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Amerikadan 
Telsizle 

Amerikalllar günde üç 
emi denize indiriyorlar g 

10,500 tonluk bir 1 20,500 tonluk bir 
geminin denize 

indirilmesi töreni 
gemi 14,5 günde 

denize indiriliyor 
Yazan: Alamet Emin YALMAN 

Alman - Rus harbi 

Smuts 
dedi ki: 

Müdafaa saf ha
l sı sona ermiştir 

Uç şehrin 
ekmek ihtiyacı 

Buğdayın Ofis tarafından 
temini kararlaştırıldı 

Mahdut gelirli kim- Ekmek tevziatı 2nci 
se/eredeucuzekmek teşrinin 15 ine kadar 
vermek için tetkik- eski şekilde deva"' 

/er devam ediyor edecek görünüyor 
Ankara, 21 (Vatar.) - Oğrendığı· - --------------------------

me gere. Ankara. lstanbul ve IzmırJ - - --,e,,- - - - -- - - - - - - - -- - - - ---v-'( ..... -.$4> ... ...... <$LL!UlU.Y~--~<4.iWUWl_. -
şehirlerınin ıht!yacı ıçin !Azım oıan • 

buğdayın Toprak Ofıs tarafından ve- y • b• k ( 
ı rrlmeq( kati surette kararıaştırılmış-j en 1 1 r arar ( 
tır. Bu suı·etle bu Uç şehir b~ledlye· ı 

1 !erinin serbest piyasadan bu~day te· -

ı~~~!":,~~~=:,:.aı~·~}~:a~:ırd;:~u;~I Hububat U11 zerı·ndek·ı sayrı kimselerin bu Uç şehirde ekmc- I 
; ~e:a~;i;ıacakları henüz taayyun et- l ' 
.~:::;:;~::g:~:~::::~g~~: l hükômet hisseleri 
rına varılması beklenmektedir 1 

Buğtl&JI O~;:b;:ca~ıJa,ııdan : 9 4 2 h i SS e 1: ri h Ü kom ef c fesi im 
Ankara, 21 (Vatan) - Belediyelr· d ( d k 1 k 

rın terbest pıyıısadan bu~day tenıin ' e i me : n geri a an ısım 
etmeleri kararı geri alınmıştıı·. Şinı-: ! f 
dıden sonra bıı~daylar serbest pıya- ~ satı 1 amaya ca k 1 
sadan Toprak Ofis \'e Ziraat bankası 
şııbeleri tarafır.dan satın alınacak \'e 
bu buğdaylar belediyelere de\'rcdile- Ankara. 21 ( A.A.) - Tıcaret Ye·~ sına dair olan 366 sayılı kararın ı, 

cekt r. klı.letindcn teblığ edilmıştır: 2 ve 8 inci maddelerini değiştiren 391 
Urın ekmek karne"I ıla<'ak nlanlır 1 I. 20/10/942 tıı.rih'I resmi gazete- aayılı bir karar neşredilmiştir. Bu 

:Ankan 21 ıVatan) - Alı:ılamum de hububat mahsulllriden muayyen karar 366 aayılı karara göre mllstah. 
memur \ e Ocretlilerle dul vc yetim- nlsbctlerln hUkflmet tarafından be· silin bedeli mukabilinde hUkQmete 
lcrın \'e bunların beslenıeğe mecbur deh mukabılinde satın alındıktan son- satmak mecburiyetinde olduğu hu· 

(De\amı sa. 3, ~ü. 4 68) //// 1 ra serı kalanının serbest bırakılma·! (Devamı ~a. ıı. !llü. • de) -

lbtikira karşı 
Belediyelerin salahiyetlerini 
kullanamadıkları anlaştldı 

• 
ihtikar vefiat yükselişlerine karşı esaslı 
mücadele için Vekalet hir tamim gönd~rdi 

)luhakeme ı is tenf'n He"s Almım~aı:a ııı:er 

~- ~ 

.t<.uslar ve 
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Bitmez tükenmez 
bir tetkik devresi 

Bu tetkik ve müşahcd; devresi 
nekadar zaman sürec~k? 

Yazan:Kemal ONAN 
Spor işlerimiz tam dört y,ı! b.l

ıisiz ve idaresiz elleı:dc bir boca 
lama devresi geçirdikten ve hatta 
Lorla denecek bir şekilde ölüme 
doğru sürükleyici hareketleı"den 

son.ra, Millet Meclisindeki ağır ten. 
kltk>r neticesinde yeni bir veçhe 
verilmek ve bu suretle memleket 
sporunu kurtarma )'Oluna sokmak 
ıayesllc Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü Başvektılcttcn alınarak 
Ma.acif VekiHetlne bağlandı. 

Yapılan ağtr tenkitlerden sogra 
verilen bu karar müsbet bir iş gö. 
rillilr düşünccsile bizi olduğu ka
ciar bütün spC>l" efkarı umumlyesinl 
büyilit bir ümide düşürmüş ve 
sevindirmişti. 

Sayın Maarif Vekilimiz btzdeki 
bu ümltkri kuvvetlendirecek bir 
tıart'ketle ilk günlerde derhal faa. 
llyetc geçerek etrafı dınlcmeğe ve 
yeni bir t~kllAt kurarken ikinci 
btr hataya düşmemek için eski tcş. 
kllAtın neden ak!adığını, neden iş 

goremedlğlni öğrenmek düşünce. 

sile olacak tetkiklere koyuldu. 
Sayın Vckll, bir giin klüp lda

rccilcrinl, eski sporcuları toplamış 
dinliyordu. Hali'ı iş görmekte, iş 

görmekte dcmiyelim de olduğu va. 
zlyattc devam edeg<ılmekte olan 
Beden Terbiyesi teşk!Uıtınm lehin. 
de söyleyen bir tek kişi Çlkmadı. 
Her:kes bu teşkilatın iş göcemiye. 
cejinde, bu bilgisiz. id&reslz eller
de bilMds Türk sporunun her,eiln 
dündelı daha fena bir vaziyete düş 
mc~c mahktnn olduğunda mütle. 
ilkti. 

Vekil bize o gün h'r vaaddc btı
lundu ve dedi ki: 

nctlceler ckfo edild gını de bilmiyoruz. 
Belkl de sayın M~ıı.rır Vekilı.miz eski 
teşkllı\tın iş gördUgii netlceeıne var
mıştır. Eğer herkesin ittifak etti~! 
ve elle tutulur blr şekilde yUrllmedlğl 
görtıldllğtl lizerc sayın Vekil de hu 
teşkilı\tın iş göremediğine kanaat ı:;-e

tirdi ise artık harekete g-eçmekte 
neden tereddüt ediliyor? 

Yoksa canmı işte bUtlln bölgelerde 
lig maçları yapılıyor. Binaenaleyh iş. 
ler de yürüyor diyip geçecek miyiz? 

Iş lig maçlarının yapılması veya 
yaptlmanıa.sı meselesi değildir. Me· 
sele, memleket sporunda. bir canlılık 
yaratmak ve bllg111 çalı~mn.yı temin 
etmek ve iş görecek bfr t~klllt kur· 
maktrr. 

Spor işlerinin Maarif Vekı\leti~ 
devri 'IÖYle böyle altı ay oldu. Daha 
altı tr;y da bu işin bu şekilde devam 
edeceği anlaşılıyor. Sene sonunda 
Meclis kUreUslindc bu bir senelik za. 
man zarlında sıe iş yapıldı? diye bir 
sual sorulursa: 

- Hiçbir 1' ynpmııdık. Yalnız bir 
tetkik ve müşahede devresi ge.çlrdlk, 
diye illi cevap verilecektir? 
• ile.mal Onan 

Valinin 
Ankara 
temasları 

Elektrik ücreile rine 
iki kuruş'uk zem 

Şehir 

Haberleri 
Taksiler 
dolmuş 

yapabilecekler 

Otobüsçü 1er de yüzde 
yetmiş beş zam 

isti .,rorlor 
Ta ksilerin dolmuş yapmaları bun· 

dan evvel menedilmişti. Bu şeklin 

tekrar tatbiki için şoförler cemiyeti
ntn yaptığı mUracaa.t Emniyet altın. 
cı şube mUdUrlUğU tarafından bugiin· 
kü ~artlara göre zaruri görll'dil~ln
den kabul edilmiştir. Bu suretle bu 
usulün siiratle tntblkl de 1-arar altına 
alınmJ\ltır. 

Dtğer taraftan otobllsçWer de yUz
de yetmiş beş nlsbcUnde bir zam is
temlflerdlr. Bu zam da Has itibarile 1 
muvafık görlllme.kle beraber tetkik ı 
edilmektedir. Fakat zam m!ktarmın 
ne olacağı henüz bellı değildir. 

Havagazı meselesinin 
halli için .. 

Havag-azı firketleri mUmessUleri 
vali muavini Ahmet Kınık'ııı başkan
lığı altmda toplanarak halk tarafın· 
dan yapılan şlklyetlcr üzerinde gö
rU~cekler ve gazırı normal bir şekle 
sokulması yo~unda şirkeUerden temi
nat alınacaktır. 

Kömür 
odun 

al .. mıyanl : ra 
verilecek 

Bu&iin için könıllr tevzi müesse:ıe
si elinde bUtUn ihtiyaçları kar4ılıya-

1 
cak kömür stoku yoktur. Kömtlr be
yannamelerinden bir kısmı bu vaziyet 
dahilinde Mahrukat Ofisine deVT'edi
Jecek ve bunlar kömUr yerine odun 
alacaklardır. 1 

Şeker mt selesi hal 
edilacek mi? 

c- Bir iş yaparken acele etme. kabul edild : _Ekmek karnesi ile şeker tevziatına 
meliyiz. Tetkik ve müşahede dev- A k .,1 (V t 1 ta diln sabahtan itibaren ba..şlanmıştır. 1 n ara,_ a ıın) - s nbul va- H , l d kil .,..n_. 
releri geçireceğiz. Ondan sonra llsl L(ltfl Kırdar, daha bir iki gUn er ı:a an aş yanm~r o ~er al-
harckete geçilecektir. Fa.kat bız burada kalacaktır. Vali bugU Ik . ı maktadırlar. ,,ıamafih bu muvakkat 
b t tkik ;, ... r.....ı d 1 · n tı bir zııman içindir. Bu hususta temas· 

u e ve mu,,... ..... e evrcs m sat Veklıletlnde Istanbula alt işlerle . 
ızami blT surette kısaltmağa çalı 1 1 1 !arda bulunmak üzere şeker şırket! 

• ' mcşgu o muştur. UdU il A k it . ti 
şacağız. Ben bunu vaadediyorum-• ' kıtanbulda elektrik fivattt!rına kilo- m r n araya g mış r. 

Bu vaaddon sonra da çok bek- vat b114ına 2 kuruş zam .edilmesi pren. Zardrh maddelerden 
!edik. Bir türlü şu tetkik YC mü. sip itibarile kabul olunmu~tur. Veea-
~ııhede devresı bitmedi, tükenme- ıtı 11akllyenln ve eğlence yerler inin pasta, çöre~ 
dl. iş uyudu, adeta herşey unutul. erken tatil edilmesi tıakkında ise he· 
:lu. Ne bir hareket ve ne de iler isi nUz veriı mı., biT karar yoktur. yapıyorlarm ış 
fçln bir ümH var. Bilmiyoruz ki, A k ·ı I J 
bu tetkik ~ müşahede devr-esl da- s er aı e er !1~ yarr ım Şehrin buı emtlerinde biihaMa 
ha nekadar zaman sürecektir. 3 d . Iıtanbul ta.rafında iki bUyük lokan-

Ne tetkik ediliyor. Bu teşkllfttın p1r $11) an ça mlŞ ta ile Beyoğ"u tllrafındald pastııcılar-
ş göri.ıp gcirmecHğl noktası mı? Şişli Belediye şubesınde memur da pirinç unundan tatlı, sıhhate mu-
Blz öyle zannediyoruz ki bu tcş. Hnsan Karo.bulut adında bir adam zır unlardan pasta ve çörek gibi P,ey. 
kl!Atın iş görmediğini ve görme Belediyede asker aılelerlne yardım ler imal edildiği haber alındığından 
kabllly-eti olmadığım anlamak 0 için toplanan paradan bir kısmını dUn muhtelit yerlerde vilayetin ver
kadar uzunboylu tetkike muhtaç ihtilas etmekten suçlu olarak yaka diki mUııaade ile ar114tırmalnr yapıl-1 
bır mesele değildir. Ve yine öyle lanmıştı. mı5ştilıhr.~a verilen 

1 H 1 d bu ...... bazı serbestiler zanned yoruz kl burıu sayın Maa- asan Kara bu ut a ındakt 
1 Uzerlne evvelce sıkı tutulan kontrol 

rıf Vek!Umlz de anlamı.şiardır. v cdansız memur el attığı bu çir. 
Spor işlerimizin Maarif Vekale. 1 kin suçundan ötürü dün birinci ıı. 

lınc devri altı aya yakın bir zaman ğırceuı. mahkemcsirce bir sene 8 
oldu. Herhalde bu devirde bir ıa- ay hapse mahkiım edilmiştir. 

