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Ekmek ve iaşe işleri üzerinde 
mühim karlırlar alınıyor 

Vekiller Heyetinin dünkü toplantısında üç 
büyük şehrin ekmek meselesi görüşüldü 
Memurlardan 

ucuz ekmek 
başka kazancı mahdut olanlara 
karnesi verilmesi düşünülüyor. 

.. 

'Mall~·e \'eklll Fuat! Ağralı Ticaret \'t'klli Behçet Uıı: 

nkara temıasta
rmdan çok memnun Dahlllye Veklll Rec-ep Pek~r 

Harp 
sonrası 

-------------ı Ankara, 19 <Vatanı - Vekıller ye ve Ticaret Vekillerinden mü-1-
>ıı._.,.._...._ .... _..._.._...-ıııııııııııııııııııı11111~ Heyetı, bugün öğleden sonra saat rekkep bır tAH komısyon, ıaşe me. ............._......_........,,..._..... 

1 
üçte Başvekil Saracoğlunun reisli. seleleri hakkında müzakerelerde ı 
ğınde toplanmıştır. Müzakerelerin bulunmuştur. Müzakere neticeleri! L• b • 
iaşe meselelert üzerinde cereyan et. yakında Vekiller Heyetine S<?Vke. 1 e rı an 1 n 
tığı kuvvetle tahmin edilmektedir. dilecek ve kati kararlar alınacaktır. 

ö_· i_r_e_n_d-lğ..:.ı_me.:::..g_ö_re_._o_a_h_ll_ıl_'e_._M_a_ıı_. ____ <_s_ono Sao s,su, .. •l<=• 
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i şg a 1 i 

Pirinç 
meseles· 

Soyguncular 110 kuruşluk pirinci 
nasıl 220 kuruşa yediriyorlar? 

Çiftçi 
Atlı, 

mebusumuz Fikret 
pirinç meselesinin 

anlatıyor 
• •• •• •• 
ıçguzıınu 

Korkunç bır şekıl alan haya ı pıı. j r.uı zaman alacağınız cevap miıs. 
~.alılı~ı anııllennı araştırırken. dN. tahsilın malı kcnd.Ierıne y!ı ksek 

1 hal ı::ozümüzün öniinde cllerını ve fıyatla sattığrdır 
' kollarını ~allaya sallaya doıa .. an bır Hir kaç deıa biz bu •<tiluıılıırda 
eşkıya çctesı , bır vurguncu şebe. ı::ir hnkı'rnt.nı c,rtaya koyduk. Bır 
kesı eantar ır c.efa dıı bu me:;ele uzerırıdc pırlnç 

ı Ellcrınc geçen fır<atlardan. n.-ar mii tııh~il dınlemek ,ı::tedık. fste 
sızca ıstıfııdeye kalkan bu vuı sun. bu maksatltıdır ki. çel tık zcrlyalllc 
rulercı bu soyguıll'u•ara karşı bır .ııcsgul bulunan clftcı mlbuı::ları. 

mucadelc açmak bu işi esasen bir mızdan Gire.sun l\lcbusu Fıkret 
memleket davası c.larak ele almış Atlı, bıze bu ışır içyüzünü anhttı. 
, alnız blzım ıı;-ın dcğıl, her 'e. VurgLıncular eErıdt"' neler cekti. 
tandaş ıçın bir vaı.ıfedır ~ımlzl brze nçıkça anlatan bu soz. 

Vurguncu. halk n kıınını eme . ler pirinç meselesını buti.ın aç.kl:ğı 
varlık tçınde yokluk yaratan a. ıle ıırtnya koyuyor. 
cınmdır Biliyoruz kı, pırlncı )<ara F ikret Atılyı cvl:-de bulduk Bı. 
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nan pirinçler de ortadan yok olu. 
verdı Hııstalara bir tas çorba pi_ 
şırecek pırinç dahi bulunamaz ol. 
du Kara borsada pırır.ç 220 kuru
şa kadar yükseldı. Bu vurgunculara 

fiyat yükselişinin, varlık için. 
yokluğun sebeplerirı sorduğu. 

' • t'. 
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~umuz suallere şu cevapıarı vcrol: 
- Evet. dedı Amasyadak l cirt. 

Ilğlmde celt 1!-: zıraati yapıycrum. 

Evvelki sene piyasaya 350 ton ct'l
tlk ı1et!rd!m. Bu sene de bu kadar, 
hatta daha fazla mahsul alabllece. 

(De\·amı: Sa. S; Sil. 6 da) + 
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(,.'irt~l nı€'hıı"unııız Fikrt>t .\t!ı 

Stalingrat tehlikede 
Milletler arası 

bir teşkilat 
kurulacakmış 

Rauf Orbayın 
Eden' e ziyafeti 

Amerikalılar 
Dakara taarruz 
edecekler mi? 

Alman kuvvetleri Volga 

Bangl mıııetıer 
roı oynıyacak? 

Vaşıngton, 19 (AA·> - Dış si
l~et -bır*ğt, 'llfflrpten sonr-a:ll-1 dev. 
"eye ınııhsu:o olan Jngılıı prc.jele. 
rınde.o bahsederek. lngllızlerın ye
rıı bir b.ynelmllcı tcşkillıt kurmuk 
oıeauııyettııı başııcn 4 büyük dev. 
lete, yanı Amerlkaya, Çine. Sov
l'et Rusyaya ve Jngııtereye racı 
lel4kkl ettlklerlni söylemektedir, 

Bırıık diyor k1: 

Anla'iıltlığıne göre. lnglllzlcr rol. 
1
!.-!rln!n başlıca Avrupaya, Atlantığe 
v~ orta şarka munhasır bulundu. 
~u kanantlndedırler. Orta şarkta 

Ziyafette Rusy,nın Londra 
sefiri ·Maiski de bulundu 

boyunca ilerliyorlar 
vı,ıde bDJ1lle 1 Londra. 19 <AA.) - Dun cık. ı-
geJeD ferablık 1 şam Moskova radyosu. Staıır:grad R Tek b e 

Nevyork 19 (A.A.) - Geçen haf- muh8rebes.nın kati safhasının baş. ası l f e ır 
ta Oakar 'önUnde gözUken kafıle:ıın ladığını bıldırmıştır $ehlrde vazl. 
nihayet Liberia'da Monrenvi'ye Ame- yet daha fenalaşmış ıse de Alman. 
rikan kıtaları çıkardığı hakkındaki lar. kati bir başarı elde edemem:ş. 

resmt teblığın nefri Vlchy'de retımt !erdir d e h b e 
mahfillerde bir pa~ça fer~hlık husule Londra. 19 (A.A.) - Yer.! A;. enız ar l 

(J..>e\·amı ısa. S, :su. 1 de il man pi} ade alayları bir çok top. 
larla ve dalga dalga gelen bomba 
uçaklarıle desteklenerek Volııaya Ruzvelt zafer

den emin 
muvazi bir hat boyunca llerlıyor. 

lar. 

B~rlın, 19 ( A.A.) - Yarı resmi 
kaynaktan b-ld irıliyor: 

Lcndra, 19 CA.A.) - Londrada. 18 l!kteşrı ıı günü Alman \'C müt. 
kı Polonya mahftllerlnde söyleı.dı. tef!k p'vade i<uv,·etlerınin • .,.aı 

1 ki Japon muhribi battı üç 
kruvazör hasara uğrad ı 

lr Yandan Bırleşlk Amerıka ile, 
dl~er taraftan Sovyetll•r Bırlığıle, 
'§ Crtaklığı yapacaklar 'e bu ba. 

( Üt:\'lmı ı sa. s. :su. s de) ·~· 

ğine gorc, Ciimhurreısl Ruzvclt ı:a· Kaf"e,yada >ı:.ıcu:lı.<: bir cok Londra, 19 t A.A l - General Mac ğıne gore Japonlar, Amerıknlılarıı; 
cumurte::i günü Dufalo'da toplanan ıepelerı. dar yamaçlnr::: 'J:.ılunon Artjıur umumi karargfıhının teblığı: lşgahnde bu•unıın Guadekanal ha\a 

1 

Anıerık&l• Lehlılcr ıııı!lı kuııı;e) ınc ~ ... ·~addlt blokh<ıvı.tarı \e gclct•..:k Ye-:1 Cıne'de. O,·er. Sta rey dol~y- '.manınn karşı b r hücuma geçmek 
.1ıtabC'n göıd.rdığl b'r mesajda askeri 'u.reo< tler '::akımından ç<,k'lıarında çarp:~m l<ta o.n~ A'"•tra,•a ıı~et "e gö.L•.ı .ıe. e:rat '"' m 1 B. Raur O rh .. y 

. .. "il ' . 1 kll\'\'f" • Temp 'tc~ oecldınden "!· ZP l ,., .... m l<l dırlar masum insanların !;.a l nden me•,., ı blivLık «'r&te.ı ; oncmoe ı<..ı\'v,t e • · · · "' ,, ,.., ' 
-----~---- Lıo.ıdru, 19 (P.:ıd)o. l!.i.4aJ 'J'ur- şeilerir. c~zalıır:dır:.acak.a:-ı~ı ve tııhkım edilmış oır dabrı e\• geı:.r. ınıı.e w,,g11.ı i.erltımeli~eoıı.er. • l Vaşı .. gton, 19 (A.A) Guad1.: • 

Dü.nku•• lodos 1 ktyenın Londra bUyUk elçısı B Rauf Pola ryanın dır!:eceğ.n. ıl.ener. vn. dikleri öğrenilmıştıı. B:r ;;o« Japon tanrru~ları kır .. ':1ış cana!'dnn bır ~op mcnzl'I ~esafesın-
1. 0rbay. ınglltere h rlclye nnzırı B detm.•:.r Beyrut. 19 'A A .)_ Don ve ''e :luşnı r. ağır kayıp.ara uğra.:.· de bUyUk br .ıapon gem!lerı tcplulu 

Eden \"e zevce~: şerefıne bır oğle zi· I Cu;mu.rreı . zafer.r: g ... ec ·şığı Volga •ıehırlerı arasında dırsek kıı. mıı::t r f;'u gl:lr\l dU~ıJ I' ber veri mıştır. 1 

yafeti vermışur. ked &r 1;ıı.l"c ~cç .. emcz 0 .r nak.Kat ·:lrPı< ııer E:) en T.~oçer•kO kuvv. t. \'aşınglor., 19 1 AA 1 Bahr \'e Me.bourr.e, 19 ( A A. ı - Ceıup 
Zıyafette lngıltere ıaşe nazırı . clduğunu :;vyıem.şt•r ~ .mar. "arruzı.: .. un so. ce · · B 1 A l' " • ı ·azı ı.ğı:un bır teblı~ır.de bıldır: . d,. I ı ue,nnıı "ıa . s. "ııl. ; tlel t//l 

f l r f l na S l 
~::~!~o~ ~lı~~dyLı~loe~~~~·ha~~~~~: ___ (De,·amı ~a. ıs, Sıı. l ueı //// _ 

den S!r John Monh. lngıltereni :- eski 
Türkiye bUyUk e!çisı sır Percy Lo· ı 
rein, Rusyanın Londra sefiri Bay ve 1 

Bayan Maisky, diğer bır <,'<>k ze,·at 
1 

Bir motör battı 
kurtulamıyarak 

ve bir kiş i 
boğuld u 

ıJ t\vllsı g-ece yarısı başlıyan şıd· · lınce motörOn de ıçıne su doımağa 
I.' @tıı IOdoft, dlln öğleye kadar devam başladı. Bu arada yükleri kurtarma·~ 
btırıış \'e bu erada bazı hasara sebe- ta çalışan müret:ebatımızdan Ha- i 
'Yet vermıştır. aan'ı kaybettik: ne kadar aradıksa da 
~ t!vveısı gece Armutlu'dan şehrimi- bulup kurtaramadık, Böylece dalga-; 
, ltelrnekte oıan Doğu motörU Yu- !arın seyrine kapılarak Bostancı kı· 
1

1
8.cla ıu;ıklarında fırtınaya tutulmuş. yılarına kadar sürUklendık: orada j 

111.lr. liaııt Kaptanın idaresinde sebze demirledik. DUn sabah clvarımızdan ! 
~ Uzurn ytlklU ve içinde dört insan geçmekte olun Ulev vapuru bizi kur· 
11 hınan bu motor dalgalarla bır tardı. Motörlln dört kışidcn ·ıbaret 1 
lııuddt•t b<ığuştukl ın sonra batmış· olan mUrcltebatından biri Arap Ha· 1 

hazır bulunıııuştur. 

Yeni tefrikamız 

~ 1 san olmUştUr. Dığeı· mUrellebattan 
1~ ~OtörU11 kııplanı Halit, vakayı şöy. biri hmllz on dört yaşında bir çocuk- Rezzan Ahmet Enılıı \'ıılııı~ıı'ın 

hıJcA:ve etmektedir: tur, denize <lökUlen sebze miktarı Uç tercüme ettiği hu ııerı,. esl"rl ıw.r· 

Atlanta 
üzerinde 

fırtına 
oıı.ı 1.totörUnıUz Şile limanına bağlı tin kilo kadar tahmin edlfmektedir. ı:enıbe ~iirıil ne~re bıtıtlı.)oruz. 
t-ıı p Osınan Unal'n aittir. Yassı bu· Lodos şehrimizde de ufak tefek )laceralıırla llolıı bu büyük eııer 
l'1 llıJa su atnıağa ve Clalgıılar yükle- tahribat yapmış, Boğaziçi ve Adalar 1 ı;lze heycc•anlı dakikalar 
bı~izı kaydırmağa başladı. YUklt>.rJ \apurtnıının gidiş gelişlerınde bazı )U>tıttac·aktır. 

larartan diğer tarafa doğru eği· rötarlar kaydedilmiştir. ·---------------' 
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Vurguncular 
nasıl yok edilir 1 
-- - -- .-_ -- .-._ ...--. ....._---._ '>'"b"k-4UY~~- -- --

Hükumete verilmesi 
gere.ken salahiyet 

\ Şehir 
Haberleri 

E:ektrik' 
ücretleri 

arttırılıyor 

Şimdilik ücreihre iki 

r y fi z fi N : l uruş zom 

BARDA Kel El(!ktrlk, Tramvay ve Tünel İda, c em a 1 releri Umum l\Htdürü Hulki Eren, L _____ ,=._: _____________ ..;;;;.~~~~-~ dun akşam Ankaruya gltmlşUr. 

yopı\ccok 

-6- daha büyük, şümullü. pek karı§ık Umum müdilr, Ankarnda bıthas. 
hiı61selerlc karşı karşıya bulunu. sa elektrik Ucrctlcrlne ynpılacak 

. c:laıııttı~ımız voruz. YeryUzünü korkunç ve az- zam meseles i ÜT.erinde Nafıa Veka. B lzl:n koylcre t> g ~ın bır yangın· kaplamış, insanlar. leli ile tcmaslB. bulunacaktır. Esas 
ve bundan evvelt:ı yazılarıh j ~an toprak ıı.ltındn, denizlerin de. itibarile vek{ıl!:!lçc de kııbul edilen 

birinde bir Brneğlr.l görduğUmür. rinllklcrlndc yıışa.,an mahluklara karara göre. şlnıdll!k ücretlere iki 
beyanname. onun altlna lrnzası~ı varıncaya kadar önüne gelen her kuruşluk zam yapılacaktır. 
koymuı; olan içtn cezası ağır bır şeyi yakıp, yıkıyor, :yoıt ediyor. 13u karar Vekiller Heyetinin ta.ı.. 
suç tt?şkll ediyordu. çünkü bazı ka. Gerçı hUkCımelimizin yıiksek ba~L dikinden geçtikten sonra dorhııı tllt, 
nunlarımızın hUkOmlerıne aykırı rctl. doğru ~ ileri görürlüğÜ sa. bllt <!dilccckllt. 
dUşU~otau. Hatta o hükümleri \a. yesinde aziz yurdumuz yansın sa. Umum müdür. diğer taraftan 
ul ve ihmal edl;>•ordu Mahkeme hasının dışında kaldı. Fakat gU- tramvay mıtll!emcst tedariki mcse. 
huzurunda, ncllcc vasıtaları 

