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lnön.ü, Ankarada 
lnönü, Arif iyeyi de şereflendirerek 1 

köy enstitüsünü gezdiler 
AJlbn., il (Vatan) - MllW Şef Inönü, bu ak,am 

.... n de febrlmlu plıntJlerdlr. 
&etleri arasında istasyondan ayrılarak Çankayadakl 
kötklerlne &1tm1,ıerdtr • 
0trendlğlm1ze göre, Cümhurttlslmlz btanbuldan 

hareketten 10nra ArJflyede te\'akkuf etmı,ıer ,.e yan
larında Maarif Vekilimiz olduğu halde köy eııstttU

aünü ıezmı,lerdir. Cümhur relsimlz, e1111tttünün ça
ıı,malarından btiyük bir memnuniyetle bahAetmı,ıer 
,.e bllhasııa talebenin dört ııeıtfle ııöyledltı l !!Uklil 
mar,ını dinllyerek takdir etmif.lerdlr. 

ctlmburreiıdmlıdn Ank&raya l'elecek!ni duyan ka
~ bir halk klltle&I daha ııaat 20 den itibaren ga
na hllndeki meydanlıtı doldurmuıtlardı. 

CttmlluTeltıfmlzl Mectl11 RehıJ AbdlllhaJlk Rf'nda, 
JbııpekU Şilkrll Sar~~tlu ba'ta olmak üzere "4'hrl
mbde bulunan \ "eklllcr, mebuslar, J'eneralJerle, ileri 
ıel• dM"let memurıan k&"lılamıtlardır. l\laarlf \"ekili Hasan A,I Y~l, Arifl)e Köy En11-

tltüsttnd6 bu aktam mluflr kalacaktır. <Jömlaurrelehnlz halkın atirekH alkı,ları \'e r&'!a 

zanmıı o!du. 

Bundan çıkacak mana şudur ki, 
siyasi hayattaki hiıkümler mesele. 
!ere göre değıl ancak neticelere 
göre veriliyor, netice iyi görünün
ce tenkit meyil sfllniyor. Çörçll 

Mısırdaki ordunun elde ettiği ne
tic~lerdcn iftiharla bahsederken 

triyasl tenkltcllerlnln Kahlrenin 
düşmeskıl bir aralık muhakkak 
gibi beklediklerini, acaba pazarte. 
si mi dü§ecek yoksa salı mı, d iye 
sualler sorduklarını hatırlattı. in. 
gillz dahili siyasetine alt saha bir 
tarafa bırakılırsa şurası şüpheslz-

(Devamı: S&.. a, Sil. S; de) = 

Yazan 

VAT AN, okuyucularının bu 
mübarek gününü tebrik eder 
Bugün Ramazanın birln<'I cünll· ı dl. Bu&iinden ıttbarea höt ün ~mller

dür. \ "atan, okuyucularına bu mil- de tayin edilen vAlzler tarafından 
barek ,.e kudııl &iinil tebrik ederken ! vaazlar verilecek, hafızlar tarafından 
daha nke yıllar ııulh sükftnu havaııı mukabeleler okunacaktır. 
i('lnde ceılec.-ek Ramazanlarını da Ramazan &iinlert l('ln her &iin D&-
idrı\.k etmelerini diler. \"11ldan Seeler batlıtı altında caze-* temizde IUllf fıkralar balUDAC&ktır .. 

Mübarek Ramuanın mtijdedsl Bu Ramazan fıkralarını yarından J· 
kandlller dün cece minareleri •tMıle- 1 ttbarea Dfl9r9 ba.'1Jy&<"afız. 

lngilizler, Madagaskarda 
yeniden taarruza geçtiler 

. ------------------------------=( Vişl, 11 (A.A.) - Madaraakarda.n 

Ş 
alınan son haberlere göre, Majunga· ark cep h e s 1 n d e da karaya çıkan Ingilizler ,imdi Ta · 
nanarlve tıtlkametlnde ilerlemekte-

.._ _ ____ _ _ _ ___________ ___ _____ -il dirler. Morondavada ikinci btr ihraç 

hareketi yapıldıtı haber verilmekte
dir. Bu keslmdekı Inrlliz unsurları · 
Antsrame'ye dotru ilerlemektedirler. 
Kuvvetler aruındakı niabetsizllk e
zlcidır. Karaya çıkan lngilizlerin kuv 
vetı iki ttimen olarak tahmin edil· 
mektedir. Fransız kıtaıarının mevcu
du ise bUyUk bir krsmr yeril olmak 
üzere 1300 kişidır. Bu karaya çıkma ' 
hareketleri hakkında a.lınan hab~rler 
Fransada büyük bir heyecıın uyan
dırmıştır. Gazeteler şimdiki halde hiç 
bir tefsirde bulunmamakta ve res
mi tebliğ ne,retmekle iktifa eyle
mektedir. 

Stalingratta 
vaziyet vahim 
Terek nehrinin bir noktasında 
Almanlar nehre döküldüler Londra, 11 (A.A.) - DUn gece, 

Ingillz Harbiye Nezareti, Madagas-
Moskova, 11 ( A.A.) - Moskova· ı aleyhine dönm~tür. kar aduında harektıtın iyi bir tarz-

daki hususi muhabirlerden bıri ya- ı Bir haftadanberl devam eden bo· da gelitmekte olduğunu bildirmiştir. 
zıyor: •ı ğucu sıcakları::an sonra dün ilk de- Harbiye Nezaretinin bu mesele hak 

Son 2'!1 s&at i~indl' Stalhıgrad ı n ge· fa ola,.&k Stallr.grada yağmur yat- kında nefrettlği demeç aşatıdadır: 
rck hıttısmdakı. gerek cenup batı- mışur. So,-yetıertn Almanlan dur- Diego Suarez bahr1 üssünün işga
aındald mevzilerin vaziyeti 11ek r. 

1 

durmak için kullandıkları en mU- linden sonra, Inglliz kuvvetlerinin 
Yade nezaket kesbetmlşUr. Bu ke· hlm sUAh, topçu kuvvetidir. Efer mihverin isWade edebilmesi mUın-
ılmde muharebe, So\-yet mildafil'!rln (Devamı: Sa. 3, Sil. C; de) 1o 1 (DeY&mı: Sa. a, 8iL I; ••> ·/· 

Resimler, Anllarada temul11da bulunan \ 'ilkiyi Ba'nkillmiı.Ie millAkatta ,.e Hasar.oğlan köy entıtftll!liindekt tetkiklerinde te~blt ehnektedlr. 

Beyrut, 11 < A .A.) - Unltcd Pres , 
muhabıri bıldlrıyor : 

Aııkıtradan burayıı s-clen Ruz\·e1- I 
tin şahsi m!ime..o:sm Vandel Vilki, ga
zeteciler top!antısında şu beyanatta 
bulunmm;tur: 

- Tilrklyenın tarafsızlı~ını muha
faza edeceğine ve mihver askerleri-. 

(Denmı: Ma. S: Sil. i da) -

Türk 
gazetecileri 

Çörçil, tekrar 
kabul etti 

Londra, 11 (A.A.) - Türk ı:a
zetecllerl, İnglltercde harp için ne 
yapılmakta oldugu hakkında müın 
kün olduğu kadar dc.ğru b ir f ikir 
edinmek maksadlle faaliyetlcrıni 
arttırmışlardır. 

Türk gazetecileri, dün Ports-
muth' u ziyaret etmişlerdir. Orada 
öğle yemeğini Vlctory adındaki 

Nelson'un tarihi gem isinde ve ku. 
mar.danın sofrasında yemişlerdir . 

Bugün Avam kamaraı:;ında yine 
M. Çölçil'i görmüşlerdir. Öğleden 
sonra Handley _ Pagc'dakı uçak 
imalathanelerini gezmişlerd ir . 

Yarın av uçaklarının hareket 
etmekte cldukları bir uçak alanı 

nr ziyaret edeceklerdir. Cumartesi 
günü Lord Woolton ile göriişcc ~k-

(Devamı: Sa. 3; Sil. 6 da) + 

lramiı Ankara 
Büyük Elçisi 

değişti 
Elçiliğe, Zülfikorüd 
devle tayin edildi 

Tnl eltl. il ıeae 
enel lraa lapeWllllal 

r••••ftır. 
Ankara. 11 (Vatan) - Haber 

aldı~mıza göre, hükfımetlnln gör
dütü Jüzum üzerine Iranın An
kara Büyük El('lı>I Enu Şlrı·an Spe
böcll, Tahrana ('ağırılmııo:tır . Ye
rine Hüseyin ZülflkarUdde\·le tayin 
edilmiştir. Zülflkarlldde\·le yeni I · 
ran Bafveklllnln ağııbfoyııldir. Keu
dlsl bunda n 19 - 20 ~ne en-el I ra
nın Baf \·ekllllğlnl yapmıt. kıy
metli bir de,·Je-t adamıdır. Yeni se
n r Ankaraya hareket etmek Uı:e· 
redir. 

- Ankara, 11 (\'atan) - Ofreacll-
~-------------------------... · Jlmlze &'Öre, memlekete batday &"e· 

Amerika Büyük Elçisi 

Bir haftaya kadar 

tlrtlMk kin yapılan te,flbbilsler mll9-
! bet bir netk-eye ballaamak üzeredir. 

l \ "apur yoklutu yüzünden mil,külAtı 
utrayan nakil itleri Arjaatln hilkfJ 

I ınfttılln \·apur temin etmesi dolayı 
&ile balledllml' b11luams.ktadır. 

Haber aldıtımıza göre, Arjantlı 

ı de mı•ır llltlhsall U milyon ton, bal 
day lstlhsaU ise, 12 milyon tondur 

• • • I Arjantin, bunun çok u bir kısm;J ı 

Ankara. l l (Vatan) - Haber aldıitımıı:a cöre, Amerikanın 
Ankara Bü~·ük Elçi~! B. Stelnhart, bir haftaya kadar Ameri-
kaya gidecektir. . 

Se.}abatinl ha\·a yolu~·ıa yapauk otan A~rlka Bllyilk El
çlı.I. l 'llklnl• Turklyf'dekl t...-ııuılan lıakkıada Amerika Harlctye 
N..,f'I B. c-4eu H..U'• :ı.eaı.t , . ......., IMii priüıaek&Mlr. U
yük Elçi, Amerlkau çok az bir UllUlll ~ n .)ine tayyare 
Ue Ankaraya dönecektir. 

İngiliz uçakları 

Düsseldorf' a müthis 
bir hücum yaptılar 

Sovget uçakları, Berlini 
bombaladılar 

Londra. 11 (A.A.) - Brcmen va radyosu, gece neşriyatında Sov 
ve Kessel Alman ~chirlerine karşı yet bombardıman uçaklarının dün 
yapılan hava akıtlar 1 hakkında gece Budapeşte. Berlin, Köenlgs
:u aşağıdaki tafsilatı Hava Neza. b(rg ile do:u Almanyanın diler 
reli vermektedir: şehirlerine akınlar yapmış olduk. 

4 eyliılde, inılliz bomba uçak- tarını bildirmiştir. Budapeştede 38. 
ları Bremen şehrine taarruz etml§. Bcrllnde 12 ve Köenlgsberg'de 18 
lcr ve büyük tahribat yapmışlar. ya:- gın çıkarılmıştır. 

dır. Fabrikalar, depvlar, resmi bL İkisi müstesna olmak üzere tay_ 
nalar tahrip edilmıştir. Junkers 48 yarelerimlz, üslerine dönmüşler. 
uçaklarından imal eden bir fahri . dir. 
kada da tam isabetler olmuştur. Londr•, 11 (A.A.) - Rus hava 
Atlas denizaltı iqa tersanelerinde kuvvetleri, merkezi Avrupada yap 
de isabetler elde edilmiştir. tıkları taarruzlar neticesinde bü 
Ağustosun 27 ncı ıünü Kessel'e tün radyo merkezlerini susturmuİ 

yap!lan taarruz.da da iyi neticeler lardrr. 
elde edilmiştir. Henzel fabrikaları Berlin, Kccnigsberg ve Budapeş • 

Türkiye ve 
Bulgaristan 
Eu!gar Başvekili 

Filof'un izahatı 

nlof, Tir' 8819ar ... 
ueltetlerl .. • ..... .............. , ... 
Solya, 11 (A.A.) - Sobranya 

meclisi dün toplanarak hük<ımetin 
s iyaseti ve harici vaziyet hakkın. 
da Başvekil Fllof tarafından veri. 
len izahatı dinlemiştir. Bulgarlsta
nın komşu memleketlerle münaıe
betlcrln&n bahseden Filof bilhas. 
sa Türk • Bulgar münasebetlerinin 
mükemmel oldulı • u söylemiftlr. 
Başvekil Bulgaristanla Rom1&1ıya 
arasında mevcut bütün meselelc. 
rln Krlvda muahedesinden soorr 
tamamlle halledilmiş olduğunu be. 
llrtrnlş ve netice olarak Bulgar 
harlcl siyasetinin şimdiye kadaı 
takip edılen yoldan ayrılmadıfını 
söylemiştir. 

fK8ndırayı 
su bastı 

kısmen tahrip edilmiştir. te yer.iden bombardıman edilmiş. 

