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"' / Ticaret Vekilinin şehrimizdeki tetkikleri 

Dahiliye Vekili Fikri Tüzer, Gümrükteki mallar 
1 kalb sektesinden vefat etti Aylaıcaç!ki!meyipbırakı'.ma-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~1 ~na kar~ tedbirler alınacak im z Q == Gazetecilerimiz Almanyadan döndüler --, ............ ......... 
Teşrif atı 

Majino hattı yerinde duruyor, 
Sıvastopol yerle bir olmuş ı 

Gazeteci 1 erimiz, Almanya dan 
1 

Salôhiyet sahibi adamlarımızın zamanının b M B l · 
kaymağı nı basmakalıp imzalar ve muame- aşlayarak acaristan ve u garıs-
leler alıyor. Her Vekôlet, diğer Vekôletleri tanda büyük bir hüsnü kabu1 gördü 

Srva~ mebu~u Necınelttn Sadak'ın riya.&etlnde, A ım Us, Nadir Nadi, 
h U d Ut 1ar1 ayrı birer ecnebi memleket Nevzat GU..endcn mürekkep olarak Alman hüktlınetlnln daveti U.ertne 

f d k • .. ... Almanya'-·a criden Türk gazetecller beyett fle ayrıca. davet edllınlş bulunan 
orze ere ıc: goruyor , n "1 ~tatbuat Umum l\lildürü Selim Sarper, dUn sabah şehrbnJze dönmü..,ler. 

dlr. Heyet, Sirkeci t'!.tasyonunda. AJman ~ıatbuat ve ajans mUmessiUerl 
ve Tlirk gazetecJJeri tarafından kar. 

l\ter:ıunı Fikri ı·uz.cr 

Ankara, 16 (A.A.) - Tee~ljür_ 

le haber aJdığınuza göre, Dahiii
ye Vekili vf" Erzurum mebu'iu 
Fikri Tüzer bugün saat 17.SO da 

(Devamıı Sa. 3; •;u. ~ te) -

İtha:ô: ve ihracat bi rl.kleri r. in vaziyeti, Veki'.ir 

tetkik leri ~cnunda karara bağ'an'ccak 
1 Bir kaç gündenberi şehrimizde Bund3n başka Vekil, iaşe me:>c· 

bulunan Ticaret Vekili Dr. Beh- ! lel~rile de alAkadar olduğundan be 
çet Uz, bugün ~ tetkiklerine de- ı tediyeye devrolunan _İaşe Müdür
vam edecektir. Öğr c. nd:g mlze ı:ö. ı lüğündc de bazı telkıklerde bulu
re Vekilin bugünkü tetkikleri ara· ı naca.k ve Bcled ye Teftiş H. eycti 
sında en ehemmiyetlisi İthalat ve Relsı B. Necati Çillere, teşkil olu. 
İhracat birl klerinln vaz.yctı o ~ ·- nan bu asgari kadro ile prctık su
caktır. ı rette neler yapabileceğine dair ba-

Mallim olduğu üzere, son gün· zı d rektlfler verecektir. 
lcrde bu birliklerin lf\ğvı veya ih. Vekilin bugün Ticaret oda!':;ı ve 
yası şeklinde bir tekım r ,v yetıe · · 1 Mıntaka Ticaret müdürlüğü 1· de de 
çıkn1ış v e bu - ların kati bir ncti· ı meşgul c.lacağı tPhmin cdl!mekte
ceye bağlanmasl zaruret ha.s~l ı..L dir Dr. Behçet Uzun daha llk gel. 
muştur. diğ J gündenber1 l\.tıntaka Ticaret 

Dr. Behçet Uz, bugün muht("ll( 
1 

1\lüdürlüğünde meşgul olarak, güll' 
tüccarlarla temas edecek ve alın- rük antrepolarına girip te h·nü; 
mac-ı JRzım gelen kararlar bu tel., ith.al olur.mamış mllyonlarca (iğne · 
kik!er neticesinde bellı olac: ktır. (Devamı: Sa. 3, SU. 2; dt) .!. 

V eni kabinenin idart usulleriı- -

1
,ılanmı,ıardır. -----------------------------------------

değiştirmek bakımından ne p J B k•ı• • d • Gazetecilerimiz, Almany.ad3n son 
l~r yapacağırvı henüz bilmiyoruz.1 O onya aşve ( (0}0 emecı ra, Macar v~ Bulgar hükümetlerl· 
Fakat başka neler düşünürse dil· n n daveti ü:ıerıne Peşte, ve Sof. 
şünsün, sırf teşrifat şeklindek i ba- I I yayı d9 ziyaret etm 1 ~ıer?ir T?rk 

zı safraları atmak suretile idare Almanyanın uzlaşma (Devamı:Sa.S,Sü.S,dO)-.· 
makinesinin verimini bır hamlede 
hızlaştırab lir. ,.-............,... ,..,,..,.,.,. 

Bi~i~a~=~:k~•n ~=;t h~i~p ~::;;~ş~ s u 1 h u t e k l ı" f et m es ,· J K •. m· y· a J 
muamelesi için lamam elli bir im. J 

::~abi~:km k~;~:;:·;· ~~ı:u":'.:i';,.~ı: m U hte m e 1 d ı" r I I ) h b • J bl~ok vakit kaybedilmesi demek· ) a r 1 > 
tır. Bu sayede sıkı bir kontrol mu J ) 
tem~n ediliyor? Ne gezPrf İmza- t 1 
ıardan ı;oııu basmakalıp ahıır, işin General, Polonya ordusunun 1000t fl ' 25 senelik tecrü· 
ne olduğunu anlamaja vakti olm1. l 
yan, oısa da belki de anı•mıyan kişiyi geçtiğini, Rusların mağlubiye-ı be ve araştırma-
'birçok adznılara: .Usul öyledir• f" b h • l d v •• l d' 
diye birçok imzalar bastırılır. B.r l 8 lS meVZUU 0 ma lgtnl SOY e l ı lar SOnUnda her J 
lck mcs'ulivet ahibinde toplan- Londrıt, 16 (AA.) - Polonyalı as_ ı d h ) 
ma21ı !Azım gelen metı•u ye-te böy- kerltt gunU münaael>etıle Polonya yer e, ,...,r zaman 1 
lece füzuli şekilde ortak edillrler. milli meclisinde bir nutuk söyleyen 

:~nt~~i~sı~a~7~~~~:~ ;::~;:~len~l~ ~Al.~vmekaUnyGa,enReruasıyadStakoresldkei demıştir 1 A m er ·ık al ı I ar 
madığı halde mes"ul'yetin dağılm•. edeceğıni 
sr ve sahipsiz bir hale gelmesi bL tahmin ettiği za.terlerden sonra ve 1 
ktmından büyük zararı vardır. Avrupa i(in çok tehlikeli görünen b d h J 

cı:lta. amiri• adı aıtır:daki 1ü- harbin dördüncü kışından evveı ihti- rn ı una a az 1 rı 
). 

AlntenJzde bir lngillz; uçak gemJslne Alınan tayyarelerinin hücumu 
zumsuz sistem kalksa, her daire- mal ki bir kompromi sulhU teklif e-

dekl lediye muameleleri, sa!Ah;yet.•de<:ektir. Almanya bUtUn Umıdlni bu- B b d d R d ,- -------- -
ıt hes~p mtimessili ile tediyenin[ na baflamıştır. • Nevyork, 16 (A.A.) - Kimya om ar man 

1 
o us )"'WW._I ..... tt;ı 

iaallük etliği şubenin salah.yet. sa.. B.u teklirler mUtte!ik.ler tarafında.n narbi şubes, reisi General Porler 1 J R 1 • 1 
hibj mümessilinin müşterek imza-,' katıyetle reddechlecektır. Böyle bır demıştır kı: ' us ar 1 na t a 
slle yapılsa ve dairelerin saHlıhıyet- sulhü müttefiklere ancak Almanya Amerika Birleşık devletleri her-

~iti~~~-=a~~~\~r~:i:~~~rl~;:ı~~~~ :rb:; ~::~:ır k==l~ırta~~i::r~ ::ne~ ö~~~d=n o~:~moı;~;ül~:r :::; b ,. r cehenneme do'. n d u" 1 k t 1 
dan bilyuk tasarruflar temin edı- de Almanya kazanamaz. icap ederse kimya harb ne hazır . m u av e m e > 
lir. bütün umumt h<ıyat !erıhhk Polonya ordularnın mevcudu şimdi dır. 25 senelik araştırmalar ve tec· ) 
duyar, muamelelerin ardı arası 100.000 kişiyi geçmiştir. Ve Polonya General Sikoro;;kt r ilbeler teknik Vof" malzeme bakı.. , J 
gelmemeslrln sebep olduğu zah- hava kuvvetleri de şimdi harpten ev_ ınınd&n çok kuvvetli bir servis ya. J d • ) 
meUer yüzünden hükümel salın velkinin iki mlı!lidlr. Rwıyadakl bU- rol oynayabilecek kuvveUi orduların ratmıştır. lngilizler, Maltaya giden kafilenin yerine e 1 y o r 
almalarına mutlaka binen fazlalık tUn Polonya kuvvetlerinin boşaltıl- teşkilini mümkün kılmaktadır. 1 ) 
ortadan kılkar. ması, bUtUn bu kuvvetlerin Orta ı Rus cephe>lnden bahseden General vardığında, Almanlar mahvedild iğinde ısrar > > 

Şarkta toplanarak motörlü ve zırhhlSikorski demiştir kl: H"ıtler Slovak 1 > 
Bir Veklin z•manının nekadar birliklerden mürekkep ve mühim bir (Devamı Sa. S, su. 1 de) xx ' • ederken Mu s s o 1 ini de deniz ve hava Almanlar ilerliyorlar) 

kıymetıj olduğuru göziinüzün önü. 8 1 1 • kuvvetlerini tebrik etti Vac:'ıngfon, Gros", y ı 
ne getiriniz. Vekiller heyetinin 1 M .. " J 
iı~:~sm:.::~:; ~~~re~~nde:•c~~· :~;~~ u gar gaze e erı yayı acarlara gö~:n~osı;:~~·~~:i~lz f~;:ı~d:~~:~ı.ın~~e:.:~k~~~~a;~~i:;~~i~: > tapaertrruozlusno:?uorlodruırnuol- ,J 
menlerinde bulunacak. dairesinde- fından bombardımanı son dere<:e şid- Bu kafileden ancak pek küçUk dö- ) :_ ) 
ki gld;şin umumt prensiplere uy_ k • detll ve verlmll olmuştur. Radyo de .. kUntüler, o da ciddi ba~arlarla Mal .. , 
gun kalm•<Ina nezaret edecek, ha- v_erece mış niz ve hava kuvvetlerınln Italyanları taya varabilml~. himaye gemilerin· > duğunu bildiriyor 

kiki hoyatla teması kaybelmfye- N. Menemen ciog" I unun Hariciye pek gatıı avladığını, ağır toplarla dd~nnmUb•.attUmrı.yanlar ise Cebelitarık'a Moskova, 16 (A.A.) Rcuter: 
C<>k. gezecek, görecek, d-nliyecek, dövülen tayyare meydanının bir ce- u ., 

soruşturacak, arkadaşlarile bera- v k · ı ı · "' • • h fJ 1 k 1 J henneme döndUğünU uave etmiştir. Akdenlzde Alman - Italya.n deniz Cepheden alınan son haberlere gö· 
ber yeni hamlelere girişecek, da. e 1 ıgını arare e a iŞ ıyor ar Fakat buna mukabil Londra radyosu bundan başka, ve hava kuvvetlerinin muntazam bir re, Almanlar Cumartesi gUnU Kleta· 
inıa teşebbüs ve hareket ha1 inde Maltayı ta.kvi;ıe etmek üzere mU- işbirliği bir defa daha lsbat etmiştir kaya'nın centlp doğusunda yaptık\a_ 
bulunacak... Sofya, 16 (A.A.) - Havas Ofi: 1 arkadaşı ve onun gibi Atatürk'Un si_ daha kuvvetli bir aS- hin1mat ve tayyareler götüren büyük. ki Inglllz!erin Akdeniz mevzileri an- rı dört hücumda yUz tank kull:atıma· 

SGnra blr Vekilden hergUn kaç Eski Hariciye Umumi KA.tlbi Nu- yast görüşlerinin tercümanı oldu.fu kafi'.enin, her türlü iddialara rağ-1 cak bUylik tehlikeler bahasına besle.. larına rağmen, bir kere daha Don 
fmza alındrğını, bu imzaların ne- man Menemencioğlu'nun Istanbul belirtilmektedir. Bulgar sıyast mah- kerİ yardım İstemiş men, dört gUnHlk muharebelerden nebllir. dirseğine kadar kendi!o:!rlne yol aça-
kadar zaman aldığını ve nekada- mebusluğuna seçildikten sonra TUr_ fılleri ŞU ciheti de Pılve etmektedir- sonra evvelce zıyaı bildirilen Eagle MusRolinJ'nln tebrik! mamışlardır. Sabah. bir Sovyet pi-
rrnın tetkik ed lmeden usul tcabı kiye Hariciye Vekilliğine tayını Bul- Ier ki, Numan 1.tenemencloğlu Türk Londra, 16 (A.A.~ - Reuter: uçak gemis:ıe Manchester kruvazörü 1 Roma, 18 (A.A.) - 1'-t. Jtiussolini yade tUmeni, n1Uda!aa nıuharebelf'_ 
basmakalıp atıldığınr hesaplayı- garistanda derin memnuniyetle kar· devlet adamları arasında, bugünkü Lc.ndraya gelen liaberlere göre, müstesna ohnak üzere adaya ulaştı. ltalyan deniz ve hava kuvvetlerine rinde bir~ok mühim mevzii kaybet-
nız . şılanmıştır. beynelmilel dA.vaıara bir hal sureti Hitler Macarlstana Rusyaya karşı gı noktasında ısrarla durmuştur. ı gö~derdifi bir mesajda Akdenizd~ mif ı"~ de cebrt yUrüyUşten sonra 

Göreceksiniz kı Vekil zaman~ Bulgar siyasi mahfillerinde, yeni ı bulabilecek ve Balkanları ve ayni yeni Macar kuvv-tUerl gönderilme- Berlin, 16 c A.A.) - D. N. B. a- elde edilen bUyUk zaferden dolayı ha- ! dı:;rhal muharebeye giren bir Sovyet 
nın kaymağını tama mile mihaniki Türk Hariciye Vekihnin uzun yılla~- ı zamanda Yakın Şarkı a:Akadar eden sine mukabil Slovakyanın Jlhakını jan~ı bildiriyor: 1 raretıi tebriklerde bulunmuştur. 1 (De\·amaı sa. s. SU. 3 de) ) : ( 

(D<"vamı: qa, S: qu. 3 r\e)X.'"< danberı Başvekıl Saracoğlunun ış (Ue'\·am1: ı:o.-... 3; SlL 2 de) coı. teklif etm·şur. 