1 
ha:~ nün birtndc kızgın bir çivinin da.. lesi üıerlnde de temnslnrda bulu. 

goslM-lt, mazur kılar, d ~r mrmıza düşerek bldm evi de tu. nacaktır. 
kt?ndlmızı müdafaa etmek. ceza... tuşturmıyacaRını klın temm ede- Torik hol fakat yine 
d 0 k\ırtulmıı.k kabil olamazdı. Fa- bılir? Muhakkak kı umulmadık, 
kat hükumetln hklkı değıı . v_ur,:- beklenmedık hfı.dıseıere geb~ otan kilosu 60 kuruş 
gunculo.rı tııklp etllğil'le. koylüyu olaganustil giinltrde yaşıyoruz:. 
deRll şakllert cezalandırmak iste- Bir de ihliklir. vurgunculuk afeti 
dlUIM herkesi lnanôtrmak için boy ortalığı kasıp karuvuyor. Memle
le ya\mıtiklan, bu !uretle hareket ketin her köşe bucagını. bilnyemı_ 
l'lmckl~ bB~ka da ~are yoktu. tin her tarafını sarmak istt<ıııdı 
Sayın okuyuculardan bir kısmı: I gösteriyor Vurguncular tUrlü do-

tn bu satırları okurken, mademkı lııplar çevırerek yak:ılartnt kanu
böyle blr taruret vardı, ilgili ke.- nun pençesine kaptırmamak yolu. 
nunlarda ııcrcken değişıkllklerı ka. nu buluyorlar. l\lıllt bünyeye &$1-

nunl yollardan gidilerek gerçek. lndtkları ~ehlrc karıtı hükumet 
lcşUrmek mOmkUndü, dlyeceklerL panıehlr bulunca yant bir korun-
1\I b!llyorum. Biz de bu yollardan ma kanunu yapınca onlar derhal, 
gıtmcaı dUşUnmedlk değil. dUşUn.. terkibi, mahıyetı evvelkıne hiç 
dilk· Ama faydalı t>lacaftına. iste. benzemeyen bambaşka ye111 bir 
diAimlz sonucu va-eceğlne knnaat zehir tertip ediyorlar Hükumet 
getiremedik. nır defa, uzun teman bu yeni tehın? yeni bir panzehir 
tuı.ybına sebep olacak yazıp çizme- buluncıya, kanun kabul ettlrlnclye 
ıcrlo evvelll hUkOmetl kendi dO- kader hıı,ftalar. aylar geçiyor. Biz 
,un~lcrlmlte ortak etmek gerekli. de bu ur.lm müddet içinde Jehlr. 
Haydi buna muvaffak olduk, bir ıcnmektc devam ediyoruz, 
ltllnun IAylhası yapıldı. Millet Mec Muhtekirlerin ellerlndt!. tezvir, 
!'cine Verildi, diyelim. Meclisln de ifsat. yalan. dolap. dalavere ve nL 
ıoplımtı halinde bulunduğunu ka. hayet parn gtbl korkunc sllAhlar 
bul cdt!l!m. LAylha tıvvcH\ encU- var. Bu silahları kullanmak husu
n1cnlcrdc ınmra da Meclisln umu- sunda hiç bir kn:raa, şattB., gAma. 
mi beytinde pek tabii ve haldı o. na da boğh değUlerdır Halbuki 
!arak uzun müzakere ve münaka- hük(ımetin eli kolu. nnrmııı tııman_ 
salara mevzu olacak, nekadar ce- ıera mahsus kanun, nizam, usul. 
7.11. hukuk nazariyeleri varsa orta. sistem. mcrasım ba~tarlle sımsıkı 
:' a dökülecek. Şark, garp müellif.. bağlanmış bulunuyor. Bu şart
lerhtin kamyonlar yükü tutan kL lar alttnda yapılacak savaşta hııng l 
t:ıpları karıştırılacak, kıırşılaşllr. tarafın galebe çalııcağını kestire. 
malar yapılacaktı. Hasılı, müsbet. bilmek için yüksek zeka sahibi ol
mcnfl bir karara varılıncıya kadar mıı a IUzum yoktur sanırım. 
haClalnr değil aylar geçecekti. Bu 337 vılı tcmtnur;, asutıtos ayları. 
. ızun zom11ıı içinde de bizim vur- na yctlŞmış olanlar pek iyi hatırlar. 
~uncular kötü işlerine devam ede- tar: Esktşchir muharebeleri sonun. 
ccklcr. yerine konulamıız zararlar da ordumuı Sakarya ~erllerlne çc
~ apacaklar, yeniden tatlı canlara kllmek ıorun6a kalınca Millet ;\1ec 
kıyncaklardı. l'Ialbuki hUkı1meUn llslnl. memleketi bı.iyük tilr heye. 
otorltcslnı, ıerdinl, ltlbatını koru. can kaplamış k11rtuluş umudları 
·nnk. ycdı sekiz vilfı~el halkını, zayıflamağa ~!lztutmuş, Ankara
>·ıllardır başlarına bqla kl'sllcn vur füın Kayserin dcğru ı;öç başla. 
gunculardan bir an evvel kurtar. mıştı 

mak gerekiyordu. Bu sebeple, şah.. Mechs bu buhranlı ı;:Onlerdc mü. 
ımır. yönelecek tehlikeleri göze zııkerc ve kabul ottıR• 5 aRustos 

:1ldık. Dcdlfilm şekilde hareket et. 337 tarihli bir kanunla reis Mus. 
tik .. Bu tarzda harı:_ket.. hcrkcs,ı n 1 tnfa Kcmııl Paşaya başkumnndan
C'rsaret edip :vnpacagı bır iş değ 1- 1 Iık tevcih elmiş ve bu kanunun 
dlr. Esasen her memurdan icabın- ikinci mndde ile üc ay müddetle 
cin bu \•oltı:ı yOrUmeslol istemek. şu salahlyctl vermişti· 

Son gGıılcrdc külliyctlı ml.ktuda 
torik tutulduğu halde yine bil' to
rik 350, ve kilosu da 60 kuruılan 
satılmıştır. 

Fasulya 80 kuruşa 
satılabilecek 

Fasulya istihsal merkezlerinden 
gelen haberlere gure, buglın için 
mahalllnde fiyatların 57 ile 62 ku. 
ruş arasında · oldusu öğrenilmiştir. 

Bu vazıyet dahilinde nakil mae>raf. 
lnrile b irlikte salış fiyatının 80 ku. 
ruştan 11şağı olanuyacatı anla~ıl. 

maktadır. 

Vali An karadan 
yarm geliyor 

Bllhk!s «?kmck mcsclC?sl ilı~rln, 
de al&kadıtr mtıktımlar!Q tcmasııır. 
da bulunmak üzere Aııkarayn ı;ıı. 
deh Vali \'e l:3electıye Reisi Doktor 
LC\lf! Kırdar. yarın Ankaradan 1s
tanbulıı gelecektir. 

Kömür satışmda sui"s· 
ı;mat yap ılmış 

Mahdut mc:.ullyctlı Tiırkıye Kö. 
mor Satış ve TC\'ZI l\lücsscsesinııı 

8-18 sayılı koordinasyon heyeti -ka. 
rarına soro yapt.gı kömür Bllllşla. 

rında sullstımalltır olduğu yazıl. 
mıştı . 

Bu mcyarıdH Rikardo Novon a
dında bır komısyoncuı1un, bazı kim 
sclcrin kôıniir 1ıı111aıarına tavassut 
ederken koınlır (!yatlarını yük<:el, 
tan flıl ve hıırcktıllcrcle bulundu, 
ğu teshil olunmuştur . Dün lkıncl 
Milli Korunma MnhKeme lııde nı. 

kardo hakkında duruşma yapılmış 
ve: bu cclsesınctc Bank Kumerçı) -
le italyamı lstenbul ;\lüdiJr muıı. 
vını Holi de tercüman delaletı ıle 
dinlenmiştir 

1\Iııhakemc diğer şııhıtlcrln cclbı 
için başka guncı bırnkılmışıır 

Flit diye sattığ ı ne ımiş? 
nalıkµıızarııtda l\l&ksudıyo hanında 

Şark Madeni Yı;ı{:lıır ve l\.tcıklrıe 
yağları sahibi Levı . ,n lcladc bır ma. 
vıı filit diye satınnktan suçlu oia. 
~~k l\llllt Korunma Mahkemcsınc 
\"crıJınıştır. 

'11<"mlckctln korkunç anarşi uçu. 1klncl mnddc - llnşktımandan 
rıımlarına yuvarlanmasını n_rzu ve ordunun maddi , manevi kuvvetını 
kabul etmek demektir. To.bıidlr ki azam1 surette tezyit ve sevk vr 
boyle bir istek hiç bir vakit mu- idaresini bir kat daha tnrsin husu. 
vııfık \"e caiz glir!i1cmcz. O h:ıldc surda BCI vUk l\1illr.t Mecll~ltıln bu
ani. cnbuk, cc7.ri tedbirler, karar- na mülcnllık salilhi)'ctinl Meclis 
tar alınmasını gerektiren hadiseler· namına fillen tr;tı rnnle mezundur.> 
le karşılnşmcıı ne ynpmalı? Hüktı- Bu kanunun. Sakarya meydan nevi kuvvetıııı azami surNlc artır. 
meli, o tedbirleri. kararları alıp muhercbeslnt lchlmltc büyilk bir mek. memleketin hışc t9ıcırını dü
latblk edebilmesine mü ait olacak zaferle sona erdiren ômlller ara- r.cnlemck. ıh\ıkurı. vurgunculuğu 
kanuni sallıhlyctlerlc cfonatmatı . sında önemli bir Yeri vnrdır. önlemek husu undu Türkiye BU. 

nugün 0 sekiz ~ıı önceki kU- Benim kıım aklımca, olaganfütO Yük Millet Mcclısının halı oldultı 
"Ük, miltnfnrrlk, mevzii olaylarla hlldl ı k d "salfthl .. ctı nıtı ay m{ıddctıc :\1cclıs ~· " " haller, şartlar. sc er arşısın b ,, 
kıyas edllemlyccek derecede çok bulunmaktıı olduRıımuz bu uıman. ,.nmıno fillen kullnnrtınğo nıczuı•-

Pi'ot yem·kteri 

H arıı bit taraftan gıda ihtiyaç

larını tahdide doğru Ridr.rkcn 

<ll~r taMttan gıl11tl11rın J erinde sar- ı 
f't'dllmr.lerı lllıunıunu aa orta a koy
maktadır. 

da cıe hOkOmcte, hcrgUn bir y~nıst, I dur > • 
bir bıtşka lür!U (ı mc dan:ı çıkıın , Böyle bır kanun tol<llfl yapılır 

1 ki 1 b il Savaşabllınc •

1 

ynpıımnı vurguncuların kaçacak. zor u ar n aşarı c -
~ı için şöyle bır kanunla ayni sa. suklanac:ık delik ıırıma&ja baılaya. 
ltıhlyel vcrllmc!ldir : 1 caklarına inanıyorum 

<HlikCım t, milletin maddi ma, SON 

Gladys, Bcrnard'ın uzo.l~ığı aynaYı tlt. 
rcycn cllcrlle aldı ve uzun uzun yUzUnc 
baktı. Gözleri dehset ve korku ile dışıırı 
u~ramııs glbt ldl 

Sanat aleminde 

Münekkide dair 
Sahte ile sahih eseri ayırabilecek 
salahiyetli münekkide muhtacız 

S anat gttıiş!mlzl ıııl.ihlyet 

ve ısabollr. takip ve tahlil 

eden \"cya edeb h. .rn: kudrette 
olan mwnekkllle:ı mııhruınuı:. Ilü 
kümleri, halkın mOteroddı°L lrL 

nışına ııarct verecek olan bu hA
klm münckkitl~rln yokluğu yü. 
zünden sanat hayatımızala bir a.. 
nar~i almış )'ürumUştUr. Hangi 
sanalkAr. hll.ngi eser! ve ne gibi 
bir ~harctle muvaffak ve kıy
metlidir, bir eserinin muvaffakl. 
yet şartları ve sebepleri nelerdir, 
sarıat e.serile taklidin veya h~-

veskarın mahsulü arasındaki 
fark 11cdlr, bunlar naıııl leı}hıs 

edilir •. Dutun bu sanat düCumle. 
rint cl:ltmcsi ve sahih llo sahte 
cscrı blrblrlııctcn oyırma ı, ve bu 
suretle ldcblyalın önemli bir va. 
zi!e11iıı1 ynpmllSı J(&zım gelctı mü. 
nckkıtlcn maıılcscr mehrumut 

Bu mannımiy&t edebiyatımız 

iskelede vapur beklerken { 
öldü 

KôprOnı.in BuQaılçl vapurla.rının 

lskclt?slndo vapur bekltnı~ktc ol:ın 

sıltvrııı F'ıttrnn adında bir kadın. 
bırdcnblrc bııyı:ınlık ccçlrerok yere 
dü~mu, vc ölmUşlUr. 

Adliye dt.klorunun muayenesi 

nctıcesınde bu ôlUmUn kalb sekte. 

sınder. oldu:u a .. ıaşılmıştır. Cese

din gomıJlnıeııtne lııın vl.!rl!mlşti;'. 

Kthveci Kemalin katilinin 
1 

durusması • 
OıkUdnrdli kahvc•cl Kemali para. 

ııına tanınan öldllrcn A bdullı,hın da. 
vasına dun !kıncı Ağırceıada do. 
vap olunmtı,fut. 

Bu ceısodc şııhltlcrden Ülfet a. 
dındıı.kı k1.1dın dınlenılmışt:r Kadı. 
nır. verd i(;: !fncıcy~ glil'e, o gece va. 
kanın cereyan ııttlğı evi'l tınlinde 
bcyaı clbıecll bir 11d:ını yotur.m!iş. 
•c de o adamın katı: .t.<ınncclılen ve 
mıthKcmcyc aetırılcn ı'\bdull ttlı o~ 
lup olmadısın1 tayın edemıyccc(:ınl 
söylcımlştıt 

Duruşmıı şahitlerin celbi lçlD 

başka aunc bırakılınıııtır. 

8 sebzec · mahkemeye 
veril 'i 

Sot'ı gıinll'.'rdc . bcledlyc.nhı sıkı c. 

Yazan: ce-AI SILAY 
için acı olduğu gibi, elim netice. 
lcı• dtı VC!rm~ktcdıı·. Mevcut mu, 
nckkıtlerirnlzin ölçüler ndc ya. 
ınıldıklarını, ve bu suretle isabet- · 
il hükümler vermek kudrctıne 

53hlp c,latnadıklarını U1.Unlü ile 
gördük; kimisi. eskinin yavan vo 
battal edebiyatına &k11UlAmel du. 
varak ccffelkal ~m bazı ~·crlcşm iş 

kl)'motlarl lnkltr etınlş: bur.un 
yerine heveskir tecrübcl•rinl 5an 
at <!s<ırı dı)'o ortayt. eUrmu~rnr. 

B ir sanatkarın, bı.itun kuv

vctlnir. Hayata na1<ışınd&kl 

meYlU nev'tntı CÖrl! lll)'ln cdllcce . 
j!lnl anrııyamaynıı vo (nıuvııtrşk 
bıle ol!ıı l kü~·Uk duygulatııı pu 
cııcıı şa ır:cr• ı, f ınuvııthtk olma, 
salar IWeı ııcttlş ınc:vtulıırıtı bu. 
ylik yıırııdııı,ıı k ıı(lldbkl lillnBt
klhlarııııı karşı koynııııla k!ılkn,ıı. 
lıırı yıtlnız culUnup acçllcı~ek bır 
hata olamaz 

Oıı b r yııradırı bunun 6tbap. 
lcrı ve ıcsırlerı (Jotö tır.dc bulu ıı 
tlurulınalıd ır Nurullah J\tııç a. 
dıııdıı bır eclnm oıtaya çıkıı1 dam. 
dan dll$cr g ı bı !mcydunt'Sakl e er. 
l crınc rııgmanı AbdUlhllk lltını ·. 
cıı . 1'cvflk F !krell . t\tclımc: Ak l fı 
na•ıl ln!<t\r cdeblllr' Dıı r l<ör 
har.~ı makultyctın ôlçüsünd0n 
~ccmişllr? 

