığm ilk intişarına ait en mOhlm 
eser olan bu kHiııe ve bu resimleri 
dünya tarihi bakrmtndEın çok kıyınet
ı: bulmnktadtrlar. 

Bir taraftan kazıya devam edilm~k 
le beraber, arkeologlar bir taraftan 
da, elde· edilen cok kıymetli eserleri 
ve mermer ~ütunları, kaideleri blr 
araya topltyarak Uzerlerine bir catı 

in~a ettirmektedirler. 

Cümhuriyet bayramında açılmak 
üzere haztrlıklart ilerliyen Büyük Za
ferler Diyotoma Sergisi. Zafer ve fn
kıl&p dolu tarihimizin mühim sahne
lerini yaşatacaktır. Diyoromaların op
tik kaide ve prensiplere istinat et
mesi, sahneye konan vakanm hakikat 
denecek kadar canlı olmasını temin 
etmektedir. Bu tarz diyoromalar biz
de bugüne kadar yaptlmadı~ndan, 
Cümhurlyet bayramında açılacak o
lan "Büyi.\k Zaferler Diyoroma Ser
ıtisi., ayni zemanda memleketimiz sa
nat ve teknik hayatında da bir hA
dise oHıcakttr. 

Gök Okulu Uçaklarının 

Bugünkü Gösterisi Ru, ko'ay yapılır iş değildi. Falc:at, 
flütün zorluğunu, gilçlüğünU göze ala• 
rak yapmak lizımdı. Fatm:ıdan vaz• 
geçemiyordum. O, uzakta.rdayfdı, li• 
kin, bt'Tlim içimde yaşıyordu Oonu bu. 
htcakhm. --. 

~•vma cevap veriyorlar: 
Kazının bir ay kadar daha devam 

- Geçen yaz geldilerdi. 
edeceği tahmin edilmektedir. 

''Oyuncular" a. ,ehirlerde daha cok 

Buıün Yüksek Mtihendi · nıekte
binde yenf ders yılı tedrf~atma bas
hınacaktrr. Bu milnasebetle Nuri De
m irat gök okulu İstanbul ve M'ihen
dis mektebi ()zerinde 12 uçak:ltk bir 
"rupla a:österi uçuşları yapacaktrr Na~1l? Bunu, yeni baıtan dü$Ünmelt 

fcap e-diyordu. 
Aktörün belki $aka olarak söylediği: 
- Ya otomobille, yahut at sırtın· 

da dolaşrrsın t 
Sözü, kafamda yer etmlıti. Böyle 

dt'lta:ma!ara yardım edecek kadar pa• 
ram vardr. Neden dolaşmıyacatım? 

Otomobili, ilk planda silelim. Onun 
bf!Tiziniyle, tamiriyle uğraşılmazdı, 

P...aktlmak isterdi. Uğra,amıyacaktım. 

At almıya karar verdim. 
Konyadan İ!:tanbula döndüm. Unut• 

muyordum, artistler kahvesine uğra• 
ılım: 

- San Nuri Beyin kumpanyasından 
'kimse var mı? 

Cırak, yibilnü ekşlıtı: 

- Onlar buraya gelmezler. Aşaiı 

ıokrı:kta, tek kat!ı kar11hlı:h iki dük, 

a15ka göstedyor!ar, kumpanyaları ta• 
rııyorlar. hattt artistlerin tsimlerini b:• 
liyorlar. 

7.30 Program 
7.32 Spor 
7.40 Haberler 
7,55 Salon Orks. 

12.30 Program 
12.33 Sololar (Pi.) 
12.45 Haberler 
13.00 Fasıl heyeti 
18.00 Progrıım 
18.03 Türkuler 
18.45 Dans Orks. 
19.30 Haberler 

(0Pvam1 var) 

19.45 Serb t 
19.55 Şarkılar 

20.15 Radyo ga-
.zete.5i 

20.45 Bir Marş 
21.00 Konu~a 
21.15 1110.ik (Pi.) 
21.30 Konuştna 
21.45 Senfoni Or. 
22.30 Haberler 
22,45 Kapanış 

1 G~c~=G~L~N HAB~RlEA 1 
f!ransada ''Le Creusot,, 
Fabrikası Bombalandı 

londra, Taarruzun Muvaffakıyetli Olduğunu 
Ve iyi Neticeler Alındığını Bildiriyor 

Londra. 18 (A.A.) - İngniz bomba cup altı bin kişinin Wembley st•d-
1eaklan, t,gal altındaki Fransada bu- romunda yaptığı geçit reımi esnas1n
lunan "Le Creusot,, fabrikuma hü- da okunan Başvekil Churchill'jn me
cum etmiştir. Bu fabrika. iu-aı alttn- cajtnda belirtilmi$tir. 
pa bulumnryan Fransa hududuna an- ~tesajda şöyle denilmektedir~ 
rak 20 kilometre mesafededir ve Al- "Hava kudreti sa'ba..t:mda müttcfi~-
rnanya için sUAh yapmaktadır. lerln Almanl:ıra tıstOn g~lmek üzere 

Taarruz. sabah saat 6 da ba,lam1ş oldu"kları katt !'lJretlE' bellidir. Ancak:, 
ve 20 dakika silrmilş!Or. Alman ra- hiçblriıni• 1940 yıbnda tatbik edilen 
parlar, akının muvaffakıyetle netice- düşman hava akınlarındaki usulleri 
tendilini göstermektedir. Taarruz, hatrrlamaksızın memnun ve müsterih 
avcı ucaklarınm refakatinde bulun- yatamay~. Almanlartn berhj~ bir 
tnaksi.zm. Lancaster tipindekl dört sehre taamız t"nasrnda na!Ul bir öl
tnotörlü bomba ucaklan tarafından çil Jle ıiddet kullanmıya karar vere-
7aptlnn:~br. bileceklerini 'katı olarak tayin ede-

Bu harekete 94 bombardnnan tay- meyiz. Bu kablldon bir hava taarnı
yaresi iştirak etmiş, yalnız biri geri •unun çok şiddetll ve ciddtn tehdit 
dönmemlıtir. 1 edici olabilmeo::i ve bunu önleme"lt i

çin pa•lf korunma t•,kilAtmm bütün 
"lllalta üzerinae .-asıtalannı kullanma•ı !httmaıı çok-

Londra, 18 (A.A.) - Diln yeniden tur. Vazi!emiz her gün, her yerde h•
Malta adası üzerinde müttefik slıtıh- ı:tr bulunmaktır.,, 
lan 10 Mihver uçağını dOşürmilıler-
dir. Böylelikle ~en Pazardanberi 
ad> Qzerlnde d~Orillen Mihver uçak-
1armin sayısı 114 e çıkmıştır. 

'Alman tebliğine göre 
Berl!n, 18 (A.A.) - Resm1 tebliğ: 

Malta ad .. mdakl hava üsleriyle b«Ş
ka tesislere kartı yapılan• taarruzlar 
sırasında Alman ve İtalyan hava kuv
vetterl yeniden birçok tahribat mey
il.ona ıetırmlşlerd:r. Şiddetli hava •a
•aşlarmda 12 İngı1lz uçağı dilşürül
lnilştilr, 

İngiliz hava kuV\•etıerlnin diln giln
d(l:z işgal altmdakl Franoa toprakla
rının cenup kısmına karşı yaptık.lan 
taarnızlar Fransız balkı ara ında ka
yıplara ve taarruz edilen bölgelerdeki 
llr:ametg~h m::ıhalJel~rlnde evlere mad 
dl zarar yapmr:ya ~ebep olmuştur. Bir 
bomba uç•ğı düti!rillmUştilr. 

K:ı:sa irtif3dan uçan Alman savaş 
11~al<lan dün cenup do~u İngilterede 
önemli harp tesislerine a'-!ır çapta 
hnmbtı.1ar atmışlardtr. 

Clıurchill'in mesajı 
Londra, 18 (A.A.) - İngiliz şehlr

lorlno karsı tehdit edici slddelll Al· 
rr.nn hava akmlar1nm mOmkOn ola
tı.nerei:!:i. dün9 pasi! konınmıya men-

Holanda Kraliçesi 
Bir Nutuk Söyledi 
Londra, 18 (A.A.) - Ho'anda kra• 

liçesi Helmina Londradan Holandıtltla• 
ra Holanda liıanlyle hit:ıp ederek. d~
mlştir kl: 

~'Na7l tethit tıetekküllerinin size 
kar~ı yaptıiit tethiş hareketlerin! tc
heyyüçle kaydediyorum. Ba hareketle
rin hesabını kend!ler;nden soracaitz. 
Mus,.vi vatandtşl1.rm:uza kar§r gÖRteri• 
len çirkin muame!elere k1.'lr$ı duydutı.r 

nttt nefret ıııay1.11t takdirdir, Harbe dta 
vam edeceğiz ve dü,manr behmebal 
m1'ğl\ip ederek zaferı kazanacağımız
dan tamam\yte eminim.,, 

-----~ 

l\fadagaskar'da Harekat 
Vichy, 18 (A.A.) - Milıteınleketer 

na7.trhft bildiriyor: Madagaskar ad3• 
oemda şiddetli çarpışmalar devam et• 
mektedir. tnı;dlizler Fransız ;,evzlteri• 
ne tank kuvvetleri ile taarruz etmek"' 
'edfrler. 

Diişmanın bir çok zırhlı taşıt!arı tah. 
rip ~dilmiştir. 

