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idare nı: AAKU& c. Yakıt ~Ul'CID 

_ur .. u_<;-1 ıeıeıon: idare chl'lo>. -ruı <nua> 
ı eıa: ı.t&ntııuı V&Jut.Pc.t.a kutula: 'I 

!!!, lçlade Avrapa: 9 

Frankfurtt8 i. G - müessesesi 
Yazan : Asım, Us 

~ ~ ae1..ıı.t1 sırasmda zl memleket en ldymetli maim ...,. 
:_~ hQ.i • iz mllhim müessese- rice satar'iceD karphlaula Jıeadi. 
~ ~ lG. harfterlle ip.ret e. &inin en çok maht.o oldltp mab 
-.,q laiaiiti ve ldmyed meva t •· almak htiyor. itte AhnuJad• 
ıtı._ IDet'kezidir. serbest~ utılma19 .... ....a. 
~ 1918 Harbinden en·eı lltm djtar doat --1.ır.tler4e 
~Ya \'e ldmyevt me,·ad bahuunM1 bundaadır.., 
~ ise cibaıı pi)'asaADll1l 380 
~~ 1ldt elinde topl.uıış bulq. S ~q .l1.JarptP. A1manyuını 
~•ti tberioe Versay nma 
~... konan bir takım ai.; 
~ taaa bq ttlrlll it &ahasmda Al. 
~ atbYi'ttiıı hala oldup füıtün· 

aoıa bir darbe ftl'du. Ban_ 
ta boya ve kimyevi m...~ad 

~rıya, yani %80 den % 
if b6 ne dii~tü. AlnuıllJaDlll 

'- •• 1ıelerinde kuro1mut o. 
biri ıniistakil Ql'ette ~a

• olan rnli~ bu' su 

0 
lic!detli bir buhrana uğradı: 
~· ı\lmsnyada prk bU. 
'liı lanayilni tems11 eden 

:u-oıbur~ bu buhranlı 
lll ~e dü§ündü. Alman. 

-:telif bölp;-1!!erlnlle ayrı 
lbll· il boys ve kim)'e' i me
) ••elelerinl (lG ua.)·: 

Hayır seven 
· bir zengin 

Tqkaprücle dia.,,nN" 
yapılmam içia 

20 Bin lira verdi 
Kutunoni, 5, (A.A. l - Şeh

rimiz ~n, Meıhmet A1i 
Tokatlı ~rOde bir disranıser 
Linası yapılmak here 20 bin lira 
ba~ '98 parayı tıihhat ve iç. 
timal muawnet velrlJ.etf, adına, 
Zirast B&nkuma yatırinJl!l1r. 

Sovyet tayyareleri 
tarafından ..:!: ... altında birleştirmeğe 

-&&«11. İlle ımıs senes•nde p t 
~ S&bUmR konan bu eş e 
ı.uti ~ le!ıekklU •n <tG. bombardıman ._._ ii> ~ll merlrıe7.i Frank. 
--lllftlbaktadır ,.e bu DJiles. 

-~--~&..:ın:ern1eketlerl ile c.-ian edı.ldı· 
bit · i Radolf "\"oigt. üt. 

le alt itlare etmektedir. ~ 40 tayyare, lial•alar laalinJe. 
~ altmdn toplanan sa.. _.ı S ,;.e kimyevi ;tlbrt gibi hiicamlartla 6alunuu 

·IL"'lc lla ha sentetik benzin, MG&kova: 5, (A.A.) - Ruı 
~ ~ ~k ve hidranalium bomıl». upklarmın dün gece Bu. 
~ w..Lelerj de istih~aı etmek· ciaı>efleYi bombardlman ettild«i. 

• -;::cıan ' bugiln bilhaaY ni Moekova r&dyoeu cumartesi ak· 
'ela JİİDin bqmda gelir. O. p.mı teyid et.mittir, 

..... --~ 'c sene eV\'el harp ba,. MACAB TEBLlGt 
l8ta di.r...r .ha .. , nawii al- B d .;. ıı: (A A ) 'D.e tt ildi .... •• w ~ u ap:,ı.e: ~. . . - ~ . t.... = ....,..in ~~tilllôta!le. ll\erı büdirild!ine pr., • "' li 

Havacılık hakkında 

•• 
Om er 

in6nUnOn 
duyguları 

MIW '9flıll otlU 0mer laöall'aüa 

~e,Ukl7de ~ ~ >'"· 
llllltık. Omer blatl ucatl&r lua.k~ 
dakl ~ töJle ifade etıııdt
tır: 

... _ Uçuflara ve uçma19 karp olan 
•vg\m, hatırlı)'ab1ldillm Dk hat11'8. 
:ar kadar nktd!r. KOçWtken dalrua 
hava;ya, t.a.yyare;ye, ta;yyarecllere ô\lt 
tlkl.;yeler d1Dlemekten lı.Ofl&nll':!rm. 

tık haldk1 ıa;yyare)'i e )'&fımda 

firen glJrdl1m ve o gtbı UGtum. Çok kı. 
• süren bu gezinti, bende pek allllc 
isler bıraktı. Hat,ıru;vablldıttm tek 
,ey, dtınyanm, dıfmdan, Jçlnden d&i'.a 
iy1 gör11DdU1t1411r. 

Bundan IOD?'IL fudal&r!& tekrar 
tekrar uçtum. Bu ...,ıanm hep ka. 
paıı yeo1cu tayyarelerlnde oldu. Halbu
ki uçmanm en btıyUk zevki açık bir 
tayyarede an)&fıln'. Bu f.D'88tı ba:ıa 

Dk defa·N, Demirağ tayyareleri veı. 
dl Şimdi ı.e Hava Kunımu bu yoldo. 
Uerlememe vealle oluyor. öğrendiğjın 
pe}t,$Ok ~J: var; ama hepsbıdeD evvel 
llk,allllS~ ... ~ 

. (Dftmltt So ••••• 6 da) 
~ ~ede artllUlbr •. Eylül geoft!l ıimall llac:ariM&Dda 
~ ~~ nvel tayyare?erin bava t.ıın.ı ~ nrilmtatir. 
~ ..._,::_-qqaa, lnırulurdn: fa. Tehlike dunmnı iki 9aa.t kadar 
~ • kolayca iştlale müsait r-ürmUt, dil,,.<QD&D uçaklan )'6Uek. Romaıl)'ClllUI iate4ifl 
~•h için bilh:tSM htlrp ten uçarak bomba atmJtlardr. • olnwı70r nwı1 """"' "°"' ilde tehlikelidir. Bun· Hasar pek a.zdır. T .1 ~ &..... ~~ 10n zamanlarda tay. I OLENLF.B VE YARALANANLAR ransı vanya 
r.ı~tında tahta yerine ha. 1 Bud~te: ti, (A.A.) - Sell· 
~ .. ...;:__ ~ altlminyom kullan- 1 hiyettar 3*crl makamlardıul öt. karar 1 
t.-~Uttttr. Fakat bunun 1 ren·ıd:lğine g6~. dQn seoe Rm S':"- o!mnsı mahzfn·u gö. bomba uçaklarmm Macariatana d 1 d• ı • s . Bunun • özerine alil kar§J yaptıkları hava aln:;:ıı neti,. ta •. e 1 ıyor 
~ -..~iai bir takım kim· ceeind" 8 kili ölmtiş ve 21 kili a-
ıı.?~'IJleJ1e ilayamkh btr !!ekle ğır ya.nı.18n.nuljUr. Vukua ır;elen 15 Eyltlde cl&tler kODfe. 
~ r•i &l'UlDHf ve bolun. hlWU' eh~mmi~·etsizdlr. Harbhı ramı toplanacak 
'- ~ bydruıalium deni- devamı ic;!n her hangi bir ehem • Cenevre, 11 (A..A) _ t1ınum1Jet t·.t-
ft ' ' · . lG, müesseselerinde miyeti ha4z hiç bir askeri hedefe barl;y&e iY'1 m&lQmat alan ~e. 
'-~·.,:tih.-nl edilen hant ,.. isabet oJm:ı~. 'lıf~rknin clo'aY• bir .Alniaa. İtalyan_ Jıl&car. Romer. 
ı..S . madendir ki, ·biduu•· larmcb bulunan ba.a eyalet tehir konfer&UDUD 16 •~Glde toplana~ 
~. Uballtmda kullanılmak. l~rine infilllı: ve yangm bcımbala.n 

ohn t T bildiriDJO!'. Bu konferuaı, 30 ~oı lQ atılm"8& da haaar aıruı rr. a. lHO tarfhlDd• Trauil"fall)fa haklnl". 
~ ..-"'le.-.e91ıili. terk kllHlll amım yüksek irtifada ve da'ga • da Vtyaııad& TerUen braıi&n lu9mft 
~~ br, Radolf \'oigt Türk lar halinde uçmskta olan Rua u. tadil içbı topJanaeakıardır. ' 

~;::-:5.;~ ıst;~b.~i' 
6 

d~ezaevinde 
~ ~· ....._. ekonomi b")'&. 1 1 ld 
Ş.i\t.=be.::.: ate ye er açı ı 
tıı.:' ... ......__. • Zilaniml fMal e
. ~ ._,ley; kenddln4en sor. 

~~" :- fotoinf makine. 
~~~enberi muhtelif 
Q ;~ Almanyaduı ı1ua9 
~ "1a Dtıgija Almuya 
~· "-t ......_,or. Bllnanla be. 
~- ~ -.nlllll M....ıstu, 
'L~~ ~tan gibi ee
...__,_ ~e ... gönderilmekte 
~-~or. AcıalJ& J&. 
~ -....:::- aatıhnumda 
~ ~en h gıöi macl. 
41; ? "-ttı c1ahiUnc1e ser-

• " "lllanıaeı ıf'bebi ne. 

,_:, ...... &1-ı.1rm ol 
...... 08ftP ... 

~ .. ~ serbeıl~ utıl
~ ~ ..,.. ... Jabener ban 
~ ~ lb&- dndertlmelde ol s ~o: .. ti~dir. Al. 
'-L" \it ~ Ja~lanna talnls 
~~sat11111da 

~~~ ·==~ ~ tc.. tleden biz ken· 
~ ..... tok ltiılllllla bul el}'a, 
\ı:.'tWo a. llda na.ddelerl t&tm 
~ ._ 0 ~e kal'll al 
~ ' Ne elcetleriıı kendi 

-...~ lbah~ oktaldan 
--..... •eri10rm. -

İstanbul cezaevfnde tesis edilen 
atelyelerin açılm1 meraaiml dQn 
;yapılmıştır. 

'lıferaaimde htanbul mtddeiuma 
m~ Hikmet Onat, cerMYleri ue 
mum mlldtır muavitıl Saklı>. 068• 
evi mUdtır1l HUantı Tlltlncll, mtld
deiumumDik bq muavfnt Nail ve 
gazeteciler hazrr bulunm11111ardır. 

Açılan atelyeler terzilik. tundo-
19eılık ve ('orapç.Wk 11' -,Jrelerldlr. 
Açılma merasimi saat 11 te ya.pll
Dlll ve Hikmet Onat atıel,eJerln 
kıp...SaJd karde1e)'i blmlltı'r. 

AteJ;vewr cezilmlı ve tetkik e • 
diJmiltir. ŞimdVik burada 50 mah· 
a6m çsl~tmlmaktacbr. Fakat çok 
yakin bir zamanda bu adet 1150 ye 
flbr!Jacak ve daha ileride ateıye
ler fazlall!.,tınlacaktır. 

Aakeri dikiınevf. cesaevSnde Y• 
prJmak bere her ay 11500 oa.mqır 
vermektedir. Bu itin ilk slpari~ a· 
lmaut Ye faaliyete ,cı;ilmiştir. 

Tert:ilik lmm'llUn tefi m"lnrr n
hıkatııard:m Antalyah Tevfiktir. 
Banda 90ll nıcıdel e~a.eler de dl
~. 

( --
Bugünkü at yanş· j 

ları programı ; 
L ( ' Del .aytaDnmdaJ ' 

----------· ..___J 

Başvekil 
Trabzonda 

Dotla ceıbestnde 

Sta,ingra&un 
Her an 
düşmesi 

Şükrü SaraçoD~u Bayburt vs bekleniyor . 
GUmUşhanede tetkıkler yaph Şehrin "lf maJaaU.ı..uuJ. 

•okalt rmıhaTebeleıi bafladı 
~e, 15 (A.A> - BqvekJll. hakkında konUJJDUf}&rdır. ' ı Btrl.in: 5, (A.A.) _ Ram· tıeb 

nm ve aayın qlerl, dlln sabah -... .... ı Bapeklllmlz, aaat ıı de Baybur ·'• iığ: Taman yanm a.d&aında 1 Jmb \ 
9 da beraberlerindeki zevat ile Aıka- gelmiflerdir. Bir lata aaker, mektep. bir iler.emo ııeliceainde Ta.mıamı

.leden Trabzon& hareket etmiflerdil. lller, futbolcular ve fe}ı1r nı1ydan•n: kaya :ıehir ve Jim&ru İH'al edil 

1 
S.,Vekmmı11 .Afkale • 'I'r&bun JO'U dolduran biDleroe Bayburtlu taram _ mietir. • 

1 t1Rrlnde bulunaıı bCltUn köyler halkı dan karplanmıalardır. Ktıçtık bir m Novori:!ııkin ti.mel bfttaada, Al 
1 taratmdan aevgi teZ&htırlerile k&l'f1 - çocutu Bayan Saracotıu~-a bir buket man ve Romen Jıatalanmıı hOca. 
ı l&mlUf Te bıu ldfylerdJ tevakkuf ede.. vererek kenWerlne hOf geldfnl& de- mu liddetli 88.vaşl:ı.r içmoe dewm 
• Nk klS)'IQlerle thljyaçlan ve d11r'8rt mıtUr. (Devamı Sa. 8, sa. 6 da) Wi~~r. No\lr'OSlsk limallJDıda lld. 

