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ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
A.lııvz. Cüakil bu An•lklopedl ona mektep lcltabı \cıdar " belt-' 

ondan daha dvade ı-.•ırr~ı,r. 

FİYATI (8) 11aırnıu .. 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZ&TESI T.A.r~ müeueseaın de ve lclQ~ılardı bulunur. 

Çeltik Fabrikatörleri. 
Valiniri Reisliğinde 

Dün 1 oplandılar 
Fabrikatörlerin Teminatına Göre, Pirinç Fiatları 
Yakında 120 Kuruşa Kadar Düşebilecektir 
Şehrimizde bulunan çeltik fabrikatörleri 

dün "lrİlayette aat 15 de valinin reisliğinde 

hir toplantı yapmışlndır. •Vali, belli başlı 
"ıda maddelerinden biri olan pirincin ucuz 
ııatılması içiır-çareler arantnası ve tedbir ahn-

Pabrikatörler pirincin perakende olarak 
en çok 125 kuruştan satılmasını tem.in ede. 
ceklerini hildinnişlerdir. 

mast laznn geldiğini, bu maddede bir ucuz.. 
Juk temin edildiği takdirde bunun · diğer gı
da maddeleri üzerinde de tesiri görüleceiine 

Mehmet Ka.ra Bekir firmasının mümessiH 
l GO kuru~an pirinç satm~yı taahhüt etmi~
tir. Bu firma Mısırdan 8000 ton pirinç ithal 

~ret etmiJtİl'. · 

Yeni Dünya · 
ıVe 
Münaka§aları 

.1 

· elmektedir. 

l.tff" Devamı Sa. 2. Sü. 4. 

Milletler Cmuyeti, daha bidayette 
n.jlletlerın menfaatlerini mi.idataa 
eden bir federal meclis değil, calip 
devletlerin menfaatlerini koruyan 
bir isti,are heye-ti olmu,, hiçbir n • 
man ml!letler arasındaki mücadele"" 
de adil bir hakem rolji oynıyama· 
mr$hr. Fakat Milleler cemiyetini if• 
la~• ıüriıkliyen ıcbepler sadece ıi• 
y..si değil; esa•rnda iktısadid ir.Haı
bi onlemek için ileri ıilrülen düstur. 
hır; harbi kanun harici bırakan 
Kdlor misakları ise bir zaman ;ç!n 
i:ısanları oyalamaktan ba,ka bir 
r.ttke vermemi~tir. Milletler ara
ııındaki ııddıyetler: buıünkü tlün· 
)'Anrn reı;:lrdfği buhran iktısadt ae· 
beplere '1 n dığı içindir ki: Mile 
]t"lfer cemıyeti büliın in~anlara ıı• 
mil bir adalr:t ve ıulb temin edeme-o 
m :tir. 

Dieppe baskrnr esnasında ihraç hareketine sahne olan sahil höt 
ge.inde tahrip edilt•n bir lngiliz tankı ve terkedilen malı.l'me 

il 

Yeni diinyanın nasıl teşki. 
latlandrrılacağ1 hakkında 

Papa ile görüşen Taylor'un bu 
hususta~ bir ~Y •öylememesine 
rağmen yeni .dünyanın kuruluşu 
hakkında Papa ile anlaştığı riva. 
yet edı;ltnektedir. Samuel Hoare' 
in Madı:ıt dönüşünde yeni dün· 
yanın bir hıristiyan birliği olaca. 
ğr hakkındaki sözlerini, Eden'in 

Dieppe'de Ahnan 
lngiliz Esirlerirlin 

Elleri Bağlandı 
lngiltere, Bu Tedbir Kaldırılmadığı J" akdirde 

Cripps'in hususi menfaatlerin Ayni 
üstünde içtimai adalete dayanan 
bir dünya kurulacağı hakkındaki 
beyanatmı, Henry Ford'un dün. 
ya federa yonu fikri takip etti. 
Bütün bu meseleler ve çareler 
1914 harbinin sonunda da konu. 
Ş\llmuştu. Geçen yazımıma izah 
ettiğimiz gibi, Milletler Cemiy':U 
de bu gaye ile ktt~~şt~: Mı!· 
Jetler Cemiyeti ga.yesını §Oyle ı.. 

Ayni Miktarda Alman Esirine 
Muamelenin Yapılacağını Bildiriyor 

S'"OVYET TEBLiGi 
----, Londra, 8 (A.A.) - Müşterek 

hareketler umumi k rırargahı ta_ 
rafın.lal\ Manş sahill"rindeki Sark 
adasına birkaç gün evvel bir bas. 
kın hareketi yapılmıştır. Alman
lar, bu hareket esnasında alınan 
esirlC1:e fena muamele edildiğini 
ileri sürerek Dieppe'de esir dü. 
şen Ingilizlere zencir vurulacağı· 
nı ilan etmiştir. 

lan etmişti: 
''lfületler uaımdeki kavcalırda' 

hak~ rol• oynamak, milletler ara· 
tında Cooperatioıı yapmak, harbe ına· , 
tıi olmak, beJ"Delmilel ıulhü muhafaza 
için tedbtrlet" almak; beynelmilel ka• 
ıııınltı-a ria1eti kontrol altında bıılu"" 
durmak, n« milletin hürriyet ·.-e ı.. . 
tlklllini mubafau etmek, b~rbl:i~e 
muhatit rrapları Milletler cemıyetımn 
mevcut nizamları dahilinde bir1etlir• 
blek .. Vesaire., 

Fakat Milletler Cemiyeti bu 

Stalingrat'ta 

RUSLARIN 
DURUMU 
İYİLEŞTİ 

Almanlarm 45 Günde 
100,000 Zayiat 

ruhla !1areket etmedi. Bu esas· V.erdigv j 
~ dayanan Versay muahedesi, 
bundan sonraki maddeleriyle bu 
esasları kökünden baltaladı. Sulh 
konferanslannrn yapbğı haksız. 
lıklar bircok milletlerin cemiye
te girmesine mani oldu. Alman. 
ya, üzerine yüklf'nen h.arp ta7-
minatı ve fidısadt tazyikler al. 

Söyleniyor 
Moskov~ 'l ıA.A.) - Sovyet 

öğle tebligı: 7 birinciteşrin gece. 
si kıtalanmız Stalingrat ve Moz. 
dok bÖlgelerind<> düşman la çar· 
pışmışlardır. Diğer cephelerde 
değişiklik olmamıştır. 

tında cemiyete girmekten çek~- So-cyet ek telJliği 
d.i. Sovy~tl~r Birliği_. ~üç~k mıl_ Moskova, R (A.A.) - Bugünkü 
l~lere hurny~t ve ıstiklald;e~. Sovyet tebliği ekinde. Stalingrat 
tttış, e?lpery~lızm es;sr~~ bekl~ bölgesinde şiddetli bir savaş ce. 
nan -~~r. ~emıy~tten. ay .. ki e • ~yan ettiği haber verilmektedir 
ınedıgı ıçın gı~edı:. ~ur k' Bir kesimde 8 tank tahrip P<lil. 
Sevre m!-1a?e?esı;yl.e uzerın~ fe e- miştir. Stalingradtn batr ~ima
lenen, hakımıyetını tamamıy d • llnde Sovvet kıtaları diisman 
ı . d lan sartlar karsısrn a . . · . 1 ın en a · .. l mevzılerıne gırerek Alman ııra a.. 
cemiyete girmek şoyl~. ub~ut~'gı ~r ka,·ıplar verdirmislerdir. 
• 'klil' i k rt mak ıçın u. un ·' · · ,stı ın u ar _ . M . .ı k b"'l · de krt:ılarımlz 
L ıu-una ra~en· 1stik· 07Aıo ,., ı?:esın . 
n1.a

1
rp yorgun gı~rnıeğe cbuT.- o) bir' taarruzu pii!'kiirtmiişlerdır. 

a savasına .. : ,. - d ·· 
d A • 'k Vilsonun madd'tle.. ~ovoroı.ı~k ın dogıı cenubun a ~-u merı a. . , 1· h" • . . . 1· . . hır 
~i~in tatbik edilmediğini göriın ... ·nem ı ır .epenın '"!!a ~. ı.:m 

· ""'te çekil\ii Cenubt A· savas :vJiptlm:ıktadır. Butun bu ce cemıyı::>• n · :-.. ' l · 0 d .. 
m.erika devletleri, birçok Asya ~a.rpısma ar eı-n:.ısı~ .a . uşma~a 
milletleri cemiyete arkalarını ağır·kayıplar verdı.rılmı~ v~ d.us· 
döndüler. Bu suretle · Milletler rnan tankları tah.rıp edılmı~.tı~: 
C · ti daha kurulusunda bü. Leningr~t cephPsınde mevz!l o. 
~m~~lletleri içine alan, bütün ııemde bir savaş olmuştur. 

l:liF. Devamı Sa. 2. Şü1 l ~ Devamı Sa. 2. Sü . ...a. 

Resmen bildirildiğine göre, bu 
tedbir kaldınlmıyaeak olursa ay. 
nı sayıda Alman harp esirine bu
na benzer tedbirler tatbik edile -
cektir. 

Londra gazeteleri, Ingilizlerin 
elinde bulunan Alman esirlerinin 
sayısı 23.000 olduğu· halde Alman 
larla Italyanların şimdiye kadar 
115 bin Ingilizi esir ettiklerini 
yazıyor ve ellerinde daha fazla 
esir bulunması dolayısiyle A1 • 
manların Ingiltereyi tehdit ettL 
ğini kaydediyorlar. 

l:lfj9 Devamı Sa. 2. Sü. 5. 

PASİFİK'T[ 
• 

Japonlar Attu Ve 
Agattu Adalarına 

Tahliye Etti 
Vaşington. 8 ( A.A.) - Ha,·a· 

dan yapılan kesirler neticeısindP 
.l;ıpo~l;:ırın Aleut taktm adaların_ 
da isgal f'ttikleri Attu ve Ag.,t. 
tu'dan çf'kildiklcri anlasılmıştır. 
Bunun. AndrPanof ada lıarında A
merikan hava i.isleri tesisinden 
<;onra vapılan mtift>madi hava hü 
rıımlarıntn bir netiresi olduğu 
sanılmaktadır. Şimdi Amerikan 
ordu ve domınma ucaklan hücum 
tarını batı yarım· ki.irresinde Ja. 
ponl&('ın elfnde kalan son ad~ ı:ı. 
lan ~ska .ıdasrna ce,•irro.islerd!r. 
. Japonlaııın hu adadan cekilmele· 
ri muhtemeldir~ 

Stalin'in 
Talebi 

Üzerine 
Müttefiklerin Yakında 

Mühim Kararlar 
~lacakları Söylenivor 

'O 

İkinci Cephenin Açılmak . 
miihimmat ''c- mulırınP giitiiren hir !?<'mi kafilec;i hima~·e ::ıJtındn Atl:mtiği asarkrn Üzere Oldu~u. Stalin'in · ıtu yaya 

Son Beyanatını Müttefiki______ • 

1 
• 

Devletle!'"İn Tasvibi ile Harp Mu··crım erı YOptrqı Öne Sürülüyor 

Tesbit Ediliyor 
Müttefikler, Harp Esnasında Mihverciler farafrnClan :şlenen 

Cinayetler Hakkında Tahkikat Yapmak Üzere # 
Şimdiden Müşterek Bir Komis}•on Kur111aija Karar VerCliler 

y 
/ ,,,,, 

r ................... ·-·--···-· .... ---, 

ı 
1 

Sov~·et Rasn~kili M. Stalin 1 
Ankara. 8 {Radyo Gazetesi) -

Italyan radyosunun ,·erdiği bir : 
habere göre. Ingiliz çe Amerikan f. 
hükı'.'ımetleri Sta)inin demecine 
resmen cc\·ap vereceklerdir. ! 

Berlin'in 
Görüşüne 

Gelince 
11 Muhasım Taraftaki 

c . . . . . 

Mücrimleri ı Kendi 
Buston radyosu da Stalinin de. f=:.· 

meci etrafında şunları soylemiş-
tir: 

Mi il e t 1 e r i Tayin 
Edecektir .. Deniliyor 

"Müttefiklerin bir iki giin için. 
de harekete gecercıc bu meseıe 
için tedbir alacakları anlaşılmak
tadır. Oniimi.izdeki gıinlcr zar_ 
fında Amerika ve Tngıltere ve 
Rusya arasında çok mühim ka
rarlar alınmasını beklemek yan
lış olmtyacaktır." 

k.:iff9 Devamr Sa. 2. Sü. 5. 

ALMAN .TEBliGi· 
Kafkasya 
Taarruzu 
Gelişiyor 

Berlin. 8 (A.A.~ - Yarı resrnı 
bir kavnaktan bildirilmicrtir: in. 
~iliz \;C Amerikan kaynakların
dan verilen haberlere ıröre Roo. 
se,·elt ve diğer sahsiyctler harp 
fecayiini tetkik edecek ve harp 
mücrimlerini cezalandırmak <:are 
lerini arastıracak bir komic:vonun 
kurulmagı meselesiyle meşgul 
1lmuşlardır. · · 

Almanlar tarafından böyle bir 
mesele bahic; mevwu olmamıssa 
bu. muhasım taraftaki mes'ul 
sahsivetleri günün birinde bizzat 
kendi milletleri mı>s'ul tutabile . 
cekleri içindir. Berlinde ileri 
sürülen mütaleaya göre. Roose • 
veltin. Ch\lrchill'in Eden'in. Sta. 
lin'in ve diğer yahudi suç ortakla. 
rının bu harpteki miicrim1crine 
dair vesikalar nesretmek suretiy-
le bu hususta vardımda bulunu. 

Stalingrat1m Şimal labilir. Yine a·ym mahfiller. AL 
- manvanın. ve miittf'fiklcrinin 

Bölgesinde Yeni Rus harb.i zarcrı,.. kauınmaları •akdi
rindc bu gibi vesikaların bu kim-

Kıf a Ja rı Yok Edildi selcri ne gibi bir c<'zava sürükli. 
Berlin, 8 <A.A.) - Alman or- l vccC'ğini yinf" kend~l.e~in.ce .o ~-a

duları baskomutanlığınm tebliği: man düşüniileblecegını ıkrı su · 
Kafkasya · çevresinde düşmanın rüyorlar. 
taarruzları piiskiirtii~.müş ve ~i - Yine burad:ı mütalea edi1diğ"inc> 
zim taarruzlarımız dusmanın şıd. .. e.;f'la s•alin'in Finlanda . . r ~ d gore, JTI ~ L 

detlı mukave~e 1.~e .. ragmen a- hlara ve Churchill'in Alman se. 
ha ileri götiirulmus.~ur. . 'ıirlerinin 1edhise uğrıyan halkı 

Stalinaratta da dusman sıddet- 1. t 1. d"l · h lı'nde "' · . · k c ıne es ım e ı m<'sı a li muharebeler netıcesınde topra 
brrakmıva mecbur olmuştur. bunlar tarafından kendilerine na-
Şehri~ şima1 .. ~~tısı.~da ku~a~.tL sıl bir muamele yapılahilec-e~ini 

mış ve ikiye bolıınmuş olan du~- tasavvur etmek müşkül olm1ya. 
~ Devamı Sa. 2. Sü. 7. caktrr. 

Mebuslarımızın Dünkü 
- . 

Hasbihallerı 
istanbul mebu::ları dun de Şi~li. Beyoğlu \"C Şehremini Halke\·lcrinde 
:ıalkla t~mashırd;ı bulunmuşlıır, F.minönU Hıılkevlnin kim<~!zl~r nırduM 
nu 2ezmi~lı-ı ıiir. Vu'karrki r,.,::ımd". İctımbul mehuc:far:nı k IT'"esızler yur-

• drnu gezerken gôrüyoruz. Tafsilat ikinci s<ıyfadadtr 

Lindra, 8 (A.A.) - Lord Si.J 
mon, harp z:ımanıhda mihverci• 1 
ler tarafından i~lenı?n cinayet. 
ler hakkında tahkikat yapmak ü .. 
zere en kısa bir zamanda, Bir. 
)esmiş milletler mümessıllerin• 
den mürekkep bir komisyon ku. 
rulacağınr bildirmiştir. ı 41 

Lord, bu Yesile ile söylediği 
nutukta izahat vererek bilhassa 
şöyle demiştir: ' 

"Büyiik Britanya ve Amerika. 
nın müşterek müzahcretlerj ile 
yaprlmakta olan bu teklif mese
lesiyle doğrudan doğruya alBkalı 
diğer birleşmiş milletlere de bil· 
dirilmiş ve teklifi hararetle tas. 
vip eden cevaplar şimdiden Lond 
rava gelmiştir." ' 

Jngiliz hükumeti namına beya. 
n!ltta bulunduğunu söyliyen bir .. 
çok korkunc cinayetlerin sür'atle 
cezalandırtlması lazım geldiğine 
ve bunu temin için de harpten 

a sonra Avrupa askeri mahkemeler. 