M~i'i'CAa r e~ı öd a· s ·ıö) il ı 
Değirmenler ve 
köprüler yıkıldı ......... ,....,.. , . ..,.. .. . ...... 

salöhiyetini asıyor 
Salahiyetsiz iş görüş tüc
carlara zararlar • 

verıgor 
~on kara~lar üzerice kendisine 1 Odasının lüzumsuz bir takım mü

mühim vazıfeler tevdi edilen İs- ciahalelerı yüzünden malını lht'aç 
tanbul Ticaret ve Sanayi Odası ı edemiyor. 
bu iŞieri. taı:namen yüzüstü bıraka. Ticaret Odasının bu rastıele mü 
rak vazıfesı olmayan diğer başka dahalesi lisansın da müddetini ge. 
i~lere el atı_n~ya başl~mıştır. 1 çlrd!ğlnden 100 b in liralık mal 

Haber a ~ :gımıza gore. memle- gümrük depolarında, şurada bura
kettcn pamuk döküntüsü ihraç et- da çürütUlmeğe bırakılıycr. 
mek lsteyen bir firma, ihracat iş. Malüm olduğu üzere memleketl
leriı:de yapılması icap eden for- mlzden pamuk döküntüsü ihraç 
maliteleri yaptıiı halde, Ticaret (Deftllll: Sa. S. Sil. 2; de) •• 

Kandıra, 11 (Vatan) - iki gihı

dilr yatan fiddeW yağmurlardan Kan 
dıranın fimal ve cenubundakl dere
ler tatmıttır. Şlma.lde ta.şma bir •· , 
ralık nehir halini alarak gıttlkçe ge
nlflemlftlr. Yukarı Düzıer denilen 
mevkii ba.ııtanba,a sular kaplamış, a
yağındalcl değirmenleri, köprU!eri yık 
mıştır. Zarar ve ziyan henUz tesbıt 

edılememi,tır. Müşahitlerin sözlerine 
söre. memleket böyle bir fı.!etı 50 se 
nedenberl gö5lllemlştlr. Koyunların. 
otlatmakta otan bir kişi Ani butı· 
ran sel karşısında hayvanlarını kur· 
tarmak için sulara kapılarak sllrük· 
lenmiş ısı de jandama erı Osman ta· 
ratmdan mUşktilAtla. kurtanlmıft,ır. 
Yatmur hızını almı, ve sel de kısmen 
çekilmeğe başlamıştır. Deli Hasanlar 
köyünden Hatice tarlada mısır bek· 
!emekte iken yıldırım Çarpmı!J Ya 
ölmU.,tUr. 



Bizansın son günleri 
Yazan: Ziya Şakir 

- IS - · gelmışti, ÇUnkü. fGran dU:k Notil. 
~den patronumuz: (Hazretı :P.11.er· ras) ın da açıktan açığa söyledığl 
)-em) ile di&:er {azız) Jerımizın / ıibl, o muhte~en1 8y1n esnasında. ve
lLmmet~le, her defasında. tardedil· · rtlen ıttihad kararr ancak kıllse 
~:ıer. :r:mın olalım ki, bize d&-ma 1.ctahılinr. 'lhlsar etmiş .. cemaat kili· 
rahim ve şefik olan (Hazreti İsa) seden aagılır dağılmaz, o parlak ka· 
nın sayesinde, bundan sonra yapa· rır da derhal unutuluvermf~ti. 
c&1ldarı hücumlarda da öylece tar_ Hatta. \mparatordan sonra Bızan. 
dcdilecekler... Ey kardeşlerim! .. srn en yüksek şahsiyeti olan CNo· 
Sizden hıtlrham ediyorum. )ffetin taras) bile brızat: 
olunuz. Kalpler!ruzi saglam tutu· - Mukaddes beldede bir kardi· 
nuz. Türklerin toplarından, silflhla- nal tacı görmektense, müslüman· 
rrada.n ı.:e atlılarından kokmayınız. !arın sarığını &örmeyi tercih ede. 
Başımızın en sıkıldığı ı.aman, Ce- rım. 
nabıhakkin bııe de (~elek) !erden Diye bağırmaktan çekinmemişti. 
bir ordu gondereccğını unutmayı. Rumlar, yapılan (ittıbat 3yıni) r.i 
<tz. katoliklerin bir tuzağı gibi telakki 

Bizans müv(rrihlcrlnln rivaye_t· ederek, artık Ayasofyaya ayak ba~ 
lerıne Ll&zıran. imparatorun hazın mamıya karar verm>şlerdt. .• Kato. 
nutku bu kadar deiild r. Vazife· likler :ise, Rumların kendilerini al. 
-"ini s~n daktka ına kadar ifaya az· dattrklarına hükmederek. kudsiye. 
metmiş olan zavallı Kostantın, et. ti ihlil edilmiş olan o mabedi blr 
rafındakilcrin metanet ve ce~aret- 'Yahudi havrası) na benzetmışler .. 
'ierin;, takviye etmek lc;in daha bir artık oraya e:ırmemeye ahdetmiş· 
hayli sözler so. ·ledikte f'OOr&. ha- lerdi. 
şını (L3tln a.:ıı1zadelcr1) ne çevir- Bu cesim mabedin cemaati. 5on 
mı;. onlara da ~u 5Uret1e hıtap et. derecede azalmıstr. Papazlarının 

mlştir: bir kt!m• dagılm.,t. H•tta bir çak 
_ Ey Vcnedik1Uer! .• Ey Cineviz· yerlerıni, örümcekler kaptamıştL .. 

lilor!. Ey halis din kard ıleri! . Biltün ziyaretçılerl, ancak fcvkalb· 
E;r hayrete pyan derecede cesur de zamanlarda. bazı dindarlar ve 
muharıpler! .. J\-'lakamr Cenab\hak yahut korkaklara munha..c;ır kal
arafından teyld edilmi olan şarki mıştı 

Roma imparatoru sıfatlle. sizleri İmparator, gündüz yapılan {dini 
Cenabıhak namına takdis ederim •.• alay) da halkın gösterdii,I teessür 
Sızier ki, bizlere hücum edenlere. ve nedametten istifade etmek i!le. 
kahramanca göğüs ıerdiniz, Onla· di. Herkesin e:ünahlarına tövbe ve 
rı. t tefli kıl.ıçlarınızla katlettiniz. istiğfar ettiğı o günde, artık dinı 
ve, seiler g!bi kanlarını akıtarak ve siyasi t'frikalarl ortada.o sile· 
{Udrel ve kuvvetinizi gösterdiniz .•• rck, bütün Bizanslıların kalplerini 
Simdi de sizden rica ediyorum; bıı· ciddi ve .!'amimi bir hava içinde 
gun bu derece leci bir surette leh. birleştireceğ•nt ümit etti ... Vazıye· 
dit edilen bu mukaddes beldenin Un vehametl pek a,ikiir olduğu 
niıdafaası için bır kere daha. biı-/ için, imparator bu diı:şUncesinde 
ıun kuvvetınizle bıze muavenet haksız değildi. 
.. dlniı ..• Zaten bu belde, siz.in için İmparatorun, bizzat patrik vckı
-kıncı bir vatan olmuştur. Bu cihe .. !ine verdlğl emir üzerine. o muaz. 

Şehir 
Haberleri 

Belediye 
zabıtası 

talimatnamesi 

Dün yapılan toplcr.tıda 
esa:;lcr üzerinde 

görüşüldü 
Dun Belediyede reıs muavini 

Lütfı Aksoyun reishğı altında Be
lediye zabıtası ışhrine bakacak 
Polis müdı.ir muavini. İktısat mü
dürü Saffet, Teftiş heyeti reL"i Ne. 
caU ve kaza kaymakamlarının işti. 
rakıle bir toplantı yapılmış ve bu 
toplantıda iaşe işlerlnin Belediyeye 
devrJnden sonra faaliyete geçecek 
olan zabıtanın talimatnamesi üze
rinde görüşülmüş ve projesi ha. 
zırlıınmrştır. 

Sinema ve tiyatrolar aynı 
saatte kapanmayacak 
TramvRy ldaresl. kı~ırı gece !'i.C· 

terlerini inl~zama aokmak ve sine
ma. liyatro gıbi eğlence yerlerine 
gidenlerin dönüşle kolayca tram. 
vay bulmalarını temin etmek üze
re bazı teşebbUslcrc gırışmis bu
lunmaktadır. 

İdare, esasen az mıktarda olan 
tramvay arabasilc, gecenin, aşai::ı 
)·ukarr birbirine çok yakın !'i&atlc. 
rinde talil yapan $inema ve hyat. 
rolardan çıkan binlerce kişiyt bir. 
den taşımanın imk<inı olamıyaca. 
ğın 1 düşüner('k sinema il<' tiyatro
ların temsil 5aa.tlerinin tahdit cdi
ıerek muntazam blr ş(·kle sokul-
masını istemiştir. 

Bu arada Şehir tiyatro~unun da
ha erken temsillerine başlatılmRsı 

da düşünülmektedır. 

ÖğrE ndigımizC' göre, her sene 
tekerrür eden bu gibi vaziyetlerin 
önlenmesi için sinema ve tiyatro. 
laırn temsile, başlama. bitirme .Ea. 
atıerinde Belediye esaslı bir değl. 
ııklik yapacaktır . 

Zeytinburnu çimento 
, de dü<ünerek, bizimle birJ.kte. zam mabet derhal haıırlandr. Bü· \fabrikasında feci bir kaza 
ıtardeş e:ıbı muharebe edın,z. lün mumları ve kandilleri yakıla.· 

Görülüyor k:i zavallı imparator, rak cidden muhteşem bir hal aldı Dt.i ~ Ze~'tl"burnu çimı nto. fabrl. 
duçar oldugu o müthış vaziyel ve her zümreye m n~up halk, 3de· · kaslnda bir amelenin ölme!ılc ne. 
çlnde, bütün muhit, ... e ccsi:i.rCl, sc· ta akın halitde kilıaeye c:Lolmayil tıcelenen feci bir kaza olmu.;:;t.ur. 
bat ve nıetanet telkin edebı..lmek ba adı. Vak'a şöyle ccreysn etmı tır~ 

ıçln. ta1Skatinin bütün kuvvttinl İmparator, maıyetlnde bulün sa. 14 scncdenberi mczkür fabrik'1-
arfed:yordu. Ve şahseot de, bir: hü- ray erkilnı. devıct ricali, Rum ve da çalışan ve Bakırköy Osmanbey 
kumdcı.rın ıhtıyıır edebıleceği fe. mahalle!'a sakinlerındLn $<!'fer, dün 

LAtın a:iılzadf:"leri, ortodoks krşi~· 
dakilrlıgın en son haddını gösteri .. teri ve katolik rahipleri, oldııiu fabrikada odun ke~me maklne-.sın .. 
\ordu. de kalın bir tahta keserken dikkat. halde Ayasofyaya g ld . Bizanslı, 

Bu ce.~ur. fakat be~baht impara- Venedikli, Cinovalı birçok zabit_ sizlik yüzünden bir tahta fırlsya-
torun soyled:ğı tarihı nutkun son ler de imparatorun maiyetine il· rak 51Ağ ka~ının üzerine çarpmış 
~zlerl, _su cümlelerle dolu· ı hhak etmi~lerdl. ve büyuk bir yara a~mıştır. Sefer 

Sıze. yalvarıyorum. Şecaah-ı Bu mabed kuruldu kurulalı. 0 kaldırıldığı Yed:kulc Ermeni has. 
n.zi, kaybetme.yiı:iz. Ruhlarınızda- r.un azametli kubbesi altında, b~ tane!'inde ölmü~lür. 
ltı. azmin kuvvetint gösteriniz ..• kadar kalabalık bir cemaat görül· Tahk!kata devam Niılmcktedır 
;ger sozlerimı dinliyecek ve emir. memişti. Ve &örüni.işe naz.aran da ...._.........,....,.... ____ ......._~ 

·erime itaat .,ıiyecek olursanız. bu k•lab•lık. şunda çok ·cıddı ve Sarıyer Çocuk Esirgem ~ 
Cenabıhakkın size vadettiği {za- sa.mimi idi. 
fer) e naıl olarak şan ve şerefleri· Arkası \'ar Kurumu balosu 

·zi hır kat daha yiık.seltecek~iniz. 
Bizans mı.iverr:hlerlnin rıvayet· 

!eri.ne nazaran. İmparatorun nutku, 
iinliyenlerin coz yaşları arasında 

hitam bu1du ... Bunlardan bazıları. 

Eskisehirden dün 17 • 
vagon şeker geldi 

Balo bu akşam Sarıyer 

Canl ı B::ı 1 1k gozinosur.-
öylece söylent.Yordu: E!'lklı;ıehJr ve Alpullu Şeker Fabrl· 

~1 o verili·,ıor - Artık. ne karılamızı. rıe ço. katarından şehrimize her gün mun· 
•uklarımızı ve r.e de bu dunyada· tazaman şeker gönderilmektedir. Sarıyer Çocuk Esirgeme Kurumu. 
:c menfaatlerımizi düşuamemeıı.. Dün de mezkOr fabrikalardan kes· ha.!lılatı tamamen fakir çocuklara ıııar 
yiz. Din ,.e vatan içtn Olmekten m ve toz olmak üzere 17 vagon 9c· fedilm~k gaycsıle Sarıyer Cftnlı Balık 

başka. yııpı!acak h•f; bır lşımız kal. ker gelm~tir. Gıı.zinosunda mevaimin -;on balo:ıu ol
nadı:. Diğer taraftan ög-rendığimi:ıe göre, mak üzere bu ak~am btlytik bir balo 

Hft.di!->t+zr ve hareketlerle dolu BakkaUa.r Cemiyetine, tüccarlara. çi- tertıp etmil1lir. 
,.,13n 0 gece Cya::ıl, 1453 yıiı mayıs~ kolatacılara, gazozculara mühim mik Balonun, davetlileri her bakımdan 
.yının 28 inci pazartcsı gUr.ünil l tarda •eker verilmiştir. talın in ttmtai için her tUr;u tertihıı.t 
2g uncu salt gününe b•ğlıvan ge.. Ali.kadarlar yakında piyuad& tc .. ahnmıfUr. Bu a.kşan1 verilecek ba· 
"e) Bızans tarihinin son ,sayfala· ker buhranı olmıyacağını ve herke· loda.n avdet i<;ın tertlp heyeti \eaait 
;10~ haz:n bir batıra daha kayde- sın _bol mlk~.a~da şeker bulabıleceğını tt' temin etmiştir 
di!di. katıyetle soyıemektedırler. W"'ttl- ......._ ......, ....._......._._...._ 

İmpftrator. Biıansıu iU son dem-
lerinde olsun, Bizans halkı arasıo. ı 

da bir ruh ve fikir birliğı vücude 
ıet:Jrmek isten1iş .• akşan1den sonra, 
(Ayasofya) kilisesinde muazzam 
ruhani ciyın yapılmasını emret· 
mişti. 

diye ~es çıkarmadım. Fıkat artık kflfi, 
sizin bu ha1lnize hem acıyorum. hem de 
sizin hesabınıza ben utanıyorum anne! 