Jırlmırdald mtltteftk Jmnetlert 
Blıfkmmndam paenl ~lrMDdel' 

Mım ceılleıtada 

Muharebeler 
bütün_ cephe

ye yaylldı 
Almanlar bw tugay lıom:ı. 

tanı general air almlflor 

Hava faalıyeti de 
şiddetlendi 

Kablre, 1 (AA.) - CUma.rteai &U. 
ntı n91redilen teblll: 

Muharebe lıölceal UZerinde bava f"-

ntııkiıye vapuru M:ı:la.ıı bombalarla 
.buara uğraımııvtrr. 

Stalingrad tahkimatı OC'ft'eai.Do 
de, Alman , Romen lat&lıen k1W9 
''elli bir surette müdafaa edilen 
bir çok ınodenı tahkimler a1-ı1-
t.ır. Dü.,"'1'.DaııJD karp hDc.ımJan 
pUakürtülmllştür. Şehrbı fimaJJn. 
de d~ pek bUyük piyade av-
\'etlıcri ve zırhlı UD9U.J'larl& pprt. 
ma hücumlan yapmrpa da bu at_ 
ClDDlsr pijekilrt1llmüı Ve .0 tan 
fazla tank tahrip edilmiştir. Gün 
clUz ve gece hücumlarında. Alınan 
kuvvetleri Volgamn şarkmdaki ta• 
tııtlann ve hava meydanlannm 
tahribine de\'&m etmişlerdir. Ka.. 
luganm cenup batısında ç~t:iıı. mil. 
oafa& 93."8'lan ~va.m ediyor • 

Medi.nin şımal bstısnı.da ve 
Rjev:n cenup batısmds Sovyetle • 
rin mrlılı tanlt1ar ve çok bllyUk 
hava tetkillerirun desteklemesi i. 
le ys.pt*lan mUıkcrrcr hücumlar 
atim ka1ımqttr. Gme dfitmantD 
lir hava tlstı.1 muvaffakiyetle bom 
bal~tır. 

t1mesı göm.nün cenubunda ve 
Leningrsd lSnlindc dfüıananm hü 
cumlan akim kalmıştır. Fi'iı.ndiy~ 
körieainde bir Sovyet mayin ıemi 
•I lıcılİlıbalanarü hasara utr:ıLıl • 
Jmtt!I'. 

(Dnarnt Sa. !. Sü. 'dt) 

lrıhisarlar Vekilinin beyanatı : 

lnlıisar mallarının 
istilılô.ki artıiJor 

1 inhisar, kahveyi 630 kuruşian, çayı 
13 ve 17 liradan satacak 

Bir haftedan.beri lat&nbulda 
bulunan gümrilk ve inh earlar ve 
lıli Raif Karadeniz, inıbıearlara 
1ıit J.ll~r Ur ... 'll'iııde esaslı tetldkler 
yapmş ve inhisarlar idsretıi mil. 
llUrle.rinden mürekkep bir komla 
yona riyaset.le yeni yarılııc=M iş· 
ler etro.fmda mühim kararlar al. 
mıştır. Vekil, bir müddet daln 
tehıimizde kalarak tetkik1er ya • 
paca.~. 

OOn keDdlsi ile ~rUşen bir mu 
haJTlriınize '"ekil, ıu beYRllRttı bu• 
lwımuıttur: 

- lnhimrlarm \ahve ve cay 
itlt'J'i .zahiıoen yavq , f a.'kat bakı· 
kat halde mmukUn o·an ~ratle 
\'e i,ııti&&m içinde yürlimoktedir .. 

(DtH"1111t Sa.!. Bü. 1 dt.' 

1:::::~::~::~::1::~::J::~:~::::~ 
Ortaşarkta faaliyet 

Yazan : Sadri IBTlll 
&liYeU d11ıı ktıçtlk mikyuta oıu.uı • Çirçilin Moüovaya ıMerken 1 Şimdi bu uıa mee.Je etrafmda 
tur. Bununla beraber bomba tayyar. ve dön.rkm Ortaearkta yaptıp bir tatmn Jaardketler göze çarp 
lertmb d8-man laıe lrollumı muvaf. slya.ret~ria akisleri hlll de\aDI maktadır, Mesel!, handa örfi lda. 
f&kt;vetle bombardıman etmiflerdir. e.tmcktedir. Ba aeyahatln ~n mil. re ilAn edildi. lranda örfi idare ~ 
lıltıttefikler tarafmdaD perf9mbe cu. him netieesi ~Ve İraktaki İn- lln olunmus_ İranda bulanan UM 
ma cece11 Tobrukun ıımaUnde dllf • giMF. kuvvetle:iftin ayn bir ku· lnıV\·e-tlerinin de Mısıra ~kilmeli 
man gemilerine kartı oombaıar ve mudtuıhk halinde Gdıeral Vibo ile 9lkı bir surette allkalıdU' ş.. 
torpillerle yapılan taamtzlar una • nan emrine ~erDmlf oJma"ıı111'. • k~l ne olW"Ra olsun, tran ist:İa,. 
ıDnda biri muhrip olmak tızere a f"· Kafkasyada ilerleyen Almftll kuv. UgruDJJ biT memj.ekettir tıtiJ&,.a 
mide yangın gıkanlrmt ve raJlp o&1' ,..,tl.rinin ~tgide İrana yaldatan, uirayan her de\·let otorİtOI'! uif 
ihtimalle bu ıemi!er b&~Dllltır· o1malan anıparatoritl~ ba ttlrlü latmş olan bir ınemlP.'•ette eanni 

Uzun menzmı av ta;yyarelf'rlmiz Sol tetbirif.r almaya icbar etmelrtt?dlr. yeti muhafazn i('in örfi w~ Wr 
Jum ile Bidlbarani ansmdakt yol U. tnn ve İl'llk !)etTo11erini, RHr• • tedbir elur.k ıürl;ı c......oir. .. 
zerinde ıark& dotra giden taflt1ua i llaz•r yolunu m"\tt'!fik kontm!t\ ~r~"8 ,." )lM\aı ~ .....,._ 
muvattald19~ taarruz et:Dıltlerlir ı altında lntm:ık l~n ilk akJa gelen : re~r.i , ~Herin\ ıe ..,,. 

(Det1alm Ba.1, BG. l tü) OH• de budar. fl'..-a: g bf'ftdel 



ingilterede Mısır cepnesıncı~ 

< lJıı,ııu"ı' ı "' ı ııuıı/uda; 

V A K 1 T 

Şimali lrlandada Bremen şiddetli Ömer lnönl• 
duyguları , o Kanada bomba 

Hcısu Mcrulacalı 
Düıı akşam muhar,ebe l>ölgesı cıva. 

rında a dil,man tayyaresi dUşUrüt -
müştUr. Orta bomba tnyyarelcrtmlz 
muharebe bölgesi üzerine yapılan. tir 
akın esnasında yangınlara ve ln!tlAk. 
!ara sebep olmuşlardır. 

B lf , , k bir akına uğradı e ast ta SO..'CQ AlmantayyarelerideL011dra 
(B · · nlı'ft aş t•ıraf1 1 tnN S 

Cemjyetln bozukluklarınctaıl 
sonsuz bir hareket serbe•uı::; 
1Jk, dUnyayı bir tarih ldt:ı 

yapraklarını karıştırır gibi ':uı 
ancak havadan mUmkUn ota 

Ottava, ıs (A.A.) - Kanada b&vu 
azırı Pover, bu sene lngllterede or. 
eya yirmi bomba !llosunun te,k!l 
dllcceğini ve bir Kanada av flllırunun 
la sonradan kurulacağını ve bu Bl' • 

·etle lngfltercde 40 kadar Kanad!llı 

:ıomba teşkili hareketlerde bulunat1 

-eceğinl söylemiştir. 

.. nblsarlar Vek li· 
nln bay aatı 

tlJaşlara/ı 1 incı sayfada) 

ALllAN TEBL1Gt 
Berlln, :1 (A.A) - AJmarı n:sınf 

tebliğinden: 

Mısır cephesi kesiminde, lnglllzle. 
nn zırhlı unsurları desteklemes!yle 
yaptıkları müteaddit hUcum teşebbus 
leri akim kalmıştır, Düşman öneır .1 
kayıplar ve birkaç yüz esir vermlştıT, 
Bu esirler arasınd!ı. 6 ncı Yenı zelA-ı. 
da livasının kumandanı dn vc.Tdır. 

ITAl.YAN TEBLh-:t 
Roma, G (.\..A,) - ltalyan ordula ·1 

umum knrargAhmın 831 numat''l!l 
l-Cbllğl: 

Mısır cephesindeki hattımızın cen•ıp 
k~simindc dlln tankların hlmayesindc 
harekete geçen düşman plyade blrıtk• 
lertne kar§ı bir muharebe yapılmı,tu. 
DU§lllan ağır kayıplara uğramı~ ve 
birkaç ytız esir vermi§t\t. Butıll!. •r 

arasnda acklzincl Yeni Zd!Anda tugıı· 

llk mesele mevcut kahve ve çay_ 
lurm muz.yene ve satın almınaaı. 
işi idi. Verilen beyanname adedi 
ölU bini muıecavizdlr. Şıırıdiyc 
k~dnr bıınların hepsi birer birer 
c!dcn geçirilmie, stOklar tP.Sbit o. 
lunnı~tıır. Bir ta.."3.fto.n da mua 
yene ve tes~im alınmalanan baş. 
lıuımıstır. Müşki'fıt billuıb.Sa elde 

yınu kumanda eden general vardır. 
kı ~t{yların ncvJerlııc ve men>;>ele· Hava kuvvetıerlmlz ZIThlı taşıt)a
rine t'Öre değişen mnliyet fiyat. · rm ve kamyonların toplu bir bıı.1.h 
farının h~is!.-ıi bulmak, verılen bwundukları bir mah!lllc btlcum edc
bede l tesbıt etmek ve ekseriya 

lıI' !.l 
1 1 

lm rek bunların 40 dan fazlar.mı yakmı~ 
çu~ o ay>....n o n.r a. t8:nştın . ış, !ardır. 6 dU!fm&n tayyaresı hava m •• 
ça)la."1 a~ı'lttan ılerı gelmış - harebelertnde dU UrUlmUştUr. Bir av-
tır. Buna ~en ba.,tayan mua· ı § 

}:'- , < , • 'k , cımız UssUnc dönmeml§tjr. yene ''e tes .ı.:.n n.:ma .ş.erı ı ·mr.. 
edilmek ilze?-edir. htinci mesele, MUJf,tREBE GESIŞI.EDI 
bu mnlls.n paketleyiı: inhisar ma. ı.onctra, 5 (A.A-) - ,Bntı çölUnde 
l! olarak tevzia başlama iş! i<H. çarpışmalar bUtün cepheye s1rayet·6~
I'aket!.cmc i.c:lerini ynpacak atelye ml§tlr. Müttefikler bütUn cephe bo _ 
lerin lkurulmal:ı.rı Ye bir an evvel yunca düşmanla muharebeye tutu~ -
ise lbaslamsl_?-n hazırlıklanıe meş muoıardır. 
gı.:lilz. Ya:rtıgmnz tetkJJı:!erden tek Mihver kuvveUer:f çekilc!lkleri aahh. 
nik zorluklaıdan dolayı bu işin da blrcok tank ve motörlU na.k!lyatı 
bir ırnüddet dahn gecilteceğini öğ. bırakmışlardır. Bunlar İngiliz kuv • 
rendik, bunun üzerine yu'rdun her vet)erl tarafından tahrip edilml§tlr 
tarafında tek fiyatın tatbiki için Amerikan tank kıtantmm bu muha.. 
açık ~tmak ::mrc-til:: de oma inhi· rcbelere igUrak ettiği !flmdı ilga ed!L 
:ıtır mallarının sat~a çıkarılması. mektedlr. 
nr. karar verdJı:. Bir ay sonra es. iTALl'ANLARA GÖRI~ VAZl\'E'I 
ki hnlde dc'\--am etmekte olan sa-
tışlara nihayet verilerek her ta Roms.; 5, (A.A.) - SelAlıiyeL 
rafta çay ve ka.hve milnhas:- ii 1tn1ya.n askeri mahfillerlni:ı ka
ran inhisar idareleri tarafın nantine göre, Mrsır cephe:.ıinde 
cinn inhisar fiyatlarile satı - son hafto.la.rm en mühim lıB.di>esi 
lncaktn' • Kanuna göre , in : Alınan.İtalyan zırhlı ve motörlü 
hisar m:ılla.rmm ne zaman satr. birlik!eıinln düşm.anm mukabele 
~a çılmn:lacağmı b!r av ~vvel ilfm :kııbiliyetini öl~ek için yaptığı 
meoburiyeii \'tl.rdJT. ıfu ildnı şim. haııeiltct olmU§tur. lyi glzlenmi~ 
cii yapıyoruz, Paketleme i~leri de tir çok geniş m:ıyin ttı:rlnlanna 
ı'eı-ledikQe, tedrlrcn açık satma rağmen • mihver !kuvvetleri, ken. 
ortn.dnn kaldmlacakttr. Bir ay clilerine verilen vazifeyi ımükcm -
onra. tatbik edilecek inhisar fi mel tir surette başa'rnıIŞlanlır, 

.ratları şöyle olacaktır. Her taraf: Cephenin cenup ve sah.U kısmı 
ta !:e"kirdek !kahvenin kilosu 500, lanndn ct-reyan eden muharebe • 
< ekflmic; kahvenin !kilomı 630 Jku. lerde dUıµwı Z!l'hlı vasıtalar ba_ 
ru§tur. Çaym kilo.'u ilti ne~j 0 kımından çok ağır kayıpku-a uğra 
ınak ilzere 13 ve ı 7 J;mclır, BÜ mı§tir. Resmi teb'iğlerile bu ka· 
fıyatlar ~:r:ıkcnde fiyatıdır. An· yıplara dair malfunnt ve.rilnrl§tir. 
cak 17 liro.lık çayı paketsi7: olarak Karadaki krtala.rla işbirl'ğl ya_ 
piyas:ı.ya ~armak, i<rt.emediğimiz pnn Alm3n ve İtalyan hava kuv _ 
ıçin bunun piynsaya :ırzı belki bir vetleri har~kdt ernasında bUyllk 
az g~fkecektir. Maliim olduğu Uz. bir Ja~Jiyet gö~termicıle'rt'l.ir. Mu
re balen satıldığı yerlere göre, çe. '"affrdtıyetle netıc:ıenen .bır ço~ 
kirdek ka!lve fiyatları 5115 ku- hava mtıMrebel<.'nnde milıvc? pı. 
ru~ 600 kuruşa Jr..adar değ.ş. lcıtlan ba.'i.z fuıtUnliiıklerini bir 
mekte ve ~Y fiyatları da ma))arm kere d:ı.!ıa göstermişlerdir. Mih _ 
rev.ine ve satil<lığı yer,ere göre, ver cçakları dil.sanan pilotlnrınm 
J 550 kuruş ile 22 lira a.rnsnıda hatlarmuza sık Sik yapttğı a.km -
t emevvUç etmektedir . lara derhal nmlmbele ederek ln • 

giliz ıh:.ıtJannın gerilerine kadar 
11'."JIİSAR MALLARI HER TA· ısokulmusıar ve tesirl.i hUcumlar. 
l~AFTA .NEDEN BUJ;CNAMIYOR da bulunmu,le.rdrr. lngilizletin 31 

Ağumostmı 3 EylUle kadar 87 u
çak kayibetmelerine karşı Alman 
ve İtalyan uça'\c lkayıbmın çok az 
olması mihver avcılarının bnrfz 
'listünlü!;>iintl isbat etmektedir. 

