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Çocuğuhuzu Mektebe Giinderirf·en Bir de 

ÇOCUK ANSIKLOPEDIS 
Alınaz. Çlinkü bv Analklopedl ona mektep klt:ıb1 kC>dar va belki 

onden daha ziyade l lı•rnllır 

· FİYATI (8) LİRADIR. 

SiYASi HALK GAZETESi 
TAN mDe::esealnde va klt.pçllarda t:ulunur; 

Buğday ithal Ediliy r 
ı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••....,..•••••••••••••..-••••••••o 

f Cümhurreisimiz Radf o Evini Şereflendirdil~r i 
- . ,. 

Bu iş için Ecnebi Bir Şirkete 
Ait Sekiz Vapur K ir<İlanacak 

~ ·· ~ ·. ~I YardJm Gören Asker ~ilelerinden Başka 
, • A Yevmiye ile Çabşan Az Kazançldara da , ... 

·~ Ucuz Ekmek Verilmesi Düşünülüyor 
Ankara, 22 (Tan) - Oğrendi- Bir çok belediyelerin patatesi 

ğime göre, hükumetin memleke- % 20 nisbetine kadar ekmeklik 
te drşardan bir kaç yüz bin ton una kanştrrarak kullandıklan 
buğday ve hububat ithali yolır,n.- öğrenilm.iitir. Nümu.ıneler üzerin 
da.ki çalışmaları müsbet bir yola de yapılan tahlillerde ekmeklik 
girmeğe başlamıştır. Şimali A- una % 20 patates karrştmldığı 
merika ve Arjantinde simdiden takdirde ekmeğin pişkinliğini 
Türkiycnin emrine hazır' bulun - matlup ~kilde muhafaza ettiği 
durulan buğdaylan nakletmek görülmüştür. JJlilli Şef, erfıJelkl gün· münakal.4t Vekiiletindeki tetkikleri sırMında 

Ankara, 22 <Tan) - Bu a]qam radyo evindeı dnvetli kitlesi hazır bulunmuştur. üzere ecnebi bir şirkete ait 70 {!ehrimizde hazırlıklar 
bin ton hacminde S vapurun.kira V 
ıanması işi son safhaya girmiştir Ucuz ekmek alacaklar için ha .. 

radyo .senfoni orkeıgtrası tarafmdan bir konser' Konserde bilhassa Necil Klzım Aksesin Anka· 
verilmiştir. Cümhurreisi ismet lnönü ve refika- ra Kalesi isminde bi:r senfonisi büyOk bir takdir' 
lan konseri şereflendirmişlerdir. Konserde Baş- top1nmış'ır. Konserden sonra Reisi Cümhu:r Isınet 
vekı"l ve refik.alan ile bütün vekiller ve seskin bir lnönü N. Kazmı Aksese iltüatta bullJDDJ)IŞ1ııniir. 

Bir eep de nizaltısı 

( Nevyork'tan) 

Bir müşkül çıkmadığı takdirde zırlanan beyannameler bir taraf
memlek~ bir defada mühim tan dağılmakta, diğer taraftan 
miktarda buğday ~leb.Uecekttr. doldurularak kazalara verilmek -
Diğer taraftan bu l\'aptU"lann ha-- tedir. Bu akşama kadar beyanna-

• ~ mulelerile salimen Türkiyeye ge me doldurup verme 1~ kısmen 

B • 1 • k A • k 250 ! le bilmeleri için muharip memle- tamamlanacak ve saat 1 "! ye ka - Rusya Kısa· G·rerk n 1 r e c 1 m e rı an 1 n 1 ketlerle müzakereler cereyan et- dar k~~a~lar beledıye lktl-
!$ 1 tiği söylenmektedir. Türk liman· sat mud~rlu~une ı:e .miktar kar- • 

T • d B •• 3250 lanna geçen hafta 10 bin ton buğ ne istedıklerıni ~~dırecekleniır. 
ersanesın- e ugun day gelmiştir. Bugünlerde daha 'Yarın sabahtan ıtıbaren gerek 

5 bin ton beklenmektedir. halk, gerekse ucuz ekmek kar- Akdeniz Çevresind rp Gemisi Yapılıyor Ucuz ekmek kararından f~i~:i;ö~ı:r~:~~~ka= 
istifade edecekler catır. 

Hareketler Bekleniyo Knllfomfya körfrzindC'ki deYtet ten& nesini ceserlren, Pearl Harbour'da 
ı:aptedilmi~ o!an Japon cep denizaltı !arından birini de görmek fmıatını ele 
r:ec;irmlş bulunuyoruz. 1lr.i lı:l•I tarafından idare edilen bu cemi. içerstn
deki Pearl Harbour haritasının tttı b atılmış olmuı yüzünden alı:sl Jstllca
mcte ııevkedilmi~ ve ana gemiye dö nmclt lmkinsrr bRJ,. cfrlncc lçind~ki 
aulıayla gedikli teslim olrnalt medrcı riyetin~c lı:almıtlıırdır. Japon cep de
ııi:ı:altı!annın esran da böylece ötre nlımiıtlr. 

----------------------~ 
YAZAN: M. ZEKERİYA SERTEL 
evyork, 20 (Başmuharrirl-

mizden, telsizle) - San 
Frnnsiskoya giderken bir de Ka
lüornlya körfezindeki mühim bir 
deniz üssünü ~e buradaki dev -
let tersanesini gezdik. Deniz su
baylan bizi denizçilere has f'a -

mimi bir nezaketle karşıladılar. 
Bavu1lanmrzı istasyondan oto -
mobille kendileri taşıdılar. Bu 
üs ve tersane tabiat itibarile bi
zim Halici biraz andınyord\L De 
niz s'ubaylan klübünde bize öğ
le yemeği ikram ettiler. Tirende 
yemek yemiş olmamıza rağmen 
bu nazik insanları memnun et -
mek için sofraya oturduk. BÜ -
tün subay klüplerinde Y:me~e.r 
çok nefistir. Burada d~ oyl.e ı?1: 
Klüp binası da Şikago dakı gıbı 
güzel, geniş ve deniz ve tersane
ye nazırdır. 

Yemekten sonra tcrsan-e ve 
fabrikalan gezdik. Yanımıza 
matbuat ve xiyaretçilerle temasa 
memur ecnebi dili bilir iki subay 
vermişlerdi. Bu tersanede d~ se
ri usulile çalışılıyordu. Denız su 
baylanndan biri "Her gemi in -
dikçe şampanya şişesi p~tl.a~ 
fıdetinden vaz geçtik, çunku bu 
kadar bol şampanyamız yok.,. 
dedL 
Amerikanın 250 tersanesinde 

3250 harp gemisi yapılmaktadır. 
Aynca hücum botu gibi kü -

çük 11659 tekne inşa halindedir. 
Deniz uçaklan yapımı da ay~a 
bir kaç bini bulmuştur. Denız 
subaylan 1939 da harp başlar 
başlamaz bugünkü gayreUe ~şa
ata başlanmış olmamasına mme
essiftirler. 

* * Bu tersanede Pearl Harbo'da 
ele geçmiş olan Japon cep 

deniz altılanndan biri de karaya 
çekilmiş duruyordu. Bunu da gör 
dük. Bir Havana sigarasına ben
e.iyen bu gemi iki kişi tarafından 
\dare edilmektedir. iki torpil ko
\'ıınile altında intihar ederek bir 
tırhlıyı da beraber 'batırmak ü
tere bir infilak kulesi vardır. Ge 
ıni, ancak küçük cüsseli japonla
tın sığabileceği kadar dardır. 
Aalnız elektrik motörleri ve 
iki makine ile mücehhezdir. tki 
Uskuru birbirinin ucunda olup, 
bir tek gibi görünmekte, fakat 
ayrı ayn dönmektedir. Bu uskur
lar deniz altılarındaki muh -
telif dümenlerin hizmetini gör -
tnekte olduğu için gemide ufki 
dalma tertibatı yoktur. Geminm 
icindc yalnız ve ters basılmış bir 
Pearl Harbour limanı haritası 
bulunmuştur. Bu yanlışlık gemiyi -ra bir tarafa gitmeğe mecbur 
•tmiş, teknenin elektrik kuvveti 

l1if'. De\•amı Sa. ~. Sü. ~ 

M.LAVAL 

Mussolini 
Hitler İle 

. Görüşecek 

Alman Devlet Reisinin 
Lavalle de . . 

Görüşeceği Bil diriliyor 

ltalyadaki Kayna ı m a 
Fransadaki Mukavemet 
Buna Lüzum Gösteriyor 

Beme, 22 <A. A.) - Jtalyada 
ciddi olmağa başlayan kaynaşma 
ve Fransada görülen mukavemet 
yüzünden Hitlerin Mussolini ve 
Laval ile görüşeceği temin edil
mektedir. 

Fransızlar olgun hale 
gelmişler 

Uızan, 22 ( A. A.) - Tribune 
de Lausanne gazetesi ya7.ryor: 

"Mahrumiyetlerin devamından 
usanan Fransızlar ayaklanmnk 
kin olg!Jn hale gelmislerdir. So
nuna kadar muk:\vemetin Fransa 
yı kurtarabileceğine emin bulu -
nan Fransızlarca. bu hal, dnha 
lki yıl evvelinden beri mallım ol 
mu~ bir hakikatti,.. 

1,:§r Devamı Sa. 2, Sü. 7 

Mısırda Vurgunculara 
Meydan Dayağı 

Kahire, 22 (A. A.) - H üklımet 
vurguncular ve muhtekirler için 
alenen kırbaç dayağı cezasını ka· 
bul etmiştir. 

Ankara, 22 (Tan) - Memurlar Bazı semtlerde ekmek daı-lığı 
dan başka geliri mahdut kimse- dün de de'v'bm etmiştir. Vali mua 
lere de ucuz ekmek verilmesi vini Ahmet Kmık icap eden ted
etrafında tedkiklere devam edi- birlerin almma~;ı için Ankara üe 
liyor. Bunlar arasın~a yardım t<-mas etmiş, ofis ve iktisat mü • 
gören asker ailelerinin de buluna d~rlen1e görüşmüştür. Ekmeklik Mısır Cephesinde iki Taraf da Genic Hazırlıklar Yapıyor .. 
cağı söylenmekte ve aynca mu- un miktannın evvelce verılen ~ 

ayyen bir yevmiye ne calışanlara had~e çıkanımas1 bekleniyor. Müttefiklerin 1.!1'ya ve Trablustaki Mihver Kuvvetlerini Bertar 
da ayni yardımm yapılması düşü- Dun akşam fmnlanı yenJdenl · 
nmmeıttedir. un verilmiştir. _ Ederek ltalyaya Yüklenmeleri ihtimalinden Bahsedilmektedir 

Pasifik'te 
Çarpışma 

·Fazlalaıtı 

Japon 1 ara Göre• l 
Amerikalılar 4 Harp 
Gemisi Kaybettiler 

Japonlar da Denizde 1 

Ve Havada Zayiata 
Uğra dalar 

Tokyo, 22 (A. A.) - lyi bir ıa. 
keri kaynaktan haber alındıfrın• 
göre, Salomon adalan civarında ı 
Amerikalıların cepheyi yarmak 
tçin yaptlklan üçüncü teşebbüs 
akiın kalmıştır. 11.k teşrinin 1 in
den beri denizde ve havalarda 
muharebeler son derece şiddetle 
devı;m ediyordu. 

Son alnan haberler, Amerikan 
f"ılosunun yeniden gayet önemli 
kayıplara uğradığını, bu arada 
bir büyük kruvazörün, bir ha!if 
kruvazörün ve henüz 1940 sene
sinde servise girmiş olan Redith 

81ff' Devamı Sa. 2, Sii. 1 
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r ...... TEFRIKAMIZ 
GELİNLİK 

t 

1 

KIZ •• 
Yazan: Kerime Nadir 

Kerime Nadir bu eser 
le idimtd havatımu:m 
e-n h

0

a!l!li&!I bir ~zvuna te 
mas etm•~· kalemini 
ha7ik bir operat.öriin 
neşteri kadar bü)·ük 
bir maharet ve vukuf· 
la hu u-zvun ameliye· 
sinde kullanmağa ınu· 
vaffak olmustur. Ora
da bi7,e vl"rdiği örnek · 
lcr hakiki birer ibret 
levhMmdan başka bir 
şey değildir. 

Yakında 

TAN 
Sütunlarında 

'-·····················./ 

.... ''Pht- Ht1lh 
- Hud11Nıu• 
.. RuSY~Y• ~6'-

dı1n Yolu 

Ankarn, 22 (Radyo gM.etesi)------------
Doğu cephesinde büyük mik1as
ta harekata elverişli beş hafta ka 
dı\I' varsa da bu kısa zaman içine 
mühim taamı,-; harekatını sığdır 
mılk mümkün görülmemektedir. 
Bu vaziyette Alınanlann kış har
bine geçmiş olduklnn hak.landa 
belirmiş olan kanaate inanmak. 
lazımgelir. Alınanların, ordunun 
üçte birini ve yahut yüzde ellisi 
ni cephede bırakarak müte.baki
sini gerilere çekerek istirahate 
terk edeceği 'Ye ordulannı klşm 
yeniden tensik edip 1943 senesi 
ilk bahannda Rusynya karşı yeni 
bir taarruza geçeceği pek ~ 
bir düşünce değildir. 
Bu~a rağmen •Alınan ordulan- •· 

nm teşebbüsü düşmanlara bı:a • 
kanık pasif durumda knlacagıru 
düşünmek te yanlış olur. 
Ş imaU Afrikada ve Mısırda sı

caklann azalması dolayısile bmı- F.ran.sl% lavvdtfeıi ~el; 
dan sonra hakiki harp sahasının Amiral Darlan 
Mısır cephesi olacağı düşünülehi ! 
lir. Almanlam doğudan tasarruf 
edebilecekleri kuıvvetlerin ınü -
hirn bir kısmını ve en az bir ha
va ordusunu yakm şarka intikal 

l~iii~;.~iiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİ--İİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİil ettirerek Süveyşi ele geçirdikten 62r Devamı Sa. Z, Sü. 5 

A. Darlan 
Ansızın 

Dakara Gitti Büyük muharebelere sahne olan ~ark cephesile yeni ve mühim 
hare.katın cereyanı muhteµıel görülen ve Mısır ceph~ini bi:r 

arada g- terir harita 

Berline Göre Almanlar 
Kafkasyada İki. 