Blı:lm blı ya.ul:ırımıt o ııı kflrırı 

tutundu~unu, ve bnh ! ~ mcvıuu 

oldu~unu ıfadc etmez. Ve yine 
bu sııtırlar o ccfrdkıılcın ink:irı 
bir ilıt•hza vcnı ls llhk.1r m~vwu 
yllphlıık zaııfında n gt>lmcı:. 

Fakat: bir l!lltlllt cscrlıı ! kctıdi 
dcvrıniıı şertııırı içinde görnıck 
\'C ona ~önı hiikUm vcrmC'k rtoız
ru olur~R, o bUyGk h ~~·cca l' lftrı 

duymu,, faktı! bunıı ol ınchııı·ı•l
lc ifade cd~bllmlş oınn ttanııtkıir. 
ııı rı topuın 1okfir cıdfırr.k. hcııU:t. 

n<> ynptığıııı, '"Crcyc. ı1o~ru !:ltlL 
~ıni b lemlycıı bazı lstldall!lrı gö. 
ğc çıkarmak dojfrıı. mııkul, hHtl(l 
rıol'mıtl ı;lr 1cııklt sııyıtıımaz. 

Bu ·ü zdı·nö ır ki Nurullah J\, 
tacın ınü nckkıtllk V<ıtifı lfliıs 
eder 

Ycr:I s1111atldirlnrı ın11.d;ı maAI • 
t !cf kehclllerlnı !ini' Or<-mlycll 
vo ancak b ır mU "Ckkldln. arka· 

• 

sıdaıı, gorOromck: ı,:C'ycn bır l'iti. 
la. ııcını1c.:ı k bir hnı var, MısrııJa. 
ı ile edcblyatımıla elbette blrt?r 
ssnat eserı getırm i ~ ola'l Fiıı~ 
Husııti Dağlıca. kudrell '1in bu üs. 
ltln haklmıyetlnı , f'leyaın t Safa, 
nın makalel crılc perçinlemek ıaa_ 
tındadır şıırtcırln ~ . attc:ık o ınıt
kıılelcrin hayat vt?rdiğ l kanaati. 
nln ku rıı.ı ı ıhn ıy~tlnı ta;ır . 

Yeri. şllr lmizı c.KijmağrJ tor ez
zül buyuranlarıh ... ~ ~lırdcn unla. 
yanların ruhunnıı b~d ı i ürperme. 
kr yarnımı~ olıı 11 1' ııl Jlüsr. ü 
gıbı bir şııırı, ınuhArrlr l'cyııın ı 
B (;ını ı nrkıısına sığı11rnı~ görmek 
sııı·ııt namııiıı Yürek p!lrçılayıcak 
ı:ı ır lıeıdlr 

Bıı 11<:ıkh hali cll!{. r bar.ı gonç 
~ı.·rll"t'lınızue de 11orınck yeni 
cdchlyııl neclııılıı kendıne karşı 
o lan hor bakı•ııırı ııııhıt olmıık ıt
()i ııcı \Jır tl!5iı• u~·n dırıyor . 

Zama n ıınıt ın ~Rhllı Slıllııtk{lrla. 

rırıı~ bu kcrıdller lııcı kerşı ını r.. 
ınuınııklıı:ı ııclcıı ıcrcıtll10t Ve pn. 
ctıccıcrı. cırtoır;ı kııptııınış olan 
pflhtc yıo:ıcıl ıır Ytl7llndcn b1t•ıı.z 

nııtzur gör{ılabllır Çıınkn bu mııs ı 
kııru nc:>r'ı~ t•l tJt. ~ıınııtklirı kHs. 
ttıı·miiştiir: bıınunln b l'rllbCr b ir 
.sanu>kiır r e yııptıiıı~ı. nereye 
doqrıı gıtt:ljin bilmek mecbııı'L 

v(l\tndc oıcıu!lıı :c:in bu mtızcrt'tc 

pôk ôo y~r \lcrllıncmck icap eder. 

M cselfı o!{uyucular ara:_;ında 

dcil b'r Pcrltfo Ctl tıl, V(!yR 

b ' r l\lukcrı-cın Kllınl! kadar' bile 
işitilmcıni~ olan h i kiıyccl Salt 
f•'ııl krn vardığı sar.at tlrri rlll<lo. 
rlnc ytizdc on k~vıışaınodığını 
bitı:ııt rcmancı Sabahattin Ali iti. 
rcı{ eder. 

nunıı rnı:nıc :ı Salt ~· ikın udıı11 

keç QKu~·\ıcu lvıımlştirl 

f,i~o kntl ı ıle k.tıbahııtııyı, sahte il 

ile !'Rh ih eseri birbirındun Ayıra. 
cllk o1ııtı mıinekkıdc 1111\'Lıcıınız 

\'111', şahsi ki ıı v ılr.frcl ı:rını kus 1 
m11mak . hUki.lmlcıtll\t ıııın"nın \'C 

okııvoc:unun rııı b:nn ı tııtarı.lı; vc. I 
r~bllı'tlck meziv<'llO<' n• fthlAkın,ı 
ıııh ıp ofaıı y~ni VC' kuvvctıı b ir , 
ınU ı·<'kkldc muh~kkak nıtıhlııcıı. I 

CclAI ~ıll'y 

ınanamıgorum 
mlrlcrınc raılmen malına fıyat c. L ondrA r11ıbn .. ıınıın H!rtıııı hlr ıırr A. Ullh~l11'tn ııon nutkuntfıtn 11lın · 
tıkcti koymadan ı;atı' yllpao ackıı hlllfırr. rı~k11ır~11 Çrluıııılnuk- ı mı,tır. 

2•. 10 - "' 

Altıncı kol 
B ltl~ll mllletl&tln dl$1acMe· 

rlnı .l'llyan bir hıM:m•: dffl· 

,ıntt kol ııay~lnde bir ç<ili •Dtetlt'!· 
rln hakkından ıeıen Almal\Jar, tııll· 
hin bir C'll\·eııf olarak. buflln ltttl un 
AHupada mu<'adele eden yurd<ıevr.t· 
ltrtn a1Unc·ı kolu kar,ı<iında on'entli 
K~IUklerlo kırşııa,m:ıktadırlar» ıfl· 
J"&r. • 

~ft'<'mua altın<'ı kolun faali~ etı 
hakkında bir kaç ml"ial olmak uıe
re a"aitıdaki olayları ııayı;\'Or: 

"' 

0

r'ran .. a111n bir tarafında bir ,\f· 
nıan tn,.tare mf'td•nrnın yanıMıf• 
hlrclrnbıre J•ngın çııcı,or \'e meJ • 
danı lngllh: uçaklarına kohty ttlr 
hrıf<'f 1t111ln~ getlrl.•or. 

ıı: ('i'kıw;lo\·•k~ada a~ker ~·üklü ttlr 
frt'n lf"•flc!Uten ~·oldan ı,'ıkı~·or •t 
drrhıtl kunctll bir çetenin. tııarrd· 
ıuna uı:rıı~or. 

ııı l'oıonll«'lll gttli lttr \ t'rl<'l racJY0 

ı .. ta1tyonu iw'r tet't, lnglli1: ıa~.,.ar•· 

lt'rinl' JOI ~ö~terlyor. 

_. HolanıtadA «Dlltn<'il<"r,, adı ,t
rilen ı:"ITll hlr cemiyet. llolanda ılı•· 

,a1oına lhıtnet edenleri mcrlramtt· 
o;irre öl.tllrtlyor. 

<1 Jlotıem,·11da hlr tıllAh taJH'ik•· 
... ı euarcııı•lı hlr ıııflltkfa harıır 
oıu,-nr. 

ıoı rıırMf' Alman tırdıı811nı lttt'fl• 

"''I' oı: "•lla,v ı,anıeıııe•cte Nr oto• 
mntlll (e,·ı rt'rek adını , . .,rıftklerı tflr 
ıı.y,-ue me~·ıtanına gıtrrıettını efhtl"· 
ıll,\·ntı,.r. '1t'rdttnı1a .\iman n&..nt• 
l'ilctlhlh n~tırrt\tl iHınt1a 1'1r t•>·rt1· 
;r. tıekleml'ktt:ıfır. Ve ııııtıay l'ıtıutlk· 
tt'n """'" tıın·ıırP. ha,·alHıyor '" 
bırıu ~onra k11~·buluyor. Neden ıııon· 

ra Alm11nıar tan·arenın il•• Jnıfllı 
ra11uııun11 Jnıllttrtyc götUrdUjUnıi 
uırenıyorlar. 

(ı llol11ndada fit.it rıuı,-oıar, aı-ktr 

, " maı1ertır. ~·ıtınııkfarını, c~plloae· 
ilk ,., ta . .-yııre meydıtnlArılhn J~r· 

lr.rlnl hlr ılllrlyc lnlllltlere halll'r 
Hrl~·or. 

ç Hr.lçlkaılıt karanlık hir ,ı:'tt·r.rlt 
on Alımın a~kı>rl hüruma u~rııJor 

, c '"""'·"' dii\llldıtkt4'n "4'nrıı. f'Jtıi· 
'l<'lt'rl alını~·or. Hu f'lhl~t l<"r lt11{lli7 

r:ı.,11-.ınrı ı:ırıırınıf .ın kııllıHıılıJ<ır. 

~ ftra rl'•tt dC'Ukanlıları IJütUn g/.rr 
'ıirııclıiktrn -.onra Frao,.11nm ııırP 

~ıYılarındıı hlr ;\iman hü<·um19tıtll· 
nı; rllf'rlnr ,ı:r~·lrl.1'or '" ln~liT t11I" 
~ıHl'lrrinln hima,·r .. ınılr. lnı::ilterr.7t 
kıwırl\ orlı\r. 

: ı ·rıın "ıtılu bir taraf" kırk lıu:ıflr 
ııa rıı~Ol~·n lnıllrlll) or, Oratla tıtıd;· 
'"" Fr11n~11 •atan:o.e,erlcrı ıınrıt'il • 
;.,j:ı-rl ':ıkınıl"k! hir d<"nl' ta~~art 
il .. •linr

0 

ı::11twıiıorhtr. l:.., '" tayy•· 
rrlrr ııthrlp rılll•liktr.n '""'il ra'"'' 
..,,iı ~ ıılrr 'r l 'ran•;ı, \Rtıth:>e,erftr 
İ ngiltc-rı• ~·olıınıı t utıı~·nrlar. 

Ottrhfil~ nr ki 'rdi hu~h hıırfl f'J: 
clrrımlr• lrnllıırın ""Y'"' Hllıl• ~·ııd•· 
knllarııı ...,l' ."'I rın rliırılıı tııııunl'1' 

1'.ltlr.r hıı,l•lrını J.ollarının ıeraı.ıll~ 

alıp ılrdıı ılrrin ıhı~llııınek duruot11' 

na l{lmıı, olaf'lll(tır. 

KOR ~,\J>I 

....OR 
1!l fllRtNcln :15RiN uu 

sebze 811tıcısı ,yııkulaııııthk Milli yAdıtkl ı\lmııı \alJ'll, mııır tııtiktııı 
1 

v•:TMP:1. ~1'~ 
Korunma ıııtıhkenıcııtııc vcrılmış, ıı~rund11k1 hlllrf'ketlP.tf' nlJı•'rt 'r.ril· 1 lla~· r ı ~ııhldtltn «ltü~ Uk k.ı11nç• 100 

ıcrdıt. metoıe Çek ınlllf!tlnı ortıulmn kalı'lıta- 1 ıardıuı nılllet IPA~ ıllm11lıılırıı hıto:ııı:ı 100 lsvlc;rc Iroııgı :10.ti11 
1 

Stu-lın 5,24 

Dolar 130,iO 

k lsmıııl, Caı't' lllı "ö~l~mı,. , 1 111tıntııı hlr ,\·1111 'umı'!'. ı\ tkı11ta,ın111 ı oo Pl zeta 12 .ııa7 Dunlıır Karııglimrlı le Rf'n hunll fıt'k ın11 nıunı~·or11ın, ~ lln- hiç tnt'rak elm~ın, ıct11.U bU,\·Ok kıı· 100 f ı;v .. r· krcın ıı :ıı.HI 
Nassi. Hw;eyın. Rız~ · Hııyrcttın, Ce kıı Alın"" \'ı1llıııl c•ıhll bir ıct11m ılt!tll- 1 ·ııtnc~larılı• ıılanla tdan hf!r J{lln 1111~ ı· l•:S H.ı\ .\l ve 'J'AH V ıJ • .ı\T 

t 
1 • 111.ııo 151 t ttin ve Akl!llr14yda Kadrı, lha- dir. •rere .. 11oh edi p kcındt kendtnı orta. ! mırı aımıııc.ta)·ıı! lkramıyc1! '• 5 933 • ,, 

60 mı aclırdııkl scbzccilcrdlr tlıtn kıtld ı rım' ınllletlf'r ı11t111na f'dlllr. l'URA k U<,:V K Kl~OIDA ' ~ 7,5 :.ı:ı 'l'ürk bı::. r<'u trnıış I ZM 

, I ı.e tı\rlh hic,:btr mlllf'tla ortıulıın kıtl· ı Alını1n telHIA'l, ~lalln•r*d'ın tıUyl.ık Sıva!: - Erıurunı 2.7 2~ ·60 si par; ş 8 d ıl e l oto b ÜS er ........... .. ••••• , ...... m,,11 .. Al- "'' ... m.. •• ,.... •dllmı, ......... ı '. 7 " 1 o, .,,,,·olu ." . 1 ~> 
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Cu kanunlar. Ben sızi tarıımıyorum Ba
na ı.tmamıle yabancısınız. Benim için 
kıymeti olan tek bir ın:-:an var o da s~v. 
cl!lmı 

- S6yledığlniz sözl(:r beni gülrnektcn 
bayıltıı<!I! k . 

Glııdys devıı.mla: 

AK$AM 18,22 12.00 
YATSI 19,55 1,31 
iMSAK 5,38 llb 

on gelen haberlcrr. göre doktorlar 
1 

ıııl'.Aelll ııllotlıırın gr.~ g6rcbllntc ka· I 
blllJetlctlnl arttıran bir yemek ll!lt~I 
ttrtl(l ctmı,ıcr, btı 3 emekler ara ında 
IM!;at ekmck1 ~eker, harnç \C umumi 
,.u;,.tte 1' \'ltanılnlnl hll\'I gıdalar nr. 
mı!J. A) nı doktorlar ııllotlara uçu'
tan bir ıtaat cHr.I \c yrmekten sonra 
bir ııaat harekr.tıılr. yatmalarını ,.e 

- Ucrıınrd benden ne kadar nefret cl
tığlnlıl bllıyorum Fakat bu nctreıınıı 
yalnız geçmlı zamanlarda sız:e karşı olun 
kayıtsızlığımdan lleri gclml,yor. Bu; Un. 
kO halimi hfilft genç ~örUnmcmo vo b'r 
!'ev~lllm olmasına kızıyorııunuz. Bundan 
size !le? 

, .... : tren. Nemırntlı) - 11 • QeTtr•n : Reztian A. E. YA'-""~ 
- o benim !çın dunyada hcrıoydlr. 

Eğer ~nı bırakıp aıdacck etlsa y~ryU. 
1ünde yapyalnıı kalırım. Benı sevecek 
başka klmısem yok, O Olmaıııı. hayatım 

ırzusuz zevksiz, çouk l)lr çöl libl k•· 
lır. O gid~ue işte ben o zaman ihtiyar 
bir k1tdın olurum. Onu kaybetmek b•, 
nıı ölUrnden de betetdir. 