Tren altında kalarak 
can verdi 

ye vardı. Yalnız V-ekAlet değ.ştlr. 
mek dU5üncesllc yapılmış bir ha. 
ı-eket ckğlldl. Faka.t bugüre kadar 
yapılmış hiç bir şey yoktur. tş 
olduğu gibi devam ediyor. Hatta D iin sabah Ycşllköydcn fstan
dlyebll rız ki herkes ne c.lacağını bula gelmekte olan banliyö tre. 
bilmediği içindir ki, herşcy olduğu nlrde bir kaza olmuştur. 
gibi duruyor. Bitmez, tükenmez Tren Bakırköye doğru yaklaş. 
bir tetkik ve müşah de devresidir 1 makta iken Sabri adında bir polis 
surüp gidiyor. 1 memuru yaslanmakta ulduğu de>. 

Bugtln hUkQmetlmlzin başında spo- m~~ parmaklıklardan sark~:-&k d:.i<: 
:u çok sevr:ı bir Başvekilimiz var. 1 muş ve tren tekerlekleri aıtınd·~ 
Maarif Vekilimiz kc:ıdlsinden her parçalanarak feci bir surette n· 

tilrlU yardımı görebilir ve bu yardımı müşti.ır. 

L'lınln bir mUddet için gevşenıt!flinden 
istifade eden bazı esnafın bu tatlı. 

çörek ve pasta. imal işinde akla gel· 
mtyecek maddeler kullandıkları. bu 
suretle kanuna aykırı hareket ettik
leri gibi halkın ıııhhııtine de zarar 
vcrdıklerl gBrülmllşttır. Bundan sonra 
buna şiddetle milnl olunacaktır. 

Başıboş ke "i ve 
köpekle!'ie mücadele 

Istanbul belediyesi b~şıboş köpek 
ve kedUerle mücadeleye devam et· 
mektedir. Son yapılan bir JJ;tatistığe 
göre 6590 köpek ve 10050 kedi lfüı! 
edilmlştır. 

~ATAN 

oaşunceler il 

Milli spor, 
acaba bomu? 

Yazan: A k a GÜNDÜZ 
A zlz dostum Budıın 1'mk, 

Bilmem sen de tasdik eder 

misin'! Bizde milli spor, mllll e. 
dcblyat, mlJli musiki , mlliJ sanat 
henüz ı:erdince tarif edileme
miştir. Bir hiç ı:örülmemlı köy
den bir Gülaüm, bir Mcmlş, bir 
çoban alıp onların akıllarından 

geçmiyen şeyleri onlar& ııöyletme. 
se mili! edebiyat diyenler var. 
Bağlamayı düzenledikten sonra 
boCuk sese hız vermeli mllll mu
siki sananlar var. Tavlı eşe~ln 

heybesine çocukla ball:ab•lı yük 
letllmlş görenlerden bir kısmı iş
te mlJli resim diyorlar. Temcit 
pilavını binlerce kilometre geri. 
de bırakan bir tek dansımız var: 
Uydurma zeybek. Bıktık usandık 
bu uydurma zeybekten. Hakiki 
zeybek ellerinin hakikt zey~k O

yunu ols;ı . kesmeden bir hafta, 
bir ay oynasalar öper de başırr 
za koyarız. 

Sen bunlardan ziyade sporla il. 
~ilisin. Onun için bu konuda se
ninle kısa bir yarenlik ediyorum. 
Sanıyorum ki. mi111 spor da bu 
tarifslzlf~e uğramı tır. Sen de f\·I 
hatırlarsın ki, bu memlekette 
spor yasağı kalkıp spor hürriyeti 
J!f'ilnce, büyük bir şevk ve hara.. 
retle çalı~mağa bıtşlamı~tı. Bu 
hürriyetin de bir sürü mürtccilen 
vardı, H iç unutmam, ben Altın. 

ordu kliibilnün reisi idim. Aziz 
arKaaaşım ııvukııt şı:ko .Kaşıdım 

de genel !ekreterdl. 

B unları söyliyen yüksek kol 

tuklu zatın kroklc;i şudur: 

İnce uzun boylu, sıska mı s~kıı, 
püf deıen kırk adım öteye uçup 
yuvarlanacak. Sesi ip lik iplik. ba. 
kısı buzlu cam. dizinde mide san. 
cısı mı yok, midesinde romatizma 
ile karlŞlk milzmln malarya mı 
yok, başının iki yanında mlğrenl. 
helinin sekiz yerinde kuluncu mu 
yok, tansiyonu mu azmsmış, ka. 
raclaeri mi puflamamış? Ne yok 
ki ... Kısacll!ı Cerrahpa§a hastane. 
sinin canlı bir mlrıyatürü! 

Çekinmeden c.:vap verdim: 
- Beyeff'ndl Hazretleri! Siz 

Türk millt'tlni kendiniz slbi ak. 
s:rıkh, tık!'ırıklı mı görmek ls
tiyor su r.uz? Kafanızın içine tees. 
süf ederim! 

YürUdilm, uzaklaştım. Ayıp ct
t igim ~ürıhesizdi ama, iyi ettiğim 
de muhakkaktı. 

O ~ünden bugüne kadar !IPO

ruınuz çok fırtınalara tu. 

tuldu. Çok hendek atladı. Az gu-
lümsersc, çok ~omurttu. Şimdiki 
durumu bllmem nicedir? Fakat 
hala mı haltı milli sporun ne de
mek oldusunu anlayamadık. cı. 
rit diyen oldu, av diyen çıktı. 

yağlı ırüreş ba~ta ~<'lir dlyl'n he. 
lirdi. Kimi futbolü bejendl, k·ml 
voleybolu. kimi maratonu. Yine 
bir tarif eden çıkmadı. Bunrın . 
sonra da çıkmıyacak mıdır der
sin? 

Ben bunu ancak bu yat son. 

K lübün bir spor bayramı mı larında ~ijyle böyle, kıl ucu ka. 
oldu ne, başka klüplcrdcn dar aı Iıyabildi:ınıı ııanıyorum. 

gelen misafirler de programa iş. Sana da cnlata,vım da bakayım 
tlrak etmişlerdi. Ben sivri da. sen ne dJyeceks1n? 
vetlilere hoş geldiniz demek için Bir clçllığe davetl iydim. Arka 
dolaşıyordum. Tanıdığım bir zat tara!'adan seyrectlyoruın. ı~u•bol 
beni yanına oturttu. Bir kaç dos- alanı kadıır bir yemycşllllk. Üç 
tu da orada ldl. Bu .ıııt o 2-aman çevresi ağaçlar ve kasnak telle 

der, altışa.r y~ında lkt ço<:uk , on 
iki ya~l11rında bir kız, anneleri ve 
baba. Hepsi der.il mayolu ve a. 
yakları çıplak. Yine bu ssyıdA ve 
ayni kıyafette başka bir aile. top 
oynuyorlar. Üç metre yüksege bir 
ip sermişler. iki taraf topu bu i
pin üstunden a~ırıyor. Bebekler 
de topçulara yardım ediyorlar. 
Muayyen müddetlerlnl bitirip c:e. 
klldiler. Yerlerini her:üz yilrüme.. 
f;e başlayan çocuklar aldılar. Tl'!r
temiz, yemyeşil çimenin üzerinde 
atlamağa. koısmağa. oyııamata 

çalışarak dü~e kalka bir şeyler 

yapıyorlardı. 

O "ırada atlı spordan dönen 

kodı,.lı erkc~<ll bir kaftle 

geldi. Onlardan ı:onra başka aı. 

lcl<'r oyuna koyuldular. 
Buııu b'r çok yerlNde ~ördüm. 

Btilii n bi:' ;:ııle her gun kışa ya-
1a görn mua) yen müddetle spor 
yapıycr. Baba !Çocuk işidir ba. 
na yakı"nıll:z:) df'mlyor. Anne (Üç 
~·oruklu k ·dm top oyr.ar, dü~cr 
koşar ını?) demiyor. Bunu bir aıle 
s;:ığlı~ı va7.lfcsl olarak yapıyorlar. 

Dost um . Ş•mdı bu dipdiri, ~ap. 

sar;lam. neşeli aileleri bir mcmle. 
kete doldur. Onların blrıe,mesln.. 

den bir mllict doi:'ar dcgil mi? 
Sr.ınra o milleti tın.yata at dı:ı gör. 

Acııba milli spor d<'dlklerl ve 
•arif edemedikleri nesne bu mu
dur? 

Aeab;ı i\Toskon~nı•. Slvastopo. 
lurı kalıı·1m;:ınca müdııfaa.<;ını bu 
lllU ~Bl!ladı? 

Acaba S talingrad, ~olr.grad 

önlerine varıp kahramanca saldı
ranlar bundan mı kuvv('t aldıla r ? 

Acaba gerilerdckı milyonlarııı 
bin bir tiirlü zoriuğ:ı, darlığı>. ta. 
hammül ve mukavemet etmeleri 
bu sırdan mıdır" 

~. 10 - H! 

Bir sokağın 
tablosu 

-

- Sıhhi!Jf Müdürlüğüniir 
dikkatine -

K Mrmp&,ada Nalııteı •e Tt· 

nimahalJe'ye çıkan iki yokll" 

ile Deflrınl"n arkaın \ ' e Zlnclrlll'u· 
yu'ya lidcn iki caddenin or•r"~ 
uktllf' c-ami em.mı tarafından lı•1 • 
km htr kı,mından pal'&, btr kr91T1111" 

dan mal:ı:f'me toplanmak ııuretil' 
yaptırılmı' ,.e 'tusu7lakta11, Nleıf'fl· 
"''Y-hkhln , . ., ihmalden harap olfnO~ 
murdar ve mütrtelueh Mr ayaıcyeıu: 

ı\ya.kynlunwn yanı lıa,md& ön ıu•· 

mı MSklllmü' ft damı ç31mı°' tılr 
tabutııık: 

Talmthıkta yatırp kallru .... rnı•1 

iki meôentıtı: 
Rtr tarafta bekoıdl)fJllJlt Mls:Ar9' 

tat blrtktfrdttf k6'e •e lllte ~· 
dibi delik bir ~ amban: 

Bunların karıpsmda 1a ,....._,ıı 

arasıra alntmak l6tf911da 1'ahntf9k• 
lan btr ~; 

Çe,menfn iki taraf -,.." .. teıı· 
de mf'\'k1 alm~ kedi ell'flrt _,.., 
kıufınlar; 

Merkse dotm da ~n.lefte 1191· 
drnlmı,an mttzabralata ~ 
halinde pike akınları yapan ııarıı 
11inekler; 

e.ran direttnf sıdatu 911 ı..-ıt• 
peyena ı:orlıyan ı~.., •798d
mes bir koku; 

Rütün bunların yanında. aTMfll~ 
\ 'C orta .. ında. didi.,en, k~, oyMY•11 

zay1f nahif )·anu<'uklar. 

* Şu hir ka.ç ~tırie bir ...-ııı 
l~Ten<' Hl lt<'ınaeak manı:&l'Mıftl •' 
~k ('ılnll\ndrrdı~ı samyoıwn- 911 

helin gi)u çirkin göründüı-tbtü. 1teJ'll 
na mlbtekreb geihflnJ bir tarafa lıı
rakalım, bö'Je bir «mikrop 1rar&rP' 
hı» 1ttn yapa.blle<'l'#'f "ıhht tahribatı 
ılii~ünmck tüyleri iirpertmete 1cafl· 
dir. Bu karargihta oynıy&o bir kr.J· 

mı etıaı.en ıayıf \ 'C kan!llrZ va~" 
~·a' rularrnın sılth&tinl k•ranıalc gt· 
rekUr. 

Ben tahlO:\"U çLıdlm, bu tablo"uıı 
U..filnıll'n bir t.eıniılik fırç.&91 ,eçır· 
mck ~rhhat :'\lttdürlUtümöıüa ~aıl· 
f~iılir. Bu vın:lfenln yapıla.caf!Hd•" 

KÖR K ADI 

devlet şurııs1 gibi büyilk bir ka. çevrili. Soldq b'r soyunma ve duş 
pıda idi. Koltuğu da bUyüktü. Ya. yeri. Burası k t ıo~ inin por yer-
şı kırkı bile bulmamıştı. !erinden bir tan~~fdlr. Ancak dör. 

