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Londradan Türkiyeye 
lnuilterede askeri ve sivil 
teskilitın müsterek çallsması 

Japonya om 
siyaseti 

Mihver devletleri 
ile olan bağlar 

kuvvetlendirilecek 

l 

Japon · Rus tarafaız 
lık muahedesinin 

devamınca 

Almanlar, Stalingradın 
merkezine girdiler 

• 

Stalingradm işgalinden sonra Al-
ma.nlar Ruslarla sulh mü yapacak? 

Sovyet hududu, 18 (A.A.) - Ofl: 
Alman kıtalarmın Stalingrada yap, 
tıkları baskı, son 24. saat zarfında 
daha ziyade artmı' ve fehrln lfi ey, 

fl•altle ldf"'9 ....... UUdenberi ikiye a)Tılan müdafaa ter, 

30 milyonluk insan makinesi 
nasıl kurulmuş ve nasıl verimli 

işler bir h~lde tutuluyor? 

..., W Ubatının çember içine alınması ha 0 

1 a reketl dünden itibaren tamamlanmış, 
Tokyo, 18 ( A.A.) - Yeni Japon tır. Tarııfsız müşahit~r zırhlı kuv, 

1 
Hariciye Nazırı Tanl, cazet.ecilere vetıerln filhakika 16117 eylQl gecesi 
demlştır ki: Volgadakl iki adaya ayak baslıkla0 

Yazan : 
lartW ı ....... dan m lidafu kunetlerlnln lhtı)·acı ayrıl· 

dıktan sonra si\•il müdaf- \e ı.anııyl ,.e 'l.lraaUn harp 

maksatları tçtn ıe nlttletilmeslne ıtit lnııan ihtiyaçları 

karşılanmıttır. H e~. mak~at kin icabına ıöre· talim 
u ıerbl.)'e)e glri'lllmiıı. İR'-ı.tnların hiı.mete c:atırılma-

~ı. teçhluhn haı.ırlanmaıuna ıore &Jarlıtnarllk kim .e 
(Devamı: Sa. !J, Sii. 4; ele) 'lo 

Japonya ile SovyeUer Birliği ara- rını ve nehrin bır ayağını kontrol al 0 

sınaaki tarafsızlık muahedesine kar- tına a'dıklarını tasrih etmekte idi· 
şı Japon siyaseti değlşmenılştlr. Es- ler . 

.ki Hariciye Nazırının esas harici si- 17 EylQI sabahı Almanİar, Volga· 
yasetıni takip edeceğim. 

Tani, mihver devletlerlle ve Ja-
nın bir sahilinde kal ıı Stalingl'adın 

önemli bir mahallesine, hattA şehrin 
ponyanın diğer müttefikleri ile olan merkez kısmında buluıian hlr tepc
bağlıırı daha ziyade kuvvetlendirmek ye taarnız etmişlerdir. Çarşanıb11 mı.· 
ümidinde olduğunu ehemmiyetle kay- bahı Alman ve Rumen hUcum mUf· 
deylcnılşllr. rezeleri ıoo metre uzunluğunda bır 

Lolldra, 18 (Londrada bnluaan Başmuharrtrimlr.· 

den 'teleb.le) - lıtstllı. Me.aı l'e Hizmet .Sazm Er· 
ne11t Bevhı ile sö~ l•&if'9rede ukerf \e sivil 
ııeferbertltln mü,terek blr planla nasıl elele yörii· 
dütönll ve otu: milyonluk blr lnııan maldne11lnln na· 
aal kuruldutunu, aaıtıl mükemmel 'e nriıull itler hlr 
halde tutuldu4'11nu, kadınların nasıl \af.ani hlı.ntete 

lle'\'lledildlttnl anladık. 14 ile 6j ara!lındakl milyon- Askeri basın reisi Albay Nakao da bina olan Kızılordu sarayını ku!Ult· 

1

, radyoda ~öylediği b ir nutukta şöyle mı~ ve Stalingradm mel'kczinı ışı;al 
denılı:tır: , ctmlf]erdlr. 

Sovyctlcr Birliği, Japon - Rus Ul· Hi.len Aln1anlar, Stalıngradııı )' R. 

l'afsızlık muahedesine riayet ettl~i nda.iı fazla kısmına girmi~lerdlr ,.c 
mOddet~e şimalde teesııUf edilecek hıç . muharebe bir temluık ıı.mellyesı ~ekli 
bır Mdıse olmıyacaktır. almakta.dır. 

So\•yetler Birliği, hudut boyunda Londra. 18 (A.A.) _ Stallııgrad 
müdaafyı temin için on binlerce as- meydan muharebesi daha doğru ta-
ker bulunduruyor. Sahil bo}'urıca ma- (Devamı : ~. s, Sü. 5; ele) (0) 
yin tehlikesi olan yerlerı RuııJar bil· 
dirmişlcrdir. 

Hariciye Vekili! · 
1 

Tokyo, 18 (A.A.) - Kumal.fl Ta
mamoto'nın Harl<"iyc Nıızır muavin
liğine tayın edilmiş olduğu resmen 

t .bıldırılmektedir. 

Hitler-Mussolini 
JDülakatı 

hasta 1 

Ankara, 19 ıVatanı - Hariciye Ve 
kili Numan MenemcıK:iuğlu, rahatsız. 
lıtındırn dolayı bir kıt~ g~n~rl, 
1.-az·re..sı başına gelmrmeklc \C e\'in· 
dt: w_cahal etıh•kttdlr. 

İ it i dev'et reısı, Birinci 

i eş: inde yine bu luşc.c lk 

r --.w---~----( 
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J harekatı ı Galatasarayl ı l arın .son ka r:rı Amtra1 Namoranı• telııUtfnde dün ,ehrlmlu ıelen ~apoa heyeti Tflfllköyde. •• 

Japon heyeti 
dün geldi 

Heyete Amiral 
Namura riyase 

ediyor 

Aiti ..... •lnllkl• 
••ret batla &üarara 

&Mlr•r 

1-londradaki gaz~tecilerimiz 

Bay Sükrü Esmer, 
beyanatında dedi ki : 
Gördük ve muza/fer ola
cağınıza emniyet getirdik 
Londra, 18 (A.A.) - tnlıtere. I ayrılan diğer mcınleketlcr milli 

yl ziyaret etmekte olan Türk ıa- birer varlık teşkil etmişlerdir. Ye-
Amiral Namur&nın ba•kanlıtı al· zetecllerl bu s~bah İstihbarat Na. ni Türklycnln komşularının top, 

tındaki Japon heyeti dün aktam aa- zırlıjına gelmışler ve bu ziyaret raklarında gözü yoktur. Biz her. 
at 18,45 te husual bir tayyare ile 'eh-I esnasında edindikleri lntıbalar hak keste yalnız dd!itça münasebetler 
rlmize gelmiş ve Ye,llköy tayyare Is- kında kendilerine beş sual sorul. idame etmek isteriz. 
ta.syonunda Japon, Alman, Italyan muştur. Türkiyenln siyaseti sulh tarafta. 
sefaretleri erklnı ile diğer bazı zevat Bay Şükrü Esmer yeni Türki. rı devletlerle demokrat devletle. 
tarafıı .. an kar,ılanmı,ıardır. yeyi kısaca anlatmış ve IÖYle de- rin slyasetlle hemahenktir. 