• ıısııertnı kaııı~arıtk hır lıa,·u muha• 
1'1'i»Mlnl dll'fllnıııclcrlııl ta'"IYe etli· 
yotlarmış. Bu tedhtrlcr (le tan·nred· 
lerın renekıı kablllyr.thıl arthrıyor

nıu ... Her ınuharlıı ııunır için h!l,\ic ay• 
r ;ıdL\lar ayrılal'lık olur•a lıupten 
ımnrn lokantalard;ı d~!lkl tank aıı· 

kerlcrl ıı:ın hU!IU•I tabldoh gibi keli· 
nırler .) ar.a.n le•tıalara rMlıyacafız 
demek Ur. 

SP.:l\ÇE 

- Sizden IArcnlyorum. 

_ Niçin? Bcrnard ~için? Gençsiniz. 
Sizin de bir sevdiğiniz var. Nasıl oluyor 
da benim hlslcrlıne ve sevgim(' bu kadar 
yobnncı knlıyO'rsuııuz7 Adeta elbiseleri, 
nıc, kUrklerlmc ve elınaıılarıma bakt•k
ca onları benclcn alıp Laurelle'c vermek 
ı~tcyen vahşi bir hllllnlı var. Hıtlbukl 
ben onları gönlümün rız:aslJC' vcrcbıll. 
rlm. Bilscnlt çocuğum bUlUn parama, el. 
maslarıma ve güzel olblsclerlme rajlmen 
rıekadar bedbahtım. Bilseniz bu gece 
nckactar ıstırap çektim. Sevilllm bıı. 
na .... 

- Susunuz. nu kelime &ğzll\J?A 

~·akışmıyor Adeta ıaronç vo gayrıtablt 
ııgllyor. Altmıf yaşında bir kocıkarıııı
nı7.. Hı\IA 11evgldcn. scvgllldon, saadetten 
bllhsedlyol"eunuz. AH sizleri İhtlyarhır •• 
Paranızı serer ve lkbalinlıl blzdon c11ır. 

gıyorsunuz. Onlerll d ört elle se.rılmıesı

ııız. Btırl scvgıyı. ııcvalllyl ve 11a11cktl biz. 
tere, gençlere bırakınız. 

ontıır bizim hakkımıı:. Ne diye onu da 
dlınlzdeıı atıyorsunuz. Aşk ve scvdıı si. 
zc yakışır mı artık? 

Divane kocakarı! Seni hftlA kim ı;tı. 
\'er' M11dcmk1 ııcvllmckten vo sevmek. 
ten bu kadar bahsedip bunları bonlmsl, 
1•or11u,.ut Yaşınızı ôQrencccklt?r diye nı .. 
~in hı.ı kadar titreyip korkuyoraunuz? 
Cinayet ~lıle l~lcm~ ol.sanız aorak bu kA-

dıır ısrarla saklarsınız. Sizdon lhtıyar oı. 
dutunuz lçln nefret cdıyorum. Hem lhtı. 
\'nreınıı hem de ilstcllk mes'ul • Halbuki 
ben hem ıeneım hem de bahtsız. Sı1adet 
n• ııc,·c gençlerin Jı~kktdır. Bu hD.kkı. 
mızı ne diye çalıyoriuılul. Sfz de bctı, 
cicıı ııclrcı ediyorsunuz. tnkal bunu YO
zitıno kareı söyleıncğe ccsatetlniz yok 
Dınıı (yııvrum) . (çocuğum) diye hitap 
('ôlyorııutıuı;. Du<1aklıırın rı;ın bana &:U
IUmııt.'rkcn bile adeta bcnı ısırmak iste, 
yen bir hııllort var. 

- Sl:ıl ne dıyf ecvcylm? Siz. bcınlm 
neınslnlz sar.ki? Sizi dünyaya getiren 
bl:!n dcjlllm )'al Otlum dc#llslnlz. Ayni 
kanrtan. ayni soyda.o olmanın ne manaıı 
ve kıymeU Vtlr. Bunlar ıni•nların kurda.. 

...... H'IA aıktaıı brıh11ctmcAc naı;ıl cc. 
:.aret cdoblllyorsunuz. Aık ve ıovdaı Ya 
ben? BM k i sizin çocuiunuıum. Boni 
dü~ünmUyor musunuz? Hayır detıl Mi? 
HAia 4cnçllk pcflndcalniı, İhtı:rarlıl•• •o. 
ııcle<ro aalobo çaldım ıanıyoraunuı. H al. 
bukl ihtiyarlık vücudunuza )'C'.'tleşmlı . 
lstodielnlı kadar ıaçlarınııı boyayınız. 
\•Ocudunuzu ç~vlk ve çalAk ı;anınıı. l\u
hunuz lhtl>•arlarnış, çökmüş.. Adeta içl-
f\lı ~h1n\ kokuyor. <De.ama ,._> 

Sahon köftesi ··-
D Dn şö)1e aet.ıelere -bit I° 

jjl 
1.Wlrdlltı. Bir dt baletılll 

ta.. 11eıntıt1rı &ımak aeııı, 1••1; 

...atmak blle ınııanı korkut•yor. 
1111 

tat.lyet kar,ısında olduk9ıı ıcaJ•~ 
oıa.n ev h&Jkıoı bir güa doyOt ı.t• 

açın ıtlh•.r•t bit kilo ıı.ı dara e•:.,, 
mi' "ıj'ır kıJmuı, lı,;ine yarılfJ d#P' 
pata.._ u iki cleıtıet Ge bal'~ .ı a.
Kött.eleı1 ya!ıııı )'Mllı yaptıın. t• 'lf 
t.ııı141rie bınuçları aıtına, domal .. ~ 
ıo"aıaJarım da i.İfitnne bol ..ı-r ç.• 
biberle dü,,edJm. Fırın ntdlı\I• 
,uıeı bir fÜnllik y6mell oıaa. 

1 1lJV &AOJ:-0 
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Askeri durum 

l l111a:azi;oıo 
Doğu cephesinde: 

asker! vaziyet: 

B irinciteşrJn ayının üçüncü 

hattıaı da bitmek üzere .. Sta 
llngradda ve KafklSyada Tuapse ve 
Ôrozny kesimlerinde muharebeler 
ş lddetle devam ediyor. Alınan or. 
c;uıunun, Blrlnciteşrin sonuna ka
dar, yukarda adı geçen üç mühim 
Şehri ele ıcçireccklerıne lhtlmal 
Vermemiştik. Bu. bir ay evvelki va. 
••yellere göre ileri SürdütümUz bir 
i•hnıin idi. 

airinclteşrin ayının sonuna kadar 
daha an gün var. Bu on gün zar. 
l•nda, Almanlar Stallngradı, Tu
•P&e'yı ve Groıny'yi zaptedebllirler 
bil? Bu Ş<Oblrler etrafındaki muh•
r<~terl gözden geçirelim de ondan 
lonra bir tahminde bulunalım: 

8tıllnaradda Rus kuvvetlerinin 
lınyuk kısmı hentlz kati bir darbe 
il• ezilmiş ve bozulmus değildir. 
Şehrin şimal kısmındakı Kı:ıılbar ı . 
kat fabrikasını ele geçirmiş otan 
Almanlar, 6 kesimde Rus cephes.nl 
varıp Velga sahiline ulaşmış de~ll. 
dirler. Bu vaziyet. şehrin Volga ü
tortnclen irtibat ve muvasalasının 
kesildiğine de1'1<!t etm<!z. zaten 
Rusların takviye kuvvetleri getlr
lnoiie ~V'am eWklfrini A-nlar 
da itiraf <!diyC>Tlar. 

Burtdan b"ika. Rus müdafileri i. 
C•n Slallnırad t<!htinde henUz ol, 
dtıkc;:a büyük muharebe sabası var_ 
dır. Alman kıskacının şhnal ve ce. 
llup uçları şehrin voıııa J<erıarında. 
kı mahallelerinde birleşmedikçe 
l\us müdafaa.sının sona ereceğine 
1htimaJ verilemez. 

1\Jareşal Tlmoçenk.o. şımaideki 
Verq'ımcr ordu ile M!ylrei kalacak 
detlt.ıir. Bir evvelki yazımızda Rus 
Mareşallnın taarruza tekrar b•şlı. 
·0cağını ve bunu yeni Jtuvvetlerle 
destekllyece•lnl yıtını,tık . Bry. 
ruttan gelen bir hıMrlk!. Mareşal 
'rıınoçenkonun Volgı - Oon •ra
''Odıi.n ve 6-0 - 70 kilometre ge. 
nlşUğinda bir cephe üzerinde tek. 
'lr taarru:ıa baılıdıJı ve bir çok 
~ktalarr ıtıaı alli~I btldtrilıneklo. 
m,, '/aııyet leabı bu haber doilru 
olabilir. Çün.ktl slallngrad şehr; AL 
trhuı ordllsu tarafından son bir O. 
tniUc stkıştırılırkCn, şimaldckl Rus 
"° 11 rdımcı ordı.u;unun seyirci k:fl.lm&. 
~ı \'tya müdafaada durması kadar 
hUyük bir hata olma•· 

ku itibarla Sta1ingradın daha bir 
htıtta dayanamıyacağını ve Rus 
.. YYlr Ordusunun Stallr.grad mti. 
daliferlnln yükünü haltfletemiyece. 
it iddia edilemez. Almanların Sta. 
11 ngrodı bir hatta zarfır.da tamıı.. 
llılle ıaptetrııtl~rı ve ~ımalde Ru• 
urdu9unu d& bOtguna uğratmaları 
bir mucize göstermeye bağlıdır. 

"ruap.:>c'nin Akıbetine gelince, ~u 
d~ bir hafla içinde belli ()lacaaa 
benz~mlyor. Tahmin ettiğimiz veç .. 
hıtc Almanlar şimendifer hattının 
Ccçtı~ı M•ykojl vadis inde biraz ı. 
1'-rh nHş1cr ve Bcyruttan verilen 
habere göre Tu•p•e'ye 30 kllomet. 
re ınesa(l!)'c gelmişlerdir. Yani fO. 
1u 11 en sarp kısmı önlerinde kal. 
"''ıtır. Geçitler ve boğazlar kar
larla tıkanmış vaziy(lltcdir. Bu yolu 
b't ha(ta zar.tında aşmak vo son. 
ra da Tuapse'yi kuşatıp cebri hil. 
•uınıartı zaptotmok mümkün de
~4dlr. 

Grozny petrol saha,ı;ı;ında Rus mu 
i<av~nıetı daha büyük görünüyor. 
Son Ru$ mukabil taarrul.U, ilk çı .. 
~'' ıncvzilerirıe kadar geri atılmış 
~ de ortada müdafaanın sarsıldı. 
''!n& ve boıulduj;una. dair bir ema. 
ft Yoktur. Bu kesimde de Alman. 
1•rın bir hafta zatfında Vladl Kaf. 
~Qs veya Grozny şehri ni zaptct. 
"'••t mUınkUn görUnmemeklcdlr. 
Vaıtyel böyle devam ettikçe, ö. 

~Uıııtııdekl lklneıteşrtn 3yı.cda do
b u cephesinde bUyUk değlşlkliklor 
d •kıe"emcz. Alman drdusu yukar. 
u a 'dı &eçcn uç hedell elde otmek 
\':t'lJtıda. ayni muh&rebclcre ya de. 
, Ilı edecek ve yahut ıoşıaınak U. 
~ro duracaktır. Başka . kc•lmlerde 
h ~seıa Moskova ve Lenıngrad cep. 
t ~ trl11de büyük Alman taarruzla.. 
~. olamaz. 

Kanserin 
tedavisi 

9ir do' tor ha,falığın 
tedovlsi için bir 

ı:.. çare bu lmuş 
ıo, "dra, 19 (A.A.) - Tarunmıf 
hır ~rlardan Lord Horder radyodıı 
~llt Utuk aöyliyerek ilmin kansere 
n. 1' Yaptıı:ı mücad•l•Yi kızo.nmak 
~~ l~ t ~I: 0 uutunıı oöylemlt ve dem .. it 

o,~~l'lgeri.tı sırtını keşfe doı:ru o k&o
bu ıı:ıorıımıt bulunuyoruz ki dllttyayı 
buti YUk fat;:i&dan kurtaracak olan 
"'•tyı çocukiatıınızL mir•• bırak· 
- ~ m..uvatfa.k olaca~ımı~ Omit 
""'biıır 6 .... 

Şeker tevziatı 
yarın baş ıyor 

Elinde stok'u bulunanlara karşı 
bir ka rar afı nması bekleniyor 

Karne ile feker tevziatına. bu sa.. meıd:ni ıs~mlşl~rdtr. ffatblıki aıa:ka~ 

bahtan itibaren b&..ilanacaktı. Fakat 1 darlar, bua:ünkil Şeker darıığına bit' 

ihtiyacı karşıtıyabilmek için aöndttt· çok şt!kercUerln bayram arit'esindı 
ten 500 ton şekerden 300 tonu gelml.'f ihtiyaçla.tJnt!ın Jcıt kat fr.ı:J.a şekcf 
\.'e 200 tonu elAn yoldR bulundufun• a lmalarının sebep olduğunu tlert silr· 
dan tevzıata. yarın .Sabahtan itibaren 1 meKtedlr. Hatt• bit çok şt9kerctteı·dd 
başlanması daha muvafık görülmtlş· atak olarak çuva1tar ve s andıklarla 
tur. şektr bulunduğu da sayıenınekttdir, 

Ttvziat bu suretıe ya.rın ıabah beJJ· 1Ur çoklannın tnıgünletde bu şeker· 

tıyacak ve herkes ekmek karnelctinl 1 leri ı1ttba:I akideye lahvH ed~klerf 
til iddia. atundul\Jnda.n vıf3yetin buna. 

ibraz sure e Yarınışar kilo şeker m3.r'li olacak bit karar verkeji tah· 
aJabileceklercıır. mJn olunmaktadır. 
Diğer taraftan şekerciler, helvacı- VUAyet bugiln bir tebliğ neştıde· 

V .1. TAN -- ıı 

lngiliz 
uçakları 

Kröza fabrika-
,, lanna yapılan 

hücum 

ı Gillidlz akıDla· 
l'JDID en fld· 

f dettısıd·r 

' Londra. 19 ( A.A.J - Paruin 300 
ki101netre cenup doğu~'l.mda bu\unan 
Le CreusoL'daki fabrikal$ra karşı in· 
gili:ı J...a.ncaster ağır bortlba.J'd~man 

uçak.lar•nın 7aptıklat• bava akuır 
muvıffakiyetle netieetenmi.ştir. 

Cumartesi gÜnU yapılan bu akına 
tam 91 Oomba uçaıP lşlirak etmlşfü. 

Şimd>y• kadar ııı,ııız uı;aklannıd 

yapt~kJarı gôndOZ a.lonlarının en şıd.

detlMI b<t al<ıı> dlmuştUI'. 