-

Dhnkil at yarı.,.tarını ıH"yreden rnera.klıl.ırlıı. dördüncü. yarıı:ta. blrinC'I gı>len •romurcuk 

(Spor )nzılanmız Uı;üncU sayfadadır.) 

Macar Başvekil ve H:·rlclye Na. 
zırı :rt-ı. Kallay Alm~n umumi karar
gcih:na yaptığı ziyarettf:'n dönüşün
de parlamentonun Hariciye En. 
cilmeninde gizli bir toplantıda de
m şiir ki: 

Hillerln, Slovakyanın müsteki1 
bir devlet olar-k yaşıyabilece~ln
den şüphe etfğinl bildirerek Slo. 
vakyanın l\1acar stane ilhakı h:'n 

(Devamı Sa. S, SU. S de) f=l 

Almanlar. i~ i ci cep '..E Y:' 1 

kar: ı iyic::ı haz r lanmış 
Berlin, 16 (A.A.) - D.N.B. A. 

jansı ask<·ri kaynaktan aldığı şu 
mallımatı vermektedir: 

1940 ilk baht rında, Alman ordu
ları A vrupanın şimal - batı cena_ 
hını Barentz denizinden Jutıand'a 
kadar himayeleri altına alalıdanbe_ 
ri Almtı 11 ist;hk3m kıtaları devamlI 
çalışmalar netcesl· de muazzam bir 
n'liidafa.a cephesi kurmuşlardır. 

Mi11i oyunlar 
fesı;va! i 

devam ediyor 



z VATAN 

Şehir Tenkit etmiyorum1 

Haberleri h .. .. d 
K. Mustafa İ· uzun uyuyorum 

Korku salan nümayiş 
paşada ~ir Yazan: AKA G ON DOZ 
ev çöktü 

Yaıo 1 Ziya Şakir 
- 41S - ı lurını bıtirdıkten sonra, ışe gır ştı 

'I'urk er n bu umulmaz hareketı Evvela, <Edlrnekapı) ile <Tek-~ 
b rd nb re ma ı deh et çlnde bı. fur sııra) ı) arasındaki bir nokta· 

1 dan surlara amud olmak' üzere b r 

Enkaz :.li ında kol :n 
beş kişiden 2 si 
ağır ycrob n dı 

!'ti 
Turkler dcnızd n ıaarruz !ağam açmak ıstcd .. Fakat bu la. Dun Kuçuk Mustaf paşada bırl 

b... dılar K rad n d umumi hu· ğam beş on metre kad.ı-r kazıldık- ev çökmUş. 5 kişi enkaz altı da 
c.ırna k lkac kl..ır. tan sonra o knd r sert bir k ya) a kalarak muhtelif y rlerlndcn ;) n. 

D ~e ;) Uk elen fer~ atlar bır an· rast gcldı ki, oradan ilc~lemlye rnlanmışlnrdır. 
c. şehre yayıldı. Heı tarafta müt ı lmkAn gorülemcdl. Bunun uzcrlne Ögrend glmlze göre, Kuçük l\lus 
h bir tel ı l7J !adı. (Fatılı ), ıtlğanı ~er nt dı•glştırUı. tafapaşa hamamı karşısında, 8' . 

Sur! n .. akı kumandanlar, bulun Yeni bir nokta gösterdi. yan Nimete cııt eski bir bina dun 
r dı sılfıh başın daı;ct ett !er Buyuk başkumandao:ı. bu d~f ani olarak çokmuş, evin içhıde bu

!\Iuh ar nın ilk gilnü dcnbert hiç cidden isabet ctın ştl. Çünkü gös· lunan Bayan Nimetın annesi ŞUk· 

b fa dal Ö t la to terdiğı r.oktn, lfığaın kazılm sına r ye, çocukları Fehlme, R bıt, Erol r y ı ş g rmcm ş o n P- •. . 
u rmı top b ların.d gcçlrd ler çok musaıttı. ve Sühey!A enkaz altında kalmış. 

Umurru hucumun başlamasını bek Bu nokta. kara surlarının • Bn. !ardır 
ed lcr. liçten Wb_ren • altıncı ve ) edinci E\•ın doşemelcrl ve duvarları a· ı 

Tabiid r k bu bekle~ f., beyhude kale bu;ctnrının arasına tesadüf rasında kalan zavallrl;ır bağırarak 
d H b T ı d

., " h k eden (Kalik rya) mevkllne ısabet 
ç r urk p ya es , are !!· d d n.a b (E" 1 etraftan yardım ıstemlyc başla.. 

e g çmcdt S dece hafıf bombar e ıyor u ve buruua, ugun 
1 

e.r • mışlarsa da yetişenler kendilerini 
'k idi · kapı) ded ğımiz meşhur ka e ka. k ta a 8 8 tt ltf 1 dıman dc\ am etme te . pısı bulunuyordu. ur r m mış, v z ye en a ye· 

L m nd ki endışc \ e telaş dah k d BI Y haberdar etmişlerdi. Kaza ma Bu apının yanın a zans or· • 
tı a hukilm Uru~ordu. Gcmilıere d t 11 ' 1 aı d halline yetişen itfaiye enkazı te· usunun pos a arını m e t:r. . 
;>erle t rilcn )eni cfrad suratl<' b .. k b kk b . l'·th 1 mızlıyerek altında fer)at eden ze. uyu ır aya a ı ıma .. anes . 

: h da ıtıl yor .. Türk gcmilerı- a d 8 lda d 10 k ı vallıları kurtarmıştır. Du fccı ka· v r ı· uı n o .. yı, gcrc o nıa· . . 
nın bombardımanına karşı tcdb r· h 11 k h il 1 b t za bır tes.duf eseri olarak hiç bir 
er alınıyırdu. ~ e ve gerek 0 ın~ a eye 5~ e 

1 
cana mal olmamış, Fer ha ile Şlik. 

K l c C'rın çanları, durmadan el en t surun apısı 8
' aynı sm rlye biraz ağırca yaralanmışlardır. 

amış ı. 
ça :>Or halkı he:>ccan ıçinde bıra· (F t h) bi k k da Diğerlerinin yaraları ehemmiyet· 
.. 3 ordu Turk kadlrgaları, munta. . ad 

1 
d 

1
r gunka hşama a r 0 sizdir. Feriha Ue Şiıkrlye hastane-

cıvar a o aşar.a • em surların 1 m kurek darbelerlle den 2i kö. tt 1 t tklk t 1 h ye kaldırı mışlardır. vaz ye e cm ş, cm de 
purte kopurtc z nctrln onundc do· uzun demir çubuklarla arazi uze· 
aşı}or ar "\iak t vakit Bızans ge· rinde sondalar lcr.a ettırmış; n1ha. 

m lerı~ b rer klşcr gi.illc savuru yet, llığamın bu noktadan açılma-

Anadolu ve Rumeli hi· 
sarları güzelleştirilecek 

) 
8 dı sına karar vermişti. 

T rk gemı er n n büyuk bir pcr· Surun bu noktası, kale bedenle- İstanbulun feth nın 500 ilncü yıl 
ilki d zin 1 te a donilmil hazır

0

lıklar1na de\·am olu· va z • e c re m rlnln en kuvveti duvarlarından bi-
d rcestne dola m !arı, B zanslıla.· rlnj teşkil ediyordu ve önünde de nuyor. Öğrcr.dlğlmize gore, istıın. 

rı fe a halde ürkiltil)ordu. Hepsi· hendek yoktu. A)nı zamanda, h rp bul Belediyesi Rumellhlsarı ile, A· 
nln dlııcrlnd . nadoluhlsarının esnslı surette gt'ı-. başladığı gündcnbcrl imparatorun 

- Turkler, bugün muti ka zin ikamet etmekte olduğu (Veltıger. zelleştlrllmes ne karar vermiş ve 
c r kırmıya karar vermişler. na) sarayına da pek yakın bulunu· bunun için de orada sonradan ~ a-

Sözlcrl dola ıyordu. ;>ordu. pılıp hisarların manzarasını ka. 
Halbuk TU k donanmasının L'" 1 payan ahşap blnalar'ln yıktırılma· 

uğum, sur ara yarım mil k dar 
1 l k dı, ba ıt b r nüm ylşten baş. uzak bir mesafed n kazrlmıya baş.. sına karnr verm ştır. 

bir y değildi Nitekim bu ni.i· lamıştı. Kazılmıya, dümdüz b r hBt Belediyenin buraları tanzim çın 
uıun urmed · B zans gc· üzerinden devam edilecek .. surun I vereceği tahsisata Maarif VekAlc.. 

r uzerlnde k, fi derecede kor altından geçirilecek .. sarayın civı.ı- ti de iştirak edecektir. Sahildek 
do ma, bir kaç rında bir mahalden, }eryüzü e çı. ıhtımın da irşa tı tam mlanacak· 

dumen kl- ka.rılacaktı. tır. lllsarın içinde ilk ln!la zama. 
Zagno pa ıı onun -emri altın· nındllk va:zl le gor U7. 1 bah· 

da çalışan Uiğımcılar, cidden mu- çeler ve parklar kurulacaktır. * v ffakl)et gosterdller. B zanslılara Orhıtn Gazi tarafından yaptırı. 
Bu unün ka:> da şayan vııkala· hiçbir şey sezdirmeden ameliyatı lan Anadoluhlsarı da şehrin f t· 

n b r de, Turklcr tarafınd n büyuk bir sürat ve mehareUe Her· hinde muhlm b r rol o)nadığı için 
mı o an b r Hlğamın, surlıir. lettıler. Belediye buranın de. tamirine ka. 

ı B zar s efradı tarafından keş.. Llığam, beş gun ve be gece zar rar verm 'ştlr. 
m 1 Y zünden, ~er -altı~~a ce· 1 !ı .da, surun altına da} andı. 0 za- Her iki hisarın tamlrt fcln Be· 
n eden korkunç bır mucade· mana kadar, hiçbir B 7.&nslı, bul tediye imar 'Miıdiırlüğiı ve Müze 

d r 'buyilk tcşcbbusiın farkınd ola.1 mimarları mııştcrC"k hır plfın hıı. 
Fat h , B z urlarının altı a madı. z_ulıy.ıcaklar ve t marala bu dan 
ı · Ancak, m yı ın 17 ncl gece ı idi. sonra başlanocaktı r. 

Surun yedinci burcunun alt katın
da ık met ed ıı B zans a kcrlerı, 
yattık1"rı yerde", toprak altından 
gelen b:.r takım ~slcr işittiler ve 
derhal cephe kumandarına haber 

Oniversiten:n üçü1cü 
devre kampı bugün 

başlıyor 
verdıler. ..ı 

Ccph" Ün versıte uçUncil devre kampı· .. kumandanı vazıy tten 
(Jan Seba t y nı) yl haberdar ett!. na. i~tırak edecek olan F n Fakül. 
Bu zekı ve ccsu kumandan der tesı talebelcrı bugün Üniversite bl
hal c.r va koşara~ yere yattı. De: nasında toplararak Pendikteki 
Tinden ı:;elcn sesleri dlnled V'C son. kanıp nıahalllne gldeccklerd r. 
ra acı bır ı:;ülu.ıc: tlçiıncti devre kampı rı 5 eylul 

- Türkler. Ş<'~tıınt bir le ebbu·I cumart,,sl akş.ımı nihayet bula
se ka kışmışlar. Surların altına, caktır. 
lfıg m kazıvorlar dedi. 

Ve o da vakıt geçlrmcclcn, ım. 
parator Kostantirıe hab r gönderdi. 

İmp!!ratoı, boyle b.r harekete 
htlm 1 \'Crcmcdı Yanı a <Gran 

Beyoglunda bir yangm 

Duk Ne.tara ) ı alnrnk urlara gel· 
(~ lr Alman g zeted 1• hltaraf d O clcı ı;aLl)et tctkık cttı. Yer 

bir ııırnılr.kr.ttr bitaraf ga_ alt ndan kazma es C'rl o kader 

Ga'ip'er 
oıbtı 

mağlu plara 

e di 'Or 

Beyoglunda İ tıkliıl caddesıade 
Jirairc alt ınanıfatura magaznsın· 

da dun gece yangın çıkmış ve 4U 
top kadar kumaş y .. nmıştır. 