Japon heyeti, altı kl9iden mUrek· mlştir: Türkiye Balkan paktile Saad. 
keptlr. Perapalas oteline inmişlerdir. K- Yepyeni bir memleket olan Abad paktına önayak olmuştur. 
Bugün lstanbuldan harekeUe Anka· Türkiye Osmanlı İmparatorlulu- Biz, müşterek emniyet sistemine 

, raya gideceklerdir. Heyetin Anka· nun tek varisidir. Filhakika Yu. taraftarız. İngiltere ve Fransa ile 
rada bir kaç gUn küca#ı tahmin e- nanlstan, Bulıaristan, Yugoslavya imzaladıtımız ittifak muahedesi 
dilmektedlr. gibi Osmanlı tmparatorlutundan . (Dev&Dll: Sa. 1, 81. '7 de) -

BELEDiYENiN PETROL TEVZi iŞLERi 

Belediyenin benzin ihti
yacı Stonmu, 7,Stonmu? 
Belediye lktısat Müdürlüğüne emir veren 

Belediye erkanından zat kim? 
Pttrol. benzin, mazot tlbl mad.I dürlüiünUn elinde kalan 2 ton 

delerin tevzi ııı, Belediye İktısat benzinin, Belediyenin ihtiyacı na_ 
miidürlüjüne verildikten sonra, zarı itibara alımadan diler ihtiyaç 
Belediye kendi ihtiyaçları için bol sahiplerine verlldlihıden, Belediye 
boJ benzin ve müıtekatından al- erkanı ile Belediye İktısat müdür, 
maya başlamıştır. lüiü arasında bazı münaka181&ra 

Ölrendlllmlze ı&re, 1ktısat mü- yol açılmıı ve batla Belediye v. 

kanından bazılarının İktısat mü
dürlüliir.e telefon ederek Beledi
yenin bir şubesi olan Belediye İk
tısat müdürlülünün evvela Bele. 
dlyeyl düşünmesi lazım geldljlni 
hatırlatmışlardır. 

(°'vamı Sa. 1, 86L Z de) >-c 

Lor.dra, 1ö (A.A.i - Ucyll 
Skclch gaze.t'sinin ö~lf:ndigıne ı;o 

re, Hltlcı· '•"" l\lussolinı ~ckrar bu
ıu:ıınak v..:: ı,:orüşm<'k Kaqıı·ını vur. 
m ,ıılerdir. H~r iki dl'\'1!!1 ad.ıım ilY. 
nl zıımanda Macarls1an devlet na. 
lbl Hortl, Mareşal Aııtoncsco ve 
Bulgaristan Kralı Borlslc de go. 
rüşeceklerdlr. Görüsmelcr llkleş. 

rır.de Vlyanııda yapılacaktır. Bu 
uç memleket arasındaki ihtilaflı 

siyasi meseleleri ortadan kaldır

mak için Von Rlbbentrop'uıı bir 
proje tevdi edeceği söylenmekte. 
dir. 

Sofya va Bsrn 
elçi~iklerim iz 

Sc fyaya Bern elçimiz 
Boy Vasfi toyin e ~i f di 

Ankara, 18 (Vat.sn) - Bern El
çisi Vasfinin Sofya ElçillA'\ne ve Ya
kup Ka.dri Karaosmanoğlunun da 
Bern Elçiliğine lJlylnleıi Yüksek tas· 
dikten çıkmı,tır. 

italyanl~r, 
Cebelittarık' a 
taarruz ettiler 

Roma, 18 (A.A.) - İtalyan 
umumi kararıitunın teblljl: 

Krallık donaona.sına ~nsup 

ı. Hareki~ de- ı Fener ve Besıktas ıle 
1 vam edıyor t ki , ,._--... _ ~ maç yapmıyaca ar 
J ,, .......... 1 S b 

Londra, 18 (A.A.) - Dolu Af. ebep haksız ir talebin 
rika İngiliz kuvvetleri b"ikomu, 

tanı General aşağıdaki tebliği neş. k Q b U l edilmem es İ d İ r 
~tml§tlr: 

Dün yapılan toplantıda Fransız 

murahhasları tekliflerimizi reddet
tikleri için harekata devam olun
maktadır. Bu sabah erkenden a. 
danın doğu kıyısına mühm bir as. ! 
ker kıt1ası çıkarılmış ve Madıgas- ı 
karın baş1ıca limanlarından biri o. 
lan Tamatav it1al edllmlşUr. 

Şimal batı kıyısında kuvvetleri. 
mlzln Naromandla çevresinde ce. 
nuba dojru yaptıkları hareket de. 
vaın etmektedir. 

Dün geç \"aki' Galatasaray klllbümüzden bir mektup aldık. Bu 
mektuptan anıa.,ıldıılına göre, Sarı Kırmızılılar i11tentlen stad hhı· 
ııeı.lnl \'ermedlklerl için Fenerbahçe ve ııe,ıkta; maçlarını yapamı· 
yacaklarını bildiriyorlar. F.ğer, Galatasaraylılar bu kararlarında u•· 
rar e41erlu8e yarınki Beşiktaş - <lalataııaray \'C gelecek haftanın 
J<"eıterbabçe - Galatasaray maçları oynanmıyacak demektir. 

E'\"\'ell fUDU kaydetmek ınecburJyettndeylz ki, esaı.eo ne kanu
nen, ntı nlzameo , .e ne de mantıkan hakları olmıyan bir isteğin ka
bul edllrnemeııl dolayrıslle Sarı Kırmızılıların bu maçlan yapmamak 
yoluna gitmeleri lliç te dolru bir hareket değildir. 

(De,·aını: Sa, S, Sil. 6; de) ·/· 
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PiYASADA GA YRITABIİ YOKSELIŞLER 

Kala borsacılar kontrol
1 

eşkilitile alaymıediyor hQcum vuıtaları CebeliJttarık ko. 
yuna sirerek .R.&vens Polnt. va, 
purunu batırmıılardır. Bundan 
evvelki bir hareket eanumda ayni 
koya siren bqka hücum vaaıtaıa. 
rımız Meta, Shuna, Emplre Snlf, 
Baı-Qn Douııas vapurlarlle hü·ıl, I 
yeti ıe.bit t-dilemlyen · diler bir 
vapuru alır hasara ulratmışlar. 

dır. 

!2,5_ kuruşa mal toplıgan t iiccar 63 
kuruşa nasıl ihraç yapar? 

Son &ünlerde ııda maddelıcrin., lhracat mallarına da tesir etmek., 63 kuruşa scvketmek mecburiye. 
de ıörülen yükseliş dünden ltlba, tec:llr. Dün ketentohumu 72,5, su. tinde tutulduğu bir zamanda, bu. 
ren plyaaada kaybolmaya baıla. sam ise 70 kuruş üzerinden mu- radan 72,5 kuruşa mal alması or-

Hücum vasıtalarımızdan ço:.ı 
üslerine dönmemiştir. 

Von Papen bugün 
gidiyor 

Cephede yaralanan otlunu g6rmek 
üzere Almanyanın Ankara BUyUk El
çisi Fon Papen, bugün hususi bir 
tayyare i~ şehrimizden hareket e
derek Pqteye &idec"ektir. 

yan pirinçte kendini ıöttermete amele görmüştür. tada ('srarcnglz bazı oyunların oy. 
başlamıştır. Kara borsacılar aene Bu maddelerin böyle rastgele nandığını açıkçıı lsbat etmek'ledlr. 
faaliyete geçerek piyasada hakim yükseli§lerir.de dikkat nazarımızı Hiç bir tüccar aldığı fiyattan aşağı. 
mevkilerini almaya ve kontrol teş. çeken nokta, hükümetin ihracat ya malını satamaz. Bugiin 72,5 ku
kilatile alenen istihza etmeie baş.. için teshil ettiği 63 kuruş fıyat or, ruşa mal alıp 63 kuruşa malını sa, 
la.mışlardır. tada dururken, ihracat tüccarları. tıyorsa bunda muhakkak entrika 

Diler taraftan öjrendlğlmlze nın 72,5 kuruşa ketentohumu al. vardır. İşte dün bu kArın hangi 
göre, bu yükseliş yalnız ııda mad- malarıdır. kanallar vasıtaslle elde edlldlllni 
delerinde olma.kl& katmayıp bütün Tüccar ellneeki malını harice (Devamı Sa. S, Sü. ' de) «0• 
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Yetmiş parçalık donanma 
Yozon: ZIYA ŞABIB _,,_ 

- Sen Sakrl Fis .. Sen Sakrl 

(J!'atıh) askerlerının muharebe Per ... 
evk v zevktnı artırmak için, kcn Dly~. (Hazreti Mesih) ten ve 

dme mahsus olan (Mehterhancl 1 onun (aziz peder) inden mcrha. 
hakan!) yt de oraya getirtti ... Şim. met ve şefaat istirham ediyorlar. 
di; davulların, zurnaların. zillerin, dı. 
kudumların, boruların sesleri azn. Gecenin derin zulmctlC!'I içinde, 
metlı bir ahenkle Jmtlzaç ederek deniz surlarının da birer hücum 
son mayıs sabahının ılık rilu!\rla- sahası hallnc gelmesi, Blzansın za
rllc surlara do:ru sürükleniyor.· ten günlerdenbcrl sarsılmıs olan 
Orada boCuşan ve boğazlaşan mu. maneviyatını, büabiltün aıtilst et. 
harlplerln hiddetli sadalarına ve mlştl. 
oHlm feryatlarına karışarak kor- Arttk Bızansın son saatlerindeki 
kunç bir uğultu halinde, Bizans fecaati ıözlerllc görenler, son ve 
semalarına doğru yilkseliyordu. meyusane bir ümitle, deniz surla. 