Ekmek beyannameleri ivAsf 
dağıtılmağa basladı 
Dün yalnız 45,300 
beyanname dağıtıldı 

Japo gayreti 

S nR günlerde, Japonların Sa 

lOmO'ft' ffahinna kar,, "" •i\~ 

bir faaliyet gö-,tf'rmeğ'e ho~ladıkln~ 

Fına ,ahit &hıJln·u-z. .Ja,>Unla.rın hu 
hııtekfıt11 önenıt \erdik'eri '\f' bunun 
için arada. geçen zaınan i('lndP t•h' 
llıa)fi fwal.ırtandıkları gelen haherl~ r

d'en aıılaşıhnalffadır. Gel\'rkten dtı:, 
lst&nbul beltkiiyeıııi ekmek tevaı na kadar da bu beyannamcıeı- to&du· lapııteHer merlk khl.rın eline ge('~n 

m~esi UUr'indekı taa.liJ~t;cttne de1 I ruHıp iade t!dlhni1 OfJCaktır. 1 Ouad'alfuınttrı geri alr\1ak lf;in kblli
vam etmektedir. Ta.bı işleri ıktnal r Dün ~·~chyed~ ,.... .....Vİ*MJt. t'ttf ~ t ........ ku \'etlt)'f ftu-.Jt'
Mftetı memt.tr beyannanıelcrinın dün Necat: ÇıJler, helPdiyP lktısat nıtldürü ~tal' t"e b1Ynia1'r hrtrektte g>c~lr

sab,lfıtan itibaren tcvı:iine başlan .. , Saffet ve mektUpıwu i e alakadar dai- "°'l'jl,Yttil'. ı4t"aba bu hhTeklt, Jaııo•ı

mı~tı r . Daireler tuzum ı:Os tetdiği ' re nı Udlirlerin in ı~tira ı-<ilt ~: r toplantt :tanın nf" r.ahao;ma olur'ta olo,;un ~':tkı
rn iktardd. beyartna111eyi bcledly<'den ya: pı frnış ve tevzr lşietrlc hatk do ğıt- lraı ,,· }.ıt k:Yr~ı btr I~ Q: tf'>;>bbü-sırtıe 
rıfdırrtıak:tadırlar. Evvelce veri len l>ır ma bir ~ı kferin ;n v1 rJ .ı l'.:'ak fa t ı tevzıat &'Cf.'mt'k i~ledlğ'lne mi delfılet eder·! 
karara gtsre beyanname tevziatı, dtin l tlzcritıöc gdrtfşütmti:~ ve ı ş t btr iı\(i· Çind<' llurum lehlerine olmaktan 
a.k,anırt kadar lkmt1~ edı!mlş ol&e•k· zam d..ıh ı lı rie sökntak, l'?er hangl 'brf ' az. tok ı;ıkfıJl'ı \.'(' 8irınan:ı·a.:ı ·a bir 
tı. Halbuki bütün gayretlere rağnıen · .ak saklığJ rneyclan vermcme'i< için ınlif(eflk !3'arruz.u ha,ırlaınlığı C.!'· 

Levzı mUddttintn ayın y irm• Uçünt- l yen i l<a r.1 t ~.tr n tın.mı .;; t ı r . n"etaf Wa~''°r tarafın<tan al;'ıkı;a hll
kadar temdidine zaruret haJıl olınuş. 1°a ' r'\ız dOn ( -:!': ti cdik·n b~yann .ıme d'irffdiği bir ~ırada Jaı,on~·anın ora· 
tur. AyiıY yirmi Oçilnden ylrm' artısı~ miktarı 45.300 t.i bulınu ştuT. ratcfn • lhtiınar • fedaftU bir \3.f.İJrt 

araYH'.lt eenllbll ~arbi ftıı .. ifiltlt: - tth· 
f t;ktoft>r &aı\a.-;ına . taurruza gcçın"e.k Ekmek meselesi Pirinç m~se~esi 1.,tcn1esinln h.lkıneti netHrr 

cıta,. 1 lllclde) «:o• (Ba,ı 1 lntlde) + 
u.nca9tfr ttpindeki aj:ır bomDaı Glinü.n en nıuh ı nı m e~e l elerı nte ... , flJnt.t: ı ı ::.~·edryortfm . 

tıçaktarı hfCWI"'1ne taırı saat e 11 7anında olan Ankır•, lsta r. bu l, lı- 1 - SlllJiİA sırrı~ it&~ kmuşa sa. 
&>kuz g~~e varmıı,lardır. son uc;ak tnir g lbı bUyiJk şehırl "' rln ckına.k. f \ıhr :- ... 111 ı..ı,,.1ah :t> 1 •ı: orta el rıo1MJI Gümrüklerde- Mll4fl 9&&t 6 yı l& geçe ttrketmtşllr. meselesi bir net1«1c be~loı · mak ı ı.ir Ur temilt edeb•llr? 

ıar. şeker şirketi umum mUdlirlUğüne cek, t~z.ıa.t ve bu stok 11ekerter hak
mUracaatıe kendUcrlne şeker veril· kında. kat&rtıu btldfl'ect!kttr, 

Mühendis 
mektebi dün 

açıldı 

Jnglllz uçakları Fransa üzerinden gt. Uceredir. Pren»iP i l ı baril9 K•rrle u. t - tJ4: otcnoedenb ıid.f', &u ırrWaı. 

Aınt.•rika ,-e Avu,trallanın ahlı~ı 

ted'bitferden \'~ saııtrğı luı.zrrl\klur"

d•tr 'Wt'l'lr• Avll"'Jtralya kıla.,ıdıl1 ko· 
Jffy Jtofa' ele ge~irıl1enllytte#fn1 1 .fa

"'*' pek 11'" takdir ederler. ~u 
Mılcfe §afot\ıcın ad8.lıı1'ında. \'WLi~tıe· 

ti'fı:I dti'tfRruelt f!t:ten1eıe:r'I - ile'rl!il 

k• ı·ı çttken ağaçlara: !!UrtlnUrctstn~ uç .. sulünün bu üç :tch'. rde kalkmıya. ı t ın hem i..; t ih"-aft ve· heltı. ~ . trşı ( ) m a ar muşlardır. tteddl~r'fne vardrk.lart st· cağ 1 n1alômduf . Arık.ara, ls:\anOul. r \}e u!;raştn&k hty•m. He:ı~ p-:arlffttı• 
raôa lJu uçaklar* bombal&rınr atmak f z n1 ı r ıa'jc;.;i içın lcil.ım ola n buğda. "öte. b?r kHt1 r>" i r~~ :t~tan~uld 

J için yU.kselmişferdtl". o v&kit çıktık .. vı n ne sureUc va 1'iıntn tara(ın. l 110 kuru şc=ı q.a(,' maSt , tab .i \ ' C' k a-
Tiiccar.n malını çek- !arı irtifa 1000 llA 2llO(I met.re idi , dan todarık cdilccc&• b \T •k• <;!mc 1 Liftı<:lı l>lf Ur lP1n•n e<ltt "" bU su. 

Sambalar be~er saniyelik bir fasıla kadar belli olacaktır , Buı;a:Un <o-er. retle mü•LJhgıJrrt e! ıı~« ı:eltı!ıi~ f:,. 
N me5İ lçln ko l oy!ık' -r ile hcdelıere gönderırmiştır. best satılan buğdaya ve tıububnıa ' ı""" !J&ş• t ~ 411 kvrw ır~ k• ı.u 

uri Demirağ okulundan Ankara. 19 (Vatan) - lstıı.nl>ul Dönüşte tnglliz L•nca•ttr uçakl;rı dt 6z•ml l>it ıırıı tııyın dll<!ttj da "z>rn ~" iyi bir fly '(ır , Oor. 
uçurulan tayyareler mek- gümrUkI-.inde topıanmıf oıa:ı malla· rastladıkları 3 Alman bomba uça-I kuvvetle rıv•yel ed;l""'kledir. çl i!'!'(<n ,,.relt>r• . n~tı>•~n am•'e 
tep üzerinden broşürler rm ıııran evvel çekilmtsl için vazi· ğından blfinl talr1'1p etmişlerdir. Memurl-1rla eyt•m ve eram•lden ,._ vnı•yelcr ln dc yuzde Yl•t. halt. 

yeti. tMblt etttıek U.Zcre Istanbula gi- Beyrut, 19 (A.A.) _ Le Cresot'ya ba şka 8Crbr .;; t ınc~ rrk erbabının ek. ~-ö1dt yar crr. 1'1ir tarl< var.;;o cta 
afft/at deı1 Ticaret VekAleU milste,şarı Cahil taarruz eden IngUl• Lauc.&ater uçak- mc4ı d:ıhr. pahalıya ytrccekfctr i t~. b :t lf<' c zaman ç-c?tfği tı'rJ ıtıi 20 ku_ 

Yüksek }flihcndLs mektebi dOn Zanıangilr Anlla.raya avdet etmiştir. Jarının sUra.li "180 kilometre- oıup bu tanb\J?. Ankara ve fznıırrfl· r.km c- ruşa \'criy01'tfufı. 
rektör Tevfik Taylan'ın nutku :il~ Oğreridli:inı.e &'Öre b&nkalar ma.Huın uı:;sk\arın uçu.' 1abu1 4&()<) kiloınet- tin hangi (iya(a ,atıfnca ~ı da hc.(. ÜZ nu ı :y11f ; J alftı& rt C'C l f ı Jıtl~1dC'n or-

aı;ılmış ve ilk dersi de profesör Salih gümrüklerden biran evvel çek:HJJMMt redlr. tcsblt ect1Jemenı:şttr gBF !"fJf't ~ bir' ki'fr ~ı>fl•ktal"I ~r-; 
Murad vermiştir. için tUCcara bazı ko'laylıklal' göster- Bu uçaklarda 10' top •ardır. Yan· Oığcr faratf~!'\ memurlar mfıtc. :tu":ıırırd.t 0 0,1edtgiffli 'fya-t i~ blt- O[ . 

Ji'dk iyi dereoe .ıe MnıfJarını geç'n miye davet edılec•klercUr. Bu huslMt- ıarında 8 ton ini.Hi:k ma4dai lai•- kaıt. eytam ve cramtfd('n başka ka. P<"'l''<lkr~rileı· de ı.anıi 16 la.~ 
~I taltbfnın t•tmı.rt okttnmuştıır. ta bankalarla. bir anla~maya. ve pra.- tnaktadırıar. zancı ~ahdui ve muayyen O~ğcr ba_ f~ıla ıtt- .., al"b·•ı r ltJ. ltl) - 12-0 ktll. 

Nuri Demirağ tayyare okulunun UU• ı tik neticelere varılacalJ ve bankal8l· zı sınıffAra da ucuz t"kmck temin ruşluk fiyatın çok daha aşafıAPl'la 
tinden saat 10,45 de hareket eden 9 rın ellerinden ;elenl yapacak.larl Umlt Sta}ı•ngrad edıln1csi kuvvetle nıcvzuu bahı~ ot. tt'ltct t 'O'P' ktt"'fktf nı;:rlrarm ~ - 9'0 1 
ta d ·ı kt eli m•kta \'e pratik çarefcr ararı n1ak. kur'Uşa pıyasad'.ı fJufunma~ı f3-llm . yyare mtktcbln Uzerinde uçmuşlar e ı me c r. ., 
ve YUksek Mühendis mektebi tıılebe'· -------------- tadrr Bu kususta fı~nfiı kafı bir dır. 
ltrlne hitabe• "' broşürleri atmışlar• H tehlikede pr~ıı<lp kararı verılnıemış olmak. P>rlr.ç lstıfısalatı ıyacımızı 
dır: arp sonrası fa berabLf bu vadldokl fc(kik!Or bır l ""'~ılay•rll:fZ 1'1'117 

ı 1 c--.. 1 iMld&) ' "' ' ... Mllheoııt• Mektebi fakbe ı kıynıetıJ (Ba~r ncld<I) •~ hayli U<trleml$llr ı:löylo bi• k•»r - 8u •• g.;,ıu<tc•ız .,., yaz. 

1'ht vafitf ofom Holle - 'intdUlk ·"-·' u~ 
tral,yay3 kOfl1"t blırr lı,fllll. foo.Jlnt,,o\ı 

1"'1'8'k~ft'dth- otm~t1thnr 7:1ya'de yln-e· ti"· 
dttfiit bit> ~nrıurca J'lhı:hnden oll;tt ı,;··· 

teut r. Zftı'a d\tptntlaT', .t.meld.ka111u1-
rı n ~alomonlOflıa iyice y<!rle5Ukfrn 
sonrn daha ba.-:ka harekt>tlere jiirl
'5,(><'t'klrrlnl 'c bu takı™adalaruıııı hu 

trar<>ketler lçitı t,e.,irll birer iİ.'i ol'· 
(·aklarını anlaına~a \P hundan <'IHli· 

.~ du~n1nj[n ba~anıı~larthr. lı:ole Ja.
ı•untarııı 'lar~tliklcri g<\.) ret A' u-.. 
ryal~·aya kar~' U lf'tnin etmekten 
Y.itwdtJ ltu ada.f..,ın kendilerin~ k:l'r'~ı 

lİ'ii oılarak kuUanılma;,ındnn doğacak 

ft>hlikrlerl rnüınklin oldu~u kad .. 
çalıuk ünlrıneA l(l'n olsa gerektir. 

sa - ııı 

Şimali Fransa 
sahilleri 

kımdan iki dcvl~l arasında köprü hına taarruı& başlamıştır. Bir COk verildlı!t takdirde ondan bilhasl'4a 1 (fılJım gM~ . 'ZOfJ b in &ttaırftk P'

Ders yıl~;~:ı~a,~~:ı::z~inil kutlu vazifasi Cötccckletdlr. Uzakşark iş. noktalar düşmanın eHndcn ahnmtt. amelelet ve a:eliri az k'irnseler lstL rtn(" tk:imi v•rmr~~ Bt.f ~ftbH gOYt. I A mont -_ r. agı· r t 
"" ı i tır. Rus taarruzu 60. 7'1 kilomet- .,, il ,. - ,~ _. · ~ -•· dır °" • O~-olsun. şu and& Uzcrinlı.de dota.~. an er ne gelince, bu husuata yaz.iyc1 fade edeccklerdır.. ~ m y&nı tıv ~r•nf; 1:-"•U't." e 1 Y 

d h relik bir cephe Uzerhtdcn yapıl. y j 'ki f ·trtil9'a a h-L d • Türk yapısı tayyareler eh yRJon af· a a müphem olın;ıkta berabı;:r Ankara. l!l ( atan - Maliye- demf'klir. Bu nıı_ ""t" .~rn .. 1 .: .~ larlo fo ftİm: ['J Or!Cr 
kaaa,ıarınız, mektep, sınıf arkadaşla, şarkla ~ski ilittmtn avdetind kah .. maktadır. cıe kuru1~n bir konıisyon mfmur. tf!kıJbUt ctrtı~S<.'bt?ır . Cu"'ku buyuK 1 ' .. 

J\ıtoskova. 19 (.ı\.A.) - Alman .. eytaın. crHn1tr ve mlitekaltfcre ve ... bir ôrctu bc .. ıc:ntyor. 1'a'-:.1r f.><tnfm Londra. ıg (A.A.) - Ogrcıuı . 
rmı:t tarafından U!are ediliyor. Y•- yoo intizar 'C'dilmemesı ıazım l:'cl. tar, Stallngradda 6000 telefat ver- rilecck ucuz (' kmcktee1 başka za .. size anlatmak i.;hci ğim. yap1lan dtg ne güre Hıtler, ~ıınal. Fı;antta.d•t 
ŞilkOy NU. D. Tayyare alanında, iki d ' ı i k ı · 1 dl ı 

ığ anlaşılıyor. GörWl\ife e-öre, ıı. miş1cr ve 4~ tank aybe mış er r. hlrc h• inı de milzakere {'fnıiu v~ ma5rats N'Ôce edil erek haklı Kar .. yap ıl a n tahkimatJa biız.a_ l a.13.k~<laı~ .tı y kadar kısa btr zamanda tayyar•· fll · d" ı ~ "" "' 
cifJfimizl tıfo uçuşu yapaea.k k'ad t gillzler Çinin Birleşik: Amerika yar Stalingrad müda ('tı. uşman p. r&p6ru ıı tanzin1 ederek nehcE!yi ı l:.rr iOstctmcktı r. t\t ~.mleke~in ift. o~makladır. Bu tahkı mat eümlc-

dımile ve d"ha az bir niobette Sov. yadcsinin ve düşman ııtbh alayla.. Vek:lller Heyetine arzefmlştlr Bun.. tl.V11.cırt& t~kabül ~tm·yor dıyc is.. !:ıı nden olara kıyı\ar.a çok ı1'uha-ilerletJ'l'ıt111 buluhuyöruz. Ha.v•ctlığın: ... ı ·· k" t 
rınt.n ~iddcth hücunı arını pus ur - fara cıa«llı~<ıeak 1•hire- arıNrnda f;ı. trfJdeye: kalkan vurguncuları. mey. [azalı bir şekı-lde- aÇJt' toplar yer . bu kadar terakki ettı"i bir de•irde yeller Blrliiit yardımile Uzakş•rkta 1 1 1 1 b' ük • 

bız Ttlrk gençleri de bu yolda ııtitUn başlıca role sahip olmasına muıı.. ,,_, ti ıı~• ~··'a~ıklar• za 
& mü1lerd r. Aman arın geye U)' sulyc. nohut, ıncrcım~k. pirinç , pa. ı dar a çfk.atırı.af< fAıtnıcftr. Toksa bu ~ .. s.t ı ıilnıa i st : r. 

