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P AZA R 
l'lL: 25 " SAYI: 1181 

ldU. m: Ankara O. Valla 'ftll'dla 
ı elefoe: !dan (MITO), '!' .. (21'11) 

r~ıs: ı.tanlıal Vaıut.Poata ntullQ: • -
Ticaıet J!ekili lemin etiiqor: 

Yurdumuzda .iaşe 
buhranı olmıyacaktır 
Gıda maddelerimiz bol değilse bile israf 
8dHmemek şartile bize yetecek derecededir 
~'il !çlade Amapa; 15 

MajiÔo- h8ttlnm - yüz metre 
derinliğindeki elektrikli 
Şimendifer ve sıomaklar 

Yazan : Asım U& 

Bugunku vaziyetin 
istismarına musaa· 
de edilm i yecektir 
tmıir: 19 (A..A.) -T~ Ve. 

kili ·Dr. Behoet Uz diln llzUm. ve 
incir plyu:dannrn a.çılJJJ mUnue.. 
betile Borsada fU nutku aöylemiş. 
tir. 

Asız vatandqlıarmı: 
''- BugUn bmlrde F.c'enin de. 

f erli Dıa.heulleıi olan incir w flztim 
pıyual&mu awanmı. Bu mah.aul• 
ler F..genin 'bu gU.ze l ve verimli toP 
rakl&mlda ~an TU...-Jt mtıst.a.h. 
rilinin emeliYle meydana gelmek.. 
tedir. Bu ~ ma.hsullenn bu 
sene ilk defa borsa.ya anedllme
aindıe bulunmak benim için çcl'k 
zevkli olmuetur. 

(Dnann Sa. !, Bü. ~ dl) 

Hariciye Umumt 
katibi 

Şevki Berker dün vazifeaine 
batladı 

ADlaua, 19 (VakK mallalılrladea)
llariclye VekAlet.f umum! kAUpliline 
t&71n edilen eaki Bofya elÇimi& Şevkl 
Berker bugün Ankaraya gelmll, la. 
tuyonda hariciye vek&letl Deri ge. 
lenlerl tarafmdan lal1J1lanm11t.ır. Şev 
ki Berker bu&UD )"al vaZifealne bat· 
l&mlftır. 

r------~------..:._--~------~ 

Renkli Kafkasya 
haritası 

L - 'l'umld ~ bulacaksın• -

Londra ve Moskova haberlerıne göre 

Alman sol cena---
1 sovyetlerin taarru 
1 

sDratle gelişiyor 
Stalingradda Sovyet!er toprağı kar 

karış müdafaa ediyoriar 
BerQa. 19 (A.A..) - Alman ordul&. köprüb&§ma ka!'§r yaptıt• m 

n bafkomut.aıı].ılmnı teblitı ezeümlf', laarruz!ar kırllnıı~tr. 
Terek kıyrla.mıd& Alman kıta!arnn Stallngrac1 müstahkem meırldl• 
geUD aav&f]ard&n aıonra dUrman mlla- Berlln, 19 (A.A) _ AaJr.ert bir 

, t.ahk•m b&tJarm deldikleriıli ~ uQ~ naktan D.N.B. ajansma blldlril 
1 

ID&lll btıral&rd&ıı attıkl&rmı bildir- göre, Stallngrad etratmdald m 
mektedir. kem çenberin !Çin.de cereyan ecllD 

Stallngrad için yapılan mUcadcle. harebel.er netıceaıncıe Derlem.,. 
dU,manm fiddetlJ mukavemetine rat- \"affak olan Alınan plyadul 11 
men bqan ıle devam etm.ıttedir. derlnllkte blaklıavzıa.ra tesaclOf 

IJlmaldıe mUhlm piyade w mrhlı tedlr. Bu mu.tahkem yer.lltı 
kuvnt!erle dllfm.&D taratmdan ~p,. lerine gjzU ve zikzaklı 7.:ıUardaa 
lan meni! 1ıtr taarruz Alman b&tl&rı · (Devam, ,ç,,, f Sri 5 
karfımıd& akim kahnıt Te dtlfmu 
•tn' kaJ!P1&r& utramıınr. Alman 
mevsllerine ciJ'ebilen dllfman kuvvet• 
lert akı 111btrliği halinde hareket eden 
Alman bava w kara kuVTetler1 ter 
kWert tarafmd&n :yokedilmJılerdir. 

Stallqrad tıetUndekf hava çarpıı-
maJarmd& dtıplan dUn 77 uçak kaY"' 
bet.mı,Ur. 

Af&lı yoıca mecruın~ 1&V&f u
cald&n Oç petrol pmbinı tuıu,tuı

muıııar ve mUhim demlryolu b&flan
tı noktalarına karp batan ile tahrfp 
banıketlerine devam etml.f~rdlr. 

Voroaej )'&ldninde dilpnanm b!r 

yük bir dikkat , .• itina gi•terildi· 
ii herıeyden belli kil Ytlz metre 
derinlikte yeraltmda bayatlannı 
Framanm müdafaasına Vllldeden 
'aa.ka-Jerin · yatak yerleri olnıil !l· 
:ıere JaPilmıJ olan koiuflann ba. 
1am..ııjı, dlvarlarm rataheti ile 
Dandaki karyolalana pi9lili dalla 
ilk bü:ltta göze carpmcü dereeede 
idi. 

l'rammlar Jalna .... llaJi
Amerika Bal!r!Jı ?fazınaıa aatlm Bulgaristanla Sovye11sr arasmdı bir hAdise 

EN BOYOK TEHUKE DENiZ- Yama Sovy&t konsolosluğu llO hattı lciade Bodawald adı "" 
riJea amma in..-u ~ 160 mil
,._ tnnk ....ıetmİller. Yt1s metre 
derinlikte bir nevi yeraltı kışluı 
"\kıade ıet.lrmitler. A•lrerlerin ya. 
ta~U'I yerler bakmıt111 ile de bu• • 
ndakl kom•ta beyetl ile Fraımı 
ııllbaylariniıi her türltl ihtiy~ı .. 

ALTILARINDAN GEUYOR ttcavüz edildi 
rınr tedıiM oal•"""· Dlt'lelt .._ 
~tldıMaliGialılrdilcl 
ateıı ........ olNmn llltl...., 
haliMe'9tOll ...... dip RM 
Ul'fl kerlmHID& \'le nJlai9 .... 
edtlmeei ip sufeallmit .. ba 
emekler ve gayretler hep bota ai~ 
miş. Hiç bir i1e yarantamıt. Rattl 
yakanda ip.ret ettiiim gı"bi top
lardan atdan göllelerin btr taamı 
Almanları \"1Jnl'.'8k yerde- Fransaı 
Wyleriııi "e ,.Jairlmini türip et. 
mit. 

Bu mesele Avrupada ikinci 
meselesile alakalıdır 

cephe Sivil polisler silah çekerek ke 
losluk kasasını soymuşlar 

Bu itibarla harp cephe.tne ~· 
dipte harpten e\'WI methtlRn•sı 
göklere çıkan Ma.Jino hattmm bu 
tttlnkU vaziyetJni gören bir bitaraf 
memleket atuetaeiıal ioin hayret 
etmemek mibnklin olmuyor • 

Demırrouırı 
llellell Mıllteld 
Dnletdemlryollan ldatee! taNtuı

daa açılan metılek mektebi.. talelle 
lcaydedllmektedlr. Bu il~ taf. 
llllAı ' 8Cll 1ayfama.da Ub .aıunı.. 
ruıdadır. 

V&fin&'ton: 19, (A.A.) - Ame
rjpn Lej~nunun KaDIM CitY'· 
de yapılan eenelik toplantlll mü. 
nuebetile aö& eöyleyen Bir~ A. 
merika bahriye namı Alba.y Kuox 
ş&yle dmıi!tir: 

- Balen karp koyma& m«bu 
riyetimizde bu.lunckıfumu.z en bU· 
yük tehlike denizaltılarına kar$1 
açuğınuz mUcade lede toplanmakta 
diı'. Bu mesele Avru.pada jldncı blr 
C<Phe :kurulmaaı i§i ile a*1 müna.. 
eebet halindedir. Bundan hapa ge 
ne aynı baklmdaıı geniş ö)çüde ba. 
u Puifikte bir ~* taarrma 
geçmek i.şl ile de il&ilidir. Ayrıca 
Rusyanın ordularını çarplf&bilecek 
halde tutmak igıin lilzumlıu malze
me aev".ıdyatı da aynı ıntıeacteie eaf 
bMina dehlldir. AJme.n denlmltı. 
!an, Juyı sulannırAan dJpn atıl. 
dı fakat onbrla aç* denizde de 

' 

FIRANSADA ALMANLARIN 
FEVKALADE TEDBiRLERi 

Yealdea ııı frum 111111•• 111111111, lla. 
ıea 3 w11a,ette llalll •ll•I• 111ıamı1aoa11 

Parİe, ıı (.~.A) - AJıkeı1 iffal w. bOt!lıı etlence yerleri kapatıl& • 
bölıut Alman polla komutanlıtı t•- caktır. Bu müddet zarfında konte. 
ratmdaıı Defl'9dtıeıı. teblll: ranalar ve apor toplantııan da ) uak. 
tngUteruıln b.lametıııde çallf&Jl ko- tır. 

mUnt.Uerle diler tedhlfÇi &janlanıı 1 2 - 20 eylW pazar stınU 1&&t 15 
tertip ettıtt ıulkutıer netloeııiDdıt ı den 2• e kadar ayııı vU&yetıer d&hl· 
birçok Alman aakerl ve slVU Fr&UU j linde Almanlardan ba1ka livillertn 
l&r ölmll§ veya yaralanmırtır. Bu su. ı sokaklarda ve umumi meydanlarda 
lkaat}erc bir mukabele olmak Uzere bıı; dolqmaaı yuak edilmlııtır. Bu ya. 
ıtbt tedblt hareketlerine uıen veya : saktan resmt bir vazife r~renler ııc 1 
fer'an 1.§tjrak ett,iklerı ker.d1 lttrafla· ı doktorlar ve ebeler mU.t.dnadır. 
n Be sabi• olan tedbl~!:I llomUntatler. 
den 116 ıdııyt kUJ'IUll& diıdlrdiıil. Ay Geceleri Hrbeatçe dol&fablımck ıçt:ı 

bi k ki 1e ek at!.-ıtlD ecl!l . l '"rtlmif olan izin tezkettlerı bu ya. 
mı& rço mee r eak aaatlerde bUkUma\1zdilr. Aakerl 

~:Unlatler tarafmd&& 20 eylWde • sebeplerle l8fe itlerinden mUtevelllt 
tert.lbt dU 11nUlen nOmayı,ıere Te hL 1 zaruretler buaulll bazı mU1&ade!er ve 
d!aelıerc r:ini olmak maU&dtyle qa. rtlm~ııbıı gerektirecek oluraa Parlı 
tıd&kl bu.ualara riayet edllmeatıu I bölgeat komutanırtı ile yukarda iaim 
--· leri seoen ~yetlerdekl mıı'ıalll ko. e .... .......,·orum. 1 
1 - 19 eyltll cumarteat gtınU aı:a~ . mut.anlıklar, talep tızerlne l.sUan&I '-

115 den 2'1 eylW pazar ıt11'U aaat 24 • • zlnler verebileceklerdir. 

kadar Sf'n, Sen.e.Uu ve SP.n'~mıını 1 Tren, yeraltı ııtmendtferı v~ otobll• 
1 

'fillyet1ert dahilinde alneına, tiyatro. gibi umumi nakil vaartaları aeyıtı.se. 
kab&i-e v..,.ire Jlbl Fraıwsl&ra mah 1 ferine devam edeeeklerdir. 

mUıcadeleye mecburuz. Denizaltı • 
larla müeadcle için bU.tUD tedbirle 

(Devamı Sa. B, Sü. 6 de) 

Hariciye Vekilimi
zin rahatsızlığı 

Konıültuyon için Almanya. 
dan tayyare ile bir 
mütebuııı geliyor 

AD.kara, 19 (V&kıt mııhalılrladen)
R&hataıs bulunan Hariciye Vekili 
Numan Kenemenclotluu bugünlerde 
bir komWtaeyon yapılacaktır. Bu 
konaWtuyona, kendialrM evvelce am• 
liyat yapmııı olan blr Alman mUt•
haaaw da ıııtırak edecektir. KUtehu. 
ara operatör tayyare De memleketi· 
mlze gelmektedir. Y&rm (bugt1n) ph 
rlml.zde bekl&nmektedir. 

(Vakrt;, Hariciye VekWm!r.ıe &clı 

ılfal&r diler.> 

Milli Müdafaa 
istikrazı 

Bazı · yerleTe yeniden 
tahvil gönderildi 

Ankara, lt (A.A) - ~ ~ 
mub&blrlerimlzden aldrC'JmUI t•l
gır&flar, Jılll1! müdafaa SatlkrU tah 
vıııerf aatıtmın l:UtUn yurd lçbıde 
hararetle devıım 8t.mekte CıldulU 

bildirilmektedir. 
Bu arada dün de kaydettlllmiz 

vllAyet ve kazalardan b&fk&, Antal · 
ya, Bolvadin, Bozdoğan, Bur•, CI. 
banbeyli, Diyarbakır, Elmalı, Gedfa, 
Erganj, Gönen, Ordu, Orhanlı, • Ba
llhll, Sındırgl ve On:ye'ck tlk part! 
gönderllmtı olan ~vlllerin tama 
men satıldığı ve yeniden tahvil gör 
derilmesi IÇin mllracaatta bulunul. 
du'1J bilhassa tebutız eWrilmekte 
dlr. Öğrendillmlze göre halkrmwn 
bu devlet ıstlkraz1anna göat~rditi 
yakın alAkaya cevap vermek için bu 
vflAyet ve ka ı.ıılapa yeLtden 141111 
müdafaa lııtlkr&Z tah.vtllerl s!Snde. 
rilınil ve biçblr talebin ka11ılrbız 

kalmamaııı buııuııunda ırerf'klt ted. 
hlrl~r almmrı.ıtrr. 