Ne. dersin Cerrahpaşa mlnyatü. 

ru? l\tczarı~~an başını kaldır da 1 Sevgili . i ü ö. dFren Ahmet 
dünyn ın dort tarafına bir bak. · 

Ho~kal Aziz Feleğim. 15 Sene Y taC3k 
- Kuzum Aka Bey! dedi. Si7.1-

de mi bu haylallıta karıştınız? c ale Uzun zamandanberi birinci ağı r· 
_ Anlayamadım Beyefendi'! ı .•~ '~ ~~.;.""' , , · m.. cezada duruşmaı;ı yapılan bir k•

111 

~ ~ dav11~1 dün neticelendirllm istlr· 
- Türlü tlirlü top ıwunlarıdır , . '1-ı• .. ~ ı . .,. e>ı;-:'I • 

ld .. ··d ·· E k' ·1 1 ·' t:.ıl ·W·''"''·"'~ ' '°'N-' "ı.""'~;-;~""'X'\~. "'"~'' ,,,,, '"""'""·~~"'''"'"'''"""'"'"' ~"'"~' Hacı Ahmet adında bir ad~f\1 a ı yuru ıı . ,s • mshal e tu um. '' dd 
ııevdiğl kadınm ihaneti karpsıl'I 

bacılarını kaldırdık derken yeri. H I e e S l • f gszaba ı;:clcrek bir gece sevgtı ı ı:1 • 
ne koı:u federasyonları ~ctlrct1k- :.. ıra ona .ne sın . 1 
Çocuklara cıteşll silah atmak öt "'t" 1 nl ar.sızın öldiırmekten suçlu o ıı. 
retlyoruz. Cirit oynııtıycruz. So-1 ~ aı:etelf'rde okudum: Tra.rm ay ' nln akıhı.-tlnıll'n hi .; bah!etrnh or. Ya ra~ Adlı yeye verilmişti. . 
kaklarda boru çald:rıp sarkı söy- ~ arabaları mua~·ye.n yolf'u ala- ,Jaı>on .tf'ml"ll chaeryatma7.» dahıt d&i'· Üç ene krı:isr süren muhaı>C· 

rııı.u «ha< h tm ı d ıncsl neticesinde cürmü tesblt ed
1
• 

letiyoruz. Biz böyle şey gormc. ('Akmı,. Ço1< ter·rülM'lcrinl görılilıtü· ! ·ı a an ne,· n en bir ~.v. ien katil dün L) ~en~ hap~e mah 
dik. Sabahları usluca mcktcbhnl. mili'. için olmı\"auk duaya amin dl\"C· yahut ıla Amerika tan·aredlerl pek 
ze gider, akşam efendi efeı1dl dö- mi~·oruın. ne; 'ıC;\ den ö;ı<·e tıa .. anı~k · ınü .. rlf! 5'ünkii on iki ton homba ile kuın edlımiştlr. 
n rdık. Bir gü., nasılsa, lalam be. !ara ~ı'll;\rl mua~·yen 1> J'OIC'U alınma· ltl'ITIİ de;ll, dretnot yCJk f'dlllr. Orozdibak ~ leyhindek: 
n ı Dudulluda bir köy düğ!lnüıı" '<ının inüne ı-eçllı.ln de 'tıra tram'"11Y· HP:Lf; ŞUKUR! 
götürdü. At koşularını. pehlivan !arın içine mıraJ.H~n ~oku almağa Tak-.llerde dolmu~ D"UlUntin tatbt- d a Y a 
"Üreşlerinl seyrettlrdı. Rahmetli gel<1in. O 'al\lt Allah kerim ki hakkınds <:oförler cemiyeti tara- ı l\Iajaı.asında bulur. an el fen~rJe. 
peder, paşa dnyım, paşa eniştem YU.A YET "'0l"r,l/YOR, BAKKAi, fınılan ~·apılan mllr&l'aat Emnl.:ret rlnl Satmaktan imtina eden Qrot· 
haber almamışlar mı? Cocuğu J)J~f,F.'.\tn·oR! . . : a~~m<·ı ~ube ınudiirHijl'iinee mınafık 1 dlbak sahibi aleyhinde açtlıın da. 
şimdiden k&balığa. haylezl ıgıt alış. Dün lhtl;\·a.r hir kadın, nlfı~f'tln ~ortllmü' '" kf!~ fi~· et 81'ledlyc- reisli- \"aya düıı ıldncl :Vlilli Koru. ınıı 
tırıyo~un dıyc ped<>r VP hepsi teblli;I mu<·ihinrf' )·armı l•iln ~ekerlni 1 ilne t1>klif Mlllnıi<ı. :\'akli \&<ııtıt!arın.1 

1 
k l d b k• 1 a .. n. ..,, .. .. _ · . moı 1 enı~s n c ıı - l mış ve m " 

kiiplerc bindiler. Kapımızcla ohl" a lmak için f'kmek karn<'"il'- ""rt hsk. da (orulen darlı~ı önlemek üıı;erc Be. zodd buluıııın fenerlerin hcı;a.bt ::o· 
b<ış yıl çalı san lalam1 kovdular, kola ha~' urdu, 'eker yok cevablle ledlH· de hunu kabul dml,.. 1 :\'I " s . ,11 bu fc 
bir s.ene ııonra bin tt'irlu·· rl,.alarla ı kar,., ıJM, tı. R b u kü · ruınıuş ur. • u c . .sese san.) • 

' 1 unu '" llJ:' n 'fllrtlar lçlndl' nerlerin ev\·elce satılm ı ş oldıığu r L' 
tt'krar gclebildı. Arııbat'ımı zı sal. \"lla)·etiıı t.t>hllğlerlnl halkın oku- hunun fs~·dalarını htı <ıUtunlar<111. hl~ . l t 1 111 ' k t - ,·e bunun ıç n so ı§a arzetmerl t- 1 

simizi almamacasına çıkardılar ı ması \·e ~ereğlııc·fl hare e et.ırıM\ deA'llı.e bir kaç kere ~·u:dık. Fakat ı blld" 1 d f t d ki ıcrc 
Peder bir aralık araba atlı:ırımız; ~·etmez, hunları hlraz da hakkaUara '!akalınıız ~ok ki .. ö;r,ümü:ıU dinlete- , t lıdrmt~ şsbc'Jd"e.1 ~ura ba . nıhuı11 

. sa : ı>' ı ırı "'"·en u mev 
da onların suç ortaklnr1 savarak okutup gerekfn<'e hareket P.tUrmell. llm. Aldırı't edilmedi, fakat eninde • J h ıcr· · . • satıcııarın arar.ma:;. çır mu a 
"atmağa kalkıştı! Şimdi atlama DOGRU~U. )tARlFF.T Dt;GIL 1 M>nunda Yine <ıö:ıümü1:e gelindi. Ge· ! b k .. b • k 1 t 

· · k · · ti ı 1 • mc as ·a sune ıra ·ı mış ır. 
lnrı, kosmnları, koca sopalar eL Amerık• ha,·a une f'r Kl.,ka H· llndl ama ,ımdl bana da lrir merak ... .. .. • 
Jerde çakılar borular bellerde iz manında buJun.an bir 'apon g-emlıl· im: oldu: • .\<'aba F.mnl~et &hıncı şu- EmınO)lll Hafke·· ınde 
kovı1.layan'ıırı, topları gördükçe nln ü"tiin~ on iki ton bonıha atmııı · be müdiirü '8kallı bir zat mı': I d . 
cidden üzülüyorum. lar. Londra bu h<&ht'rl nrlrken A'en1I- TaUı.,ert $311 er eri 

daseverekyapar.Fakataylargeçtiği ,,. ........................................................... ,... ....................................................................................................................... ... Eminönü Halkcvinden: 
Ev:mlzde fransızca derslerirıC 

3/11/ 1912 salı glinü ak~amı :::'1 

(17) de ba~lanacııktır. 

halde hiçbir hareket göremedik. Biz 
tetkiklerden, mUşahedelerden ne gibi 

Einst · ı n ve T osco ini 
~ lr gUn m~hur Alim ,.e flrlkı:I 

l :.J t:fn!'itclıı ne bü.} ıik müzisyen 

To~·anl nl bir toplantıda birbirlerine 
ra .. gf"lmfo.Jer. ı 

Toscaninl fır attu btllstifaıle f;ins
teln'a dönerek: 

- l !!t11d, tlenıl , ıizden hii~ ük 
rlı•am \ar, bo5 ,·akthıiı olduğu 

günde hana i1.all~ et nazarlyeıılnl 

raflıı'.ll 11..<lh cdı-hill r ınl!!lnl:ı: '! 

bir 
hlr 
et· 

- Mf'ınnuni.} etle, rakat benim t1e 
,.jzdeıı bir ricam \&r. Piyanoda !:ıllı· 

nan hlr parç.-nın )lozart'a aut 01119 

olmıııl fını ıuu;ıl i1.ah cden;lniz. T 
- l~u 17.ah cdllemn, dinJeylnr.(, • 

1 mıııı :ınlıyacaksınız.. 

- ıı.arl.} et nıu.arıyl!tii için de ay1U 
~C.} \ardır. O dıı l:&ah edi~ınez. Ci
hanı tetkik edlı1.b. e zaman anh)'a· 

-1-
PJymouth llmanınııı feneri, karanlık ve 

bulutlu gökte bir yıldız g bi parlıyordu. 
Fenerin titrek ziyaları denize sarımtırak 
bir ışık serpiyordu. Atlan1a vapurunun 
geniş gövdesi suya karanlık bir gölge 
halinde akGed.yordu. Bir taraftan maki
nelerin .muttarit gürültüsü, diğer taraf
tan kısa dalgaların çırpıntısı birleşiyor 
ve garip bir ahenk teşkil ediyordu . 
Bunlardan başka gecenin si.ıkfınetı içinde 
ayak sc5lerl ve kaptanın verdiği k esik, 
kesik emirler de duyuluyordu. 

Atlantanın makineleri ı;itglcie daha 
hızla harekete geçiyordu· Fenerin ufukta 
rörünen ziya 1 yavaş yavaş gözden kay. 
boluyordu. 

Birdenbire güverte. uzerlnde bir insan 
belırdl. Paltosunun yakasını kaldırmış, 
sanki yüz{lniı gizlemek isteyen bir hali 
Hı.rdı Bir kaç ııdım attıktan sonra bir 
kibrit çaktı. Ve sigarasını yaktı. Tam o 
anda yanıııdn nazik ve terbiyeli bir sesin 
kendisine httap ettiğini duydu: 

- Aflcdersıniz. Sizden biraz a~ istl
yebilir miyim? Diyordu. 

Adam hayret~ etrafına baktı. O ana 
kadar kimseyi görmcmiıU. Ayni neza. 
ketle sigarasını uzatarak: 

- Buyurunuz, dedi. 
Gözleri karanhga alı§lllaia ba~la.yınca 

trun yanırıda bir ıöıır. seçebildi, Burt'U. 
'"·'l da yabancı b ir ~&rk tütünü kokusu 

- Taua: \\'effM')f' E. R int& -ı- Çeviren: Renan A. ı:. Yalman---' 

geldi. 
Mflkinckr gitgide d<'ha hızlanıyordu. 

S garasını yakmak için ateı lıtiyen ya. 
bancı, lakırdı zeının arıyordu . Yavaş 
~le: 

- iste Hrtık vapur adamakıllı açıldı. 
Biraz sonra büsbütün limı&ndan çıkmış 
olacagıı, dedi. 

Öteki adam ise sanki bu tarzda bir mu. 
havcrcyl lstenılyormuş gibi kesik kesik 
cevap lar vcrıyordu. Sad"!c~: 

- Evet, demek~ kaldı. 
Geveze adam sozüne d!vamla: 
- Ümit tdcrim ki, hava güzt"I olur 

da fırtınaya falan tutulmayız. 
Bu sözlerine ce"·ap almadığı halde yine 

~oz.lerlne devam etti ve: 
- Ne güzel gece değil mi? deci!. İnsanı 

hulya~a ve ümide da.ldtı-a.cak kadar gü. 

zcl. .. 
- Evet! Oyle ..• 
- D emek şlz de gecenin bu tenha sa. 

-ıtlerlni seviyorsunuz ••. Şu köhne Avru-
payı bırakıp yeni dünyada, yepyeni ve 
\ımltll bir ıstikbal kuraeakrıınız. Bir hafta 
sonra yabancı bir alemin ufukların ı ıörc. 

hllccC?tiz. Evet! Yeni bir alem ve yeni 
bir hayat: Plymouth limanının fenerine 
bakınız, gökteki yıldızlardan c.nu ayır
c'etmcle imkan kalmıyor. 

Geveze yabancı bu .cözlerl alçık, fa. 
kat çok ahenkli bir ~sle söylemi,}tl. Yal. 
nız dolaşan adamın yanına sokularak 
ilave etti: 

- Sız de benim gıbl dü ünüyor~unuz 
değil mi? 

Öteki h~ cevap vermedi ~ omuzla
rını silkti. 

- Arzunuz bu değil m i? Valter Kers
ten. Amerlkada yeni bir hayata ba~ıa. 
mak niyetindesiniz öyle mi? 

O ana k;ıdar nazik ve tatlı olan sesin 
<ıhengi birdenbire seTt ve tehditli <Mu
vermı,u. 

- Öyle deiil mi Va.iter Kersten? Diye 
tekrarladı. Bu ııöz:lcri söylerken k&rşı
.sında duran adamın ta gözlerinin içine 
lıakıyordu. Adam hiç .,aşırmamı~tı. Ba. 
şını hafifçe kaldırdı ve kendlsile konup_ 
na şu cevabı verdi: 

- Bir Jsfm söylediniz. Pek iyi anlıya
madım. Fakat bu benim ismim detll .•. 
Yanılıyorsunuz. Galiba ~ni birisine ben 
zettiniı;. • 

Ke61k bir kahkaha sözlerini k•tl: 

- Yanılmak mı? Ne münasebet? Bu 
rarip oyunu artık bırakınız Keratent Si... 
zın kim oldugunuw biliyorum. Ne diye 
lnkira kalkışıyorsunuz? 