Lôstik Tevziatı 
Otomobillere tevzi edilecek lAstik

lerin hangi daire tarafından yapıla

cağı hakktnda son karar henüz gel· 
memiştir. Bu yilzden Ticaret Ofisi 
Umum ~iidürlüğü tevziat yapama
maktadır. Gelecek emre göre tevziıı
ttn birlik \·eya acenteler komitesi ta
rafında nyaptlmast icap edeceği zan· 
nedilmektedir, 

Bu takdirde, herkesin ihtly ı Vi
ı:ıyet ve Emniyet altıncı şube müdür
lüflü taraftndan tesblt edilecek ve 
IA::itik verJlmesi icap ettigi takdirde. 
birliğe veya komiteye bildfrilecektJr. 

Diğet" taraftRn. tevı:iatın henilz h::ın
ı;ci daire tararından yapılacağıntn 
haJJedilememiş oltna5ı ve tev.ıiaUn 

gecikmesi yüzünden ıoförler cemiyeti 
Ankaraya müracaata karar vermiıtir. 

Emittönü Halkevi Fakir 
Gençleri Evlendiriyor 

Eminönü Hatlr:evi sosya! yardım ko· 
lu fakir ıenı;ler.i evlendlnntk hususurı. 
da bir teşebbüse girİ$Mİştir. Bu cüm• 
leden olarak Cümhuriyet Bayramında, 
nik~hları yapılmış olan 10 kadar cif• 
tin diiiünleri Halkevi taraftndtın yapı
lacaktır. Halkevi bu çiftlerin evlenme 
esnsmda liizumlu ve mübrem ihtivaç 
•arını temin ettlil gibi. hamiye-~li bazı 
v~_tandaşların bu çiftlere muhtelif el'!'" 
yı;ı Vf'rmek !'uretiyle yardnna iıtirak ~t· 
m!!ll~rdır. 

Eminönü Halkevi ilk ba~langıc; olan 
bu teşebbüse bund11.n sonra daha ceniş 
mikyasta devam edecektir 

Türk • ingiliz ittifak Japonlar Kiska'daki 
Muahedesinin 

Y ıldönümü Colayısile 
ıt:'fr Başturafı 1 incide 

harekete onu icbar edttnlyecektir ... 
Türk devlet adamlarının Tür_ 

kıyeyi bir t>arbe sürüklemektm. 
dost geçindiği devletlerden hiçbi
risiyle husumet haline gelmek _ 
ten çekinen dost siyaseti, bu mu. 
ahede ile temhir edildiği gibi bu
güne kadar olan icraatiyle de sn· 
bit olmuştur. 

* * Türkiyenin bugüne kadar ta
kip etti,i(i siyaset bir s-~lh 

Garnizonu 
Takviye Ed;yorlar 
Nevyork, 18 (A.A.) - Alaska n1ü

dataa umumi karargfııhı, Japvnlarm 
Kiska'daki garnb~onlartnı takvıye ey
lediklerini ve Adanın cenup :ıyısın

da Gertrude koyund:l yeni tesi~ler 

yapmakta olduklarını bildiriyor. Bir
leşik Amerika keş-it ucakları bu"ün 
bu olayJarı tesblt etmişlerdir J'1pon
Jarın, o~ olmtya elverişli ve oturul· 
mıya müsait bulmadıkları diğr·r Ale
outes adalarından baeka kt·v,·f'tler 
getirdikler! c'E> .ınıhvrıt 

Cenup batı Pasifik'te 
siyaseti olduğu içindir ki, bunu, Melbourne. ıs (A. A.) - Pa.<i!ii< 
en son haddine kadar muhafaza- batı cenubu müttefik umumi karar
da büyiik bir itina ve titizlik gös- glıhının tebliki: 
!ermiştir. Milli Şefimiz İsmet tn- Rabaul: Müttofik ai«r bomba uçak· 
önünün, muhtelif nutuklarlnda Lırmdan bir teşkil, şafak vakti taar
tekrar ettiği "hiç kimsenin top- ruza goçmi•tir. 15 ton bomba atıl· 
rağıncla gözümiiz yoktur, fakat mışlrr. Ucai<larımız. ucaksavar top-

(usunun ~iddetli bir ateşiylp karşılaş
hiç kimseye de bir karış toprak m"'" da kayıba utramamışlır. 
\'ermeyiz." düsturu bütün Türk Owen Stalney: Karadaki kuvvet
mllletinin şiarıdır. Bu şuur iledir l•rimlzin git•ide artan ba•k1'ı altın
ki, Türkiye, bütiin devletleri içi- da düman Templelon goçidindeki mü 
ne alan bu kan ve ateş dünyası dafaa mevzilerinden çekilmiştir. 
!çmcle selamet bir toprak, sulh Boutn: Miltteflk a~ır bomba uçak
ve dostluğun bir sembolü olarak hrmdan bir teşkilı geceleyin hava a
kalabilmiştir. Bu şiarı, ismet İn- \anına hU<Um etmiş, havalanma yo· 
önünün bu muahede münasebeti· ıuna ve dal:ılma çevrelerine taarruz
le İngiliz Kralına çektiği telgraf- tar yaparak yangınlar çıkarmıştır. 
tan da açıkça anlıyabiliriz; tJcaklarımtzrn hepsi ü.cı:lerine dönmlis-

"'Üç memleket bu yiiksek kıy· tilr. 
mette vesika ile tJmhir edilen 
teşriki mesaisini bızinı i~in aziz 
olan barış ve selamet beşer dava_ 
~ı ,cin mC!mir olmasını cnndan 
diliyerek bu mes'ut hlidise mü • 
nasebetiyle sadıkane ve hünnet
karane dostlı.ık hissiyat.mın ka -
bullinü l\faj"telerinılen riu efle_ 
rim." 

Fakat ne yaz1k ki, bu muahe
deye imza koyan Fransa bugün· 
kü acıklı vaziyete düşmüştür. Yi· 
ne ne yazık ki, Cümhurreisimizin 
candan dilediği bu barış ve se!A.. 
met, bugünkü şartlar içinde dev
letler arasında mevcut olan zıd
diyetler yüzünden bütün insan.. 
lığı bu kanlı badireye sürükle
nrlş. bütün dünyayı kızıl bir Ce· 
hen nem haline getirmiştir. Bu 
anlaşmanın üçüncü yılını andığı
mız bu dakikada, bu yangınr u
zaktan seyreden, fakat insanlık 
namına içi titriyen bir millet sı. 
tatiyle, bütiin dünyanın sulha 
kav~masını temenni edeHm. 

TAN 

Hindistanda Yeni Bir 
Uçak Fabrikası 

Nevyork, IS (A.A.l - Hlndiıtandan 
bildlrildlflne r8re, Amerikan büyi!k 
tı:ııyyare fabrlkaırnın ln,aatı, 20 ayda 
bitmi,tir. Bu fabrika. Hint tanareleri 
imallhnı faztaılyle arttıracaktır. Fab·· 
rikadı çalışan yUlı:ıek mlitehaıııı ttçl• 
!er, bııtan baıa Hlntlllerden mUrek• 
kep olup vaı:lfelerlnl mükemmel suret· 
tl' cörmelrtedirler. 

Mısır Cephesinde Sükftnet 
KAhire. ıs (A.A.) - Bugünkü orta 

,.rk İnciU. mUıterek tebllfi: 
Karadaki kuvvetlerimize cla:tr veri• 

1tcelt hlçblr haber yoktur. 
Diln, havanın fen.ahir, muharebe U.• 

hası üze.rtndeki tayyare hareketleT"İne 

m:.ni olmu1tur. 
HaT"eket ıahalart uzun av uçakl~rı. 

Sidibarra.ni ile Sollum araırndaki yol• 
da dofuya dofru ıid'° dil$man taııı-
Jarınl. hücum etmişlerdir, 

ftF!' Ba>;tarafı ı inride 
hassısının raporunun okunrnamı~ 
olması, iddia makamının ve suç· 
lulardan Pavlofla Kornilofun is· 
teklerine rağmen Abdürrahına
nm ilk ifadesinin okutturulma
ması. müdafaa şahidi olarak gos
terilen İtalyan sefareti kapırt<t
nın dinlenilmemiş olması, Turk 
Ceza Kanununun 64 üncü mad. 
desinin maznunlar hakkında nf' 
suretle tatbik edildiğinin göste
rilmQmiş bulunması. hadise es
nasında ölen Ömer Tokadın bu 
suça azmettirildii!ine dair olan 
delillerin izah edilmemesi başlı· 
ca noktalardır. 

Ankara Aliır ceza mahkeme· 
sinde davanın venidPn göriilm2-
sine yakında b;;.şıanacaktır ·' 

Gireııun Yolunda Bir 
Kamyon Devrildi 

Gire1'un, (TAN) - Giresundan Şi
binkarahis<"ıra gitmekte ohın bir kam 
yon d e v r i l m i s ve içinde 
bulunan bir kac kişi atır suret· 
lE" yaral::ınmto::Jardrr. Yaralılar, ~ön

deri1f"n imdat otomobilleriyle şehre 

l(etirilerek tedavi altına altnmıslar

dır. Kazanın sebebi anla~ılamamı~tır. 

Tahkikat devam etmektPdlr. 

Vana Hava Seferleri 
Van. (TAN) - Devlet Hava Yol· 

tart idArP!<:intn yaptııtı incelemeler so
nunda önümU deki bah1rdıı Vana hn
\'a yolcu ~eferlC'ri yap!lmasma başla
nacaktır. Seferler MavTı:ı 15 den Bi
rinciteşrin 15 e kadar yalnız yaz ve 
;on bahar günlerinde yapılacaktır. 

l'ifi Baştarafı 1 incide 
fa olarak meydan okumaktadır -
!ar. 

Sovyet ek tebliği 
Atoskova, 18 (A.A.) - Sovyet gece 

ıebliği ekind~ deniliyor ki: Stalinırat 
l-ö1gesinde kıtelarımtz, düşman tank• 
lfl'"Jna ve piyadesine karşı inatla mii• 
dafııa savaşları yapmışlardır. Düşman 
tayyareler tarafından kuvvetle de!'ltek· 
leımi~ ve- kayıplıra ehemmiyet ver"" 
:ııeden taarruz etmiştir. 