Sovyetlerle Bulp.rl&ı' a.raaımda elyaıd bir hldlse dotar&n Udlaeye 
olan \ 'arna•daa bir sörttnot ... 

11oakova. 19 (.~.A) - Tua ajanm ı tehdit etmek auretlyle ka.eayı aq7 
bildlrlYOr: mu§lar ve mobilyayı tahrip •tm 

115 eylül gUDU 't1111tormalı ve 11vll dir. 
bazı Blılgar poluı memurıan lle &,ak SoYyet htııcametlnin Bulgariat 
takımına mensup ldmııelerden mllrek ki JlfYıı.al mllmeaııllt K. Lavrlçd 
kep bir surup Varnadııki Sovyet kon- hAdiseyt Bulgar hUkQmetı n,eaaııııa.ı 

ao'oah&nealne bUcum ederek allA.h1& ılddetle Proteato et1111ttlr. 

l i N SAN ve SOSYETE 
--~--_.... 

DE Li ve BUDALA 
Yazan: SADBI UTlll 

Budala ne kadar ~ t'e de. 1 N--a 1nsau taanman, 
tysiz ise deli onun aUiııe olarak m uırlardaaı gelen türlü, 
normaJ ia ... anlcnn yn~ eibaoo il bukd:armm altında hicap d 
nın üstünde blr ilemle mtbıuebet derli, topla dtltönme ve nu..ıır.-
kuran ad:ımdır. rabunan altmda gözleri baib 

Deli ile d&bi arasmJaıki meaa· ~ bostan dolabından ı."'ka · 
fe bizim bugünkü hesaplannuzla' değildir. Gtinler gtqı~~e be 
yilzcle yüz ölçülecek bİll'eY delil • Alelide dediğimiz ş3y "bı"'r 
cJir •• Bazan biz dibi ile deliyi b!r nan dibinde her gün bilinen 
birine kanttmm. Deli biae bira- ya yeni·len baıla.mak nthı1yet 
raip zeki panltaı, , .e aklın bari· mek ve nihayet ~en ~ıldılıl 
külide bir 1'8hrl)ini gibi göztlken ba'laınMc" da" ha.!:ka birler 

I tiplerdir. S:ıkalına inci dizdiren ifülir. Mutad hayat normal ada 
1 del! ~rahime biz ~., hat:'~i>:lcı ~ın raha önünde bir kale d 
delı dıyonıı:, ona , .e emslli JÇIJl gıbl yilksela ve yalım ona 
budalalık biçilml' kaftandır. De. der. İtiyadlar aynı kaıaaltlan 
Unla afa!rta panldayan gözleri ha Mılerda.n aynı yola t•kip 
un ~.d.naızbkla.~ realite hadud· haY"'anl~rda.n, aynı i~tibmette 
lan ıçlne som·eırır • 1en rib;girlardan daha fulııll 

1 

"Rodenhah,, ın beyaz bı1eklcri- itidir. 
ni11 m~,·j t1ı>..m:ır1a~ ~~~ :rqh 1 lti7'1t lllM1tl t.~ ~ . 

1 rcsAam km, hııya!ı nwnl bir ~d • miltemııdiyen ve hayatta M>n '------------t retle haki'ıoat haline koyuverır. (Lfıtfen pyf~:yı ~e,i:.'.-: :S> 



-·-
Havag<tzından 

şikavatler 
ı::ıelediye gereken tedbirleri 

almağa çalış1yor 
liavagazı idarelerinden son gUnler. 

e balkın §lklyetlerl çoğalmaga ba~ . 

amı~tır. Şlldl.yetıer!e belediye !l'n \J· 
1 ri mUdllrlUğU yakından meşgul ol 
1aktadır. 

Halkın Jık!yetlcrl gazın tazylk 
\sanııgı, gaz saatlerinde gör.ııeo 

saklıklar etrafında toplıuıtr.aktadır 

mdiye kndar yap!lan şlkl\yeUer 

10 U .ı mıııtır. 
Gnz lazylkjnln az olml\Bmm sebe~l 

J.vagnzı abonelerinin ı:ıllhasaa SJtı 

m ... nı rdn. artını§ o.mn.s1 ve mevcu1 
ae .. enln lhtiya.ca klifi gelmemesin. 

t n llcrı gelmektedir. Bu r.okı:ınlıklr..r 
llınS3a Kadıköy, :Moda Suadiye 
s• ne: semtlerile, Bey~lunun Şl!J. 

Nıl' ntıı ı semt,lcrinde fa.zla görül
ektcdır. 

Bural.nra gaz veren lda ·ear, ııebc • 
, ıerde dcğışmcler yapa:ata kara.r 
t-rınl§ ve hazır!ıltlo.ıa ~laa:~~ır. 

Kad:lıöy s m~lnde yeni rjr tesisat 
pmağa ... e mevcut gaz bor.ılarmr!a 

tazyıkl art.tırmağa. lınlıClr. olrna:1lğm. 

dan, buradaki gazın tru:yüc!nf arttır • 
mak Jçln yeni bır (pomba mPrke:ı:I) 

kurulacaktır. Bu suretle tıl mcrkezLiı 
d!Ser tarafına normal ,ellllde tuylk".J 
ıaz verjlebllccektlr. 

Şlı,ıi. Nl§&ntaJı acmtıer.nc!e d1l •~ 
milimetre kutrunda Nr bUro i\l\ve 
edilecek ve bu aemtln gazı tu boru 
d n verilecektir. Belediye ha _ 
-. gazı kuUanıuıların dikluı t edecek!e. 
ri hususlar halıkmda bir tıro:Ur hazır 
lam&ktadır. Broetırler yakında hava . 
"t'fl abonel~rln~ dağ1tıla~ ık :.ır. G:ı.ı 

tazyiki noksanlığı ddlayır.Je verlıerı 

fazla Ucretlerle be~dlye aynca meo . 
gul olmaktadır. 

--o--

Çöp kamyonu 
kazası 

Makine akıamı mütehasstsı 
taraf mdan tetk!k ediliyor 

Üç gün evvel Kwr..kaptd3 vuku 
bubrn.k iki çocuğun ölllmUne ve 
ır sa.kanın dn ağır suretle ynra-

1 •ım.-ısına sebep olan ~öp kaınyo 
ııu kazası etrafında yapılan adlt 
tahkikat il"rlemektedir. 

Dıb, t:ı.h.k lkatı id:ı.re edP.n mUd 
u~ umumi muavini Yusuf Ziya b. 

nderoğlu yanında yüksek mu-
• nd!s me3tebi doçentler;nden 

mfusn oldu~u halde vnka :re. 
• :r de bir kesif yapmıştır. 

Mlliıe!"<iis kamyonun makine 
ksamını söktllrmUş, tetkik etmek 
ızerc nak1etmi tir. Tetkik oonun. 
da vc"t:cc;;._ rapora g!ke vaziyetin 
a) dııılanaen w ı · tahmin edilmekte-

" r. 

Bir lngiliz denizaltıu battı 

Londra, 19 (A.A) - Amlrallık 

dalrcs deniz yUzbqı To11;k}nson ku 
mandasındaki Ürge denlzaltuunm mu 
ayyen z mandan veelkmesl yUzUnden 
kaybolmuş 1&yılma111 gerekUğinl bfJ. 
dlrmektedir. 

tekrar ellen inatc:ı ha)\·an halin~ 
kor .• 

V.LKIT 

lngilterede_ki -~ürk y apaiiı ve güne el 
gazetecuerının o 

ziyaretleri kogma kararı 
Dün de Bri\:anova ajansı 

merkezini gezdiler 
Londra: 19, (A.A.) - 'l'Urk 

;razcteci .eıi~Je Tilrkiye bilyil.k el· 
!lisi, M. Edvard Hulton ile Brltan. 
Ya aJan ... ınm direktörleri tarafın.. 
dan şerefle:r ne venlen ziyafette 
lıozrr bulunmuşlardır 

Gczeteciler ve bLylik el~i L.ti· 
tanova njan~nın tesislerini tetkik 
etmişlerdir. Konuşmalar çok ha 
rnretli olmu tur • 

M. Hultoıı, 1:Urk m1Uet1nin, bu 
ı~ bulunan Tiirk gazetecileri gi. 
bı mUtt fiklcre mi:.l k bulunmasın 
dan İngi ltercde harp gayreti icin 
'!? yapıldığını Tilr't :milkUne bıl· 
oırmt>k fını.atını bulacaklarından 
İngiHzltır.in de kendilerini !?lesut 
saymal::ırı jc:ı.bettiğ'nj s5y cmJ,tir. 

~eyct reisi B. Hfuıay,n Cahid 
:x'~~ın, Britanova nJan~ mn roz&n.. 
ısrnı ve bu ararl:ı. Brit3nov<>nrn 
Tüı ;.:ye ınilmeı:sil uin çalı:puacım• 
senn etmicıtir. 

~· Hüseyin Cahid Yalçın şöyle 
~mıştr: 

. . "-.- Buradttki iktı..'Detim.iz..i istc
oığımız kadar uzatamıyacağız, bu. 
nunln bera.b~:r. muazzam tezgah. 
lar halinde :mlunnn bu adalarda 
görülerek b!rçok şeyler vardır. Bu 
r·:ıtin hiçbir faciaya ~nhid plmak· 
sızın çok ~yler gördilk. !ngil z. 
l<>r. nı:asındn ke'ndimi?.i hemen ev
lenmızde imişiz gibi hissettik. Yol 
) orgımlı:/:'1lllluz kayboldu. Her ta· 
rafı görebilmek için .mUtemadiyeu 
ayakta 'bulunduğumuz ho.lde hiçb.r 
yorgunluk duyrnuvoruı:. 

• ~· .Şllknı . »mı~. Türle gazete. 
cı~rın~ı; 1ngıltereyi ziyaretlerinin 
lrfç degılse 1ngilizlcrlc Türkler a. 
:r_:asında:k.i görlJ.s ve dü§ilnce birli· 
glnin daha göıte görUnUr şekıJ 3ı 
mas:;: gibi bir faydası dokunaca~ 
nı betirtmi c;tir 
•. B. Abidin .dnver, portsmuth'da 

\ ıktoı·~·a zn·'1hsma evvelce yaptığı 
;J~'ar~ ::ı.nlntmakla. bitiremiyor. B. 
~·Jc:cnyya Sertel de 1ngil z eahııc
!Jnd~ h:ıro:retle b:ı.h!lı;o'.t.ntiştir. 

Sır P.:rsy Lorr:ıine Türklerle 
f ngitızler al"3.Sinda akı'edilen itti. 
iak muahedesine ait me:nkibl.'lcri 
anletmıı:ttır. Tilrkiy~ bUyilk elçus 
~öyle deın56lir: 
ı- "Muaherle Sir Percy'nfn eseri.. 
cır ... 

Nevs Chronicle baş muharriri 
de §unları söylo.-ni tir: 

"- Tiirkiyc~·i ve Tlir'kleri ta· 
nırrnı. Tfüitler ist:atWlm idn bU 
: ük l:ir mllcad"le ya.ımıa.ktadırlar.: 
Ne clunm o1sım Tilrkler, hlç Jtim. 
:'C. v~ clU~vnda hiebir millet için 
ıııtiklfillenni feda etmlyccUcer
cl ir.,, 

Japon amiraltarı 
Ankara da 

Ankara, 11) (Vakıt :nuhab!rlndenı

Ankaradntd Japon elçlllğjyle tem:ıs. 

!arda bulunma.k üzere memleketimize 
selen Japon Amlra.lı NnıLura•nın re. 
lsli~dekl heyet bugün şehrimize 

ı:;elmJ§tlr. Heyet yarın ekspresıe Is
tanbula dönecektir. 

Bey~nname verme mühleti sah 
akşamı sona • 

arıyor 
Ankara, 19 (A.A) - lcra vekilleri bllkmUn& tevfikan 26 liradan 2150 U

heyetil1in karan Ile haklkı V'J hUkmt 1 raya kadar para ceza.ama mahkQ.m 
bilQmum §ahıalar ellerjnd lcı her nevi edilecekleri glbi, ylne ayni kanunun 
yapağı ve yUnlerln b:eyanr. tlbl tu • 515 nci maddealnln blrlnrt fılıruı hDk 
tulduğuna vo bunla.ra el konulduğuna mUne mUstenldcn el kona~ yap&gı va 
dair 386 sayılı koordinas.ron heyeti yUnlert teslimden imtina dtnler sa.\< 
karan 12 cylUl tarjhlnde yUrUrlUğe layanlar ve,>a saklamaya veya 'ka • 
glrmlı bulunuyor, Bu kl'.rarls tayin çırmağa te§ebbUs edenlerle bu fiille. 
edUen 10 günlük beyanname verme re bilerek yardım edenler veya bu ft. 
mUddeti iae 22 ey!Ul günU ak§a.mı t§ illeri yaptıranlar 250 ılt'aaan 10,000 
aaatmm •nihayetinde aona erecektir. liraya kadar ıı.ğlt para ee:uı.sı ile bir. 

lktlaa. veklletlnd n bize verilen ma Ul<tc Uç aydan bir seneytı kadar hap 
JQmata &öre, beyanna.me vermekta B<l mahkQm edilecekler ve r.ı•ç mevz~~ 
geçlkmlg olıı.n Ugilllerin bu kalan mUd ola.n yapağı ve yllnlerln tamamı da 
det ıs:ınde beyannamelerin en yakın mUsadere olunabllecektfr. 
ziraat bankuı §Ube veya ajanlarına El konma mUddetlerl. normal ya. 
... e bu ajanların bulunmadığı yerleı·de pağıw· için ticııret vekllf'tince 23 4 
en bllyük mülki Amfre vermeleri ll\. 1042 tarihinde, randımanı Yüksek ya. 
zım gelmektedir. pağılar tçln de yine ticaret veklletın 

Beyannamelerini müddeti zarfında ee 7.5.1942 tarihlııdr. UAo. co'lllmla olan 
vermeyenler milli korunmn. kanunu - fıo.tlarılır. 