Adam soğukkanlıhjırı muhafaza ede
rek sakin bir sc5le cevap verdi: 

- Size yanıldıtınızı tekrar ediyorum. 
Artık fazla konu§mamıu da lüzum Yok. 
diyerek bir adım uzaklaşmak istedi. ra. 
kat meçhul adam buna mani olarak: 

- R!ca ederim Ker~teıı, dedi. Burada 
kalınız . .. Hem körıi körüne inkardan bir 
şey çıkmaz k i... Hakikatt kabul etmek 
lbım. Dotrusunu söylerseniz plfman ol. 
mazsınız? 

(De.ama var> 

Arzu edenlerin iki fotoğrafla bil· 
romuza nıuracaatları ricıı olunu!'· 

Be yogi u Haikevi 
temsili: ri 

Beyollu Halkevinden: 
Halkevlmlı.in Temsil Jt.lbt'lf'rl 8 

ı;alarına mahsus olmak üzere ge 
çen sene açmış olduğumuz ~Ti~ıt. 
ro derslerlıı kursu bu yıl dRhll "c· 
niı olçtide acı!:ıcaktır. 

Bu dCTslerl" herkes IJtirak edr; 
bilir. lsteye rı t«rln Halkevimizr. rııt 
racaat ederek kııydolmalarını rlC'~ 
ederlz. 

r-TA KVI M~ 
22 BiRiNCİTl<:ŞRJN J9t2 

PER~E~mE 

AY 10 -- 'iÜN 2!)5 -- Hı 7.ır t70 
Rtr:ut 13(;8 - Rlrinı.-ltesrln 9 
HtCRİ 1361 - ŞF.\'VAL t t 

GÜNEŞ 7,19 12,59 
ÖGLE 12,58 5,39 
İKİNDİ 15.~7 9,38 
AKŞAM 18,19 ı2.00 
YATSI 19,52 t,31 
İMSAK 5.40 1 ı .20 



VATAN ı 

Süveyş kanalı 
ve İngilizler 

Heryo'yu takdir 
Amerikadan bir takdir 

telgrafı çekildi 

lSiYASliCMAL 

rAske~:z.~uruml Sırbistanda isyan mı 
lbı·~D BOIAN 1 B 1 tt . d b. 

~oğu ceph si.rıde harbin e gra a, yenı en ır 

Eden dün izahat 

verdi 

~;:~~~:':.u:~~· b:;·:~:: çok tevkifler yapıldı 
T.öndra, 21 (A.A.) - HarJclye nR· 

zırı B. E<k-n bugün Avam kamara
smda, ~ttveyş kanalı merkezinin isal 
R.ltındakl Fra.nıııada bulıınma~nnın 
ehemmiyeti olmadıJ!ını, çünkll kum· 
pa.nya mUdUrlUJtUnDn artık Parls'df'· 
ki merkerin elinde bulunmadıl!"Jnı, 
fakat Londralı idareciler taralındar. 
tl"\llln rdlldlğlnl ~öyleml~tlr. Mihver 
de\•lctıeri kanal kumpanyuı hareket 
!erin<' hiçbir ı;ekllde nafiz olamamak
l~ıiıı. Mısır'daki Ingiliz kara ve de· 
nl:ı: makamlRrı kanalın mtıdafaa11ilı

llglll her tllrlti tedbirleri almağa m". 
murdur. 

Ncvyork. 21 (A.A.) - Birleşik] de gfü;tc.rdi{:;inlz fikir 
~mcrJka eski Cumhurreisi M. Her takdirle karşılıyoruz.,. 

lstlkllt\inl 

Rozüme ilişti: Stallngrad şımallnda. Bcrne. 21 (4\.A.) - Bazler 1 yaklanma teşebbüsüne başlanması 
~i Rus !<?)'yar ôrdusu mudnfaada Nac.hrister gazetesinin Budapeşte olciuğıı söylenm<>ktt"dır. 
1ıtıtş ve Alınan taarruzlarırı püs., muhabiri, Belgr dda yeniden hlr. Belırat ıazctcleri ayni zamnnda, 
kurtrnüf, C'Ok t vkıfat yapıldlJ.:lnl U6;rcnmek her türlü 1rev harekctlrfo ölümle 

Eter bu seyve.r Ru ordusu mü tedir. 1 d ı · a ci diif•• .. - k 
1 

• d cd · Bunlar bütUn Belgral gaıetelc- c-eza an ırı acagına ve cez nın er 

bert Huver ile Amerik11lı 24 yük. 
·ek şah-.IY'('t, hal~n Frftnsada mev. 
·'~' bulunan eski Fransız Başvc. 
"ili M. Herlot'ya sempati ve tak. 
dlrlerinl bildiren su tclgrftfı gön. 
'it>rmişlcrdlr: 

"F:n ncıklı ve en ı;:üç şartlar için. 

Telgrafı ımza edenler arasır.da 

Birleşik Amerikanın F'ransatiakl 
ık! 'fski büylik elçi!'! Walter F..dge 
ile Wllliam Bullltt ve Nevyork Be. 
ledıyc reisi LaguBrdia ilt' Nevyork 
Pıskoposu Owcn Yun:: bulunmak. 
tadır. 

_.., a maya cvam er~. . · . 
Staıınıradın Almanlar tarafından rinde neşrcdılcn Alman-•. a kert ko. hal tatbik edilecc:ğınc aıt l:iırp hü. 
lltllarnile t k d s~r mut~ıu General Badcr m resmi tni•Y1c-tınln biitiin memlekete ::ıamll 
ır~-'d ki z~~d 1f.'l

1
'a ınV 1

1
r· .. ~n- bir teblı~ilc bi!dirllmlştlr. Tevkıf. bulunan. emtrnamesinl de- neşret. Alman· Rus harbi 

....., a mu e ı er, o gn uzerın. . 
da- art k 1_ Jerln scbebının Sırbıstar:d& bir .... • m•'<tedlr. 
"' ı yarrınyamai4ik ccpane 

B. Bde:ı, kanal idarecilerinin çok 
d'l ıı t d (Başı 1 tndde) «=ıt Sn.'·.vnl resmi aJ·ensıııa !!elen bir tel· 

• r s ııvrandıklarını HA.ve etmiş- ~ j 
tir. yapılmakta olan taarruz h"rl'kct- grefa göre, Moı;dok hölgrsinde Al· Ve takviye alablllyoclar. Volganın 

df>iu sahilindeki Rus bataryaları 
ırtlk eskisi kadar ~tcşc örtülü 
~zilerde değHdlrJer. Çilnkü &eh. 
tin şimal kı..mıında ~rleşen Al. 
ltıan b9taryaları, hava kuvvetlerile 
hı~ bunla.ra karşı ateş müca. 
litı..ıne ılrlf!nlşlerdlr. 

Smuts dedi ki • led şiddetli ~-ağmurlarla karışık manlar, kMdl ark0rl:lşlarının ceset· 

• Üç şehrin ekmek mütemadi fırtınalar yUıüııden Çı11\ lcrlnc basa ba ... a llerlemeğe çalışıyor-
(Başı l incide) ıı:uıtt geçmişlerdir. Bizim imkfın ve kay- giiçlüklerc maruz bulıınmaktadır. lar. Telgrafta şunlar ilA\'e edlliynr: 

Smuts bu harbin hakıkette ge_ nak.lannm: yükselmet~. on!annkl ihtiyacı Yüksek dağlara yağan kRr 3 met- Ruvyct km·vet'erl, dllşmana aGır 
çen harbin devamı olduğunu ve azalmağa de\'am ediyor. Bizim insan reyi bulmu~tur. Buna rağmen ba~. kayıplar \'erdirerek bir çok tı>arruz-
ondan sonra yapılan mütarekenin kaynaklarımız durma.dan artıyor, (1t9tı ı laelde) //// kuınandıınhk yeni muvııffaklyctlcr 1 .. rı ve karş: taiırrutları pllskUrtmuş. 
bir istirahat veya umumi bir hu- dfitmanlarmu:tmkl ise azalıyor. n~. oldukları kimselerin , .. e askert batt· kazanıldığ.nı bildirm. k \'117.lyet! . !erdir. 

B\!ftdan başka Stalingraddakt 
11\iidafilf!r kuvvetli hava hımaye. 
lin~ maht'tıındurlar. Almanlar 
'-va. k\lVVetlcrlnln büyük kısmını 
buraya geUrmlşlerdlr. Vaziyet bu 
~ar müşkülken şima\deki Rus 
°ltYyar ocdusunun da müdafaaya 
l:t!Çmesl Stallnırad müdafaasını 
bU&bütün zayıtıatmış gibidir. Biz 
'aker ıözlle bu Rus ordusunun ta. 
arruza geç~ini doğru bulduk. 
litından. vazgeçilmişse o halde Rus 
baakumanda"lığı Stallngradın akı. 
betindeıt de ümit kesmiş demek. 
lir. Mueşal Tımoçcnkonun son 
~ taarruzda daha. bulunması lh
tiınalden uzak değildir. O takdir. 
de Stalingrad roüdafBMI bir müd. 
det. daha uzayabilir. 

zursuzluk ve bir rüya ve hulya man bu ytlzden kendlstne tlbi olan me dahil olanlarla ailt1erınln ekmek- dedır. Piyade ve dağ tı\'cıları örce ı Tkl ı-iinlii'k Alman z&)tatı 
devrefit olduğunu söylemiş ve de. memlekeUert &ittikçe daha çok muh- ilk hububat Uıtiyaçları Toprak Mah· Somtan bülgeslnde cepıı~ ı;crlc:! ,·. Moskova. 21 (A.A.) - Kızıl Yıldıt 
miştlr ki: taç oluyor. Işgal altındaki mE'mlıo· sullerl Ofisince temin edilmek tızere deki vadılerde bir temizlik ic::lnc: gnz ... te~ı. ııon ıkl gUn ıar!ında Al· ı 

«- Çôrçıl büyük ve ölmez bir ketle'l"dt ııefalet ve açlık hc.)1llAsı do· bunların nUfus miktarı Ticaret V(· Oc\'Rm ctmiıilcrdir. Takribt'ıt ıoor menl11rın Stalingrad'da 60 tank ve 
milletin tarihin en bilyük anların. ıa~mafa, isyan fikri yUkselmPğe baş. k~letince vilayetlerden sorulmu,tu. metre irtifaında dağları. yalçın k:.. hllviik 111\yıda insan kaybetti'drrlnl 
dan birinde gösterdiği cesaretin ladı. Dayanıklık hudutlart patlak \'f'· Bu sorıuya Hl vilAyetten cevap gel· ynları, kun·etli sahra lstlhkfım!:ı. bildirmektı!dlr. AlmanlBr .çehrln ce· 
timsalidir. Harp fsdasının en bü. receklf'M noktayft yaklaşmaktadırlar. mi~ ve bıı vllfıyetıer cmrlne bu mak- rını ele geçirmek !cin ~·aptl:ı.• sı.. nııp kıyı' rındn baskılarını ycnllf~· 
yük aktöril İngiliz camiasını teşkil Harp cephelerinde olduğu kadar dUş. ııatlıı llizumlu hububat tahsisi yapıl· vaşlar muhRcimlcr tJrvfı.ıd•., eza nıişlerdlr. Olismaıı l<ııvYrtleri burada 

1 

eden mlilellerdlr. Bazan bu mem- mnn memlekf'tltrlndeld dahili c-ephe- mıştır. Diğer vllı\yt'tlerin de stiratle mi gayret sarfını icap .!tt'rnıcktc-~ 1 Sovyet muhafıılıırı tarafından dur· ı 
le ketin inkıraza yüz tuttuğundan ıerde de vıt?.iyet geniş ı:ıUmullU inki· cevap vermeleri istPnmi!'ltir. dlr. Bu :ayrctl. r, mt<vaf fnkiyC't- durıılıııaktaıiır. 
ve dahil olduğumuz büyük dünya ~aflara lmkln verec-t>k an yakl~ı- Veni ~kil teniat ia &'iln !erle teıfıfl edilmiştir. Zlnı, resmi I Rıı~ c·t'plıc-.inıl,. Alm;\n u<·aklarının 
grupunun yakında inkisama uğra. yıor. Şimdiye kadar zanıan unsuru geri kalacak tebll~in decilğinc güre, Almıın tc~. faaıı.,rti 
yacağından bahsedildiği işitilmek- lehimize çalışmış \'f' umumiyet itlba. Memur ve halk ekmek karne le. killeri, 'T'uap"e ooğazın:ı riı>~ru ~ • LondrB. 21 < A.A.) · • Rus cephe-
tedir. Bu ne d~Jllilc. ne cehalet VE.' rlle bize yardım etmi2' sa.),labillr. au. rlnin birliklere tevzllnc dünden den )·otun her iki tarafında ı;a:-. "'inıie hıı.\·aıar lylleştı:i tPhnıln edil· 
zamanın haklk! lşarctlf"rintn neka. yUk mm·affaklyetsizlikle-.re ve bir çok itibaren başlanmı~tır. pışarak llerleml!<ler \'e tıu yol Ozc. diğlndcıı Alman ha\·a kıı\'veUeri ye· 
dar hatalı bir tefsiridir.• haylll inkiııarlarına rağmen öldUrticU Bazı kazalarda bazı dairelerin rinde kıtaların IR§eSi için çok önem nldcn faaliyl't t;tistermcğr. baı:lamış· 

