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\CBNTASJ: Eanin&ntl meydanı Arlon saat maiazuı. Mqa· 
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Reis Roosevell'in 
nezdinde15dakika 
Cümhurreisi, Şefimize SelCimlarını 
Bildirmemizi istedi, Birgün Kendisi 
İle Görüımek Arzusunu İzhar Etti 

Mr. Roosevelt, Türkiyden .ve Atatürkten Hayranlıkla Bahsediyor 
YAZAN: M. ZEKERİYA SERTEL· 

Papa XD Pie 

r·········································································" 
1 Kiğıt Tasarrufu için 

Alınan K~rarlar 
Daire ve Müesseselerce Bastırllan Her Türlü 
Kitap, Bülten ve Mecmua Neıriyatı Muvakkaten 
Durduruldu. Tasarrufa Azami Riayet Edilecek 

Anbra, 5 <TAN> - Riiklhnet, kiğıt t11,;ar· için kabedenler müstesna olmak üzere harita, 

Pa P a 1 Yen •ı rufu hakkında yeni kararlar almı ve hunl•rl ırafik vesaire IPbi neşriyatın yapılması m•· • 
alakadarlara bildirmistir. Bu kararların esas- nedilmi$tİr. ı 
lan şunlard1r: 4 - VPkiletlerde makine ıle yazılan ya~111a. 

K ru 1 k 1 - Daire ve nıüe"!M'St-lerin Malivr Veki1r. nn yazııı;ı küçük olanktır. U a C a ı ti kırtasiyt' de-polarmdan temin ettikleri ka. 5 - Lüzumnndan fada suret nkarılmıya. t 
ittlarla hihimum ·ri~ale, bülten. mel'mnıt "4-rs rakhr. f D Ü nya i 1 e ı kitapM'I hariç- kitap ne,Tiyatı muvakkaten 6 - Müsveddeler için mevcut mafh111tlar- : 

Z - Kafldı daire ve müesselerden tc-min a".t a n a ma ve ecca aıpanş er, ihfıya~ • 
. . 1 durdurulmuştur. dk~!_ istfifbad~k edilecektrDir. ~und.an ~a1şka t~nıit : 

MeCftUI edilmek suretiyle hoınısl kitap ha"hnlması , .e ve ham madde bakımından Başvekalette ko- i 
S ":I • sair nt'!l>rivat yApılmıun menedilmi tir. rulan "Başnkilet kilit ve matbuayı dii7enle-

: 3 - Daire ve mü~~lerin kendi senMeri me bürosu,. na vize ettirilecektir. : --
Müttefiklerin Harp 
Sonu lc;in Görüşleri 
Papa 'ya Bildirildi 

-
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Japon ve 
Amerikan 
Filoları 

Salomon Adaları 
Sularında Yeniden 
Muharebeye Girdi 

talin'in Sözleri 

Yağmurlarda" Tren 
Hattı~ Dün 
Gece Konvasiyonef 

Gidemedi 
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Buna scvinmi,tik. A1i Nafizle bcraw 

Yazan: MAHMUT YESAR! 

ki pansiyon arkadaşı Celil, dersiniz. 
Ertesi sabah Faikaya uğradım. Genç 

kariın beni gülerek karşıladı: 

Mebuslardan 
Dilekle~. 

Dün de Sarıyer 
Beykozlular 

ve 
Dinlendi 

TAN 

lstanbulun 
Kurtuluş Bayramı 

Reşadiye 
Tren Hattı ,, 

Bu Geceden itibaren 

6 • 10 • 942 

·r- DiKKAT:-, 
YANLIŞ USULLERi 

DEGiŞTiRME.K 
LAZIM t ı:r artist!erin kahvesine uğruyorduk. 

f:"der ~Y gclJyordu; konuşuyorduk. 
alnız Fatmanın adresini öğrenemi· 
orduk. Safder bey dalgmlaşıyor"du: 
- Hermine bilir, Hermineyi göre
"yorum ki ... Görürsem bilhassa sizin 

0

!1 soracağım. 

- Nereden çıktınız Celil h•yciğiml 
Vallahi, bu, hiç hatırımda, hayalimde 
}"oktu, Nasıl oldu da beni aradmız? 
Dün akşam çocuklar söyledller de iı1 
n1nmadım, 

Mebuslar dün de Beykoz ve Sa
nyer hanctnm dileklerini dinlemişler
dir. 

Beykozlular bu toplantıda kazayı il
gilendiren birçok mühim dileklerde 
bulunmuşlar ve ezcümle şunları is
temişlerdir: 

Bugün Gündüz 
Şenlikler ve 

Gece Büyük 
Yapılacak 

ve 
Merasim 

Trenler lşliyecek 
Avrupadan trenle gelen ithalAt eş

yasını antrepolara kolaylıkla boşalta
biJmek için Devlet Demiryolları İda
resi tarafmdan Sirkecide Reşadiye 
caddesinde birkaç gündenberi yap!l
makta olan ray tefrişatı bugün ikmal 
edilmiş olacakttr. Geceleri işliyecek 
olan bu hat bu akşamdan itibaren ça
hşmrya acılacaktır. 

Ban uauller vır ki, ne koyan• 
lar için, ne tatbik edenler için, 
ne de halk için faydalrdır. Hattı 
lü:ıumsuz zorluklar meydana ge· 
tfrdlğl için zararlıdır, itte bir ta• 
nesi: 

Günler geçiyordu. Safder bey bir 
iin yüzü neşeden parhyarak: 
- Hennineyi gördüm; dedi, 
Merakla ağzının içine bakıyorduk. 

Orada uzun konuşmak lstemiyor• 
dum: 

1 - Umumt sağ1ığT tehlikeye dü
si.irecek derecede birikinti ve batak
lık yapan Riva deresi ağzının genişle
tilmesi ve ağaçlandırılması; 2 - Ak
baba köyü iJe Beykoz arastndaki yo
lun nafiaca b!r an evvel inşaatına 
ba$1anarak. bu ~uretle kaza merke
ziyle köyler ara5mdaki münakalenin 
temini, 3 - Onçeşme1er meydanının 
:ıçtlmas1 icin tesebbü~ edilmiş olan 
isttml5.k işinin. tahsis~t temin edile
rek ikmali ve Beykoz İ<,""İn hayati kıy
meti haiz olan bu çeşmelerin meyda
na ~ıkarılması. 4 - Anadoluhisarı 
ilkok-uJu yanındalci bat2kltğın kuru
tulmn!(lr ve burasrnm deniz seviyesin
den yükseğe çıkarllması, 5 - Kaza
da modern bir umumi belAnın inşa 
ettirilınesi, 6 - Beykoz haJkmın ve 
Beykozla Paşabahçe fabrikalarında 

Bugün İstanbulun kurtuluş bayra
mr büyük bir törenle kutlanacak ve 
bu münasebetle okullar kapalı kala
cakttr. Kurtuluş bayramt münasebe
tiyle bu gece ~aat 20,30 do Vali ve 
Belediye Rei~i tarafmdan ordu şere
fine Taksim gazinosunda bir ziyafet 
verilecektir. Glindüı ve gece şehir e
lektriklerle ve bayraklarla süslene
cek, halkevlerinde bayram münase -
betiyle toplan1ılar yapılacaktır. 

ğer teşekküller İnönü gezisi önünde 
yapılacak tribünde bulunanların ö
nünde bir geçit resmi yapacaklardcr. 

Ara istasyonlardan blrlalnden, 
faraz4 Yenlkapidan trene bJnlp 
Çekmeceye gldlyoraunuz, .dönüı· 
te - lıirılz Sirkecide olduftu 1-
çtn - Sirkeciye döneceksiniz. 
Gidip gelme bilet almak istiyor• 
sunuz. Fakat memur: 

O; crgarasıru yasemin ağızhğma geçi• 
riyordu: 

- Giyin, biraz dışan tı.kalnn 
Ge-nç kadın şaşınmştı: • 
- Sizi bilirim. Kumara gidersiniz. 

Ama, bu saatte de kumar o!ur mu? 
- HaYir, kumar deiil. Başka bir - Hermine Kadrköyijnde Zambak• 

oglWJda teyzesinin yanında oturuyor. yere gideceği%, 
tm.a YoğurtÇUda bir ailede paasi· 

onmuşt Hcrmine biliyor. 
- Nereye? • 
- Bqtlm apartma.nar 

Ali Nafiz sordu: 
- Pek!; Hennineirin eVini nasıl 

bu!abiliriz? 
Safder bey kam ağır adamdı:; elini 

av"'da !avurdu: 
- Ufak yer .. Artist Hernrlneyi baloo 

ka1aj kasaba sonıaruz tanır. Oranm 
kaç yılhk ,.,rlisi artık .• 

Bu bir ipuçn sayılabilirdi Ali Na.. 
le apartmanda başbaşa v'erdik. Ne 

oldan yü.rümekliğim:iz 1izım geldiğini 
"•ündük. 
A.ii Nafiz kararmr ~işti': 
- Bu İ§İ. bir kadın hal~edebilir. Ka
köyünde bir kadın artist soracaksın 

Sonra b ·r aile pansiyonuna gidec;eksin: 
Erkek iti değil ••• 

.._ Peki bıı kadmı ""'"'den baltııalı? 
- Bir yerden. bulmalı 
- Senin hiç tanıdığm yok mu? 
- Yok.. Sonra; böyle iş; herkese 

emniyet edilmez. 
- Doğra .• Akh başında; becerikli; 

g'rgjn bir kadm olmab 
Düşünürken birdenbire hatırıma 

,,. ktiyle pansiyonda tamd.ığım bir ka• 
d n ı:<ldi: Faı1ca hanım 

Faika.; e!i; ağzı; ko~sması düzgijn 
orta ya~h bir kadınıh.. Gizli raııde• 
vuya g"ttiği mnhakkakb. Fakat; gö• 

nüşü gayet iyi idare ediYordn 
Onm:ıla anl abilirdim. o~ ve.recefi• 

miz işi temizce baeaardı. Ama onu 
ııasıl btılacaktık1 

Eski pansil'Onnma ,,ğrndim, sordum. 
Oradan çrkmış, fakat adDeS b=tkmrş. 
Bu a<lreste aradmo_ Bana tereddütte 
cevap verdiler: 

- Sokağa çık:tr. ~ zaman gelir, 
belli olmaz. 

- Her gün sabahları, yahut akşam. 
lan bu!unmaz mı? 

- Bıılıınur ama. bolki eı:keodıııı çı. 
kacağı tutar. 

- Evde biç 'linlmı=ız mt? 
- Bulunur a~ belli olmaz. 
Neden bu kadar çclriniyoC'lard1? Fa'" 

·•ranın daha ihtlyaUa yaşadığı anlaşı• 
hyorciu. Bu sonnalardan bir netice 
ç1kruryacaktı: 

- Bn akpm gelirse, mtfen benim 
yz.ım sabah ge!eceğimi söyJersiniz. Es-

' Mrl. Göring'in 
Nutkuna 
• 

erı n Mana 

LÖnClraya Göre, Bu 
Nutuk Hakikatin 

Tam Bir İtirafıdır 
Londra, 5 (A.A.) - Goering'in nut. 

kunu tefsir eden Times'in diplomatik 
muhabiri, Almanlamı, kendilerini ya. 
şatmalı: için işgal altındaki miil<tlerl 
aç brrakacaklanm bildirmek ve Rnr 
yanın istiUsındaki maksadın Ahnanya. 
nın büyümesi ve genişlemesi olduğunU 
itiraf etmekle Mareşalin bu sefer a
c:;ıkça doğruyu sö:v~cdiiini kaydettik
ten sonra şöyle devam ediyor: 

"Daha harbin başmdanberi diğer bir 
cok Alman şefleri gibi Goering de Al• 
manlar tarafından tatbik edilen haşin 
osulJerl sena et:miş ve evvelce Berli• 
rı:in İngiliz prôpa.gandası mahsulü ol• 
duğumı iddia etliği hadisel9le tefahür 
eylemiştir. 

12 aydanber! Avrııpadan gelen ha. 
bedcr Alınanların işgali aitındaki mem 
teketler halkının elinden sayısız vagon 
i!olaları gıda maddeleri taşıyıp götür
mil3 oldukları hakkında hiç bir şüp
he bırakmamaktadır. Son defa olarak 
Ynnanistanda bazı!annm elinde kalan 
pek az ıeyi de koparıp a!tıu~ bulu• 
r.u;ıorlar. 

Yi~cek maddelerinin çok noksan 
b!duğu orta Polonya bile Alınan ordu'" 
l:ınm beslemek zorunda kaldığı halde 
Almanlar, Polony.ıhlart aç!~ öl. 
rl:ilrmektedirler. 

Bu vesikalar İngilterede neşredilin
Ce Bertin hemen, 1 'Yeni nizamın" her• 
kese ıfo!luk getireceği cevabrnt ver
miştir Şimdi Goering işin doğrusunu 
ağzından kaçmmştır. 