:ıun 53 ncU maddealnln 5' ncil bendi 1 

Tjcaret VekUinin beyanatı 
(Baş tarafı Birin<'ide) ı' cuklar \·e taJubattaıı kurtulmaya. 

Bugün dUnyada ikt"sadi buhra. uı:klardır. Me.şru ka:ı;auç arzu=.:.ı • 
nın tesirlnd:on kıvronmıyan tek nuıı da da1ma hinıaYe göreceği ve 
millet yoktur. BUtUn bunlann için 1 -destekleneceği bilinmel~dir. 
de bu cihaşumul. ikti.'3adi yık-.md:ı.u j Hükümetiniz d~ ric.aret .saha. 
en az ve en haf f mutazarrır cla1\ 1 snda da mlivazeneyi temin hıau. 
tek toprak parçnsı olarak vatanı. , sundu ça.lıı).maktadı:r. Bile.lı'm ki 
nım görUyonız. BugU.nkU şu gıptc Lugün birçok mü.badele va.sıtal~ 
uyandıran vaziyetlınizin kıymetini ~ok olmuş, b!rçok pua.rlar kaı>&ıı· 
bilelim. ;1Ju. kcndiliğlnde~ obn bir nuşt:r. Münakale imkinla.rı da çok 
!'iCY d~ğıldır. Dıışda.kj ve ıçte:ki bU· bUtun bu gayn müsait şartlara 
tün lkfsadi tesirleri ve :harcıketle. rağmen hUkümeUn~ ticaret için 
rı ya.kından takip eden hüküm.eti. etaba. mlisait ze·Jlinler ihtiyarına 
miz, Tilrk halkının yaşama §artla· !;Plı~ırken halkın lehine alınan tcd 
r.ru, faaliyet vo ~a. ea.halanm birlerin !stismarma mü.saade ede. 
daha iyi tan:ı.iın etmdt için hA.cli. mez. 1sti.s."!UU111 her tUrlüa.-:lnU ica.. 
teleri do.imi bir teyakkuz iç'nde l;ında en r!ddl!!li tedbirlerle kar
en geniş bir .hassasiyetle takip et- nfayac~ğım·z muhakkaktır. 
mekte ve lUzımılu teclbirlcli alır.ak INOiLtZU~RE SATILANOztnı 
tadır ve alacaktır. Bugün İngilizlerle ılk J.ş ola. 

.Şu beş altı giln iı,ıinde memlc- nı.k 12.500 ton Uzlim sat~ında 
~etın en miihim i.S.ihsal yerlerJ.n. ır~utabrk kalmış bulunuyoruz. Ka.. 
ne halkımızla ve idare elemanları. hm klsmmı da sarfedece~imiz.e şüp 
mızla temns ett'm. Görüştünı. Mü· h<ı ~·o'ttur. Ümid ediyorum ki bil· 
sahabelcr!ımden ve edindiğim inti. tiln mc.hsillil bu sene iç'nde kolay. 
lxıdan çok sevindim. GördUğtim hkla ~lden çıkarabileceğiz. Bu ba.. 
:··~ rlerde haııcretli bir çalışma ha. histe de mUst:nhsilden komisyoncu 
vası i!;inde \'atanda!flarmun hlL1'4J· ya, ihracatçıya d\1jen ayn ayn 
nıete içten ve candnn ikuvvct:i bi'r mühim vaz:t'elcr vardır. Herkes 
milzaherct ettiği göze çarpıyor. ,·nzifcs.ini bilmeli ve yapmalıdır. Sa 
.Memlecketi btı kadar buhranlı b.r tıcı IUzunı.sm tela.cı ile piyasayı lta· 
~uda idare cd<ınlerin muvaf • rıştırn1:ı.mah i:ıracatçı da ıçinde 
fukıyeti elde etm&.:rlnde vatan. bulunduğumuz ı:ıartlartn yaratt·ğı 
c.:n~lar.m böyle s:ı.mimi ve içten ço- ıı:Uşkülatr ve nakliyat ağtrltklattnl 
şarak işlerine ve hükU.metine b:ığ. tıcuz mal elde etmek i~:n vasıta o. 
hlıklan ve inanışlar. en kuvvetli lnrak kullanır.a.malrdır. 
bir destektir. Hepinhl, bu işte Amil olrınla·ı"I 

İAŞE BUHRANI OIZl1A· ve mlistahsi1leri hürmet ve .sevgi 
YACAKTffi fie selAmlo.r. Si.zlere de jy:f iı?lcr t<'-

Yurddnşla.nm, ?r.~ni ederim. 
Bu münasebetle .:jU ciııeti be- l'tlANiSADA t•jı•ATI,AR !\ASIJ. 

l!ıtıneık iJlerinı ki, mcm'Cketlnıiz. KAUŞil.ANDI'! 
c..c ne bllgtin ne d<ı yn.rm bir i2.se Manisa: 19, (A.A.) - TU~iyc 

:'ticmıcr iistiıne ı>i-,leyen kcıJile
rın pi-;l.1.tler:ni örtmt>k İçin ec;in • 
IKkleri zaman gUlcıiz. Fakııt bi1. 
be~ nz ııknlıldanmn, ceketlerimiz, 
lr;;t: h ııurntl:.unnızia kellilcı i giil • Alman humıs'i teblig" i: 
Llörecek ha~ketlerin kahramanlı· 
lını yaı~. 

t.ı1hrauı m~vz.uubaltiı'5 o!mryn.caktır. c~kird~ J..-uru üzllm i~tihsolihı 
J..:abul etmek lilrntdrr ki mndde- ı.m dörtte 3UnU c:d:ar:m Manisada 
l_crimiz. bol değ ldir. F&4rat nuna ~r borrost nÇllı3 fiatlan büyilk ı: 
aa katı olanık emin buhmma.1:}~ l&k1\ uynndmruşt.ır. Mani• bor -
kı, gıdıı.nuv.ldcleri bakımından mem s:ı.ınna geY.m me'Cunata naza"rau 9 
IC'ketimiz hiı;bir znmn:ı aı.;lıh diı. 110. lu tiz.llmler 38.39 kuruş arasın. 
c.a~ obca.k va:..iyatte de değildir.. <ia mu&mele görmliştilr. B!l numa 
lstıhsal .ctti,ğim ·;z h.cır türlü gwa rnnm wenmi' ve sandıkhuun~ o
m~de.si biz; besleyec<'k derec:<Je. l~ınlan '"in hUkümetçe tcSbit edil. 
.cıır. Bizim icin bu~ün tlıtıılacak lınt n i~ :uı"'ari fob kıy.met 61 kııı·u9 ol. 
tı ha!'kct hiçbir end~~ye Jmpı"mn· 1 <Auğu-r.a n:ı.ı:u·M, bu fiat1ann mun· 
mn.k, \'e ayni zrunanda tutumlu taz!tm bir \'Üks:li1' takip edeceği 
o':nntı: ': iı:rnftan kamnm:Uttır. c:ıntlmn!<tnd·r. 

. Deli, ufku, kalenin içi.ilden de. 
r.ıl, ı •une çıkarak, du,-.rlıtnnm 

1 • nml:m bol, bol !!'leyrcde:n in
i n•1ır. 

';a 1'c11: ufuklu görüş insanı 
1 ıı tıpkı :ru·· .. rebe meydanında 
1.r.ndini ipC'r cyen kıtalar gibi 

derdm ka.ybolAn, imkinlnruı 
hudu<lanc'bn kaçan hakfüatlcrj keş 
frder, 

Diıhi, alelade ve mutad olan ha 
Ynlın n.rka<ımdakiai o1acatı keşfe 
den ve ona şekil \·eren in an(lır. 

f 9 Müttefik 
genı~s 1 batlrıldı 

Berlln 19 (A.A.) - Alman orduları 
baakumandanlığı tara!lndarı nC§redl • 
len hwıusı tebliği: 

A!man dcnjzaltılan çetin mUcade • 
leler netlcealnde Knralp d"nI.zinde Af. 
rjka llnlcrlnde, Sen Loren körfezinde'? 
vo §imal buz denizinde hep!'ll 100 bin 
tonluk 19 gemi ile bir ma.vnayı batıl" 
mışlardır. 

3 gemi de torpillenml!lUr • 

---4--

E muekı :m.:.ddel:-ri t •ar:'lıfıa --------------

~ııl_hnclığ-mız kk1irde b!zi ı1:,.bir E"zr·ncanı,n 
ılıtıyaç kntiycn tazyik etmi"cceık 1 
ti~ J • 

:FIRSAT nV IiVNUrnt ME\'DA· ekmeklik unu 
NI BOŞ BUL.\MIYACAl\lıAR 

Şun.ı. da emin obnaX lfwmrlrrkl ~n:lncRn, J9 (A.A) - Bugllıı. me. 

ıntt baz.'\n da. bof;anmı!!'I bir )ay 
J;İbJ iracles~.rle mutadın it!ltüne (ı 
kar 'e o z.ı.man ilflha ile deliliği 
lılrbirimlen n~'lrt .ıtmek mU~klU o Madagaskarda harp 

bugünUn "Prtlarıoı ieti.'3!1'lar etm~ bullarımızın huzurlyle valinih relalt
V<' grt1n. madck' eırl ÜZ'!rin de tazv.ik ğinde :Plrzlnean hububat tUccartaruı
ynpa.C'.Jk h!ı..~ette bulunmak" ıs. dan mUrekkep bir toplantı yapıtmlf. 
!~ ·.enl~re n~la ml~h .. ~tmiyece tır. Bu toplantıda §Ghrln ekmeklik 
r.ız. Kanunlarrnıı.:ı: bu J..:ııb-ldcn kU lhUyaeı U7.crlnde uzun görll§meıer 
Girk ve bctb-:ılıt hFll'eke '<'ri önleme yapılmı~tır. Neticede zahtre tştertyle 
ğc mfi'loE!itı:r Bu M":'lln<l~ hill:iım"' uğrnşan tUccanmızın vlıayet dahıU 
tin ticn..>-cli ve :nuJxvJclcl~ri t"sh'İ 1 ,.c harlcJ buğd:ıy pjyasala.;:mdan bel~
:<'in n lma.'<tn J,ulund ıi!u w kıı.r;r1 '· . ~iye hesabına . buğday alarak ekmek 
nn ticaretin \•e hal1cm lehine ,,_ lık ihtiyacını önlemeleri kararlqtı • 

tur. 
Bu sebepten dehi ıle cinn~ti 

kardc'J fsnedenlt'r mntıtdın drıı1 • • 

na rıkm:ıya c~rcti olma an in· 
•nl:.nlrr. Bunlar delidtn korkusu 

. in d•ğll, dehAyt Qekemedik1cri i. 
n onn b:mlamıa.lc fMtcrler. Halbu 

ki Y niyi, yeni ufukta, bol, ta1.e 
ha\ 'ı ve orljin91 hulan onu şekil 
lcmrHr!tl: mutnıln alr.,an İn<ıanlıı
"' imlıAn~tz p,ilıi ı:öl.li'kan hn ali 
ehli bl•· hanım ~nlin• •-o~rnk 
~tdlr.1 ~ hı~· 11 fnn"I •nfııtı a· 
ı~a 11~n "üstad,, olan aldın ,.c 
nıdf'n•n hııcludunn ac;ıın mablük 

tur. Bil •e~Jlktl bnt «tilint'tc ,1~: 
li d~hft.n"' ynnmda f"kat, huclnİl\ 

Londra, 10 (A.A) - ln.:;illz kU\·
vctlert Tanıuıarlve'nin 60 kl!ometrl' 
kadar yakıııına ul~nıı§laı dır. 

Papa Ruzveltin mümesa;Iini 
kabul ett; 

lan l7'..:ına!Inı anl~Mnk J~ cmcven rıımıljtır. 
istiS!Tn!'C·larr tcsbit W! tnl.ip ic·n --------------

belcıl" der t cnr•t odalm V"' h-ır [ 1 11.ah,.lı l!Tl!ll·~1n acvtet oton·~·!'ri We d~memell 1 
en ~cniR vn.zif<' ve r.<'l

0 hiyet'"rl• - • 
~rht?. edibniş 'bulunuyorlar. ~n Soyadlarının kUı;Wc adbrdaıı eonra 
s•yehc.ıtımttn lnın ın h; nc..:.c-:lc>r yazılması kanun emridir Bu adm 

Roma, 19 ( .A) - Pap
3 

bugtı~ '•ernıeifo ba.shdıfı funidi b"n'ic kllçUk addan önce ıKSyl•rıme9i, yazıl
saat 11 de Mlater Ruzvelt'ı.n Yntiluın arttr. mıun Tllrk anane ve tiveılne daha 
nczdindekl şahsı mllmes.:ılli MiBt,er Ti<'.arcti ve plva"ıt ·ı dnre e. uygun olduğu iddiaııı bu k:ınunun mU. 
Myron Tnydor'u kabul elmi"llr. d"nler vııtan5l'verl:k gÖ"t<'rcl'!'ik zakercııl sıra.lannda da u~riye .Urü!. 

