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Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

Ç OC U K A NSiKL OP E D iSi 
.'\lıntz. Çür.kC bu Ansiklepedl ona mei<tep !<itabı kadar ve bel~ 

ondan daha ziyade ıı .. ım..ftr, 

FİYATI (8 ) LİRADIR ~°iiNCİ VIL - No. 25;)!) 
G ÜNL ÜK SiY ASi H ALK GAZETESi 

TAN müeaaeııeslnde ve klt<ı~çılarda bulunur~ 

Gazetecilerimiz Amerikad-3 CurrJhurreisimiz 
Dün İngiltere Büyük 
Elçisini Kabul Etti 

Ariantin Sefiri de 
Cümhurreisimize 
Arzı Veda Etti 

Ankara 1 (A.A.J - Reisicum. 
hur İnönü, bugün. saat 16 da Çan 
kaya köşkünde Ingiltere büyük 
elçisi Sir Hughe Knatchbull Hu
gessen'i kabul buyurmuşlardı:-. 
Bu kabul esnasında Haricıve 
umumi~ katibi büyü kelçi Şe\;ki 
Berker tle hazır bulunmuştur. 

Milli Şef Arjamin 
elçisini kabul etti 

t 

Çar§amba gUnU akşamı gaı:etecllerlm 1~ Nevyorka vardıklarT sırada alınan 
bu resrm, dün "Radyo • Foto,, ile lstanbula verilmlttlr. Reaimde, soldan 
soğa doğru Hüseyin Cahlt Yalçln, Ahmet Emin Yalman, Ahmet ŞükrU Es• l 

mer, M. Zekeriya Sertel ve Abidin Oaver- görülmektedir. Solda, ark'• 
planda duran iki ı:at da Nevyork Türk Konsolosu Cemal Varfi ile Nev· 
york şehri hazine umum müdürü Ari mindo Portfollo'dur. 

Ankara 1 (A.A.) - Reisici.im. 
hur İnönü, bugün saat 1 7,30 da 
Çankaya közkünde, başka bir va 
zifeye tayin edilmiş olan Arjan. 
tin elçisi Senor Karlos Breobia
yı kabul etmişlerdir. Kabul esna 
sında Hariciye umumi katibi bü. 
yük elçi Şe.-ki Berker de hazır 
bulunmuştUT. 

t~tanbul mebusları. h:ılkrn temennilerini diuli~ or 

Mebuslarımız ~~ " '- Londra~~.) 

Örnek Bir 
Sefir Tipi : · 

Türk Basın Heyeti! ALMAN'TEBLiGi 
Başvekil nezdinde 

Ankara 1 (A.A. - Başvekil 
Şükrü Saraçoğlu, bugün saat l 2 
de, hükumeti tarafından başka 
bir vazifeye tayin edilmiş olan 
Arjantin sefiri M. Carlos Breb. 

Rauf Orbay 
Rauf Orbay, meslekten yetişmiş 

bir Hariciyeci değildir. Fakat mem 
leket için tetkike muhtaç bir Sefir 
tipi yaratmıştır. İngiltercyc vardı
ğımız gündenberi kulaklarımtz, 

Sc!irlmiz hakltında jşittiğimiz. met- · 
biyelerle doludur. Herkes ondan 

1 

seTgi ile abhscdiyor. O kadar ki, 
gezdiğimiz fabrikalarda işçi kızlar 
bile; "Sizin sevimli Serimiz nerer 
dl'?,, diye onu soruyorlar. 

IJ1. Zekeriya SERTEL 

Nevyork'a Vardı 
Gazeteciler Hararetle Karşılandı, Kendilerine 
Amerikada · İstedik,eri Kadar Kalarak Arzu 
Ettikleri He,. Şeyi Görebilecekleri Bifdirifdi 

Nevyork 1 CA.A.} - Türk ga-

ı zetecileri Hüseyin Cahit Yalçın, 
Ahmet Emin Yalman, Sükrü Eı:.
mer, Ab1d in Daver ve· Zekerıya 
Sertel dün akşam Transatlantik 
bir uçakla buraya gelmişlerdi~. 
Kendileri merkezi Vasingtonda 
bulunan basın milli kulübünün 

~ . \ misafiri olmuşlardır. Birleşik 
"' \ Amerika Hariciye Nazırlığı en. 

Kafkasda 
Şiddetli 
Savaşlar 

-o---

Cephenin Şimalinde 
Büyuk Sovyet 

Kuvvetleri Sarı ldı 

bia'yi kabul etmiştir. · 

lngilizler Elalemeyn'de 
Bazı Mevzileri İ§gal Etti 

İki Kazada Halkın 
Dinlediler Dileklerini 

Üzerinde Durulan Mevzular, Hayat Pa halıltğ1 
ve Vurgunculukla Mücadele Meselef eridir 

Kahire, 1 (A.A) - Elalemeyn 
cephesinin merkez kesiminde ~e. 
kizinci ordu dün bir taarruza geç 
miş ve bir çok düşman mevzil". 
rini işgal etmiştir. Bu mev:ı:ile . İstanbul mebusları, dün P.eyoğlu ve Beşiktaş kazalan dahı. 
rin bulunduğu yer Manassib ccv lindeki halkın dileklerini dinlE'mişlerdir. Hayat pahalılığı, ihti• 
residir. Düsmanın karsı taarruz- karla mücadele, karne meseleleri, nakliy,,t işlerı. memurlarla 
ları püskü;tülmüştür. • sabit gelirlilerin vnziyetieri esaslı görü~n.e me\-zularını te:{·H et. 

Stalingrat'ta Almanlar 
- _

1
miştir. 

Mebuslarımız C. H. Partisi 
Terakkiler Kaydediyor r•••••••• _., ••;•••·-----:•••;••••• ••••• • • • ••••"\ Beyoğlu kaza ~erkezine geldik. 

Lonclra, 28 (BaşmuharrirL 
mizden) - lngiltereden 

ayrılırken buradaki sefirimiz Ra. 
tıf Orbay'dan bahsetmeyi de va
Zife biliyorum. Şimdiye kadar 
memleketimizi hariçte temsil e· 
<ienler hakkındaki kanaatim u
~umiyetle menfi idi. Gezdiğim 
\le gördüğüm yerlerde sefaretle . 
l'in ek3eriya bulundukları mem. 
leket hakkında bile bir fikir sa
hibi olmadıklarını - görerek üzü. 
lürdüm. Birbirini teyit eden bu 
tnüşahedelerden sonra ifrata va. 
tarak hatta ecnebi memleketler. 
de büyük masraflara katlanarak 
sefarethaneler ihdasına lüzum ol
llıadığını iddiaya başlamıştım. 
Londrada bu kanaatim altüst ol
du. Rauf Orbay, meslekten ye. 
tişmiş bir hariciyeci değildir; fa. 
kat memleket için tetkike muh -
taç yeni bir sefir tipi yaratmış· , 
tır. 

tellektüel kültür işleri dairesi, 
Amerikalı gazetecilere Türk ga. 
zetecilerinin Amerikaya ziyaret 
için~avet edilmiş bulunduklan• 
lll bildirmiştir. 

Bertin 1 (AA.) - Resmı teb- - Beledıye Seçımı Başladı ~ leri z'.11n~ e~ela ~alka ~e~en 
liğ: Kafkas çevresinde, çok kuv- l. . J senekı dileklerın yerme getınl • 
vetle tahkim tedilmış tepelerde. '•• •• • • • • • • • • ••-•••• • • •-•••' •' ••••••••--- <.li~ini bildirmişler, sonrr;. yeni di~ 

Türkjye konsolosu Cemal Vas. 
fi ile Nevyork'daki Türkiye tica
ret ataşesi Sarhan ve Türk gaze. 
tecileritıin mihmandarlığına ta • 
yin edilen Vaşington eski gaza. 
tecilerinden Tom Wrigley 15 
gün evveldenberi Nevyork'a gel· 
miş bulunuyorlardı. Bu zatlar 
La Guardia hava meydanındc. 

Münakalat Vekilimiz Amir.il Türk gazetecilerini selamlamış -
F ahri E.ngin lardır. Gazeteciler Baltimor ote. 

YENİ BİR 
KARAR 

İngiltereye ayak bastığımız Ş h • • d 
gündenberi kulaklanmız. sefiri - e rımız e 
tniz hakkında işittiğimiz medhi • 
yeıerıe doludur. Başvekil chur. Bir Tersane 
chill ondan bahsederken, "şimdi ... 
burada Türkiyeye layık >bir sefi. K 
riniz vardır,, demek suretiyle Ra- Uruluyor 
uf Orbay hakkındaki takdirini • 
değil ayni zamanda onu buraya Kabcfai~n Türk t-"yrağına ~-
sefir göndermekteki isabeti de hmır cıt.iriımesindcn soma deniz 
anlatmış oluyordu. Konuştuğ,u - ticııreıımı:ıde el,.emm~: ·etıi bir 
nıuz bütün nazrılar, bütün me. iol:e!şaf f.tıti.ı!müştür. Ancak e· 
buslar, bütün gazeteciler ondan saslı btr tersaneden ı:rahrum l;>u
takdirle ve sevgi ile bahsettiler. lunmamız yüzünden bu inkişaf, 
lleğil yalnız Londrada ve siyasi yurdun bütün yolcu ve eşya nak
tnuhitlerde; fakat lngilterede ne. liyatını muntazam ve çabuk su
reye gittikse ve kiminle konUŞ- rette yapabilecek nisbette ola • 
tuksa, hepsini onu tanıyor bul- mamaktadır. Bu itibarla · hem 

dtiverpool'de belediye reisi sö- muhtaç, bulunduğumuz vapur ve 
2ilne onu sena ile başladı. Ports. motörleri kendi mühendis ve 
OJıouth daki denizciler onu hay • işçilerimizle kendi memleket;miz 
ranlıkJ1a andılar. Hatta gezdiği - de yapabilmemiz, hem bu yü7 • 
ıniz fabrikalarda işci kızlar "si- den harice milyonlarca lira akıt. 
2in sevimli sefiriniz ·nerede ,. di- mamızı ön liyebi.lmemiz, ve hem 
~e onu soruyorlar. de gemi ihtiyac1mız1 süratle kar. * * ştlayabilmemiz için hüklı'met. ev 

R
auf Orbay Ingiltereye gele. velce inşasl düzü~ülen tersane -
li daha bir sene olınamış. nin derhal ş~hri.m~zde yaprlması-

tı B
.. l k b"r zamanda ' b na karar verılmıstır. r oy e ısa ı , . ~ ~ 

kadar muvaffak oım.zsın f'fır otıtTersane için vaktiyle ya,plian 
nedir? ,...,.... , . e~~lere ~ör~ !?end ik : Maltepe 

Bunun ilk sebel:tl.P.i ~uf Orbi!: · edı~mıştır, Pe~d~te y_apı.. 
~ın şahsiyetinde.,-ıltarıfak. ~ genış ve her turl.u tes!satı 
gelir. Her büyült.şa~JYe~ jl>i <? olacak tersane ınşaatının 
da etrafına say • ~-.:sevgı t Macar grupuna, Ma1tepede 
etmektedir. ~ J yapılacak gemi tekneleri kızak 

İkincisi Rauf Orb y'ın _.-sl'ek. tesisatının inş~atının ~se b ir Al. 
t..ı olmavısıdır. Mesleğin sahte man grupun~ ·'ı~lc edıhnekte ol. 

&if:' J.)ç._-twıu, ~ '"1 S~. 5 duiu bildll:.lıj'Ofo 

line inmislerdir. Kendileri, Bir
leşik Amerikanın her tarafını 7i. 
yarete davet edilmişlerdir. Ordu 
kamplarını, deniz tesislerini, or. 
du ve mühimmat fabrikalarını. 
deniz tezgahlannı göreceklerclir. 
Bu mümttaz misafirlere kendile
rini Amerıkada görmekten bah
tiyar olduğumuzu söylemiş ve 
yurdumuzu arzu ettikleri şekil -
de gezmek ve ziyaret etmek icin 
mümkün olduğu kadar uzun 
müddet kalmaları ümidinde bu. 
tunduğumuz bildirilmiştir. Yal -
nız ikamet müddetlerinin tayini 
kendi dileklerine bıraktlmıstrı. 

Türk ga1.etecilerinin Nevyorkta Be~ 
l:1fj' Devam1 Sa. 2, Sii. 4 

r -""' 
Memurlar~ 
~çin Erzak 1 

T e~ziata Yakında il; 

Başlanabilecek · 
Ankara, 1 (TA N) - Zira::ıt, 

Ticaret ve Dahiliye Vekf.ılc>t. 
leri iaş<' meseleleri i.izerincle 
daha sıkı bir i~birliği yapma
ğa · baslamıslardrr. Ankar'l, 
ve İsta;ıbu ldan başka yerle. 
deki lanziın satı sının 1 birin. 
citeşrinden son;a da devam 
edeceği yolunda hiç bir karar 
alcnmış değildir. 

Memurlara , • tanzim satı~ı : 
yapılan yerlerdeki f iyatlal' ü. 1 

1 

zerinden, er zak verilmesi icin ! 
bir prensip kararına varıl • i 
mıştrr. Kararın tathikina v:ı_ ı· 
kında ge-çi!eceği haber veril-
mektedirr . 

ki mevzilerin zaptı için yapılan • •• ]eklere geçilmiştir. 
savaşlar şiddetle devam ediyor. • Vurguncular hakkında konu • 

Stalingrad'da hava kuvvetl~ri şan bir zat, bugünkü milli ko!"Un 
tarafından desteklenen hücum ma kanununun bunlarla mücade 
muhtelif noktalarda daha ilcrı leye kafi gelmediğini, çok daha 
nüfuz etmislerdir. Düsmanın çok ~ıddetli tedbirler alınması lazım 
büyük piy~de ve tank kuvvet1e- eldiğni; mesela vurguncuların 
ri şehrin şimalindeki kilit mev. vatandaş~ktan ıskat edilmeleri -
züne hücum etmi~se de karı:ı r.i, ecnebı olanlarının da derhal 
bir hücumla kanlı kayıplara u~. hudut haricine çıkarılmalarını 
rayarak püskürtülmüştür. Çt,ğu ône sürmüş ve takibe uğrayan • 
İngiltere ve Amerikadan gelmi~ Iarın esas vurguncul3r değil, üç 
olan 98 tank tahrip edilmistir. beş kuruş arasında iş yapanlar 
~ Dcvaım Sa. 2 ;ii 7 olduğunu iddia etmiştır. 

' · D·ğer bir partili ~e, bugünkü 
-------- te~kilatla, vurgunculuğun ôniine 

SOVYET TEBliGi 
geçilemiyeceğini söylemiş, ara • 
nan maddelerden pek çoğunun 
mt mleket dahilinde mevcut ol w 

duğnnu, bir çok yederde de
poların ağız ağıza doldurulmuc 
buiunduğunu, vurgunculıırla mu Stalin9rat 

Şiddetle 
Dayanıyor 

Bil· kadın seçici sandık başında reyini kullanıyoT lilfj9 D::»vamı Sa. 2. S ü. r; 

İstanbul umumi meclisi azalığı 1 
için seçime dün sabah saat 10 da 1 
başlanmıştır. Seçim münasebcti

- o 

30 Tümen, 1 ooo Tank, 
2000 Tayyare Şehri 
Boyuna Döğmektedir 

le bütün şehir baştan başa bay. 
raklarla donatılmıştır. 