H ·· · 1 . . .. , tı t kurulabileceğine işaret ederek arp mucrım erının sura e ec.d . t' k' 
· · 1 d k" kl"f · t' k emıs ır ı· zıyesı ~·o un a ı te ı e ış ıra • · 

eden l\Ir, Roosevelt t.JJr Devamı Sa. 2. SU. 6. 

NorVeçte Gergin 
Bir Hava Var 

15 Kişi Kurşuna 
Dizildi - Danimarkaya Armanların Alt. 

Trondheim' de Yeniden 

Maddelik Bir Ültimatom Verdiği Söyleniyor 
Stokholm, 8 (A.A.) - Oslo rad r= 

yosunun bildirdiğine göre 1,? Nor 1 r·-·--·-·---, 
vecli dün akşam . Trondheım'de Ok : 
kurşuna dizilmiştir. Ayrıca .. iki U 11 arda i 
kisi 10 sene ağır hapse mahkum ; 
P<lilmistir. 1 kişi de bcraet etmiş. : 

tirNesredilen resmi tebliğe göre yeni Ders 
mahkumlar si1ah ve mühimm~t -- • 
nakliyatını baltalamak suçuyle ~L Saatlerı 
ham edilmiştir. Bunların bu ış 
icin para aldıkları sabit olmuşt~r; 
:\ıiahkı'.'ımlann çoğunu Trondheım 
in simalinde bulunan Majavat ka. 
sabası iscileri teskil etmektedir. 

Maarif Vekilliği 
Yeni Vakit Cetvel

lerini Hazırladı 

NorveÇ polisi dün bütün ~ü~ 
hüviyet vesikalarınrn kontrolu l· 

le meşgul olmuştur. T_ron~~eim 
bölgesinde oturan 175 .. bı;ı kışıde~ 

n, ... hu t e Ankara, 8 <A.A.) - Maarif hiivük bir kısmı •....... vıye \' sı. 
kaları tetkik edilmiştir. l\fonta • Vekilli~nden tebliğ edilmiştir: 
zam vesikası olmıyan birc~ok işçi Yaz saatinin tatbikine devam c. 
tevkif olıınmu~tur. dilmesi kararlaşttrtlmr~ bulundu· 

1

. QııiRlillg'in icraatı ğu cıhet1e ı c;onteşrin 1942 hır~. 
hinden itibaren okulbrda \'akıt 

1 
Stokholm, 8 (A.A.) - No~:c cet\·elleri asağıcaki ~sı~Jara göre 

basvckili Quisling milis teskıla· tertiplenmistir: 
tın'a mensup Hirden alayı ile de. ı 1 _ llkokııllarm derslere baş. 
. ~ D s 2 Sü ? ı la~a saatleri, ilkokullar talimat-

"~ evamı a. · • · -· namesinin 18 inci maddec:ine gö. 

Gazetecilerimiz 
Kanada' da 

Londra. 8 fRadyo, 19 45) -
Türk gazetecileri, Kanadanm 
merkezini ziyaret etmPk ve bu
rada iki gün kalmak ~izere Otta_ 
va'ya gitmi.,lerdir. Turk gazete
cileri Kanad~ umumi valisi Kont 
Atlen ve Kontes tarafından davet 
edilmislerdir. Gazetecileır Kont 
ve KmıtPsln konağında misahr e. 
dilecek lcrd ir. 

re tesbit ve "-ilayet makam1nır 
tasdikiyle tatbik olunur, yamr. 
gün öğretim yapan ilkokullar d:; 
bu esaslara göre davranırlar. 

Bu okulla~an çifte öğretin: 
vapanlar da sabahki devrelerde 
dersler 8.45 te baslay1p 12.10 dE 
bitecek ve öğleden sonraki dev. 
rede de 12.25 de başlayıp 15.5C 
ere sona erecE'ktir. 

ı - Liselerde. orta okullard:t öğre· 
time saat 9 da ba .. lanacak ve 15 45 tı 

1 :n verilecek•ir Ba okullardan ciftı 

11f19 Devamı Sa. 2. Sü. 7 • 
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Y E N İ D Ü N Y A V E ithalat Malları 
TAN----------------------- 9. ıu . !142 

MÜNAKAŞALARI Serbest Kalıyor 
M.EB US LA Rl N HALKLA 
YAPTIKLARI HASBiHALLER: 

Ekmek 
Meselesi 

ların .... , 
ikayetleri 

milletle~t~hJ.=ı ~~0;,.~;:,~1 başka bir Bazı Madd:i:rin Fiyat- Mec_i~iyekö!lüler Ar~zi İşinin 
g ranti eden bir -.oiyel ol3. Bu suretle Milletter Cemiyeti ları Yine Yu""kseldı" HalUnı istediler • Beyo9lunda da 
m dı. milletlerin mcımuıt.Iertnı müdafaa * * eden bir federal meclis değil, ga. İthaHit mallarnırn tamamll serbes ! T 1 b • S k k D• • ı• • • 

Mürhakatta da Henüz 
Kat'i Şekil Almadı 

e oturan bir o• 
or: 

neryolu hattında 

sadece blrJ mevki tramvay lı· 
letlllyor. 1klnel mevki" araba itle• 
tltmeet ~n yapıfan moracaattara 
(ikinci ••vkl •reb•mıa yok) ce· 
vabı verildi. Fakat idarenin elin· Bunun sebebi de Milletler Ce.. lip devletlerın menfaatlerini ko. ~::ıe~~ ~a:~ğn ~~i:m~ ~.ırr. Buı::,~ndd:nr a e enın o a ısıp ınının 

mıyetinin kurulu.ştında nıyan bir istişare heyeti oldu. ....-... ,,.u L 

BelC>diye « nrrlan dı mdaki h l tm 
ekmek htl:raet için Ankaradan diln 
de emir o:elm<'miştir. D!in bu böl cle
rin f'kmrk llıtlvaC'ı şehirden m mul de romortıcıa denilen ve yarıaı bl· ı 

rlncl mevki, yansf ikinci mevki evcut olan dört Amildir: Birin- Hiçbir zaman milletler arasında- ~~::,!<::' :~r!!~ m~~~r!~li~~ Temin Edilemed·ıg· •• so·· ylendi 
si, galip emperyan.t devletlerin ki mtlcadelelerde adil bir hakem .. 
fe e 1 _,_ l 1 tamamile serbes satılacoktır Yalnız .. . 1 

kmr·k gönrl rllmek sur<'tlle te.-nln e-1 
d lmişt'r, Bug(ln de buralardaki fı -
rınlnr ekm<'k çıknramlyncak \'C ek -
hıek ·ht yacı a7tli suretle şehirden 
trmin ed·tc>eekt'r, 

olan muhtelit arabalar vardır Bu 
hatta hiç olmazsa bunlardan• ko· r m yva a:ını ._yJ.Bmasını co. ro u oynamadı. . Emperyalist dev derterlik kAtrflıır, birliğin yaptıracağı ıst nbul mebusları dün Şişli, Be- c.-ek yıllıırm ea fşma programı olarak 

ylaşhrmak, ~ emperya..' letler arasındakı bu menfaat zıd· defterlere ayrılacak ve defter halinde yoğlu ve $ehr mini Halkevlerinde Ralkevi toplantılartnda te bit edil<'n 
t devl~tlerin ~et~nde bu. diyetleri mevcut oldukça, bu ro. mekteplere verilecektir. Kalay, kau- bu semlicr h lktnm dileklerini dinle- dilPkleri o :umuştur. Bu dıl ll'r şun 

: nulmalı, birinci mevki •rabalar, 

nan rnustemlekelerde her gun lö oynamasına imkan da yoktu. çuk, otomobil 15stiJI ve tenekeden mfş ve Nuruo maniyedekl klıriseslzler ıardır: 
tan millı kurtuluf h reketleri· Cemiyetin harbı önlemek için ile. ibaret olmak Ozere dört cins lth liıl yurdunu ... zmlsl rdir. 1 1 - neyoğ!undıı yeni bir H 1 evi 

n· 'er taraftan, bu !:f'mtlerln halk 
mutcmetlC'ri Eskiş<'hlrden bir vagon 
un temin C'tmi lcr VC' bu un fırmlAra 
trı·7.I edllrni tir. Burnlnrdakl bclrrli -
~e mrC'l' 1eri topl, nar k bu ıırıd~n i
mal C'dill'<.'ek ekmeklerin n;ırhlnı tE:ıi· 

+ ôlğer hatlarda ikinci mevki va· 
ı gonlara motrle olıırak kullanıl· 

1 
malldır .. 

karşı tedbirler almak, bu mil. ri sürdüğü düsturlar, harbi ka· maddesi birliklerden ticııret of sine ve Saat 11 de mebu lar S sll -Hıılke 'nası in a ı: 
1 ftnd vine geldikleri 1.aman S• li ve Mccl- 2 - B tu ı m tnlr' et H lkevll'rln-
eri cemıyette i kontrolü nun harici brrakaQ kellog misak- rllecek ve of s tarafından lht"yaç nls- diyckoyı.ı halkı Halkl'vind toplnnmts- dC' hu u ı idarell"rin Y rdnı 'le b l'r 

Yıılovadan yazılıyor: •, 
"Burada itfaiye teıkllAtı ycık· 

tur. Bcledlye, halkın 't1Utevall 
ı müracaatlanna bu zamanda yan· 
+ gin söndDrme vesaiti mDbayaasr 1 nın lmklınmzlıfından bahıederek, 
t cevap vermektedir. Bu mDtalJa 
+ doıtru gibi g!lrUnüyorsa da, latan· 
: bul itfaiyesinin elinde kadro ha· 

nda bulundurmak, üçüncüsü ian, hır zaman için insanlan o.. b tinde tevz· olunacakt:r. tardı. Bu emt hıılkmm dilekler! su anııt rn ızrc:I tesisi: 
rsay muahedesfnf ve air mua. l yalamaktan ba§ka netıce verme. TJ~aret ofi 1 u~unı mildilrü Ahmet surl'.'tle huH't a edıll'bllır: 11 _ Kult!ir<>l nı hiyettl'kl tıyatro. 
delerle harpten larar gi.iren di. Cemıl C~ ve bırlJ ler umuı;- k tfbi ı - ~eC'id yekdyünde 60 sene evv<'I sınt.'ma ve konfer n"l r ha ıl ınd n 
lletıerın revfsiontılt iddıaları·ı M'll tl c . etini ifll!. - s lAhnttin Çohnık H dı landan lskftn o:dılmlş olan muhacirler bu mt\d •nr"I almm 1 

t MIX'C'ktir. 
Bununl;ı bl'rnbC>r, temin edilen 

•ın P halıy m l olduıtu lçinı <'kmek 
ll'rin 30 kunışt n fazlav:ı " tılmn 1 
<' p POl'N' 1 ı::rıntlma'dı dır 

ı e er emıy 11sa su- Basnıya Relmiş olan ıth ı t n 11 rı· · 
meydan vermeytp ... h~rpl~ri. rükliyen sebepler sadece siy si nrn te eli m mu meı ler'le trvıl C' il det za~fında b~rada devlete a t ooş a-1 Sö 'lan bi; l ı etmen, okull:ı d"lki 

1 m~ğe çalışmak. dorduncusu. değil, esasında iktısadidir. Millet. erini tesbit etmek üzere Ankara gıt- razıyı ışlemış, ımar etml ve bı.: ünku t rih kit pi rtn•n nok n oldu unu 
yalızm!n Avı npaya yayılma· ler arasrndakı zıddiyetler, bugun. rn leraır. haline getirm !erdir. Halbuki. bu mu bu k t plnrda T rk kurtulu v "t ve 

1 
rfcf çfkarılmı!J birçok arazl!z ve 
yangın söndürme vesaiti vardır. 

Bunlar Yalova gibi küoDk bir ka• 
sabacla- esa1h bir tamirden eon• 

m~nı olmak fçln Sovyct ere kiı dünyanın geçirdıği buhran ik- h.:ıcırlcrın ellerınde t, rruflnrrnı tev lnkılinla11n t kı un bulunm, dı mı 
rşı bır cephe yapmaktı. tısadi sebeplere dayandıgı içındir Fiyatları yükselen sık eden bir ve ka bulunm:ıdı t iç n nıufrı-d t pro ramlarrnd bu cıhet 

Adnnnznnndn ekmek 
vaziyeti 

Bunun iC'indir ki Milletler Ce. ki Milletler Cemıyeti buttin m- maddeler · on wmanlard bir çok arazi ihtilfır- n eveut.! dn M rırlf Vekrıletı t llm 
yeti gerek sulh zamanında, ge. sanlara şamil bir adalet ve ulh 'lnrı zuhur etmıştir. 1 te bu gibı ıh - ve terbiye d

0 

ire inin kabul C'tt' ı k -
Ad P znrı, (TAN) - Bu ayın ııl -

tısmd nbrrl kaz:ımttda 600 gramlık 
C>kmekler 21 kunı a sahlmııya ba$lan 

ı tır. Bu vaziy<>t kar~fsYnda f kir 
halk mut iıl dunımn dfü:mllştllr. Ek

i' 1er·n randmanları d çok dUı;r-'- -

+ ra - pekAIA işe yarayabilir. Bun 
k harp arifesinde dıinya mil· temin edemedi. Dünyanın rreçir. Bcled·ye iktisat miidurlü il şehri - tıl .narın an~ne ed cek !erek bu ara t pt bu hah c; nol< n ldu u çln e-

tl ~ mi n muhtel f emtl rinde zeyU va- z nın şa illl'~ı lehine t puya bağlan - ımslJ bir surettr tizerinde dıırul, mııdı-
: fardan bir lklı1 ile de Yalova 
+ - geçende geçirdiği gibi - bir 

lerinin mü terek .menfaa erini mektc oldiığu bu buhrani gele. 1 tı 1 rmı kont ol etmek üzC're b i- m ının temın olunması. . ğmı öylcmiıı ve mebuslnrımıza Maa-
ruyan ve ayarıı,.. bir cemiyet cek yazımda izah edeceğiz. Hın memurlarmı faal yete SC'vk etmis 2 - M ç a, Nışant şı, .s1• li, Mecl- rff Vek Jetinin li e son smıf için çı -

• vangın •ehllke&lnden kurtanhr.,, 

'·····················" madı. Cemiyete mensup dev. TAN t'r. B zı mtlerde perak<'nde ol r k d yekoyu, O manbey, F rıkoy Pnngal kardı"ı '"Yen V<' Y kın ça lar t rlhlı. 
lerin menfaati ancak büyük • \• ,..cytinya mm 240 kuru t ldı •1 o- tı ve H rb yede tl'i T k ime kndar re dlT tarıh kıt hının uçüncu cildini ver 

titr. ':-' 

Lastik 
Tevziatı işi 

!etlerin iktısadt w siyasi men rillmı.ı , e tahkl at.ı b 1 nmış'tır. P<' mi bir li l' bulunmadığı için bu semt- 11; 
tlerine göre lıDı-.abilirdi. ' KOÇUK 1 rakendc olarak f ulyn 95 nohut ııo. !erin htıv cmı karı,ıHamak {}zere bir m . 