Bir kesimde düşmanın mevzilerimi,.i 
yarmak için yapttğı bütün gayretler 
k:m kalmrştır. 10 düşman tankı tah• 

rip ed'.1miş ve 2 piyade bölüitü imha 
olunmuştur. Stalingradın bir mahal!e .. 
!!İnde düşman tankl~rı bir fabrika ke--
simine glrmiye muvaffak olmuşlardır 

ı~rın zararına olan Anadolu sigorta 
ş;rketinde meslek SİC'ortasırun yaptırıt. 
masında Jsrar ettiği takdirde, Başve .. 
kalete- müracaat edilmesini, ve yine 
olmadıft takdirde Büyük MiJ!et Mec~ 
lislnin meseleyi tetkik etmesinin temi. 
11ini istemişlerdir. Neticede, seçilecf'k 
bir heyetin Ankaraya gönderilmesini' 
ve yapılacak temaslar sonuna kad"'lr 
1~ Te~rlnievvelde nihayet bulan Adlive 
VekiJetinfn mesleki sigorta husasun .. 
daki emrinin bir müddet için daha te
hirinin istenmesine karar verilmiştir, 

Tıp Fakültesine Bu Yıl 
Alınacak Talebe 

Üniversitenin tıp fakü!tesiyle eczacı 
ve dişçi mekteplerine cirecelr: ta1eb,.-. 
n!n tahdidi için Maarif VekilliğiNn 
bu sene ilk defa olarak koyduğu imti
han usulü öbürgün Universite konfr• 
rans salonunda tatbik edilecektir. An• 
cak. dişçi mektebine bu sene ahn~cak 
mikdarda talebe mürac:a.at etmediği f· 
c;in bu mektebin imtihanından bu !ilene 
için vaz geçilmiştir. 

Buğday Y olsuzlıığu 
Tahkikatı 

S.i!e kazasında buiday satışları r~ 

nasmda bazı yolsuzluklar yapıldığı v; .. 
live"t tarafından haber ahnmıştrr. Bu 
hu'.'!U!lta tahkikat v::ı.pılmaktachr 

Ağaçtan Düşüp Yaralandı 
Be§..lktaşta oturan Sabrinın 8 rnşın

daki oğlu Tayfur dün evinin bahçe· 
sindeki çınar ağacından düşmüş ve 
ağır ıurP.tte yaralanmıştır, Yara11 
hallftaneye kaldırılmıştir. 

•!ı•;f!J:li~:!!@ll 
ft7fj" Bastarafı 1 incide 

Önemli hava teşkilleri tarafın
dan yapılan kuvvetli taarruzlar 
kara hareketlerini desteklemiş v~ 
Volga doğu kıyısındaki topların 
büyük kısmını tahrip etmiştir. 

t~parta Kevka mahallesinin ıi~a~ 

b:ıhsında kuşatılan Bol~evik kuvvr"t• 
leri yok edilmi!ilerdir. 

Cephenin elmal ve merkez kesimlt"• 
rinde başarı ile bitfrilen Alman dev• 
riye faaliyetlerinden baı,ka düşmanın 

mahalli taarruz harelı:et!eriyle gös· 
terdiil s-iddetli ve başarılı mukave
metten maada önemli hiç bir hareket 
nlmamı~tır. 

Fena havaya rağmen sav:ış uçak 
bırliklerimiz Sovyet taşıt barekeUertne 

tAnzdok bölgesinde, Almanlar mü· k<1r<11• t~ırruılarına devam etmişl~rdir 

Şehir tamamen ele 
geçmek üzere 

daf-:ıa hatlarımıza kar!fı pfyade ve hl;• 
tum arab;ı;lariyle iki taarruz yapmış
fa:rdır Bu taarruzların her ikisi de 
rüskilrtillmiiş. 5 tank kul!anılmaz ha• 
I• getirilmiş. 200 Alman öldürülmU,- . Berlin. 18 (A.A.) - D. N. B. a. 
tür. Baska bir kesimde bir Alman pi- ianıı. dünkü harp tebliğini tamamla• 
Y!lde bÖtüfU yok edilmiştir 5 dü mın vıcı mahiyette olmak üzere askeri bir 
bomba uçağı düıtiltülmilştU~. ş kaynaktan aşağıdaki malUmatı a!r 

Sıılingradın batı limaJinde kıtalar~ yor: 
mız mevzilerin! saflamış!ar ve bazr Cercinski sil3.h fabrikasının hilcumla 
ahvalde mevzii önemde savaglar ver· alınmasından ve Volga nehrine var1l• 
...,ı ... ı~rdir SfcfdetP bir çarpışmada bir dıktan ıonra Stalingrat hemen hemen 
Sovyet birJifi iki düşman topunu v' tamamiyle Almanların eline geçmiş 
daha başka düşman sillhlarını tahrir bulunmaktadır Sovyet müdafaası, ş,im11 

~tmiııı ve bir mühimmat depoıunu ha· di ~adete "Kıztlilkteşrin" demir fabo-
vaya ucurmuo;tur rikasında kendini göstermektedir. Bu 

Vaziyet ciddileşti . 1 fabrikanın •çinde birkaç Sovyet piya· 

L d 18 (AA ) Staıı c rle grpu, fabrika işçilerinden mürekkep on rı, . . - ncrat $er• . 
ri!'lde vaziyet ciddidir Almanlar kav.. •akımların yardmwy!e mukavemet et• 

U · · t ı k ·çt· b. ı•b d mektedlrler Tahrip ve bomba uçaklar• ve erını op ama 1 n ır u za ur• · 
da ld t 

uzun menzilli toplarla desteklenerek 'ttllS:!a sonra yen en aarrnza ceÇ"' , · ı d" V'olıa adalarınd•kı ve nehrin doğu kt. 
"'l'\.IS er ır 

Düc:ma~ 1ıma!de ilerUyerek Volen yısmdaki Sovyet bataryalarmm tabr!11 
hini temin etmektedirler. 

'ahiline tamamlyle yerle~mek: nlyr. 
~;ndf"dir. Alman kuvvetleri ıon tkı Ur 
:ıy içinde epey kayıplara uiramı,ı;,: c!a 
•ll:ı taarruz etmektedir. 

Gece yanıt Moıkovada neşre-dilen 
Sovyet tebltfl, Stalingratta: cereyan 
etmekte olan korkunç çarpı,malardan 
bahıetmektedlr. 

Stalingradın bfr lteıiminde Alman 
tankları bir yere nilfnz etmlsler, fakat 
..,~fak sökmedC'n hepsi imha edi!mietlr 

İngiltere Kısmi Seçimde 
İşçi Namzetleri Kazandı 
Londra, 18 (A.A.) - Mançesterd,. 

,..,.._yton intihap dairesinde yaptlan ta• 
.,..~mlayıcı secimlerin nrtice~i sudur: 

f~ci namzet Thorneyeroft 8892 rey-~. 
1 .. <ef"çlml,tir. Rakibi mftstakft nam? et 
rood 636 rey atmııtır. 

Kızıttlktetrin fabrikaıının btılundu
lu ıaha gece gündüz hava hücumları• 
oı manız brrakı!mıı ve bu hilcumlar 
l'ınaıında her çapta bombalar atılarak 
ta'Tlamen tahrip edilml,tiT". $"'birden 
baslaytp ı!male dofru devam eden 
bir hücum esnasın.da oldukça önemli 
dü!Jman kuvvetleri lcesllmit ve lrueatıJ· 
rruıtrr. Stalingradın elmal cephe'.'lind~ 
StaUnrrat muhaıarasının ba,ındanberf 
1'imoçenko1nan en ılddetli sıyrılma 

hücumlarma karıı müdafaa ha!inde 
hulunan Alman krtaları bu ıayede pek 
rahatlamı!Jlardtr. 

Ruslar 11eniden bir miktar 
takı·iye getirdi 

Bertin, 18 (A.A.) - Bu sabah St•• 
Hncrat crphe,inden altn:ın haberlere 
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1 
Tal ebenin Evrakı 

Müsbitesi Niçin Hala 
ikmal Edilmedi ? 
Edebiyat ve Fen FakDlteeı bun 

dan 7 - 8 ay evvel yanmıttır. 
Aradan bu kadar zaman geçmtı 
olmıarna raömen Fen FakDftesl 
bugOne kadar mevcut talebeslnln 
tahaU alcllferfne alt evrakı mOı· 
biteyi ikmal etmemt,tlr. Bu 1ene 
bir kıafm talebe yOkaek mDhen· 
dis mektebine girmek için mD· 
ı"acaat etmlı ve Fen FıkOttesln· 
den de talebe olduklarına dair 
birer vesika alm11lardır, VOkıek 
mOhendrı mektebi Fen FakDfte· 
sinin verdiği reımt veılkaları ta- f 
.,ımamıt. talebeden mezun ol· 
..Jukları llıeden mezuniyet ve ol· 
QUnlu~a datr vesfka getfrmelerfnf 
lıtemltlerdlr. 'ltın }iseler bunı• 
vermlf, baxılarl ise vermemt,tlr 
Bu yOzden yOzlerce talebe yOk· 
'lek mühendis mfl!ktebl imtihanla· 
rına glrememfştlr. 