Dün Eminönü kazasında Hoca. 
paşa, Hobyar, Mehmet Gey!anı 
Çelebi Oğlu Alaaddin ve Rüstem 
paşa mahalleleri seçicileri kay
makamlık binasındaki sandıga 
rey atmışlardır. Beyoğlu ltazasın 

Cephelerdeki Harekata 
~mumi Bir Bakış 

daki sandığa $ahkulu, Evliya 
Şelirin Şimalindeki Yeni Çelebi, Tomton mahalleri seçki.. s c• 1 
Rus Taarruzuna Dair leri, Fatih kazasında Halkevi bi- Almanların, StalinCJrat'tan onra, <j'ıma 

nasındaki sandığa, Babahasan M k K B t d 9•• • •ı. 
Hiç Bir Hab,er Yok Alemi, Gureba Hüseyinağa, Hü- Ve er ezde ış as ırma an uyuu 
Moskova 1 (A.A.) Sovyet gece sambey, Hoca Üveys, İskender. Taarruzlara Gel'!ecek Vakitleri yoktur" 

yarısı tebliği: paşa, Kırkçeşme, Kirmasti, Mus- ~ 
30 eylülde kuvvetlerimiz dii~- tafa Şeyh Resmi, Sofular, Sinan y E l r D . Subavı 

manla Stalingrad ve Mozdok ke. ağa, Hasan Halife mahalleleri ~e. r- azan: me c 1 enız • -, 
simlerinde şiddetle çarpışmızlar. cicileri Üsküdar kaymaknm'ık ı N E C AT 1 YA $ M U T İ? 
dır. binasın'daki rey sand1ğına S<'li -

Diğer cephelerde kayda değ"r miye ,İhsaniye, Sinanpaşa. füı l;.ı. 
hiç bir değişiklik olmam1ı:;trr. cak. İmrahor. Ayazma. Ahmrt. Şark cephesinde: 

Sialingrat muhm·ebesi celebi mahalleleri sericileri, K~· 
dıköy kaymakamlık binasınd~ki 

1 
raber Stalingrat şehri ve müdafilr.r! 
vazifelerini fazlasiyle yapmı1:!lardır 

5 ta!ingrat şehrinin içinde Alman• Alm?.n ordularr, bu sehir etrahnda b" 

Londra 1 (A.A.) - Moskova ""ndığa Caferağa. Osmanağa. m::ı 
radyosunun bu sabah erkenden hallesi sec:ici1eri, Büyükada iske. 
yaptıği yayımda şöyle denilmek- le civarı sandığına Büyükada :;e
tedir: . çicileri, Eyüp camiindeki sandı. 

Stalingraddaki durum ciddiye ğa İsJambey, Dökmeciler seçıct. 
tini muhafaza etmektedir. Şe. leri, Baktrköy Sinanpaşa cal'rlii 
bir müdafileri kanları~ın <>on avlusundaki sandığa Sinanpasa, 
damlasına ~adar .. her evı ve her Vişnezade, Yıldız, Bani, Ti.irkili, 
kanş topragı mudafaa etmek a. Abbasağa mahalleleri seçicileri. 
7.İm ve kararındadır. Almanlar 

· 1:ifif; Devamı Sa. 2, Sü., l:Jfr. Devamı s-. 2, Sü .. 4 

lar va~yete hakim olmah baş . kı..dar ağrr zayiat verip bu kadar kxpı 
I.ı:nışlardır. Eğer muharebelerin al• metli günleri kaybettikten sonra, ar ı 
mış olduğa son istikamette tahavvü!· bk bu sene için Rusya cephesinin orh 
yapacak yeni bir hadise zuhur etme- ve şimali kesimlerinde hiçbir büyiı1 

d. -· ı• Ti.ıno'"enkonun şehrin .. ]- taarruz p!anmı tetkik ve tatbike vakiı 
ıgı, mese a .,. • ~ , . k 1 B . · b k 

malinden Alman sol yanma ve arkasr • ,crı' admamılştıanlr. unuLn ı~n azr a,:!'. 
k ·stediği yan taarruzu daha rak.ar an A m arın enıngrat cep,111 

na yapma 1 
• • sinde büylik bir taarruz icin haztrlat! 

t;iddetle devam ve ınkışaf etmediği dılı.lanrn battl bu rıl}"!tte şimal ordır 
t:ıkdfrde StaUngrat !'lokaktarrnda mu- !arı kumandanmtn dahi deği$tfrilmi. 
h:ırcbeler ancak bir kac; gün daha de• • 
vam edebilecektir. Bö'ylc olmak~a be- ~ Baş tarafı 1 incim 



1 

1 < 
1 

c As K E R j v Az 1 y ET ) Karnesiz 
...,~- ......... 111 ______ ._: 

ephelerdeki Harekôta Ekmek Saflşı 
UmumAI eı·r Bak"c Mülhakattaki Hal~ 

• 
111 ~ Dün Sıkıntı Çektı 

-------------- Dünden itibaren İstıınbulun Belc-

AlmanJar n St ı· t't s ş· I diye hudutları dışında kı:ılan yerlerde 1 • a engra an onra, ıma karne usulii kaldırılmış ve ekmek sa-

Ve Me k · d K B t d ı·· ""k ttşları serbest bırakılmtştı. Halbuki r ez e iŞ as ırma an uyu mnhalli belediyeler ve fmnlar serbest 

Taarr 1 G k V k•+ı • y kt ı piyasadan un ve bıı~day tedarik ede-
UZ ara eçece a 1 erı o ur memişlcrdir. Mesel5.; Knrtal belediyc-

ıt.:;;r Bas taT~fr 1 lnriffp tir,d.ler. Amerikanın d'kkat ve kuvveti s~ buğday satın almak iç.in ~akın v~-
· of.Juia hakkındaki haberlere inanmak ni Avustralyaya çekmek için Yeni Gine layetlere bac:vurrnuş,~ Eskışehırden ~ı
g çtür. Mademki Leningrat ceph~lin· nin batısına taarruz ettiler. İlk çıkart• l~~u 4:\ k~ruştan bugday olma~ mum 
de taarruz için ihtiyat kuvvetleri var• mada mağlup o!dular. Fakat ısrar et.o kun olduını sanılmış. fökııt bılAhare 
dı, o ha!de kı~ mevsiminin en erken tiler. Daha büyük kuvvetlerle yerıl ~ı· ~liik:ıl.ılar bu fi;'l•at:ı ~da b~ğ?ay. bul
başlıyacağı bir cephede taarruz için bu k<1rtrnalar yaptr!ar ve tutundular. Bu mıık ımkiinı olmadtgmı btldırmışler-
k<ıdar ktymetU ha[tiılarm ziyan edil- kuvvetler !limalden cenuba More~by dir. 
rneslne neden lüzum görüldü? Stalin• koynna doğru ilerlemiye başl:ıdr. Bu Kartalda Orisin evvelce '·erdiği un
grat muharebesinden sonra serbest ka kuvvet. Avustralyanın şimal üssü o - lardan kalan 14 çuval undan yedisi 
l:ın kuvvetlerden istifade için mi? Sta. lan Port Dıırwin'in tam karşısındadır. işlenerek bir kıstm halka karne mu
lır.gratın, Leningrat cehesinden mesa• I Amerika ve Avustralyalılar d11 Japon• kabilinde ekmek dağıtılmış, diğerleri 
fesi iki bin küsur kilometredir Alman lan önlemek için buraya yeni kov· de karnelerini alarak İst:ınbul, Kadı-

. ı ·· a -''l s h b ı b köy ve Adalara gidip ekmek tedarik lar bu biiyük taarruz kuvvetlerini bil• '-"'=' er gon errıı er. on a er er. u 
tun malzeme ve ağırlıklariyle bu muaz lı:uvvetlerin More~by koyunun şima!jn etmislcrdir. Mnltepe ve Pcndikte de 
zam meı;afe!er içinden Leningrat cep- de çetin bir muharebeden sonra Japon vaziyet aynidir. Yalnız Silivri, Şile 
hesine ne zaman ta!?ıyacaklar? Bizce, kuvvetlerini mağlup ederek !jimale doğ ve Catnlca gibi a.z çok buğday istih
hu haberler Ru<J kumanda heyetini en r:ı attıklarını ve Japonların takibinden sal eden kaznhırda vaziyet nisbeten 
d•;Jeye düsürerek şlmaldeki kuvvetleri kurhılmak için her tarafı tahrip ettik• diiz.ıriindür, fakııt bu kazalar beledi
yerlerinde tesbit etmek için uydurul" ferini bildirmektedir. yelerlnin de balkın ekmek ihtiyacını 
muş haberlerdir. Belki Almanlar, Le- NETİCE: Pasifikte faal iki cephede devamlı surette karşrlıyaeak kadar 
t:ıngrat cephesinde bir taarruz yapar- de işler hiç de Japonların harbin ilk buğday miibayaa edebilip edemiyece-

~i henüz katiyetle bilinememektedir. lar. Fakat bu taarrux muhakkak ki, zamanlarında kapılmış oldukları bü 
ı cningradı almağa matuf büyük bir yük ümidi devam ~ttirtcek bir şekil· Trakyado,, bir toplantı 
t"arruz değil, ancak bir gösteriş taarnı de inkişaf etmemektedir. Hadise~erin Alpullu, (TA)) - Şehir ve kasa· 
zu olabilir. Çünkü Almanların Lenin- bu şekilde d~vamı esnasında Japon balartmızın ekmeklik ihtiyaçlarmın 
grat cephesinde büyiık bir, taarruzu Başv,.kilinin "İngiliz ve Amerikaltla ·• belediyeler tarafından temin edilece-
1:,Jşara'ak kuvvC'lleri yoktur. Stalingrat rm üslerimize, limanlarımıza taarr;uı• ği kararı üzerine burada K. eli vali 
taki pahalı ve acı tecrübeden sonra Al• lannı beklemeliyiz, şeklindeki Japon vekilinin başkanlığmda bir toplantı 

manlar bu sene artık blr Leningrat efkirmı daha fena vaziyetlere alıştıı- yapılmTştır. Umumt Miifettişliğin işa
veya Moskova tecrübesi yapamazlar. mıık için yapılan beyan~tı birkaç ay retiyle yapıl<ın bu toplantıya Trakya 
Bılikis Kafkasya harekatının manza• evvelki bir Japon sözcüsünün "harbi kaymakamlarınd:ın ve belediye reis
r. 51 , Almanların Stalingrattan sonra Va~ington ve Londraya kadar götüre"• lerinden bazıları da iştirak etmiştir. 
bu cepheye daha büyük kuvetlerle yük ceiiz" tarzınd:uıi hevanah ile hic de Bu topl::ıntıda halkın ekmeklik hubu-
lenecekleri ve k,ıstan evvel bu cephede tam bir ahenk t.cşkil etmemektedir. b:ıt ihtiyacı i~in bölgenin istihsal du-
muayyen gayelerine varmak için çalı• rnmu gözden geçirilmiş ve hububatın 

acııklannı göstermektedir. RAMAZAN 21 noksanlığı dolaytsiylc hariç vilayet-
Pasifikte şimdilik faa! iki cephe : lerden celbine karar verilerek bu işe 

"lrdır: Salomon adaları cephesi. Yeni memur edilen öelediye reisi Anado-
(1 rıe cephesi. 2 • 10 • 942 Cl'i'H.A luya gönderilmiştir. 

Evkat E~Rnf Vasati 1 Evket Ezani Vasati Hükumet hissesi verildi Pasifik cephesi: Gilnet 12.02 6.56 \k ım ıı 00 18.53 
')fle 6.09 1,04 Yatsı ı,aı 20.26 Lüleburgaz, (TAN) _ Kazamız 

Salomon adalarında muharebeler, tki11di 9.29 16.23 Jmsak 10.22 s.19 
ırıeınlann Amerika kuvvetlerini bu a• çiftçisi hükumet hissesi olan % 25 

d in-dan atmak için mütemadiyen tl'k !erin yüzde yetmiş üçünü devlet am-
r-ırladıkları yeni teşebbüsler ile ara l'JA, barma teşlim etmiştir. 
ıra şiddetlen.ip hafifliyerek devam ~ Ku·ma Ücreti 

e mektedir. Biz, bu işin daha ba,lan· İstanbul değirmenlerinde hububııtrn 
ıçında, Japonların bu meseleye çok BUGÜNKO PROGRAM un haline getirilmesi için alınmakta 
hemmiyet verecek!erini ve Ameriltalı 7,30 Program 19,15 Türl<üler olan ktrma ücreti kilo bıışma bir ku-

l n bu adalardan çıkarmak iç.in her 7.32 Spor 19,30 Haberler ruşa çıkarılmıştır. Bu ücret Anadolu-
areye başvuracaklarını kaydetmiş • 7,40 Haberler 19 da kilo baştna iki kuru•tur. 
k, hakikaten öyle oldu. Amerika, de- 7,55 Müzik (Pi.) 

,..!5 Türk Müziği v 

h k •- tl k "- ı 20,15 Radyo ga-z. ava ve ara r;;ııvve eri ço gıue 12.30 Program 
urrlanrp tatbik edilmiş mükemmel 12,33 Müzik (Pl.) zetesi 

20,45 r.ıüzik (Pl.) 
21,00 (Evin saati) 
21,15 Temsil 

n r işbirliği ile bu adalara çıkıp yerle. 12.45 Haberler 
elior.rl iki ay ceçti. Japonlar Ame.ri· 13,00 Türküler 

K 1:1arı bu ada!aran atmak için deniz- 18,00 Program 
en, karadan, havadan birçok teşebbüs 18,03 Fasıl 22,00 Orkestra 

22,30 Haberler 

22.45 Kapantş 
erdt' bulundular, fakat hiçbirinde mu- 18,40 Dans mtiıiği 
.. Hak olamadılar sonra Tablyeyi değiş 19,00 Konuşma 

Batırılan Gemiler 
/\imanlar, Eyi Ol Aymda 

Müttetik Gemilerinin 
Tahrip Edilen 

161 i Bulmak 
Suretiyle Rekor Teşkil Ettiğini Bildiriyor 
Bcrlin, 1 (A.A.) - "Tebliğ,, diğini duyan Akman efkarının 

f'rectown, New Fundland önle • kapıldığı korkuyu bu suretle L 
rınde ve şimal Atlantiğin mer- zale etmek istemektedirler. 
kez kısmında, Alman denizaltı . + 
lan hepsi 5400 ton hacminde 12 · Berlin 1 (A.A. )- Asker yüklü 
:iuşman ticaret vapuru bat:rnuş. üç düşman taşıtının tahribi hak. 
ardır. Bu suretle denizaltları:mi. kında askeri kaynaktan şunlar 
zın eylül ayı içinde batırdığ1 ti. öğrenilmektedir: 
:::aret vapuru sayısı 126 ya, hac. Bu harekata iştirak etmiş olan 
mi de 769,000 tona yükselmiştir Alman denizaltıları, muharebe 
!d, bu sayı şimdiye kadar en yük sahasında tıkabasa dolu tahlisi -
:.ek sayıyı vermiş olan mayıs ye sandallan ve sallar görmüs
J 942 ayını da geçmektedir. Baş. Ierdir. D.N.B. ajansı, bu üç di.iş. 
ka 14 ticaret vapuru da torpille man taş1tının tahribi hakkırıda 
nasara uğratılmıştır. Dlişman do- yakında yeni tafsilat verileceğini 
nanmasına karşı yapılan müca • bildirmektedir. 
delede, denizüstü ve altı kuvvet_ -----o----
lerimz 6 destroyer, 2 yardımcı 
kruvazör, 3 seri avizo batırmış, 
1 destroyerle müteaddit seri avL 
zoyu hasara uğratmışlardır. Diiş
manın bir seri avizo~ zaptedil. -· miştir. 

Ayni müddet içinde Alman ha 
va kuvvetleri hepsi 242,500 ton
luk 35 ticaret vapuru batırmış, 
8 vapuru da hasara uğratmışlar
dır. Hava kuvvetleri bir kruva • 
zör, 'Ve kıyı bataryaları ile iş~ir. 
!iği yaparak 5 dest~o!er. ~~~e
addit muhafaza gemısı, bır on. 
cü gemi, bir çok torpito bot ve 
her neviden çıkarma gernisı ba -
tınm!;lardtr. Bu sulretle İngiliz -
Ame;jkan ticaret filosu eylül ayı 
icinde yalnız Alman savaş hare. 
ketleri yüzünden bir milyon 11 
bin 700 ton saiminde 161 vapur 
kaybetmistir. Başka 22 ticaret 
vapuru h~sara uğratlımışttr. 