At nesinin yanında ayakta duruyordu. 
Titredi~ini ve renkten renge girdiğini 

gördü. Elini omuzuna koyarak yavaşça: 

VATAN 

Fi KiRLER 
Prensipler 

kurulurken 
Yazan: 81.sametttn ÖLSEL 

A::t ir devletin umumi hayatı

imi' ,ı ıl:,llendlren Amillerin 

en mühimi her sahada kuvvetli 
olmasıdır. Askeri sahada kuv
vetli olup da tlmt. iktı~•di ve si. 
yasi alanda gösterilmesi lizım 
gelen (enerji) yt kazanmamak 
aksaklİgı dogurur. Bu aksaklık 
be.zan en mühim zama:.ıda hiç 
beklenmedik bir tarzda tesirini 
gösterir. Olagaotistü 1aınsnlardıı 

en acı felaketlere sebep olacak 
kadar acı tesirler yapan bu ek. 
siklik:leri normal durumda ve 
hayatta görememek, düşüneme. 

mck hiç bir zaman mazur gö. 
rUiecek bir hareket addedilemez. 
Çür.kü zamanı gelince devletin 
varlığına darbe ir.dirccek şeyler. 

sıkıntılı zamanlarda karşılana

maz. Onu tabii netice ve cercya. 
nından c:cvircbilmek için ohıgan. 

üstil kudretler bulmak, kuvvet
ler sarfetmek icap ed,.r. Bu da 
milli bünyeyi uzun yıllar hırpa

lar, ıstiraplar, sefaletler içinde 
bırakır. 

Mılli varlığı korumak prensip. 
lerl konurken fordln kabtııyct 

ve kudretini ölçmek, gözönündc
tutulacak bir esastır. İlmin süs
liyeccği ferdi kab'tiyetlere göre 
milli bünye çerçevelenir. l\otcm. 
leketin s"rvct kaynakları bu esas 
lar dahillr.de programlaştırılır. 

birbirine bağlı ve ahenkli h.ir ida. 
re makinesi kurulur ve verimle. 
ri sistematik çalışm~lara dayan
dırılır. Ordu. donanma, ticaret 
ve endustri derin bir bilgi ıle iş. 
letilir. 

kü hayatta bin türlü şckq 1 erın: 
gördüğümuz bu yanlışlıklar, top. 
taca toplana millct1crin !i=iükl. n 
Jçlnde yaşamasını bozan f~!8k~ l
lcri doğurur. 

Dünkü dünya savaşı ile bu
eHnkü cihan harbini çıkaran 
a.miller arasında da bur.tarın pek 
çok te•iri olduğunu görebilir!•. 
Zavallı nıil:etlc!"'in saadet ve rr.. 
f.'-hı namına ç:l.\ıştıklarını na:ı 
cd011 l•:l r:cr, hiç bir tecavlr1. V':! 

taarruz:ı uğramıyan miJ!etlerini 
birlnci cihan harbinin verditi se .. 
falctten sonra ikinci bir felakete 
akmamak çarelerini ar~yıp bu. 

labilir, ve milL:.tlerinl saadete gö. 
türmek için hakiki liderliği ya. 
pabi?ırlerdi. 

Biz dünyada büyük inkıliplar 
yapan liderler ara~ı:ıda yalnız 

bu kıymc-Hl mefkôrf:"y1 Türk bü
yüklerinde gördüğümuıü J;J{tsü. 
n1üıü kabartarak 5öyliyebillriz. 

Büyük Atatürk, öldürülmek 
istenen bir milletin başına geçti. 
Ai zaman bu mefkUre.::ini bütün 
dünyaya ilAn etti. Büyük müda. 
faasını csaslandırdığı bu ülkf'nı;. 

yaşamasını büyük bir kudretlr 
başardığı zaman karşıgında. mu. 
kavemct edecek bir kuvvet bı
r:ıkmamu;tı. İ.:;~eklcrlnin hududu
nu büyüllebilirdi, isteklerini kar
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şısında bulunanlara kabul ettire... 
bilirdi. İradesi, kudreti ve hun ... 
ların beslediği kuvveti ile dili. 
nıanlarını yola getirebilirdi. Fa
kat büyük lidrr dtişmanlar:nt:ı 

ıcbunlugundan faydalanmağı dü. 
sünmcdi. Ancak Türk milletinın 

Bu {'<o:aıı;Jara dayanma?ı·an te. hayatır.ı kurtıırmağı c>mcl edin. 
şekküllcr!n yaşayışı hôdi!'lf:"lerln r\igini dUşınaıılRrına gösterdi. Os
ve tesadiıflerin bir {'Seridir. Ve- ınanh İmpar-ıtorluğunun varisi 
muhitle de alfıkalıdır. İlerlemiş olarak kurduğu Cumhuriyetin 
bir trkl:1 medeniyette geri kal. lıudutl~rınt büyük Osmanlı 1m
mıoı: bir ırkın yflnyanR ve serbest paratorluğunun sınırlarına kadal· 
yaşadığını görmek pek kolay de. dayanmak h•kkını bile kabul et. 
ğildir. 8115(1 ile bilgisizliğin ay. tirebilrcek ku\·\•ctte iken bu dü .. 
nl şey olduğunu düşünınek gü- şunceyc kıymrt \'ermedi. H~r 

lıırç1i.ır. milletin tam bir serbrsti ile ya. 

şi1masını uan cttiğ; prensipin ha. 
ricir..e c:-ıkmadı \"C hiç bir lddıada 
bulunmadı. 

~ on asrın en yüksek ınc!
c;;;JJ klırclı Iıderınc bi,z <Jllhıp 

oldua:uınuzu iftiharla. söyliyebil
nıck hakkını bize veren büyük 
AtatürkUn prensipile bugün ça. 
l~sıp gidiye-ruz. Son yirmi sene. 
lik hayatımızda olduğu gibi bu
ıün de önümüzdeki ışık bize k3. 
il aydınlık verlyor ve bizi ber. 
raklıga götürüyor. 

Biz insanların. millet1ertn, saa
deti, huzuru, sükünu içln diğer 
liderlerin de Atatürk gibi yalnız 
yapınasını degil, düşünmesini de 
görmek istiyoruz. Çalışkan, diin. 
ya için çok ıazım büyUk n1ılle~ 
Jcrin dünya lnsar.\ığı için bu öl
diLı·ücü ve korkunç harpten dön. 
düklerini gördügümüz zaman 
en çt.k mcmnuı; olacak milletin 
Türk halkı olacağ1na eminiz. Çün 
kü biz bu nı~fkürenin ezeli bağ. 
lısıytz. 

Genç~igi teşvik edici :söılcr, 
bütün dünya gcrçl:~ini birbirlcı.. 

rinc karşı dü~manlık doğurmak 

hıssi1e olmadıgı zaman çok kıy. 
nıetli ve çok mücş;sirdir. Dünya 
gcınçlıgini, dünya barışı emcllerl
le be~lemek lfızımdır. Yoksa cep
helere sürülen her milletin genç. 
liği yaruun süktinunu temin et
mekten daha ziyade cidalini ha
zırlamağa yarar. Bunu görmek 
için uzurboylu dü§tinmeye ihti. 
yaç yoktur. Tarih meydandadır. 

Mazınhı derinliklerinde, bilgL 

5ız1iğin uçurumlarında yaşamış 

mil:f'tlcrin her hareketini ignele
ycn bugünkü medeniyet ve onun 
yetiştirdığl hür fıkirli insanların 

üç ~er:edenberi bütün dünyayı 

sarıp duran bckleollmiyen yakı. 

cı b!r felaketin alevleri kar~sın. 
da körükltyici olduğunu görmek 
kadar acı birc;py olama.z. 
Başka yeni bır cidal için h'!zır. 

(De~amı S ilncUde) 

Tarih savfaları bunlara dr-.ıir - -----------------------------
binlerce v;k'alarla. doludur. 1\.tu. f 
hHtnı rtttştlnmf'dcn, atılamadan 1 

nnun ll~tüne t·ıkmak i~teypr: bir 
.kuvvetin uzun z:ıman gC"çmcd<'rı 

) ıkılıp ı:pttiğini göslerc>n yi.lzlC'rce 
misal gözlt'rlmizin ör Undeo hır 

~J<1cıma çabukluğile geçip gitmek-
tC'riır-

bir 

- Gladys hôIA gençlik iddiasında. Fa. 
kat biliyor musunuz, kızı evlenmls. Aşı. 
kı da bırakıp gitmiş. Halbuki eskiden ne 
güzel kadındı. Bir müddet evvel çok 
Genç ıörür.üyordu. 

H•lbuk• bu büyük mabet, 1452 1 

;eneşi ki.nunuevvelinin 12 net günü 
vapı?an o büyük {itt:had iyini) n· 
:ien sonra. adeta metruk bir hale 

_ zavallı annecij'im dedi. Sanki bana 
kı~a eteklı elbi~e giydirmek ve saçları
mı çocuk· gibi taramakla büyüdügümü 
kimse farketmjyecek mi sandınııdı? 

Yaran: lrone . ·emırovsky - 31 - Çe»lren: Renan A. E. YAL.'1AN 

Sonra bir başkası y1ne alaylı blr to:este: 
- Gladys sanki güzel mi? İhtiyar bir 

kocakarı olmuş. Yakında da büyük anne 
olacak, diyordu. 

Uyandıran güzel ses 

A mf'rikada !'! ya,ında '\fi"' Jean 

Ruth 1 tninde bir ı-eo; &anat-ı 

kin her sahah rad3;oda \·erd"ltl kon
f'rlerle balkın \e a .. ktrin bü:ı·ük mu-1 

habbetlnJ kaw.nmı,tır. ller 'tabah ııa- ı 

at aıtı.rı çaldıtı zaman radyo i!-it&.8· 
vonundan kon~rini \ermrj"j:e ba.,h
·'·arak .. abah u,yuyan halkı. \r krşla-
1ardakl ar.ıkeri g"illf'l ,.e lıltit ~sile 

u, andırmaktadır. Sö.)lend'flne göre 
bu gı.iı.tt ı;;eeJ~ uyanan 30 bin asker 
.-..ahah talim1nr hüyuk bir ne,e l(ln
if' çll<makta jn1i,. 

- Kiminle nipn1andın1 
- OliV.cr Beauchaups fle .. Sız şimdıye 

kc.ıdar bunu nasıl farketmedinl:i" 
- Hayır .• hayır olamaz. Sen daha ço· 

cuksun. EvlenemE·zsın. Bent alda.tıyor.!lun. 
Böyle bir şey yapman lmkiin ızdır değıl 
mi~ Şu hatme bak küçücük ytlzUne, ince 
kollarına, şu korpe vücudUne bak. Bu 
yaşta çocuk evlentr mi ht.ç~ Ollvicr'yi 
cocuklu~undanbcri tanıyorsu1t. Onu şev· 
diğini sanıyorsun. Halbuki bu aşk değil. 
Sen daha hayatı bilmiyorsun ki aşk ne
dir nereden bileceksin? Daha dur baka· 
lım. Ne oluyorsun. 

1-Iarie Therese hiddelle cevap verdi: 
• - Onu seviyorum anne. Neden anla· 

"1ak istemiyorsunuz? Siz ki aşkı bu k~· 
dar iyi bilıyorsunuz. Neden ıar.ki yaJnız 
)aşlı i<adınların sevebileceğin\ sanıyorsu· 

nuz. Asıl benim yaşımdakHer sever ve 
sevilir. Yaşlılar değil.. 

Gladys deh~t içinde kalmıştı: 
- Sus. Bu sazlerl duymak ıstemi;vo• 

rum, dedi. Daha sonra bu mümkün ola· sın. Seni birdenbire karşımda seven bir 
bilir. Fakat henüı çCtk erken .. sözümü din- kadın olarak görmek beni ~aşırttı. Ah sen 
liyecek3in del:ll mı? Daha evlenmlyecek, neden kadır.sın! Ke~ki bır oglum olsaydı, 
sın. o beni daha iyi anlar ve severdi. Sen 

Bu ıOzleri söylerken Gladys a:enç kı- yalnız kendini düşünüyorsun. 
.ıın ellerini öpU.yor, bir taraftan da yal· - Ama anne .. asıl siz yalnız kendintzt 
varmaga devam ediyordu. ciüşünüyorsunuz. Bir kere aeçirdlt!m ha-

-- Bır müddet daha bekliyeceksin de· yatı düşününüz .. benim yaşımda. bir kıza 
ğil mi? Henüz tecrübesiz ve toy.!lun, ha. yalnız kitap okumak, musiki He me~gul 
yatı bllmi).-orıun.. h'.çbir şey görmedin olmak ve parkta gezmek yetişir ml? Ha
kt. Bekle .. ıki ıene, Uç sene bekle .. e&er yatta başka ne yapıyorum? Siz eğleni. 
Olivicr'yl o zaman da. hflld sevdiaıni an.. yorsunuz, dans ediyorsunuz, sabahlara 
tarsan evlenirsin. Fakat sakın şimdi bunu kadar geziyorsunuz. Halbuki bütün bu 
yapma.. eJ1enceler benim hakkım anne .. sizden 

Tekrar kızına sarıldı, onu öptü. Her ziyade benim hakkım .. 
ıaman. herkesin her istediğini yapması· - Senin bu k:ıdar büyüdügtinlı far· 
na o kadar alışmıştı ki kızının da bu ri- ketmcmiştim. 
casını kabul etmiyeceğini aklın•a bile - On sekiz ya~ındayım anne .. olan 
getirmiyordu. Yalvarmasına devamla: oldu, ne yapalım. Seneler geçiyor. 