=======~====;;====I halkm gıchcımı ve ihtivıı"l~nnı da muş, takat kanun böyle çıkmııtır. 
ı ı,-,ıtm.:")·a~ıık ~";tHde ha,.e'tet rtmf'i Kanunun değişUrilmelli lehlnd~ neıtl-

·:~~.:·:f!\tk fıfl' mana jfacl~ et• ml.U ya§armış,, bu e~er kat'! OlSJ. 
merhum Zaro ağanın 00 yA§ına ka\lar 

mccburiv{!tindeC:irlcl". Bıı tavsivrm yatta bulunmaya bfrıey cknemcz: lA. 
rok onı1nimkl memleketin h .. ; kö- kin kanun, kllnun oldukça aoyadını 
M't:ıind" jvi kar<1ılnnacaktır. :thUras • rcamt olan yazılarda • kllçük addan 
T'l"hc:' iJü 1>lnrak m~mfo.ketin ve önce getirmeye cevaz oımamalıdu·. 
ha'kın Z:U-1\rlD!I. ııerv.et r.abibi otan Zlyaaddln Fahri Fınrtıl•:ığlu deme. 
i11r vr otrnn.k istivcnl<'r bilm .. li<lir ıı . Fmdıkoğlu Ziyaa.ddın Fahri dı;m'.l. 
kr ki, daiına men!urumuz kala. meU. SADRI E.RT E.M 1 bUyUmU§ olmaaı lAzımgellrdl! 

Amerika Ballrlye 
DUll'IDID aatka 

(Baş tarafı Birincide) 
rint.izi bir arciya. toplaınJi bulwıu. 
yoru.z. Gitgide batmlan Amerikan 
ve müttefik gc:nileri tutarının o 
cıerece ualacağı kanaatindeyim kı, 
nıllvae.'.lle yollan UstUnde bir teh. 
like teşkil edemez hale gelecclder
dir. 

Bununla braıber, ''Gitgidıe ve 
~ .. kelimelerini kullandı _ 
gımı kaydet.~eni.zi de rica. ederim 
Dcnizalttlanna kal1:ı :mücadele u. 
zı:n ve gü~ olaca.ktrr. Sliratli n;, 
t1celer nJıınma.aı beklenmemelidir. 
Son zaferden evvel, hayli güç baş 
ka .meseleleri halletmek mecburi. 1 
:retındeyiz. BunJar da, harp endils 
t?miz ic.in gerekli ham maddele. 1 
rın toplanması, gayretlerimizin 
nıi.ittefi.klerle birlikte tanz·mi, Ru~ 
yaya ~·ardım yapılması ve tecr:t. e
dilmiş bulunan Çine devamlı 

0

mal 
z:nıe ve ınil!Wncn:ıt scvkiyatı mes:
Ic:leıi<'lir. 

Mercan denizi ve .Miivay ztüer 
leri Pasif ıl<te mü\·azene~j iade ,.e 
tr.Jmır tesis eLıni'l ve son gUnll!rde 
Sııl?mon adalanndBJl;.i muvaffa.ki. İ 
~·.etı k.'lZ3.llnla.nuz imkiinını venn.iş. 
lır. Bu nıünasebetle ş..j,rndiye ka • 
dar :renllm,...miş olan Japon donnn 
n~aJl· .birbi"ri ardınca 3 defa mağlü. 
bıyctııı acı meyvıuıını tamnk zo 
runda ka~trr. Japon gemiler: 
!:,undan böyle Pasifik uzak batr su
ııı.:mda hıı.ı:ıı ho3 g-ezemiyeceklerdir 
Harp !\ili.!ll:ın istihsali bakımıu ~ 
elan Bir'e6lk m'lletlcrin üstilnlU 
ğil, kara. hr..Ya ve deniz ımiularJ: 
ıun kahraman erlennin bilyük ce. 
saret Y:l m9.~:ı.reti Pasifikte müva. 
~enenin ~ıı gc,.tikce lehimizde is
tikrar bulacağını ümit ettirm'!'kte-
0- r.,, 

Albay Knox, Birleııik Amerika. 
nm .l!On za.fere kadar :mücad~le)·e 
c!.evam irin 68.1'1;ı:lmaz azim ve ka.
Jtınnı tcyici ederek demecine eon 
vemıiı, ve Ameriıknn lejyonu üye. 
lmnden, zaferden sonra. mUatak. 
l;el nCfSillerin artık kan vergisi Ö"' 
ciemorn°leri. 'dn drıha iyi bir dUn. 
)'-nnın kıtnılueu i"ine mljzaheret et 
ı::ıclerini istemiçtir • 

nota cepJıeıtnde 
(Ba.:o; tarafı Birincide) 

dtlmektedl.r. Mazgallar gayet jyl mu 
kelenml§tir, Hu tahkimli mevzUeıdcn 
\içil iki katlıdır. Alman pfyade mllt. 
rezeleri bu mevzileri blr baskınla ele 
~eçln:ıletlr. Hücumdan e"lftl bura~r 

bl• bolfCVik crduaunun k•ımanda be
l etınjn kara-rgatıı vazl!e1l:!l görtıyor _ 
du: Bu oruunun ba1kon1ute.nı eon da. 
k:kad& kaçmağa muv4ffa~· oımu,tur. 
F&kat kurmay reiJıl oı.n blr Albtı.y 
ile diğer komutanlık sutrd;>•Jarı eılr 

edilmiılerdir. 

Her karııt toprağı müdafaa 
Stokholm, UJ <A.A) - Brltanova 

muhabiri bildiriyor: 

!O f';.)ICU l' .. ! 

r--------.. 
Şehrin ue 

Şehirlinin dertleri 

elunecede satılan 
keçi eUerı 

.l!lt alım eaumından a.nlıyan bir 
ark:ıdll.§ımız oöyle anlattı: 

DUn gekmecede bir kuap dUk· 
k&.nına gittim, 8 dağlıç, 2 kıvırcık, 
13 de keçi gördllnı. Sabahleyin hay. 
vanlar Çekmece mezb&nuında ke. 
ıılldlkten sonra damsatamnad!\!I 
dUkkllnla.ra göndel'fllyor. Sonra, aa. 
at onblre doğni b17 znt çıkaıelfyor. 
elinde lstamp:ı ve şlmşlıden yapıl 

mi§ bir mUhUr varJır. MUhUrUn U 
zerinde "muayene cdllml§tir,, yaaılL 
dır. 

Etlere damga vuruluyor ama ke
çi.Ye ''keçi,, denmiyor. Neden böyl<' 
olduğunu sordum. Bizin::. burada fı. 
det böyledir, cevabını aldım. 
Şu hale na.zaran Çekmee~den u 

cuz et alıyoruz dly! et slanlar, keç' 
eti almış olmuyor mu! Yahut dam 
ga vuran tat, keçi llo koyunu ayırd 
cdemlyecok blr durumda değil rel. 
dlr? 

lngiliz tayyareler~
nin akınları 

Alman •ularına mayinler 
döküldü 

Londra, 19 (A.,A) - 1ni!illc!re havı 
ııazırlığı tebliği: 

Dlln gece bomba sırvııı;nc mensı:p 
önemli ucak teşkUlerl dU,ınan ııular'
nn mııytnler dökmUılcrdlr Sah!l ser. 
vl.at uçakla.tjyle deniz t.ayyare1eı1 Ho. 
landa açıklarındıı dll§maıı tjcaret ge
milerine taarruz etmıııı~rt!tr. KeJlt 
taarruzları yııpan av ııcn'iş~ uçakları 
l§ga.I altmc!aki Fra.nsa bö11:e8\nde bu. 
lunan demlryol hedeflerıne taarruz -
lar yapmııla.rdır. 

Bu hareketler ııor.unda bomba uçak 
larımır.dan hc'l Usleıine :ıönmemi' • 
lerdlr. 

4 tonluk bombalı\r 
Londr•, 19 (A.A.) - tn~l'lz ı:ava 

nezareti, ııon gllnlerde Almanyaya yıt. 
pılan ha\a akmlann<!a lnI!llz ıayya -
relerinin dört tonluk boruba!ar attıS'J 
nı itlra.t etmıettr. Bu borno:ıtar. şfm 
diye kadnr kullanılmı§ olan bo..:ıba-:&r 
dan 2 mtsll daha. ağırdır. 

Bu tip bombaların kullanmaıımı 

tcf'slr eden Preııs .Aasoclr•!on Ne~ .. 
Ag'!llci §U mUtalealada b1•)c11uyor: 

.. Her biri dört tonıuktıu yeni tip 
boml.ınlar. havadan tıomn,.rdımanlsr. 

da yeni btr ~ığ'ır açmaktıt::tır Bun 
aan t>vvel bu kadıır yllks .. k tnlll.\k 
kudretini haiz bUyUk bon .. -atar kul • 
lanıldııtı vaki olma.mıotır Bu yeni 
tlp ağır bombaları, dört ~otörlU :ı~ır 
bombardımcın tıı.yyarele~!"ll!! kuİıan • 
ması muhtemeldir. 

ı\lnınnların ıaarrum 

Londra, l9 (A.A.J - OUn bir'knç 
Alma.o bomba uçağı tngHterenlrı Ct'. 

mıp c!oğu trrafiarınd&. bir ytre ?Jirl~ç 
bomb.-ı atmışlar ve tıirka:: kişinin Ö· 

Ruslar çetin gangester muharebe. 
lcrl tle Almanlara Stallngrad civarın 
~a her kari§ toprağı çok pahalıya ö. 
dettlkleri lıır sırada Kızılcrdu Voro. 
:ncj cephesinde yeni blr taarruza ba,_ 
lamıottr. f kolda lnkitaf v:len bu Ltı. 
nrruzan hedefi ıuare§al l!'o-;> Bock kuv IUmUne sebebiyet verml~l~rdl 
\•etteıinl yanda.n vurmaktır, Takip e ••• 