Gene amerikan gemUeri 
meselesi 

M. Hitlerin Son 
Nutkuna Dair 

Hariç Memleketi erde 
Mı.1htelit Şekilde 

Tefsirler Y apıtıyor 
Ankara, 1 (Radyo Gnzetec:i) - M. 

Hitl~rin son nutku Anglo - Sakson a
leminde yankılar uyandırmıştır. Reu.o 
ter'ln diplomatik muhabiri nutku teda
füt mahiyette bulmakta ve bir yıl ev• 
\"elk\ zafer tonunun bu nutukta bulun
macl:ğını belirtmektedir. "D;ıily Tele• 
graph" gazetesi Hitlerin kendi hatala. 
r:nı düşmana yiiklemek istediğine jşa• 
ret ederek: "Nutuk, maneviyatı yük
se!tmek için söylenmi~tlr. Bu netice 
l:ıizim için cesaret vericidir. Nutuk, 
geriye doğru bir adımdır.,. demekte-
dtr, ' 

Daily Mail nutuktan yıldrrım harbi• 
Londra 1 (A.A.) - Britanova nin sona erdiil manasını çıkarmakta· 

a~ansınm başmuharriri Almanla. d 
J b' ~ 11'. 

ırm. Londranın tekzi ıne ra.,, • İtalyan radyosuna cöre; Hitler, dü$-
men At1antikte İngiltereye Ame -nan tarafmm yaptığı gibi ilerdeki 
rika~ askeri tasıyan üç nakli.ve planlardan bahsetmem·ş, sadece yaptik
~emisinin batır1ld~1 iddia et • tarını söylemiştir. Bu radyoya göre, 
mekteki israrlarına ı~aret etı;ıek Hitl,rin eski nl:ı:amı kökilnden ınlnnak 
tedk. A1mnnlar ı:;üphesiz İn1?1l!e· k:-rarında olduğu görülüyor ve yakın 
reye mühim miktarda ~men. - bir istikbalde bunun te.cyyijt edeceği 
kan askeri ve malzeme gonderil- de muhakkaktır, 

' KOCOK HABERLER l 
+ ZAHIRECILERI DOLANDIRAN A 

DAM - Muhtelif vesileler buluak bazı za. 
hiretiltri dolandırın Süleyman i11minde bir 
•abıkah blr •ene t 5 aUa bap•e mahkGrn o-: 
dilml tir. 

+ MEZARLIK DEMiRi HIRSIZI -
Gümüşsuyu mezarhklırsnın demirlerini çalan 
oabıkahlord;ın Ali dört ıy hap•e mahkOm 
edilmi,tir. 

Reuter'in Bir 
Haberine Göre 
Romanyada BaŞvekil 
Muavini Bir Suikasda 

Maruz Kalmış! 
Moskova, 1 (A.A.) - "Reuter": 

Kah.ireden Sovyet haberler ajansına 
ge!en bir telgrafa göre, M. Mlhael 
Antonescu Hitlerin umumi lmrarg'L 
h•na yaptığı ziyareten Bükreşe dönü
~ünöen pek az sonra bir suikaste uğ• 
ramıştır. Romanya başvekili muavini 
olan M. Mihael Antonesco başvekil ile 
e-örüştükten sonr;ı saraydan maliye 
nezaretine otomobille giderken blndıği 
arabaya bir kaç el silll.h atılmış ve 
arkadan takibeden araba da keza si
lahlı bir tarruza hedef olmuştur. Baş~ 
vekil muavini M. Mıhae!. Antonesco kı
rılan cam parçatariyle yaralanmışsa da 
refakatinle bulunan bir subayla ba1ka 
bir memur kurşun yaraları almışlar
dır. Takriben 15 k:ıdar şüpheli şahıs· 
!ar tevkif edilmişlerdir. 

Yugoslavyada çetecUer 
faaliyette 

Bern, 1 (A.A.) - Haber alındığına 
göre Yugoslavyada genera! Mihailoviç 
Tiran gölü civarında bulunan İtalyan. 
kra taarruz etmiye karar verdiği ıa
man İtalyan kumandamnm umumi kaıt 
rargahla temas etmC'sine mani olmak 
için telefon fabrikasının santrali ha
vaya uçurulmuştur. Mihailovlç ku· 
r.ınndasmdaki kıtalar bu sayede bir 
İtalyan taburunu kamilen yok etmiye 
ve bir ~ok ganimetler ele geçirmive 
muvaffak o!muşlardır. Bu arada tir 
kaç tank ele geçirilmiştir. İtalyan u• 
murri karargahı imdat göndermiye mu
vaffak olamamıştır. 

Vekiller Heyetinde 
Ankara, 1 (A.A.) - İcra Vekilleri 

heyeti bugün saat 15,30 da Başvekll 
Şiikrü Saracoğlunun reisliğinde top-

J;:ınmıştır . ~ 

Ankarada Takas Odası 
Kuruldu 

Ankara, 1 (TAN) - Şehrimizdeki 
dokuz bankadan sekizinin iştirakiyle 
kurulan Ankara Takas Odasr bugiln
lerde cıı lışmalara başlryacaktır. t~
tanbul Takas odas?ıım faydalı çalıs
maları gözönünde tutularak imklln 
hasıl oldukça tzm·r, Adana ve Sam
~un gibi mühim merkezlerde de ban
kacılık aleminde milbim roHi olan 
!böyle takas odaları lıturulacaktrr. 

2 - 10 - 942 

r._.,_. DiKKAT: --, 
i Herk es Şikayetc;i f 

Sade Biz Değil 

Dört ayhk hir istirahatten :-;onra dün tekrar açılan mekteplerini! 
gitmekte ol:rn t:ı !ebeden bir grup 

Dün sabahtan itibaren bütün res- 1 bildirmiştir. 
mi ve hususi lise ve ortaokullarla sa-1 Talebe geçen yıldan kalan okunmuş 
ııat okullarında tedrisata başlanmış- kitapları arkadaşiarlartndan satm al
tır. İlk derse giren öğretmenler ıvraa- mışlar ve eski kitapların kullanılma
rif Vekili Hasan Ali Yücelin mesajı- dan evvel ofordla temizlenmesine mü
nı okumuş, talebeye ders ytlı içinde dürler ve yar direktörler nezaret et
ta}>ip edecekleri çalışma metodlarıoı mişlerdir. 

Gazetecilerimiz 
l:!ff" Baştarafı 1 incide 

lediyt- rei!!l M. La Guardia, M. Schmidt 
ve başka şahsiyetlerle görüşmeleri bek 
lenmektedir. 

Kolumbiya üniversitesinin eski t:ıle
be~erinden olan Ahmet Emin Yalman, 
Sükrü Esmer ve Zekeriya Sertel eski 
üniversite hatıralarını tekrar yaşata• 

c&klarhr. 
Türk gazetecileri, Vaşingtonda Tür. 

kiye büyük elçisi Münir Ertgün'ü gö
recekler ve yine Vaşlngtonda reis 
Roosevelt'in mutat gazeteciler toplan
tısında hazır bulunacaklardır. 

Misafirlerimiz Reis Roosevelt'i gör
dükten sonra, milli basın k!übü tara
frndan şereflerine verilen öğle yeme
ğinde bulunacaklardır. 

1'ürkiye B. Millet Meclisinde ha· 
ric:ye encümeni azasından bulunan ve 
evvelce siyasal bilgiler okulunda pro
fesörlük eden Şükrü Esmer, yemekto;: 
sö' a!acaktır. Detroit serbest basın mü 
meşsil ve milli basın klübü reisi M 
Clıfford Trewost hoşamedi demecini 
"'erecektir. Misafirlerimiz. Amerikan 
kongresi celselerine iştirak edecekler 
dir. Bundan başka ordu ve donanma 
şefleriyle görüşecekler, meçhul asker 
mezarını görecekler, Linco!n abidesini 
ve Vaş.ingtonun Mount Vernon'daki e
vini gezeceklerdir. Nevyorkta dö!'lüş• 
!erinde General Elektrik şirketinin 
Schnectaty'deki muazzam fabrikaları• 
nın bir k.ıam1nı ~ ıe&~cklerdir, 

Türk gazctecilerin:n yapılacak bü
yük baseball maçlarında bulunmaları 
mümkün olacağı sanılıyor. Türkiye 

amıuı·•j:,m• 
1J2fr Baş tarafı 1 incide 

muazzam kayıplar pahasına buzı 
yerlerde 100 ila 200 metre kadar 
ilerlemeye ve her metrede yı
ğınlarla ölü bırakarak biraz i
leri geçmeğe muvaffak olmus.. 
lardır. Sokaklar bina enkazları 
ve demir yığınlariyle d0lud~ır. 
Düşman bir tepe eteklerinde 700 
ölü ve yaralı bırakmıştır. Alman 
lar sehrin fabrikalar mahallesi 
nin başında bir günde ölü olarak 
1,500 er ve subay ile 29 tank kay 
betmişlerdir. 
Akşamdan sabahın ilk saatlerine ka

dar şehrin üstünü bir ateş ve duman 
Cırtüsü kaplamaktadrr. Düşman uçak 
tcsei<külleri mütemadiyen şehre ta::ır
ruz etmektedir. Çarşamba sabahı çar
pt-malar bilhassa siddetli olmuştur. 

'l (' ... 

Londra, 1 (A.A) - Moskova r;ıd
yoSll, A!manların son hafta içinde Sta
lingrat çevresindeki muharebelerde 
15000 asker kaybettiklerini bildirmek
tedir. 

Stalin, şelıirle daimi 
temas halinde 

Mos:~ova, 1 (A,A.) - Milli lngi• 
liz radyosunun muhabiri Robert Ma
~idoff bugün radyoda şunları söy!e
mi~tir: 

Stalin radyo vasıtasiyle harap olan 

konsolosu Cema! Vasfi hava alanında 
misafirleri beklerken Türk gazeteci
leriıtin Amerikadaki ikametleri sırasm. 
da boş kalabilecek bir zamandan isti• 
fade ederek bu ananevi maçlarda bu
lanmak ve Amerikan stadında muaz• 
zam ve heyecanlı halk kütle!erinl ıör
mek fırsatını elde edebilecek!eri ümi· 
dini izhar etmiştfr. 

Kiracısının Parasmı Ça1mış 
Samatyada oturan Mehmet evinin 

üst katında oturan Munzzezln odası
na girerek iki seferde 220 lira para
sını çalmıştır. 

Mehmet çaldrğı bu paralardan 50 
lirasını metresi Hamideye, 250 kuru
şunu da üvey oğlu Selime hakkı sü
k(ıt olarak vermiııtir. Bu suçla mah
kemeye verilen Mehmet 1 sene 2 ay, 
Hamide 4 gün ve Selim de 3 gün 
hapse mr-ıhklım edilerek tevkif olun
muşlardır. 

r· ----... ~ 
Sadakai Fıtır i 

• htanbul MUftUliliünden ı : 
Milletimizin en mUhim ihtiyacını kar· : 

ııhyan, yurdumu•un Hava müdl!aası eı- e 
babını temin hususunda pek krtmetll • 
mesaisi görülmekte olan ve aldıjı teber· ; 
rüatı Kızılay ve Çocuk Esirıeme ku-

• rumlariyle payla$&n Tilrk Havı Kuru· 
: muna her veçhile ,,.,d:rmda bulunulnıasr 
! IUzumu, Fıtra ve zeklt ituiyle milkel· 
: lor olan muhterem ahalimize ehemmiytt· 
; le arT v~ Sadakai fıtrın nev'i ve mikt•· 

i rı ilin olunur: 
------~-~Kuru, Kuruş 

l Buıtdıy unundan 63 20 i Reıraki 200 184 

:----..... -----------------------

Örnek Bir Sefir Tipi: 
Rauf Orbay 
l2fr Baştarafı 1 incide 

kaytlarından kendisini kurtara -
rak çalıştığı için hareketlerindeki 
samimiyet dikkati çekmekte ve 
politika oyunlarına yer bırakma. 
maktadr. Rauf Orbay, davasına 
inanmrş bir adam sıfatiyle bütün 
konuşmalarında ve bütün temas. 
larında samimidir; ve karşisın • 
dakini de samimi ve açık olmağa 
icbar elmektedir. Bu samimiyet 
havası anlaşmayı kolaylaştırmak
ta ve karşılıklı itimat ve emniyeti 
arttırmaktadır. 

Rauf Orbay'ın üçüncü muvaf. 
fakıyet sırrı da çalışma metodun. 
dadır. Sefarethaneye sıkı bir 
gemi disiplini koymuştur. Sefa. 
rethanelerin o meşhur sefahat 
ve israfı yoktur. Herkes vaktinde 
işinin başındadır. Sefahat ve eğ
lence yerlerinde sefaret memur
larına rasgelmek mümkün değil 
dir. 

Rauf Orbay, bütün scfirlerimiz 
için örnek bir tip yaratmı~tır. 
Burada bulunduğumuz müddette 
onun vücudiyle ~0ğsümüzün ka. 
bardığını söylemek de bir vazife. 
dir. 

Eski Listelere Göre 
Yapılması Kararlaştı 
Şehirde mevcut nakil vasıtası dar

lığına süratle nihayet vermek üzere, 
lastik tevziatında evvelce yapılan tet
kikler neticesi hazırlanan ihtiyaç lls· 
telerinin esas tutulması hakkt'nda yap 
trğımız neşriyatın aHl.kaU makamlarca 
nazarı dikkate almdığmı memnuni
yetle öğrendik. Bu listelere göre. A
cil ihtiyacı olanlara ilk parti olmak 
üzere derhal birkaç yüz lAstiğin da
attılmast kararlaşhrılmıştır. Bu mak
satla Ticaret Ofisi Umum müdiirlüğil 
hnZlrlıklara başlamıştır. Bu arada dün 
emniyet altıncı şube müdürü Kemal 
Ayl?iln'ün de istirakiyle Ticaret Ofi
si umum müdürlüğünde bir toplantı 
vapılmıstır. Bu toplanttda eski liste
lere göre ne suretle ve kimlere tev
ziat yapılmas! llizım geleceği tesbit 
edilmiştir. Ofis. birkaç güne kadar 
tev:z:iata başlıyacaktn-. 

Misafirini Öldüren 

Cemilin Muhakemesi 
Birkaç ay evvel Eyüpte oturan mo

törcü Cemil evine nasıl geldiği henüz 
tesbit edilemiyen arkadaşı Mehmedi 
tabanca ile öldürmüştü. Bu cinayetin 
duruşması dün yaptlmıştır. Duruşma
da katil Cemil "ben o gün eve geç 
gelmiştim. Karım Gülizarı Mehmetle 
rakt içip eğlenirken buldum, Kan 
beynime hücum etti. Tabancamı çek
tim ve ateş ettim,. demiştir. 

Gülizar ise; "kocam yal:-ın s15ylüyor. 
Eve Mehmetle beraber geldi, bera
ber içip eğlendiler. Biraz sonra ko
cam ondan para istedi. O da bu pa
rayı vermeyince kavga ettiler. Cemil 
tabancasını çekti ve Mehmedi öld!.lr
dü,. demiştir. 
Duruşma şahitlerin dinlenmesi için 

başka güne bxrakılmışttr. 

Yangından Ürken Yaban 
Domuzları 

Edirne, (TAN) - Merkeze bağlı 
Karapınar ormanlarında çıkan ve 
tevsiine meydan verilmeden ı;öndürü
len yanglndan ürkerek etrafa kaçan 
yaban domuzlarından ikisi Saraçhane 
başından şehre girmişler, bir tanesi 
hemen halk tarafından itH\f edilmiş, 
diğeri Selimiyeye doğru kaçmış, bu
rada bazı evlere girerek halkı telO.şa 

düşürmüş, bir kadmı da yaraladıktan 
!iOnra Kırklareli hududuna doğru kaç-
mıştır. -

Dün bir alttn 3255 kuruştan, bir 
gram külçe 450 kuruştan satılmıştır. 