Hariciye Vekilimiz 

Tamamile iyileşti 
Ankara, 5 (TAN) - Harlclyc Veki" 

r Numan Menemencioğlu tamamen iyi• 
le miı ve bu ıabah Hariciye Vek3.1e'" 
tindelö •~leC'fyte me!lgu! olmuştur. l{~n 
di&ne. iki ameliyat yapmı-ş olan pro
f~stsr Sau~rb-ı-uck vann akşam tstan. 
bula ve oradan da Almanyaya hare
ket edecektir 

Faika, gözlerini açarak baktı: 
- Ay. şimdi aparlmantmz mı var? 
Göğsümü ge['"iyorduın: 
- Döşe!i dayah bir apartman 
- Apartmanda bir davet, bi~ ziya-

fet mi var? 
- Hayır f Seninle, ınühim bir mese.t 

le Ponnşaca.ğım, Ucunda para da var. 
Fa!kanın yüzü hemen değişmişti: 
- ParaJr mısın Celil bey? 
- Çingene hesaplan düşünmiyecek 

k•-dar. 
- Mükemmel .. Yasa Celal beyi mevcut on bin kadar amelenin sait-
- Haydi hazırlan.. . hk işleriyle meşgul olmak üzere fab-
Gcnç kadm çabak giyinmişti. Bera- rikalarfn d:ı lstirakiyle bir haı;tane 

ber çıktık, apartmana gittik. Faika a• yaptlmas1. 7 - Yağmur ve sellerden 
partmaru beğenmişti: ·birikerek yukarıdan gelen ve Beykoz 

- Temiz, güzel, dedi. o eski pan- da sık sık tahribat yapan su, çamur 
slyonla kıyas kabul etmez ve kum birikintiled~in denize ekma-

Ali Nafizle tanıştırdım ' ~nnr temin icin ana cadde üzerinde bir 
- Memnun oJdnm, dedi Bey de si• mecranın açılması, 8 - Kazadaki or-

zin gibi bekir mt? · taokulun lise haline getirilmesi. 
- Evet. O da, bn apartmanda otu.. Beykozlular bir kısmmr uzun sene-

C'Uyor. 
- Sizden iyisi yok. 

• ferdenberi tekrarladfklan bu dilekle
rinin bu f!ene yerine getirilm~inin 

teminini rica etmişler ve mebusları
mu. da halka bu husuı:ıta calışacakla
rtnı ~ fld,,.tmiqJerrlir 

Faika biraz içkiye düşkündü: arada 
bir yorgun yorgun esniyordu. Ona 
rakı, konyak. likör, içecek bir şey ik• 
ram etmefiydim. Büfeye bakUm; ya
tım şişe rakı duruy0rdu: 

( Oevamr var) 

RAMAZAN:25 
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Evkıııt 
GUneıt 
Oılle 
Ik indi 

E.z.anf Vaaali 1 Evlcat 
ı2,l5 1.01 Akşam 
6.16 13.02 YaUT 
9,$1 16,17 Imslk 

E:r;ııınf Va.•tf 
12,00 18,45 

1,29 20,lS 
10,36 5,22 

WJG"ONKO PROGRAM 
7,SO Proırt'am 19.3"0 Haberler 

19.45 M.llztk 
20. l S Radyo &"azeteai 
l0.45 Milı'ik 
Zl.QO (Rvin aa;ıtl) 
aı.ıs Müzik 

Kadıköyünde kız lisesi 
Kadrköy fkinci krz ortaokuluna bu 

~ene dok'unınro ~mrf ilSve edilmi.s. 
bu suretle Kadıköyünde kızlar için 
bir li~e tMis olunmu!'jhır. Evvelki pün 
Kadrköyliilerin, mebu~lardan bazr di-
1ek1erde bulunurken, Kadıköyünde df> 
bir lise acılmasT için vi\ki iı;h•klPl"İ 

Maarif Vek<iletince daha evvel tatbik 
sahasına konulmuştur. 

r -, 
Bayram, Önümüzdeki! 

1 

Pazartesi Günüdür ı· 
7.32 Jimnllsti.k 
7.40 Haberler 
1.SS Müzik (Pi.) 

12.30 Proınım 
12.:!IS M6dlıı: (Pi.} 
12.45 Haberler 
13.00 Şıırlı:dar 

ıs.oo Prtılf'am 
18.03 Orkestra 
1&4.S Fasıl be"'1 

21.30 Konutn:ıa 
21.45 Mü:ıik 
2ı.ıcı MW:ik 
22.30 Haberler' 
22.45. Kapanıı-

lstanbul Müftü1Uğünden: Birin· 
cite,rlnln yedinci Çarşamba gU
nii Ramazanı ttırlfin yirmi altıaına ı 
mı.iaad\f olmakla akfamt (Per-' 

1 
şembe gecesi) Leylei Kadir, on 1 
ikinci Pazartesi güntı de bayram İ 

.. : olduğu ilin olunur. i 

Sırbistan 
Üzerinde Uçan 

Tayyareler 
Harlc İle T emas9a 
Ve Eşya Atmıya 

Muvaffak Oldular 
Londra. 5 (A,A.) - Yugoslavyada

ki Alman askeri kumandanlığı tarafın• 
dan neşredilen bir tebliğde düşman 
tayyarelerinin Srrbistan üzerinden u
çarak, halk ile temas etmi.ye çahşttk• 
ları ve bu arada muhtelif şeyler at• 
ttk1.;;n kaydedilmektedir, 
TebUğde bazı bö~geJe:rde tayyare

lerin istikametlerini 'ftayin edebilme
leri için ateş yakddığt ve halkın düş. 
man tayyarelerine bu suretle yarrlım 
ettiği ve mücrimleri haber vermediği 
için misal teşkil edecek cezalar veri· 
ı~ceği il3.ve edilmektedir. 

Londradak.i Yugoslav hükümeti Yu• 
ros!avYada şiddetli misilleme hareket• 
leri yapılmasından korkmaktadır. 

Fransa' da 
Gıdasızhk .. 

İaşe V ~ziyeti Günden 
Güne Vahimleşiyor 
Vichy. 5 (A.A.) - Orta ve Cenup 

Franc:ada hükiim SÜ-ren kurakltk bu 
yıl memleket ia!;csini vahim surette 
ı;üçle!rlirecektir. 5 senedenberi bu de
rece kuraklık olmamı~ttr. CAyırlar ta
mamen ~ararmıstır, Sihiiler pek az 
yiyecek ot bulmakta ve basak tane
leri de yan yarıya boş bulunmakta
drr. 

Cenup!• önemli bir gtda madde•! 
olan domates o kadar azalmıştır ki, 
e:erbest Fro.nsa böltıelerlnde 'bUvük bir 
fabrikaya mensup bir doktor şöyle de
miştir: 

"Gıdastzlık yavaş yavaş eseflerini 
vprmiye ba$hvor. Ek~eriya kadın ve 
erkek fşC'ller fabrikı:ıda makineleri 
hasında veya ~ok:ıkta düsüp kaltvor
la.r. Kimse :ı<;"ltkt.ın i::ilmüyor. Fak<ıt 
ağtr :"1~1r eriyip bitiyor. But?itnkil gı
<ln rejimimiz normrfl mE"vcudiyeti te· 
min için hiç de kfifl değildir, 

Japon ve Amerikan 
Filoları 

(f2F' Baştarafı 1 incıde 
Yeni Gin.e'de harekat 

Sydney, 5 (A.A.) - AvustuTal 
yalılar, Buna'daki Japon üssüne 
giden geçidin önüne gelmişler -
dir. Japonların rica ti o kadar sü
ratlidir ki, bazan tam mi'ınasiyle 
bir firar haline gelmektedir. J a. 
ponlar, külliyetli malzeme terke. 
diyorlar. 

Japonlar, Amerikalıları 
oyalıyorlarmış! 

Tokyo, 5 (A.A.) - "D.N.B.,. Japon 
donanmasının sözcüsü M. Hiraide 
''Cephe askert haftası., münasebetJ)'le 
yaptığı demeçte, Amerikalıların ha
yallerinin Doğu Asyadaki İngiliz İm
paratorluğuna tevarüs etmek olduğu
nu söylemiştir. 

Bunun içindir ki, Amerikalılar, inat 
ve ısrarla. bu çevrede şimdiye ka
dar cidd! mağlllblyete uğramış bu
lunmalarrn.a rağmen Salamon adala
rına karş.t inat ve ısC'arla harekete 
devam etmektedirler. Şimdilik bura
da cereyan eden çarpışmaların tafsi
ıatmı vermek mümkün değildir. 

M, Hiraide, bu adalardaki Ameri
kan askerlerinin, kendilerine malzeme 
ve iaşe maddeleri gönderilen birer 
mevkuttan bnşka bir şey olmadıkla
rını söyledikten sonra, Japon strate
jisinin. her gün daha çok düşman 
kuvveti çekmek maksadiyle bu olay
dan istifade etmek noktasında temer
küz ettii?'ini anlatmış, Japonyantn bu 
müsait fırsatı ortadan kaldınnrya şim 
dilik savaşmadığını, fakat dilttnan 
kuvvetleri kolay birer av olmak va
zifelerini tamamladıktan sonra geri 
kalanlarm yok edileceklerini ilA.ve et
ml:ıtir. -----o-----
Rumenlerle 

Anlaşması 

Takas 

Yapddı 
Ankara, 5 (TAN) Türkiye ile 

Romanya arasında ilri mühim ve hu
susi takaı mukavele9i imza edilmi3-' 
tir. Bu mukavelelerin birincisine c5rc 
Romanya 8 milyon Türk liraıt kıyme .. 
tinde pamuk ve diier eıya. mukabilin
de Türkiyeye makine yajı ve petrol 
satacaktır İkinci mukavelede takriben 
2 milyon lirahk ve gene 'Pamuk ve di• 
ğer maddc!-er mukabi1inde Romanya· 
dan S bin ton sellüloz siparit edile
cektir. Bu suretle İzmit klıfıt fabritı 
kasrn1n faaliyeti lru..-vetlendiC'ilmis nla• 
caktıC'. Bu mukavell"]erin ifasma der• 
hal baelana.cek ve malJır mütekabflen 
bu senenin sonuna kadar teslim cdHmis 
~hcaktıı; 

Bu sabahki n1erasim saat JO da 
Sultanahmet meydanmda başJtyacak
tır. Tam saat onda bir batarya 21 
pare top atacaktır. Bundan sonra bir 
dakika ihtiram si.ikUtu yapılRcak ve 
kıtalar Taksime doğru gidPCeklerdir. 
Alay Köprüden geçerken vapur dü
dükleri tarafından selamlanacakttr. 

Taksim meyda11tnda yapılacak me
rasime bayrak çekme töreni ne baş
hyacaktır. Abideye çelenkler konduk
tan sonra iki nutuk söylenecek ve bu
günün manası belirtilı?Cektir. Askeri 
kıtalar ve okul talebesi ile izciler, di-

Halkevlerinde de yapılacak toplan
tılarda milU piyesler gösterilecektir. 
Beşiktaş Ha1kevinde tantnmış tarih 
öğretmeni Niuzaffer German "milli 
mücadele ve 11eticeleri,, adh bir kon
ferans verecektir. Ar kolu gitara ve 
mandolin konseri verecek, bunu "Sa
adet perdesi,, piyesi takip edecektir. 
Diller Halkevlerinde de törenler ya
ptlaıcaktır. 

Sarıyer ve Büyükderede 
Sarıyer ve Büyükdere halkı me

buslarrmtzdan hayat pahaltlığma ve 
l!eçim darhğına çare bulunmasını ve 
vurgunculukla daha şiddetli mücade
le edilmesfni, zarurt ihtiyaç rnadde -
!eri fiyatlarnın alabildiğine yüksel
mesinin önüne geçilmesini isf.emişler
dlr, Burada kömür ticaretiyle meşgu1 
bazı b3:yiler de kendllerine kömür 
verilme~inin halka faydalar temin e
rteceı!ini söylemişlerdir, 

Zeytinyağı ve Pirinç 
Fiyatlarr İçin Tetkikler 

V cd~ Dün Bu iki Gıda Maddesinde 
Görülerı Pnhallllk İle Meşgul Oldu 

Piya~amrza üc gün içinde dört bin ı edemedikleri için, Belediye tarafm
çuval pirinç getirilmiş. perakende o- dan l\filli Korunma mahkemesine ve
larak 167 kuru·ştan satılmak üzere ı rilmislC'rdlr 
toptan 142 kurusa verilmişti. Halbu- Zeytinyağı fiyatları 
kı bu pırıncın bazı yerlerde 190 ku-
ruşa ~attldığı görülmüş. Vali bu işin Va_li zeytinyağ meselesini de ince
incelenmesini ve piyı:ısada ,ızeniş tet- letmış. neticede istihsal bölge1erinde
kikler yapılarak gerek zeytinyağ ve k~ n_y~t1arla şehrtm_izdeki fiyatların 
gerek: pirinç fiyatlarında göti.ilen yük- bır~ırıne denk oldugunu anlamışttr, 
sekliklerin sebebini bildiren tapor ha- Vah. mevcut fl~etlar~ :esbjt ettirmiş 
zrrla11masmı Belediye teftiş heyeti v.e Ayvabk.ta, dııter ıstıhsal bölgele
reisi Necati Çillere bildirmiştir. Be- rı~d~ tahkıkat yaphrmıya karar ver
lediye teftiş heyeti şehrimizde Trak- mıştır.Satışı serbest olmıyan ha.zı za
yadan Salih Balaban tarafından çel- hjre ve hububattan Trak vapurile ktrk 
tik getirildiğini, bunlartn bir kuruş a~h ton mal J!,'etirilıni~tir. Bu mallarm 
verilerek pirince tahvil edildiğini ve pıyasada sattlıp satrlamryacağı hak
pazanfa toptancılık yapan Beytullah kı~da tereddüt o1duğu için, Toprak 
Çalkaya ve İlya Mayısoğluna 180 ln:ı- Otısi bu meseleyi Ticaret Vekilliğin-

.. . . den somı1ıı;;:tnr 
ruştan dükkd.na teslım şarhyle satıl- • • 
dığtın, ayni pirinclerin Etibanka va- Şeker vazıyetı 
pura teslim edilerek 190 kuruştan ve- Bakkallarda yine şeker bulunma-
rildlğini tesbit etmlştir. Vatln1n em- mıya baılamuttr, Şeker .ılrketlnln l!IOO 
riyle Belediye teftiş heyeti taraCından e"iin1erP kada.r toptancılara şeker ver
sor~ya çekilen İlya, Beytullah ve diği. fakat bunların şeker]eri helva
Salih, makul sebeplerle bu farkı izah cılara. çikolata ve ı:;ekerlemecilere 

Çekmece ile Ha
dımköyü Arasında 
~ Bastarafı 1 incide 

H aydarpaşadan Ankaraya 
tren hareket etti 

Geyve ile Doğançay arasında 
yağmur yüzünden bozulan demir 
vol kısmı tamir edilmiş oldııi!un 
dan Havdarpasadan diin ak~am 
saa.t 23,30 da bir tren hareket et 
miştir 

Köylerdeki tahribat 
Pazar günü öğleye doğru kesilen 

yağmur, evvelki gecf> sRbaha kRrşı 
tekrar başl;:ımlş ve rHin ögleye kadar 
fasılalarla devam etmiştir. 
Yağmurun tahribatı hakkmda ci

var kazalardan gelen haberler, muh
telif mtntakalarda bir miktar tahribat 
vı1kua geldiğini gösteriyor, Bircok 
köy1eri su bastığı fcin. buralarda ir
tibat ancak atların sırttnda su1ar1 ~~
mek suretiyle temin edilebilmiştir, 

Beykozda bu?hane civarmdaki Ri
va deresi sahillerinde yı~tlı bulunan 
kesilmiş odunlar ta.şan dere sulariyle 
denb:e sürüklenmistir. Köylerde pa
tates tarlalart yüzde 85 hasara uğra
mıştrr. Deresekl ve Akbaba köyle
rindeki sebze bahceleri de bozulmus 
ve çok zarar görmü$tür. Delli köyü 
sular altında ka1mılf, fakat Beykoz 
jandarması köyil derhal boşaltmıştrr. 