Dilsma.n detti2alttl3n ve uçak. 
lan Akdenizdeki kafilelerimize 
karşı hüeumla.rını sıklaştırm~lar. 
dır. Fakat kn.filekrimiz, bitkaç, 
gemi!lin ha.&ra uğn>..masmn rağ -
mnen Libya. mUnaknlfıttnı normal 
'Lir Ş!'kilde teıınine dev~m etmek. 
tt'dil'. 

J_ b l ld bölgesine akın yaptrlm 
lllUrtare e eri 0 U ı.ond~5(A.AJ. _:Hava nazır!:. 

1 
ğmın tebliği: 

Londrn, 6 (A.A) - Dtln BeUa.ııt'da 
hakiki bir .ı:okak muharebeBi olmı ,_ 
tur. Polis memurları ile sUAhlı adam
lar arasında ate~ teati ~dllmiıı. pol!s 
takviye ve zırhlı otomobil göndermek 
zorunda kalm~tır. Bir yaralı basta. 
haneye kaldırılml§til'. Mutaamzlar 
yuvalarından çıkarılını§, şehir etra • 
fında zırhlı otomobillerle kordon ku. 
rulmu§tur. 

Saatlı bonıbıllar 

V~ııi, 5 (A.A.) - ~imali 1rirın· 

, . · Dllnkü cuma ak§amı bembardımnn 
anda Rand:~tovnda ~olıs kışla - ı tayyarcler;tmlzden mUrckkep mllh1nı 
&ına y~rl.e~tırılen .saatlı bo~bala • blrteşkll Bremen ılmanmıı. tararuz et
rın~ ı:ıfilô.kı netı~e~ndc 8,g!t: ha• mtştlr. Çok m!kdarda bombalar a.ıı. 
ı;ar.:ır vukua gelmıştır. lnfılAktan h d f ö d k bol k .... 1 
ı 1 1 h 'k' ~ h' mı§ ve e e g z en ay ur c.n ... ~ 
ıu!'u e ge en ava tazyı ·ı mut 15 çok yangınlann devam ettiği tey!<! 

olmu.stur. Zayiat vardır. Relfast • d'lmı.,u 
tan. ac.el~ takviye kuvvetleri gön- e ~v &e~e meMup tayyareler ge 
denlmıŞtır. 

ln • l·zı 67 k. • a.k 1 1 ce §lmalt Fransa O.Zerinde taarruz 
gı ı er ışı y a ~ a.r • • 

d Şb ~ l rn.nd ·ı .. t kil keıınertnde bulunmuglardır. Boreba.-
ır. nıP. r a ı e mus n dımaıı aervlsine mensup 11 tayyare • 

İrlanda hudutları boyunca bUyUk ız dö emiştir 
bir faaliyet göze c;arp.:naktadır, m nm • 

Almanlann akmlan 

üotu cephesinde daram Londra, 6 (A.A) - Bir Alm•ı:n 

bomba ucağı yüksekten U<:mak flUı't'

tlyle Londra bölgesinde bir yere bom 
balar atmışür. 4 kişinin öld!lğü ve 10 
!tl§inin yaTalandığı zanneclllmektedlr. 

, p~ I -
Doğu cephesinde 3 ve 4 EylUl 

de hava sav:ujlarında ve uçaksa. 
Ynr batnry:ı.l.vı tarafından 182 dtiş 
ıuan uçağı dU§1.lrlllmilştlir. Bnek& 
5 uçak do.. :rcrdc tahrip eclilmi§ _ 
Ur. 

Dün gece Sovyetler Doğu Al 
ın:ınynsı Uz.erinde i:zac,: akınları 
yapmışlardır. Gelişi. güzel atılan 
bombalar halk arasında bazı ha • 
.S."\rlara ve maddi hasarlara sebep 
olmuştıır. Dilş."Dan bir uçak kay 
betmi§tir. Biz 14 uçak kaybettik. 

tKi KOL Bf RLEŞ'.r1 
Derlln, 5 (A.A.) - Stalingrad 

kesiminde batı şimal-den ge1en Al· 
man kıt.:ılnrmın batı cenubundan 
gelen .kıtalarla irtibat t~i.s ettik• 
leri askeri bir kaynaktan bildırili. 
yor. 

STOKHOUIDEN GEU~'TI'· 
TAI~SİLAT 

Stoltlıolm, G (A.A.) - Otl: 
Mare§AI Fon Bock kıtaluı dUn tı ~ •• 

oam Stalingrad §ehrin.in kalaba.!ık 

mahallelerine girmişlerdir. Bura1n 
sokak muharebeleri ~ıamı§tı. Bu 
suretle bu blıyUk çellk §ehrinin &kıbc
U taayytln etmış 6ayılabllir. StaUı•g. 
rad esasen bir htırabo halindedir. Al• 
man menbalanndan resmen blldfrlldl• 
ğine göre Sovyet mukavemeti elm'!t
den kınlml!ftır. 

Alman ke§if tayyarelerl oehrJ mQ • 
dat'aa edenlerin Vol.ganm §ark ııahUI· 
nı tutmağa çalıotıklarmı blldlrml~le.·. 
dlr, Stuknlar ve bomba tayyareleri 
tTenlcrl, ka!llelert ve vapurlan att'~ 
lerl altında bulundurmaktadırlar. B'r 
kaç gUndcnberj muharebeye bin Al -
man tayyaresi iştirak etmektedir. 
Şehre dalgalar halinde yapılan taa""' 
ruz muhtelit lstıkametıenımı devam 
etmekte ve bombalar SovyeUeriıı llt'n 
mUdataa hatıa.rmı teıkll eden tabya
lar topçu ve beton mevziler Uzerl.nc'! 
patlamaktadır, Kara kıtalan 26 tu • 
men olnrak tahmin edilmektedir. AJ• 

man U:ıtUnlUğU ezlcıd!r. Pe11enbe gU. 
nü StalingTad varo§larma ula§&n ilk 
Alman ıutaları garpten gelmekt.e 
idiler. Burada Sovyet mukavemeti p.-k 
kuvvetli sayılmaktaydı. Şimdı cenu~ 
tan gelen kıtalar Volga dinıeğinln u.. 
cunda en mühim iki mabaıle olal' 
Krasna, Ermolsk'e gjrmlş bulunuyor• 
lar. StaUngrad'a yapılan htıcum Sl• 
vaatopol taarruzu gibi takriben 25 
!,'Ün sUrmU,ştUr. l eylUlde Alman ~ 
taları Kere boğazmı geçerek Taman 
yanmada.s::nın ucunda Aııapayı f.1ga~ 

eden Romen ku\-vetlerlyle irtibat t• 
sıa ettikten sonra Katk&Ryanm ıar1ı 
kısmında hareka.tm daha .sür'atli bı~ 

tempo !le devam etmesi beklenebilir 
Dtln akga.m ilk Alman Romen ut

surıarı Novoroıılak'in garp ıaamma 

varmışlardır. Bu fehlrde fimdiden ~ 
kak muharebelcrln1n ba§ıamıo olma4ı 
muhtemeldir. Esasen Rualar Lff!hl?' n 
,şlmali garb1s1ne doğru yenf mevr.:~e~ 
çeklld!klerini ltiraf etmektedirler. G~ 
rüııll§e göre elde mevcut blltün Sov. 

Uır Kar.ı~niz :ahiUnde Novoro. 
s1sk oep!ıe&ine asker çıkarmağa. 
yeltenmektedirler. Burada Rus 
hava kuvvetleri Rus knra kuvvet_ 
!erini tesirli surette' desteklemek• 
tedir. Rtfalretlerinde 6 topçeker 
bulunan bir kaç Alınan istila sa
lnpury:ısı zarn.a:ımd a görUlmUg ve 
bun'nr "Sto!llilovi.k,. H.us pike 
bomba. u~aklarınnı tıı.3rruzuna uğ· 
ranuşlardı:r, Ru.s uçu.klm-ı: istila fi. 
lotillasrnı ve Knrayn ayak basmıa 
tlü~an kuvvetlerini bombardıman 
et.m!§ler ve mitralyöz ate§ine tut• 
nıuşlsrdrr. 4 Salapurya ve 2 top_ 
çeker bıııtın~tır. Rus harp ge
ınit.erl ismi söyJemniyen bir nehir 
için ya9ılan muhar~bey~ i~rfık 
umi~ler ve iler:emekte olan AI. 
man tank ve pi.vadesini boI?Wa.N.ı. 
man ederek { dUşnıari tankım !kul· 
lnnrlmaz /bir hnlc geti.rm.işlerdir •• 
1.500 Alman öldUrUlmU~ilr. 

Kıztlyrldız, Rus kuvvetlerinin 
mukavemet ettikleri Novorosisk, 
cephesinin bazı !kesimleırindc Al· 
mo.nlar.ın ~k faal oldultlarmı eöy• 
Jemelttedir. 

İki R\.15 mUfl"('zcs,j bir gece ta. 
arruzu esnasında saııilden bir ki. 
lometre mCtSafede bulu.nan b!r 
Şehri harp gemUerinin yardımı i· 
.lıe ,geri a~tır. 

Moskova, 5 ( .\,A.) -- Almanla· 
tın Don nehri eatı kıymnda kay
betlk!eri. ön~Jol mevzileri geri 
slımı.!t için Voronej cenubunda i• 
nadla uğraştıı!<ları cepheden ge
len bir telgrafta bildirihnektedir. 
Bu lk~S:mle-rde çarşamba ve per• 
şenbe günU ak§3.ma kadar ısavaş
lar durmadan devam etmiştir. A.• 
manlar Sovyet ileri hatlarına her 
l'aklaştıkça Rus kttalan 'bir ka~ı 
taarruza gt"Ç1nişler ve göğtis göğU
se çarpı~alardsn sonra ib\ınlan 
plliıki.irtmUıılerdir . • 

Mosko~·a, 5 (A.A.) - Sovyet 
tebJiği ~inde Stallngnıd'm doğu 
~imaJinde lhir Sovyet birliğinin Al• 
man m.ildnfaa hatranna gir<f.ği 

bı1dirilmektedir. lki gtlndenberi 
kanlı hücmnlıı.r yapmakta ve ağır 
kayzp!am uğramaktadrrlar. Tebll• 
{;in &inde ildve edildiğine göre, 
No~cı:'.kin lbatI şimP.lin<ie müda
faa hareketlerinde ibulunmuı;laı• 
dır. Moskova cephesinde Sov:ret pi· 
lotlan mU<tataa. hal'eketleri yap
mtŞlardir, Keza Mo'f'kova cephesin• 
de Sovyet pilotlan ~rdc takriben 
fiO \JÇak tahrip etmişJC"rdlr. 

Amerikada 
Ba sene· 200 bin 

makine yapılacak . 
N~ork, G (A..A.) - Amerika bNı 

rlye mtl.ate§&n Bard dem.i§tir kf: 

Almanlara göre 

BerUn, 6 (A.A.) - D.N.B. ajarı -
eınm askeı1 b1T kaynaktan haber ,,ı. 
dığına göre Alman hafit savlı§ uçslt. 
lan oUn İngilterenln doğu aahlllMe 
askeı1 önemde testslere kar§ı gtındUz 
hUcumlan yapmıglardır. Dem!ryo!u 
kesimleri, Folkeston ve Santgat ya
kınında birçok noktalar dn ba.aua uğ. 
ramıotır. Fazla olarak Santgat oehrl 
haval!sinde tam isabetle bombalt.r 
<!UııtüğU görülmUştür, 

Diin gece Alman savao uçaklan bU. 
yUk Brltanyanm cenup sahllinde bir 
çok ~lr!ere bombalar atmışlardır. 

---,..-<O---

Türk gazetecileri lngilterede 
bombardıman mıntakalarını 

geziyorlar 
Lonctra, 5 (A.A.) - Türk gazeteci. 

leri dUn lng'illz cephesi §ehlrlerj iSWI 
verilen !fehtrlerden ildmnı Polkestoc~ 
De Kanterburiyi ziyaret etmışlerd{r. 