Mebuslarımız 
JtJir Baştarafı 1 incide 

r-aılele içm ayrrca bir d.ı:ı gizlt f.E!}
kilı.\t ~ap:dmasının mu• afık ola • 
ct1~ nı ,tacirleri sıkı bir kontrol 
alt.nda tutmak lazım g.~ldiğini 
bildirır..iı: ve demi~tir ki 

"- Sırf vurgunculuk için Mısırda 
yazıhane a~an, muhtelif kanallarla el
den ele mal devreden ve kanunun 
müsaade ettiği kllr nlsbetlerlnl tek 
başına toplıyarak kara borsayı bizzat 
idame ettirenlere bile rastlanıyor. Ge
çenlerde şöyle bir vaka oldu: Tica· 
retle alakast bulunmıyan birisinne 6fi 
bin kilo bakrr kundura çivisi bulun
dugunu öğrendik ve mal almak üze
re kendisiyle mutabtk kaldık. Fakat 
bu adı:ım birdenbire ortadıın sır ol
du. Kendisini günlerce arayıp tekrar 
buld~m zaman, bu defa da bir ta
kım fatııralar göstererek çivileri baş
kalarına sattığını söyledi. Hakikaten 
çiviJer eski yerinden kaldfrrlmıştt 
Halbuki bu çiviler memleketin ihti
yarını iki sene ferah frorah idare ede
bilirdi. Fakat, bugün ortada yine b;ı
kır çivi buhranı vı:ırdır ... 

Bu znt, toplantıdan sonra mebusln
rn gizli bazı ifsaatta bulunarağtnı ı:ö,v 
lemiş ve verdiği notlar te~bit olun
muştur. 
Kasrmpaşa halkf namına geldiğini 

-;öyliyen bir zat da: 

Stalingrat ~ehriyle daima temas halin• 
dedir. Ve şehrin müdafaasını idare et• 
mcktedir. Stalinırrat geçen aY ic;lnde 
yüzden fazla büyük hücuma ve bin'er
·e mevzii taarruzlara mukavemet et
miştir. 30 Alman tümeni, 2 hin ağır 
~e orta tank ve bin tayyare şehri d6v
ır:t-ktedir. Statfograda düşman yeniden 
takviye krtalarr getirmlstir. 

Belediye Seçim~ 
~ .Baştarafı 1 inc•de 

Beykozda Paşabahçe parti t?in~
sındaki sandığa Paşabahçe, Incır 
köy, Polonezköy seçicileri, Sarı. 
yer kaymakamlık binasındaki 

Türk gazetecilerinin Nevyorkta be
sandığa Kefeliköy, Kireçburnu! 
Biiyükdere seçicileri. reylerJnı 
atmışlardır. 

"- Memlekette sabit gelirli halkı 
tazyik eden hayat pahalılığına karşı 
tedbirler almmasmt, geçici olan bu sı
kıntının vatandaşlar arasmda mUte
~av!yen paylaştlması icap ettiğini, se
taheti önliyecek tedbirlere de başvu
rulınasmın muvafık olaca~ı, karne
siz ekmek satışmm ~ehirde dikkati 
çekmekte olduğunu, Belediye gazino
sunda verilen ziyafetlerde hiçbir za
man kame aranmadtğını ileri sür
müştür. 

Sovyet ek tebliği 
Moskova, 1 (A.A.) - Öğle üzeri 

neşredilen Sovyet tebliğinin eki: Sta
lingrat bölgesinde muharebe şiddetle 
devam etmektedir. Sehrin şimali garbi• 
<inde düşman taarruzları püskürtü?müo; 
7e düşman 300 maktul vermiştir. Bt'ş. 
ka bir kesimde iki düşman bölüğü yok 
~dilmiştir. • 

Novorosisk'in cenubu şarkisinde :lüş
manın bir kaç taarruzu gerj atıl
nuştrr. · Bir kesimde düşman Sovyet 
mevzilerinde- bir cdnntı husule getir
mlye muvaffak olmuştur. Bu düşman 
birliklerine karşı muharebe devam et. 
rnı>ktedir. 

Hava bombardımanlarında 

Bir Bayan da Gönende köylünün 
hüklimete borçlandığı hububattn tes
lim alınışında yolsuzluklar yapıldığı
nı iddia ederek, bu hususta bazı ma
IOmat vermiştir. 

Bir memur, alelfunum sabit gelirli 
vatandaşlarla memurlara iaşe mad
deleri temin edilmesini istemiştir. 
Görüşmeler~n burashıda, mebus 

General Kbtm Karabeldr, derdin 
mevzi! değil, umumt olduğunu; bu
gün köylünlln de memur kadar müş
kül durumda bulunduğunu, hayat pa
halılığı ve vurgunculukla mücadele
nln ayni zamanda ahlAk zaafı Ue mü
cadele meselesi saytlmak lbım geldi· 
~ini söylemistf.r. 
Saracoğlu hükt1metinln takip ettiği 

ı;erbest piyasa politikasının neticeleri 
üzerine de dikkati çeken General, ah
lak zaa!l ile mticadele zaruretini te
barüz. ettirmiştir. 

Biz inhisarlar idaresinden yal· 
niz kendimizi şikayetçi sanıyor, 

yahut oa ılklyetlerln memleket 
dahiline inhisar ettiği kanaatinde 
bulunuyorduk. 
Sanıyorduk ki, inhisarlar lda· 

resinin rakı çıkarmamasından, a\· 
garalarf kötü yapmasından, ••· 
rapların ekfi olmas.ndan, birala
rın durduğu yerde patlama11n
clan, Malt hUllea11 yapmam asın· 
dan, lsporto sataQ'lamasından, hD • 
lba üzerine aldığı iti llyıklyle 
bapramamasından ııadeee TDrkl· 
ye vatandaşlarf tfklyet ederler. 
Halbukl komşu memleketler de 
bu işlerden üzülüyor ve şlklyetçl 
bulunuyorlarmıf. Irak, Suriye ve 
Hicazda mühim bir kıaınt halk 
hUA TUrk tUtUnU ve Türk algara-

f 
sı latihllk eder ve bU tütllnOn tlr· 
yakisl bulunurlarmrş. Aldıafmız 

bir mektupta hüliaa olarak deni· i 
llyor ki: 
"Plyaıada T.ürk ılgara1t bul

mak mUmkOn olmuyor. Hele bu i 
son aylarda piyasaya ayda bir 
Tilrk sigarası çıkarılfyor, bu da 

bir haftada tUkenlyor. Bunun ac- i 
bebl matlOp miktarda ılgara gön· 
derllmemekte olmasıdır. lnhlıar
lar 1 da resi istenilenin ancak yUz· 
de onunu gönderiyor. Halbuki 1· 
dare dı, memleketlere lstcnfldlğl 
miktarda sigara gönderirse tanı· 
yoruz ki, iyi ve klrlt bir 1! yap
miş olur.,, 

eiz mektuba bir şey ııtveslne 
IUzum görmüyoruz. Yalnız: aeıba 
eliyoruz. dış memleketlere latenl· 
len miktarda mal gllnderllmeyl•I 
de "vatandaşların sTh hatlnl koru· 
,,.,~k endlsesl., mi? 

\.. ........•.•.......... ..} 
1thahit Mallarının 

~ar Lnstesi Geldi 
İthal edilecek her çeşit mallartn it

halat karları hakkında hazırlamı,, Ve
killik listeleri alakalllara daf!•• 
tır. Avrupaya yeni siparic:lcr \ ı
mektedir. Bu arada kimyevt madde
ler de bulunmaktadrr. Sanayi ve zl• 
raatte kullanılan kimyevi maddelerin 
satışları da tamamen serbest btrakıl
mıştır. 

YULAF ve BAKLA - Hayvan ye• 
mi olan yulafın serbest satılması hak 
ktndakl kararın tebliği bekJc.nmelrtc
dir. Bu haber piyasada derhal tesiri-

ni göstermiş ve 42.5 kuruşa kadar sa
tılmakt:ı olan kuru bakla fiyatları 
kırk kuruşa düşmUştür. 

FINDIK İHRACI - Ticaret Vekil
liği 1941 senesi nndrklarının dahi deb
lokaj suretiyle Belçika ve İsviçreye 
gönderilmesine müsaade etmistlr, 

IL'~!;r!1~ıi~:lm1M 
t:1lf" Ba~ tarafı 1 incide 

Haftalarca süren siddetli mfi .. 
dafaa savaşlarında Alman kıtaia.. 
n bu önemli kilit mevzii, ~ok 
üstün düşman kuvvetlerine kar. 
şı muhafaza etmişlerdir. 

Orta ve aşağı Volga çevrelerinde ve 
Moskova etrafmda düşman gerilerin.
deki demiryollarına gündüz ve rece 
hava hücumları yapılmıştır. Voronej'lrt 
~i'Tlalinde, düşman bir tek tümen ke
ı;imlnde yaptığı neticesiz hücumlarda. 
e~ tank kaybetmiştir. 

Rjev yakmmda hücumlarımız neti. 
ct.'3iude düşmanın şiddetli mukave>nı:tt 
tlne rağmen mahalli mevzilerimizi dil• 
zelttik. Top ve uçak ateşleriml7. düş.. 
man toplu!uklarını dağıtm1ş, dii~nıan 
lasarladıiı hücumları yapamamr$hr, 
ı:; .. phenin merkez kesiminin gerls1'!'1de 
ağaçlık ve çetin bir arazide Alınan ve 
Macar teşekkülicri kalabıılık c;ete grup. 
\arını kovmuş ve imha etmiştir. Blılm 
cüz'i kııyıbımıza karijılrk düşman 1021.'i 
ölil, 1218 esir vermiş ve ağrr ve hafif 
bir cok malzeme brrakmıştrr. 

Cephenin şimal kesiminde bllyük düs 
man kuvvetleri çevrilmiş ve bunlıırr 
kurtarmak için yapı!an karşı hücumlar 
nllskürtülmüştür. 

Amerika ve Brezilya 
Arasında İş Birliği 

Berlin,1 (N.P.D. ajansı bildiriyor)
Rio'dan alınan malO.mata g8re, Ameıı 
r\ka bahriye nazırı Albay Knox, Bre
ıflya bahriye nazırı ile uzun bir gö
rliısme yapmıştır. Nevredilen resmi teb 
llğ, bu mülakatta, iki memleket donan 
malarına düşen vazife~erin tetkik edil
diğini ve bunlann balU ne ali.kıl• 
bir çok meselelerin görü~üldiifünü bil 
dirmektedlr. "" 

Halka Yeniden 5000 
Tezgah Dağıtılacılli 

Ankara, 1 (TAN) - İktisat Veka .. 
!eti, memlekette dağıtılmak nzere ye
niden 5000 el tezg!l.ht ve çıkl'ık slpart~ 
etmiştir. Bunlar evvelce olduğu gibi, 
n;ırıı~Tr daihhlacaktır. 

hanelerin kinin yerine geçen bir ta
kun ampuller yaparak gizli gizli ve 
-anq eA ~l?tml 11D.ıtıPll1ı11S uAıraqec 
lnnn !sfmlerinJ vermiştir. 
Beşiktaş kazasındaki g6rllşmelerdıı 

de halk vurgunculuk, hayat pahalılı
ğı mevzulan Qzerlnde durmuş, ve 
kaza dahil!ndekl il:tncl kız ortaoku .. 
tunun Use haline 1frağını istemişler· 
dlr. 

Moskova, 1 (A.A.) - Albay Nlko
la! Komlusky, Sovyet uçaklarrnın Ala 
manvaya hücum ettik?eri vakit her bi• 
ri iki5er ton ağrrJıi:iında tahrip ve 
yine beheri 100 kilo gelen yangın boma 
balan attıklarını illa etm.iıtir, 

Bucün Bakırköy kazasındaki sandı• 
ğa, Osmaniye, Yenimahalle, Sakızağa
cı mahalleleri, Beşiktaş kazasmdalcl 
sandlğa Muradiye, Teşvikiye mahalle· 
lerl, Beyoğlundaki sandığa Kuloğlu, 
Hüseytnağa nw,halleleri, Beykozdakl 
Sandığa Anadolukavağı, Mirşah, Po;v
raz, Fener; R.iva mahal!eleri, Emlnö-
1'.'Ü kazasındaki sandığa Cankurtaran, 
Sul'tanahmet, İshakpaşa mahalteleriı; 
F.yüpteki sandığa tslambey, DUimeci
ler, Oçşebitler, GümUşsuyu mahatle
ı~rı. Fatih kazasındaki sandığa ~azlı. 
çeşme, İmrahor; İlyasbey; Hacıevhat· 
Hacıhamza; Hacıhüseyinaia mahalle· 
lerı, Kadıkötv kamsxndald sandıfa 
Rasimpaşa, İbranim.ağa mahalle!erl, Sa 
nyerdeki sandığa Kumköy; Demirci· 
köy; Kısırkaya; Uskumru; Gümüsde· 
re. Zekeriya köyleri, 'Üsküdardaki ,.ın 
dıia Hamzafaki, Çakırcı Hasanpaşa. 
Tavaşi Hüseyinağa, Gencedede ~ahal
leleri seçicileri reylerini atacaklardır. 

Diğer bir Bayan da kinin vurgun
culu~ fü:mnde durarak, baıo:ı eczıı-

Mebuslar, bilton bu dilek v,. istek• 
lerl not etmbler ve takip olunacağ 
vAdinde bulurunuşlardtı; 
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Karne Usulü Büyük Şehirlerde Umuma 
ŞCimil Olarak Kalmall, VilCiyet Mülhakcrh 
için Verilen Karar da De9iştirilmel! Yazan: M. ANTEN 

1 Sl42 - 1943 kı ı yardım mcvsımi 
Dr. Goebbels'in birı nutku ile 

a.,ılmıştır. Alman propaganda nazırı 
Nasyonal Sosyalizmin tarıhçeslni yap
mı , Almanyanın d hlli vaziyeti bak. 
kında rnuttcf k kaynaklarının vereceği 
h berleri yalanlamıı, hıç bir Nazı ıc. 
f nın mevkuf bulunmadıfını soylemlı, 
n utemadi maiUib yetlerden sonra .za• 
fe :ı ve mutemedi zaferlerden sonra 
m:ıg'übıyetin gclemiyeceğini ve Alman 
mılletlnin, mağlüp olduiu takdırde 
duşmanlarının kendilerine neler yapa• 
rağını çok iyi bildiği için zafere kadar 
butün guçluklere tahammlil edeceğini 
ı'ave etm'stir. 

Dr. Goebbels'in şlmdi7e kadar 7ap. 
tığı t hm nlerin çoğu hakikat sahasına 
çıkmadığı gibi miıtemadi mailiiblyet• 
ı-rdrn sonra zaferin ıelemiyeceği hak
kındaki kat'i idd asını esasen tarih tek. 
zip etmiş bulunuyor. Fl'h kikıı. geçen 
l arlı.in ilk senelerinde Alm nya müte
r.ı dıyen zaferler kazandığı halde so
n;ında mutemad"yen mağlQbiyetlere 
uı:ramıı ol n miıttefıklcrden mutarce 
ke ıstemek zorunda kalmıstı. 

Dr Goebbels'ten sonra M. Hitler 
de b:r nutuk söylem ştlr. Bu nutkun 
en dıkkati çeken noktaları ıöyle bu 
lii a edilebi!ır: 
~ Rusyada ancak muayyen aylar

d keri harekat yapmak milmkün
d r Stalingrat muhakkak surette alı.o 
r ~k ve Almanyayı hiç bir kuvvet o. 
tadan çıkaramıyacaktır. 