dilen gaye cıe sta11ngrad111 )Üküncıunı"vers·ııe gençl'g""ı·-
hacın.ımcktır. Hucuma tz<'çen Ru& I ' • 

~~~llerl batJY• dogru .ierltınılşler- nin spor faaliyeti 
Rus ve Amerikan yap•'JI uçakll\r 

Stallngtad üzerinde AlınaJ< ucakbrı.. Ankara., 19 (~'akıt muıtutrinden)
nı mütemadiyen kovalama.itadır. Şhn Beden terbiyesi umum mlldUr mun'"· 
di ağır Alman toplan e~n!"l dövmeğe nl Cemal Gökdaj', nıaarıf veklıetl 
bqlıı.ııııttıı·. Alman piyadıJ mU!rczc. beden terbiyesi mlldllrü Vildan A:ır. 
!eri yıkılmlJ evlı>rin enk,7..ı arasında:ı \iekllet terbiye enstltu.ü muRlllmll'. 
geçme~ çalışmakt.adır!ar l<'akat her t1rıden Mehmet Erkan maa:-•f vekl
yıkık cıuvar, her c;ökmllı kap· ve her ~tınce vazife 1ıe bugUn htanbuı:ı 
pencere arkaaındıı. Ruslııruı bir mu· gitml§lcrdlr. 
kavemet yuvası vardır. Yataklar ve Heyet btarıbulda ünlv•rsite talehe 
yo-rganlarla tıkanan .,encP.relr maki. cemlyeılnln bOnye.ııl lçinoe blr ı.rv.,r 
nelltl1fek mermil~rlne bir kalkan te~. hareket ve faallyeU meydana getire. 
kll etmektedir. Muhtelif ev e§~'8.Sın. 1 cek ve kısa bir zamanda gençliğin 
dan barfk&dlar vQcude g'tlrllml.§tlr faal olarak spor yapmuuu temin •· 
Blrço!t bodrumlara may!nler yerleşti. dec•ktlr. 
rllml;,tir. 

Kıt!kıı.,ya.ıla bt'~lnci kol c;ıkaı&dı 
Londra) ı~ "(A.A) - Mo~kova ra:i. 

yosu tu akıamkl yayımında Almanla 
rın Kafknsyada be;olnci kol teşkili I· 
ı;ln yaptıkları tcşcbbUslerln akim kal 
dığını blldirmlştir. Almanınr, bu ~l. 
gedeki ırklann ve deği,tk.Jğinden bU. 
yUk faydnlıır çıkarmağı ~mit etmı,. 
terse de, halk burıa Alet ~tma.mış ve 
bu propagandaya kanan t>azı insan. 
ların sUratı: hesaplan gllrUımu,tnr. 

\'OBONEI CEPHE 'lNDJo; 
Londn: 19, (A.A.) - Moeko.. 

Ya radyosu bu 2.kşam.ki yay;mın· 
da Voronej cephesinde taa~ e
den Sovyet; kuvvetlerinin Stalin -
Jradrn talcriben 480 ki'ometre luı. 
dar tima1inde biltün gün ~Yam e 
den bir çarplf\l\adnn sonrl\ batka 
cir köyll ~"rl aldr:tl:ınnı bildirmiş 
~ir. Almanlar burada 13{'0 ölU b1-
rakm13lıırd•ı-. 

Radyo, Alnınnlann .Mo.zdok çev 
re&inde bas«ıle.rmı muhafaza malt 
.,ı:ı~iyle diger cephelerden buraya 
iki tilmen getirdiklerini ilaYe et· 
ı·~ktedir 

Bırpten ıonrlld 
Avrupa 

aılll olacak ? 
Lonılra, 19 (A.A) - lngtltercnla 

lrladrtd bUytlk etçls1 Slr ~amuel Hor 
Londrada bir nutuk söyll;rerelt h•rD· 
ten sonraki Avrupanın tanzimi i§tnde 
mlltt,cilklerln noktaı nazarını anıat. 
ır.ı§, a~zlerlnı ıoylo blllrml§Ur: 
"- Kazanacağım~ zaf •riml.zde hiç 

bir §Uphe yoktur. Fakat Avrupa ıne
denlyeUnln menfaati lçln za!er gtl • 
nUnUn gelmeııinl tıuırih bahal&de he· 
plmiZ elimizden ıolenl yapmabyız. .. .. 
izzet Alolla'dan 

\·a.r 141 on bir, on iki, on ftf, on 
dördtıııdei 

•f'ek küçüktUr!., de)lp afyUı 
helo aldattliJ? 

On beflacj ıcee ol mAh tle 
mebt&ba ~ıup 

Felefla eaellmllnll bir~ birine 
• kattıfl! 
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Bu.g lin Galat asa.. 1 uye,11ay11ın levlıalAde toplantısı Bir mülakat karş sında 
Nerirruln, samanında blr gaze. lunacak kad:ı.r llCJ bj~y deii ray 011ına ?Zıgor Bakı laıallala t~cilik ynpmı~. lzmite gitmis, Jfı· mi<' 3 ğıt fabrilmsı müdürile uzun uza.· • Bu malırO.miyetin mesullen 

dıya konu'1Uus. l~nğıtsızhğın mcm. lölnıler? 

Sarı - k' rm ızı lı lar 1 ik maçlarında :;~·::~.~~~/'::~..';.:"~: •. ·~~ ,,,,::; ::.:~~;!·· ~:~~::::.'!.'!.' : tahdidi isteniyor rnülikaU 6at<r saUr okudum. bette yine bugünün arthm ~i8 Beşiktaş ve F enerbahçe d ka::: ~~~~~te~ ~!~i.ı":r: ~~: ~=l:::=~uni~:::: 
oynamamaya karar verdiler Ayaküstü meyhanelerine de müsaa e ::~ :;:. ·~::ı.:::'::":J . .; :; ::~:.,~~1;..~;,;.~ 

ed,lmemes iç'n teşebbüste bulunulacak ~;~ı::u=n:. hale "Clmj Ol• ~ıJ~~~:~~ ~: ::.-:ı;ı::~: 
ile 

:SugUn Fenerbahçe stadında en geçeceğini tahmin edebi'iriz. Gl-
l) •hinı nıaı;ın yapılması icap et. latas:ıray..B~Jktaş maçı yapılma. 
1 

ekte iSede, Galatasarayın verdi- öığına göre, günün en mUhim kar 
~ tebliğ Uz.erine Beşiktaa • Gala. fılaşnuı.ın hiç şllpheaiz Şeref s~ • 

!la.ray maçının yapılmayacağı an· <lındn ya.pılp.ca.k 1sta.nbulspor - A'l.. 

ı., 1hnaktadrr. Birlw.ç haftadnnbe. 1 sımpa§a maçıdır. Birbirine denk 
;: IU:un dedikodular uyancl.wan s:ı.. 1 olan bu iki tak~mın maı;ı çok z.evk 

a bası lıtı ~elesi nihayet &eme· li olacak ve galıp eeıcn takanın pu 
l\ iııj vcrnuş!,. Ve Galatasaray van cetvc'i!tdeki sırası ilcrl gc~e. 
dtı, kendisine hisse vermek iste. ccktir. 

~eyen B~!ktaş ve Feuerbahçe ile Bu mUnasebc-tle lik maçların -
Ynanuı.kt:ı.n sarfınazar etmiştir. aald puvan u.suJUnü okuycnları -
C'-e.iatasarny kulübU mcvs.i.m ba. mJza hatrrlatma.k istiyoruz. Bu 

bı·ndanberi ihtilllfta olduğu Fener- mevsimden itibaren mı:ıclara 2, be 
1 <ıhQe ve Be~iktaş kulüplerile an. :rabere kalan takmılnra 1, her ne 
ın '1na.lt için bölgeden tavassut et_ suretle oJurr.a olsun ku üplere 5 
lt•tsfnı istentiştlr. Böığenin her ilç puva:'l ve~ktir. 
ı~ı!T_.nr:ısında yaptığı görUşmeler • * * 
ı.·~ bir netice vermediğinden, Beden terbiye.! ı.tanbul böl&'e.I bttD. 
.,arı kİ?nınılrla.r aşağıdaki teblıği kanlığından: 
~ıı.zetel~ gönde~erek k'llgün :Be. 20 eylll! ;.942 pazar g11nU Fener 
.. ikt~Ja, gelc-cck hafta Fenetıbahçe etadmda yapılması mukarrer Beşik 
~lekyaracakıo.n maçlan oynamıya· Galatuaray maçı yapılı.nıyacaktır 
a la.rını bild• ...... • t· 

.u ... ış ır. Tebliğ olunur, 
d ''GaJa~ ... ray gençlik kulübii j_ 

Yeşilay Cemiyeti Umumi Merkez 
heyeti evvel.ki gün fcvknlide ola. 
rak top"atunJi ve : 

ı) Kıymetli yardım ve mUz:ıh~
re-tinden dolayı, RUylik Mlllc-t Mıc~ 
Jışine teşekkür yazılmnsıruı; 

2) Son za..'llanla.rd& ~ehil' ve koy. 
!erde rakı sarfiyatının artması kar. 
şısında "id<ktlı tedbirler ;:ıbmna
&lllI ve burada bilhassa içki imali
nin tahdidi husu.'Sundıı. hiık\ımetc 
mUracaat edilmesine; 

3) Dr. İbralıim Zeti Öğet'iıı ''AI 
koJ niçin bir gtda değ"ıldil' ,, adlı 
etüdü ile Umumi Katip Ord. Prof. 
Dr. Fahr~tin Kerim Göktly·m 
•'Alkol ve tereddi,, adlı bt-ooilrlc
rinin dağıt.timll.Slno.; 

Bir katil 
mahkum oldu 

4) Bu sene merkez binasında 
bir "Genç ik Okuma salonu" a
çılmasına; 

5) İçki fel&ketzedeleıi ~in b·r 
d!ı>pa,nseır açrlnıs.sına; 

6) Meyhane ve içkill eğlcucc 
yerlerinin tahdidinin hil-kfımctten 
t~nnisin<>; 

7) Ba'!tıkal Adile açılan ayak 
U.~tU meyh:uıelerln n bundan ııon. 
ra açfmamssının ernirl; 

HUSU!!l:vında ittifa'kla karar 
vc.-rmişlerdlr. 

Toplantı geç v:ıkte kadar de.. 
vam ctmi.§ ve milmkiln olan '}OJ'e· 
lere başvurulmak için c&sll te<1. 
birler almmı§!tır. 

Ticaret okulu 
genişletiıiyor 

İstifa eden umum mtidtir ikin· llıkca, fabrika işler mır 
Sonra ... Meğer fabrikada mtitıe

ci fabrikanın Uç ay sonra iş- hassm da yokmu, ı AhnanyaJa vt 
liyeceğini sö3lemi~Ci. Bir umum İsleçe, Finliindiyaya islidatlılar 
müdür, elbette bfıden ~ok bihn': gönderileceknıiB. lıt-e bunlar, gide-
111, lhnngelen bir ndamclır. tıJlt ı· 

d ~ • ~kler, ô~cekler, kısmet olar
ginde, hatta ba,ın<la bulun llb'll 1

- fi& döneCEıiler ve bi~ ta1m1'a1' 
~in tabii t,lle 1::ımnn nrasınClaki da iıJleteceklenni~. 
u'sbeti herkesten iyi kestirir. Fa- istikbal Igası kullanqoıulll 
kat galiba da' a, l a5ondan bakan- tUnkü bu zamanda gidebilecek1eri 
ların da nüfuz edemiyeceklcrı ka. llphelidir. Fakat bu yetiştln1eeek 
dar çapra.c;ık bir ı:.ey. Çlinkii 0 Uç ahı lar hanı:fi itler için? 8üm 
aylık mühletin Usttinılen bir sene bir Mehmet Ali' kağıtçı daha ye. 
~ti işte hfilA fabrika fşlemi'yor. ti tlrmeye uğTqmış oaı.p1n9. 
l'eni' mnum müdür de j bafftDa Blr değil, birimç daha ~ 
gel<liğ:i 'akit dort D)a kadar ba':9 lJ)iz; fakat eğer istenen ,e beldr 
lar demişti. Bu mühlet <le geÇtı. nen mttteh~ bu fa.brlmlan kil 
ÇN"klnr dönmedi, fabrlım Meme- ran adam ise o nereder N"~ • 
di; memlek.ri de. klğrtsır.hk derdi. nun bilgi ve tecrilbe!!iinden j19tifr 
ne iliç bulamAdı. de edilmiyor? Şunun bunun bf 

are heyetinden: J<'ENERBAJIÇE VE BEŞİKTAŞ 
nı Kendilffl ile yaptığmıız lik KUL0PLER1NlN TEBL101 
ısa açı:u,nda kulUbilmUza verdlkleri 

lıa hise:sin.iıı bu sene verllm.ive
~~flnj bi1dirm1ş olan Beşiktaş ·ve 
li;ııe.."balıÇe kulllplerj ile r.u sene 

nıaçJarmda karşılaşma.mak .ita. 

htanbul 19 ( A.A.) - .fl'enerbah!;ı: 
ve Bcşlktq kultlplerjnden blldlrllmt~
tır: 

. Y aıı küçük olduğundan altı / Okula bir bina daha verildi 
ıene ile kurtuldu Ticaret okulları geçen yrllara 

''llaber,. de ~ gUn SJl'6 ile çı- file hmcına, bu kadar büJllı bir 
kan mlilikat i~te bizi, bll blltiln \ata menfn:ı.ti feda e<lll'r ml~ 
ba!'ka. hiç ~klenmez inl<İ!!al'lar Jlem Mtık mim f ler huzurandl. 
ksrfiısmda bırakıyor. Şimdi kağıt ~h i b flarmıızı anutmağa .ı..
fabrikaamm mtldUr\l bulunan 7.lt: hm. Ne dostluklar halmız ~ 

_ l'edi scıaz ny sonra i liye- lere, n.~ ,~· ,,-nnlıklar halaın iııdfo 

eelfni umuyorum. lcrc ebep olsun. Bu, e~ rullJ9o' 

tarı Veribniş, digoer taraftan da 
~18'enin bu kulUpler nezdindekı 
'kbbüsleri de mUsbet netice ver
~enıiş bulur.maktadır. Bu ıti;,nrıa 
e bir yanlıcılığn meydan verme

~ ek üzere 20.9.942 Pazar günü 
•adrköy Fc-nerbi:lhçe sahasında 
~·apıJacak Be§lkt~ n?:ıçma ve ZT. 
