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BugUn 2 ncl sayfamızda 

MİLLİ ŞEF İNÖNÜ 
Dün akşam Radgoevindeki 
konseri şereflendirdiler ,. ~ 

Buğday ithal ediyo.ruz. 
' 

Mısırda bir;:;ı Nakil için 70 bin tonluk 
flrtma mı sekiz vapur kiralandı 

1 
!Cepheye her iki 
\taraf kuvvetle 

kopacak? Ticaret Vekili, dün, lngiliz 
Sefiri şeref ine zigaf et verdi 

1'11111 Şertmhı: r~n rtın Milnakallt VeQ<Atetlnt tıefrinertnde Vekilden ltahat a.hyorlar 

1' .\nkara, 22 (Vatan) - Su akşam 1 Jardır. Kon.sert ReislcQmhur Cmıet Ankara Kalesi ısmtnde bir eentonisi 
bldyo senfoni orkcstra.şı tarafından lnönQ ve refikaları şererıendlrmişler 1 çalınmış ve bUyUk bir muvaffaklyet 
~r konser \"erilmiş, Mıı.tbuat Umum ve bu konserde Başvekilimiz ve refi· kazanmıştır. Konserden sonra Reısl· 

UdUru Setım Serper ııe Radyo evi J<atarlle blltlln Vekiller de hazır bu· cQmhurumuz Necil K4zım Ak.ses'! 
llıUduru Vedad Nedim Tör misafir· ıunmuşla.rdır. tebrik ederek iltıfatta bUlunmuşıar-
le11nı bUyük bir nezaketle ağırlamış· Konserde Necil KA.zım Aksea'in dır. 

Amerikadan ~-............... Telsizle 

250 tersanede 3250 
harfı.gemisi yapılıyor 
s antransisko'ya giderken, bir ,-

de Kallforntya kör.fczındekl 
rıı .. 
d Uhırn blr deniz üssünü ve bura. 

11:kı dc\•let tersanesini gezdık. De. 
&a'I. Subayları blzl dcntzcllere has 
, l'lllnıt nezak<.'tle kar§ıladılar. Ba
k Ullarımızı istasyondan otomobile 
il ~tdltc:rı taşı~ılar. Bu Us ve tersa. 
• e labtat ıtıb:ırlle bızlm Halici bl. 
•a, ı 
kı: aııdırıyordu. Deniz subay arı 
,.. lıbündc bize öğle yemcCI ıkram 
-~ 1 Ilı er. Trcnd·e yemek yemiş o • 

Yazan· 

+ 
+ 

uza.1ı,arkta vaziyeti &ikterlr harita 

il\ aınıza rağmen bu nazik ınsanları 
cı 'l'llnun etmek ıçın sofraya otur-
11\lık. Bütün subay klUplcrınde re. 
ö ~klcr çok r.efisttr, burada da 
k~ c idi. Klüp binası da Şlkagoda. 
arıil1bl güzel. g .niş ve dentz ve ter-

t k;:~e:~:ı~d~~nra tersane ve fab. PASI Fi KTE ÇARPIŞMALAR 
" ahırı gezdık. Yaı:ımıza matbuat 
et' 

il 'Yaretç!lerlc ~ masa memur. ec. 

1 
k 

!ı'"bi dili bilir iki subay vermişlerdi. 1• A m e r 
1
• k a n 

11~ tersanede de seri usul ılc çalı-
ı)'ordu. 

1 
getiriyor 

Balll aalaıws 
1 ullerlerı oepla•r• 
1 une1t:tror 

Ankara. 22 (Raryo Gazetesi) -ı 
Libya cephesınde sıcakların azaldığı 

bildirilmektedir. Her iki tarafın or· 
dularını takviye için faaliyette bu· 
:unması havaların bu bölgede hare· 
ka.ta m~a!t olacağını göstermekte· 
d;r. Almanlar Libyada Rommel or
dusunu takvıye ıçln son gilnlerde Mat. 
laya kar41 hava akınlarını arttırmış· 
!ardır. Dığer taraftan lngılız ve A· 

merikalılar da mUhim miktarda harp 
malzemesını Libya cephesıne getır· 

mektedırler. Hat.tl lngıllzler hallakan 
lnglliz askerlerını bu cepheye ıönde· 
riyorlar. ı 

Söylendiğtne göre lnglllzler Vl~I 

(Devama Sa. 1, SL & de) //// 

Yurdun muhtelif 
yerleriade 

yer sarsınbsı 

Bu zelzele hiçbir 
zarar verm :di 

Ankara. 22 CA.A.J - Aldığımız 

haberler. dun saat 20 ile 23 ara. 
sında Erzincan. Erzurum, Paşada. 
ğr, Kütahyada ve saat ıı.ıo ile 
11,40 arasında 1zmirde zararsız ge, 
çen yer sarsıntıları oldutu bı!d lrll. 

mektedır . 

Bu sabah ta saat 3.40 ta Paşa. 
dalında 1,25 de Kütahyada ve sa. 
at 5 de İzmirde yeniden birer yer 
sarsıntısı olmuştur. 

Göbbels'in 
son bir 

makalesi 
Harpte s~ha ka 
zaıimak zaman 
kazanmaktan 
dabakıymetH 

1 

1 

ıı,l>cnız subaylarından blrı. h~r muhrı·bı• ha· ttJ Onun için biz ~u ıı11~ 1 
indirdikçe şampanya şlşt'sl h 

~u atnıak adetinden vazgeçtik arpte galip 
>o~ku bu kadar bol şampanyamız ~elec ! ğiz 

a2~ll'lde:~~anın 250 tersanesinde Bir Japon kruvazörü de Berlın, 22 (A.A.) - Almar. Pro· 
<\l' harp gemisi yapılmaktadır. "' h paganda Nazırı Doktor Göbels haf· 
1 l:~ca hilcum bolu gibi küçük agı r Q S Q r Q ug"' r Q dl talık Du Reıh mecmuasında yazdı· 
'ç 9 lc>knc l"şa halindedir. Deniz ğı bir makalede Ingllizlcrın şimdi· 
b ~,k!arı :> apımı da ayda bir kaç Vaşington. 22 (A.A.) - Bahriye 1 rckctlerı yUzUndcn Amerikan Meredlt ye kadar hiç bir harpte yenllnıeılik· 
ııı39 bulmuştur. Deniz subayları. nazırlığı dUn akşam aşağıdaki tebliği \"e Obrien muhriplerı kaybcdılmi~tlr. l ıerl hakkındaki idd!İı.lar:nı tcnk:t et-
l!!i, k·da harp başlar başlamaz bu. neşretmiştir: 1 insanca kayıplar hakkında hcnUz bir mlş ve şöyle demiştir~ 
ııı. u ;:ayretı inşaata başlanma. Cenup Pasifik: Son gUnlerdc Sala· rap~r g.~lmemışse de Obrte:ı muhri· ı - lnglltere bütün harp"erde yeııi., n Olıtıasına mUtccssıftirler. mon adaları çevresindeki düşman ha· blnın butUn mUrettebatlyle !\feredit mlştlr. Mağ!Qbiyetlerinfı: muhassa· 
ı~ u tersanede Pcarl Harbc.ur'da muhribi mürettebatından bUyUk bir j ıa.sı zaferi temın etmez. Zaman nıcf· 

at 1 gCÇıtıiş olan Japon cep deniz. Etı• bank Umum kısmının kurtarıldığı tahmin edll· ı humu muhariplerden hiç bir taraf 
tJ 

1

1 arından biri de karaya çekilmiş mektcdir. için f9ydalı olamaz Ancak Alman-
lı:ırııtorctu. Bunu da gördUk Bir Sa'amon adaları şimalinde bUyUk ya bunda:ı tam mA.nas!le ve !Ayık!le 

ıı Vana s ~araqına benziyen bu gc. Mu·· du·· ru·· sayıda dllşnıan gemllcrinl:ı mevcudi· ı istifade yolunu bulmuştur. 9ır za· 

1 
~ıl( kist 1~rafındıır; idare edil. yet ı bıldırılıncktedı:- S .ıanıor. adala· I manlar Almanyayı ı;-ıdasız bırak· 

. t~ ltr lkt torpil kovanıylc. altın rının cenubunda yıtl<alanan kilçUk mak ve ab)oka etmrlt haya'lni be.s· 
~ . ı• har C'derek bir zırhlıyı da düşman deniz bırlıklerine taarruzlar j ııyen Inglltere bugUn kendisi ablo· 

,'hc:-r batırmak iizerc bir infilak Vekô'e:f Boşmüso- yapılmıştır. ka öltır.a girmiş ve bUyQk bir gıda 
vardır. Gemi anC'ak küçiik f .. , 1 Japon kru,·azörU hno;ara uğradı buhranı Ingll , erede bellrmeğe baş· 

·:• .J, PO'.'l'arın sı~abileceği ka. Vİr .Q r.e 0 ınC.I Beyrut, 22 (AA.) - Salamon ada. lamıştır 
, • "c!•r Yel ız elektrik mctör- Ankara. 22 (Vatan) - Eti Bank larında cereyan eder? çarpışmalar es. Göbel!, bundan sonra tekrar za· ! 

11 \ ' kı mak'n. ile milcehhc'?dlr. 'umum müdürü Reşit Osman Gen. nasında Amerikan kU\"Veller: 16 Ja· man mefhumuna dönerek uzun izahat 1 
t ~·kuru, bırbirinlıı ucunda olup cer. İktısat VekAletl baş müşavır. 'pon uçağını tahrip etmı,ıerdlr. vermiş ve şöyle demiştir: 1 

r a•ek tılb! görünmekte, fakat ay. llğlne tayin edilmiştir. Münhal u- l Bir Japon muhrJbi ve bir kruvazörü - Harpte saha kazanmak. zam n 
'" ... "l"ll<'klcd'r. Bu u~kurlar mum müdürlU~e kimin getırllec. ği de ağır o· arak hasara uğratılmıştır. , kazanmaktan daha kıymetlidir. Bu· 
<~'•mı Sa. S, SU. % de) •n• l malüm değildir. 1 (De,·amı Sa. 1, Sil. S de) «=• , nun ir;ln galip geloceğlz. 

ln(iliz eeftrl Haı-esson 

ZIY AFETTE ISGJLİZ TİCA. 
RET ŞiRKETi :\lli :.\IESSİL. 
LERİ. TİCARET VEKALETi 
MCSTEŞARI ve TOPRAK O. 
}".IS U!\IU:\I :\IÜDÜRÜ HAZIR 

BULUNDU 

Ankara. 23 (Vatan) - Heyeti 
Vekile bugün oğledcn sor.ra Baş. 
vekıl Saracoğlunun relsltğinde top. 
!anmıştır. lr;tımada bütün vekiller 
bulunmuştur. Toplantıda gür.ün mil 
hlm meseleleri görüşüldüğü tah. 
min edilmektedir. 

Ölrendiğime göre. hilkCımetln 
memlekete dışardan bir kaç yUz bin 
ton bulday ve hububat alması yo. 
lundakı çalışmaları müsbet olr yo. 

(Sonu Sa: S, Sü: f de) «=• 

Pirinç ve sade 
yağ sahşları 

Alış verişlerin borsa!Ja 
idhaline karar verildi 

Ankara, 22 (Vatan) - Sade yağ ve pırlnc; alış verişlerinin Is· 
tanbul borsasına ithali, Istanbul Ticaret \'e Sanayı odası tarafın· 

dan karar altına alınm19 ve keyfiyet Tıcaret Vek4letince muvafık 
görUlmUştUr. 

Dığer taraftan Vek4let, tzmlr Ticaret Oda.sına gönderdiği bir 
emirde sade yağ. pirinç, beyaz peynir \'e tulum peynirinin orada 
da borsaya alınmasını ve bunun spekUl4tııf ticaretin önUne geçe· 
ceğini bildirmi~tir. 

ADrnan -Rus harbll 

Ruslar, Stalingratta 
Almanları kilomet
relerce geri atlılar. 

Ticaret VeklU Beb~t Uz 

C R 1 P S 
kabineden 

çekiliyor mu? 
Crips'in Çörçil'
le arası açılmış 

Stafford Cropp9 

Ankara, 22 (Radyo Gazetesi) 
Macar radyosunun Londraya atfen 
verdiği bir habere göre Slr Stafford 
Crlpps Inglliz harp kabinesinden ay· 
rı lacak tır. 

Radyo bu hususta iki sebep ileri 
sUrmektrdlr. Ev\•eın H lndistandıl çı· 

l\loskova. 22 (A.A.) - Ceph<'den ı en bilyilk sa\"aşı iki muhasım ta. kan kargaşalıldnrdır, ikincisi Crıpps 
gelen telgraflara göre. Tlmoçenko rafın başlıca hedefini teşkil eden ile Çörçıı ın 11.ra.-ıımn çok açılmasıdır. 
orduları Stalingrad cenubunda te- münferit kuyuların ele geçirllmesl HabC1" Jnglllz kaynaklan trrafın· 
$ebbı.lsiı ele alarak. çıplak ovalar. için tahkim edilmemiş geni~ boı.