Şark eahllinde 'ba§ka bir gehir de zl. 
yaret edlin:ıl§tir. Gazıetecller ilk d~u 
olarak hava müdafaa Aletlerinin ses -
lerinl i§itmi§lerdir. 

Türk gazetec1lertndenb1ri Brit&no. 
va ajansınm mUmessllino §Ulllan söy. 
leml§tir: 
"DU:mn:ı ıayyarclerlnln akmlann. 

da.n blrlne plht olmak isterdik. B • 
aureUe İngiliz mllletıziın geçirdiği ırr.. 
tlban )ıakkmda blr fikr ednm,1§ 01ı•1·. 

duk,,. 
Gazeteciler, Kanterburide bllytlk 

kUlaenin etrafındaki tahribatı görerek 
mUteeesir olmu§lar ıve içlerinden biri 
onun "bUttın inBanlığm müşterek mı. 
ram,, olduğun•ı ııöyle~tjr. Ba§ka bi.r 

gazeteci de ııunıan ııöylemf§tır: 
"Bu manzara bir vah§et tikrı telkin 

ediyor. Fakat btz öyle dU§iinüyoruz 
ki bu suretle hareket etmekle lngil;,z 
milletinin eğileceğinl sananlar pek lll 
danım§lardır.,, 

Ziyarctı:ller Folkeatonede bu muııa 
re be esnaamda Pa dö Kalenin bir sa.· 
hllinden diğerine at.ılml§ olan ilk mer. 
minin husule geUTdl~ haaarlan gör • 
.müşlerdfr. Duvr oatosunu, Frnnmz, 8!!.-

hllinl döven uzun menzilll toplan da 
gören gazeteclltt kayalıkların içine 
kazıımıa olan derl.ıı eığmaklara tnml;. 
lerd}r. Burada binlerce klfi hava te'IJ.. 
Ukes1De kar;ı konmmak lmkAnmı bu. 
lur. 

Vali muavinleri ve kayma. 
kam.lal' arasında tayinler 

Her to..ra:fta f.nhisa.r mnlla:rmm 
bulun:ıma.ma.Jtta olmasına gelince, 
'bu vfiltr:ı C'k!ıeriya beıtU'af edil • 
mesi elimizde olınayan selbepler _ 
den ileri gehnektcdir. Bunların 
birisi, oiSU~sal zorluğu, digeri de 
nakliyat i~dir. Umumiyetle inht· 
sar m:ı.llarmın i-,tihlii.ki artmak. 
ta<lır. Biz Mart ayı içinde fiyatla. 
ra Z2Jil ye.parken ist.üılAkin aza.la· 
cağım ta.hmin cdiyordult. Böyle 
ol:ın:ı.d:ı, bllaki:J azalacak yerde 
artmağa başla.dır, Diğer taraftan 
malfun olan sebeplerden dolayı 
hillıa..."98. ~ aybı.nnda fa;brlka.Ja. 1 S• p an ya l et kUVVetıerl §ehrin müdataa.ın iÇ'll 

topıanmaktadır. Gerilerde huaua kP 

k 
• • . talar Almanları Tuapse ve Sukum'a 

Amerika buradan on eene evvel bfr 
yılda yapablldltf makineleri bugUn 
birkaç giin. i!:inde yapabilmektedir, 
Amerl.ka endtl.atrial esuen bjf rekor 
tt!§kll eden 1941 e nazaran 1942 de çek 
daha fazla makine yapnuıtır,. Bu yıl 
içinde 1m&l olunacak makine he9'bı 
iki yUz 'bini ~çecekUr. 

Ankara, 6 (Vakrt mtıhablrlndep)
tzmır vali muavini Ekrem Yalçt: 

kaya Konya vali muav1nllğine, Mar. 
Jn&ris kaymakamı Fuad Yurddaş :'!:. 
nılr vali muavinl.lğine, Edremit kay. 
makamı Cenap Aksu Seyhan vali reu 
avln.Jlğine, Osmaniye kaymakamı Akit 
toca.n Kara vall muavlnligiııe, Kon;nı 
v&ij muavini İslA.m öztUrk Killa k~.y 

makamlığma, Kara vall muavini Şe
rit Eper Edremit kaymakamlığına, 

Beyh&n vali muavinı Rıza Tar.hım 
Marmaris kaymakamlığına, Teda.rlıt 

ve dağıtma umum mUdUrU Nlzam'!t
tln Tugaı: vekAlet .setcrberllk mUdUt'. 
lllğUne tayin edildiler. 

abınesındekl' doğru snlıill takip ederek giden yol 
Uzerinde durdurmak tçln manialv 

değişiklik 
in§& etmektedirler. 

Kafkasın ııuk kı.smmda yeDl bir 
Alman taarruzu Rusları Terekt.en MJ- Vilki Mı•ır kralına Razveltin 

• j 
rosnl ıstllmmetlnde daha çok çekti • me•a»nı verdi 
mek zorunda bil'akml§tır. But'adA Londra, 3 (A.A-) - Mısır krn~ 

Uçmayan bir mWeU naıııl bir(# 
beklec!JB'fnl eskiden f§IUr ,up~~ 
lerdJk, gördtlk, ınandık. crsyr. 
tan müdafaasının en esaslJ Dit 
rudur. J)llSl 

Şimdi uçan bir insanın kal 
zevkinden başka, yurt ın 

bl.rnz daha hazırlanmıo oım~ 
A'i nıh hatilllği dolduruyor. 

Uçan bir TUrkiyenın çeJdrdt 
teııkU edecek genç pilot ve Jll 
disler artık her vazltelerlni ~ 
gözönünde tutarak yapacaltl"' 

Y~llköy 2'1 Ağnıtot1 1 
O. tnlJnU 

eıte bombardı 
edlldi 

(Baş hr.ıf 1 ~r 
.. 

çaklarmda.n müt€Şekkil ' 
yapm~lardır. Uçaklar ev\:-e~ır 
fi.şckleri ve sonra da infılv 
balan atmışlardır. Buda'~ 
varoş!arm.3. tam ı 17 botntJŞ 
:miiştür. Bu hava akmUJ.8 
eden dü~n uçakle.rınlJl.ıit 
30 ila 40 tahmin ediimelrtC-

l'IKILA..."' K1Li.Sf: 

BUd&p~te, 6(A .A.) - lJll 
Budapeştede ikl aaat suren rlJ 
tehlikesi ışareti verjlmiııt1r. Bil 
neşredilen b!.r resmt tebliğde--"' 
maldeıı gelen düşman uçskl~" 
car toprakları Uzeriiıde uı:~ 
Macaristan havallıılne ve 11 

mcrkezı cjvanna birkaç bOtıılıl 
ları tanrih ediliyor. Dü:ın&ll ,~ 
clloriııln nişan aldıklan Uk 
den biri Budapeştedekl V 
klllse~dir. Bu yenı kWse !Jlf 
ile tahrip ed1lmi§t.1r. Yalntl ~n 
haç bulunan can kule91 oıow 
kalmı~tır. Klşpcste bombal"'r 
hasarlar verml§ttr. Bir kaÇ 
vı zarar görmtl§tür. 

Başvekıl 
( n,,~ tarafı 1 in,.. 

Halkm alkı§lan aramnda ·""' 
rek halkevlne giden ba§Ve~· 
burtlularm bu heyecanlı l1tJ 
hUrlerine halkeviDJn balkoııılS' 
§Ckkür etmek suretiyle JJS &il 
bulunmu§lardır. Burada k-,il 
det iatirabattan ve halkevı.11-_J 
masdan .sonra yine halkm çor~ 
zabUrlerı arasmda Bayburttıı' 
mışlardır. 

Saat ıı,ao da bB§vekiUıni' ı 
haneye gelml§lerdir. sur-dl 
kıta naker, mekteplller ve ~ 
fmdruı kar,şı!an.mı§lıırdır. Ji tJI 
bir mUddet istirahatten ve_~tf 
meğinf burada yedikten iP" . 

16 de halkm tezabUrleri 
Trabzona hareket etml§Jerdl"· 

' TRABZO?lı'"DA fJ'A 
Trabzon, 6 (A.A) - Vll fi 

dudunda valj, belediye relll _A/} 
ba§kanı ve mebuslar ta~~ 
tlk:.&l edilen baovekll şuıcrtl,, 
ıu ve &ayın eııteri diin saat ı 
rlmize gelml.şlerdlr. 

Baoveklllmlz oehlr c1Jl1D*~ 
ve a.skeı1 erkAn bir :ıata ~ 
mektepliler ve caddeleri dol 
lerce Trabzonlu taratmc:UJI 
lerle ltarııııanmı§ Te halktJI 
arasında bir mtlddet yaf$ 
halk ile tcmaa ettikten ıoJI~ 
lerine talı8ls edl!en k61J<e 

ıımız her taraf ta tem randıman_ 
la işleyemedi Bu yüzden, bazt 
mınta:kalardo.ki mağmulat stokla
mnız, eridi, bu vaziyet ikarşısm_ 
da fabrikala.:rdan tam nı.ndımn.n 

nimak ve .istihsalin a.rtnmnk i 
çin ce:ıslı tetbirler aldık. Bu tet= 
b.rler verlm.ld olacaktır. Ancak 
aklığ:nm te'tbirlerhı tam!lmen tat• 
bik .ro!lıasma girehilınesi lldifi za.. 
man .istecliğ:i için bir mUddet daha 
bu Slknıtrlan ç.~'knreğe ~burka 

lngilizlere göre mihver ta. 
raftarlığına tesir etmiyecck 

Bir tayin muharebeler büyük blr otddetle d~ Fanık dün RuzvelUn §alısl mUmeaııı. Norveçte idama ıııı& 
1.ondra, 5 (.A.A.). - Tnymls y-0. vam etmekte ve Ruslar düşmanlar; U Vendel Vllki,yt kabul etm~tır. v~. 

zıyor: nın ileri hareketini geciktirmek mal:. del Vllk1 ıcraa Ruzveltin bir me.sa.Jmı .AnkaTa, G (Val<ıt muhabirinden)- edilenler rl. 
Suner'fn mihv,er diklntörlcrinc sadlyle mevzlı mablyelte mukabU ta• takdim etmlftır. Heaap mütehaası.slanndan Cevat Adı Sloklıolm, 5 (.A.A.) """':' ~ 

acağız.,, knrşı scrnpntisi \)lduşu ve onların arruzlar yapmaktadırlar. g1lıı umuıml murakabe heyetı .Azalı. hildirilCliğlnc göre, üç I"O 
(..,AY VE KAID'EDEN ALINAN muznffer olacaklanna. ir:nnilığı dolı Sovyet tebllğlnde Bozdok bölgesi-ı.. Franıada kütle halinde ğma tayin edlldL çi' bu snbnlı Oslo hıısust 1ıl 

İNHİSAR ın:SMt nı Jscde onun ınledilme!!l mlhverln de muharebeler cereyan ettttı kaydeo sürülen yahudiler ııırnfından ölüme mnhkog:14 
lsp:ınyalla srya.~i muvafrnkiyel~i7.- dllmekte uıe de bu maıfa.t ııs gllndeıı. Vatfnıgtoa, 6 (A.A.) _ Hariciye Romanyaya atılan )erdir. Bunlar mııhtcUf r' 

Ankara, 5, (Vakit muhabirin· lilere ıığrndı~ı manasına gelme '7, bert zapted!lmlıı ve !Jlmdi §tlpbeıı:z nazır muavinl Ve.la Fra.neadakl yahu. patlayıcı !işeler lıırınd.a yapılan suikasııe 
en) - Kahve ve çsyd'sn alma. Dtınunlıı iberabdr İspanyanın geride bil'akılml§tır. di mllltecllerin k11Ue halinde .uroı • etmişlerdir •. 

cıdc fobi.sar resmı·n.in te..&..:t1• hak. ~enerlnden hiç biri rncmlc.kelini vtst HABERLERtXE GÖRE Hükreş. 5 .A.A.J - Harbiye ne.. ========:=:::::;;?.""'" ovı ·• • , ~ • " mesine ka11ı en yülteek makamlıu 
h,n..ı-• ..... "-ramame v-'·ı'Jler h""'e- harbe sürüklemek istememektedir. v·.,· 5 (A A ) Alınan en -ınreti bir tebliğ neşrederek, dü-ş .. u.;;wı..ı ı.ıw en -J ı.,ı: • · · - nezdinde en §lddetli te,ebbüslerde bol. 
tince tastik ıedilmi.~tir. Bu :k'U"ar. Ne olursa olsun Londra tela .hakim son haberlere göre, Alman zırhlı ıunulmtı§ olduğuna dair Valdmana tı•r mnn uçaklannın tRRrnızlnn esn::ı-
ııameyc göre, ı Hazinın 1942 ta. olan kanaat fspanyol si\'asctinin birlikleri Stalingradın cenup batı k sinda imllnndıkl;ın :reni bir ı;illilrn 
"t.f d fi kil ) ~ 'if '·' b' • me tup gönderdfğtnl blldlrmio Te ~- 1_ l dh' l' d l h JJ r.u n en itibaren her nevi kahve- m slc ole ueıı madn ... n ıncsın- drş mahallelerine girmişlcırdlr. • ç. .... rşı c ır ı avranınn arını n ,r 