D.D42 Paz.'.l.r giinU ayni sahada ya 
f'.ıl~cak Fenerbah~ maçlarm:ı i§· 
~l'iiık etmeyeceğimizi blldiıiriz.,, 
Utebliğ Uzerine bugilnkü Ga!ota-

1>;..ray - ~ikt.aş maçmın ve gele· 
~ek hafta da G9.latas:u-ay • Fener 
aJıçe maçlarının yapslemıyacağı 

141.!lıııkJta.k tır. 

Bir müddet eVV'CI ~.ktıujta, ar. ı nazaran. büyük bir alika gönnekte
kndaşı Ha.san Someri 'bil' dedikodu dir. Yaprl:ın yUz erce mUmeaa.tin, 
yüzünden sinema önünde bıçakla.. oltııl teşkl!&tının gen:§ OOııaması 

Galatuaray kuJUbUnUn takınılan yıp lildlittn Tekinın muhaDı:emeai dolaymıyic ancak 20 • 2:> i kabul 
mızla karoılatmıyacagını 1-mt-:n teb 

liğ etmeSjni leeasUrle öğre."len Fener. 
bahçe ve Be§lktq kulUpJ ?1, bllha.ıssa 

lfk maçlarına tııtlrak ede;ı blrlr.cı 

kUme kulUp~rlnln butla~ bakımın 

dan zarar görmemeleri {Çill oynan -
mryacak olan Bqtktn§ _ Galatasaray 
ve Fenerba.ltçe • GalR tıuıııı ay oyunla. 
nnm yerine Beşiktaş - Fenerbahçe 
maçlarmı ikame ctmeğe t.u ma-;ıa.ra 

en kuvvetli kadrola.rile t~tlrak etmr~ 
karar verml§lerdlr. Bu kerşıla~mala. 

dün il<inci Ağır ce:r.a mahk<S1leı5incl) cdılebilm.iştir. 
nihayetlcndirilınişUr. Ma.:ırif v~aleti bu vuiyet kar. 

Ma.lıkel'l"e Tclcinln suçunu ta.bit ~15ında yeni bir ticaildt okulu aç. 
r:;brmü~, ant'a.k y:ısı iküçUk o"du- mnğa karor '"emlİ3 ve bina erıı§tı'r 
ğundan k .. ndisini 6 sene mUddetlc mağa txı.ş n.mışur, 

ağır hapse mahkum etmi~tir· Kü. Şim<l:liK okt.lı olmaya elve~li 
çük k:ıtil Hnsanın nil<>sine 1000 li yeni 'blr l.ıina bulunamadığı için 
ra da ölüm tazminatı ver~ccktir, ticaret okulunun yanındaki lstan-

----o--- - bul 2 inci okul bilta.sı Tics.rct oku. 
Nöbet beklemiyen doktor ve luna Yeril«~ektir. Bu sı.1retle bu. 

eczacllar cezalanauk r.ısı okula bağlı bir şu.be hahnde 
,.~ ç_aJ;eaca.k ve yeniden talebe alma· 

Sıbbat :ı,ıen mUdUrıugune eon guu . . 
rın puan hesabile galibine bir kups lif k' at r ... '" ki nöbet"l bilcCC'ktır. 

ıerde muhte az a ..... .. ·rk kul ı..ı.-verllcccktır. 1 h kkmd ıikl Burad:ı okuvan l o taıcuc. 
•doktor ve eczane er a a • j ~er· de cıvarcİaki 49, 44 4, nı. 3 

Yannkı pazar gQDIJ ilk Jl'uerbabı;e yetler vaki olmaktadır. Bıı.a E'CZ&ne ve Ü 1 •• 
111

•. , ull d' t k • 
, ncu ...,.,.oa ar arasın a a sım Beftkt&f A takımlan karş.ıarmaaı Fe nöbetçi dotorlarm, gece nöbeUerıu.n ed"lecek , 

~bahçe stadında aaat 16.80 dadır. muntazam surette vaztfele'i başların. 1 _ti_r_. ______ _ 
da bulunmamaktadır. S.?:hat iJlerı 

Grekoromen güreıleri 
mtldUrIOğU bu gibi doktc>r ve eczacı. 
lar hakkında şiddet!! tak'ltatta bulu 

Bir ekmekçi dükkanında 
mühürsüz 9 kame bulundu 

nmızdakj kaynaklardan aman lllr 
=~!makineleri yıllardanbe. fazilet halinde bizde )"Oba, "'11191 

ri hazır, hattA lmrolmus bir halde <le hakka saygıyı kanun korlnıtile 
bulunan bir fabrikanın yıllarca elde etmek bo~ olar. 
pas ve örümcek içinde blı ı ağ- Hakkı Süha Gezııin 

Rakı ihtikarı 1 
Bir tütüncü milli korunma 

mahkemesine verildi 

Beyazıtta, KUrkçUlerde tüttıncUU1k 

ve mtlakirat baylljğl yapan Neetm 
Aydlnya•nın kUçUk ı~e rakıle.n fazla 
flyatıa sattığı anlaşılm.1§ ve dUn 85 
kuruşluk, blr §l§e)'i 00 kun138 satar. 
ken auç Uzerlnde yakalanmıttır. 
Neılm yakalandıktan aon1' memur 

:ıa.ra rll§vet de vermek 1.ı;temif, bu 
auçtan da haıtkmda blr zabıt tanztm 
olunarak mmt korunma ma.hkemeline 
verflmı,tlr. 

Bir değirmenci 
Millt korunma mahkemesin 

verildi 
Ayakapıdald değiıımenincJ.e bir.. 

lcırlc kilo bu.la, fasu'ye ve kaplıc 
\..-ulunduğu Be leı.ii) ece bildlril 
değirmenci Mdmıet Emin Gence 
hakkında.ki tabkilmt dosy&ı!l dün 
Belediyıc tanıfmdan milıt konanm 
muddeiumumiliğine gllnderilmjş 
tiı'. 

Milll korunma mlldde1um~ 
bu DlıC'SCle etrafında ehemmlyetk 
tahkikata ba.<jlmnış bulunm&ktadrr 

• 'Mcnıleltetimiıin en eski kulübli 
0

Jan G:üatasaraym bu kararı ver
tlı""kte haklı olduğunu zannetmC""Jc ::;iz. Kendi sa.hası olduğu zaman 
k l boı sahe lili!sesi verdiği bu ~i 
tl;.lllbUn bugünkü vaziyetinden is. 
a~ etmeğe kallcna.ın ve nihayet 

!:Qk. CUz•ı bir para tutan sahe his. 
~t.ıni vermtyerelı: G:ıJ.ıtnsardyın 
~:.rıa.ınamasrnn se-bep olmaları bu 
lı ı kuIUblbnUzU iki bakımdıın 

Güre, AjllnlıJından: 

20/9/19'2 tarihinde tel'rllbeSiz g11_ 
reş~'il1ır arumd& Grekor<•men mllsa
bakaııı Güre§ KulUbUnUn Kı.ımkapt Şfi_ 
besinde yapılacaktır. 

Karatan •adeyağ getiriliyor Balık fiyatları düfüyor 
Yakmcla Karatan kUlllyeUl mikdar. Balık üar balık fJ.yaUanru du,tlr 

nacaktır. BUtUn doktor eczacılara bi. Tophanede ekmek satan lbra.lıim 
ıer tamim gönderlımiştlr. adında birisinın dtUrklnında dün, 

- --o--- l ıuUhUl'SUz ola.ra.k 9 R.det karne bu- da bir aadeyağ partili ~etırlleceğt 1 memek ~ze:e her balık tutmadık 
haber alınmııt,r. Bu PıırtlYı diğer par lan yüzden ~ fi atlamım 7tl Altın fiyatı junmn"tur. 

Diln bir aıtının fiyatı 83 Ura, ktllç.a Karnelerin mUhUraUz olRrak ne tiler takip edecektir. • bu Y 

"1n Z&.ra.rdide e.der ve hemde ka Tartı aaat 11 de mUıabaka saa, H 
tedlr. 

altının bir gıram fiyatı lae '60 kU· suretle İbrahimin ellne geÇttğı Yağ !iyat,l&nnm bu takdirde dil§. sek olduğu yuılmtftl. 

~l'l drnr. ruııtu. tahkik edilmcktc-dir. meal beklemnektcdJr. Al&.kadarlar bu hu.su.ata tetkiklerde 

1 Zarardlde e<kr, çünkü en bol 
;,,~tara mAlik o'an Galatasara. 
• ~ oynal'D<".masiıe sahaya seyirci 
:~ ınez, para kıızruınmaT.. Galata. 
karaya hiçbirşey vermediği gib!, 

tlldi<"I d: birşey alanrnz. 
Raı.anır. çUnkU GnlatM:ıray 

:.Yn 11.ınamt?.kJn puvan kaybeder. Fa 
t 1Lt. kendisi bed:ıvadan en 7JC>r bir 

l akıh: 2 puvanla bertaraf etm1ş o
tır. 

h Bf7.cc Mlgenin burada ~n mil. Koca Rus orduları, Mukden meydan muharebesinde mo§lup edildik 

0ırn roıu oynaması icap etmekt~ ten koca Rus donanması Çoıima'da batırıldıktan sonra bu sevgi ve saygı 
ı!': Kendisine intibak kararlJe daha :ıiyade arttı •• Muıtafa bu :ıaferlerden sevinç ve heyecan ile bahse· 

&'h <>lan kulUpleri anlaşmağa derken, ayni duyguları Platon ve Mikailde göremeyınce kızıyordu.. Bir 
1l'ıecbur etrnt>ei llzondı. Halbu ki, gün onlo~a sordu· 
~den terbiyesi umum mUdUrlUğü _ Siz Rusların mağlup olmasını istemiyor musunuz1 
1~tanbuı bölgeei bu hAdiseye yan Mikail daha evvel cavap verdi .. 
lfk ~~d 0131'8.k kart§Inş • hAkerr._ _ Bu muharebeden bize ne? Hem Japonları neden Rı;;sıora tercih 

V'a.z;üeefni Yllpm&ml!ftn-. edelim? Bunlar sarı ırktan cüce gibi insanlardır .. Hangi Allaha taptıkları 
e.· Bizce maçlan bUtün bir m~-- da bell değil •. 
:.;:: devre:ıJi• ~i açmayan ve fut. Mustata bu cevaba kanmadı, ve suali daha e(tı •• 
d· 

1 ta.rartn?°larına büvük bir hS.. _ Ruslar bizim düımanımızdır, onları ezenler, bizim dostumuz sayr ra'; 'B<>laraJt beklene~ Galat:ı.Sa· lır •. Elbetıe Japonları, Ruslara tercih edeceğiz .. Ve hattô onlar. seveceğiı . 
t'i • .. ~iktatj, Fenerbahçe kulüple_ Bu defa Platon atıldı .. 
'Jıj?n.ıtuı anlaşmalarını isteme!c, _ Siz müslümanlar oyle düıünebllirsiniz •• Biz hıristiyanlor da siıirı 
.. rıt sı>oru. Tilrk futbolu ve hatta dM d ğ0l o ı · d .. fl fikrini:de olmıyabiliriı. Ruılar bizim uımanımız e ı .. sman ılar ıım ı l)r disiplini namına hakknnudır, ı k" 

Ga Ruslar ile muharebe etmıyor aı ı •• 
tc . lata.sa.rayın oynamaması tL Mustata, kendi düıüncesini daha iyi anlatabilmek için, davayı izah rıne F~crbahc;e stadmda bugün 
!-'aln etmek lüzumunu duyduı 
~ 12 

bil- maç yapılaeaktır, O d'l _ Mesele yafnız müslümanlık, hıristiyanlık davasından ibaret değil· 
f!ı~~reri:>ab.ı:e - Talts"m karşılaşma. dir Böylt' olsaydı size, kendi düıünceniz'-göre, haklısınız derdim. Fakat 

1'a.ıc.ı Ru; düımcnlığı, Ôsmonıılar nazarında yalnız din ihtilôfından doğan bir 
k d !!hnin bugün eski kuvvetli ıey değildir. lıte, Almanlar, lngilizler de hıri~tl~an oldu~ları holde onlara 
nı
8 

r'Osile Sıahaye Çl!k.'lcağı söylen. karıı bir husumet duygumuz yoktur. Ruslar, bızım din duımanımız olduk_· 
•1 ~lttedn-. O taltdi.rde Fencrbah~ Pi 
' ı:ı nı lorı kadar, devlet düımanımızdırlor do._ Osmanlı tebaasından olan o nu a.çı Çok <:nteresan olacaktır.. ton içinden gt.leni açığa vurdu: • 
... tn:lçın San.lacivertliler tarafın d R si k d tt 1 B. R uan k _ Bi:ıiın devleı Yunanistan ır. u ar, ona ~o oı ur ar.. ız um· 
di". '9.ıanılması muhakkak gibi· lar, Rus-,·anı , mağlup olmasını isteme~z .. 

Ş Miknil .:le 11.i mütaleayı ilôve etti: 
§ erer Stn lmdR gUnUn ilk kar. - Ruslar, Ermenileri himaye ediyorlar .• Bizi onlardan boıka dOJü· 
11 <l.!J.'nası &ykozla • Davutpaşa J 1 · Oay lor Avrupada lr~!llndn o'acaktrr. Bu meYsim nenler yokt.ıı. Hem ben opon arı sevmıyorum.. ım, on a 

(1
• '-"'etıj bir takım manzaram arre sarı tehlike oenildiğini söyledi •• 
en R Mustcfo, kendisi ile Plôton ve Mikail arasındaki duygu ve düıOnce 

"n ;.cv'kozlılann birinci kümenin farkının bu kadar büyük olduğunu görünce, anloıma imkanının bulunma· 
lj ı,fcnı: ta.kanı karşısmda kuvver dığını sezdi .. Ve münakaıayı daha f::ızla uzatmağa lüzu~ gö.medi. Os· 
terlj; galebe kazanma.sı beklenmek manlı devleti. kendisine ıstediği kadar, Osmanlı desin, Turklerden boıko 