1 Garp Çölü 
Üzerinde 

Bir Düello 

--o.ıı-· . 

Vichy, Müttefilclerin 
Rommel'i Yanaan 

Vuracağmı Zanedi~or 

Mühim Mahalli Zabtetti 

Sovyet Tebliğine, Göre Mozdok Cephesinde 
Yeni Alman Taarruzları Püskürtüldü 

Berlin 22 (A. A.) - Alman or-ı man kıtalan şiddetli mevzii taar 
dulan başkuınandanlığının tebliği ruzlar neticesinde düşman tara -
Kafkasyanın garp kısmında Al - fından inatla müdafaa edilen 
man dağ kıt.alan şiddetli yağnwr toprak tabiyeleri ve barikatları 
lara rağmen düşman mevzilerinı zaptetmiş1erdir. Bütün Alman 
yarmağa muvaffak olarak yapı - taarnızlan tayyareler tarafmdan 
lan ev muharebeleri neticesinde şehrin şimal kısmındaki düşm~n 
2 mühim mahalli işgal etmişler- üslerine tevcih edilmiştir. Şehrin 
dir. Cereyan eden son muharebe- şimalinde düşmanın durmadan 
ler esnasında bir Sovyet silahen- yaptığı ı::aşırtma taarruzlart Al -
daz alayı yok edilmiştir. 1200 den man ve Rumen hava kuvvetleri 
fazla esir. 7 top, 127 makineli tarafından bozguna uğratılmıştır. 
tüfek Ye bir çok harp malzemesi Mahnrebe tayyarelerimiz Volganın 
alınmıştır. $arkında, Sovyct hatlar}'lın gerilmn-

Terek'in cenubunda mevzii çar deki muvasalanm yok edi!mesine dt-
pışmalar olmuştur. •ım etmı~terdir. 

Stalingrat muharebesinde At • 62r Devam! Sa. %, sn. 3 

_. a __. 

iki Tar aftan 400 Ka'dar 
U<,$ak Arasanda Hava 

Muharebesi Oldu 

Fransadaki Lorient 
Üssünü Uçankaleler 
Bombard;man Etti 

ÇaCI G~lü Civar1nCf a 
Bu Malisatla Kuvvetler 
TahJİt Ediliyormuı ! 
Londra, 22 (A. A.) - Vichy 

radyosu, Vichy kuvvetleri başku
mandanı amiral Darlan'ın hava 
yolu ile Dakar'a gittiğini bildir. 
mektedir. 

"Akdeniz 1iavza8ırida bir 
hareket mi başlıııor? 

~ndra, 22 CA. A.) - Vichy'de 
Roma 22 (A. A.) _ Jtalyan şimdı hakim olan kanaate göre 

tebliği: 20 ilk teşrinde takriben Afrikanın J?arbinde harekete ~ 
200 düşman ve bir o kadar da çen müttefikler şimalde Fransrz 
Mihver tayyaresinin iştirakiyle müstemlekelerine değil , Libva'da 

mihvere taarruz edeceklerdfr. Se 
Mısır ~phesine yapılan ml.liVnf- k" . 
fakiyetli hava muharebesi esna- ızınci orduya sayıca üstün Ame 
sında ltalyan avcıları 44 ve Al _ rik?n ve muharip Fransa kuvvet 

l d 11 du-şman tay- lerıle tanklar. kamyonlar ve trak 
man avcı an a tö 1 - ı d... - ~ d -
yaresi düşürmüşlerdir. Mihver 1_ r :r. 5!'Y ~ ~gı~hg?[e'cl.1a . go 
hava kuvvetleri 11 tayyare kay - 1:muBn şlaıma ın ~ .c:ı e 1 mış -
b t · 1 rd" tır. ıın r ongun içJl"lde Roınrnel 

c ~ış e ır. . kuvvetlerine yandan taarruz e .. 
Duşmanın başka ?areketlen es debfleceklerdir. Bu takdirde mih 

nasında 2 tayyaremız kaybolmuş. ver kuvvetleri i~in teslim olmak 
ftJff' Devamı Sa. 2, Sü. 6 ~ Devamı Sn. 2, Sü. 5 

t 



LimDEN BET.ER 
...... _ .. · .. " .. . ~ . 

No. 139 

Ölmek! Ben, 1aSJYor muyum? Benim 
1aşamam, ö!ümden beter .. İnsan, bir 
kere olür ve kurtulur. Ben, gulemt. 
yo::ıım: hiç bir ıeyden zevk alamıyo
rum; 611lm ıstıraplıırı geçiriyorum. 
Kumpanyaların uğrndıklan yerleri, 

ırtık b!lfyorum. Kumpanyalarm çoğu 
le hbap oldum. Ne çare ki. Fatmayı 
bu!:ı.mıyorum. 

b kumpanya gelmletl. Konuşuyordu~ 
Bir kıe gilnil, bir kasabadJ idim; 

B ka kumpanyaları soruyordum ve 
f'dtmayı sormak için yol açıyordum: 

- Küçük A!inln heyeti nasıldır? 
- Kend"ne göredir, zararsızdır. 
- Onda, arapca söyliyen bir ar-

ti t var; Fatma. Tanıyor musunuz? 
- Arapça ıolol r söyliyen bir kadın 

" rdı ama, Fatma mıydı ismi bllml. 
)' um. 

Dama ls!m değiştirirler. Onun lc;ln 
mle bu'amazsın, ama o artist, Ali
n c;ıktr, Hafız Mehmette çalışıyor. 

H"Cız Mehmet, eimdi Erzlnc:and:ıdır. 
Durur muyum ben hic;? Tipiyi aıı

vorum, Erzlncana koıayorum Hlftz 
M hmedln kumpanyası orada Faltat, 
~ tına yok. Arapc ıarlnlar s8yliyen. 
A "1m ıımlnde bodur, şişman bir U-

'11 

Hastalanıyorum. Bir han odasmd:ı 
'!!erce yatıyorum Hastalık, beni kor 

1c tuyor. Vllcuttan dilşenıem, kımılda· 
mıvııcak hale rellnıem .• Bu, korkunç 

b r feyl DUoilndUğiim zaman t triyo-

Yazan: MAHMUT YESAR1 

- Hayır! ,,. 
- O ha!dc, affedersiniz. 

siniz. 
Ne kadar bunalmışım yarabbi! Has

tahanedeki hasta kadmın Fatma olmıı.o 
yışına üzülduğüm gibi, bu kadının da 
Fatma olm yı11na üzülilyorum. 

Bu garip bir 1e7 değil mJ? 
Ba, ayni zamanda, beni ürkütllyor. 

Çünkü, herhanıi bir kadın, Fatmnya 
ait bir teyler bilse "Fatma,, olave· 
recek.-

Bir vfliyet merkezinde bd~dlye bah 
çeslnde ııarkı söyllyen kadınlar var. 
Bir tanesi ar pça ıarlnlar söylüyor. 
06zlerim onda. Fatma, tiyatrodan çı• 

kıp ıaza rtremcz mi? 
Garson!a haber gönderiyonım. S'9 

ana bitJnce relc:celc, beraber çılı:acatız. 
Scanı bitti, lıta8m yanıma celdi. Or

tanm uzana, zayıf, az esmer bir taıcl 
Onların oteli mllaaltmlı: 

- Bizim otele ııldelim, dedi 
Yolda. duı:up sordu: 
- Ylyecelı: liteberi almıyacak 

yul 
- Garsonla aldırtırrz. 
- Siz b Urılnlz. 

Otelde, daha oturmadan garsonu ç • 
fırdı: 

- Bak, bey ne emred yor. 
Benim söylememe vakit bırabnadı: 
- Rakı alacaksın. 

(Devamı var) 

Maden Kömürü Ticaret 
Meselesi 

Kontrol 
Mudurluğu 

İsinde 
' 

Edecek 

Lastik 
Tevziatı 

Vali, Ankarada ·Bu 

işi de Halletti 
Gelen habe-1ere gOre, karada bu-

lunan Vali ve BelediyP Reisi LQtfi 
Kırdar taksi otomobill~i lAstik tev-

Bir Kısım Gıda Maddelerinin Fiyatlannda ! zil işini de halletmlşilr. Vallnln Ti-
taret VeltAletinden istihsal ettiği em-

D •• ••kl""k B 1 d y 1 Ş k 1 Al "k 1 re ~re. lftstik tevzii bundan sonra UŞU U GŞ G t. a nız e er e a a 1 VilAyet t.ırafından teşkH edilecek bir 
komisyon tarafmdan yaptlacaktır. Bu 

Yükselme Devam Ediyor hususta vaktiyle emniyet altıncı su
be müdürQnün riyasetinde teşekkül 

eden komisyon esasen lAstiğe ihtiyacı 
bulunan otomobillerln listesini ev
velce tanzim etmiş olduğundan, Va
linin Ankaradan avdetini mOteakıp 

hemen tev-zlata Vilftyetçe başlana
caktır. İlk partide bine yakın ltıstik 
tevzi edileceği tahmin edilmektedir 

Ticaret Vekllliği lstanbul Belediye
sinin kontrol ve mUrnkabe işlerine 
yardnn edilmesini Ticaret MüdürlO
tane emretmiştir. Dilnden itibaren 
bu yolda nıilrak.abelere baılandığın
dan. piyasalardaki satışlarda blraı: te
reddüt gl5r0tmaş, hattA bir ktsım 

maddelerin fiyatları düşmü~ür. Bu 
arada z.-ytlnyağı ve Trabzon yağı, 
fasulye, nohut ve mercimek fiyııtla

nnda kilo başına 5 - 10 kunış ka
dar dilşilklük hasıl olmuı;tur. Knnı

denizden getirilen fasulyelerin bir kıs
mı satılabilmiş, gelen mercimekler 
satılmtyarıık ıırdlveve cekilmlştlr. 

Pirinç geliyor 

Mal sakladığı için Milli 
korunma mahkemesine 

verilenler 
Di.lkkAnmda 72 teneke zeytinyağı. 

bir bucuk çuval pirinç. bir bu(,"Uk çu
val un ve evinde 61 teneke zeytin
yağı, 24 teneke sadeyağ. ı sandık 47 
kilo şeker olrluğu halrle satışa arzet
mlyen Ey{lpte bakkal Lôttı Güneş 

Milli Korunma mahkemesine veril
mletir. 

Ey{lpte bakkal Yani ve Sateyman 
da elinde mevcut ııekerlert satıp ar
ıetmedfği için Ml111 korunma mah
kemesine verflmlştlr. 

Üniversite 2 ikinci 
Teşrinde Açllıyor 
İklnclteşrlnln 2 !net günü Unlver

!:fte konferans salonunda bir fören 
yapılacak ve Üniversite tedrlsatmn 
başlanacaktır. Rektör Cemil Bllsel bir 
açış nutku söyllyecektfr. Bunu mQ
teakıp saat 10 da ilk ders profe!:6r 
Kerim ArTtn tanıfmdan verilecektir. 

_., • J.V • _,,.., ----

Okuyucuların --, 
, ...... • $ikCiyetleri 

* Kalamıtta Dalyan ıokatlında 
oturan adresi bizde aaklı bir o• 
kuyucumuıı: yazıyor: 

"Sokaklardaki llmbaların azal• 
tılma• IOzumlu g8r01mOt olacak 
ki, geçenlerde KalamTı caddesin· 
de geceleri yanan llmbalardan 
bir kıımı tamamlylı kaldırıldı. 
Bir kısmının da yerler! dellfttl· 
rlldl. Bu arada Kalamıı caddeal· 
nln Dalyan ıokı::Oına Hpan ye· 
rlndekl llmba da kaldfnldı. Fa· 
kat daha ileride boatanlann ve 
hali arazinin !SnDndekl bırakıldı. 
Şimdi bu sokakta oturanlar za· 

t ten bozuk olan yollardan ztflrt 
f karanlık ve blnblr mOekDllt ve 

tıattl tetıllke içinde gelip geç• 
mektedlrler. 

Acaba makamı aldf bu Umba· 
lnrın yerini delllstlremez mır 

JI. 

1 
* Beyotılunda HOaeyfnafta ma· 

hallealnde Karaca sokakta 20 nu· 
marada oturan Avni Kaaaı yazı· 

yor: 
"Bir binadan alınan fazla pa· 

ranın iade edllmeıl için 5582 nu· 
maralf istida ile 8.9.9'41 tarihinde 
EmlnlSnO Belediye tahakkuk me· 
murlu!luna mDracaat ettim Oralt 
istidayı bina tahall memur

0

luftuna 
havale etti. istidam tam 13 aydır 
bina tahsil memurundadır, bir 
tOrlO muamele netlcelendlrllme· 
dl. Bu memuru ılklyet için Bele· 
diye heaap itleri mOdDrDnı git· 
tim, o da beni: 
•- Sen bir m•mul'U tlklyetı 

naaıı cUret edıralnf., diye odacı• 
ılyle kapı dıprı etti. Şimdi eo• 
ruyorum, Kimden kime ıekva e• 
-'eyim?,, 

~ ......•......... ,.,,,., 

Pirincin pek yakında ucuzlıyacıığı 

anlaşılmnktndrr. Mısırdan sekiz bin 
ton çeltik gelmektedir. Antalya ve 
Hntoydan da çeltikler yola cıkmı$'ltr. 