...ayrc er sar ·- .,...,.. "' . , lateslen başka şekerin d e mevcut rrsrat ytnr~crış?erın<t~ n mUstafısil Hı İ B gayretlm1'1e Ça!I"malıyız. lc, lntzde, ta•ırd •l d be . < •"n zar( r.~ı. rva aşve-
"( .. har. man an rı gf!çen 41 .u 1· · "' olaca,,.., sôv. Jennıt!kledfr . Bu m;dde. l1İçbir zaman : ~tiiade efH1ma ""el. buıtUne kadar uçuoMuk ve yapıCllık j So t k ı h ti ld il •I • 

Basıının dedillnc ı::örc. nailiz. V')"e lta ar' a arınl 0 u u '" ıcrtn k;.ça ve ne miktarda vcrHe.. t'rfltmcz, 
yolunda çalışm<tğa fır&&t bulamıyan millctı. un1umiyct itibarile SQvfet.. bı muhafaza ctmi,lerdir. Almanla. ecı?ı hakkında bu dakikaya lG.acJar - Yeni malı~uı nı zamandır':' kil~ne suikast 
arkada,ıarı, bu Yolda. çalı•mağa da- rın yaptıkları hücumlar, '.lehrin şi... bir m•lu" ınat atınamamı~ olmakla. _ Çeltik: h•rm&n '~rinc gcln1lş ldr Birlijine taraflar olmakla. bera. ' i ... ., 
vet eder, memleketin fen ve irfan sa· mali l"' dcki ~anay) m&haUc t!r ndc beraber bu""üokü piyasaden çok u,.. ve h..,-m8ı":a l7a'.$twtrrf$' bnl'Ctl'f"O'YO'fflz· 1 Londı-a. ıs (A.A.) - Alnı.an hu· 
h bcr hükt'.mrt't adamları ve lstikb•. 36 ı r d .. .. .. dc(a la "' fLSı.nda büyük muvaffakiyetler b&• saa zar ın a uçuncu o - cu7.' fıyatf& verilecekleri mı.ıh'1\tl\ak On.. on. beş :;Unt! kadııtr mt'1Ylit!k". 1 dudo1'da1' alın.a.11; güvenilnı g:e değrr 
şar i.i n Y. '&-t. ıı. kıynıetli hocalarımız- le ait pl;inları düşünen kimielcrin rak şiddetle tekrar edilmesine rağ... gıbldir. Ayrıca dün Ank :.:rraya ge. ttn trıır fttiıı.dc!n ~y~ya ~eıtık gel haberlere göre, 29 ey : oıde Zağrep'dc 
la e:iz sevgili arkada...,ıar1mızr hUr· ek.i~riyeli harpten sonrg tngfliz ıl- men hiç bir dtvaımlı muvaffakıycrt len t ... ta•bul Valisl Llıtft Kıntar. mest T!nımchr. Hatay bızde.rı daha Huvat b~~yekilı B. Pa.\JCUtch'iıı bU· 
mette sclıimlarız . yasetiınin an•htart Birh~şik Ame. kavdedilcmcmlştir. pazar günü ve bugün bir çok tc. erkt"ııl'1 o\dıllv ~irı mah pt:rasaya [rosu önUndt, ba.Ş\'Ckil dışarı çıkmı:ı .k 

Ye,ilköy Nu. D. Tayyatc Ala-n1 ı· rika ile iş ort.aklıtı ya.ı:>m&k olaca. 1\1o:skova. 10 (A.A.) - Cephe. maslar yapmıştır . Lütfi Kırdar Ou. rttkt'! be,ramf1Lirdtr zaınfltdtyon:rm . ü~ere. olduğu bir sırada saaUJ b:r 
Y. Z\.f. 1\1. l'asııcı ve Uçucuları jı kanaatindedirltr. den gelen son haberlere j(öre St.a. gUn Dahiliye Vekili Recep Peker P•kaı ~nım pıriı1( mü. tııh .. • ettl'I .. bomba paUamıştı". Pa.velitclı'ln son 

Küçük haberler -* Yeni Delhl, 19 (A.A.) - Oenetal Auchinlcck'ln ehemmiyetli !lir 
mcvkie taytni ya.kında bildltileeekLir. Bir aylık iınini bitltmUj 61an 
genoraı ıtımdı Yeni Delhl'de 'bUl\.lnmaktadır. * Kopenhaı. 19 (A.A.) - Kral, 1Ju se.ba.h h.utahaneyc kaldırılmıştır. 
I<rahn varaıarı fazla ağır değildir. Hastanın vaziyeti iyidir. * Beytut, 19 (A.A.) _._ Maretal Smuts'un yakında Amerika.ya. &"ide~•· 
ği reamen bltdlrilmektedlr. * Londra, 10 ( A.A.) - Birlefik Devletler cUmhurre18tnin eşi Madam 
Roôsevelt'in yakında Ingilt.reye ıeıeccfi katı olarak tahakk.Uk tt
miŞUr. 

* Stokholm, 19 (A.A.) - Kopcnhaı;"dan 5elen haberlere göre, Dani
marka kralı Ktistıyan bu sabah bir kaza. geçlnniş ve attan dilşmUş· 
tUr. Kral derhal sedye He saraya gaturUlmUştür. Hal~n 7Z Ya.f•nda 
bulunan kral. her sabah hayvanla Ktıpenhag sokaklarında dolaşma,.. 
yı mutad edlnmL,tı . * Londra. 19 (A.A.) - Bu sabah bir Alman ugağl Times b~rzanı 
cJv&rında Londra aokaklatından birine bir sıra. boınbaJar atmış, ti· 
caret evlerine ve dUJ.ckAnlarına dUştn bombalardan hasar vuku bul· 
mot ve aynı sokaaa mıtraıyö>1 ııt<!şl açılmıştır. lkl kişi oımtı.,ttir. 

lingfadın şimal ~ .. mındıtki S<ıvyel taratından kabul eclilmişllr ı,ıan • .ı.ı ııı>rdtııum ıena bir ztltnlyrl var. dakikada .<uikasUen haberdar edild<· 
mürl•f•a"nda a('lığı gedlğt gC'l11$- bul vall<lııden batk• Bursa. it.mir• O da malbııll"'"'' clifer nt&tı..ul;tfı A:l , •• lutçmak üzere ıken bombanı" 
letm~ğo muvo.lfok olamıyan Alman Ka•tamcmu valileri de Ankaray" srzlY• ile moll'.ayne •6'P ma!!ı.rr- p;ıUadığı zannedUmektedir 
kumsndanll!ı şimdi piyade ve tank gelmişler ve Oahlllye Vekili ı.a~a. ""' fl1atlarını JÜkS4!llmefı: islf.yM. p if k b 
ku\'vt'fürl va"1tasile ,ehnn batı tından kabul edilmişlerdir Anka. lar. Meseli\ eskiden beş l<tnn~ k•v. as• i te ir 
m8h<il~lerindc yoklama hareketleri , 8 Vall<i de "'hrimltdt! buluc.aıı n. mt'lilld.-kt tmııdıty. bıı~n ncr !turu- d • h h• 
ne başlamıştır. illerin iş!iral<ile buıtUn Da\11liye vf. şa 111tılmaktadır. 3 l<ı.tr'llş• •atılan C01Z. 3 r i 

Mo•kova. 19 (A.A.) - Alman. •A L ~k ı · 
kaJetinde yapılacak toplantı yarına "*"" 2S - "" •Urtt'!" Ju se m•ş. (Ba•,ı ı lndde) (//) 

tarın rnlilhiız hav• hücumlar•. 'Ru"- T ı. fi ~ ~ 41rt a ı 
" kahnıştır . oprak Ofısl tarafınll<'n ' n~n hemen mttrrctr• 1 n · batr 1'asifiktekl ınUttetik kU\"Vctıe larT dün Stallnı::radın bir oanayi ı fi le u ki ..ı.t>e 

bazı yeri~tde yapılan V(' Şimdi ka • Jede ıy~( far f ..,.._ r~ ~ 'Z • ı 0'!'111Jln1 karar"""hın ı n tl'blıM ; 
mahalle•iei terkctlıkten ııanra çe. ı:I ı " ıt k -'rl ~ ... "~ '' dırılma~ı mevzuubahis ola.ıı taıııin1 tın etf '· r.;.ğn' çe > v~ f.T' n1;1:ı w.· SRramon ad•larında Bııi n 'de: Sa.-
kild•kleri mev7.ilcrdcn ç•karam•- fı 11 ı -· ' .. ı. it -" k lbr 

satısının bazı ffiA n erde daha b t vv e~aı 30rt :'i"UK"f' mot:5C a .. ıamon adalarıı~daki harek;\tı deslek-
mışhr. Bununla beraber Alman1ar müddet devam etmc9l imkan da. sak ıre bundan f>'r" hak tafep t-dt"· 
takviyeler getirn\e&e devam edi.. hlllndcdlr. Ocç vakit g,örüşlüjüm CC'k olursak but?ünkü fiyatlar daı. 
yor. Müdafilerin vaziyeti çok va, İstanbul Valisi Lt'.ı!fi Krdar. şunları iti oeur sayılal!lltr l'al<llf M!Un t~. 
himdlr. söylemiştir: , lerd-<! konulan sermayenfn normal 

Mo.kova. 19 (A.A.) - lleutrr • - İki gündenbcrl yopl!l•m gö. ka1ancı göz önüne alrnmL~ oıu.,a 
ajRn.ınm hu•u•I muhabiri bildiri. rüşmcloroo" memnun1tm• ı~ıanbu.. df~<'T ın•MolAtr ar:rlyede lıaktka. 
yor: lun i~e tflcrne bilhat!s& ekmek işi. ten hesct~ız bir sor~tte sermsy~ k~ 

ilk taarruz ettlklcrt ZAman !ita. ki · t ' yat • nln iyi bir nellceye bailanacaıına rı jf&ptlmal<tad•r . ış e na P -
llngrad amele mahalleıılnde bulu. ımıUak surette eminin>- Ekm~k me halılığt•? dojturan en büyük sebep. 
nan Almaıı kıtaları yeni tümenlerle d 

selesinde daha ftmdid aldıiJm ne .. terden birisi d~ bu ur. 
takviye edilmtşter ve aı:ttklarr dar ticeler iyldlr. HükO~t 1ıtanbu.\un - Pfrlnc m~cle~tni hal için ne 
gedltl genlşletmeie gayret ederek ekmek ıs•nı hallclınek için elinden yapmak ıazmdır• 
şehrin şlmat kenar mahaneslndt.> ve geleni yapıyor vt yapacaktır~ Bir - Ga:r.etPlerde de okuduğumu
Voli:a kıyısında bulunan bir fabri. iki gür.e kaO•r i!tanbula tamamen Z8 aöre, hükUmcUn diğer mahsu
kaya dün nüfuz ederek nehir islL tr'lü•lerlh olarak avde-t <dec~tlme lii!• arıtyeye de ı.zamt fiyat koy. 

fiyen ıni~lt.e:fJk hava k.uvve.Ueı:int' 

ıtten:;up bomba uç.akları dU,.manı.u ile
ri deı:ıiz ve hava. U!tlertndcn birin<' 
karşı muntazam gece hUcunll.a.rı ya.p
n1ışlardır. Ilk hlicuınlar csı:ıasır.d.ı 

ftedeflerl aydJ.nlatmak için fi!Jeklcr 
kullanı.lnı.ıştır. Kruvazörlcre, muh
riplere ve nakliye geınilerine içlerin· 
de b\r 4$.0lu biter librehk: olmak ~· 

re 23 ton oomba atılmıştır. llk def ı 

kametinde hücuma. gcçmtı;1crdlr. kaniim... mak esasınI kabul etmek yolwna 
••••••••••••••••••••••••••• .... • Sayıca çok üstün olan ve hava kuv ;tdcceiinl z.arnediyorum. Tabii pi, 

TA • l JJ A il Ş A M •lnterınazzo. Şaheoerinln uııuıuı_ ' vctlerile desteklenen dü~man şim. y C t 1 okul ioksitleri rlnç te bunlar me)·anına girecektir. 

hücuma ,eçeıı teşkil ha\•a mevü·\n ı· 

n.1 bombalamı~ ve nıakirtf'!i tU!t:!.:. 
ate.ıine tutnıuş ve ı-cn1ilt'rc tam ~a
betler kaydetmiştir . ikinci hücum. e.-ı,~ 

Aasında. Uç. dlt~man kru\·azörUnUn 
isabet aldıl<:ia.rı sanı ~ makts dır. lJçüıı. 

cU gurtıp bUyUk bir uçak iaşe ı;emi
sini bomb:lLanuşlır .. Son 11.Uc.u.m e~na
sında bir yük geml~i makineli tUfek 
ateşine tutuln1uş ı-e yakılmış, 7 den lt 
oc;afı da tB.hrlp edlfmış Vt>ya has·ı ra 

ağratrrmıştrr. Son hlicamlar esnasın · 
da d~ıın gemilerinin ilk hlicomlar-
4a a?dıtJ.an isabetler netiC!!Sl ola.tak 
şiddetle yanmaktı oldul<tan görlit.. ~-

E K di gedik açma~a muvaffak oldu:u Hüklımetln koyacağı bu fiyatlardan M E L maz Yıldızı Amerıkanın yeni noktadan itibaren yelpaze 'ckllnde orf'ırıf ıyor {aılastna .alanlarla lab•alıle hükil-
•GRETA GARBO, su yay•lmı~a uıtraşıyor Maamafih, mel mücadele edcceiı gibi iı<tlk>ı> 

Sincm8iında Sovyet tankları ve tank karşı kov. Ankarodan bildlrlldJğine göre bu da kütle halinde el birlij:ila milca-• N GR• D BERGMAN ma .topları düşmanın ileri t•nk kuv gllnkU hayat pahalıhil karşısında deltr açmak surdlle bir kara bor. 
ı ı vetlcrine ciddi ıurelte h4ktm olmu, yatrlr okut taksltlerinfn arttırılması sanın önüne &e('?\melid\r •e bf1me. 

tarafından şahane bir 
ve Sovyet hattını d'Clmeğe muva(. ııruri gôrülmektedlf. Maarif Ve- ildir ki. arta • .,..de kazanılan ba 

sureti~ yaratılan ı ki d ' 
fak olan dU!Jman an arın an ço. k&leti bu hususta tetkik.ter yap. para h;\k;ki vurguncuların cebine 

İŞKENCE 
ğunu tahrip eylemiştir. Bu tanlt- maktadır. glrcrektir. D r mek oiuyor ki, yine 
)arın mürettebatı esir edilmiştir. 
Son dört gün !çir.de tahrip edilmiş 
olan dUşmaı. tanklarının ıayısı 200 
He 300 arasındadır. Bu müddet 1. 
çlnde bir çok da Alman öldürül. 

Liberyan1 ·1 iş:;aı: 

ı.imll büyük film tak.Sim edllecektır. Dljer rollerde, 

ROBERT MONTGOMEltY - GEORGE SA NDERS 
Numaralı koltukları bu Q'.ilnden aldırılması rica olunur. mU~tU:-. 

SO'n gelen tümenler kısa bir za .. 
man içinde üstüstc dört hücum yap 

Beyogw]u Yer!i Askerlik Şubesinden mışıarsa da Ruslar htleumıara mu
kavemet V"f mevzilerini. ıalah ey. 