Jf.. r~ndakl rnüdafflerin imdatlarına 

Burada. bu kanlı harp sahnesi 
en şiddetli hcyecanlarlle devam 
ederk<'n; Bızans kalcsinın deniz 
surları onundc de, bütun şehir 
halkını korku ve dehşete düşuren 
buyük hlıdiscler cereyan eyliyor
du. 

Amtral Ham:ıa Bey, (Fatih) ten 
ı!ldı~ı e-mrr mucibince. gece yarı. 
sından bir saat sonra Dolmabahçe 
,,nünden hareket etmiş .. donanma. 
nın büton harp gemllertnı, (Yedi. 
kule) ooünden, CSarnyburnu) na 
)tadar tek sıra üzerıne dızerek de. 
nızden bir muharebe hatlı vücuda 
getırmtşll. 

O em Her, sahile tamamU~ sokul. 
muşlardı Deniz urlarının üzerin. 
deki Blza s ve LAtln müdaflJere, 
ok, taş, kurşun ve giılle yağdırı. 

yor\ardı. 
Hattıl bunlardan bazıları karaya 

asker çıkarmışlar.. surlara merdJ. 
venler dayamışlar .. Bahriye (Dal. 
kılıç) ve (Scrdena;eçti) lerl, bu 
'Tlerdlvenlere tırmanmaya çahşı_ 

yorlardı. 

gelmişlerdi .. , Bunlar. Türk g-emi. 
ellerinin üstüne atılmak için, şe
hlrdek' biltün büyük ve küçük 
taşları surlara taşıyorlar.. kadın. 

lar da. surlara tırmanmaya teşeb
büs eden Türk askerlerlnln başla. 
rrna dökülmek için evlerinde yağ
lar 'kaynatıyorlar .. Bu kızeın yağ 
ka:ıanlarını, surlardak-1 müdafUere 
getiriyorlardı. 

Halbuki bu müdaflk?rln Türk 
denizcilerine ve Dalkılıçlarla Ser
dengeçtilerin Üzerlerine yağdırdık. 
ları oklar, taşlar ve hatttı kurşun. 
lar, hiç btr tesir husute getirmiyor
du. Tilrk bahrlyclnerinln tehdidi, 
her an şiddetini artıran bir baskı 
haline geliyordu. 

Deniz surlarına hücum eden as. 
kerlerden bir kısmı, zırh giymiş. 

lerdl. Bunlar, bOyOk bir pervas1z
lıkla, taarruzlarına devam etmek
telcrdf. 

Gemilerin hemen hepsinde, da. 
vullar ve zurnalar çalınryordu. Ba
z.an tekbir &adalarına karışan: 

- Allah, Allah .•• 

Ayni zamanda, Galata 8 rtJarrn. -------------
dakl Zagno Paşanın ord'JSU da 
harekele l!"cmlııll. Bu ordunun blr 
kolu, lhtı,rat olm•k uzere Oalata 
kulesinin ı;ul'

0

arını kuşatmat:'a be
raber, dlter bir kol da, Okmeyda
nından Kasrmpaşa ve SUtlOce sa. 
hlllcrtnc lndl. Bunlar. icap etuj!ı 

zaman, derhal cradakl köprüden 
g çecck.. (Vc!fıgerna sarayı) nr 
muh !aza edrr. surlara tecavüz 
edecekti. 

(Haliç) teki yetmiş parçadan 

Brod mağazası 
sahibinin yeni 

marifetleri 

Simon, katmerli muh
tekirlerden birisi imiş 

de farkır d J değifmişiz 

VATAN 

Şehir Gıda vaziyetinin uzviyet 
Haberleri •• • d k. t . I . 
Lokantalarda UZerID e l esir eri 
tabldot usulü 

Bu usul, lüks ve birinci 
sımf lokantalarda 

tatbik ecli!ecek 
Lokantalarda tabldot. urulUnUn tat

bik! için incelemeler devam etmekte
dir. Şon yapılan bir projeye göre, 
tablldot usu!Unlln şu şekilde tatbiki 
dUşUnUlmektedlr. 

EvvelA usul lUks ve birinci sınıf lo
kantalar üzerinde tatbik edllecel(tır. 
Tabldot çorbalar, etli yemekler, seb· 
ze ve pilavlar, tatlılar, kompoetalar 
olmak ilzere dört kap olacaktır. LUkş 
lokantalarda tabldot. 22."i birinci •· 
nıflarda da. 175 kuruş olacaktır. Yal· 
nız birinci sınıf lokantalarda çorba 
\"Cya taUı kısmından birisini yemi· 
yerek Uç kap lsliyen mUıterl 150 ku
ruş verecektir. 

Darülacezeye yapılan 
60 bin liralık yardım 

Darll!A.cezede inşa edilecek pavyon ı. 
çın zengin tilccarlardan tcberrular 
kaydedilmekte idi. Her bin ıtralrk te· 
bcrruda bulunan kimsenin de verilen 
bir kararla resmi DarUIAcezeye ası· 
ıacaktı. BugUne kadar biner liradan 
60 tUccar yardımda bulunmuş ve 60 
bın lira toplanmıştır. Pavyonun in· 
şasr için 150 bin liraya ihtiyaç var
dır. Yardımlar devam edecel<tlr. 

Vali dün Çatarcaya gitti 
Vali ve Belediye Reisi Doktor Ldtfi 

Kırdar, bazı işler Uzer!nde tetkikler 
tçin dUn sabah Çatalcaya gitmiştir. 
Diğer taraftan Vali muavini Ahmet 
Kınık ta teftişlerde bulunmak Uza· 
re dUn 11abah Yalovaya gitmiş ve ak· 
şam dönmUşlUr. 

Maarif Müdürü 
Ankaraya gitti 

Istanbul Maarlt MUdUril Muhsin 
Blrol, kadrolar Uzerinde VekAletlc te
mas için Ankaraya gitmiştir. Bir kaç 
gün kaldıktan sonra Istanbula döne· 
cektlr. 

Üniversitede eleme 
imtihanları 

Istanbul Unlvcrsıtcsl eleme imtihan 
!arının gilnlerl tesblt edilmiştir. E· 
lemelere 23 eylCllde b14lanacaktır. 

Dr. Profesör Kemal Cenap bu mühim 
mesele üzerinde fikirlerini söglügqr 

S on zamanlardakı gıda va. 

ziyet.inln uzviyet üzerinde 

ne ılbl tesirleri olablleccı;ını sor
mak üzere doktor profesör Kc. 
mal Cenabı Taksimde Doğupalas
taki daırestnde ziyaret eden mu. 
harrırımize kıymetli doktor, aşa. 
ğldaki dikkate değer lzahat1 ver. 
mlşth': 

cı:- YCJlilc.n aıdanın kemiyet 
ve keyfiyetçe eksiklığl fizyolojik 
sefaıet de~ıcn b ir durum mey. 
dana get!Tlr ki, bu da çalışma ve 
iş verimi kuvvetinin azalması ve 
bundan başka blrcok hastahklıra 
lstıdat hasıl olması gtbl iyi olma. 
yan neticeler verebll\r. Bu kemi. 
yet ve keyfıyetçc eksiklik so
zUnden maksadımız btllnd.itl Ute
re. orta yaşta ve vasatı çalışma. 

halinde bir ınsana 24 saatte bes. 
lenmek için gereken ortalama 
yetm's gram protein. bir o ka
dar yağ ve 400 gram carbon hld. 
rat, yani nişasta, şeker ve ben
zerleri gibi gtda cevherleri. tuz
lar ve bunlara illıveten katık 
cevheri denilen, ve IC'rCk kısan. 
tarın ve gerek hayvanların yaşa. 
yışıaıda büyük roller oynayan 
v.ttamlnlerdir. 