İkin öteki Osmanlıların bu devletin m~~adderatına, istikbaline olôkaları, an-lı', ef maç Vefa ile Slileyma. 
0 1 

b b ı ı 
Y~ llPasrnc!a ı kt v fanın cak menfı .nahıyt'tte id: •. Onlar kendilerini sman ı te aası u muJ ar, ve 

cı:Jı• o !lCa rr. e ' k b · tf dı-· • hadde 1 rakibi ı;lillevrrıanive ile çekiş, Osmanlı devlctıne bağlılık~rını anca unun ıcop e ır oı as~arı 
l)ııl'I! r.in beraberli!( havası iç"nde ı indirmiılerdi.. 

Viyan" 6nlerine kadar giden, Hind sularında bayrakların. dalgalan
dıran Osm.,nlı devletini, ıimdi Türklerden baıkası saymıyor, •evmiyordu .. 
YeryQzünOn halifesi, karaların, denizlerin hakanı dedikleri padişahı, ls
vicre gibi küçük bir me:nlekette çıkan bir gazete udeta tahkir ediyor, ve 
cezasız kalıyordu. Mustafanın duyduğuna g6re, padiıahı TOı klerden de 

vm· enler ve hatta onu tahtından indirmek arzusunda bulunanlar da 
se ıy ' ·rı· d 1 O 1 d" ''e bunlar vatnnpel'Ver ve yeni fikı ı a am armıı.. n arın u· vcımıJ .. " ' , k' k • ·· ı ·ne göre devletin idaresi fena, cahıl, korkak, ve es ı afalı ınıar • 
Junce erı , . d t k' ,.ı.; ı b" ı 
1 1• do 'ım"ıc Bu hal devam ederse ı~ekı ve ıJ a ı "T'jm Jn ar ır e· arın e ın ,.. • • · d h bQ 
şerek zaten yıllardanberi .ıDrOp giden felaketferı yenılerı ve " a yük-
leri takip edebilırmiı.. • . . • . • 

B•t- b . ~ s ltılar sezMer duygular, ıımdı Mustafanın benlığını do 
u un ı; Ti ı ' • ' k d. ı 'kb ı· . d 

h · d •- ~ devletin istikbaline bağlı olan en ı stı a ını e a zıya e .cruo.,or, ve • dl d • 
d - • d •· alôk•·landırıyordu Mustafa artık hısse yor u kı, o ogruaon ogrııya .... " •. . k • ı 

1 l.k ·· ·ıı ·nın h•y..,anı içinde degıl, bır de mem e etın n ve ya nız gene; ı um. erı -. •· d 
devletinln ısıikbal• endiıesiyle yüklü olorak hayatta yol almak mevkıın e 
bulunuyoıdu., 

xı 

gı b h O Ü Mustafa sandıkcığı ile beraber, lng!liz demiryolu r son a ar g n , 1 rk •t: ı h-
kumpanycsının kilitfi vagonunda lzmire doğru Yo_lkba 'ı· end,_ zDı .n n~ hucu~ 
d d - ·· ı da iıte bu memlekel ıstı a ı uı ncesı aıı e en uıunce er arasın , 

geUyordu.. b b d • 
af penceresinden anasına, a asına son ve a ııa Must o, vagonun ' ı ·ı ı k 

retini a tıktan ve onları g6zden kaybettikten sonra pa~mak aıı. ı e ıs a 
,. ı ! _P ·ıd' p renin dibine oturdu .• Ve mahzun bır tavır ıle etrafı guz erını sı •.. ence 

seyretmeğe boılada.. - • d' 
Bu yolculuk, Mustafanın ilk gurbet y~k~~ugu ~ ı .• b 1 d k"y1"d 
(küncü mevki vagonda, esnaftan, çı tçı en, .:.sa ; ı .a~d o 

1 
u .en 

daha birçok yolcu vardı .• Hatta bir de Musl°!a gı ı, enızkı en b~":'ıre 
'd • 1 b d b ıunuyordu Aydın demıryolunda, o va ıt, ya ırıncı gı en bır to e e e u " . . . 1 • ı k' k o 

k. ut D " u· mevki seyahat edılırdı.. kınc mev ı yo tu. nun mev ı, ve yan çunc -ı- d 1 ·ı d . 
• • ·k· k" ı ları arasında büyük fark goru uyor u. ngı tere emır
ıçın, ı ı mev ı yo cu ·ı b b k d" 

1 d d b'"yl ·mıı lngiliz parası ve kumpanyası ı e era er, en ı 
yol ann cı a u • 1 

• ' " • h lk k d 0 h lk "d ı · · d b g-'irmi• Fakat bunu, Turkıye a ını en ı a ına o et erını e uraya •• •" . • • " d k. 
b ·ğ· • madı~ı mavdanda ıdı •. Çunku bura a uçuncu rııev ı enzettı ı ıçın yap • _, • . 1 · b' 

1 1 b·ı t ·ıer üstlerinden kilıtlıyorlardı.. stasyonlarda ır.ıp, ınmek, yo cu arını, ı e çı • ._b. b. d. 
ancak Rum veya ermeni biletçilerin lutfuna to ı ırıey ı •• 

T - at'nı artırdıkça, Aydının son mahalleleri, son minareleri, ni
ren sur ı 1 1 ·-· b" -k .d d" 

hayet Topyatağı, ve Mustafanın tam ~~ y~ yodun~1 teptıgı h uyu h ı ba ~ 
binası ve en son olarak da Aydının çg~z,, enı en me~ ur ara esr 

3özden kayboldu. Artık tren incir bahçclerı arasından tozu cfumana ko· 
t k k ,......,.du Aydın demiryolunun tozu da rneıhurdu.. Hotto ba rıı ırara oı-,-· ·· • 

icat olmadığı için, vagonların tabanından bıle toz .savrulurdu •• Ne olacak? 
Seyahat eden milıet toza alışıktı. Yolcular bunu, nınayel demıryolu scıo· 

halinin tabii bir icabı sayarlardı .. 
Mustcıfa yolun Ereğli istasyonuna kodor ofcıı kısmın• hi iyordu. Bu 

iıtasyontlan scnra onun için, yeni bir dünyanın kc:pm ccı1ıyord11 .. 
- DevC'lmı var -

bulunmuşlardır. Balıkçllar hergQn ba. 
lJ#a çıkacaklardır .. Çlkmlyanlıı.rm el 
terindeki ruhsatnameler alinaralt :ba 
lrkçı!ık yapmalarına 1z1n vUilml,_celc 
Ur. 

Bu kararın tatbUdne bqlanDUfbr. 
Bu yU.zden dlln balık ffyatıan dOfme 
ğe bqlamıg, evvelki g11n fSO kuruf 
satılan palamuUamı tanm 20.2'5 lru 
rup fnmfşUr. 

Simi\ ve börek imali yasağı 
HenUz koordinaayon ka.rarmuı kal 

dırılmaIJU§ olma.ama rağmen bazı bö. 
rekçl ve .almltçllerin buğday unundan 
fmll.llltta bulunduklan g!SrUlmil§, bun 
lar haklarında birer birer zabıt tu
tular&k milli korwım& mUddelumu. 
mtllğtne verllml.§lerdir. 

Bu, börekç.t. ve ıtiınltçller bef kadaı 
dır. Suçlan aabtt olduğu takdlrd 
25 ~r lira para cezaama çarpllaca 
lardır. 

~ıl evvelki Vakii 

20 m,IGl itli. 

MemU1'ine tuz tevzii 
:Memurine kllOllU ytD paradan tıı 

tevzi edileceği haber almm:rftır. 

PAZAR Pa.zart.e111 1 

::: . .:~~.~ 
Jt17.1 r: ., sa lllar. 1,,, • 

·:·:: ·::·~1 
ı ıı f'8 6,6' ıs.Ol\ 1.JI 1 
18.M 

Jt.ll 

M.4S 
ı>.o;; 

9.111 

11..llfJ 
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~ ~ . Umumun Nazarı Resmi dairelerin 
tıazarı dikkatine; fi~y ~INI~Ull. ~IMl~~Il~~N ~@IL~JD 

1 Hakik~t~~~l~~a~ ~izıradır H 1 ••erlhı ııı 11.olrjl • Rolıert ııtolej • ER., E 1( 1( 1SM1 kJ_Z KIS :_A!'Mntuy._l_tl:,.36.160 .... • lld•ek.Jt~36-.3 _. ~ - .......... 

Erkek kısmı kayıt günleri: r'""91ee llllmlllt "Maarll cemiyeti Uıe birlikte lla • .-.ket 
ear-a ( a..ı bblar T. L. ş.) taatiJ• llallDe (iı'mlY ita. 
Juna:akt&dı.r. Bandaft IODre ıuetemlı~ n~~cU1ec-t>k 

Jteamt llbı.r 16.1.NJ t,ar~de natdea tetekkiU ecte. 
ftk ... lılaflı7aa 

" . 

21 El, L UL D f · Kolej ve Teknik 01..-ul 
.I C-QZQT eSl Talebesile Yeni Talebeler 

22 E}: L o L s A L l ~rta ~~~T t!~be17:: 1e 
Kız kısmı kayıt günleri 
32 EYLflL SALI ve 23 EYLOL ÇARŞAMBA 

Tiril Buın 11ruıı Resmi tlb•ar 
Kolleldll llrlleU 

Leylt Talebenin ekmfık ke.rnelerlle bl.r gün!Uk ekmeklerini ber&berlerind" getirme1e11 gereklldt; 
Tamirat dolayrslyle kap:ttJlmış b;ı" ı .ıın Bebek yolonun uyli Talebenin eşyalarım kcılaylıkln getlr"bıl;ntrrl 

için Pa7.arteıl ,., Salı gUnlerlnde nakil '\'ftsıtalannıı a~ık bulundurulm:.ısı temin edllr.ıbtlr. • 

iaratnulaa idare edlleeelrtlr. 

Gaaıetemfdlt ...,.... enel Ha 11etrtne ınertalılr eden 
prket " tefeldcWlerle hlçMr &llkHr kalmadıpdall '"1•· 
an tıayle 11ADIU111m; •rm llat n prtlar tlalı:linde 
lııtanbalda 

-·. . ·' . . ,''• ., .. ,, . ·' • - ~ . - ., •• .-,... • •'•t', 

Jlnlıora cadJeanJe Kaya Hanıntla Türk 
Burn Birlifi Rami ilônlar Kollektil Şirlıeti 

merkem.:. 1.0Uamaaaı •e t.edA!Uerlıtf de ay.aı aitreee cön. 
•. denılealal rlaa Me~ 

ile sabah, öğle ve akşam 
B:>zöyük nUfua melJlurluğwldan •!· 

dığım nUfus kllğıdnn zAyt oldu. YenJ. 
Sini alacağnndan eakialntn hUkmU yok 
tU?'. (41157) 

Çatalca: J[urfab köyt'nde ıra.an 
oflu Ma9t,afa ~ MO '"eDtltltl. 

• * • 

Qeylet Demiryolları meslek okuluna 
talebe ahnacaktır Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırcalaVtntz. 

I. iŞ UA.SKASI 
... l'ASARKVI 
HESAPLAlRl 

% lJdncltqrio 
Kıl'-§lder1ııe ayrılan 

ikramiyeler; 
ı adet ıooo Ur&lılı 
l • 1100 

' .. ~o • 
14 • 100 

•o • 
ıo • 

DevJ~t Oemiry..&ları ve Linıan1a.rı İtlctı;ne.,. 
Umum i&.reşi ilj,fiiarı 

MU11anım<':ı bedeli 6000 (altı bin) llra olan rso (elli) 'metre mlk'al}ı 
m:.ı:ıt 1 t cb'atta Meşe azmanı (8. Birinci t~rin. 19~2) Per§Cmbe gUnU 
raaL ı l5,<15ı c.n l C§ kırı<heşte HaydarpB.{ada Gar binası dah11L'IL1eld Ko. 
misyon tnnfından kapalı zart uııul!Je satın almııcaktır. 

Bu işe :ı:ırmck isteyenlerin 450 (dört yUz elli) liralık :muv.tkkat temi. 
~lll. l(nnunuıı tıı:rin ettığl vesikalarla tekliflerını muhtevı zarflarını ayni 
J.'"l n a:ıat CH,4t>) on dBrt kırltbeşe kadar Komisyon Relııllğln" vermelen 
IAzwıdtr. 

Bu işe a.t şıırtnomcler Komisyondan p9.raısız olarak de.ğıtıımaktadrr. 
(10243) 

Ankara Valiliğinden 
1 - Ar.karada etlik me•;kiinde yapılacak numune jandarma karakolu 

",::ası i.'lf.a&:.ı ın ıhalesı 7.10.942 tarihine r8.M;layan çarııamba gı;.nQ saat l~ 
Je Nalla lw'IT'lsyo.-ıund:ı yapılmak üzere kapalı zart usullle eksiltmeye ko. 
lJlmu~tur. 

2 - Ke.şj~ bca"li (15785) Ura (17) kuru§ ve muvakkat tenıinat (1188) 
1ra ('itil kurut-lu;-. 

l bteıı::llcnn mu\•nkkat teminat mektup ~ya makbuzlaıile Ti<:are; 
ı.1uı Yutk&la.rını ve na.fı:ı. mUdUrlUğtln<h?n bu iş lçln alacaktan fenni ehlL 
""t •ea:kalarını hlmUen tekli! mektuplarını yukarda. adı geçen gilnde aaat 
: & (le u ~~ ıtorutsyon reıs!iğiı::e vermiş olmaları. 

4 - Du lef' ait keşif ve enrtnıımeyi her gUn nafıa mUdilrlı.lğünde ga. 
~1>lHıcek.Jt.11 < c;oo:z-101-;-1> 

Bilet ik Nalia Müdürlüğiindem 

l. -- ~ll"meyıı '.ko:ıwan :ıı· ll!!ec!k -- Kıırakoy - mırsa yoıun•ırı 
\ .ı.. CHI -- U + .i:.O Klın. hın vıL:ıınd&xı esaslı taınirıı.t işi oll·p ke§lf be
,.,ıı ı~!ı;ıgı ı:r.. (!l!i) kurJ~tW'. 

ı. - Bu ıttn ırı•ııraakac teı::ıjna:ı t 40!?5) lira ( 85) kuruştur. 
4. - 1tıw.1t.me 25 9 11'2 cr1U1ar~!!l ~tınlı ııaat (11) ojf! Bı.ltcık bUk'llm~! 