• Bu seneki programımız: Elde ttı. 
tulması lazım gelen yerleri mutlak su• 
r tte muhaf za etmek ve: yalnız hizum• 
lu olan yerlerde taarruza geçmek. 

e Duıman Avrupanm her hangi 
b r yerıne çıkarmada 9 saat bile tutu· 
n mıyacaktır. 

Bu nutuk h kkında tcfslr!c:rde balu
ı:tan İng liz kaynakları: Hı ti erin, ev
velce soylenmesi kararla mııı olan bu 
n tkunu bir ay sonraya bıraktığı hal· 
de Stalıngradın z ptını ilan edcme
diııinı. Nazı şeflerinin ve bilhassa Hit
le n 1nııltereyi ıHal edecegi, Mosko• 
, 7ı alacağn kızıiorduyu bir kaç ay 

d• mahvedeceği, harbi 1942 sene-
nde Almany nın zaferiy!e bitireceği 
kk r.d kl vaadlerin yerine getireınc.. 

c ni ve kızılordunun -en buyuk bir 
n k vemet ve taarruz kudreti olarak 
hala karşılarında d kild ğinl ve Al
~ nyanın hiç bır zaman buıunkü ka• 
d r mu kul bir vaziyette ve zaferden 

k bulunmadığını söylemektedirler. 
Ayni kaynaklar. H tlerin ve Goeb
s ın nu uklarına ra men, gelen_ kı· 

n kendini h ssettirm ye bapadıı;mı. 

1 kı n guc;!üklere boyun egme kışı 
r- mut ç n az mi , f k t end' eli 
b ırlıklar y pıldığını b ldirmekte-

Batırılan Gemiler 
Goebbels, Hitlerin nutkundan be 

on dak ka evvel, Atlantikte Amerikan 
a ke lerlnı taıııyan iıç geminin -müt
tcf klerın tekziplerine r gmen- batı
rılmıs olduğunu bild ren hususi bir 
teb. i neııretmi5tir. • 

Bu h beri en kat'i b"r surette tekzıp 
eden Anglo • S kson knynakları Goeb
bclıı'ın bu tebl ği ııu maksatlarla ne5-
r~t f nl 60ylemektedırler: 

• Alm n m111~inın dikkat ve ala· 
ka ını Stallngr ttan çevirmek. 

e Amerikan ailelerini endııeye dü. 
ıı" rerek çocuklarım Avrup ya gonder
nıcmeie tesvık ve tahrik etmek. 

• Avrupada biıyuk b r Amerikan 
ordusunun bulunamıyacaiı ha~kında 
kanaat vererek A!man ınılletinın en• 
c1 elerın) gıdcrrnek. . 

• Bunlradan başka, lngıltereye aa. 
kcr taıIJ'an kafilel!cr hakkında ıza. 
hat almak •• 

Muhtelıf kaynaklardan alınan haber· 
lere core İngiltereye ıelen Amerıkan 
kuvveUerinin mikdarı Almanya içtn 
endi5e verici bır mahiyet almııtır. İn 
c !tereye her hafta muntazam!-11 
20 000 Amerikan askeri ge!mektedır. 
ıoÔ 000 den fazla tngllııı amelesi A· 
me;ıkan kuvvetleri için barakalar, kı§
talar ve hava meydanları y~pmalr:tadı~. 
Son aylar içinde tngılterenın muhtehf 
yerlerinde yeni yeni kasabalar ortaya 

çıkmıııtır. 

, ikinci Cephe 
Bır müddet evvel tngılteredeki A

mer kan kuvvetleri kumandanı İngi1-
tcreye oturmak için degil belki Alman. 
yaya kal"liı taarruza geçmek için geı. 
dikletini ve bunun ne kadarw çabu~. ya. 
pılırsa o kadar iyi o\acagını soylc. 

nıışti. .. A 
Bir Vaşington te!grafına. gore:. -

m~rlkanm eski Vichy ıcfıri .Amıral 
Leahy'nin riyasetindeki mlittefık mil
tetlerln genel kunnaylan nC%dindeki 
harp istihbarat komitesi, Fransada der 
hal bir cephenin açılmaııım ısrarla i• 
temektedlr. 

Fabrika ve Madenleri Bu Suretle Kooperatifleıtirmek 
Tam ve Hakiki Bir Halk iktisatçılığı Kurmak Dernektir Gida maddeleri Ü· 

zerinde tecrübe 
edilen ve maalesef 
hiç de iyi netice ver-

r-YAZAN :-... " 
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ıebze; tfitün vesU. 
re istihsali ile ui
raıır. Zahire müıtabo 
slll defilclir. Kooperatifler en ziyade istih'ak y r - azan.· _, lstıbsal ve kredi kısımlarına ay• ' 

asıl müstehlik ve müstahsillerin mas• 
raflannı azaltmak ve netice itibariyle 
de hayatı ucuzlatmak. Alikadar makam, 

rılır. 1 : 
;Eih~~~~~:'.;!~?.;;~~~~~E2::~~ Suphi Nuri iLERi 1 * * 

mediği görülen ser
best satı~ın ekmeğe 
de teımili kararlaıtırılmış bulunuyor. 
Hatta bu kararın yer yer tatbikine de 

au iki Belçika Ye tncitiz miutfo· geçildı. Fakat ıazetelerde çıkan ha· 

Kartalı mustahsil mu. 
hıt addederek burada ekmeiın 1~1"9 

best satışa tabı tutulmasını kararla1-
t ·rmış. Ve serbest satışa doiru ııdil
mek uzere de un lst hkakını kesmi7e 
başlnmışl İlk olarak Ey!Qlün yirmlsinıo 
den yırmi beşine kadar un istihkakının 
yuzde yirmi be!)İni kesmiş, ayın yirmi 
beıınden bir TeırlnievveJe kadar da 
yUzde ellisini kesmiş, bir Teırinl ev
velden itibaren de ofis artık Kartal 
ve mülhakatı fırmlannı un vermemlye 
baflıımıı;. 

ı r 1 k 1 1 erse e 1.. e o ur e çı a a oy-lıkleri y klaştırır. İstihsal ıirketleri 1 d k f'' d 1 B 1 ·k d b"" 
çe t mes e erbabınm ima. veya ~ 1 di f k t ı 'i d. d 1 k f'1 ı 
nhsal ettikleri malları en iyı şartlar e r, a a nıı ter e ev et e ı o· 

den sonra radyodan tutunm da b.:rlerden bu usulün hlç de iyi netice 
tr mvay, elektrik, su; ev; demir; de- vermedi~ anlaşıldı. Serbest bırakıl
niz ve haya yolu veaalr pek çok iıler dığı yerlerde ekmek fiyatları 60 - 70 
ve hizmetlerde müstchlik!erin; yolcu• kurufia kadar yükseldi. ile s:ıtar. Orlaklara tohum, makine, r.ı~~· di j" k if' k ld 

rrüşteri vesaire tedarik eder. ım re ı ooperat 1 uru u, pa• 
Xredi şirketleri lıe muteselsil kefa- ra da bo.rc;lanılarak t~darfk e~ldi. A• 

Jetle ort klarına mesleki l5!erinde kl:l. caba ne ıı cörulecektir? 

lar.n: halkın menfaatini korumak ve Şimdi oirenlyoruz ki, bu usu~ biraz 
hayatı ucuzlatmak ic;ln ıimdi7e kadar tadilit ile -yani sabit cellrli vatan 
du ünülmüı •e tatbik edilmiı bu re- daıJlar için eskisi cıbı kame usuliı 

!anmak üzere borç para bulı..r. * * 
Bu ilç esaslı çe 1tten ba ka yapı, ti• 

yatro razete, okul vesair işler içın 
de hususi kooperatifler var is .. dıo ha
kikatte bunlar y ne hep şu yukard:l 
sc vlecliı;lmiz ist hlak, istihsal vı: \rre

1 

jı kooperatiflJcnnden başkil hiç bir tatbilr edilmek ıartiyle• Jzmir, Anka• 

d kısımlarına gfrer. 
Bu muhte!ıf kooperaf fler ı~ıl birer 

cemlY.ct fselerse ticaret kanu"ll=ırı bu" 
!arın bırer ticaret şirketi ıekline clr• 
mclerlni emretmektedir. 

Bir cemiyette azalara k&.- dağıtıl
maz, bir şirkette ise da•ıtılır. Her ne 
kııc"for ticaret kanunları koorer-ıtif şit-• 
~.eHerinin ortaklarına kir d .. fıtmaları 
esasını kabul ediyorlarsa da asıl k<>" 
operatiPç.''ikte zaten kir 'yo:tnır lc1 

ve, ilsin. Eier ortakların mu .melele
r:ncie bir fazlalık peyda olursa bono 
Y-' ihtiyat sermayesine veyahut ortak• 
!arın hesabı carllerine yatırmak usul
cJendir. Bazan da bu hesa~ı carilere 
kon ... n paranm bir kısmı (riaturn} o• 
larak ortağa aynen red ve iade edi
lir. Kooperatiflerin gayesi müı;talısll 
l!-e müstehlik! yaklaııtırıp ortadan tu
foyliler ile fazla mutavass1tlatı kaldıre 
ıııak yani tüccarın yerine geçfııstir. 
Tı ccar malını sattıktan sonra müs. 

terıs.yle pek de bir daha allkadar 01-
r;ıaz F kat kooperatif sonuna nadar 
ortaklariyle meşgul olur ve ezcümle 
bun!ara içtimai yardımlard:ı bulunur. 

Mesel&, çocuklarını okutu-. hutalı 
rı:ıı tedavi ettirir, seyahatle• v• ci• 
lenrcJer tertip eder, her türlü siıor• 
ta i terini temin eder. 

* * Uoopcratlfler hakkında bu kısa 
u. malfımattan sonra bir de, 11ıl 

burada bugün pı.eJigul olacağımız, re• 
j• kooperatlflerınden bahsedelim: 

Bu reji kooperatiflerıne en çok 
Be!c;ıka ile İngılterede raslanıyor. B.İ• 
zim iı;in b rer b ı;ilmış kaftan olan bu 
reJi koopcrltıflerin:n mc:mleketimizd~ 
çarc;ıbuk yapılıp ılcrlemelerı için ne 
kadııı gayret etsek y ne azdır. 

İıit ~ k, ıstihsal ve kredi koopera
tıflerini fertler ve ortak!ar mevzu ka• 
nunlara gore kurarlar ve hiıknmet de 
bu şirketlerin işe ba~lnmasına müsa
ade etmekle bırer hükmi §ahıiyet oı
malıırını kabul etmış bulunur. 

B zım ticaret kanunumuzda koope• 
ratıfler içın ayı maddeler olduğu gıb 
fenaları da var. Meseli; her ortak an
cak beı yuz lira sermaye koyabiliyor. 
Fakat eıer biıyuk bır iııe ıirı5iiecek 
olursa tablatiyle bu ıı.c:rmaye yetmivor. 
O vakit scrmnyenin yarısı kadar borç 
almuk yanl tahvıl çıkarmak müm1<ün 
oluyor. Bu da kafi gelmez lıe t'!.kip 
edılen gaye bir turlu hası~ olamıyor. 
Yanı kooperatiflere ortaklann beıı 

yıiz luadan fazla sermaye koymalarına 
ve daha faz~a borç para tedarik edil• 
meslne kanunumuzun süratle müsaade 
etme5i ıarttır. Aksi takdirde koope• 
ratifterimizden büyük bir fayda bek-
lenemez. .. -

* * Rej.i kooperatiflerine gct nce; Bun-
ları fertler yani tablt şahıslar 

kuramazlar. Reji kooperatHlerıni dev' 
let, vlllyet, kaza, nahi7e; belediye; 
tıcaret ıirketleri, kooprUflcr ıibi hıik· 
mi ııahıslar kurarlar, Bır reji koopera• 
t fin!n kurulması için mut!aka•bir ka. 
ran veya bir kararname lazımdır. 

Memleketin siyasetle uğraıımıyan en 
maruf kırk kişisi bir araya ıellp re. 
ji kooperatifınin idare meclisini ih• 
tisas sahibi kimseler arasından ıeçer. 

iki misal göstererek bu işlerin ma. n~vl şirket veya müessese ııörülme- ra; İstanbul gıbı halkının hemen hc-

hl · 
1 11 lim mı~ür. men tamamı müstehlik olan şehırlerde 

yetın arzey ye : ı~ 1 T"" ki 1 • 1 b ·ı k lk dil k · l - Bel kada (La Soc!ete Nııti• .,.e e ur . yem.z ıc; n u reı ooa de t:.tb e ece mış. 
çı . per:ıtıflerı ııstemınl aynen kabul -.c Düşünülmekte olan bu şeklin pek 

onale des Habıtatlons a bon marche) t tbik •- kt A. bü .. k h 1 , ı kt' s '-'t 
diye bir reji kooperatifi 1990 da ı&ı a ewııe e p.... .. yu. ~yır o a. büyük mahzur.an o aa ~ere ır. a.,.. 

Ü ht l 'f k tif . k . Cdktır. Bu gibi buyuk ışlen zencin ıelirlı zümrenin haricinde kalan va• 
y z tane mı e ı oopenı ıır etı 
hr .. fından kurulmuştu. Maksat kıra• f~ruer yaparsa kapitalizm yine .:an- tandışlar, ekmei serbestçe ve serbest 
ya venlmek üzere ev J'llpmalnı. lanır ve i!cmin başına bir beli kesi• fıyatla 60 - 70; belki de 80 - 90 ku. 

lır. Devlet yaparsa dCTlet iktisadi7ata 'ru•a alırlarken fırmcılartn ·kame mu Az vakitte iki yüz b"n ev yapı!dı " 
ve halka kiraya verildı nıüd:ıhalesl pek pahaJın mal olayor, kabJhnde de olsı• 17 - 18 kuruıa ek-

Bıı reji kooperatifin~ hatti devlet bıitçeyj ağırlaftırıyor •e trl'hayet müs- mek satmak iıtemıyecekleri; bin bir 
de borç para verdi teblıkler ile btlttın balkm Hnrmı Dl11~ türlıi hiyle yoluna sapacakları işi• 

· cip oluyor. Devlet iktısadi itleri bile kardır Maksat e!Alemi emlik ve akar sa• · 
sl7asi bir düşünce ile başarmak mec- O zaman, fırınlarda karne usu!ünün hlbi yaparak kapitalizme hazırlamak 

değil, belki pek ucuz bir kira ile her- burlyctindedır. Bu ise zararlıdır. tatbikinden evvel ıörülen izdıhamın 
ket:e ev tedarik etmekti. Su halde kapitalizm ve devletten yeni baştan başlıyacaiına hiç ıilphe 

Her sene alınan kiralar ile borç öe gayri böyle biıyük halk ve amme i3- edilmemelidir. Ununu serbest piyasa• 
dencreğinden nihayet bir gün kiralar le ini muvaffakıyetle görebilecek or" dan tedarik edecek olan fırıncının uf. 
haddi asııariye inecek ve yalnız idare, tada yalnız rejj kooperatifleri kL rayacaiı mü \riilltı, ve bu yüzden bazı 
tamir ve vergi masraflarına karşr!ık 1 yor. günler ekmek 7apımamak vaziyetinde 
biraz kira alınacaktır. Rd: kooperatifleri kar maksadiyle kalacafını da hesaba katmak lizım

kurulmamışlardır Kimseye kir dağıl• dır 

2 - İngilterede reji kooperatifleri. 
ne Pullc Trust derler. Ekseriya işi 
fena giden eski kapitalist şirketlerinin 
satın alcnmı:ısiyle reji kooperatifleri 
faaliyete başlarlar. Meseli: 

(Port of London Authorlty) dlJe 
Londra limanının bir reji kooperatifi 
vard:r. 1908 de tşe başlıyan bu ko
operatif bütün İngi!iz liman faaUyet• 
!erinin % 40 ını eline almııtır. Zaten 
fngilteı-enin sair llmanlah da birer 
reji kooperatifi va11tasiyle idare edil. 
mektedlr. 