Ekmek 11olımzluğ1ı 
yapanlar 

B d ed I ·--· HABERLER s bun 110 kuru a k dıır fırl mışhr. itse açılması, 
u evr e ıtgiu.ııı::-n:::nın gaye. 3 - Teşvıklye mahallesi ile M çkn 

Milletler Cemiyetini beynelmi- + TRAMVAY BANI>AJI _ Tnr.ıva,. ;. palasa kadar olan karııI sahanın mulkl 
bir müşavere be:Yeti haline ge. daresınln Romanyadaa ıemın etugı ~ndal· Parti Genel Sekreteri ta kimatı b kınımdan Şişll nahiyesine 

k Fr A d ki hırdan ıkı ytlzU daha bu~ıılerde ıı:ele ':tır. 
rme , ansa.DIQ vrupa a + UNıvERSITEDK ıMTlHANLAR - Anteb'e Vardı ba !anması. 
fuz ve haki~f muvazene. Hulıulı Palıultu!nde s6dll iıntıbanlora aJ>m Mebu larımıı, Şıııll ve civarı hnlkı-

1 on beıındc baılanacaktır Elftnelerde mıı A D • U f d 
bulundurmak ısa, A manya- v.C!ak olanlar ,..ann bildirilecektir. Antep, 8 { .A.) - un r n an aY- nfn bu d leklerınl yerine g t rme c 

a karşı faikiyet kazanmasına + BELEDiYE SEC::IMI - Secim ,... nhın C. H. P genel sekreteri Mem• u ae ki rmı vadetml lerdlr. 
ı ~n-llllll. ..:ı Al rrn ak am sona crecektır. .Reyı • " ta m!ı duh )Şevket Esendal y nınd birinci B ·1 Halk • d ant 0 maktt. ~L.V u8 man. b&J'ramdan evvel )"lpılle.11r •e net e b.,.• egog U evın e 

yı Mılletler r ........ r..etine kabul ramdan sonnı ııın e<1ı1e ettir. s mdıye ıca· umumi milfett·:s Abidin Özmen olduiu 
-......u.:r dar reyler n üçte ıktsı kulla 1"1 u~. halde yold B"rec k. Carabulus ve NI F k he Öymen, g neral Refet Be-

mesi de bu s"-- müstenitti. * ASKERLERJMTZE KIŞL!K HEtH· 1 1 K t K b ki z a 
;;~C · eti YE Yardım ev•nler umly ı. a~ ~· r mı z b'e uğr dıktan sonra saat 18 30 d:t e. genero z m ar e r ve Y 

Almanyayı Mi~ emıy ne .., kı•hlr ht!dl,.. tedariki lı;ln bamldılar• ehr m'ze gelmiştir. Genel sekreter K ramUrselden lb ret mt'bu 1 r gru -
makla, Alrnan9'1m. revisionist ba lamıttır. v· lyct hududunda vali ve ba ka bir pu aat 13 30 da Beyoğlu Halkevinc 

mellerine sed çeiıeeegini, Alman · çok zevat tarafından kar11ılanm1şlır. elm'şlerd r. 

El{m<' • k rneleri üzC'rinde yolııuz • 
1 ık v P rak fnzla un ldıldarı anı -
l ın frrnırılnr ile imır memurlarından 
tC' rkk 1 ı:>dl.'n ı:on f>k.bin de dün du -
rıı~ larf b 1 m\ tır. 

Fırrnc.-ı Yor 1 Talori. Lamborn Bara, 
Yorı( K b.di . Ali F~r h \'C bir i şe 
mernurunrlan milte ekkll olan bu e -

'n fe rl• n tıı k f C'dilrni lrrdir 
Kazalarda ekmek teuzintı 

Otomobillere lüstik tevziatı hazır : 
itki rı tamamlanmı tır. Bu tevzlatta 
evvelce yazdı tmtz gtbb eskiden ha -
zırlanan füte t'!!as tutulacaktır. Bu 
partide yedi yüzdC'n fazln otomobile 
la tık 'en1ebllecegi anlaşılmaktadır. 
Yalnız ofis, h zırl!klartn tamamlan. 

mı olma ma ra"men, tevziatı bayram 
dan evvel yapm k niyetinde değil • 
dlr. Ancak, oforler cemiyC'ti lastik 
tevzlatının ehrln nakil va ıtası ih • 
tlyacr bakımtndnn, bayramdan evvel 
ynpılm sının çok faydalı olacağın? ile
ri OrcrC>k alfıkalı makamlara mnraca 

I Sovyetlere tevcih ederek RAMAZAN ·2a Bur da Beyo lu Halkevi reisi Ek -
ikinci bir harbin tehlikesini ken. • 
d·nden uzaklaştaı;ı1111ğmı ümit e- 9/10/942 CUMA Odun Ve Kömür ----------ne ______ _ 

d yordu. Bvt.at Eaaal v ... tı I Evbt Eo:ant v-ı N ki d Z 1 ki 

Sehr n Beled'ye hudut! r h rlc n
ıi<'ki k z tar !cin bui!d y mUbayaaı:ı
nıı b l nmt ve E klşehlrden bir ppr
tı bu d y ıtelml t r. Bur 1 rda me
mur. emekl' dul ve yetimlere kıırne 
le nC' "C'k.lde ekmek ver lecelt hak-
kında T'<' ret Vekilliilnden V lAyete 
t llmat Vl'lml!!tir 

t etmişlerdir. 

Fllhakik:ı teı·zlatın sıktşık olacağı 
mUl:\haza.,ile tevziatı bayramdan son
raya bırakma md n i E!'I şehrin bu na 
kil vasıtası darlığında ve bilhas a bay 
ram zamanında ofiı:ıln biraz daha gay 
ret etme i d ha mu ııfık görülmekte
dir. 

Sovyetlere k~ lfir garp em. ~'ı':' ı~~~ ~:~1 ~!~::n 1::ao ~~::: a in e or u ar 
peryalizmi birl!fl meydana ge. Ilııncll 9 32 ili.ıs ımsaıı ıo.44 5 25 Odun tacirlerinln. odun \C kömünı 

rince Alman teeavüzünden ma· fazla fiyatı tnbilmek için, nnkli -
un kaldığı gibılr 'Jromünizm teh. ynt yapmıyara'k" kı m b tırmaSlnl 

likesini de izale edeceğini tahmin bekled kleri h kkmdaki riv ye'ler 0-
ediyordu. Ingilterenin Milletler zerine, tacirler, bu rivayetlerin do' -
Cemiyetinde talcfp ettiği siyaset BUG'CNK'O PBOGBAM ru olm dıgmı. kömur Vt' odun 
buydu. Fakat Almanya 1933 de 7.ao Prosram 11 oo JConvpna nakliy tı yapmak üzere d<'vlC>t de -
Versayr yırtıp demokrasilere kar_ u2 Jlmaauııc 19.U Oyun hanlan mir Yolları idaresinin kendilerine 'a-

tecavüze geçtilirlf ilan edince, M1 ~~~ıu :: !~ ~~:'1:aııtı gon vermed' ini ile 1 iırmeklC'dirler. 
ind S ı ıuo Presnm 20 ıs ıtayo P"tafİ Bunlarm öyled'klerint.' göre, ken -

Mılletıer Cemiyet· e ovyet e- ız.u 1ı11a11c (Pi.) 2110 sıııoıar dllerine liizumlu vn~onl r v<'rıld' i 
re rolü vererek Almanyayı teh. 12.•s ... ......, aı eo a..- _. """'' ldınna .-tlleı 
d. • i t-"L• ett• 13 00 TilrkOler 2t . ı5 TEMSiL ıt gayesın <tAlp 1• ııLoo Prosram 22 oo Orkutra ehrin yak cak ihtiyacını tnmamC>n 

Sovyetler B"'ırHM cemiyette ıs 03 Puıt ht,...tl 22 30 Haberler ve bugunden d ha ucuz fiyatla temin 
&• IS.40 Danı mQal~ 22.4.S Xapaaaı 

kendi prensip'Jerfni kabul ettir • etmek mumkun ol c ktır. 
meğe çalıştı. ~k emniyet, 
•e mütekabil yardim prensiple· 
rile Milletler Cemye'tine vermek 
tediği veçhile, lngtltere ve Fran 

sanın muhalefeti )arştsmda, akim 
kaldL HabcşistanQı istilasında, 
ispanya harbinde, Çekoslovakya. 
nın istilasında, Milletler Cemiye. 
tinin aldığı passif -vaziyet, ademi 
müdahale, ikinci bir harbe hazır
lanan mihver devletlerine karşı 
birçok cilletleri fıada ederek gös. 
t rdi i müsamaha bll siyasete da. 
yanıyordu. 

Milletler Cem~in kurulu. 
şunda, V ersay muahedesinin 25 
inci maddesi şu pilde yazıl. 
mıştı: 

• M lletler cemf~ aza otan her 
d vlet, diier de91et:lefirı hariçten te
c Uze u ramamaJarma. miılki tama· 
nı yetlerinc, s yasi i9tlklillerlne riayet 
etmeyi ve bu haklırn ınahafaza etme
.,ı deruhk! eder, Bs,.le bir tecavüz vue 
kuunda veya tehlıke ltalinde kon1ey 
ba mecburiyeti azalm tahmil icin 
lbım olan vasıtalara tevessUl eder .• , 

Norveçte Gergin 
Bir Hava Var 

l:1Jj" Baştarafı 1 incide 

niz erleri kıtasım ve hava kuv_ 
vetlerini emniyet işleri umum 
müdürü general Oliver Moistad'
ın kumandası altında birleştir • 
miştir. 

General Moistad milis teşkila
tının baş komutanlığını muhafa. 
za eden başvekil Quisling'in doğ. 
rudan doğruya emri altında bu. 
lunacaktır. 

Bugi.ın, Mili te killeriyle S. S. kı
talarmı bir kumanda altmda b rle -
tiren Quisling, bu sur~tle dogu cep
hesine daha fazla Norveçli n ker gon
dermeyi de ümit etmektedır. 

Danlmarkaya ültimatom 
Londra, 8 (A.A.) - Nevyork rad

yosunun haber verdiğine göre, Al
manya Danimarkaya 6 maddelık bir 
ültimatom vermiştir. 

* 
Fakat bu madde icrai hüküm

leri havi değildi. Amerika, buna 
itiraz etmişti. Milletler Cemye. Londra, 8 (A.A.) .- Nevyork rad 
ti daha kat'l hükümler koyac:ığı yosuna gore, Almanla; tarafından Da• 
yerde maddeyi ştsyje tadil etti: nimaıka~a . verilen ü~ti.matom şu 6 

.. B ~ tet!!·•ilz khli'kee noktayı ıht va etmektedir. 
r tecavuz • .,. ' . Bütlin Danimarka gem'lerl sillhlan• 

ıi kar ısında, M lledec ce~i~~\!on• dırılacaktır Biıtün Dan mark lılar tek 
eyi askeri tedb rler afmma ı um lif edil "Bilyilk Almanya" çerçevesi 
iS konsey her devlete karıt bu- en 

g r.une, • otnl! mevkli Ye ınr içinde i~tilrliğl yapacaklardır. Danimar 
ıugı vaziyetler , c k azİ,.ete ıe· kahlar Al:nanyaya d ha fazla mıkdar 
ID!li şarUarı hesap edere v • da yi e1ı: maddeleri gönderecekler-

kt"r Her au ı. vulfr11nl askeri yec • 
çece 1 • • \r1lyle üa dlr. Danimarka Rusyaya harp ilan e-
kt vvetler nı ku'lanmak ıe • decektir Danimarka. Almanyaya işçi 

~()\fVFf TE~JUGi 
l1fJ° Baştarafı 1 incid~ 

Alman kayıpları 
l\foskova, 8 (A.A.) - Yan res. 

mi bir kaynaktan bildirildiğine 
göre. seçme Alman askerlerinden 
mürekkep hücum kıtalarına men 
sup 100 bin kişi 45 gündcnberi 
devam eden Stalingrat muhare· 
besinde ölmüştür. 

Don vadisinden geçerek Sta. 
lingrat müdafilerini takviye et. 
mcğe çalışan Sovyet kıtaları mev 
zilcrini isliı.h etmişlerdir. 

Mo kov radvo unun bu sab h er
kenden blldirdı ine gore, Gnrbt Kaf
ka yada Sovyet kıtal n Novoro 1 'ın 
ce ubu şarki inde blrk ç me kim ma
halli ged almt:slardır. Kerç'den t ze 
bir Rumen tümC'nlnin getirllmc i ü
zerine muharebeye sokulan Rumen
lerden iki bini iki gunluk bir muha
rebe n<'t'cc 'nde öle ll 'ıııtilr. 

Vaziyet düzeliyor 
Stokholm, 8 (A.A.) - Reuter: Sta-

1 ngrad'da vaziyet sekiz gün cv\•eli
ne ni betle d ha mü •ttır. Stalln
f(I' d'ln endü tri kısmında bir netice 
C'lde C'tmek için Alm nlar t rafmd n 
Uc gOndenbcri rf dılen Rayretler 
bo g ım· lr. Ş hrln im 1 nde 'e 
C'enubunda Timoçen o tarııfmdan ya
pılan t arruzlar h k md t f 11."ıt ıı
lm mnmı da imdiye kadar ::ıltnııın 
haberler pek ccsarrt veri i sayıl bil r. 

* Mc:skova, 8 {A.A.) - Batı şımal 
c~phesinde Sovyet kıtalarmrn onemli 
bir mukavemet merkezini z pk!ttikleri 
buıün Sovyet ajansı tarafından bıldW 
rılnıiıtlr. ,. ________ _ cd p etmemekte eerbe91.Ur. Kon~ey ta• ı ı3nd~elttlr Na:ıi pol'ıi ve Gesta

r fınd n yapılacak ~y~er: ~.ı:r ı:·, po, baltalama" barrketinde bulunanları 
n tanftndan bıi:rtik r e ern~aıYt : •rattnrııak lc;!n Danimarkalılarla blr
karıtlanacalr. her aıa b~ tav!lıl't.ler j 1n.:te c;at,,mak salilhiyetine halı o1a-
g6re taahhiıdü Ü ~ ruyeUe ,.m~ 1 caklardtr. Temvlz Mahkemesi· 
ıreurmJye çalıı cakt!r. • 1 ' • 

,,. ,,. Frnnsada idamlar nin içtihat Kararı 
Bu elastiki madde Milletler I.ond:ra, 8 (A.A.) - Fransada LUles Ankara, 8 (TAN)_ Remd makam 

Cemiyetinin ne k.ıdar gay. ~hrirıdC' 17 ki 1 s'15h taşımak ve Vol- lar verilen .iıtldalarcıa yuıh hakareti 
ri · • 1-~- enf• bır· ~,,.,lk l<'htnde bulunmak SU"iyle idam samımı, ne ~ m ı ~ · " t .. zammun eden ıCSzlerln aleniyet .e 
ruhla kurulduğuna ifadeye kifa. MiOm lerdir. itıtillt un111rlan hatıl oldlliu takdirde 
yet eder. 1939 had>ine gelince. lf. suç tqkil edeceğine dair, temyiz "-9 
ye kadar olan denede tecavu~ Zürlh, 8 (A. A.) - Pari!ıten gC'1en fr, temyiz dairesi tevhidi içtihat ır.. 
uğrayan bircok küçük mil!etlere bir telırntta, on sekiz gün içinde iş- rıın venniıtir. Bu branı röre bir a&· 
karŞt yardım için, .. coğrafi mev- gııl altmd ki Fransada 35 bin Yahudi va eenaımda taraflıtr canibinden tbau 
kileri" "hususi şartları" "busınıl allesinde (OCUklarm annelerinden. "nr- hakkında mahkemeye verilen evrak 'ff 
vaziyetleri" konsey tarafından la almdılıt bfldlrilme<fedir. irat olunan müdafaa muhtevi oldafa 

d l~yik t,,.:ıalrtri edilmemi<:: elfan tahklriyeclen dolayı takibatı il• 
yar una 11 :.-· G. Nedı",. ,.ekildi 

Reşadiye Tren Hattı 
Bu Gece Açıhyor 

Dieppe'de Abnan 
lngiliz Esirleri 
~ Bast11rafı 1 inci<.!c 

Berlinin tebliği 
Berlin, 8 (A.A ) - Resmen ha· 

her verildi~ine göre, dünkii Al
man tebliğinde alınacagı bildiri. 
len tedbirler tatbik mevkıinP ko. 
nulmuş ve 19 a ustostak1 Dıeppc 
hareketi esnasında esir edilen In
gilizlerin ellPri bağlarım stır. 

Alman lıiicumbotlarınm 
bir taarruzu 

Rerlin, 7 (A.A.) - "Tebliğ": tı-7 
İlkteşrin gecesi, Almnn hıicumbothrı 
lnglliz sah l'ne taarruz "derek dü man 
kaf'leler ne bir çok noktalarda hücum 
etm şlerdir. 11 500 tonilito tutannda 
dört ticaret gemis yle bir k rRkol geıo 
m si batırılmış ve ıki vapur da tor 
p ilerle hasıra ufr hlmıçtı . Bunların 
Latıp batmadıkları diişmanın iddeli 
müdafaası yü.zundC'n tesb't edileme· 
mi~!r. 

