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R E S i M A TÖLY E lE R İN DE 
Y nvrulan mzw çektireceğiniz güzel rt•simleri, 011lar 

içi11 ell kıymetli bayram hediyesi olacaktı:-. 

Yağmurlardan Sonra Gayri Meşru 
Çocuklar 
Meselesi 

Göring D·ediki SOVYET TEBLiG! 

Stalingrat 
Şimalinde --

Seçilen Komisyon Bir 
Rapor Hazırlıyarak 

Baroya Verdi 

"Eğer Harbi Kaybedersek Alman 
Milleti Mahvolacaktır. Herşey 
Harbi Kazanmamıza Bağhdır .. 

--
Almanlar, Şidd etli 

Taarruzlara Rağmen 
Netice Alamıyor -o-

Boıanma Davalarının 
Basit Hale Konulmasında 

İsrar Ediliyor 

Ablokanın 
Söyliyen 

Esir ve 

Artık Diş Gec;iremiyeceğini 
Mareşal , Almanyanan 1 1 Milyon 
İşç iyi Beslediğine de İ şaret Etti 

Ruslar, Büyül< Kayıplar 
Verdirdikten Sonra 
Bir Mahalli Terketti 

:Yeni Avrup--;-ı 
~e Küçük 
Milletlerin 
Endişesi 

Şiddetli ,.a~murlardan sonra 5ehrin diiıı c;ahalıki ınanıarasr: Sel 
basan bir cadde. tramvay bekli yen ~okular \'c kıı,mcn sul<lr 

altında kalan bir meydanlık 

M~eni ~anunt:n boşanma ve 
gayrı meşru cocuklarcı taalluk 
eden maddelerinde yapılacak de-
0isiklik için hır rapor hazırla
mak üzere seçilen ilmi komisyon 
<·alışmalarım bitirmiş ve bu hu. 
su:;taki mufassal raporunu Istan
bul Baro reisliğine vermistir. 
Kıymetli ilim adamlarımızdan 

teşekkiil etmiş olan bu komisyon 
tarafından hazırlanan raporun a. 
na hatları şunlardır: 

Bir defa, kanunsuz birleşme. 
lere evlenme formalitelerinin 

1 
güçlükleri, boşanmaların uzun 
stirmesi ve külfetli oluşu. gı;yri 
meşru birleşmeler hakkında ka

\ 

nuni mi.ıeyyidelerin azlığı sebep 
olarak gösterilmektedir. 

Raporda komısyonun ekseriye. 
t~ Devamı Sa. 2. Sü. 6. 

~----------~--~~~~ 

Tren H 'lttının Tamiri 

Berlin, 4 (A.A.) - Mareşal 
GQring, hasad bayramı mföıase
betiyle bugün söylediği bir nu. 
tukta hülasa olarak dem'iştlr ki: 

"Bugün harbin dördiinci.ı sene. 
sinde bulunuyoruz. Alman mille
ti için şimdiye kadar vukua ge
lenlerin en ağırı olan bu savaşta 
hepimi7. icin bir tek vazife var
dır ki, o da dakika kaybetmeden 
hedefe doğru gayretlerimıze de-
vam etmektir. • 

Bu sene mahsul buzlarla dolu 
bir kışın ümit ettiremiycceği b ·r 
derecede bereketli olmu-:tur. Ab
luka gecen harpte korkunç bir 
şey olmuştu. Almanya bugiin de 
Alman cocuklarına tevcıh edilen 
ablukad~n muztariptir. Geçen se. 
ne mahsul fena olduğu için vazi
yet daha miisklildü. Fakat ablu. 
ka silahı artık Almanyaya diş 
geçiremez. Bundan sonra onun 
kurbanı olacak olanlar daha zi. 
yade' lngilizlerdir. İşgal allmda 
bulunan bütün memleketlerde, 
Belçikada. Hollandada. Fransada, 
Norvecte bütün ahalinin iasc 
maddeleri hususunda ihtiyatlan MAREŞAL GORI~G 

Moskova, 4 <A.A} - So\•ye 
gece yarısı tebliği: 3 eyliıldn 
kuv\·etıerlıniz düşmanla Stahn. 
grnt ve Mozdok kesimlerinde çar 
pısmıştır. 

Dığer cephelerde kayda rl ~ ı 
hicbir deği. iklik olmamı l ı 

Stali11grat'ın şimalimf ı 
Londra, 4 (A.A.) - Stalingrat 

ehrinin şimal kısmında fabrika. 
lar ve işçi mahallelerinde şıd · 
detli çarpışmalar olmaktadır f)uıı: 
m:ın. tank, uçak, ve zırhlı kuv
,·etlerinin himayesinde durma. 
dan taarruz etmektedir. Alman. 
lar meskun bir mahalli işgal et. 
meğe muvaffak olmuşlars:ı da 
bu on 1ara pek pahalıya mal ol. 
mustur. 

Şehrin başka bir kesiminıie 
düsman bir iki sokaktan çık. 
arılmıştır. StaJingradın cenubun
da bir kac gün evvel kaybedilen 
bir yer di.in Ruslar tarafından 
yeniden alınmıştır. 

Leningrad cephesinde son iki 

l.tfj' Devamı Sa. 2. Sü. 5 

Bu harp. lnhi•arcı emperyalist 
devletler ara ındaki mucadeleden 
dofmuş, küçük milletleri bu u
ğurdıı ilıp supurmüştilr. Kuçıık 
milletler, bu de\'lerin kavnsmda 
kendller"ne hayat hakkı kalmadı
gınT görılp anlamtşlardır, E~asen 

onlar yalnız yı-ni nizamdan değil, 

empcryallst gaye ;tiden her dev
letten korkarlar. ÇünkO emper
yalızm mevcut oldukc;a. küçilk 
milletlere hayat hakkı olmadıımı, 
empervııllzmin fnkfşar ll('yrinden 
ve tarihınden bilfiil öğrmm~ler-
dır. .. ~ c 1 

A lmanya Propaganda Nazırı 
Doktor Göbbels "Daıı 

Reich" mecmuasında yazdığı ma. 
kalede, yeni nizamın Avrupada 
nasıl kurulacağını, büyük kiıçük 
Avrupa devletlerinin bu nizama 
kar§ı aldıkları vaziyeti inceler
ken, bu milletlerin yeni nizama J 

itimatsızlıkla baktıklarını, h ar
bin seyri esnasında Alman ordu. 

Yarına Kadar Bitecek bile mevcuttur. Alman ordusu-ı
nun işgal ettiği muazzam arazi 
sayesinde ele geçen fazla mahsul-
den ilk olarak Alman milletinin 
müstefit olması lıizımdı ve b<'y
le de yapılmıştı. Umumiyet üze
re denilebilir ki, açlık artık bi. 
zim icin değil karşı taraf ııley. 

hine çahsacaktır." 

l11~t!1~1il'1~1114:1ftel 
Kafkasyada iki 

su t.ırafından askeri ~kilde ber. 
taraf edilen küçük devletleri mi. 
ı;al olarak gösterdiklerini, f..ucat 
saik ve sebebi pirbirine kar.ı.ı;U:. 
dıklarını, halbuki ancak Alman 
zaferine engel olanların ortad.ın 
kaJdırıJJığım söylüyor ve §(>yla 

Dün Öğleye Kadar Devam Eden Yağmur Şehrimizde Tahribata 
Sebep Oldu • Bazı Hatlarda Sabahleyin Tramvaylar işleyemedi 

----, Ankara, 4 (TAm.- Devlet de· r.·-----------
1 ıniryolları jdaresi, ?ogançay ~e 1 r.. ...... 
Gt'yve arasında yagmurlar yu. : ' 
Zt~n?en vukua gelen hasarın ta- • A m e r ·, k a 1 
mırı ve tıkanan hattın açılması 
icin hadise yerınde kuvvetli e- 1 
kıpler çah~tırmaktadır. Yenıden Harı•c ı·ye l 
bir arıza olmadığı takdirde An. 
kara~ Istanbul tren seferlerınin 
pazartesi. nihayet salı günü tek- Mu·· stecarı 

Marc.al Goeting nutkunun alt tara
fındı. Almanyanın halen altı milyon 
yabancı işçiyi ve beş milyona yakın 

l.'tfi Devamı Sa. 2. Sü. 5. 

Myron Taylor 
Londrada 

Şehir Zaptedildi 

c!iyor: • 
"Tara!stzÜğıru tnuhafaza etmeyi 

tnunasıp gören herhangi bir Avrupa 
kuçuk devletinden herhangi bir ıa:r

rar başlaması kuvvetle muhte- ~ i 
meldir. -o- İ 

Şehrimizdeki Tahribat : T" k G .
1 

• . ! 

Stalingrat'ın Ş ima linde Tahkim .Edilmiş · 
Birçok Evler Ele Geçirildi - Cephenin 

Merkezinde Yeni Taarruzlar Y apıltyor 
Berlin, 4 {A.A.) -- Alman or-ı mevkiler haline getirilen \'e ina •• 

duları başkomutanlığının tebliği- la müdafaa edilen Elsotovo ,.e 
-o- Kafkasya şimal batı kısmında or- Werchnijhuı!> şehirleri hücumla 

Rooseveftin Mümessil ~ rnanlarda ve ~uharebe t_esıslerin zaptcd_ilmiştir. . . . 

rı me,.nı ve cinal talepte bulundugu• 
rnuzu hatırlamıyoruz. Biz ancak bi 

!ki gündenberi şehrimizde kı- e ur azetecı erını 1 
sa fasılalarla çok şiddetli olarak • Kabul Ederek 1 Devlet Adamları 
devam eden yagmur. ancak dün • 

de\ let tarafsızlıgmı bozduğu \ e di.ı~
hı:ınlnrnnıza iltihak ettlii zaman mü
dahale ederiz. Bunun aksi hal varit 
olduğu zaman, İngiltere de a:rni şe
kilde hareket eder ve nitekim mute
addıt defalar boyle hareket etmiştir, ' 
Bıtaraf memleketlerde Mihver dev
letlerı icabında ancak aklı selime .ınu
racaat eder me\•zu bahis milletler da-

t>r. 8ÖBBELS 
. . ~ . 

öğleye doğru kesilmişti\ . Bu yüz i Kendileri ile Görü~tüi ile Temaslar Yapacak 
den şehrin alçak semtlerini su. -s 

Göbbels'e 
Göre Yeni 

''Avr.upa 

lar basmış, sabahleyin tram\•ay Vaşington. (A.A.ı - Son gün L d 4 <AA) "I R - l d B. 1 'k A 'k 1 - on ra. . . - ,~ r. .oo. 
Seferleri bazı mıntakalarda inkı. er e ır esı merı ·aya ae en it" J k ..ı d k" h maruf be 'İ'" k t . . d~ k " seve ın papa ı ne7.~ıın e ı u-
taa uğramıc.:tır. • ş ur gaze ecısı un u susi m.. e sil" M M T 1 

-s cumartesi günii Mr. Sumner Wel d" .. ~ılmed s 1 • r . Ly:-Lo:ı ny or 
Davutpaşa ve Aksaray semtle- les'in basın to lantısında hazır un og e~ sonra ız•;onuan u. 

rinde bir kısım evlerin zemın bulu 
1 

d P cakla t!elmıs. haYa me ·dan1nda 
k tl b ... nmuş ar ır. B' l 'k A 'k b"' ., 1 .. a arını su asmış.ır. K . . " 

1 
. . .. . ır esı • merı a uyu'< e çıM 

ha sktlllca ve daha az muannidane 
ve mütereddit hareket etmle olsalar-
dı, bızce mesele kalmaz •• , 

Edirnekapıda Acıçeşme ve Al- endılerıne Hoş _ge dınız dı- Mr. Winand tarafındar. kars:hn-
tay semtleri, Langa, Topkapıda yeı:ı !dr. w_eJies. Tu:k gazeteci- mış ve sonra Londrava hareket 
Tevek.kul hamamı, Taş mektep. Ieı:ını-? Vaşıngt-0na bı~hass.a ~ü. etmistir. . 