Ateş etrafa sıl"flyet etmeden za. 
manında yet şen ıtfal~c tarafından 
!:OndOri.ilmuştür u-t llerfo konu U.) ormu . YJ,I) e nıen 

ııp b r ı;nzetccl df'! ayni ~erde hazır 
bulunu omıus. 

Bir nrnhk iman, Pran ıı. gazete-! 
<'bine dönerek tleınl ld: ı 

(Arka ı ur) 

- Siz bu adamın hırsız olduğuna ha· 
kıkatte in nıyor muydunuz? 

- Hayır, in nmıyordıım Burada doğ 
rusunu soylemek lazımdır, değil mi? Fa 
knt o kad r ıy kalpli, o kadar munıs ve 
tallı bir kadın olan Mrıd&mın boş yere 
ecl m ö düreblıcct>ğl ı zannetmiyordum. 

T Urk Un tarıhi. :\.l,sırın tar•. 

hile çok ılgllıdır. Bız deniz 

ve tarih komşumuz Mısırın mesut 
\'e raJ1at olmasını da nın lo;ıtemışlz· 

dlr Bugün d ... ha çok 1 tlyorıız. Çıln 
kU taşe, çar~ı ve harp dunıınu hn· 
yalln tistllnde bir ıztırap ta.ştinak. 

tadır Yaklaşan mübarek Ramazan 
ıçln ne bir kııngnl gl\llılçlqrı. nC' hlr 
nvuç zeytinleri yoktur. Blrkııç ale"I 

!et olan \"e kudretlerine kar.şı tak· 
dırlerınılzı e:;ırgemedığimiz seksen 
nıllyonlul' Almanya... "1ilyonlarca 
gem;, bıl~lll. yetişkin evl~dını ate. 
ı;ıc ve ö!Ume atmış .. \rkada milyon· 
!arca kan ağlayanı \'ar. Vaı lığını 

kurtarmak ve Sayın F'ührcnn dedi· 
ğl gıbl hın yıl esir olmamak için 
her tUrlU fedaklır'rkları yapmak· 
tan çekınmıyor. Kahrolsun Danzlg 
koridoru! Refahı!'! \'C medeniliğin 

en on "afmdıı. bulunan Alnıanyanın 
sırtmn ne felb.kctler yl\kledl Mıt.. 

tem tutmayan bır ev kalmadı. lyl 
do~tlıık bakımından ılııydıığunııız 

kedeı·lerın derece: ını asın az.:ı.ltmı· 

vacağ z 

ElHUıı A vrupaya hayalınıZdf' bir 
ı;eçıt re mı yaptırınız Yal ız bızlm 
d ğ , tarihlerin yUrek acısı O ar
tık bır güzelim A\'rupa değildir. O 
nrtık blı açlık. sr.falet, felı\ket, cz
gınllk, bezgınlık deryasıdır kı fır. 

tınaıarı h r al azalmıyor. 

Saıtlanı dostum ız ve muttcfikl· 
mlz Inglltcı e sanki bunlardan da· 
ha mı hafif? Hiçbir zaınan. Tarıht 
şehırlerinlıı harabe"cri Uzerlnclc rllz
g4rlar bılc emıekten çekiniyor. 

DUnyıı nın en kudretli devleti ve 
en kUV\'Ctli dostumuz olen AmerL 
ka bile her :>eni gelen clııklka blnblr 
yeni zorluğa düşıııektedir. Birkaç 
kere b ı kal' daktka içinde en kıy-

meli, evlatlarını \·e "ervetlerlnl 
kayb..:d~n bu memleketin kan ağ • 
dığmı kim kabul etmez 7 

Bize ctaıma dost kalmış olan Ja
ponya her gUn yanıyor 'e her glln 
olti) or. Jııpon analaı ının 'e Japon 
çocuk \'C gellnlerinın gözyaşlarını 

k!'nd! goz pınarlar.nur.da hl edl. 
yoruz 

ayıda azametli 'e kahra-

lıır; lliz le r di~ urla r k i, ik i geııı i kıty

hettik aııııııa kahraman .\Jolt.ıyı ku\·
\ eUendirnıc) 1 teııı i n etlecek ko.,k0<·a 

) ete k adar surüklem ştlr, i!1te bunu tel· 
kik etmek lazımdı r. Acaba. bu meselede 
gadre uğrayan kimdir? Vaka; maznu nu 
bu işin kurbanı gtbi gôsterlyor. Fakat 
acaba hııkikaltc asıl kurban olan Msrtın 
değil m'dlr? 

- 1 ransn ne ıııc ut bir nıcıııleket
tır ! ilk lıamled!J maA-lııp oldu. Kan 
ılôkmcdl. Halbuki bil harbe dc\am 
cdh orur,, genç! ğlınlı. mıh\ oluJı gl· 
dh or. 1 rnrı!lıZ ı;rnçllt;"i io;e terUtaze 
durm:or. nu il(' h:ık!!IZlıktır: Gn.Up 
• im nın k lrı rıcrt>dt- kaldı '! 

Her hade krnd ine fenalık eden bır 
~damdır dı) e düştınüyordum. 

l'.au n: 1rene Nemıro,·aky - 6 - Çevtren : a.san A . E. YAL.\IA~ 
Evet, muhterem JUrı hc;·eli, bir ka. 

dından pare ıılarak onu tehdıt eder gıbl 

Gallı lcriıı ıııaflCıplarn gıpta etti_ 
il' 1 h \ rct1 gorcn bitaraf gaı:etecl 
hunun lı7.rrloc ıı lılkfı) r ı anlabn ı!}: 

- \.ıktılc bir Hu!! kCi)lüslı idama 
n hkflın <:dllınl'f. idam .} eri hapl!iha
n d u ' rım !'ôaat kad r uzakmı'° 
tı ' d so uk, '.\ •ı lı, bcrbatmı!J. 
:\Jılhk ım, bir papasın beraberliğinde 
~ n url!ır iç rıdc .} ın arJıma .} O \ arla
n idam l erine \ nnnı,. Orada ııapa-
a dcnıl., ki: 

rııan, ne berbat ha\a ... 
rapa .. du il nıukabt>Jcde bulun. 

[illi : 

- llauıdaıı Mna ne? r n \Ur&<'.a

tın ;, erc ' rdııı burada rahat rahat 
k ı nk .. ın. H:n n, hl.ı:lın gibi a~nl 
\olu ç nıur • .) pnur \e Koğuk lçln
d trı r 1 za\ il 1 ra 'lor: 

nıturııf g 1.rted lılk4:>ettlııı anla.t
ktan !ıoora flaH' rtnıı-.: 
- uallplerln 111 ığlCı1ılara gıpta et_ 

nıesl <le tıııkı bunn beıı ı:l;> or. 
ERÇE 

- Bu hisler nızc hurmct cderız. Fa. 
ka.t ned n ınanmadığı ız bir lhtiroall or· 
ta} a atmak lsled iz" Sozlerinlzc maz. 
ııun ne g bl bır ccv p "\erdi'> 

- Hıç ce\ap vcrmcdı. Odadan çık· 

tr Koridorda biraz do aştı. Tıpkı şimdi 
yaptıgı g bl cllerlnı, p rmakların büku
yordu. Benim odam karşıda dl, oraya 
girdi, ynta~ımrn üzerine kapandı. Polis· 
ler gelinceye kadar kımıldamadı Hava 
çek soğuktu, üzeri e bir yorgan örttüm. 
Derin bir uykuya dalmıştı. Polısler ge, 
1 nee uyandı. İşte bu kadar. 

- Muht rem jüri heyeti, şahide so· 
rulacak ba ka bir suahnız var mı? Sö
zil müddeiumumiye bırakıyorum. 

Müddeiumumi yine oda h zmctçlslnc 
hıtaben dedi ki: 

Madam E.) cnnch'a çok sadık ve 
muhabbetli olduğunuzu gördük. Kendı. 
.. ını munis, tatlı \'e iyi huylu ? r insan 
olarak tarif ettiniz. Maznunun bo) lı? ol
ması pek ala mümki.ındlır. F::ıkat hususi 
ha> atın aıt \ akalardan hlc bahsetmedı-

n z. Biraz da on! r, telk•k etınek !azını 
geliyor. Maznun b r kaç sene -evvel genç 
bir İııglllzle munasebctte bulunmuştu 
Bu adam. 1916 eh cephede vuruln uı;tıır. 
Sonra 1925 tc P riste Lacy ısmindc bir 
başkas le ya amıştır. Daha burada lsnı • 
nl s ) mnk lcmcdlğım bir çc.k kımse. 
lcr de hayatına karışmıştır. Maaenıkı 
siz, maznunun 1928 scnesindcnber .} <ı· 
n ~ da bulunuyorsunuz, kiminle mi.!ıııı_ 
sebetl olduğunu tabii bıllrs nlz. 

Ben yalnız Kont Montı'yı tanıyo· 
ı·ıım. 

E\ t, bu mUcıa ebclı h erkes bıli. 
vor. Fakat konttan başka kim var? 

- Kimse yok. Kor.t Montı ~le tanış· 
tıgrndanberl ha) atında başka hiç kimse 
;>-oktur, yem n ederim kt bu boylcdlr. 

Bıın'l pek emin görünmüyorsunuz. 
- Ne demek istediğinizi .anlamadım. 

- • e Is geçelim Madamın Kont 
l\'lonti den evv 1 miln sebeJte bulundu
gu n onlar hakkında bize b t'az tafsllAt 
'crınlz. 

Bır şey bilmiyorum. M·dam bana 
sırlarını oylcmez. 

- Bunu kabul ed~yorum. Fakat ha· 
yatını yakından takıp ettiğin z !çın t bıi 
bu ha)alın teferruatını bıllrsinız Nıtc. 

kim geçenlerde b r arkadıışınıza Mada· 
mın Konta çok bağlı olduğunu ve çap
kınlıktan vazgeçt;gın söylemişsiniz. Böy· 
le bir şey söylcdığlnlzl hatırlıyor musu. 
nuz? 

- Evet ... Ama ... 
- Sôy l-ed lniz mi? Söylcdıniz m i? 
- E\'el, fak llt Madam serbest . dul ve 

cocuksıız bir kadındır. İstediğini yarın· 
bilirdi. 

- Mümki.\r.dür, takat ş m di maı.nunu 
kusursuz, kabahatsiz, melek gıbi bir lıı

san olnr k görecek değiliz ya ... 
Muhterem jüri he)cti, maznun tecrü· 

besız ve saf bir. nsan delildir. Bu genç. 
le olan münasebeti de hayatının bu yol· 
dakl ilk tecrübes delildir. Fakat r.asıl 

oluyor da bu Bernard Martin onu bu 
"'"l"'l'Ceye kadar çıldırtmış ve bir cina_ 

goriln1>n bu genç, hakikatle çalışkan ve 
sekin bir çocuktu. Ontv rs'tcye gidıyor. 
küçük bir odtdn mütevazi ve uslu bir 
hayat silriıyordu. Ölümündeıı sonra dört 
yüz franktan başka p::ırası çıkmamıştır. 

Ne elması. ne elbisesi, ne de kıymetli 

bir eş.)ası vardı. Zengin bir kadını dacml 
tehditlerllc ürk üterek pera çek en b ir a 
damın hayatı böyle olur mu? Acaba bu 

güzel, zengin ve .ahlaksız kadın bu gene• 
pençesine alar ak ona bin türlü fenalık 
e tmeml5 m dlr? K ibar alemin in bu mas
keli k ötü kadınl arı meslekte n yetişenler· 
den daha korkunç olurle°r. Çünkil onlar . 
dan dah a mah lı· ve bllgi lldırler. Gladys 
Evscnach işt-e bunla rdan birid r. Aşıklıı· 

rının sa~e vUeutlarını değil. r uhlarını 
da kendilerine bağlamak isterler. M&z. 
n un. Kont Montl"yi k ndırrnışt ır. Ken· 
dlslne Aşık gdrilnmüş, b r taraftan da, 
o gençle münıısebette bulunmuştur, Bcr. 
nard'ı çıldırtıncıya kadar uğra~mıştır. 

Gilniın birinde bir tabanca satın alm15 
ve hiç acımadan büyük bir soğuk kan· 
lılıkla gel cl vurmuştur. (Ark»ı \·ar) 

Lavalin Dögole 
yardımı 

T a.rHıi d~ı,fk.likler üzerin• 

ş:ı.lıı ı.l a.rın möılıbet 'Hlya m en· 

fi t csirlorl hh,:blr y,aınan ve hiçbir 
suretle inkar edilenıeı- "3r~al 

Peteıı"i n dCTlet reic;llğ l alhnda ı:lnı 

ıU) r. kadar Vi-:t ile Generü Dö Gol 
nra .. mda bocalıJan. fakat Mareşıı. 
liıı ~n ha rpt eki r:öhreııie y arat· 
tığı l>C\ 'gl \ c S&Jgı duypları yU· 
Ltiııden daha fazla l'lşiJe bağlı k a
lan .)liit.arcl\e t'ran .. a .. ınııı, gitt ik. 
çc D Ö\ iişen f ' ransaya yan-,ma!llın

ılakl dt·,rf~lklıği n hikmetini La,·aı 

de aranınk gerektir. 
GUnliik hıl\ adlsler1.1 dik-kat eıtl -

llr"c lıt rkııııt varrhr ki Ml·aı )fıi. 

t.arı•k r. Frıın"ll !>anın haşınl\ g~tlğl 

günrtenheri D o Gol ~fına iltihak· 
fa r, sabotaj hareket1erl, mütte fik· 
Je re kıtrşı senıpa tl le nihaJ·ct Jkin· 
C'1 c ~ııhcnin hlr gun muhakkak a . 
~·ılaı·ağı ' r. hu ttııhcnin de geçen: 
!erde Uo Gol' ıln "0.\"lediğl gibi : crf; n 
hU~iik \ C kat"i muha rebe yine Fran. 
sa toııraidarmda olacakt ır» &ÖT.le· 
tine göre r ran,ada ırlacakı kanan_ 
ti ı ·ra nsularda ;:ünden giine art
makta \ e kın\ r tlenmektedlr. 