MQruıkalAt Vckllllğf günde beş va
ı:on ayrılarak Hatnydan ıehrlmlıe 

reltik getirilmesi lcin emir vermi$tlr. 
fzmlrde bulunan - seksen ton çeltik 
yola çıkmıştır. J3u mnl memurlar koo
P"'"atl!lnP verilecektir. 

Kndık6y0.nde bakkallık eden Zn
haryadls el altından cuvnlt 132 lira
ya şeker satarken yakalanmış ve 
mahkemeye verilmiştir. Zaharyadls 2 
ııy 15 ,ırfln hapse, 25 lira para cezası
na ve 1 ay 21 gfln dOkkAnmı nçamıı
rnıya mahkOm edilmiştir. Aynca Pen
dlkte bııkkal Remzi de fntln fiyatın 
$eker sattığı tein 8 ny hapse, 100 
lira pnnı l"e?:M!Tnıı mııhl<Om Pdilml~r 

İMTİHANA GİRENLER - Bu yıl 
Trp Faknttesine ve eczacı mektebine 
ıılmacak talebenin imtihanı dQn )'8-

orlmıırtır. MOnıcaııt edenlerden 35 kl
tıf liselerde iftlhar levhalanna alındı
~ leln. imtihansız olarak kaydedll
mlştfr. tmtihana 735 talebe lstlrak ~
mlştlr. Bunlardan 80 f eczacıya, 800 Q 

'T'rn Fakilltesine almııcaktır. Mangal 
T.-nlcvada Y ~ i Bir Kömürü 

istasyon Açddı 

· SA.RK CEPHESi dlr. 

1 GLCE GE.LE.M H•BE.AlER 1 
Pasifikte Çarpışma 

Fazlalaştı 

t:1fr Bnştnrafı 1 incide 
Şark cephesinin ıeri kalıın ksmında 

mi.ıh m muharebe olmamı~, faaliyet te
mas krtalannın hareketlerine ve mün
ferit düşman tazyiklerine karlJı yap,. 
lan müdafaaya inhisar etmlstir. 
Marmansk'ın cenubunda tayyareler!. 

miz tarafından Sovyet hava üssüne kar• 
ıı baskm şeklinde yapılan bir taarruı: 
netic:eslnde hasarlar ika editınlıı. yan
gınlar çıkarılmııtır. 

IJ!j9 Baştarafı 1 ine.ide 
01tdl~ uaı.xg au Jqtıqnw 011d.I01 
muhribinin kaybedlldiğini bildir-
m ktedir. 

Gene son haberlere göre, bir 
1 pon kruvazôrU hafif hasara uğ
r mıştır. Hava hareketleri henüz 
a:ona ermemiştir. 

Amerikan tebliği 
Vaşington, 22 (A. A.) Bahriye 

nazırlığı dün akşam aşağıdakı teb 
lıği neşretmiştır: 

Cenup pasüik- Son günlerde 
Salomon adalan çevresindeki duş 
man hareketleri yüzünden Ameri 
kan Meredit ve Obrien muhriple
rı kaybedilmiştir. Obrien muhri
bının bütun murettebatile Mere
dıt, muhribi mürettebatından bü
yük bır kısmının kurtanldığı tah 
min edilmektedir. 

Salomon adnlan şimalinde bü
yük sayıda duşman gemilerinin 
m vcudlyeti bildirilmektedir. Sa
lomon adalarının cenubunda ya -
ka anan küçük düşman deniz bir
liklerine taarruzlar yapılmıştır. 

19 ilk teşrinde öğleden sonra 
Duğlas pike bomba uçaklarımız 

Japonyada Harp 
EsirlertiÇabştırılacak 

Londra, 22 (A.A.) - Tokyo rad
Yosunun bugün blldırdiğinc göre, bo.rp 
esırlerinin Japon sanaylinde kullıuul
rn ı hakkında bir kararname neşre
dflmistir. Fabrikalar, esirlerden işçi 
verilmesini !stiyebllcceklerdr. Bu gi
bi f brlkalar bu esirleri harp esirleri 
kampında bulunanların tabi olduklan 

ynI ş rU r içinde iskan cd cekler ve 
tıesl v('c klerdlr. 

~1üttefiklerin tek cevabı 
Ncv.york, 22 (A.A.) - New-York 

Times g zetcsl, e er Japonlar, harp 
«' ·rıerlne fena muamele etmek teh
d d nl y rine getirecek olurlnrsa ınot-

f rin bun bir tek cevapla mu-
it le edece lcrlnl yazıyor. Bu ce
..,,, kurb nların !sttraplarına nihayet 
~ ıcm J'aponlan yenmek hu
.usunda ısticnl etmek olacak~ 

Guada1canal batısında üç dOsman 
muhribine taarruz etmişlerdir. 
Muhriplerden biri de tnhrip olun 
muştur. 

19 ilk teşrin gecesi ucaklanm1z 
Guadalcanal batısında bir düşman 
kruvazörüne taarruz etmişlerdir. 
Gemiye en az bir bomba isnbct 
etmiştir. Kruvazör hasara uğra -
mıştır. Hareketten durduğu gö -
rülınilştür. 

J aIHJn Tra11ı11la.rı 
Beyrut, 22 (A.A.) - Salomon a

!alatlnda cereyan eden çarpışmıılar 
tmnsmda Amerikan kuvvetleri 16 
rnpon uçaj!ını tahrip etmişlerdir. 

Bir Japon muhribi ve bir kruva
c6rli de ağır olarak hasara uğratıl-

mıştır. • 

Şimali Pasif ik'te 
Alaska cephesi, 22 (A.A.) - Ame

rika bomba uçakları Klska'dakl Ja
pon garnizonu ile bu elvıırda bulunan 
aüşman gemilerine a~ır darbeler ln
airmlşlerdlr. Gertrude Cove'de iki 
düşman muhrlblyle lki yük: gemisi 
batırmışlar ve Troutbny'da başka bir 
y(ik gemisini hasara uğratmt~larda-. 

Cripps Hindistan Umumi 
Valisi Tayin Edilmiş 

Ankara. 22 (Radyo gnzetesl) 
Macar rady<.su Slr Stofford Crlpps'ln 
tngfllz harp kabinesinden a:rnlacntv 
nı yaymıştır, Bu radyoya göre, buna 
sebep Hindlstanda çıkan kanftklıklar 
ve Churchnl fle Cripps'in aralarının 

açılmı, olmasıdır. 

Bu haber başka bir kaynaktan te
yit olunm tnıştır. Belki de ergeç ya
l nlanacaktTr. 
İtalyan radyosu da Hindistan umu

mi vııllslntn azledildiğini, yerine 
Stafford Crlpps'ln geilrileclğln! bil
dirmiştir. 

Müstemlekelerin Müdafaası 
Beyrut, 22 (A.A.) - Paris matba

an, Fransız müstemlekelerinin Atman 
kuvvetleri tarafmdarı müdafaa edilmem 
lerlnl lstemektedir. 

Sovyet ek tebliği 
Moskova, 22 (A,A.) - Öğle üzeri 

neşredl!cn Sovyet tebllfi eki: Stalirı
gradm s!mali garbisinde bir Sovyet 
müfrezesi düşman siperlerine girerek 
düşmanı bir çok kayıplara uğntmıp 
tır 

Simali garbi c:epheslnde topçu düet. 
!olan olmuş ve bir mikdar düşman 
topu tahrip edflmlıtir. Düşman hatla• 
rınrrı ıerlsfne ıokulmı1a muvaffak o
l:ın Sovyet ıatihklm lcıtalan asker tae 
şıyan iki treni yoldan çıkarmııılar ve 
beş şimendifer köprüsünü havaya uçur• 
maşlardır. On ıün içinde Alman!ar 4 
bin maktül vermişlerdir. Mitraly&zler
le ıilllhlandırılmış mühim bir Alman 
grupu Sovyet hatlarına ıirmlş ve bir 
köyde siper almı$ ise de bu tehlike 
bir gec:e taarruzu neUceıinde bertaraf 
ed lmişUr. 

Mozdok cephesinde Sovyet lntatarı 
A 'man!arm elli tankla yaptıkları bir 
kıskaç hareketini boşa çıkarmışlar ve 
Alman tanktan ilk Sov:ret hattına ka
dar gelememlelerdlr. tkı taraf arasın
daki iki buçuk kllometrelik boıı aaha• 
da Alınan plyadcai tarafından yapdan 
bir taarruz muvaffak olamamtıı ve bu 
tPRrnız bu kesimde, g5rilnil,e ıöre, 

bir çılıı:maza aapmrşbr. 

Cenuptan yapılan baskı 
Moskova, 22 (A. A.) - Cepheden 

gelen telgraflan r:!Sre, Tlmoeenko or
duları Stallngrad cenubunda te,eb
bOsü ele alarak, çTplak ovalarda Al
manlan kilometrelerce geri atmışlar
dır. Yağmur devam etmekte ve dilş
man ikmal ve malzeme kollan batak 
lıklara saplanıp kalmaktadır. Stalin
grad çıırpışmnstnm en büyük sava~t 
fki muhruıım tarafın başhca hedefini 
te kn eden münferit kuyulnnn ele 
~eçlrflmcsl için tahkim edilmemi$ ge
niş bozkırlarda cereyan etmektedir. 

Kızıl Ytldız gazetesinin muhabiri 
Almanlenn, Elbruz bölgesinin da~lrk 
oevrelerini mükemmel surette bildik
lerini ve ellerinde harpten evvel bu
ralamu seyyah sıf:ıtlyle gezen harita
cılar tarafından tanzim edilmiş plAn
lar bulundurduklarmt ilAve etmekte-

Yeni Rus tankları 
Stokholm, 22 (A. A,) - Mllitaer 

Vochenblatt gazetesi, Ruslıırm yeni 
tanklar kullıınmıya basladıklannı bil
diriyor. Bunlar ara..~da birçok top
la ııllfıhlı ve 50 den fazla efrat tara
tmdan l~gal edilmiş ,![ayet bQyük e
b,,H:ı tıınklıır ıfa vardır 

Göğüs göğüse muhaı-ebeler 
Berlin, 22 (A.A.) - Ordu abşku

mandanlr~na gelen haberlere g!Sre. 
Alman kıtalan 21 flkteşrlnde de Sta
lingnıd'm ıılmallnde muvaffakıyetli 
m!ldafna muharebeleri yapmışlardır. 
Bnlşevikler, kuvvetli btr topçu haz1T
lığmdan sonra bQy{lk piyade ve ıırhh 
1...-ııvvetlerlnl harbe sokmak suretiyle 
ısaşn1mıı tanrruzlermı trkrar etmiş
lerdir DOıımıın kuvvetlerini dnr bir 
c:aha~ toolamak suretivle ilk Alman 
ufma sokum1va muvaffak olmuştur. 
Fnkat bu krmıf muvnffııkTYettım lı
tlfııde etmeden evvel düşman Alman 
mukabelesinin tesirlerini görmfü;t\lr 
ı\yni 1..amanda di~er mubarebe kesim 
terine sokulmuş nlan Bolscvlkler de 
aöıtas gl'\JWse muharebelerde yok e
dilmek suretiyle bnslıcn Alman hat
tında aÇTlmı• olan ıedlk tamamen ka
.,!'ltılm1'tır. N('fsl SUıllngrad'da şehrin 
c;!malinde temizlik hareketleri devıım 
rtmlştir. Bircok mevzOcrln, 'blokhavı 
lnnn ve barikntlarm zııntt netlccsln
dt' Cf""'lıe tıı!:l'tfb ('rlilml<dir. 

18 saatte nltı taarruz 
Moskova. 22 ( A.A.) - "Rl'tttf'r": 

Alm;:nlar, son 48 ıaııt ı:arfındıı Sta
Hnıradm sanan bölı:eslnde alh btıvülr 
tııarnız ytıtımnılar ve bu ta3rruzlanr
her birinde 30 tank Vf' 2 bin asker 
lm1uncJunmıs1ant ı!a mBsbe+ h!c bir 
n~ke eldi' ,.d~emlslerdJr Alm:\nl:ır 
hfr ktte daha hatlıınnt tanz;me ve Dor-
1'1rııet!nden R'elecelr talrflv .. 1ert belıı:l.-.. 
nrlvt" mec'htır o1mu!l111rdrr Bu falcvlv.-. 
ll'r Sr.ıvvl'tl,.tin slml'l ve bati slmal l!r 
trtrnmet'nde ~trldt! daha fazla tıır.yfk 
vıı.ptıklan höll\'f'den r:f'ccrelıı: ıtelttelrlir 
A'man!ar cmup va1'M1ılrm<!a şlddetlt. 
mukavemet ıı;Örml'kt'°dfrler. 

'talyan Krala 
Ağır Hasta 

Nevyorlıı:, 22 (A.A.) - Bem'den 
New-Yorlı: Tlmes'e gönder!Jen bir tel• 
grafıı gl5re, İtalyan kralı V1ctor Ema
r.uel'in Sanrossore sarayında aiır ha .. 
ta oldufUn bildirilmektedir. Kralm 
müdavi <!oktoru ~arsamba gGnil 15f!e 
vakti :ranrndnld dört mütehassııla Ro
m:u!an ayn1mışt1r Veliaht ı>rentıln bir 
bomba 11çaiı ile Sanrossorc'ye rittltl 
e5vlenmelıı:kdtr. 