* * 
Küçük milletlerin harp mıı- Nazır, "Bizim İc;in 

";cehesinde, yeni nıur.ı 
karşısında endişeye düştüklerin:. Cebir Bahis Mevzuu 
bu nizama itimatsızlıkla baktık- O 
larını ~öylemekte doktor Göbbe·s • lamaz11 Diyor 
haklırl·r. Bütün Avrupa devlı~t. Berlin, 4 (A.A.) _ Hıtlerin ~y 
leri ıbirkaçı müstesna) istila al. lediği son nu tuk etrafında müta
tındtıı ıken, bu itimatsızlığı ta~'- lea yürüten yarı resmi mahfiller, 
makta da hiç şı.iphe yok ki kü. "\>U harpten sonra hiçbir burju. 
cu devletler haklıdır. Doktur \!'a devlet kalmryacaktır" diye i. 
Göbbels'e göre bu istilalar sebep şaret edılcn nokta hakkında dı. 
degil, ssıktir. Bu devletler s:ıi'de yorlar ki: 
cıcbcbi birbirine karı tırıyorhır. "Bu . mücadeleden sonra veni 
Mihver devletleri buraları :ıncaK bir dünya meydana gelecektir. 
stratejik bakımdan lüzumlu oj- b · dukları i«in istila etmi~tir. Avrupanın . u~un. yaptı~' ihtilal. 

.,.. ~ den ~nra eskı bır bur.ıuva ata-
Bu iddia karşısında ~öyle diı. vizmleri de ortadan kalkacak, 

şüneb1linz. Aca~a Habeşista~ yirminci asrın kanunu yenı ni
mıhver devletlenne karşı ne g:. ıam otacaktu:." 
bi hasmane bir tavır almıştı? ö nümüzdeki cumartesi inti5ar 
Çin. Japon imparatorluğunun i~- edecek olan ·Dass Reich'da Dok. 
tıklalıni tehlikeye düşür~ek hır tor Göbbels'in "yeni AvruRa' baş 
tecavüze mi geçmişti? Avusturya lıklı bir vAzısı çıkacaktır. ·Bu ya. 
Almanyanın düşmanlarına ıltt· zısına, "harpl,ıen sonra Avrupanın 
hak mı etmişti? Arnavutluk, 1- nasıl kurulması gerekecegi hak
tnlvaya harp mi ilan elmi:5tı? kınd~ dusınanlarımızın vazıh bir 
Çekoslovakya, Polonya, Yugos· fikirl<'ri voktur" diye ba:-;lıyaıı 
lavya, Alman topraklarını ara.~a- Dr. Gıibbels, bu' mevzuu incciı. 
rmda payla mak için, tecı.\ uzı yerek diyor ki: 
h~rcketlerde mi bumnmuşlardı? ''Bu ı~te b z m t:ırı\hmıı:dan bir c~ 
Almanya ıle ademi tecavüz paktı bir a•la bah s m~vzuu olamaz. G~\e· 
imzalayan Sovyet Rusya, bu mu. ce!cteki yeni Avrupa, kendisine katı• 
ahede mevcut iken, Almanyayı tanlara ve ondan. hasılat <tlaıılara za• 
arkusından mı VUJ'D\UŞtu? n rdarı ziyade faydaları dokuncak o· 