Smuts devamla demiştir ki: darbeleri bertaraf etmeğe hazırlana· lllt'mur beyannameleri de doldu- 11 olan irtibatı da temin etmı~ı<'. !ardır. Fakat Ru!< uçak!'a,·ar topları 

Zaten Almqı taarruzu tekrar 

c- UyUŞUk bir cyim!erllğe ka- cak. kuvvet ve lmktnlarımızr topla· rularak verilml,tir. Bhtiln memur idi. Bundan başka uçak:ar dağlıı. Almnnlarıı ağır kayıplar \'erdirmek· 
pıtmamalıdır. Öldürilcü bir müca. yıp sal;laml~ıra.cak vaktimiz oldu.! beyanıı.ame~rinln bu akşama ka. rın öte larafır:dakl Scvyet mevzi. ledlı'lt'r. 
dele yapılıyor ve bu mücadele so- lfOttefiklerl zafere ulaştırmak için, dar ikmali için çalışılmakta.dır. !erini hırpalamakta dırlar. Gtdik. Alınıın esirler, Stal!ngrad cephe
nuna yaklaştıkça daha zal\manf' ve bunlara ıuventyoruz. Ha.kikııttc bu Dl~er taraftan öğrt!ndlğlmlze ler açılmıştır. , ·ovorosisk'ln doğıı sinde taarruz E'dc:ı bazı Alman tU· 
daha ümttslz bir ~kil alacaktır. 1uLrp btr <'~ret harbidir. Hıtler bu 1 göre. yen! _şekil ekmek tcvziatının cenubunda sahli yolu boyunca Is. menll°'rinln me\·cutlarmın ytızde yet· 
Bfiyfik Brltanya muhare~lnde nıhu öldlirmete ,.e onun yerine bir 15 gün tehırl de temin edilmiş bu- tlhk~m haline gctirllmi§ olıın !ab. mlı;ılnl kııyhettild<'rlni !löylt-mlşlerdir. j 
Alman hava kuvvetlerinin maillı. nevi f"rcatz, hakikatte bu ruhu inklr lıınmııktedır Bu ı:ur tlc ekmek rikal;ıra karşı Alman tRarru7.lı ek. Sovyelltır ba;.., keI>iınlerde me\"Zile· ı 
biye.ti yalnız Londrayı, BUyük Bri. mahiyetinde bir .\'eY lk&mr etmeğe tevziatı eski fiyat üzerinden ikin. vam etmektedir. Burad~ da iki uç rlni satlamlaştırmağıı mu\'affak ol· 1 

durrnu, gibidir. Zira. Kı....ı Barikad 

ra.brlltası böigesi herııüz Rus kuv

Vttlertnden ta.mam?le temizlenme. 

ll'll§tlr. Almanlar bu temlzHğl yap. 

l'l'ladn ilerlemek istiyorlar. Kızıl 

l Teşrin fabdk~ı Berl!nden ..-cri

ı.ıı haber hlltfına. oim'ak tıila Rus 

1-rnı elindedir. 

tanyayı değil, müttefiklerin dı.wa. çalı~tı. Alman gençliğine ırk ta.assu- clteşrinin on beşine kadar devam birlcştirilcbilmiştir. Bu manevrıı muşlardır. 
sını ve dünyanın ısti'kbalini de kur bunu a.,ılıyor. edecek ve or.dan ronra da yeni şe. netic<'.sindc ku~ııtıJan dlisman ku\·. KRfkaıı~·Rd:ın alınan haberler Al· 
tarmıştır. Sınuts bu"de.n sonra mil.stakbel kilde tevziat ba~lıı.y~aktır. vctlcrl yok edilmiştir. Son günl('r. maıı km·vc-tlerinin bu l!ıükıtmt-tte 

RltJer n Napolyon d'llnyaya telmih ederek <yalnız harbi ~eledlyclcrln ckmcklık ıınunu den birinde Bolşevikler. yalnız yaptıkları ileri han~ketln durdurul· 
HtUcr, LondrıLya yaptlft hava ta.- değil, sulhu da kıı.7.anma.k lırtJvorsek:. Ofıs te~in edeceğine göre halka Kafkasya cepheslrd~ 1100 den fa1 du~unıı gostermektedır 

Batı KafkMyada Almanlarını arruzumın akamete uğradığını gö• bu me8eleye bütUn dikkstl ·çekmek 
1 

" "ecel; ekmeğin kilosunun 34 • la esir vermişler. 4 top. takrib,.n Mozdok ke.:ılminde te~bbUs şimdi 
'liıaı>se'yc yaklaitıtına, hırttA bu rfince cvvclA Ruaya'da ge~lerlnl te· !Azım geldiğini söylem!ştlr. Bu me· 315 kuruş arasında olacatı tahmin 230 mitralyöz ve dahıı blrc:ok !!l. Rusların elindedir. Rus kuvvetleri 
khrin müdafaa çemberine nüfuz mizlemeden lnglltcreyl lstılli etmeğe seleler insanı .şUphl'...siz çok dUfllndU· edilmektedir. !ahlar ka)·bclmişlcrdlr. bıırııdn bir meskun mahaill almağa 
cttUderine ~ .haberler ,eel..meye kalkmanın tehlikeli bir iş ~ıacağını rUyor. Sulha geçen ııefr.rkinden daha lstanbulda ekme,k darlıtı Sovyet filosunun kayıpları ,.e dUşmımıı 900 kişi ku~,P \'erdirme· 
b n:. anlaı\'ı't~rt. R'll'S "n\ukavenretının b&· çok btlfi ve daha 171 teçhiz edllmlf 1 İki 'ünden beri şehrimizde ek. IlcrUrı. 2 l (A.A.) - Al •• t'ri bir ğ-e muvaffak olmu:dRrdır 
llfiamıştır. Bizce Mı mt1harebe. ytlk.l!lğtl ve devamı yalnız Hltler'l olarak yakla~a~mız Umlt edUebl· mek darlığı başgöstermlş ve fırın. kaynaktan blldlrlldlğlııe göre. Ko- No\•orosisk'ln cenup doğıı!!undıı btr 

111n birinci $aChası blle bttmiş de. değil, galip bır ihtimalle bUtlln diln· llr. Biz <Birleşik ntO!etler> tlblrinl !arın önünde binlerce halk toplan- radcnlzdeki Sovyct filo:.u şimdiye Rumen pıyade alayı bozguna uğralı\· 
tildlr. Almanlar önce gerek sahil yayı hayrette bırakmıştır. Bundan benimsedik. Bu. e!lti MDlerler Cemi· mağa başlamıştır. kadar Alman kuv\ ctlerlrln taıır. mıştır. 
\'e Ctttk3e datıardan şehl'c dotru evvel tarihte iki tarafın bu kadar yeti tellkklsinden daha il«i bir te· Yaptıtımız incelemede fırınlar ruzu neticesinde bir kruvazör, 7 

ağır kayıplara. uğradığı zannedersem llkkldir. önürdeki bu izdihamın ve ekmek muhrıp, bir torpido, ikı denizaltı. 
IOltu!mak ve bundan sonra da şeh. görUlmemh,ıttr. Ruslar mUthi• kav. ıp· M"""tl C . darlığının Ofisin fırınlara lhtluncı 6 "anıbot ve takriben 40 "'"rİ hu. 
ti i h.. .. "'" er emıyetl uşkl!Atının bli· ı k J .., ~ 

muı.aıara. ederek cebr ucum. lara u""ramııılar fae d .. Alman ordu~u arşılayarak unu vcrın"'m"slnden cum botu, ma' ın tarayıcı ""mi '"' ı, 
1 

, ~ d " ' 0 
" • yUlı: bir k~ı int11nların mıı.t&kbel ileri geldi""' ı 1 t " " " •'' -

r a zaptetmek mecbur•Y~·n e. da RuRyada pek hırpaıanmı~tır. Hit· . . •• an 1Lf1 mış ır. saire kaybetmi=tir. 
dlr-ter. Oralarda yağan karların 3 ter, Nar:oıyon'un akibeline utrama-

1 
mahı het1abına faalıyetine devam ls.t~nbul. Vi_layt tı Ofiae karr:c mu !\tallngrRd'tJa \'azi;n•t clddl:vf'tl 

l'rıetr~yl bulduğu söyleniyor. Yıne 1 mak için elinden geleni yapmııııtır. edebilir. Irkımızın tftrlhlnde bugline kabıJı ve ıhtıya.cı karşılayacak ur. mııhafaza edlJormu' 
ltkrar edelim, Alman taarruz plfı- Tarihin, Hltler tarafından taklhe ka- kadar tesadüf edilmlyeıı bir zaruretle j verllme~int bildlrmi-stlr. Vl~ı. 2 ( A.A.) - Alman kuvvf'til°'rl 
Ilı Cüzel fakat ıcç kaldığı için ça. rar verilen yolun Napoly-on'un Mos· bh:e dUten cilıanşUmul vazifeyi •imdi Bu darlık yalnız Gaıata. Bcyott. St llnı:rrad'dıı. ılerlemektedlrll'r. Ru~ 
bUJc ba3arılması çok güç. kova ricalinden daha mc.,'um oldufu· ümit ve samlmilikle yapmağ'a çalış· lu ve İstanbul clhetlerinde hi8s~. m11tbuatı \'RZlyetin ciddiyeti elı\:ı mu. 

Iloğu Kafkasyada yeni bir Al. nu kaydetmesi de muhtemeldir. manuk için ortada hiçbir .sebep yok· dllmektcdir. hafazıı ettiğini yazmaktadır 
l'rı•n hart-.keti beklenebilir; bu bel.' Tıuırruz. !lafhut tur. Normal siya.<1~tin ve siyasi e.ki· Almanlar tarafından işgal edilen 
iti d G Bu harbin dördUncU senesine gel· delerin hududu a.şılmı!'ltır. Ralıls mev- y ~ni bir karar bir iki harikadda dil,nıan ku\-vetı .se. 
la . e Viladi Kafkas veya rozny 'mlş bulunuyoruz. Müdafaa safhası zuu olan sosyalir.m. komünizm \'eya zi1diğinden. Almanlar yeni bir hU· 

tikamcllndc olacaktır. Fakat bu. şimdi sona. ermiştir. Sahne son safha herhangi bir lzm df'ğll, müşterek ııda.1 (Ba.'ı ı wirle) cuma gccmeden buraları tıımamlyle 
~"da da Rus mukavemetinin ayni yani taarruz safhası için hazırdır. Ietı yerine getirmeğe. hcrkt'EC karşı bubat mıktar ve nlsbf!tıeri tızennde tt'mlzlf'mcyi kararlaştırmışlardır. 
,_cınpo tlc devam edeceği muhak. Mlltteflklcr \'e Mlh\•er şimdi yerlet"tlle &çıkça hareket etmektir. hiçbir değl'1klik )'apmamıştır. Yani Almanlar, Tuapt;e ııehrlnin mUda· 
~ak. b u nlsbetıer ~ 25, <Q 3:'i ve % 50 ola- fan çemberine nUfıı:ı.: etmeğe muvaf· 

Alma.o ordusu 2,5 aydRnbcrl baş Amer1·kadan te'sı·zıe rllK aynen kalmaktad!l'. fak olmuşlardır. Şidd!'tli çarpışmalar 
11<:a üç hedef ör.tinde bocalar gıbl. ı n. 391 sayılı kuarm 366 sayılı 1 d('\'tım etmektedir. 
~U hedefler de Sta.llngrad. Tuapse karardq yapmış oldu~·u deği~lkllklC'· Statınırad'da J•pılan Ah..an 
~ ' Grozny. Alman ordusunun ev. (B•tc l btride) M•ıt• günde bitlıfi halde ı:-imdl 33 . 3f ~n- rın a'18.8ları şunlardır: 1 taarruzu 
~~l~.i .büyük ve seri hareketleri' Uç gemi lr:dlrmektedirler. Bu son de bitirilerek sefere çıkıyor. Gemt-ı A. HUkQmet hissell'.rl her taraftıt Mosko,·a, 21 (A.A.l - Sovvet kı· 
lzıışunulürsc bu 2,5 aylık bocalama had de~ildlr. Kay:rerin, ucu §ehrln !erin deni~ indirilmesi on dört giln alını m<'rkezlerine teslim cdilinclye l tatarı. Atma.nların Stallngrıui fahri· 
~anda hayret uyandırıyor; fakst c!varında 14 kıwklı ikinci bir fab- tamamlanrnaıııı. on dört gün tecrU- kadar 9~2 mahsu!Unün satılma!'ıı ,.e ke.lar mtıhRllesiııde toplu bir halde 

rrtın birçok askeri sebepleri var. rikasını daha ~ezdik. Binlerce evli heleri vesaire de beş gün sUrUyor. müsaade.siz nakli Mill~ Korunma ka· ı yaptıkları iki hücumu pliııkUrtmU!7· 
Garibi şurası ki, bu 2,5 aylık 1 ve amele alacak bir Knyzer ~ hri Bir fabrikaya l:'irerken amele eki· nt~nunun muaddel 14 tinci! maddesine 1 ıerdir. Bu suretle Almanların yf'n'den 