B u miktar grda cevh~rl vü_ 

cııda 2500 kalori ~mln 

eder. Bu kalorinin bir kısmı in. 
san hic iş görmeden yatağında 

yatsa, dinlense de vücudun be
sisine sarfedllmcğe tahsis edilir 
ki temel metokollsme denilen 
bu mll\tar kalori vücut azasının 

fi.:yolojlk çalışma.larını başarır, 

ve topyckün günde 1600 ka.lorl. 
dan ıbarcttir. Orta ha.ili çalışma 

vaziyetinde ise biraz evvel soy. 
lediğimlz gibi kalori sarfıyatı 

2500 e kadar yükselir. Zorlu ça. 
lışma halinde. mesela yük taşı. 
ma, toprak kazma, yol yürüme ... 
gibi mekanık iş fazla yapıldığı 

takdirde günlük sarfiyat olan 
2500 üzerine, çalışma derecesine 
&öre. lş ı>&Yl ilAvc edUmck zaru. 
rcti vardır. Yani, demek lsterız 

memnuniyet verici bir müjdedır. 
Evet, yiyecek, içecek plbalı. 

laştı. bol zamanlardaki gıbl bol 
gıdil almağa tmkAn azaldı, ve 
bana gelip de göruşmek ıstedığl. 

nlz cihetin bu vaziyet karşısında 
cıHerkes ne ctbl gıda tedblrı ala. 
bııtrse vücuddan dUşmezT • me
selesi olduğunu aıVayorwn. 

B u bir büyük ilim davası. 

cıır. Ve k-ışa biT mül~kat. 
ta size kesin bir fikir söylcıneğe 
lmkfın olmamakla beraber. şunu 
hatırlatmak isterim ki ylylp iç. 
mroe halle vücudun lhtlyacıhdan 
z.1yade, içinde dolduğu ve yaşa. 
dığı muhıUn lcslrJ.crine ve kendi 
vücudunun baz1 hlslerir.e de bağ
lıdır. Mescıa karnınız: şiddetle •.· 
cıktığı zaman ~ncelerl açlık tar
znda hlsscttlğıniz ve az çok ıe\•k-
11 btr his, açlık tatmtn edilmedi. 
~ı halde rahatsızlıklara sebep o. 
lur. Yemek yersiniz. mideniz do. 
lar, henüz y.edlğlniz dah11 kanı. 

nıza geçmemiştir, fakat kendiniz
de yemek yemeden mütevellit 
zevkli bır huzur duyarsın1'· Bu 
verdiğim örnekte olduğu gibi çok 
yemek yemeğe alışmış bir insan 
gUniln birinde az yemeğe başlar. 
sa, yediklerinin temizliğinden zi
yade. yemek esnasında midesini 
çok dolduramamaktan miltevelllt 
sırf hissi bazı duy;uların tesiri 
altında kalmış olur. Umumiyetle 
insanlar ihtiyaçtan fazla yerler. 
MeselA size fiU vereceğim mlktnr. 
da ııdanın orta halli. orta sıklet
te ve günlük mutat hayat şart

larını ya!jayan bir lnsan için ye, 
ncbllcceğinl söylersem belki ftıay. 
ret edersiniz. MeseJA bir lns~n 

günde 300 aram balık, 25 gram 
peynir, 150 ırram ekmek, ve 200 
gram sütle bUtUn protein lhtlya, 
crnı lemin ettijı gibi bu ııdaya 
günde yalnız 25 gram yağ ve 200 
gram kadar da pirinç katarsa 
gQndc 2200 116 2500 kaloriyi 
pek.All çılcuablllr Halbuki bize 
gün ü"k verilen ekmek ta}'ını le 

bu kalori miktarı daha yükselir 
Bu ör.ııekte verdiğımlz balık eti
ni görenle,r belki bcnı herkese 
bolkeseden balık ikram ediyor 
diye muahazc edebilirler. fakat 
balık eti yerine ıoo gram fesuı. 
ya, 50 gram mercımek ve biraz 
da peynir yenirse thtlyaç yine tc. 
mln edilir. Yine bu verdıglınl;ı; 

yemek lstesı örlleğtnde görOyor. 
sunuz kı sebze. zeytinyağ ve sa. 
ire yoktur. O halde memleketi
mizde atışutımıı ev yemekleri
nin pl5irllme tarzı yemeklere seb. 
ze ve saire katılması günlük gıda 
ihtiyacımızı kolayca temtn ede
bilir. Memleketimizde bol ve ol. 
dukça çok pctha! 1 olmak ~artllc 
kuru yemişler yanı fındık, ceviz 
ve incir, fıstık gibi hem gıdai 
kıymetleri yüksek, heın de vlta. 
mınleri bol maddeler vardır. Ye
~klerden sonra birkaç ceviz ve 
fındık yemek o kadar büyilk 
b!r maddi varlığa bakmaz. 

nen h@klm olduğum halde bu. 
gün ve cok ~ükür henül. gıdasız
lık tehllkesı karşısında kalmış 

insanların çok olmadığına kani. 
im. 

N etlce: Şunu bilhassa be. 

llrlmek islerim ki herkese 
uzun ve bazı ilmi faydalı yemek 
listeleri vermektense herkesin 
kendı alışkanlığı ve insiyaki ha
rekctlle evlerde plşlrilen ev ye. 
mekk>rltte bu zaman fcabı bazı 
kuru ve yaş yemişler ilave edil. 
mesi ve bundan başka zalkanın 

tadından ziyade vücut lhtıyıeını 

gözönilnc alarak yemek pi§lrll. 
mcsı münasip olacağı kanaatinde. ı 
yfi11. Mesel.A rl;mates dolması 
yapmak için kıyma alınıp, yaJ 
sarfedllec-eğlne. ayni kıymayı ye. 
mek ve yanında domatesi çiy o. 
tarak salata şeklinde yemek, Oze
rlne de bir dilim yemek istenilse, 
vitamini çok olan biraz da kara 
biber serpllse hem iştifayı aç. 
mak, hem de vıtamtnı temlo et-

(De\ıtmı ~a. 4, Su. ı de) 