/ ngiliz haı·a akınları 
Londra, 8 (A.A ) - Londrada or 

r<'nl'diğlne göre. mıistakbel hnva akın• 
ıa.-. hakkında yeni k rarl r lınmı~tır 
Ara sıra binlik ak1r.lar yapm:ıkhnsa 
her gf'ce bu nevi kırıhr yapmalt d ha 
fayd. tr görulrr.i:ştiır Bu gece alcınla
rınd~ uçak aded ~ünden ııilne fazla
faştrrılacalrtır. 

Çeltik Fabrikaları 
~ Baştaraf· 1 inctd.> 

Ahmet Çanakçılı flnna"ı da t tan
bul mem•Jrlar kooperatifine ucuz fi
yatla satllmak üzere 110 kuruııtan 15 
ton pirine verecektir. Bu suretle 'koo
peratif ortağı memurlara baynnıdan 
evvel plrlnç daJıtdmasma çalIŞ11acak
tır. 
Şehrlm!se 942 yıl! mahırulGnden 

dOn 150 ~val pirinç «elmltttr. Bu· 
,On de 100 çuval gelecektir. Birkaç 
rflndenbert pirinç piyasası revıemiyc 
ve rtyatlar dfl1Tnlye bııs1atnıs11r. Elle
rinde aıeçen ll@neden stok bulunanlar 
tıvatlnr iyice dQşmeden bunlaı1 tama
rnlvle c tmıya catısmaktadır. 

Ticaret Vekaletinin 
tamimi t .. r. :ıı- ~ ti.ıam etmene dt' kaıı1eıı şik&yet mev-

Milletler Cemiyetinin 15 1ncl ve v·chy, 8 (A. A.) - Budapeşteden zt:tınu ve müdafaa hakltmı tecavDz1e Ankanı, 8 (TAN) - Ticaret ve-

16 ncı maddeleri tecavüze uğra. l/l"hY ajıın.."ltl::ı gelen bir tel ata gö- b·r ierdin namus veya şeref veya ve• • aleti. Bı-lcdiyelere gönderdiği bir ta
k re. Almnnl r faratındnn kurulan Sap kıırü haysiyetine tııarruzu mutazam mimde etiket koyma mecburiyeti hak 

yan milletlere karşı müştere E!hı hQk1'\meti reisi GenPrnl Nedlç, ıhht mın. resmi makam'ar !ta olnnan istida km.da alman tedbirlerin l>ildirllmesl
niyet ve mütekabil yardımı te- sebeplerden dolayı Alman skcrı ma- vı: arzuhaller bir kaç daireye havale ni ve hn1ka bu mecburiyete riayet i
min ettiği halde Japon:yamn Man kamlarTml irlıta ını verm'5tir. edilmek ııuretlyle munderecatına bir cin tekrar nan yapılmasm! bildirmiş
curyayı ıstilasrnda, ttalvanın Ha. Alman makamlan görünü e göre k ç kişi muttali olarak a1en1yet v• ih- tir. 
9'esıstana hilcumunda. ispanyaya lst fayı kabul etm m lerrl'r V Ne- flit un1Urları haııl oldugu t kdird,. T'caret Vek~letı Müı:;t!"s:ın Cavit 
!talyan ve Alman müdahalesin. diç'i bir ddet d h v:ızi!eye deva- lı k ret teşkil edecei·ne rnullat ene- z m nır ı bu ak&am istanbuta hnre-

. sadece el· ına ikna ümldindcdirler • rıvetle karar verilmiıtir ket etmı~ır 

Caddelerdel<i 
Lômbalar 

Kömür t arrufunu temin için ilk 
olarak sok klarda ı umumi tem irat 
lfımbalarmı z ltı1m rn b slana
caktrr. Şehir cadde ''e rokııkl rındak 
ldmbalard n bir ki mY gece y mana 
r!i er bir kısmı da ııabaha kadar y n
rnaıctaydı. GC'C'e yarı ma k ıdar y nan 

l mb lar "imd den onra h ç y ılmı

tır. 

Dfln b ·r itin 3310 kuruştan \e bir 
ram kulçC' 454 kuru tan satılmtştır. 

Stalirt'in Talebi 
ÜzerUne 
~ Bastaraf1 1 inridP 

r 
Sadakai 

letanbul MllftUIUfllndenı 

'"\ 
1 

M!llrtlmlzln en mGhlm lhtlJ>aenu lıar· 
•ılıyan. ınırdumuıun Ha•a mlldafauı es 
babını temin hususunda pelı kıymetli 
mesalıl ıllr lmtkte otan <re aldıfı teber· 
rOatı Kızıla, ve Cocuk Eı!rıeme ku· 
nımlarlyle p&J>latan TUrlr Hava Kuru 
muna her veçhlle ,.,dımda bulunulması 
1 umu, Fıtra YI! zeklt ltaslyle mOkel 
lef olan muhıer•m ahalimt.e ehcmmıyct 
le arz ve Sadaka! fıtrın nev'i ve mikt&· 
rı ilin olunur: 

Bulday unundan 

Rc.rzakı 

Kuruı 

63 En__iyl 

200 

Para 

20 
.1ıııl 

Harp Mücrimleri 
Tesbit Ediliyor 
~ Baştarafı l lncıı:IP

"Gerekli d 1il rı topl mak ilzere, 
Stali1'in demeci mii.tlefik- bl lC' mis mılletler mOme 11er'nden 

mu ·ek ep bir kom yon tc kllı ile bu 
komi yonun hıırp cinayetle ı hakkın

ıi de hal tahk kat memur edllm l 
lerin muı-af akati ile 

yapılmış! l!> lıf cdılm· tır. Bu komisyonun Aza-
Ber.n, 8 {A. A.) - Bıı y zı::ında Em bııle~mış mılle ler hu ÜmC'tler 

St lin'ı s n d mcc nden b h de'1 t y'n edt.'cC'ktır. Komisyon birle mi 
B s1!"r Nat onal Ze tung ga,;etcsl dı- m llC'tler teb n ına k rşJ i lenmiş cl
yor ki· n vetlC'r hakkında incelemelerdi.' bu-

"St 1 n· n bu dC'meC'I, muhak a lun c.- k \<-' mücrlmkrl tC' bit ettikçe 
ııurette An,.lo - ı::;akscın dC'vletlerlvle bun! n h ldlrecekt r. Tahk kAt kom -
Rucyn ııra mda herhangi bir anla - yonu bılha s tertıpl mezarm le 
mnzl! b'r 'saret fo kil C>tmez Su el- ıne ul ol c ktrr. f gal ltmdakl Fran 
tıet O<' trıhmin olun bilir ki Staliıı E· da Alm nlarm f'mtiylr f lC>nml ci
Anıtlo Sıık on kuvv tlerinin pek ye- n yC'tl r de n komi yon t rnfınd n 
kınd bir harekC'te ı?eçe<'eklerlnl ha- l hk k C'dilC'c.-ektir. 
ber almış ve müttefi IC>rin t v·b·yle Titi rımet adına burad:ı yaptı"ım 
belki de kend' m lletinC' bu d rı>ce - b yanatl V şin tonda nyni znmand 
bırsızh 1 beklenen bu he dic:cnln mil- v pıl n deml'Çten anlaşılıyor ki, ıa
scvviki gibi ızbzükmek i tC>ml tir H::l- yrınlz dil n tl'ba11 ını kiltle halln
ıtrl rd. dır ki ~t l'n . Sont rinde fn- dı- ld m etmC>k dC> •il. fnk t dUıım n 
I? lizlerin L bya ta rru unrl n bir iln rnlllelle in umumt nüfusa n zaran 
,.vvel dC' bir k<'re rı h., :ılC'nt ~reltr çiık b r k tlC> te 1'11 eden mücr'm
bir lkin<.'l c<'phc kurulma~ını t lep leri h C>n <'C'zalandırmaktır. Bunlar 
etmişti, butiin insanlık prensip ve duyguları-

fngiliz htihsal Nazırı M f,.yttelton nı çi n'ye ek on binlerce masum in
Temmuzun ort larmda tnırlltere icln ~ nı öldürmüşler veya l!:kenceye tabı 
buhranlı bir dC'vre ıtececcıtinl h ldlr- lutmu l:ırdrr. 
m· ti Bıı devre 6 tlk1!" r!nd!' na er- Mak dımtz kUtle hal nde in an öl-
mlş bulunuyor. MC' ulivetl bu derece rlllrmek vey bu şekilde bir kııtll!'ım 
nırr bir mevki 1$gııl eden bir 1 t. hrr l<'şvik değildir. Sadece müthiş cinn
hılrle bu d rece sarlh b r m ıhlet" )rtlerln hakiki f 'ilerini tesblt ederek 
"bcpsl1 30er lll'ri sürmemi• olein - onları lilyfk oldukl:ırı cezalara çarp-

rek•ir... tırmak lstlvoru:ı. Tam bir bitarat'lı 
"J kinci cephe yakla!JlYOI-" vr adıı1l't ö emıek suretiylC'dir ki. 

- ha kal rrm h ska clnayC'tler i !emek-

Bir Bahçivan Ölü Bulundu 
Fat'hte H cı Üvcyz mahallesinde 

t>turan Sot rl 1 m nde bir bahçıvan o
<h md öl ı ol rnk bulunmuı;tur. Ö -
lfn in vUC'Udünde a ır dayak izleri 
mC'veuttur Kendi ini muayene eden 
dll tabip 

0

ölllmünden evvel çok s r
oldultın\1 duyduğu bah~nm ne 

C'beptcn aldı l'nün tahkıkl için ce -
rdl morıtıı kald rtmı hr. 

(t7fJf" Bastarafı l ınc de 
man kuvvetleri yok edilmiştir. 

Kuvvetli Alman hava te kille. 
riyle Rumen savaş uçakları ve 
kar ıkoyma topları kara ordula. 
rı muharebelerine tesirli olarak 
iştirak etmişlerdir. Başka savaş 
uçak te killeri aşağı Volga ."!e 
Hazer denizi yakınlarında duş· 
manın ehemmiyetli muvasala ve 
ıaşe yollarını yeniden geceli gun. 
düzlü bombalamışlardır. 

K lu a'nm bntı çevre inde bir bas
kın taarruzu yap n Alman kıtal rı 
bir tepedeki Sovyet mevziini ele ge
ırmi ler ve bur ya yerleşerek mü· 

rl f ad bulunmu 1 rdır. Mevzii ha
re tıerde dO nm birçok savaı t -

lcrin1 tahrip ettik. 
Ladoga gölünOn cenubunda dllşm:ın 

ormanlar !çlndel i mevzllerlnden çı· 
arılıp atılmı ve elde edflen yeni 

mevzilere kar ı dü manm kari? taar
uzları akim kalmıştır. 

DO manın Neva nehrinl geçmek te
ebbusleri topçu ate lmlzle akim bı
raktınlmııttr. Bu arada şimal cephe-
lndekl ke imde Sovyet demlryolları

rmm ehemmiyetli kısımlarına hava 
taarnııı:ları hedeflere al!lan bombal r
la te irli n arak devam etmiıstlr • 

K nd la ka koyunun batı mda ve 
Laponya C'Pphe inde dllfmanın müte
dd lt kuvvetli dayanak noktaları ö· 
O o e y p1I n sava~ardan son

zapt dllm'atlr. 

Pittoburg', 8 (A.A.) - Lord Hali· 
fo::ııc. burada söylediği blr nutul-ta ~t 
mantarın kıaa bir harp düc:ündıiklemı 
ve Alman •enet kurmayının iki cep· 
hPiie birden h rbetmemek prensibin" 
sad~ kaldığını ııöylem"ş ve şöyle de-

ten menedeb lım: Tntbik etmek iste- , 
dı im·z si tem budur. -· 

Dil man tebaa mdan olan miicrlm-J 
lerin yaknlanarnk dt!rh 1 tl'!ll"m edll-

Okullarda Yeni 
Ders Saatleri 

mlı.tk: 

,.Fakat 1'1manların son derece kork
tukları ,eyin yaklaşmakta olduğunu 
görilyoruz Bumınla beraber, Almanlar 
t.ı.unıznn nM"eden ve nasıl bıı$1ıvabl· 
leceğlnl ancak tahmin edebilirler ... 

nıC'Si müt::lreke şartlan arasına ko- l:;ijj» Baştarafı 1 incide 
culacaktrr Tamamla'VTcı ~hklkat st- J: t• 1 da a'-•'h d-eıi 8 3 · · d olire ım yapan ar • .,. ,...,. 
r tnfüı baş~a mOcrımler e nrtay dıı baılayıp 13 te bitecek, l.liledeı 
çıktıl!'ı takdırde. dl.lşman bun1:ın da ıonrakJ devre de 13•10 da baılayı 
le t me mecbur olnenktır... 

17 40 kt•ır 
N fi l ki . 1 ntü ta ııona erece • 

nz er e milttefi erı >ı n dev· ~ t b lda'- k tltül rın• 'd 1 · . ~ - ııtan u -.ı ız ens e u 
lt'tler araSl ~ukuk )taı e l!rını yJrhı:ı öiret m g da başhyarak 16.50 de bite 
ıtmı lar ve ı gal ııltındakl memleket- k 1 b 1 d d k" k stitül · 
ı h 11 1 k r 1 ce , stan u ışın a ı ız en enr 

r a a !! ne arşı za ımanc muame c ı d" iıe 8 45 te b. !ayıp 18.SO de son 
tmekte hiçbir hudut tanıınam1ş1:ır- k • · 

Yugoslav Prensi Pau) ıdlr. Bu dOnyn harbi. hür erkek vr er~c~u~~ke1c teknik aıretlm okaltarrı 
K d G.. Al d · dmlnrm knbul edebileceği tek ne-enya a OZ tın a ,. b J c"T 1 zaman i l k t da derslere 8.30 da ba3lanarak 17.3 1 •!'eye a an n!:an 1 • or ıı da rlt ekil 

Lnndra. 8 (A A,) - Hariciye müs 1 qığ vah5C'tlerinden d::ına mentur vah-
5 

son Tvel ec .,. r. tim ..._11 d 
• A - caret .,fre Oau ann 

teşan Avam K:-rn:ırasmdakl dcmecın s<'tlerln irtlk P edileceği bir devre d 
1 

g d ba 1 ak 16 10 da 
de, Yugoslav prensi P:ı:Jl'üıı Kcr.ya'da IC'krar dü memek için bu müthiş el· er~t erektir • 1 anar • ıa 
bir mülteci 11 fatlvle öc.ğil, siyasi esir nayetlertn cezasız kalmaması husu- ve~ ece Biltll rt v trkmlc ağr ti· 
olarak göz altında bulunduğunu söy. ~unda elinden gelen bütlln gayretleri lnıtl- da " ..... ~, ladar:lerı d" 1 ı· e 
1 i ~ !edecektir o arın oa111 11 p ın v 
em ~t r. sar lV U... ,. __ ._ ,. amumt 11 hayatı bakımından zo 

İcra Vekilleri Hey'eti 
Ankara, 8 (A.A.) - İcra Vekiller 

Heyeti buıtiın saat 15 30 d<t Eaşvekıl 
!:ükrü Saracoğlunun re al iınde top
lanmıttır, 

e e8 ln Cevuu& l•'!'JCI sebepler g6rllrlerse derslere n 
Vaşington, 8 (A.A.) - Bann top- Niyet 15 dakika daha erken •eya d t 

lantısında bir gazeteci Welles'e · Hit- gPÇ bapryabllec:ekterdlr. 
ll'rin, Rooııevelt'ln bahsettlfl mesul 7 - Yükaek 8ğret m bnım?afı "r. 