~lamanın farkında olmayan ba. yapılıyor. Akşama kadar otomobil. bi detlşiyordıı. 0 beş bin işçi başla· ı milsten.lde~ menolunmuştur. taarruza başladıkları ilk hafta bit· 
ılı askeri münekkitler de var. Bun. le bu garp sahil şehrini V#". t'h·a- . B. Bır cıns mahsu!Un hUkQmet his· miş ve taarruz tekrar akim knlmış· 
ar, haklkt vaziyeti unutarak Al., rını gezdik. Bu da ormanlar ara. nnda çelik kaııklar olduğu hlllde 1.seslnin tamamının teslimi nihayet tır. 
tlıan ordusunu Kafka~' rdan sonra 

1 
ııır.da sayfiyelerle dolu çok güzel koşarllk atölyelerden çıktılar. Otomo: bulduğunda bu ne,·'in borçlandırılan C'co,ctler ü7erlnılen Alman ilerlem~I 

~l.aşarka indiriyorlar. Hatttı kısa ve zengin bir şehirdir. billerine ve bil)11k otobüslere htlcum 1 miktar üzerinden :;eri kalan satış ve Moskova, 21 (A.A.) - Cepheden 
d lldar, Moskovaya ve Lt.>n!~grada Ahmet Emlft YALMAN ettiler. Te7.gah baı;ında bekliyen ikin· ~akil tahditleri mahallince yapılacak 

a taarruıa geçiriyorlar. Blzım ha. . . . ılan Uzerlne kalkacaktır. • rtı . * cı ekip bır sanı~·e kaybetmeden ı~e lhtı·ka"" r a ka ... şı 
a, onların haritasına benıemıyor, b 1 ıi .A 1 1 r bl ta i k C. Herhangi bir cins m9hıııullerlne c 

1 

lltrgerimlzln ayakları da o kadar rferyork'dan telsizli' - Çam da,da ı. :e eni nkt ılçk kn :es a- nahiye veya. kaza mıntakalarr itiba· (Başı 1 ine~) c-• 
Çab k .. .. .. 

1 

rr. rr, ç<ı,,u e e r aynııe.ı yap- .1 dlı. -
lJ yurumuyor. ormanları arasından g~rrek ve ge. maktadır. ?'..aten on binlerce amele rı. e . &er bl·r· c:ıns ~ah.'!~IU ikameye• malları zindrlemt clder~Je geçir. 
il~ istilfı hareketi sonunda bir jniş nehlrlt"rl, mua7zam demir korril· rl ~ k d tm· "kA• Tıcaıet Vekılı sa!Ahıyetlı kılınmrıııtır mck fıy<ıtları yükseltmek maksa 

l)\"• ' • \'RT' ı .• ene qonuna 8 ar ye iŞ """'\" D a· 1 • . ' ·- . 
t Uda-f~ ve muhafaza mecburiye. lerden aşııırRk garp sahıllne r:eldıı.; bin amele daha getinneğe hazırlanı· . . ır nllh ye veya ~aza mUsta.h· dile propaganda yapmak. 
~ duyulur. B. Hitler stm nutkunda Hemen Kıı.yzer'ln grml tez~ahlarını yorlar. sı_ıı~rlnln heyet~ umu.mıyesı bır ne- Yasak olan bu fiillc.r işlendi#! 
llnu pek ıüzt"I anlatmış ve Alman 1 görmeğc gittik. Yollar, fabl'lkalarda ~ . vıden veya bUtlin nevılerdt>n borçlan- hııllt'rdc belediyeler 'Müdddumu 

l, için şüphesiz: en doğru yolu çiz ~ ba!lına giden işçi otomobilleri \'e d Yenı 8.ll'lt>le mektepte iki hafta dırrldıkları mah.sul miktarının % 75 milere ve sorgu hakimlerine so. 
l'rılıur. Almınya kazandıkların~ koca~sn otobüslerle dolu idi. MUdü· • n~n tiki aya kadar ders görüyorlar. şini temin ettikleri takdirde 0 nahiye ruldui:u takdirde ehlihibre sıfatı!~ 
hluh • k >ır enanede tylQ'.de on d6rt gemi \'e , k t kas u t . . afaıı;. edebilmeli ki harbe de- rlvct odıuıında önce fabrikanın uru· kı7..a'" k . .)a aza mm a 1 m !I ahsıllerı cevap vereceklerdir ~ • lt'bar n 1 ,.a oymuşlar, on bır tane ttsllm et 75 şinl t 11 ettikler· ah . , 
l edebilsin. B. Hitler artık Rus. luş tarihini, ilk gilniln4en 1 ~ etmi4ler. rnn sonunda. inşa ettikleri 70

• e!I. m 
1 

m S1Jlün 4 - Belediyeler etiket konul. 

Gazetecj erin dünkü 
toplar;h:ın ia 

(~! 1 i11Clde) Clt 

kı tc~cbbüslcri karşısında Basın 

Blrll~ı rcısı tar&fından Memurin 
kooperatifi vaziyetine sokulacak 
olan Bel-ıdlye kooperatifi ortakları 
arasına g&zetecilerln de alınması. , 
r.ın Vali ve Belediye Reisince 
kabul cd.ld!cı bıld:rllmfş fakat ı 
nıatbuat milnte.slpleri, bucünc ka. 
dar yaptıiı ışlerde hiç bir kar •ös 
tcrnıcmış 'c ak"ak i~i-,rt gazete 1 
sütunlarıııda münaka~alara )·ol ııç- 1 
mış bir miles8Cseye ortak clmak. ı 
tansa kendi aralaruıda bu ~ go. 
rt'cek bır yardım ~ardığtnın ku 
rulması teklif edilmiş ve bu tek
llf ittifakla kabul edilt'rek işi h". 
zırlam&k üzere bir heyet se~ilmlş. 
tir. 

Dünkü torılantıda ekmek mcsc. 
k6i d:: müıakere me\'zuu olmuş 

ve hükümetin memurlara verece
ği ucuz ekmek karnelerinden mat 
buat mensuplarının istifade ettiril. 
mesi hususur da ki teklif karşısında 
biilün ark;ıdaşlar şu nt'tlceyc var. 
mı~lardır: 

a- Biı: milletin terci.ımanıyız. 

Biz halkın dt'rtlerlni büyüklerim!. 
ze duyurmak, onları müdafaa et
mek vazifeslle mükellefiz. Binaen. 
aleyh biz de halktar.ız. H;ılk ara. 
ı;ında yer Hhrız. O halde halkın 

istlfıtde edemediği bir hııktan nasıl 
istifade ctmt'k yoluna gideriz. Bize 
ucuz ekm<>k karnesi veriniz, tek. 
lifindt' bulunmamız doğru ola. 
maz, yersizdir.• 

Bu teklif bütür. matbuat men. 
supları tarafından kabul edilerek 
böyle- bir t~~bbü~e dıhı geçilme
mesi karar altına alınmış \'e bu j 
toplantıya da nihayet verilml§tır. 

e:: ?.=:= -= : =a : 

Harp masrafları 

A merlka meclisi en afır \'CrJ;i

ler l.ft)ihaııını kahul ettı. Bu 

ıııene Amerikalrlıı.rın \"t'rdlklerl Hrt;• 

A'~"' ııenenJnkinln üı: mı..tldlr. in· 
~iltere maliyi' nanrı da, parliımen· 

toya bir mil)ar lnıı;lfü lirahh yl'ııi 

hlr hllrJI hiUçe"i tek llfinıl<:' huluoıhı. 
1\luharlp de\ Jetlerin harp masraf

ları. akıllııra durınınluk \ere<'ek hlr 
clrrl'<'P,\"I hulmıı~ttır. Bu~ii.nkü har· 
hin mr>dı-rn ~ıtrtlıırı hu nı:ı..,ranarı 

711.ruri kılın:tktadır. 

nınhln ka,.anılmA•ına l\mU nla
""k ha<:h"a '!artlRnn !'n h&,mıh 
rna .. rıtnarıt dayanma kııdrettnln ~,.ı. 
ıHtl lrıkı\r P.<lilf'me7.. Bu ltlhıır1A. 

'flh' erin llrlr.rl ıııayılıın Almanya nr. 
tna7lıll' clemokrasller kef~tne b7P 
n~ l!'""i" iil('i!ık' k11n:t'tll'r atmı' olıın 
"9nerikaıı1.11 ('Rra dırnımlannı ~n7· 
~ 'ı Yrnnde nlur. 

.4r. ",,. ı 'llY<' nanrı Alman~1'· 
nın mllli lra·lını 11 O ili' 115 milyar 
mark arMllHh• takıllr l'tnıekt~ir. 

Rıı 1 !.~ rnil,\arılan 5:"i nıll.'ıırı dllfru. 
elan ılol!:nıya a.,J;r,rf lhtl~·aı.;lıtra ~ar. 
foclilmrklt'rllr. Geri kRlanr dıo\let 

mııklnf''llnln mııhtt'lif ç&rklannı ı,. 

lı-tmrJ'tc> ''Drl'nıııktarlır. lf:!ıklkf ı\l· 

man l'ltllı•all artmamı~ ol•a hflf• 
A' ıı•tıır.va. Çt'ko .. ıo, Akya. l'olonye 
ı-lhl llhılk ,.e l'!r:aller ~lmanyanın 
~ınal 'l'rlmlnl harı.,. hfr 'IUTette art
lırııııshr. Hıı hrs11ba ~öre Almanv:ı 
~·ıll•k ''lltiılatının ·' ·iinle t-lli kadarı 

nı h&r]l ldn qrfetmE'ktt-ciir. 

A ı ·erlkırnın ııılliıhlanına•t an<~I< 

ikl .' ıldanhnl h:tklki hlr hız: alını'· 
tır. Anıf'rlka <0Uıııhurrei-.i, SO htvl · 

ran 19f:? ılf! kapanan mali yıl için 
•'kert nıa .. ranarı :!6 ıntlyar dnl:>r 
l'lıırak t~hit rtmhtl. l!lll in 'IOn 
altı a~·ıncla 9 mil,\ ar ılolar o1aa h:up 
nıa.,rafları 19t2 ~ılının ilk altı •.'·1n
da 17 mll,\·Ar llolarR çıkmı~tır. Bu 
hr.,ııııla avrlll ortlllanıa olarak 3 mlJ. 

J ıır ılnlar :.arfl.'•lilınl~tir. Bo«fin t-.ı• 

Aml'rikanııı ·~·lık hıırp muranarı 

orhll\ma olarak altı m!lyar dolan 
l'l'('mf'ktl'dir. 

Ru rakkıtmlııra ıtörc harp utrnfta 
y:\lnı7. Amerika. Alnııınyanın aynı 

nıak!18tla har«aclrjtı par;ının Uç mfııı. 

llni "arfeıll~·nr demektir. 

rRadvo, 
auGttsgt} PROG-'All 

.;; \S.fılt 
i 30 Progrnm ve saat ayarı. 

i,32 VUcudumuzu çalı,tıralım. 

i,40 Ajans h:ıbtrlerl, i.55 Karı· 
şık program (Pi.) 

' .u: 
1 :?.::o Program \'e saat ayan, 

12.33 Uvf'rturler r Pi.) 12.45 A· 
jans haberlf'rı, 13.00 Fasıl heyeti. 

.~ C' \ ~ 

18.00 Program ve saat ayarı, 
18.03 Mızraplı sazlardan saz 
eserleri, 18.:?0 Semai, şarkı " 
tlirkU'er. 19.00 Konuşma, 19.15 
Keman soloları (Pl.) 19.30 Saat 
ayarı ve ajans haberleri. 19.45 
Serbest 10 dakika, 19.55 Şarkı 
ve tUrkUler. 20.ll'.i R dyo Gaze· 
tesl. 20.45 Rondo'lar (Pi.), 21.00 
Konuşma, 21.15 MUztk sohbetleri, 
21 15 Radyo senfoni orkestra.at, 
22.30 Saftt ayarı, ajans haherlerl 
\'e borsalar, Z:? t5 Yarınki proı· 
rıım \'e kapıtnış. 