Geçen hadiseler bu suallere ıı.ıvbır 1<ıi'riım •. o!acaktır. Yeni Avru• 
fi cevaplar verdi. Doktor ~aya katıla~ak oliı.n millet ve devletler, 

~~~bels'in hafızası hafif .. olabt.; : 11 lr'ı j~larl-a ·dolu o!an onlimü.7 

lir bu hadiseleri unutabilır, fa. ı t1ı~if!IKl 
kat küçiık milletler i~in_ ~)1.f
a ak, hürriyet ve istiklallenl~ 

t2r' Devamı Sa. 2. Sü. 3. 
• 

" ~ D s 2 s ·· 7 qaıt hır zamanda gr.ldıklerıni soy. ,. . .... . 
11-~~ evamı a. · u. · lemiş ,.e misafirleri. "Atatürkün . R<>yter ın dıplo!11a ... lK ~~ha'?_ı-

Ekrem Ko .. n·ıg Par·ıste dehası ve mesai arkadaşlarının rı.: Mr. Tay lor Ingı:terede uc. dort 
yardımı ile kurulan diinvanın b ·· gun kadar kalacagını S9.nmakta. 

Tevkif Edildi mi ? \·ük demokrasilerinden- birini~- dır. n.i~er ıar_ana_n • • 11,.'f,ı •• 'foay10.-'
. . ~atbuat mümessılleri" sıfatiyle 1~. ~!lgılı:.kabın~ı erxanıvle df' 

Anka~a! 4 ('!_'AN) - Harı:ıye selamlamıştır. g?ru~ecegı zannolunuy?~~ da. 
Vekaletının muhur ve resmı an. M W 

11 
b d b ·k B' şımdıye kadar ht>rhan~ı hır bu-

l · · t kl'd t k t l r. e es un an aş a. tr- 1 t b·t d'ld'~ · h k tet erını a ı e mc sure ıy e 11 !L A .k Ti: k . . uşma es ı e ı ıgı a ·kında 
hazırlanan sahte evrakla .:nemle- besl.J\.l d" :r_ıerı .. kanıkn takdı~ ıye lıçın mahimat yoktur. Mr. Tav lor pa· 

. . . d·ı . es e ıgı yu se ır ve ıay. .. .. .. . . h 1 · . 
ketımız namına sıparış e ı. mış zar gununu ıstıra at e geçırecek-
gibi gcisterilen tayyareleri Ame. ı:..~4 Devamı Sa. 2. Sü. l tir. 
rikadan alarak lspanya dahili 
harbi sırasında İspanyol huku-
ınetine satan Ekrem König'in Pa· ( ' 
riste ıevkif edildigıne ve mcmıe. Kupa Ma~_ larına Başlandı ı ketimize gönderilmek üzere bu- \. __________ ~.._ ______________ J 
lunduğuna dair verilen haber 
hakkındA, malumatına miinıcaat 
ettiğimiz alakadarlar ademi ma
himal beyan ediyorlar. 

M. Hi+l!!r'in Y eijeni 
Kanada Hava 

Ordusuna Giriyor 
. Otta\•a, 4 (A.A.) - Jiitlerın 

yegeni lnı:ilı7. dogumlu Wılli:ım 
Patrick llitler'ın Kanada hava 
ku\'\·etıerine inti-:ap etmesi çok 
muhtemeldir Ingiliz tabiyetinde 
bulunduğu için Birlesik Amprıka 
orduc;una kabul edılrİıiven Willi. 
am. K:ınada hava kuwetlerine 
girmek kararını verdiği gibi lü· 
zumunda tsminj muhafaza edebi
leceği kendisine tebli~ edilmiştir· 
Williamın bahası Führerin üvey 
kardeşidir. Anası, William iki ya 
ştndıı ikPn babasından ayrılmış
tır. 

,,. 

1 
. ~ 

Alman~·a~·a ~·d~kt'k oyunC"ul ım ~e('mek i~in yapılan nıactı:ın 
bir gürünü~ (Spor haberlerı 2 nci sahüemızdcdir) 

de bulunan bırçok mevzıler dıı . Stalıngrat şehrının şııtı.al top· 
man mukavemetine rağmen zap- raklarmda düşman yeniden, tah· 
tedilmistir. kim edilmiş birçok evlerden çı. 

Ha\'a kuvvetlerimiz kendi ha· karılmış ve inatla süren çarpış.. 
reket nokt:ıları karşıı;:ında bulu. malardan sonra buralardan abl. 
nan ve taarruza hazırlanan düS- mıştır. 
man. asker kollarına hücum etmiş Kuvvetli havn birlikleri ve ha. 
lerdır. va karşıkoyma topçusu ordu teş· 

Terek cenubunda müstahkem '7? Devamı Sa. 2. Sü. 7. 

1 Günler Geçerken) 
"ONDA YAT, ALTIDA KALK !11 

REFİK 
HA Li D 

Şehirde gece hayatmın -hem tutum, hem 
sağlık bakımından- kısaltılması lüzumu 

hakkında yazılar yazarken ilgili makamların 
kı~ b:ısmadan ve kara yeller ak karları savurma-

K A R A Y dan, tam zamanında karar alacaklarını umm.u. -----.1 yoıdum; gecijcirız, yahut yarım tedbirlerle işi 
sav~aklarız diye korkuyordwn. Bütun dnkkanlnrla eğlence yer. 
ler.run saat 2:! de kapanacağını, nakil va. ıtalanrun da seferle. 
rıni yine o saatte bıtirccekleriui gazetelerde okuyunca sevin. 
dim. Zira :Uman karar -şayet yazıldığı glbi çıkarsa- evcle
meğe, gevelemeğe gelm_ez. keskin ve tok, tam istenilen şekil
dedır, ba~ka korarlara ornek olmağa bile değer. Biz o kararla 
elektrik fabrikasında bi~ka<; ton kProürden değil. daha ziyade 
insan vucudundan da kandan ve kc.loriden tasarruf edeceğiz . 
Gece yarılarına kudar zehirh hava ile dolu dam altlarında pi. 
neklıycn, sonra b1rdenbire sıfıraltı bir soğuğa çıkarak bekle. 
me yerlerınde goğ~uniı tıpıye veya sulu sepkene vererek çivJ 
kesen bır adamın -hele pahalılık yüzünden iyi beslenmemiş 
\e gıyınmenıış ı"e-- hali nıce olur? Ve böyJesinden ertesı gu. 
nu verımlı bır ~ nasıl beklene-bilir? 

Demek ki yeni kararla kömürden çok, insandan ve işten de 
ka1anacagız. Ayrıca. artık Istanbulun hemen hemen tek nakıl 
\osııası olan ıramvay arabaları bıraz daha dinlenecek, gittikçe 
elde edılmes; giıçle§en vatman ve biletçiler de iki buçuk saat 
onrc ist·rahatP kavuşacak. Ge en yıl, kardd kıyamette, ta Fatih
ten. Edırnekapıdan, Mecidıyeköyundcn ve sehir dışı yerlerden 
kalkıp Beyoğlu Slnemalarınn, tiyatrolarına gelenlerin gece ya
rılarından sonra katlandrklan fedakarlığa acır. aldıkları zevkın 
fl'Ô.ık~rlığa cieğmediğıni görür, şaşar ve kııardı.m . 2u yıt: her. 
kr.s eğlencesıne erken b,ı lıyacak ve sıcak yatağına vaktinde 
kavuşacak. GorPceksınız kı onceleri a1Jcık yadırgasak c;orır&. 
dan --birkaç az:l: ~arho . kunıaı baz ve haylaz mecllc; r>ı:.z"1(',ı .ıı. 
şarı- ,•oğumuz ı;ek memnun ka.l1c::ıgız ve ın.rar gaver v 
ah aca~ıL • 

"Onda yat, altıda kalk!" ~zü bir Fransız oğüdüdür. Hem 
elektrik fabrikasında. hem vücut makinesinde vakacak kömür 
azalırsa o soz yalnız bir tek milletm sıhhat ve -tasarruf oğiıdu 
olmakla kalmaz, harp zamanının umumi bir düsturu hükmune 
gırcr ve hcpımize uymak ve alkışlamak dı.işcr. 



No. 129 
Ayafa ka!kmıs, elleri arkasmda do• 

• arak tekrar ediyordu: 
- B r kadın, araya koyamadık .. Ha• 

t mız burada.. Araya hır kadın koy• 
s ydık, işlerin ı,ıekl! değişlrdı •• Bir ıı:a· 
dın, araya koyamadık •• Sen, hadiselerin 
ıtrncie idın, Ben başı boB, işsiz otunı• 
yordum, Benim dii5ünmem !Uzım &e
Jırdl. 

Gerilen sinirlerim gevşemcğe başla• 
m15tı. İçim yorgundu: 

- Fazla tecssıirc kapılıyoruz. Fat
m kapalı ya5amıyor ki ... Açıkta, or 
t d:ı. Onu, muhakkak göreceğiz •• Ycl· 
cız. biraz uzadı. 

Ali Nafiz, yuzUnü buru&turdu: 
- Çok uzadı Araya yıllar girdi. 

H ç bu kadar uzamıyacaktı. Oldu bir 
kere •. Bundan sonrası için gözümüzü 

1imı. 
- Artık bir çekinme tarafı da yok. 
- Sakın bıı I Açık hareket ede::~ıc. 
n. Sonra nezakete vurma. Artistlerle 

.... ,,,en ahb:ıp ol, Onlara rakı ziyafeti 
çek. Her türlü ikramda bulun hepsi 
senın adamın olur!ar. 

- Ben, Trabzona gidiyorum, değil 
r. "? 

Ali Nafiz. hiddetle güldü: 
- Sorduğun şeye b:ık 1 Elbette gi• 

d vorsun. Onlar, orada bir kaç gün ka
ı klar. Cclll Tahir, evvelden peyle

. Onun için sağlam gid'yor. Sen, 
t bes g· n sonra gideceksin. Onh

r k r ı katiyyen çekingen durmıya • 
c ksın. Hemen yanlarına gider, l:onU

r un. 
- $.imdi düşüneceğimiz başka bir 

n esc!c var. Fatma; tiyatroculufa mee 
r k sarmış, Bırakmak istemezse: ne 
y pacağız? 

- Önce; üzerine düşme. 
Bn. beni dilslindürmUstü: 
- Yani onlarla beraber mi dola· 
yrm? 
Ali Nafiz. başını sallıyo .. du: 
- Elbette .. Suyun akmtısına gideoı 

r~ksin. Sen de Fatma ile beraber do• 
TSin •• 

- Aktörlerle bir nrad3 mı? 
- Ne olur? Onlar eğlenceli innn• 
rdır. Hiç canın sıkı!maz. Sahneye 

rak değilsin ki.. Pis pis dü,nn • 
rktense eğlenirsin. Fatmanm merakı 
ğeçer. Kurtulursunuz. O zam1n, 

::ınbulda ev kurar, keyif çatarsın. 
"1, hep bildiğini okuma. Fatmanın ah 

' 1 b"r hayli değlı;mls. Onu, idare t
~cksin. 

Ali Nafiz, doğru söylüyordu. Fatı 
manm zıddına gitmek de olmazdı, Va· 
z yet ;cabı, aktörlerle dlişüp kalkacak, 
c nciğer olı:ıcaktım. Bunun, korku!a. 

k ne tarafı vardı? Oyuna çıkmıyacak 
1. Kendi aralarına girdiğim fçin, 

b nimle alay d:ı etmczlredi. Fazla ar• 
t! şı o!an bir insan değildim. Neden 
iniyordum? 

Trabzona gitmeden bunları düşünce 
r k kendime kuvvet veriyordum. Altı 

ETE 
Yazan: MAHMUT YESAR1 

cün sonrn kalkan vapura bindim. Av: 
cı biçlm esvabı giymemiştim. Neşeliy• 
dım. Trabzona çıkınca ilk ış.m, bavu• 
lumu b.r otele bırakıp şehirdeki tiyat· 
ro ve sinemaları aramak oldu. 

Celll Th.irin ilanlarını göremedim. 
Ertesi gün, tekrar bakacaktım. Gece; 
otclın garsonuna sordum: • 

- Burada tiyatro yok mu? 
Garson, pek oralı değildi: 
- Her zaman bulunmaz. 
- Nasıl her z m:ın bulunmaz? 
- Temelli bulunmaz, Gelir, gider 

!er. Ama, çoğu !stanbuldan gelir. 
- Bu yakından gelen olmadı mı? 
- Düne kadar bir kumpanya vardı. 

Çalgılı, §arkılı idi; dolup dolup bo• 
ı:ıidı. 

- Bu kumpanya ne oldu 1 
- Dün, Samsuna gittiler. 
Beni~ için söyl yecek bir şey yoktu. 

Dudaklarımın arasından: 
- Samsuna nıı? 
D:yebildim. Uyuşup kalmıtım. 
Tallslı!ik yakamı bırakmamıştı, 

Tralızond:ı, günlerce Samsun postası• 
lı• bekledim. Snmsund. : 

- Buraya, öyle bir kumpanya gel
medi! Dediler .• 

Artık bUtlin iplerim kesilmişti t)
mıtsız, bitkin, ez k bir halde lstanbula 
dönüyordum 

1stanbulda· Ali Nafizi bulmuştum. O, 
beoden ziyade sarsıldı: 

- Bu kadar aksiLik o1maz. 
Söyleniyor, klifrediyordu. 
Yr.vaş yavaş sinirlerine hikim ol• 

nınştu: 

- Evveli; yapacafımız şeylere ka
rar vermeliyiz. Otelde yaşamak olmaz. 
Hemen bir möbleli apartmana ç:ka• 
lım. Sonra, artistlerin kahvesine uf• 
r:ımayı unutmıynlım. Orada Cem Te• 
birden haber vardır, Celil Tahir, belki 
İstanbuldadır, Bunu kolayca anlnrıı. 

Ali Nafizin dediff çıkmıştı. Artist
lerin kahvesi imdadımıza yetişti, Celil 
Tahır, İstanbuldaymı:s. 

f Dev•mr vmr) 

RAMAZAN:24 
5/10/942 Pazartesi 

Ev kat ezant Vasati l Evkat ezani Vasati 