1 
dan teyld olunmamıştır. belkı de er 

da Almanlar: kilometrelerce geri kırlarda cereyan etmektedir. geç yalanlanacaktır. Diğer taraftan 
atmışlardır Yağmur devam etmek. Yalnız t.ek bir kuyunun ele ge. ltalyan radyosu da Hlndtstan umu 
te \'e düşmar. .kmal ve malz~mc çlrllmesı nln yüzlerce kilometre mu. mı valsinin istifa ettiğini ve ycrlnı 
kolları bataklıkla:-a saplanıp kal. rabba: ıırazl: ın kontrolüne muadil Crlpps'ln tayin 11dl'eceğınl bı1dırmı~· 
maktad r Stallngrad çarpışmasının. (Sonı; Sa: S, Sü: ı5 de) «=• tir. 

llooaenlt Uzak,arkta ele g~en blr Jat10n bayr atı Kar~ııuu11a 
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u. ıt. '° 

Gece hayatı Şe 'ı ir 

Bir revü modası- Haberleri 1 

il il 

il ASKERİ BAHiSLER il 
tr 

d ıd •• ••d•• MuhtekirBrod; 
ır a 1 yuru u mahkilrn oldu 1 Alman deniz 

Nasraddin Hoca 
ile mülakat 

H a;\-,rdtr ln,s.llab: Din gttl' rli• 

yamda Sasradıtln a oc• Y' 
c6rdöm. P ek mübarek, 3mür bir 
'Zat. In<ıana rüyada bile ne,e veri• 
yor. 

Bu, saz meraklı larını üzmekt~ ve 
end işeye düşürmektedir 

Mağaza sahibi Sigum 1 

3 ene h :J p is yatoca f. 1 
Son zamanlardaki lktısadi buh. 

randan istifade ederek her ~ürli.I 
altıları - Biz. bırakıp 'id~I dıillyada pe 

•ar~ ne ~·ok ~ diye 80rda. 

C,;tcnce yerlerlntt:.> saı:r, ycrl·.i ' kuyucusu Hamid! ve evvelce de bu fırsatı kullanan ve bu suretle harp 
revüler almağa başladı Bir revü sütunlarda ışaret cttığım gtb! birin. zengını olmak yoıunu arayan vıc.

1 modasıdır aldı yürildu. Bu belki ~ sınıf t.ır okuyuı'l! olarak gördü. I dansız muhtcktrlerır. çoğaldığ ı bır 
bazı kimselerin hoşuna gidiyor, fa. ~um ve lı.abul ettiğim Sfizan Yaka- sırada Milli korunma mahkcmelerı 
!\at şu da var ki saz meraklılarını r. yalnız 'Ju sahnede doya doya di:ı. htıkar vı:ıkalarile dolup boşalmak- , 
iyiden iyiye üzmekte, şöyle rahat yebllırstni z . . tadır 

rı>hat bir saz dinlemekten mahrum Bütün saz meraklıları bu gazıno. . Btlhassa bir iki aydanber ı se>n . 

A tlal!ltiktc deniza.ltı harı.t 

1942 yılının sonkAnun a
yındanberı. gittıkç~ artan bir 
şıddetle devam etmektedir. Ame. 
r:kan dC\r.anmasının bu harbe mil 
dahalesi , Alman denizaltı faa!L 
yetlerını hafifletemedi. Aksme 
olarak bu faaliyetin hudutları Ka 
ra lb c!enıı;ine ve Ümltburnu su, 
ıarLı:a kadar genişkdl; ilstellk 
rniittefıklcrln gemi zayıatı da ay. 

• 
Yazan: Ihsan BORAN 

en az 150 _ 200 Alman denizaltı. 1 
sının açıkdcniz sularında gem! a. 1 
radıkların: kabu l . deblJlrız. 

3 ı Atmıı.n denızaltılarında bır 

çok teknik yenilikler yapılmıştır. 

Eskrden bir denızattının su yil
zündekı süratı saatte 13 mıld! 
Bugün bu sürat 18 mildır. Bu 18 
mil sürat. kafile içinde seyrede · 
btr ticaret gemisinin süratlndcn 
fazladır Bunun ıçındır ki bir de. 
nlzaıtısı, bugün bı r gemi kaflle
sıne yarım gün tçlnde iki defa 
hücum yapabiliyor 

i) Bugünkü dertzait:! arı 'o r-1 
bırlerılc. veya :c.yyareler!e :.tısa 
dıı lgr. i: ra<iy.Jlarıa ,·e aatıa tel. iz 
telefonla ır1ıba~ ··c muhabere ya. 
pırorlıır 1917 de bu kadar büyük 

- Sorma H<K'am, kan gih·ıl~P 
gôti.irüyor, dedim. 

- Bu, bizt> dokunmaz. Bh:im tı· 
rafa yalnız r uhlar ıeliyor. Kaıt10 

go\ dl'~ ı götiirmeme.cıtnln çar~ıııt 
bakmak .,ı,.e cıü,er, dedi. 

- Sonra Hocam, hayat çok pa· 
bah. 

etmektedir. da birleşirler. Mahdut eserler değil, derece ileri giden bu ihtikar va. 
Sazm yerini revü alsın, iş bu >ır kfime sazını. btr fasıl heyetini katarı tchlıkeli bir hal arzetmcğe 

kolaylık . .;ürat \'C mahrcmı\'ct 
- l'ıı lan '5Öylüyor&11n. Kan ıö.-• 

dE-yi götürdüğüne göre hayatın pell 
runla da kalmıyor. Saz Alemlnın burada dinler ve zevklerin! tatmin başlamış bulunuyor 
tanınmış sanatkfırları da revülerde ederler. 

voktu • 1 
8) Almanlar de :: izaltı ınşa.sında 

emsalsız bır u:ta olduk:ıırı ~ıbı 

bunu kullar.makt:ı da ve tab:yc. 
sın• ıl erı !!ôtiırmekle d~ büyük 
b'r meharet kaza,mı~iardır De. 
r:•talttlarını hBrekı'it schneıerınln 

coğrafi n askeri şartlarıncı. h.ıva 

kuvvctlcr:le lşblrll~· ımk~nl,trınr. I 
ve nlh • vet düşmanın mukaull tcd ı 
birlerine göre kullanmasını çok 

ucuı: oım-ı lazııın ! 
- Haklmn Heeam, yeNJt .c;yıe· 

dJm ; ha~-tt ucuz da ıeçlm pah•lı· 
- Ucuz hayatı pahalı g~Jndfr' 

rol almış gorilyoruz. Bana kalırsa 

bu musiki sanatLrıl de tehlikeye 
düşürmekte ve ilerisi için korku. 
Jar yaratmaktadır. 

Dilşünün ki, Safiyeyi bir revü. 
nün baş rolünde görüyoruz ve ay. 
!arca oynadığı bu revilde muayyen 
eserleri okuyor. Son günlerde; sa
zına bir çok kimseleri bağlamış ve 
hakiki bir sanatkAr olan tanburi 
5a1Ahaddinı de ~u Alabanda da jön 
prömlye rolünde seyrettik. Meğer 
Sal{ıhaddln Ptnar bir musiki sanaL 
'karı ve içli bir besteklir olduğu ka. 
dar bir sahne artlstı imiş te ha
berimiz yok ... 

Dlfer bir gazinoya uğradım. CE
(('nln Aşkı) lsRti altında bir revü 

Bu ruhu taşıyan, Türk musikl
s •• e bafth olan büyük bir kütle var. 
Bunlar~ yalnız saz dinlemek ister
ler. Fakat ne yazık ki, bu revü mo. 
dası onları zevklerinden, sevdikleri 
yuksek sanatkArlnrı istedikleri gıbı 
d.rılemekten mahrum etmıştır. 

Bu yol, Türk musikisinin istlk
ba11 noktasından blzt çok haklı o
larak korkutuyo-r. Yalnız beni de. 
ğıl, bütün saz meraklılarını da en
dişeye düşürmektedir. 

Gece Gcıen 

Feci bir kaza 

. Halkın canın: emanet ettiği za. 
hıre ve eşya pıyasasını ıstedlklcri 
gibi ıdare eden bu vıcdansız muh
tekırler, Mılll Korunma kanunu-::ı.:n 
verdfğ! lmklln ııısbetlncle cezal:ı.r.. 

dırılmakla beraoer .ıu vakn!ar gi.ın 

geçtikçe ıslah yoluna girmekten zl_ 
yade, esefle söyleyelim ki azı!: blr 
hal alıp yUrüyor. 

Bu cümleden olarak son zaman
lardaki büyük lhtlkfır vakaları~. 
dan biri de dün Birinci Mlllt Ko
runmanın ehliyetlı hfıklm heyeti ta. 
rafından lfızım gcldığl gibi cezalan. 
dırılmıştır. 

dıın aya fazlalaıtı. 

4) - Denizaltı teknesi, artık 

elektrik kaynağı ile pcrçinlcnl, 
yor. 1ç•ndckı Aletler ve motôrler 
hakiki maden haJltalarından va. 
pıhyor. Sevkedıci yeni Dfesel mo 
törleri denizaltılar için çok elve. 
rı!;ll bir hale getlrllml~tir. Bu mo. 
törler c.::klden yanı 1918 dr. hrr 
blr.s' 35 40 beygir sıkletinde 

lker buglin bu ağırlık 10 _ 13 
beygir sıkletine l ndirlimlştlr 

iyi blllvorlıır ı 

mek enayiliktir. 

- Dotru "ihlUyorsan anı• t1o· 
• ..a.e 

cam, ucuz hayatı ucwr; ı~lndirntır;9 
,·urguncular meyd- vennlyorl.ı'· 

- \ 'urgun<'u da nedir~ diye 90r· 
du. 
Vurıwu·unun ne oldofunu f'tr•· 

file anlattım. Hoca aakalmı •n·aı· 

hyara k : 

- Anladım, dedi; ' ·arpaca. bl· 
zlm flnrancr katırlarının taban t•· 
b-a zıddı : 

- Ne mUnasebet Hocam f 
- Fht<'&rı<'ı katırlarını ürJıtitıPe· 

var. Bu da ~nelerce evvel gördü. Bir 
süm ve Muhlis Sabahatttn tarafın. amelenin ölümüne 

sebep oldu 

Sultanhamamında Brod mağazası 
bir müddettenberl lhtlkArdan mu
hakeme edilmekteydi. Bu mağaza 
külliyetli miktarda kumaşı bulun
duğu halde bunu satmaktan imtina 
ediyor, veya satışa arzcttiğl malla. 
rını fazla fiyatta satıyordu 

Vasati olarak müttefiklerin ay. 
lık gemi zayıatı 400 • 700 btn to. 
nılato hacmlndedlr Bu bazan 
800 _ 900 tonılAtoya da yüksel. 
mı~tır. Bu z.ayıatın yüzde 70 . 
80 iır.e sebep olan Alman deniz. 
altılarıdır. Halbuki ilk denizaltı 
harbi başladığı zaman bunlar an. 
cak yüzde 50 nısbetındc gemi 
batırablllyorlardı . Demek deniz_ 
altıların faaliyeti ve muvaffakı. 
yeti fazlalasmıştır. Şimdiki halde 
gerı kalan yüzde 20 _ 30 .nlsbe. 
: ndckı zayiatı temin eder: Al. 
man hava kuvvetleri ve hafi! de. 
nız üstü harp Vlll!ıtalarıdır 

5) 750 ton hacmindeki modern 
hır d nizaltıs 1 bugiln 12 bin mil 
kadar hareket :"asına maliktir 
İhtimal ';( , •aşıdı{:: torpilleri, !s. 
1ctmek içi:- beraberinde ~ötür
dü~ü mahrukatatn dehe çabuk 
tükeniyor Buna bir çare olm"k 
üzere Almanların Atlantlkte de 
niıııltılar !cin ana gemi~! (cepa .. c 
gcıni~I) kullandıklar•r: slmdlve 
kadar işıtmeclik 

9' Yen· den tzaltıları ıca.bında 

küçtik filo•nr ve gruplar hallı:: de 

de kullanılmaktadır: At!rıntikte 

t'ıüıtefl k scmı kafilelrrlnln c11 
büyük düşmanı da işte rı·o htı. 

linde scyrcden bu denizaltı ;:tl'lıP. 
lıırıdır Gemi kafileleri. de· 17. 
ku\'vctlcrlle hlmayr : dil.:~ cl<'. I 
zlkz<ık ~rvirler yapsa da bu de- . 
ıı'ı"lt• f!toıarının hUcumlarır:dan j 
kurtulamıvor!ar . 1 

A'P. gelmez:. Halbakl, tarifime sört 
raha t etmek için ,·urguncaya Urkltt' 
mek 1hım ! 

- \ 'urpnca ltiçblr ~yde11 Urll• 
mü:\·or Hocam. 

dım sahneye konan operetten bir 
perdcdır. Benim her zaman takdir 
ettiğim, okuyuş tarzını beğendiğim 

Süzan Güven ile Semiha da rol aı. 
mışlar. Bilhassa Semiha Zeyneb! 
ve Süzan Güve."'1 de Çoban Kızını 
pürüzsüz bir şekilde oynuyor ve 
muvafCak oluyorlar. Revünün sı. 
cak tarafları olduğu kadar insanı 

üşütecek tarafları da var ... 