Dl1°5er taraftan SOmerbank Av· 
rupaya talebe göndermek Ozere 
"10sabaka açmı,tır. Ayni talebe 
bu defa da aynı ıebepferden bu 
.,,üsabakaya Qlrememekten kork
""aktadrrlar. Talebenln tahıll ıl· 

r.:lllerfne aft evrakı rnUablte bir 
an evvel ikmal edllmett ve llıeler 
rnevcut kayıtlara g8re talebelere 
··ten11rn vesikaları vermelldlrler 

\..,,, ···~······ ,,,,,.~ 

Köylüye Tohumluk 
Bu ıene viliyetimiZ' dah1Unde senJı 

hlr ekim seferberHğ! başlamıştır. Bu 
cümleden olarak köylüye dağıtılmak 

Ü7.ert "mdiden 400 ton tohumluk buğ• 
ilay temin edi~miş ve kazalara tevzlab" 
V;tpJ1mıştır. Bu tohumluklar daha çok 
kuraktan z:ırar görmüş olan köylüye 
verilm~ktedir. 

Bıırgaz ve Kınalıadada 
Elektrik Tenviratı 

Burgaz ve Kmalıadanm elektrlk
lerinl temin için 1ilzumlu olan mazo ... 
tun kalmadlğı Belediyeye bildiril
miştir. Birkac güne kadar elektrik 
tnüdürOne mazot verilmiyecek olursa 
iki Adanın Işıksız kalacal:t J!Ave edll
mi;tir. 

Linyit İstihsalatı 
Uzunkciprü, (TAN) - Linyit kö

mürü 'stihsali her gtin biraz daha art
maktadır, Şehrin ihtiyacından başka 

civar kaza ve vil~yetlcrdcn de lstek
ier devam etmektedir. Kıı basmadan 
evvel ihracatın başlamam için çalış· 
malar devam etmektedir. 

göre eski traktör f::tbrikasmın şimaUn· 
de çevrilen Rus kuvvetlerlnden birinci 
grup Tarka Polk:ı'da imha ed;ımi~tlr, 

Volıa saJ"ü"I boyunca tutunmıya çah• 
:tir ikinci grup ise, Alman topçu"unan 

ve hava kuvvetlerinin tidd~tli ateşi a!. 
tında ve ümitsiz durumdadır. Çünkü 
Vola:adan ricat edemlyeceii gibi, kur
tarılması ihtimali de yoktur Krzılbari• 
kat top fabrikasındaki Rus müdafaası 
ı-ayıflamaktadır, Sovyetler burada 
tankları topraja cömmek suretiyle 
müdafaayı kuvvetlendirml~lerdir. Rus• 
!ar, sun'i ıüs perdesi arkasında Volga• 
nın batı ıah.iUne husus! kıtalar çıkar• 
mı.ş!ardır. Fakat bu teşebbüs Alman 
h2va kuvvetlerinin devamlı bombardt"' 
manJarr altında kt!men muvaffak ol• 
muştur. Pün akşam üzeri bu top fab
rikasının bazı kısımları batıdan ve si• 
maiden yapılan Alman taarruzlarjyle f!" 

le ceçirilmiştir. Rusların elinde dün 
i'ilcşam üzeri fabrlkanm cenup d6in kts
mı11ıi:ıki son topr~k parça"ı kalm11ttr. 

Zaptedilen fabrikaların 
ehemmiyeti 

!lerlin, 18 (A.A.) - Bolşeviklerin 

hAli Alman Jl~i hareketJne kuvvetle 
rnukavemet etmekte bulunduktan 
·'Kızıll!kteşdn" demir fabrikan, Al• 
-nanlar tarafından z-altolunan *Kızt1-
"':ırikat" fabrikasınm daha cenubunda• 
dır. s·ıkt işbirliği hallnde çalışan bu 
:kf sll.ih müessesesinin kayıbr, Bolse .. 
\•ikter için hassaten ağır neticeler dO' 
kurmaktadır. Cilnkil Ruslar, en aşaf 
13 martin fırını ile 3 elektrik rınnın 
ihtfva eden ve 12.000 den fazla amelı 
ra!ışhrın dôlrllmhanelerln yerine uzuı· 
..,aman başka dökümhaneler 1rurr&1Y• 
muvaffak olamıyar~k aibi cörüoüyott 
1ar. 

Bu müesseselerin her ikisi ı!e .zft'tı 
f"e1iğinden ba$ka her nevi top, otomo# 
bille-r, traktörler, tanklar ve demJryolıı 
malzemesi için yedek parça ve biJh"
~a top mühimmatı yapmaktaydılar. 

Lyon'da Yeni Bazı 
Hadiseler Oldu 

Nevyork, 18 (A.A.) - Bir İngl!i• 
kaynağından haber veri!diğ!ne gört 
Lyon'da Laval'in zabıtası ve hilcuı11 

kıblan e1bombaları attıktan ve haJlcl 
nteş açtıkları sırada 40 kişi ötmüt 
200 kişi yaraJanm1şttr. Anberleu'de ı: 

kişi ölmüş ve ayni şartlar dahitind 
daha fazla insan yaralanmı1tır. :Sil 
tenkil hareketinin sebebi, Almanya"' 
i~cl n~k1 fne mahsus bir trenin bir çolı 
vagnnlarınm tahrip ed'lmes.!.dir Bu ~·ıı 

c!.is~leorden dolayı Lyon'a Gesta!)O 1'1l"' 

n1urlrırı gönderildiP.-i söyleniyor 
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SavClfClll Fransa 
Ve Ylchy Fransası 

Yazan: Jrf. ANTEN 

S:ransac!a kar111khkJann ft Wtals" 
ma bareketlerillfn tfddetlendill-

1ll ccJateren haber!er ıetmektedir: 
B r çok tebirlenW. b'lh•ea Lyem'da 

P<>l ale iıçller arasmda aiddetU çarpıp 
aıalar olmqtur. Ba ıthrln sarında bir 
bomba paU&ınıftn". Telefon mabat. 
ratt chumuıtur. Simendifer amelesi 
ırev 1apnuştır, Bir cok trenler blk' 
ınamııtır. Atmanyan ıtdecek ıso.ooo 
iıçl tela ... -- ..... , .,. ... 
nana llaür uattlmatt.r. :ı.awı .W• 
re amelenin makavcmctbıl larma~ 
1bibnktln kılacak ıealt dll!Yetler ~ 
Dlittir. Fransa Pollat petapo moc!eli• 
De dre orıanise ~miftlr, General 
Denta'in 1nstllsl'1'l teüit etmek ldn 
~erdiil nutukta: '"J'üat lasilislerin 
Burtyede 7Qtlklan ıt1ıl ı.nlcet et-* 
~ haldan nrclı. lllS91erinl 1611-ıetl 
\'ic&Tcle bllytlk hir aaabl,..e .,..dır 
11111 •• General 18• altına almmqtlr. 

Son .,.1ar lclnde ırnman alt ptea 
haberler, Pramu milletinin AJmen• 
ra .. AJman7a Ue ltbtrllll npaa]an 
~ açtılt mtlcade!enln slttikçe liclt 
\teUendllini chtermektedlr. Ba mtlcaıı 
tele: 

1 - Ucton ftonneu nlfdlDl1I t. 
ldesl, Almann ile ftbirlitl harekethM 
ltarsr 11111halefet. ltcflerln AJmanyaya 
litmemekte uru etmeleri sl1tl menft 
lllaknemet: 

1 - Almann 1ie1a!tma cabPn fab" 
tlblarda yapdan baltalama hareketleo 
11, Doriot, D~at ıibl Fransa Fqist 
teflerine•ebluat Atman lfP]lmw 
•etlerine karp yapılan sulkut bare
lretJerf. Fraaaızl m Atmannn brlt 
harbetmek maksadiyle lnıiltereye kaçı. 
llaalur ıfbl mtlabet mak&Yemet har. 
lretıeri1le tenidir .tmektecllr. 
Pramanın kendine 1etecek bclar P 

Jecek macldelerlne malik o'hmıuaa 
Palmen ban!ann mllhlm bir kıammm 
Altnann,.. sönderltmnl clola1Jal1re 
blbtık bir akıntı ceJannl, Fransız •a• 
tı1ıpener1erlne katlı Almanlann yap. 
hltt ..... 
lllıuıaff er olduh .. ,., 
itene hesabına cahtan ham ..aııe 
ltanalı bir ııömllrıe balla. setinnesf 
tnclteti ı bl sebepler Prauıs ail!ee 
tlnla AtmanlU'& •e onlarla lt'blrllii 
npnJara kup mukavemetini ıittib 
ee ettırmaktachr. 

1 

Muharrir makclesincle, fn&11ter ı h ... ~-.ılll•iil:• __ 
kabul ettijini ve diğer dwletı.n. ._. TAKViMDEN 

Hl YAPRAK 
erledllini anlattıktan IOlll'a Jine -· 
diğer devletlerin bu esastan Dlçbı ayllllll•lli IM!M•:te11• Ölusunil 

nelerde Bırakıp 

• 
ımse "Meslekt Sigorta.. 