Sehi; dahilinde de birçok telefon ve 
telgraf hatlarının bozulduğu anlaşıl

maktadtr. ---------
Stalin'in Sözleri 

t:lf? Baştarafı 1 incide 
yard1mı genişletmek ve ıslah et
mek için müttefikler, taahhlitle
rini vakti zamanında ve tamami
le yerine getirmelidirler. 
Rusyanın mukavemeti, Alman 

yanın ve diğer herhangi müteca_ 
viz milletin kabiliyetinden yük • 
sek olacaktır.,, 

Amerikan gazetelerinde 
Nevyork, 5 (A. A.) - Amerikan 

basmı muha?Tirlert. Staıtn•in ikinci 
cephe hakkında bir Amerikan ajansı 
muhabirine hitap eden mektubunu 
anlayışla mütalaa etmekte, fakat bun 
tan:lan pek azf fngilit ve Amerikan 
strateji mütehasınslartnt teşvike mey
yal g~rünmektedlr. Çllnkil umumi 
kanaat, son ve katf karar vertnenin 
onlara ait olduğu merkezinde bulu· 
nuyor. 

New·York Herald ezcOmle diyor ki: 
"Ruslar. kendilerine nazarı 'dikkati 

"alil' .zörünen hAdh::eleri kabil oldu
~ kadar basit şekilde gösterm!ye 
kuvvetle meyyaldirler, İkinci cephe 
işinde de bu izah açıkça anla:;ıl:ıyor. 

·SOVYET TEBliGi 
«:lif' Baştarafı 1 incide 

dir. Başka kesimlerde düşman ta 
arruzları püskürtülmüştür. Sta • 
lingrat şimal batısında bir kesim 
de kuvvetlerimiz Almanları mev 
zilerinden dışarı atmışlardır, 

Mozdok çevresinde Alman tank 
!arı tarafından yapılan hücum . 
!ar püskürtülmüş, 6 tank tahrip 
olunmuş, bir Alman bölüğü imha 
edilmiş ve Almanların geçit isti. 
kametindeki baskınları ortadan 
kaldırılm~ır. 

Yeni Rus taarruzları 
Moskova, 5 (A.A.) - Timoçen 

konun takviye edilmiş kuvvetle· 
ri Stalingradın üç kesiminde ta
arruza geçmişler ve Alınanların 
şehre karşı yaptığı hücumları 
püskürtmeğe devam etmekte bu
lunmuslardır. 

Mozdok bölgesinde 
Moskova:- 5 (A.A.) - Mozdok 

bölgesinde Almanlar biribirini sü 
ratle takip eden bir srra taarruz. 
!arda bulunmaktadırlar. Bu taar. 
ruzlarda Almanlar sayıları on ile 
otuz arasında değişen tankların 
himayesinde bazan bir tabur mev 
cudunu bulan gruplar kullanmak 
tadırlar. 

Grozrü petrol kuyuları istikametin
de yapılan Alman taarruzu son had
dini bulmuştur. Bir nahiyenin sokak
larında o.imdi çarpışmalar olmakta -
drr. • Moskova, 5 (A. A.) - Krasnaya 
Zvozda gazetesinin b!ldirdi~lne &öre, 
VOTonej Coet>hesinde Sovyet bomba u
r;aklart.. lase ve cephnne taşıyan bir
cok. Alman trenini tahrip etmislerd.ir. 

Çekyada İdamlar 
Berne, 5 (A.A.) - Prague'dan ha• 

her verildiğine göre, 10 Çek; vatana i• 
hanı:t suçundan idama mahkfim edil• 
miştlr. 

Stalin, ikinci cepheye dalma birinci 
deMcede ehemmiyet vermiştir. Karar 
verilmesi icap eden bir mesele varsa 
o da ikinci cephenin ne zaman açıla
cağmı tayin etmektir. Bu zaman, h~ .. 
diselerin nev'i baknnrndan halktn taz .. 
ylkl ile tayin edilemez. Halktn yapa· 
bileceği şey, bir an evvel harekete ge. 
çilmesine intizar ettiğini açtkça gös
termektir.,, 

New-York Tlmes gaı-etest, M. Roo
~evelt1in de katiyet1e beyan ettlli gi
bi, İn«Uiz - Amerikan stratejisi he
definin kabil olduğu kodor erk<>n ta
arrıua geçmek olduğunu hatırlatıyor. 

Avrupadan getirilip de Trakya hu
dudunda beklenmekte olan 800 vagon 
ithalat eşyasının bu sayede pek kısa 
bir zamanda memleketimize .,etiriJ
mesi temin edilmiş olacaktrr. "" 
Diğer taraftan, Ahırkapıdaki bazı 

binelart antrepo haline getirmek fs
tiyen Devlet Demiryollart, diğer Ve
kAletlerle olan muameleleri ikmal e
den;ıediği için, bu binalardan henüz 
istifade edilemiyecektir. Bu maksatla 
Ah1rkapıda yapılmış olan tren hattın
dan şimdilik burada yüklü vagonları 
cekm~k suretiyle istifade edilebile
cektir. 

----<>---
LcisHk Tevziatı Bu 

Başllyor Hafta 
Şehrimizdeki taksi otomobillerine 

yapllacak olan 1§.stik tevziatı hazır
hklarr Ticaret Ofisi Umum Müdür
lüğü tarafmdan tahıamlanmısbr Tev
ziata bu ha/ta içinde başla~ac;ktrr. 

Evvelce de yazdtğtmız gibi, bu -par
ti bir müddet evvel emniyet altıncı 
şube müdürü Kemal Aygün'ün' baş
kanlığında şoförlerden ve iase me
murlarından müteşekkil komisyon ta
rafmdan tesbit edilmiş olan liste esas 
tutularak dağıttlacaktrr. 

Altı.n Fiyatları 
Dün bir alttn otuz üc llradan ve bir 

ıtrAm kül("e 4fi2 ktırustan ~attlm~tır. 

sattıkları anlaşılmışhr. Bazt tAcirle
rin de şeker stoku yapmıya hıaşladtk:
ları anlaş1lmıştır. Vali, bu Vaziyet 
karştstnda durumu bakkallar cemiye
tinden ı;ormuştur. 

Hayat pahalılığı 
Ticaret Odası 1938 senesinin orta

lama bir ayhğmm yaşama şartlarına 
göre, haztrladıjt1 bir endeksi bugün
kü yaşama şartlarının 1938 senesine 
nazaran yilzde iki yüz elli nlsbetinde 
pahahlastt~ını tPsbit etmi$tlr. 

Şirketi Ha11riyenin iyi 
bir kararı 

Şirketi Hayriye İdaresi, memurları
na iki defa maaş zammı yaptıktan 
baı::ka. bir de .11tcak yemek tevziinıe 

başlamıştır. Ayrtca dün verilen ~nl 
bir kararla her memura iki kilo şeker 
daitıtılacaktır. 

Papa Yeni Kurulacak 
Dünya lle Meşgul 
~ Baştarafı 1 inrid• 

Tahmin edildiğine göre, M. Tay
tor'un Londraya seyahati Papanın h~
IA Vaşlngtonda tetkik edilmekte bu
lunduğu sanılan Atlantik beyannan1e
~inin pratik sahada t~tbikine müteal
lik projeye karşı hususi bir alilka iz
har ettiğini göstermektedir. Bundan 
rnaada Papalık makamı yüksek ideal
ler gUden ve fakat pratik sahada tat
bikleri bakımmdan müphemiyet mu
hafaza eden paktların ıayıf mahiyet
lerini pek iyi takdir etmektedir. Bu
nun içindir ki, Atlantik beyanname
~inin tatbikine müteallik proje ve 
müstakbel sulh hakkında mi.ittefikle
rin görüşünü mufassal bir surette an
lamayt 12 inci Pie'nin büyük bir mem 
nuniyetle istemiş olacağına şüphe e
dilmemektedir. 

M. TaylOC''un Londrada ne kadar 
kalacağı henüz katt olarak bilinme
mektedir. Fakat kendisinin İngiliz hü
kümeti şefleriyle ve Amerika Büyük 
Elçisiyle görüşmelerde bulunacağı tah 
min f'dilmcktedlr. 

Henry Ford"un sulhe 
dair düşünceleri 

Dearborn - Michigan, 5 (A.A,)
R.euter'in husuı:ıt muhabiri bildiriyor: 

Pazar gUnü, Henry Ford ile görüş
tUm. Harpten nefret eden insansever 
Ford, dünyanın en bi.iyük otomobil 
yapıcıs1 Ford, bugün '7'9 yaşında iken, 
dünyanın en bilyilk bombardnnan u
ça,i?ı 1abrikasınln başındadır. 

Henry Ford ile harpten ve sulhten 
konuştuk. Ford dedi ki: 

"İnsanlar. daima harbi fazla düşün
müşler, fakat sulhla lüzumu kadar 
meşgul olmamışlardır. Bundan dolayı 
da, insanlar, daima her harpten son
ra biraz dRha kederli, biraz daha mü
tevl'kkil ve biraz daha fakir btr hale 
~elmişlerdir. Bu sefer, başka türlü 
bir sulh elde etmemiz tAzımdtr. Bu 
sulh, alman derslere ve tecrübelere 
dayanmalıdrr. tlmit ederim kl, harp 
sonrası devresinde, bütün •milletler. 
muhtemel olarak bir bütan dünya fe
derasyonuna katılacak]ardır. Şimdi
lik ise, hepimiz askeriz. Ben, bana 
vapılmasi söyleneni yapıyorum ve va
dfeml, hepiınlz!n yapması gerektiği 
~lbl, en ufak gaYTeti dahi llımal et
meden yapıyorum.,, 

- Bu bfletfe Sirkeciye döne-

l mezsrnfz, diyor. Burada inip ye- ! 
ni bir bir bilet datıa alacakaınrz. f. 

:• Aa~si takdirde 28 kuı-uı para ee- ı 
zası verirsiniz, ı 

ı - Neden? Arada flyat farkı mı 
var? 

- Hayır, fiyat farkı yo.k. Fa• 
kat uaul böyle .• , 

Bir usul ki fazla mukavva sar
fedilmesi bakırnından bugUnün 
şartlarına muhallftlr. Fızla lı g!S• 
rUlmesl bakımindan memur lçln 
zararlıdır, Lüzumsuz yere Tetas
yonlarda binip inmek baktmın

dan, bir defada bflet almak mtiln 
kün iken tkl defa gl,e önQnde 
beklemek bakımından hafk (9ln 
zararlıdır, Fakat değİ,tTrilmez. U· 
sruldür, 

Bu yanlış usuller! deölştlrmek. 

hem de hemen değişttrmek IAzim- f 
dır. fşte, masrafta, vakltte, fn· 
sanda, hü13sa her şeyde tasarruf 
etmek vaziyetindeyiz, '--· .. , .. ,,,,,,, .. , ,,,,./ 

Karnesi% 
Ekmek Meselesi 
Emir Gelmezse Yarın 

Ekmek Yol 
Belediye sınırları dışında kalan yer• 

terin ekmek ihtiyactnın ne suretle te
min edilebileceği hakkrnda h•nüz An
karaden emir gelmemiştir. Valinin 
emrlyle bu gibi yerlere üç ırtın lcln 
un verilmiştir. Buııün akşama kadar 
Ankaradan emlr ~~lm•dlği takdirde, 
yarm sehir dLı:;!nd~ki kaza veya na
hiyelerdeki halk yine ekmeksiz kala
caktır. 

Konyada ekmek vaziyet.. ~ 
Konya, (TAN) - Ekmek burada 

tekrar karne ile satılmıya başlanm1ş .. 
tır. Bu teÇlbir frrınlardakl i?.d!.hatnın 
önünü almtştır, 16 kuruşa sattlan 600 
gramlık ekmek ıimdi 21,5 kuru~a çik
mı tır. Belediye yaptığı buğdııy mn
bayaasında ekmeği daha ucuza ma
lotmck imk5ruru bulamamistrr. 

ıt;i'r Baştarafı 1 incid•• 
birçok blokhavzlaı·ı ve muharebe n1CV 

zilerini tahrip etmişlerdir. Ht1va kuv
vetlerimiz düşman blokhavzJarına, kt .. 
ta ve tank topluluklarına karşı taar .. 
ruzl::ırına devam etmişlerdir. 