Hemen IJhal'ln iş lıa'!'ına &'C)Çme· 
s ile ayni zamanda ııı:Jlür ı-·ransnlar» 

ndıııın ııD~h liı;.en l'ransaıt ya çcv 

rlhııc i dl' yakınlaşmayı kolayla'!
tırını ~tır. «llilr Fransn:lar» SÖ7u, 
l"raııs11la r ar:ısında ne d e olsa hir 

ikilik huhııııluğunu gösterir mahi· 
~·et le sal ılı )·or ' e ~flitarcke Fraıı· 

sasındak i Fran!lızları ku,kulaadırt• 

~·ordu. lnglltcre Başı ekllinl n blı 

dcıııec lnde lam ıra?>ında, H ür J<' rar._ 
sızlarrtarı «Dövüşen J<'ranııa» dlj e 
bıth!>cl ıııesi, R. Çorçll kadar anla
yı lı olan <•eneraJ Dö Golli ika L e t
ti. ~im!li, gizli mak a tlarla U rnle 
' e l.fn alin "''~ a etine bağlı .kal· 
ııı ıtkta de\ aıı . eden FTa nsn:lar dı. 
'iınd:ı kala n hiiylık bir çokluk, bu 

Tramvaydan athyan 
197 kh i cezalandırlldı 
S<ııı 4 gun ıçlndc trumva~ dan t 

hyan l !.l7 ki§ ~ nkalanarak bircı 
lira para cezasına çarptırılmı§l&r

dıı-. 

Şehirde kuduz vak·aıarı 
ÇCi galıyor mu ? 

,- TAKVİM 
l i AGUST OS 9'2 

PAZARTESİ 
AY 8 - G (\N :?:?9 - Ilt7.tr 101 
RUMi 1358 - AGCSTOS 4 
HİCRİ 1361 - ~AUAS .f" 
VA.KIT ZEV AJ,t EZ.ASİ 
GÜNEŞ 6,12 10,06 
ÖGLE 13,18 5,12 
tıdNDl 17,07 9,01 
AKŞAI\1 20,06 12,00 
YATSI 21,48 1,41 
İMSAK 4,18 8.1 2 

Evlenme 
Harita onyiizba~-ısı Tahir 'fo11g

alp'ın kardeşı tayyare ü.stte~menl 

Fethi Tonr:ılp ile emekli Yüzblşı 
Sabri Gomcç'in kızı Ilayan Neba· 
bat Göm ç'ln evlenme merasım l:ıri 

dün akşam Tokatllyı;n otelinde k&. 
!abalık ve güz de daveUIJer huz• ı· 
rılc kutlanmıştır. 

Yeni evl.lere saadc~lcr dller !z. 
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Askeri durum / 
Yazan: ' . 

İllsan BORAN 1 

Doğu cephesinde: 

Roman yada 

Eskiler iş başına 
çağrılacakmış 

Slokholm. 16 AA) - İyi ha· 
ber alan mahfillt:'rin Bükrcştcn ög_ 
rendiğinc göre, Roınanyada ıktı~&t 
ve .ödlı~·~ no:ııırJıklarını lll<ikadar e
den kabıne teb~ddülU. l\fare ... al A r. 
tonesko hükümetinde yapılacak 

Ruslar inatla 
mukavemet 

ediyorlar 
topçu Rlayı 

Ruslar, her 

(8a'ı ı lnf'tde) ) : ( 
vaziyeti dtizeltml~tlr. 

yerde ınat<;ı bir muka-
v"n1et 1töslerınektPdltler. Her iki ta
rafın kı:ı.yıpları agırdır. 

Krasnodar bölgeainden alınan ha
berlere göre. Alnıaııl<.ir, KubRn nth

rirı~r: te"lol rttığ enı;!cle k•rşı dün 
hi.,!'iedilir hi~l'nr t<'rakki luıyrlctme· 

..: ,. T V A 

lstanbul kürek • 
şampıyonası 

Galatasaray 11 puvanla birinci, Taksim 9 puvarla 
iki~ci, Fenç;rbahçe 6 puvanla üçüncü oldu 

te' tallngrad ınıntaka,ın<la ltu"i 

~ n1uka\en1etl dr\anı ftltrken, 

Kafka'l.l&da Rulil orduhtrının tlal{hk 
araı.i:ı e kadar rl<·u.t etıne .. ı, ba.tı a .. -
kt'ri n1Uteh~,,ıslarra banıba':'ka lı:ah 
cdlldi. Dcdilf'r, ki Ru .. hırın KafJ<&"ı

yadıı. bu ~ckilde ri('at t>tıneleri bir 
ıılıina gOredlr; ınecburi;\·rt nctJ('e-.ı 

değildir. 

, dııha mUhln1 deg ~ikliklerc ı:;.nrak 
bir başlangıçtır. Aynj mahf:IJC"rin 
ima ettiklerıne .ı;::örc. haltfı l\far, .. 
sal Anlonesko. mı~lerdır. Bur~da nnıhnı ebel<'rin ol-
. yakır:da mütcha~-

ı du,ıtu yer. mildafaa kuv\·etıerine çok 
S~ Sp~rlart. Ajcıı. Lgı .~arafından 1 rinc !iği kazandıklarından gelecek 

tertıp edılcn Istanbul kurck şam- hafttt Tckirdağında yapılacak J\'far
Ga!alasaraylı ları kazandıkl rı ~am 

piyc:,nluktLn dolayı tcbrık ederiz. sıs arı ve 1940 yılındanberi ciağt-

tılmış olan büyük siyasi partilere 
mensup şahs yetleri bile tş başına 
çağıracaktır. 

Bulgar G'-'zeteleri 
(Ba9' ı lnc"'e) «('<t 

m~eltl"r. halledebilece-k olanlardan 
birisidir 

yarAyan dereler. tepeler ve yarlarla piyonluğu müsabakaları dün Y • mara kürek şampiyonasında İsta n . At 
doludur. nikepı ile Samatya arasındaki sa· bulu tcm,ıı cd<ceklerdır. Teknik yarışla rl 

Va~ington, 18 < A.A.) - Almanla. hildc 2000 metre düz hat uzer n neticeler şunlardır: Altıncı hafta at yarışları dUn Ve· 
rın Grosny petrol s11. haları na c:kı""ru de yapılmı,tır 

b v • BAYANLAR J lıcfcndid k ılabalık bir meraklı 
taarruzları durdurulmuştur. Alman- Havanın sert ve deniz:n dalgalı 
ıarın ba~.ltca hedefi olan bu nokta 1• 1 1 f Tek çiflc: 1 - Galatasaray 8.8 kutlesi karşısında yapılmıştır o mıtsına rağmen yarı' &r muva - · 
~ .- ıye e aşarı mıştır. ampıyon- . . 

S taltngrad kesimlnde 1 1 1 
Dort tek; l - Gal etasaray 6,26. Bırınc. koşuda l\1cncviş bırıncl, 

!uğa namzet olan denize k üp eri-

B 

3 

Y.....,n: 'lf. H. ZAL 

ugllnlnde m~bur Gafüıb 

mtie&'tet-efii Amttika h:tlk·· 

na ~u 'tU&Jj "ıOrnuı~. tur: 
- llar ı> hareke tlerinin idarM>int' 

ait "'on kararları R.uıaf"lt ile Çörçll 
mi 'rrmf"hdlr, )'o1'oı;ıa a'-k.eri lktısa\ 
~ahibi reneraller mi ? 

En~titi\nün ınak.,Cldı; 00 harbi L 
dare edt>n 'ıi\·JI kumandanlara hal
kın itimadı olup olmadığını yokln
ınaklı. 

Rt"Jlerı ~orulanlardan .rn lnız ,.._.. 
de 21 Ruz.,elt ile ÇörıçUin ~n ,.e
kat'i harp kararları \"f"tmelrrlne ta._ 
raf dar hulunınu,tur. YUzde . 15 re
yini blld1rrı1en1ı,ur. Viiz.dr 64 ki· 

o:ılllk eziei bir ekloer(ret 'o kanaati 
ileri "ıÜrmü-;.tür: 

Re n bu liklrdf', değilinı. n.u..,Jarın 

Karkro.syada yaı>hkları rlcat. arhk 
bir tratt"jJ oyunu de~lldlr. Bu bir 
ınr<' buri rlrat hareketklir. Ru.,Jar, 
Don nehri cenup kıl·ılarında d•l&n· 
=1ıak h~ted.Jler; fakat Almanlar ('ok 
ü~tün ku\-\.'etlerle Ruı;ı sol cenahına 
·" Uklendllrr. E~er 'lar~aı Timoc;tn
ko, büyllk me_}·dan muharcbelrrlnl 
kabul et~ydi, ,ın1di Kafka-. daıtla

rında harbe devaın etnıck kudrrtini 
gci .. tereınl.yecektı. Hakikat 'udur, 
ki A.lınan ~ağ cenahını Don nPhrl 
ll':'atı n1ecra"'ı h4•~ unda durdurmak 
t.,temı,, fakat n1uvaffak olarnı;ya

l'ağını ,·aktJndr ke~tırerek t('krar 
rleate ba~lumı'jtır. \ ·e ~imdi rl<'st~ 

ll'll tekrar miidafaa~·a ge.;nll".lllr. 
Çünkü dağlrk arazi ~rklhneden mü. 
dataaya lınkıin ,·e.rrnektt-dlr. 

Bulgar gazettleri de aynı görll' ve 
dU~ünüşU izhar etmektedirler. 

"'in tehlike azalmıııı,tır. f k ti b 1 Ş . lk.i ç;ftc: 1 - Galata.saray 7.23 .

1 

Yarış.ların ncticesl 5unl.ardır: 

Vi• I. 16 U\.A.) Yon Bock ordu· . d G 1 KIDEJl.!SİZLER Tiryak ı lk:ncl. Kader uçuncu gel. " mıı en a atasa ray, Taksin1 ve Fe. 
taar_ nerbah"'e ekipleri arasında baştan Tek çıtte. 1 - Calat~saray 11.42 el Tıryc.kl ıle Mencv şın ganyanı I 

• T k 3 D . Tıryakını plfıı:;.es 1 125 kuruş· ruzıarına nıuvaf(akıyetle devanı et· n hay -te kadar çok sıkı blr çekiş· 2 - a s m, - cnurspor 
!arı Stalingrad istikametinde 

«Son kararları \'ermenJn me11;uJL 
)"eli a"keri liderlere ait olmalıdır, 

R.u7.\ elt 'P Çörçll gibi ınilli lider. 
l!'r, a .. keri kunıandanları en Jliler
den e-(,'mt'k nı~uli~·rtlnl ta".-ııllakla 

iktifa ctme.JI, bunların i'lne kurı1-

Ru;,,.Ja, Kafka.o:ı.ya U . .tf'rlnden harp 
nıalz.cme-.1 alı)·ordu. lran ,·a..1Hta.,lle 
Orta Şarktaki ınüttefiklf'rllc ar.ke
ri nliin&..fil'bette \(' i":"blrllğinde hulu
nuyordu. AJrı<'a li'I;' petrol ha,·za..,ın
thtn lstlfudt ediyordu. Bu ra)dalar 
~liphesl't blr n1e<'burl~et olmadan 
feda edllen1ez.dl. Zaten Ru ordula_ 
rının Kafk&<i!~-ada ':'ark, ('enup 'f"e 
garı) hıtJkanıetlt'rlnde yaptıkları rl
rat tarzına bakılınca. t:tunun f'\ Yel· 
f1en hazırlanmı. bir plan muc·lbln
('C değil, ,·aı;;lyet ,., ıul'Cburlyet do. 
la.yı~llc 3·apıldıiı derhal an la"."ılır. 