Gllncı 12.12 7.00 Akpm 12 00 ııı 47 
Ol!!c 6 \5 u.02 Y.ııtot ı,so 20 11 
Ikınd! 9.31 16.20 Imsalt 10 33 5 21 

BUGtl'NKO PROGRAM 
7 30 Proıı:ram 
7.3Z Spor 
7.40 Habulcr 
7.SS Orkestra 

12.30 Proıı:ram 
12.33 MOılk 
12.45 Hbcrlcr 
l:l 00 TOrkaler 
ı 1 00 Proıı:ram 

H.45 Serbest 
ı9.55 Sarkılar 
20.1 S Radyo ınzeteai 

20.45 Ma11 llfrcniyo. 
ruz. 

21.00 Konu,ma 
2ı,ıs MOzik 
2ı 30 Konuma 
21 4S Orkc ıra 

Karne Usulü 
Kalkan Yerler 

İki Günlük İhtiyacı 
Temin Etti Vali 

Belediye hududu dışmdaki kaznlar
dıın karne usı.ılUnUn kaldırılması llıe
rine, buralardaki fırmlarn Toprak 
Mahsulleri Ofisi taranndan verilmek
te olan unun kesilmesi hnkktndaki 
karar henilz kaldırıtmamı trr. Bu hu
susta Ankaradıın emir bC'kl<.>nmekte
dir. 

Diğer taraftan, burrılardnki halkı 
ekmeksiz bınıkmamak için Vali Lut
fi Kırdar bu kazalıınn iki gtinltlk ih
tiyacını knr!iılam k üzere 52 cuval un 
vcrd!mıiıtir, Halbuki bu mlktnr. lh
tivacintn bir kısmına tc-kabm ettiği 
için bir kısım kimseler ellerindeki 
karnelerle dl~cr mmtakalardan ek
mek tC'darik C>tmi lerd!r. 

Vaziyet. bir iki ırtln içinde kati bir 
k:ırara bağlanacaktır. \ 

Sahte Kaymakam Hapse 
i\Jahküm Oldu 

Sahte diploma ile kendisini kayma
kam tayin ettirmekten ıııuçlu KC'm ,ı 
Efüer'in Ankıırııda görülmekte olan 
muhakemesi bitmiş ve Kcm:ıl lkl s~
ne qn bir ay hapse mahküm edll
mi§tir. 

Bir Fabr~kada iki 
Amele Yaralandı 

Diln sabah s:ı.at 10,50 de Eyüptc 
Feshanc t:ııbrlkaıılnda çalışan amcle
lerden Fetbi ve Mı-hmct bir kalıp 
d6kerlerkcn kalıp patlrımıştır. Ağırcıı 
ynral:ınan iki amele de hastaneye knl
dırılmt~trr. 

Ressamlar Ye Heykeltraşlur 
Birliği Kuru1du 

Bütün ressam ve hcykeltrıı harın 
bir araya gelerek kurdukları cemiyet 
ilk top1antıstnı Eminönil Halkcvlnde 
yapmıştır. nu toplantıda idare hC'vcll 
re"sliğlne ressam 1brahlm Çallı. tıza
lıklarn Mahmut Cudn, Cemnl Tollu. 
Halil Dikmen, hcykeltraş Hüseyin, 
Selim Turıın. Ayctullnh Sümer. hny
o;lyct divantnn dn Cevat Dereli. Nu
nıllııh Berk, Zeki Faik İzor seçilmiş
lerrlir. 

Cemiyet ikinci toplııntı•rnı lin[lmllz
deki Cumartesi gllnU yine Eminönü 
Halkevinde yapacaktır. ____ .., __ _ 
Dağcılık Klübüniin Binaıoı 
Dağcılık, eskrim ve _tenis khibü i

çin yeni bir bina inşa edilmektedir. 
Bu blnanın temel rıtma m<'r simi diln 
Vah Dr. Ltitfi Klrdar tarafmôan ya-ıa 03 Pnıl heyeti 

18.45 Danı orkcst. 
111.30 Haberler 

22.30 Haberi r 
21.45 Kaparus. ~~ pılmıştir. 

.a. r• •• 

İstanbul 
Mebusları 

~yüp ve Bakırköy 
Kazalarında da 

Halkla Görüştüler 
•~.;tan bul mebusları, dün de halkın 
rlileklerini dinlemiye devam etmis
lerdir, 

Sabah saat 10 da Eyüp Halk Par
tisinde yapı lan toplantıda bircok te
menniler öne sOrülmUştilr. Bunlar a
rasında kazada bir lise açılmnsı. me
murlara dağıtılacak gıda ve yakacak 
maddelerinden halkın da l!ltlt:adeslnln 
temini. Eyüptekl verem dlspanscrlnln 

Eyüp Ualkt-dncJ,., halk miimes illeri 
.. •. .. genişletilmesi ve bozuk olan yolların 

mebuslarla goruşuyorlar tamiri gibi dilekler de vardır, 
----------------------1 Mebuslar saat 14 de Bnkırköyilnc 

gitmlşlttdlr Buradaki temaslarda pa-

KUPA MAÇLARINA 
DÜN BASLANDI .... 

Al manyaya Gidecek Takımı Seçmek 
Üzere Dün Bir Ekzersiz Maçı Yapıldı 

Kupa m'lçlarına dıin Fenerbahçe ve 
Şeref stadları·ıda ba·, 1 anmıştır Fcnar 
bahcc stadında ilk o'ı rak Davuıpıışıı 
ile Demirpsor karşılaı.mışlar ve Oıı· 

vutpaşa oyunu rahat bir şekilde ve 
B • 3 kazanmı!jtır, 

Rıından sonrn Reyko:r. ile Rumelıh'• 
ı.aı arasında yapılması lazım gelen 
ııı~ç. Rumelihlsarn gelmemesi Ü7.erlne 
Bey~ ozun hiıkmen galibiyeti ile neti. 
cc'enmişür. 

Revkoz takımı bıı vesile ile Fener" 
bahı;elı bazı oyunculıırın soyuı ması 
iir.er.ne b.r idman yapmıe ve oyun 

6 • l Sarılacivertli!crin üstünlüı ı.i ılc 
b.tmıştir. 

N hayet sahaya Alnı:ıny:ıya gH!nek 
takımı seçmek üıerc yapılacak maçta 
oynı:ı-acak oyuncular çıkmışlıırdır 

Hemen işaret etmemiz gerektir ki 
töy!e mühim bir seyahate i tirıık de· 
cek bir takımın idman mncı dıınicun• 
den çok daha cldı:li telakki edilerek V~• 
p'mahdır. 

Dun oyuncular sahaya ııon seııele de 
göı ülmemiş bir laubalilik loinde ve 
nakikalarca fasıla ile çıkıp vuru!jlıır 
yapmışlar, aralarında oynamışlar, b•• 
.ııları ~ahada oturmuş, idareciler dr 
soyunduracak bBzt oyunru aramak zo
runda kalmııı!ardır. 

Davet edilen bir kaç {utbolcür.ün 
gelmemesi üzerine İstanbulsporun Y!l$-

1ı antrenörü bıle soyunmus ve ldnı~n 
1:u 5ckl1Cie yapılmıştır. 

5 2 biten bu oyunda gcnı; sol aı;ık 
İbr.ıhım, bek Murat, ıol açık ve santr• 
for oynıyan ŞlikrU, yan haf Hliııeyln 

tçnıayüz etmişlerdir. 

Dun edindlflmiz intlbaa göre hafta• 
ya Almanyaya hareket edeceği evvel• 
cc i!in edilmiş olan İstanbul muhteli
tlniıı muhtelif h Uarı kadrosu herhal• 
de şc:yte olacaktır. 

Kııleci kadrosu: C hat. Mehmet A
li Rr.klcr: Faruk, Sııllm, Murat, Haf• 
!ar: Esat, Enver, Ali Rıza: HUseyin. 
.FMvrtler: Fikret, HAkkı, Sere!; :Silk• 
ı t:: Halit: Arif: Melih 

·'ieref ~ladt.r1<la 
Stref stadında yapılnn kupa mi(• 

latı netiı:,.'cri de şövll' olmuştur: ~v
vel;i Anadoluhisıır ilt Topltapı karşı• 

ıa,mı"lar. hlrinc' devrevi 3 - 2 galip 
bitiren Anado'uh"sarı ikinci dcvr,.dc 
ıki "nyı daha yapmış ve m!IÇI .S•2 ka
:r..ı.,mıı;tır 

Rı.ınıhın .;nnra Taksim ile İııt::Clal 
kır,ılıı"Şmışlar ve T:>ks1m ma~ı 4 • 1 
ka.l'anmıştır Eyüp B:ylerbevl ata<;ltı• 

riık:t mac Beyfl'rhryinin ıı~haya rık• 
r.nmnsı ÜTerine EviihÜn hiikmen sali· 
bivcti sck'inrl~ net!ce vernılştir. 

At Yarışları 
Ankara, 4 (TAN) - Geçen hafta 

bas!') an Ankara at yarışlarına lpod· 
roıncıa bu haftıı da devam cd imiştir 

•e ıc:eler ş"yledl : 

l halılıkla mÔcadelcnln şlddctlcndlrfl
mesl, yakacak maddelerinin kolnyhlt
la temini imkt\nlarmm ~nzırlnnması. 
tohumluk verilmr.sl ve tarlnlardnkl 
mahsu!On korunmnst istenilmiştir, 

Bir kClylil, halka verilen 42 ton to
humluğun ihtiyııctn dörlte blrlnl bile 
knrşılamadığını söylemiıı. Bakırköy 

1 
knzıısındnn karne usulUnUn kaldırıl
ması neticesi olarnk eldeki tohumluk 
mnhsu!On ekime ku11anılacak yerde 
ekmek için harcanaca~ınt, bu cihet-
lerin de göz6nUne nUnması Uızım gel
dlıtlnl söylemiştir . 

Mebuı:larımız, bu~ün de Sarıyer vc 
Beykoz halkının dileklerini dlnliye
ccklcrd!r. 

Belediye Seçimi 
VllAyet dahilinde Belediyi'.! seçim

lerine dUn de devam edilmiştir. Ha
nntn yağmurlu olmasına ra~mcıı 
hnlk semt semt sandık haslarına gi
derek reyini kullanmıştır. Seçimler 
hu ayın onunda biltlln mülhakntta lk
mııl edilmiş olacaktır. 

dıiı ıçin Sifkap tek ba,ına ko~muştur. 
1K1NC1 KOŞU - Halis kan arap atı 

ları arasındaki bu ko§uda Tomurcuk 
hirind, Tarzan ikinci; Can iıçüncü gel• 
mıştır. Müşterek bahis ganyan 170; 
plisdcr 140: 200; 335 kuruş vermiştir. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU - ~n~iliz tayları 
arasında idi. Beklenmedık bir netle!' 
verdi, İlhami Aytac;'ın NiHiferi birinci; 
Yaradın ıklnd; Dcstcgu! uçiınciı oldu. 
Miı~terek bahis: Ganyan 2400: plliscler 
ınraslylc 740; 220 kuruş verdi. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU - Üç yasıncla 
İngiliz atları araıınd;ı idi. Birincıhd 
Buket: ikinciliği D.ıvalac!ro; üçüncü· 
lüğü Gungadin ka~ndı. Müşterek ba• 
his: Buket ve Demetin ganyanı 2SS; 
Buket plase 170; Davalaciro plase 230; 
Gungadin plis"e 200 kuruı; verdi. 

1h:üncü dördüncü koşular arasında. 
ld c,.ifte bahıs: Nilüfer - Buket kombi• 
ne:tnnu 6970 kuru1 verdi. 

Son k,..suyu Elhan kaz ndı ve g n. 
Kırmızı beyaz t:ıkımın üstünlliğü ile BİRİNCİ KOŞU - Rakip bulunma• yan ı ıs kuruş verdi. 

.") - 10 - ("' 

-.. DiKKAT: --"\ 

<;öylenen ve Yazı1anld 
Yapılan Birbirine 
Niçin Uymuyor ? 
Semlrkent'dc oturan bir vatan· 

dııı kendi tarlasından aldrl!ı mah• 
ıulden - yUzde yirmi beılnl dev• 
lete verdikten sonra - serbestçe 
Htmak hakkına bile malik oldu
Uu. gerl kalanından iki kilosunu 
bulgur yapıp lstanbuldııkl baba
sına göndermek lstemtt. Fakat 
mUııude ctmemtıler. 

t Aradan birkaç gUn qeçlnce ga• 
l zetclerde bir şehirden diöer blr 
ı ıehlre erzak naklinin serbest bı• 

1 
rakıldıCına dair olan havadlıl o• 
kumuf. bu sefer h•zırladıftr iki 
kilo bulgura iki kilo da erlvte 

ı 
katmıı. Fakat yine mUııaade et
memlıler, Şimdi bu vatandaı di-
yor ki: 
"- VOzde yirmi bet mUkelle• 

flyctlml tamamen ·Bdedlm. Ellm• 
de kıılıın mal, dilediğim gibi aıır
fetmek hakkıni haiz olduftum 
maldır. G8nderd1Clm dört kiloluk 
erzakı alacak olan tDccar veya 
eınaf delili, kendi öz babamdır, 
Hareketimiz bir ıehlrden bir ıe
hlre erzak nakli bile telfikkl edi
lemez. Nihayet bir evin bir oda
sından o evin mutfaCına yemek 
malzemesi göndermek gibi bir 
seydlr. Ben, babama dört kilo pi· 
llvhk g8nderemcdlkten sonra bU• 
tün bir yıl çalıpp kilolarca buğ
dayı kim için ve niçin hıtlhsal 
etmiş olablllrim?,, 

Sualin cevablnr vermek bize 
değil, alfikadarlara dü§Cr. 

\.. ..................... ../ 
Kaloriferler İçin Bir 

Talimatname Hazırlanıyor 
Ankara, 4 (TAN) - Haber aldtğı

mıza göre. bu yıl kTşa girerkcn, s:ınt 
lcr geri alınmıyacak, yaz santı de
vam ettlrilcccktir. 
Diğer t.ırattrın ö~rC'Jldlğfmlzc g6re, 

tıu ı:cnC' gerek remlt ve gerek husus? 
1ııııalardn kalörifcrler hnvnlar so:U
madan ynkttrılrrııvac:ıktır. Sıhhat ve 
İçtlmııt Muavenet VeknJMI kalörlfer
lcrln n~ Zll"llnn yakılması U'ızım ge
leceği hakkında bir nizam"l'.lmc hazır
lıyacak ve bu hususta bc1t>diy<'lerc lfı