ki bir sınai makineden fazla ran.-·---------------.....;.------------

~~~a;a:ı~::~ı ~~~:rs;cı:~;,k~l~~I ~al A x~ıl@J!!~ 
insan vücudundan dl\ mekanik .. 
Jş şeklinde fazla randıman alın. ~~.g s::::=--- ~"'-
ması için vUcudun kalori lhtlya.. 
cını sağlamak gerektır. 
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Bravo Futbol 
Ajanına 

S por ~lerinılzde fena ı;ordük• 

lerlmlıi yermekle kalM'ak 

dcflllz ya, elbette l)i ıördöklerlml
•lf de Ö\ eceğlz. 

Jngllterc ıı'u U>ol ı~cdrra.syoeu bcr 
ııene kalın bir 7ıllık nqreder. Bu 
)'tllıkta gerek neşredlldltl aenenla 
futbol hııreketlerlne, J'erek seçmlt 
yılların r.n önemli futbol olaylarına 
ı.it öğretici ve a)'dınlatıcı bir sürll 
faytlalı malOmat vardır. 

btanbul BcHretı t'utbol AJanlıtı 
da iki senedir, dedltlm yıUıtın kil· 
{:Ük hlr örnt~lnl neşretmektedlr. 

\.'ukıa bu kitap<"ık lngiltere Futbol 
Fedtrasyenununki pbt kalın, zen&'lft 
detlldtr ama. bu seaeld ~eçen aeM· 
ldndes daha etraflıdır ve futbolü
mü.ı; Inglltere futbolüne nlsbet e· 
dilecek olursa bu ldtap ıaıiltere Fe
ıleraııyoaunun yıllıJr kdar değerli
dir. Beden Terbiyesi ~ııatınıa 

kurulu':undaa Maarif Veklletlne 
de~rlne kadar umumiyetle pratUr 
faydası olmıyan bir kısım neşriyatı 
yanında lbu yıllık, insana daha da 
kıymetli görünmektedJr. 
Kabı ile birlikte tam yüz sayfa

dan ibaret olan bu ydlığ'ın Wı )1rml 
iki ıayfa ı (Futbol müsabaka tali· 
matnamesl) ne aynblu9tır. 9•n11 
bötin hakem \'& tutbolcillerlntlzln 
\'e hele ltıJittllcrlmlzln l'ÖZdflft J~. 
c;lrnmıi btr çok b&kımdaa faydalı· 
dır. 

23 - ao ııayr.larda (Proıram) 

'"ardır. Bu k11rm a 1942 - 41 mev. 
siminde )apılac:ak futbol m~larının 
ne\·J \'e uyııı. mlttabakala.ra sfren 
birinci ''e ikinci kltnte takımları, al
fabe ıııraslle hakemltırln hhn1erl, 
""''' imin pro&'ramı, 11.,. maoJarı 
şeması bulunmakta•ır. 

31 - t6 sayfalar birinci devre 
maçlarına tahsis edilmı,ur. Her lıal 
tanın maçları \'e oynanacak atadlan 
Jötıterllnılş, her mıu;ın netıce1erlnln 
ka~·ıtı için aı;ık yerler brrakılnll!ftır. 

n - 86 ııayfalar Jkincl devre 
mıu;larına tahıtlı ecUlml9tlr. au 1u· 
eım da yukardakl sf'bl t.erüp edJI· 
ml11ttr. 

8'7 - 82 sayfalarda (Geçen aene· 
nln netlcelerll yazılıdır. Bu luıım· 

da Jstantıulu ııınendlren ,elalr1er a
.... , ma(ları ile ı.tanbul btrincl \'e 
lklneı kthne ııs ve k•pa ..-,1an .. a 
bUtfin netıı·elerl, hakemlerin ae n· 
dar \'e hansı maçları lelere ettllderl 
snııterllml9tir. 

8ll • 96 ııayfıdar ( BeynelmDel ftl~ 
bol kaldeterl) ne ı&htılı ecillmlıtttr. 

mürekkep lwfıf donnnıv.a da. de
mir kaldırnıı:ıt:. Bu g1,;miler de. 
deniz surlar n:ll (Ayvansa.-ay, k\i. 
~ <'<=•ndcn 1 .:.;i\(,•n, şımdi, t:nk<"pn
rıı köprilsüniın bulunduğu mevklc 
kadar sıralanmıştı. Şimdı bunlar 
da, Bizans kalc~inln, Haliç surları

SultanhamAmında kumaşçı Brod 
mağazası sahibi Slmon Brod ve tez. 
gAhtarı Davld mağazalarında bulu· 
nan malı satışa arzetmemek ve sak
lamak suçlarından evvelki gUn J'.lilll 
l{oruıuna mahkemesince tevki! edil· 
mlşlerdi 

Hukuk fnkOlteslnln blrlncı sınıfın

da Esa.slye, lktncı sınıfında iktisat, 
UçUncU sınıfında maliye, dördUncll 
sınıfında da ticaret hukuku elemele
re seçilmiştir. Bu imtihanlar 30 ey
lCllde yapılacaktır. 

Biraz evvel sliyledlğimız gibi G k ld n h t 
mesele yalnız vücudun kaybettıği eç a l azr e ha!>tlnw:tır. 
madde ve kalori lhtıyacını yeni. Rrarn J"utbnl Ajanına! 

Kııh•n iç "ayfasına da K&drköy 
nıaı;tımnı& yetlı,llecek \ e dönülecek 
\apurların tarlf(~ı.I ~·aı.ılmtŞtır. ' 

l'ıllık itina ile ,.e flhri!ıtll olaralı 

nı tehd t ediyorlardı. 
Şu nndu büıun Btzar.s kalesı. 

bır ölum " , ı:ıteş ccmberı ile çev
rilmlşU. Şchtrd ki klltse çanlar:. 
bir an bile durmadan çalınarak 
artık Bızansır. son saatlerinin ge'. 
dısını ilan dml'ktc!erdl. 

Kırılrrcasır•" ,alınan çanlann bu 
matemi sadalnrına, halkın feryadı 

da karışıyordu. Kadın, t'rkek, genç 
ıhUyar, bütün Rumlar sokaklarda, 
caddelerde meydanlarda dızçök
mil~ler ellerınl semaya kaldırmış. 
lar: 

- Kıryc Eleyson.. Kiry Eley. 
on! ... 
oıye acı acı haykırıyorlardı. 
Utin kndınları. çocukları ve 

1htlyarları ise. kendi mıı.hııllelerln. 
de, lrnşeba !arını süsleyen (aziz) 
tasvırlcrlnın ön' ri'le toplanmışlar .. 
mi.ıtcmadı~ en hı:tç çıkarıyorlar: 

Kırk yıllık Yani 
o!u .. mu Kôni ? 

~ lr h,,~ il 7.aınandanberl l\luse\ 1 

u;;>J \8tandaşlarımızın 1 im de· 

ıı,urnıelerinde nıwırı dikkatimi ceı. 
bedlp, ha' rC'tlnıl mnuclp olan bir tey 
urdı. Halbuki h:ıklkatte bu, bu ka· ı 
dar ~ç bir ,l'Y de deJl'llrıılş. Allah l 
raı.ı olsun, onları bcncleıı ı, 1 tanımış 
hlr arkada,la bulottum \ e bana \"a• 

ılyf'tl izah rtti: 
- Anlaşıldı, l"nln merakın bu a· 

damlar neden ı .. ını detiştlrfrken ~ki 
hılnılerlnln baş harfierlnl muhafaza 
f!dfyorlar f Ynnl mesrlı1, neden Pe
polar Perte\', l\laurlce'ler l\lllnlr, Ar· 
maud'lar Adnan. Nelly'for Nihal, Al· 
bf!rt'ltr Adil, alaınon'lar Uleyman 
olu) or, dl) orımn değil mi! 

St.n ahlhten onları tiJnımıJıor mu17-
aun 'l Bu da !lırf lkh!!attan. Yeni yeni 
t.engln olınu lıır, lılks olsun diye cöm 
leklrrlne çanıa•urlarına markalarını 

)ıptırnnşlar. imdi bunları attunlar ... , 
Serçe 

Yapılan tahltikalta bu mağazanın 
lzmlrde bir mensucat fabrikuında 

ımal eWrdlği kumaşları, tekrar lz· 
mire göndererek Iatanbül mamulAtr 
diye salmak auretlle hile yaptığı an· 
laşılmrştn. 

Üzüm hırsızları yakala
nınca bağ bekçisini 

öldürdüler 

den temin etmekle halledllmı N ct:ip Faı;ıl Kıı;akürek, miibJın merakımı rıcıkl&lan nokta ırttdur: KÖR KADI 
olmaz, Eğer yenilen gıdalardD bir kcşlfde bulunmuş \ '1'.fll eş-l Allıentllde her gün bir kıt\' gemi tor· --------------

vitamin eksik olursa bundan çok siz hlr şey k'-at etmlt ıtbl «RlizJlr,tpilleyen mllıvtr deniı:altıları bu ae.kr.r 