A.,ıt nle~eıe şln1di budur: AC'aba 
Almanlar. Kafkaı;,yada kl kuv,·etıe

rln bir kı,mınl !o)tallngrad nnnta-
ka~ına Çf'k lp bü,yük hlr taarruza 
ha,ladık1arı zaman, "\IR.re ,at Tlmo· 
çcnko n1ukabil taarruza geçeblle. 
t•rk mi? Keza orduları rk'at edtr-
ken, ne BudJ·enı \·t ne de Zukov or· 
dutarı ona bilyıik bir :yardııuda bu
lunamadılar. ~.tııUngrad ve A-.tra_ 
han t~tlkaınetlerlnde .'\lınan taar
ruzu bil) üdülü .. ırada~ o bö) lf' bir 
,\·ardı ıuda bulunabilecek mi'! 
Eğer merkezde General Zuko,· ve 

Kafkas~ada. ~fArf1AI Tinl~AL.o .. r- -
duları, taar~u7.i hA.rt-krttc: huluna-
rnar.lar'.'ıa, ~·ani kar;ıılarında fa7la 
A.lıuan kuy,·etı te...,blt edeme'llert.e, 
n halde Aln1anlar Stalinırad ,., A-
~aı,tı \·oıga garbında büıük hrr 'ilk· 
!('t merkezi te,kll edrrler l·e glrl. e· 
reklcrl bUybk meydan ınuharel>tWin· 
d!' )ine nıu\·affak olablllrlf"r, 

Xileklm gelen haberlerden, Ktel. 
nlkovo C'enubundR ,\.iman taarruz 
<:'eı)Jıe .. inln ;\ "itrahan'a dolru gf'nf. -
JecUğl anla..ı:rlınaktadır. Zaten bir kol 
Ka1n1uk'ların nı("rkP7.I olan Ell,ta,Yı 

ı,caı etmJ-,tl. Bu hartkAt n1u'a"'afa 
ti(' aliikadardır. l.·ani Alnıantar Kaf-
ka"-J•yı a)·ırmak \e \·oıp ü.urln
dckl mu\ a~alayı ela ke nıek i<,:tn 
A~trahaıı lı;tlkanıetinde ilerleıntk 

i"ıti.)·orlar. 

Petrol rnt<ı;eh.• ..,inP ~rlin(·(', ondan 
._ür'atle lf>itlfadc C'd!'cekl<'ri bekl<"ne. 
nır7; faraıa Groı.ny , .<" B:ıkU ku) u
laTııH elde et~lt"r bile petrol c;ı-

karrnaları astara bağlıdır. Bıırala-

rıı kadar ilerlemrlf'rl df' tok nılı1-

kUltlür. r ·akat kendileri i-.tıfade e-
d!'ıncseltr dr, Ru ... ıarı ınahrum tt· 
1nf',te r:alı.,a<'aklurdır. Ancak Ru~· 

larıo \·oıga il!' l 'ral araı;ında ~·eni 

ı-.etrol ku~uları a~: tıkJarıoı 'e gUn 
gtc-tikc;e daha r:ok ndktarda petrol 
J!ıtlh~al ettlklerlnl öğrenl)oruz. 

ırulil"ıa., !oitallngrad mıntaka ını 

nıUdaraa Pden nu ... ordularının, - bü
:rük bir Alman taarruzu \"ııkuunda -
mtrkez ',,. Kafkas ordularınrian 

lBr~ltın görnıeı,i 1:.\7ıındır. Benre 
Ru1ı; ~tratejı .. ının nıu,·aftak oln1a"(ı 

hu ordular ara11ıındııkt ,ıG:ı ı,blrllti
nf' hatlıdır. Bu ~UrE'tle ınUdafaa u· 
7rttılabHlr \"C :ı.a.ınaıı kaıannıak prt"n. 
ı;,ihl dotru tatbik edllını-: nlur. Ru -
lar hu nıak!\atla. Don ka\ .. ı 'inıalln-

dı• l·enl bir gruıtınon da .rapablllr
l<'r. 

Polonya başvekilinin 
demeci 

(Ba.r 1 incide) XX 
Stalingrad. Voron~j ve Lenlngrad 

dayandıkça ve Ru!yadıı 'harb~tmek 

Filof htlkOmetinin yarı resnıi or· 
ganJıfı \'azifeslnl gören ?.tir gazete. 
fii, ~uman Menemencioğlunun Hari
ciye Vekllligine tayini mUnaaebeti1e 
ne,retliğ'i bir başya'lıda difor ki: 

Türk harici iyasetinin yeni şefi, 
Bulgarüıtanı ahi.kala.reden meselele
ri ve Bulgar milletir.lıı cenup doğu 
komşulariyle iyi dostluk halinde ya
şamak azmini pek iyi bilirler. Nu. 
man Menemencioğlu son seneler i
çinde Sofyaya gelmek ve burada Bul 
gar mes'ul makamları ile tcınasta 

bulunmak fırsatını elde etmı,ttr. Bul
gar mill~linin Türk milleti h:lkkrnda 
beslediği hisler, Sofya ile Ankara a
rasında mevcut dost'.uk münasebet_ 
lerinln mUsıı:it blr tarzda lnki!;'afta 
de\•am edeceğine emin bir garanti 
teşkil eylemektedir. Bu hisler, bu su
retle siya5J sahada ikl hUkümetin va.
zi!esint kolaylaştıracaktır. 

Ticaret Vekilimizin 
şehrimizdeki 

tetkikleri 
(B8'ı l incide) • f. 

den sürmeye) kadar her cins it-

ha!At eşyH.sının. bir an evvel mem

lekete . thalı çareleri üzcrlndC' dur. 

mektedlrler. Azak nehri kıyılarında lkı çifte· J G•lata ·ar•y 10 21 •ne halinde' dcv~ın eden müsaba- · - ... s · 
Akhtari limant işgal edilmı,ur. 2 _ Beykoz, 3 _ Demırspor lkıncı koşuda liümayun bir nci, 

Londra, 16 (A.A.l - Rus cephe- kalar r.etiCcsinde Galatasaraylı kil· D t ık 1 F 9 37 o l Polat ıkıncı Vcrad Uı;:Ur.cil &eldi. 
k ıı t or c . - ener , , .., - . 

.sinden alınan en son haberler, Stalin- re ç er büyilk bir varlık gös ere. Taksim 3 _ GalAtR!':a ·a Hümayunun g nysnı 100, Po•adı 
grad ~ehri i<;ln tehlikenin arttığına rek bayanlarda 15, kıdemliler ~e ' . 

1 
Y pıa~es! 50 kuruştur. 

i•uıret etmektedir. Kafka.sı·adakı· AL k d · ı KIDE!\ILlLER ikili bıthi~ 225 kuruı vcrd . ..,.... ·ı cn1sız erde ı ı puoın k!!zanarak J 
n1an ileri hart"kAtı tavsamıştır. t Tek çiClc: 1 - Gal 3 ta~aray 11.24 Üçüncü koşuda Hızıria Dabi ba~ 

l 942 stanbul kürek sam piyonu ol- 2 T k ı 3 Va';'ington. 16 (A.A.) - Voronej'de ~ s m. - D ·n1ir!'por baca yarışı b:t.rerek bir~nci :el-
ve Stallng-rad·ın batısında UstUnltik ınuşlardır. İk çifte: 1 - Galat.ı saray 10 40 dllC'r Rınd ü('bncü :::eld Rlnd·n 
Rusların elindedir. Ru~lar bu me,•zi~ Taksim 9 puç;nla tkinc;, Fener 2 - Taksıın , 3 Fencrbahçc pllısesı 250, ırıı :rı"'I pi.3.s-si 100 , 
!ere sahip oldukça. Almanların sol bahçe 6 puanla üçüncü. Deınirspor Dört tek: ı - FenC'r 8,44, ::? _ Oabinın pıa~c~ı ı 00 kuru~tur 
kanadı her an için tC'hdit altında gö- \'e B ·ykoz ilç müsAvı puanla dör·. Taksim, 3 - Galatasaray. Dürdüncü koşud Tcmruk b\rın· 
rUnmcktcdtr. düı.cüdür . l 1\fü!'abakalardıın ~onra derece ka et, sava ık nci, Tuna üçüncü geldi. 

Klet, kaya ke'ılminde Kıdemliler arasında yapılan ya_ zanarrlara Su Sporları Ajanlığı ta· Beşlncı kosurla Özdemir birı11cı, 
Moskova, 16 (A.A.) - Aln1anlar, rışlardan ~.ek ve iki çıfted{' Gala- , rafından kupa. ve madaly ınük~-ı Çobankızı iklncı, Dand. üçüncu gel

Kletskaya.'nln ş,lmal-doğusunda tek_ ta~aray, dort tekte Fcnerbahçc bt- fatlsrı mcras·mıc levıl edılmı~t:r, d. 
rar taıı.rruzıarına başlamışlar ,.e mu. 

harcbcye yeni tümenler sokmu~lar· I Dahiliye Vekili fik.-j 1 
dır. Gazetecilerimiz Al

manyadan döndüler 
ııazer'e d•f;•u . Tüzer kalp sektesin 

Vi~i . 16 ( A.A.) Berlınden alı. d f t' 
nan haber. Hazer denizi istikametin· en Ve at et l 
de üç motorize Alman kolunun iler
lemekte olduğunu bildirmektedır. 

Hitler, Siovakyayı Ma
carist rna verecekmis • 

(Ba,ı ı in<:ldeJ C=l 
' tavassut teklifinde butunnıuş '/~ 

buna karşıhk Maearlstandan d::th& 
kuvvetlı bir askeri y~ rdım istemiş· 
tır 

(Ba,ı 1 Jncide) 
bir .kalb sekte~i netlre<!!I olarak 
ha,,-atn gbı:lerlnl JUMOlU'!'tur. 

'.\tüte\effanın cenaze~! Xüı11une 

ha<i!tnneliJi n!' nakledilın i~ bulun -
maktadır. , 

* Doktor ı:-ı krl Tüzerln ülüınJle 

( Ra,ı ı ln('lde) + mcktc. rt'lemlcketın bazı yerlerin
gaıctccılcrl gerek Almanyada, ge- de yen yeni fabrlkaler kurulmak_ 
rek 1\tacr rista · d<ı ve g rck•c BuL tadır. 

garlstanda gördükleri hüsnü ka• So.~ günlerde Berlinle Kassel .,,_ 
bul ve dostluktan son derece ınü._..rı-ı~ında yapılmakta oı ... n llerm :ıın 

teha!'lsis bulunmaktadırlar. Göring ı.ıdlı büyük demir ve ~J:k 
'h-fatbuat münıes~illerim z, İstan· fabrikası, Almanyanın makine sa· 

1 buldaıı Berllnc kadar trenle g.t. ı nayiindc iftihar edebi:ecea bir ni.: 
mi~lcr. Berllnden Vıyıtraya k~dar cs~ese hal"ndc yükseliyor Bır şe 

duğu malümdur, 

Vekılin geçen 
Kendisine bur.un ımk3nsız oldu-ı 

günkü tetkıkle· ğuııu söylcd m. Ancak 1\tacar en. 
rinden sonra 300 kE.dar tüccara. düftrislnin Alman kontrolü :ı~tır.a 

antrepolarda bulunan ithaliıt .et-İ ı:lrfll{'sine ve Almaııya~·a yıye('ek 
yalarını çekmeleri bıldlrllmtşt;r. göfıd<'rllmesınc muvafakat ettim. f 

nıeınleket dhri.i .. t ,.e kı)·ınetli e\
lildınd::ın birini ka.ybcttl. Fikri 
Tli~er Parti Genel 'if'kret<-rllğln_ 

df'. ~rhhly<' '1tıste,.rlıJtıncla 'e 
diğer buJunduğu \&zifclrrdc ku"\·

,·etıl ~e<'IJe i!fl.hihi. bllglli bir -:ah

ı-ıJet ~ıfatlle nıcınleketr hiı.ın et

Jer ctnıi.tl. DAhlJIJe YekıUetlnc,J !' 
11blrlftl f'<ıa,ına ınüır;tenll ':ah<:ı-

1 seyahatlerini is~ otobüsle ya.pmı5· hıı' halı de uıa;vıp ı:td<>n bu fab. 
}ardır. :ık da c:alışac<ık 40 - 50 b n k.i· 

ı Gazeteciler mizın otcbüsle )'BP. dar amel<' ııçin, nıuntazaın \'C' kon. 
tıkları bu seyahatt duraklcdrkları forlu biııa:ar yapılmakta vc bör
vcr)l'r ou·lardır; .K!lssc! 0 Fr"'nkfurt,:"°"c~ bu m:ırtak"ıı: muarztm btrSR· 

1 Lüksembur!?:. Sedan. Re!ns, Ver· nayı merkezi halinı alnıakiadır. ma !'"'•'ı kurmu~ \e ,.f' k :·ııet er-

1 

., Bu tüccarlar eşyalarını 15 gün 

zarfında çekmedikleri takdirde 

malları Tıcaret J\1:üdürlüğü tarif in 

dan çıkarılacak ve derhal satışa 

arzedilccekt r- Kar.unen, tüccarın 

gümrüklerde b:r sene bekletme 1 

B.AS!\ıTA_,. ALEDEN 

DFV AfVl 

kalnının <;,e\gı ' " .,cıygısını kazan ~ dun, B.dcn BLltıt"n, Stutgart. ~·Iü- l\Il'j.ino hattından btthsedlyc.~·lar. 
nıı,tr. r.ıh, Scılzlıurg. dı. AJar.s haberler bır an d·n1a-

'.\lerhunıda ilerlrmi' dcrecedr Viya nadan sonra ta! yare ile Sı· &ımda k}·,~rlendı .. 
':eker ha'italığı yardı. J.latta ~e· 1 ~stopola g;dcn gazetı::-c.ler n-ılz_. o-ı _ Hat~~·l c .. dı;ıına göre_ gazeteleri. 
çe rı ~ene hu yi.17den e ı,tJl't' ra_ rada muharebeden sonraki vazı)·e· m.z buyuk puntulor• şu haber 
hat ... ıxlık J;"f'Çlrml.,tt. t &0rn1üşlcr. ve SGnra yine tay)a· Vermişlerdi: 

<Be4-• 1 lndde) XX Yakit.,ız ölUıntind<'n dola,Yı al- 1 re !le Pc!iteye dönmüşierdir. Pes· . Alnıanlar I\.1ajıno 1!:itihk.1mlarını 
hakkı firatıarın suni şurettc yük- bır işe vermiştir. Bu zan1ane1. sa. Je.,in4" en 'dn1i1111 ti.t.l~elerlnılzl t de ikı gün kadır l<Rlar. heyet• . tamamen :;:ökcrek ~ianli s&.hıller ne 
selmesinc 3mfl oldu4undan vck~. 1 

hlp olabılse bur.u işler üzerinde 1 bildirir. nıerhunıa Tanrıdan ra.h · miz oradan Bulgaristana geçmiş ve götürmüşlerdir., 
Jet bunu hafıfletecek ve malların umumi ve fiili' nezaretini ve mü- nıt'tl<'r dllerlı . Bu1garist •nda da bir gün kaldık- l\Iajino C;tihk3ın~rının bulur.du-
derhal pıyasaya sevkını temın c·' rakabcs;ni arttırmak ıçin. hakiki; Censz~ n1erasirnl tan sonra dün sabah erkenden ~ch-ı ğu yerler, şimdi tamamen tesviye 
dece.k çareler aramaktadır. ışlerle dah~ fazla temas ıç 11 kul- Anka .. ·a, 16 (\'atarıı Dahiliye rıın ıe ~elınişlerdır. olunmuş birer ekin tarlasından ı. 