v.ıın ıtelcm direktifleri vC'recektir. 

ficarct Vekaletinde Tayinler 
Ankıını, 4 (TAN) - Ticaret Ve

ldll!'ti clış ticaret idaresi reis muavln
liglnl bir milddettenbl'ri vckAlefon 
vrıpmaktn olan Fikri İçer bu defa bu 
vaıifC'Vc a aleten tayin cdilmfstlr. 

Roma Büyük Elçimiz 
Birknç nydnnberl · me:runen ~clırl

mb:de bulunan Roma Rilyilk Elçim z 
HU yin Ra ıp B:ı dur tayyare ile i
talyayn dönmüştür. 

IGl':CE ~GlllM H•BE.ALEA 1 
Mr. Sumner işgal Altındaki 

Yeni Avrupa ve 
Küçük Milletlerin 

Endişesi 
«.,1'ff" Baştarafı 1 incide 

elden gittiğini gördi.iklcri halde 
yeni nızama karşı itimat besle. 
me:K imkanı var mıdır? 

görmüş, bilfiil tadını tatmışlar
dır. 

11- JI. ft";ff' füışt~rafı 1 incide 

Nazi ı\l.manya rakiplerıni or- gün zarfında Almanlar 44 uçak 
;ıdan kalo.rmak için hi.i- kaybetmişlerdir. 

tün Avıt~pa::n nf·~·m olan bır sis. l'oronej'de taarruzlar 
temle, •rnyur: ,\ .man imparator-
luğunu :wrınak i.;tcrk('ıı . .:; ıpon_ Moııkova, 4 (~.~.) ::: Mosk.~va 
ya Güneş lmparator!uğu ifmi al- radyonunun bıl<lır?ıgın~ ~ore, 
tında Asr kıtac;: ıa hakim ol-1 ~lman.ların Vo.r~neJ ceplıc.sı ke. 
mak iciıiıahr·~ı ... ır-avr, , kmış. sı:nI.~rın~en bırmde .. y~pt~.kla~ 
tır. Alman Naı•NtH:l ~·\~yalist huyu~ hır taarruz puskurtulmuş 
nazariya•·i~c:-·, cı~·.·ıe ;-,:1.~mJ;ırı ve duşman ağır. kayıp.lara uğra. 
mütem;ıdiy":?n bu h;\kimiyE'1ıP üs. mıştır. Başka bır ke.sımde Rus
tün ır't ol.an Atr.·anyaı::ı r,lt oldu- lar, bir Alman grubu.nu ~uşnt_ 
ğunu ilh etmişlcrdır Alman mıslardı~. Bu_ grup hır gun ev
Nasyonal Sosyalizminin nazari- vel nchrın dogu kıyısına ulaşmış 
yecilerinden olan Ferler şöyle di- hulunuyordu. Almanlar nehre 

Gayri Meşru Çocuk· 
lar Meselesi 

l:AJ"' Baştarafı 1 incide 
ti, evli olmıyan kimselerin karı 
ko<.'a gibi devamlı surette yaşa. 
malarının kanuni suç sayılması 
lth:ım geldiği noktni nazarını ka
bul etmekte; geri kalan aza ise, 
ferdi hürriyete mlidahalcyc kal. 
kışınanın doğru olamıyacağı fik. 
rini kabul etmektedir. Evli kim
selerin metres hayatı yaşamaları 
takdirinde müddeiumumilerin re
sen zina davası açmaları hakkın
daki teklifi komisyon mahzurlu 
ve tehlikeli bulmuş ve buna ta
raftar olmamıştır. 

IJJ!;r;o1:ıi~=l!©ll 
ft!lr Baştarafı 1 incide 

kıllerini desteklemişlerdir. Baş. 
ka savaş uçakları düşman tak. 
viye muvasala yollarını tahrip 
etmiştir. Büyük sayıda düşman 
yük trenleri yok edilmiştir. Vol
gada bir motörlü gemi batırılmış 
tır. Volga doğusundaki Sovyet 
lopçu mevzilerine ve hava alan
larına bombalarla gece taarruzla· 
rı yapılmıştır. 

Welles Fransa da 
.. 

Türk Gazeteciferini 
Kabul Ederek 

"endileri İle Görüştü 
.r Baştarafı 1 incıde 

nı.nlık duygulanıu da üade et.. 
mıştir. 

Mr. Roosevelt ü.e 
mülakatın tafsilatı 

V'aşington, 4 <A.A.) - AmerL 
Jta Birleşik devletleri reisi Mis.. 
ter Roosevclt, Türk gazetecileri
ni kabul etmiş ve onlara "Hoş 
geldiniz" demiştir. Mister Roo-
evelt, misafir gazetecilere Tür. 

k.iyeye karşı duyduğu alakadan 
bahsettikten sonra, memleket 
dahilinde yaptığı son seyahati an 
latmış ve sözl~rin,e şunlan ekle
miştir: 

"Bu bölgeleri siz de gezeceksiniz, 
Benim gördüğüm dikkate değer şey
i ri görmekten memnun kalncağınızı 
zannediyorum.,. 

Şükril Esmer, bu görOşmcden sonra 
cazetccllere demi5tlr ki: 

''Devlet Reisi tnrat:mdnn kabul e
dilmek r;ereflnl kazanmaktan çok mü
tclıassis olduk. Mister Rooscvelt'in 
ahsiyeti üzerimizde büyük bir tesir 
bırakmıştır. Türldyeye ait i:slerde de
rin tılr b~iye sahlp olan Amerika 
Devlet Re'si bize çok snmlmt 5ckilde 
muamele etti.,. 

Vaıington. 4 (:A.A.) - Türk gnze
tecilerl şerefine bir ziyafet VC'rilmtş
tlr. Bu ziyafette Tilrkiycnin Vaşing
ton BUy{lk Elçisi Milnlr Ertegün ile 
Amerika Hariciye Nnz.ırlığmm yüksek 
rn~urlan ve diğer b:ızı y{lksek şah-

yetkr hazır bulunmuştur. Tilrk ga-
2ctccllerl kon~e sanıyını gezecekler, 
;Ayan ve Mcbusnn Hariciye Encllmen
lerinin Reislerini ziyaret edecekler
dir Misafirler Mister Hull ile de gö
rll;cccklerilr. 

~----o-----
M cm d u h Şevket Escndal 

Urfaya Vardı 
Urfa, 4 (AA.) - Cümlıurtyet H:ılk 

p,utlıi genel sekreteri Memduh Scv
brt Esendal refalı: tinde birinci genel 
ft"f!fcttiş Abid n Özmen olduğu halde 
~n buraya gelmiş'tr. Genel .~e~r~~r. 
d:.ın Halkevinde gençlerle gorus:nu:ı, 

Tayyareden Atılan 
Yangın Baloncukları 
Tahribat Yapıyor 

Vichy, 4 (A.A,) - Bir kaç zaman• 
dnnberi, ezcümle işgal altındaki Fraıı:. 
sada büyiık sayıda mahsul ve zahire 
ambarları yangınları atmaktadır. Poli
sin yaptığı incelemeler, bu knbil sui• 
kasthırd:ı mütehassıs milcıimlerin tev• 
klfleriyle neticelenmiştir. Bunlar, tn
giliz donanmasının yardımı ile Fransız 
kıvılarına taşınmış ve çkarılmış bcy• 
nclmilel komilnlstlerdir. 

İşgal altnda olmıyan Fransız toprak
fannda da uçaklar tarafından atılmış 
ve içinde yangın çıkaran kundakları ta• 
ş1yan küçük baloncuklar bulunmustur. 
Bunlar bllhassa; Aveyron, Chnrente, 
Corrcze, Creuse, Gersindre et Loire, 
1 .. ot; Puy.de-Dome, Tam ve Garonne, 
~aor.e et Loire ve H:ıute Vlenne vll!i• 
yetlmnde ele geçlrllml tir, 
Yapılan incelemeler, bu baloncuklaııı 

rn her birinin 20•25 santimetre mu
hitinde ve 20 santimetre yiıksekliiinde 
üstüvane şeklfnde madeni kapları ihti
va ettiğini meydana çıkarmıştır. Bu 
kııplarda bir ila Uç litre benzin veya 
yangın çıkaran başka akar yaklt mad• 
delerl bulunmakta ve bazan da yağlı 
pac;avralar ve tahta parçaları taşı;ran 
torbacıklara rasUanm:ıktadır. Bunlara, 
ağır nğır veyahut elektrik cereyanı te
m:ısıyle veya bir çarpışla ateş veren 
otomatik bir cıhaz eklidir, Kaphnn 
aıt kısmında 40,50 metre uzunlukta 
ince madeni teller veya 100 metre ~a. 
dar UZ11n yafh ipler takılmıştır. Bu 
baloncukların bazılarının üstünde "U, 
S. patend" veyahut "Made ln England., 
gibi yazılıır bulundufu görülmüş n 
bunların İngiliz mıımulatı olduğunda 
şliphe kalmamıştır. 

Fransız halkının bn derece acı blr 
iekilde yiyecek yoksuzluğu çekdiil sr• 
rnlarda Moskova ve Londrn müşterek 
aj11nlarının halkın elinde buhın2n yiy:w 
cek kaynaklarını tahrip ve imhaya ma• 
tuf hırsları, askeri harckllt sah;ıların
dan uzakta olan Fransız halkının mah• 
rum!vetlerlni haksız olarak fillen art"' 
tr:naktan başkn hiç bir neticeye vara. 
nııv C<\ktı• 

J·------...... -...~--.~. 
bugbn de dileklerini teıbit eylemıttir. 
Genel sekreter Salıya kad r burada 
ka~arak ve buradan Gazlantebc gıdc
c,.ktir. 

* * Küçük milletleri endişeye 
düşüren, itimatsızlığa sev_ 

keden sadece bugünkü istilalar 
deği1ılir. Yeni nizam liderleri 
nin bugüne kadar ortaya koy. 
duklan ''Büyük Almanya !mpa. 
ratorluğu", "Hayat Sahası" "Kı
ta Unilc'si" iddialarıdır. Bu id
diaları M. Hitler'in kitabında, 
nazizm nazariyecilerinin eserle· 
rinde, doktor Funk'un programın 
da gördükleri, ve hiıdisc1erin sey
rinde bilfiil miişahedc ettikICri 
içindir ki, küçiik milletler bu 
nizama karşı itimat beslemiyor
lar. 

Bundan başka bugünkü harbin 
sebebini küçük milletler öğren_ 
miştir, öğrenmiyenleri varsa bu 
harpte onlar dn öğreneceklerdir. 
Almanya 1914 harbinde mağlüp 
olduktan ve Avrupa kapitalizmi 
ve emperyalizmi karşısında ken. 
di büyük sanayii parasız ve ham 
maddesiz kaldıktan sonra, bu 
büyük sanayi memleketinin gc. 
nişleme ihtiyaçları arttı. İtalya 
ve Japonya da aynı vaziyetteydi. 
Mihver ittifakı bu devletlerin ga
ye birliğinden doğmuş bir ittifak
tır. Bu devletlerin iktısadi saha
da rakibi İngiltere, Fransa, A
merikaydı. Bu rakipleri ortadan 
kaldırmadıkça, mihver devletle. 

rinin büyümesine imkan yoktu. 
Bu sebeple bu devletlerle bi.ikaç 
müstemleke üzerinde yapılacak 
anlaşma, meseleyi kökünden hal 
letmiyen, muvakkat bir anlaşma 
idi. Avrupada kapitalizm inhi
sar devresine girmişti. Bu pa
zarları inhisar altına alan devle
tin rakiplerini ortadan kaldırma. 
sr, emperyalizm şartlan içinde 
bir zaruretti. Bu harp inhisarcı 
emperyalist devletler arasında -
ki mücadeleden doğmuş, küçük 
milletleri bu uğurda silip süpür. 
müştür. Küçük milletler, bu 
devlerin kavgasında kendilerine 
hayat hakkı kalmadığını, şu veya 
bu emperyalifi' devletin hayat 
sahası, nüfuz mıntakası olmak 
felaketine maruz kaldıklarını 

vordu: · döki.ilmfü;ler ve 400 ölii vermiş-
- "Üçüncii Almııo tmparatorluf:u lerdır. 
müstakbel hıristiynn aıcmınin tmpa· Sov11et ek tcblifii 
ratorluıtu ol:ıcaktrr. Bu İmparatorluk 
orta çağda mevcut olan v"' Bismıır
km tasa\'\'tır ettiği şahane lmparntor
luğun bir devamı olacaktır ... 

Nııtlonal Soel•llst Polltic•I (Sayfa: 

26, A. B. C.) 
Diğer nazariyeciler ve devlet 

adamları bu A,·rupa inhisarını 
programlariyle ilan etmişlerdir: 

Küçük milletler. yalnız ycnı 
nizamdan değil. emperyalist ga· 
ve güden her devletten korkarlar 
ve korkmakta haklıdırlrır. Cün. 
kil empervalizm mevcut oldukça. 
ki.iciik milletlere hayat hakkı ol. 
duğunu. emperya~iz?1in in~iş~f 
seyrinden ve tarıhınden bılfııl 
ögrenmislerdir. 

Dr. Göbbels, "bitaraf memle
ketlerde, mihver devletleri ica
bında aklı selime müracaat eder. 
Bu milletler daha akıllıca hare
ket ederlerse mesele kalmaz" 
diyor. Bundan cıl<an bir mana da 
sudur: Bu devletler, Alman ta
leplerini gönül hoşluğu ile ka
bul etmezlerse bu nizama cebirle 
girerler. 

lşte küçük milletlerin ttima. 
dmı s~rsan ve endişesini" arttıran 
da budur. TAN 

ithalat 
Kimler 

Bir6klerine 
Girecek? 

Ankara. 4 (TAN) - Bütan lthalAt 
tllclrlerinln yeni lthalAt birliklerine 