d mlardan blrt olup olmadıfınt sor- kit cetvetlerinl. bulul'!ılukl rı \.er 
t r Wcllf' b ı al n c.-evabı nı- a•ıl• nna giSre, kendileri tertlpl.yı 

lın kendinde oldutunu sö1lemiıtir. çcklerdır 
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9. 10. 942 ----'"';"T"""--------..:.:.:.:=::::.=:::.===:======== .. TAN , .......... ._.. .............. ~ J A N 'ı Muharrir makalesinde, medeni kanunun kabulünden bugüne 
kadar geçen müddet W'fında bu kmnan W-' e lllapatmuza 

r~r=ty~ N 1 8 ee:,!,,L 1 intibak ctrniyen kısımlarını tebarüz ettirmekt.e ""' blllmaa her 
1400 Kr. 1 &ene 2800 Kr 1 şe) den önce boşanma işlerinin kolaylaştırılması ve nesebi 
~~~ : : ~Y ':: 

1 
gayri sahih olan çocuklar meselesinin halledilmesini ileri 

160 • t • aoo • sürmekte, bunun için bazı t.ektiflcr serdetmektedir. 
Adre" d~llhiUrml'I< (25l kıır-uııtur 

ursadan R6portaJ: 

atsa Ce~aevind~ 
·24 Saat .. · Osman 

ıve Bir 

3 

Pehlivan 
Hatıra 
Yazan: ULUNAY 

ı·=l!IiJIJ~I M ed A K 
Japonyaya KarJI enı an u llUmuzun' 
Amerika Stra+eiisi / T h •h • M · / • 
ı ~!~:;~~~~~::ı as ı ı ese es ı 

Demokrat ı:r Hapishane-lhtikarsız 
Bir Memleket • Bir Ucuzluk 
Dünyası - Bir Deve Kuşu Hikayesi 

yaktfyle ikamete memur olduğunt 
bir Anadolu kasabasında bir eğ. 

lmtl7cı davet edilml:ıtim. Kastamonuda 
"perde", Konyada "oturak", Arikarach 
"eğleıme", S nop civarında "mencil ıı,, 
ve bütün Anadotud1 "kız oynatmak'" 
deıl lrlerl bu alemler ·~ağı yakan bıra 
b rinin aynidir. Ellenmek. sabahlara 
kadar rakı içip dlrkü cfntemek ve 
rı.ksetmelt demektir İçki insanm m.!a 
desine girdili zaman, eişedekl ıllkil
netlnl muhafaza edemediği itin elese 
riya ortaya kıskançlıklar: rekabetler 
çıtır· eğlenmek mRltsadlyle toplanan. 
tar çok defa birbirlerini vururlar.; h6• 
kQmet doktorları da bu !üzumıuz vu• 
kuu dolayıslyle vaklUi vakitsiz rahatıo 
sız edilmekten bıkmıı usanmıslardır, 

d 1 rı g n d 1 olan A dremos Ini~reden aldığımız Medeni _ 
m k r& asker çıkar- K r Y -mııııı. 

s n ylarda Atneri - anwıumu~uu aıle hukukuna az c9 n : ' 
be b ladıeı taar- dair olan bazı hukürnlermin i · 1 

in yC!'li bir tezahürtı o- me~leketimızııı içtınuıı bü.n.. ' Suphi Nuri iLERi f 
edil bılır. ~esme pek •U- o :.ndar. U)gUD 1 

r ki, J p<>nlar bir m11ddet olmadıgını uzuuca bir tecrübe --------------ı 
d n J, ponynya doğru devresinin hize gi)stcrdiğini yi. 

ıb o mıl "Uzunluğunda deva•n ne bu ~ütwıJndıı vakt"ylc u-
d n Al n ad ln.rınfn Japonyay .. 1 zun uzadıya yazıp aıılıılmıstık. 

• y m ol n ucund 1d Xtska ve Attu 

1 
E\•ler.me ve boşanma~a dairi 

ıd ı b r ilrpr z tallITIUU ile iv- 10 • 1 • 942 ve aile ve bUf2D-
l e v b r d tutumnfyn mu- maya dair de J 4 - 8 • 42 ıarih. 

1 dı .• J ponlM bu ad'l- li nÜshalarımızda gerek has. 
zl olın ktan ziyade tednfill talıgı teşhis 'e gerekse ted:n:i-
b r ta ft n Amerllmnm 

Tez 

yı tesbit etıni~t k. 
Adli~e Vekilimiz de bu aile 
hukukunu sarsan kanuni kriz. 
den ruuteesı ir olarak çarcle.r 
3ramaktn gcciknıcnıi~tir. Cün
kq bu meselenin hir saat~ ev. 
'\"el halli icabettiği herkesçe 
ve hc'r makamca artık hakkiy
le anlaşılmış bulunuyor. 

* * Hukukt, iktısad[ ve içtjmai olan bu 
kanunu medeni krizinin neden i

Qjret olduğunu bir kere daha kısaca 
l!tırlatalım: 

Şer'an caiz olan dört karı almak im• 
kanını me~eni kanunumuz kabul etmi· 
~r. Herkesin ancak bir tane karısı 
olabilecek ve ancak bu karıdan doğan 
çocuklar meşru olacak. Fakat evvela 
fkusadi sanıretlerden ye sonra da dı. 
ni bir teamulden dolayı koylerde yine f 
esk.lsl cibi birden fazla kadın ahnıYor 
ve tabiatfyle ortaya nesebi gayrj sa• 
hıh çocuklar çıkıyor. Bunlann ise ba• 
balarma nisbetl, ıoyadlan, miras har 
lan ve nihayet cemiyet lc;lndeki hu• 
kuki ve içtimai durumları da bir hayli 
zorlaııyor. 

Cümhuriyetfn onuncu yıldönümünde 
çıkarılan af kanununun bir maddesiyle 
sayısı bir ml~on kadar tutan bu gayri 
meşru çocukların kolaylıkla meısrul)'et.. 
lerl temJn edileli. Simdi Cilmhariyetln 
y1rm 1ncı yıldonümü gelirken yeniden 
peyda olan yine bir milyon nesebi 

di ikametgiihımn mahkemesi
ne de gidebilmelidir, 
2 - Asliye hakimi mazeret 
yoksa mntlaka karı kocayı biz. 
zat görilp dinlemelidir, 
3 - Boşanma davaları mutla
ka gizli olmalı ve hele matbu. 
ata geçmemelidir, 
4 - Şahitsiz de boşanılabilme
lidir, 
5 - Tarafların :rızasiyle boşan. 
ına caiz olmalıdır. 
6 - Nafaka mahkemeye gön· 
derilmelidir ve nafakadan ka. 
çan babaya hakim derhal ceza 
vermelidir, 
1 - Nikahsız doğan çocuklar 
meşrU olmalıhr, 

8 - Çocuk dü.şiirmek iİddetle 
cezatandırılrnalıdır, 
9 - Ayrılığa karar vermek 
kaldırılmalıdır, diye bir takım 
mühim hükümler dah:ı teklif 
etmiştik. Bunlan Baronun ka
bul etmediğine hayret ediyo. 
ruz. Çünkü bu tekJif\erimiı 
tecrübeye dayandığı gıbt pek 
tle o kadar ehemmiyetsh: dt. 
ğillerdir. Maksat cezri fslahat. 
t! yoksa yarım tedbirhr değil. 

* * Hasılı medeni kanunumuzun aile hu.o 
kukuna dair olan bazı hükümleri· 

kukuna dair olan bazı hükümlerinin 
nin zemin ve zamana uypn bir surette 
tadil ve tashihi llzrm ıetdiğini lııte İl!llt 
tanbu! barosu bile böylece kabul etmiş 
bulunuyor. Hiç bir hlkfm. avukat ve 
hukukça yoktur kl bugllnkii aile ha. 
kukumuzu muvafık bulsun. Herkesin 
b r şikbeti, bir teklifi var. Çünkü ip 

te zarar meydanda duruyor. Her aene 
ytiz binden fazla çocuğun nesebi 
gayri sahih bir halde bulunuyor Bu 
ise her medeni cemiyet için içtimai 
bir hastalıktan başka bir şey deiildlr. 
Bu hastalığm tedavisine bakmak ıı:a• 
mam çoktan gelmiştir ve bu öyle gaY" 
ri cezri blr takım af kanunu lipalariY" 
le tedavi edilemez. Kangren olmazdan 
evvel mutlaka bir amellyRt yapılma• 
it, yani ıtıedeni ka.ıanumuz tadil edil
mel!dır. 

9u kanunun tashihini icap ettiren 
başka sebeplel" de var. Onları da 

zaten • yine bu sütunlarda yazmııtılr. 
Mesela geçirmekte olduğumuz fU fb 
tludi buhran devrinde aile beslemek, 
kfifi para kazanmak, barmacak ~ir " 
bulmak, hayatını kendj kazanan lı:ad,. 
na karşı koca ve baba otoritesini kam 
bul ettirmek, Avrupa taklidi lüks veya 
büyüt.. burjua hayatı Ylltamıya ve ainr 
malardaki gibi hareket etmlye mani 
olmak artık pek zorlaşmı,tır. 

Hele içtimai ve iktııadi aebepterden 
dolayı umumi ahlakm bo:rulmaaı, k .. 
nunlar ile mahkemelerin fazla Ube• 
rall!ği, milli şuurun henüz eahsi •eYk 
ve menfaate galebe edememesi, ntan, 
n-.illet; cemiyet; sadakat: 1amtmt7et 
ve fedakarlık duygularının pek de o 
kadar kuvvetli olmaması s!bl re'llitele 
rl'l mevcudiyeti de hiç bir vakit göz 
önünden kac;ınlmamahdır. 

İşte buhranlı dev!rlerde kanuntarm 
ve mahkemelerin ıiddetli olması deve 
!et otoritesinin kuvvetli bulunması, 
milli ahlak, his ve nzlfelere son deıo 
rece ehemmiyet verilmesi ve nihayet 
her şeyden üstün olarak da Türklük f• 
<!eallne bütun mlltt seciye ve Yar11" 
ğımrzla sadakat gösterilmesi icap e
diyor. 

Bunun için de medeni kanunumuz• 
dm ba,hyarak sair her türlü kanan, 
mahkeme, mektep veı resmi datrelerf• 
mizin ıslahı milst.cel ve mukaddes bir 
v:ız'fe otuyor. 

gayri s hih çocuğun da yeni af ka• RAŞll\" RIZA TiYATROSU 
nanu ile me5rula tmlmaları yoluna gi• ,U>;.,;:...JJıff?., , 1 --
dllmrktedir, - .,.._ HALİDE PiŞKiN BERABER 

Bunun Turkçesj şudur: Yani mede-

"\ 

I 

Bursa hapishanesinden intibalar: Yukarıda çorap at('lycsinden 
bir köşe, aşağıda bir koğuş. 

Jürk ceza kanununda bir ~rpıda 1 lenın" dedi. Dı§arı çıktım. Dıaarda iki 
30 sene ağır hapisten ı;ok ve 24 i"rdiyan yanımda ıetirdiiim yatak 

saat hafif hapisten az mahpuıluk ceza· dengımin başında duruyarlardı. (Ara· 
sr )oktur. Dıinya bu, insan oila bu, yacağız) dediler, Dengi aradılar. Ba 
ay.ığı sürçer 30 sene aiır hapla do tedbir hapishaneye iirmesi yuak olan 
yiyebHir, 24 saat hafif hapis de. bıçak gibi dııarda ltullanılmaıı ,..ak 

lien, çok şükür, 24 aaatliğinden ye- ol~ıyan bazı eıyalarla, kullanılması 
dim. Ve bu cezamı Bursa cezaevinde dışarda da yasak olan esrar, afyon; 
çektim. Duvarları arasında 30 sene! ıc. eroin filan gibi maddclerın ıiritinl 
lerın dolaıtrğı: içinde ıs Yiidır fa- önlemek için. Sonra beni de tepeden 
sılaıııı yatanların ya~adığı bir ceıae- tırnağa aradılar. Bir çakım vardı; aJ. 
vinde 24 saat dolaşıp, yatıp çıkmalı: c;. dılar; "Çıkarken gerf veririz" dediler. 
Ilemli bir had·se değildir. Fakat ha• Biıt6n bu isler olurken ben etrafımı 
piııhanelerln kapısından bile bakmamıı ıoz:den geçiriyordum. Bulundutam 
olan büyük bir kalabalığa blr ceza· yer idare kısmıydı. Davarlar yeni ba
evirıde ~ttl 24 saatin. nasıl geçUğinl cünalanm~ ve çimento zcm·n tertemlz» 
ı_nlatmak faydalı ve meraklı bir f1- dl, Derinden del"ine !çerterden hapi~-
Uf sanıyorum. hanenin uğultusu geliyordu, Hafif bır 

Gilnesll bir sabah, saat dokuzda l:li.r Devamı Sa. 4 Sü. 1 \ 
Bursa cezaevinin cümle kapısından ı. 
çeri ılrdim. Kapınm dıoında bir sün
mill ıt Ufiiliii EMiNÖNÜ 

Halkevinde 
Resim Ser9isi 
İngiliz Kültür Heyetinin 

ni kanunun aUe hukukuna dair olan Sonbahar lemBÜkrinin ikin'Ci haf laaı 
hükümlerı tadı ve tashth ed lmı:vecek .K4DIK.ÖY SÜREYYA SiNEMASINDA 
olarsa her on senede bir kere bir af 
ka:ıuniyle bu gibi betbaht çocukların B U A K Ş A M 
hukuki durumlarını düzeltmek meC" 
bnriyeti hasıl olacakhr. Bu böyle ola• A S 1 L Z A O E l E R 

" 

cıllü jandarma nöbet bekliyordu v~ 
bir eardiyan içeri gireceklerin tiz .. rt· 
nl arıyordu.. Cümle kapısmrn demir. 
den .aiKhir arkanızda kapanınca 1ı:a,.. 
ı~nızn Jyi bakılmış tarhlarında bol ı:i• 
çek, havuzunda temiz bir su ve ta:ı 
'merdivenlerinde bol ışık olan kocaman 
b"r yapı çıkıyor. B11. yapı bir tayyare 
biçimindedir. Tayyarenjn motör :ın .. 
mmda orta katta ·çiJnkU yapı üç kat. 
lıdır• hapishane l<faresi, üst katında Hazırladığı Sergi Cuma 

Günü Açılıyor 1 

revir .. Tayyarenin ırövdeslne (Birinci 
bolge), sat kanada (lkfncj b6lge), sol 
kanada (Tevkifhane) diyorlar Bırin• 

ı ci ve ikinci bölgelerde cezalar·ı kesln-
le$mfş mahkQmların koğuştan var. 9 Birlnciteşrln c.ııa iOnü ııaat 1'1 
Tevkifhanen:ln alt katmda boydan boıı de Eminönü Halketinde, Halk Par
ya imallthancler, üst katlarında daha tisinin yi}ksek himayesi altında ve İn
ce.za yememiş. yahut cezalan kesin- gillz killtilr heyeti tarafından tertip· 
l~memlş mevkuflann koğuşları bula· 

cağına memleketin tab'rna pek de uy. f 
gun olmıyan bazı k:ınunlarrn millile3- Komedi - 3 - perde 
tirllmesl acaba daha doğru olmaz mı? ,,.._ ____ y AZAN: Bedia Von Ştatzer •••••'' 

* * "' Kanuna göre insan, aile ve cemi• 
yet yerine bilakis insana, aile

ye ve cemiyete göre kanun yapmak 
lazımdır. İnsanlar kanun için değil, 
kanunlar insan için olmalıdır. fıste 
AdliYe Vekillıii de son zamanlarda 
İstanbul baro undan sorduğu suallere 
kap eden cevaplan almış bulunuyor. 

Baromuzun hazırladığı rapor, bizim, 