Yazan: ULUNAY 
... ....-CUer, bir en enoel eh

ml,..Ue dlftlntllmeai tcap 14en 
bir takım bantt mese!eler ~ ..,,._ Altın Nilı 

Siperinden Atı/ırk n •• Gitmek istiyorlar 1 Rentla batardaım7an 1ıa fhtlyaclar 
la 7hl ... heplmfd, endişelere cll. 
llrecek realitelerle karsdattJrl70r. ZI. 
a meaele ,.ınu .. fCYkallde YUtyat. 
le crllanlılt muvakkat hant pahalıl> 

A.ltıa para aitt.nl on c!ohaancu 
•• ho7tlnca tncila nakit u

talQ olmak flsere Avrupac!a •e ,.eni 
d&n,.da nYtlclı. tktlaadl ıelltmeye 
Jeli.en• her memleket ııvasını, Bl-

Yaza n: 

H. $ülrrü ltJsan 
,.n Brltan,. nalrcllne beuetme\: ı .. ._ __________ _. 
tMI. ıı: .. m. plnıı ekonomik cSetU. konomt llemlnln ıiklet merkesi °' 
lllterh llyaıl, içtimai Mtln bUiae lan ~ Brl~ akma cllnhet 
,,. nkralarda bu 1ta1 ,.Sn! Mmaam 1ıa mi .. ! c!ffer men'l1elretlerl ete ,,,, 
lnanetli elemanınm ıtchtal taklit JDlda 7tlrtlmefe tet"k eder Hılbaıı 
•e hatd Jrona terakki allmetl ... ki Avrupalı blc bw c!tvlet ket1cllalnct. 
-ı IN»nlr lrlltt paradan: .,Jaıa altma 
... ult0 

aYtltt etmek c:esıarettnl hlama41 
Aüerlllde • •....m brı orn. Altın para cıolt ıtn.rtı Mr .... t ol

nnan tatbilr ettiti slateaı ctham et.fana 18re batb memtelretlerln 
Ptr!ır. Denialercle en YJdm c!e..Je' bonlr paralanndaa ancak 1"llı tola 
tin doDUma lllP tam laerlrese &ıw tenf10 edilerek 1"l iYI mBbalte1f' .,.. 
nek tqkfl eder. incili• nrhlrlart Cf'I aıtasma kımltmak bbn o!abiJlyo~ 
1t1r olanca c1onanma 91hf41 her ela. Bqb bir tabir de 1ns'lh 
taraf için selik olur, tahta olana matlın çolr 111 .. ts olnorta lrw"• 
Mtila cfan,.. tahtac!an ya ... r. n.. rede hant ecnf'biler için çok tillr" 
mokrui, millet hllrimlntl. intihap ae1r ır&rllal-or6a 

•e saire Btl'tllr Brttanracla bat" Ba 1111 rn.uı. ffıncat tlclllldlw 
1ana bun taklit ecler.elr Pnnu71 bir 
da s1ra-... ... -, oradan c1a _ salt dehtetll ..... tefldl edl~ 

'"'" ua- ,,. Krtac!a ~e ı..tlla ma1ım llttn 
hen "7R celn'ea Amapa, Aın " alRaık 1nlllret lra'-- tdl Bir fa, 
Am•ib,. yayılır, sili• lira11 •eferlılıleki bir metN 

Donamna •ahldl nrhh o14ala P kamQı Almaa, ........ Ttlrk .. tın 
M ml!let lc1ere tam nhldl •• t. aJabflmek f~n yfls1eree fnn1r n 
ı!Ha l&re ıekll olur. ,.but on ~ lira ıf1t1 ml1ll para 

Para c1a QDl blc!e:re u.,... " Bı11e911t w t 1111••-
fnsf)fa a1tm elsteml, .Aaya mtlttem. .. _.. -•en meclniı $11@11n• 
hemen bitin Wara nıslmqtır. la _..._ ,..., ,..... " ...... 

1ıatbJlrlina 4a bu yala ...... * * . 1icubll hl•! ........ Yaım. ırr.. 1914 harblala mlthfı fırl1natan 11 .ıtna '91-a • .... ltlbarl,.W. 
hattl tnsDterQi. 1na W&e er fnn1ıa ee1ıl c!elatiılla ""8 Wrlat 

na11tıc!a altına tamamf7le ballı ... laf• .tmek l11ere tir ...-ııt~ W 
lamtyacak bdar ..... u. llııunm hmda ır.ır.t tnsllls ,._ llfe 
ma1ranar Jf8pıbrken altın aaalbe cok M lal. 
IDUJkı J8P1flk b!ınü bbll ola ı 
madı. Pabt mubarebe bite bltmea, 
c1unmı11D 'btlttl: ft11ametlne •• her 
tarafta Wllt panlaftll .._. ,... 
niı libl ullanmaıma raiaJea ı.oaa
ra • eül alcldu rec. etti " 
aıtıaa. cok JrlllfatU oı-kLı ı-aber, 
dandil. lns.Wsler 111111l)'Ol'larclı ld ., 

* * 

.,. 1ı1r o.Umana ne ...... ... Çünkü, Ölmek ve Gömülmek ele ~tr!9 :::acı. fbu~· 
!:A:t'.... _.... Y Kadar Pat.alllaftl ! ., •. a.an .. 1111a. 
ı.rı tantı .. mertıeact.ld w hpma. Bir hutüane4e ~ r ~•AN. - s. ~ ..,.. 0arp m.niek.tıerlnde <Awıw 
_.ı-ıı .......... _ __._, 8 ._ Jll n11 • ;) 1a _ _; 11- ~ loctale - tetirnal .taorta) deallea bir 
~7·e uuuıu altm memleketlvllM -nayar, ser ta- , - - ..-
.artlkledl: Belclb. Jl'nllia. Bolatl4a bibi bekli10rcbım. So'" I -Bfeadim, pce ani ftrcbr ld her tirli ıerbest 1119 
Anı_... maht.Uf taılbler .. _. pn bir ta• iki Mlı. A 1 D 1( 1 S L E ~ fmahk sel41 fOC'lla 1• alllaln khı bir ne9f "'l'eb8di7"" 
Uf .... le a!lıillaııa .,rdclıllf .e. 18m bir ~ do- ba ubah baran p elemektir: banı bla "Mesleki aiıorta• 
n paralanndald altın laymetterinl 1atı10I', llsl..t.fııt tirdim. tam doktor 1'a dt,,.bfllrts. Rerhansi bir m..ı.. 
ualttdar. ,.11111 elbaia tent!e ..,_, .. c11 ...,... büarken &idi mennba Jinc o meslek erbabmclul 

Ba yapralr d&kflmln~e en kunetll rach da kesik kesik .......... Rr S.U1dp bana cllnc!ll: toltl&nan bir heyetin busma her U 
...ıett• • .__. aldılar ıfbl demelerden biri sorda: - O&rdln ,._ .... ttbl utmı.ı Ço- ınbmen bir Bcret vermek nretl71er 
bir na nnlıt olur Parası AQ:aerita - Bınn sen ne bekll9or-1 c.k nele atdtl, c:enuealnl, biae kaldırt. l - tpla bldrir nman mabet 111 
dcııllır ~nf ~ iki ,. - la .. tıdı mlhtlr'htc~ Co- 1114 tein barQa Ptfrmlt. llaamafilı eatnc!e bir "8rdnna: 
-onra dGttlrdi, ·utam &tdB de. ftUd o11t .....,. ~ "8ldlra.- 1 - Gerek badi •e seı9 allell 

Dilıbtıe ~ n.ıNil ,_.. iti Rcw - Burada mı doPrtan? ima lth llleNle ~ Pabt M1le ~c!t hutalaruna bedan teamıeı • 
lucle " tmçre ıfbl ufak memle- - Eve~. cerme ıetlrmek nkaa c!a cohbror. S - Bec!ava lllç tedarDdne: 
kethr clnelerlne baJanıyuak asıl - Ne nkit ö1dü? MU.maba ede!hn, kola71* .... im 4 - .z.tencllil: eocaf'a olclala -·-m dn>letterte~ MJıı ... ..- U sBo otuyor. ıteaek hastahaneye baata 1ertne cenr 7a11at bir cena .. •i o1411iu saman,... 
altl-"lr "-... .. .._,_.Mı- - Allah? .. Cenan hlll ap• "e ıetJncekhr. .,_: 
rfne adık kalmak f•ted ter ll'•kat tıcla "91? 1f. • s _ lenenht amanen ............. 
... lertn ınımclıt cM~ fiey1t- • - ""ini• n... .. tatil -.mm mlenete tarafm4'n"" 
,.... kabilinden da malıın ecılr Tuhaf ,ey Bir hastahanede lk dn zeytinbamundan bir adam. temi f'!1eon para' ne ceefrmf7e: 
..,.....ıı. mt!ac!a mı ıea1ı. ceıı .. kalır ""' Yerlmde'1 1nt1mm. 1lmn delil. teckYi için Mit- 6 _ Her ttlrll ictlmal •e fktı11t1 
.., ... uu tekti. N11iııı9ı1tl.. 109\'llM lcııdtttnt nn~ tılttlm. sordum: eli,,. butabanelerlnden birine ıeUrtUr- nrc!nna: 
..... fmçre de lfS8 tarlh'nc!e ftıı - Cocuk &eli u, ıtın mfl oldu? kea ,...._ &lmO,. Rasta "8hibi de ~ bak bnmr. Bn pahah amellyattaa 
.W franbndakf alin ""1tcfm"' 2tO - Yooo Din aktam &idil. n8"7f ıettrmlt. hastahanenin kaptanı- &tef ha kadar Mır 
111mıramllaa t90 • ıu nılHframı - K ... Uç sin ..,,eı öldB deodin ya? da 1"ıı'tn_.ı1 cftm11. ~ baaı::...ı :.c1r=;'rer 
indinnelr 1111retl7le ammnl ıldlte .. - Uc etin evvel öldU dem~lm. ben a-öm Ne nfi'16 terkereaf •ar, ne •et ,.,. · 
,.U aydurda. Ü( ~" evvel dolardum. dec!tm.. reel ·,,.r ne cenaze Mhibl meydanda Slmdi)'e kadar bayle bir tıella ... 

-W 01 .,. ı u '•M _.*na ..,.... · .... 1iltl Mınaf. w..••' ' n ra1mamtt dlye kimsen '"tahtle" ._. 
10r ma? len o1ye biS1k buta halinde den cenueyi ,a~tinler ama, ldmta ,,. ubep 70ktur. Kaldı 1d, "'Metlell 

n tlall ntlltfttbın eılrtm M do1MOH8'ıP neti o•chalams nerl4en tıt!Stnler. Me- •sorta• am 1lfak bir himmetle ....,. 
ıt41eı .... :-.JlrJif - Öyle dedi!er, maameleslni lMD dm bfle tnandan heap eoıaıoı «). aana ıe!meal milm1cilndilr El..erlr Mi. 