llnMmd!.ılcı ~&na mlldQr!~ odaaında leşekkUl e<l~~ek kvmjayon taratıo. 
aı:ı ·~;ıatJ ~rt \laU!U• yap:lıı.ca'ktu. 

'- - K.".l.U~ ~uı .,. b.ma mllıe!e>l"TI eVTalr {Yf!ll ku~ b,.. 
.. •.&ka.bj)IT.ıt. 8Ut:Jk Matıa uıll1'1lrtftttlnM" &!maı,tllr. 

~ - ~teltl::ert:ı ek.r.1-..ıne t:t.ri'bbden en az 1ıç ,.Un evv~J blı !atl.13 ile 
~eı.}eeR ,,,")"'~ •Ora.caaUa bu ı;tbf ....,, e&m.ırat.ı }"'!v&tt.!ceıekler.ıııe dıu
~l\llr-t Ye:.ı.ı..aa alın&!an tUımdtr. 

•. - &~tzr:flyw ,.ttralt eJ~klertn 5 lnd. rnaôdtY'..r. yamı 'ftslka lhı 

' 
8uıtlııkü radyo 1 

8 ,80 Program 8,S2 marşlar pL 8,40 
ajans 8,55 _ 9,30 üvertlir ve mar§lar 

1 
pl. 12,30 Program 12,33 .karışık pro
gram 12,45 ajans 18,00 snz eserleri, 
,,arkı ve tUrkUler 13,30 • H ,30 Radyo 
salon orkestras: 18,00 Pr<>gram 18,03 

dans orkestrası 18,4l:i Fasıl heyetL 
19,00 konuşma 19,15 fası. programı
nrn devamı 19,30 Ha.herler 19,45 Ser. 
best 10 dakika 19,55 Şarkı ve tUrkU
ler 20,15 koDU§ma 20,80 opera. arya•_ 
ları pl. 21,00 konu,ma 21,15 karıJık 
makamlardan ıarkı ve tUrkUler 22,00 
Oda müziği 22,31' Haberler :!2,M ka-
panl§. , .. 

Üsküdar kazası dabJllndeki yolla· 
rın ill§&sı için 15.9.42 tarih .,. 107'2 
r.umrolu '1215 lira 82 kun11luk İfbe.n . 
kası temina~ me!<tubunu zAyi ettim. 
HUkmil yoktur. ('11501 

Beyoğlu: Tozkopar&11 < amlM!aa '°. 
kak 8 numarııda yol mUt.......,Jdı Mus
tafa Tamakan 

Dr. ABAHUNI 
\'atl!eafndea dönmıı,.rttr. Kanı. 

kapıdaki mua~nehAL!lelnde her 

gün hastalarını kabul " ted ıvt 
eder. -

SAHlBI : ASIM U~ 
6a.sı1dılı ıer: VAKn MATltHSl 

Oarum.J N~rf,..b tdart edte 
Rttlllı Omu St11tltllli 

İnhisarlar U. Müaürlüğünden: 'Ut. 
·c_" 

Malm clııa • • , ) lCıkdan 

Kuroun mtlhllr ~ıfıt bOt • 1.000 Kilo 
Za.mkı arabl 2.150 ., 
Raplt ince dYill kaYJI • 1.600 metre 

Kalm • • .~.800 ,, 
Ekaeı.tyor • • ı 150 • ~ 

Pa.aarlrğm 

GlinU 
26,9.H2 Cuma 

• 
( . • ... 

Kınk pirinç • J 80 Ton '·~ ... . " 

Saati 
9,81) 

• . "iO 

l010 

10.~ 
1 - Yukarı!a ctıı. " mlkdartan yazılı malzeme 

naca.ktrr. 
paı.arlrkla ıatın a •-

2 - Pan.rltk hlaal•nnda yazı.tı gtJ" ve eaat)erde Kat:ıta~ta Levazl.'!l 
f(lbeajndekt Merkez A..lmı komlayonunda yapılacaktır. 

3 - Zcnnkı arabt, kırık pirinç tartna.meıen, çlvilı kayıı nl1mune n 
ıartnameaile kur§un mtlhllr nUmwıul her ıun öğleden 10nra eözU geçtn" 
:Q~de görlllt!'llir, 

4 - lııteklllertn pıızıtrlık !(in tayin oluııan gtın "' eutlerde tek!lf e~. 
cekıen fiat t11er!ııdtn 'o ~5 teminat paralarlle birlikte ırıezkQr koml.!Jo:a 
mllracaatıuT Hlıı olunur. (9681), 

~ ......... !-...................... ~ 
r Tlrlllye Clmllarlyetl 

ZiRAAT BANKASI 
&nılllQI caıw: lRA. - Sermaymt; ıoe.000.000 1'\lrll a.Ln.19 

., Şube ve aJau adedi: Zl\3. • 
' fJlrar "' ucarı har .nevı banka mııamelelert 
PaTa blrlktıı enlere 28,000 lira ikramiye •eı'!yor. 

Devlet Umum MaJürliifilntl~n: 

Dc\'let Dem1ryo11anıun muhtelif ihtisas ~ubt'lerl i~in memur yetTş· 
tirilınek üzere Ankarada bir "DemfryoJ Meslek Okulu., tesis edi lmlştlr. 

Mektep yatılı olup tedris milddcll üç senedir. Talebenin her türiil 
elbise, yiyecek, yatacak ve tedris malıemeai idarece par:ısız temin edi:lr 

işbu mektep mezunları Devlet Demlryoltarın<la l.ise mezunlarına 
mahsus maaş •e haklara sahip olurlar. Askerlik ınükclleCiyellerinde kısa 
hizmete talıi tutulurlar. 

Dcmiryol Meslek Okulunu (yi derect'Jerde bitirenler arasında Ye,;a· 
but meslek ha:)"atında yüksek ehli:)·et gösterenlerinden ccnt'bl menılp
btlerde idare heubın& JÜk!!ek tahsil Te ihtisas )·aplJrılruak Üzere UCr 
.. ne a,yrıca talebe n memur seçilecektir • • ,,,.-. 

Kavıt ve kabal ,arttan : 

1 - TOrk olmak .. •· ... 
2 - ldareınlz hekimleri tarafından 3-"aıı ılacak sıhhat ve l'iiko r -:.-

mk muayenelerinde sıhhatli oldultu anlaşılmak . .,.-
3 - U yaşını doJdnrmu, "e 18 )'8,ını bitirmemlt olmak • 
4 - Açılacak ınil!!ııbaka imtihanında kazanmak "imtihanlar ".ıtııııı, c, 

Matematik ve Tabiat hil.1isinden yapıJacaktır. " 
S - En aı orta okul mezunu olmak. "T3hsiJ sf!"lyesf ortad3n y!";k· 

~ek c.lılnlar da meslek okulunun birinci sınıfına kabul olunurlar .• , 
• '\.. -> .. : .. 

llii..tabaku fmtchanıarı: Ankera, htanbut "Haydarpaşa 'fe Sirkecide,, 
E~kişebir, Balıkes.ir, 1'f~on, lr.mlr, Ka~·seri, Adana. Malatya, Erzurı•m 
şehirlerinde İşlelme ltildürlüklerinde J. birinci teşrin.9~2 per.şenbe ıüı ü 
:r:ıı>ılacatır. 

Talipler nihayet SO. e:)·lül. 942 tarihine 1caıfar imtihan olmak fstcrhk· 
lerl şehitleı deki Dcmir:)olları lşielme .Mildürlükleriue birer dilckce :le 
müracaaı etmelidiı·ler. 

nilttka;lere lliılirilectk vt1tikalar ıanlaidır ; 

1 - isteklinin bugilnkO haline unun Colo~rarı ta,ıyan nnrus Ml· i· . 
yet cüzdanı --·-

2 - Mektep diploması '\"e yahut t:ısd lkn:ırnesi ''Bunlara yapı,!ırı:~n 
ftıtoğı anar da talcbenın hualiu.ldi h•Jinl .,;; ..... ,,. •• P.L'.llı--

3 - iyi hu~· kiığıdı 
•:f 4 - A,ı kıtjlıdı . _ 

İşletme ~erlı:eılerinde bulunnn İ5le1'JiJer yu~rnniia l(Öslcri'en cllle::c,:e 
ve vsikalarını bı:t7..ıl işletme Mut.lürlüklerine götürerek bırer kayıt nu· 
ıuaıaı,ı al:ıcaklardır. 

Diğer yerlerden g~Jccek istekliler. !!O den 28 eylı'ılc ketler en yakın 
Demır:)·ol islasyoııuııa gelerek işbu dilekçe '"' vcsik:ılarını isl<ıl)yon şcf!ne 
gııslerecek \e dilektelr.rini kayıt e!lirdiktcn ,.e istasyon ruiılıilrile o:ü· 
hiirletliı.ten ı;onra seyahat 'decckleri trenin taı·ih, numara Te saalınl 
y:mlıraeaklar ve bu vesika \'e dilekçe ile treııı.Je i!..inci roe\kide pa.aı.ıı 
ı.eynhat edeceklerdir. 

İşl.ıu istekliler mijracaot ellikleri istasyona aörc en yakın ı,telın eoıı. 
merkc1ine giderek orada lınllhan olmaAa nıcburdurlar. 

Ancat;: Mür:ıc:ıat l:ıritılerlndel.:i tr~n vaıb·eline ı:ıöre ıidccekltri 
en vakın ·fs ielme nierkezine :rn· l'~·hil tarihinden ene! yetişemedik· 
lerı "ıakılirl~ Lu tar tlıleıı C\\el yeli~eoilecekleri diğer l~lelıııe merk:z· 
lcrinclen en yakınına gidercı. orada im!ihun3 gireoilec:ekleri!ir. Talebe 
~·oJda kontro: e~ııasıııda Üzerlerinde bulunduracal.l:ırı ~bu ""cslkahlrı 
kııtar ıucmurların:ı göslerefrklcrdir. 

hla;yonl:ırdan tııı ·,urclle i.~lelıne merkezlerine ı;ıelcn talche deı'h:ıJ 
1 t~ıcımc ~lildür:~klerinc mUr:ır.ıat ederek :)anlar ı ndaki ,·esıkaları ;)Uka· 

t ::.::#f g~;~:~:;~~.;~;,~;:;,~;;~;.~:~,;:;~;:;~:;;;~:~.:;;;; 

Ztrut Bankasın"la lruınbarab t't' lbbarstz tual"M.11 tıeupıarmdr. 
en u l50 1iTHJ bulur.uJare een~1e • dete çekGtcilı llur·a Ue t.ı•tıaıı; :Cı 
~l.t:na görı ıllramly~ datı:.ııacaılur. 

4 adet 1,000 llraltll 4.000 lira 
ı • aoo • ı.ooo • 
' • 150 • l.800 • 
'° • 100 • 4,000 ' 

100 •dl'! 
1%0 .. 
180 • 

5CI nr11ı1ı ıı.ono n~ 

• 
• 

4.1100 • • 

a.ıoe • 

ı l51lıııe meı 1-ezlerllte yclfşch!lmek içlıı tren rnzi~ cllerıni c' rclden tahkıl; 

1 
etmeler: menfaatleri icabından<lır. , 

hieklde'rin ı,ıeıme· nıerkez'.erlne mürocal tarihlerine göre mO•:ıba· 

1 

k ,ıılan en-el ,.e ytıhuı nılhahakA<lan "Onra tşıc ıme Müclür!ıil.lcrfnce lcslııt 
erlih'rek tıırıh 'e saAllerıJe 5ıhlı:ıt hey•eııerlnce mıııntnl'lcrl :ı·apı"acaS. ıır 

~liı~ab:ıka .jmlıh:ını1111Jn Hı muayeneden !IO:tr;ı islck:ııcr, netler\! 

1 

hl'klcme:.l)iıin tşıeıınc !\fi ı clürlüklcrınılcn atııcnk'nrı p:ıra!lıi 'leyahat nıti· 
!l,1;,ıı.Jl'n.ımc:erıle geidıklcrl ısfaıı~·ona diinehilr~dderdir. Run~arın ara•tn" 
rl.ı ncllccyl. ınıtitian yapılan Şt!hirlerıle almak lste~enlcr bulunursa hu 
:ırıu'arını \e oraıl:'ıki adreslerini dllekÇelcrlnln allına ~·ardır.nıılıdrrlıır. 

Arıcak bunlar nıeklcbe kBbııl edılmezlerse d6ne.:eklcri )·erlere porıı· 
sı:ı: <teralıat bakı..1111 ıoip ederler. 

Sıhh;ıt mna' enesin de 'l"e nıilsab:ıka ir.ıfih'.lnınd.:1 k:>ı:ın:tnların :ıdrc5" 
lerıoe leb:ibt yapılır "'e Anka raya kadar parasız sc.rahaUcı i •) rıca ıe· 
mın n]ıınur . 

l~bu me~lek okulunda tah!lil edenler beş senelik mecburt hizmth DİKKAT: Resa, tsuııdalll ra.rRlar btr ıeııe l~:ıde 50 liradan ~afı talıi ıutulacaklıırından mektebe girerken gellreccklerl noterden muYd .. ~ 
:!fl§nı..lyenıere lkramtye ç:ktığı takdlrııe % 20 tazıaalle •tırtJeoekuı tııalıhüı senedinın nllınunesfof fşl~tme Müdürlüklerinden tcd:ırlk ec;e-

Kur'aııu aeneatı • defa, 11 Mart, ıı Haılrıuı. 11 E:yHU, ceklerdlr. · (9975) 
1J a.rınclkAnu.nda ı;ekll~tl'.tlr, it 

____ ı ______________ _. '. ') lıtanbUl Belediyeainden 

aor..r.at t.ıutunın aenar memurluklar .... orta mektep 111aunıJ erkek. 
9'\2 yılı:ıa ald Ticaret octnS'l vNıjkası ''e muvakkat temin'ltlarrnı l:ıavt o!s. ı kr :u·a!ında 21.9.94~ tanl?ıne mllıadir rıazarteai g(lnQ Hat H ıM yapı'ma•ı 
rall 2490 s2y1ı~ k;.r;uııun tarf!atı .dıliresınde hazırıayacak!an kaplllr zart. ml6karrer bulu.nan tmtl!Hn röril!ee IUııuaı Ulıerlne 2t 9.9'2 per1ıımbe gUııU Jıumı Ur;fitc!.l Dıılddıde y&zıfı \'.akitten b!r ıı:ı.a.t evveline x ... dar komlı)·.:ı., •a( 1f di- tehir edilmlıt1r. ~ısııg:ne mıı.kbuı muka~~ilnde vcrme!erl lı\zımdır. Evvelce yapılan ıltndald .. r•iti hais olu1al'l'J'I matlftp 'ftaalk fle ~3 

~~t4t.& vu~ubulacaic gecıkmeler kab:.ıl edilmez, (9932). 9.9~ ak,amwa QQ&ı' mllracaat eım.ı.ut w.ı- ~Ur. · U036Sl 

' lJ 
~ 

1 
• 
1 