fir.e bu sütunlarda, gösterdiiimiz has• 
tahğt teşhis ettikten sonra ayni te· 
d.ıvl çarelerine varmaktadır, yani aile 
hukukumuza dair olan medeni kanue 
numuınsn bazı maddelerinin tadili H• 

rareti bir kere daha ortaya çıkıyor. 
Baronun tekliflm 1t1nlardır: 
1 - Evlenmek vadiyle aldat • 
makta nıü.ruru 7.amanm evlen
meden vaz geçDdiği tarih ten 
haşlaması, 

~ .............................. ... 
,Brodvay'ın en büyük muvaffakıyeti .•• 

... " Sinemacılığın en büyük inkılabı-

ALTIN .GİBİ ÇOCUK 
Meşhur Rejisör RUPEN MAMULYAN'ın emsalsiz eseri ve 

BARBARA STANWICK • WILLIAM HOLDEN 'ın 
Fevkalide temslled olup sah ıihıüııden itibaren 

SÜMER SINEMASININ 
Bayram ferefine hazırladığı §ahane program , ................................ _, 

2 - Evlenme ilanmı:n miidde.. 
tinin üç güne indirilmfll!li, ,••••••Dünya Komikler Şahı ______ ,ııııı.. 

3 - Boşanma davalarmın çok L o R E L • H A R D ı sadetendirilmesi, 
4 - Sulh teşehhüsii mecburi-

yetinin kaldın1nınsı, D E N •ı 1 z c ı 5 - Nesebi sahih olnuyan ~ 
r.Uklann medeni vaziyetlerini 
düzeltmek için son defa bir af 
kanunu çıkanlması. 

Bi• ise yfoe ba sütunlarda 14'*'42 

Filmi ile size kahkalialt bir bayram geçlrteceklerdir 
Bayramın birinci rünü pazartesi matinelerden itibaren 

de bu gı"bi tekliflenten maada: 
1 - Kadın boşanmalı: için m11t- ı p E K 
laka kocasınm mahkemesine 

ıituaefe mecbm olmayıp ken. '"·-----••••••••••••••••• 

SINEMASINDA 

ARIN AKŞAM-------~ 
(istiklal Caddesi L A L E Sineması brpnNla ~ J 

ISTANBUL GAZİNO.SU 
Pek Muhteşem lrsr G A L A he A Ç 1 L 1 Y O R • 

ruyor. Tabii biltün bu bılgiyj içeri gir !enen İngiliz maarif binaları fotograf 
dikten ikl üç saat sonra öirenebildlm. sergisi sayın İstanbul Vali ve Bcle
ÇiinkU Bursa cezaevinin içini ıöyle bir diye Reisi Dr. Lut!i Kırdar tarafından 
dolıışmak lc;in iki saat bile yetmez. açılacaktır. .... 

9en1 aetfren jandarma evrakımı 

baı gardiyana verdı Ye ıtttl. 
Ömrümde ilk defa bir gardiyanla hem 
de hir baş gardjyanla karıı kareıya 
kalaon. Baı gardiyan evrakı okadu. 
Zeki siyah gözleriyle beni t8yle bit 
tı-peden tırnağa kadar süzdü. S'onra 
nezaketle yer eösterdl, oturdum. Fakat 
ba misafirlik çok sürmedi, ben ve ev
rakım yine ayni nezaketle karısıdaki 
k-alem odasına havale edildik 

Orada güler yüzlü bir m~mur eson• 
radan harushane katibi oldufunu öi" 
rendim• adımı, 24 saatlik suçumu bir 
deftt're yazdı. Benden yanımda bir 
Vf's!ka fotoğrafım bulunup hutunmadı.. 
tını sordu. Vardı, verdim. Deftere :pae 
rrst.rrdı. "Geçmis olsun buyurun din-

Bu sergi birkaç ay evvel Ankarada 
tertip edılmiıı ve Mıllt Şef, Başvekil 
ve Vekillerımlz tarafından ıereflendi
rllml~Ur. 

Sergide İngiliz maarif 6istemlne 
dahil, Üniversiteler, Kollejler, orta, 
ilk ve tekmil mekteplerin ta!silAtı, 

resimleri bulunacaktır. Ders senesinin 
başında tertip edilecek bu serginin 
hoca ve talebeleri alAkadar edecellnf 
umanz. Sergi 10 Birinclteşrin cu
martesi gününden itibaren saat 14 den 
19 a kadar umuma açık: bulunduru
lacak ve herkes serbestçe serıfyf ıe
zebileceklerdir, 

,y A K S i M SINEMASINDA 
Bugün l\latinelerden itibaren 

Olmez bir hayat faciası... Thtirasla dolu bir aşk romanı ... Has· 
ret ve sevgi ile yanan bir knlbin acı feryadım... Iztırap ve 
elem içmde kıvranan bir kalbin heyecanını ... Saadete susamı~ 

sevgi için titriyen bır gönülün en yüksek nağme. 
lerini terenniim eden '. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ........• 

t ZEYNEBIN AŞKiı 
f TÜRKÇE SÖZLÜ • TÜRKÇE ŞARKILI f • •• •• • ••••••.•.•• 1 •• •• • ••••••••••••••• 

Musiki bestekin 
Kemant 

SADi IŞILAY 

BAŞ ROLDE: 
Elmacı Güzeli fiL 
mbıin baf artisti 

AZiZE EMiR 

Okuyanlar: 
SUAT GUN 
Settar Kömrükçı 

Hattl, bır gecede üçüncü defa ola• 
r3k: 

- Oturakta adam vuruldu! Yetis 
dolctorl 

Diye tatlı uykusundan uyandırılan 
bır beled ye hekiminin: 

- Hay o oturak be19inirln başınıza 
ııec:sln ı Diye gelenlere pençereden ver 
d ği cinaslı başlama hall tekrar edı. 
lir. • 

Eilentide gayemin, mahalh ürkü" 
le:-lnl, danslarını incelemek otdutuna 
anııyan ır:lyafet sahibi çalgıcıları. oyun. 
culan elekçilerden seçmişti, Mcseller
a~ yetmiş iki mittetin buçnğu olarak 
zikredilen bu kavmin çenk .ü· çegline 
bahsindeki istidadı herkesçe ınalQm• 
dur Çaldıkları sazlardan, ısöyledl!den 
tllrkülerden, oynadıkları ranlardan 
?.evk alındığını görünce hepSI ancak 
sanatklrlığın verdiği bir mukaddes ~· 
teste parladılar; ve bize ltltll~edık 
h::ıvalar, bozlaklar, destanlar, dınletw 

t!lf'r.. d 
Eilentinin böyle co$kun bir evre--

sinde içeriye sakal bıyr~ kuışmıt~ 
baş1 koca kavuklu; beli sltlhhkb; poıı 
turlu bil" adam girdi Herkes bu gelcm 
ni ••Buyur 1ı:ihyat" diye kar$11 dılar; 
"bağlama" çalanlar, ellerinden sazlan 
bırakttlar~ yanımdakine sordum: 

_ Kim bu adam? 
- Elekçiler!n k&.byasıdtr; pe'k cü:r:et 

&ıı'Z çalar. 
ihtiyar, kendisine uzatılan baltama 

yr aldı DUgllh Uzel"inden bir nağme 
Ue taksime basladı; gayet ustalıklı bit 
kaç makam dolaştı. O zaman kendi• 
sine: 

- Ata, dedim. Bu yaptıtın makam-
larm ne olduklarını biliyor masun? 
Yoksa 6yle gelişi güzel mi çalıyor-
sun? 

Mıı.nasız gözlerfoin içinde afak bit 
giili!mseme kıvılcımı Ue: • 

_ Billrimt Ded". Uşak, h ea:r:, cn-
füzar, HUseynt, sabazcm:r:eme 711ptım 
Şimdi tekrar blcazda k::ırar \fettcciım, 

Benim hayretlere düştllğümU görün 
ce hemen kuşağından bıçağım çıka~d~ 
ve "batlama" nın bütün perde1erını 
k,.stfkten sonra bir "nühllft" taksim et• 
ti ki hlll o naimelerin hafızama bt 
raktığı tf'sir bakidir. 

Ba adamm vaktiyle meıhur hılı 
Ceyhun Bııba Ue beraber gezdif.nl 
sonra öfrendlm. 
Vefatmı dün l!ğrendiflm. Tambura• 

cı O•man Pehlivan da bu ayar bir sa• 
natkirdı Bir Ramazan aksamı Dlretc
lernl"asıncla bir çaycıda otururken tçe 
nye Osman Pehlivan girdi: 7anmd1 
S llvritl tuet ite Karn Emin vardı 
u~ünün de bastannda burma {pek l!a• 

rıklar, sırtlarmda çepgen1i pehlivan el 
blselerl vardı. Kıyafet bn iri ad mbn 
daha heybet il gösteriyordu; h'"le o 1111 

ratarda Ali Rifat Beyin konAftt'da oe 
turan \fe pehlivanların en zekiı· oldu• 
tunda ıUphem olmıyan Kara Emine 
viıne çUril!til üzerine ıiyab !ııek !tlee 
me sUılil elbisesi pek yalnıımıştı. Çay. 
latmı içtiler. Osman Pehlivan elindeki 
torb'ldtn bir "batlama" çıkıudı. 8 na 
hit:ıben: 

- Nasıl 01111 bir ıey çatma1r:tıtnnı 
l~riyeceksin; iyisi mi sen tı~ylemeden 
ben çalayım 

- Ne çatacaksın? Dedim. 
S'livrm t:r:zet: 

- Abe O•nıan da bet dedL lfeytfl cıı 
bire cecdllfn han? tt oaôl ,alalnn. 

Osman Pehlivan, baflamac!a hemen 
bir rast gös~rdl ve rast makıımmm 
' Seyreyle o blllilr bedeni ..... diye bat 
'ıyıın meşhur ikinci besteslnl oltada• 
'ar Hele t:r:zeıtte Emlnln, gayet edalı 

r tavırla u1111t vurarak: 
- Ah nte tel Jel ,,ele lele tel Hl 

D!ye terennUmünfl okumatan, dinle. 
neden zlyade ıeyrlne do..,,lm:ı.ıı blr 
'Ti nzıraydı. 

BUtihı &nrUnce gtl:r:el sanatlara 1il.
<:ıet eden Osman Pehlinn o daf ~bl 
~catlarm ktsnnı delm~ ve ıırkıdap 
•rmın hasıas ruhlarma erlımlstl 

fJ1.1 Jrıbaldetri 11anı:ı•kirlar, sonradan 
·,,..,. d"I 1, anadan dolma art!nh-rdlr, 

• ... ılo rııhmet et!Ün l 

TEŞEKKtJE 

S A F 1 y S: ve S AZ H EY ET 1, 
40 Kişilik Küme Saz Bey'eti, Aynca 25 Kişilik 

..._ K H ' ti j ';ıbamızın hnstalığmda ona uaml .. ıııııı ... ________ p oro eye ________ ,, 

1 

h!lmamı gösteren Ankara ?ftımune 

EVLENME - Deniz baılbmesi Asa
biye müt hassm Blnlleşı Dr. Abdül
kadir Ta n De Camlıca 11sesinhı bu 
sene m unl rmdan HQsnil'an Kon
ıur'un 8/X/942 Per cmbe günü saat 
tk d K dr.k y c lenme dairesinde nt
kfilllan ak't dllml~tır. Mesut olsunlar, 

Besteklr Tanburt: SALAHADDiN PINAR ~ Kllnıet: SALM ~ 01'11y1ınln 
Kanuni: AHMET YATMAN Eeman: SAiM AGYAZAB 
Cümbilş: CEMAL · Keman: MAKstlT FARUK 

Bayanlar: Fatde • tzmirll Melahat - Birsen - Saniye • Cahide - Nermin. Seher. 

·MUAMMER. ve Arkadaşları 

hastahanesi ser t:\bibl doktor Rnstn 
• B • d ( . , , ''ıııpçt ile dabUlye mQtehaSSl!J i!ok • 

Beşıktaı ahçesın e Halk Matmelerı ı•cır Sal~bl'ye ve aslstanlanna, gerek ,. 1 1 "lastaltğı. gerekse ebed! gaybubeti g{l-
Yü kse k Sanatkarımrz Prf. ZAT SUNGUR rıOnde bizi yalnn brrakmıyarak tees-

!irlerlmlze tştlrak eden, tnerhumun 
enazesfne gelmek suretlle alAkalarm1 
braz buyuran saym bOrllklerhnb:e 
ve dostlarrmna candan teseltki!rlerl -
mb:I sunar, kendilerini btıyilk acllar
dan konımastnı Tanrıdan dllerb. 

Bayram münasebetiyle 9 ilkteşrin cuma akşamından itibaren 
bayram sonuna kadar yalnız bir hafta için blr veda progra. 
niyle gayet ucuz fiyatla halk geceleri olarak son tem1illerin 
verecektir. Yeni hünerler • yeni marifetler • yeni harikalar 

arasmda A [ A 8 AN O A Revüsiinin .100 cü G.ONO 
Yeni dekor ve yeni mizansen ile başlyor. Gazinomumn lç açter dekorlarmı, beynelmilel ~hreti BİR PRANGA İŞKENCESİ gösterecektir. 
haiz ve Normandiya Transatlantiğinin dekorlarını yapan M. Sü hazır1amt~!'. Teleıfbn: 40S74 ""''< T· B•yram sonunda ıan'atkarm temsillerine nihayc-t 

Mel'hu'" laman Hakkt fahtnk oOullan 
Ekrefft $ahenk Rfıı:a 6ahenk 

~llııUl••-••••••••••••••••••••miırm•••••••••-~ 1' verilecejini &ayuı halkımıza bildiririz. ' 
lulhl fahonk Damadı Naci 

Erkan 
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Bursadari'; Röpoi'"~ai ; 
.- ıf5_Ba~t~rafı .3 üncüde 1 B,ış gaıdiy.:ın;ı malümat verdiler. A tol. 
ı.:ı;ultu am.ı lııç hapıse gırmemı.s bir yetere g rmeme müsaade o'undu Bu-

· lnhiSarlar Umum Müdürlüğü . ilanları 
1'15~~m yüreiine keder veriyor. Kedeı-1 rası bir ucuzluk çeo.mıet:ydi. İhtıki<sıT Cinai 
~ .. naım. Bu sırada gcizume bir· lavha \ e en temi.ı: mal çık<:ran b:r sanatkar• 
:uşu'. (DİREKTÖR) diye yazıyordu !ar çarl\rsı Önce lrunduracdara git
tte k.i kalbıme duşen o kederden do• ~İm, Dışardalı: hür insanların, hür 
layı• ~elki de. cazetec lik d:ımarl:ırı• nı;ığaza sahıplerinden mesl!'li 24 linya 
mın bırden bıre ayaklanmaı;iyle sor- alab:ldiklerj bir çıft iskarpin, hem de 
dilm: . ~·B~y müdürü görebilir miyim?.. c;ok daha biçımli ve saı:lam, burada 
Hu ?ıgelımi hemen baş gardıyana bil• :ı:.ter:.eniz de ısmarlama, 14-16 ı:ra, 
dı:d:ler, Baş gardiyan: (Gorebllirsi. M~amafih sağlam fakat modeli biraz 
0 ız·, dedi ve ilave etti, (Tabir caızse 1 d<1ha eski i,karpinleri 12 !.raya kadar 

. , : 
M flcdı" ' 

Nihayetsiz ~rlt' , . 
.. 

(Muhtelif eb'atta) ·n .'700·1.det 18.ltU42 CuDta ; t '!O • · 

Hilblan _ 21> km • · · ı0:_,0 . . -ı 
ı, - Yu~ı cln4ı ve n:ıtkdan ,azıh Od kalem · nııalffme ıwıarhlda 

zıattn ahcacalctır. ... · 

· • ~ - Puarlık b1nlartnda JUıb litn .,.. ..-t1erde Eabatqta:. Jeiuım ' . 
• tubesinde merkez ılım . komisyonunda 19ptlaebr, ' • 1 · ·. ' 
' . ı - N'lh~tıruı. f(!l'ite aft ebat Uatesi,yle babJôa - lllll'tİlanıelf . lııe' .,..,,. ,- ' A 1 ·c . 