A. Darlan 
Dakara 

Ansızın 

Gitti 
~ Baştarafı l incide 

tan veya tekrar vapurlara bine -
reke uzaklaşmaktan başka çare 
kalmayacaktır. Yapılan tahmirılP. 
re göre bu vziyet karşısında Fran 
stz şimal Afrlk8S1 muharip Fran
sızlara iltihak edecek, İngiliz filo 
su bir hamlede Akdenizi temizll
vecek ve ikinci cephe avnıpanrn 
cenubunda kurulacaktır. 

Dakarda okunan mesaj 
Vlchy, 22 ( A.A.) - Darlan, Dabr 

r3dyosunda Petafn'ln aııafldaki me11a• 
iını okumuştur: 

Bugiln size karo yent te1tdtt1er neri 
ı;!irülmelıı:tedlı-. Bu tehıfült.rln hlcbtr 
hahanesj olmadrıtmı siz herkt'!lten fyi 
bilirsiniz. Gayet hak!ı bir gururla !HV" 

lerim ki, en atu gtlçlükterc ra!me" 
hez!metimiıdenberi 'Frans11nm vt.rd!i 
o:ör.den dönülmemtşttr. f sdlıı:balde de 
hu ı;özden dl5nUlmtveceilne dair !lı:I" 
teminat veririm. Her ttır1il taarnızn 
oıi:ı: 1940 EvlOJnndelıı:i mulıı:abel,.ılt! lm• 
111n:ıcaksm11: Nlc:e Franst7.ın müdafaa
!':ına ve lnklsafına hayatlannı vakfrt· 
tikleri Dakar, aramızdn1d mesafeyıo 
'"llitmf!n lı,.r giln kalplerimize daha yar 
!aşmalrtathı:: 

D 

' Mussoffni Hitlerle 
qj;rü,ecel< 

Baştarafı 1 melde 
Vaşincton, 22 (A.A.) - Gaı:etecilef 

\oplantmnda Haıt demiıtır Jdı 
Lavalln Hitler lehindeki bl!ttın tia 

reketleri bizzat Hitler cı"bl talı:bih 

ilıttelı:Ur. Alenf beyanat ite eltınlı:deıt 
reldıği kadar Hitlercfllfin her aafba· 
cm.a rasgeldifimlz her yerde mukav 
met ettik ve Fransız mltletlne, bu 
ıeti bu kadar bUyüten bUy(lk ideallerl 
htırriyet fikirlerini ve hallr m6eaaeseı 
ferin~ idame etmesi için milmkiin ol 
her türlü teşvikleri yaptık. Blr ka 
hafta evvel Fransadan A!manyaya g8 
aerilen işcner hakktnda banlan Al 
manyaya göndermek ve orada çalılftllıl 
ta mec:bur etmek, onlara bir esar 
tııhmll etmekten başlıca bir ııey olm 
1ıfını ve bu ıınrtlar altmda Alman 
dl harp esiri ııfatiyle bn!unmanın 
!ıa az haysiyet 1nnct bir nzfyct o 
dufanu söylemiştim. Çilnlıı:tl 'Pran 
m!lletinln bu fşçflerJn esirlikten dah 
etır ııartlar atımda bulunacak1anrt 
kani olduıtundan emlnd1m Laval'tn ta 
mil etmlve uırastı!t bu sartlara br 
Fransız mltıetinin uyanık bu'unclu 
rıe dair Fransanın her tarafındıı em 
,.ett'r belirme<ıi cesaret verici Mr se 
nlr Almanvııı'lıı 'Fransız amel~fn,. vii 
ı,.tilmek istenilen esaret servts.l büy 
"'~ ,,...,.ı."ı,.ı ..... .,...,",ı .... _.rchr 

ııııvnalan tonlulukların., aihr caP 
homba'arla mfiessir surette taarnız t 
-ııl!!lerdir Tayyarcler0 miz dün gPet' f 
<rllterenJn sartondakt a&tteri hedefle 
bnmbalamııılardır 
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Yazan: M. ANTEN 

lrincltcşrin ayı bitmek üzeredir. 

Fakat ıark cephealnde mtıhsüs 
blr değlsikl!k o!mamıştır. 

Stalingrat dayanıyor. Şehrin şlma1J 
tarbisinde vru:iyet Sovyetler için dd· 
di bir mahiyet almışsa da eehrln ya. 
krnda düşecc(tlne dair blr alamet yok• 
tur. En kesif bir top ve bomba yai
llturu altında büyük kısmı bir harabe 
h:ıline gclml;, olan Statingrat müdafi• 
lcrJnin gösterd!klcrl insan kudretinin 
fevkindeki mukavemet ve kahramanlık 
hUtün dilnyayı hayran bırakmıstır. 

Bir Londra telgrafına ~re Ameri
kalılar Sovyet Rusyaya, Rooseve!t'ln 
•e bir çok Amerikan ricalinin imzala
rtnr taşıyan ve ıu cümleleri ihtiva ~ 
den bir şükran meso.jı cöndermisler
dir: "Sb:in cesurane mukavemetiniz, 
tllah imali itin bize vakit kazandır
ıtı~tır. Biz Amerikalılar, müttefiki
iliz olmakla iftihar ediyoruz ... 

Timoçenko, A!man Ot'dulannın sol 
tenahına tarıı yeni bir tmırnıza seç. 
l?ılştir. 

Grosny kesiminde te ebbtls SOVYet• 
''rln elindedir. Şimali garbt Kafkasya• 
da ise Almanl:ır Tuapse'yi :r.:aptetmC"k 
için efmdlye kadar müsbet netice ver-
lhlren gayretler sarfetmektcdirler. 

S'ovyetler Katinin 've İlmen rötn ke
ıinılerlnde büyük kuvveUer tahıit t'l• 

l?ıişlerdir. Alman p1kc tayyareleri bun. 
ları daitıtmak için 'büyük gayret!er 
•arfediyorlar. Sovyetlerin Lenlngradı 
l?ıııhasnradan lı:tlrtannak içln taarruz
lar hazırladıklnrı :r.:annedilmektedir. 

Öyle ı:örillfiyor ki Almanlar blltlln 
tayretlerine ralmen geçe:ı sene oldu• 
b gibi bu sene de ıark cephesinde 
lı:ızılord!lyu lmluı etme:.., hiç olmazsa 
ciddi bir mııkııvemet ve taarruz un
tı:ıra olmaktan çıkımruıktan ibaret olan 
lo:at'i bedcf!erine varamıyacaklan gibi 
~afkas petrollerini de el'crine geçire" 
t:ıl:vecekler, Karadenlıe de 1:ik.im ol!!• 
l'tı.tyacaklardır. Ve Alman ordusu kışı 
&'ecen ııene olduğu gibi, çok cllç ııartlar 
itinde -daha yorgun bir halde Rus step. 
1erlnde geçirmek zorunda kabcaktır. 
'le Pek mulıtemeldir ki, Sovyetler kıs 
1~n hazırlamış olduk'an ihtiyat kuv• 

• ,.etlerle, gecen senekinden dab müer 
•'r bir tnrroza eeçec klerdir. 

Pıık.;ıt 1 tliye k ıt:ır AlM'tn h:ırp 
llıakt"leslnirt-'bfitiln y{lkllnO lnn: baır• 
n;ı tııın'Vt'ln Sovy,. lerln, taarnu:i b!r 
ltndret haline gelmeleri için Anl'.':lo -
Sıııtsonların artık müı'lafan stratei"sin
ı!en tnarnu: stratejiaine geçmeleri icap 
P "1ektedlr. -
~ . 
~muts'un Nutku 

Dun İnglJlz Avam ve Lordlar kama
ra'Tnın müşterek toplııntısmda bir nu• 
tıık veren Cenubi Afrika başvek·~ 
l'ıılittefikler için bıırbin müdafaa saf
hasının bltfp taarruz safhasının basla· 
dıibnı söylemiııtir. Mareşal Smuts'un 
be:vanatının en esuh noktalarını fU 
•12retle hüllsn edeblliri:z: 

"Taarruza geçme'!t saati çatdıfı za
bıarı daha fyl huırlanmnk için belde
ltıek bir delilfktJr. Biz bunu yapmrya• 
tafız. Mihvercller, bizim 1$lmize ya
tıltnıı olan fiç büyük bata i11lemlş!er-
6lr: 1) Alman ordulannrn Londra Yf!
tlııe Parlse dofm gitmeleri~ 2) Sov
~et Rusyaya karşı taarruz: 3) Jaııon· 
«ırnı Pearl _ Harbour baskını neticesi 
lııııerlkanm fiilen harbe iştiraki. Sov• 
~:t rnukavemeti yalnız Hit!Cl"i deill 
uııtsn dünyayı hayrette bırakmrıtır. 
liitlerin ikıbeU Napoleon'un rlcalin
:cıı daha feci olacaktır. Japonya i~ln 
:~et saati çalmak iizeredlr. Biz 

~llndJ Mlhverdlerln harbin l!k ı:amall" 
~ ?Jndakt vaziyetlerinde bulunuyoruz. 
ıtkat uyuşturucu bir nikbinliğe kapıı

~aınahdır. Miicadelc sona yaklastıkca 
1_ ha zalimane bir şekil alae:ıktır. İki 
'ttaf d:ı bütün kuvvetlerini bazırla

~aıtıaktadrr. Sulha geçen seferkinden 
'Glha iYI hazır!::ınmı:ı olarak yaklaşryo. 
tuz. Bütün milletler için hak ve adalet 
tıaatanna dayanan bir dünya yarata• 
~f:tz, Hitlerln yC'tıl nizamı, mllyon
\ı rca insnnm gl5z yaşlan. kanı ve ıs• 
ı.:tarıtarlyle yazılmış btr kat!iam, ta
oqlı:lriim ve esaret rdimidlr.., 

'° tı'ltrıı:ıuz gazeteleri 40 sene evvel ln
~ tereye knrııt kahramanca harp eden 
~ eeçen harpte olduliu gthl bu harp. 
t de insanlık n hürriyet davasının 

1;r~ fçin çalış n Smuts'un nutkunun. 
lZltertn fngllterenln zafım ve tcreddt 
~$ oldufu hnklnndakl 1ıldiatarma 
~lı bir ccvııp teşkil ettiğin yazmaJtı. 
"ll~trlıır. 

~==============~ 
S Şehir Tiy&trosu dram kısmı 

!Ult 20,30 da KIŞ MASALI 

'KOMEDl KISI 
YALANCI 

h l(A'Yıp: 22/9/935 senesinde lstan-
7~1 erk k Usesl,nden alınış olduğum 
\' 9a1 numaralı diplomamı kaybettim. 
,i1stnı nbcnltmdan csldslnln h{lk-

Joktur \88 K il 

.~a unlar 
ihi!Jaçlara 

001Harbin Doğurduğu 
duralı n ~arip Meseleler 

Türk Kooperatifçiliğinin Terakki ve inkişafı için Y eeyeni 

Bir Milli Kanun Vaz'ı Ve Bu Olmazsa lsviçre Kanunundaki 

Bu Bahsin Tercümesi, Yahut Ticaret Kanunumuzun 

Maddelerinin Tadili Lazımdır Bu Bahse Temas Eden 
f svfçreden medeni ve borçlar kanun· 

larım tercüme ederek kabul etti• r- Yazan: -
ğimiz vakit, aceleden olacak, koopera· ı 1 
tlnere ait olnn hUküm ve maı'ldelerJ Suphİ U İ l 1 
her nasrlsa, unuttuk. Çunkü İsvlc;re 

borçlar kanununun bir kısmı uirketlC'T• ··---------------:1 
den ve ezcilmle kooperatif şirketlerln· / 
den bahsediyordu. İşte bu borçlar ka• 
nununun tamamiyetin! kabu! etmedi· 
ğim!z için bugün kooperatifler h~kkın
da ihtiyacımıza uygun kanun hliklim· 
terine malik bulunmuyoruz. 

Bunun sebebi şudur: Ticaret k~nu• 
numuzun sirketler bahsinde koopera
tiflerden de zaten bahis vardı ve artık 
o hükümleri bırakıp yeni hükümler 
kabul etmek münasip cörntmemlşti. 

Fakat mademlı:i İsviçre medeni ve borç 
lar kanunlarını alıyorduk, bari tama· 
mlyle kabul edeydik, Eğer bunları t:• 
mamiyle kabul etseydik bütiln şirket• 
?ere mahsus hülcümlcriml:ı: de ııynl 

hukuki doktrini takip etmiş alacakla• 
rından kanuni mevzırntnnız daha timi 
ıve daha mütecanis olurdu. 

Bugün ise ticaret kanunumu7. ile 
borçlar kanunumuz arasında pek çok 
mütenakıs hOkümlcr bulunmaktadır. 

Adliye Vekllllf.i senelerdenberi bu te• 
:r.atları kaldırmak için hukukçulardan 
mlir('kkep komisyonlar knrmaktadır. 
Herhalde şimdiye kadar bu kombıyon· 
!ar vazifelerini blUrip raporlannı ver• 
mişlerdir. Fııkat henüz Adliye Vekil• 
!iği Büyük Millet Meclisine borc;lnr 
ve ticaret kannnlıınnm birbirine t'l'tU• 

balif olan mııddel,.rinln tadil ve tııla
br hakkmda bir kanun lblhaııt ver
memlstlr. 

dol)ru del:illdlr. Kooperatif borcunu 
8demek lstemlyenlerin bir ıijlınak 
yeri olmamalıdır. 

* * ı~e ticaret kanunumuzun bu mad
delerinin tadil ve ıslahı !hım-

geldiği gibl ayrıca ıu meselelere dair 
de yeni maddeler knvmarun faydası 

nıuhakkak o!acaktır. 