ııin !kilosundan asgari 300 ve a1.a- de yapıl:ın de~işikli'k ile isb:ıt ediJ .. Burad:ı dün :ıkşamdanb&ri şiddet_ Graa Şpe subaylarından tnn is-IP.meklerlir, Mevzuu bahis o • 
mi 500 't'!e he!' nevi ~yın kilo~ın. miş olduğu merkeziııdcdLr. Bu yol. J,i sokak rnµhareheleri oluyor. biri yakalandı ı ı::ın yeni silah bir şişcrlir. nıı ııiş"• 
dan 29 Şifbe.t 1943 tarihine ka.- da ynpılactılk herhangi fazla hlr ' Her an dGl;mesi beklenen StaHn• Rio, S (.A.A.) - Polis. t!Skl Ci: af nin içinde esası fosfor olnn \C ça -
1ar a.i'grui !500 ve 1 Mart 1943 ta. gö~eri sempstile karşılanacaktır. grada yapılan nktnlara binden Spec zırhlısı sUbaylıınndnn olup huk nteş nl:ın bir m:ıddc buhınmnk· 
rihinden itib!lrcn 750 ve a.zamt Birleşik Amcrfknı'la bn suretle hare- fazla Alınan u~afı iı:ıti.rAk '!tmi~· ArJnntfd<.'-:.I Cordobn l<>ı>lanma kam tadır. Bu şişelerin tıpnlnrı çılı:ır '
ıt\\)C ~ i.Dhi9ar resmi alınmB. ı kel edecokUr. Tarafşıı J.nlmalt İs •

1 
tir • ımıdan kaç:ın Almıın makine su •

1
. ınndnn gömülmeleri ta e edil • 

.,. hbn! ~.. . nnrı.,-.. için en m:ılru' sfvıuettir. Môt'!kol"a: 5. (A.A.) - Alman- 1 bayı Vn"IM!r Hahn':ı :pblam~hr. mektedir. 

izzet Molla'dan 

Kıl sari reb.J hakda 
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~~~: iia-:1 #1 :o,,: tJ :ı :11,ı! %mkii l9<miP ·~~~~ 
t&hın:·ıa < ~aştara/ı 1 inci sau!atld ı 
lltıı lraa lllüııklJdir, Örfi lifarc ili nı 
1'~ ds bıraktığı te lr, efkflrı 
~'-IVtkj~ Yaratbğı akisler lran 
11~1!1'? ha'lıl olan hele<"anı 
'ttl. .;.. atın SÖ'.ı; soylemeğ~ icbnr 
li'ree.~ Ba&vckili 1ranın hnrbe 
tet.ı. ~kkmdakj ~ayiaları hay 
l'tlle ~IMJığını sö~·lcıll. Bu su. 
(lltQdl :Esa harp cl:§ı kal~cağı bil_ 
.Sa ~~h sen lrnnın Kafkı\Syı.ı.· 
tııq 1cu e bozulduğu takdirde, Al. 
ı._,. \'\'etlerine ka~ı bllylık mu_ 
''-~l göstereceğini tS.'S;\\ \'Ur 
l11t. y~ ~~. h~yale .kapıhnak o· 
lıi bazını bır ıshla kal'!lısmda bel. 
'" Cibi ~lıJar, geçen senr oldu_ 
döhsiir~itkıwemet etmek isterler, 
tllste er. helkj ele kahramanlık 
b111r :;rı müstesna :>ahmlar zu· 
~~r. ~akat büyük ornınizc 
ti dtJ r öntlnde tran mukıl\ eme 
llteit :. bir hldise tas:ıV\-uı· et. 

İtaıı ihnkın d~ğlldir. 
@ihi, lr da \'aziyet böyle olduğu 
~ ~da da bir faaliyet gö7.C 
1'iııri :.tadır, nir yaıı<lan Jraktıı 
tttl 4lota tp:ıı;aya yapılan ~uikmıt. 
"İlıo~tir Yr 25 münewer t~ddf c
~!:ıes· • Raşit AJi GeylilnJ hl . 
u,~en sonra bu defa üz.erinde 

'- ı icap eden bir noktadır, 
bet ..::ı bir allnıet tellkki etmek, 
''~ fazhı. ''ehme kapılmak 

fili~~ İrak Naibine gönder. 
)'~• 'l&J, İngllt4renln eon '':'17.İ· 
"~~olaYJAUe haks. ne kadar 
Git ı lY~t \"erdiğini gö!"itennckte. 
'it ·~ıı~reye d~tlığı mUtead 
~ ~ ~erle iı1bat etmiş olan (. 
--~~'bi, ~ne lngilterenln dostu, 
"'l'-hıitt· taJ"attan olan Emir Ah. 
ledlr zıyaret \"e<sile<Jilc seyahat_ 
'ltiJ~t~u seyahatin Ort.ıı,arltın 
1t oıcı :_!Je sıkı bir surette alaka· 
ta bta 1161111da ı1Uplıe yd'ı<tor. Bilh:ı!i 
~ ~likelı zrunanılıı Amp bir. 
~ leım f~ tngilterentn ne 
Jı. • tılYl'et sarfedC(':eğinde !'.IÜP 
tıo1f:kttır. İrakm, Şarki th-dlln'ün 
tites

2 
"'!r harekette kiUd tl\'1 ,,._ 

0 go~eklıerj muhakkaktır. 'lcett l't&t:ırkta emniyeti tesi!5 1,;in 
1\ »o f.etblrlerden s~ bir 'ftÜ· 

'-bitct~tlt ~arelere ba~\'Untlmıun 
~· li':a.kat bütün bunlsnn ta. 
llİJl n.,. ~ebilme.si İçin İngiltcTe r 

ı\tita"'rta~ta ku\'\'et'li olması 
lt ei1tl', 

t. ~etli ohnedığı gün Ortaşark 
ı,1' ~glh \'Rzifesi g~recek o
~~ l'ap birHtf m~elesl, harp 
'el' t~lteresinin Arap politi. 
in\: a~ı t<"Zadlan yUziioden a. 
~~bir kuvvet olabilir. Bu~ün 
ı,_~ rl<tnkf he~blar kuvvetli bir 

Üit, •ere göre ytlrUtfil!1'ekte-

"---...SADRI ERTEM 

Sahte mübadil 
:noıarı meselesi 

la Dileme, temyız;n 
•ıaaa kararına 

&Jda 
.._'.ıs a b 
t;""' taıı . t e m ü lı a d i 1 bono-
11treıc ti.tn etmek, satmak, sürmcl,, 
"'-~ kullanmak gibi saçlardı;:ı 
'-llb·ı "· Olanların muhakemesi h 
ıı .. •ki ilde )' ncı aijır ceza malıkeme-
~lıq 8l>•lın1, Nihat O:t.koyuncu 
~lt .:ııeye, Hilsnü Alkın yim.l 
ltı &t eye ve diğer maznu'll:ır du 
tltrtce~eden haşlayarak muhteUf 

l>0g)' l'de mahktı medllmişlerd.i 
~ _llt~kSt!kiz ay kadar evvel tem· 
.~e c eıtnesine gönderilmiş, n·· 
'-' I~ ı:~•lar derece derece iki se 
~ tlı buCltk sene ırasında ol · 
~ lı.bd~: indirilmiş, bundan baş 
ti 'de d •dir, Ethem. J.rşak al el"' 
~le ~lil ve şahit bulunmadıl!ı 

~ l>11tı ._:rar esa~dan bozulmuş:u 
1e ~esı11d ah ikinci aRır ceza mah· 
~ ~l'iıiıı ~ Yapılan <'else sonunı::ı 

'dibnı ~ınıa sebeplrrine itti -
~ •dil 1• son vaziyete ~re talı• 
b lllıı ın:n cezayı doldurmuş ol:lıı 
~':'ltılın "'kuf suç}ı1lar da serbcsı 

1 "'lllıaıı ••lardır. 
~ı1111eıne, trıiiddelumuminin mtı· 

"ele b serrlctmesl için 1 teşrıni 
ıra kılmıştır. 

"1e11111e tlrenl 
fı-_' ''lllt l!lrklr, İkdam ve Son 
~ ~b.~~teleri makine tefi 
)\~ ı: ildız ile Topka.pıdaki 
lJ~ ~e Bağt sahibi Bay 
t ... lltt >4~zalının fi kızı Bayan 
!~l'i, dil ~lmm evlenme tö 
~ ()rı.~ &az~ ak§:un Yeni Yolcu 
J;,11 "hiiy ·~~nda şehrin tanın. 

clottt :: erı, ~azeteciler, ya. 
'il&. t>U Çok ~banın hıı.zn- bu· 

"'1! ~ 3amır.ıi 'bir aile top. 
kutıanmJttr. 

ZEYTiN YAGININ iHRACINA .~ş!anbuıda _seçim Mıs1rdaki tahtarevalli ! 
'MU"SAAOE EOı'LOı• hazır,ıgı Aj&nsıar.Mısıreephe. .. inde&ru. 

Z ey t in y ağı, Piıineyağı, 
T!ftlk, Palamut, ve Palamut lrilli· 
usı, Pamuk doküntU~u. kUçUk baş 
lıaY''an derileri, Keten, kendir, 
lııış;luuı, Ay!/içeği, Susam, Yerfı.stı. 

Y eıilköy çocukları kurtarma 
yurdu geniıletiliyor 

ğı tohum'an ve Soya Fuulyet!inin' 
serbest dövizle de ihracma mUsnn 
de edileceği dün şehrimizdeki ala: 
kadarlara bildirihoi~tfr • 

ınelin son hücumunun <la tavsadı· 
Bu devre aza aayıaı ğmı \'e yalnız hnvalardn ~iddetıı 

eıkiıinden fazla olacak çarpı,mslar olduğunu bildiriyor. 
Vilaset umı.:m meclisine A.ııi Jar. 

seçimi hP.zı:rhkb.nna C.-:vam edil - O b&lde bursdn yeni bir hlieunı 
mt>.ktedl:r. lntlht\p deft~rkri sa· hazırlığı \'ar demektir. ÇUnkU ha 
Ir günü aç~ıı.:k, ha.zrrl3lUUl cet • va sava.,ıannm silldetlenme:.I bu: 
vel~r paza.rtee.l gUnü daimi encU_ nu gösterir. Es'kiden atlılann ynp. 

Rumeli kavagwında halk mene verilecektir. tığı keşifler, §imdi uçaklara liil< 
Şt>hrin kazalara göre, nUfus k-nmi,tir, Fakat kcı,if uça.klan n· 

okulu yaptırılıyor miktannı göeteııcn istnti!!tik u· raıımdaki ~arp~a!ar bu kadar sil 
Boğazlçlnin Rumellkavağı eemUnln mum mUdürlUkten istentrliştir. . rekli olmaz. 

Yt-filltöydeki çacuıklan kurtar. eıı büyük bir lhtJyacı da okuldur. T1J Bu istatistikle Aza mikdarı tayin lkl taraf da kendi gerlJe.rlnclcn 
nıa .:vurdu b:nasınm .. eni•letilme. ihtiyacı gidermek ••--re "" 11k d'I ktl t o .. ......., nume ava. t: ı ece r. I aze ku\-Vet aldığı ve hareket üs 
Eine karar verilmiı: ve gemen tı halkı ,pır okul tnpmna kare vc:r- Yl"ni devrede umum nıeclis A.z8 forine mllhimmat yığdığı, t~in, hu~ 
llazırlıkb.ra be61anmıştır. Orta ınf§ler ve faaliyete geçml§lerdir, Okul Jnrırım say!l91 tahmin edildiğine lann topJ:ınrp blrikmec;ini uc:.aklıtr 
I·öyde aı:Ik lı.ava okulunun açılına· Içln Jcı'\-eç, tuğla, ve mUtcterrlk mr.. göre, ~ndcn 12.13 kadar faz" önlemeye ~!ışıyor, Afmanfa.t', ~·al· 
m §imdilik geri bırakılmıştır. Bu 1 zeme tamamlle bu k5y halkından tıı. Ja olacaktır. nız "Libya,, da dUpnıuı bM·a nicy 
vkul gelecek yII teeis edilecektir. 1 mln edllmlıtlr. Okul tedrl.ş yılba§ınn danlarına yakın bulunmanın n'c 

1 

kadar ikmal edllecektir. FIAlnları-n tefıı·ş·ı , demek olduğuu anlıyorlar. ÇOnkU, 
~letile~k olan "Yt>şilköy .. Rusya, mttstdlla. bfttiln ötel<i' cep. 

ç:>eultları kurtarma yurdunda tet Univerıite kampı bugün beltorde kendileri dil,mana yakın 
itikJerdıe bulunmak üzere belediye ıona t;riyor Ağuıtoıtı.r"ı8 fırın kapatıldı "'e dü~ onlara uzaktır. 
rei9i muavini Rifat ~al dün Ağustos ayı içllıde iehrim!zin BiT İngiliz bçmba uçağı Ahnan 
Ye~ilköye gitmi~ir. Btı yıl bura. Ünivcn9ite talebesinin bir bl:· fır.ll'llarmda 500 e yaltın teftiş ya. l 'Ay& ''arabihnek için bütün Fran· 
ya geçen yrllara nar.ıran dıı.lıa çuk :ı.ydanherl devam eden asket". pı~ttr. Bu teftişlerden noksan_ sııyı, Be!ı:ika1 Holandayı, hatta ha. 
fazla ta1ebe alınacak ve kadro ge L"k ka.mpl:ın, bugün sona erecek lan görillen fmnlara muhtelif ce- zan Pokıaya ve Çe1rns1o\-nkya.l'ı 
ni§letil~ektlr. tcap eden tahl!isat lir. Bu devr.eye Lstirak edC'll taıÇ zaJıeJ' veri.kmiıı, ayrıca 18 firııı ka. haftan başa geçmek 7orund:ı oldu 
umum meclisten istenecektir. Ted_ beler lttısusi bi.r vapurla Pendik. patılnuştır. ğu halde, gamalı uçaklar Man5 
ris işlerini deruhte edeeek müte • ten !stanbula gelecekle"rdir. Kam ÖnUmiizdekl ay teftişlee <l:ıha •uyılanad:m kalkarak, on daktkaifa 
lıcuısis dokdor ve ôğretmenle~..;rc. ı:a iıtirak eden talcı'beler merMin:. SJkı bir programla devam edile_ tngiltereye varıyorlar, 
nı kadroJı:?. alınacaktır. ' . le Ta.kslmckki Abideye biır çelenk c~ir. Ltbysda iş b6yle değil, Ol'flda 

~ !koyacaklardır. - mesafe denkliği var. Almanlnr 

Altın fiyatları 

DUn bir e.!tınm fiyatı 33 lira 20 
X1Jruş, kU'Qe altının bir ~-n fi
yatı ise 460 kuruştu. 