girmesi mecburi tutulduğundan, sı
nat müessese sahiplerlnln birliklere 
ı;ılrlp girmlyeceği hakkında tereddüt 
hasıl olmuştu. Bu defa İktisat ve Ti
caret VekAletlerl. kendi stnat mües
seseleri için iptidai madde ''e malze
me ithal edecek ol;n mUessese sahip
lerinin birliklere ırirmrlerlne lQ:r:um 
cılmadığınr a!Akadarlara bildirmişler-
dir. ~-

Moskova. 4 (A,A.) - Sovyet ek tcb 
!iği: Stalingrat çevresinde Alman taıır 
rurları püskürtülmü,tür. Ruı top<;U5U 
100 Alman aıkerl öldiirmüstiir, St..1lin• 
ımıt cenubunda bir Rus birliği be$1ncl 
Rı.ımen alayını bozguna uğratmı~tTr 
Se!ır.!n şim<ıl batısında Ruslar, miida• 
faa hareketler! sıraamda bir Alman 
0

nıiistııhkem mevziini almışlardır. 
Kafkasyarla Mozdok ı;evrcsinde Cl\r

pışmalar, dün Almanların &irmiş bu• 
'cndukları mesk\in bir mahal yakınla• 
rında devam etmektedir. 

G D·ıyor k·ı ö,-ina 
«::;Ji" Baştaraf ı 1 incide 

ha-p esirini beslemek mecburiyetindl' 
buhın~•1ğunıı bllrHrmlştir 

/11giliz hava akınları 
Rundan sonra İngiliz hava kuvvtt• 

!erinin yaptığı teth~ş akınlarınd"'n bah· 
ı:erien Mareşal Goering bu husu~tıı 

söv le dcmiştir: 
"Yüz veya iklvür. tayyare tarafmdar. 

yap:l;ıın bombardımanların huıule it"• 
tirdiğ! tesirleri bilmez dciilim. Rn trı• 
a: ruzlar neticesinde b!r çok ma!llnr 
lnrın kurban (ittiğine de vakıf bula• 
nuycırum. Alenen iddln ediyorum ki 
İ!ıg'liz tayyareci?eri askeri hl'ddll're 
hUcum etmemek kin emir almrıtardrr. 
Elimize geçen İnglliz vesikaları bu id· 
di3mı tsbat edecek mahyettedir. Al· 
man medmiyetinin muhteşem eserleri 
ne karşı yapılan bu tahriı> hücumları 
avni zamanda Avrupa ve hattS dUnyıı 
medeniyeti ic;!n de muatl':am :zararlar 
husııle getirmektedir. Bu tahribata \ıır 
ııı bütün nefretim! bildirmekle berııber 
avnl zamanda diyorum lı:I: "Dlişmaıı 
~arkta mağHlp ~dilecelı:tlr. O rama11 
tn~i!izlerle lcarşı kauıya kal•caflz,,. 
• Mı;resııl sözlerini sövle bltirm!~tlr· 

"Ey Alman nıllleti, d,.r harbi k:o•• 
rcd,.c:ek olursan mahvolursun, t::f~r 
vcn!linen yahudi esareti altımı düscr• 
.in Mile•iml:tin hürrlyetJ. dcvl,.,tfm!:r.ir 
az:ı

0

meti harbi kaı'lnmamıı:a bağlıdır ... 

Komisyon, nlkAh~ız yaşam. da. öHl
me bağlı tasarrufların da hilkumsüz 
sayılması ve bek:1rlık vergisi gibi kn
yrtlnrm ela müessir bir tedbir olamı
ya"ağt kanaatini izhar etmiştir. 

Vasi ve velinin muvahıkaliyle kız 
kııçır!ldıılı takdirde, takibat yapılma
masına dair olan Türk 'ceza kanunu
nun 430 uncu maddesi hakkmdnkl 
temyiz mahkemesi !çtihadmın orta
dan kaldırılmasını e\•lcnmc vfidlyle 
izale! bikirden mütevellit davalardıı 
hAdisenln vukuu ile başlıynn altı ny
hk mOruru zamantn evlenmeden vaz 
geçme tarihinden itibaren ba$1nmnsı 
nıuvafık olncnğmı, sağlık raporlarına 
çok itina edilmesini, ilfın mQddetinin 
Uç güne indirilmesini teklif eden ko
misyon, boşanma davalartnm bebe -
mehnl basileştirilmesi üzerinde ısrar 

etmi~tlr. 
Raporda, geçinemiyen birçok aile

lerin ayrılmak zorunda kaltncıı. ka
nunt bir ayrılık sebebi sayılan gec:lm
sizllk hususunda mutabık kalarak 
mahkemeve baun uydurma mazeret
l<'r göste~ek ve yalancı şahit dinlet
mek mecburiyetinde ka1011darı beyan 
edilmekte, :rulh teşebbüsl!'!rinln fsl'! 
tamamen kaldrrtlması Uerl sür!ilrnck
tedir, 

Neseb sahih olmıyan çocuklar hnk 
ktnda da kt>mlsyon, 2330 sayılı af ka
nunu ile yapıldığı yeniden bir kanun 
çıkararak. aftan sonra doğan bu ka
bil çocukların medeni durumlarmm 
da düzeltilmesin\, fakat bunun son 
olduğunu ve bundan sonra böyle b\r 
af çlkarılınıyacağının da tasrih edil
mesini teklif etmiştir. 

M. Maisky'nin Stokholm'e 
Tayini Haberi Mevsimsiz 

Londra. 4 (A,A.) - Sovyet Rusya
nm Stokholm Orta Elçisi Modam Kol 
!antalnln ağır hasta oldutu ve yerine 
c;ovyetlerin Londra bily{ik elçisi M 
1\taisklnln tayin edfldiğf bııkkındıı düıı 
Alman r"smt ajansı bırafmdan verı
lcn haber Londrantn mesut makaml11-
11nca ciddl telltkkl edilmemektedir. 

Cephenin merkez kesiminde hücum 
kıtalarımız baıiarı!ı taarruzlar yapnue• 
!ardır. 

limen gölünlin cenup doğusunda kuv 
vetler:mizin tesebbUslerl yenl baıar• 
hr elde etmlıtir. 

11 oro11ej kesimindt. 
Berlin, 4 (A.A,) - 2 l!kteıırlnde 

Voronej ~lma!indc çarpısmalar yeni· 
den viddetlenmiştir Alman baokoınu• 
tanhğt, Alman kuvvetler!nin yaptığı 
mahalli mlidafaa savaşları sırasında 
Sovyet taarruzlarını püskürttüklerini 
bilıfümektedlr. 

Topçu, uçak bombaları ve röflis g& 
ğüse çarpışmalarda 17 düsman tankı 
tahrip edilmiştir, 

Yağmurlardan Son re 
ftiir Baştarafı 1 incide 

Şehremini, Beşiktaşta Dolmabah 
çe, Tophane, Kuruçeşme, Orta. 
köyde, Gazi Osman paşa okulu 
nun önü sular altında kalmıştır. 

Bazı basık meydanlarda biri 
ken suların irtifaı bir metreyi 
bulmuştur. 

Edirnckapı, Topkapı ve Yedi
kule tramvavları saat 9.15 e ka 
dar işliyemeıniş, Beşiktaş hattın 
da ise 8.30 a kadar sefer yapıla 
mamışt.lr. Bebek hattına gelince 
Eminönü _ Bebek arabaları, Or. 
taköyde sellerin sürüklediği ça 
murlarla tıkanan tramvay yolı 
temizlendikten sonra, ancak saa 
10,30 a doğru işliyebilmiştir. 
Kasunpaşada da bir kısım ma 

halleler kısmen suların istilasını 
uğramış, itfaiyenin yardımı ile 
bazı evlerden sular boşaltII.mış 
t.ır. ; 

Temizlik amelesi şehrin muhte 
lif semtlerinde akşama kadar Çli 
hşarak yollarda biriken çamur. 
lar temizlenmiştr. 
Y~ğmur yüzünden Ortaköy de 

resi taşmış. üzerindeki köprüleı 
den biri yıkılmışbr. Burada, he 
men bütiln sokaklar dere holın 
gelmiş, birçok evlerin bodrun 
katlarını su basmıştır 
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, ' Devlet Denizyolları işletme U. Müdürlüğü ilanları 

5 10 942-11 10 942 tarihlerine kadaı· muhtelif hatla
rımıza kalkacak vapurların isimleri ve kalkış gün 

ıe saatleri ve kalkacaklan rıhtımlar 

<ar.1c!f'nfa Hattı 

Bartın Hattı . 
M udany;ı Hattı 

pandırm& Hattı 

Karablga Hattı 

11.yvallk Hattı 

l:mlr (SOr'at) 

Salt 4.00 de (Tarı), Cuma 4,00 de ( Er:ı:urum) 
Gulnta rıht.ı.mmdan. 

Cumartesi 18.00 de (Ka de,) Sirl.<eci rthhmın
dan. 

Pazartesi. Salı 9,00 da (Trak) ÇarşıımbR 16.00 
da (Morakıı:ı;), Perşembe 16,00 da (Trak), 
Cuma lG.00 da (Marakoz). C'umartesi 14 00 
de (Sus) ve Pazar 9.00 da (Marakaz) Gal~ta 
rıhtrmmdan. 

Pazartesi. Carşamba VC' Cumıı 8.15 de (Sus) 
':7alata rıhtnnından. AvrıC'a Ç rsıımba ve Cu
ınarlcsl 20,00 de (Anafarta) Tophane rıhtı

mından. 

Salt ve Cuma 19.00 da (Bartın) TophanP rıh
tımındıın. 

Carşumba 12.00 rle (Bursa), Cumartr..5i 12 oo 
de (Antalya) Sirkeci T'I htımmdan. 

l>.ıızar 13.oo de (İzmir). Cıırşamba ı:ı.oo ne 
(Tıı:han) Galata rThttm ından. (377) 

* * \ ... ;. 
N O T : Vanur ıeferlerl hakkında h~r tllrlO mıı•nmat aııılllda 

telefon numaraları yaıı:ılr acentaları,.,.,ızdan öOranllebllinir. 

sa, Atrnta Galata - Gslata rıhtrmı Llmınıa,. Umum 
MOôOrlDOil blnaaf altırıcıı 

Şube Atf'ntalıilı Galata - Galata nhtıml Mıntaka Liman 
Reı.ııor bin ur altı .,da-

Şube Aeentalığı Sirkeci - 6lr+<ecl yolcu ealon;, 

-
423112 

40133 
22740 

i Z Mi R SÜRAT POSTASI 
Bu ha!tayıı mahsus olmak fü:ere İstanbuldan 4/10/942 Paıar günU 

saat 13.00 de İzmir yoluna kalkma~t la7.ım gclen IZMİR vapı1ru is
tanbuldan bır gun rötnrla 5/10/ 942 Pazartesi saat 13,00 de kalkacak-
tır. (376) ' , 

KUPONLU ·VADELi· MEVDUAT 

VARl161NlZf TE .N EDEk 

...... 

1ÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 
iıı 

DİKKAT 
istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından 

İkinci İlan 

5/10/912 

Bilumum fabrikatörler ve ~anayi müesıı;ese sahip
leri He keza her nevi büyük Y~ küçük imalatla iştigaJ 
edenlerin nazarı dikkatine: 

Odnnı17.n knvıtlı '\'C kavıts1z fabrikatörler ~e sanavi miiec;se
se 5ahiplcri He keza her n°cvi imalatla l-:ti,ı:al t>den atölye sahip. 
ri ilan tnrihind<'n itibaren en geç bir ay zarfında Odamı7. sanayi 
şuhcsi nıiidiirlüğiinc '.)ilnhen miiracaatla tev7.İ cdilmt-kte olan sa. 
nnyi siciline nit bedelsiz matbu beyannamelerden alarak ikmal 
ile sanayi şubesi müdiirliiğüne imza mukabilinde iade etıncleri 
ehemmiyetle rica olunur 

Müddeti 7.arfrnda \'CYa miiracaat etmekten istinkaf edenler 
Ticaret ve Sanayi Odaları 1..anununun maddei mah"usuna tev. 
fikan tcczive edileceklerdir. 

NOT· ·odavn kavıthlar sicil '\"C"ikalannı ka:ntsızlar İ5e iin. 
l'nn tczk~relerini hi;ıi miiracaatlannda birlikte · getirmeleri la-
zımdır. (320) 

Tramvay ve Tünel 
Müdürlüğünden 

lstanbul Elektrik. 
işletmeleri Umum 
1 - Takribi keşif oeddl 45218,70 lira olan Silahtarda bir ma17eme 

ambarı inşası flii n1ektupla fiyat ve teklif istemek usulü ile eksiltmeye 

konmuştur. 
2 - Muvakkat teminat 3301.40 Lfradrr. 
3 _ As~arl 25000 liralık bu nevi bina i~asmı tf'tnelinden çatfsına 

kadar yapmtş olduğuna dair vesika ibrazı lfız.ımdır. 
4 _ Tekliflerin en geç 15/10/1942 Pe~ı-mbe gilnü ı-:ıııt 17 y~ kadar 

saı1nıım<'ır:irıdC'ki tarırata uygun olarak Metro Han 4 fincü katmci:ı T~:ı-
ı m Mildürl ıgüne tevdii lfızımdır. (360) 

,ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•1111•1111•11ıı•ırıı•ı111•ıı11• 1111' 

i İDEAL BÜRO ! 
~ Yazan: llctısat Doktoru GASSON ~ 
~ Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapm~ para kazanmak I 
ı istiyorsanız, "İDEAL BüRO" yu okuyunuz.. 

Satı~ yeri: TAN latanbuJ 

~ Fiyah 50 Kuruı 
i Snfı!J rıerl - TAN Uatbanırı - lt1ftm1nı1 g 

ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•tıı ı• ıııı •ıı ıı •ıı ıı •ıııı•ı ııı• ıııı•t•ıı, 