1 - Kooperatif Onvanını kanun 
himaye etmelidir. BugDn ise her 
bakkal dUkkllnına kooperatif Is· 
mini koyııblllyor ve bu suretle hal
kın kooperatiflere olıın itimadı eu· 
listimal edllmlt bulunuyor. 
2 - Kooperatif tube açamıımah· 
dır. Olsa olsa mUatakll kooperatif. 
ler kurulrnnııına gayret edilip, ııon· 
ra bir federasyon ve daha sonra da 
bir konfederasyon vUcude getiril· 
melidir. 
3 - Kooperatif rnUesseseat pat· 
ronluk edemlyeceölnden, mUthh· 
demlerini mutlaka kendlıılne ortak 
etmlye mecbur edllmelldlr. 
4 - Kooperatlfçlllk gayesinin ya· 
riıır lktlsadf lıe 15b0r yarıaı la iç· 
timat olduğundan, mutlaka ortak· 
lann ıırhhat ve kOltDrO.,e sigorta 
ve tekaDdlyeılne urfedllmek Oze· 
re tahsisat ayrılması prt kotul· 
malıdır. Hükilmet bu lçtlmat yar· 

BOGAZ 

dımı her vakit murakabe etmeli· 
dlr. 
6 - Her kooperatife hl9 olmaır.U 
bir mlltehasaııı mOdDr veya me· 
mur bulundurması ıart koıulma· 
it dır. 

* * a..ıasılı Türk kooperatifçiliğinin sü-
ratle terakki ve inkişafı için yep 

yeni bir milli kanun vaz'ı ve bu ol
mazsa hemen İsviçre borçlar kanunun· 
d?ki kooperatif !\İrketlere d:ılr olan 
bahsin tercüme ve kebnlii ve btı da o!• 
mazı52 bari mevcut ticaret kanunumu• 
ı:un yukardP bah!letti~lmiz bazı m1Jct 
delerinin ta..Ul ve tıı,.h lhi ile aynca b:r 
takın: maddelerin de !Uivesl için bir 
kırar verilmesi zamanı celmis ve h:ıf• 
t~ geçmiş bulunuyor. 

Tekrar edeıJm: Bugün elde mevcut 
olan kanuni hilkümler ile biç bir Is 
görülemez ve memleketimize pek fay 
nah o!an bu yenJ ıktıs;:ıdi ve içtimai ni
:ı-am tatbik edilemez Bugün sermııye 
tedarik etmekten flclz olan. linvanı hi• 
m:ıyc ed"lm.-ven. mlitehnsııTslıır balun· 
durup ortaklarınm meslf"ki kültür ve 
malOmııUarını aT'ttrrmıyan ve yalnız 
tiçarl kir pl!'şlnden knş:1n koop.-r:ıtır• 

terimizden hiç bir fııvıln huııt olm11vnr 
İste blitün bu cihetll'rin bir s::ınt ev

vel tanzimi i!e memleketimlzd,. koo
neratifçiliğin fnklqafın3 vol ve imldi., 
vl'rflmeıılnl hülrl\.,, .. ttml•'1"rı beklemek 
hııkkımız ve vazifemizdir (1) 

( ı) Suı:ıbi Nurl ll~r{ - Koprat!ırlcr 2 ci 
tabı (1941\ t 

1 LA 1 ••• ı 

Milan'da Umumi Meydanlarda 
Hasat Y apllmaya Başlandı 

ltıı!yanı.n Milan şehri, • geçen seneki Buğday kemale geldiği için yalcmda 
SS hın metre murabbaını karşı blc;ile'cektJr. Bu sene en iyi buğday bü

bu sene 569 bin metre murabbaı yerin vüıc Klise meydanında yetişmiştir 
ekilmesiyle şehirlerde yapılan zlraatte Millnı!nn ııonra, bayle parklarında . 
bUtDn rekorları kırmıstır. Bu sene se- m('ydıınlarında ziraat yapan BrUksel 
hirde ek!lmedik bir karı~ yer kalma-
mıştır. YC"Sil sahalar, oyun yerleri •!ah şehridir. Fakat f)rada valnıı patates 
her taraf sürülmüş ve bunun 365 bin ~ilmiştir. Leopold parlnnın cimen1

1 

metre murabhaına buğday, otuz bes yamaçları. mebusan meoclisl ormanı gf· 
bin metre murabbaınn mısır, yüz on b: r;enlıı sahalar binlerce kıs1m'ara 
hin metre murahbaına ayçiçelti vesalr aynlarak bahçıvanlar cemiyeti aıası t.2• 

vağ!ı nebatlar ekilmiştir rafından ekilmiştir. 

Amerikada idama Mahkum 
Edilecek Olan Yüksek Btnalar 

arp, Amerilcl mimarisini altüst & deltll · diyor; ı:!rı Amerlkah!ıır bir evi!" 
divor. Gökyüzüne tırmRnan bl• 

nalar yok olm•va mııhtnlm l'Ötlmls1f'r• 
dir. Artık ne Nevvorkta, nr de Am.-· 
rikanın hıışk .. ~.-hi~lPri""il" bnvı,. hlnP• 
l:ır vapılmıv11caktır Mütehıırsı~lıır f;. 
klrll!'rinl o;Övlemlo:ll'T ve ~11zn'"''"' d .. 

"yük~ek binalıır nmum1 b!r tehllke~ir. 
dlve bağırmışlardır. Hıılclkııten h:ıvl\ 

hlicumond~ ~O kattan yuvarlanmak bil 
vük trhlikedir 

"innunıı kadar d .. vam eden bir inııııa+ 

olacafı fikrinden v:ı:rgl'C"ml'lidirler 

J.J~rııten ~onra yıpılaC"ak hlnalar ııa-

ha''v" mal n1aıı kaim Vf" yığlarr: duvarlı 
olmıvııc.,ktrr Onl~rı .. .-ntrt;k mıddell'r• 
le daha mukııvl'ml"t•l7. daha hııfif vıı· 

'"'•rafız Bu suret!~ rıek az ı:nmaıı zar• 
fında onları itnaJ etmek. ymne lroyw 

mak ve yerinden kaldrrmıık mfimkiln 
olacakbr." 

Büyük bir Ncvyork gazeteııJ de ,öv• 
Başkaca, ağır kalibrede bir bomba 

bovlc yiilcsek bir binaya düşerse onu 
toı>rnkln yer eder. it' sövliiyor, 
Amerikanın "Alamod" mimarı Har- "İstikbalin ııillhları hava bombala-

vey Vi'ey: rıdır, En mükemmel bombalara malik 
- Eğer devamlı otursa derıı fena •t)lan millet dünvavııı hlkim olacaktır . 

Harp Tavyareleri Milvonerler 
Filosu iş Başına Geçti! •• 

'r milyon kilo:netre uçuş yapmak böylelikle milyon!ıırca kilometre ya-
suretlv!e civil tayvaredliğln nanlar mevcuttur. Hattft. Almanyad "! 

"milyonerleri" olduğu cibi harp tayva- kumandan Pıitzel'in bininci uzak kC!" 

rec'liflnin de bombardıman, keıılf tay. ~f vazifesini yapan ve harbin ba"m
y:areleriyle ve muazram mesafeler b- ıhınberı b\r mllvon üc yüz bin k'lo
tetml"k suretiyle "ll"Jlyonerler" ı var• melre mesafe kateden bir "milyoner

Alman, İngiliz tayyarecileri arasındıt ltT filoeu" vardır 

Üniformah 
Japonya'da 

Kadınlar 

Taammüm 
Ş;mdi 

Ed~yor 
Bu teehhllrden faydadan ziyade zi• 

yan c;ıktıfı muh:ıkkoktır. Hukuk fa
kültelerinde profesörler şu .iki kanunun 
birbirine muhalif olan maddelerini ve 
bundan c;ıknn zararları talebelerine her 
sene okutuyorlar, Hukuk mecmuaları 
da br. meseleler hakkında şimdiye ka• 
dar pek çok Umt makaleler nesrederek 
bütün hukukçular Uc vazli kanunumu• 

İnsanın bofaıı, burundan gelerek rundan, hazan aiııdan gelirler. Bula• f Harbin ilanındanberi bir çok Japon 
akdğerlere glden hava yoliylc, ağız- şık hastalıkların bir c;oğu boğaz ağrı- kadınları bir sivnkta ünlformııı 
dan gelerek mideye giden yemek ve siyle başlar, ondan sonra, yani mild • ıtiymişlerdlr. Bu hareket Jnpon hü
içmek yolunun blrleııllklerl yerde bu• .laa uzuv!arını yendikten sonra vücude kflmetinln bir kumaş jktısndı yapma
lunduğundan, burası, iki büyük cadde" y:ıvıhrlar. ı;;ını temin etmektedir Üniforma biri 

:neraaim, biri ~ündellk, biri de çalı~· 

ma kıyaf~t! olmak Ü1:ere 3 tip üzerinı:
dfr.Terakkln!n bu uferi Japon soltakl:ı 
nnı ne:ıelendircn renkli ldmonolan, u• 
zun irıek kuşakları aratmryor mu? 

zu tenvir ettiler. 

Artık iş Vcl:illik ile MccUsln him
metine kaldı. 

ea ikinci umumi bar'bin doğurduğu 
müthl5 fktısadi ve içtimai buh

ranlar her memleketi berbat cderkl'n 
kurtulu~ çaresinin kooperatifçilikte 
olduğunu artık herkes anlamış ol ı\u. 
Bu kooperatifçilik ihtiyacı her yerde 
bissedl!miı ve herlt,.s döT't el ile yet' yer 
kooperatif sirketleri kurmıya başla-

mıştır. 

Bb:de de son :r:amanlarda bu ihti
yacın teslriyledir ki hemen her vHA
yett~ bfr koopernUfçlllk hareketi cö· 

rünmiye başladı. 

n\n birleetiklerl dört yol ağzı gibi, pek 
öneı:rJi bir uzuvdur ••. Bu uzvun bir ew 

hcmmlyeti de kulııktan boğaza bir yol 
açılmış olmasıdır. Kulaktan boğıızn ge-
len bu yolun bo!az tarafındaki ucu, 
pek küçük çocuklarda kapaksız oldu• 
ğu:ıdan boğazda basrl olan herhangi 
bir llUhap çocuğun kulağına bulaşır. 

Dllsizllğln sebebi çok defa, kUçüclik 
çocuğun boğazındaki l!tlh3hm kulağyna 
bulasarak kulaktaki isitmck duygusunu 
körletmesidir: 1şltemiyen çocuk söz 
~iiylemesinl de öğrenemez .• 

Boğaz, hem burundan, hem dızdan 
gelecek mikropların geçecekleri dört 
yol ağn gibi yer oldıığundan, bota-
11n kenarında, mikroplara karşı vücu
ıfü müdafaa edecek bademcikler ve 
lemfa bezleri vardır. Bunlar iyice ıe

Fakat tlearet kanunumuzun yinnt ~ şekkül ettikten sonra, vücudü mikror• 
ki tt)!\ddeslni işgal eden kooperatife;'• tara lı:arşı haylice müdafaa edcr'er 
life d;ıir olan hükümler ciddi ve ameli Mikroplar, mlldafaa kaleleri demek oo 
bir iı cörmiye mUsalt deflldlr. Her lan o uzuvlan mağlQp edemedikçe bas• 
hUınli niyet, her m:ıkul teşebbils ni• talık hasıl edemezler. 
hayet bu kanunun gnyrl ameli büküm• Fıkat, boğazm kenarlarmdaki bu 
lcri karşısında eriyip duruyor. mildafaa kaleleri, çocuk doğduktan 

Fakat boğaz nvrılarına ebep olan 

mikroplar vücudtin içcrsınden de ge
Urler O mikroplar, başka vakitler de. 
vüt.udün içenlnde hiç zorar vermeden 
ya~adıkları halde, herh'lnıd bir sehep 
tesiriyle vücudun müdofı;ıası zayıfla

yınca, onlar da lşleritıl Hıtırlar, o 
vakit boğaz ağrısı meyd na çıkar 

Geçen gün de yazdığım gibi, soltuk 
vücudün müdafaasmt"zayıflatan sebep
!C'rin başında gelir Çocuklar diş çı
kıınrken, mideleri bozulduğu vakit. 
kız çocuklar biraz d~ha büvüylip o 
m11nyy!:"ll günler başladığı vakit, vüı:v• 
dün müdafaası vlne ıııvıflıı.r. Bundan 
dolayı öyle hı>llerde boğnz bnstalıkları 
dııha çok ıtörUlür. 

ı~~~~FRt I 
EMINÖNO YERLİ AS SUEESH.DEN: 
P T~f!men !rtt!ur.et oğlu Haaan Catlavau 

(517681 hanci ıubede kayıtlı i c b ırat veya 
r:ıcktupla ıu!>cmlie blldlrmelui ve P. ul:nen 
Hasan oilu Nureddın Erc!il (92!1-C-74) ln ıu• 
be:miıc müracaatı.. 