Finlanda körfeıinde bir mayin ta
rayıcı gemisi bombalartmızla has:.:ıra 

uı?rnhlıntştrr. Sovyetler Birlij!in~ kar
şı yapılan mücadelede Alman b~rp 
filosu Karadenizde sert bot1ariy1e Ey
h~ılde hepsi 42 bin tonluk 24 gemi 
batrrm1şlardır. Baltık denizinde ise 
düşmanın bir mayin gemisiy1e bir de
nizaltısı battrı1mışbr, Ayni milddet i
cindc hava kuvvetlerimiz Karadeniz
de, Volga üzerinde ve Ladoga g61Un
de il ticaret ı;emlsl batırmışlar ve 26 
gemi ile seyyar bir havuzu ha.<ıara uğ
ratmr.;;lardrr. Sovyet harp filosunun 
kayrpları bir gambot, bir torpido, bir 
mayin gemisi ve bir sahil muhafaza 
gemisidir. İki mayin gemisiyle, 3 
gambot ve 4 sahil muhafaza. gemisi 
hasara u~ratılmışttr. 

Don üzerinde yapılan muharebe
lerde bir tank koluna kumanda eden 
General Froiherr Von Langermann 
und Erlencanp 3 İlkteşrinde ileri hat .. 
!arda maktul dOsmilş!ür. Onunla bir• 
likte ve onun yanında Avnıpanm 

hUrrlyeti için yapılan mücadelede bfr 
Macar tümc-ninln kotnutaru olan At .. 
b•Y Naey de 6lm0ştlir. 

Tuapse'ye doğrn , 
Ankara, 5 (Radyo Gazetesi) - Alo 

man kuvvetlerinin Novorosisk bölıe
sinde ve bu şehrin 125 kilometre ce• 
nubuna bulunan Tuapse'yc doira iki 
koldan taarruza geçtikleri ve tleC'ledik
leri bildiri!mektedir. Bu kollardan bi• 
r1 Novorosisk'in cenubundan, d.iieri de 
Tuapse't5n dotusundatt eeire doıl'T\1 
ilerlemektedir. 

H elsinki bombalandı 
Hels!nki, 5 (A.A.) - Son Z4 ıaat 

ı:arfmda Kareli cephesinin muht~lif 
noktalannda karşıhklı ve ıidd<tli bir 
faaliyet kaydedilmiştir. Kronştadt ka• 
t~si topçusu, Fin sahil.ini bomba]am111 

siviıtere ait binalara gayet hafif ba
sarlar vermiştir Sovyet tayyarelerf 
miltt"addlt şehirlere bombalar atmışlar 
ıore Helsinkiye de birkaç bomba bırakıı 
mu~: hafü hasarlara eebep olmaşle11 
dır. 1 Rus tayyaresi denize diisüC'ii?. 
müştür. =--------Foro, harbin bugünkü durumunu 

münakasa etmek !atemeınlş ve kafi Akdenizde Baurılan Geınileı 
derecede malOmatı bulunmadığr için, 
muhasamatın ne kadar süreceği hak
kında fikrini de bildirtnemlştlr. Hil
lerin ismi geçince Ford'un yüzünde 
iı::tikrah tsmiza:z:lart belinnfstfr, 

Henry Ford, h::ı.rpt~n sonra havat'ı-

Londra, 5 (A.A.) - Amirallik ılı.iı 
resi düşmanın 2 malzeme gemistnit 
Akdenizde battrıldığmı, 3 üncü bir reı 
minin de batırılauş olması mubtemeı 
.. , .. ,.~~ ..... ı..;1.ı1 .. 1 ........ 

11lm büyük gPlişmrlt"re mazhar ola- terinin milletl~rl birbirlerıne dAh~ ıı· 
l"a~1nı söylemiş ve demiştir ki: vade yaklastrracağtnı düşünerek mel( 

"İstikbalde havacılığın bu aelllJ]le- nun oluyorum 
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St Hngrat Ne 

Zaman Düşecek? 
Yazan: M. ANTEN 

S talingrat cehenneminde harp azal• 
mıyan bir §İddetle devam et

mektedir. Reuter'~n askeri muhabiri-
1e göre: Stallngrat muharebesi kat'i 
safhasına gırmi:ıtir, Sta!ingradrn mu
k.ı:ıdderatt muallaktadır. 

Moskovadan gelen haberler, Sovyet" 
lcrin Stalingradı her ne pahasına olur• 
;a olsun müdafaaya, hiç değilse bu 
ıehnn mukavemetini mümkün olduğu 
tadar fazla uzatmıya sevkeden hayati 
ıehcpleri şu suretle belirtmektedir. 

Stalingrat düsecek olursa: : 
e Kafkasyadaki Sovyet kuvvetleri 

tecdt edi!ecek ve bu kuvvetlerin Groz• 
ıi petro'!ı mrntakasmı ve Tuapse ltma. 
~mı müdafaa etmeleri güçleşecektir. 

e Astrakan ve bütün aşağı Volga
m Almımlann kontrolü altına geç.o 
ınesl kolaylaşacak, Rusyanm BakU ile 
ien"z ve nehir münakaleleri kesilecek 
re bunun neticesi olarak BakU petrol• 
erini ve İran tariki ile gelen müttefik 
1ardmılann1 ı;otı: d:ıha uzun ve güç o
lan Türkistan yohı ile göndermek za
rureti hasıl olacaktır. Hatta bu yol bi
c Volga kıyılarında kurulacak hava 
rıeydanlarından k::ılkacak Alman tay. 
rarelerinin tehd"di altına girecektir. 

• Alman!ar ellerine ı:eçirdikleri bu 
jehri orıta Volgaya karşı yapacakları 
aarruz için bir hareket üssü olarak 
rullanacaklar, ayni zamanda MoAsko
vayı arkadan tehdit etmek imkarunı 
bulacaklardır 
llazı askerl mütchassıslarm mütale· 

ılar:ma göre Alm:mlar Staiingradı at· 
hl:tan sonra, kıs gelmeden evve!, Le. 
aingradı da zaptedecckler ve müttew 
iklerin cenup yolu gibi şimal yardım 
1olunu da keserek Rusyayı tamanllyle 
ecrit edeceklerdir. 

Ayni askeri mütehassısların bir haf· 
a içinde zapted!leceiini haber verdik.. 
erı Stalingradm daha ne kadar zaman 
nukavemet edeceği hakkında -askeri 
htisasımız olmadığı i~n. bir şey söy. 
emek sallihlyelini kendimizde bulmu• 
voruz. Yalnız, on beı aydanber~ dcv'.':111 
~den A!man - Sovyct harbinın g~s
erdiği inkişaflara, ktzılordunu~ .duş
-r.anlarırun bıle takdir ve hayrctın~.k~ 
tanan mukavemetine ve Sovyet re3ımı• 
:ıin uğlamlığma, Sovyet yüksek .~
mandanbğınm mesafe unsurundan ısti
fade ederek geniş toprakları feda et.. 
ınekle beraber en esaslı noktalan .soe 

kadar müdafaa etmek ııuretnle nuna .. ak 1 "u manı yıpratmak ve onun mun a e 
hatlarını uz, tmaktan ibaret olan st:a
Lejisine Sovye hlılrilmeinin en fena ın
l ınalle;i de hes p ederek !üzumlu ted• 
b rleri vaktinde almış olmasına ve en 
nıhayet Alm<ınların hesap ve tahmin• 
!erinde çok defa yantlmış olmalarına 
istinat ederek bazı mülahazalarda bu
lunabiliriz: 

• Stalingrat düşmiyebilir. Yahut 
bır kaç hafta daha mukavemet ederek 
A!manlann kıştan evvel başka istika· 
metlerde yeni ıtaarruz hamleleri yapı. 
tnalanna imkan bırakmaz. 

• Stalingrat önümüzdeki günlerde 
cfüsse dahi, Voronej mukavemeti ve bir 
ncu Stalingradm kapılarına kadar da• 
yanını& olan Mareşal Bock ordulannrn 
sol cenahlarına yapılmakta olan kızıl 
orda taar:nız~n: devam ettiği müd
detçe bu kesim<kki Almn orduları ııer 
bcst kalamazlar. 

'• :Almanlar. bütün toprak kazanç. 
!arma rağmen.' kızılorduyu bir muka. 
\'emet "'f: taarruz unsuru olarak orta• 
dan lrald.trmaktan ibaret olan esas he
deflerine ~rnmamı§lardır. Bu sene 1 
geçen 11eneki kadar büyük kayıplar 
vermiyen kızılordu, insan, malzeme ve 
ham madde ibti,.atlanna ve Ura~ sa• 
nayi merke2:lerine dayanarak, mütte
fikler carpte ilrinci cepheyj açıncaya 
kadar, muka9Cmci gösterecek vazi
yettedir. 

• Almanların, Sovyetlerin şimal 
yardım yolunu kesebileceklerini zan
nettirecek sebep yoktur. Bi18kis Alman 
lar Lenlngradı kıştan evvel zaptede• 
medikleri takdirde, bu cephede harbin 
bütün ağulığı omuzlarına yüklenmiş 
o~an Finlandanm ayrı bir sulh yape 
ması ihtimali çoğalacak ve bunun ne
ticesi şimal yardım yolu -Finlandanm 
şimal limanlarında ve üslerin~e~i Al
man deniz ve hava kuvvetler~run ç0ı;ı 
\ilmiye mecbUT olmaları dola~siyle
laha bUyilk bir emniyet altına gırecek• 

tir. ·1 . d s -• Cenup yoıunun kesı mesı ~ o 
yetlcr için büyiik bir darbe teş~ıl ~twı 
miyecektir. Çünkü, kış mevsımlnın 
yaklaşması dolayısiyle Sovyetler, d0t 
nacak olan Volgadan esasen dört beş 
ay fstifude edemiyeceklerdir. Bun~ 
mukabil Sovyetlerin Ural bölgesindckı 
petrol istihsallltı sekiz dokuz milyon 
tonu bulmuştur, Buna ihtiyat!arı da 
ilave etmek lazımdır. Çok geniş ha. 
rekata müsait olmıyan k~ mevsimin
de petrol sarfiyatının nlııbeten az o• 
lacr.ğmı da ııöz önünde bulundurmak 
kap eder. Diier cihetten, müttefikle
rin cenup yolu ile gönderdikleri harp 
malzemcsinın mühim bir kısmı süratle 
rr..erkez bölgeslne ıönderilmeııe bile, 
bunlar Kafkasyanın müdafaası için 
kullanılacaktır. Ve bu müdafaaya, ih
tiyaç hasıl olurııa, İngiliz ve Amerik~n 
kuvvetlerinin de fiili bir mrette 1r 
tırak edecekleri muhakkak sayılmak
tadır. 

WillkieninBeganafı Ve Halkın Ahm Kabiliyeti 
S. Rus yanın Vaziyeti Kolaylaştırılamaz mı? 

Şekerde Olduğu Gibi, Bütün Gıda 
Maddelerine Azami Fiyat Koyarak 
Satiş Serbestisi Muhafaza Edilen 
Bir Formül Tatbik Edilemez mi? 

Bu Beyanat, Rusyadaki Durumun Tam Bir İfadesi Değildir.' 
Rusyanm, Kendi Vaziyetini Çok Fena Göstererek 
Düşmanın Manevi Kuvvetini Yükseltmekten Daha Ziyade 
Korktuğu Şey, ikinci C ephenin Bir Türlü Açılamamasıdır Gıda ve ihtiyaç r -YAZAN:-"\ 

. 1 
yetli bir makam, 
mesela pirinç, buf• 
day, bakla, fasu~ya; Mr· Wıllkie:nin beyanatı müfrit 

Mihver dostlarına yeni bir 
propazanda zemıni temin etti Bıı be• 
yımatr hakikatın tam blr ifadesi ola• 
rak kabul etmek için insanrn, ya mil
letler arasındaki siyaset oyunları hak 
kında pek bilgisiz veya bunu bir pro• 
J>aganda zemini olarak kul!anmak i• 
cin okuyucuyu pek idraksiz olarak 
tanımast lazım gelir. Eğer M. Will• 
kie'nin beyanatı Rusyadaki durumun 
tam bir ifadesi olmuş olsaydı, bu be· 
yanatr Willkie'nin bütün Mihver hal• 
kının kulaklarma gidecek bir şekilde 
alt'ni ve pervasız bir liııanla deği~. 
bilakis Amerik;ıya avdetinde gayet 
mahrem bir surette yalnız Reis Roo
sevelt'e ve askeri şeflere yapması lj
zım gelmez miydi? 

Çünkü bu bir beyanat değil, Rus· 
7anın dahili ve askeri vaziyeti hak• 
kında düşmana tam bir ifşaattır. 

Rusyanm, kendi kuvvet ve kudreti 
hakkında böyle bir ifşaatta bulunan 
bir mümessili Rusyaya karşı ihanetle 
itham ederek hemen hudut har;cine 
sevk ve beyanatmT cerh ve iptal (:de
cek çarelere teşebbüs etmesi icap et
mez miydi? 

* Halbuki bu be~anat, . va:iyetten 
aulaşı!ıyor ki Rus ıdarı ve as

keri ııeflerirun tazyik ve tesirleriyle 
yapılmı~trr. Bu, cenup cephesinde 
Alman taarruzu ve Rus sevkülceyşi 
ricati başlamış olduiu zamanlarda 
bütün Rus gazetelerinin ağız birlitiY• 
le Rusyanrn askeri vaziyetini çok kö· 
tü göstermek için tutturmuş oldukla
rı şikayetin, bu ~fer Willkie'nin li. 
saniy!e devamından başka bir ,ey 
değildir. Şüphesiz ki, Rusyada vazi
yetin mükemmel olduğunu kimse id• 
dia edemez. 