- Beni seviyorsun değil mi canım? Gladys çok mtiteesslrdl. 
Bana fenalık etmek istemezsin öyle ise... - Evet. Evet. BUlyorum. dedi. 
Sem böyle görmek, kadınlaşmış olduğu. Kulaklarında hep· rakibelerlnin alaylı 
nu hl~setmck beni üzüyor. Bu hislerim sözlerini ve "kahkahalarını duyar ;:lbi o .. 
tabii dcliil zrll? Sen benlm küçük k•z.ım· luyoırlıı: 

Gladys bl\ sözleri adeta sahiden işit!. 
yormu'i gibi oldu ve kulaklarını tıkıya .. 
rak: 

- Hayır .. hayır. Bu ola.maz. diye dü· 
şUndµ. Rüya görüyorum. Korkunç bir 
rüya. Daha dün çocuktum. Sorıra. mesut 
bir genç kız oldum. Bu ana kadar gençlil}i 
ve güze!lili ile meşhur genç bir kadın· 
dım. Birdenbire bu hale aelen1em. Buna 
lmkAn yok .. biraz evvel Marle Therese 
bana: 

- Kim bilir sizi r:e kadar sevmişler. 
dir. diyordu. Kıztmın evlendiğtnı duyan
lar artık bana {ne güzel kadın) demiye· 
cek, (bir zamanlar ne kadar güzeldi) di· 
;ı,ecekler. Hayır. Hay1r. B unu daha söy. 
!etmem. Daha çok erken. Hiç olmazsa 
bu zamanı iki üç sene daha uzatn1alıyım. 
Başka bir şey l!'ltemiyorum. Kızımdan bir 
kaç sene daha sabretmesini istiyorum. 
Onun için bunu yapmak hiçbir şey değil. 
Fakat benim için bu çok mühim ve ha. 
ya.ti bir meselel tiç sene sonra ihtlyarlıiı 

Arkaıııvar 

ız.s.ou 

Zavallı tiryaki 
9F anıdıklanmdan biri bir L\ 

U konu,mak üzer& rtyarett.ıne 
geldi. Karşıma oturup sbze başla.· 
madan önre cebinden bilinci nevl 
paketini çıkarıp bir bigara aldı. Çok 
°'ıkı bu1mu' oJae~k kl slgara.yı lkl 
aya ... ı ara"ında yumuııı:ıattıktan ıon~ 

ra dudaklarına ı:tıktıttırdıı. Sonra. 
kjbrlt kutusunu çıkardı. .Kl'brltın 

kinıyah b&J:ı yarım olduğu için, yan 
maslle &önnı esl bir oldu. ikinci bir 
ldbrll çı kardı, bunun hl~ ba'ı yok
tu. ~·ıııayet üçüncii kibritle ıııara
sını ate,ıcdi. 

Konu,ma.ğa. başladık. U9 be' cttm 
le konu,tuktan scrnra mub.atabtm. 
t!iig-&ra~ını çtktl, çekti, duman rı· 

karamadı. Sigara sönmtt,ttt. Kibrit 
kutusunu cık&rarak ll&'&rurnı tek· 
rar ya.ktı. 
Konu,mağa de\.·am ettik. Utı bet 

cümle konuştuktan ıonra muhat&· 
hım slgara'iiı nı çekti, çekti, daman 
çıkaramadı. sııara yine aönmlltttl. 
Kibrit kutu.!ıuna müracaat ettt. Ku· 
tudan eline gettn ba,!ınz kibriti at
tıktan sonra lldncl klbritle ılgara 
sını tutu5turdu. 
Konuşınağa devam ettik. Uç he' 

rUmle konu~tuktan ıonTa muhata· 
hım !Sig-a.ra4'ını çekU, çekti, duman 
(ıkaramacfı. Sigara ylne sönmUttD. 
Klhrlt kutu1;una müracaat etti. Ku· 
tudan eline geçen ba.5sa ldbl'ltl a.t.. 
trktan !Ll;:onra. ikinci kJbritlo siga .. 
ra-,,ını tutu.,turdu. 
Konu,nıa!la devam. ettik ... 
Fakat -ne diye bo,uoa kalem a• 

şınd1rıyorum. Yuluudakl birbtrlnfu 
ayni l'Ümlelt>rl üç be. defa tekrm. 
Jayın. 7...a,·alh ttryaklnln hikıiyesl 

ni taman1lamı' olur5UDUZ. 
KÖR KADI 

Mev!udu Şer;f 

Bı.ilent Tüz 

Tt!<V İM 
12 EYLÜL 1942 
CUMARTESİ 

AY 9 - GÜN 255 - Hızor 130 
RU~tl 1358 - AGUSTOS 30 
HfCRI 1361 - RAMAZAN 1 
VAKİT ZEVALİ EZANI 
GÜNEŞ 6.36 11,07 
ÖGLE 13,11 5,42 
İKİNDİ 16,46 9 ,19 
AKŞAM 10.28 12,00 
YATSI 20.03 1,33 
İMSAK 4.53 9,24 

Hünkôrbeğendi 

B ugUıı bünldi.rbeğendl yaptım. 

Yağlıl'a. etleri bot domateı1e 

pi'Jlrdim. Etler pişince tencereden çı

kararak bir kenara ayırdnn. Dljı:-r 

taraltan irh·e patlıcanları ateşte pi· 
flrdim, ~abuklaruu so;rdum, maki
ntden getirdlnı. flaz.ırlad•fun bu ez 
meyi etten arta kalan salçalı !ıiU Ut. 
pişirdim. Yemrk rsu~ unu ~tklnce bl 
tabağa. boşalttım. Ben etleri aofra• 
ya ayrı koydunı. ı,tcrsenlz; yemek a 
teşten ç.Omıada.n e' "el etleri .içiıu 

atarak bir kere kayoalabillnılnlz. 
-KADCll 



ı~ . 9 • 9t:? 

Askeri durum 
( 

1 

Yazan: 
illıa IOIAN 

') 

1 

Stalingrat tahkimatı 

M lb\er kaynaklarından gelton ha 

berlerde öyle malfımat 'ar kf, 

lnun bunları okudukça aklına ,,oyle 
bir fikir geliyor: Sanki RıısJar 5-10 
"'~ne en·eı Alman M'duı;unun Stalln
~ad onUne ı;el~1ığlnl bJliyorlarmıı: 

ta hunu karı:ıtamak için enelden mut 
hiş bir t.ahkimat manzumesi 'i.icude 
gettnnltlf'.r. 

Stalinıtntdda daJ anan tahkimat. 
.nıı:, yoksa bu ~hrl dü~llrnıek ı-:ten 

bile df'ğilml~. Almanlar bunıian bir 

lktısat Vekili 

Kömür isini tetkik için 
lstanbula geUyor 
Kışın sıkıntJarı önl~nm2k için 
şimdiden tedbirl:r alınacak 

Ankn.ro. 11 !Vatan) - iktısat ) llnde verecektir. Vekile Kôınür hafta en·f'.I, Ru!llarm hıı şehir etra-
fında b4rton ~ z.ırhlı tahkimat , ü- Vekllı Sırrı Day bu akı;amkt eks- 1 Tevzı İşleri nıüdurü S:ıdrcttin En. 

nüne varacaklarını .. ç iimit etmi- rek istanbulun bu sene herhangı . 
bi k ild k t d . 1 mür ''crilmesınl karar altına al. 

VATAN 

Avam 
kamarasında 
Hindistan hakkında 

görüşmeler ..... , ............. . 
rapıldı 

Londra, 11 (A.A.) - Hindistan 
hakkırda yapılan müzakerelerde 
söz alan Amery bitabeslnde Gan. 
dlyi uSon derece baltalayıcı,, diye 
vasıflandırmış. onun dalma tah
ripçi olarak hareket ettiğini söyle. 
m•ş, 11bır nebze eylmserllk escriıı 

dedigl şeyi ızah ederek pek fazla 
uzak olmayan bir tarihte Hintlıtc. 
rln anayasa üzerinde anlaşma im. 
kanın1 bulmaları imkan haricinde 
c !madığını ılave etmiştir. 

Kooperatifler sıkı teftişe 
tabi tutulacak 

Zeytinyağ ve sabun·un 
azami satış fiyatları 

Azami safış fiyatları, bugünden 
itibaren kaldınldı 

Ankara, 11 cA.A.} - Ticaret VekAletinden tebliğ edilmiştir: 
Zeytinyağı ve sabuna Vekaletçe tesblt edilen esas fiyatlarla bu ti· 

yatlara istinaden tesbit edilmiş ola:ı mahalll A.zamt satıış fiyatları 1:?.9.42 
tarihinden itibaren kaldırılmıştır. 

Memurların 
yabancı dil 
imtih1nları 

Ziraat Vekili 
An karaya 

döndü 

• 

SIYASTiCMAL 
o 

Müttefikler 
Fransa 

•=.; :ı=t 

ve 

fE ransa ~ehirlerlnln ba\·..ıaıı 

U- bomhardnnanı dola)·ı!llle A· 

merlkarıı \"erilen Franı.a. protesto 
nota-,ıının Amerika taraflndan red 
dedllıneal üzer!n" Amerika - f'ran• 
88 münasebetlerinin ,erglnlc~tlği 
haber \eriliyor. 

Franııa ya kenıllllğ"inden \eya z.o· 
ra dayanamamaktan mlhn•r hesa
bııı:ı ı:.alı,tıkça, yahut ta müttefik· 
lerdc tıu kanaat bulundukç.a bu ~er 
glnllLrJn ergeı; bir gün ba,gö terecc
ğl malumdu. llııttfı. bunun daha va
him afhalara ı-trmeslnl de belde· 
mek yanlış olmaz. 

t'Ude getirmiş olduklar.nı y&J"lılar. presle ı star.bula hareket etmiştir. ver de refakat clıncktedir. Öğren
RiT. bunlara akıl erctıremedlk. Rmı- Vckıl, İstanbulun kömür mcsc!esı. dlğlmlze sore İktısat Vckfı1eti An
lar. Almaa ordusunun Stalingnıd o- n1 ve yapılan stokları tetkik ede., karadııki memurlara taksille kö. 

~orlardı. Bana kalır-., orada Al- r şc e sı ın ıyn. u~mcmcs 

ınan ordusuna kar~r, kırıım1ş tan' için ıcap eden d•rcktıf\eri mahal-1 mı~, ıcap edenlere emir vermi§Ur. Ankara. 11 <Vatan) - Haber 

Ankara. 11 (Vatan) - :\iemur
ların yabancı dil ımtllıanl~rına aıt 

talimatnamenin ıklı ei mnddesı de. 
• i~t ırllmlştlr. Yeni maddeye göre 
yabancı dil ımtihanına gırcc k me. 
murlar, mensup oldukları veya o. 
lacakları dairelere her yıl nl~an ve 
blrincltcşrin ayları içinde mtiraca. 
at edeceklerdır. İmtihana girecek 
memurların sicllleri nlakadarlarca 
tetkik edilip bunların daha evvel 
dil imtihıınır.a girerek para mukiı
fatı veya ust derece maa§ alıp &1-
madıkları tesblt edilecektir. 

Ankırıı, ıı (Vat-en) - Zfraot 
V(•klll Şevket Raşit llatipoglu, Es. 
ktşchlr. Kocaeli ve mülhakatır.do. 

yaptığı tetkik seyahatinden bu sa. 
bah şehrimize dönmüştür. Vekll. 
uğrndıf:ı bölgelerde çiftçilerle sö
ril!:;t'r[k dertlerini dinlcml~, tohum 
ıslah istasyo!"larını, Adapazarı pul 
luk fabrikasını ve köy enstitüleri. 
ri gezmiştir. 