Şubemizde kayıtıı Yedek Ölçme telmenl İımaıı ojlu M. Mlthat !emeğe muv•!f•k olmuıl•rdır. Şe. 
Erdc'n 50742 acele şubeye müra eaatı, aelmcdiği takdirde hakkında hlr, ilk hücuma ulradıfı zaman-
1076 sayılı kanunun maddei mahsusu hUkın!inee ceza tatbik edile. danberl flmdlye kadar maruz kıl. 
ceği . (1471 - 695) 1 madığı kadar büyük bir tehlike 

geçirmektedir. Bununla beraber du 
ruın yine do ümitsiz de~lldir. Rus. 

iş halktadır. HükCımetin verdiği kB. 

rarlara. •ben şurada şunu boJchrm. · 

tar, hücuma fellllcetli b ir sar.;tıntı- aman ihti7acımı temin edeyim. dü getlr11ü.~ir. 
ya uğramaksızın karşı koyuyorlar. ~üncestle değil, hü.k(lmete, mılletr Roma'd.an ve &rU:n'dcn emir aiaı 

Beyrut. 10 (A.A.) -· No•orosls. faydalı olmak pynl ft:idülmelidırr Madrld v• Parls'tekl bazı gazeteler 
kin cenup dotusunda, Almanlar ha (".Jftçf mebusmnuzu cok yôrn1uş.. mUttel'Iklerin Dakar•a pek yakında 

fif bir 11erleme kaydederek. Tuap- tum. Kendısindeıı ttşekkür ederek hücum edeceklerinin muhakkak oldu. 
&eye 80 kllmnetr cllk mcııaf~ye yak. ayrıl d•ltt.an 1<1nra k•ıall(h bir kar_ ğlıno ~..,ırrl• s(IJIQyorlar ıdı. Viaıy'd• 

1aşmı~lardir. 'la 110 kuruş ttya:tla p~7a.acta bu. ıraevtııt kanaa~ AmerikAh.Jarın. Af 
l'&kat bu kalan 101, tamamHe Junm•!r thrm geleıt pirtnef. kcrnr .. 

1 
rtka batı.sınd& bohınmaiarı hattıUs 

dajlıktır. Geçitler kar yıAır,tdarın. mızı kurutarak. kara borsadrı 2."!0 tUva Afrikasındaki Fransız müstem. 
dan rtolay1 tehltkeU bir vaziyet ar-! kuruşa kadar yükscıt:n soygt• ' ".' •ı- lf'kclet·i için. bır Lehdit ltşkll etti~i 
zetmektedir. lara tekrar IAncl ettım. - K. o. I merkezl"d~dır. 
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Eden lstra ~su 
Müşterilerinin hesöbına en ivı şartlarla emlak öltr ve s ;t~r - Buy i..kadade /'{;zam caddesinin en 
mutena y ennde kıymettar arsaldr · /ı't .dende den z kerıarmd ı. as fa 't üzerinde her fiyata arsa ar -
ltpartman almak. apartman yapt1rm ·k ıtstıyenle-e sonayiin her şubesi ıç n fabrika maha/lı arayanlara 
güzel flrsetlar · Bahç · kapmın e --: işlek yerle-inde kı:; r.e:tJr r:m 'ak. 

Adres: Eminönü Reşadiye Cadl'esi 31 numarada istrati Emlak Biirosu: Te lefo·1 20696 
ile sabah, öğle ve akşam 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman . dişlerinizi fırçalaymız 

t 
1 

(l ff ,\NG IRDF. S.\T IUK 165 ııra ırarı bulunan beş kallı bırı 

Taks i m • Ayazpaşa. APARUIAN 1 apartınrnn satılıktır Arkasında hah-
• • 1 Oenıze fcvka'ı'ıde nezaret olan 6 I ~esı vardır. Fıyat ı;ok ucuzdur. Eml· 

C hangır S0mtınde 1 kallı ner ıtalında beşer odıılı munta· ntinU Re-ad ye caddeqt 31 numarada 
--------------

1 
:.:am bar.yo, cl.:ktrlk, ha\'ab"azı te~ısatı I I.ot rcttı }e müracaat Tel. 20fıfl6 

Eyüp· Haiiç BU LMACA --------
A \' AZPAŞADA AL:\IA~ SEFA RE. I bulunan ayd. ıkı ytız f·llı ıırn geıırll .\IACK \ O \ Sı\ Tll JK A P \ R'f :UAN RA~fiZDF. SATJl, JK ARS.\ 
•rı SI RASl :"'D A SATILIK H AS E bir apartıman ıı;, oın lırııya ınrıktuan 1 · ' ' ' · Rıımizde ııltmış metre cephesı oları 

lG metre ytizU olan 12 odalı klirı;ır satılıktır Emir onu Reş"ıdıye caddetıı Arkası denıze nazır aylık ıcarı 110 1 aooo metrelik bir arsa acele satılık· 
bır hııne acele satılıktır Az masraf·: 31 numııradR lstıratı 'yc mliraı-aat llta olan 3 katlı hır ııpartıman !<!ltı· tır . Eminönü Rt•şadıye caddesi 31 

( 

d t d il t h 11 olu : Tel 20696 lıklır. Fıyatı maktuan 23 bin liradır. numarada ıstlrııll'ye müracaat Tel a or aıre opn ımana ta v • 1 • E . 1 • • 

bil '{ 1 1 d Reşadı 1 ,mınönll Reşadıye caddcsı 31 numa- 20fl!l6 

.. 
ıa ı r " anzara emsa s z ır. • IK • 
fe cadde i 31 numarada lstiratı'ye CiH ANGiRD E S ATIL rada Istiratl'ye mllracaal Tel. 20696 1--- ------------- • 

7 
müracaat Tel. 20606 

APART!\-IAN FABR i KA f:SSASINA ELVE-

A\'A7.PA5ADA GÜZEL BİR FIR. 

SAT 6"0 ~tETRF.1,IK A RS A 
17 metrc yüzU olan 600 metrelik 

bir arsa satılıktır. GüZ<!l manzaralı, 

llpartıman yapmak lstiyenlerin bu 
fırsatı kaçırmamaları lı\zımdır. Re· 
şadlye cadde..sı 31 numarada Istlra· 
ti'ye milracnet Tel. 20696 

200 BiN J,İRA YA BEYOGl.U 

TRAMVAY CADDESiNDE SA 1'1-

l.IK A P ATL\IAN 
Senede temiz altı bin lira Iradı 

bulunan Beyoğ'u tramvay caddesin· 
1e altışar odalı on iki dairesi bulunan 
olr apartıman satılıktır. Emlnônll 
Reşadıye caddesi 31 numaradn. lstt
"ntl'ye mllracaat Tel 20606 

Cihangirin mutena bir me\'kllnde 
cephesi R metre nlan beş kati; her 
katta altışar odalı denize fevkaldde 
nezareti olan gUzel bir apartıman ııa
tılıktır Aylık gelırı :ZOO lira olup 
fiyatı 70 bin liradır Eminönü Reşa· 
dıye caddesi 31 numarada ıstlratl'ye 
müracaat Tel. 2060fl 

S IRASELVil,f.RDE Si\ - : !K 
A lf~AP EV 

36:'5 metre Uzerıne yedi oda olarak 
yapılmış olan hu evin yllzti 12 met· 
redır. Apartınıana kııblli tahvildir. 
Fiyatı çok ucuzdur. Reşadiye caddesi 
31 numarada Istlratl'ye mUracaat 
Tel 20696 

SIRASEL\'İLERDF. S ATILIK 

AHŞAP EV 
200 metre üzerine yapılmış olan 

B EYOG L U TRAMVJ\1" CADDE- sekiz bUyUk odalı altındo. dükkA.nı 

SJSDE SATJl,IK F J:\'KALADE olan bu ev fırsattır. istifade Ptmek 
EMLAK lstlyenleri:ı Reşndıye caddesi 31 nu· 

Scııe ... e tc ... z lı ıı.dı E bir: Ura o!a.n marada ı~tıratı'ye mUracaatıeri Tel. 

o..ı k.y ... etıi b ... 8 ı. tııdır. T•llt:'l\0 &y 
c:ıc.desln ;: J7 ıne~re cepl.e31 olup 
11 O metre llzerıne bına olunmuştur. 

Eminönü Reşadiye caddesi 31 numa· 
rada lstlra tı·y~ müracaat Tel. 20696 

UEYOG I,USDA Sı\ rtLIK 

A PA RT!\tAS 
Bcyoğlunda ıyl blr mcvkıde tram· 

~Oô90 

r.t'Ai\Si:V.OE Yl 'AiJl\ltfANED'f: 

SATILIK APARTMAN 
Be.şer odıılt altı dairesi vardır. Ban· 

yrı, elektrik, havagazı otan bu apar· 
tımanın odaları bUyüktllr. Tramvaya 
kırk elli adım mesafededir. Fiyatı 

70 bın liradır. EminönU Reşadiye 

caddesi 31 numarad:ı Istlra U'ye mU· 

Galata ve lstanbul 
seınf nde 

F ABRiK A. Df:r o. ARDi\'E l N. 
ŞASl:\'A EL'\'ERIŞ l.l SATILIK 

A RSA 

Rl~Lİ KELF.PlR ARSA 
l<azlıçrşmede seksen metre yü:ı:O 

olan 8200 metrelik bir arsa acele sa· 
tılıktır. Fiyat ucuzdur. Alhkadar 
olanların Enılnönll Reşadiye caddesi 
31 nunı rada Istıratı'ye mUracaatlerı 
Tel. 20696 

,, 
" 

Soldan ~ağa: ı - Halısıiddem : 
Beyan edatı. 2 - İnce kalbur; 

HALİÇTE AGIR S.\ !\'AYl , FA B- Bursanın kazalarından btri 3 -
Dcfterdıırtla rlenl1. kenarında ellı 1 · , · Toplantı; Nezır. 4 - Kina~·c. Dır it KA I NŞASl !'liA ELVERIŞU 

metre yüzll otan 1200 nrntrelik bir SATif,JK .\ RS,\ oyun. 5 - Gcçım: Bır hayvanın ' 
arsa acele ~atılıktır. I-~mlnönU Reşa- Denize 70 metre mesnfededır. Cep· Ccryadı 6 - Yıkıntı; Beyanat 1 
diye caddP.sl 31 numararlR ı~urati'ye he~i lE.a metre ve tıımıımı 12 bin 7 - Genişlik; $ aka. 8 - Hadise,\ 
mUracaat Tel 2()6fll> metredir. Arsada su boldur. rstenll· Bır soru. 9 - Kııra parçası: Bır 

diği mıktar ı:s J!rndan Uraz olunabi· hayva.n: Bcr. 10 - Kışlık çama. f 
SULTANAR!\IF.TTF. YF.RF.BAT.\ N lir Emın!lnU ncşadlye caddesi 31 şırlardan; Dişte bulunur. 11 -

CADDF.SIS DE SATILIK numarada ıstıratı'ye müracaat Tel. B ir nota: Bır balık 
B Ü\' ÜK ARSA 20696 Yukarıdan aşağıya; 1 - Tacır; 

Cephesi 1:5,30 metre ve tekmili 755 Bağışlama. 2 - Unsur; insan 3 -
1 

metre olan bu arsa npnrtıman inşa· HALİÇTE S.\TILIK ARSA 11o 
. . . Denizden so metre cephesi olıın ve Erkekli.,! dı~ılıği olmıyan yemez 

sına fcvknlAde elverışlıdır Fıyatı ı 
maktu b bl il d ...,. ... U iki sokakta yüzü bulunan fabrika, içmez mahiük, Blrdc"'hırc. 4 - 1 
Reşadiye caddesi 31 numarada isti· depo inşasına elve~lşll 13 bin mrtre Fransız alfabe~lnln bir harf•: Sah. I an on eş n ra ır. r.mınon 

1 
ratl'ye mllracaat Tel. 20696 ar<ıa satılıktır. Fıyatı çok elverış- ne. 5 - Ter,;ı: vurulmuş m~nnsına 

1 

lıdir. Enıinöntl Reşadiye caddesi 31 I gelen bır ~on . ek: R lr ç:çek. 6 -
GALATADA SATl!..14 r:ı.:nıe.:ada I tır ti'~ ırıUraca~t ':el. ı B·r tdat: B·r h::ı~ vu: T .:sı· k rı 

• :::oı:ıBo 'i - Ter:-ıi: ucthu.u: ~ ... kııı .... r • 1 
.:\. .\~:' ..... , .. ~. 1 

•~ulcuibırıo~ onü ve ı.rküıır ı;okak HALiÇTE :sAlllLue ~·~'t ı Lu{ ı b&~ .. n
9 
btrı.Ge - f'ış-,,,uı.l.ık\ ... ı.· 

6 katlı altışar odalı bir apartıman AR S A no a. - aganın yarısı, B r ka. 
satılıktır. Senevi ıradı 3300 liradır. Ayakapu'da 50 metre yUzU olan 750 dın adı . 10 - Nebatın bir kısmı: 1 

Fiyatı maktuan 100 bin liradır. Emi- metrelik bir arsa satılıktır. Eminönü Eski bir unvan. 11 - Vilayet; Kıl 
nönU Reşadiye cadd~I 31 numarada Reşadiye cadde~! 31 numarada •ı~ti· halı; Göz yaşı 
Istıratı'ye müracaat Tel. 20696 ratı'ye müracaat Tel. 20696 H A L L t 

.\IAG AZA ARSA 

Soldan sağa: 1 - Zencefil; S e. 
BAL ATTA SATILIK BlİYt'K 

2 - Aman: Aratan 3 - Bar; İlı\. 
8 ..\H ÇEK A PIDA SATILIK 

vnya nazır tramvay istasyonuna 70 
metre mesafede a:tışar odalı G katlı 
her kontoru bulunan bir apartıman 
80 bin liraya •atılıktır Emlnör.U 
Reşadıye caddesi 31 numarada lsti· 
ratl'ye müracaat Tel 20696 

rncaat Tel. 20696 
Ynl köşkü cndde.'llnde yukarısında 

TARLABAŞI CAb DESINDE SA. Jkl odası bul"nan bir magaza satılık· 
TILIK E\' tır. Klrası fl5 !lradır. Ucuz olan bu 

Balatta Bulgar kilisesi karşısında veh. 4 - İnış: At; l\tı;; . 5 - Ten: 
14 metre yUzU olM l:iQO metr<'llk bir Ak: Name 6 - Atelos (snlnta). 

arsa acele satılıktır. EminönU Reşa·, 7 _ Selma; Al; Ha. 8 _ Atık; Ga. 
diye caddesi 31 numarada Istlratl'ye Hp. 9 _ İmha: Yay. 10 _ Surı 
müracaat Tel. 20696 

AYAZPAŞADA SATILIK 

A PARTMAN 
Ayazpaşa caddesı arkasında denıze 

nazır sene\'( temiz Iradı 3100 lira 
:ılan mükemmel bir apartıman mak· 
tuan 75 bin liraya satılıktır. Emi~ö· 
ati Reşadiye caddesi 31 numarada ts. 
tıratı'ye müracaat Tel. 20696 

, \ \0 !'',\l, IÇES~Jf:DE Sı\TJLIK 

... , ~·ı: 

Beyo~ıunda Aynalıc;eşmede dört 
katta sekiz odalı, bahçeli bir ev ace· 
ıe ırntılıktrr. Az masrnna aparlıma·n 
halıne lwn bilir, odalar Çok bUytıktOr. 
Fiyat çok uC'uz olduğundan l<1tlfade 
etmek lstlyenlerln acele Emınd:ıll 

Reşadiye cadde31 31 numarada I:.ti· 
ra U'ye mUı acaatıerı Tel. 20696 

SIRASEL\'İDE SATILIK tKt EV 

Her katta ikişer büyllk odası, he· 
ll'ısı bulunan altı odalı kltrglr bir ev 
maktuan 7000 llrnya ~atılıktır. Emi· 
nönü Reşadiye cadde.!I 31 numarada 
lstıratl'ye mUracaat Tel. 20696 

Şişli· Nişantlş • M · çka 
semtin je 

TEŞVIKiYEDE SATILIK KONAK 
Ihlamur caddesinde köşe ba.şı 5000 

metrelik bahçe içinde kırk odalı ga· 
yet sa~lıım taş bina satılıktır. Içerl· 
sirıde mermer salonlar, mermer ha· 
mamları olan bu binayı yalnız gör· 
me.k bir zevktir. Bahçesinde enva( 
mey\'a ağaçları vardır. Dalma en iyi 
tek'lflerde bulunan lstiretl'ye mUra· 
caaL Reşad iye caddesi 31 r:umara 
Tel. 206&6 

NİŞANTAŞJNDA SATILIK F.\' 
360 mf'tre Uzerlnde beherinde yedi 

odalı iki ev ucuz satılıktır. Evler Va li krınagı arkasında 7.ııfer soka· 
ğında ıkı kat üzerinde yedi btiyUk 

mUlkü a'mak lstlyenlerln EmlnönU 
Reşadiye caddesi 31 numarada Istı· 

ratı'ye mUracaatlerı Tel. 20696 HASKÖ YDE SAIIİLDE 

bal. 11 - Eken; P i. 