Evet, Rusyada yiyecek ve yakacak 
sıkıntısı vardır. Rusyada malzeme 
s1kıntsı vardtr. Fakat yuksek bir ga• 
ye uğrunda silaha sarılmış bir millet 
için böyle şeylere katlanmak gerek• 

tir. 
Rusyanın, kendi vaziyetini çok fe-

na göstererek düşmanının manevi 
kuvvetini yükseltmekten daha ziy:ıde 
korktuğu şey ikınci cephenln bir tür• 
Iü açılmaması keyfiyetidir. Çünkü, 
katlanmakta devam ettiği takdirde, 
n'hayet bir gün, kendisine nisbeten 
harbin bütün ağırlığına ve zayiatına 
pek az fedakarlıkla Atalip vaziyetinde 
kalmış olan müttefikler sırasına, bi

maddeleri satı
-şmm ııerbest bırakı~. 

masından sonra fiyat
lar kara borsanın •ev• 
velce koyduğu~ ra
kamları kat kat aştı. 

lsAID KESLER j 
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mercimek; zeytinyai 
vesaire gib birini
ci derecedeki cıda 

Bir kısım tadrler, serbest bırakma 
t::ıbirini başıboş bırakılma manasrna al. 
dı!ar. Kontrolsüz buldukları piyasayı 

cflr.dikleri gibi idare etmiye başladı
in. 

Ba~ta pirinç ve yai olmak üzere bü· 
fan gıda madde!erı alabildiğine yük .. 
seidi Öyle ki dün dönüp de yüzunc 
bakıimayan kuru bakla -hem de kurt• 
lusu- 60 kuruş fiyat aldı 

!ki sene evvel kilosunu 9 kuruşa aı
mıya naz!andtğtmu:, çoğumuzun ta
dını değil, ismini bile bilmedi&;imiz 
böğı ülce bile 65 - 70 kuruşa satılmı
ya başlanıldı. Kuş yemi olarak kulla• 
nılan kum darıyı bakallar pirine; niye. 
tine satıyorlar. Garibi şu ki 160 - 180 
lcuru~a pirinç alabilmek imkanını bu• 
lamıyan mahdut gelir!i vatandaş -ki 
bunlar memur ve emekli sınıfı ile ay• 
lık ve gündelik ile çalışan isc;i ve mti!r 
tahdem sınıfıdır_ bu hayvan yemini 
alıp bin bir uğraşma ve didinmeden 
~onra ekmeğine kank yapm1ya başla• 
dı. Su vakıa mahdut gelirli vatanda
şın ırıda maddelerini tedarikte ne ka
dar güçlüie düştüğünü bütün açıklığı 
ile isbat eder. 

maddeleri içın azami bir fiyat tayin ve 
bu malların konulan fiyattan daha yük 
sek bir fiyatla alınıp satı!amıyacağmı 
ılan etmelidir. Ancak, azami fiyat mliıı. 
tahsili memnun bırakacak, onun zara• 
•ını mucip olmıyacak bir ,ekilde tesbit 
edilmelidir. MaJiyetinden aşağı veya 
başa baş bir fiyat alınırsa buhran ya• 

~n~ • 
Dediğimiz şekilde bir a:ı:ami fiyat 

tc.,bıti takdirinde tüccar, fiyat yükselr 
mr.k imkanını kaybetmiş olur. Azanıi 
fıyat mü-;tahsilin menfaati göz öm 
nilnde tutularak konulacağı ic;in mür 
tahsil malını saklamaz, tacir de ıebepe 
sız yere fiyat yükselterek mal kapat. 
maz ve piyasada dilediği gibi peren• 
de atmaz. 

Tekrar edelim ki serbest bırakmak 
demek, başıboş bırakmak demek de
gildir. Tücrar, gemi azıya almış~ır. 
Bu gemi biraz kasmak lazımdır. Bıze 
bu ımkanx da azami fiyat tesbiti nrc
cektir. O za.ınan alakadar memurlar 
fiya~!arr ve binnetice piyasayı kontrol 
imkanını bulacaklardrr: 

* * F ilvaki azami fiyat koymanın ser• 

Sovyet Rusyada yaptığı gezinti esnasında Rusyanın vazi;\·eti hak
kında söylediği beyenat muhtelif memleketlerde türlü tefsirlere 
yol açan M. Will.kie, Rusyaya hareketinden önce Ankarada bir 

Şiıphe yok ki mahdut gelirli va• 
tandaşm kazancını bugünün ha .. 

yat şartlarm.a uydurmak, yani iki se• 
ne evvelki fiyatlara nisbet ederek bu• 
~ünkü fiyatların ııeviyesıne çrkarabil

best alış veri:ı mefhumuna uy
mıyacaiı iddia edilebilir. Fakat serw 
bestiyi kısmen tahdit etmiş olmak bu
günkü 5artlar ve zaruretler içinde
ruç de itirazı mucip olmaz. 

Bunun en iyi misali şekerdir, Seker 
ic;in azami fiyat tesblt editmiGtir. Faa 
kıt alış veriş serbesttir. Her vatandaş 
dilediii kadar şeker alabi!ir, fakat hic; 
bir vatandar; muayyen fiyattan yükse
ğe ştker satamaz. Bu usulün ~ğer ih• 
tiyac: maddelerine tatbiki pek isabetli 
olur kanaatindeyiz. 

ziyafetten aynhrken 

r- Ya za n : -" 

1 NECATI YAŞMUTI 
O, bu endişesinde belki biraz sa• 

mimi olmakla beraber biraz da ken
d.i mi!letinin kanını her şeyden kıy .. 
metli sayan bir diplomat hissiyatına 
kapılmaktadır. Willkie kendi kendine 
b le itiraf edemiyeceği bir tarafgir• 
likle ilk ateşe İngiliz kuvvetlerinin 
sfüülmesini ve Amerika kuvvetlerinin 
şimdilik bu jşe ancak sembolik şeki!• 
de iştirak etmelerini arzu etmektedir. 
Böyle bir ''a:r.iyet, bu işe şimd; te• 
§ebbiıs edildığl takdirde kabil olur. 
Çiınks Amerika bilhassa kara ordula~ 
rı bakımından henüz hazrrlıiını ik• 

mal etmemı~ olmak gibı kuvveth bir mek imkanı yoktur. Bu imkinsıılık 
mazerete sahiptir. 

,,._ kar~ısrnda yapılacak tek şey, vatanda• 
· .... şrn mübayaa kabilıyetinı kolayla~tır-N etice, Wil!~i:'nın be:enatı, Rus- mak, gıda maddc:lerinin fiyatlarmı nor• 

yada hakıkı asken vaziyeti j- mal bir seviyeye indirmektir, 
tade etmemektedir. Bu bf'yanat gerek Gıda maddC'!erine el ve narh koyma 
sa'kİ, gerek maksadı itibariyle, bir ıısulü evvelce tecdibe edJ!miş ve bu 
noktada bir!eşmi'} menfaatlerini miiş .. iki usul de muhtelif sebeplerle iyi ne- VENi NE!JFOYA r. 
tereken müdafaaya karar veren mlıt• ' i.:e vermemiş bu!unuyor. El konulan RADYO - Buvelı:llet Matbuat umum 
~e~ik her ~illetin bi~ harbin &afahatı mal derhal ortadan sıyrı!dı. Narh ko .. mUdilrlili!il tarafındın her ıy ne,rolunur. En 
ıçınde daıma ve daıma her şe7dcn r.ulan mal da narh fiyatına bulunduyoı !~~~~ :ı~~r~tr~~kniiinden bahıeder. ıo uncu 
evvel kendi menfaatini duşiındüğünü 3 bll serbest piyasa sııtcmine uymıı• Btı:DF.N TERl!TYESI -.e SPOR - Maarif 

·· ete•· · ·· t k b k 5 e Vekaletinin beden terbiyesi umum mOdilrlil· ve goz ıgını gos erme a ımınan dr Bu sebeple hem fiyatlar, hem de fünce neşrolunur. Dördilncil yılının 41 inci 
d ıha çok ehemmiyetlidir ~l;ş veriş serbest bırakıldı Fakat bu sayısı çıkını tır. 

Rusyada k • i t hi d Al 1 · VARLIK - Milliyetçi ve memleketçi fikir . . as erı v:ız Ye ç e • gün bu üçüncü usulün de iyi netice mecmuaaıdır. 221 inci sayısı neşrodllmiJtir. 
r.:ıanya ıçın kıştan evvel bır zafer fr· div. görülüyor Acaba bu usulü JLK OGRETIM - M•ırir Veklllifl tan· 

· · · k• k k.ld ·· • · verme iti fından ne~redilir. On beş günlük Ofretmen 
;1~:~~ ımV an ver.e~. ~ 1 Re umıtsu: hıraz tadil ile tatbık etmek. yani bl!• ve e~itmcn ııazotesidir. l 14 üncü nyısr cık-
egı ır. e yt'~ı ır ış us orıhı- cr\inkü ba""J boşluğu bira7. disiplin al· nı. m . 

1 d d h d A\ 1 "' ., ltMRAH - Sivas Hdkevi ne,rlyatının S in 
. ~·t.~ dan a .~.zıya. f' m:_11. oru arı tma almak ve kontrol imkanları koy• cı sayuını teşkil etmektedir. Vaıan Vehb• 
ı·stun e. tesırıni lfO~terer,.,..tır. 1943 mak mümkün değil midir? Cem Aşkun seçme ~iirler ve Selvi Can hikl· 
l:aharı_ıse .. ~u b~ha~m n~.ler vwe ne- Bize öyle geliyor ki her madde j• ır•~URKIYEDE TERZILTK - Irmir uki 
ı,.,. doguraclle:ını Tlerıvf' gorecel('IT . , bi fiyat t sbit: us 1.. b terıi mektebi miı.-ıl• n müdilrü SOkrU 

çın azamı r e l U u U Baysal urafından mernleketimizdı ilk defa 
imkanı verecektir. olarak ne,rcdilcn bu kıymetli oer, tcniliiin 

tap vücudü ve kısık nefesiyle dahil 
olacak ve böyle bır Rusyanm bu 1 
hupten mağl~p çıkacak bir Rusya ile j -ı~r:·~·•nrrırıvr.,.f4.,r,,rı1.,lllll"••;ı~;t1 '-'WJMll 
:::t.~~~:~t;:::~~:;~~~t;~~:ı I \. • J ., w LI ~ !J>tti".0~ 

Alış veriş tahdi• edilmemeli yine ırknik ve idar~ ı..mm!anndan, ter%11erirniıın · ' 1 ne ıuretle yetıştıkl•rınden bah .. ımektt vı 
serbest brrakı 'malıdır F8kat fiyatlar TDrk btden teşekküllerine UYC\ln metoddın 

h ·· d'l l"d' haıı numuneler vermektedir. ta Cilt e ı m~ 1 ır. T<OVE DOCRU - Köye dotru mecmunı 

1 ulmalarını ve harbin bundan son• ı 
raki yükünü ve zayiatını ustlerine a~- Ş E K E R 
malarını istiyor. 

VE YAG A ZALI NC A •• • 
* * r Yiyecek şeylerin bolluğu zamanında 

. ·· ·· insan her türlü ırdalardan, biraz da 
Diğer taraftan, İngıltere, .. butun {azla~iyle yer, onlardan şu veya bu 

bu ıikayetlere, tazallumlere cinsin azalmasından Heri ge!ecek ra
rağmen Rusyanın son muka~~~et hatstzhklarm farkına varmaz. Fa.kat, 
haddine vasıl olduğuna em~~ degıldır. b:ı zamanda olduiu gıbi, yiyecek; ~h· 
İngiliz noktai nazarına gore, cenup nırken pek hesaplt hareket etmı!e 
ricati ba31adığı zaman yapılan neş;ı cbur olunca gıda cinslerinden bıri 
riyat ve beyana~lara ~ağmen •.. ~~slar ~:umun dan az olunca. ne gibi rahat
Stalingratta yem harbın eı: b~?uk ve sızhk çtkacağmı bilmek ~yi olur •.. 
güzel müdafaa muharebesı numune• . ~ 
sini göstermişlerdir. Şimdi Wil!kie'• Gıdalamnıı! arasında, ~c~t aırı~~ı-
nin ağziyle yapılan bu vaziyet tasvi- ğının her kilosu başına bır gunde dort 
rine rağmen Ruslar yeni müdafaa uram ~eker, yahut ıııeker verecek ma~-

,., ' 1' d r Bır muharebeleri yapacaklar ve icap eden deler, meseli un, patates azım ı · _ 
yerlerde en şiddetli mukavemeti ııös· de şekerle başka cıns gıdalar ara~ın 
terfceklerdir. Zaten kışa ne kalmış. da ınüvazene meselesi vard?T Yenıl~~ 
tır? bütün gıdaların yürde altmıt, yetmııı 

Stalingrat etrafmda kırk gün uğra• c:eker cinsinden oltnahdır. • 
şan ve henüz kat'i neticeyi alamıyan 
Alman ordusu, bir buçuk ayda Rus 
ordularını mı mahvedecek? 
Kışın Rusya yakacak ve yiyecek 

sıkıntısı çekecek. Bu; doğrudur. Fa
kat. ikinci bir kışın Alman ordusu üı;.. 
ti.indeki tesiri de büyük olacaktır. 

Esasen ikinci cepheyi açmak için 
İngiltere hüsnü ni!et. ~öaterse bi!~ 
Amerika henüz; bu ı:ı ıçın hıızrr de
ğildir. Aooerika bu ise ancak 1943 
baharında hazır· olacaktır. İngiltere 
ise bu işe valnu: başına yahut kuv. 
vetler arumda büyük nisbet farkı 
olduğu halle teşebbüı etmek niyetin
de değildiı. Bir ikinci cepheye kara, 
deniz ve hııva kuvvetleri bakımından 
Amerikanın İngiltere ile müsavi mik• 
darda birliklerle iştirak etmesi ve bu 
uğurda uğranılacak her tür!ü zayia• 
tın AmerJka ile müsavi şekilde pay
la~ılması lazımdır. 

w illkie'nin, bazı askeri §eflerin 
bu hususta te§vike ihtiyaçları 

t'lduğunu i5aret etm~i manidardır. 
Onun ima ~ek istediği bilhassa 1n.ı 
&~!iz a.skerl sefleridir, Evet, bilhassa 
tıııiltere askeri 5efleri ikinci cephe
nin 1943 baharına tehirine yani A
m~rikanın bu işe tam iştiraki için ha
zırhğnu bitirmesine taraftardır. 