SES.-
Siııt'masmda 

Du gece silat: 21 de 
Sinema fıleminin tarınmrş 

büyiik Sıınntkltrı: 

KAY FRASCIS 
ile güzel sanatkar 

MİLDRED COLES'ln 
Tam bir ahenkle yarattıkları 
meraklı bir a~k ve ihtiras 

romanı: 

KADIN ENT~ iKALARI 
FElTAN BiR KADIN 

B"~TA~ 
ÇAPKl!'i 
nihayet 

CJK,\N KIZ 
zr,?\GISLF.R ve 

YUK:SKK. TEMİZ 
BİR AŞK 

Ayrıca: Waıt Dlsney'in renkli 
Mikl maus'u ile entcre:ıan 

bir jurnal 
S E S: Beyoglunda Şehir Ti. 
yatrosunun t'"kl kc.medl k1$.. 

mındadır Telefon: 49389 

d':ın Urallarda da Slberyada da fotoı;-rartar Uzt'rlnd"n takip etlik gemi ıııo ta.n olacakt r Bu tersa yüzdeler harıcınde kalan kısmını ke· ması mecburiyetinde azami itina 
~ğü~eçeklerlnl biliyor. Almanya Gerek fııbrikanın ve tezph!Arın ku· 1 !erin Jıahibi o~n Kayu'.r ·evvelce I';;; 7.a mahalline"' yspılacak ilAn llzerlne Pdet'eklerdlr Fiyat kontı-olunun 
il\ ~u ~phesinde lktrcl k131, artık nılu!IU, gerekse vapurlann :rapılıfl • yapmı.., değildir. Kcındiai madencidir ııatmak \'e nakletmek hakkını haiz sıklet merkezi ~adeyağ, zeytinyağ, 
u~rlafaa haıırlıklarllc geçirecek- görUlmeml~ bir surat rekflrt.ıdur. Her haT'ptC'n sonra. gemi yapmajta ba~I&~ olacaklardı~. 

1 

peynir, Zt'ytin, patates, ffif!rclmck 
tu. Onun harp davasına göre doğ. _,ey yıldırım harbi h·7.ı ile yapdmış· I mı'ltır. lnfaata. memur Aınıral 168 E. Belcdıy~Je.rin mahalll ekmeklık gibi zaruri gıda maddelcrile odun, 

su da hudut'. tır. lPU ştıbııtındıt nehir kenarında günde bir gemi yapıldıtını abylediğl i~tiyaçJarı !çın yapacakta~~ alımlara kömür, sabun. kaput bezi, pafüka, 
bir bataklık görUyorıunu~ Mart ba· zaman Kayzer tam lll'k11en 81inde ya. aıt olan 388 sayılı karar hukmU yeni basma ve şaire gibi zaruri ihtiyaç 
ftnda işe başlıyorlar. nehrı tarıyo.rl~r, panm ve iııtediğim kadar itc.;I verir· kar,arda da mahfuz tutulm~tur. maddeleri üzerinde olacaktır. Lüks 

Londradan 
Ruslar ve Hess 

lteı (Başı 1 lac.ide> <-> 
1 ll'ıctl~rln!ıı, Rusyanın maruz bu. 
ı1111dıığu tazylkı hafifletecek bir 
~1<rrj ııaşıriına hareketi yapma
ıu~arı dolayısne Sovyetlerde hu
\tl &ekn sukutuhayalln ve tas. 

11~. clınemezllğin yeni bir aldmetl 
; tı:lakkl edllebnir. . 

1\ 1.rncs gazetesi, eğer lngillz -
la.llıcrlkan ordul.uı mütt<'fiklerl o
it 11 Sovyetıerle ayni safta Avrupa 
trı~rıuıında faal bir mücadeleye gir. 
mı§ olsalar idi, Hess'dcn bahsedll-
;,._ oidutunu soylemektedlr. 

bataklığı kurutuyor, karanın ıçıne seniz, her gün bir gemi indiririm, de· F · 366 ı;ayıh karar mucıbiı-ıce hU· mRddcler iizeritıde lüzumsuz za. 
doğru ı;cmileri ikmal edecek derin mi~ ve böylece i~i inada bindirmiş. kilmete tc.ııllm edllmesl mecb~'.rt olan man l\aybedilmlyccektir. 
ve uzun bir kol, blr tamamlama ha· Bir miiddet önt'e Roo.qevelt fabrl- hububatı, tayin olunan muddetı~r 
vuzu -:ıçıyor, yirmi martta infaat& k . t ttiı.ı zaman 20 SOO zarfında teslim etmlyen mUstahsılın 

asını zıyare e 1> • • bil() ·· u 
başlıyorlar. Yirmi beş nisanda kızak- tonluk bir ıemlyl kızağa koymu~, on mu_m. hububatı el koyma hukm • 
lar kuruluyor. MAyısta bu ifler bit· .. R it do··nu .. •- ,.._.inin ne tAbıdır. Bu !luretıe el konan huba· gun sonra OO!l(!Ve .,..., ,,...... batı u t 
mi.,ttr. Yirmi sekiz haziranda dört . d. . . d hn•• bu\unmu• m s alı~il ıne&kOr müddetlerin m ırm• merıı.sımın e ..... r r . 
bir ay ııonra yedi gemi kızağa konu· Bu gemiyi on dört buc;uk gönde tes· hıtamından lt~bıı.ren 15 giln içinde 
Iııyor. Bir ay eonra. da on bir gemi 

1
, tm• B b. k d ı.·ı bir sU alım merke:ı:lerıne gellrme:e ve 36~ 
ım e ı~. u ır re or e6ı, • 

kıZ&ktadır. 29 ey16lde ilk emi deni- t b" ized ~avılı kararın 1. el maddesinde ya:ı:ı· ra , ır muc ır. · . 
-z.e indiriliyor. Bu kadar it sekiz ayda . lı değer fıyatltlr mukabilinde teslim 
başarılmıştır. Bundan sonra on bir Yarm bır gemi indirme töreni etmeğe me-:burdur. Bu mecburiyet 
kızak biran bo(! kalmıyor, on altı var. Bizi de davet eltiler. Sonra diğer hl!kmünü de yetine getirmiyenler hak 
birinclteşrindc seksen dördUncU gemi Kayzer tersanelerini de gezeceğiz. kında Milli Korunma kanunu muci· 
denize i.Jldiriliyor. llk ıe1ni aekaen Ya)çuı, &aer, Sert.el, l'alman bınc:e takibat ya.pılacaktır. 

Papan, Ankaraya gitti 
İ:;lanbul, 21 (N. p, D.) - AL 

man büyük elçisi B . Von Papen 
b11glin Tarabyadalıt i yazlık ikamet. 
giıhını tcrkederck ek!'lpresle An. 
k;ıraya hıırekel ctmi,,tir. 

Şi"i hükQ r eU istifa et' i 
Londra, 21 (A.A.) - Şlli hüku

metinin istifa ettl!l ötrenllmekte. 
dir. 

TOrkçe Neşriyat 
8. 8. C. . lngiltere radyosu günde dört Türkçe 
neşriyat yapmaktadır ve saat i art ile dalga 
uzunluklan şunlar<llr: 

S A il T 

08.l .5 ten 08.30 a kadar 
12.30 dan .12.45 e kadar 
15.J .5 den 1.5,30 a kadar 
J 9.4.5 d~n 20.00 e kai'lr 

Da/glJ Uzunluğu 

Metre: 
40.98 ve 42.ll 
19.60 
J9.6(J 
3 1.32 ve 24.92 



-

VAT AS 

M©ıhkemeleırde 1 

Hoppa kızın sevgisi 
nıL:r yaptırmış 1 

Kız J n rand:vusuna Ş!k giftnek 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

için hırs: zl ı k etmiş 1 

Nevra(ji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhaJ kese : 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

'iÇ • ,· .~ ..... .,,··: •• ••• '~.l'+ 

Dfin ıeklz!ncl asliye cezanın ö- - Yalan bakım efendi oğ!um; 
ıünde adeta bir mahalle halkı bL yalan .. Benim hıç bir zaman hatı
.-ikmi~U .• Hepsi blrb rlne dert ya. rım1 hcş ctmeğı dtişünmez. Eline 
narnk orada b:.ılu uşlarının hikıi- geçeni içkiye verir, g<.'çmeylnce 
ye.;!nl anlatıyorlardı. de benden ister. Bu ihtiyar halim. 
Aralarına karışarak hikayeleri. de beni de döver 

ne kulak kabarttım; ihtiyar bir Diye ağlamata başladı. 
Rum kedını. yine kendisi gibi yaş. Bundan sonra K.adıköyünde o. 
lı iki kadına şurJarı ı.:öylüyordq: turan Ester, Anastasya. Ar.na. A-

- Bizim eve de geldi yüzsliı... leko ve vasll adındaki şlkfiyelçiler 
dedi, senin evlat askerdedir. ben ciınlendl. Bunların hcps1 ayni şeyi 
onun çavuşuyum .. Yakında yanına söylüyorlardı: 
gideceğim, slzder parıı. cama,ır is . «- Oğlunuzun yanından gellyo-
tlyor. veriniz. götüreyim! rum. Onun çavuşuyum .. Ne ema. 

Ne bllelım, mcre .. Biz de l~te- net verirsen-iz götUrürüm •• 
d iklerini verdik, aldı .. götü~dü .. Oğ Bu suretle, beş altı yerden ki.il. 
lumuza sorduk, ne boyle bır adam llyeUI mik tarda para ve eşya kC
göndermiş, ne de yenadığımrz eş. pardtktan sonra kaçan ve sıkı bir 
yaları almış.. arama neticesi yakayı ele veren 

Kadınlardan b!r d•ğeri de ayni Adnan adı:-dakl bu azılı dolandırı
şlktıyettc, diğer bir ba~kası da yine cı. nihayet hakime karşı şu itiraf. 
ayni iddiada bulundular. ta bulundu . 

Duruşmaya maznun ~ıfatlle ge- «- Hoppa bir kız sevd.im bay 
tirlk'l'ı sahte çavuş favori saçlı, in- hAkim; benim şık olmadığımı sôy. 
ce kaytan bıyıklı, hllekAr bakışlı Jüyordu. Kendisi her ran~vuyıı. 
bir dellkanlı idi.. başka c181se ile geliyordu; ben de 

Hakimin anlat bako.hm demesi bir elbise tedarik etmek lçln bu 
üzerine şu ifadeyi verdi: çareye bas-vurdum; derken öteki 

- lr.knr etmem bny hakim, ben randevularda da bunu yaptım .. 
'ı>u suçu işledim; lakin bir anam Neticede yakalandım; yakalandım 
rar ki hastadır; ve artık ölecek. ama, kızı da mat ettim ya! .. 11 

lr; onu son deminde biraz Eğlen. B undan sor.~a mahkeme dolan
llrmek. hatırını hoş etmek için bu dırıcı Adnanın her suçunu ayr1 ay. 
ıileyc başvurdum. rı cezalandırarak 5 ay on beş gün 

Deyince. seyirciler arasından ak hapse mahkQm edilmesine kıırar 
saçlı bir kadın titreyerek ayağa verdi. 
kalktı: ŞAHiT 

Katil mi, mağdur mu 

Kasım-asadaki feci 
cinayetin faili kim? 

lranlı Ali Rıza, Salih Kaptanı 
ben öldürmedim, diyor 

BULMACA 

( 

ı---r--t--t--t--+-+~ 
l 
, ı---r--t--t--

Soldan sağa: ı - Imalr; Tersi: 
tekmil ve katıksız C mBdenler hak 
kında kullar.ılır). 2 - Güzel san. 
atlardan: Bir nota. 3 - Şahsi; 

Saylav. 4 - Erler: Müsabaka. 5 -
Beceriksiz ve savruk . 6 - Yapıl. 

masında dint ma hzur olmıyan; A
rabistanda bir kasaba. 7 - Ter.si: 
musibet; Tersi: sarp. 8 - Kasaba. 
larımızdan birinin halkından: Çok 
fyi. 9 - Tersi: vllı\yet; Darılma; 
Tersi: beyan edatı 10 - lniltl; 
Dubalı vinç. 11 - Tersi: yama; 
Tagaddi 

Yukarıdan a§ağıya: 1 - Açık 

arttırma yeri; İnce kalbur. 2 -

Ter.5i: ses; Maliye. 3 - Şom. 4 -

Bazı kuşların sorgucu: Stallnin 5<'

lefi. 5 - Kedinin kuynığu; Hed<!

fi bulu§. 6 - Zamanın ktsımların. 

dan: Tersi: cemi t'datı; B tr nevi 

kumaş. 7 - Teslimlyttt; Tersi: kı

mıldamıyan. 8 - Dokunma; Stfat 

eki. 9 - Tahta ve mU\'!lkıcat yı... 

pı. 10 - 1siAmın şartlarından: 

Tersi: k imyevi boya. 11 - Sada; 
Paı-• yardımı 

W AL L t 

Soldan sağa: 1 - Edlam (ma. 
fıic); Fener. ~ - Naglukos (sokul. 
gan); Ya. 3 - Anzarot. 4 - Ema. 
d l (idame); Aya. 5 - Ay; (Ç) o. 
ban. 6 - Na; Dam; D"ma. 7 -
Eza; Ham. R - Vız; A ni: .\y. 9 -
LEC; La. 10 - Ica~ra (arabac:) 
11 - Beka; A t: Fak. 

Yukarıdan aşajıya: 1 - E n alA 
nevi. 2 - Dan; Yazı. 3 - tıze 

l kl eOn evvel gece yarısı Kaııım denblre kafamın arkasına çok sert (ezgi); Azlık . 4 - A!~m&d. 5 _ 
paşada kanlı bir cinayet lılenml~. blr§Cy vuruldu, ser.dcledim, b ir de Murabanacı. 6 _ K odaman; ca. 
bir adam muhtelif yerleriı:den b ı 9aktım ltlr sürü a~m itana vuru. 7 - F&Un; MilAl. 8 _ Es: Ab. 9 _ 
çak'anarak öıt.ürülm~tür. yor: ben de cnlara vurdum; bu a.