Haıen Galat11. Haydarpa~a. S r- Vekili F"ikri Tüzl'!r'l n bugtln sekte! Aln1an gaı.etecllerinden mürek- barctt r.,. 
kecı ve hele İ~kendtrun güınrük· lanacaktır kalb'den B.ni olaralt ,·efatı ~f"hriınlz-, kep bir heyetin de heyetimizle bir_ İşte hatırımda kalan bu haber 
terinde o kadar m;;.l vardır ki, an. I Neden cıı akılh bir Vekil blle l dt- bü}·Uk bir ttesı:ıUr uya.ndlrnuştır. 1 ilkte ve tayyare ile şehrim ze gel· Majinodan bahsedili r.~ birden t•
trepolarda ıımdi ithal edilen mal· buna karar veremiyor? Neden ?tfel'humun ccr:aze namaz.ı yarın saat: mclcri kararlaşmıştı . Ancak ga- zelendl. Fakat gelenler, h;ç te 
ları koyacak ;:.·er kalnıamış ve bu körkörüne llnzalarla vakıt kaybc_ 16 da Hacı Bayram cam .. nd<" kılına-\ zetecilerimizin l\lacar ve Bulgar böyle söylemiyc.rlardt 
mallar bazı &rdiyclerde ve !'Okak- diyor ve her ka.:ıdı dakıkasında caktır. Namazdan ı.;onra tabut Hacı hüküm tlerınin daveti üzer.ne Peş- İçlerinden bir tanesi anlatıyordu 
larda bekletı:mıye mecbur bıra· Bayranı cadde~! Uz~rtnde ~.'er almı~ 'c \'{' Sofyada kalmal:ırı Alman ga M ·· h h 

iınza etme.s..ıc mkan olnıadıgı olan top arabası tizf'r~ne konacaktır. 1 

1 1 . h k 
1 

:. 1 1 . b. ·' •- BJ_ıno attı ayrıen ınu a. 
k.lmııtır. .. , . . ze et·ı erın are e gun er nı ıraz. fiı:ti:l. ed lmış. Tahrip olur.an kale, 
Güınrük ve İnh s .. rlar l\.lü.ste~a. ı~·ın bırçck n1~hım ışler.ın ve halkaı ünde ask<"rı kıtaa~ ve bando olduğu geciktirm ~tir. 1 Sedan terafındad;r .. ı\lmanlar Sc-

rının istanbuldaki tetkikleri de e- aıl ıncnftatlcrın muallakta k;Ima- halde tabutu taşıyan top arabası ile Al ,1an uazctccil r· bir iki .,.üne d f d 1 ., t' n ·ı t ki ed!'C'<'k ,. tt t ı 1
' • ı • ı an tara ın an o ii.n bu !)05 nun1a. 

&&s itflıarıle bu mevzula alakadar- ıına !:icbep oluyor ı .e aZ<') a p Z<" a an t'· kadar şehrınıize gelmiş bulunacak· j ra1 1 kaleyi tahrip .ederek oradan 
dır. I\.tallarını Çl'kmeleri ket:dileri· Çünkü kurulu bir imze1. adap ve şekkUl edece~ olan cenaze alayı sa_ la dır 1 . . . 

. . . _ ı at 17 de hat·eket ederek Anafarta:ar r . .. çcrı dalmı;lar. ::\4:r Jlnoda ta hı ıp O-
ne bild rilcn tüccarlar r.akllyat zor. t~şr fatı vardır Bunu h.ç bır Ve . . Bir aydanberi Avrupanın gobe-,ıuna t k ki ı t bu 505 num • 
1 k "l t k b ır:a dc·ı·tl mcz Bu caddcalnı t..ıkıbert .-\dlıye sanıyı \'O· . n e a e ş t' · uğunu Heri sürerek mallarını jl· 1 e aş · ı: li re. ·. ı . • ğıııdc dolaşan gazetecılerimiz her ral kal d 
hal etmedlklcrınden. Tlcflrct Ve. teşrifat da her Vckal....tı ıni.ıslakil !ile Sanıanpazaı rn:ı gide-cektir. Mer-1 h ld k l .. .. k ı e ır. 

bir varlık ve ba:-:ka Vektltetlerl hun\ Doktor Fıkn Tilzer'in tabutu 
1 

a ~ .~1° 1 
•1·eyd~r gA. oğrm1uş, çdo seb~-, Aln1anlMr, şimdik. halde burayı 

kili alilktdar makamlarla bu ml v . . '$ <'r l:-1 m şer '.· ız •rın an tr b r mUze gibi muhafaza ediyoriar. 
zu üzerinde de b r konuşma yapa bıreı .ccncbı memleket farzctmek bura.d.:ı top arabasından alınaı-ak C'e- ~ey kapnıak ·çın yanlarına yanaş .. .. 
cak ve bu ınalların bır an evvel. esası uzcrine kuruln-ıuştur. Vekil- naze .araba.sına. konulacak ve Yeni · ı Sivastopolla Mapno arasında bu. 

~ IUp b di l h t tıın Iiepsi. ~irer .g. a .. zeteye me~su~ yük bir tezat ,. r Majino gayeı 
P"··as ı·a ar :a :11 teın!n İ"'iıı n•k'l l(tten Vek<}lete g.decek k3ğıtları mezarııba .ıtoturu .• .e ıs ıra a - ld ki ı b ı h d 1 

.. h d d \ecekt G u arı ıç n u un a~c ıs erı kolaylıkla a!.nınış. 1'-taj;,oda ve ci. 
vasttalarından dtrhal istifade ça• mutlaka Vek;J .imza ~decek, eski. ga ına tev ı e ı ıı. kenehlerlne saklıyorlardı. Soyledlk- var köylerde tahrtbat çok az, fa. 
releri aranılacaktır 1 den kalma leşrıfe.tın ıcabı budur .. , lerl şeyler arasında biz alakadar k•t Siv:>stopold~ ı.se her şey tah 

Ticaret \~eki ll ~retlne ziyafet HükUmet. mekanizmasının . bir gibi hatasızlığı, kchanetı yoktur. edecek çok şey yoktu. rıp edılm ş · 
İstanbul Ticaret ve Sanayt odası t~~ nlaksada ~lzmel eden bır teki Vek·ı daircsir.in esaslı davel;.rı- Kendisinden izahat almak istc-

mümessilleri ı:chrlmlze gelmiş bu.1 ku.ı teşkıl et~ıgl esas d·Y<' kabul nı elbette bihcek. prens plerc uy· diğimiz Türk heyetı reıs Necmet
lut an Ticaret Vekili Dr Belıçet cdıl~e ve Vekalt:tler arasında mu. gun olup olmadığına dikkat ede. tın S dak dedi kı· 
Uz şertf ne bugün Trksim Beledi- hay_yel hudutlar kalksa l~ler ?0k cektlr. Fakat kendinin herşeyi l ~- Dost Almanyada her türlü 
ye gazinosunda bir ziyafet vere· b~s tl~~ecek. O zaman bır ~aırc- herkesten ;yi bıldiğine. son kara- tahmin üstundc bır hüsnü kabul 
ceklerdir. Sa<-1t 13 de verilecek o- nı? bır şubesi diğer bır daırenln rın kend ı ilhamırıın mahsulü ol·ıgördük. Oldukça uzun süren seya_ 
lan bu ziyafete Vali ve Beledive alakalı şubeslle dc.ğrudan doiruya ması ıazıın geldiğine inand:gı ve hatimiz esnasında Alman hükümc· 
Reis Dokior Lütfi Kırdar. Parti ~·e te~asa geçecek, _muşte_rek bir d.•- teferruata boğulduğu dakikad .. t ' bize her türlü kolaylığı göster
Belediye erkanı Tıcaret Vckfllc· va)lı. müşterek :mza ıle hetllcd P i!!=ln ipucunu k~çı rnıış, verimli, di. Size yalnız şunu söyliyeblli r tm 
tine ba-"lı mües~eu. erk8nı Mat- gcçccekle~. koord r.asyon denilen ~uva(faklyctli b'.r V k 1 olmasına ki, Aln1anyada hayııt norınal clarak 

• ~ • şey hergun h ı ı 
bu11t mümessilcrl ve şehrinllzin ta- · er ı.ea t Cn . ver m 1 ~htlmaı kalmamıştır. devan1 etınekte ve herkes humma· 
ntnmış k·m:.eleri davet edilmişler- şekılde sessizce devam cdıp gide. Dcn1ek ki muvaffakiyctli iş gör· lı bir şekilde çalrşm~ktadır. 
dlr. cek. menin sırrı, emniyete layık arka. 1\.'tacarlstan ve Sofyada bu mem 

da51ara, ksi beli c.luncıya kadar, leketler'n hüklımrt reisleri tara. 
Bunun yapılamanıasına. bir ::;c- emn ıyct ctnıekten, sal;ihlyctı ta~ fından k- bul C'dildlk. Bu mcmle. 

Hindistan da bcp de, Vekillerin dıtirtlertr.e alt şıyamıycnları d ğlşlirmekten ve iYl ketlerde de gördU~ümüz canddn tt-

Sivastopolu her gören, Rusların 
anudanc çarp;ştıklarır.a kani olur. 
Taş taş üLcrlndc kalmanıış. Bahçe. 
saraydan sıvastopola kö.dar olan 
bütün sahada ~ h'.rler ve köyler ta. 
m3men harap olmuş, fabrikalar. 
tersaneler Ruslar tarafındın tah
rip olunduktan sonr.ı terkedılen-ıiş 
s vaslopolda bir camiden başka bir 
şey göreınedik. 

Alma113·ada, Macaristand ı ve Bul 
gatlit~ndıı halk ve köylü ekim için 
caiışıyor. Bütün miliet bir karış 

toprağı boş bırakmamak azn1inde .. 

Bombay, 16 (AA.) _ Bombay herşcy. bilmek, anlamak hususun· leştirmekten ibarettir. lAka \.·e hüsnü kabulü kaydetme-
isteyen kuvv!'tler bulundukça Kızıl- hükünıetlnin resnlen b'ldirdi!lne daki iddialarıdır. B irçck Vekiller Bunların hepsi, çok bas;t ve ta~ den gcçemiycceğim.• 
Ordunun mağlübiyctinden bahsedll. güre, Gaı dinin koitibi Desai hapis- herşeyl duymak , herşeye bilgiç bii şeyler gibl görür.tir. B.r ban. O radaki lnsanl•rın yaşayışlarına 

Almanyad1 bugün bulunması:~a 
imkan olnııyan bazı eş~·a. harice bol 
bol s~vked llyor. Buna sebep te bu 
mail.orın gönderildiği memleketler 
den zaruri ihtiyaç m&ddelerlnln te. 
mlnidir. 

nıez. hanede ölmüilür. çıkmak isterler. Halbuki tşler·n ka, bir hususi müessese başka tür4 ve harbe dair bir şeyler öğrenmf":it 
Slkor6kl sözlerine şöyle nihayet çoğu :ııtısas işleridir, Vekilin an· Iü '" görmek imkflnt bulunduğunu ve or:larla birlikte b"zlın de kari_ 

Bomba;-. 16 CA.A.) - l!indls· ' 
Vf'rmt~tır: tanın her tarafından bu ana. ka lc:masına da, son kararı vererek taı;;avvur bile edemez. Fakat sıra 1erimlze oralard1.1n taze havadisler 

A.fareı;-al Tiınoçenko ordusu mu lta. · · işin me.s'uliyet:nc iştirak etmesine hükümetc gcUnce teşrıfal, Adap, vememiz lflzımdı. Bir kaçınrn ya-
B oar alınan haberiere göre, bUtün 

zan1 bir şrkilde ricat etnli,tir. un· 1 de hiç lüzum yoktur. İş, alakalı <.:ekil meseleler' maksatları derhal nına sokuldum. SÖ)'iediklcrinc ku· 
mrm C'ketle bugü ~ !ükün hUkUm "' 

dıın bı:t~ka Timoç!'nko 'nun Don ,., il dairenin mcs'uliyeti altında yapı unutturuyor ve safrıaın nafi ve- lak misafir oldum Orcda dlma. 
V t s rmektedir. Yalnız Kcılkütada kü 

olga hattı i.izerlnd~ nıilhim ihtiya • · lır. Bu da:rcdc çalışanlar,, bizzat r'.mden kat kal fazla olmasına yol ğıma yazdıc,ım notları, ş·mdı k3-
ları bulunmak lcabedeı·. Ruslar iler_ çük b r postahRn-~ yakılmıştır. k k ı·h· ı k Jla arar \'Crece , sa a ıye u na- açıyor. ğıdın üzerin.e geçiriyorum: 
dek( hareketler için bt\yt\k bir ehenı- D cak, mes'uliyet taşıyzcak. ya11 ttı,_-;:dın gözlere ba;\-}adı.,.ı ba"'- 11 _ Almanyada her scy norn1al. 