Willkie'nin bir cümlesi bu ~eflerjn 
fikirlerine cevaptır. Mr. Willkie, 
1Q43 b;ıharmda geç kalmıı olınaktan 
eııdi~c etıHektedir. 

Gıdalar arasında bu miiv::ızene temin 
dilmezse vücudun içindeki asit ve al• 
~lik müvazenesi bozulur, asit tarafı• 
na kayar ... O vakit beniz sararır, bu
lantı gelir, vücude uyuşukluk basar, 
.,d. .. erı' •-·pkuru olur belkl nefese 

Cl. ln UZ l\U : • • 

de koku gelir .. Şeker yıymce bunla 
rın hepsi geçer ... 

Çocuklarm gıdasında şeker lüzu
mundan az olursa ç.ocuk büyüyemez O• 

lu.r. 
Gıdalarda lüzumlu ıekerin cinsinin 

de ehemmiyeti vardır. Meseli yalnız 
fieker yahut yalnız unlu ıe.yler ye
mek yetişmez. Hem ııeker -htç olmaze 
s:ı yemiş halinde- hem de tıtbze ve 
unlu şey!er yemek lizmdır. 

İnsanın vücudü daima karışık gıda
lar yemiye alışmış olduğundan m üva• 
zenesini o suretle temin eder. Gtdala• 
nm1z, zaruri olarak, azaltılsa da yine 
her türlüsünden yemek lazım oldufu 
unutulmamalıdır. Yalnız bir türlü gıda 
ile kalori hesabını tamamlamak ye-
mek müvazenesini b ozar.. . 

Yağlara celince, çocuk o!mı:van .bır 
adam için vücut ağtrbğınm her t1ıo
su baııına 'ııünde bir gram yailı mad11 
de lhımdır. Çocuklarda her kilo ba-
şma iki misli... . 

Yağ" bu nia~erden u ohnıea ilkin 
insan çabuk üşür, Çocuk büyümekten 
geri blır, saçlar ve tırnaklar bozu!ıı.r, 
cilde kuruluk hastalık relir. Nefes bo. 
rnları çabuk h.ıstalanır ve hastahk ça.o 
buk geçmez;. :Vücut zayıflar, Bir ta• 

raftan da insanın karakteri bozulur, 
neşC'Sizlık ve keder ha!j gelir... Yağ 1 
tayını azaldıkça gozler de borulur, in· 
sa11 akşam üzeri, alaca karanlıkta gö. 
remez olur. 
Yağların da hangi cinsten olması 

ebcmmiyetsfa değildir. Sadece zeytln 
yıığı başka türlü yağların yerini tu~ 
ınaz. En ziyade lüzumlu olan süt ya
ğı, yani tereyaiı, mutfak yafl, yu. 
murtadaki yağlı rnadelerdir. 

Maden ve Kok 
Kömürü Tevziatı 

fktisat Vekilliğinden Vl'rilcn bir e
mir üzerine, İstanbulda mevcut kok 
kömürü almak istiyenlerin bcYsnna
melerinin kabul edilmemesi bildiril
miştir. Vekillik bu emirle fstanbulds 
fazla kok yakdmasmm önüne geçmiş 
bulunmaktadır. Yalmz evvelce beyan
name vermiş ve numara alarak pa
ralartn.ı yatırmış olanlara, numara sı
rasiyle çağrılarak kömürleri verile
cektir Etibank kömür şubesi mOdilr!l 
dün n'.ıuavini ile birlikte VitAyete ge
lerek memurlarla resmt dairelerin kö
mür v~iyetlerl bakktnda temaslarda 
bulunmustur. 

' KOCOK HABERLER 1 
* MAZOT GETtRlLIYOR - Şehrimizde 

muot kullanan taşıtlarla fabrilclillr ve mil· 
cossesclerin ihtiyacını karşıla~alt llıere on Kil· 
ne kadn biıı ton muot ııetırllmlı buhınıc•lı
tır. * IPEK HI RSIZLARI - Balattaki Ipeltlt 
fabrikasmdan 38 kilo ipek talan Salt •e Jıret 
birer sene haı:ıae Te o kadar mOddet emniyet 
nezaretinde bulunma!!• mahkOm edilmi•lerdir. 

1 ASKERLiK iSLERi 1 
Be,.urt Şubeıinden: Subeınlzde muıınele 

ııören ug ve bu doiUJDlularla muameleye tlbi 
erler celi) Te ıovltedilecekt!r. Toplanma ıOnü 
J g p-:ı:arteel taat il dadır. 

Emingııli Aı. Şubesinde•' 93!1 dofu!nlu ye 
bu ıioiumlularlı muameleye tibl erlenn 114\Y
kedilmelı: tınre 19 paııarted lli1ııil .. at 9 dı 
~ubedıı b'll.luı:ımıt.n. 

~~--~ ..... 
Göklerin lı:ılvvetll bir milleti halbıe ıe
lebilmelı: 7olundald. ,atıımala"'!ludı 
büyük gayeye do&ru ı,.J :vol alabilmek 
itin aııümilre çikan fırsatı kaç1rmaıra
lrm, ve fitttlerinıizi. hava kurumuna 

ycrelım. 

n naı:ar....o:ıırı~ 

A lakad~r v~ fiyat teııbitine salihi- nın 55 ind saırm çrkmrttır. 

~ ........................................ ~ 
Yarın Akşam MELEK Sinemasında 

r e.rıi sinema mevsiminin ilk süper filminin 
gösterUnıesi şerefine büyük süare: 

\.IAVANADA BAYRAM 
ramamen teknikolor ... Eğlenceli bir mevzu... En son dans ve 
)arkılar ... Amerikanın en meşhur caz orkestrası ... Bu şaheserir. 
':>aş rollerinde: 

ALİCE FA YE e CARMEN MİRANDA 
JOHN PEYNE e C ES AR ROM E O 
DİKKAT: Halkımızın istirahatini ve herkesin yer bulmasının 
temini i<.'in bu film Bayramın birinci pazartesi gününe kadar 

1 P E K Sinemasında da Gösterilecektir. 
Numaralı biletler bu sabaht - itibaren ıılınabilir. 

'9-Telefon : MELEK: 40868 - İPEK : 44289-I 

~-----~ı ............................. , 
Bu Akşam SÜMER Sinemasında 
Sinemanın en meşhur, en dehak&r ve ilahl yıldızı. Seyircilerini 

teshir ve gaşyeılen meşum kadın 

MARLENE DIETRICH 
tarafından cidden emsalsiz bir tarzda yaratılan 

GECE GÜZELİ 
Büyük bir lüks ve ihtişam k~dr?su ~as~da geç~m hissi, mües

sir ve ihtiraslı şa}ıeserın ılk ıraesı şerefıne 
BİRiNCİ GALA SUARESİ 

Bu akşam için yerlerinizi evvelden aldınnız. Telef on: 42851 

.. --- Büyük Bayrama Hazırlanınız! .... ___ ., 

PERŞEMBE AKŞAMI 

LALE SiN EM A S INDA 
YIL DI ZLA R YI L DIZI ' 

'CRROL FLYNN - BRENDA MARCHALL'in 
Yarattığı 

DENiZLER ARSLANI 
Eş~iz bir zaf(>r ... Pm1talsiz bir Tiari1mdır. 

'---·------------------~ 
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=t'AKViMDEN 
~ iR YAPRAK 

Yine Serseri 
Çocuklar 

Yazan: ULUNAY 
E"":elki c-ü.a ''TAN" da Dr. İbra· 

hiın Zaıti Öget tarafından aerııed 
ı;ocuklar hakkında yazılan bir yazmm 
bazı nokalanna ili:ımiştim. Doktor be• 
ırlm btı ufak itirazrmdan ·gücenmemiı• 
&e de- biraz alınmış; beni ikaz için 
yaıdıiı mektupta teessürünü 11öylerkeı:a 
diyor ki: 
"Yeşi!köydeki müessese anormal çoa 

cuk1ara mahsds bir yerdir. Bizim on 
taya attığımız dava sokak ve sersed 
çocuklara ait b!isbütün başka bir da. 
vadır ki bu işin henüz temeli dahi .. 
tılmamı,tır.,, 

Yeeilköy müesseses.i, belediyenin bu 
ıibi sıhhi ve içtimai meselelere karft 
lakayıt kalmadığını hatırlatmak iizero 
zıkredilmi:itİ. Yoksa doktorun makale
sinde bahseylediği çocukların bu psi• 
kopat, debil ve arriere yavru!arla bir 
nıünasebetleri olmadığını biz de tak" 
dir ediyoruz. 

Hiı; bir kontrole tabi olmamak yü.t 
:ı:ünden ne keskin zekalar, ne kuvve~ 
li istidatlal'. ~okak çamurlarında heder 
?lup gidiyorlar. Geçenlerde Köprü Üs• 
tünde paçavralar içinde bir çocuk rör
düm. Çehresine en sevimli sanatkar• 
!an geride bırakacak bir mana verce 
rek kaslietinin arkasına soktuğu ince 
bir değneği oynatıyor ve yine kendisi• 
rıe benziyen arkadaşlarını kahkahadan 
kırıp geçiriyordu. Sefa!et çamurunda 
yüzen bu yavrucuğa bir el uzansa mem 
leket ıüphesiz müstakbel bir sanatkar 
kazanacaktı. Fakat bu yapılamayınca 
bu müstait yavrucak hayat akıntısının 
mülevves girdapları fçinde sapsız bal• 
ta gibi batıp gtdecek, 

Daha bul\3. gelinceye kadar neleı: 

vardrr 
BugÜn hayat §artlart çok değişmiş• 

tir. Mese!5. vaktiyle evladı olmıyan bit 
Hüsrev paşa çıkar, konağım kimsesiz 
~ocuklarla doldurur ve onların tahsil 
ederek yüksek mansıblara eriştiklerini 
görmekten zevk alırmış, 

Bu hayrii hasenat sahipliği bugünkii 
yaşayış tarzına tamamen aykırıdır. 
Evvela o konak yoktur, sonra bugün 
bir ağızxn aile bütçesinde ağırlığı var• 
dır. Hüsrev pa,anın konağında sürü 
ile manevi evlat, bir o kadar da "hi. 
negi" tabir edllm gedikli misafir bu• 
Iunurmu~ da, belki pa§anın haberi bi?.e 
olmazmış. 

Buaün öyle midir? Hayat pahalıhğt 
bir rok lcimseye: "Viran olası hanede 
evlidü ayal var.,, dediriyor. 

Vaziyet böyle olunca vaktiyle tiusu• 
si mahiyette olan bu gibi hayrnıeverHği 
hükumetin yapması icap ediyor. Biz 
bunu belediyenin faaliyetind~n bekle• 
mekte hak!ı olduğumuzu anlatmak is
tedik. Fakat bonun için davanın "c:ad· 
deden, parktan evvel bunu yapmalıl" 
gibi bir beldenin imar şevkini kıracak 
bir vadiye dökülmesini de hoı görme. 
dik. 

Zateıı bütün bunlar bir beldede hep 
birden yapılması fcap eden şeylerdir • 
Ve bu faaliyetler tabiauyle atbaşr be. 
raber gider. Doktor Zati Öget'in, bana 
gönderdiği antisosyal çocuklar hak
lundakl riaaleyi biraz karıştırdım; ken• 
disin.in bu mese~ede ihtisu sahibi ot· 
dııiuna kanaatim var Ya1nrz serseri 
çocuklar meselesinin iki esaslı mcrha· 
le!! vardrr: Biri onları köklerinden 
koparan jçt.imai ııebepler, diğeri de fe. 
laket rüzgariyle savrulduktan sonraki 
va:=ıyetlerl. 

Birinci merhale tetkik edilirse ı;o. 
cukların ellerine evvela bir kutu ka
r-1me!l ver!p, zorla onları dilenciliğe 
ı;erseriliğe, sokakta sürtmiye alrştrraıı 
ıınlila.rın babaların da çocuklar kadat 
ıc;Jah edilmiye ihtiyaçları olduiu göı 

rülür. 
Bana kalsa davanm halline evveli °' 

·::ıdan baslemak icap edivor 

MEVLOD 
Radyolin Diş Macunu sahipleri Ne

cip ve Cemil Akar karde~erin peder
leri 

MERB.UM 

Hüseyin Avni 
BEY t N 

vefatı senel devriyesi milııasebetlylc 
Ramazanı Şerifin 26 ncı yarınki Çar
şamba akşamına tesadüf eden 

Mübarek Kadir Geces~ 
teravih namazını müteaktp Beyaztt 
Camii ııerifinde MevlOdu Nebevi ki· 
raat ettirileceğinden merhumu tanı
yanlarla bilcümle din kardeşlerinin 
teşrifleri rica olunur. 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Aramızdan elıediyen ayrılan sevgili 

babamıı ve büyük babamız 

SUL l'.i:YMAN AREL 
in anı ölümü ile duyduğumuz acıyı 
bizle paylaşanlara ayn ayrt §ükran 
hislerimizi bildirmiye büyük teessa
rümüz mAni olduğundan muhterem 
gazetenizin tavas.mtunu rica ederiz. 

Oöulları: Prof. Dr. Fahri Arel. 
~ehmet Afi Arel. 

Torunlart: Sollm Arel, Esat Arel 
Aziz Arel . Ge1fnl Ganime Arel, 

Bir Mebus Öldü 
Malat,.a Meb'uıu Dı. Hılmı O.vta, vefat! 