Londra liman reji kooperatifinin 
110 kilometrelik bir sahası var. 1933 tc 
kırk milyon tonluk tahmil ve tahliye 
yaptı. Kırk milyon İngiliz !!rası boN; 
elerelr-iıe 1.e9h7aa boa tirk.t harpten 
evvel ancak % 3 faiz veri7orda. Her 
hanırl bir Uman şirketinin ne ırlbl iş
leriyle meşırul olduğunu burada ince. 
liyeıe'k deiil z. Fakat 110 kilomtere· 
lılt bir saha işgal eden bir limanın 
tcşkil5.t ve tesisalmı varın da bir dü• 
ŞJniin. 

n\8z!ar, Asıl ııa~e maliyet flyatını u Nitekim Konyada ekmek ıerbes bı
zaltmaktır. Halk yani müstehlikler or- rakılmca hal böyle olmuş, halk ek• 
tak değil müşteridir. Bu mtitterilere mek atabl!mek için fırmlar önünde 
ucuza hizniet etmek anıdır. Meseli toplanıp beklqm"7e; dövuıüp; dld't
İngltterede evde sabahtan akşama ka• m,.ye başlamııtır. 
dar su sarf edilse reji kooperatifine ve. Hıt inkir edilemez ki ekmek ihtlya 
rllmesi liznn celen para üç cıpranın cının vatandaşa tevzi ve taksiminde 
bedelini geçmiyormuş. karne usulü muvaffak olmuş bir s's
Şu halde evveli halka ucuz!ak, bol. temdlr. Bu iyi sistem dığer gıda mad. 

luk, refah temin etmek; zengin ıera delerine de tatbik etmek çarelerinin 
ma:redarlann klrlıınn1 arttınnamak ve aranmnsı icap ederken bozmayı dli:sUn
dcvletin acemi ve pUıah lktı•tçılr mekte hiç de sebep ve mana yolrttır. 
iından kurtulmak, mütehassıs ve me
sai gayri reemi bir iktıeadi müesses• 
olan reji kooperat fine belediyenin pek 
de o kadar beceremediği bir takım 
limme hizmetlerini devir ve havale et• 
-• h.r :halde pdc faydalı ~ ba,.rı.. 
bir iş ve bir tnuvaffalnyet olurdu. 

* * GörUlüyor ki bir kısım kararlar• 
mız tatbikat sahasında aksa-

maktıı dır. Çünku yan!ış görüşlerle vce 
nlmittir. Bunun en baelt misali latan. 
bulun bir mahalleıi olan Karta~ ka. 
zas1nın ekmek iıi hakkında Terflen 
hılkıimdür. 

Kartal 13 bin nüfuslu bir kazadır. 
Halkınm üçte ikisi mutlak olarak 
nı~stehl"ktir. Miııtahsll olan kısmı da 

H .. tta yalnız Karta!a değil, beledi
ye budutlan haricinde kalan bijtlin 
kan ve nahiyelere bu usulü tatbik 
etmlştır. 

Sımdi dlişlinmck llzımdır: Kartalda. 
ki ve diğer yerlerdek fınncı unu ne
ı eden ve nasıl tedarik ed~cektlr? 

1stanbulun serbest pıyasasında de
ğıJ her gün çuval çuv 1, hatta bir ok. 
ka bile un bulmak mumkün değildir. 
1' lvaki kara borsada kılosu 120 - 150 
kuruşa az mikdarda un bu'unabllmelt
tedir. Fakat bu un hem uhfı, hem de 
pahalıhfı bakımından fınncıyı da hal.. 
kı da ıdare edebilecek vaziyette de
rildır. Kartal ve diğer yerlerdeki fı. 
rınl:um ellerindcld unlarla ay bııına 
kadar vazıyetı güç idare ettıkleri idıt 
dia cdılmekted.ir. 

B.ıı kararın tatb kinde devam şüphe 
yok ki İstanbulda hiç yoktan ve yeni 
ba~tan bir ekmek buhranı meydına 
ıctlrecektir. Çünkü Kartaldaki ve mül 
hakattaki fırıncı ununu serbest pi7a
udan temlD edemeyince il ra boru
dın tedarik edecek, kara borsa da bu 
unu •:>f sin tstanbu' fırrnlanna ver
diiı undan ve- fırıncıdan alacaktır. 
O zam n 1st nbul halkı ya eksik, ya 
hamur, ya mahlQt, hıısılt kine mut• 
lak bir hıyle karııtırılmıı ekmek yia 
yecek, yahut da istihkakınr tam ala• 
mamak vuiyetine duıecekUr. 

* * ft rce ekmek IŞinde en 1&lbn anl 
k rne usulünün tatbikidlr. Kl>J'· 

ler, karne sisteminden mustesna tu
tulab lse bile K arta1: Pendik r ibi 
şehrin belediye hudutları hulclnde 
k:tlan. fakat ha'kı ayni yaşama ~art. 

!arına tabi bulunan ve müstehlik olan 
kas balarrla k me usulUııün tatbikine 
d vRm etmek lhınıdır ÇUnkU, tecrube 
bu usulun iyil"finl ishat etmlı bulun
m:.o.ktadır 

Bu reji kooperatifinin maksadı !I• 
man masrafiannı en aşağı~ ind!rıı 
mektir, yani yükletip boşaltanlar ile 

Memleketimizin her sehasmda IU 
reji kooperatlflerlnfn faııll7ete reçtı. 
tini .görmek, ezcumle nakil vasıtala
nmızı. inhisarlarnnızı: fabr ka ve ma
dı:nlerimizi h~ bu suretle kooperatif. 
leştirmek tali ve hak ki bir halk ıktı• 
s::tçıhi1 kurmak ... t~te ıaye, ı.te um. 
de; işte muvaffakıyet ve saadet yola 
bundan ibaret o!maJ'IUh mıdır? 

....................... __ ., ___ , 
~----............................... , 
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İstanbul Şehir hatlan l<:ln verilmiş olan 1941 - 942 senesine mah
sus talebe hUvlyet varakalan 1 Bh1nciteşrin 942 tanlılnden itibaren 
tebdı1 edflmlye baıılanacağı ve ıecen sene verilmiı olan talebe hüvi
yet varakalannın da 15 Blrincltej rin 942 tarihinden sonra hükmü kal-
mıyacağt flAn olunur. (298) , 

Devlet bu reji kooperatifınln ortafı -----~-----------------~----------------------------------~ - -
olablUr, fakat hiç bir vakit idare mec• ' 
lisınin iılne karııamu. Yalnız her 
şırkette olduğu gibi dnlet kanunen 
mürakabe hakkına malikUr. Zaten bu 
reji kooperatıfi zarar etle hiiktlmet ae 
ı;ıiını ödemekle müke!lef delildir. 
Devlet rejileri ile devlet inhisarların
da ise: zarar olursa rnuUaka devlet öe 
der. Meseli, Fransada bir devlet re
jisi tarafından idare edilen dcmiry~l
luına nafia nezareti senede altı mıl• 
yar"frank vermeyi üzerine almıştı. Biz. 
de de inhisar!arımız zarar görecek o. 
!ursa bu açıfı devletin kapıyacağı mu
hakkak değil miclir? 
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ed!lmeıinl söylemek auretı.yle bırleo
miş millet1ere büyuk bir hizmette bua 

1 d ~ Alman!.ann iki ve daha fazla 

Demek olu7or ki hlllcmt ıahıslar ta
rafmıtan kurulan ve yalnız devletin 
bir mürakabe hakin bulunan bu şi1"9 
ketler bizim bildiiimiz alelide koo
peratiflerden ayn bir mahiyettedirler. 
Bu ıeJI kooperatiflerine ortakları hüloı 
mi phıslar tarafından ekseriya scnııa. 
ye de konulmaz, yani bu ıirketlerin 
esbamdan mürekkep ıermayeleri de 
olmaz. Temettü 7oktur. Reji kooııra.. 
t tlcri kendilerine lhım celen par .. 
yı borç olarak tedarik ederler, 7anl 
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cephede harbetmek ıurct17 e mac "P 
ed tebıleceğini yazmt~tır. 

sahip ve Neertyat MQd(lr(l: Halil 
LOtfl DördUncli GazetecUik ve 
Jlelrlyo.t T. ı.. Ş. TAN matbaaaı 

tahvil&t çıkarıp faiz verirler. 
Yııtnız tabii ortnk hükmi ıahıslar 

ve ezcümle devlet hem bu borçlan. 
maya mıiıaadc tdeı ve hl!P de iCAp oıı 

Talunln bedelleriyle ilk teminat rnlktarlan ve meaaıı.i tath~ J'Ukanıla yal'llı Takıdmdelri mezarlık &rsKından müfrez 2 01 18 panel numa
ralı on yedi parça arsa ıeraltl veçhile binalar inp. edilmek üzere kapalı zarf uauliyle arttırm&J'• konulmuştur. İhaleleri 15/l0/M2 Perşembe günD 
saat 15 de İstanbul Belediyesi Daim! Encümeni odalmda yapılacaktır. Bu arsalara ait prtname. proje vesair evrak yutarfda hfsalannda ıöıterilen 
bedeller \!zerinden Hesap İ!ileri MOdürlilğünden alınacaktır, Şeraiti öğrenmek lstlyenler her ıan Belediye İmar MüdlirlilğOnden malOmat alabilirler. 
Taliplerin ilk tcmlnnt makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı !Azım gelen diğer veslkalarlyle 2490 numaralı kanunun tarlfatı çevresinde ha-
zırllyac~ tekllı ~elduplarmı ihale ı;:;ı.inil oat H de kadar Dalnıl Encümene vermeleri 14zlmdır. (189) 
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Bir Kaclirtanırlık 
Borcu 

Yazan: ULUNAY r eene evvel matbuat çorbasaü!a 
tuu bulunan kalem erba

bına ltarıı "Basın Kurumu" b1r 
•udlı1anırhk" töreni yıpmı:ya karar 
verdiğini öfrendık; hatti yanm uır. 
danberl matbuata hayatını vakfeden 
bir ne bUJ'iik alma arasında "'blem 
tecriibeleri" J'llpan sayın amatör!.erin 
ia!mlerine de rastladık. Bml barac1a 
bn mevzua temas ctUren sebep, dün
kü ''TAN'' da Refik Halid'in pek tuklı 
ve pek giizel tasvir ettiği gibi mn• 
leğe şö7Je uzaktan ııürünenlerln "elli 
yıldanberl yazı yazanlar" d'ye kut
lulanmuı delildir; meslellmiıin pir. 
lerine karıı cösterdiifmlz Iib:yıtlık
tır. 

Guetecilik biraz frrtınalı bir m~ 
lektfr. Bin türlü mahzurlarına ratmea 
buna intisap edenlerin 7cgane rehberi 
meslek aşkıdır. Bu fedak&r meslekt&p 
lanmızrn "Basın birliğinin" dört dıt
nn arasında olsun kuUulanacak ... 
nede bir günü de mi olmamalıdır? 

Türklerin ilk gazetecisi o!u "Sa• 
hafiar ,eyhl zade" Esat Efendinin hal 
tercümesini acaba hepimiz· blli701: 
muyuz? 

VakanfiTfslik, takvimi vahyi ~ 
ııareti, nakibüleşraflık, Rumeli Kadr. 
askerliii. mekltibi umumiye nazırhlı 
meclisi maarif riyaseti ırlbl pek 7iik• 
sek makamlarda bulunan bu uyın 
mcslekdaımuz, yenlçerıliğin kaldın!• 
maıını dair o'an fermanı Sultanahmel 
eamiınin min'bıcrlnde okunmak sure. 
tiyle memleketin en miıh"m bir haree 
ketlne iştirak ettlrllmi~ir. 

Sonra yine öyle pek mühim malram. 
brda bulunan Listik Said Be)i :rldet' 
memeli miyiz? 

Ge,en devirlerin en kfıvveUi Pole-
nıistlerinden olan bu zatın mak lele• 
rl o zamanda "yumuııak diken" ıııbt 
tesir ederdi. 

Bilhassa "intihabı memurin kom!L 
yonu" hakkında Sadrazama verd"il 
''Tethir ,.i. İzmihlal" adlı m zbata !l• 
yihası gazetecilik bakımından bir 1 1i 
eserdir. Merhum bn yazıda bütün '6• 
rayı devlet azasına o keskin kalemi ile 
bir resmi ıeçit 7aptır ra~ hep ını tatll 
1ı hıc vlerle hırpalamıştır. 

Bizde ilk defa olarak bir gueted 
üslubu tesis eden Şin sı merhum mı1111 
tulur mu? 

"Ebuzz ya Tevfik" n hizmetleri teb 
rar edilmemeli m;dlr? 

Mem'eketin en büyük yurtsc-.er pte 
rl Namık Kemal, b r gazeteci delil 
miydi? 

Ya Ahmet Mithat merhaml Tllrk 
matbuatmın bu büyuk ısmi neden her 
mulelı:daıa coisünü fft h r ile bb&D 
tacak bir fırsat vermesin? 

Sonra Ahmet Cevdetler, Ahmet Ra. 
simler, Abdullııh Zühtülerı Mahmut 
S dıklar ve. Türk kalem ordularmıa 
daha mütcv"~ı şahsiyetleri: H sa11 
Bed•ettln'ler, Acem Huseyinler illh ... 

Yukarda ded timiz gibi senede bır. 
defa olıun eskileri yadetme' yiz; bepl• 
nüz onlann iı;;imlerlnin etrafında topm 
!anarak ıazete:cllife ait menkıbeler, 
fık:alar, maceralar anlatmalı; onlartll 
hızmetlcrinl, değerlerini bclirtmeliJ'lS. 

Bu kadırolnaslıfı gören ıenc;leri. 
mlzdc mes!ek aşkı artar ve onlar dlı 
b!llrler ki bu kutlu mesleie inti1&p et" 
mclı: gurc:tiyle memlekete hlzmet .. 
deıılerln isimleri nesilden nesle, batın.: 
dan batna, kıyamete kadar HJ'Cl U. 
antlacaktır. 

Haklannda tören yapıtmın karat 
ve:- len dirileri kutlayalım .•• 

Fakat muhterem ö!iılerimizi anut~ 
mıy hm. 

Parti nahiye lı:onsrelerine dlln ile nably .S. 
blrd~n baılanmııt r. Kumkapı. Silnıri -n Ya 
ovarun Kı '' nahiyclulnde yapılan ltonırrede 

nahl)'e halkının dllcltlcri uıblt edılm•• artı 
bcyeıl nalan ıe' lmlıtır Buı n de Alem 
dar, Samaıya. Çanta • Sınelcll nahlyeleri .... 
lıonıre yaptlacalıur. Yarın da Anadolu 111'0 
Galata, Beyaıııı Samandrra, Af.v• ve Ua 
dar nahlyelerınln konıcreleri yapılacakttr. 

1 ASKERLiK iŞLERi 1 
Fatth Aılıerllk Şubeaıoden: Buruya ste. 

tiii haber alınan P. Tefnı. hmaU H•kkt ~ 
lu Cavit Kamerclnln acele ıubemtıe nıare.; 
catL 

ÖLÜM 
Mısır Eşrafından Mısırlı HOle,ba 

Hüsnü Ömerl Beyin kerhnesl 
BABYAN FATMA ÖMERI 

30 EylUl Carıamba günü BQy{lka
da Nizam caddesindeki köşkünde bllt 
ıı.ekteslnden vefat etmi!jtır. Cenazesi 
dünkQ Perşembe &ünü Akraba w 
taallılkatı ve birçok dostlaı1nm hum
rlyle kaldinlıp saat 12 de Motörle 
Sirkeci iskelesine nakledilerek nama
zı Beyazrt Camii şerifinde kıltndıktan 
aonra Edirnekapı Şehitliğindeki an. 
makbereslne de!nedlbnlştir 

Allah rahmet eylesin. 