Gerek Alabanda ve gereksl' E-

Dün sabah Sirkeci rıhtımında b ir Bu işi türlü hilelerle idare eden, 
amek!nın feci bir surette o1ümune nıhayet yakayı ele veren mağaza 

. sahıbl Slgum Brod'un dür. BL 
ve dığer bir ışçintn ağırca yaralan- rlnci '•ill" K hk 1 d ... ı orunma ma emes n e 
masına sebep olan buyuk bir kaza son celsesi yapılmış ve suçlu 3 sene 
olmuştur. 1 hapse, 1000 lira para cezasına :nah 

Sabahın erken ıaatlnde Ali ve kum edılmışıır 

Hüseyin adında lkt amelenin itmek Bu ksrar. muhtekir t!lccarlar a. 
suretlle götürdükleri bir vagon ü. r:ısında dün bo.n ba gibi patlam•strı 

Acaba Alman dnl7.altıları, na. 
sıl oluyor da esklslndcn daha çok 
gemı batrrabllıyorl&r ve mUtte. 
flkler bunun önünQ alamıyorlar? 
Bu meseleye dair öğrendlkl<:rlml 
aşağıda hu!lı~a ediyorum: 

1 > Norveç. Belçika. Holanda 

'.!5 "ı' evvel 1~e yareyan kafı\e 
ı;lstcm l, bugünkü denizaltıları ve 
onlarır yeni tablyc~i karşısında 

klıf· ~clıncrnektecl r lnglllderln, 
gem ı \:af:le': r'ni e1'1nıyetle sevk 1 

için "en• bır u~u ı kullandıldarı•ıı 

bu~dnn ept'yce evvel Londra rad. 
yosu haber vcrnıı.. fakat uı;ul 1 

hakkında hıç bir malumat bildir
memişti 

- Siz ürklitme!llni bllmlyotf<d' 
nuı. Kanunlarınıı:a: cVurıua<·uJ"" 
edeni N'a'lraddln Hoca3·a nıtpflr 
ıtöndere<·eğlz» di~·e ufat'ık bir 111ı1ıl· 
tlt" ko,·uu, bakın nasıl ürkerler! 

- İıaht Ho<'am, biç deA'llfmeırılf 
ııln. Saklığında nasıl!111 n ,ımdl d' 
öyl~ln ! 

- Men benim sağlrğıma yett,tlrı 
m i kl T 

fenin Aşkını tutanlar da var. Fa- zerine bir dizi vagonu gerıye iten 

kat şurası muh0rkkak ki Safiye gibi lokomotif, ayni hatta bu amelele

bir yıldızı. SaH'ıhaddln Pınar glbı ;rın taşıdığı bu tek vagon üstüne ar. 

O celsede t ulunan ve emnlyct!n ' 

ve şimalf Fransanın Alman ordu
su tarafından işgalinden sonra 
Almar:. denizaltı ve hava üsler! 
çoğalmış. Atlas denlzlle doğru. 

dan doğruya münasebet meyda. 
na ıı-etmlştlr 

canını devletın kanunt himayesine 2) Alman dcnlzaltılarmır. sayı. 

6) Denizalt: tekne!linin ln!aıırn. 
da çivi yerine elektrik kıtynagı 

kul!anılma.::ı hem ağırlıi,iı azalt. 
mış ve hem de tekneye daha faz. 
la dnvanık!ı!< vermiştir Ai?ırlık 

azalrr.ca . hacimden başka rayda. 
fl((~tlt!r ~çln istifade 

Bu veni müdafııa usulü bugün 
biz("e meçhuldür; fakat bh müd. 
det sonra harbin ortı.ya ıtttığı tec. 
rübelerle bunu da ötrenmlş ola, tevdi etmiş olan halk, böyle bir lh. s~ artmıştır. Alma.:ıva geçen Bil- lı işler ve 

ttk~r vakasının bu suretle cezalan. yük Harbin 1917. İs senelerinde ~l_m_i_ş_tı_r_. ____________ c_a_ğ_ı_z_. ------- - - -

- Yetl'jmedlm a ma hlklkyelerlll 
o k adar ıJlnllyor ' e o kadar anlatı· 
yoruz ki ... 

içli bir sanatkarı. Muammer gibi 

senelerce sahne hayatında ınuvaf_ 

EakıycUI gUnler yaşamış ve birinci 

plana çıkmış bir artisti. bilmem a. 
ma benim itin birinci sınıf dent"<:ek 

bir sanatkAr olan Ye Samoel rolünü 

yapan Tevhidi içine almış bir revü 

elbette ki, daha mtıvaffak olacak

tır. Nitekim yüz günden fazla bir 
zaman alfıka görmesi de bunun en 

bariz bir deltll sayılabnır. Bu işin 

görilnil:ıildUr. Fakat sı:ız sevenler, 

büyük bir endişe içindedir. Bu en. 

dişe yukarda da kaydettiğim gıbi 

Türk musikisinin sönmeğe mahkCım 
c.dilmesl korkusundan doğmakta. 
:lır. 

İşte bunun için değil n1ldlr ki, 
birinci plAnda bir solisti olmama
sına, daha masrafsız olarak işi yü. 
:ütmeslnc rağmen dlğıer bir gazino 
yine iş yapıyor. 

Yalnız, bu sahnede; vakitlerden 
hiç çahnnıııdan devamlı bir sek' lde 
saz dlr.lemek lmkAnırıı bulabil:rsl. 
nlz. Bir zamanlar peşinden kadınla. 
rı cami cami dolaştıron ak s:ıçlı 

Aksaraylı Yaşarı, Selfınlkll Abd•yl 
h.ıklk' bir sanatkar oldufur.da ~ÜP. 
he edllcrnlyen şu kılfırnet Şükrüyü 

1ct:mcnçccl Alcko;) u. Yaşarır. candan 
arkadaşı, saz aleminin gur sesli o. 

fDAi~l~l)A\~ 
:t? IDA\flA\ 

D:kkatli uşak 

S lnemava karsı bü3·Uk allkkaı11 

olan ;\flleterllnk'ln Holh·udu 

:r.lyaretl esna'lında I>ougla!I Falrbanks 
8el<;lkalr edibi öğle yemeğine da,·et 
eder. ŞUııhe iz. bu aınlıni kabulün 
bozulmama ı l<;ln yemek esnasında 

&en isi tek bir hlz.ınefçt yapar. 
f'akat ne ser,·ıs. Ro to halrlar üze

rinde dolaşıyor, sebzeln masa örtü-
lme ya) ılmı , ııeçeteler dok üten şa

rıı pla tutulını;)acak hale gelmiş, kap 
kap yemekler etrafa dağılmış, \·eı

haıııl ortalık büyük bir karışıklık 

!<;inde. 

Bir mUıJdet sonra dikkabb. hiz
met<;! kah\'cleri etrafa döke saça ge
tirir. Hiddet 'e şaşkınlıktan köpür
miiş olan muharrir.in arkasında durur. 
I>ouglas birden atılıp u,ağı göstere
rek: 

- U.•tad, der. DalgırılıA-ımı affedi
niz, 5lzc :il. Charlle Cllaı,Jlo'J taort
makta gt'<'lktım. 

Filhakika ell"de tepsi u-ta<1m a r· 
kaaında bekll;)en \C ŞarJonan maid· 
;) aj yapnıamıt nzJyette ta kendisi 
olan u,ak eJ tırpsnak Jçilt bu dela da 
eUnden teptdyl bcrakır. 

SERÇE 

kadan blndlrmtstlr. Ameleler, iki 
vagon arasında kalmış!ardır Bun. 
hırdan AK tamponlar arasıııdn sı.. 

kışmak suretllc ezilerek derhal öl. 
müştür. 

Diğer işçi Hüseyin de ağır suret. 
te yaralanarak Cerrahpaşa hastane. 
sine kaldırılmıştır. 

Yakaya muddelumumlllk el koy 
mu~ur Tahkikat yapılmaktadır. 

dırılmış olmasına sevinmiş ve ka.. 

rar bUyUk bir memounıyetle kar. 

şılanmıttır. 

Ekmek k ırne ieri 
sonuna kadar 
tevzi edil Jcek 

ay 
.. 

ayda ancak 7 denlzaıtm yapabı.

1 llyordu. Dlcscl motör1erlndckl bil. Ço 
yük inklcaftanberi Alnııınyar.ın l 
500 _ 1000 ton hacminde ve av. 
da 25 • 30 denizaltısı inşa edebİl. w· • · 

Kadıköy balıkçıları 
dlğı kabul edilebilir l 

1917 18 de Al:nanyanır. 130 
dcnl;ı;altısı htzmettc bnltınuyor 1 
ve bunların da ııncnk 50 kadnrr ~ eledlyenin hlmınettlt! !!oğuk 

1 
Kadıkö,,· bal•kçıluına J;'f'll nce, ora 

- ;\lc.,cla hangiler ini'! 
""il 

- Meaeti... mew lA... Hani ~ 
maya atıp ~oturt Japmak ıııtedltl· 
nl 'e ccanrm Hoca, göl hl!: ""'~;. 
tut.r mı'!» di;)·e ııoranlara: .. aıı 
yonun tutmaz ama, ya tutar"•· .. ' 
cevabını Yerdlt;lnl. 

Anıa,ılıyor otul, göle oı•~ 
a tan ln!lanlar dünyada hil& ~ 
~ok! 

Polise hakaret eden 
bir sarhoş 

denizlerde ll\' reşlndc dolaşıyor-' ~ ha~·a tf'<ıi<ıatlı hlr h:tlıkhane beledhe ... ınln ;l"3 )nız balıkların llı.tüne 
Dü B 1 d . R · t ı 1 rı~·at etiketleri k'>nma .. ııe iktifa et-n e e ıye eıs muavını Rifat du Bugli~ • talyan denb:n tıı11. kurulma<.;ı Jiı:ründeu Ankaraıla ta11~ 

Hayırdır ın,allab ! 

KÖR KADI Y.enalın relsllğiııde lktısat müdürü rını hesaba katmamak şartile - ,·e ucuz bnlık ~·rme lmkQnmın t 11tan- meme1ıl, bu etıketıerıJekl flyatıarı da 

ve dığer al{ıkadar müdurlerın ıştı. hullulard11 u~·anclırdıgı gıptayı anla· kontrol etme<ıl, bak<ıız ve ye-Hlz fiyat ı ---- ----------

8 :kkallar şeker t9vziine tan bir kaç ıatırı bu 'IÜtunlara geçir- :~:ı;::~!~~ O~~::'OfS& bunu IJnlem~l ,

1 
Şeker satmak istemiyen Bundan bir miıddet evvel Üskü- raklle bir toplantı yapılmııı. ek. 

darda gece yarısı şarkı söyllyerek mek meselesi ve ekmek karnele
gezen b ir sarhoş, kendlsınl sustur. rının tevzı ıekli ilzerınde gôrilşill
mak isteyen polise hakaret etmek- mfistür. 

devam ediyorlar 1 mi:::~ okuyan Enwr adrnda Kadı- : AF Rl KANIN M UHTEMEL bakka!lar 
1 

B•rkaç gündenbcr: bakkallar va. kö~·Jü bir okurum hana bir mektup YARiN i Eyüpte bakkal O.;;man ve yar· 
ten suçlu olarak mahkemeye veril. 
mlştl. 

Üskildarda oturan Osman adında 
ki bu adam, dün Dördilncil Asllye 
cezada mahkemesi netlcclcnmlş ve 
17 gün müddetle hapelre karar vc
rllml~tir. 