•tmi,tlr. ~ııa.usi bul«D 12,30 da KıdıkO:ıolln 
1e Damp sokaimdaltl evinden lı:aldınlaralc 
Karar•Ahml"'t '""T.•rlrfn-t.,. ~,...fnr.1•·'!':ı eltr-trr 

ŞEHiR TiYATROSU DRAM KISMI 
Satl~ 20,30 da KIŞ MASAL' 

fKOMEDI KISM 
~A L ANCI 
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Reis Roosevelt'i 
Nezd~nde 15 Dakika 

l:lif" Baştarafı 1 incide 

tilo edilmiş kağıtlar duruyordu 
Cümhurreisi pijama addedilecek 
kadar hafif ve bej renginde yaz 
lık bir elbise giymişti. Yakası a
çıktı. Belli ki, Washington'dan 
uzakta kaldığı on beş gün içinde 
birikmiş olan evrakı tetkik ile 
meşguldü. 

Bir Cümhurreisinin odasından 
ziyade bir ticarethane müdürü 
nün odasında bulunuyor gibiy 
dile. . .. 

* * 

Üniversite Rektö
rünün Beyanatı 
~ Baştarafı 1 incide 

mesleki ve münakaşalı konferans 
verdik. Münakaşalı konferansın 
bazısına beş altı kişi/ıin karıştığı 
oldu. Konuşmalar mevzuun daha 
sindirilmesine yardım etti. 
GEZİLER : Elaı:ıj'da bulunduğumuz 

(finlerde Harputu, Paloyu, Tunceli 
nin Hozat 1'-1<ımiki v" Pertek kazala-
rını dolaşttk ve halkla görüştük. Bu 
sarp ve güzel yerlerde tam emniyet 
hüküm ı:ıürmektedir. Sabah erken gi
dip gece yarısı döndüğümüz bu uzak 
ellerin yolları da, yer yer yapılan hü
kümet konakları, okul, halkevi, kJsla. 
ka rakol, memur evleri gibi medeni 
te~i!'leri dP. yüreğimizi kabarttı, 

. : . . .~· .. 1-,.~-: . .: ,,._ ··. , 
• 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Nevralp, Kırıklık ve Bütün Ağrllan Derhal Keser 

İcabında Günde 3 Ka~ı> Alınabilir. 
·~·-. ' ~ • ' ' ..4 ' •• : ...... ; ' .. 1 ' :- 1 

M ister Roosevelt, bizi görün 
ce cömert bir tebessümle 

oturduğu yerden elini uzattı ve 
her birimizin gayet samimi ve 
teklifsiz bir tarzda elini sıktı ve 
sonra sözlerine hiç bir resntlyet 
h avası vermeksizin samimi bir 
tarzda kon uşmağa başladı. 

Cümhuriyctin ilk Baş\•ekili . olan 
Milli Şefimiz ilk program nutukla-
rında. memleket emniyet ,.e :l~ayişi- I'••••• 
fti ele almışlardı. Bu'(tln bu emniy,..t 
tam. olarak her yerde tees~ü,:; etmiş-ı 

. ) . . '~-:.~"'··,;. __ ,, 
BAYANLAR ve BAYLAR 

Türkiycden hayranlıkla bah -
•etti ve Türkiyenin vaziyetinı 
ı.ıudrik bulunduğunu, kendisine 
ınümkıin olduğu kadar yardım 
etmiye çalışıldığını, dünyayı istib 
dattan ve tazyikten kurtarmak i
çin istiklallerini müdafaaya az 
rıeden milletlere yardım etme _ 
nin bir borç olduğunu sö~ledi. 

Türkiyeden bahsedince Ata -
tıirkıi hatırlamaması mümkün 
değildi. Çünkü vaktiyle Atatürk 
ile mektuplaşmış, ona Türkiye -
nın sanayıleşmesi hususunda her 
türlü yardımı vadetmiş. Atatürk 
ten bahsederken onun az zaman
da yücude getirdiği büyük inkı
lapları yakından ve hayranlıkla 
takip ettiğini söyledi. 

Mr. Roosevelt, on beş günlük 
yorucu bir seyahatten dönmüş ol 
masına rağmen fevkalade zinde, 
neşeli ve memnun görünüyor, 
Türkiyeden bahsederken en iyi 
bildiği bir me\'Zu üzerinde imiş 
gibi kolaylrkla ve süratle konuşu 
yordu. Belli ki, Türkiyeyi ve Tür 
kiyenin bu harpteki dava ve va. 
ziyetini gayet iyi biliyordu. 

Bizlere seyahatinden bahsetti. 
Ve Washington 'u ziyaret etmek -
le Amerikayı tanımış olmıyaca -
cağımızı, memleketin harp ham
lesıni anlamak için her tarafı do. 
la•mamızı ve her şeyi görmemizi 
ta~siye etti. Kendisine, bizim de 
onun henüz avdet ettiği seyahati 
takip edip ayni fabrika ve mü -
esseseleri gmeceğimizi söyledik. 
Memnun oldu. 

Mister Roosevelt'in huzurun 
da 15 dakika kadar kaldık. Bü 
tiin bu müddet zarfında bizim 
bir kelime söylememize lüzum 
\'e imkan kalmadı. Çünkü sor -
mak istediğimiz suallerin cevap. 
!arını o, kendiliğinden veriyor -
du. 

Tesekkür edip ayrılırken Türk 
milletine bir mesajları olup ol -
madığmı sorduk. Cüınhurreisimi 
ze selamlarını bildirmemizi is -
tedi ve bir gün kendisiyle gö -
rüsmek arzusunu izhar etti. 

* * 
Am erikada dündenberi baş. 

lıyan seyahatimize Cüm -
hurreisinin bu iltifatları iyi ve 
talihli bir başlangıç oldu. Şimdı 
Washington'da devlet adamları . 
gaıeteciler ve salilhiyettar kim 
0cıerle temas ediyoruz. Gece, se
firimizin verdiği ziyafet, bir çok 
mühim mevki sahibi kimselerle 
tanl'mamıza sebep oldu. Paz>r 
gününden itibaren de memleket 
dahilinde büyük bir seyahate ı:ı. 
kıvoruz. Bu seyahat bize demok
ra'si!nin dayandığı büyük kuv 
velin sırlarını öğretecektir. 

,,..~'-~~-

' Memleket Haberleri -
"-vrvr,.,- ı ..#'..#~ 

Müe .. esenıizde daime KADIN .. e ERKEK kol , ~eb saatleri, ma, 
duvar saatleri, altın ve pUlıtin nişan yiiziiklerl, kıymetli taşlar ' 

•üslü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni "Şevaliye" yiidiklerln in zeı 
Jtin c~sitlerini bulundurdugmnu.zu bildirmekle ''ttf dııy.,..• 

tir. Bunu Cümhuriyetin büyüJ.t bir 
e~rı olarak açfsta şükranla andmı. \ 
Emniyt'tle,meyi demiryolta.ş.ma takip 
eder. Günün şartları içinde bile bu 1 
hareket durmam ııtbr. E1~zıl('dan 72 n-
ci kiloml"treyf" kadar demiryolu Vana 
doğru yap1lmaktadır. B1 P"lU da gördük ı 

No. 9 IlAŞAK 

ve bunun ü7.erinde de durdum. J .... 

ZiYAFETLER: Yurdtnnuzun cömert 1 
\."e civanmerı halkmda, konuklarını 

ağırlama asil bir ~dettir. E13zı.t'lılar 1 
Üniverı.ite heyetinf' . 14 ziyafet hazrr
lamışll\rdı. Buıünun sprtJıtn icinde 
hıc;bir ziyafet kabul etmo!"meyi pren- j 

144 Elmaslı 550 Lira 
No. 9/A 
120 elmas, 12 pırlanta 620 Lira 

SiNGER No. U 
23 elmas 

2 pırlanta 
345 lira 

No. 25 
19 elına• 
1 pırlanta 
265 lira 

sip olarak takip ettik ve T.J~ztl 5'\Ylıl 
Valilinin yemeğini herkes adtna ka
bul ettik. Saat Mağazaları 

EHh:ıg•da kaldıjfrmız Kıx En~titü
~Unde ycrnrk yaptırrp yE'dik. F.nsti
tüniln müdür ve müciür mun,-ini i1e 
ögrf"tmenlPri c;nk dikkat ettiler. 

AJ>RF.S· tSTANRUL, EMlSON'() CADOE$f Nn: 8 , .................................. -............. ~ 
Ha1ke\'inin degerli ba1kanı da çok 

c;alıştı. 

DUYG ULA.Al M iZ: Yurdun uzak, 
fakat şirin ve güzel yerlerini görmü~ 
olmskt.An ve bural;ırm ?.eki ve c:altı;.- 1 

kan halkı ile de. bur111Rrda feragat ve 
hevesle c;ahşan vazifelilerle de tanı$

maktan duyduğumu• ayrı bir se'\·inc; 
var. 

Üniver!'ıite heyetine krtrşı cnk s~
mimt ve çok yakın ill{i gö~terildi. Bu
nu yUre~imizde duyduk, Bu duygu ile 
te~ekkürlerimizi vıP minnet!erimizi !liiİ

zin li&anml7la Elirılı: ve Tuncelinin 
saym ve değerli '"·azite-Hlıerine de. sa-

,~-------
BERLİTZ 
f,tikliıl Caddc,•İ No. 29·1. 

Fransızca, İngilizce Vl' 

Almanca lisanlarında 

\KŞAllf KURSLAR! 
1IAFFTADA 3 DERS 
AYDA 5 LİRA 

yın ve a7.i.ı halkına da ulaşlrrmayr Tecrübe dersi parasız. 

borç biliyorum .. , \ ' •=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!.:==~ Rektör bundan t'Oft rl' F.lı~ 7.ti'd :. mii- t 
rac:-aat eden ha"talarm profe!=;ör1er ta
rafından tf"d~vi PdildiJl;ini _ve bunlarm 
500 ü ııtttiltini bi1dirmi~tir. 

Kayıp İkametgah 

Senedi 
Ö~endi~imb:e .ızöre. bu ders yth i-

cinde ~amf'~tr t'l'tilinde ltııivrrsHf' he- 31/13824 sayıJı ve 3Q.'3/l942 ta-
rıhli ecnebilere mah...q,ıs ikamet 