ı kta c i- t "Y;n ~ • 6 
• m yeti ola.n \'oroneji sıkı tutma müstakil çalış~1alarına güvcnilc· l&rdan hele bir kurtulmağa karar Sokaklard1 gördüğümüz insanlar 

\·e Stahngrad'ın ehemmiyetini mUd- Ga.zetecı arkadiflarımızdan LA.Uf bllecek vasıflarda değilseler değiş- verilsin, bu işin zannedildiğinden dinç ve sıhhatli. Halk. k3fl derece-
rik bulunmaktadır. Almanlar ce P Erenel. Silme: Ba~k Yerli Maııar Pa. tlrlllr. Kısmen siyasi hayatın te. çok b86 t ve kclay olduğu görüle_ de ekmek buluyor. Patates bol. 
maceralarına girlşınekle bUyUk teh- zarları 11-tile.&.'>efiesı yazı işleri Şefli· sadüflerJe muvakkat bir zaman cek v-e kırtasiyecil i k dediği ı Ekmekten arta kalan ııda htlı·acı 

Gazctecllerden, gördüklerı yer. 
lere ait esas fikirleri toplamıştım. 
Bundrın ötesi bu mevzuların açılıp 
genişletilmesinden ibaretti. Onları 

da kendi gazeteltrlne yazs ı nlar di. 
ye bıraktını. 

Faruk Fenik 

R 1\".' lcl Ru·I\ TJyatrosn 
J.ıalide Pl,kln beraber 

Her ak~m a&at 21 buçukta Harbi
yede, BELVlJ bahçesinde aJ~turka 

ınanıalıdırlar.• 

Lihya boıgunundan "mıra g"rt'k 
Anıerikada \t' gerf"k lnglltt-rtdr 
hnlk a)·aklanmı') \C' ..,hillcrln t;iı· 

meden ~·ukarı 4;:ıkn1amaları ,.(' aıt 

kerl hareketler ha.kkrnda '\On kara. 
rı ,.!'rnıe-rnelerJ arzu!ıu aJn11,, Jürü
mU,tür 

Dahil garH•i 1-:- bukaclarJa da kal

nıanıı~tır. HaJk, htlkOmetln kuman. 
da hirllti m"""elr .. indf" kararsız; gO· 

rdndiltüne dikkat edin<'e bu me e· 
I<" dl" unıumi rnünakR".'a nıe,·zuu ol
mu~t.ur. llükOn1eUl"r, n1illi gurur 
nıeS<"lelerinl ilk ~afa ~liMnekte ,.,,. 
kendi ku\ \"f>tlerlnl ha.lika nıillett!'n 

bir ba-,kttrnandanın Mnrl altına ,.<'r. 
mete TAZı <Hman1aktadırlar. 

Ge('en harııte df" kuınanda tHrlitl 
kararı anrak li4,' ~enclik nıünaka,a

dan onra ,·erllebilmi. ti. Halbuki 
halk t'f"phf" hırllf:ln<" hararetle ta
raftBrchr. 

lng-1111 \ (" Amerikan h9.1kı. pren
'-İp münaka.':"a'ını k;ifJ görmi.Yerek 
Udnt•I <·f'pht' kunıandanlıA'Jna ki.rııln 

h'l.\"rk oldutunu do nıUnaka'!-8 me-\ _ 
... ,,, '·•nnıı~lnrdır. R~ ler. General 
de Gaulle. 'fac Arthur. Oent>ral 

• , ıll P (irnf'ral .\1ar '.\'aughton 
U1.erin ıl(' da~ıh11aktadır. 

J-farı> zamnnırıda hu gibi mesele· 
lt"rin a··ık "ıııre-Ue mnnakn~a edil· 
nı,..,ı, ~·ep~·enl hlr inki ,aftır. 'inıtll· 

~-e ka.dar dt>nıokralli, h4"r "ıaha~·a f'I 
u.ıatn11,, ,\"Blnu· aı.,J..prlJk nı('~lel" . 

tini "•h\hl,}"etl hari('ln9e ~;\-n11"1tı . 

Denıokra ... ı nw>nılrkf'tlerine n'H!'n~up 
halk ilk defııa olarak, bir takını a -. 
Krri preıı~lp lllf"1Pteltrlnl ke-ndi .. " 
lı\hf\·ptı d:ıhlllndt" görüyor ,.(' htikCI · 
ınetltrlne hunlar hakkında telklRıı. 

lert1e hulunınağa. k nl kı,ıyor. 

Tenkid etmiyorum 
hüzün duyuyorum 

(Ba.'ı '.? incide) 
cağını dolafınız. Hep ayni fel8ket 
görecek.!;tniz. 

l!tte bunun içındir kı kom~luk, 

kom,unun komfuluğu \'ft nihayet 

bütün in"anlık adına yüre~mtz ya. 

nıyor Ve bu gklt.,1e ya.r.n~aı<ta dt. 

V.'\m edıp gidecf"ktır. 

* Fakıl..t lstanbu!da !ekiz ı;Un .t1ekiz 

gece süre-cek hır danoıı feı-tıva\ va· 

pılryor. Bu bir t'mri\'A.kictr ,.e plf· 

mı• bir aştır. Ustüne buzlu su dök· 

mek ~yhudedir. Su~ bende ki d.t. 

ha ilk te~ebbUı; dakikasında bur.la· 

rı düşünemedim. Belki bu yanlıı:ıı:1 

dUzelınesine yardımım olurdu. Şın1 

di dU~Undüm. Ç'ok umarını ki bun 
dan son!'a Türk'Un aliil,ezell \'e e-be. 
dt , gUıel duygııları ikıncı b.r yan 
lışla incitilmiyecektir. 

Tenkıt etmıyorum, h·.izUn du'"'J· 
yorum 

\.·e benim bu samlmt .luygumu 
hoş görmiyenıerl, kendı nokta\ na· 
zarlarında .serbeF:. b:rakıyorum 

)fillt işlerde Şd.hı:i gö~teri,ltr, bu4 
nun gibi. hazin netitelcr · Yertr Bı:ı.. 

na kıımaktan bir şey çıkmaz. J-.lil 
Jetin asil ve in~&'1i duygula.rını ~·ı

citmemek meselenin esasıdır. B11 .. 
günkü dUnya durumu tçındl' biı de 
varız. 

lstanbul Türk 'üne festival \•ere· 
ceğine ucuz gıda ver arkada.ş ! 

Sınai müe,ı.;eselerle, Banka, 
Banker 'e ı.igorta ~rkeUerine, 

ldhal~t ta<'irlf'rlne: 

MUAMELE VERGiSi VE 
TATBIKATI iLE 

SERH VE iZAHLARI 
• 

çl.KMlŞTffi. 

Yazan: 

Nihat 11 li ÜÇÜNCÜ 

lik 1 ö 1 · ÇU k'' 1 &-ı t i ed"I i t· . m z e er g ze a mış oluyoılar. n ~ 6 .ne ayn 1 m-' ır. ıçln craya gelmiş Vekilin z~ten derdin büyük bir kısmı ortadan patatesle telS.fi ediliyor. Sanayileş. 
~ünakalf' hatları teh:ıkth fN•- 6

' u_ l Ark~daşımız_a bu yenı vazı!e9ınde 1 bütün bu ihtısas adamlarının iha- kaldırıln1ış olacakbr n1e hareket i, harp olmasın, ratmcn 
zama.ktadtr. başarıl.r dilerız. tasından üstün bir ihaıw. P~pJ Aluıııel Emı.ıı YALXA!ll hummalı bi r~e.kilıle i.<ıki~af ot.l 

kısmındıt bu geet' 
Yt:Ml' RCAK 

Vo<hil - 3 - l'•rq 

JOO !=&hlfe, 14 numune, flatı 6 
ıtrad1r I~anbulda. Cilan, Unl· 
verMte. Inktl3.p K1tapevlerinde, 
diğel' kitap,,ıJarda , Ankarada 

1 

Akba Kit1.bev:nde satılma.k.tad;r. 
\., ,,J 
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NEVİN HASAN CEVİZ YAÖI 
Giineşin ve denizin saf ve yakıe1 güzelliklerini citdin derinliklerine nüfuzunu temin ile sıhhat ve hayat fışluran tunç gi~i esmer ve cazibi ruh bir renge tahvil ettirir. 

HASAN DEPOSU ve ŞUBELERİNDE ŞİŞESİ 60, BÜYÜK 100 kuruş. 
HASAN GÜNEŞ PUDRASI cevız yağının evsafını haizdir. Cazibeyi ve güzelliği ziyadeleştirir. Gençlerin hayat arkadaşıdır. Kutusu 50, büyük 90 kuruştur 

1119
-------------.·,.----------·---------,· M LAK KIZILAY SATIŞ DEPOSU DIREKTÖRLOGüNDEN: ı ~-- E 

GAZOZLU MADENSUYU 1 Alacak ve Satacaklara 
Otomobl• ı ve kamyon sa hı• p• Ankara'da emlak işlerile Uglsl o'anlarm gerek doğrudan doğruya KARA HİSAR TA B i İ SODA S 1 gerek şubesi vasıtaslle mUracaat edecekleri yeglıne emnlyetlı mUes· 

lerine candan tavsiyeler '"'A';k·~;;m·E:ıak Acentası Adı lle piyasaya çıkarılan yUksek tazyikli çeyrek litrelik Maden suyu 
Beyoğlu ve EmlnönU BUvetlertmlzde 10 kuruştan satılmaktadır. 

Yeni Postane karşısında 

Kızılay Hanındaki Depomuzda 
Afnğıdakl fiyatlar Uzerınden ayrıca sipariş kabul edilir: 1/3 litrelik 
bir flfenln bedeli (Suyu: 10 ve şişe depozitosu: 10 kuru hesabiyle) 

20 kuruştur. 100 şişelik sandıklarda satılmaktadır. 

--------~---------------~ 
ATEŞ TUGLASI 

Vapur Ocaklarında ... 
Sobalarda, Maltızlarda 

En Fenni şekilde imal editm:ş 

REKOR ATEŞ TUÖLASJ 
Kullanrmz. Ç ÜN K Ü 

REKOR M k 
Temlnathr. Depo adrtı!ıl: TiltUn gttm. ar a rlik Kemerli sokak No. 21 Tel. 24197 

~-------------------' · .----------------------, TORKIYE CUMHURiYETİ 

liRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesı: ıoo.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans a.dedl: 265. 
Ziral ve ticari her ne\'lbıınka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
dakl plAna. göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet J,000 liralık 4,000 lira 100 adet t>O liralık 5,000 Ura 
' » 500 lt 2,000 lt 

4 :ıt 2:;0 lt 1,000 J) 
120 • 40 > 4,1400 lt 

40 10 100 lt 4,000 lt 160 • 20 S.200 » 

DIKKAT : Hesaplarındaki paralar bir se..'!e içinde 50 liradan aşa
ğı dilşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde re, 20 fazlaslle verilecektir. 

· Kuralar senede '1 defa, 11 mart, ıı haziran, 11 eylOI, 
11 BirlncikAnunda çekilecektir. 

.. ~ ..... 1 .. mı:lllm!!!iımClll ......................... JJ 

90 yaşmda bir kadın E u L f\1 A c A 
boğuldu 

Dün Pcndlkle feci bir deniz ka· 1.._-+--+--+-
zası olmuş, ~ uı.mek bilmlyen 90 ' 
yaşlarında Hamide G rgin adtr.da J ı--+--ı--ı--

bir kadın boğulmuştur. it 
Hamide G rgln, dün sabrh serin. 

lemek için sandala btnmlş v epey 5 ı--t-ıı. 
rçıldıktan sonra de. ize atlamıştır. 6 ı--ı--flll 
B r daha suyun yüzüne çıkamıyan 'f 
Hamldcnln cesedi balıkçılar tara- r ı---
fındm bulunmuş ve zabıta lahkL , 
kata başlamıştır. 

A LON 
SAATLARI 

1<0PQU8ASI EMINONÜ 
MAGAZASINOA 

VACHERON 
6.. 

CONSTANTIN 
SAATL.ARI . ---· 

Her cıns Arlon allın plabn taslı 

~· iaş9ıx saatlar. elmdslı Şo. 