. 6lleden sonra iki ~ şubede ıennebflfr. ' · · M ~ 1 

t - tsteı:ınertn paİarbk tein ta"' obmd' ıft8 .. saatlerde teklif .1 
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Ve bütün ağrıları derhal kese? 

bizim cezaevimiz, memleketimizin en ı aimak da mümkün.Tabii derhal modeli 
c!c:ncıkrat cezaevlerinden biridir. 1\fah- biraz eskice ama sailamlrtı yer'inde b ir 
~uslar müdürlerinı yahut benı isle- iskarpin ısmarladım. Kunduracılardan 
a·kle.ri zaman kolayca ve rahatça gö• sonra terzıye uiradık. Elinde işi vöArdı, 
C!h:lırler. Mahpusların ruhları Ülerin• Jyice bir kumaştan bfr ceket dikiyor 
d,. bunun çok terbiye edıci bir tesiri O ı.ırada ceketin sah'bi de geldi PrO: 
oluyor. Müdürü tarafından g-ülcr yüz• vıt YoPtılar. Terzinin işçili~ mÜkem· 

edeceıdm fiyat tızmnde.'!ı 1'ftzde- on bet_ teminat Plnliyle birlikte tnu- : -.. 
lttır komisyona mf1?11.eaatlan illıı ohı'll'Ur · '. . ·. t25Sl •• ·Sıhhiye VekaJetinin ruhsaiını haizdir. tcabı.nda günde 3 kaşe alınabilir. .. 
lslimci Aranıyor :e karşılanan ve ondan hazan ıııin- meıdi. Bir kostiımü kaça diktiğim !Ote 

<1eiik dertleri ic;in bile baba nasihatr rium. Biıtün malzemesı muştenye aıt 
' '"'.1 bir mahpu~u~ .nasıl rahatlık duy. olmak üzere el emeği 5 yahut ince iş İslim ve temizleme işinden anlryan 
cluı;-unu anlamak ıçın mahpus olmak ı~e 7 lira. Sizi temin ed~nm ki a'ITIİ bir erkek isçi aranıyor. · :Seyoilu Ha-

i ·s.fan·buı ·. Tiecn~et ve i 
"lı .. • ' • 

ıazım.) . . .. .. l~ın el ~m~i! ic;Ln dış~rd1 en az 20.'25 l malbaşt 52/1 numaraya. müracaat. 
Baş gardıyana hak verdım. Çu,,ku hra verırsınız Tenıye maalesef bir • 

dem:? duyduğum keder M~~ür Bay k~mtüm ısn:a~hyamadım. Çünkü na- I OSMANLI BANKASI 
Tah.ın Akıncının odasına gırınce da• pı~hanede elbıselik ııı:uma5 dokunmıı· ı _ 1 J; A N _ 

<' sıtad;ı odada bir mahkılm dah;ı v11r~ Ma;ııngo:ı:hant'ye girdik Komodin Seker Bayramı münasebetiyle, Os-
f:rhverdi. Bana yer gösterdi; oturdur.ı yrrdu 1 . 

1't ,.e müdüre dışarda kimsesız kalan ma~.-.. gardrop, biıfe; tav~; cıgara ıa: manh B?nkasmın _?ala~il mer~ezi ile 
~c 'yaşındaki kız çocuğunun ne olaca- baka~ı; tabure filin yapılıyor Hem de Yenlca~ı v~ _Beyoglu ~belen ı:ı . 13 
~ d B "d·· h'-" -· : ve 14 ılkteşrın 1942 günleri kapalı ,:r.ı soruyor u. ay mu ur, ma "umu oyle kaplama degıl, som cevızden ya• 
t~st'll! etti ve c;ocuğıı Çocuk Esirğeme hut cürgenden, Jı:araaiaçta.ıı.. Keres- boıu•l•u•n•a•ca•k•t•rr··---------
ı·ı:n.munun şefkatine bırakmak ıçin tenin, tutkalın, çl•i ve cilannı bu pa• 
cıl ,cıcağ~nı söyledi, ~a~ldim . mem.ıun halılığında burada herhanai bır t"~ya 1 

• KAYIP! t~bul. tt~seff'r idafe
c.kl:. Bır ~aşkası gırdı. Elınde ira- için iı.tenen fiyat dışardakinin yarıaın· sı~den aldı~nn $Ofö~l~k- ehliye~ame
pa·ımamış bır mektup zarfı vardı. Mü· d:ın 1Tdır, Meseli gürg-en ve karaağaç m_:ı k:ybettım. Yenısını alacaa;ımdan 
~uıe UT.attı: " Vali Beye mektup yaz- karışığı bir büfe yapıyorlardı, dt$arda bukmu yoktur. 9818 •fcll "umar•lı 
dım, dedi, ben'm tarla işi ici11;• bu~ün en aşaiı 100 lira eder. Burada toför H•lll oğlu Hba" Sıçrayık, 

Bay Tahsin Akıncı mektubu ıldı. 30 l;ra • · 
Kıırattı. "Olur, dedi, hemen vali beye Çorapçıların atölyesine ıtirdik Ma• Emniyet Sandığı Müdürlüğün .. 
rcıllarım." ;ılesef makinelerin yarısından fazlası den: 

Mahkum çıktı. Müdür izah etti: i'ilemiyordu. İplik meselesi. Geçen ay Beşiktaş' Vişnenıde Şair Nedim Cad'. 
"\'alimiz Bay Fazlr Güleç hapısha• mııkine başına yarım paket iplik ve- No. 137 oturan Mu~tafa ' Saban Jc:ı:ıı 

r.e ile mahkumlarla yakından alakadar rilmiıı. Sonra bir mesele daha var, ı;o· Savan Mühibe ' Erı;>ulat 9 110/ 941 tıı'" 
c.lurl<Lr. Her gün sekiz on mahlciım rapc;1lar ve dokumaeılar ipliiı koopce rihiııde Mndti?ımı::r.a brraktt~ı ·1;,,ıra i
mc:ktubu yollarız kcnd ısine. Hepsıne ratıflerden ahyorlarmı~. Çıkardıkları çin verilen 60170 numaralt bonoyu 
ayrı ayn cevap verir. Dilekleri en kıı. nıa 'ları d;t kooper;ıtife satm;ık mecbu• kaybettigini. söylemiştir. Yenisi \'eri· 
ı.ı :r.amanda yerine ıetirir ... rıy~tindeymişler. Kooperatifler bu mal leeeğil'lden eskisinin hükmU olmadtğı 

Ben kederimi çoktan unutmuş~um. lan ucuza alryor, bir kir nlsbeti lı:o- ilAn olunur. 
Act~k yalnız gazeteciydim. Müdıire yarık müşteriye ıatıyorlarmış. Fakat 
tı ıssettirmeden onunla bir ıörıişme nı.ı.hkümlar kooperatif azası olamadık· -
yapmak! .• Sözde şöyle laf olsun diye la: rndan bu kardan istifade edemiyor- Yem~ldel\ sonra demiT patmakhlcl:u
S"ı rhım: lar. DevekU$U hikiyeııi cibi bir şey, dan aHfrlara, öteki ltrsrnı1ıtrııı bl<ttrm 

- Mahpuslarınızdan memnun mu· Meseli. bir dokumacı bana dedı ki: Ustü batı periıan bir hay!; , \,şaı:ı vıır• . 
suıııız? ·•B:ı: a.starhk bezin metreıılni koope· dt. Müdürijn_ ııörleri aklıma. ııeldi. Bttn• l 

ra:He 68 kuruşa veriyoruz, bunu la~ iıssiı:lerdi.. Bunhr:ıı da İ'I hu1urtdtı• ı 
80 lrnruştan yukarıya satıyor. Bu karı ğu gün bu perişanlıktan kurtulacak-

- Memnun olmamak için sebep yok 
iti . Türkıye hapishanelerindeki suçlu• 
lamı, mahkılmların; çok büyük bir t'k· 
ıo:riyeti mütereddi; suçu meslek edin. 
miş insanlar değildır. Bir iki büyük 
, .. h .r hapishanesinin bir kısım misaiir' 
len bir yana bırakılırsa ekseriyet sabr .. 
h~ı7.dır. Y:ıni iki defa, üç defa suc; 
yapmış mahkılmlar akalliyetted ir.Bıın• 
dan dolayı biz misafirlerimizin terbi• 
yes·nde, cemiyet için tekrar hayırlı 
b•r uzuv olarak kazanılmalarında zah
met çekmiyoruz. Yeter ki onları bir 

k: tertip: "zindancı" kafaı:~lE ıı§~ 
mlye1im. Buraya "ele avuca sıimaz. 
azı:ı, serkeş" diye nice mahkiım geldi 
k: ht-!< a ltı ay icinde aşaiı yukarı noro 
mal bir hale girdiler. Bu dehşetli zacri 
t.dbırlerle değil, onlara her şeye rai• 
rr-e!l insanca muamele etmekle ve bil 
t:ass:ı çalışmak imkanını vermekle, iş 
g?sterllmekle elde edildi. İş meselesi 
b.ıhassa müh:mdir. Bizde altmış ço
rap makinesi, y~di dokuma tezgahı , 
altı marangoz tezgahı; beş kundura 
te7.gahı var. Sonra berberler, t·:r:r.iler, 
t .. :ıckeci ve sepetçiler de bulun ııyor. 
Ço:-aı;: makirıeleri ve dokuma tf'T.!:'~h
larr 200 mahkuma çalışmak imkanını 

ve~ivor. Buna öteki sanatları r/a Hive 
eo:ıt-neniz 250 mahkum iş sahih' dir de. 
cıck. Bundan başka iş ka nunundan is
ti fade etmiş 60 kadar mahkiim da dı• 
~arıfa Nafia işlerinde ı;alışıyorlar. 

Fakat son zamanlarda iplik meıı~lesi 
bir:ız bi7.İ üzüyor. Makine ve tezgih 
baş;na çok az ipli,!: alabiliyoruz. Hal• 
buki çalı<ıan bir mahküm yalnı:r. gıda• 
srnı temin etmekle kalmıyor ·çünkü 
hi• mahkftmlara 600 gramlık bir tek 
tavından baska bir şey vermeyi:re ı.yn i 
zanıanda çalışmak mahkUmun ruhu• 
nıı temizliyor, onu oyaityor, köUi ye 
bedbin düşüncelerin salgıcından korwı 
yor. 

Müdür sa~tu. ben az daha mahkılm 
olıluğumu uDııtarak bir gazeteci g~bi 

''Bu izahatınıza teşekkür ederim" di
}'ccektim. 

Kendimi toparladım, Bir mahkum o. 
Jarait bana gö..terilen güzel muame
!eye teşekkür edip nı~tırt çıktım. Bmi 
lıafii hapislere ayrrJmrş olan koiuşa 

gotürdüler. 

Koğuş üç p!çer!y,li, Ze~in~ ti• 1 
mentoydu, fa'ı:at bu zemın uze

rlnde çepeçevre bir buçuk metre kadar 

sonra ortaklar arasında bölüşecek. Biz lardt. • • , ı ' · 
vrtak olmadığımtzdan bize bir şey Ben de işsizdim. Yattll1\ ayudıım. 
vok. Bu meseleyi ba, müddeiumumi- K:ılktıflm uma,n vakit- iki.,~ye l'eli· 
m'z Bay Sal 'he söyled'lı:. Alakadar ol• vo.rdu. Bir müdd•t 'lonra atölyeler1>•Y 
dular. Zaten Bursaya geldi celeli her rlo.s olc:\u • İşeiler Jbfhçere c;ıktıbr. · Q.ne 
hdt:> hapishaneyi ıt'C:ı:iyor. Dertleri• t~n p~c;~reden serettim. Yo'l'g-ı;ın b: 
mizi dinliyor, Bu iplik meseles'nde nt. sıhhatli · ve 11t'i"liyditer. Mevctidurt 
bizjm istediğmiz şu: Hiç olmazsa b '• Mpıo.ine h b11lmö1k hiç olm"zsa i~eti 
~e de dışarısına yakın iplik verilsin. vlanl::ın İ$si:ı: · bırakmamak için ~re 
Sonra mallarımız kooperatifçe tartr ar;ınmalT. 
lıp damgalansm, ondan sonra b izi sa• Ak~ama doğru ~hve ısmarfadım . 
tışt.ı serbest bıraksınlar, Böylelikle Halis, okkalı bir tiryalı: i kahvesi; Üt 
hem pryasaya biraz -d<Ynot tltUZ mal c;ı- t-:uru$. 
kıı.r hem de bl.ı: emeğimizin ld.rşth ım Orta\ik 'kararmaya \>aşhyardn -1d, 
biraz daha değeı:inde- a.+ırıı .,, limbali\r :n.n~ı: Artrlr ılcpm yem~i; 

zamanı .. Gazeteler reıdi. Bunıı e,111ni * * m'ı;afirlerj 100 k:ıtdar ' gazete ~hvorlar·. 
Dokumacıları da ııezdikten ve çı- J•'akıı• b'\l yü:r. a:u.-t.. 1'<"nu•n biı•ün. 

kardıktan astarlrk kumaısın nt• ı m,.blc\lm}ar ; tarahndıı-rl olcuntma~ ·~u-
fi~l!ime hayran olduktan sonra her• Y?' . ı • ı 
hrltre gittim. İyi temiz rahat ve ta• Sa.at d9'ku:r.d11 bjrinci lt1moıın;t ç~ı. 
bii müthiş ucuza, beş kuruşa traş ol• dı ~ Yatmıyı h"tır1dt 'İlrin<'.: ' lt111"1H>ıtt1ıı 
cfum. Maloılc~mlar ı yataltlıırın11 "gird ler> Bel' 
KC'ğuşuma ·döndüğüm zaman blı!:im dr. YQrıranr bıt$rmı çek\im G11rdiyanl.ar 

\tısınt bahçeden içeri girmiş öteki kı- koğu~ların ltaptl-'rtnı ki.litletlil"r . lfir 
stm çıkmıştı_ saat sonrıı hatı;shııned<" cıt yoktu Yal• 
Öğle yemeği yedik_ Köyden celmiş nız araı;ıda . . dTsarchki ıfovarlartn ur.e

ıal'e yumurta. Kilo~u b:ıkkald3n 13 ~hıdı:' nöbet hekliyen i~ndarm~laırn d~:. 
kıtruşa alınmış domates. Bu'ıur p:li• dük sesleri · ıt"e\İyor Bursa ·cezae'li ~a· 
vı. ~in ve seışiz! uyuyorıJu. · r l ) • · 

~. DENiZClLEiE iLAN:·.-,__ ·~ 
Mii!'C!!.:..~llat Veliôleti lstanbul ··Mtnta\la ' ' · 

_ Liman Riyasetind~n .ı ·.' ~-·· . . " 
1) t~tanbul BelediyP<i E . T. T . umum miıdürlüğüne. ait Kııraköy ile 

Eminönü arao:ında v~ Köprünün Halıt· 'tarafında bultı'nan "denizaltı" kab- · . . ' ' .. 
tosu tamir t'dilmelo:: üı:ere kaldtrrlacaktrr. . , , . . 

2) 12.10.942 tarihinde b<ışhınflcak ve 31.10.94~ tarihitje k~d~i. 19·. ~·ün. 
kadar devam edecek olRn tamir f$i için kullan\lacak dubada beynelmtiel 
işaretler gece ve gündür. bulu;.d~rulacaktrr.'" . • . "' • ' ~, 

Bu sahadan geçecek gemilerin dubanın yakınmdap geçm.!!meterı ve bu 
hfaada süratlerlni azaltmaları il~n o'unur. · , (4!1?) • 

....•............•.....•...... ~ ................ ~····~ 
f M. M. V. lstanbul Satln Alma Ko111~s~~· lt~11.to_', · i 
········-································.·······~ 50 ton koyun veya sığrr eti aJınaca~ttr . ~ıı,,a;ltıda eks~lt;ııesi_ 16<10/ 

942 Cuma günü saat 15 de Tophanede M, M. V. Istanbul bir No: ıu · sa- , 
tın alma komisyonunda yaptlara~trr. Ko~n ı-tinin. tah':!in bedel.i 625~0 
llra, ilk teminatı 4375 liradır. Sr~r etinin tahmin bedPlı 4!i,OOO l~ra, ılk 1 
teminatı 3375 liradır T aliplerin belli vakitte ~omisyona ael.m..el~rı. · •ı 

. ' . . . ' (230 _: ~77 \ • 

ytlkseklikte ~h~ bi~ kerevet uz~nı:or• ...,. llll •llll•lllı• ıı ıı•ıııı•l lll •llll•llll•llll•llll•tıll•~ 
du. Kerevetın uzerınde derlenıp .op. ~ r : ı . , ~ 