önemli aksaklıklar meydana gel. yanı ha,·a <•ereyanı ııatıyorunı!» diye nakleden ıeml karllelerlndeıı nlo;lrı 
dığl bugün bir hakikattir. Bes. fr.ryat ediyor. G~~ kaldrn Hazret! bir tek &eml hatırmata muuffak o· 

lamıyorlar, )ah ut ta Amerikalılar 'ıı 

Duvardan düşerek ağır 
surette yrralandı 

lenme ve gıda mcselcsınde. bu, Sak· a "'i ta ı ı tat gıır 
en bası't prcn'slpler "ÖzönOne a. '" " r ra a < ur.,un, 11~ • lngiliz1er diğer kafile H~ g!'mllerı bu Unkaparıında dcğırmendc lşçlllk 

Kumaşların Istanbula gelıp gitmesi 
fıyatlarm ytlkselUlmcıl için bir hlle 
olduğu anlaşılarak bu suç hakkında 
da yeni bır tahkikat açılmıştır. 

EvVelk! gece Ba.kırköyUnde bir 11· 
zilm tarlasında yapılan hırsızlık 18 
yaşında bir gencin ötnmUne sebebi· 
yet \•ermıştir. 

Bakirköy civarında bir köye giden 
Halit adında blr adam ve arkadaf!a
rı bu köy muhtarına alt olan bir ba· 
ğa girerek Uz.Um koparmaktalar iken 
bağı bckliyen muhtarın oğlu 18 ya
şında Ali bu sirkate mAnl olmak is· 
temlş, fakat hırsızların elebaşısı o· 
ta.n Halit tllfeğını çekerek bu genç 
muhafızı kalbinden yaralayarak öl· 
dUrmUştUr. 

., ı;ektcıı ·•Ç-er\'l\\'eıt !ilnln biraz clı-:ına k d ı h d d bi d d Jındıg-1 takdirde gıda cksikli"'lnln a ar iyi hJmaye elnılyorlarT yapan bra ım a ın n r a anı, e· 
nerek ~ahsın, «er .. k bir '"~ma'ı çıkıtı ke11dl gazetetilnln ha\ adlılerlle J:'\ Al-' YAHtl ! l firmen!n du\·arlarınr tamJr ederken 
., ,.. ., " ., bllıı me17sut olmuyor. Halbuki ra~e· ı tlf d dU k .. .ıı. 

11 So •7 1 ft ö 1 bl h 4 metre r a an yere şere -ır 
heyetin hayatında bnem menfi tesl ne kıda önce \ 'C &on zamanlarda n c gra a t y e r a\•acll 1 h t:a k 1 
neticeler vcrcbllccc 111nl de herkes haşlı~ı gördüm: c6'? klloluk ekmr.k ! surette yara anmış ve as neye 

8 
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Yakalanan d iğer 
muhtekirler 

ı> tekrar «Ha\'a~nrl Şlrkl'ltl müşterileri· d r lmıştır 
tahmin edebilir. karneı.1 c,;almııı!ı> 1 1 

• • 1 ne ha,·a satıJor» dl~·e bağırmıştı. Gö- ' • Şişli SUrat Mensucat alölyes n· 
Dünyanın ı .. ınde bulundulu a. A ..... ını açık kaldı :Se lıt5af u. h " riilllyor ki, KısakUrck ·~·er~ll\e» le· ... ~ · • · ır· de c,;ahşan amelelerden Nuri adında 

cınecak hnl karşısında, Türk mil. nlıı kıtlma-.aJdı bunöıın haherdar 0 • sızmış hu! Orta yapıda hlr lnır.an 62 18 yaşında hir ı::cnç parmağını ma· 
letinln büyükleri tarafından sevk lıır, yeni hir katta hıılunmu' g'lbl kiloyu -.ırtına \'urı;a tatımakta ti•· klncye kaptırarak kopartmış, haıta-
ve idare edilmek bahliy:ırlığını 1 kıntı "eker So1tra 6" kilo •"" rl"" «Rli7.Jİlr yırnl ha\'a <·ereyam t1atıy11. ~ · ~ &

1 '"'.n· neye kaldırılnuştır. 
görmekle gül gülistan olan Tür- rıını ı> rlemr;r.dl. G~ kaldın hazret! dakl ekınrk karnesi mukabllinclc> kıın • DUıı zabıta scyrUsefer memur· 
klyemlzde henüz bahsettiğimiz U Y \, bilir kaç bin ekmek alınır. Nercdl"Y· tarı tarafından Karakl:iy, Taksim, E · 
rrıda ekslklli'il, ve gıdaların ev. ~fERAK 8 • · •e latanbulu ..,. bıraklM'ak! ., ., ..,. mlnönO tramvay duraklarında yilrU· 

Beyotlunda KüçUkpazarda Rokcrt 
Tolıgo, fazla fiyaUa çimento satmak
tan suçlu olarak )lılli Korunma mah· 
kemesine verilmJ.lUr. 

• Alemdarda Nuruosmımiye cadde· 
sinde kahveci Mehmet, fazla fiyatla 
kahve ve fcker satmaktan suçlu O· 

tarak Mllll Korunma mahkemesine 
verilmiştir. 

Bu feci clnayetı iı;l!ycn hın;ız ve 
arkadaşları vaka yerinden kaçarlar· 
ken Bakırköy jandarması tarafından 
kısa bir zamanda yakatanmı,ıar ve 
adliyeye teslim cdllmlşlerdır. 

safça düşkünlü~ü gibi bir hal 1 ~n~iltcrCJe Amerikan kıtalarınrlan Şlltkınhfım gfıe;lp te lfÖJle bir dü- yen tram\'lya inip binerken yakala· 
..,örülmcmeklc beraber bizde ele mUrekkeıı yeni \C nılUıinı bir kafile ! tlinlince anladım ki 82 kilo, -ıınan .. ~- nan 105 yolcudan birer lira para ce· 
yakın ve uzak bir gelecekle bu daha ı-e:lmiş. Atlanijğl aşan bu kafile , karnelerin delil, bu karnelerle teda· zası alroışla.rdır. 
gibi sıkıntıların meydana gelme- de, P.\\clkiler ı-Ibi tek l'eml kaybe- 1 rlk edllebllttek ekmefln afırlıtıdır. 
mesi için Gereken tertibatın alın. dllmeden \e bJr asker burnu kana- Bu da Jn,.Hf .. ızlık ama, ne.vııe bari! 
dığını da ayrıca müşahede etmek madan Inpıtereye ulatmış. Renim 1 Tatlııtert 

Sıhhiye Vekili geldi 
Sıhhiye Veklll B. Hu!Qsl Alala,, 

dUn sabahki ekııpresle fehrlmlze gel· 
ml11tır. 

Benım haynl hakkımı, saadet hakkımı 
çaldınız. Her zaman yaptıtınız glbl be
ni kendinize feda ettiniz. 

- Yalan sbylüyorsun. Ben seni hep 
sevdim. 

Marle Thercsc acı acı söyleniyordu: 
~ Evet çocukken severdiniz. Beni ku. 

cağınıza alır, herkese göslerlrdinlı. Ben 
de aptal glbı sizi nekndar sever, bcğc. 
nlrdlm. Sizi nekadar güzel bulurdum. 
Ben kızınız olduğum halde size çocuğum 
lmlfislnlz gibi muamele ederdim. Halbu. 
ki şimdi sizden nefret ediyorum· O altuı. 
saçlarınızdan, benimkinden daha guzel 
ve genç olan yilzUnUzden ığrenıyorum. 
Sizin ben bu halde iken scvllmeğe, gü
zel olmağa, beğenllmeie ne hakkınız 
\;ar? 

- Kabahat bende mi güzelsem ne 

yapayım? 

- Biraz dn bcnı düşilnmenız lazım
dı. Ben nasıl y.alnız onu, çocuğumu dü
şünüyorsam. sizin de beni dilşOnmcniz: 
ıtızımdı. Fakat artık istemiyorum. Gidi
niz Beni yalnız bırakınız •. 

- Marle Therese beni iyi dinle. Ço. 
cuğunu doğursan bile yanında alıkoya. 
mazsın. Ona iyi bakacak olan insanlara 
bol para veririm. Fakat yanında büyilt
mene milsaade edemem. Buna imkAn 
lOktur .. Senin maksadını anlayorum. 
Beni Ozmck istiyorsun. Fakat buna mey. 
dan vemılyecdlm. O kilçücük ma.hhl-
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kun bana (büyük anne) dc.mesine ta. man bak göreceksin ne iyi bir ana ola. 