Eğer memleketimizde kooperatifçi- &onra ancak bir yaşım tamamlıyacığı 
!Jğin hakikaten ve cidden inkişafını iır v3kit teşekkül etm!ye başlar. Çocuk ik• , 
tiyorııak her 3eyden önce kanunumuzu yaşmın içindeyken o müdafaa uzuv'arı 1 

tadil ve mlah ede!lm veya yeniden bir tamarnlanırlar, bült\ğ yaşına kadar ÖY• 

kanun yapalım veyahut İsviçre borç. lece devam ederler. On altı yaşından 

SiNEMASINDA 

.KAY FRANCIS lar kanunundan henüz almamış oldu• sonra küçülmiye ooslarlar. 
Yüksek ~anııt lmdretilc ğumuz kooperatirçU!k ba~slni yine RY• Boğazm cerlslndelı:i mildafaa uzuv-

nen tercüme ve kabul edelim. 1 larmın bu suretle seyretmesinden ıu l\1İLDRED COLES 
' a,. JI. neUce çıkar: Bofnz hastalıkları bir 

yaşına kadar çocuklarda pek nadir gö
rülür. İki yaşında çocuklarda çoğalmı• 
ya baş!ar ve yedi yaşına kadar gittikçe 
ıırtar. On altı yaşına kadar azalır. d~ .. 
ha sonra yine pek nadir olarak gö

zarif ,.e masum giizelliğilc 

Bugünkü ticaret kanunumu:r:un koc-. 
peratifçillğe aft olan maddelt:ri· 

nin hiç olmazsa llcllen tadil ve tashihi 
İCJlP edenlerini kısaca buraya yazarak 
t!lkahlann tetkklne arzedeblllrlz: 

M. 478 - Kooperatifin tefklll ve 
tasdiki için fazla formalite var, 
Noterin tasillklyle bl5yle bir ılrket 
kurulup hemen tvc baıhyabllme· 

ildir. 
M 480 - Kooperatlfçıtlk bir tlc•-
ret iti olmadıl!ı için, ktr etmesi 
mevzuu bahıolamaz ve hele or
taklıkta klir ve Rlıturn dal!ıtıla
maz Hasılat ılrkette kalır, fçtlmaf 
ve lktlsadl tılere urfedlllr ve bir 
kısmt da ınuamelelerlne g<lre her 
ortaOın hesııbı cartalne kııydedlllr. 
Her kooperatifte mutlaka mDteset. 
alt meaullyet olamaz. Bu yalnn 
kredi kooperatlflel'I için mecburi 
olmalıdır. 
M 482 - Kanun her ortal!ın an· 
cak azamt bet yOz liralık hlsaeıl 
olabllece~lnl emrediyor. Fakı:ıt bu 
kadar az para ile hiçbir ı, g8rD · 
lemlyeeefllnden. her ortaOrrı ıatın 
alabllecel!I hissenin mlk1ar1nı ıer· 
beat bırakmak daha doğrudur. Za · 
ten her ortal!ın bir tek reyi ola· 
cal!ından, çok hlssellnln a:ıı hl11e· 
llye tahakkOm etmeılnden katlyen 
korkulamıız. 

M. 698 - Kooperatifi himaye I· 
çfn kanun alacaklı O~UncO ph••· 
ıarın hJkkını tılıto .. yıyor. Bu ke 

rülür. 
Boi!a:ır ağrısı, o müd:ıfaa urnvlnrmın 

mikroplarla eavn m:ılıırı demektir. Bu• 
na sC"bep olan mikroplar çok defa hu-

filmini canlandırıp 
vasatrvorlar 

KADIN ENTRiKALARI 
Büyük bir ihtiras ve n~k 

~u::zıım• romanıdır 

-RAŞIT RIZA TiYATROSU_. 
HALiDE PiŞKiN BERABER 

KADİKÖY S Ü R E Y Y A SfNE:MASİNDA 

·ısoN TEMSiLi 
HU AKŞAM 

llOBST 1 L 
Vodvil - 3 - Perde 

~, _____ ,...,._N!I Yazon: !ffahmut YeRnri B!!l!l!ll!!,,. 

TAKS. 
ZEYNEBİN ASKI , 

Daha Bir Kac ,_ .................................... -

Hes 
Ziyaret ül 

ki eleri Serq•sinde 
a la SayE ;yor ar 

ransrz zenaat müzesi pek ıe~mı: mekti. Bunun fç.in r.ltı sene mütemad:• 
• bir mlio:ssesedir. Orııdıı harfkıt ven çahsmak icaıı ettlği ic!n genç I· 

denecek derecede bir çok esk' mıık;ne- llm bu arzusuna muvaHak olnmıımrs 

ler kollekslyonlıın vardır. Bu 11.letll'r! Pa.,kıılrn babııııma bıı A!eti kullanın:ık 

gördükçe in .. an kendisini mevcut ol• naııip olmamıştır. 

mıyan bir ~lhirbaıın ev\nde sanır. Za· O zamandanberi hesap makineleri 
ten yalnız sihirbaz ıleğil zinretdler hayret edilecek surette terakki ettiler 
ı'le yok. Bu tenhalığı gidermek icln Ticarette hıınk~da , ıanayid.- kullanıh
mü:te memurlarmdan blri, "Pa,.ca1" vMlar. HııttS oıılan istimal etmek 
'P•l!ıke') tarafrnd:ı.n icat edilen hl'sat> ~rk"nograff namlyle yeni bir sanat 
mak:neslnln fiçyilrüncü yıldönllmll mı:. • 1irude getirdi. 
n<ı"'<>betiyle blr sergi açmayı dllııün- Rnı?Ün en karı~:~ hesaplan h::ıllede-
müş cek derec:f"de mükemmel hesap maki-

Her üç salonda ilkten sonuncu~u- .,drri vardır. 
na kadar bir çok hC'SaP m~kln,.leri ltn güç meııc!eler verilir ve b:ıbcedf" 
toplanmıs s!'rgi Parisin Stllh ve sük\l - hir tur yapmcaya hdar pclitelmlk nam 
nunun son vahas·nı teşkil ediyor. Zi· "etlerinin ağzıoı sulandıracak b!r sü· 
vaT'etç:ler parm~kla aayılncak kadar ratlr. mesele hallenilml, olur 
az! Yalnız bu harikalarm mahzurları d" 

'Pııı;knl 1642 de hetrllz on dokuz ya· v"rdır: 

.. ında ikr.., bn m-e$hur maklnevt ica· Afırlıklan 200 kilo, fiyatları üt; vfi7 
"tmlııti MnkıııııdT babasm!I nrdım et" ı..:n frıınktırl 

IST AN BUL DEFTERDARLIGINDAN 
Muhammen 

Dosya No. CiNSi bedel Teminat 

51151/4078 

51217-11141121 

51151/70 

51217-1114 

12!'5 
77/8254 

51270/66 

51217-1114 

189 
75/6320 

Fatihte Beya:r.rtaı:a m ehall~lnln Paşa o
da lan ı;nkaltmdıı eski ve yenJ 10 sayıll 

24 metre murabbaı arsa 
Me~iıiiv,.kl\vOn~,. 10 oııtta, 57 ada. 16 
par.;el No 111 23 m"trP murabbaı arsa 
Ev01"tP ı.os'kl Rııhıı Haycfor yeni Dültme
cfler mııhn11P!ılnln eski Kilise yeni Ka
rııkol sokn~mdıı eski ve yeni 17 kopı 
sayılı ev 
Mf'C'dlvf'kövftnrtr. 10 pafta. 58 ııda, 13 
panel No. lu Jfl80 mtıtre murabbaı arsa 

Yenfköyde Ayan\knlı mahaTI~inin 

Çifte kasap sokııi!ında eskl ve yeni 10 
kapT gayılı 80.737 metl'P muntbbaı arııa 

Sarıyer BOyükderede Tepebaşı aolca
ğmdıı eskl 28 sayılı arsa 
Mecldlyeköy{lnde 13 pafta, 2 eda, 12 
parsel No. lu 3400 metre murabbaı 
arsa 

~ Edlmekapıda Avcıbey mahallesinin TOr
be soknJtınd::ı eski 5 yeni 7 kapt sayılı 
160 metre murabbaı ıırsa. 

15 2 .. 

69.60 

860 28 

1680 126 

100 8 

110 

3400 

240 18 

Yukıında yazılı f?avr!mPn lru ller 21111942 Pazartesi ıtilnO saat 14 dl' 
Milli Emlftk MfidOrlüğünde mOtf'Sekkfl komlı;von~a ayn ayn ve acık 
rttırma ile sııhlııcakhr f!fplflitı>rin nOftı~ hOvlvP.t cl\1danlar'f ve temlnııt 

nakbuzlari:vle birllke ihale saatinde komtsyona ve fazla izahat !cin Mf11' 
ı;-mlftk MOdllrlO!One münıcaatları. (799) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlü(iünde" 
Meldeblmlze bu sene altrunası taknrrllr Pden 40 1 a~ktrl dlitE!1'1erl s!

vfl liselerden cem'an 180 talebeden l İklnclteşrln 942 tarihine kadar mO
racaat ctmiyenlerin yerine mOsabaka 1mtlhnnmda puvan itlbıırlvle en ile· 
rlde gelenlerin kabul edileceği ve bu suretle yeniden kabul edflecelo;lerln 
kayıt numaralannm aynen blldirllcceıtl nan olunur, (795) 

Bir Toplantı 

Ve Bir Fıkra 
Yazan: ULUNAY 

Nasrettin Hoca, Timurlenk'e karşı 
kullandığı tatlı dil ve güler yüz

le ''Akşehir" i tahrip ve yağmadan 
kurturmış, fakat yert':;ştiğt köye barpe 
te kullıınılan fillerden birinin gönderi• 
1erek köylüler tarafından bes'enmeslne 
manı olamamış. Cihangirin kıymetli 

fm rasgeldiği bağa bahceye girer: ot. 
sebze. yaprak, meyva namma ne bu• 
!uru sömürür fakat kimse itfrazn ce"' 
saret edemezmiş. Bu halden izar olan 
kö:ylii bir gün hocayı aralanna alarak 
köy odasında toplanmıışlar: 

- Yahu 1 Demişler Vaziyet gtln
den güne nazikleşiyor: bayat paba'ılı
ğı bize bir fil şeklinde musallat oldu, 
Rvlerimlzrle kilerler bomboş . fııkat biç 
nlmaısa tkmek meseleıı!nl temin -de
lim Bu fJ1 burada oldukça hepimiz aç 
lr11l3cağn Hnra Akşehlri tahripten 
kurtardı ÖnUmtlze dilsııün; hep bera• 
her ıtidcl!m Timura valvara'ım ..• 

Hoc11. ıs' oıtlama bailnm~k için: 
- Yonk' Demls· e"'•elfi şured~ bir 

•.-ım:s~ük yazııyım hepimiz lmr.~lıya• 

'ım: ondan sonra harekete geçeriz 
Köylü razı o'mnş. hqcıı hayat plha

'ılıı?ı hakkında T.imıırun dikkatini cel• 
b"dtc:ek güzel bir arzuhal yarmıs ve 
köy?ülcrden "yetmiş üç" ldıst bu lcnfı. 
da parmak basmı~lar. An:uha! büküm• 
ıhra göndrrilmlş ve bir kaç gün sen· 
ra huzurda bir torılanb yapılmasına U. 
rar verllm!ıı Gün gelmiş önde hoca 
ıldıığu halde bü•ün kövlüleP şrhlre 

do~ru yola çıkmışlar: vürürken hepsi 
bastıkları verlerl tltre+ecck bir edn ile 
•rııl11rında cesııretli cesaret!! konuşm:ı. 
va b:ı .. hmı .. lar. 

- Mesel.- yalnız ekmek değll n·nee 
rek hayvannnız kılmadı Nereve gi
d.-rsek vava gidiyoruz. Bu taşıt fş.;nl 
de J-onusmalı. 

- Sade bumu ya? Biraz d eruktan 
ı>ahsetmlveıtm mi~ Evlerimizde ne bul· 
sur var ne de erlste ... 

- Ye orwkc::ılar a~"lann }ardımı
nı unutuyor mu&unuz? Onları da söy. 

Hve!lm. 
Bu auret'e balbra b3ğıra s:ırııya gel• 

.,. ... ıer. bfivük calona drml~ter Tunur 
•ııhb t'Tkonıs. oturmuş: 

- Bııfınız. bahcr~iıden klm"c bir 
~"yvı:ı koparmaz: clft'n17.le çubultınu:ı:
!ıı rııhat vıı$ıvor~ı,.,uz Yine mı mem• 
nun de~ilıılnlzl' Söyleyin bakalım, dl-
1-k't'rlniz nedir? 

'Hocn ava~a kılkm•,. 
- Efl!'r,,rm. dem!"' Siz b!rlm bı$?• 

mırda oldui?n'luz hıılde bizle hiç meş. 
ıtUl 01m11voro:unııı T <Tt tein h~vv n• 
lan" •rıı,,.ıv~r ~ı eövı .. ~;..,lr e ıa· 
m~nı'l•nheri bekl'vorı.ız Bf,.,. hlr v r
tfr.n edllm'yo•: :ı: 1'ıre lıteıiz, sonrn 
.. ıı:mek mese1...-:indl!' m. 
Derdem~7 T\mur: 
- Ne ded;ni' 
Dlve bir nllrA vnPTI11cıı hf'\cn vıırıtım 

r:örnıek için arkasına <lönmüıı ki ne 
ıt!Sn:fin? Arznh:ıll m!lhl;rteven vetml• 
lic; k1$lden salonda ancak on üç ltlııl 
var. 

TiMtır: 

- B're hoca! Dl"1Tl1$ Ko•1rncn klSy. 
den topu tonu ark~na en üt kf$.l taktp 
lmzuruma cıkmıya ve be-ıim ~evvil fi
limden şJkSyete nasıl cesaret edtyor-

'un? 
Hoca bunu gorünce şu cevabı ver-

miş: 

- Aman sultanım! Bi?lm bu1'11va 
eı;cı"'ı,.rı .. ,, mRk,.at hk s"kSv,.t olur 

mu? a:Jfikl"' kÖviİMÜZ,. Öv)e "'l!'vlm1 blr 
ı.ayvın ıı:bnı'lcrd'r!lnirı'len do!ayı su n 
flc arkıdısıml'l sükranlQrımızı arzet
..,ıvr: gt'ldik sımn.: ;.,.;,.hoımrmt7' •ıııdur: 

Fll bertl•nl,.in vaTnı7hktan cıım ıktlı• 
vor L\ltfen dl$!slnf de gönderin do 
""vlmU havvRn ii71ilmesln. 