ÖLÜM 
Cümbüwan, Karayan, Şehbu, 

hacıyan ailelerinin ve cilmle akraba 
ve doııUaı1n çok sevgilisi 
ani surette vefat etmiştir. 

Bayan Sirarpl B. Cilmbtlıyan 
Cenaze merasimi 3 Blrlncltepin 

Cumartesi günQ saat 14,30 da BeJ"ot
lu, Ballkpaıar Uç Horan kilisesin 
icra kıltnacak. Son teşyi vaı.lfeslnd 
bulunmak lstlyenlerln mezkılr saattıi 
kilisede hazır bulunmaları rica olu 
nur. 

EVLENME - İstnabul 6rl1 
askerf blkim yüzbaşı Şahap Ho 
De emekli suba7lardan Servet Ata
bek'ln kızı Cavidan Atllbek 26/ 9 
tar hlndf' Bursada evlcmm!~lerdir. 14 
aut oı.wılar 
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TIP FAKÜLTESİ DEKANLIGINDAN 
Ebe Mektebinin Kayıt ve Kabul Şartları 

1-- Tıp FakültC'sl Dekanlı~ma hitaben bir istida; 
2 - Ortarr.cktep mezunu olduğu na dair dıploma veya vesika; 
3 - Sıhhat rnporu ve aşı kfığıdr, 
4 - İkametgfıh ve iyi hal kiigıdı: 
5 - Nüfus tezker~i aıı;lı veya ornC'ği; 
6 - On ıki adet 4,5 - 6 eb'adında !oto.ırraf; 

7 - Kayıt müddctı Blrlndteşrlnin yirmi diırdund\ ı:un!lne k;ıia.r; 
8 - Taliplerin yaGları behemehal ylnnıden aşağı ve otuz bf'~~rn yı 

karı olmaması şartttr. (223) 
ı-

1 

BAŞ, DİŞ, 
K A Ş 

NE~LE, 
E L E R 
GRiP, ROMATizMA 

Ve bütün ağrıları derhal keser 
.Sıhhiye Vekaleti~in ı:uhsatını haizdir. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

111 MAKSİM 
l!ir miidd~ttcnheri istirahat! e huhınan kıymelli sanatl,ar 

MÜZEYYEN SENAR 
NECATI TOKY A Yve 24 Kişilik Saz Heyetinin 

2 - 10 - 942 

ikramiye 
Mkdarı 

Lira 

1 30,000 30.000 
4 10,000 40,000 
6 5.000 30.000 

20 2.000 40.000 
80 1.000 80.000 

160 500 80.000 
• 1.200 100 120.000 

1,200 • 50 60.000 . 4,000 • 20 80.000 
8.000 • 10 80.000 

'160,000 • 2 ;.20.000 -
l 14.G71 --Yekun-- 960.000 

Tam bi!et 4, yarım bilet 2 liradır, 

....... : ............ -........... .. ' · i .. tirıtkite y~pycni ,.~ pl\k ntıı!İn bir ttp<'rtnarla :t te~t'inievvd 
cumartesi ak~amın~an itiharen seanslarına başlı.yor. 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahriş etmez, 

cildi yumuşatır. 

Her yerde POKER 

Belediye Sular idaresinden 
• 

I - Osmanbey - Maçka arasmda Rumeli ve Teıvikiye caddeleri im 
ıid, dınca takrıben (3200) M3 Transa ha!redilecektlr. 

-

-
2 - Bu işe alt şartname idarem iz leva7.lm dairesinden alınacaktır. 
3 - Evvelce tekli! edilen fiyatlaı yiıksck göruldüğünden dolayı tek 

rar ilanına luLum görülen bu hafriyat işi pazarlıkla ihale edileceğinde 
haftiy tı uzerine almak istiyenlerin 7/10/942 Ç:ırşamba ıninü saat 14 d 

n 

e 
T sım SırasC'rvllerdeki idare merkezinde hazır butunmalarr, (296) , .................................. . -

1 ~.~~~!~~~=!;, ~~~~~!.~"~" 
Dolgun maatı verilecektir. T:ıliplerin İstanbul 176 Posta kutusu adre· 
~ine (MUHASEBECİ) rümuziyle müracaatları " . 

, 
•11i . ı: .... ' ... ' ' • 

:.lşJ- .a ~bu 1 Be 1 e diyesi 11an1 arı 
' • ~ 1 

r. Sıllvri Sıfat islnsyonu binasının tamıri. açık eksiltmeye 'konulmuı\u 
KC' ! bcqelı (0935) lira (10) kuruş ve ilk teminatı (7fll) lira (i3) ku . 
ru t•ır .. 

Ke il \e §artn:-ımc Zabıt ve MuarnclM Müdürlüğü kaleminde görille -
-b 1 r. !hale 9/10/942 Cuma günü saal 14 de Daimt Encümende yapılacak 

t r. T lip:erin ilk t('minat makbuz ve ya mektupları, ihale tarihinden O 
un C\\cl Vılayct Nafia MiıdilrliiğUr.e müracaatla alacakları fcnnt ehliye 

ç 
t 

'e k. nunC'n ibrazı l!ızım gelen dığeı vesikalarıyle ihale günü muayye 
. (262) 

n 
s atte Daımi Enctımcnde bulunmalaı ı. -Belediye , Ierkez Daire ve Şubeleri icin lüzumu olan muhtelit Va t 
'c Voltta (6100) adet AMPUL açtk cksıltme ile mübayaa edilecektir. 

T hmln bedclı (2.156) .lira (80) kuru~ ve ilk teminatı (184) lira (26 
kuru tur. ' 

Ş rtnamc Zabıt ve l\fuame1lıt l\1Udürlüit0 kaleminde görillcbilir. t 
hal 19 10 942 Pazartesi günü saat (14) de Daimi Enciımende yapıla 

) 

-
-
ll cnktır, Ta\ıplerin tık teminat makbu r. V!'ya mckhıplnrı ve kanuften ibra 

1 ım ı:clcn diser vesikalarlylc ihale günü muayyen saatte Daimi Encu -
mende bulunmaları. (322) 

.. , . 
KARAR HOLASASIDIR 

k Karar No. 205/204 - Satışa arzettiğl c~ya üzerine etiket koymama 
surrl ylc Mı11! Koruma kanununa muhalefetten maznun Kadıköy Söğnt -

il 1 le srıe cnddC'si 6 sayılı evde mukim Dursun oğlu Rtza Üskildar Mil 
Koruma mahk<'mcsinin 12/9/942 gi!n ve 205/204 rayilı karariyle 16 lir a 
60 kuruş ağır p:ıra ecczasına mahküm edilml!itlr. 

KARAR HOLASASIDIR 
k Karar No, 46/156 - Elinde mevcut unlara beyanname vermeme 

sur t yle l\lılli Koruma kanununa muhalefetten maznun Kadıköy Osma 
n a mahallesi Yasn caddesi 35 No. da mukim ııekerci ve helvacı Ali oğ 
ıu Numan Çanglrı Oskürlar Milli Koruma mahkemesinin 22/7/942 ıün v 
.116/156 hayılı karariyle yirmi be~ lira ağır para cezasına mabkGm edi 

-
-
e 

1-

mı tir. ı ,., 

• 

HER PAZAR saat 16,30 dan 18.30 a kı:tdar İÇKİSlZ BÜYÜK 
REVÜ Matinesi: Sayın mii ~terilerimizin arzusu iizerine 

M O D E R N K 1 Z LA R· 
REVÜSÜ hir ha!l3 dahıt de,•am edecektir. 

Memleketin tanınmıs arlıc.tlerinin iştirakile pek yakında 

. E F E N 1 N A ş K 1 G:\ YET EÔLENCELİ 
__ ._ .......................... 1 ....................... , 

BÜYl'1K REVÜ 
Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 

1 - Lls'lll'rP öğretmen yetlstlren okulumun ,-enJ dt?!'s yılı fçln lnl
tih anla talehe altnacaktrr. Okulumuz parasız yatılıdtr. Kayıt muamele::! 
t Eylôlde baslar ve 7 Birincltcşrin ııksammıı kadar devam eder. " lstanbul Üçüncü 

icra 
Memurluğundan 

p araya çevrilmesine karar verilen 
tamamına ehlh'Uku! mnrltetiyle i
bin l!ra ltrymet takdir edilen Sü

ve 
ki 
le 
~ın 

1 ... , 

1
8 0 EM 
AÇILDI 
BEYOGLU 

Acara Sokağı 

Osmanlı Bankası 

1 LAN 
1331/ 1918 ihraçlı % 5 faızli Dahili 

, istlkraı Tahvillt'rinin 1 Sonteşrin 
1937 tarihinde mevkii tedıyeye \·az.'e
dllen 40 numaralı kuponlarln:lan ibraz 
edilmiycıılerin 1 Sontesrin 1942 tari
hinden itibaren Turkiye Cümhuriyeti 
Hükümeli nef'ine müruru zamana ta
bi olacağt, mezkür Eshılm hamilleri
nin malumu olmak i.ızere ilan olunur. 

2 - Kabul imtlhıınma ılrebllmek icin a~nğtd:;.kl vasıfüı.rt balı; o~~ 
sarttır: 

e) T!lrk vatandaşı olmak; 
b) 25 va~mı bltlrmcmls olmıt'k; 
c) ~e olınınlu1< fnıtihanmı başarmış hulunmalc': 
c) Öğretmenliğe c-ngel olarak bir sakatllj!ı oL'?lamak, 
~ - lstekliıerln okula aşağıdaki evrak ile müracaat el.meler! 11• 

•ımdır: 

1) Dile1'ı;e: 2) NUtus kllğfdr, S) Lise bitirme ve olgunluk cUplomala• 
rı: 4) ası kA~d•; 5) 4.15 x 6 bQyüklUkte 8 fotoğraf. ~ 

4 - tmtihanlara 8 Blrlnciteşrlnde baslanacaktrr. Fazla malOmat al• 
mak lsteyentP.ı in okula müracaatlar! IOzumu llAn olunur. (917:1)' ' 

sağ 

ymanlyede Kanunt Medı·ese soka· 
da eski 7 mükerrer yeni 6 No. lu 1 
tarafı 8, sol tarafı 4 No. lu evler 

ası arsa önu .Medrese soknğlyle " , 1 ark 

hdut bahçeli evin evsııh: Zemin ı ,- ~ 1 

Yalova Sulh Hukuk 
H

-k· ı·-. /?- NURUOSMANİYE Caddesinde Hususi " a ım ıgı 
0

ES.:s: 942/ 112 - Bursa Ba~çı İb- 1 v s: N i ~· r: r ,. L ,. K o 11 IJ l u 1 ma 
kat 

1 nıe 
cepheden 15 basamak mermer • • 

BERLITZ ı kap 
bir 

rdivenle çıkllır c;ift kanatlı ahsap 
ıdan girilir. Zemini ktrık malta 
taşlıkta iki gömme küp ve bııh

e kapısı bulunan mutlak, bir helA 
altında kömürllığü olan bir oda 
dn'. Merdiven altındaki kapıdan 

lan ve iki tarafı tahta perde ve 
ast karılr duvarla mahdut bahı;e
bir asma, dut, hünnap, erik ağaç

çey 
ve 
var 
çtkı 

ark 
de 
ları 

biTİ 

vardır. Bırinci katta bir so!ııdn 
bil)'l.ik. iki oda bir hclfı vardır. 

İstiklal Caddesi No. 29 l . 

Fransızca, İı1Jdlizce ve 

Almanca lisanlarında 

ı\KŞAM KURSLARl 
HAFFTADA3DERS 
AYDA 5 LİRA 

Bın a mufrcz oldugundan ı ıncı xatla Tecrıföeaersı parasız. 
mev 
yokt 
dir. 

cut • kısmı bir odaya merdiven 1 ~·•••••••••• 
ur. Bina ahşap ve muhtacı tamir- .._ 
Sağ tara! aralıktaki aydınlıkta 

ngm duvıırt sol tara! beden duvart 
terek bağdııqı olan ve 1l1 M2 me-

ya 
miiş 

sah asmcıan 44,5 M2 bina ve müteba
bahçe olan bir brp hanenin ta

mı açık arttrrmaya konmustur. 
kisi 
ma 

A 
hlnd 

rttınna ~artnamesi 30/91942 tari
en itibaren 42/981 No. da istan
üçüncü kr.a daırcstnin muayyen 

arasında herkesin görebilmesi !
açıktır. İIAnda ya711t olanlardan 

bul 
num 
çln 
razı 

Kayıp İkametgah 
Senedi 

31/138?4 sayılı \C 3013/1942 ta
rihli ecnt'bilere nıahsu« ikamet 
vesikanıı kııybettim. Bulup geti
rene mükafat verilecf!j'!ini, ııksi 
takdirde usulü dairesinde yenisı 
almacacı lnn hükümsüz kalac~
Qmı il." cdedm. Galata, Sen Jorj 
Erkek mektebinde Slovak tebaııı· 

sin dan papa•: Pıı vel T~ncer. 
. 

rahim mahallesinde ikinci okul sokak· ı r... ... - '1' 
5 No. lu evde Halil oi:lu Veysel Oy- Y U V A - İ L K K 1 Z - E R K E K 

! mak vekıli Yalo.va da\·a \':~illt>rindPıı Tiirkee - FrnnsTY"n öı\rctim. Yuvada yen.tik. Her ~ün saat 9 - 17 ı 
, Talat Altay taıafınd,ın olu Dervışe :ıra~rırh !.o""'' .,,,.,ı,, \llrltt,.0 21 Evh"ıldP :ıcı1m:~t1r 
ı ~mloc \"arislerlndcn Ad\•iyc ogulları \ ' ~ 

lbrahim Fethi ve Abduik:tdır vekille- .,,. 

rl Karamür~el dava vekillerinden Ul- i t b 1 T 1 f Mu··du··rıu··g"'u··nden 
vi Ak~;ıldtz ve İzmir Karşıyaka ilko- $ an U e e On 
kulda öğretmen l\Ielahat yanlnda an- f.;tanbuld::ı Aksaraydn vaptrnlııeak 116.949.86 lira keşif bcdclll telefon 
nesı Gülsen kızı Samiye ve İstanbul ı:ınntral blnaı:ı inşaatı kap;ılı zarfla ckıdllmf'ye konulmuştur. Eksiltme 
Aksaray Cerrııhpaşa caddesinde 12 9,10 942 tarihine mfisadlr Cuma gOnü sııııt 15 tc Ltı:ınbul Tahtakı:ıledcki 
No. lu tekkede Veysıye ve Karamiır- merkez binamızda toplıın::ıcak ıılım ı;atım komlı:yonu huzurunda yapıla
••l hlıkünu~t tabibi yunuu\a mukım cnl<ttr, Ru işe al mııkavf'l . e ·:s\ltme hnytndırlık 1~1erl genel; huııuııt ve 
Saadet oglu Hıkmet ve Çorluda askc- fenni şıırtnamclc>rl,; proje; keşif hiilfisasivle dlJ!er evrak 58~ kuruş mu-
ri posta 1169 ıncıtor P. komutanı Fa- kııbilf her e:ün levazım dairem17öcn ıılmnblllr. Muvakkat teminatı 
ruk e;-i Handan \'e Bursııda l\Iaksim f 

1 

barcı İbrahim B. mahallt>si okula so- 70!17.49 liradır. stc'klilcrln teklir mrktupları ve en az yüz bin liralık bu-
nıı benzr.r bir bina inşa ettiklerincd:ıir vesika ve ticaret' odası wslka

kak 'numara 8 evde Veysel yanında smf havi knpalı ıar{lnrmT mc>zkôr t.ırihte saat 14 c kadar satn alma 

1 
mukim Gülşen kızı Sahide \'C HUse- koml<.yonıınuna v"nnC'l,.rl l!izmdlr 00215) 
yin Hümu kııt Zcyn~p ve Dur urla 
Aptal nıahallcslndcki tekkede \'t>ysi 