hammül edemem. Bu sözleri duyacak cağım. HattA belki günün birinde çocu. 
olurııMn kendimi o1dürürfim. Aman Ya. ğunu bile severim.. Haydi yavrum soz 
rabbl! ~kadar ilzillüyorum.. Bunu na. ver. Bu çocuğu yanında alıkoymıyaca
sıl anlamıyorsun. Sen beni ha.in. kalpsiz ğına söz ver bakayım. 
bir ana sanıyorsun. Halbuki haksrz.sın. - Söz vermem. Çünkü çocuğumu 
Ben hayatı ııenden iyi biliyorum. Hayatı doğuracağım ve ona kendim bakacağım, 
süsleyen aık ve arzu olmayınca hayat kendim büyUleceğlm. Haydi şimdi artık 
nekadar acı ve çekilmez bir hal alır. buradan gidiniz. Ba§ka sözUm yok. 
Hele o uzun ve feci ihtiyarlık! Sen bun. Yatağına uzandı ve sustu. Artık ne bir 
tarın henüz farkında değilsin. Gençsin, kelime söylüyor, .ne de gözlerinden bir 
körpcsin .. Ollvler'yi hemen unutursun... tek damla yaş wkıyordu. Gladys bir mild 
Sizi 2kl üç sene bekletmek istedim diye det daha söylendi, yalvardı. Fakat kızı 
bana böyLe muamele etmen doğru mu? hiç se« çıkarmıyordu. Nihayet Gladys 
Herkese ben! rezil etmek istiyorsun. Ka- suııtu ve odadan çıkıp gitti. 
dınların bana bakarak: • X 

- Nekadar genç gôrünuyordu. BU. Gladys elinden geldiği kadar bu vazL 
yük anne olmasına bir türlü lna.nam1yo. :\'ete alışmağa çalışıyordu. Çocutun do:
rum· Meğerse yaşlıymış. masını kabul etmekle hayatının tadı kaç 

Demelerine dayanamam. O kadınlar mıştı. Herhangi bir .erkeğin genç ve gü. 
arkadaş olduklarını söyleyen düşman. zel bir kadına bakması onun kalbini 
tar! parçalıyordu. Eskiden bütün hayran b&. 

Şimdı yloe senden iki üç sene bu eo- kışları kendi üzeri.ne topladığını hatırlı. 

cuktan uzak y~ama.nı isteyece~tm. O za- yor ve bu bakı~ların artık ~kalar;:ıa 

:iönmesine tahammül edemiyordu. Bir 
akşam arkadaşı Llly'yc misafir ıltm!stl. 

Oraya güzel bir sarışın kadın ıeldi. Bu 
kadının parlak ve göı; k&m&ftırıcı bir 
gfizclliğı vardı. Gladys'in eski halifıe ben_ 
zlyoı-du.' Konu&lular. beraber oturdular 
fakat bu cüze! ve genç kadını Gladys 
o kadar kıskandı k i ona bir daha rast. 
gelmemek için Llly'nln evine ;itmez ol. 
du. Bazan Nlce'den ayrılıyor, ba~ka şe. 
birlere gidip dola5ıyordu. Fakat nereye 
gitse içindeki derin üzüntüyü de berab:ır 

ıötürUyordu. B&zan gece yatatından kal 
kıp crplak soyunup aynaya bakardı. Vü
cudunu, yüzünü, her tarafını muayene 
ettikten eonra içi rahatlardı. H.itıı güzel 
olduğunu görmekle tcselll bultıtdu. sa. 
baha karar yüzünde hasıl olan küçilk 
buruıukları ellle utar ve sl\mek" isterdi. 
İçini dolduran esrarlı acı, zehirli kıs. 
kançlık nereye eitse or.unla berabc,rdi. 
Ondan kurtulmasına imkln yoktu. Ba. 
zan kendi kendine ıiöyie diişUniirdü: 

- Artık kendlrrıle meşgul olmamam 
lazım. Marle Thereıe'i ve dolacak olan 
çocu:u düşünmeliyim. Dünya karmaka. 
rı~rk. her tarafta muharebe \'ar. Binlerce 
insan her an ölUyor. Ben bunları düşü
necek yerde yalnız kendimle. k~ııdı ıil
zell!tlmle meıaulüm. Bu dotru bır ha
rrket dejll. Daha akıllı, daha l'lsan ol. 
mıun lAzım .. 

(ArbM 'fU) 

Bakkallara un veriliyor 
Toprak Mahsulleri O!isl, Bakkıllar 

cemiyetinin, şehrin muhtelit mınt&· 
kalarında intihap etliği mutemet bak 
kalluıı. un tevziatına b&.flamıtlır. 
Oğl'endiğlmlze göre, vatandaşlar, 

her hafta pazartesi günU, verecek· 
ıerl ekmek flşl mukabilinde un ala· 
b11eceklerdlr. 

Vafi fiyatları artıyor 
SadeJal flyaUan son lkl &'iln zar· 

tında birdenbire fD'lam~tır. Dün pi· 
yasada Urfa ve Siverek yağları tÔp· 
tan fOO - •lO kuruş arasında sa· 
tıtm.,tır. 

TAKViM 
19 EYLfJL l94Z 
CUMARTESİ 

AY 9 - GtlN 162 - Hazar 137 
RUMİ 1358 - EYLt:JL 6 
etcRi 1.111 - RAMAZAN 8 
VAKIT ZEVALİ EZANt 
GÜNEŞ 8,44 11,31 
ÖGLE 13,08 5,55 
bcfNot ı&,36 9,23 
AKSAM 19,13 12.00 
YATSI 20,47 1,32 
İMSAK 5.04 9,50 
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Harp n~ ZlJman bitecek? 

O otu ııeplıeelnde harp bütün şld

detlle de,aın ediyor. Bütlln 

ara7.I kayıplarına rakfııen. Sovyetler 
Birliğinin önUnıüzdekl sene içinde de 
harbe de\'am edebllecettne kİm-4!nln 
fÜphetıl kaJmam111tır. Daha haltaıar
cıa eneL Dotu cephe8lnde So\'yetle
re karşı harp eden ınlh\ er de\•letlerl 
kıtı ıeçlrmek makucllle burrhk tecl· 
blrlerlne koyuldular. O kıt ta. Alınan 
,.e mitteftk ordma ba )'&Z ııeferlle 

ert,Umeel taurlanmı'I olan mllblm 
hedeflere hentiz ulatmadan ıeıecete 

bfonalyor. 

Vaziyet böyle iken, Alman Propa· 
pn4a Na&ırı Dol<tor Göbels, DM 
Re6clı mecım1U1111Dclald ~a yuıımda 

· «Harp ne zaman hlt.ecek h sualine 
1-&r ('e\"&plar ,·ermı,ur. Bizce bu ce
\-aplar, Alman ıntnethd iSn8mllzdekl 
harp aenflltlne de aıı,trrmak için dil· 
ııünülmU,, ıemln ''e zamana uypn 
diflneelerden tbarettlr. HIUer. 94% 
MmeSI içinde tlÖyledtll nutukluda, 
Alman milletine 111Jh vaadinde ldç 
hulunmamıt'ır. 

AJmaflJ'S lnl'iltere Ufl \'f! iJaponya
da Amerika De dotrudan doğruya 
dö1ö9meye henöz glrt~emlşlerdlr. 
Almanyanıa \'C Japonyanın şimdiye 

kadar yaptıkları lıal'p, Ull cepheler· 
de demokruRertn tkı bliytlk desteği 
ı.ayılan SovyeUer Blrllfl ve Çfo ile 
t4H ltarpler )"9t>maktan ibarettir. 
Ti.li harp&er cllyoruz, cllnkü Bosya 
,.e Çin tal ltarlcl kal..ıar 4a Alman· 
ya ve ;ıapo11ya ln~ltere ve Amtırl· 
kaı,.yt keadl lradelerlae tAbl kdıp ıuDt 
m.uına oturtamazlar. S. tlll harp 
lert• ~k bltılrtleeettal sanan Al· 
manya ve .ıapoayanın da lleeaplana
da ne kadar yanıldıkları ..,.Un or
tadadır. Reıtt.f&)'a ve Çlae kartı aoı· 
lan (yıktınm harpleri), bu iki dev
letin umulmaz mllka,·emeU ile bir 
•yıpranQSa ve ıllröft('enae harbi» tele· 
llnl aınu,tır. Rllflyanın ,.fi Çinin ar· 
tımıun c-otraf.,asından doJan o ta
bii es~elerl obnuayda. belki Al
muı - Japon plAnlan .. mcllye kadar 
muvaffak olurdu. 

Aıd raklp1er1Je 11 .. uz döttltmem6' 
olan ,.e ne ı.amaa cMt~eklerl ~ 