Timur fevka1ad" mabzuz olmuı;: hep 
"!ne iltifat etmls ve yol harclıfı ola· 
Pak ayn ayn ihsıınlar vermiş, 

Hoca on üe k'c:i ile dışan çıktıb zas 
mıın kamnın öni!n~l'ld'er sormuelar: 

- Ne yaptın hoca? 
- lUc: merak f"tmevin fşl hallettim.. 

v~~'""' .. ı .. ı,.ı 14 .. P'l'ııvnrl 

+ HAM DERi G&TIRTlLECEK - Ti· 
carct ofisi harkun üc yllz b "n k'l» ham de
ri 1:etlrtmdı: Qrere bir anlatma yaptıflndaa 
SJ&klnda plyasaınııa bol derı arzcdlleccınlr. 

+ DÖViZ KACAKCISl - GOmrillı ma
lıafara ınemurlan Uıunkllprlldc blr d6Tlc 
luctıkcısını yakllamıtlardır. Kacilı:cı Edlrne
d• aarraflık. eden Mordıhaydır. Ji!ordıh•:r 
yanında bulunan 207 drahmiyi Yunan budu• 
dundan aeclrlrken yalıalannu,tır. 

+ ANKARAYA GlDEN ızc1LRR - canı 
lıurlyet bayramı 1:eclt resmine lıtlralı etmek 
Oıcre ~hrimlz liıelerinden aımlmıı olan 500 
lzd c!tln alı:samlı:l tttnle Anlı:ara:va ıcitm15tlr. 

+ SEFIRLF.R ANKARAYA GIDIYOR
Yar lcln eehrlmiıe ıı:clml• olan ecnebi dcv
lrtkrln Ankara ne.rdindekl el~erl. BOyQlr 
Millet Mcclislniıı •çılmaaı yaklasuft cihetle 
Anlraraya dl!nmri!'r baslamıılardır. 

... OSKUDAR TRAMVAYLARI - Dnn 
stbah OskMarda KadıklSy OılrQdar Hıllr 
f'amv"vl&tJ hh~P ırlar tOıthntttt Yınrlmrı• 

cır Slrht mnd ri! Fcrldur- anıra• ta•'lyo 
.,..,,~ti urafın~an huırlanan 6 avtıı. r~tw>ru 
okumu._ hc••ıılar trdkik edilmlıtlr Tool•• tı 
•uflye heyctlnın 'lh•malara devim etmtal• 
n• karar •rrllmclr suretllr ıoıuı enniıtlr. 

._ MISJR CARSJSt - Mıur Car•ıamııı 
•mir n tadiline b&1lanmınrr. 

..,\. TRAMVAYDAN A'l'LJVANLAR 6012 
bet r.tn lclnı!e 324 ~hl tramvovda~ atlodttı 
tein cera tr!ırmOıtOr Bu mOddct urfınd• 
411 ekmcl!ln de nok .. n tartılı oldutu ıtlSrOI· 
ınO• •• mQaadere ~dnmhtir. 

.,4. YENi FEN FAKULTES1 - Yeni fn 
fak1ı1tcıafnin firik laboratuvarı 840 bin llrııya 
ihale cdllmlıdr. Fen ve cdcblvat falı:lilttlcrl 
lı:nnıı kıft!ll ihale cdllccelrtlr. 



' ·. 
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Tt\N .. Bul9arüstan Ve 
Norveçte 

Paraşütçuler 

Bir No. lu askeri dikl~e ç0rap 
işçisi alınacaktır. İsteklilerin Eyüp 
Dc!terdnrda mez:kQr diklmevi mOdür
lüğüne müracaatlan. (1513 - 806) 

Berne, 22 (A.A.) - Bulgarlstanda 
siH'thlı ve m:ıskell 15 kişinin Plowdlv
deki sllAh fabrfkasıruı girerek gece 
bekçilerini öldUrdüklcrl, tezgahlarla 
ınnklnelerl dinamitle attıklar! ve ya
rı yarıya imal edilmiş kUlllyeUl mik 
tarda topu tahrip ettikleri haber ve
rilmektedir. Dunlann düşman hiz
metinde çalışan paraşütçüler olduk
lan resmen bildiriliyor. 

* Stokholm. 22 (A.A.) - Norveç'de 
Bodee ile Tromsoe arasında İsveç hu
dudu boyunca 100 kilometrelik me
s f<'nln 35 kilometresi yasak bölge i
l n ed"lm1$tir. Du bölgeye külliyetli 
'.Alman krtnf:m tahşlt olunmuştur. Bu 
tedbir, Norveç şimallne sık ı;ık inen 
fnıı.il"z paraşütçüleri ve Norveçten sık 
sık kaçan Norveçliler için almmtş ol
ması muhtemeldir. Baltıktakl. moyln 
t.ırlaları arttmlmrştır. 

Ticaret Vekili İngiltere 
Riivijk Elçisi Şerefine Bir 

·Ziyafet Verdi 
·Ankara, 22 (TAN) - Ticaret Veklli 

Behçet Uz bugün Ankara palasta İn• 
g"ltere bfiyük e!c;isi şerefine bir öile 
z yefeti vermisUr. Ziyafette Ticaret 
Vekaleti mfüıtcşarı, toprak ofis umum 
m~dürü, İngilter~ sefareti ticaret ata• 
sCF! ve İng·liz ticaret şirketi müme!sil
'·rl de hazır bulanmuı;lardır. 

'X ağ Ve Pirinç Satışlan 
Borsaya Alındı 

'.Ankara, 22 (TAN) - Sadeyat ve 
pirinç alış veriş!erlnin İstanbul borsa• 
sına ithali, İstanbul ticaret ve sanayi 
od"sı tarafından karar altına alınmıı;• 
tr. Keyfiyet Ticaret Vektletl,nce mu
v:ıfık görlilmü3tür. 

Vekalet, İzm1r ticaret odasına gön· 
aerdiği bir emirde, sadeyaf, pirinç, b~· 
:yaz: peynir ve tulum peynirinin orada 
da borsaya alınmasmr ve bunun spekü· 
Utif ticaretin önüne geçeceğini bil
dirmi:ıtir. 

Fındık lstihlakinin 
Arttırılmasına Çalışılıyor 
Ankara, 22 (TAN) - Ticaret Veka· 

' !.eti. harp dolayıs!yle ihraç imkanları 
02rnlıın fındık mahsulünün memleket 
dahilinde muhtelif suretlerle sarrı İITitl 
kanlannı nrastrmaktadır. Yaptınlan 
tetkiklere göre fındıktan makine yağı 
istihsalinin mümkün olduğu ve küspeoo 
s3nln de una karı:ıtınlaralı: ekmek i• 
malinde lrollıınılacağı an!asılmıstır. 1 
Ju1o rmdıktan 600 gram yağ ve 400 
gram küspe çıkmaktadır. Fındık yağı 
bir mikdar maden y:ığı ile kanıtırrla
rak lnıllanılmıya elverişli blr hale cel• 
mektedir. li 

iHTiRA ILANI 
"Hamil Frenkanslı dört telli 

nihai irtibata bir Telefon abone 
istasyonunun irtibat1ru değiştir. 
meğe uygun tertip" hakkmdaki 
13. 11. 1940 tescil günü ve 13964 
sayılı ihtira müracaatı, "Hamil 
Frenkaslı nihai irtibatlı uzak hat
larına mahsus uzak mevki irtiba
tı'' hakkındaki 13. 11. 1940 tescil 
günü ve 13965 sayılı ihtira mü.. 
racaatı ve "Hfunil Frenkansı am
plifikatörlerinin otomatik ker. 
teriz tanzimi" hakkındaki l~. 11. 
1940 tescil günü ve 13966 sayılı 
ihtira müracaatı bu defa mevkü 
fiile konmak üzere ahere devrü 
fera~ veya icar edileceğinde~ 12-
lip olanların Galatada, lktı.-;at 
hanında, Robert Ferri'ye müra. 
caatları ilan olunur. 

ZA vl: Yugoslavyada yapmış oldu
ğum bir buçuk sene plyndellk nsker 
vesikamı Beyoğlu 4 ncü Noterlikten 
almış olduğum tasdikli tercüme sure
t yle blrlıkte zayi ettim. Zayiinden 
bir ·suretini ~aracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. şerif oOlu 317 do· 
ğumlu Vehbi Kalkandelen. 

KAYIP: Su~ehrl nülu!'l memurlu
ğundan almış olduğum nOfus cfizda-

nımı kaybettim. Yenisini tıkaraea· 
ğrmdan eskisinin hükmü yoktur. Su 

tehrl 1927 doOumlu Hamit oOlu lb
rıhlm Ayanooıu. 

t LAN lAŞ~ DIŞ. NEZLE,. GRiP, ROMATiZMA 
HAide 134 No. lu karpuz sergisinin 

müsteciri Mehmet Nlşastaeı Tatili ti
caret ettiğinden mumalleyhte ala
cağı olan müstahsillerin bir ay zar
ımda milracaatlart. 

NevraQi, Kınklık ve Bütün Ağrdarınm Derhal Keser 
icabında Günde 3 Ka~ Ahnabilfr. 
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TÜRKiYE CÜMHURIYETJ 
ZiRAAT BANK ASI 

Kunılu~ Tarihi: 1888 
Şermayesi: 100.000.000 Türk tirım 

Şube ve Aians Adedi: 265 . 
Zirai ve Ticari Iler Ne\i Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
llraıt 1hnk•ınut• lrv"'tıarıtı •• lhtır .. ., burre,ıt tt-•'•"'"•a •'" " '4 
l'lı...t bulunıntata _.,.•d• 4 d-'• ~ııclıtıce• oru,..• ue ıt•O • ıla9't oıa .. , 

, gire lk~•"''"" lt•Qlt•••c•ı.flr, 

• 
• ...ff! ,,ooo Urıı.., • .CKICI 

' • '°"' • ·~ 
• 1 iM • 1~ • 

40 • •cıa ' . ... ıno • 
toa • 11 • t.Mt • 
'" ' .., IJ 4 900 
HO • IO • l.20I! 

; . 

OIKKATI .. _plaftftd•lrt --··· ..... _ ıcı ..... «! ... • ....... _ .. eo. 

lftfyenlı ... f1crlmlyt Qa"lı01 talrdlrcfe ,.. ft\ tulHt,..)p ol~<llM""""' 1( llP e 

ır .. nıdı c defa. t1 ı,•oı. n eırlrteU• ı .. u... n "'"" ,,. t1 ,...,, ... 

ISTANBUL DEFTER.OARLIG•NDAN 
M uh•mnıeft 

Doıya No, ci'ıc:J 

51335/2 Boğazltinde Balta limanında Ha:r.inf'Ve ait 
cayırda mevcut 11 ağac:ta 220 kilo kadar 
tahmin edilen taze ce\·lz 

51190/179 Defteı-rlarlık amL~mda mncut 165 adet 
bo:ı teneke. 

bıdıl Temll'lıt 
.-.,--

66 5 

82.50 7 

Yukandn yaz.ılı teneke ve ccvld •ı ;tıt/J n/:J4" Pıı,. rt .. 41 ırlinO s.ııııt 1 !'I 
de Millt Emlfık MüdürlUth'.1"dc mllt~şekkil kombvondn ayrı ayrt \'f" ıııı;ık 

P.rttırma ile sahlacaktrr. İ!teklilerln nüfus hüvivf't efrrrlan1arı ve temln:ıt 
tnakbuzlarlyle birlikte ihale sllatinde komisyona ve tazb izahat !cin M illt 
ErnlAk Müdürhığüne müracaatları. (770) 

Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden 
1 - 1940 - 1941 ders yılı lkmAl imtihanında muvaffak olamadTkla

rından bir sene milddetle yurttan c:ı'<ıırılmış oluı:ı 1941 - 11>42 der~ yı1ı 

imtihanlarında muvaftak olan Tıp talebe yurdıı talebelerinin 2/11/942 
g\lnünden it ibaren 15/11/942 gününe kadar. 

2 - Sıhhat ve İçtlmat Muavenet VekA!etlnee bu yn yeniden Tıp ta-
lebe yurduna knbul olundukları ken füer\ne bilrlirilm!ş bulunan talebe
lerden Fen Fak(lltesln<ie yııpılan 711ilc:;ıbaka imtlhanmda muvaffak olan 
talebelerin 26/10/942 gününden itibaren 15/11/942 gününe kadar Vekl-

letin verdiği Formüle uygun tekilde noterliklere tanzim ettirecekleri tuh 
hQt senetleriyle birlikte Yurda gelip kaydolmat.:ın ve bu tarihlerderı aon
ra gelecek olan talebelerin yurda kabul olunmıyacakları teblil elunUT', 

(782) 

. Temiz Yemek, Temiz Servis Nerede? 
Galatada Yeni Yolcu salonu fürtündeki 

LiMAN LOKANTASINDADIR 
1'ABI...-DOT (150) KURl rş 

Saat 12 den 15 e kadar müzik 
Ayni zamanda abkart vemek.lerimil. de ucuzdur. 

Her bir ~ipariş kabul eiilir. Gc<"elcri açıktır. Tel: 4 t O!\:t 

~ .................................... , 
Heyeti Umum;yeye Davet 

BREZİLYA KAHVESİ 
Türk Anonim Şirketinden: .... 