Amerika, l<'ran!lanın protestosunu 
reddederken Fran!>a fabrlXalannın 

mlh\ er hesabına çalışmalarmı eber 
olarak gö tennektcdlr. Bay Lua· 
lin, tılr dllz.ü~·e Almanyaya Franıu7. 
i'ı;l'll gi>nderınek lçtn gayret ı.ar

fettlğt atakça billndl~lne göre. Fran 
!la fabrlkalannın mih,·er Jıesabına 

1·a1r,ıııala rı ke3 fiydl de olmıyacak 
bir şey değildir. kın J erine gı~·cn tanlr, Stalln adın- aldığımıza göre Ticaret Vl'kAleti 

dan kn\•'W'flt alşn \fi olen asker yeri- r· Od sc-.la"hı·yetı·nı· a ticaret kanununa göre kooperatif. ıcaret ;ı_ sı şıyor ı b h d·ı b ne a ker, döşen tayyarenin yerine ere a ~ 1 en azı hak ve men. 
Geçenlerde J..ondra, Şimali Afrl· 

kada ele geçirilen bir aj"ır Alman 
topunun namlusundan ha~ka bütün 
tdcrruahnın Jı'ransa fabrlkalanncJa 
lllJlıldığının, t.opun da Jt-enault fab · 
rikıılarında ;)Upılmış bir motörlü ta 
şıta tılndirilmi~ olduğuau11 tesblt e· 
tllhllğlnl blldlrmı,ıı. 

yetişen tan·are döğü~yor. Acele ~ . . faatlerden bu kooperatiflerin ~on 
{B»,ı ı incide) ** inurları tarafından yapılm&sı ıcap iki sene zarfındaki muhtctıf Şe- Bulgari :t ~ nda bir ticaret 

ataşe li ği ihdas edil~i 
.r.n'lanmış tahkimatı~ ~lmalden 'e d 

olunurken bu dökünUidcn alına.n c er. kildckl ralı~malarında ne cklldc ~arktan ak1p gelen Rtlft tak\l_ye kU\'• H ı "h ı •ı " " 
bir nümune Vckilletc, bir nümune er ma 1 raç 0 unurkcn 'l ca. f:ı.vdalandıkların 1 "e işlerinin r.e 'etlerinin nıı irtifa pyw;lnl bulan Od d ğ·ı • 
de İzmir ve Adanada bulunan Pa. ret ası e 1 • Gtimrük idaresi vazl.Yettr. oldul!unıı o·,1renmek mak Ru!'i mAne\iyatının yanında hiç me· y .. 1 •· ., 
muk İhracatrılar Birllgjne gönde- ge en numune ere ıhraç olunan sadlle, bilha.ssa husus·ı kooperatif. ... abc ... inı\edlr. nell(",e hakikat bundan ,. 1 

ibarettir. rillr. Vekalet ve Birlik '- bunların ma ı tııtbik eder ve arada bir de. !eri sü reklı bır teftişe tıibJ tutma. Veni G;nede Ankara. 11 (A.A.l - Aldığımız 1 
muırınıatn göre. Bulgaristanla gerek 
doğrıırlan do~ruya yapılan ltha'ıi.t ''e 
lhrllcat, gerekse transit ticaretimizin 

~hracına müsaade f!dersc . Ankara- ! gişikllk yoksa mallıırın ihracına ğı karar altına almıştır. 
Sl\"astopol .25 glinlük taarruı: kar- dan bu doküntiileri ııu tarlhe ka- ! müsaade erler. 

l\Jnı1agaskarda da h9reklitın ye· 
nlden ha'ilamaııı, Fran:<ıanın gittik· 
~e mihYere ;\akıa,ma!>ının bir neti· 
<~C"'I oln gerrktlr. 

,ısında dü,tü. Fakat Stallngrad l"i· ı dar lhrııç edcbıllrsln diye, tiiccarıı 1 Ticare~. Odas!nrn salah_ıyclıni .a
,·utoroıa bf'nzetılt-.rnez. Bu benzetiş bir lisans verilir. .şarak boyle bır t!'~bbusc ieçışl 

muhakkak ki yanlıştır. Ben öyle sa- Tiıccar bu lisanla Ticaret Odası. ve ihraç olunması lıiıım gelen mal 

ki Si t 11 ki ! na müracaatla menşe- şchadctna. !arın lisansını yakarak ıhraca mty. 
nn-oruın nt!lı cıpo ı a uz.un se- t in d ·· · · . . ı mesi ister ve malları ıısansın ay an bırakmayışı uzerindc ehemmı. 
nı>lerın mahbuhl olan tahkimat Sta-- ettiği zaman zarfında ihraç eder. yetlc durulması lazım gelen blı 
linı:radda yoktur. Fakat yukarda gös 1 Öğrcndiglmlzc gore dökünliıler. meseledir. Alakadarlörın dikkat 
terdlğim tıebf'pton ~a orada mil· i ihraç edecek firma biltun bu mu. nazarını çekeriz. 
hlm bir ~y daha ur: ameleleri yaptırdığı halde Ticaret ----------·------

E\·et, Ruslar St&Jinı:rada tfımen, Odası menşe şchadct~amcsi. ver. BAS!\t1A~· p ALEDEN 
mtyor ve bunların bır de Ttcarct , 
Odasının tayin edeceği eksperlere 
gösterılmesi lli:ı:ım gcldıgıni soylü. 

l.J EV A ld. 
kolordu de#ft, ordu ıtöndermek im· 

kanına maliktirler; \e bu imkflndan 

istifade tottfkJerfne ı:iiPhe J·oktur. Gan yor. {Ba,ı l indde) _ 
derilm ka\"vetlerl de Alman ordu· Tayin edilen iki eksper Vckfılet dir ki Çörçll'fn nutku rahatlık ya. 
"unun ,ımal kanadına sc\ ketmekten ve Birlik tarafından verilen rapo. ratmı~tır. 

gf'ri :kalmıyorlar. Bu imkana illn"O- run aynlni verdikleri ve bu mal. Bunu bugün Avam kamarasınuı 
Jarın ihraç edilmemesi içln hiç bir havasında duymak mümkündü. 

t<'n Stalingmdda ~hutopoldakl mu- "1 ı · t'kb l il k sebep olmadığım bıldirdiklerl hal. ,. ese c ıs ı a 1 gü stan sanma 
anam t.alıkimat me\'Clat ol aydı, Al- de muamele Tıcarct Odasında tek. dcgildır, çetin mücadeleleri herkes 
mantar Don din.eğim hile geçemez· rar bekletiliyor ve menşe şehadet. bekllyor. Fakat bunlar hesaba kıı. 
!erdi. ! namesi verılcbılir dc>nildlği gunden tılmış, maddi manevi hazırlıkları 

Bt'nee Stallnvadın ''BZlycU. ge-1 blr gun evvel manlcscf llsar.sın yaptlmıştır. Yıldırıcı baskın harc-
aktl btttiiflndcn malların ıh acına kellerine meydan knlmam1ştır. çen ~ne l\lo.konı ve Lentngradrn v b r 

1 imkan kalmıyor. Bu muamele, tüc Akşam Amiralhk Birinci Lordu. 
'aziyetıerlnc ben1.emektcdlr. talin- 1 ··h 1 ı. · t k · in •- nuıı verdiifi samimi ziyafette sefi. car ara su u e gos erme ıç .... b 

~· nıüdalaa fflM Ru!i ordıau \°ol- şekkül t!tffi1f1fttluıran imrıtarTI. .İMizlt! ber&ber lbulQllC:luk. İntfftz 
ga u-ıerlnden tak\il~ alma ımkanın.a cnret Oda.sının tüccarlara sühulet- bahriyesinin bütün merkez şefleri 
malik 1>ldup gibi ı:fnıaJdm de taze ten ziyade zorluk çıkardıgını açık. hazırdı. Yanıma dHşen amlralın 

Ça nöstermektcdlr. Kendisinin pi. bfiyük babası 1840 scnr.slndc Türk Ruııı kıl\'vetlerinln y&pıM•ağı yan ta· 0 
1 yasa gibi halkın zarurl ıhtlyacile h zmetınde bulunmu§lu. Yuvarlak 

arruıla~ 8t.ratejlk bir yllrdım gör- k a 8 t f d 
mP.k imkanına ahlptir. 

alakadar bir mahalli kontrol etme. oc man m sanın e ra ın a asır. 

si lazım cclen Ticaret Odası bu hk Tı.irk, İngiliz dcnlıci dostluğu 
ı,t~ Stilllngrad müdafaa!ını uza· vazifeye henüz ba§lamaya imkan anılarak canlar.mış, görünüyordu. 

tan me,·hum ,.e muhayyel tahkimat bulamadığı halde hıç de kendisı. Amirııllık Birinci Lordu, denizci 
dt'kfl, ıoo kilometre derinlljtl olan nın vazifesi olmadığı halde saliıhi. lııı;qiz milletine denizci sefir gön. 

yeUni aşarak bu gibi muameleleri derdiğimize hoşnuUuğunu iöster. 
kontrola baslam 1şur. dl ve hür Türk baSinı şerefine ka. 

muharP.be me~·danına mütemadiyen 

""''kf'dHen Rmı ku\'W!tJerl '~ Alman 
,tmal kanadına yaııılıuı Ru" mukabil 

TicaroL Odasının bugün yapma. l dehini kaldırdı. 

taarruzla rıdır. 
ya kalktıgı bu iş zaten kanunla Bay Yalçın İngiliz bahriyesinde 
tayin edilmiş bulunup gümrük rno sosyaIJst Birinci Lord bulunması. 

Nafıa Vekaletinden 
nın İngiliz siyasi dehasının bir alll. 

meti clduğunu ll<'rl sürdü. Bir 
asırlık Tı.irk, İngiliz siyasi dchaı;ı. 

Elcailtnıeye konulan ~: nın bır alameti olduiunu ileri sür. 
1 - Su ı,ıe.rt Sekizinci Şube Mtldilrllil;ll bölgesi içinde bulunan dü, bir asırlık Türk hürriyet mu. 

Amuya bflhtelerinln ımlanması için yarıla.cak kanal ve tmall\.tı ııımalye cadelesinin manasını ve dcmokra. 
1nşaah tahmin edilen kt'.şıf bedeli fiyat vahidi esası llzerindcn cı.OH.666> si miıradelesir.o al(ıkamızın samı. 
lira c8h kuru~tur. mlliglnl anlattı. Bu harbe ait ho~ 

2 - Ekııiltme 22/9tfH2 tarihine rastlayan salı glinO saat 15 de An· , ı:cmlci hik~yelerlle s:ıatıer geçti. 
karada Su ı,ıf'rt Reisliği binası içinde top anan su ekııiltmc komisyonu Aıı.net Em:n YAl .. \IAN 

I 
odasında k:ı.palı zarf usulıle yapılacaktır. 

3 - Isteklıleri eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Baymdırlık 
işleri genci şartnamesi umumi su işleri fenni şart.namesi ile hususi ve 
fenni şartnameleri ve projeleri <50.> lıra cOO:i> kuruş karşılığında Su lş· 
lcrı Rclsliğlnden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebılmck !çın .ısle.kliler1n <45.090> lira <00> ku· 
ruşluk muvakkat teminat vermcsı ve eksiltmenin yapılacağı günden en 
.z tl!: gün evvel bir dilekçe ile Nafıa VekA!f'tine nıUracaat ederek bu işe 

mahsus olmalı. Uzerc vcsıka almalan ve bu vesikayı göstermeleri şarUır. 
Bu müddet içinde vesika ist~ğl.nde bulunmıyanlar eksiltmeye glremozıer. 

5 - Isteklllerln teklif mektuplannı 1klncl maddede yazılı saatten 
"blı saat Bncesine kadar Su lşlcr! Reislifine makbuz karşılığmda verme.. 
!eri lbmıdır 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c6lHO~ <9062> 

Maarif Vekllllll 
'stanbul Akşam Kız Sanat Okulu Müdürlüğünden: 

Talebe kaydına başlanmıstır. Hergün okul idaresine 9 dan 17 ye 
kadar nıilr&<:aat. «9893» 

Cagaloğlu: Tel. 21083 

lstanbulda Liseler Alım Satım Ko:nisyonu 

Oattıc eti 
Karaman eti 
Sığır eti 

Re1sliği,den : 
Fiyatı MBttan 

Kr Kilo 

145 
13.'> 
125 

tık teminatı 

Lira 

6662,!50 

Şartname bedeli 
Kuru.' 

5H 

Komisyonumuza bağlt 6 yatılı llaenln 1942 Bırlnciteşrin, Ikinclteşrln 
Je BirinclkAnun ayları ihUya~ları olan ve nıUfredatı yukarda. yazılı et· 
ıerı kapalı zarf usulile cksiltnıeyc konmuştur. Eksiltme 29lX'9ıl2 salı 
gtlnU .saat ı:s de Beyo:ıunda Liseler Satın Alma komisyonu binasında 
yapılacaktır. Isteklller teminat ms.kbuzu, 1942 yılı Ucaret odası vesi· 
kMı ve tekliflerini havi kapalı zarflarını sözü geçen saatten bir saat 
NVellne kadar komi.8yon reisliğine makbuz mukablUnde vennelerL Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. Teminat yatırmak ve şartname
yi almak MıUyenlerin Galatasaray lisesinde komisyon kAUpllğlne mU
:racaat etmeleri. (9771) 

Arjantinden külli 
yetli miktarda huğ 

d:ly 
itha~ 

ve mısır 

e:li!ecek 
(B&~ı 1 incide) = 

l!itihlak etmekte \ t- mütebaki kıemı· 
nı ihrac etrnf!kkıdlr. Bo &ene ihr~ 
imkı\nlan hulunamadıf'ı için Arjan· 
tin mıı.ır , .e bu#tfaylan ya.kmıya n· 
ya denize dökmf'ğe mectıur kalmı9ttr. 

Türklyenln Arjantinden bnkday n 
nuı;ır almak hmıusndakl tqebbl\ıılf'rl 

hilyük tıır ~nnniy.-tle karşılandı
t"ınılan, ArjantlnlllP.r biz('I mıııırın to-

1 nunu kendi paramızla 50 kuruşa ver
mi~·e razı olmu~tıudır. Biı: getlrteee· 
ğimir. tıu mallara mukatıll Arjantln
Ult-re lritün gôndcroct'flz. 

/\rjantlnlP- olan ti('arf ı-orutınelıır
de Ulm mutabakat h~ıl olduğundan 
şimdi im malların memltokete ithali 
için Jtalyan \ e Alman makamların· 
dan nıÜ$aade l!ttenttek v1ı Jl'f' • .mUerta 
Akdeniıden g~ll!M'9t temin 1ııille· 
c-ektir. 

Bu müsaade çıktığı t.&Jldirde 2 • 3 
aya kadar mernleketlnıize ~ok mik
tarda mıliır u bufday rettrtımı, bu-
1Un8('aktır. 

Macaristan, Romar..
yayı protesto etti 
Moskova, l1 (A.A.) - Rcuter: 
Cenevreden alman bir habere 

ıöre. Macar hükümeU, Rumen kı 
talarının Transllva.rıya 1' ududunda 
tah~t edilmesini Romanya nezdin. 

\de resmen protesto etmlfUr. 