1 oglu Remzi aleyhlflrıne ikıııne olıınan 
1 ve Yalova Dere köyıinde Kıltç Ker-
1 vanı:aray mevkiinriekl bir del'!irmen 
1 yf'rlnin tıılcshni ve kahil olmarlı[:ı 

takdirde satılarak $ilyuunun izalesi 
da\•asının yapılmakta olnn durusma
'!tnda: 

navalrlardan Snmiyenin halihııztr 
cal'ih adresinin mec;hul k:ıldti':mclıın 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 
1 - t:iarı> ihtl.vaı ı olarak 500 arl-:ıt onlu t~vzl kutusu kapalı zarflı 

münııkasııyn kcr.ıılmuştur. · 
2 - M~hamrnen bedeli (12!'i00l r.ını ve muvakkat tl'mlMtı (938) lf• 

ra olun eksfl•.mes1 7 ~lrlncltesrln 1942 Carsıımba ctlnü c:aat tı de P T ' 
T. Umum' l\TOdOrl!i~ blna~mda levawn mDdUrlOğQr.de .mntesekkll ~au: 
ıı;ılma {Oınlsvomındn yıırıılar.ııktır a mıılıimat almak istiyenler i~bu 

nameye \'eya 42 / 981 numarıı ile 
muriyetinıh:e müracaat etmelidir, 

~art 

me 
lnnaya İ§tirak ıçin yukarıda ya-Artt 

KURTULUŞ ! kendlsinf' iHınrn vapılan dıwetiye teb-
- ~ 1 liğlne ra{tmen gclmC'<liğinden s:ıyııbın-

1 da muhııkemeye devıımla lten~iıdne 

3 - İ!:teJ.ı:liler. ır.uvııkkat temlrıııt makbu"-tl ve banka teminat mektu .. 
bu ile :tanunı vr~tknl;ırmt ve teklifi mtıhtrvl kııpalı :rnrfbımı belll gün• 
rie eksilt:nl' saatindr.n bir o:ııat evveline kadar komisyona vereceklerdir 

ıılı 

beti 

ktymetin yilıde yedi bucuk nis

nde pey akçesi veya millt bir ban 
m teminat mektubunu tevdi et
d!r. (Madde 124) İpotek sahibi 

kan 
meli 

81.ÇKI DiKiŞ l ntınen ı;ııyap kararı tcbli)!ine v~ du-
V e 1 ruşmanın 22/10/942 Persembe ı:aat 

Dershanesi . ı ıo a bıraktlma.!'ma karar verilmiş ol-

alac 

du~undn keyfıyet gtyap kararı teb
M Udlreıl: Bayan Papazyan 1 lii\I yerine kaim olmıık üzere b1>rm11-

aklılarla diğer alakadarlıırm ve Haftada dört min kadtnlara, •- dbl karar il!ın olunur. (306) 
ak h01kkı sahiplerinin gayri men- ıninde Oçer saat P'rıın!l:s usıılü 
üzerindeki haklartnı hususiyle ile bickl ve diki~ dPr.si. tedris e· 
ve masrafa daır olan iddialarmı dilir ve 8 ayda Maarifçe musad-
ilftn tarihinden itibaren 15 gün dak diploma verilir. FerklSy Te· Herhan2i bir demiryolu rıımpnsın-

:ıde evrakı müsbiteJeriyle birlikte peOstO 1111 No. Papuyan apart•· da teslim .'\O M3 dan a$agı olmamnk 
. . . • • manı iızere ne eb'at ve cınste olur~a olslfn 

murly~Umııe bıldırmelerı ıcap e~ -.._ · , tnhta kereste ve tomruk pa:r.arhkln ıı-
Aksı halde hakları tapu sldlllı 

1
-. j ıtnacaktır. Talip olanlnrrn tekli! mek-

ablt olmadıkca satış bedelinin , TUrk Bayanlan Biçki - Dikit ' tuplarını İstanbul As. !\1ıntaka K. 9. 
aşmasından hariç kalırlar. Göste- ,. cu şube Md. ne vermeleri. 

n günde arttırmay~ iı;tirak eden- TERAKKi YURDU 0339) (314) 
arttırma ,artnamesıni okumuş ve iatanbul Asliye Üçüncü Hukuk Hl· 
mlu mal\ımatt almış ve bunları Biçki ve dikişi hie bilmiyenlere kimliğinden: Kendisine hakaret et-

lrtif 
kul 
faiz 
İ$bU 

iç!· 
me 
der. 
ile s 
payl 
rile 
ler 
lüzu 

1 A N L 

4 - Sartnamelf'r Ankara P. T. T. Levazım ve İstanbulda yeni Val• 
de hanında P. T T . Umumf Depo ayniyat muhnslpllğlnden paras17, ola• · 
rak venllr O• - 81R9l (14) 

1\1.1\1. V. İstanbul 2 No. lu Satın Alma Komisyonundan 
1 - Ke~fi mucibince tahmin edilen bedeli (11119,33) lira olan Dı, 

Yf'nl Ernt Ti. Al Kışlnsmdn yapılacak tamiratın pazarlıa! 2 10.042 Cuma 
günil sa::ı t (l!i) te Tophanede bulunan Mr. K. h:T bınasında 2 No, h sa
tın Al. Kom. da vapılacakt1r. 

2 - tık teminntr (833,95) lira olup şartnamesi her giln l:ı saati dııhl• 
llnde meıkür komlsyondıın bcdelsfa alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2400 sayılı kanunun istediği vesikalarla ve belli g{ln 
•p oıııattl" adı str.{'t'n komt~vona müraraııtları. (209) 

inhisarlar Umum.'·}y.füdürlüQit:ilanları · 
i 

..................................................... 
t M. M. V. lstanbul Sahn Alma Komisyona 116nlan 

amlyle kabul etmiş ad ve itibar 9, bl1enlere 6 ve dikişi bilip ma- mesi ve·itaat etmiyerek nihayet evini 
kastar olmak i~ıiyer.lere 3 ayda ı 

urlar Gayrimenkul 23/10/942 ta- bütü
3 

ince\ik ve teferrüatile e- terkedip. gitmesi gibi sebep er yü-
e mllsadit Cuma günü saat 14 zünden aralarinda şlddetlı geçimsizlik 

tal'tl 
olun 

!st:ınbul bıra tabrıkasmda elde edilecek yaş küspeden 100 kazanı, 1• 
hııle tarihinden itibaren haftada iki gQn hariç olmak üzere diğer günlerde 
çıkac-ak kü~peleri 3 - 4 ay zarfında almak sartlyle pazarlıkla arttırmaya 
ltonulmuştur. .... ·-·-·················.······················ • BehC'rine 30 kuruş tahmin edilen 1!5,000 adet sakandırak kayı~ı mü -

2 tr hh t nam \"e hesabına p:ızarlıkla satın altnaeaktır. İhalesi 6/10/94 
s ılı gilnU saat 15.30 da Tophanede M. M. V. İstanbul satın alma komis 
~onunda yapılncaktır. ilk teminatı 337 lira 50 kuru~tur, Niimunesi ko 

-
-

m syonda görUlür Taltplcrin belli vakitte komisyona gelmeleri . 
(226 - 307) 

Kilo 

~5.000 Patlıcan 
15.000 Krrmızı domate!! 
4,000 Demet maydanoz 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı üe kalem sebze paıarltk1a satın a -
f. lmııcaktır İhalesi 5/10/942 Pazartesi günü saat 14 de Tophıınede M. l'ı 

v t tanb~l s:ıtın nlm:ı komlsyonunda yopılacnktır. İlk temln:ıtı 928 lir 
72 kuruştur. Taliplerin belli vakitte komisyona gC'lmeleri. (228 - 309) 

a 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
-Dc!tcrdarlık ambarında mevcut (165) ndct boş tenC'~e 5/1~1942 Pa 

zarte i güml saat 15 de MilU Emlak l\lüdüı-lüğünde muteşekkıl komls 
yonda açık arttırma ile s:ıtılacaktır. Muhammen bedel (82,50) temina 

-
tı 

(7) yedi liradtr. 
İsteklilerin mezkCır gtln ve saatte nüfus hü\•iyet cilzdanları ve te 

rnln:ıt makbuzlariyle birlikte Milli Eml!ık Mildürlilğilne müracaatları. 
(303) 

-

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden 
t Yabancı d:ller okulu i1.1nal lmtih ınları 7,10,042 Carşamba g(lnil saa 

n 30 da b:ı.şlayıp 9.10.942 Cuma gOnfl blter.-lı:tlr. İmt!hıın gün ve y,.rln 
6i:.rcnmck illere ilgili talebenin okul ıdaresine müracaattan. _ .218) 

1 

. 

~16 ya kadar lst:ınbul i.1çUnnil icra saslı surette öğretir. Tasdikll olduğundan bahsile boş:ınmalarınıı 
diploma verir. Talebe kaydına · d 

d Ü d ! b 
~ ldıktan karar verilmesi hakkında S;ılım E -

rihi 
den 
me murluj:;'\ln a ç e a aı::rı ba~lanmıştrr. Cumartesi ve Pa- . H · k tt 'h 1 dilir 9 ınan taraftndan, Aksaray Hasekı a-

a en ço ar ırana ı a c e . zard:.ın ma3da saat - 12 ve lim'Ôey sokak 1 No. Ju hanede mukim sonr 
k .... t '"'-d 11 muhammeıı 14 - 17 ye kadar her gün müra-a Dı• ırma "" e Hüsniye Edman nlcyhlııe mahkemenin 

ıymetln yüzde yetmiş beşini bulmaz caat olunur. Beyoğlu Altınbak- 942/1058 No. lu dosyaşlyle açılan da-
Anc 

a satmak lstlycnln alaca~ma rüç- ~kal Babil eaddf-sl No 8"-•' vaya ait arzuhal sureti, M. aleyh Hüs-
k 
vey 

olan diğer alacaklılar bulunup KA y 1 P _ Devlet Limanları islet- niyenin gösterilen adresi 'terk ederek 
bedeli bunların bu gayri menkul me müdilrlUğii muamelat servisinden yenisi belirsiz olduğu şerhiyle b!lfi 
emin edilmiş alacaklarının mec- aldıgnn biri (550) lira ve diğeri (800) tebll{: iade edilmekle ilanen tebligat 
ndan fa:tlaya çıkmazsa en eok liralık 1073 ve 1074 numaralı nti mak icrasma karar verilmi~ ve olbaptaki 
ranm taahhüdü baki kalmak ü- buz kaybolmuştur, Yenilerini alaca- dava arzuhali mahkeme divanhanesi-
arttırma on gün daha temilit e· ğımdan ·hükümleri kalmamıştır. ne talik edilmi~ oldu~undan, M. aleyh 

hanı 

da 
ile t 
muu 
arttı 
zere 

rek 
311119

•
42 

tarihine müsadl! Sa- Ali Ziya Yılma. Hilsniyenin tarihi llftndan itibaren on 
dile ---~...,....,....,...,."'!"'!'_.....,~_.p;,;.;,o,;,;;... gün zarfında müracaatla olbaptakl ar-
lr g 

tıınb 

ilnü saat 14 den 16 ya kadar İs- çen gOnler için yll;ıde beşten hesap xuhale ce\'ap vermesi ve tahkikat 1-
ul iıcilnci.i icra memurluğunda, olunacak fniz ve diğer zararlar ayrı- çln tayin edilen 11/l 1/942 gl1nü sııat 
ırma bedeli satı, istlyenin alaca - en hükme hacet kalmaksı:z:m memu- a de mahkemede hazır bulunması 
rilçhonı olan d iger alilkııltların riyetirnizce alıddan tahsil olunur. veya bir vekil göndermesi, aksi hal

gayri menkul ile temin edilmiş a- (M:ıdde 133) Alıct arttırma bedeli ha- de hakkında gtyap kararı ittihaz ecl!
klan mecmuundan fazlaya c;ık- leccği ·tebliğ m:ıkamma kaim olmak 

:ırtt 

!:ma 
bu 

ricinde olıırak yıılnız tapu ferağ har-
"aı·tı'yle en çok artllrana ı·hale e- •· üzere ilan olunur. 
., cmı, yirmi senelik vakıf taviz bede- --------------

l:ıca 

mak 

Pazarlık 6.10.942 Salı gann saat 10 d:ı 'Knbatn3ta ıevazmı ıubcstn .. 
iekl mnkez ~atış komisyonunda yapı laeaktır. • 

İsteklilerin pazarlık için tayln olunan gün ve saatte teklif Pdcceklcrl 
tıyat üzerinden 3 15 teminat paraslyle birlikte mezkılr komisyona mora• 
cnntlnn il~n olunur. (~51) ' 

GÜZEL SANATLAR AKADEMiSi 
Talebe Kayit l\1uarne1elerine Devam Ediliyor 

GUzel San'atlar Akademisi şubelerine namzet talebe kaydı 7 İlkteŞ"' 
rin 912 tarihine kadar devam edecektir. 

Bu tarihten sonra yapılacak mürac~ıatlar hOkilmsOzdGr Şubelerin kn ... 
bul şıırllariyle namzetlerce idareye tevdii• lüzumlu vesikalar daha evvel 
gazetelerle lHln edilm1$tl. Mczkür ilıinları görmemiş olanlar Akademi da~ 
hllt ilflnlarlndan lüzumlu malGmatı bul:ıbl\lrler. g ve 10 İlkteşrlndc Yilk .. 
sek mimvrlık 15 ve 16 flktcşrinde tezyinat, reqim ve heykel şubclC'rinln 
kabul imtlh:ınlarr yapılacaktır. NamzetlC'rln imtihıın için beraherlcrindf? 
getıreccklcı-i tersim nıalzeml'sini ve imtihan saatlerini öğrenmeı~ llzcrP 
d:ıhlll il:'\nları muayyen tarihlC'rrlrn l'\'Vt'I ı:ı;iizdrn gec:irmclrri ı nznnclrr. 

(217\ 
G:ıyri menkul kendisine ihale tini ve ihale karar :pullnrını vermlye 
~ kim5e derhal veya ~erllen mecburdur. Müterakiın vergiler, ten- _..' -------------------

hlet içinde parayı vermezse ihale virat ve tanzl!at ve, deltaliye rüsumu o ' 1 T c z· t B k G ··k A • d 
dilir 
olun 

an fesholunarak kendisinden ev- müterakim vakit icaresi alıcıya alt 1 dacı Aranıyor • • ıraa an ası em., I•'li(~!lsın ar 
en çok arttıran kimse arzetmie olmay!p arttırma bedelinden tenzil Okur, yazar olması ve asker- Ajansnnıza ipotekli lkrauıttan borçlu Gemliğin Demlrsubvşı mnhalle-
iu bedelle almıya razı olursa o- olunur. İşbu ıayri menkul yukanda lkle alakası bulunmamak JA- sinden mütekait Kasım zade Mustafa C1ğlu ölCI İbrahlmin mcaksu dei!fr-
razt olmaz veya bulunmazs:t he- gösterilen tarihte İstanbul ü~üncil ie- Hmd.ır. İdaremize müracaat e- meni mevkiinde üç dönüm tarlası trıO~tcrlsl namına 30 lira mukabılinde 
yedi gün müddetle ıırttırmaya ra memurhıJtunda i(Ö!terilen arttırma 'lilmesi. birinci ihalesi yapılmış olduğundan nıurııailevhln v;n·•~1 .. r1n!n mahalli ı-

rılı)') en enle artttrana ihale etti- ~artname5i dairesinde f;Rtılııcai!ı 11:\n I '- , kametıeri te~bit edllmedi~i için 15 a UnlUk ikinci ihbarname mııkamma 
lir, İki ihale ar:ı~ındaki !ark ve ge- olunur (942 - 981). kaim olmak üzere il~n olunur. 

mü 
kar 
vel 
oldu 
na, 
men 
çıka 