·.U ;.. yaJlllrncl..... itimi" kim o'clatau bUmedea on tos- '1raa a. kenc!i lrendimlzi dil$Unell& 
fıa: - Tuhaf. eolr prip, len 1ıa huta· ~ .. fıı ııolcmuor lira Allah •irıesin ıazeteci arlradq, 

IMHl~I balllcle ,..~ 111'ft11ft, ~n 1ııa • lannnnn b&7le masraflı had aelede 

::~1'-'l:::J ha.1'ıınede at~ mlP Bir kere ele iki ıtınltlk a11y1 ara· lrarırlattılrlan zaman neler çektikl.W 
_ 'EYet. bQa rikleyfp luılfahaneye dt&rmG• eo1r cı.fa «örc!tlk. 
- ÖY1179e huta!utnP bltbnr c~a- '-r Ant,tan diyor ld: Herkes hantmı tamim ederek 

ıel4 Sen clt nt ntaimcb Dola"'911 .. Kapmm &dinde bir feryattır k~ tıd 1orıanına ı8re ıyafnu uatlf 
ö'ti hasta haata... ta: fniU, insanlar tein biru lllllrlf 

11&1'1tii.1ifil.a fnı•u kadmm haline acıdım, ;.. wuık. honrdahk etmek de btr 1iaktlr. 
uatıdı Nud muamele ba'Vle ha" - Yetilin doktorlar. haatam &l&. lfee'ekl .ısorta artık ça1Jfllmlt&caW' 

1anıtır lohaa)'J ratalmcta'al bf. "°"• lroeam eldeit' sfdi70f'... t.ır "'8 p dili uman onu c!lnlftlell; 
eonfıln aefha lllUlllelethd ona Doktorı.t ~er. Yetlftiler ama l'eUlr Wr cmnet köeeıic1lr: mete111ıls 

" • Amma tuhaf te7 ltastahanealn lradm•n artt,tllft kartıamdlı da ha,. ıa..tecfJerln b6yte b r tettsl o1aa1*. 
141 delft mi bu1... Hem de dolu"' ret~n dona lraldılar. çUnlrfl ıetirtl .. n 'md ~ lralmıya mablrflm soıı.at:nım• 
hHtlhııneıılnde böv1e bir har~1rete mU- hula)'l ıörilr ıönnez ölümün tlıerin· \ıııırıı~mda felekzPde s bi dltt1111ıal7'11l 
saade edi~lr m\? den en u kırk sekiz ıaat ceçtii n! •kt 'k· b r "'f'nel'k '"" a'kımıı temm 

1f. • ım'adılar Kachn hltl .. lf1rnW o1acaktt ve e~ek ...... w .. 
er.tat.ip Plc1fll hllml ............ ıDecfttml, balunacaktT· ld! IMIJ•sl• 

.... ene! llrftllllD .. 78Hls - tki ,erim k6r olaıln ki timdi, ltart•mda kwnnmryacalrtt1r. · 
eleııleil 1ıdlettlm. •Is 11a1*rtr ele alır abau ileti .• Dl)'e Ba itibarla ıazetecllik mes1elfn"8 

- Yanlqm olacak. dedi, O. oocak vemhı edip c!ara'tOrda." ... ıellrl olmınn arkadaf1 mma 
banc!a aettt. ..tnt. ~ter. Kadın. .. .. lıa .. Mesleki 1 corta• fikrini r,,._ 

llıWı .. lılılılılılılılılıı-.1' dolim ilmühabert almadan çıktrna ı~aınaları llmndır Biz de d 18' 
defin ruhutiyesl alamaz da her halde Hikiyeyı dinhyenlerdenbirl bu öo erbest mnlelr aahabı sib keud deo 
onan kin selnd$ o!acakttr. lüye sahip çıkmamak ltin4ekl ıtım•se kmd m1z derman olalım: bllll 

- Hayır efendim, hayır. Ka&n bu• ıl?'rı bir tiirlü kavrıyamamııb. Sor- yaramm kendlmb un!ım. kencU iP 
,..jl l1ofamHll. tle dnlBk 1o1nm711bı ela: miıri 1rf!ndlmtz ıa"etim 
Çciıtalu da burada lllml•. Cenueal - Neden acaba ö1Blerlnl b67le ha.,. 

Lig Maça ın 
de bm'adıJ'llllt. talwıe bpıamda bırakıp ıftmek lıtt. 5 

- Dur acrle etme. Otrenirls tfmdt 1or11r? Herkesin 61fiatl, lrendlai icln Mühim Bir ahf 
fertablp bc!nn anttı. h1daraa ulz nıakaddea blr ceset delil midir? 

K•d•ainl c6rllr ırllnnn c!e tamc!ı. Cnap verdiler,,. Şehrim= ~KİN~ :: 
- Kae ıh olıla •en haatahaneclen _ Simdi bö1le uisllte. kaclafyete. =karar :1 verdili;den, bQtQa 
~ı? rı!b kn1atr uaa var mı. ulalmP.,. Öle MobDnJan, .A.ar! nen.e.l Glmlt 

- Oc s&ıı. m.4k, ,.llUDÜ kadar pahalı. llnan. [kanlan. Balılar .eaire Wreot na-
Jfe ı.t110mm timdi? keteni, ,..Unmuı. ta~ta. imamı. her tide eaa .. mefruşatı U/10/MI Pa-

- Çocu1c &tdtl ete cenuealnl ı&n- ca.ı, pn, baau aUmallah eald.dnrin aar ,anı aat UO da llClk arttırma 
"'•laf iatiYOr91'8. bfp rr paranna mat o1070r. Hıfflrı De •tılacaktır. Fazla tafsillt lcbl 

- lferede 5146 çoeak. eYct. tt111 "11f'SI ısı #7'1 numaraya Telefon edflmetl 
ndl 

- 1'a71r. 1taYJr: Vallalııl Mllllll ... 
~1. 1'anı!a aldtl. 

- •••• 1 -·· · ~- tnr ......... ., 
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Kalinin'e Göre 
~ Ba~tarafı 1 incicte 

Göbbels'iıı nutku 
Münih. 18 (A,A.) - Alman Pro

raızandcı. Nazırı Dr. Göbbels, burada 
söylediği bir nutukta. bu harbin Al
m~nya icin bir ölüm \.·e kalnn me~e
IP~i o1dufunu hatrrlattrktan sonra, 
EUnları sövlemlştir: 