fanmış yataklar. Bir iki. halı. k!li~ı . : j D E A 1 t B o: R o ! 
Koğuş temizdi. tce- Öf.kiler benı ıl~ 1 1 1- -
önce biraz yadırgayarak sonra "geç- ı= I 0· ,_ G.A.SSON ı 
mi:s olsun'' Se5leriyle karşıladı\:ır. I i yazan : ~+.sat oı:toru .':7 ' . '= 
Yatagı~n yer gö~ter~il ~r: Kahve ile = Diyor ki : •Az ma~raOa iyi it rapmak. .para kaza~mak .-, 
r:ım ettıler. ıs yırmı kışı kadardılar. = . . . " . , _ 
Hersi de en fazla üç ay!Ik oldukları 1 ıstıvorsanız. "iDEAL BÜRO ~. okuyu.1nu..,. · s 
için ne yüzlf'rinden cüneş 1~~ 1 iı. ~' 1:: Satı• ueri: TAN l•tartbıd 
~e seslerinden dış;ırının. hurrl yetın -1 v · İ 
ııe.ıı~ini kııybetmişlerdi. .Bir müddet 1 = Fiyatı 50 Kuruc -
koııu~tuk. Sonra uzak bır yerlerden :: . 3' / , • _ 
tıpkı vapurlarda old~ğu gibi. bir ça~ 1 ... , Rahş 1/~rl _ TAN Malhaatn _ ,,,,#JJthul . , 1 

·San·avr Odasından 
İstanbul Ticaret ,.e Za1ıire Borsasına dahil gıda maddeleTi 
üzerine vAki bilumum ahş verişlerfn Borsad~n g~irih:tıes! 
liaklhnda.· lstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinre 

_ittihaz oJunan umumi karar: 
l ·- fştanbul Tkarer\te tahite '*°rsAııma dahn h~r Mt'i ııa.hi'r~. hu· 

otıbat w bakliyı11tm bir çuvala!ve yat. ve ı:ıe~irl,.rin 'bir -U-nf'keye kadar 
cıtmı •att$1ıı.rbutı ı>ftakftıde ııdd~nere~ bu milrlan a$an ve toptancılarla 
r.1.1'!• toptancı 'l'tı oerakendedlf're ~ııttlın hlr ~val 't'e bir tE"rıekedP.n fvla 
bflO.muın satltlarmın Scıırsaya kayıt "'.e tecci1 ettirilmesine ve fıctlarlıı 
.. ~lı: bet' ~ nt f;;l~h!'fl'lda dl'! bir ftcJntn toptan addi;vle a:vni su· 
l'@tle. Bonıaya ~7rt ve teseti e-tt~ilmesi lür.ı,ımuna Odı;ımız Meclisini~ 25. 
~ .N2 tlttı~i ~tıSİTıda .karar ~-erilmiotir;, . 

·2 - Meslnlr maddele1"fo bir euvııJ v,. 'bi~ tenekeyi asan ve bir ffcıyı 
ibtiVa ' edifı ft\fll:tttrlan üze,.-ine toptancılarla rarf lnotancı ve· l)eTakende
•nertn' hnMıiı harirln'ue muamele .,.ao-naları mE"mnıidur. 

~ - Yulı:aMdaki . maddelf"r atık~mJ hilatma bare'k~t edenler hakkm
, • . 8~5 numıtl".ııh Tlt-ıret ve S"'n~Tl '0-l..ılıırı kRftununun 5 in°ci maddesi 
-nuribine@ ,,.r:ı ee7.a!lf hiikmolunur. 

4 ~ tsbu umumf ıtnann tıltbiki n~1undiığu tarihten 3 jt11n "t'IMa 
oa~lar. ' · ' ( 4.:-ıın 

~---· ·l!SASL'J ıt!R IS! 8AHIP OUUI< lsTIY!NLI!"'• . - . ' 

·- ı,u L U''N -.M ~Az f ı ·R s AT 
• 'I • • ' .. 

Piyasadıı t.anınml$ ~e tutu!m,u• f'irmasiyle e,skwnbıori ı:~ltıı.makta ,vı: 
~ker. lokum. bramı.>'a ve berurerleıi ~ibi maddel~rj. ihtiva ettlii yeni 
\•e a~ri makineleri!~, ;mı;} t'tmPkte olan bir fah1"Jka biitiin leV<ıl'Tlıı \"i' . ' ~ ' tl!forrii:iti.vlf' bt""l"ab,.,. acelt> dıo\•red:i'rcıektir . ı Mııtıov::ı<~rt kabul edilmek-
sizin ~'."inıd~n cio(Tiıya a!'öağıd:ııki ır~recp mtir:ıc•ıı:ııt 
t~ P::.ltir-"'"?'rT ı,,;.",.' r-'"""---'·' ,,..... ~ ' ~ 
~-- .. , 
· Pazarllkla.:. Kereste . j Ahnacak 

,. 

Devlet tiriıarilar:ı hletfıne . U. 'Müdürlüqün~er 
· fsk~leler . t•mrr;rl'T .+eil'I ~~İttellf · ebatta kaz11thk bıtıfümah~ db~e

lik .olarü ae~ek..:1s~bulda· •e ierl!k"· Mudan.ndıı :t6. .. üm P.d.llmek' sartiyle 
tıf'dr t..,. et.anlı' ,11unflcl-. t1f· H4 ~ ••t.. •lifloı .Jteı:~ satın alt~ 
--• lctir. 4 • • 

· Ufa~ "arti o.tarak · vlld ·ofaCjakr ttlk:liflernı ııazanı alınacağı talipleritı 
,ırtl'lam"°' n• ~ln le.eııtm Mıfjttrtn~• l'l'liiraeaatte •örebtl~kleii .,,. 
tekliflerin nlha~ ıs:ıtı'.o.i Pe~~ riiTıO ıik&~:'l'I·~ -k~dıır ~a:ı:mı mft-
iür1utiin"[ te'vdi e~i~~ fU,.; l'\IU11'1T. • •:<.·. ""' · ,,._ • • • . ' • f~!l~~ 

• ~ • i 1 ' ,. 

ISTANBUL. ·pEFTERDARLl~INDAN 
'~ tıh•mmen 

· ... e*NSI bed'el Teminat 

• - '\ • r .. . . . ... , .. ~ • 
• 51217-11141181 Ml'<:id lyeköyunde • B!lmum<'u :dftlıi!i anı-, t 5620 1247 

.. ~ . zi;"}ıi,Q~l} l'l\Üire7. 1_3 ~fta. J ada 1 parsel 
No lu 1101!0 nıPtre murabbaı aT~a ..... 

. .... 182 ·: ·· - MiciG1Y~ö'\1lnde~ aarmu!mCu r ç;ttlitt aı;a.: 3U400 2280 
· 2isindl"l'l Tııiltre1, .13 J)·.ı_fta. t ııda. 3 · piır~el 
lfo: · lu 1 !iMO m .. tre muhibbin arsa ' 

~kar.,ıd.a ~aınh. j.?ll'yr imPnkulfoı:. b'palJ ' 7~r1 u~uliyl~ arttn-maya c;Ika
rılmıssa d11 taHp J":uhıır etmıaô!jiitı~e" ?.8/ 9 / ll42 tarlhiilMn itiba't-en' bir ay 
ic;inde p;ıı:arhılıı brrııkılmı~ır. f .. tııııc:tileJİ!! muvakkat tcmir•~t rnRkbuzları 
ve nüfus hii\>ivet cii,.d~nl~riyle birlikte bir ay zarfında' h~'lnm Çarsam
ba ,:e .. l?<ı'lıarti~i :riinleri, ııaat -1'4· deri- li .ya. kadar Millt . Eo:ıiıl'k l\Hlpiirlü-
il;üne. mür.ıC11atlart, ' · · (358) 

.. . ....... ' . .. . ... 

1·.10;942 tatthind:ıi eitibaren ltahveve çay ye,ni (iatla.rla. piyasaya çtkflr~
lacaktır ' Bu tadhte satıcı.elinde ~ltlı:J1ıyarak \ı::almt$ kahve ve çay varsa 
murtarl~rmı bir beyanname :!le 8. 10.9+2 "sab.ahmdan · 9.10,942 · akşamına 
kadtır-· eh yakm · ~nltisarlar fdaresine. bildlrmeleri_ i!An olunur. (461) 

.. ~·· ~ ): 

Kul~İcapt .-~aİiye : Şiab~si · rci~~il~ Şefliği'!den 
Şube'lnb:e kaııstn~ 'verı?'Uıifl.den 1 bofo1u mühE,"d~s . t:o;ak Tanıııpol~. ait 

.\ra:pcalllili !'4ahaU~inin V~·odıı c<ıd.,ö~indf' 69 No. lu matıalde hacız al~ 
tma alman eşyııhn·dıın p~el bohı ve m;ı\7l!!Tlf's'i . Bernrıann mıı.lleme~ı . 
z:il m~beme:o;i. tel. ve Jı;ablolar, Antigron malzemeııi. ekümill<\törler, !Amba 
t(lopl~d. reflektör ve proje](.törler. salter 'Ç'f' demarörler. voltmf'tre amper 
ınet:e "Ç'e 'yOhJ'IH';trelerİ~ ~lektrlk • !!ld terj~atz. ·huı<d.a (\f'l)lir, . 0 ,ryon. m~rk.il 
radvolar. radvo 1fmbabı-ı ve dahaba.ırt malreme eşya, 19/ 10/ 942 Pa
nrtesi ,üna s~~t". ondan· \tibartn metkur mıhatde . al~! müzayede sur~ 
tiyle satılacaktır. -

Bu hususa dair ' damı taııla i1ııahat all!\ak isU~rl11 Gııl~~da :rünel 
yanmda Söğiitlü soki'l~ını:1a eski poı;tıı hanmda Kulekapı maliye tah!til ~f-
'igine mlirncaat e~f"1eri. 'felt>fl\r No _(4~118\) <~4) 

-

. İstanbul Belediyesi . ilanları 
, Mısır ~arş!st· tamı,rat \'e tadfüıt. ı;:;ler1 ıçın muteahhidl namı ~e:sabtna 

11eniden a~ılıriı$ 1 bntutııın ~a-pah ıııırl ek!!littmesine ait ilk teminat · miıctarı
nm yarı hatasiyle !9456,M lira yer\tıe '17456..02 lira olank ç1kbğ1 111nlas1l
:1ltşttr. Mer.kttr tamfrat ~ 1:adiltt işl~ri flk temirutt miktarının 111456.02 

çaltnmıya başladı Gumrah bır ses y;ı• &. J 4 
ne uzaklardan ha;kırdı: "Birinci kısım ~ıt11•ııtt•ıııı•1111•ıııı•tııı•t1U•ıııJ•mı•ır.ıı •Hlf11l9ft ! , . , .••. - . --,. , ,, • 
bahceye!" ,un1111111111111111111n11111111nnıuın11~11111n11nn11nıttnıı~f Ka.ı;aabc; .m.~~~eri · ~u~ .fııbrikast ieirı kondan!!atöre nıtiyaç var-

ira oldu~ tavır'man ilin c1unur. " ' , . (494) , 

Rtrafımı çevirenler: "Bizim kııım ~ ı 1•r. Bu i$1f'~I"" u~nsanlarm tafsi1M ıthnak 'ü:ı.:e·re 'Belediye l"en İşleri Mü-
br.hceye cıkıyor, buyurun,. dediler. De- = Yen·ı Mu··ster·ı Bulmak Sanatı . ; .·:üriü2fi \b1t;na_ '"tt• şa.n~yi S'Jh~ ;Miıdürllifftıne miiracaatları , • (4311) 
tnir merdivenlerden indik ve arlta ta• i . · . · • · · .i --...;..-~...:.;..;...-,,_.,__..-~_.----~~~-~-~------
r;ıtt~lı:i bir kapıdan bahçeye cı~Tlk, =- Dr. Ga .. ıon diunr , ki.. : . . . I ! . Toorak· ·Mahsulleri Ofisi 
Bo bıı hc;e de™len yer hapishanenin ar• "f .. b"L =ı { • . . . .1 . • 

ka k:smındaydı, çok büyük bos b ir : "Her tacir bu ki tapta gösterdiğim -usuı en tat ta ! lst"aftbul -.Subeslnden ' 
ar~,aydı. Etrafında yüksek duvarlar ve E etmek suretiyle bir iki sene gibi kl_ sa ·bi~ zaman i<lndt : .. . ' . 
duvarlardan kulübelerinde nöbetçi jant ""' ' C .. •--ı ,.._.__ d pot d _,.. ~ • ı 
·"-rnı"ıa~. : müşterilerinin adedini bir misli arttıratiUir. B~. bu =. J.taracab(!.J'Cie T. • ~ D<llu ..... ıa ~ •rm a mev ....... ve o,.sırn zf 
iki <' • .. ~it bıal!lQ.bıUn ht.aııbula l'l9k1i !şt blr 1'1\0teahhide ihale ed11ece!fnden talip 

Mahkiimlar dörder beşer kişilik ıtrnP § kitabımda .siz~ bu tııanab ÖğTetfyornm... . ı . ! lJ-•·- 9 tOMJ o.ıma' ıtini! 1..&t on dlhtf.9 loİ umD banmdakl Şllbeırıt-
br halinde dola!}ıyor, çimenliklerin fi· _ ~·n • • • .. • 

, . ı d Mah - F• + 50 K • ··~ ınilracaatlan rica o?anur, t418l zerine oturup gUne~.ıyor.ar '· • • - ' ıya 1 Uf.U§· · t • r S. 
1-:llmlarrn araıımda kontrol m:ı~!'ııd vlt : :: ı ..;..---. --...;,,.;..;,..'!"!.""""ı!""":',~~. ~'!""'--.----.~.-. ----~--_-"':""--
c1fo1a"t~ğını anladıfım bir gardıy~nıian E ·"''""~ rıttrl .• '1' .t TV intrlbtrfffd '-'""'"'' J ı · Chhip ,. N~at M\ldftrö: Ha,liı LOt:ft UördftncCt . 
"l'nı "evler ~ipari" etmek ldndatöı· a...111n11111111111.11111111uu111111tUt111t1l1111Utrlllllllllllllllll . G•zetee:ilil ,. Neen,.t T.. 1.. Ş. TAN Matbaası 
,-eıere gidip gidemiycccğimi sor um.,, .. 

' .. 

. NEZLE • GRİP • BAŞ • _DIŞ 
Ve Büfün A~Jan DerhaJ Keser. Her Eczaneden Arayıttı7.. • Oığer ınarkalara olan w;t.uıı ıugunu tlaııud uıuhaiaı.ıı ~ 

POKER Tıraş b:caklan fabrikası ' ~~ • 

Memlek.etimize bila fasıla mal gönderecek 
\'e hi~ bir \'akit stoksuz bırakmıyacaktır 

İstanbul 
San.ayi 

Ticaret ve 
Odas·ından 

~~rinç ve Sadeyağın Borsada Muamele 
t;i;ren Merdd,.ler Meyanına lthaH Hak. 
kında ls+anbuİTicaretve Sanayi Odası Mec 
'i~mce l+tih~2F dilmis Bulunc.n Umumi Karar 

• 1 - Pi:rınç ve sadeyağ ah~ \•erişlerlnin İstanbul Ticaret ve Zııh ire 
C\orı:a!=ömda ınuamele eörme~ine Oda :vrecll~ince karar '"erilmiştir. 

2 - Pirine 've !ladeya~ üzerine bor!'ôa haricinde muamele icrası mem• 
ıudur. 

3 - Yukarki mııddelPr flh ldlmı hilafına hıırrkct edenle-r hııkkmda 
ıı;;5 numaralı Ticaret ve Sı.n.ıvi Odaları kanununun beşinci maddesi mu• 
·ibin<"f' nıır::ı ce7.:ı:rıı" hükmnlunur 

4 - fsbu umuıııt kıır::ınıı t::ıtbiki n~c:rolundui!u bırihten blT haft:ı 
ı..""c 1 ... ,. <•29) 

, ................... 1 ............ , 

1 

Türkiye Cümhuriyeti 

.zi R ı\ AT BANKASI 
K.urulus Tarihi , 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası. Şube ve 

Ajans adedi. 2615 
Zi~i ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

, . Para · hiriktlrenlerP 28.800 lira ikranUye veriyor 1 

1 1 

1 
1 

1 

1 

i 
----~ 

Zıraaı Bıı.nkaaında kumbaralı ve ihbarsız tas~ hesaplarmda en 
az 50 c..truı bulunanlara senede 4 deta cekilacek :tur•a ne aıatıdald 
ol1na ılın IJ'1a..-niye dağttılacaktll"' 

. 4 adet 1.000 Llralrk 4,000 Lira 11 ıoo adet 80 Urafık 
4 • 500 • 2,ooo • ı 120 11 •o " 
4 • no • 1,000 • 1 jtso " ıo • 

40 • 10C • 4,000 • '. ~ ~l 

S,000 Lira 
4,800 -. 
8,200 • 

olKKAT' Hesaplarmdald oaralar bir sene içinde 50 Liraian asatı 
dilsmlyeruere lkramJye çıktılı takdirde "' !O ~ııılasiyle verilecektll'. 
K ur'ala.r senede 4 defa 11 EylUl, 11 Birincikanun, 11 Mart ve 

11 ffıı7.irıın tıır1h 1Primfp ("PkllttelrtiT. 

1 
1 

ji __ ___ &,, 
· tnhisarlar · lstanbul . Başmüdürlüğünden 

'1.10.942 ei}nil eabahmdan itibaren perakende kavrulmuş 5ğütrılmtis 
ahvenin kilosu 630 ve çekirdek çil!: kııhvenJn ldloı:ıu SOO ve ı:aym kilo. 

.su da 1300 k~ oldu:U .sayın halka llAn olunuı ,(46~ 