= 
1 
= 
1 

TAN , 
.ı 

. . . :;:.:;. 
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Muhtelif Evsafta Motör VE 

A vadanhk Ah nacak 
lstanbul Bölge Ahm Satun Komisyonundan 

Muhammen 
Alınacakların nev'i Miktarı fiyatı Tutarı Kati teminatı ihale gUn 

Adet Ura Kr. Lira Kr. Lira Kr. ve aaatl 
-------c 
4000 ~ 16000 

----- --~-------
4 7amanlt 20 ila 40 4 '.400 y 
PS. Dilc>l mntörü ) 

3AŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, R.OMATİZMA 
Dik \'ey:ı yntık 6 ilfı 2 
20 PS. Dizel mnförü 
4 71lmanlı il ııa 12 PS. 2 
henTin motörü 
l\TUtcnıwlp \·eya mü- 2 
f<'mndl C'l'r<'vnn dina
moru 20 KW. 

4500 9000 

500 1000 

1350 ) 
) 

150 ) 
) 

N~vrnlii Kırıkhk ve Bütün Ağrtları Derhal Keser 
icabında Günde 3 Ka~e Ahnabil~. 

2400 4800 

.. 
720 ) 

) 
) 

MGtenavip cereyan e- 2 
lekt..ik motört1 7 PS. 
müstamel Studbacker 2 
otomobil motörü 
V. 8 tip ndr Ford o- 2 
tomohil motilrii 

' Dodı?ı- marka otomo- 2 
hil mntnrii 
1'"ivnt m:ırka otoombil 2 
motörii 
Bulck marka otomobil 2 
mat.örü 
Muhtelit mnrkada ç:ı- 10 
ltsmıız halde otomobil 
motörü ... 

ROO 1600 

550 • ı 100 

600 1200 

450 900 

300 600 

4r10 900 

220 2200 

240 ) 
) 

165 ) 16/10/1942 
) Cuma u.,• U 

180 ) 
) 

135 ) 
)· 

90 ) 
) 

135 ) 
) 

• 330 ) 

~----...---------------------------~------~------------------------~--~~---------- Muht<'lil avadanlrk ~28 Muhtelit 1321 

) 
) 

198.15 ) 
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-KtMYAGER 

HÜSAMEDDiN 
İdrar, kan ,·esair tahliller. Emi
nönü. ErnHlk ve Eytam Banka~ı 
k9'"~ı~nda t:ı:z•t''Bey Hnnı 2 el 

'il ka! No. (i, 1 
1 

Dr. İ'hun Sami 

Öksürük Şurubu 
ÖksGrük ve nefes darlığı, bof:
naca ve kttrı!T'ık oksOrllklcrl 1-

cln pc\ı: tesir'U ll!ıcta. 

- Herke:$ kullanabillr, _. 

t LAN 
Be9lkta, Sulh Blrlnc.l Hukuk Hl· 

klmlil'jfnden: 942/465 - Br.şiktaştn 
Serencebey yokuşunda Hasırcı Veli 
sokagında 12 sayılı evd" mukim iken 
halen lkametgfıhlıı~i mrçhul Seyidr. 
B<"dia, Seyide Nesibe, Zeynep \'e Hıı
liınc'ye: 

Rlza Sadıkoi:h.ı., Aslan Sadıknğlu 
\'P Sadık Sadrkoghı hıraJJ:ırlnriı:ın n
leyhinlze açıl:ın Be~lktaşin CıhannU

ma mAhallesinin Çitlenbik soka~ında 
12 sayılı ev ile ayni yerde S:ıdıkoglu 
çıkma7.lndaki 116 - 6/8 saytlı arsa
nın taksimi dnvıısında: Nnmlarını7.a 
gönderilen davetiyelere ikametgfıht
nızm meçhul bulunduğu müvezzi ta
rafmdan ~erh verilınls olmakla ;ır

ruhal ve davetiyenin usulün 141 inci 
rr ad desi mucibince ilfınen tebliğine 
karar verilmiş olduğundan durusma
nln brrakıldığı 26/10/1!142 Pazartesi 
cıiinlj saat 10 da Beşiktaş Birinci Sulh 
Hukuk m;hkemesinrlc hıı7.ır bulıın
mnnız tcbli~ maknmma kaim olmak 
Oıcre 20 giin müddetle ilfın olunur. 

t LAN 
Bel!lktaı Sulh Birinci Hukuk Hl· 

kimliğinden: 942/466 - Rr-şikta~ta 
Serencebcy yoku~unda Hasırcı Vl'll 
sokağında 12 sayılı evde mukim iken 
halen i'•ametstt'ıhlnrı meçhul Seyit 
Ha!lan Hiılit, Seyidc Nes.lbe ve Seyi
de Bedia'ya: 

Rtza Sadıkoğlu. Aslıın Sadıkoğlu 
,.e S.ıdık Sadıkoğlu tarafüırından a
ley11lnlze açılan Beşiktaş1n CihannU
ma mahallesinin Şt'ıhin soka.itında 13 
":ı),lı arsnnm izah~ı ş{iyu dnvaı;Tndıı: 
Nnmlnrını7a giinderilen dnvrtiyrlrnı 
ikametg!ıhınmn mec;hul hu1unıiıı.itu 
miivez7.i ttır:ıfTndıın 5erh Yerilmiş ol
makla anuhnl ,.e dnvetlyenin ııı:ııliln 
141 inei marldesl mudbinre illln,.n 
t•bliğjne karar \'erilmiş oldujhından 
duruşmıınm bmıkıldığı 26110/!142 Pa
.,.artesj ~nG ,.ant 10 da Beşiktaş Bi
rinci Sulh Hukuk mnhk,.meslnde ha-
7.ır bulunmanız teh1i~ makamına ka
im olmıık üzere 20 gün müddetle 1-
lAn olunur. 

.iP ~ 
' T A N Gazetesi 

tAN FIYATLARI 
ltr 

Haşhli maktu olarak 750 

ı inci sayfa 'santimi 600 

• • • 400 

! • • • 150 , ________ , 

ADEMi 'ii<TTDAR. 
VE BEL _GEVŞEKLİGİNE 

KARŞI ...... 
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA t<. 222 

360 40621 Llra 11093.1i Lll'a 
1 - Mürl~elcn teminine zaruret hao:ıl olan yukarıd:ı yarllı evgf ve· 

salr~i mektepteki e\"T"akında ı:ci~tcrllcn motörler ve avadanlık paz:arlılı 
s\ıretiyle allnacaktrr. 

2 - Pawrlfk ihalP.Si Cağalo;:tlunda Yiiksek Mektepler Muhıısebecili• 
ği binasında toplnnan komic:yond:ı yapılacoktır. 

3 - Yukarıda yazılt 360 parc;a olar:ık gösterilen motör ve avadaDh· 'a ..ııit tı>minııt akçesi pazarlık zamanının ayrı ayrt olmasına binaen is· 
tekli her kaleme ait teminat parasını ayrı nyrt y:ıtlracaktır. 

4 - A\•adnnhk bir parti s::ıyıldıi!lndan 328 parı;a avadanlık toptaıı 
pazarlık edilebılir. 

5 - Pa7.arlıkla alınncak e"yıının şartmınıeleri vesair evsafınt görme~ 
ı~tivrnlerin okula nıiiraı-;ıııt etmeleri ilfın olunur. (324) 

, ....................... 1 ............. \ 

Türkiye Cümhuriyeti 1 
ZİRAAT BANKASI 

l'turuluş Tarihi ; 1888 - Se.nnay esi: 100,000,000 Tilrk Lirası. Sube 4'e 
Ajans arl°"i. 2G:ı 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenJerf? 28.800 lira ikramiye veriyor inhisarlar Umum · Müdürlüğü ııanıar.ı . 

lstanouı oıra ıaırrıkasma .. O!AOe .,au.:..c" J'•• "u:..µ.:at:u Hıtı ıu~.uını, •· 1 
:ıale tarihtnden itlbattıı haftada Dd gün hane olrruı.k ozere diğer fQnlerdt • 
çıkacak kQ~pelerl 3 · - 4 ay zartınd:ı alm~ sartiyle puarlıkJa arttırmaya 
ltonulmuştur • . 

Pa7.arlık 6.10,Mı Salı lf(lm'I .. at 10 t!ı Kabat8fta le-ırasnn subealn-, 
deki merkez satış ıcfmıtsymıunda yapılacaktır. 

hteklllerlo pa:rarbk için tayin olunan gün •e aııatte tcktlf edeeelderı 
tıyat tizerinden ~ 15 teminat paraslyle birlikte m~k1lr ltomi!)"Ona mflrıı· 
caatlan illin oluntn'. (2!11l 

l 1.1\1. V. lstanbul 2 No. lu :Satın Alma Komisyonundan 

.Mazotla çalısrr 40. 75 tonluk fkf mavna satın alm::ıcakttr. Elinde bu 
gibi mavnası olup satmıık istiyenlerln en son 8,10,942 tarihine kadar 
Tophanede Mr. K, lıtl blnııstnda 2, r-;o. hı satm alm:ı koml«yonuna mü-
racaat etmeleri. (~5) . .................................................... . 
1 M. M. Y. lstanbul Satın Alma Komisyonu llanlan $ 
• • ....................................................... 

' 
Kilo 

i2.680 Y!lnHi krrıııntı 
3060 Beyaz pamuwlu klT'ptnh 
6990 Renkli prımuklu kC"pıntf 

Hepsine 36,0/;4 lira tahmin edilen yukarıda yazİ'lJ 3 kalem kırpmtı 
satılacaktrr. Kaptlı zarfla arttırması 15/10/942 Perşembe günü saat 15 de 
Tophanede M. M. V. İstanbul 4 numarall satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Katı teminatı 5408 lira 10 kuruştur. Kırpınttlar Defterdarda 
ve Tophanede dikim evlerinde görülebilir. İsteklilerin kanunt vesikala
rlyle teklif mektuplarını arttırma saatinden bir saat e\""t"el komisyona 
vr~;ı.eleri. (208) (154) 

""""" 
100,000 adı-t porUıtlf ~ııdır d!r~k ve kazığı almacııktft'. Pazarlıkla ek

siltmeye >tonmuştur. İhalesi e il 0/942 Salı günll saat 15 te Tophanede M. 
M. V. İstanbul satınalmıı komisyonunda yapT11ıc11ktrr. Tallpler!ıı belli va
kitte komisyona gelmeleri. Tahmin bedcll 49,400 lira, ilk teminatı 3705 
lirad1r. · ' q2o.) 

""' 
Rı>her adedini'! '1 kurus tııhmfn edil~ 280.0M ıtdet eerlt ~ngell n 

halka!ıı almacakiır. Pıızarhkla ekıntm~~ı 7/10/942 Çarııamba gllnO sa11t 
14.30 da Tophanede M P.f. V. İstanbul Httn alma komisvonunda yap,.. 
lacakta. İlk teminatı U'70 liradrr. NQmune ve sartnamesl koml~onda 
gör.ülClr. Taliplerin })elli valdtte komtııyona gelmeleri. (222) (195) -

!318 adet 'Mu ve 750 adet D'\fY yaka lsatttl a1maC8lctır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 7/10/942 Car~amba g{lnO saat J~ de Tophanede M. M. V. fa
tanhul sııhn alma komf,youunda yapılacaktır. Taliplerin nfimune ve te-
mlnatlariyle belli vsk.itte komlsyonı ,ıtı>1mel..rt. (22!J . (198) -

~u-aat Benkasında kumbaralı ve nıbarsız tasarruf arsaplannda en 1 
az 50 Urası bulunonlara senede 4 defa çekiL:?cek kur•a ile aşatıdald 
pıtına SÖrP. i.ıcramiye dağltılacektn-

4 adet 1,000 Llrııhk 4,000 Lira 1100 arfet so Llrahk li.000 Lira 
4 .. 600 .. 2,000 " 120 " 40 ,, 4,800 " 
4 .. 2150 .. 1,000 • 160 .. (il\ il • 'ln" • 

40 " 100 • 4.000 • 

DiKKAT: Hesap1:ırmdald paralar bir sene içln~e 50 Liradan aşaft 
dfi$ITliYcnıer<' llm;mıye çıktığı takdirde % 20 fııılMiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa 11 Eylfıl, 11 Birindkanun, 11 Mart ve 

11 Ha7.iran tarihlerinde ('eki14.'ccktir. 

' 4 
. !AFIA V!EKALETİNDEM 

tı;ksntmeve ko:ıııl:ın iş: 
1 - So işleri o" altmn $UbP. MOdür !llffl MlJ?CSf fcfnde buhman '.A• 

ıan:ra ova~mm rulan?l"ası tein ynptlllC'llk kanıl! ve L"Tlal~tı sınafye i~att. 
Tahmt?' cc"1e1' k~ir bedeli fiyat Vtıhfdl esas\ ~erinden ('i62.32S) lira 

(06) ırurmtur . ' · • 
t - l!:ksiltme l!'i/10/9-12 tıırlhfne ra,tlıyan Pres@mbe gQrıi! sut (15) 

je Ankarııda Su t11ler1 Refc;llltt blnaııı lclncie t?plannn su eksiltme ko-
ml!!Yonu oı'ıı"l"'ld2 kap:ı1ı 7-ıtrl usul! ı,.. yapılrıc:-.ldır. ·' 

S - fstekliler eksiltme şartnamf'Si. mukavele pro1esJ. 6ayfndu-lık 1e-
1Prl g1>n!"l sartnRmr.sl. umum! su lı;1r.rl fenni ş:ırtnamesi ne hususi .. 
tenn! sart>ıamekrl v~ nro1elerl (38) lira (12) lrurus lr.a~tlığında ıaı b-
ıcrt T't'lı;ll!tln~f'TI alablllr1er. .r-: ~ 

f - E~ittmP:ı;re girebilmek fçfn tstektnerln t34 243l 1iTa (00) kunı9-
1Uk muvakkat tpmlnöt vemıes! •e e>tstltmenln ynpılacaltı gOnden en a 
'1c g{ln evve• blT dilekc-e tıe Naflıı Vekıl1,.tfne milracaat edl'Tek bu I~ 
ııah!nıs ol".l'lak fln'TP v~fk:ı almııhın ve bu ~k11:vı gı'5~emıelerf prltlr. 

Bu mOMet içinde vestka isteğinde bulunmıyanlar eksfltmeye ılre-
~~~ I -