r>İs,tikbo:11imi7.i temin edebilmek i
rin buıtiinkiinden daha mü,ııait bir 
fır!iatı bir daha katiyen elde edeme
,-;z: Bu htrırp, bir Saksonvaltla-r ve 
'~ö~tenbergtiler, yahut hir Prusy"ldar 
\'e Baviyer<'ltlar işi deR:il, fakat bü
ti\n Almanlarm mO~terek davasıdır. 
IJayat sevivemlzin det!i,mez olma~mı 
t~tiyoruz. Şimdiye kadar yalnız mi111 
fı1kü1E'rle. muhayyel ideoloji1~r için, 
JTabsbure'la Pru!"ya için, Burjuvazi 
\·pya prolet11rya veyahut maitfiret 
hakkın1n tek ~el{ildE' verilip verilme
ME"'Iİ a:ibi sebepler için çarpıştık dur-
duk. ' 

~~~---~~- ' 
.,.::. 

1::.~~o:a:rebl- · ıı 
lece,k: bır erkek çocuk aranı
yor. TAN matbaasma mü-
raca;\t. • 

~-! ______ , 

' 

KAYIP: İstanbul Bfl'lediyesi fen 
işlerinden 930 senesinde aldt'tnn si
nema makinist ehllyetname~inJ kay

bettim. Yenisini alaı:ağtmdan eskisi-
nin hOkmü yoktur, 

Zarph. • 
Bahkeı lrll Cem 

lAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMJ 
Nevralp, Kınkllk ve Bütün Ağrdarınızi Derhal Keser 

fcahmdıı nünde ıı r< n~r 'lınııhllir 
~ .. J• . "' ' 

1' • '-" • • 

Mücevherat ve Saat Meraklılarına : 
Plôtinden, Altından, Pırlantah 

19 -10 - 942 

~- Türk Basın Birliği ve Ortakları -"-

RESMİ İLANLAR 
KOLLEKTİF ŞİRKETİNDEN:' · 

lstanbul Sicilli Ticaret dairesinin 28733 sicil numarasında 
mukayyed ve Istanbulun biltün y..vınJ gazetelerinin hiıısetlar 
olduğu Şirketim.izin mukavelesinin 6 ncı madderinde şirketi . 
mfain mevzuu iştigali: 

Resmi daire veya o hükümdeki dairelerin ve mü. 
esseselerin ticari mahiyette olmıyan ilaruannın ga. 
ıete ve mecmualarda vesair ilan yapılan yerlerde neşri 
'çin kabul ve neşir vasıtalarına sevkedio neşrine ta. 
ıssuttur. 

Bu itibarla RESMi DAffiELER, bütün gazetelerde ve me.,_ 
,Jarda neşrini i•tedikleri llanlannı bundan böyle:: 

fstanbul Ankara Caddesi No. 80 de bulıuıan 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

Bu ~e.rer. d:ııha ~o'k mühim seb~
ı .... r var. Maden kömüri.1, petrol, demir 
\'P. bilha!'i!lia bul:dBY yani günlük ek
fl'l~k me!'ele!'i Bn safta geliyor. Bu hR
r,..ketH ve tect ytllılrın !Iİyas! ve &!!!ke
rt olaylaPını bu bakımlardan mOta-
1.~:ı f'tmek zorundayız. 

Erkek, Kol ve Cep 
Envai Çeşitleri 

Müzeyyen Şövalyeler 

Kadın, 
Saatlerinin 

Kıymetli Taşlarla 

ıe gön!ri~e~ !ill~a!~gü~ !~~neş)j~~~!iet. ı 
/ ti,i!imizi illin e~ierlz. , _________________ _, 

nn,manlarmıızın "Almanlarla işle
rin yürümf"diı{ini .. iddia ettikleri sr
racf" biz: "Doluda. Almanya, Fransa 
\'e İngiltere topraklarının hepsinin 
ttH"!ahastna muaddil arazi işgal ettik. 

TAN Gazetesi l ı 

'LAN fa;~TLARI 1 
ltr -

Başlık maktu olarak 750 

1 lncl sayfa santlmJ 600 

a • • • 400 

1943 Modelleri Üzerine 
Yüksek ıovkle yapılmıı emsaW• ç İ Ç E K ve P L A K L A R I N I 

Müesesesmiı:de bulaca~mızı müjdeleriz. 

ve CONSTANTIN VACHERON 
Saatlerinin Acentası 

L N 

Fakat biz, toprafı yalnız tasarruf 
tein i~stal etmiyoruz, Kendimiz için 
t~kilA.tlandırmak maksadiyle kuanı
yoruz. Son a:vl~r zarfında taaITUz1arı
mtzda elde ettHHmiz: başarılar ·Alman 
ordusunun hamle kudretini J(österen 
delillerdir. Taarnızlarımız itfbarnnrz:ı 
)•ükseltmek ic:in yapılmı:yor. Fakat ırk 
\"f' milli zaruretler adtna yapılıyor, 

Son aylarda Bol,evik ordularmm 
ıı::a~ kolunu kestik. Bugün Dieppe ile 
Don nehrini kontrolümüz altmda bu
lunduruyoruz, Çetin ve inatlı savaş
l"rdan sonra Stalinnad tamamen ta
rafımızdan i1gal edilince katt olarak 
Volganm m~akabesi de emrimize gjr
nıis o1acakttr. 

l• • • • 150 
A R o 
Saat Mağazası 

Bir gün. Ka!l<asyaya yaptığTlnı• ~
aarnız bitince. Avrupanm en zenli(ın 

petrol çevreleri elimize geçmi§ bulu
n&~aktır. . 

Binaenaleyh, dilnyanm en kudretli 
f\rdusundan başka, buğdaya, petrole, 
nıadcn kömürün~ ve demire sahip bu
lunan muharebeyi kazanmt$ bulu
tıandır Bu itibarla, Almanların mü
dafaay~ geçeeekleri hakklnda 1n,iliz-
1Pr tarafından ileri sürülen iddialar 
li/'.Ulünc: sayılabilir. Eğer şimdi yuttu
~umuz lokmaları kısmen hazmetmek
Jr m~sgul isek, tabit bu haznn tıare
kPti bir gün ıona ermiı olacaktır. Ya
nl doğuda ~özettiğimiz hedeller teker 
trk.er tahakkuk etmek üzere bulun
rnaktadır. Her şeyden evvel, Alm.•,,n
)"ayt bir taarruz tehdidi altında bu
lunduran Bolşeviklik _tehlikesini or
tadan kaldırmak t~ztmdı. Bundan 
,_00ra milll hayatımızın selAmet ve 
tmniyetini garanti etmek icap edi
yordu Bu hedefe de ulaıtık. Artık 
hlç kimse So,,.-yet ordularının bundan 
böyle Almanya hudutlarını tehdit e
d•bilecek kuvvette olduğunu idida e
dl"mez. Bundan başka Sovyet Bfrli
j!:inin başltca kömür, ziraat ve maden 
bölııE"lerini a1dık. DOşmannnnın kay
hetti~ine bugün biz tasarnı! ediyoruz. 
Simdi katmerli bir faydamız var. Ev
t·elce hayat sahamız olmryan bir mil
lettik Şimdi bu da var. Askerleri
miz tarafından kazanılan sahaya bir 
~Pkil vermek, teşkil~tlandırmak ve 
bunu kullanmak meselesi var, Fakat 
eğer İngilizler. va.kit kaybetmekle 
harbt kaybettiğimizi iddia ediyorlar
ga öne sürdükleri bu sebepler onlartn 
ı.;;vrayıs ve anlayış noksanlı,lını is
bat eder. Zaman, hayat sahaları ve 
ham maddeleri olmıyanların aleyhin
de çalışır, Eğer kazandlğmıız sahay ı 
teşkilAtlandD"mak için çalısasak za
man da bizim aleyhimize çalışmıya
t'aktrr. BuJCün artık ku~atılmq ol
tnaktan cıkttk ve kuşatan bir kütle 
haline geldik. Biz, önümüzdeki kış 
fcin yiyece\c tayinl~rini arttıracak du
ruma geldiğimlı: halde İngilizler ken
di mil!ctlerini yeni mahrumiyetlere a• 
1""1ıya hazırlamakla meşgul bulunu
•oor Bu alametler, görünUşe göre 
baz~ değişiklikleri belirten hafif ve 
basit işaretler olmakla beraber, düş
manlarımız bunlar! ciddt tel~kkl e
dE""rlf't"Se makul bir hareket yapmış o

lı...rl~r ... 
Böbbel~. daha snnra. milttetiklerin 

harpten sonra Alman harp mücrim
lerin( muhakeme için statüler hazrr
lorrıakla me~gul bulundukl3rtnı söY~ 
lemi~. "kim temin edebilir kf, aynı 
s•atülerl biı: harpten sonra, onları 
tanzim edenler hakkında kullanmı

"Y cağız' .. dem.iştir. 

1 Memleket Haberleri 1 
Tekirdağ :Mebuslarının 

Halkla Temasları 
1\'luratlt. (TAN) - Mebu'.'llarnnız- ı 

d 11 Faik ÖztTak ve Cemil Corlu 
ıtalkevinde kaza halkının dileklerini 
ri.inlemi:;;lerdir. Halkm en belli başlı 
dilekleri iaşe maddelerinin pabalthğı 
,.e vurgunculuğun önüne geçilmesine 
~itt1 1\tebu!'lar, tesbit edilen dilekler- 1 
le ~eşgul olacaklarını halka v8det
m ,ılerdir. 

Gursada Ekmek 33,5 Krş. 
Bursa, (TAN) - Burada ekmek 

vine karne usullyle verilmektedir. 
i·aka\ Eylül "°nunda 600 gramlık ek
tnf'..klcr 16 kuruş iken ay bazmdan
ll<'ri ayni miktar 33,5 kuruşa satıl
rn~:ttadır. Ekmekler eskisi ı;ibi Jyi \'e 
ışl{in değildir, 

-::. lstanhul - Emlıı6nQ MeydaDl. Telefon: 21128 

Devlet Denizyolları l§letme U. Müdürlüğü ilanları 

19/ 10/ 942-25/10/ 942 tarihlerine kadar muhtelif hatla
rımıza kalkacak vapurların isimleri ve kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacaklan rıhumlar 

J<ıradenlz Hattı 

Mvdany• Hattı 

Bandırrnıı. Hıttı 

lmroı: Hattt 

ıt.yvıltk Hattı 

lzmlr (8Dr'ıt) 

- Salı 4.00 de (CQmburiyet) 
(Tan) Galata nhtımtndın. 

Cuma 4.00 dı 

- -
Cumartesi 18.00 de (Kadeş) Sirkeci rıhtımın
dan. 

Pazartesi, Salı 9.00 da (Maraku). Çaroamba 
18.00 da (StJi) Perşembe 16.00 da (Maraku) 
Cuma 16.00 'lla (Sus) Cumartesi 14.00 de 
(Trok) Pazar 9.00 da (Sus) Galata rıhtımın
dan, 

- Paı:arteat, Carşatnba ve CUma 8.15 de (Tra'k:) 
Galata r1'htbn.1ndftn. Ayrıca Çartamba ve Cu
martesi 20.00 de (Analarla) Tophane , rıhlı-
m.tndan. • ' 

Sal~ ve Cuma 19.00 da (Bartın) Tophane rıh
tımından. 

- Pauır 9.00 da (Antalya) Tophane rıhtımından. 

NOT : 11.10.942 Paur fllnCnden itibaren İm· 
roı battı selerleri yap\lmı;ya 'bqlaımnıı
tlr. 

Çarşamba 12.00 de (Bursa). Cumartesi 12.00 
de (Antalya) Sirkeci rıhtımından. 

Pazar 13.00 de (İzmir). Perpembe 13.00 de 
(Ttrhan) Galata rıhtımından. 