Şark ce-hesinde 
J Jpoıi ileri hareketi gösterdiği !nkışat dolayısııe soryada 

bır tıcııret n.taşellğl ıhdasına lll:ı:um 

d Ur . 
1 

Ur~' d U görUlnıilştlir. Bu \"a7.lfeye lld.ısat Ve-
(Baoıı 1 lll(•lde) <!O 1 k" UdU J d O S llh 

iki taraf, bir ölüm dirim miK:a· 
deleelnde oMuklarmı ,.e t.op~ekfın 

bir harp ~ aptıklannı ~ıkra Uan 11t· 
ttklr.rlııe göre, taraflardan birlnt' 

yardım edenin karşı tarafın rahme· 
tine maıhar olmıyacatynı tabii buJ 
mak ıerektlr. 

1
' J\'lftlbour"e, 11 ( A.A.) _ M ııtlft. kı\letı es ı m r t'rın en r. a Stalıngrad dtişceek olursa Bakf.ı ve " " ' 

Grozn,. ile birlikte biltnn cenup cep· fıkl<•rın Pas·fığrıı cenup batıs:ndıtkl Adıl Ba.şcı t \1n cdllmıştır. 
hesi, yan tarafından Stallngradın des umumi kararg~hının tcbligl: ı Yeni ticaret ataşesi. iki memleket 
teğindcn ma.hnım kalıir k pek lchlı- Yeni Ginede Şimal doğu kesimin arasındakl ma mllbadelcle.rının lnkl· 
ke'ı bir vazivete dilşecektlr. Ru Ee· dC' dün düşmar.ın Aven Stanlcy ~ı.' şafına ve dl~er Avru;ıa memleket· 
bcpten dola.vı yaz harblnde 93 tfl· ra daglarındııkl ileri hareketi ıın lcrınde:ı geliıı tc .Bul~aristan hudut 
menleri pUskilrtülmilş veya imha C· durdurulmuş olduğu bflctirllmekte 1 ,.e hmanlarında beklıyen memleke· 
dilmiş olmasına rağmen mlhverciler 1 dır. Şıddetlı muharebeler, dcvlim t ımıze aıt ~yanm blr an ev\'el ev· 
Cf'.nup ceph~ine doğru mHtemadiyen etmektedir. Her ıkı tarafın zay1atı kın! lemine çalışacaktır. 
rllllgalar halijlde tllml'nler göndrnnek ağırdır. 
tf"ıiirler. Bomba uçakltırı. düsınanın iaşe 

Kızıl Yıldız gazetesi. Rusların lh· ve ıkmal yollarını hırpalamaga de. 
tiy.ıt kuvvetleri ıniltenıadt surcttto rnın etmektedir. 
gclnıektedir. T..ae ve Salamaua'da Sunbonun 

Türk gazetecileri 
(Ba-:ı l incide) + 

Sa-ip 

Prens!pler 
kurulurken 

ler ve kıırne usulü hakkında kcn. 
Kafkasyadn Terek nehrinin bir kö. cenubunda düşmanın keşif raeltye. rilsinde-n malümat alacaklardır. Öğ 

~esinde Don nehrinin cenup sahilinde tı devam edıyor. 

~· ı iaeide) 
lamak maksadına. karliı biUiın 
dünya gençllgini uyandırmak in. 
sani b ir vazifedir. Yoksa birbiri. 
nl yıkıp ôldiırccek zehirli flkir'c.
aşıiamak degıl. 

Almanlar hn.rbı kaybetmrğe haşla· Şimal batı keslmindr. faaliyet, 
mışlardır. Almanlar, Terekln ct.'nup keşif hareketlerine inhisar etmiş. 
sahili boyunca imtidat t-.den ara.zl-ı tir. 
nin fcvkalAde dOı olmasından ıııtlfAde ---.-.----------
eı.lerek .?rozny'ye karşı <loğrudan doğ I ~~ıhzler, Mad:lgas-
ruya hucum etmeğe hazırlanı)'Orlar- k d . , 
nı. ar a ye!lıt.:. e:ı 

Karkas Ct'phesind<ı .,Mozdok'da mu- t a·ı 
him Alman kuvvetleri sarılmı~tıı-. aarruza tYeÇ er 
Sovyetıerln t at kuvyetlt-r~ Arru.lı <Baı}ı 1 incide) -/. 
bir arazideki Alman bırllklerinl lnP.· kiln olan ll.'lleri valinin mUsa."lde.si ile 
todik bir surette kmlz'emektedır. icıgal Niılece~ini umuyorduk. Fakat 
Terek nehrınin diğer bir noktasında meı;ele böyle halle<Weme<:li. Bizde as
~ovyetlerin piyade kııvvetlcrı, Al- krrl harek!ta yeniden b~Iamak mec
manların ellerinde bulunan hır ka· hur!yctlnde kaldık. 
sabaya şimalden ''e crrııptan hücum Adada dO!!t bir idare tesis ettiği· 
etmişler ve J\lnıanları nehre dökmU"- mız '"akit. ada bHtun blrlt'!Şmlş mil· 
!erdir. teller gibi bl7..den ıstifede edecektir. 

le ve ak~aın yemeklerini ı~ondra. 

deki Yunan hükümetl nazırhı.rııe 

birlikte yıycceklcrdlr. 
Kudüs, 11 (Radyo • 22,15) -

D ün sabah İngiltere Başveklll Mis. 
ter Çörçil Avam kamarasındaki 

hususi edasında Türk gnzctccllcr 
heyetini kabul etmiştir. TOrk ıaze. 
tt-cilerl Çörçll"e. hayranlık hisleri. 
n.n bir kat daha arttığını söyle. 
m1$1erdir. 

Türklyenin Londra. büyük elçisi 
Rauf Orbay, Türk gazetecilerı şe. 
refine bir oğle ziyafeti vermiştir. 

Ziyafette İngiltere İstihbarat ~a. 
zır• B . Brenda.nı Bracken'le B irle. 
şik Amerikanın Londra büyiik el. 
çisi Bay Winanl da hazır bulun .. 

Son 12 saat içinde Tf'rck nt"hrinln Madagaı;kar adasında lnglllz hU· mu~hır. 

~ inler. mezhepler. mefkure. 

Uı.:ıP ı<'r haklı ve kabul edıleb .• 
len esaslar uzcrinc kurulur. Bu. 
tün insanlara faydalı bir düşün. 
ccyl herkesın tereddütsüz kabul 
edeceğine inanmak endı~esiz bek. 
lenebılır Bunun için slltıha sarıl. 

masa ne lüzum var?... Dot ..ı 

bir fıkır kolaylıkla yayılabilir, 

yanlış bir fikri zorla yürütmek 
yanlış bir yola düşmek demek
tir Sılahla ve zorla kabul etti. 
rllınek istenilen herşeyln vıcd 
hürriye:t ve kanaatin aykırısı o. 
lup olmadığını düşür.mck için 'n . 
man kaybetmek bile fazladır. 

Hata daima kaza doğurur. 
Cl"nup Mhilinde Almanlann köprl!· .kOmetlnln gözü yoktur. Madagaskar --------------

başı olarak ellerinde tutmakta ol· adası. Frıın"ı7..dtr ve Fransız olarak Vilkinin sözleri 
dukları dar >arazı şcrıdi lılıısolıınıır kalacaktır. 

Her kararı derin derin duşun. 
mclcrc tcrketmek en iyi u~uldUr. 
Asırların meydana getirdiği me
deniyet boylc b r usulün e:ı c.I. 
gunlaşmış bir eseridir. Bucünku 
(ldealis) zümrenin prensipler ko. 
yarkcn uzun tecrübelerden derin 
dersler almak ihtiyacını dü~iın
mcdıklerlnl ve kabul ctmedıklc. 
rlnl kederle görüyoruz. Eğer boy. 
le o1masaydı cihan harbi doğmaz. 
dı. Bütün dünya da kanlar der. 
yasına boğulmazdı sanırız, 

dP-rccede ufalmıştır. Bazı Alman bir- Mahalli klan ile yaptığımız ev· 
llkJf"ri, halı hazırcla topuklarına ka· Vtlkl anlaşma Madagaskar adasına 
dıır ı;u içinde o'dukları halde hArp mıh\•er ajanlarının geldiğinden ve bu 
etmektedirler. 

1 rdanın Japon denizaltılarma ,yar· 
Berlln. 11 {A.A.) - Alman ordu· dımda bulunduğundan sona erıni!Jtlr. 

larr B4"komut.anbg-ının bildirdiğine! Londra, 11 (A.A.) - Çorçll, Avam 
göre. dün Volkof cephe.c;indP. Alman 1 kamarıı~ında beyanatta bulunarak 
hücum kıtaları oldukça bilylik b!r ra. l Madagaskardıı. son herıokeUcrin tam 
aliyet göstermişlerdir. Kın-vt-t•ı bir bir muvaffakıyet!<' ve pek az kayıp· 
muhafaza altına alınmış olan dilş- 1 lıırlıı neticelendiğini söylemiştir. Çör
man mf'vzilerınc giren Alman piyRdc çil hlikfımetin Mııd:-ıgaskara karşı 

kuvı:etlerl kanh kayıplarla Vt' ~lddetıe yeniden hıırı>kete gPÇlll<'ğP- niçin ka· 
kı>ndlni mild•faa eden dtl~anı yok rHr Yerdiğini Avıım Kamarasına an· 
etmişlerdir. l latmış \'e gU<iUlf'n gayenin adanın 

Moskova, l1ı (A.A.) - Oğle üze· garp sahilindeki başlıca noktaları e
ri neşredilen So\',Yt'!t tebliğinin ekin·' le geçirmek oldu~unu söylemiştır. 
de Stalingradın cenubu garblslnde DU.şman denizaltılarının buradan ha· 
başka bir şehrin de tahliye edildiği rek,.te geçerek Mozanbik kanalında 
bildirilmekte, fakat No\•orosisk so· Ingıliz gt-milerine taarruz rtmesi 
kaklarında inatlı muharebelerın de· mirmkilndtir. Perşembe ~nU fe<:lr 
vam ~ttlğl il!ve olunmnktadır. vakti Mejunga, Borundııva ve :-lesi-

Ekte kaydedildiğine göre Stallngr.a beye taarruz ed.ilmlş ve büyük bir 
dın garbında Sov.ret kıtaıan çelin mukavemetle k&r1'Jlaşılmadan hatif 
mlidafaa muharebeleri yapmaküırlır- 'kayıplarla bu mahaller zaptedilm ... 
!ar. Bir So\·yet birliği Uç taarruzu 1 tir. Majunga şehri gündüz teslim ol· 
geri p\l.!ikUrtmUş \'O 6 tank tahrip et· muş, Morondava , .e Nesıbe ıçin ya
miştir. rılan hn.reketı~r de tam bir muvaf-
Başka bir ke&imde otomatik tUCek· fakı.veUe netlcelenmlı,tir. Deniz, ka

ı .. rıe mtict-hhez Almanlar Sovyet hat· ra \'e hava kuvvetlerinin iştirak et· 
!arına glrmlş~erdlr. Bunların yüzden tikleri bu hareketler hazırla?t8n plln· 
fıızlası öldUrtilmilştUr. ıara göre yapılmı~tır. Ingillz, Ct"nııbl 

Berlin, 11 ı A.A.) - Alman ordu· ve şarkt Afrika kıtaları ile cenubi 
tarı Başkomutanlığının tebllği : Afrika bava kuvvetleri huekA.ta iş-

Alman ve mutteflk kıt.alarının ta· Urak etmifltordir. 
arnız neticefilnde Novorosi8k ve Te· Vişi. 11 (A.A.) - Bır tebhğ~ ln
rek kesiminde yapılan çetin muha· gıllz kuvvetlerinin Madagaskar ada· 
rebe'erle yeni ara~i kazançları elde aının batı limanlarına karşı umumi 
edilmi~. taarruza geçmif oldukları bildirilmek 

Stalingrad önündeki müstahkem tedir. 
sahada muharebe devam etmektedir. Bu tebliğ, bUyUk donanmanın batı 
Inatlı muharebelerden sonra şehrin sahillerinin btiyUk llmıını olan Ma
cenubundakl 18tihkAmlar delinmiş ve junge ile Diego Sııareze takriben 200 
bu mıhalde dahi Volga nehrine va- klloml'lre mesafede bulunan Maraje 
rılmrştır. Dilşmanın bUtün şıaşırtma ve Majunganın 500 kilometre kadar 
taıırrıızları geri pilskllrtU!mUştUr. ctonubunda kain Morondava'ya ayni 

Muharebt tayyarelerinden milrek- zamanda taarruz etmiş olduğu illve 
l<ep !liolar düşman muka\•emetlnln edtımektedir. 

kilidi olan mevzilere ve Sovyetlarln Vaşington, 11 (A.A.) - Hariciye 
hareket mevzilerine şiddetle taarruz Nezareti. Ingiltere "·e Amerika hU· 
etmişlerdir. kQınetıerlnin lcal'>ında Madagaskarda 

Rjev kesiminde tarafımızdan ya- yeni askeri hareketler icrası husuu
pılan taarruzlar mevzii muvaffakıyet sunda mut:ı.bık kalmış olduklarını 

ltorle neticelenmiş ve düşmanın mu· blldlrmlştlr. 

kabl\ taarruzları kanlı kayıplarla ge. Vlşl. 11 (A.A.) - O!i Ajansı bil· 
ri pUskUrtUlmU~tUr. Bu arııda 22 tank diriyor: 
t&hrip edilml§Ur. Müstemleke devlet sekreteri Mada-

(~ı ı llıddfl) -
nln kendi topraklarından geçmesine 
müsaade etmiyecefine itimadım var
dır. Türkiyenln azimli, sarsılmaz ta· 
ra!&ızlığına hayranım. 

Kudlltı 11 !Radyo · 22,15) - Bir
leşik Ame.rika Reisicümhuru Ruz· 
veltin şahııl nıUmoosili olan Vandel 
Vllkl. bugiln KudWıe gelmiştir. Bay 
Vllki, Filistin yüksek komiserinin mi 
s~ firi olacaktır. 