ı - bttok111er1n tPkllf mektuplannı fkfnd maddede yardı saatten 6lr 
qıat tlncesint' kadar Su tsJeıi Reisliğine makbuz tr11rsıJığtnda vermelerl 
•ft:ı:ımdır - 9Y ., • 

~d,. ı>lım ~f'lPf' kabul ed0mf'1' • "7R!tl (fl9ROl 

TIP FAKÜL TESI DEr<AN IGINDAN 
Behcrlne 30 ktİnı, tahmin edilf'D 1!1,000 adet sakandırak kaJ151 mO

teahhit nam ve hP~ahmıı punrlıkla satm aUn:ıl'alt.tır. thRlts! 8/l 0/942 
Sah gilnü saat 15.30 da TôphanPde M. M. V. İstanbul sııtm atma >tom!!l
yonunda :yapılnca~t:r. İlk temlnntı 337 lira 50 kuru$hlr. NOmunesf ko
misyonda görülür Taliplerin belli vakitte komisyona g~lmı>lf'rl, 

ttı;iinr.fl fç H:uıtnlıkfarı kliniJ!I asl!;tanlı'!ı mllnhaldlr. Talip olanlıırın 
nr.kıınhk kalf'mlne illln tarihinden ili baren yirmi giln içinde müracııat et-

j rrı,.lrri lllln olunur. (332) 

(226 - ~07) 

TASFİYE HALİNDE 
Üsküdar Havalisi Halk 

Şirketinden 
Kadıköy ve 

Tramvayları Türk Anonim 
Hicc!.'ılarlar Um:ıml H<>y'rtl 22 Dlrlncif,.şPİn 1942 PPr~PmbP ıtiinü sıınt 

10 da Sirke1in nağlarbaşı'nd:ıkl rr.crkP7inöP tnplanar:ıktrr. Es:ıs nrnkıı
t•den:ımcye göre hhscdarl.1rtn lçt mn giınlindcn bir hafta ev·velhı,. kndar 
Şirket merke7.ine müracııntıa hiç(e senetlerini tevdi edı>rr.k d!ihuliye kartı 
ıılmaları ric:ı olunur. Tasfiye Memurları 

GörUşülecek . t~lcr: . ~ 
ı - 1/1/942 den 30/6/942 tarihine kadar Şirket hesabat ve tnuamclatı 

hııkkmd:ı Tasfiye M~urlorı ve Mürak.ıp raporlarınm okunması, 
2 - Ayni hesap dtvresfne ait biHl.nc;onun tasdiki ve eski İdare Meclisi

nin ibrası: 
3 - Tasfiye işlerini ilgllendiren ban hesaplar hakkİnda karar ittihazı; 
4 - Lüzıımsu:ı: \'e: hurda e~yıının ııatıcma sııl!ıhlyet iUısı. 

Sl'lhip ,.e NcşYiyat J\fiidiirii: Jlalil J,fıtri llördiincU 
Ga.ıctccilik ye Ncşri~·at T. ı .... Ş. TAN l\latbaası 

-ı 
1 

Beyoqlu Yerli Askerlik Şubesinden 
Aşağıda l!"lmlerl yar.ıYT rubaytann acele şubemize miiracaatlan, agi 

takdirrle haklarınıfa kanun! takfbat yapılncağı lllln olunur. 
Ölçme teğmeni fsm11!1 oğlıı M. Mlthat Erdr.n 50724 
PivadP Astı?m. Hüseyin oğlu H:ısbi Knrahasan 50233 
Top tel!mMtl SOkn1 ol!lu 7.l:va Bahtly:ır Pala 28038 
Pivade te.it'men Sııl!'lhııttin n/Hıı İsmail Abdullah Öten 42439 
Plyııde tr~mcn! Ali FeV?.i ol!lıı Kl"T?l:ıl Yorulmuş 17340 
Piyade t1>~meni Hfü:nii oğlu Muhittin Erkt'r 42508 
Piyan~ tr./:'Tll<'Tii MC'hmct o~lu f ımıail Hakkı Kl\•ılcrm 24275 
Piyndr- t<'ıttrıcnl Htiscyin oJ!lu $ilkrü Uyımr 15053 
Pivadro t<'ttmeni Mehmct Ali o~lu Halil Özr-n 60631 

(l:l'iO - 342l 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın 
Alma Komisyonundan 

Eksiltmenin Muhammen ' 
Tarlhl Saati Şekll 111< tem1natı bedell Mlk(farl 

tft.10,942 11.15 Açık 312 83 5000 Nohut 
16 10,942 11,00 KrıpalT 765 180 6000 Zeytin ya~ 

Mektebin 1042 malt yılı fa5e ihtiyacı yukıırdald sekilde eksflbnc.tcre 
konulmuştur. Faz1:ı mnl1lmnt i<:ln GQml15suyundaki yüksek mDhendls 
mektebine mtıracaat .(211) 