Ekmek karnelerinin ay sonuna 
kadar tevzii için lAzım gelen tertl. 
bat alınmıştır 

tandıışlara ekmek karnesi mukabl. göndermi5. :\fektubu olduğu gibi na- Bir Bı-~·rııt telgra fına göre Parl'I ı ~eker almak için dükkfınlarıns 
lınde şeker atışına devam etmek- kil değU, yalnız. h ulba edecettm ı matbuatı, Fran<ı11 m U-.temlekelerialn müracaat eden semt müşterllcrltı. 
tedırler Bu arada oğrcndlğimize Kadıköydtı .. Ü<: balıkçı '·ar. Bunlar 1 ı\lman ku' ,·etleri tarafından müda· den bazılarına şeker sAtmak. bazı~ 
göre, şehrimizde, günde bin kilodan aralarında <ıoz blrUJl'I etmı, olM'a k- faa edllme51nl l11tı~·orlarmı,. !arına satmaktan imtina etmek sıJ 

Ormanlarımızda bulunan 
mantarlar 

ziyade ı;eker satan bakkal mevcut. lar ki balık fiyatlarını diledikler i gl- Parlıı matbuatının Alman kontrcı- tarından milli korunma mahkeı1'C' 
tur Bu yüzden bunlara bu defa hl aynı 'leYlye~·e yük.,eltı:~orl~~O ~~e· 1U altında bulunduıtuna ııüphe edile- !;ine verilmişlerdir. 
şeker tc\·zil giıç olmuştur Şimciive ı.el !l kılıç balığı ~bahle) n se .. ·. 1 d d · d h 'k 

d kk 11 2 "'0 t k • daha bitmeden aynı KÖ\"<le balık ak- , mlye<>cA'lne ~ore, eter blldı rlleıt lııtek Fırın ar a ün e aı 
Uç eroin hastası 

yakalandı 
Fenerde ncflk, ve Clballdc İsmail 

ve Fatihte :\luhltUn adında Dç ero
in müptelası yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

Haber verlldlğıne göre. Hatay, 
Seyhan ve tçel ormanlarında yap._ 
lan incelemeler sonunda Mantar 
meşesi evsafına malik man• r bu
lunmuş ve bu hususta Coallyete ge. 
çllmlştır. 

ka ar ba a ara " on şe ·er ve. .• . 
rı.mlştlr Mütebaki 250 ton şeker 1 ~ama 180, erte111 gt~n ~00 olu~ o~. To- gerç~k<ıe bunun nereden geldiğini an- k l , 

1
. 

de Bakkallar Ceınlyetlnln cllndcciir. 'rlk de böyle. Bu balıkla r lwr gün b&- lamak Kll\' deA'ildi r. Si m 1 çe" 1 
Bugün şehrimiz bal~kallarına 250 lıkhaneden gelme olmadıftr l<;ln bu Bunu bö~·ıece te .. blt et tikten ve Mı- Şchrın muhtelif yerlerinde diİ~ 

ton şeker tevzı edilecektir 'artı,ıarm kf'yfi ,.e !>Öl hirllilne mUı· ı· •ı r,da, Belçika Kongo'lunda, hattı~- de ekmek sıkıntısı olmuş ve ha\ 
Diğer taraftan şekerciler ve çL tenld olduğu anıa,ılıyor. . tüva Franaa.cıında Blrl~k milletler fırınların önüne birikmiştir. Evvc' 

" ı t 1 da lhtlvacı k la Okurumun bUdlrdlkJerlni böylece bildi di"I ı b 1 dihama o. " "' a acı ara J arşı ya. ı kunetıerlnln arttırılmakta oldutuna ce de r g m z u z 

Bunlardan Muhlttlnin üstünde 3,5 
gram eroin bulunmuştur. 

Bu beyaz zehir kaçakçılarının bu 
zehirleri nereden ve ne suretle te. 
darik ettikleri ehemmiyetle araş. 
tırılacaktır. 

k mıktarda şeker vcrilmlştlı·. huflha etttktcrı "onra bir nokta till-
1 

{isin ihtiyacı karşılayacak un ,,et· 
Y 1 , 1 i.ı 1 . ' tünde durıt<"a"'ım: \lemleketimlzin bildikten -.onra ,ımal A.frilra F ran- nıs· a nız ı<ış mevs nı •il ı:c mcsı "' · memes ~ebep olmaktadır. l\188 

1 

Yalnız 125 bin hektar gcnlşllğın 
deki Gin•urdağı ormaıılarır.dan ııırr 
diye kadar 50 bin kilo m~ntarlı 
kabuk çık~rılmıştır 

dolayısllc hclvacılara. helva ım!.I pek mtiııaıt ,artfanna ıöu balığı !lllllına. yanı Ta.nu11, Fas ve CeTa lre flh bu darlık ofl.c: tarafından ihl • 
e<kbilmeierl ıçrr şeker lfızımdır. zengin gıda"' olmaktan çıkarmak ıe· de Almanları yerl~tıre-llm. Afrika- yaç nlsbetirde un verilmek sure· 

l Fcıkl't bu glbı esnafa şeker tevzıı. rclctir. Bunun itin ba, vurulması la· dan }"akında ne curcunaıar kopacağı- tile karşılanacaktır. Mczkôr mantarlar Gümrük 
inhisarlar Vekaletine verilerek 
lenmektedlr. 

.ş. ni, ne şe:~ :ne olacat;ı henüz b·r ka. zım ıelen çarelerin hltblr l ihmal ! nı hayalimizde canlandırmı, oların. ---- - --- --------
rc.1ra ba~lanmamıştır 1 edllmcmelldlr. Tathııert T EŞE B. B. t) R 

- Siz kimsiniz? Benden ne istiyorsu
nuz? 

- Demek ki Vaıter Kersten oldu~unı.:. 
zu itiraf ediyorsunuz. 

- Hiç bir şev llirnf etmiyorum. Anlı. 
yor musunuz hiç bir şey! 

Bu sözleri söylerken ellcrlle güverte. 
rln pnrmııklıklarınn sımsıkı sarılmıştı 
H yccanlı bir sesle devam etti: 

- Bu söylediğiniz ismi şimdiye kadar 
hiç işitmedim. Benden ne istiyorsunuz. Be

nim ismim .•. 
Ayni kesik kesik kahkaha yine sözle

rını yarıda bıraktırdı: 

- Evet .. Evet biliyorum. Vapurun ha
reketind<:r.berl sizi takip ediyorum. Ro. 
lilnüzü büyük bir mcharelle oynuyorsu
nuz Walter Kerstcn .. Fakat bunlara ne 
lüzum var? 

Bir an ikisi de sustu. Sonra adam bo. 
ğuk bir sesle sordu: 

- Siz polls memuru musunuz? 
- Hayır! Resmi bir memur değilim. 

Fakat polis hafiyeslylm. Kendi hesabıma 
çalışırım. Sizi takibe memurum. 

Kerstoo hayretle sordu: 
- Beni takibe mi? Nlç!n? 
- E..-ni Michel Pender buraya gön-

derdi. Siz onun kasasıı:dan üç yüz bin 
mark çalmı~ız. Bu hırsızlığı büyük 
bir meharetle yapmış olduğunuzu söyll. 
yeceğlm. Fakat buna rağmen aleyhlnlz. 
de birçok deliller var. Pender bankasın. 

FIRTINA 
---Yuan: Welner E. fflntz -2-

öan limana kadar sizi ı;ctıren şo!Jrc rcs. 
mlnlzl göstermişler. Sizi hemen tanımış. 
Sonra bu vapura sahte bir isim ve hO. 
vlyetle bir.meniz yine aleyhinizde bir 
hareket değil mi? Gallba birkaç sene 
hapis cezası yiyeceksiniz. Walter Kers
ten bu çaresiz gibi görünüyor. 

Bu ~özleri söylerken sigarasınr denize 
fırlattı. K<:rsten hiç bir harC'ket yapma. 
dan bu söyler! dinlemişti. Nlhay!'t sordu: 

- Peki o halde ne diye beni tevkif 
etmiyorsunuz? Ne diye ba~a bütün bu 
bildiğinize emin olduğunuz şeyleri tek 
rar edıyorsunuz? Hiç korkunuz yok mu? 

Pclls hafiyesi K rsten·e yaklaşarak 
dedi ki: 

- Neden? Kimden korkacakmışım? 
Sizin bir katil olmadığınıza vc olmaya. 
cağınıza eminim Kerstcn. Sfzinle açıkı;;oı 

çe,·ıren: Renan A. E. I"alman-

kor:uşmak ikimizin de i~!ne gelecektir. 
Sizinle o kadar açık konu~acağım ki şa. 
ş11{"aksınız, Henüz bu anda sizi te\·klf et. 
meğe hakkım ve saliihlyctim yok. Bu 
nnda diyorum Kersteıı anlayor musu. 
ı: uz?. Yarın veya nihayet öbür giln tev
kif miızckkerenizi alacağım. Hıımbourg. 
dan gelecek. Telsizle göndeNceklcr. Heın 
yalnız o değil. Fotoğrnfınız, parmak izi. 
ııiz de telsizle gelecek. Bu ıtarın hepsi 
elime geçince o zaman ... 

Kersten acı acı gülerek: 
- İ§e başlayacak~ınız dcGil mi? 
Polis hafiyesi esrar<'nglz bir tavırla: 
- Belki .. dedi. Bu size bağlı .. 
- Ne demek istiyorsunuz anlamadım? 
- Sizinle uyuşursak belki de yap. 

marn. 
- Benimle nasıl uyu~abillrsinlz? 

İkisi de sustular. Gemide bir saat 
dı . Polis hafiyesi anlattı: 

çal. 

- Sizinle eçık konu~aeagım demiştim 
yn .. Bana vcrılen iş sizin çalmış oldUGU. 
ııuz üç yüz bin markı geri gctlrmekt:r. 
Banka müdürü olan Michel Pcr.der hır. 
ından ziyade çalınan parasile alakadar. 
Eier siıl tevkif edecek olursam paranın 
ortaya çıkmaması ıhtlmali var. Herhalde 
bu parayı iyice saklamış olduğunuza eınl 
nim. Geçen defakl gibi hani bilirslnl:ı: 
ya... o zaman parayı bulamarnışlardı. 

Şu halde size bir teklıfim var. Üç yüz 
bin marka hürriyetiniz! ı:atın almak is. 
tiyorum . Buna ne dersiniz? 

Kcrsten kahkahalarla güldü. Sonra 
birdenbire ciddileşerek: 

- Eğer bu para dediğiniz gibi çalın
mış bir para olsaydı ve benim sarih bir 
hakkım olmasaydı tekllflntzı m akul bu. 
labilirdlm. dedi. 

Polis hafiyesi hayretle sordu: 
- Bu para nasıl sizin sarih bir hakkı. 

r.ız olabilir? 
Kcrsten ısrarla: 

- Evet. Bu para benim hakkımdır. 
dedi. 

Bu defa gülmi!k sırası polis hafiyesl
nlndl. 

- Şu halde ben me~leğlmi bırakıp 111. 
zin ~lbl yapmaja başlayacajım. K ilitlere 
sah te anahtar uydurarak ve yah ut da 

(Devamı var) 

, 
Muhayyel yeni bir sistem vurgıJfl 

ıı· 
culuk suçu lsnadile tevkif ve rıı le 
hakeme edildiğim esnada pek a~cııı 
edilmiş ve yersiz şiddetli neşrı~ 8 

' . t" l 1 rııtl ragmen mıısumıye ıme nancın 
. gc 

hafaza eden ve adil ncticcnın 
··nJC· 

clkmlyeceıli beyanile o kara gu 1 
rimde bizzat ve yazı ile beni tcsc · 

• 18 
Jlyc koşan sayısız azız dostıarırı t 
bu dda hakkımda adaletin bcr89 • 

111· 
le tezahür etmesi dolayıslle J1l' 1 c· net duygularımı birer birer arı 

• J<er. mele ımkan bulamadığımdan 
• 1111· 

dllcrlnln bu kıymeUI ve samıırıı 
rcketlerlni ömrüm oldukça şükr111;· 
la yadedcceğıml alenen beyan 
derim. 

••1111 lıleadlJ•' 
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RUMİ 1358 - BJrincit~rl rı l~ 
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19,50 
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'"RADYO·. TELEFON. TELGRAF-HABERLERi 

Askeri durum Fındıktan makine 
yağı çıkanlacak 

Hitler 
Mussolini ve 

Laval ile 
görüşecek 

fwr~J ~iYASTfCM~l 
1 Amerikanın 

( Yazan: 

lhıaaa BORU 
) 

1 

1 Beyaz perdede, bir • 
mesaJı 

A merllra, Rll!lyaya lrir •--J 
. gittderdt. Bn rneujda lndA!\a 9.!:,ğu cephesinde 

!J.!!!!era/ kış 

A iman tebliği, havaların fena. 

~ laşmasrnı bildirmekle başlı. 
Yor. General kış tekrar sahneye çık. 
llltıtır. Stalingradda şiddetli yal
llltırlar, Almanların çok lşıne ya. 
t;ıYan hava faallyetl~rinl durdur
llluştur. Ka.fkasyada, bilhassa batı 
datıarmda şiddetli yağmurlar, sO
rc1tı1 fırtınalar hüküm sürmekte. 
dır. Yollar karla örtülmüş, kar ıa.. 
bakası 5 metreyi bulmuştur. Bu 
Yi.iZden Alman taarruz hareket'lerl 
ehemmiyetli surette sekteye utra.. 
lllıştır. 

General kış, şüphesiz Alman geri 
lı!zınetıerlnl de çok gü~leştirccek. 
tir. İşgal edllen geniş arazide Rus
ların g<:nlş hatır olan şimendifer 
Şebekesi henüz ıslah ve tanzim e
dllrnış detlldlr. İaşe, cephane ve kı. 
ta nakliyatının büyük kısmı bfılA 
0 to kollari~ yapılmaktadır. Alman 
11rın bu sene kışa kadar cenubi 
l<afkasyaya sarkmak istemiyecek. 
ler· · ını veya l\'Iosko\·aya taarruza ge. 
tcceklcrinl tahmin edenler, muha
tebe meydanlarının, cephe gerı:erl. 
1Hn, yolların, mevsim dolayısile ça
ltıur, kar içinde kalacağın•. artık 
leccleri muharebe hareketleri ya
lll1antıyacağ1nt unutuyorlar. Muha. 
tebe zamanı yarıya inmiştir. 