Ort~ıırkın yerli Ye yııbancr gaze
lecl\erınl kabul @den Bay Vilki, bir 
beyanatta bulunarak Orta.şark Arap 
de\'letlerin i müttefiklerin zaferine 
yardım etmeğe davet etmı., ve hıırp 
sonunda kı>ndllerinln iyi bır vazıyet 

alacaklarını söylemiştir. 

Inıi:iz uçakları 
(Baft ı incide) // 

tir. Buda.peştedc 38 yangın çıka. 

rılmıştır. 
İki Rus uça;ı kayıptır. 
Londra. 11 (A.A.) - Hava Ne. 

zaretinin tebliği : 

Dün gece bomba tayyarelerindcn 
mürekkep büyük bir teşklJ Düssel. 
dorf endüstri şehri ve garbi Al. 
manyada başka htodefler üzerine 
şiddetli bir akın yapmıştır. 

Av servisine mensup tayyareler 
düşman işgali altında bulunan top 
raklar üzerine taarruzi keşif uçuş. 
Jarı yapmışlardır. Bu keşif hare
ketleri esnasında bir dilşrnın tay. 
yaresi tahrip edilmtştlr. 

31 bomba tayyaremlz dönme
miştir. 

İnsanlar bu cldalden sonrı;. 
bambaşka bir düşüncenin etr:ı. 

fında birleşecektir. Ne demokra. 
inin servet vadeden yolu, ne to 
tallterln ümit veren hayali. nr 
komünlzmln saadet gösteren se
rabı artık dunya çocuklarının 
kalplerini dolduramaz. Dünya, 
yeni bir lnkıllıba doğru gıdiyor. 

Bu ınkıl[tp tarihin bugüne kad r 
kaydettiği bir şekilde olmıyacak
tır. Fcllıketlerln bu kadar actrım 
taşımış unsurların aldığı dersl<'r 
çok &<'ıdır. Çok ıstıraplıdır. Bu 
birleşmede yer almak isteyen her 
mlllet. bu harpten sonra doğae:ık 
olan yeni prensıplcrc uyml\k fh. 
tiyacırı 1 duymak zaruretindedir. 
Buna bugünden he.zrrlanmak liı. 
zımdır. Yoksa yaşamak hakkın. 
dan mahrum kıılır. 

HüsametCin tllsel 

Delidolu davası 
Mdek ~incmaııında oynanan bir A

merikan fllmıne. Ekrem ''e Cemal Re. 
şlt kardeşlerin. operetinin adı olan 
<Delidolu) ısmlnl vermeleri yUzUnden 
müellif kardeşler Melek sineması sa. 
hlplerl aleyhine telif davası açmı11· 

gaskar umumi vallaine ~u telgrafı Jardı. 
göndermiştir: DUn bu davaya Yedinci Asliye ce-
Madagaskarın uğradığı ta\•sif edil· zada devıam olunmııştur. Bu celsedf' 

mez. haksız tcca\'UZ karşısında Ma- suçluların vekili, böyle bir da.vanın 
reŞBI ve hükOmet masum kurbanlar Melek sineması aleyhine değil, ancak 
önUnde hUrmetıe eğllmeğl ve yt,tksek orta.da m<'vcut Sinemacılık Tilrk A· 
ve enerjik ldarenlz altında toplan· nonlm Şirketi aleyhine aı;ılması ili· 
mış olan asker ve ı-lvlllere emniyet zım geldığınl beyan etmiştir. 
ve teveccühlerini bUdlrmeyi vazlf'e Davacıların vekili ise, Melek ve 
sayarlar. Madagaskarın göııterdlği ce- lpck Film Şirketi mUmcssJJI olduğu
saret ve bağlılık }<arşı:sında heyce.an I ııu da 6yllyerek bu talebi reddetmiş 
duyan bUtUn memleket bu adaya Uı-. 

karşı duyduğu muhabbeti ve mUşte- Mahkeme, da\·acıların mlldafa.ala· 
rek mukadderata olan inancı tekrar rını yapmaları için ba~ka gUne bı 

eder. t-akılm ı~tır. 
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Memur alınacaktır ıı.::.:.~ı::..;-v:. •w.. .......... .!::":"~""."::::..: 
Maliye Ve kir İ ğinden . 11hhat \C tnzib•tue ya1unı1an usnenmektır. Teı: u1s9 

1 - Toprak Dağıtma koll'\i!:yonlarında Fen memuru olarak ça. 
lışmak üzere 30 memur alınacaktır. 

2 - Alınacak memurlar Tapu ve Kadastro okulunun Fen kıs. 

mında bJr ders yılı tahsil gureccklerdır. 

1 
('! Muhasebeci aranıyor 

3 - fst<?klllcrin Lise mezunu veya lisenin onu .. cu sınıfını bıtır. 
mlş bulunmaları ve asker ıklc llışiklı bulunmamcıları ve 
elli yaşını da geçmemiş oı.11aları şarttır. 

4 - Alınacak mcm•ırlara Okulda bulunacakları muddetçe alt . 
mış lira ücret ve on lira muvakkat tazml .. at verilecek \ ' C 

ayrıca Ccvkalfıde zam kanunundan da tsli(ade edeceklerd ı r. 

•Ele gcQecek safi miktar yetmış bir lira otuz be kuruş. 

tur.11 Okulu bitirdikten ııMda lıse mezunlarına seksen beş 

ve dığcrlerLre yetmış beş ılra ü<:ret verılcccktlr. Köylerd" 
ceçecek hH gun ıçın ayrıca seyahat yevmlycsı verilecek
tır. 

5 - Okulu bitirenler Beş sene mfiddetıe Maliye Vekfıletinln t<'n. 
slp edeceği ) erlerde çalışacak ve bu mesainlıı mühim bır 
kısmı köylerde geçecektir. 

8 - fsteklilertn Malivc V~killlği 11Millt EmlAk U. Müdürlil-
ğüııı ne hitaben yazacakları dılekçelerlni ve aşağıda yazılı 
vesikaları 20 eylule kadar gondermeleri lazımdır. 
Dilekçeye bağlanacak vesıkalar şunlardır: 
A - Nilfus HüviyPt cüzdanı, •&.slı veya noterce ve yahut 

resmi b ir makamca tasdikli suretı .• 

B - Altı kıt'a fotoğraf. «Altı buçuk dokuz cb'adında. 
C - Okul tasdikname veya şehadetnamesi cı Aslı veya tas

dikli bir sureti. 

O - Bulunduğu menıu: lyctlere alt vesikaların asıl ve.Ya 
suretleri. 

E - Sıhhi durumunun her iklimde veya bilhassa köyler
de vazife ı:örme~e elverişli olduğuna dair hüküm t 
veya belediye dok torluğu raporu. 

F - c Mılddeiumıımilit!.nden mahkumiyeti olmadığına 
dair vesika ırİstidanın aıtma Müddeiumumilikçe tas. 
dikli meşruhat verilmek ıuretlle de olabilir . ., 

G - Hüsnühal kağıdı. 
9

• _ Askerlik vesikası. • Nüfus hüviyet cüzdanında varsa 
ayrıca istenmez. 

- İstekli resml bir dairede çalışmaktıı ise bu dairenin 
alchisul muvafakatini gösteren vesika. «Mılracaata 
müteallik istida ve vesikaların o daire vasıtaslle gör.
derilmesi halinde ayrıca muvafakatnamcye lüzum 
yoktur.-. 

K - Notcrlıkçe resen tasdikli taahhütname «Bu taahhüt_ 
namenin sureti Ankarada Milli EmlA.k Umum Mü
dürlüğür:den ve vlliyetle\"de defterdarlıklardan alına. 
caktır.. •7704ıı «9820• 

-~----------------------.. ~ 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

imtihanla Memur Alınacak. 
Müessesemizde münhal bulunan 7.3 - 100 lira mea,1ı muhtelif n

ıi!elere memur seçmek mak&adlle 36.39 No. 1ı kanunun 4 Uncu maddesi 
mucibince bir müsabaka imtihanı açılmıştır. lmtlhan 3 Teşrinievvel 9'l2 
tarlhli'ı~ trıUsaCif cumarteal g1lntl yapılacaktır. lmtnıan taltjllcrln defter 
tutma ''0 bankacılık mesleğile ilgili hesap usullerine alt bilgllerlnl ve ıı_ 
muml kültllrlerini ve ifade kudretlerini yoklayacak mevzular Uzerinde 

icra edilecektir. Müsabakaya gireceklerin: 
1 - En az lise mezunu olmalan, 
2 - (30) yaşından bllytlk olmamaları, 

3 - Filli askerlik hizmetini yapmış ve halen askerlik ile UgUi bulun
mamış olmaları, 

4 - Sıhhat ve hUsnU hal 'ehadetname,inl, nüfus ctizda.nı ve askerlik 
vesikasını hAmil bulunmaları ~arttır. 

Taliplerin gerekli vesaiki en çok 2.3 Eyl1ll 942 tarlhlndo MUdüriyo
tımlze vermeleri icap eder. 

imtihanda kazananlara yukardaki zikri geçen kanunun 5 inci mad. 
desi mucibince maaş verilecek ve bunlardan bir sene sonra yapılacak 
mesleki imtihanda ehliyetlerini gösterenlere şef muavini namzedi mua
melesi yapılacaktır. (9507) 

lstanbulda Büyuk bir Hususi Şırketın Tecrübeli ık! Türk Mu
hasıbc ıhllyacı vardır. Al~kada . lara, Kablliyetlerıne göre maaş 
vcrılecekttr. Talıp olanların en geç 20 Eylül 1942 tar.hıne kadar 

mektupla ister.bul 399 numaralı Posta kutusuna müracaatları 
laaımdır. 

Müracaat mektuplarına el yazısı ıle hal tercümesi yazrlmalı, 

bir adet Fotc.Cra(la nüfus cüzdan sureti ve varsa referanslarının 

suretleri Ulştlrllmell ve istenilen maaş miktarı blldlrilmehdlr. 

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

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

istanbul Defterdarlığından: 
~ıra 

So. 

1 

2 

3 

4 

:ı 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

Adı ve Soyadı 

Mustara Esenel 

Rahmi Kayna" 
Anuş 

Ahmet Dalmaz 

Mehmet Karaca 

Ham 

Mehmet KaradaC' 

Sabri 

Nazmiye Kırgöz 

Mustafa 

Mehmet Karadaf 

Mehmet Karadağ 

Musta!a Cin:oz 

Ibrahim 

A vram Benofil 
Hacı Haaan Meh~ 

Iskuhl 

Cemil 

Iıırall ve Setrak 

Israll ve Setrak 
21 Dimltri Amiralis 

22 Alfleddin Hakgüder 

23 AIAettln HakgUdcr 

2• 
25 

26 

27 
28. 

29 
30 

31 

32 

MıJfırd ıç Mazm an 
Agop Mehteryan 

Armenak Misçiy&.J'\ 

Hüseyin Ali 

Hasan Basri 

Dursun Dural 
Murat Batu 

Sallh Oztaşar 

Ne\'zat Necalo#ltı 

33 Abdurrahman Gürel 

Nlfllr TUrk Pençf'."' 
Agop Ayazyan 

3t 

3.3 

36 

37 

38 

39 

40 
41 
42 
43 
H 
45 

Tamuk 

Mustafa Yalçu 

HRyri Bodur 

Şerif Akta.!J 

Ahmet Bandotıular 
Mordohay ve Vantura 
Salih Ozkan 
Ethem Aytar 
Hristo 
Cevat Ozbeği 

ı,ı 

Marangoz 

Marangoz 

Kasket imal 

Kundura T. 

Kunduracı 

Kunduracı 

Kao;ap 

Sucu 

Ebe 

Manav 

Kuap 

Kasap 

Kakmacı 

Hırdavatçı 

Ookumacl 
Motor T. 

Dokumacı 

Kunduracı 

Kunduracı 

Kunduracı 

Marangoz 

Kantin 

Yurt 

Terlikçi 
Meyhane 

Tuhafiyeo 

Manav 

Berber 

Kunduracı 

Kundura T. 

Kunduracı 

Terzi 

Çadır imali: 
Manav 

Marangoz 

Manav 

Kömürcü 

Kömürcü 

KömUrctl 

Kahvehane 
Manifatur~ 

KömUrcü 
Karyola ima. 
SUtçU 
Mecmua .satıcı 

l\lahaUe8l 

Ttl ibentçi 

TUlbentçi 

Emin Sınan 

M . Hayri 

M. Fenari 

M. Paşa 

lshakpaşa 

M. Hayri 

Mesih paşa 

-:ı B. Dırek 

lshakpaşa 

lshakpaşa 

'K. Paşa 

lo!. Paşa 
M. Pa.~a 

'<. Sadi 

M. Fenarl 

Emin Sinan 

Emin Sinan 

M. Fenari 

T. Taşı 

~-Taşı 
M. Fenari 
13. Çavuş 

Şehsuvar 

M. Paı:ıa 
Alemdar 

M. Fenari 
M . Paşa. 

M. P~a 

CankurtuaL 

M. Fenarl 
B. E. Direk 

M . Fenari 

M. Fenarl 

M. Hayri 

K. ~yasofya 

M . Pa,a .... 
.. 
> 
> 

M . Hatun 
Alemdar 

Sokağı 

Mermerciler 

Mermerciler 

Kadırga C. 