8ugunkü radyo 1 

-o--' Petrol fiti tevziatı Akdenizden, İn~llİ7.1er de hem Ak 
Ortaolrullara 3075 talebe ~lediye iktisad mUdürlilğü ta· deMı. Mnı kızıl dt'niz Ja,rılarınclnn 

yazıldı rafrnclan, önUmUz.deki aya mahsus yamm1 gönnektedirlcr. 
petrol fi31cıin:in teniine ibaşlan Hangisinin lm\'\'Pli •labn çok 

Orta tedrisat mUessescleriııin 
yeni talebe kaydlııe devanı edil 
mt-ktedir. • • -

Bir haftndanberı b&Qlaya.n ya
zılma işinde çehrimiz nrta tedrisat 
müesseselerine 3075 t1llebe iltay • 
dediimiştir. 

mıgtır. MUdUrlUk, önce böl.ge ia.ş~ tnrT Bilmiyoruz. Fakat burada n1e-
mildtırlilğilnthı Uç aydan Uç aya !afe, Almanlardan tlyade Anglo. 
tertip ettiği eseslar üzerir.den fiş ~nksonlam dnba ıı~·ğmı gib\ görli 
tevziatı yapmaktadrr. nUyor. 

Nitekim. bttytik bir kumandan 
olduğuna ~phe olmnyaıı Rommel, 
•hırla hanrlanıp \-Urduitu halile, 

l<ıır keredir, muyaffak olamadı .. 
~frndj hiç 5üphcsiz Almanlar ('rob· 
ruk) la, (Marsl\matruh) dan beı.. 
k-oiyorl:ır, İnı;füz bomba Ufakları 
r.ın ardı arn-;ı kesilmeyen 'laldırı .. : 
lnrı ela bu hedefler lİ"-tlhtcle top 
l•ım 1nlandır. 

Dlln bir kazanç, lırnıde bU\il, 
1.jr kn:ınç :\~'ilan Tolıruk, J~thi. 
bııg'.in belalı, bir h:tl alı'lı, Klmlıi 
lir, ya.nmn harp tarihi belki de 
Tolıruf,rurı bırakılı~ını "Tm,·a., nnı 
taJıta atmn ben7.er llir hile s<'· 
zildi!inı söyleyecekti'r . ' 

ı;ukat h.İ'r gllncle eJli altını, u 
rağm düşmes•ne maı ol:ın bü)iık 
lua n Sa\ :ıslnrı, ~ alnız "'erilcrin dv 
~ ·ı . ,,,. 
gu. mesı, tnl ret ite de b.ah e'lilo 
mt'"..ı:, GoıiinUse söre Mısır c.~pl:eı.in 
de yeni bir lıü<'um bq!ayııca';ctır .. 
Al'llnnbr basladılar Ye durdular •• 
l\lnyın tsrl~1arına dokuz on kilomet 
re girdikten sonra birdenbirP ta\ 
~uyan 5:ı.ldırı5, man:.'4ız olma~sn ~e
rek. 

Sjyasi puslalarm rok du\-,~llhı 
b~r incelik peydahladığı gü;lerde 
Y•'I.. '.B'r tarafın h.erl1angi bir yerde 
uzı:ık sltrsıJması, <'lürı.yada pek 
dl·rın teslrler bırakıyor Ra'lftn ih 
fan:ıli ytiıı:de sekseni· geçmeye~ 
lmmlelere glricmJek tehlikelidir •• 
~fısrrila Afmnnl:ır bu yan11!l1t~ı 
.. f,. sık yaptılar. ~idılct\nl arttırdı 
iı söyleonen hava bomhardmıımıu: 
n, eğer ikmal :ınbarJannı yedek 
liı1lerinı hırpaladi5e, İngiliıİ<'r hü. 
cum fırsatmı kıttınruulıır. 1-'akm 
~~ ?':1da da kh•nmetJn koptuğan1; 
ışıtırız. Mı,.rrda bir tn~iliz zaferi 
İı.;pnnya ve imparatorluk lı"'rnnsa· 
'-mda derin ralkanmalar ~cnk 
fır. 

HAK.Ki SUHA GEZGiN 8,SO Program 8,32 marşlar pi, 8,40 
ajana haberlert 8,815 • 9,80 Uvertllr 
ve m&!'§lar Pl 12,30 Program 12,33 
Kan§ık program P!. 12,415 ajanı 13 
aaz eaerle.rl ve şarkılar 13,80 • H.~o 

Radyo ıalon orkeatraeı. 18,00 Prog. 
ram 18,03 radyo dana orkeatraaı .8, 
45 şarkılar 19,00 konU§ma 19,115 tOr. 
kUJer 19,80 Haberler 19,46 eerbeıt 10 
dakika 19,155 fuıl heyeti 20,115 kon11ş 
ma (derdleşme saati) 20,30 mUz;k 
21,00 konuşma (evin 11aaU) 21,115 'fB· 
rışık makamlardan §adrnar 21,liO 1s. 
tan bul at yarı§larmın net;jcelerl 22 ()(• 
genç beatekArlar 1erialnden: FeriC: 

İlk oıltullaTda Mı.ydı kabul işine 
1 Tqrinivdvclc!en it.ı'ba~n bagl~ 
naea.ktir, -

Bakkallaı: temennilerini 
bildirdiler CS_E .. Jd.B.==j 

l_26_yı_t e_v_ve_ık_ı _v __ •k_ı•_I 
6 Eyl111 918 

Faıta kıyam 
Faata Fransız a9keli ile erbabı 

H!lmı 22,ao haberler 22.~ kapanı,. 

Yılda kazancmm bir liramı• kim. 
ııeetz yurd çocuklanna ayıran truıan, 

memleket; borçlarmdan birini dat-a 
ödemi' olur. 

Ço~uk Esirgeme Korumu genel 
llerkest 

Mıntıka ticaret mtidürlllğtlnde 
dfuı blt' toplantı yapılmıştrr. Top 
lantı-0.a bakkallar cemiyeti mü • 
meısiUeri de hazrr bulunmuıatur .. 
Bakkml:ır, mıntaka ticaret mUdil· 
rUne munt~lif temcnn:teri üzerin 
de imbat vermicılerdir. -

Şubeye davet 
Emlnöni1 yerli As. ı. dm: _ 
1 - Emin6n8 yeril R5, ş. de ka. 

yıllı levazım ve muhabere sınıfları• 
na mensup :v:k. subayların 8 eyl'>I 
l(ilnil şübeye mOracaatlan. 

2 - Yd. sınıf 8.ml memuru Yah
ya Nüzhet oAhı. Abbas Reeai 
(35489) ile yd. p, T#m. Abdullah 
(49441) fn acele .şiibeye ~eımelerl. 

Ya~an:-- ZEKi MESUT ALSAN 
Din işlerinde ötekilerine rehberlik etmek vazifesini Üzerlerine olan 

hocalar ile papeıslar,' hayatları itibariyle, birbirleri ile mukayese edilince, 
papasların meslek . haysiyetini daha iyi korudukları Mustafanın gözünden 
kaçmıyordu.. Papas kıyafeti, yalnız kiliseler etrafında görüldüğü, ve baş
ka yerlerde onc: pek nadir olarak tesadüf edildiği halde hoca kıyafetinf' 
carııda, pazarda, kahvede, it yerlerinde, hülasa, her tarafta rastfanıyo•· 
du .• Hele sarık çok iptizale uğramııh .. O artık, din rehberliğinin ~r a15· 
meti olmaktan çıkmıı, dini riyakôrlığın bir ni;anesi halin• girmiıti .. Onv, 
hemen her istiyen baıına ıarabiliyordu .. 

Mustafa, incir bahçesinde bulunduğu zaman komıu Mestan ağanın, 
oğlunu, askerlikten kurtarmak için, Aydına medreseye ganderdiğini iıit· 
miı ve ıaımııtı .. Demek ki ıartk askerlikten kaçmaya da yarayordu.. Es
kiden, maarif mektepleri yok iken, medrese belki de·bir mektep sayıla· 
bilirdi .. Fakat ılmdi medrese artık dine hizmet eden değil, dini istismar 
ederek cemiyetin zararına çalııan bir müessese idi. Medreselerde oku· 
yanlann jl)ğu, ya asker1ikten kurtulmayı, veyahut sarığı baıına d~aya· 
rak, köylülerin sırtından geçinmeği baılıca gaye tanıyorlardı •• 

Aydında memurlar arasında rüıvetçiliği ile en çok ıöhret kazanan 
adam kadı idi. Bu kadı'nın para mukabilinde haklıyı haksız, haksızı ha~ı. 
gösterdiğini bilmeyen yoktu.. Bir kadı ki, baıındaki kocaman sarığı, ve 
sırtındaki cübbesi ile, ıeriaf hüküm4erini tatbik etmeğe memur bulunu· 
yordu.. Hem Allah, hem de devlet namına adaleti yerine g~rmelde mü· 
kellefti .. Haydi, devlet nizamı bozuk olduğu için, ondan korkmasın da. 
ke.,fi hareket etsin .. Fakat Allahtan da korkınayor mu idi?.. Korkmadığı 
belii idi ki, zclıme yardım ediyor, ma'suma zulum yapıyordu.. Bu nasıl 
bir rr.üslüman, ve nasıl bir kadı idi?.. • 

Buna Muıtafa bir türlü akıf erdiremiyordu ... 
• • * 

Mustafa bir de müslOmanlarda kadınlara verilen mevfcf bahsinde 
ıüphe ve tereddüde düıüyordu. Diğer cemaatlerde kadın kudretine gaıe 
her yaıta erkeğin ortağı ve yardımcısı olduğu halde müdümanlarda mu 
ayyen bir yaııon sonra eve kapatılarak içtimai hayattan uzalclaıtırılıyor· 
du .. fakat bu ~opanma hususunda da kasaba ile kay arasında ayni te· 
'i:kki hüküm s:irmüyordu.. Hayatın icap ve zaruretleri, köyde, dini telôk 
kilere galebe çalarak, kadın, tesettür cağına geldikten sonra da ıehirde· 
ki gibi evine İ<apanıp bütün erkeklerden kaçamıyordu .. Tarlada çalışmak. 
mahsulünü pazarda satmak, aile ekonomisinde erkeğine yardım etmek 
ıo:arureti onun yüzünü bile büsbütün kapatmasına môni oluyordu .. KC>yde , 
tehirlerde olduğu gibi, tesettür yoktu .. Şu halde ıehirliler mi daha ziyac!e 
müslüman idiı.r de. dinin emrine. köylülerden faı:ta ıiayet ~ardı1. 

Futbol mevsimi 
kiya.m arasmds ıiddctli mubare_ 
beler vukubu1mu~tur. -

PAZAR l'uaJ1ell s -> 
:ıııı: 
er -

8 Eyltll 

Şalıaa: u 
Hızır: lta 

7 Eyl61 

füan:!I 
Rıar:U6 

Fenerbahçe stadında bugün 
büyük merasimle açıhyor 

Vallltler " ... u l!:&aD.I 

Gltnet 1.11 10.51 

\1 aaah ııı:aı.aı 

l.IO 10.541 

İdman. maçlanmn &kablnde ka ·ı ıırogramla ve sahada bulunan bU· 
panan futbol mevsimi Uç aylık bir yüklerimizden birinin uğurlu ay11 
tntil devresi geçirdikten sonra bu iile ~çılaC"...ktır. 

Ofle u.u U7 

tkındı U.IO 9.H 

Alqam 18.M U.00 
Yat.ı I0.00 1.11 

1m8M ua 1.11 

U.lJ 

1M9 

ıa.as 

ıo.oı 

l,'1 

1.87 

t.H 
11.00 

118 

9.14 . 

gün mtta8imle açılıyor. 
Her sene .büyük bir zevkle sey· 

redilen futbol oyunu. ~raltlrları 
taT&fındıı.n hey~canla beklenmeJ< • 
tedir. Bu sene de her sene olduğu 
gibi futbol mevsimi latanbul fut _ 
bol ajanının hazrrladığı güzel b~r 

Buna inanmak do güctO.. Kadınların erkeklerden kac;ması, eğer ahlakın 
muhafazası bakımından bir zaruret idiyse, bu bakımdan ıehir ile köy 
arasında bDyük bir fark da g6rülmDyordu •• Hatta aksine olarak ahlc!ikırı, 
foesettüre lehirler kadar riayet etmeyen köylerde daha saf olduğu iddia 
edilebilirdi .. 

Dinin böyle bir mantıksızlığa, tezada alet olabileceğini düıünmek, 
her halde ona •arıı beslenen imanda sarsıntılar vOcude getirebilirdi .. 

Şehirde bile kadınlar, ramazan aylarında camilere gidiyorlar, ıte 
ayn guruplar halinde, bir hafızı veya bir vaızı dinliyorlardı.. Vaız eden 
hoca, hiç günuhı hatırına getirmiyerek bu kadınların yüzlerini pek ôlô 
5eyrediyor, ve cnlara hikôyeler ile karıtık, vaızlar veriyordu .. Bu hikôfe· 
ler orasında hayl' tuzlu biberli olanları ve cinsi münaseberlere temcıs 
edenleri bile olurdu .. Hoca için bu bir günah teıkil etmezdi. Günah ol~-
1111, kadının, dükkanında, atelyesinde kocasına yardım etmesi idi .. 