yeti yine Rektmiln T"iV&c;etin()e F.ski - vesikaml kflybPttim Bulup geU-
!lehirde bir Üniverıı:lte hafta~t t ... rtio rerw roüklıfat wrilec~;nı, ıılı:;ıi 
ede<"PY<tir. Ru hat't8 içind@ dotcto.rtr..r takdirdi! uırulü daire,.in~ ycni•i 
yanl'lrına i1~ç da alRl"Bkl :ıtr vP tedavi :tlmacattnda.n hük0m~n7 kalaca-
edP<Pkleri ha.talara b,edava füç ve- , tın.ı ıltn ederim. Gılıtı. Sın Jorj 1 
receklerdlr, li:rkek mektebinde 8.lov•k teh•• 

~~~~~~~~~ 

drtd•" oao•• • Pavel Te"ee,. 

2 Çivi V ur9uncusu -.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİı:iİ~ , _,, 
Yakalandı l .. c•L• ucuz sATıL•K Ev· ı i 

KedıköTiinde Bahaııye, Pır1 ı 

F.mnivet kft('eıkcrhk sube--i memur- rn 2 11 _ 2 kat 6 oda _ 20 lira ki-

1
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lan dtin iki büyUk c;ivi vur~uncusu- '°.alı ahışnp ev ( t~OO) liraya satı- ı 
nu yelcalamışhr. Bunlardan birincisi rktır. Görmek ic;ln lçindekilert- ı 
Kapahcar~ıda Yorııancı1ar r"l'l;~d~inde "'"·uı:k lcin de Şişli Ha!'ıat !rokRk 
22 numaralı dükklıncfa nalburluk e- ' , • 
den AbdiH Şrnyüzlü'dür. AMill Şen-
yiir.lü 150 ku~luk Cİ\•iyi 250 'ıturuş
tıtn ı.tatarken y'1kAll'.nmtşfrr, Çiviyi ne
rlıPn fa7.l:'lya ı;ıııttı.M ~orulun<'R m<17.nun 
civiyi Mrhmf't Ali Ya!'l:in ve of!Ullan 
firma"mdan fa11:l fi~'("ltlrı ald ıarnr ~öv

lf>mistir. Faturaya b.f' ·rlınra. Abdül 
Şcny{i7Hi'nün civiyj normal fi • Atla 
aldığı. anlaşılmtş. fakAt suclu fatura 
harici para verditini söylemiştir. Bu
rada bir zabıt tı.itulduk.tan sonra, ~feh 
met Ali Yaı;in ve oi'u11arı firmas,na 
gidilmiş, civi i~lPnmis; fnkat bu fir
ma da civi!'ıi bulunmadı~mı ı;ö:vlemis
tir. ~Tal'a7.ada yaprl:\n ;;rasttrmada 38 
föandrk c;ivi bulunmu~hır. Her iki !!'UÇ

tu mnhkemPye verilmistir. 
Avrtrs dün Brot mlif"!'i!;e!'if>!':inln ih

tika~ da\'a!lma da dt"vıım edilmi!'ıtir. 
Durusmada muhbir Ordulu tücc:ır Ta
hir Cebi dinl('nmiştır, Tahir C'""bi e~
l<i ihbarında ısrar etnıiş ve ""43 lira 
84 kuruş ma~rat ve tı1zminat i!:ıle
mi,tir. Ouru!':ma A~~pa7.3rh tflcirler
'.iMı ?\ff'hmedin ertirilio dinlenmesi i
cin ba~ka rüne bırakılmışto-. 

-

'!7- No. lu eve müracaa· 

ltıt:ınbut Slf' l nct lcrı Memurlu~un· 
dan: 9421943 - B ir bcırcun temini i
cin mahcuz ve satılması takarrür e
den tablo, halt ve ~!'iia gibi ev e,ya
ttt 9/1 0/942 CumR gıinü saat 14 den 
16 ya kadar Divanyolu Bicki Yurdu 
sokaA't başmda acık arttrrma ile sah
lacağlndan almak. i!litiyenlerin m<thal

li.~de hazır bulunacnk: mPmuruna mü
racaatları. Birinci arttırma gününde 
teklif edilen bedel kıymetin % ıs ini 
bulmadtgt takdirde ikinci arthmı::a!'i ı 

15/ 101942 Per~eınbe günü. ayni yerde 
\"C ayni saatte yapllacağr 1lin olunur. 

KAYIP: Cilt No. 25 - sıra No. 139 a 
havi 1/ 9/1942 tarihinde erzaAa, 7: 9/ 
1942 tarihinde tayma müstahak oldu-

Pazarhkla Kereste Ahnacak 
Devlet Limanları İşletme U. Müdürlüğünden 

t~kelrltır t~miratT ic:ln muhtf'lif rhı:ıtt<1 kaTıkhk bat:'l:lm<11ık dıisf"me
lik olarak gerek İft~ nbu1d~ v~ Ji!f'rıPk f\..fudanyada tf'!'iilim Pdilmek ııartiylr 
çıralı cam olarak ..ıazarlıkla 270 ilol 280 metre mikiı.bı kereste satın alt
caktrr. 

Uf;ık. parti ol"lrak vAk: ol;Jc:-:ıık te~JiOerin naz:'\ra alnHH·altr taliplerin 
~rtnam<'yi her $rtin lc.vaz.1m müdUrlü~ütıP müracaatla ~örebilecekleri ve 
tekliflerin nihayet 15.10,942 Perşembe günü akşilmma kadar lt\'al'rm mü-
dürlilJ:üne tevdi edilıncsi iliin olunur. (386) 

K TASARRUF 
HESAPLARI 

t fklncftetrh• 
Kf'E'fdeslne ıJPTıl&r 

tkramlyeler : 
ı ıdet JOOO UT"ahtc 
1•500" 
ı • 2~0 • 

• 100 • 
.. so • 
• 25 • 
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i'st,anbu ı. , Be_le.diy e·s i \ ,11a ~ıa.rı 

Ayd"ft Vıla"yet"ın"ın 1 Dr HAFIZ CEMAl ,,.m tayın ilmiih•b•rimi hiç Mimal ' • ı edemed~n kaybettinı. Yenl~ını (ıka-
CO•h"ly• fftDtef'I .. ._). i racaRrrndan e~ki~inin hükmü k~lm.a-

T ohumluk ihtiyacı lııtatıbu• OfV1in'l'Olu T•I· 22SP> 1 mı•tır Aıkerl po•to 767 Tb, ,,.,;, Sb. . 'ı '._- T~°§m~n Orh•n G ülü mıer . 

Üsküdar Arakiyec""i Hacı Cafer mahallesinin Divitçilu caddesindeki 
10 sayılı bina maili inhid;ım bir "·aziyette olup meth1'url;ln i1alıP~i icin !'ıa

hibi araşhrilmışc:a rla Bolu vilayetinin Elmacık köyünde ismi bilıftmiye-n 
bir Bayan olduğu öğrenilmiş ve bu sebeple kanuni tebligat yapılomam~-
tır. 1 

Ev cok tehlikrli bir halde olduğundan 15 gün zarttnda sahibi tarafm
dan yrktırılmadığı takdirde yap!. yoll:ır kanununun 44 cü mt\dd("!'llinr göre 
BelPdiyecc hedn1olunacağı tebliğ yerine geçmek üzere il:tn olunur. ("405) 

Aydın, (TAN) - Vi!S.yetin lr:r.slı~ ..... __ ' 
buiday ve arpa ekimi tohumluk ıhtı. \ ır • • . 1 
::~.~;:~~~:" :~;;"~0:'~:~:!~~~ ~:~: , I A S ET 1 L' O P 1 R 1 N N E Ş ' E T 

1 
"· 

Cır Bunun 200 tonu kurak ve seylip- ı tş A - RILARI v· .,,., 
t•n. 1stihsa1 !~pamty•n müst•h•ile ve~ GRiP • NEZLE • BAŞ ve D G . 1\ 
ı ileoektır, Vılayet makım\400 to.":ı ·~- SOGUK ALGINLIGINA KARŞI TESiRi KATiDiR . v VE.. 
hı .mluiun da para i.1

1
e .t

1
° 

1
um Ut da~i 2 ilk zarf ve 20 lik tüpleri her Eczaneden arayınız. ~ ı 

kine mecbur olan çı tçı ere .. e n ~· iL JI ENKLI 
tohumluiu iıe yaramıyan mustahsı.ın • p . 
tr-hum!uğunun deği!Şti r.i.lme~in~ tahsis yl 
oh:ınmaırnı vek~lctc arzetmıstır rJ f ·inhisarlar Umum · Müdürlüğü. ilanlar'ı ~ · 
~ ydında Meyhanelere Giden 

Köylü Çocuklar 
Aydın, (TAN) - Son cünlcrdc kÖY• 

lü Ct"lcuklarmtn meyhanelere girdikleri 
ve ic;Lk~eri görülüyordu, Viliy~ ma~ 
kamı bu gibilcrin meyhane ve içkili 
yerlere girmelerini yasak ctmiıs ve 
şıddetle takibe başlanmıştır. 

Meriçteki İnşaat 

Paaarl ı Oın 

Nihayetsiz serlt 
(Muhtelif eb'atta) . 83,700 ade\ lft.10.942 Cuma 930 

Küblon 20 \on • 
ı - Yukarda cim ve aılkdan yazılı Od kalftl 

satın alınacaktır. 

10.30 
malzeme pazarlıkl<o 

2 _ Puarlılı: bizalarlhda yazılı gtın ve saatlerde Kaba~ levazım 
ıubesinde ~" al.ım komillY'!nunda yapı!aciır, 

3 _ Nihayetsiz şerite alt ebat listesiyle bilbfon prtnameııl ber ııdn 
ö~leden sonra ıOzO ııeç<n, JU~• törillebfllr. 

~e~ 

1 
K0şı=. 

' 
rd 'rne, (TAN) - Edirne Merlç , .. 

hılhıdc yapılacak: mahmuz inşaa!:ın_a 
(12 ono) Ura a:FT°t1mı,tır. Yakında Tr'li• 
~t-ıt-ı ;tl,. :hale edilerek inşaata başla. 

nac.ıktır, 

t - lıteklfierln pozorltlı: için tayin olunon gfln ve notlerd• teklH 
edeceklm fiyat oz .. tnden ,.;ııM °" b._ teminat puuiylı oulikı. mez
ktlr koınl.vona ın!kacu.tlan ıı.t..rı olı.ınur (2S~) 

Sahip t'e Neşriyat Müdürü: Halil Ltilfi Dördlinrti 
Gazeteci\ik ve Neşriyat T. L. Ş. TAN Alatbaası 

' 

6 - 10 - 942 

Fevkalade Heyeti Umumiye İçtimaına Davet tıanı 

B R E .ı İL YA KAHVESİ 
' • 

Türk Anonim Şirketinden' 

Brezilya kahvesi Türk Anonim Şirketi hissedarları utnumt hey'etl 
21.10.942 gününe düşen Çarşamba günü saat I5 (on beş) de istaınbulda 
Bahçekaptd.a 4 cü Vakıf hanında kAin şirketin idare merkezinde fevkala

de surette toplanacağındt1n şirket esas mukavelesinin 56 1nct ve 84 ünc:-ü 
maddele.rinde kaydii tasrih olunan nisabı ekseriyetin tRsbiti jçin bu içti .. 
mada ba;ı;ır bulunacak hissedarların hfnnil oldukları hisse senetlerlru \'E'"'" 

:ra bunu müsbit vesaiki içtima gününden en az bir hc.fta evvel şirketin 
idare merkezine veya Türkiye İş Bankast A. Ş, İstanbul şubesine t~vrU 
Pderek mukıtbilinde hisse scnetlerfntn adet ve numaralarını mübeyyin bi .. 
rtt dühuliye varakası almolar1 rica olunur. 

Müzakere Ruznamesi 
1 - Şlrk,etin fesih ve tasfiyesi icap edip etmediğinin tetkiki ve fc~ 

blnda fesih ve tasfiyeye karar verilmesi_ 
2 - Fesih ve ts!lifiye karar-ı verildi~i takdirde tasfiye memurlarnım 

ve murakıbın intihabı ve bunların vazife ve salilhiyeUerinin ve ücretle .. 
rinin tayini hususunda karar ittihazı; 

3 - Fesih ve tasf.iyeye karar verildiği takdirde ~feclisi İdare Azala ... 
riyle mürakıbın içtima tarihine kndar yaptıklan muamelelerle bil~nço• 
nun ta.!d1k ve tasvibi ve kendilerintn mezkOr devre, he!;ap ve muamele .. 
!erinden dolayt ibralan için karar ittihazı; 

4 - lndelicap tasfiye memurlarına, umuru tasfiyeye müteallik ola..ı • 
rak verilecek direktiflerin tesbitl lıusu~unda karar ittihazı. 

• an ...................... u u ........... .......-. 

T_ÜRKİYE CÜMHURiY,Ul 
ZiRAAT BANKASI 

Kunıluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türli Lirasi 

Şube ve :Ajans '.A:dedi: ~6~ 

Zirai ve Ticari Her Nevi, BaııXa Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 ,lire' 

iKRAMiYE. VERiYOR 
'--

Z.'r••t llı"tc:..,.,.d. ku..,h•ralt •• ıtıb••_, t• .. ..-..,f h~l)l•"1nıf• en P ~ı 
ntne.:J bttlU-'l•n t•n af'f"f!de 4 defa ~1ıtflecı1lr • or'• He •••Oıdakl pll r"" 

gOr• lk~11"" h"" datrhl•e•V '°"~ 
4 ..... ' 1-<IOll ,ı.ı .. .,,- 4 .000 

4 • - • t.ooo 
4 • t80 • \ t.000 

~ . - . ~-
• 
'• 

• ocı • tMI • l,DOll • 
120 • 40 • ~ C.800 • 
,80 e !O e -.. -- - I l.200 • 

o•KKAT:. t'ee11ot•,,rıd11k1 oırat.r b1' ttne tolnd~ 10 Uı-adan ""-... _., lfU.. 
,,.ıyefttertt lkr•""'V- Qt\ttı~1 t•kdtrd:e tlfı to •az•••lvlr vertleceHlr Kur-e"' 
... ..-..... ~. 4 defa tt l!'ytOt t1 81rlnollı::lf'lun . 11 M•rt ve 'tt M•zl ... ( ...... ~ .......... ~ ... ,,. ., . ...... """'" ' 

-··········· ..................................... , ... ~ i M. M. V. lstanbul Satın Alma Komisvonu ilanlar! i 
............................................................. 

Beher düzinesine 175 kuru!Ş tah·nin etilen 162 dtizıne diş rontken fil
mi almacakttr Pazarlıkla t-li!'ı itmesi 8/10/942 Per~embe günil s~at 15 de 
Tophanede Jı.t." M, V. f!'ıtarıhlıl oıatln :-:lmn koml~yonunda yapılacaktır. 
Kat1 tf"minatı 42 lira 53 kuru~tur. Tf\ll~lerin belli vakitte komisyona i{el-
molerJ> ·' (225) (229), - .. 

Beherfne 50 kuru$ tohmfn edilen 24,000 odet beden derecesi allna• 
"aktır . Pazarlık.la eksiltmesi 8/101942 Per5embe günü saat 14 de Topba
nf'de M M V fc:t :.:ı nbul ıattn alm• kom ·syonunda yapılacaktır. ltatJ ıe
'l'linatı ieoo' ı;;~dır Dereceler- 2500 adetten eşağı olmamak tl:ıere a,...rl 

"TM taliplerden alınıibilir. 8000 adedi maden! muhafazalı mütebakfal mu ... 
uvvı kutularda olup ince priunatlk olacaktır. Tallplmn belli vakitte 
<omisyona ııelmelerl. __ ,.,~ (220) (193) -

250 000 kilo pamuk !pll~i !maliye ücreti verilmek suretiyle ciheti IS* 
1<.eriyeden verilecek masuralara sardırtlması işi pazarlıkla eksiltmeye kon• 
muştur. İhalP~i 8.10.942 Perşembe günü saat 14,30 da Tophanede M. M V, 
İstanbul satm alma komlı1yonunda yapıJacaktır Tahmin bedeli S0.000 lira 
"k teminatı 3750 liradır, Taliplerin b elli vokltte komisy<uıa gelmeleri, 

' • 

4 (224 - 228~ -BehPr kilo•una 550 kurus tahmin edilen 7H4 kilo yün çorap ipli~! 
müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 7/10/942 
Çarşamba günü saat 1~.30 da Tophanede M. 1\.1. V. İRtanbul satm alma 
komisyonunda yapı,Iaca.ktrr. İlk teminatı 3091 lira 27 kuruştur. TaHplP-" 
rin belli vakitte komisyona. gelmeleri . (220 - 310) 

, 1 ııı• ıııı• ıı ı ı• ıııı • ı ı ıı• ı ı ıı • ıı ıı •ııı ı • ı ıı ı• ı ı ı ı• ı ı ıı- 1 il{" 

i" i D E A L B O R O 
- Yazan: lktısat Doktoru GASSON 
1 Oiyor ki: "Az mMrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
! isti.yorsanız. '1DEAL BüRO" yn okuyunuı., 

Sahş yeri: T AlV lstarıbw 1 
! Fiyatı 50 Kuruş , ı 
i , <;/atış yeri - TAN Mat1Janlfl - lııtmıbul ·~ 
'-ıı ııı• nıı • ıııı • n ıı • ı n ı •ı ıı ı • ı ıı ı • ıı ıı• ııı ı• ıı ı ı • ıı 11lilı1 rı ır 

M. M. V. IstanbuJ 2 No. lu Satın Alma Kotnisyonundan 

Mazotla çalışır 40, 7S tonluk !ti mavna satın alınacaktır. Elinde bU 
gı."bt mavnası olup satmak istiyen1Prln en son 8. 10.9t2 tarihine kadar 
Tophanede Mr. ıt. lıiı binaıtnd& 2, No. lu satm alma koıni17onuno mil• 
racaat etmeler' ,(355), .. 