Gedik paşa 

Bileyiciler 

Çuhacı hanı 

Kaleci 

Emin Sinan 

Sait Et 

Dlvanyolu 

Kaleci 

Kaleci 

Çuhacı Har 

Bezciler 
-funı08maniyt 

Tillbentçi 

Kı.irkçU 

Hamam 

Hamam 

Mesih Mehmet Paşa 

Emlnbey Çe~n1e 

Eminbey ç .. sme 

Yeniı;eriltı

Ordeklibak 

Kadırca C' 

Vezir Han 

Divan yolu 

KürkçWet 
Küçük Yıldız H'n 

Kılıççılar 

Alemdar 
Vezir Han içi 
Diva.nyolu 

Eski Ali Pa.,a 

Nurosmaniye 

Neviye 

Kaleci 

Vezir han 

T . Pazarı 
YokUl)I 
Nuruosmanly.e 
T . Pazarı 

Kömürcü 
Dlvanyolu 

Kapı 

So. 

20 

72/2 

76 

14/ l 

53 

6 /59 

37 

6!l 

3 

17 

37 

37 

(2 / 1 

47 
106 

47 

7/4 

1 

1 

23 

7 

7 

3 

uo 

76 

5 
.;-J/ 24 

42 

4 

157 
107 

21 

87 

4 

8!l 

48 
10 
91 
40 
26 
20 

Heoıaıı:\latrab 

~o. 

--

61 

HO 
94 

306 

8 

.(57 

36 

37 

3 

3 

232 

251 

364 
416 

21 

682 

40 

40 

298 

11!!1 

117, -

90,-

108.-

180,-

45.
.(5,-

36,-

90,-

121},

lR0,-

36,-

38,-

36.-

2ı.-

108,-
108,-

45.-

60,

l80.-

1ı<o,-

36.-

120.-

16::> 1350.-

167 28,-
106 180,-

21 45,-

7 

27 

619 
H3 

118 

1 

494 
37 

318 

55t 

490 

108.-;-

120.-

38,-
27,-

36,-

45,-

54,-

180,-

108,-

90,-

63,-

S is bet 

30 

30 
30 

20 
30 

30 

25 

20 

25 

25 

2.3 

30 

4'j 

4:> 
40 

40 

30 

30 

30 

30 

35 

25 

30 

45 

30 
20 

30 

30 
40 
2!5 

30 

2;; 

20 

Kaıanç 

3.27 

7.17 

10.80 

5,12 

3.33 

13.50 

2.-

16,46 

85.26 

22.35 

0.88 

2,11 

10,80 

17.01 
2.83 

11,68 

17.01 

23,30 

5.-

13.89 

5,90 

290,.(5 

12,61 
94 .50 

31,54 

43.50 

63.-

1.01 
8.10 

6.-

20.2,) 

32.40 
28,29 

48.60 

14,14 

18,90 

Buhran Zam 

0.66 
1, 19 

2,16 

1,25 

0,67 

2 70 

0,32 

2,63 

8.52 

3.58 

1.80 

o ıı 
1.0.3 
0,4 2 

2,70 
2,H 
M ' 
0,38 

1.56 

2,i2 

3,74 

0,80 

0,9, 

46.49 

1.68 
12.60 

4,21 

5,80 

8.40 
O,H 
1.0.'j 

0.82 

3,iO 

4,62 
9,43 

6.4~ 

1.89 

2,62 

0.48 

0,17 

.?,40 

Sen~l 

!139 

• .. 
> 

> 

9i0 

> 

> 

9U 

> 

> 
> 

> 

> 

> 
> 

> 
> 

> 
> 

> 

9t2 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 

> 

> 
> 

> 

cııt varsa 

49/ 24 

47/ 44 

43/ 4:5 

42/ 4 

48/ 37 

34/ 2i 

45/ H 

39/ 2 

45/ 9 

4012e 

45/ 15 

45/16 

43/ 4 

15/ 66 

42 / 18 
43,47 

45/ 13 

45/ 28 

39/ 11 

26150 

45/ 6 

41/ 38 

43/ 35 

17,23 
1 / 10 

10/ 14, 10/ 13 

30/ 4 

23/ 23 

36/ 17 
31/47 

31/34 

28/36 

21/37 

27/ 23 

19/ 24 

22.29 

4,34 
2 51,- 2(1 16,20 2,16 .. 13/ 32 

27 72,- 20 15.8( 2,11 .. 30/ 21 

55 120,- 35 24,51 3,27 > 30/ 41 
32:i 585,- 45 394,87 52.6S > 32/ 41 
413 75,- 20 19,60 2,61 > 33/37 
458 195,48 40 119,28 15.6C > 1/4:! 

H 90,- 25 33,75 4,50 > 12/ 31 
10 Kazanç itirazları tetkik komisyonunun 12/ 5/ 9i2 T . 52:>0 No. h kı...-arına 

atfen mezkO.r komi~yona mUrat'&atı. 
Alemdar !\fallye lftıheal mllltelleOerlnden yukarda actı, ı,ı n tkaretıah adrHI yaı:11ı rniıkelll'fler tl'rkl ti<'aretle yeni adreslerini bildirmemi' ,.e tebell{l~a "•1:\hlyetll bir kim~ 

de gö<ıtermemi' ve yapılan ar&.1Jtırmada da bulunamamı' oldaJdanndan hh~alannda gösterilen yıllara alt ku.anç, buhran, fe,·kallide zam ,·ergllerlle umtarıqm kıendilerine teb
Ji,tl mümkün olamamıttır. 3692 1'"o. 1ı kanunun 10 ve ı ı ln<'i maddeterlne tevfikan tebliğ yerine geçmek üı:ere ilan olunur. (09t6) 

BORSA 
11 EYLiJL 

t Sterlin 

TOrkiye CDmhuriyet Merkez Bankası inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 

100 Dolar 
ı 00 İsviçre frangı 
100 Pezeta 
100 İsveç kronu 

5.24 
132,30 

30.15 
12,9375 
30.80 

OksUrük ve Bronştt 
TUR AL 

Komprimeleri derhD~ ke~er. Her 
eczanede kutusu 35 kı:ru$tur 

rRadyo~ 
BtJGtiNK:Ö PKOGJt.A.11 

SABAH 
7,30 ProGTam ve memleket sa

at ayarı, 7,32 VUcudumuzu çaJı,. 

trratım, 7.40 Ajans haberleri, 7,55-
8,30 Senfonik program (Pi.) 

ÖGLB 
13,30 Program ve memleket .sa

at ayarı, 13,33 TUrkı;e plAklar, 
13,4:5 Ajans haberleri, 14 Riyasetı
cllmhur Bandosu, 14.,30 Istanbul 
at yarışlarının tahminleri, 14.40-
115,00 Temsil: <Şu patavatsızın 

yaptığını doğru buluyor musu
nuz?> 

AKŞAM 

18,00 ProGTam ve memleket sa-
at ayarı, t:l!,03 Radyo dans orkes-
trasının her telden programı, 
18.45 Radyo Çocuk klllbll, 19.30 
Memleket saat ayarı ve Ajans ha
berleri, 19,45 Serbest 10 dakika, 

, 19.55 Şarkılar, 20,15 Radyo Ga
. zet~ı. 20,.(5 HCzııam makamın

dan farkılar, 21 MUzlk: Dinleyici 
ı!teklcrl, 21,45 Konuı:ıma. 22 Rad
yo salon orkestrası, 22,30 Me.-nle
ket saat ayarı. Ajans haberleri ,.e 
bonılar, 2:?.415 - 22,50 Yarınki 
program ve kapanış. 

AK T 1 F 
KM&: 

Altın: san Kiloenm 
Banknot 
Ufaklık 

·················--··---

Dahildeki Ha.bablrle.rı 

Tilrk Lirası 

Uarfçteld Muhabl.rler: 

Altnı: san Kilogram ..ıa,948,013 

Altına tahvili kabil HrbMt dövixlM 

Diğer dövizler ve Borçlu kliriq 

bakiyeleri ···---·· 
RarJne TaJn1llerf: 

Deruhte ed.l. evra.kı n&kdJye k&rf!lıtı 

Kanunun 1-8 lnci maddeler1ıw teYfl
k&n h&Zlne t&r&fmdan vt.ki tedıy&t 

Selledat Cbdalu: 
Ticar1 SenİUe..r ..................... 

Eıtlbam ve Tabvtl&t Oösdaaı: 

(Deruhte edilen evralcr naltdi

A. - (yeahı k&rfılıtı Mba.m ve tah

('ril&t (itibari kıymetle) •••••• 

B - Se.rbeılt -.ham ve talı'ril&t ••• 

•• ...ıa.r: 
Altın n dö?iz üzerine a.v&M ........ . 
Tahvtat illlerine avana ................. . 
Hazineye kısa va.deli ava.na ........... . 
Hazineye 3850 No. ıu Kanuna &'6re 
&Çlla.n altm k~ılıtı avan. ........ . 

HiMedarla.r: 
Hala&elil: 

5 EYLUL 1942 VAZIYET/ 

10U:S4,043,09 
9,532,594,llO 

221,908,45 

719,179,33 

33.684.796.38 

-.-
50,877,597,{:? 

158, 7 48,513,-

24,221,621,-

351,303,474,22 

H,939,399,93 

10.1506.443.45 

a.OH.a1 
5,809,326,42 

-.-
.!50,000.000,-

114,708,546,0i 

719,179,33 

84,562,393,81 

351,303.474,221 

5Mi5.843,38 

255,812,423,73 

4,500.000,-
12,706,190,8 

1.014,284,992,(0 

PAS 1 F LJra 

Senaa,ye: --·--·--_, ____ ....... - .... - ·-·---··-- 15,000,000,-
Dıtl;rat AJrceet: 

A.d! ve fevkalide --·-----
Hu.sual . ·····-·····--------

Tedavtlldeld Baatmeaar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6-8 inci maddelerine te'fft
kan hazine t&rafmdan v&kl ted.lyat 

Deruhte edilen ev.rakı nakdiye -. 

kiyest -·-·· .. -·····-----·-
Karfllltı tamamen altın oıan.ır 
ilAveten tedavtlle vased.lleıı ••••••••• 

R6Mkont mukabill tllveten tedaTttle 
vazedilen ........ - ........ _ .• _ - • -
Hazineye yapıla.n altın karfllıtı a
varuı mukabili 3902 No. 1ı kanun mu
dbıince il&veten tedavtlle vaır.ecw. 

H89'daat: 

Tilrk Liruı 
Altın : Satı Kilocra.ın 177,(22 

aaae Ne. h Ituaaa &'Öl'• ~ 
&Çalan &V&M makalıüi MiNi eJ-. 
altaala.r: 

Safi! Klloeraın 

Dö'ris Taab.llödatı: 

Altma tahvili kabil dtkrialıer 
Difer dövizler n alacaJtıı 

......... 
bakiyeleri ·----------

Mahtellt: 

ı r-• uaa ~ ıtiı.,.. 

t,412,135,73 
1.000.000.-

158, 743,583,-

24.221.621.-

13•.526 942.-

40,000,000,-

288,500,000,
j 

15,(12,135, 73 

163, 700,000,- 8:?6, 726,0i2,-

~13,037,279,56 

1,234,16{,05 lU,271,Hl,61 

78,124,117,90 78,124,167,90 

-.-1 
27,61Ul3,89 27,614,413,89 

137,135,889,27 

Yelıb 1,014,284,ÖPUO 

ı.uato 11...wt % ' AMiıa a..na. .,.... " 1 

Oinal Mlktan 

KUlçe kurşun 7.000 Kilo 
Kazma sapı 500 Ado· 
Posta kUreğl 100 > 
Kepçe kllrek 300 > 
Çamur kUreği <toprak için> 100 > 

Pazarlıjm 

güııU .. atı 

15.9.912 salı 9.30 
> 
> 

> 

> 
> 9.40 
> 9.30 

Pirinç tel kafes 24 Metre > > > ıu.-
1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı altı kalem malzeme pazar

lıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kabata.şta leva 
zım ve 'ubesindeki merkez alım komisyqnunda yapılacaktır. 

3 - Posta, kepçe ve çamur küreklerinin resimlerile p irinç tel ka
fes nümunesi her gün öğleden sonra gözü geçen şubede görUlebilir. 

4 - Isteklilerin pazarlık için tayin olunan gUn ve saatlerde teklif 
edecekleri fiyat Uzerınden '7o 7.5 gü\'erune paruiylc birlikte me.ııktlı-
komlsyona mtlracaatları. c9319> 

11• Tlael ile Aı••P•I• araııada ZO • 25 odalı ., 

~~~.~:~~~~!~. ~~~·~(~~.~!~~.~~ ~~!~,~yorı 
- ~ 

Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünde11: 
1 - Antalya v!IAyetinln Alanya kaz&aı dahilinde hudutları ,artna_ 

mede yazılı Kumseki devlet ormanından kuru ve devrik 871 metre ml
kAp gayri mamut katran ağacı b:r sene içcrslnde çıkarılmak üzere 31

1 

8/ 942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle arttırmaya konulmu~tur. 
2 - Arttırma 21/ 9/ 912 tarihine müsadit pıızartesi günü saat 15 d r 

Antalya. Orman MUdilr1Uğl1 binasında yapılıtcaktır. 
3 - Beher gayri mamul metre kUpUn muhammen bedeli 7SO kuruştr 
4 - Muvakkat teminat 509 lira 5i kuruştur . 
5 - Şartname ve mukavelename projeleri Ankarada Orman Umun 

MUdür!UğU ve Antalya Orman Çevlrge MUdürlUğünde görtileblllr. 
6 - Tel:lif meı-tup!arının 21/ 9/ !H2 gUnü saat 14 de kadar komls. 

yon reisliğine verilmesi azımdır. 

7 - i steklilerin T icaret Odası ve.stkasile bırııkte belli edilen g1ln ve 
sa&tte ihale komisyonuna mtlracaatıarı. ~9730> 

Sahibi ve Ne,rlyat !Uüdüril: Ahmet Emin YALMAN 

Vat.an Ne§riyat Türk L td. Şti. Vatan Matıı.uı 