11a!yeler. pıı-la ntalı 'ı ç e ld er-

J gümuş hediye eşyorarıl 
\ bulc:ıbılırsiniz. j 

10 

it 

Soldan sağ : l - Şsmatacı, 2-
Blr sayı: Knrı; T~ısl: pisik. 3 -
S:muna bir harf l;:>l·ı· .. isim dam-

i gası c.!ur: Uyku st.ıc 'll: • • 4 - zan 
altında bulunan, 5 - Bir peygam. 
ber; Bir bocek; Bır nev gemi, 6-
Zamanır: kısımlar nd n; Sonuna 
lkt hnrf gelırse hoppa kadın olur, 
7 - İ cc toprak, B r lskarnbll ka
ğıdı, 8 - En fazl ; Bir renk, 9-
Bir nota, Elb1senln kısımlarından, 
l O - Öğreten: Blr renk, Bir ne.ta, 
11 - Dağlarımızdan birinin eski 
adı. 

Yukardan aşağıya: 1 - Bir nc

vı ellfı; Bir renk, 2 - Bir dUzelt

me Aleti, Bir hastalık, Bir hayva. 

nın feryadı, 3 - Swtrnnç pulların

dan: Yok, 4 - Bir meyvcı, Geçmiş, 

5 - Bir nevi tşlemell kumaş, 6 -
K.paze etme, Hatıra. 7 - Teha
cüm: Buyuk müsamere, 8 - Yu· 
na tının başı; Tefa:wl, 9 - Sonu_ 
na iki harf gel rse bir maden olur, 

Ofomob·ı· · Kamyon I" t"kl · HA. YR/ D/LMAN ı1ıu··essesesidir. ı ınız... unuz ve ası erı- . ı, 
Istanbul Beyoğlunda Tilnel hanında ){apı ı 1, Datre 7 numarada 
şubesi vardır. Merkez: Ankara Telefon: 2181. Şube: Istanbul Beyoğlu 

nizdcn azami istifade etmenizi 

fe mi n edecek çareleri bildiriyoruz 

Bugün öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, satmak için HA.na fı!Ana !Uzum yok. Hele 

otomobille, kamyonla, lastikle alı\kalt her bir malın yUz alıcısı var. 

ltakat ticaret yalnız satmak demek değildir, mUşterlye hizmet etmek, kendısile iş 

birliği yapmak, itimadını ve dostluğunu her vakit için kazanmak tarafı da vardır. 

Zaten otomobil, kamyon, lastik gibi malların bakımı ve uzun ömrü için yol gös

termek: satıcıların Uzerlerine aldıkları tab!l vazife ve mesuliyetin bir icabıdır. 

BugUn bu vazlfenln ifası çok nazık ve lUzumlu bir şekli almıştır. çUnkU dilnya 

harbi neticesinde temini en gUç bir şekil alan malzemenin başında otomobıl ve kam

yon IA.stlklerile yedek parçaları gelmektedir. 

Bu mUşkUI vaziyette yapılacak ilk şey elde mevcut lılstik, kamyon ve otomobıl

lerden Azami ömür ve hizmet temın edecek tedbirler almaktır. 

Bır llAn serisi halinde bildireceğimiz bu 

terin ehemmiyetle nazarı itibara almaları 

zamanda bir memleket vazifesidir. 

tedbıılerl memleketlmtzdeki bütUn şofôr

yalnız menfaatleri lktızası değildır, ayni 

ı Nırmara!ı 'ravsiye 
lastiklerin ömriinü arlt!rmak için 

- nk yapıla<'ak ''W 1>iiratl a7.altmaktır. Olomobll leya knm~·onunm:u ne kadar ya\·a, 

fıtÜrl"r&eniı: lastlkln omrü o derece uzun olur. 30 kllonıetre fiiiratıe ı.oe\'kP.<Jilen oto

mobil IAoıttklf'rlnln ömrü, 60 kilometre siıratle l!e\'keılllen ntomob'.ldekl laoıtlkler!n öm

rıinün iki ml11lldlr. ı;.;urat lastiğin ömrlinii azaltır. \' A \' A ı;.; !Stiriinii7. 

:? - 1.Astlklerlnlzi fahrlkaların talsf~·o ettlP;l hala rtereceslndo -:lşlrinlz. Lli.stildere 

san koyduğunuz her libre ha\'a, lit!l;tlğln a~ınma!Hnı "'" 12 1/2 /azlalaşhrrr. 

dinden tın.la ha\ a aynı zararı 'erir. Otomohll, kaınyonf'tlnl7.fı ne (lf'rece ha\ a 

mak icap ettl~lnl bllmfyorsanız marka, model \e lastik ebadını hild!rerck 

sorıınu1~ 

nok· 

Had-
koy

bl:zden 

S - Ta,ıara, yaya kaldırımları w• henılekll"re (,"3rpmayınız. Beı Arızaları ehemmiyetlidir. 

Bezi çok Arır.alı IAııtlğe kaııçut:ıj (yeniden taban ıı:e~lrıne) yapılamaz. 

4 - Her ı>eklz hin kilometrede bir tı>kerleklerin 'aziyetinl ılf>ğl,tırlniz. Bu toobir liıs

tlklerln ömriinü arttırır \'e aynı se\:iye \il şeklide aşınmaoıını temin edt'r. On 

sağ IAstiA'l sağ arkaya, 11ağ arka ili · tlğl sol öne, MI ön ıa,.,tıj{i !tol arkaya, ı.ol 

arka lbtljt-1 ağ öne ıı:~·irlnlz. \'e her 8000 kilometre aynı istikameti takip ede_ 
rek df'ğl,tlrlnlz. 

5 - Ani hareketler \'e ani frPn yapmayınız. Bu harPkP.tler liuıtlklerinlzden kll"metrelrr

le servis yapah!Je<ıek lbtiğl sı,yırır götürür. 

6 - LAstlklerlnlıd her glin mua)·f'nıı ediniz. En kliçıik kt'151k, berelerı hile hemen tamir 

cdlnl:r.. ihmal edilen küçUk kesikler zamanla lıilyük ,.e esaslı Arıı:alar çıkarır. 

7 - \'imj alırken tedrici 8Urette çok yn,aşlayını7~ Virajları !!Uratle dönmek lfıstlğl çok 

aşındırır. Süratll alınan bir metrelik \'lraj diizde on metrelik yol kadar lı\ tık 

aşındırır. 

8 - Otomobil 'le kaınyonetinize haddlnıleıı fazla )·lık koymayınız. LAstiğin ömrUnü a7.al

tıp fır11.a Jhtlma11nl art tırrrsınız. 

9 - LAııtiklerln hakıını hakkında oğrıınmek lstcıllğlniz noktalar \&r<ıa ııarlh adresinizi 

bilıllrerPk <11orıınuz. Derhal memnu!11~ etle re\·ap 'erme.fe Amadeyiz. 

Godııir Lastikleri ve Doç ctomobil ve kamyonları 
TÜRKiYE MÜMESSİU: 

Kemal Halil Tanır, M. 
o 

Rifat Yalman ve Ş~ 

TAT Şirketi 
Beyoğlu: Taksim 83hçesi karş.·s;nda 

• ..... • • .... ~. - ' ...... :.· •• ' ' - ' .... • & 1 

'i:,rkÇ~ V3 lngilizceye" { ~~@y© )' 
vı\ktf, seri daktilo yazan bır BUGÜSKÜ PROGRAM 

B 7,30 Program ve memleket ayan aranıvor saat ayarı, 7,32 Vücudumuzu 
çalıştırı:lım, 7,40 Ajons ha- 1 

Almanca veya Fransızcayı bl· 
bcrlerl, 7 ,55 Radyo salc.n orkc>s· 

ıenler tercih olunur. <T rumu_ 
zu ile li6 Posta kutusuna mU- tr sı, 8,20 - 8,35 E,·ln saati. 

liııll•aı• racaatıarı. a•••I 12,30 Program ve memleket 
ı saat ayarı, 12,33 Karışık şs.r-

-------------- kılar, 12,45 Ajans haberleri, 
ı 1 - Bir muhabere ka- 13 _ 13,30 Şarkı v Türku:cr. Genişlık, 

ğıdı. 

Dl; :SKÜ 6ULMACA~IN HALLI 
18,00 Program ve memleket 

Ea. t ayarı, 18,03 Radyo dnns 
orkestrası, ı 8,50 1'' sıl heyeti, 

Soldan sağa: 1 - Pirinç; Viy 19,30 Memleket sa:ıt ayarı ve 
(yiv}, 2 - Acun; İnek, 3 - Pts, Ajans haberleri, 19,45 Serbest 
Araba, 4 - At, Kademe, 5 - A- 10 dakika, 10,55 şarkı ve tür-
ba ise 6 - Eml, Ay, 7 - İspir, killer, 20,15 ıtndyo Gazetesi, 
ya'sa, S - Arn, L sc, İl, 9 - Yal; 20,45 Bir halk türkli;,ii öğreni. 
Eın'a, Adn; 10 - Daire, Elem, 11- ye.tuz 21 Ziraat takv mi, 21,10 
Re; Si; Aso. Muh_yyer makamından şarkı-

Yukardan aşağıya: ı _ Papa- lar, 21,30 Konuşma (Günün 

ı t J d 3 R mc>;;elelerl}, 21,45 Senfonik pro:: , ra Av· 2 - c. , ra e; - us, 
' - ' 1 t 5 ı'k ı·ı ı ram (Pi.) 22,30 Mc>mlek t sanı. Aksata; 4 - n; s, - •; er, 

6 _ çı (iç); Erime; 7 _ Nfıdlm, ayarı, Ajans habc>rlerl ve bor-
sa, 8 _ Ver<'slye, Es. g _ ikamc, 1 salar, 22,45 - 22,50 Yarınki 
Alo, 10 - B , Asıde, 11 - La, -.....P_r_o_g_ra._m_v_e_k_a...;.p_=ı_r_ış;.... ____ ~ 
Oy lama. 

MEMUR ALINACAK 
'I'Urklye ı, Banka'iı A. Ş. 

Istanbul Şubesinden: 

Bankamızda çalıştırılmak U
zere 2:i ağustos l!H2 pazartesi 
gUnU yapılacak mUsabaka imli_ 
hanı ıle on memur alınacaktır. 

Taliplerin şeraiti öğrenmek ve 
kayıt olunmak tlzere en geç 20 
ağustos 1942 akşamına kadar Ye
nıcanı!de iş Bankası memurin 
şe!llğlne müracaat etmeleri llt\n 
olunur. 

VAT AN GAZETESİ 
iLAN FİYATLARI 

Başlık 

1 inci sayfa 
2 ncl > 
S üncü > 

4. Wıcıi » 

Kuruş 

750 
689 
400 
1.50 

50 

Telefon: 42991. 

No. l. T HAYRI DiLMAN 

· Y ozgcıt Memleket Hastanesi 
F aştabipliğinden : 

Hastanemizde 30 lira Ucretli iki lrndın hastabakıcıya ihtiyaç vardır. 
I~e ve ibateleri hastaneye aittir. 'ralip olanların istldalarına honsen·is 
ve fotoğraf raptederek başklı.tipllğe mllracaat etmeleri. (8739) 

'1~--------P~O--K-E~R~~ 

' TRAŞ BIÇAKLARI 
C.!di tahriş e!mez. 

cildi yumuş_fJr. 
Her yerde 

POKER 

fstanbul Belediyesi ilanları 
Milnhal bulunan seyyar memurluklar tçln ortamektep mezunu er

kekler arasrnda 14/81942 tarıhinP m Usııdif Cuma günli saat 14 de yapıl
ma.•11 mukarrer 'bulunan imtihan görtilen ltizum üzerine 21/8 942 Cuma 
günU saat 1 l de tehir edilmiştir. 

Evve'c• yapılan Ut.ndakı ı;eralU hıı~ olanların maUOp vesaik 1le 
20 S, 942 akşamına kadar müracaat edilmesi lUzumu llAn olunur. 

(8804) 

DEPO ARANIYOR " 
150-200 metre murabbaı aa.hada olmak üzere mazbut bir depo 

aranmaktadır. 

Yeni Poııtane cadde1tl .n '.!umarada (IPEKIŞ) şirketi wnwn 
müdtirlütfuıe mliracaat. Telefon: 20168 

Is tan bul İ!h~Iat Gü:llrüğü Müdürlüğünden 
Mukaddema Mahmutpaşa Tarakçılar Bllyllk han No. 33 de tr[ko

taj fabrikası sahibi Rejlna Kohen ve Rafae1 Praha'ya: 
Fabrikanızın ihtiyacı için gUmrUk reslmleıinden muafen verilip se· 

nesi zarfında işlenildiğinin tesblU kabil olanuyan 319 kllo sunl ipeğin 
teka.blU ettiği resim ve vergilerin tahS!ll lktısat Vekaletinden bildlrlL 
mlştir. 

Bu muaf maddeye ait resim ve vergilerin tutan ibulunan 2306 lira 
65 kuruşun 1723 sayılı kamın hUkmile 30 gUn za.rfmda veznemize yatı· 
rılması, aksi halde tahsili em\'al kanunu hüldimlerlne göre hakkınızda 
takibat yapılacağı tebliğ yerine kalm olmak üzere ilAn olunur. (87671 

T. j..: BANKA~I 
K . TASARRUF 

HESAPLARI 
ıı Ddnelte,rln 

Ke~ideslne ayrılan 
ikramiyeler: 

ı adet 1000 Hralık 
.ı. > oOO > 

2 > 250 > 
H > 100 > 
10 > 50 > 

> 25 > 
> 10 > 

t;aAibl \'e ~eşrlyat :.ftldllrl : A.kmet Enlln YALllA .. 'C 
Vatu Ne9rl3:.sı TtUk L ld. ŞU. \'at.t.n ~ıbaua 