Fı ndık küspesi de una karışhrıla
rak ekm __ k imalinde kullandacak 

Ankara, 22 (Vatan) _ Tıcıırct 1 mümkün olduğu \'!' kü peslnln de 
Vckalt>tl, harp dolayısi!e ihraç im. un.ı karıştırılarak ekmek imalinde 
kanları daralan fındtk malıeulünün kullanrlacağı anlaşılmıştır. 1 kilo 
memleket dahilinde muhtelif suret. fındıktan 600 gram yat ve 400 gr. 
terle sarf imkanla küspe çıkmaktadır. Fındık yagı bir 

rını araştırmak. mıktar madeni yağ ile karıştırılarak 
tadır. Yaptırılan tahminlere göre, kulh.ınılmağa elverişli bir hale gcL 
fındrktan makine yağı lstihsalınin mektedır. 

lngiliz uçakları 
Almanyaya bir g ün
düz hücumu yaptılar 

Londra. 22 (A.A.) - İlk defaj L oodra, 22 CA.A.) - Amerikan 
olarak ~k motörlü Mastayn tipın. uçan kaıeıcrı ve lııgllız bomba u
d: av uçakları Almanyayıl gündü. çakları Lorient'dakı Alman deniz 
zun taarruz etmişlerdir. üssüne taarruz etmlşlcrdır. 

Ayrıca Mosklto t.lJJlnde ve slv. Şimali Fransada bulunan Cher. 
rlslnck denilen av uçakları Holan-
da üzerinde keşi! uçuşları yapmıı:. 
la: ve Holanda kıyısı açıklarında 
lkı gemiyi ciddi surette hasara uğ. 
ratmışlardır. 

Liberya, Mihver 
ile münasebetle

bourg yakınları Maupcruis hava 

alanına da taarruz elmi~lerdlr 

Bu taarruz eden uçaklardan üçü 
ahrip edılmiştlr. ı 

Smuts, Kıra! 
ile kon• ı :;tu .. 

Bcrne, 22 (A.A.) - İtalyada cld. 
dl olmağa ba§layan kaynaıma ve 
Fransada göriilcn mukavemet yü. 
zUnden H!Uerln l\lussollnl ve La\·aı 
ile görüseccğl temin edllmekted ır. 

Buğday idhal 
ediyoruz 

{Ba~ı ı JJtelde) c:. 
la girmeğe başlamıstır. Şimali A. 
merika \'C Arja r tinde şimdiden Tür 
kiyenin emrine hazır bulundurulan 
buğdayları nakletmek üzere ecnc. 
bi bir şirkete ait 70 bin ton hacınir . 

de 8 vapurun kiralanması işi soıı 

!'afhaya ı;ırmiştir. Arada bir müş. 
kül çıkmadığı takdirde memlekete 
bir defada şimdiye kadar gö. 
rüimemış m iktarda buğday gc. 
leblleccktır. Dıgcr taraftan bu v:ı. 
purların hamulelerlle salimen Ti.ir. 
k lyeye gclebilmt:'lerı içlrı muhar'p 
memleketlerle müzakereler ~re. 
yan ettiği söylenmektedir. Türk Jı. 
manlarır.a geçen hafta 1 O bin ton 
bu~day geimiştir Bugünlerde da. 
ha 5 bin lo r bclüt nmektedır. 

Ankara. 22 cva tım) - Tıcarct 
Vekili Behçet Uz. bugün Ankar:ı 
Pr\la'<ta 1ngıltere Biıyük Elçi i şc. 

refiııe bır öğle 1ıyafetı vermiştir. 
Zıyafeltc Ticaret Vt!kiılcti Müsle. 
sarı. Tcprak Ofis Uınuın Mildürıl . 

fngiltere sefareti ticaret ataşesi \'C 

fngilız tlc:ırel şirketi miimcsslllcri 
de hazır bulur.muşlardır. 

Ucuz ekmek karneler i 

Ankara, 22 (Vatan) - Memur. 
lardan başka zehri mahdut klm!ôe
lere de ucuz ekmek verttmcsi işinin 
tetkik cdlldlğlnl bildtrlmlştlm. Bun. 
lar arasında yardım gören asker 

Stallngradda tahmln ettiğimiz va 
Zlyet başladt: Mareşal Timoçenko, 
<;ekldüzen verdiği yardımcı ordu i
le Volga - Don arasından Alman 
ııoı cenabına tekrar taarruza geç
ll'llştır. Alman tebliği, bu taarruzu:ı 
ltırıldığını \'\? 40 Rus tankının tah. 
tip edild!ğinl bildirmiştir. Işın doğ. 
rusu. 'Mareeaı Tlmoçenkonun bu 
taarruza devam etmesiydi. Zira, 
Stalingrad müdafaasını uzatmak Londra, 22 (A.A.) - Roma rad
~Üdafilerln yükünü hafifletmek L Yosu, Llbcrya cümhurlyetlnln mlh. 
Çın baika çıkar yol yoktur. wr ile dlpl<>matık münasebeUerlr.i 

rini kesti Londra, 22 <Radyo _ ı 9,45) 
l S ailet.erinin de bulunacağı söylen. 

:\Iare.şa muts. bugün Başvekil 

Stallngradda Alman taarruzu mu kestiğini bildiriyor. 
"

8 kkaten durmuştur. Ruslar, Al. '"il.ah' d 1 
ltıan hava !aaliyetlnin azalması do. l\i ıre e vurguncu ara 
layısııc daha iyi dayanablliyorlar. meydan dayagv 1 
~aten Almanlar da Kızıl Barikat 
fabrikası bölgesinde htılA mukave- Kahire, 22 (A.A.) - Hükümet 
ltıet eden Rus ıruplarını tamamlle vurgur:cular ve muhtekirler için a
lenııztcmcden ileri atılmak istıeml. !enen kırbaç dayağı eczasını kabul 

Co.r"llin rlv"scti d 1 P 1 mekte ve ayrıca muayyen bir yev-" - .. n c top annn as . . .1 1 1 fik harp konsc ind h ı 1 mıye ı e ça ışaıı ara da ayni ynrdı. 
Y c azt r bfudun. mın yapılması dli~ürülmektcdir. 

muş ve Majeste Corç ara ın an 1 
k.ır~ılanmışt ır. , Ekmeklik u na patıttes karı"tırılıyor 

------------- -1 Ankara, 22 (Vatan) - Bir çok 
Pasifikte belediyelerin patatesı yüzde 20 nl<ı. 

betine kadar ekmeklik una karı!!. 
hrarak kullandıkları öğrer.llmlştlr. 

CB&.,ı ı lndde) «=» Nlimuneler üzerinde yapılan talı. 
Japon ıarnlıQDJau,ııa lndldlf!n::Aarbe 1111crde ekmeklik 11na yüzde 20 nls. 

Yorlar. Bu, sokak muharcbelerlnin ctmt,Ur.- -
\• -------------- - Alaska cephtsi, 22 (,\,A.l - Ame-e ll'lcskün yer savaşlarının -husu- ı 

betinde patates karıştırıldığı tak. 
dirdc ekmeğin plskinlfği ~i mükcm. 
mel bir ... cklldc rnuh:ıfı>za ettiği ~ö. 
rülmü~tür. 

Slyetlerlndcn ileri ıellyor. Dotrusu Am •rı·kadan r ka bomba uçakları Kiska'daki Ja-
d '- pon garnizonu ile bu civarda bulunan 
a budur. dUşman g-emllcrinc ağır darbeler in-
Alrnan plAnı apaçık: Şimal vece. te~ s~zl e 1 dirmlşterdir. Gertruric CO\'C'de iki 

tıup taarruz kollarıntn Stalingrad 1 dU~man muhribile iki yUk gemisi ba.. Mısırd~ fırtına mı 
dotu tnahallelerlnde yerleşmesini (Başı 1 incide) •u• 'tırmışlar ve Troutbay'da başka bir 
~elllin etmek. Böylelikle Rus mü. denizaltılarının muhtcl!f dilmenle. yUk gemisini hasara uğ'ratmı~lardır. kopa Ca k ? 

3fllcrln Volga üzerinden irtibat ve rlnin hizmetini görmekte olduğu ı. y 
~uval!lalasını kesmek, tam bir mu- çln gemdie ufkl dal a tıe tibatı 1 apılan keşifler dUşmanrn kış ha- (Ruı ı lnC'fde) //il 
" yoktu G 1 1 

m r zırlıkları için hararetle çalıştığını ve Fransasına ait olan Tunus hattA bli· 11
sara çıemberl içine almak. Bu mU r. cm n n içinde yanlış ve t . . . . ı . . • 

ııasebctıe Almanların Stallngradın ters basılmış bir Pearl Ha bou 1i opçu mevzıterıni takviye ettığınl 1 tün şıma.ıt Afrıka sahilini ele geçir· 
~ manr h r r • göstermektedir. 1 mek gayesile hareket edecekler ve enup kısmında da yeni taarruzlar. ıırltası bulunmuştur. Bu ,. . 
da b idi yanlışı k 1 . 1. DUşman yer altında ia'e ve mU· I burasını mUtte.ıkler için bır le\'azım ıılunmnları muhtcme r. 1 gem~ 1 fors b r tarafa gll. h' b h 11 t' ki d' .. 'i mcğe . 1 ımmat depolarile çelik çatılı askeri am arı a ne gc ırecc er ır. Boyle-
l'\ Ukarda da söylediğimiz vcçhile, trlk ;ecbu.r c~mlş, teknenin e~ck~ zemlnlikler inşa etmektedir ce şimal! Afrikayn. Mklm olduktan 

afka.syada General kış dolayıslle uvvetı tukcr:mlş, kcndı~•nı · Ital Uf k 
1 

1-'lınanıarın maruz kaldıT<ı güçlük. getiren ana gemiye dönemcmlı: 1. Mac Arthur kunetlerl ller ll:rnr ı sonra . yan n uzunu .ırarak tat-
& ı d k ,. 1 ya ile bır sulh yapmak ıstiyeccklcr-

(!r ı;ittlkçe artmaktadır. Almanlıı- ç n e i subayla g. dikli de intihar Vaşington, 22 <A.A.) - General d ' 
tın kışa kalmadan hiç olmazsa Tu- e~mek fedakarlığını ı;östcrlp gemi. Mac Arthıır, müttefik kun·ctlerin ır. 
'"'·- 1 ), hava-..•a k dl iti t Owen Sta ı da""'larıncla de··amJı Buna g-öre, yakın zamanda Mısır-.. <M.! limanını ve Groznv petro sa. " uçuraca nam a eş- • n ey o • 
hasını zaptcdememclcrl İc~a bir va. i' !~yememişler, tcsllm olmak mccbu. olarak ilerleyişlerini ve Japonları ıo. da bilytik fırtınal:r kop~cak olursa 
~Yet hasıl etmiştir. Biz yazıları. rı.~·~tinde kalmışlar. Bu ~emllcrlo rakrlk kövn r:lvıırındakl mc\'Zllerlni 1 hayret etmemek Uı .ım gelır. 
ll"ıızda, Rusların Blrlncııeşrln ayını but~n esrarı böylece öğrenilmiştir. 

1 
terke icbar ettiklerini bildirmektedir. 

1Ynl muharebe sahnelerinde geçi. ..Güzide deniz subaylarına teşek. 1 Her iki taraf kıtaları şimdi temas 
l'r<bileccklerlııl yıızmıştık. Artık kur etUktn sonra otomobille San- halinde olmakla beraber halen yalnız 
Sta.ıı. grRdın Tııf"'l~cniıı ve Groz- franslskoya hnı,. kct ellik. Şehre ileri karakol çarpcşmaları yapılmak. 
11.}"nln bir hafta :arfında düşecek- girerken Yedi mil uzunluğunda ha- fadır. J11ponlar havan topları kullan
lerınc ihtimal vermek bilmem doğ. klkaten muazzam bir köprüden mskta iseler de evvelce bildirildiği 
rı.ı olur mu? geçtik. gibi henüz hafif top<,;u ateşi açmanıış-

Akslnc olarak Rusların İklnclteş. Ahmet Emin YALMAN tardır. 
riıı 

8Yı.rıı ayr.I vaziyette geçlrmele-
tt 'h 1 tlmaH vardır. Mareşal T mo-

~' tıko seyyar ordu ile Volga -

~-.... -- bO'lır ~ ...... .-.r:. ....... .,....__._,....._ 

Rüçük haherler ~on arasında ve Don nehri köprü 

;ıllarında taarruzdan vazgeçmedik 
ı;(' n * IJ · us ba.şkumandanlığmın Sta. 

Vlchy, 22 (A.A,) - Vlchy radyosu Vichy kuvvetleri başkıımandant 
Amiral Darlan'ın hava yollyle 11imall Afrikaya gittiğini bildirmekte· 
dlr. iraddan ümit kestlğıne ihtimal ver 

l'rıl'tııcııdır. * 
t llUslar bu uğurda kışın da 
aarl'uzlar yapmaktan çcklnmlyc. 

KudUs. 22 (Radyo • 22,15) - Orta.şark 9 uncu Ingillz ordusu ku· 
mandanlığına General Hon getirilmiştir. General llon son Lıbya se
ferinde tenıayllz etmişUr. 