Yukarıdan aş:ığıya: 1 - Zabit; 

8..\HÇEKAPIDA S AT ILIK İKi E:\-I SALSl Z ARSA Saıre 2 - Emıı r.et etmek. 3 -
29 metre sahıl cephesi olan ı 790 

D ÜKKAN metrelik arsa satılıktır. Fabrlkrı, de- 1 Narin; Llhyc. 4 - C (I) n; Amka 
Arpacı camii civarında. olıın bu iki po, ardiye inşasına elverlşll olan bu (akma). 5 - Ata. 6 - Falaka; 

dUkkAn çok ucuz fiyatla acele satı· arsa ke'epirdlr. istifade etmek istı- Yan. 7 _ İrat; Lagar. 8 _ Lav: 
lıktır. Boş olarak hemen teslim olu-

1 
yenlerin acele Eminönü Rcşadfye NalAyık. 9 _ Temas. ıo _ sa. 

r.acak olan bu dllkkA.nlara al6.kadar caddesi 31 numaroda lsllrati'ye mü· tim .• Hl 11 E ı 
olanların EmınönU Reşadiye cadde!!l I racaatlerı Tel. 20696 cop. - n se; Ap (pa); 
31 numarada lstlrntı'ye mUcaatleri Li. 
Tel. 20696 

BAII ÇF. K,\PJO,\ S A'flLIK DÖRT 

ODA 
Tr&mvay yolu üzerinde hnn içinde 

tramvay yoluna nezareti olan dört 
oda çok acele satılıktır. Fiyat kele· 
pirdir. Eminönü Reşadiye caddesi 31 
numarada Istıratı'yc müracaat Tel. 
20696 

A.'alar ve Anadolu 
sahil inde 

SUADIYEDE SATILIK ARSA 
Tramvay istasyonunda cephesi 16 

metre ve tamamı l 200 metre olan 
ağaçlı bir arsa metresi 25 liradan sa
tılıktır. EminönU Reşadiye caddesi 
31 numarada l.stlratl'ye mllracaat 

EMİNÖNÜ .\lEYDA NINA NAZIR Tel. 20696 

A C ELE S AT ILJK İK İ MAGAZ.\ ı BtlYt'K ADADA S AT ILIK EV 

B t l' t KADADA SATILIK :\IEY
V A BAHÇESİ 

Madende kırk iki metre cepheli. 
15:51 metrelik enval meyva ağaçlorını 
muhtevi iyı bakılmış, kuyu ve su do· 
Jabı bulunan gtlzeı bir arsn satılık
tır . EminönU Reşadiye caddesi 31 
numarada Istırati'ye müracaat Tel. 
20696 

B ÜYÜKADADA M ADENDF. 
DENİZ K ENARI N DA ,\ RSA 

Bir yüzU deniz, bir yilzU asfalt 
l 700 metrelik bir arsa. satılıktır. Fi· 
yatı çok ucuzdur. Eminönü Reşadiye 
caddesi 31 numarada Istlrati'ye mU· 

. ·. . ' . · ı . . . . . . . . . . / . ·~ . . . : ' 

NEZlrE • GRiP • BAŞ ·DİŞ 
\'e Bütün AA'rıları D<'rhal K ~er. Her Eczaneden Arayuus. 

,--------------------... --~ · Tiirk!.ye Ciillihuriyeti 

ZİR A AT BANK ASI 
Kuruluş tarlhı: 1888. • Sermayesi: 100 000 000 Türk Jira.s· 

Şube \'e ajan~ adedı: 265 

Z;raJ ve t·c:arl her nevıbanJ<a muameleleri. 

Para b;r!kt.ren.ere 28,000 :ıra tkramıye verıyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta.cıarru! hesnplannda 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki pl6:ıa göre ikramıye dağıtıiccaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 
4 » soo " • 2,000 » 
4 » 250 » 1 ,000 it 

120 » 

·10 » J 00 » 4,000 » 160 » 

:;o liralık 5,000 lira 

40 

20 

4,800 • 

S,'!00 » 

DIKKA T : Hesaplarındaki pnrrılar bir 'lene içinde 50 liradan aşa· 

l
ğı dllşmiyenlere ikramiye çıktığı ~akdirde 'j{ı 20 fıızla.<ıile verilecektir. 

Kuralar senede ·1 deCa, ıı mart. l l hazıran. 11 eylül, 
ıı Bırlneik&nunda çekileccktU'. 

nü Reşadiye caddesi 31 numarada 
lstlrati'ye müracaat. Telefon 20696 

PENDİKTE 2500 :\IETRE 

BAHÇELİ YALI 
10 oda, 2 sofa, bir ı;alon, bUyUk 

tll{llıklı camekfinlı odast, 200 ka· 
der meyva ve çam ağaçları olan 
çok kıymetli bir yalı acele satılık
tır. Eminönü Reşadiye caddesi 31 
numara ıııtiratıye nıUracant. Te· 
ıeron: 20606 

B ÜYÜ KADA NİZAM CADDES l1'. 

DE FEVKALADE ARSı\ 

ıstanbul Belediyesi 
ŞEHllt 

1 Y A T R O 1. A Jt l ~ 
!~ T BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 

DRAM KISMI 
K J ~ ;\f A ~ A 1, l 

Yazan: W. Shakespeare 
Türkçesi: Mefharet Ersin 

KOMEDI KISMI 
Y ,\ LA :-\ C t 

Yazan: Carlo Goldonı 

Tl\rkçesl: S . Morny 
Cunı.ırtesl ve paı.ar günleri 

15,30 ılıı ıııııtiııo 

ahşap o'duğundan yıkılıp apartıman 

yapılmağa fevkalı\de elverişlidir. Re
şadiye cadde•( 31 numaraoa l!liratı· 

ye müracaat Tel 20696 

odası, bUyük bahçesi, her konforu bu
ltınan dahili tekmii yağlı boyalı bir 
ev ııcele !at•Jıktır' Reşadıye caddesi 
31 numarada hl ratı ye miJracaat 

FIRUZAGAD.\ SATILIK ı:v Tel 20696 

Fevkınde ?daları bulunan iki ma· 1 Madende Camı mahallcslrde kuyu. 
ıt~ za acele satılıktı r. Yanyana olan sarnıcı olan altı odalı ufak bahçeli bir 
bu mağazalar birleşince yukarısında ev çok ucuz olarak ~cele satılıktır. 
dört od 1ı bir daıre yapılabilir. Fıya· Emlnor.ü Reşadiye caddesi :ıı numa
t: çok elverişlidir. Eminonü Reşadi· rada Istıratı'ye mUracaat Tel. 20606 
ye caddesi 31 numaradil Jstırati'ye 
mllraenetleri Tel 2::1696 B ÜYÜK AD.\DA XiZA:\I C..\DDI:. 

racaat Tel. 20696 BUylikadanın en mutena bir nıa· ----------------! hallinde bir tarafı Nizam cııcldesi· 
nt;YPK,\D.~D,\ ,\cr: r.ı: SATll.I K ne diğer yllzU denize nazır fevlt<l· 

Her çarşamba saat H de 
çocuK tıyatrosu 

370 metre üzerinde 12 rr.etre )r .. zU 1 s· . I • ----------
eılan ahşap b!r ev ace.e sutılıktır.I ;,ı B s U R.\\'.\ Şİ::'LİD.ı.: 
A . , S.\ T IUK .\P,\ fl'f;I I.'· X 
partıman yapmnk ıstıyrıılerın c;o.~ !{urtul uş semtinde 

ucuz olan bu binayı görmeleri lazım· 
drr. R~adlye caddesi 31 numarada 
lstirali'Ye mUracaat Tel. 20696 

CİHA~GlRDF. E MSAl.S lZ B l R 

Jo' IRSAT 
800 metre ilzerınde 20 odaıı ahşap 

lir e\' acele satılıktır. Manzara fev· 
kalAdedir. Apartımıına kolaylıkla 

kabili tahvıldır. Reşadıye caddesı 31 
numarada lstlratl'ye müracaat Tel. 
20606 

ClHASGİRDE S.\ T ILIK 

.\Pı\Jtl'MAS 

Mahiye 217 lira lcan olan fe\•kalfı.· 

de manzaralı bir apartımnn maktuan 

TramvayA 1011 metre mesafede tev-
kalAde manzaruı olan bol gUneşll beş TEPEÜSTÜ~DE SATILIK EV 
kat, on daireli banyo, elektrik, hava· Uç kat Uzerinde dokuz odalı, çam 
gazı tesjsatı bulunan mahiye 295 lira 

1 
ve mayva ağaçlarını havı büyük bah

geliri bulunan b.r apartıman satılık· çell kll.rglr fevkalAde saıtlam yapıt-
tır Eminönü Reşadiye caddesi 31 nu- tranıvay yolu Uz, ı d h • mış .er n e er tara· 
marada l otır tı'ye müracaat Tel. i f ,. k mükemmel hır 1 
20696 

t a"ı ev ace e satı-
lıktır Bnhçe ve ev meraklılarının HO 

1 metre araziyi lhtl\'a eden bu evi "'Ör· 
!\'. I ŞANTAŞINDA BES KATLI ., 

A p A R'f;\f A N melcri IAzınıdır Reşadiye caddesi 31 

ACııap sokağında beş katlı altışar 

odalı güzel manzarası o'an aylık 178 
lira Iradı bulunan g

0

üzel bir spartı· 
~an satılıktır. Emln!lnU Re.şadıye 

caddesi 31 numarada Istlratl'ye mü· 
racaat Tel. 20696 

mımaradn lstıratıtye mUrncoat Tel. 
20696 

'l'EPEÜSTÜSDl: SA'rıl.IK .\RS.\ 

40 bin liraya oce'e satılıktır. Emlnö- şt~I.İDF. SATILIK APART:\IA:'~ 

Tramvay yolu Uzerlnde 18 metre 
cepheli 30 metre derlnlığl olan apar
tıman inşnsına fe\•kallde elverişli bir 
arsa çok ucuz sn tılıktır. Reşadiye 

caddesı 31 nıımarac.la lstıratı'ye mU· 
racaııt 1'el. 20606 

nü Rcş:ıdıye caddesi 31 numarada 
Jstırııtı'ye nıllracaat Tel. 20696 

Osmanbcyde Rumeli caddesinde 
beşer oda ve b:ınyosu bulıinan ayda 

stNDE Kll' :\I E'l'Lİ niıt \'İLLA E\' IAde bir arsa satılıktır. Fır! ttıın 
Uçer odalı Uı; daireden müteşekkil· Oı-t!ke sokll~ında altı odalı yeni lstlrndc etmek lstlycnlel'iıı tıce c 

dit·. Ca<lJe ilzcrlııe nıuntaznm l>alıçesi taınir görmüş e\' ~atılık tır .• \ft•yvıı Enıinönll Re~adiye ca~dcslnüe 31 
vardır. Çok iyi kira getiren bu fır· ağaçları bulunan ufak bahçesi, sar- numarada Istırati'ye müracnatları. 
ııattan istifade için Emln!lnü Reşa· nıcı, elektrik tesisatı, emsalsiz Telefon: 20696 
diye cadde.:i 31 numarada lstirati'ye manzariı.~ı vardır. Fiyatı maktuan 
mUracaat Tel. :!0696 7/'iOO liradır. Eınin!lnU Reşadiye 

B ÜYÜKADADA ÇI NAR CADD E. 
SİNDE S AT ILll{ EV 

iki kat Uzerlne ~örder odalı iki dal. 
reden ibarettir. Muntazam bahçesi, 
kuyusu, terkos tertibatı \'Rrdır. Iyl 
mobılyası ile birlikte acele satılıktır. 
Eminönü Reşadiye caddesi 31 numa
rada lstlrali'ye müracaat Tel. 20696 

BÜYlİKADADA C A .\Jt SOK\. 
G I NDA S ATI(,JK ARSA 

Yüzü 27,30, derinll~ı 55 metre olan 
1435 metrelik bir arsıı acele satılık· 
tır. Maktuan 18000 liradır. 'Enıınönll 
Reşadiye caddesi 31 nunınrada Isti· 
ratl'ye ıııüracaat Tel. 20696 

caddesı :n numarada lstlrall'yc 
müracaat. Telefon 20696 

BÜYlİKADADA 11 ODALI EV 
Çankaya caddesinde iskeleye iki 

dakika mesafededir. içi ve dışı 

yağlı boyadır, denize fe\·kalllde ne
zareti vardır. Emlnönl1 Reşadiye 
caddesi 31 numo.raya 
Te'e fon: 20696 

nıUracuat. 

BİİYÜKADADA ·sATII.IK E\' 
Karanfil mahtıllcsinde Ycnı Şeh· 

bal sokağında 201 metre arsa üze
rine 8 odalı. bahçesi, elel<trlk te
st;;atı bulunan ahşap bır ev acele 
ve ehven fiyatla satılıktır. Enııııö· 

BU YÜKADADA :\L\DE:\DE 

A RSA 
Madende TUrkyılırtaz caddesinde 

deniz kenarında bir ttırafı asfalt 
1200 metre ar.sa maktu an ı 1000 JI. 

raya satılıktır. Enıinönll Reşadiye 

caddesi 31 numarada Istlı atı'ye 

mllra;::aat. Telefon 20696 

BUYlİKADADA SA'l'IL IK ARSA 
Bilylikııdada Cami sokağında 

142.'i metre arsa acele satılıktır. 

Flyııtı nıal<tııan 14250 llradır. Kele· 
pir olan bu flya tte ıı istifade etmek 
lsllyenlerin Eminönü Reşadiye c.ıd· 
desi 31 nıınıarada lstırııtı'ye mUra· 
caatları. Telefon 20696 

Z.\ \'l 

Galatu::ıarny Lıse,,;ndcn Jfı:rn .. · 
nesi Eylül devresinde Fen kolu"· 
dan almış olduğum olgunluk dlplo. 
mnmı znyl ettim. Yenisini çıkarta. 
cağımdan eskisinin hükmü olmadL 
ğını tliın ederim. 

Feyyaz Fuat Akgün 

A bone Üc reti 
'L'iırkl;>e d;ılıilindc: 

Senelik 6 aylık 
1101) 750 

S aylık 
4.00 

Uarıç ıııeru:cketıerde: 

Senelik 
2700 

6 aylık 
14!0 

S aytıı 
800K. 

.\.\'ili' 
yoı.:tı•J 

S ahibi ve Ne~rlyat Müdüru 
AHl\lET Ei\IİS l'AL:\JA~· 

Vatan Nc.şr yat T:.iı 'I: Ltd. 
VATAN .Ma!baası 

•• • • v 

BASAN FIS.TIK OZU \' AG I 
Zaafı umumi verem ve kansızhkta gıda suretiyle vücude at.yet veren yegana kuvvet ve gırla kaynagı rl ır. Birinci ve ikinci veremleri kafiyeHe iyi eder. l ştihayı tezyid eder. 

Balık yağından ve bütün mukavvi ilaclardan ve bütü;1 gıdalardan daha iyidir. Vitamin ve ka~ ori. it.barile en zeng:n bir ya ğdır. Bir kilosu on kilo balıkyagma niuadildir. 
Bir kilo içen mutlaka birkaç kilo ist:iarle eder. Hasan Deposu ve Şubeleri. 