Kadıların ve bu çeflt vaızların birçoğu acalp bir TOrkc;e ile konu
ıurlardı.. Bunlar her hal8e Mustafanın bildiği Türklerden değildi.. Rüı· 
vetçi kodı'ya Arnavut derlerdi .• Ramazanda mantar gibi yerden bite ı, 
vôızlar arasında da birçok Arnavut, Arap, BoJnak, Gürcü vesaire oldu~u 
ıöylenlrdi .• Bu111ar asıl Türklerden daha dindar kimseler miydi?. Bura;ı 
çok şüpheliydi.. Bunlar hareketleri ile, hakiki maksatlarının Türkü istismar 
etmek olduğurıq gösterirlerdi .. BütOn koyu ve kuvvetli taassupları ancaıt 
bu hedefe ma'tuhu .•• 

•• * 
Hayatı neı'elendiren, gOzelleJtlren ıeylerf de dinin yasak etmiş ol· 

masına Mustafa bir tüıiü akıl erdiremiyordu. Sonra bu yasağır: mahiyet .ıi 
de anlayamıyordu. Mektepte ona ıarkı ağretiyorlar, evde, muhitte, 'alğı 
müslümanlara yakışmaz diyorlardı. Mektepte ona resim yaptınyorlar. Evde 
muhitte resim puttur, put dinimizde yasaktır, hükmünü veriyorlardı. SonM 
bazı müslümanlar, bir az neıelenmek için, asıl yasak olan itkiyi kullanmcık· 
tan geri ka!mıyoriardı ... 

Demek ki din neyi yasak etmiı, neyi etmemiı, bunun üzerinde müslü 
manlar bile' henGz iyice anlaıamamışlardı .. Her halde dinin anlaşılması ı
da, dinin hcıyata tatbiki hususunda görüı farkları vardı. Belki de din, Egı • 
boyun hocanın anladı6ı, Arnavut vaiz Muharrem. hocanın anlattığı gibi ıie
ğildi. Belki de temizlik mefhumunu, ilmihalden zıyade hıfzısıhhc kitabı da· 
ha iyi ö6retiyordu. Ve bu fenni temizlik, ıüphesiz, hakikt dinin istediğl le· 
mlzlik mefhumllflCI daha yakındı-. 

Mustafa ''Kısası Enbiya,, da olcumupu. Hazreti Muhammed, temi1 
giyinmeyi, temiz tuvaleti, iyi kokuyu ve bir dereceye kadar süsü. bile sever 
mlı ..• Tablt bundan maksadı, kadın, erkek, temas ettiği kimselere ho1 gö· 
rünmek, ve sözünün kıymetini daha fazla arttırmaktı. Bunun da nihai g~e 
si, hayatta muvaffak olmaktan baıka bir ~ey değildi. Muvaffakıyetli, lı:o 
zançlı, kadınlı bir hayat seven bir peygamberin, hayatı kasvetli, kuru vr. 
sıkıcı bir hoie getirecek umdeler vazetmesi pek de tasavvur edi!emezd ... 
Din rehberlerine bile hayatın hic; bir zevkinin yasak edilmediÇi nıüslüll'.or 
lıkta, hayatın tobii seyrirıe, tabii icaplarınc uymıyan yasaklarırı mahiyetı 
gerçekten tetkike muhtaçtı ... 

- Devonv var -

Bugllnkü meruim ile ayni za. 
manda Tilrk futbo1una ve sporuna 
b1lyük hizmetleri dokunan F·ethi 
Tahsın ve Sedad Rizanın da h&tı_ 
rıılan arub.calı: ve elde edilen ha· 
Silfıtia da bu iki e.cıki sporcun.tın 
ır:eıan yaptırılacaktır. Böyle hn. 
yırli bir ~bbUsc önayak olan bu 
gUnJtü idare:il~riınizi, bu kadi~ı
na~lıklsrmdan dolaVl ne krıdnr 
tebrik etsek azdır. ' 

Merasim tam saat 15 de Fe
ncrbahı:~ stadında ba.§layacaktn-.. 
Bu sene lik nıaçlarma giren bütUn 
lru1ilplerin ~tirakile bir rcsmige. 
!iit yanılacak, J\>.sıoigeçidden 90n. 
ra hep bir ağır.ıdan istiklAI marşı 
&öyleneoek ve müteakiben de Türk 
tprocılığı ve bilhassa futbo1<'u1uğu 
ı amma Vefa taJmnı kaptanı !rluh 
teşt'!ll and il;ect>ktf.r. 

Bu merasimden sonra sahay,1 
eski Milll taknn oyuncu1an çıka • 
c.&klar ve kendi ara•arında bir 
ruaı: yapacaklardır. Bu maçta oy. 
Mımak için 923 - 928 seneleri a · 
rasmda milli takımda y~nılmak 

§arttır. 928 den ıııonra mim f:.ıtbG' 
talomnnıza dahi 1 olanlar oyrııya 
rnıyacaklardır. 

Bilhassa bu maçın bize eoski z 
manın kardeşlik hsvşsı :çinde O}· 

ı:ann.n sa.mimi fakat biJgili oyunu. 
nu Me olmarn kısa bir zaman içiıı 
de gôstcrecek ve Yt>ni yetişen gen 
lere nilmu.>w: olacaktır 

Bundan sonI'P. sahaya en kuv 
''etli iki tst:ınbııl muht~liti çıka 
caktır. Geçen sene mevsim açılır
ken Nihad ve Zeki takımlar. t:'.n 
V<'ri'~n bu muhtelitl-:re bu sene 
yı.ne eski milli takım oyuncular 
mIZln e:ı meRhfırlannd;ın o!an Let 
lcbi Mehmet ve Sabih takınılaı · 
ismi verilecektir. Takımia.n bu tı,, 
e'3ki oyuncu yapgcsktrr. 

Bu maçm başlama vuru,.qınu 
l:iugiin sah:ıca bulunacak olan bi. 
yiik1e!·•mi~t'len biri yapacaktır. 

Sa.had!!. honarlör tesiHtı yapti 
mıc.trr. Bur;UnkU MJ'ltrofon neşri~ -ı 
tını rn~ür isp~C"r'C'ri'l"itl!en ~ 
dul!a1ı v~ Sait Çt>lebi idare e< 
ceklerdi!'. 
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At varışları 
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9 uncu_ Hafta Programı 
1. el KOŞU (Satı, ko~mm) 

lki ya,md:Lki saflıan İngiliz erkek , .e dişi taylara mahsus, me"a~esl ~2?0, m~tredir, .Azıın:'i. 'leıl'" fiyatı 
800 liradır. Bundan a,ağr o;ntışa ,,onanlardsn, beher 100 lira ı~ln ·'~ı,. ... r kılo ten7.ıl eflılır. 
ô z . 

ci5 
Ab S h.b. ıs ı Anb enöro --.---A--...T_ı N---.~ iiı- .!ıı:ü 1 

n a ı ı - · - l I ı lsm1 t{en'Zi ~bası Ana~ı ._>-_.ı ______ ~ 

1 
-

1 
1 \"·Turgut Yıldırım doru er. \cıaud Cap :'ltavıika 'l Boha 58 
2 l. l r. At •ıorıı <ıür<ıoy doru er. Claud Cap Edeş 2 MehmPt 5~ 

1 

Z. ci KOŞU (Bahariye ~oşu..;u) 
Cı: yaşınd~ki saikan Arap erkek ve dişi tayl:ır:ı mnbsn'I, me~afe~i 12011 metre. lkr:ı.miy~i 2.)IJ lirıühr. 

1 , 
3 :..~ 1 S. Karao~rnan Hızır al er. IHamdani ı\y ı :;. 1\. Qc;man 

2 C. Böke Dahi al er. .Kühey!ı71n Dali Al. '\(im. Ruhi l <:. Bnkc J8 
3 A. Ers:ın Rind ' kır er. Kühey!Rn '.\le ram 3 s; 

Hamduni Yıldız' il 't'ıık,el , ::ı3 
1 

ifa~ nun 

4 H. Yüksel Şahin doru er. 3 
5 N. Erı;ov \"ecizc doru dişi Poruj Cin ~ 1'. II:ıliııı j ,) l '5 

S. eli l\OŞU (l~lon·a ko~usn, handikap) 
Cç ve d:ıhıı yukarı ya~tnki yerli r.afkan tngilizlere mnhsu'I, me"afe ı.i 1800 m. · ikr-.ımiye'I: 32;; l'raiJır 

1 P. Simsnroilhı Dem&t kı r dişi Alişah Yııgonia 3 Bnyr11m f 3 
8 '> .. A. Atmnn Knrahiber Ya ğız nt Stralford The. S. Hircs 3 F.ilip~ 

3 t. Aytaç Heybeli do ru er. Gıııud Gap :'il oda 3 Rıd,•an 54 • 
4 s. K:ıruos:man Da\'nlaciro nl er. Vregı:ıskon Sibeılan 3 ~okohıv ~o 

' 
ol. cö KOŞU (Borlmrt ko~uo;u, han<likap) , 

' ~ ve daha yukan vaı tak~ yerli yanmkan lngiliz at ""e lasrnklara muhsuıı, me'!>afe'§i 2000 rnl'tre. ik " 
miyesi 250 lirada. . -

l s. Karaosrnan Meneviş kı r di'i Yera~oskon Mis 3 S. Karao,msn 
2 H. Özen AJceylAn al at Olsa Yerli 7 1. Nalçin 
3 S. Kanıosman Tiryaki do ru er. Vregac;kon Alnazlı ~ S. Kıır.ıosman ~ı 54 
4 A. Ertek Acnr d oru er. Si!verg1ov Kamer J 'I. Tekin sn ...__.. -

• 5, ~i KOŞU (Hanılikap) 
Dört ve daluı. yukarı yaştaki saf kan Arap at ve kı'll"a!<lara mahsmJ, nıesafe"'İ 2200 metre: ilır:ımi)'e'.'!i: 

22.'S 'i"radrr. . 
ı K. köktener Bora Ju r at Ceyli\n Bulut fi Arkady 67 
2 F. Varal Tarıan kı r at Kuruş Sübeyhi 4 F'. Atlı ô5 
3 M. BatUT' Kısmet al at Hıımdnni Sim. Küleyletiilacuz 14 \rkadi 5S 
4 S. Kırgül Kuruş 'il at Kuruş Mesrure ' 4 ;\fpcil 50 
5 S. Karaosman .Sldi narıı·ıl el oru at Berk Rır~amsa 4 S. Kıırao~mıın 49 
fl A. t. Aytaç Tarhnn 

Çifte bahisler : 
ikili bahisler: 

I ~ ru at Kuruş '.\febnılı:e 4 A. f. A,·t:ı~ 47 

2 - 3, 4 • 5 lacı koşular Gzerlndedlr 
2,3 4, 5 inci koşalardadır. 

' ' 

,ı_.. ....... cm ............ ~•iıamı••------------------~-

1 İ~'ii" AJNl~.lVJlb 9 ~ · 

AMIE~Il~AIN ~@ILIEJJD k · 1 Z 1( 1 S M f • " A11erH:u Kız Koleji • Robut Kolej --=c - . = 

~ _•_ Al"lıHtUy, Tel. 36.160 Bebek. Tel. 36 ... J : ER 1( E 1( 1( 1 S MJ 

ORTA KISIM - LiSE KISMI .. TEKNiK OKUL 
kayıtlar kapanm~ştır. L.eyıt ve Nihari bütün 

DBBSLBRE 25 EYLOL PERŞEMBE 00 ~'O BAŞLANACAKTIR 
Leyli talebenin 24 Eyfül Çar§amba günü akşamı mektepte bulunması lazımdır. 

TECDiDi KA YiT: Erkek kısmında 22 Eylül Pazartesi ve 23 Eylül Salı günleridir. 
' 

Kız kısmında: 23 Eylü: Sah ve 24 Eylül Çarşamba günleridir. Yeni ve eski bütiil1 
tale'benin bugünlerde son kayıt için müracaa~'"ıarı gereklidir. 1 

........................... , .... mi! .............................. . 

ıır Balkas 
Romanı 

Blr,ok ı • n·•rı clilleu teı ci"ıııı . 

edtlmtı otan bu eıer, Niyazi Ah 
mel tarafından aonrudan dobru
ua GiJrcü dilinden tercüme edi' 
mi$tfr. Ba$fan sona kadar o~/; 
mflcera r7t' kahramanlrk menkıbe
leri ile dola olan bu nef iş eser 
Tıirk matbaalında ilk nümunediı 

P'lyatJ 40 lron• olan bu e.er, tm 
lllm kesip gettrenlere \.'akıt KJta. 
bevtnde yttzde 60 tenzll&tla ıo lm. 

nıp vertlmektedlr. 

(Mevcudu azalmıştır) 

RAŞiD .RIZA 
rlYA'l'KOSU Halide Plfldn oerabı:r 

O!'oı""LAR ERMİŞ l'IURADINA 

Vodvil - ! - Perde 

Zayi 

15 Tonluk Öz~~cn mo+on•r,n aıt 
1 muayene ~adetna.nıemi, mesaha 

§ahadeıtnamesı Ç. kaLed-cn aldığım 
"5" Nolu Rt'is şahadetnam~ini .v~ 1 

Ay~ llınanmchn nlrlığ:m tayfa j 
t~keı-clerinc ait ~u !"ahıslar ve nu· 1 
ın'ar.ı.!a...., "46'' Notu ömer, 47 Nolu 1 
f.;.m:ıJI, 119 N'olu M~lımedin cüz. , 

dnnle.n ve diğerim Zfıyi. olmuş_ t 
tur, Yenisini alac:ığmıdan es.kisinin 
r.tiknıü yoktur • • ( 440"&1). 1 

J.fotoıı: Reisi 
Betan Aksa. 
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ERKEK istiklal Lisesi YATILl ' 
YATISIZ 

Talebe ke:vdı io,;in pazarte81 ve perşembe gl1.nlert mltracaat edflebillr. 
Eskı talebe kayıt1arm:rn yenllenmeSine 10 EylUle kalar devam edecekti." 