C'1ık1 * d erdir. Stallngrad ve Don nehri Vaşington, 22 (A.A.) - Reis Ruzvrıt. şimdiye kadar Blrl~ik Amc
rikn tarihinin hiç tanımamı, bulunduğu en bUyilk sayıda. ve 9 mil· ~ha. bir çok muharebelere sahne 

llıacakt 
ır. 

......... 

Doğum 
il'} Caıetemız mürettiplcrinden Mch. 
l'a~l 'Yaman'ın bir kız çocuğu dün. 
el ~a Rclmiş ve yavruya BengltOl a. 
ı: "erırrnıştir. Yavruya uzun ömUr-

r dileriz, 

" 
E C : s 

1 
22 81RtNC11'E~ltlN 1942 

ı 00 Stı:-rlin 5.22 
100 Dolar 130.70 
100 ı, \'ıçl'c frnngı 30.366 
ı 00 l>ezcta ı 2,89 

İsveç kronu 31,16 

• ESHAM ve TAHViLAT 
< 7 

clar Birinci tertip Milli Mil
•a 1 

< Sllkrazı 
<lar

5 Blrlncı tertip 'Mi111 Mü 
aa latıkrazı 

19,- ı 
19,-

yar 700 milyon dolara yükselen vergilere ait kanunu imzalamıştır. * Beyrut, 2:? (A.A.ı - 19 blrlnciteşrln günUne kadar, ~flhvcr ha\·a 
kuvvetleri Malta adasına karşıtam 1666 hava akını yapmı,ıardır. 
Aynı mUddet içinde ada Uzerlnde dUşUrUlen uçakların sayısı 1069 dur. * Berne, 22 (A.A.) - Bulgaristanda silAhlı ve maskell ır; kişinin 
Plowdiv'dekl silah fabrlka:ıına girerek gece bekı;;llcrinl üldUrdUklerl, 
tczgft.hlarla makineleri dinamitle attıktan ve yarı yarıya imal edil· 
miş kUlliyetıl miktarda topu tahrip ettikleri haber verilmektedir. 
Bunların düşman hizmetinde çalışan paraşütçUler oldukları resmen 
bildiriliyor. * Cebc!Ott.arık, 22 (A.A.) - DUnkil çarşamba günU akşamı saat 20,30 
da 21 sant zarfında ikinci defa. olarak ha,·a tehlikesi işareti verilmiş. 
Ur. Akın bir saat sUrmUş, salı gUnkU gibi bombalar. Ispaııya topra
ğına dllşm!lştllr. * Nevyol'k, 22 (A.A.) Nevyork Times gazetesi, eğer Japonlar. harp 
esirlerine fena muamele etmek tehdidini yerine getirecek olurlar ise 
miittcflklerin buna bir tek cevapla mukabele edeceklerini yazıyor. Bu 
cc,·ap, tmrbanlıırın lzt ıraplarına nihayet vermek lçln Japonları yen
mek hususunda ıstical etmek olacaktır. * Bernc, 22 ( A.A.) - ttalya kralının Piza'da. ağır hasta olduğ'u söyle· 

'nlyor. * Vaşington, 22 (A.A.) Bahriye nazırlığı. Japonların Pcarl Har-
bour'danberf, ~atırılan taşıt gemilerlndekller hariç olmak Uzere, 31 
bin kişi kaybettiklerini bildirmektedir. 
Otc yandan. harp lstlhb:ırat dairesi memurlarından biri de Alman
ların, bir haziran tarihine kadar Ruslardan 682.022 esir aldıklarım 
ve bu mlktal'ın kendi iddiaları gibi Uç veya beş milyon ~lbl bir sayı
dan çok uzak bulWlduğunu illi.ve eylemektedir. 

S~ rı11er Halkevinde ., 
C~i ··hur yet ba.yratn 
Sarıyer Hafkcvı Cümhurlyet bay 

ranıı için zengin bir prc.grarn hazır. 
lamıştır. Bllhıı~sn gcnçllğe ayıqiığı 

saatlerde bölgenin bütün çocukları. 
nı tatmin edici :enlş bir yer ayır
mıştır. Halkc,·inln bu aziz mlsarır. 
!erı kin h:ızırladığı 28 llkkşrlndc
kl (Karagöz), 29 da umuma temsıl 
ve 30 İlkteşri rde de spor hareket
lerine sahne olusu btılgesl nl bıı~. 
tanba~a harekete ve neşeye go. 
türen hakiki bır bayrnm olacaktır 

Taşovada yeni yll 
reko ltesi 

Taşo.-a. (Vatan) - Taşova (Er
baa, Niksar, Tokat) bolgclcrlnde 
yeni yıl tütün rekoltesi idrak edil. 
mi~ bulunmakta ve geçen yıllarıt 

nazaran daha randımanlı ve üs-ti.in 
bir kalite ar7.etmektedir. Tahriri 
bitmek üzere olan yeni mahsulün 
miktarı rakkamla kati belli olma. 
mekla beraber Taşova mıntakeı;ın. 
da umumiyetle yüzde 30 çokluk 
orı:cdeceği tahmin edilmektedir. 

Yeni Neşri yat 

·:-or:ıacı Kitabı 
Torna tezgahlarında konik torna 

etmek için r ıızari ve ameli h~sap. 
!arı, C:Ckilccek dişlerin hesabı \'C 

torna tezgahları kesilme ~üratlcrl. 
n in hesaplarından e ksiksiz bahseden 
(Dip!. tng. Hoffmon: Dip, İr.g. C. 

l\lunke) 

nln yazdıkları Tornacı kitabı isimli 
eser, Selim Suntur tarafından tfirk. 
~·eye çe\•rllmlştlr. Bu CSCT teknik o. 

1 
kullarla ' Iabrjka isçilerine mutlak 
surette tavsiyeye değer. 

san' at eseri 
Bu sene sinema mevsimi komedi bu mevhum rakibe kar~ı manen git· 

ve dans !ilimlerilc başlamışt.ı, fakat I tikçe bOyiilenlr; deli kocasının bir 
evvelsi akşam ilk defa olmak Uzere tuzak hazırlamak Uzere. çıığırdı~ı bu 
perdenin ciddi bir eseri ile karşılaşı- kayıp sevgili c;ıkıp gelince. kadın 
yoruz. se,·kt tabit ile onunla alAlcadar Olur, 

Robert Montgomery'yl bundan ev- işte delinin beklediği de budur ... 
ve! bir çok ~erlerind~ komedi gibi • Filim, hund3n sonra kadının haya. 
hafit rollerde tanıdık: ta bil jestleri, 1 tında tllyler llrpert!ci bir iı,kence ı1~tı
deklarasyonsuz halleri ve nazik ta- nelnile devıım eder. 
vırlarile sinema seyircilerine kendisi- Robert Montgomery. tamamen ken
ni sevdirmiş olan ve bu suretle yıl- dl şahsında n sı)Tılarak delinin ro· 
Jardanberi bir çok çağda~lnrı prrde· ı ll\ne girmi~tir. Onu, kendisınt ya· 
den silindiği halde kendl~I. eski yıl· v:t' ya\·a~ kemıren h:ıstalığının Miri 
dız me\'kilni muhrıfnza eden bu ar- olarak meıfum bakı~ıar \'C lıorkıınç 

tısti ~öhret \'e tesirine lıiyık bir rolde <'inayetler rıeşindc gtırhrilz 
büyük bir muvaffakiyet kazanmış Kadın rolUnü ovnamakta olan ln· 
olarak gorüyoruz. grıd Bergman şayanı hayret bir ile· 

Film, Mf'lek sinemasında oynamak· nllıyette çektl~ı i!llkenceyl bıze de 
ta olan (işkence) nd ında bir eserdir duytıru,·or. iki delıl<anlı arasında O'" 
Tımarhaneden kaç .1 ve gorünilr<!e I<' çırpınışlar vardı r ki. inı-an. kar· 
normal bır adam tesıri veren azılı bir şısında parça parça olan hıı k~dın 
delinin meş'um bir cınayetıle nC'ttce· vl\reğınln bUtUn hilznUnU kendi içın-

lenen hayatının hlkiıyesldır. rle dııvaı. ı 

Deh. hastahaneden kaçınca huyuna Bu fıllmde aı?ır ~ır mtlzlk belli hP.· 

hayran olduğu bir arkadaşına rast•:ı r , lirsiz i itildiği. ve dans. komedi. ~·a· 

onu kendı e\·ın'! mısafırli~c gotUrlir ; h ıı t gllz alı<' ı dPkrırlar bulunmadığı 
evde her ıklslnl de şaşırtan güzel hır hııldf! seyır<'iYi ikı ~aat nıll<idelle. 

kızıa kaq•ılaşırıar. mı~afh· delikanlı nıerak . heyecan. al:\k a ve ze\'kle .U· 
kızın Uıerinde ilk te.~ir ol1rak kuv· rilk '<'nı ek leıl ı ı·. 
''etlı bır 17. yapar: e\' sahib1 genç, bu ; Cıddi bir eserin \'erdiıtı sanıı.tkara
tesiri farketmeklc beraber kıza e\'· r.c zevki bu Sf'ne ilk defa bu fılimcle 

lenmeyi teklif edeı. fııkat arkadaşı· yaşadık . 

nın kendisinden daha müessir oldu· $1.imcr sinemasında oynamakta I 
tu hakkında korkunç bir idefikse olan r Ariaııtina ı;:ecelerıl i!e Uç ko· 
saplannıı~tır. BlltUn hareketlerini o mik kardeşin tfirlil ~aklAbanlıklarla 
kuv\'etli olduğu zch11bındp bulunduğu y11rattıklarr kahkahs. tufantarile do· 
arkadaşına göre ayar etmek zaafın· hıdur. 

dadır. Bu filim dahı hıç sıkmadan ı1eylr· 
Bu hal gittikçe kadının sinirlerini clvi rev,ek bir Ze\'ke boğmakta.dır. 

bozar, hıç yoktan ortaya yaratılan Se)itti 

Ank.8ra at 

Beşinci haf ta koşu
ları alakalı olacak 
haft'lt ')(o$Ularr bntiı'tıuzdekt plir.ll' 84 ' klto. 

olarak ~kahramaru:a mnkavemetl
n~ stlihlanmamıza fmlcln vsdl; 
bk ıılzln mntteflklnh:lz \'e sıra..ı ıe
Unt'e müttf'fikllk kabını ı;Ö!ıt•re<'e· 

tıu denmektf'dlr. 

Bu me.aj mev~ut ittifakın ı.ami
miy•H•dea zaman uman 'üpbeye 
duı:mü~ hl'Jııinl \f'rf'n Roııyayı bir 
df'fa ılıha t:ıtmln ıçtn göndttflmlş 

nlmtkta beraber Rm muka,·erneti
nin unc-e l ngtllf're \e Amerlkaya 
yınıılıjtını. !IOnra da lng1ltere ve 
Amerikanın mbdahalMile Basya~-a 
Jarıy~atrnı açıkça bellrbnekUıdlr. 

Blrletlk rnWetiere aıt bir meemu

ada, barbın dördünellı yılına girl' 

\eıtlleııile yaıılmııt olan bir makale. 

nln a,.ğıdakl bir kaç satınnı rös
den reçirecek olursak, Amerika me· 

ııajlndakl bir taraftan Jnglltere ve 

., raertka. dl~r araftatı Rusya he· 

tıabına 1.aman kazanma fınatının 

kı~·metll mana5ı daha kolay &nla,I· 

hr: 
dUtJer 19U kışmda Almaa mil· 

lı>tlne: (Bir bat& ı,ıedlk. Rwı1aaın 

miUU, h.,-p hazırlıklan balt911H1e 

yanııım,ız) demı,tt. 

«Bu hatiıların neticeleri eııaalı ol
mu,hır. Alman - Rus harbi eneı=
:Sa7.I ,·uruş kudretinin da#ıtma.ıııM 
amil olmu' '\'e böylelikle müttefik 
mllletlerl, hiç şfiphe1'1Z llyıkllf' ha· 
zır olmadıkları bfr zamanda, kati 
netlcf' ,·eremlyec-ek taarrudard:\n 
kurtar1111,tır. Sonra cJa AlmanJa. 
bfok.ledlğinln hilafına olarak, Sov· 
yet de,·inln hakkından dü~ündülil 
kadar çabuk bir zamanda gek'ntt'· 
dlj'l iı;in, artık rm-tlOblyet tehlikı" 
ıılnl atlat- mütt.etlkler ya'\'a., yau, 
Alllllln aekerl kudretine yett,mt'k 
n ~cçmek lmkAmnı bulmu,ıardır. 

Kunetler de en çok 1"t' yıl ön<'e 
:\flh\'er lehine görtilen bilytlk fark· 
lar artık bugün fena bir hatıradan 
ba,ka bir şey detlldlr ... 