1 
Galata; Af. 16 - ~; Yara. ıı _ 

Bu cinayetin faili ~anılan A.I rada beni zly;,ıdeslle değdüler, ben Ramazan ; Ak. 
Rıza adında İranlı bir adam Ad. de polis diye üç kere bağırdım. 
Hyeye meşhuden get.rıJmlş ve dün polisler geldi, bizi karakola götür
birinci ağırcezada duruşmasına düler, ltaşka şeyden haberim yok . 
başlanmııtır. Ba!iının muhtelif yer. tur.ıı dedi. 
!erinde yara ve bere izleri görti-

1 
HAklm. dosya iç nde bulunan 

nen bu adam, Salih kaptan adında çakı ı gö t k d 
birisini dldUrınckten zan altında. 1 Y s erere sor 11: 

d - Peki bu çakı senin değil mi? 
ır. 

Tahkikata nazaran: Ali Rıza. Ka- - Hayır, benim değil. Çok sar. 
sımpa!jBda bir arkadaşı ile içtik ten hoştum: o sırada elııne sıkıştır. 
sonra Beyoğlunda bir gazinoda S•- mış olacaklar.. O adamların h iç 
llhin bulunduğu masanın arkasına birini tanımıyorum 
geçerek içmiş, ve orada bir suba. Cevabını verdi. 
yın yanında bulunan kadına sataş- Ölen Salıhln cebınde 805 lira bu. 
mışsa da, Salıh tarafından kurta.. lunmuştur. Salihl::ı arkada,ıarı şa. 
rılmıştır. bit stfatııc dinlenmiş, bunlar Ali 

Bundan alınan All Rıza S•llhi Rızanın bıçakla Salih! karnından 
ve arkadaşlarını gazinodan çıktık. yaraladığırı ve bu surcUe ölümü. 
tan sonra takip ederek Kasımpa. ne sebep clduğunu söylemişlerdir. 
şaya kadar birlikte gitmişler, ve Muhakeme, diğer şahitlerin cel. 
orada, Ali Rızanın evi cl\•arında bi için başka güne bırakılmıştır. 

1 
Iıtanbul Beledlyesı 

~ERiR 

' l 'l' ATaOLAaJ 
W AKŞA.K 
Saat 20,31) da 

D R A M KISMI 

KIŞ MASALI 

Yazan: W. Shakespeare 

Türkç~i: Mefharet Ersin 

~O ME DI KISMI 
YALANCt 

Yazan: Carlo Goldonı 

TürkçMi: S. l.loray 
Qurı:utesı ve pazar cilaJen 

15,30 da maUıae 
Her ı:arşamlıa ııu.t a de 

çocu~ tlyatroııu 

kavgaya tutuşarak birbirine sal- - - ---- ------ - - - ------ -------
drrmışlardır. Bu a rada :ı:lyadcsfle 
sarhoş b ulunan Ali Rrza elindeki 
çakıyı hasmınm karnına batırarak 

yaralamış, yaralı, b ir m üddet son. 
r a ölmüştür. 

Vak 'aya yetişen zabıta m emur
ları Ali Rızayı yakalayarak Adli. 
yeye vermişlerdir. 

Dün b irinci ağırcezad& ifad esi a. 
lınan Ali Rıza bAdiseyi şöyle an
latmaktactır: 

•- İsmet adındaki arkadaşımla 
Kasımpaşada biraz içtikten sor.ra 
birlikte Bcycğluna çıktım. Viyana 
birahanesinde de biraz içtik; iyice 
sarhoş oldum; İsmet yanımdan ay. 
rıldı, ben de evime dotru yollan. 
dım. Tam evimin civarında birk aç 
gölge gördüm. B u tanım.adıtım ki. 
fillerin yanlarından geçerken bir-

BORSA 
21 BiRiSCİTEŞltİN 1942 

1 Sterlin 5,20 
100 Dolar 132,20 
ı 00 İsviçre frangı 36, 70 
100 Pczeta 13,84 
100 lsveç kronu 38,80 

ESHAlU Ye 'i'ABVILAT 
Sıvas • Erzurum 2 • 7 19,90 

~Kimyevi Madde Satışı 

"IPEKİŞ 
'' Şirketi Umum Müdür:üğüaden: 

Bursa fabrikamızda bulunmakta olup, cins ve miktarları aşağıda 
göst.f!rUen klmye\1 maddeler pazarlıkla satılığa çıkanlacaktır. Ta
liplerin 27 Teşrinievvel 1942 tarihine kadar Iııtanbul'd& Yenlpostane 
caddesi 47 numarada şirketlmız umum mlldllr!Uğüne müracaatları 
flAn olunur. 

CinııJ 

1) Cıı.m kaymağı 
2) 1'utya kloruru 
3) > > Krista1 
4) Hematain 
1)) ~lbhotz hulAsası 
'il l Sul!ohornsteff 
7 ı B!auholz hullsası 
8) Katechu 
9) Natriumnlttit 

10) Formol 
11) Natriumb lcarbonat 

fiktarı Kt 

5278 
1828 
145 

2 
100 
81 
2.5 
28 

127 
418 

99 

&alılW ~·e ~rJ;rat )flllilril: .üMM :r.aıa YALXA..~ 

Vata. li .. rQıd 'nrk J.td. ŞU. v.a.ua JıbM.e•11 

Devlet Denizyolları ilanları 
KARADENiZ POST ASI 

22110/ 942 P.•rşembe gflnkti Karadeniz yolu poı;tası yapıl:nıyacaktır. 
26110/ 942 pazartesi gllnkU postayı yapacak (Tarı) vapuru perşembe ve 
pazartesi postalarını tevhlden yapaca~ındıın i!Aveten gıdtşte Ayancık, 

ve Gorele'ye, donU~te Arha.\•I, Paur, Of, Akça.abad, Gbrele ve Gerze'ye 
uğrayacaktır. ( 729) 

HEISAPLARI 
2 lklnciteşrln 

Ke,ldeslne ayrılan 
ikramiyeler: 

1 adet 1000 liralık 
l > 500 > 
2 > 259 > 

14 > 100 > 
10 > 50 > 
4.0 > 25 > 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı 
Bolu Nafıa rv1üdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Göynük • Nallıhan yolıında yapılacak 
Çi lcr ve Uzundere betonarme köprfi!erile 10 adet betonarme menfez 
inşaatı. Keşif ~deli 100147 lira 30 kuruştur. 

2 - Bu işe alt şartnameler ve e\•rak şunlardı"" 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 

C - Bayındırlık işleri genel şartnameıl, 

D - KöprU ve menfezlere dair fenni ve hususi şa.rtname. 
E - Kci\llf hu!Q.8881, .sl!sllei fiyat,mesahat cetve!lerl. 
F - Şose ve köprüler fenni şartnemesi. 

Lstcyenler bu şartnameleri ve evrakı Bolu Nafıa Müdtir!Uğtinde göre 
bilirler. 

3 - Eksiltme 4/11/0{2 tarihinin çarşamba gllnll $sat 16 da Boluda 
hUkQınet konağ:nda Nafıa MlldUrlUğü odasında. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 6258 lira muvakkat temi

nat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstcrmeSi il· 
zımdır. 

1 - Ticaret Odasında kayıtlı bulunduA'tJna dair vesika, 
2 - Iıı~klller eksiltmeden en az Uç gün evvel vlla.yetten alınmı~ 

ehliyet vesikasının teklif mektuplarına koyacaklardır. 
6 - Teklif melttupları yııkarda ilı;Uncn maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Bolu Na!ıa MUdUrltiğU dairesine getirilerek eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde ''erilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet üçUncil maddede yazılı saate kadar gel
mif olması ve dış zarfın mllhUr mumu ile iyice kapatılmış olması l!-
zımdır. PGStada olacak gecikmeler kabul edilmez. (56{} 

Denizcilere ilan 
· Münaka:a Veka!eti Devlet Limanları 

İş1etme Umum Müdürlüğü~:Ien : 
20 Eyldl 9U gün ve 87 No. lu ll!nla bildirildiği veçhUc eski yerine 

bırı>.kılan Doğanııs'an feneri .Ş3 ntandıra.sı denizlerin .şiddetinden kopmuş
tur. Şamandıra tekrar yerine konacaktır. Konduğu ayrıca lldn cdllmiye-
c~t~ (7~) 

-

FAR 

HASAN FARE ZEHIRI 
Fmdık fa re .. ı, !ô'ıçan. Tarla rare!ll \"t' büttin rare ne\ilerinı ôldtırttr. 

Bir parçıı ~·atlı ekml'k ' eya pac,tırnıa ü7erlne liürüliip de farelerla 
bulunıhığu yere bırakıh r<ıa bu mükemmel gıdayı e\'e <ıe,·e yiyen faa 
relf'r derhal ölürler. Kllçük fındık farf'lerı için fıı. re buğday zehirlerin· 
den <ıerpmelldJr. Bufdayın lı.u tu!lu 20 "~.ıeun 50 kuru~tur. Biiy'iik lfatı9D 
73 kuro,tur. lla11an depo<ıu \"e şubeleri. 

~~~!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~~~~ 

Dikkat 
1 kinci i 1 An 
5/ 10 /942 

lstanbul Ticaret ve Senayi 
Odasından: 

Blla••• fa brllrat6rler we ıaaarı 111le11eıe ıı· 
bipleri Ue kaza ber aıwl blJllı wı dtllı lmalitl• 
lttfıaı edealerla nazarı dllılratlae : 

Odamıza kayıtlı ve kayıtsız fabrıkntôrler ve ııanayi mUcssese ıı~· 
hlpleri ile keza her nevi imaıa.tıa .ştıgal eden o.tölyıe sahipleri ua.n ta· 
rihlnden itibaren eıı geç bir ay zarfr:ıda odamız sanayi şubesi mUdtir.U· 
ğUne şlfahen mUracaatıa tevzi edHmcl<te olan sanayi siciline ait bede~ı7 
matbu beyannamelerden alarak ıkmal ile sanayı şube.<;i mUdUrJUg-üne 
lmz.a mukabilinde iade etmeleri ehem:nıyetle rica olunur. 

)Hiddeti zarfında veya mUracaat etmekten lslinkfıf edenler ticaret 
ve sanayi odaları kanununun madde! mahsusuna tevfikan tecziye edı· 
lecekl~dir. 

NOT: Odaya kayıtl1lar slcıl vesikalarını kayıtsızlar ise ünva.n tez· 
kerelerlni hini müracaatıerinde birlikte getirmeleri l~zımdır. (320) 

Türk Basın Biı liği ve Ortakları' 

Resmi lıanıarı 
KOLLEKTIF ŞiRKETiNDEN : 

Istanbul l!iclll! ticaret dairesinin 28733 sicil numaraııında mıı· 
kayyet ve ut.a.nbulun bUtlln yevmt go.utclcrlnln hissedar olduğU 
Şirketimizin mukave:esinin 6 ncl maddesinde şirketimizin mevzuu 
lşt!gall: 

Resmi daire ,·eya o hUk UmdekJ dairelerin ' e miics~lerla ti· 
cari mahiyette olmayan ilanların ın gazete 'e mf'('mualarda ,·esair 
ll&o yapılan yel'ler de neşri için kabııl ,.e neş.ir , a,. ı talarına !le\'kedlp 
neşrine ta,·a.~ııuUur. 

Bu itibarla RESMI DAIRELER, bütün gazetelerde ve mecmua· 
!arda. neşrini istedikleri iliinlarmı bundan böyle: 

'ı İstanbul Ankara caddesi No:80debulunan 

ı Türk Basın Bir~iği ve ortakları 
Resmi llAnHar ş;rketi 
ne gönderilmeaini ve i!Anların günU gUnUne neşrini temin ettiğimizi 

il!n eyleriz. 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 
Şubemizde kayıtlı Yedek Ölçme teğmeni İsmail oflu M. MithRt 

Erdem 50742 acele §ubeyc müracaatı, gelmedlğı takdirde hakkında 
1076 sayılı kanunun madde! mahsusu hükmünce ceza tatbik edile
cefl. (1471 - 695) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKAS 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Uru 

Şube ve ajanıı adedi: 265 

Zi:rat ve ticari her nevlbanka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Zirsa t Bankasında kumbaralı ve ihba.rınz t asarruf hesaplarında 
en az 50 lira.sı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
da.ki ptt.na göre iluamtye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,0IO lli'abJı: 4,000 lira ı 00 adet 
4 ,. 608 ,. 2,000 ,. 

:SO Uralık 5,000 litS 

4 » 260 ,. 1,000 ,. l~ ,. 40 ,. 4,800 ,. 

40 ,. 100 • 4,MO ,. 160 ,. 20 ,. 3,200 ,. 

DIKKA T : Hesapla.rındatcl paralar bir sene içinde 50 aradan af&· 

1 ğı dUşmıyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.siie verilecektir· 
Kuralar senede 4 defa, l t mart, 11 haziran; 11 eyltll, 

11 Birinclklnunda çekllecektlr. 