2l t n ı n42 tarlhinrle ~ırk,.t m,.rkl' !nde fe\•knlndc olarak tnııl,..nan hl~
l!f'daran umunıt heyr.ti. şirket mih"ııkıl>ının, vapurun gf'cikmf'ıııl hıı~r.biyle, 
!c:timada bulunamamasından dolayı ta olııntmTn 9 .11.1942 tarihine raı;tlryan 

Panrtesi günit l!R&t on beşte şirket mP.'rkf'.t i olan 4 cü Vakıf hıınmdakl 

dairei mahsu~a!"ındıı yapılmasına kRrıır verdii'!inden, ~irk~t ~as mukave
l~inin 58 mcı ve 84 üncü maddelf'ripde kaydü tasrih !'lunan ni!"abt ek
~riyetln te~bltl Jdn bu tr,timııdıı hımr bıılunıcak h il!lsf'darlarTn hlımll ol
dukları hi'.t~e ıııenetlerlni veya bunu 'T!Üsbit \•esııiki içtima günOnde-n en 
az bir hııtta ev\"el şlrkl'tln idare merke7lne v&ya Tilrkiye İş Bıınkıısı A. 

S. f'<tanbul Şubesine tt>vdi ederek mukabilind'! hf5o;e ı;enetlerinin adet 
ve numaralarını mübf'yyln birer dUhuliye \'araka~ almaları r ica olunur. 

MÜZAKERE: RUZNAMESi 
ı - Sirket!n ff"slh ve ta:5flyesi rrar> edip etmediğinin tetkiki ve lca

bmda tesih t•e trtsfiyl'yf' karar Vf'rllme!I; 
2 - Fesih ,.f' tıı~fiyP lrıırarı \"erl'diği takdirci• t.-ı.~tive memurlıırtnm 

,.e mürakıbm intihabı ve bunların v•,.•ife '"'° !<al!ıhiyetlerinln ve ücret
IE'rin!n tayini hw:usunda kımır lttiha:r:ı; 

~ - Fe~lh Vf" ta~ti.ve~e l(ıırıır ve ''dlğl takdirde mecllı1! ld:t re ba
lııı-iyle mürııkıbın içtima tarihin i" kadar yaptıklııın muamelelerle blltın

çonun ta!<dik ve taııvlbl ve kendilerhin mP.".ktır de,·re, heMp \'e muıı
melelerlnden dolayı lbralart için kar r itlihau; 

4 - İndelicap tıısflye ml'mıırlıırı ııı, umuru tıı!<fiv~·f' mütE'allik ola
rak verilecek direktiflerin tesbiti hu u~unda karar itlih;ı11. 

Gayri Menkul Satıı Uanı 
Mecidiyeköy asfalt cadde UzM" inie 102/1 k:tpı No. h. 7742 metre 

murabbaı kfrl:r.keoli arsa dnhll!nde b:ıl!, c;lcek bahcesı, meyva, fidan ve 
sebzelik. nadide gtll vlı ('amlar, kf kArglr hane ve mo tP.m11atı . mt1-

teaddit çic:ek camek~nları ve havuT.lar, ahır ve oı;amıınhklar, her kı

sfmdıı Plektrlk ve tf'rko« ,oııuytı t"slsatT vf' ayrıı·ıı tııth ııu lrn"uım mf'v· 
t"Ut ohın gayrl menkul 215110/942 Paurteı1i ıı:ünü :ıcık ıır:tırmıı ılf' ts
tanbul dordüıırıl İl"rl! rl1'1re~lnd" otılııeııf!ı ll!ıl" nlul'ur rMtın , __________________ ... ., 

. 1 
M. M. V. lstanbuJ 2 No. lu Satın Alma Komiı.;yonundan ı 

1 - 8!iOO kilo bakır çubuk 3 mi liı1,etrelik teldon teli h:ılıne getıri-

LCCektlr. e talip ol.anların 24/10/942 tarihine kadar teklıfierınl ıto-
misyı:-n:ı ermeleri. 

2 - 3,5 - 4 beyeılr kıwı:etinde ve cuyu kendılığinden emf!n ~aatte 
takriben 10 ton !'uyu ıo - 30 metre lrtıfaa oa~abllir elektriklP. mütehar
rik 110 volt mııtemadl cereyanlı 2 Adet cantrifuJ tulumbası almııcaktır. 

!:lin::fe böyle bir tulumoa bulunup \"ermıgç, t alip olanların ~klıfle· 
rınl 24/10/941 tarlhıne lı:adıır komt•vonıı Vl'rmell'ri 1759) 

. ..::< ,ı ... • ., • ' .~ ~ .. ~ • ..>. ; • "' ,.. i.. ' • ', 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONl.M 51RKET1 

TESİS TARİHİ ' 1863 

<:ıtatüleri ve Türkiye Ciimhuriyeti Ue münakit mukavelen11 
rnesi 2292 numaralı 10 /6/19~3 tarihli kanunla tasdik edil 

miştir. 124/6/19~~ tArihli 24~!) numaralı Resmi Gazete\ 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz T.J.rası 

bıtiyat Ak~esi: 1.250.000 lngiliz Lirası 
i!ii!iml-~!llFl!ll!!l!!ı 

V.i'~' 
0"'"0 
LfvHİI 

ISTANBUL DEFTERD~RLIG~~~~~ 1 

Do•yı No. ....1 NSI bedel Tenılnat 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARlS, MARStLYA ve N1S'de 
LONDRA ve MANCES'l'ER'de 

\f!SIR, KIBRIS, YUNANlSTAN. İRAN, İRAK, FlL!STİN 
ve MAVERAYI ERDÜN'de ' 

Merkez ve Şubeleri: 

K~~: 

-
Haşhl< maktu olarak 760 

1 lnci sayfa ~ntiml 600 
' 

2 • • {• 400 

1 s • • • 160 

52151/485 BUyükndada Karanfil mahallesinin Karanfil 32518,25 2439 
sokağında 43 pafta, 175 ada, 10 parsf"l eski 
9 yeni 11 No. 1r 8671 metre murabbaı arsa
nın 6/8 hissesi 

51217/1114 Mecidlyek3yünde Balmu mucu tlfWğl ara- 2428t 
z:lslnden müfrez 5 pafta, 42 ada, 3 panel 

65 No. lı 6246 metre murabbaı arsa, 

18'74 

Yukanda ynı:ılı gayr!menkulltt 8/11/942 Cuma f{lnQ saat l& de 
Mfill EmlAk MüdQrlüği.ınde müteoekkll komlııyonda kapab zarf uruliyle 
ayn ayn ıatllacaktll'. İsteklilerin 2490 sayılı kamın hQkQmlerl dairesin
de hazırlanmış teklif mektuplarını ihale gilnO 9aıtt 14 de kadar komisyon 
reisliğine tevdi etmeleri ve nüfuı h ü \'iyet cüzdanlannt ibraz eyleineleri 1 
muktıu.ldir. Fazla izahat için .Milli Eml!k MildürlOlün• mOracaatı.n. 

----~~~~~~~~~~~~~~~·~~--· ~G7) ı 
BlR ALMAN MÜESSESESİ 

Almanca • Türkçe Daktilo Anyor 1 
' iyi almanca ve mümkünse almanca stenografi bilenlerin hal i 

tercümesi ve ücret taleplerile P. K. 34 (Daktilo) rumuzuna 
müracaattan rica olunur. 

LOKANTACiLAR CEMiYETiNDEN 

YUGORLAVYA, ROMANYA, YUNAN!STAN. Stmt'YE 
LÜBNAN. Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 

muhabirleri vardır. 

Der nevi Banka Muameleleri yapar 
Resab1 eari ve mevduat l,eıııaplan küpdı. 
Ticari krediler ve veaalkli krediler kü~dı. 
Türkiye ve Ecnebi mem!e.keuer üzerinde kqide aenedat 
iskontOS11. 
Borsa emirim. . 
Eaham tahvillt a1tln ft emtaa tberlae anns. 
Senedat tabslllta •• aahe. . 

En ~ emniyet prtlarmı haiz ktralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Pi11t1M111U1 en müaait fGFflari11k (Kumbaralı lJella 
KumbaraMz) ttulaTTUf Maaplan a~ılır. 

SATILIK KAM.YON ET 
~kere ihtiyacı ~~n esnafımlzı~ 26~10/942 ~şanuna .. kadar 33 modeli Sevrole marka yanm tonluk müstamel kamyonet satılıktır. 

Ceınıyet cüzdanı ve unvan tezkeresıle bızzat C~mıyete muracaat Ustiklerl kullanılablllr vulyettedtr. Tallplerln Fatihte ınerkea ıarajt sa• 
edio hazırlanan talepnameyi doldurmalan ililn olunW'. · hibi Bq 0$aw).I müracaatlaf1ı 

23. 10 - 942 

DENİZCiLERE İLAN 
Münakalat Vekaleti Devlet Limanlan 

Müdürlüğünden lıletme Umum 
20 Eylft'I Hl .an ve 8T No. il 1Un1a bt1dlrfJdill veçhfle eski 7ftfne 

btrakılan Dolana.slan fene:rt pmancbruı denizlerin tlddetinden kopmuştur. 
Şamandın tekrar ;,erine konacak.tar. Kcmdutu QTJca Dln edilmfyecektlr. 

(723) 

~-----------------------, POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi talirlı etm~ 

dldl .Y111Dusatır. 

aei-"7erde p o K E R 

tnı bıçaklanm anymu. 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
1 - Defterdarlık dairesiyle mOdürlQkler ve fııtanbul, Beyoğlu, Us

küdar ve Kadıköy cihetlerlndeki maliye fllbelerinin ~lık ihtiyacı için 
yerlerine tt""511m kaydiyle (71200) kilo kuru g(lrcen odunu açık eksiltme 
ile altnacaktrr. Muhammen bedel beher 250 kilosu 10 lira ve muvakkat 
teminat 214 liradır. 

2 - Defterdarlık dairesiyle müdürlükler \'e İstanbul, Beyoflu, tts
küdar ve Kad,köy cihetlerindekl maliye 1ubelerl için Kuruçeşmeden a
lınacak 356 ton kok "Ye maden k6mürün0n üçte biri Birinciteşrin 942 
aymda ve üçte ikisi kömür tevzi mOesseıeeinee tayin olunacak müteaktp 
aylarda verHecektir. MezkQr kömürle.rin nakliye işi beher tonunun aza-

mt 500, .,sgart 300 kuru~ üzerinden nakli ve beher tonunun tahmil ve 
tahliye ücreti de 75 kuruş üzerinden açık eksiltmeye konulmu~. Mu
vakkat temınat 134 liradır. Şeraitini öğrenmek için htt ~n müracaat o
lunRbilir. İsteklilerin teminat makbuzlarlyle birlikte eksiltme günü otan 
211/10/942 Pazartesi ~nü ıaat Ui dı Mlill Emlfık Müdürlüfünde topla• 
nacak komısyona müracaatları. (534) 

tt. TASA,.,_UP 
HESAlltLAAI 
I lklftcltetrl• 

ı<~ldt>slne ıynlaı 

flc:rAmlyeler ~ 
ı ıdf't 1nt>n Uralrk 
J • 500 • 
t • 2&0 • 

• 10() • 

- ao • 
u • 
10 

Tesvikivede Satıhk Arsalar 
' Teşvikiyede Emlik Caddesi üzerinde her türlü bina 

yapmağa müsait iki arsa satılıyor 

Emlak ve Eytam Bankasından 
!ıu No. Yeri Kıymeti Mesahaaı 

399 Teşvikiye - Harbiye 21,325.- Lira 426.50 M2 
Vali konalı mahal-
lesi Bostan ve Em-
lAk caddeleri eeld 
8 / 4, yeni 23 numa-
ralı arsa 

401 Teşvlklyı - Harbi,.. IG,130,- Lira _S07 M2 
Vail ltonaıı mahal-
lesi Bostan ve !!m-
lAk caddeleri eski 
8/ 8. yeni 2'7 mıma-
raıt arsa. 

Teminatı ' 

2133.- L ira 

soıs.- ı.tra 

tzahatı yukarıda yazıtı ıa,-rlmeentnıner ~in para ne ve açı]c ~ 
ınna usullyle astılaeaktır, thıle 11/11/1942 Çarşamba günü saat 14 de 
~ankamrz İstanbul Subest Satq komisyonu huzurunda yapılacak ve en 
roksek bedel merkeze bildirilecek ve haddi lAyık görüldüğü takdirde 
\taliye Vek~letinden f!'lti.zan edilerek muvafakat cevabı alındıktan soma 
catt ihalesi yapılacaktır. , 

Satıs esnasında verilen bed@l mukadder Jnymett geçtiıt takdiri!e te-
1'1 inat ak(elli derhal arttınhnıyarak rhale kimin uhdesine icra edilirse a
adakl fark ondan tahsil edilecektir. 

Müzayedeye tftlrak edeceklerin mubdder kıymetin :rQzcle onu nJs
)etinde teminat yatırmalan lhımdtr, tstekUlerln teminat akçesi, nnru. 

ıezkeresi v~ Qe adet .toteınfta hlrllkte ltlldlrllen l'(ln -.. saate kadar Şu-
tt9"tiz !!n\ltk iervklne •Oracut etmel.t 11t.reu4ur. (529) 

Devlet DenlzyoDan lıletma 
Umum Müclürlüiünden 

ı - tşletmemfzden tekaQt, ,.etim, dul ına.,i almakta olan mtıtel:a!f 
.. ytam ve eramilln ekmek kamelerinJ doldurmak Qzere nüfus hOviyet cilz
danlarlyle beraber 23/10/Mı tarlhlne kadar idarem.iz Zat İtleri MüdQrltı
ne müraeaatlan • 

2 - Evvelce mQraaaat ederek beyanname c!otdunnuı olanlarm "ol
durduklan 1'eyananmeler htıkOmsOz adeddildllinden bunlann da tekrar 
milracaatlan. (788) 

Sahip •e Netri,.t Mlldtlrl: Ba1ll L8tft Dördftnel 
. Gueıecilik ve Netrifat T. L. I· TAN MatbaMI 