ı,te Amerika meııajrndakl «kah· 

ramanea mukavemetlalz ıılllhlan· 

mamna imkan \'erdi» ııözüniln yine 

mlitwfllıler apından daha aç&k 'ı• 

daha reıallst bir ,ekti. 
Sa -Jp 

Ankara at yarışlar ının beşlncı·ı k ilo, 3 - Oabl 58 kilo, • - Rind 

yapılııcaktır. Koşuların programı. DÖRDÜNCÜ KOŞU: 1 1 
nı verelim: Ertaada ma arya sa gı. ı 

r.imsct KOŞU: tlç ve daha yukarı yaştaki saf 
Hiç koşu kaza" mamış yarım kan kan tngillz at ve kısraklarına mah. Erbaa. (Vatan) - Menşeinl l;u. 

İngiliz taylarına mahı>us. l\lesafesi: 1 sus. Mesafesi: 2100 metrf! vük zelzeleden alan malarya has. 
1600 metre. 1 - oavalaciro, 35 kilo, 2 - talı~ı Erbaa ve civar kasabalard 

ı _ Yabangülü. Rest 53,5 kilo. 3 _ Demf!t 53,5 klnın ve diğer mühim ilaçların bıı-
tKINCl KOŞU (Hll11cfikap) kilo, 4 _ Buket 63.5 kilo. lunmayışından çok tehlikeli bir du. 

rum aldı. Ilastalı~ın mevzii olmayıp 
Dört \'C daha yukarı yaştakl A- BEŞİNCİ KOŞU: (R andtkap> umumiyetle herkesi ve bilhassa ço. 

rap atlarına mahsus. Mesafesi: 1800 İki yaşında yerli sa! klW'I fnelllz cukları tehdit etmesi \'e r:;tırap için 

metre. taylarına mahsus. Mesa~si: 1230 de kıvrandırması mühim vefiyata 
1 - Ilozkul't U5 k ılo, 2 - Cey. ınelre. sebep olmaktadır. Erbaa başta ol-

lfıııtek ;;9 kılo. 3 - Kısmd 55 kilo. 
1 

_ İz 
58 

kilo, 
2 

_ Varadln 
55 

mak üzere Artova, Tokat, Nlksl'\r 
1 - Yılmaz 52 kilo, 5 - Alok 50 mtr:takaları için mühim miktarda. 
kilo. 6 - Uça r 18 kilo. kilo. 3 - Pınar 54 kHo. 4 -Haspa, kinine ihtiyaç ''ardır. Sıhhat ve iç. 

·· ·· c · · KOŞU H dik 50 kıl o, 5 - Zehrlmar, 58 kilo. 6-UÇUN U : < an •pi tlmai mua\'enet Vekaletinin bu mı:ı 
Üç yaşıııda Arap taylarına mah- Vıdo, 47 kilo, 7 - Ren 46.5 kilo. takıı l arda sıtma mücadcl<? te~kilfıt ı 

su:.. ınc ... afcsı: 1400 metre. Çifte bahlır: 3 . 5 inci koşular Ü- kurması ayrıca kati bir zaru. 
ı - Hızır 63 kılo, 2 - Can 59 zerindedir. ret olarak hlssedllmeki.~i r . 

Alman -Rus harbi 
(Ba-,ı ı incide) «=» harp eden Alman dağ alayları, hu-

clduğu şöyienmektcd ! r. susi lalim görmüş olan seçkin kı-

Krıılordunun St;ıJını;rad cenubun lalardır. 

dakı muvaffakıyetlerine, Rumenler Beyrut, 22 (A.A.) - Kafkaslar. 
tarafında ı~ i şga l edilen bir köyün da bütün yollar kar altında bulun. 
grrl alınması da dahildir. Slalln. maktadır. Berlinden alınan habcr
graddn Almanlar, en dar kesim o- !er, bu kc:ıimde önlenmesi lazım 

lan şimal batrdn, tanklarla destek- gelen gCçlı.iklerin g'lglde arttığır.ı 

lcncn altı bi :-; k işlhk bir kuvvdlc · btldirmektedlr. 
taarruzıı geçın ı ~lcpe de, bi.itün ta- Daglardaki bütün geçıtlcr Rus. I 
arruLlaı ı hııcunılarınııı hepsi ko- lar tarafındıın tahkim edilmiştir. 
layca püskürtulmiiştiir. Bcrltn, 22 (A.A.) - D.N.B. A. 

Pravda gaz,. lcs lnc sure, Almnn. jansı Katkas batısında Alman dağ 
lar o nlsbcttc fazla mühimmat sar. kıtalarının 21 ılkleşrlnde selli yağ. 
fınıı mecbur olmuşlardır ki Eimdl murlara rağmen düşmanın sahra 
erzak \ ' C iaşe maddelerinin getiril- ıncnzlllcrlnl ve blokhavzlarını yar. 
mcsi zararına olarak. milhlmmat dıklarını haber vermcktcdır. Evden 
getirtmek zorunda kalmışlardır. C\'C yapıl:.ın şiddetlı muharebeler. 
Bu itibarla Almanlar şimdi tama. de Almanlar. ik• mahalli zaptct
milc iaşe.siz bir vaziyetle bulunduk mişler ve bir Sovyet alayım yok 
iarı halde, müdafiler her gün iki etmışlerdlr. Bolşevikler bu ı:ava~. 
övün sıcak ~·emeklerini bulAbllmek tarda 1200 esir vermişler. 7 top, 
tedlrler. 127 mitralyöz ve killllyetll mlk. 

Kızıl Yıldız gazetesi, pazartesln. tarda daha başka malzeme kaybet. 
cicnbcrl Stalirgradda durmadan mlşlcrdir. 
yağmur yağdığıııı, bunun da bütiln Bcrlin, 22 (A.A.) - Alman or. 
havn fa11llyctlcril , tankların hare- duları başkumandanhğının tebliği: 
kctlcrlni sekteye uı;:rattığını yaz. Kafkasyanın garp k\smır.da Al. 
maktadır man dağ kıtaları şiddetli yağmur-

Kafkasyada Novorosisk ccr.up Jara rağmen düşman mevzilerini 
dogusunda Tuapse istikametindeki yarmağa muvaffak olarak yapılan 
Rumen tazyikı dc\·am etmekte ve ev muh:.rebeleri neticesinde 2 mü. 
burada 9üşman mevzilerimizi çe. hlm mahaltı işgal etmişlerdir. Ce
\' irmege muvaffak olduktan sonra. reyan eden son muharebeler e61\8· 

iki mühim tepeyi geri aıan miida- sında bir Sovyet silahendaz alayı 
fıtcrlmbdn karşılık t ıı arruzlarlle ta. yok dilmiştir . 1200 den fazla esir, 
mamik piiskürtülmüş bıılunınakto. 7 top . 127 makıneli tüfek ve bir 
dır. çok harp malı:l.'mesl atınmı~tır. 

Kızıl Yıldız gazetesir: ln muhabiri · ckın cenubunda mevzii çar. 
Alnıanlarm, Elburz bölges!nln dıığ. pışmıılar c, l ınuştur 
lık çevrclcrlnı mükemmel suretle Stallngrad nıuharebesiııde Al. 
blldlklerlni ve ellerlndc harpten ev man kıtaları şldaetli mevzii taar
vel buralarını seyyah sıfafü:? gc. ruzlar neticesinde dilşman tarafın. 
zen haritacılar tarafından tanzim dan inatla m!idafaa edilen toprak 
edilmiş planlar bulundurduklarını tablyeleri ve barikatları, mevzile. 
ilave etmektedir. rl zaptetmlşlerdir. Bütün Alman 

Ayni muhabire göre, bu çevrede tnarruzlırt tayyareler tarafından 

r Radyo 
IMJGtİNIU~ PBOGJIAll 

SABAH 
7.30 Program ve saat ayarı. 

7.32 VUcudumuzu çalı~tırahm , 

7.40 Ajans haberleri, 7.55 Senfo· 
nik parçalar (Pi.) 

,(,J F-
12 30 Program ve saat ararı. 

12.32 Karışık program (Pl.1 12.4~ 

AjAns haberleri, 13.00 Karışık 

makamlardan şarkılar. 

' 
18.00 Program ,.e saa t ayarı, 

18.03 Fasıl heyeti. 18.40 Oda mU· 
zlğl, 19.00 Konuşma, 19.lG Saıo: 

eserler i, 19.30 Saat ayarı ve ajans 
haberleri, l!l.45 KIAslk Türk ntU · 
zlği, 20.15 Radyo Guetesl, ~u 11> 
MUzlk, 21.00 Konuşma, 21 .15 
Temııll, 22.00 Radyo salon orkcs· 
trası, 22.30 Saat ayarı, ajans ha
berleri ve borsalar, 22.15 Yarınki 
prorram ve kapanış. 

şehrin şimal kısmındaki düşma., üs 
terine tevcih edllmi~tir. Şehrin ş!. 
malinde dOşmanın durmadan yap. 
tığı şaşırtma taarruzları Alman ve 
Rumen hava kuvwtlcrl tarafındar 
bozguna ulratılmıştır. · 

Murmanskın cenubunda ta~·ya 

relerimiz tarafından Sovyet havı 

üssüne kar5ı baskın şeklinde yapı 

lan bir taarruz neticesinde hasar 

lar ika edilmiş, yangınlar çıkarıl. 
mıştır. 

Rasllar yeltt tan klar kuUanıyorlat 

Stokholm, 22 (A.A.) - l\11lltacı 
Vochenblatt gazetesi, Rusların ye. 
nl tanklar kulla r mağa başladıklL 
rını bildiriyor. Bunlar arasında b ir 
çok top ıle silahlı ve 50 den faztr 
efrad tarafından işgal edilmiş ga, 
yet büyük A ... A ta tanklar da v&r
q,,., 



-

Mersin Mıntaka Ticaret 
Müdürlüğünden : 

ithalatçılara 
1 - Mersln gümrüklerinde-mevcut ve hususi ~ahıslara alt malla

rın sablp!crl tararından gürnrf!klencrek ilan tarihinden ıt.ıbarcn bir 
hafta zarfında cekilmesl Jaı:ındır. 

2 - Bu müddet içinde mallarını cekmlyenler bulunduğu takdir. 
de 2/14209 sayılı talimatname hükümleri tatbik edilmek suretıle maL 
larının Vekaletımlzce gGmımk:ıcn çekileceği tebliğ olunur. (820) 

T eşvikiyedc Satılık Arsa 
n:şviKh'F. F.i\11.AK CADDEs1 ÜZERİNDE HER TÜRLÜ Bl1'"A 

l'APMIYA :'\tÜSAİD JKt ARSA SATILIYOR 

Em'ak ve Eytam Bankasından: 
l!!a'I So. 

399 

YER l Kıymeti 

Ura 
Teşviklye - Harbiye Vallko- 21.325.
nağı mahallesi Bostan ve 
EmlAk caddeleri e11kl 8/4, 
yeni 23 numaralı arsa. 

tOJ Teşırlkiye • Harbıye Valiko- 30.130.
nağt mahallesi Bostan v~ 
Eml!lk caddeleri c.-;kl 8 / 6, 
yeni 27 numaralı ar11a. 

t26.50 M2 

~7M2 

Teminatı 

ı.ıra 

2133.-

:?013.-

Izahatı yukarıda yazılı gayrlmenk1ıller peşin para ile ve açık arttır
ma urullle satılacaktır. lhale 11/11/942 carşanıba gOnU Ra:tt H de Ban
kamız Istanbul Şubesi Satış Komisyonu huzurunda yapılacak ve en ytık
sek bedel Merkeze bildirilecek ve haddi l{dyık görUldO~U takdirde Maliye 
VekAletlndon l11tlzan edilerek muvafakat cevabı alındıktan sonra kaft 
ihalesi yapılacaktır. 

Satış esnasında vf'rilen bedel mukadder kıymeti gec:tiğl takdirde te
minat al<çrsi derhal arttırılmıyarak ihale kımln uhdesine icra edi:irse 
arııdakl fnrk ondan tahsil edilecektir. 

Müzeycdoye iştirak edeceklPrln mukadder kıymetin yüzde onu nlı.
bctlnde teminat yatırmaları !Azımdır. isteklilerin teminat akçc"Iİ, nflfus 
tezkeresi ve Uç adet fotografla birlikte bildirilen gün ve sa.ate kadar 
Şubemiz Emlılk Servisine müracaat etmeleri mercudur. (526) 

Viiksa~< Mühendis Mektebi Müdürlüğünden : 
l\lckteblmlzc bu sene alınması takarrür eden 40 ı askeri. dlğtrlerl 

:ıvll liselerden ceman 180 talebeden ı İklnclteşrln tarihine kadar mü. 
rncaat etmeyenlerin yerine müsabaka imtihanında puvan itibarile en 
ilerde gele .. Jerln kabul edileceği ve bu suretle yeniden kabul edlle
ceklcrin kayıt numaralarının anıc& bildirileceği ilan olunur. (795) 

BULM ACA 

Soldan s:ığa: ı - Fa1ladan ve 
parasız; Yol. 2 - 1!glll; Zn.rf edatı. 
3 - Donuk; Tavla sayılarından; 

~ışane. 4 - Siblryada mevcuttur; 
B r mabedin kısımlarından; 5 -
Serbest ve hür bırakalı; 6 - Tersi: 
Amerika kıtasında bir nchtr; Cil
ve. 7 - İsim; Ter:I: Açık. 8 - B ir 
mabut; Eklet; Çıptnk. 9 - Bir renk, 
Bir Harlc'ye Ne.zırı. 10 - Satranı: 
terlmlcrl!ld!'n; Azimli. 11 - Anka
ra ın kazalarından biri; Bazı hay. 
vanlnrın yavrusu. 