NOT: İzmir ikinci post•sı eskisi rlbl htanbul

dan Perıembe.saat 13.(Xl de <kalkacaktır. 
(86~) 

* i. 
N O T t Vı•ur .. ıerler1 hakkında her tOrJO "'"ro;...t ıpDrtıa

telefon numaraları yazılı acent.alarım ızdan 6Drenllebllh•lr. 

Bat Atenı. Galat. - Galata rıhbmı Llmınlır U"'u'" 
MOciOrlO§ID b1nafi altıftd• 

Şube AtentalıOı Galata - Gıl•tı nhtımf 'ıl•_~a Lfmın 

uaez 

RelallOI bina• IJ~da 40111 
tube AcentalrA.z Sfrkecl - 61rkec1 yolcu ıaloe~ 22740 

, ......................... ı ...... ~, 

OSMANLI BAN.KASI 
TCRK ANONİM ŞİRKETi '. 

T E S İ S TARİH i 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyetl ile mÜnakit mukavelena. 
mesi 2292 numaralı 10/ 6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edil. 

mişt!r. (24/6/1933 tarihli 2435 numaralı Resml Gazete) 

Sermayesi: 

İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 

1.250.000 
....... --~ 

İngiliz LirasJ 

İngiliz Lira~ 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 

PARİS, MARS1LYA ve NlS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANİSTAN, 1RAN, İRAK, FİLİSTİN 
ve MAVERAYI ERDtl"N'de 

Merkez ve Şubeleri: 

YUGOSLAVYA. ROMANYA, YUNANlSTAN,SURfn: 
Ltl'BNAN, Filyaller! ve bütün Dünyada Acenta ve 

muhabirleri vardır. . . 
Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Resa in cari , .e mevduat lıe•apları küşada. 
Ticari krediler ve vesaikll krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerinde keşide sened3t 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham tahvilat altın ve emtaa üzerine avanıi. 
Senedat tabsil&tı ve saire. 

'l!:n ~sek emniyet şartlarmı haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanuı en müsait şartlariyle (Kumbaralı r;eya 
Kumbarası:) tasarruf hesapları a,ılır. 

K, TA8ARRU~ 
MEllAPLARI 
t lklnoltevln 

lt._ıdeslııı ıyrı.Wı 

nr.llltl7eler ı 
1 ıdel 1000 liralık 
l • 100 • 
1 • t5t • 
it • 100 • 
iti • iti • 
fCI • • • 

te . • ıo 

DiKKAT 
lstanbul Ticaret ve Sanayi 

, 

İkinci İllin 

5/10/942 

Odasındar 

Biltlmum fabrikatörler ve sanayi müessese sahip
leri ile keza her nevi büyük ve küçük imalatla iştigal 
edenlerin nazarı dikkatine: 

Odamıza kayıtlı ve kayıtuz fabrikatarler ve sanayi mOesse
se ah.ipleri ile kesa her nevi im alitla iştigal eden atölye sahip. 
ri llln tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Odamız sanayi 
,ubesl mildU.rliiğilne §İfahen mU racaatla •evzi edilmekte olan ıa. 
nayl siciline alt bedelsiz matbu beyannamelerden alarak ikmal 
De Mnayl tubesl mUdUrlUtune imza mukabilinde iade etmeleri 
ehemmiyetle rica oluıım 

Müddeti zarfında veya mtınıcııat ııtnıe~ btlnklf edenler 
Ticaret •• Sanayi Odalan kanununun madde! mahsusuna tev. 
fikan teezlye edileceklerdiT. 

NOT: Odaya ]ı:ayrtlılar dcD veslkalann:ı kayıtsızlar ise On. 
van tezkerelerini bini milracHtlarmda birlikte cetinneleri la· 
ıupdır. (320) 

1 ;~:~ .. E!~.!:'!~~. 
taerıdan bilha ısa sünnet tçtn · ıeıen ve aayrlmüs
ıtmlerdcm fennen bu ameliyeye ihtiyacı olan y1,şlar1 
bO,..O.k. ltOcOlt ·olsun ameliyattan muıyenehanemde 

1 kolaylıkla yıpttır ve istirahatleri temin olunur, 
~ KABiNE: Betlktat Erip •p•rtımınl, Tel : 44395 

e:vl : Teıvtk1ye 'çıner c ·ad , 29 No: Oloıy •part1m•n. 
Telefon : 81773 

KARAR HüLASASIDIR 
c .. 942/1445 - MJl11 Korunma 'lı:ınununa mubslefetten Takalm Tar

ıab.,. cıdd .. ı Urfa apartıman .10/ 2 numarada otomobil malzemesi satışı 
ticaretiyle meııul Yuef . otlu Roben hakkfnda İstanbul Asliye ikinci ce
za. mahkemesinde cereyan eden muhakttnesi neticesinde suçlunun filli 
sabit olduğundan Millt Korunma kanununun 32, 59/2 maddeleri muct
bınc• 100 Ura para cezası ödemesine ve bir ay müddetle de dOkkAnmtn 
kapatılmasma ve' on beş gün hapsine ve hüküm kaUleşt; inde ücreti suç
hıy& 1'it olmak üzere kar•r hülSsasınrp fan aazctcsinde ne~redilm"stne 

w.~ :rCIW - {Ş!.?l 

Denizcilere ilan 
Karadeniz Ereğlisindeki Batıklar Hakkında 

lstanbul Mrntaka Liman Reisliğinden 
1 - Karadeniz EreğU limnnmda demir mevk:ffnt g5stermek ve bu 

mevki yakınmdaki batık teknelerden korunmak üzere Bababurnu t~erl
nin 124 derece hakiki cihetinde ve 4,8 gotnlne mesafedeki mahrut! ııa

mandtra ile yine Bababurnu fenerinin 130 derece hakiki cihetinde ve 2.8 
gomine mesafedeki üstnvaDl şamandıra, bu civardaki Qç gem! enkazrnın 
dinamitle atılmq ve çamnr içine ııımaın tavaı.rtndan başka bir py kal._,• 
mamış oldufundan dolayı kaldxn!mışttr, 

Bu §•mandıralardan mahruti pmandıra Bababurnu fenerinin l3b 
derece hakiki cihetinde takriben 2, 1/ 2 gomlne nıesafedekl blr batık 
tekne fizerine konmuştur. Bu ıamandıra fle Boı:ahanedeki Wanektep bl
nasmm şimal kö15esine mevsul hattın cenup kmnmm tamamen temizlen
miş ve ııemileri,n demirlemesine engel teşkil edecek mlınl kalmamıİl!r. 

Diğer battk gemilerin çıkanlmasma devam edilmekte olup temWen
melerlnde keyfiyetin ayrıca bir ll&n lle bildlrflmesl mukarrer bulupınuş-
tur. . 

2 - Mehaz: Zonguldak Mmtaka Liman Rei!llfinin 2,10.942 gün ve 
3305 sayılı teJ.ırafı. 

Müracaat olunacak hatita: 1233 numaralı İngilizce Ereği! portolon 
(667) 

,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..... ,,,,, '' 
f M. M. V. lstanbul Satın Alma Komisyonu llônları f 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,. o ·····~··········· 

Beher çiftine 350 kuruş tahmin ediln 4000 çift deri eldiven alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 22/10/ 942 Per~emhe günü saat 14 de Tophane
de M. M. V. İstanbul satın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk temi• 
ruıtı. 1050 liradır. Nilmunesl komisyonda ıörillür. İsteklllerln belli va• 
kitte komisyona ııelmelerl. (232 - 8114) 

,-. --------------.......... lllltıı., Apartman Haline Koymağa Elverişli 

SATILIK BiNA 
Cafaloğlu ~ MildarlTeU lrarıaıuıdakl llıı tarafı Hlllıllalı

mer caddesi No. 10 arka tara.ti Taş Savaklar ookatı No. D •ki ' 

Kızılay Merkez Binası Satılıktır 
ttnlvendte Kim7a L4boratuut olarak JnıDındm ft ba makntla i

çinde muayyeıı tadllAt 79pdan ba blııa bodrum ile beraber 5 kattır. İçi 
kArgtr odalanıı dö-eol, tavan ft merdivenleri tahtadır. Hamam ve 
ınnteaddlt helAlan, Elektrik, Ba\'lpzt ft terkııo ~ t.ı.ata mev
cuttur. 

Alıctlıu1rı Sirkecide ltıdla7 hanı :1 ııd katta İstanbul nınmus!Dl
~ne milracaatıan. 

-------------------·---' 
Gayri Menkul Satş ilanı 

___, 
Mecldiyek67 asfalt cadde Qı:erlnde 102/l kapı No. lı, 7742 metre 

murabbaı klrlzkell arsa dahilinde bağ, çiçek bahı;esl, meyva, fidan ve 
sebzellk, nadide gül ve çamlar, iki klrglr hane ve m~teınllAtı., mü
teaddit çiçek camekAnlan ve havuzlar, ahır ve ıamanlıklar, her kı· 
stmda elektrik ve terkos suyu tesisatı ve ıynca tatb su kuyusu mev• 
cut olan gayri menkul 26/10/1142 Pazartesi gllnil açık arttırma tle İs-
tanbul dördilncll icra dairesinde satılacağı ilAn olunur. (8018) , .. _______________________ ,,, , ______________________ , 

1 

Cümhuriyeti Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
•UIUf Tar!hl 1 1889 - sennaylll: 100,000,000 'l'Ort Liran. Sulle ve 

AJıuıa adedl: 289 ,· 

Zirai n Tlcıııt her nevi banb maamelelerL · 
Para blriktlreıılere 28.800 lira lknmlye verlyca 

Ziraat Buıkııaında kuınbanlı ve lhbem.I -rruf besaııJarmda erı 
u eo Llruı bulunanlara ıenede 4 defa çeldlacelt kur'a ne a,alıdaJ<I 
pllna g!ln ikramiye daıtrtılacaktl!" 

4 adet 1,000 Llrahk 4,000 Llrt 11100 edat 
4 " &DO " 2,000 • 1 120 • 
4 11 tSO • 1,000 • 180 ".. 

40 • 100 • 4,000 e 

BO Liralık 
ta • 
IO e 

1,000 Lira 
4,8oo • 11,200 . 

DiKKAT• HHaplarmdakl paralar tilr ııene !çlnc!e BO Liradan aşağı 
dil1mi7mıere lkrıımlye çıktılı takdirde " IO fuiulyle verl1ecoktlr 
Kur'alar aenede ' defa 11 Eyl41, 11 Blrindktıııın, 11 Mart •• 

11 Haziran tarlhlerlıide ~ekllettkfu. 

Sahip .,. Nqrlrat Mildthil: BaUl Lttft Dilrdllnctl 

Gu~ u -~ T: !'-_§, tıY'f M_!t\ı~, 