~t;HZADEBA.ŞJ POUS KARAKOLU ARllASJ 

••••••••- relefon: !ı554-.._••••••••Jll 

l•tanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komiıyonunclan: 

Yed!lmle Gaz.hıınesLnct<'!U 72 ton kokun Halkalıda bulunan mektebe nakU 
A~ık eksiltlI't:ye konmu::ıtur. Beher ton kokun nakliye muhammen bedelt 9 
lira ve ilk ~mirat1 48 rlra 60 ku!'U§tur. EksUtme Beyoğlu lstlklAI caddeaj 

349 numararls Liseler Mulıasebeclllğinde toplanan komisyonda 7.9.942 Pa 

ıa~tesı gün!I saat 10 da yapılacaktır. lstekWerin bu ııı tıqaracak kabili. 

yelte kamycoı. &abip oldukarmı Emniyet 6 ncı ıubeden alınmış evrak ue 
tevsik etmeleri ve vaktindf> adı geçen muhasebeye yatıracaklan 1lk temL 

nat parası makbuzu ve nU!us cilzdanlartyıe birlikte komjsyona mUracaat. 
tarı ve fart:nıım'!yt her ~Jn mezlnlt muhaıebecl!lkte görUp 6ğt'enmelerl. 

(908~) 

Muhammen bedelı 19600 (on dokuz bın altıyüz) fıra olan .COO (dört 

yüz) adet galvanize sac; varil (2 l. Eylül. 1942) Pazartesi günü saat (15, 
30) oribeş buçukta Haydarpaşado Gar binası dahilindeki komisyon tora· 
fından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin 1 ~70 fbin dört yüz ye-tmiş) liralık mu
vakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarf
larını ayni gün saat (14,30) on dört otuza kadar komisyon Reisliğine ver
meleri lôıımdır. 

ıu ise ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıldmakfadır. 
(9520) 

1 
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Çevaiye satın ahnacak 
Münakalat Vekaleti Devlet limanları lfletme Umum .. . .. 

M üclürlüğüncl en 

Ytllık ·h!Jy:ıç o':ırak 15000 adet Ereğli, 5000 adet kok, 3000 !\det orta 
pasa ve 1000 :ıdct kUçUk paıa çevalyesi satın aımacaktrr. 

Taliplerib 15 9.942 ~kşamına kadar nUmunelerjle birlikte "telle nn!. 
mak sur<'tile takviye edl!ml§ çevalye teklltler1 tercihan tetkik edilecektir .. , 
'I'~k'ifterinı tıla:e merkezl!'dekl Levazım MtidUrlUğllne tevdi etmeleri illL 
o:ımur. (9703) 

Gayrimenkul Satış 1lam 
Sıılt :ınn!ımN 5 ln<'i Sulh Hukuk BIUdmlJğlnden: 

942/61 Tttt•J.;e. 
1 - Bınblrdtrek Terzihane .sokağı eski 4, 6, 6/1"8 yeni 4, 6 6/1 8 kapı 

232 ada ı paueı No. bir dUkkO.n ik1 ev (hA.len arsa) da gaip hissedar Meh. 

met kızı IIanı.n Bayral•dar'ın 9/420 hiıısesi, 
Gaip 11,~atım krzı Behiye Özdemlr miraaçılarma ait 28/420 hissca;, 

2 - Binbirdırek Te:-zjhane sokag-I es!q 13, 115, 13/1 yeni 13, 230 ad~ 
14 rarsel, f5 kap: No. iki hanede galp hissedar Hatip oğullarından A)lm(. 

dın 30/1200 h 1ııııesı ve gaip Fatma Sa.bit'in 60/1200 hissesi, 
3 - Bjnl.oi?Cilrek Teplhane sokağı eski 8, 10 yenı 10, 10/1, 12 kap: 

No. 232 ada 2 parsel No. Kireçbane ve dükkAn ve blr bab hanenin ga·p 
hissedar :;lükrlt ırirıuıçılarma alt 30870/i05600 hissesi ve yine gaip Hatır 
oğullarından A11met kızı Naime namı diğer Emine Haticenjn 6300/70:S6r;O 
hlsıtesl, 

4 - Bınbh djrek Terzlhaı:ıe sokağı eski H, 14 mükerrer yeni 18/20 
kap~ 232 ıı.da f parsel No. iki hanede gaip hissedar Hatip oğullarmdın 

Ahmet kızı ~ı>ime namı diğer Emine Haticenin 80/33600 hl&Sesl. 

B:ı ıayrim• nkı..ıtltm harap ve 1simlerj yukarda yazılı gıılplers menra ü 
temjn etmedlğı ,ibi bu hisselerinin de cUz'I olmasına mebni mahkemec:J 
tayin krlman Ka.yynnm beyan ve mtitııleası ile buna lAhlk olan ehlivu"ku. 
.fun raporu ır.ucebince açık artırına suretjyle satılmaları mahkemece ar 
tahtı kıırara alramı~ oım::.kl:ı bun.ardan l numara ile gösterilen ga;Timen
ku!Un tamamına 4365 lira ve 2 numara ile gösteri!en gayrimenkullerden 
ta~ eve .200 metre ve 50 S. metre murabbaı sahasındaki arsaya civar aru. 
larm alım ve utrmlan göz 6niı.nde tutularak arsanın beher metre mu. 
rabbama 15 l!•acıan cem'an 3007,5 ljra. ve tamire muhtaç ve iskln edil. 
miyecek hale gf'ien enka.z haljndeki bina. vaziyetine gl5re beher metre rr.u. 
rabooına (bu ~ .r.anın 130 metre murabbaı kısmında bina ve mUtebıı.k.ııı 

bahçedir) 5 liradan 650 lira ki cem'an 3662/5 Ura, 3 numara ile gösceri1en 
ve etra!ı taş dniı:iı inşası ahşap ve 12 No. ah~ap kısmında bir oda buıu~'\n 
tq bina dahıHndc ahşap olup zemin katında kUçUk iki odası (kJ kapalt ve 
lsklnıız) bırinci katta ahşap bölmelerle ayrılmış 8 oda vardtr. 12 numcı.. 
rafı kısım bir r,deoan ibaret ve tskAna elverlıılltllr. Alım satım rayec!'le 
göre metre ınutabbaı 15 liradan 288 metre murabbaı sahaya 3320 lira -:ı. 

isk~na c·!verı~Ji cıımayan binanın ankaz halindeki ahşap ve taş kısmtne 

5·J·) lir'l ki CC'ın°:ın J820 llra ve 4 No. gıı.ydmenkultin ön kısmınaa ta,, bl."lll 

ve ... rka l\!Smı::c":a ahşap olııa altında kömUr deposu olarak kulıanclazı mıı. 
t;i.zay1 havi 279 metre muraboo.ındakl b;na a:sasının bal! hazır vazlyet':.e 
&öre ı:cher mc::e murabtııına. 15 liradan 4181 lira taş bina takriben 93 
n •etre nıuraı:ı?:.ı.ı olup taş ankazın beher metro murabbaı 5 liradan Hfi 

Hro. \'e altında l(llgır de~c,su oıan ahşap kısmı 93 metre murabbaı cırt ... 
~unanr. behre mr.tre murabbaı 4 Uradan 480 lira ki cem'an 4561 lira kıy. 
n·.tt takdir e•fiirr.iş olup cümlcs!nln birinci açık artırması 26.P 942 tarl!ıl. 

ne mUsadif C"Jmar1est gUnü saat 10 dan 12 ye ve ikinci açık artırması jJe 
6.10.042 tnrıh:t.t> mtisııdit Salı gUnU saat 10 dan 12 ye kadar 11ıtanbu: 

Sultanabmette tapu da;rcsı alt katındaki nıahkemeınizje icra kilmacal<tı •. 
ipotek sahibi Rlı.caklılaTla sair ata.kalı ve a!acaklıların hl13usjyle faiz ve 
masrafa dair o:ııı:ı iddialarmı tarihi ll!).ndan itibaren 15 gUn içinde mahke. 
memi2'e mUralcıt. tla dermeyan etmeleri aksi takdirde hakları tapu sict". 
lltı ile ıabi tl'lmadıkça satış payls~mruıından hariç tutu!acaklardır. Şart
nameye tev!ık&11 icra kılınacak açık artırmalarda tallplerın salış gUnlcrı 

muhammen inyrnetlcrin 'D 7,IS nisbetindeki pey akçesini h!\mllcn mUra 
caa~lart IAzımcırr. 

Bırincl açık artırmada tekli! olunacak bedel muhammen kıymetlerin 
~· 75 ını bu!marlığı takdtrde o gayrimenkul hissesi satılmayarak iklccl 
artırrr.ad~ niye baliğ olu!'sa aatıla.cak ancak birinci artırmada en yUl:sel. 
teklifte bulunıı.nın teahhllt hakkı baki kalacaktır. 1haıe pulu, resmi deı. 

lı11iyc ve evkaf taviz bed~li ve tapu masraf ve harçları mll§teı:;ye ve aat•!J 
tarll':ine kadar Milteraklm ver~iler ısc mahkemeye aittir. Daha iiyaJ., 
tafsılAt alrı"ak •steyenleriı:ı 11An tarihjnden itibaren 9f2/61 No. ile sabahU.rı 
mahkememize n;ıilraeaafa maH~mat aJabllccekleri ııln olunur. 

SARlBt : ASlll US Ba.sıldtll Jer: V.~ RtT M.~ TB.USI 
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CmamJ Ne$riyab ldart eden 

CILD GIDASI O~: 
~BU BİOCELCIDD~ 

ooı,torum, bu 
hususi clld gı

dasında me\'cut 
olan Blocel'ln bü- ' 
yük btr itlna ile 
sec;Umiş genç hay. 
vanlardan !stih- ...._ ...... --oeeı. 
sal . edlldl!tlnl söyledl.\ BI 
din dc. ı n:•::lerine nüfuz "e 
taze ve açık olmak için k 
lazım .. olan r gıdayı\· temin~ 
iMeşhur blr Viyana' ünıve 
profe~örü tarafından)' ~~~~I 
bu BIOCEL <penbe renine,.. 
kalon Kreml terkibinde tall' 
'ensacını t,..~slemek lçin...tıieaP 
miktarda4mevcuttur. "" Ak •e 
ıyatmazdan, evvel bu krernl 1) 
~hahları da (beyaz renkteltt!v 
kalon Kremini kullanınız. 
!zarfında teninizin gayri saf 
\de1ertnden/ yüzıinüıun ıa. 
.. ve,._ gevşemiş adalclerlndef\ 
. tulmağa başladığını "göreCe 
.Viyana • Ünlversltesı . hast.a;ı 
nln birinde Prof. Dr."°St-cJS rıt' 
'rafından 55 · ile )2 "yaşla te' 
kadınlar üzerinde yapılan ıl 

1beler neticesinde yüz buruşll 
larının altı hafta zarfında. 
'duğu .sabit olmuştur, 

Yeni Eserler · 
IUUHASEBEDE KltME~t 
KETLERİ TELı\nKİ"LJ!;P"' 

LİYET: 

Son yıllarda. mem l ekt i1I 
y.crle{len ve gün geçttkce s 

·ıtt 
'tn'.!c-kte bulunan sınai "e 1

• 

hare~ler mulınsebcsini i]Jlll 
~r 

larla tetkik eden ~ni u• 
intişar et.rni!j bulunmakta.dll\ 
kiye Şeker Fa.brikalan A.Ş. ıJ 
ıni Katibi Baha Esat Karo'._ 
f·ndan luzı.rl.:ın:ı.n ve Dl~ ~ 
k.ymet hareketleri tei8.kk•1:,, 
maliyet adını taşrys.n bu ~ 
l\Iı m~be ile ili:'ili ~I~ fi 
ğil müt'sS'!Se idarecil~nnı 
sahada tetkiklerle meŞgul t 
alakal:ınclıraeak bir değer 
tadır • 

·rıd' 
Baha Esat Karova ~~. d 

hasebr.de ki(11let telrutk~• 
kıymetler, hareket halinde 

1 
!er ve standart maliyet t>ab 

temamile yeni metodl~l~ııt'· 
geçirmekte ve hukuk, ık~. ııı 
muhasebe ilimkrinin ~ı~e 
l>ayna~ğı noktnlar Uzer'!tl f 

~ürdUğU fikirlerle klt.a;bın_~~. 
reb~r mP.hiveti vemıt"kte<» 

. " E&eri okuyuculamnıza 1~ 
eder \'C müellifini tebrik e&e 

• • • 
LOUIA.N ~rıl'Uı (S~) t~~ 

çıktı. A§ka, sevdaya alt te ,,,,. 
Kı§lık eşyayı nasıl aakııtınıııı 

/ 
tPp çocuklarına 6gtıtıerirı1 
yağcılllr ve lokantacılar - -,; 
teçetel~ri - Kıskançlık -

yapttıtr hastalıklar - Me~~ 
gocuklann baatalıkl&rı- "f 
et nasıl yemeli? Çe§it çeşit • lf 
!ar yapan bir tıaıı be!A8J gibi 
maka!elerl vardır. 

• • • ,.ı 
Kızılav Mecmoaımım 8 ,.ııt ~ 

Kızılay ~ecmuasmın 6 ncı ..,f. 
§e klğtdı üzerine renkli bit t;I, 
çin~ çıktı. Bu mecmuada I 
muharrirlerin yazılan, bJrÇO!,,r 
aahl!eler, hiklye ve fotoıra'r 
dır. 

• • • 
~' 

llGYE DO~RU - BQtilD 
selelerlnden bahseden ,.g~1' 

~ crt-' 
.mecmuıunnm 53 neti ıı&r 1 
çıkmıııtır. Okuyucuıarunız• t• 
deriz. 