Yukardan aşağıya: ı - Bir ma. 
bet; Taharri, 2 - Bir revünün adı; 
Zamanın kısımlarıı:dan. 3 - Dibe 
~ t: Ermeni nidası; Uzak ı~arcti. 
4 - Bir renk; Geçmişe. 5 - İsta.n. 
bullunun eski isimlerinden; 6 -
Sınama; Bir böcek. 7 - Ters•: hlr 
rayvnn; Eski pehlivanlardan biri; 
8 - Sanal; Bir ncta; Bedertn orta . 

ZAYt 

Fen Fakültesinden aldığım 174 

numaralı namzet talebe hüviyet 

kartımı kaybettim. Yenisini alaca

ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Turhan Elmacıoflu 

ZAYi 

Beslktaş Birlncl orta okulundan 
942 senesinde almış olduğum dip

lomamı kaybettim. Y<nlslnl alaca. 

ğımdan eskisinin hCikmü olmadığını 
ilan eylerim. 

510 No. lı Yekta Akgilç 

Üsküd;ır Sulh Hukuk HaklmlL 
ğlnden: (9421444) 

Mustafa: Şarköy Şadıllı karye. 
sinde mukim mütevaffa kahveci 
Ahmet oğlu. 

Karınız Sümbül Uırafıı:dan aley
hinize ikame olunan sulh teşebbü
sü davasından dolayı yukarda ya. 
zıh adresinize gönderilen istida ve 
davetiye üzcrlr.c asker olduğunuz
dan dclayı ikametgahınızın belh 
olmadığı posta tcblığ memurunun 
meşruhatından anlaşılmış olmakla 
ilanen tebligat icrasına mahkemece 
karar \·erilmiş ve muhakemenin 
5.11.942 prrşcmbc günü saat ıo a 
talik edilmiş oldu&u tebligat meka
mrn3 kaim olmak üzere lla::en teb. 
llğ olunur. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılannızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

. 

lstanbul Beledivesi ilinları 
Tahnıln bedeli 
Beher metre lf. 

Dk teminat& Ş&t'lftame ve ıaire bedeli 

100,00 5712,50 4,to Taksimde Cumhuriyet caddesinde eı.kl mezarlık ar!'lasından mllfrez 
2 parsel No. lu ve 892.50 metre mur&bbaı n.halı ıırsa. 

100.M 5712.50 4,•o 3 > > 892.30 > > > 
100.00 5362.50 •.11 • > > 822,50 > > > 
100.00 5362,50 4,11 5 > > s22.:sn > > > 
100,00 5362.!'iO t,11 6 > > 822.SO > > > 
100,00 531J2.50 (,11 7 > > 822.:>0 > > > 
100,00 46to,OO 3.39 8 > > 6i6,()I) > > > 
100,00 '4605,00 3,36 9 > > 671,00 > > > 
100,00 52:'>7.50 4.00 10 > > 801.50 > > > 
100,00 5256.00 4.00 11 > > 800,00 > > > 
100,00 5275,00 4 ,00 12 > > 805.00 > > > 
100,00 :'i275,00 4,00 13 > > 80:'i.OO > > > 
100,00 5240.00 3,99 H > > 798,00 > > > 
100 00 !'il07,50 3.94 15 > > 787,50 > > > 
100,00 5257,!';0 4.00 16 > > 801,50 > > > 
100,00 5257,50 (,00 17 > > 801,!'iO > > > 
100.00 58!'i0,00 3,50 ıs > > 700,00 > > > 
Tahmin bedelleri ile ilk teınlnat miktarları ve nır.sahai sathlyelerl yukarıda yazılı Taksimdeki Mezarlık 

arsasının mUfreı iki llA on sekiz par-~f'I No. hı (17) pnça arsa şeraiti wçhlle binalar inşa edilmek fü:erc 
kapalı zarf usullyle arttırmaya konulmu~tur. Ihalelerı 9/ 1119•2 pazartesi gUnU saat (15) de lstanbul BclC'di
yesl Daimt encUmt'nl odasında yapılacaktır. 

Bu ar11alara alt şartname .. proje ve sair evrak yukarıda hizalarmda gösterilen bedeller üzerinden hesap 
işleri mlldUrll\ğUnden alınacaktır. 

Şeraiti öğrcr.ınek isteyenler her gün Belediye imar MUdUrlU~Unden malömııt alablllrler. Taloplcrin l'k 
teminat makbuz ,·eya mektupları ve kanunen ibrazı IAzımgelen diğer vasikala.riyle 2490 No. lu kanunun tart. 
!atı çene.sinde hazırlryacakıarı tekİif mektuplarını ihale gtinU &aat (14) e kadar Daimi ErıcUmene vermeleri 
Ummdır. l705) 

I.stanbul Belediyesi 

5EH I B 1 rıY. A TROLA R l 

BU .AKŞAM 

Saat 20,30 da. 
DRA'M KISMI 
KIŞ !'IASAL I 

Yazan: W. ShakMpeare 
Türkçesi: Mefharet Enıl.n 

KOMEOl KI81\ll 
YAl.A:SC! 

Yazan: CArlo Goldonı 
Tıırkçesl: S. Moray 

CumartMI -re paur s\Jnlert 
15,SO da matine 

Her çarşamba aaat H d• 
çocuk tiyatrosu 

İstanbul Asliye B irinci 

mahkcmeslntlen: (941144) 

T 1caret 

Trabzondan Tarı vapurunun 5 in. 

ci sefcrile namıra yüklenmiş olan 

100 çuval içinde 8000 kilo hız mar. 

kalı iç fındığa alt konşimento zayi 

olduğundan iptaline karnr verilme_ 

si lstanbu!da Muhtarpaşa Yeşildi-

rck Caferağn. 46 No. da Ali Rıza 

İbrahim oğlu tara fır dan istida ile 

istenmekle zıyaı iddia olunan işbu 

konşimentonun bulan tarafından 45 

Qiın içinde mııhkcmcyc ibra7. edi1-

medil!I t:ıkdlrde iptaline kıırar ve. 

rlleccğl llfın olunur. (6169) 

ASETILOPIRIN NEŞ'ET 

.. ı, 9 -İki tane (k) ile Dlclcde kul. rı••·----------------------1'°" ıanılan bir tasıt olur; Bir lnglhz sö- j 
murgcsl, 10 - Sldl Bnranlde bul. 
ma)t kabildir; Muktesit, 11 - Da- ı 

Türkiye Cümhul'ig eti 

hi; İndirilmiş. 

HALI,İ 1 
Soldan sağa: ı - Mar:idar; Mos 

(<ıom) 2 - Edebiyat: R~. 3 - Za
ti: Mebus. 4 - Asakir; Maç, 5 -
Sakar. 6 - Hcl{ıl; San'a. 7 ...,.,...,. A. 
lep (belfı): Kıd (dik), 8 - Ezlnelı ; 

AU., O - LI (il); İtab; İk (ki). 10-
Enın, l\I çuna. 11 - Kc (ek), Be~ı. 

Yukardan aşağıya: 1 - Mezat: 
Elek. 2 - Adas (soda): Hazine. 3-
Nrtnmeli, 4 - İbik; Lenin. 5 -
(Kc) dl; l .ııbct 6 - Ay; Ral (lar). 
L mi' 7 Ram; T.bas (sabit). 8-
Temas: Çı. 9 -·Baraka, 10 - Oruç 
'\iıll il Cnııll!n). ı ı - Ses. SadakJ. 

ZİRAAT BANKASI 
Kurulu, tarthl: 1sss. - Sermayesi: 100.000 000 Tllrk lirası 

Şube \'C: ajans adedi: 265 

Zirai ve tıcart her ne\•ibanka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye ,·eriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesıı.plannda 
rn az 50 lira.s, bu:uuıınlara senede 4 defa çekı «:ek kur'a ile aşafl· 
daki pllna gört. .kr .. ı.ılye dağıtılacaktır. 

4 aoel 1,000 liralık 

' lt 500 :> 

" ,. 21i0 lt 

4,0oO Ura 
z.ooo .. 
1,000 lt 

100 atlet 50 liralık 3.000 lira 

l'?O » -.o » 

~o • ıoo » .a,ooo • rno > 20 • 3.:?0o > 

DIKKAT : Heuplarındakl paralar bir sene lçinde 50 liradan &fa· 

ıı B rlnelkanundıı çelcilccekUr. 1 ğı dUşmlyf'.nlf'ı::e lkrllmıye çıktıgı takd.rde 50 20 tazl'asl e verıiecektır. 
ı:uralar soncd" 4 de!a, 11 mllrt. 11 haziran, 11 ey!til, 

f 1 ..._ .,. ~ ~· .. - -. ~ - _;.: ~ ..... MliWJ MZTWA·; ~--. 

-
- - - - ~ 

23 - 10 - u~ 

8unoen sonra yalnız TUNGSRAM KRiPTON a"'· 
oullarını kullenacaOıı. 

T ek~_iK O kulu Satınalma Ko misyonu 

Başkanlığından: 
Yıldızda bulunan okulumuzun makine )aQOratuvarları binasıııda 

mevcut pencerelere 1133 lira 40 kuruş keş:f bedelli 124.55 1\12 calll 
takılma ı 9 11-942 p:nartc'>i ~i.inii Güm\ış Suyunda Yüksek 1\1.:i· 
he:ndı~ mektebi muhasebesinde ıha lesi yapılmak Ülcı·e açık eksiltnıc· 
.} c kor:ulmuştur. 

llk teminat 85 !iradır. lstcklllcrln bu gibi işler yaptığına dıı' 
ve ticaret edası vesikahırllc belli günde ve saat 14 de gelmeleri. 

Keşif ve şartname okulda görülür. (796) 

r---------------------------~ T. C. Beyoğlu 5 ln<'I :\'oter Dairc<1I 

Beyofrlu Heşinl'l Xoterll~ne 

No. 162i:J - 21/101942 D: 432 

Uııkapanından Yenlkapıyn kadar lmtidat eden Gazi :.'\lustefa Kemal 
Paşa cad~esi kllJ)adı için tstlmll\k edilmekte olan Unkapanındıı Ya\-uz
ısinan mahal!r.slndc eski Ayazma yeni Keresteciler caddesinde kadnS· 
tronun 604 Uncu adasında 8 parsel 737, 739 eski 337 yeni k11pı No. ıu 

dllkkıina 3710 No. lu Be"edıye Istlmliık kanununa göre müteşekkil 1 
No. hı takdiri kıymet komisyonunca tak1!ir ediJ,p Daimi EncUmenın 
11/ 9/942 tarihli mazbata ile tasdik f!dilen (lı;()O) lira kıymet bu yerın 
Tapudan alınan kaydından sshiplcrt oldukları anlaşılan Zehra, GUldan. 
Saime, Seniha, Samahat, Ahmet Batla!, Holll, Hanife, Saime, Isman. 
Bahri Av!;ar·a tebliğ edilmek Uzerc tnnz.lm edilen ihbarname Noterll-

ı:tinızin 118"7 No. suna kayıt edilmi' ise de veril<'n meşruhattan kr.yfi
yr.tin his~edarlardan ancak Bahri Avşar'a. teb"lğ edilmiş olup diğerleri· 
nin ikametgah adresl<'rinin öA-renilemediğiııden e\'rakın bila tebliğ iade 
edildiği bildirilmiş olmakla ikııınetgflhlan meçhul kalan diğer hissedar· 
laı ın kanuni müddeti zarfında nıtiracaııt ederek takrir vermedikleri 
takdirde haklarında kanuni muamP'c ifa edileceğinin tebliğ mllkamına 
kaim olmak Uıere yıwml iki gazete ile illı.nmı ve ilanı muhtevi ı;aze· 
telcrdcn ikl~cr nUshasının gönricrllmeslnl rica ederim. 

lst. Yali ve Belediye Reis! namına 
Istanbul MUdUrU 

Ali Yncr :Mazııl 
Imza: A. Mazal 

lşbu ıl:'l.,na me. taırp \ t!Çhlle llAn edılmck Uzcre Vatan gazetesine 
tebliğ olunıı~ 

·r. I~ RA.'\"K.\sa 
K. TA~AURl 1'' 

tll:"'APl.AtU 
2 Ikinrit~şrııı 

Keı,IM!!lne 111.Hılaıı 
tkramı,,·eıer: 

ı adet 1000 !ita. 11' 
1>:>00> 
2 > 

H > 
10 > 

2~0 > 
100 > 

50 > 
> 25 > 

Beyoğlu Beşinci noteri 

!'\enih Yaı;mut 

R~mi mUhUr ve ımza 

--------
Sahibi H~ l\"eşrJyat .\lliılUru: A .. 111..ı Emin YAI.MA-S 

\ 'alan Se11ri.\ ;ıt 1."ür1' Ltd. _,tı . \'atan )laLbaası 