kee;tlrlleml) en Almanya \'e Japonya
nın pltpler sfbl ıulh getlrmeJerl \'e 
l{iirmelflrl mltmklin mti ~ tngtltere \'C 

Amerika u .... p ı;ıüb teklifinde ml 
hulunacaklar1 Bu çocukça bir dU•iD· 
ee •.. 

Görülüyor ki, dün)'& sulhu için ba· 
gün h~ bir Umlt yoktur. Doktor Gö· 
he.lıı'ln HuJh de birdenbire t.ıkabllln 
"'ii&llyle Alman milletinin yllrf'ğlne 

hlr nebze ıta .erpllml' olur mu bil· 
meyi& 'r BIZC'e onun verdltl bu Umlt, 
dlfer taraft.n ortaya 

0

koydutu rea· 
llteler )'anında denizde u-rre kadar
ıtrr. Bütün tnNnlıtın maddi, mi.rwwl 
ı;ok büytlk acılar çektfj'I bir sırada, 
öylf'I bir 'lual 'e N!\-aplar bir Alman 
!lia&ırının kafaıımdan rıktıtı i(hı. 
meself!yl cldıtlye aldık ta bn de dil· 
ııUndOJderlmlzl yaldık. 

Doktor OISM-lıı. pek All blllr ki. 
tıarp, ıdya'letln de,·amıdır. 1'11h,·er ıl
·''atıetj df'jtlşmedlkçe, sulh birdenbire 
rıkaf'ak bir nesne olamu. Eğer ala· 
nl ' 'e \'f'lnn1 Rerıtn ''e Tokyodaki 
mlhvf'r lratt~;nln kontrolünden rık· 
mı, \"e onu petlne takarak 1NUnba11ka 
hlr t•f'rt"~·an almı11 lıw. bunun ııehep· 
lerlnl harbin rldlıtlnde defil, önceden 
ll'ı;blt edllml' olan ıdya!il hed61lt'rde 
aramalıdır. 

Hulua, dün drı yazdılırnız veçhfle 
rnlh,·er tarafı hf'nllz Ulf .,._phelr.rde 
harp etınekle meuuldUr. Bu harp, 
>·ıpratma şeklini alnııı1trr. Kazaadıtı 
ıtaHblyetler de ııulh ptlrkl mahiyette 
ılf'Jlldlrlcr. Harp çok dolambaçlı ls
llkametlerde bUtlln dünyaya yayıl· 

mı,trr. Artık mlh,·er tarafın bunu 
k- ,.fi din bir yola tıkarmaııı "e 
l"tedij'I gibi bir hale ka\"1J,ması ı:ok 
cUç ,.e bizce lm~nsız bir ,ey. 

Vilkinin Rusyadaki 
temasları 

Moskova, 18 (A.A.) Ruz. 

Memurlara taksitle 
kömür verilecek 

Kömür nakli için de vapurlar 
tahsis edildi 

Ankara. 18 (Vatan) - lktısat da bır hakiki ıhtiyaçları olan kö. 
Vekllı Sırrı Day bugün İstanbul- mliril alabilecekler. bu suretle pi. 
dan gelmiş ve İktısat Vekflletlnln yasadan fazla kömür çekilmesi se. 
ileri gelenleri tarafından karşılan- beblle sun'! bir buhran yaratılma. 
mıştır. Vekllın İstanbulda yapmıı sının önüne geçılecektir. İktısat ve 
olduiu tetkiklerin neticesinden Münakalat VekAletlerlnln muta
ölrendilimizc &öre İktısat Veka- bık kaldıklarına göre kömüre lh
letine bağlı Kömür Satış ve Tevzi tlyacı olan mıntakalara lazım ol
müesseseslnln Ankarada. oldulu dutu kadar v&«on ve vapur tahsis 
gibi İstanbul ve İr.mlrdekl memur. edilmiştir. Diğer taraftan Bulgar 
ıara da taksitle kömür vermek için makamlarile yapılan anlaşma mem 
de .tetkikat yapıldılı sö~lenilmek. nunl et verici bir tarzda 1 !emekte. 
tedır. Ayrıca resmi müesseselere ı Y ş 
bütün bir kış için kömür verllmi- f limanlarımıza muntazaman manıaı 
yecek, bu müesseseler her iki ay. kömürü ı;elınektcdir. 

Muhtaç çiftçiye dağı
tllacak topraklar 

Devlete ait araziyi Maliye 
Vekaleti tasfiye edecek 

Ankara. 18 (Vatan.) - Maliye Y~rlerin ııatışa çıkarılarak tasfiye. 
Vekilllji toprak tevzi talımatn&.. sinin memnuniyet verecek bir şe. 
meslne ıöre muhtaç çıftçiye dajı. kilde devam etmekte olduğunu 
tılacak ıo,raklarla ,ehir ve kaşa. bildirmekte, mllll emlak işlerinin 
balar belediye hudutları içindeki süratle ıslah ve tensikı bakımın. 
bina., tarla, baj, bahçe. zeytinlik dan iskan böl&esl olsun olmasın 
ılbl devlete alt boş arazinin tasfi. valilik ve kazaların belediye hu. 
yesin! kararlaştırmı~ır. dutları içindeki arsa ve binaların 

Bu karara göre devlete aft top. satılarak süratle tasfiyesi ~i üze
rajı az olan köylerde toprak mlk. rinde önemle durulduğu blld!rll
t•rı tesbit olunacak, parçalara ay. mektedlr, Vekllllk emrinde satış 
rJldıktan sonra en muhtaç olanlar- 1şlftln hızlandırılm8$ını, satılan ve 
dan başlanarak dağıtma yapılacak. satı§a çıkarılan yer miktarlarının 
tır. Vekllllk diğer kararında 

1 
her ay bildirilmesini valiliklerden 

lmmenln istifadesine ayrılan bu istemektedir. 

-------·----~~---------

Belediyenin petro .. ~evzi işleri 
(Ba,ı ı incide) - 1 Haber aldıtımıza göre, bu bildl-

Bu ınünak•ıüı hava blrkaç gUn. riği alan tevzi ~emuru, şimdiye 

VATAN 

Piyasada, gayrı 
tabf i yükselişler 

(&.fJ 1 illdd&) (()) 

araştırdık. Vardığımız netice O'J• 
dur: 

Harice çıkarılan bu mallara mu
-tabii, memlekete lthalM eşyası so. 
.ulmaktadır. Hüki.tmet ithalat eş. 

·ası için normal kar haddi olarak 
Liı:dc 25 bir kir te9blt etmlftir. 

"'liccar getirdiği malı meşru olarak 
yüzde yirmi beş bir klrla satabi. 

r. Fakat bugOn hiç bir tüec•r bu 
ıormal kara razı olmamakta ve 
ıetırdiğl ithalat e~yasını yüzde 
yüz. ıki yüz hatta daha fazla bir 
·~Arla gizli olarak satmakta ve ma-
·nıı ıstord!ğ! kadar mU,ter! bula. 

bilmektedir. 
Hariçten mal 1:etirtmek imkanı. 

nı elde eden tüccar, buradan mal 
ihraç ederken yüzde on, on be: 
glşi bir zararı göze almakta ve 
bu zararı harlçlen getirecdl malla 
kal kat örtebllece(ini hesaba kat. 
maktadır. 

Yukarıda işaret ettljimız 63 ku. 
ruş fiyat -eski mahsul içindir. Hü
ktimet yeni mahsulün ihraç fiya. 
tını 48 kurll§ olarak tesbit etmiş
tir. Bu 48 kuruşa, !hracat verıisl 
ve fon hesabı dahil delildir. Bun
lar çıkarıldıktan sonrıı tüccarın 
eline ancak 4-0 kuruş kadar blr19y 
kalmaktadır. Halbuki buıün bazı 
tficcarlar yeni mahsı."10 '&ıtauaı 
mııntakalarından 55 • 80 kuruıa 
tıoplamaya b&flamıılarQır. Bt.Nllar 
elden ele ıeçeblllr. Daha da neka. 
dar yükselecektir. Tüccar bütün 
bunlara rağmen bu malları topla. 
makta w bilyük zararlara katla
narak ihraç için hazırlanmaktadır. 
Yukarıda etra!!le izah ettljlmlı 

bütün bu muameleler lthalAt mal
larımızın fiyatlarının ne ~kilde 
artırıldıtını açık bir oekllde IÖ&· 
termektedlr. Buıün paltoluk bir 
İngiliz kumaşı için 250 lira, kos. 
tümlilk kupon için 180 • 200 lira 
istenmesi, yedek parça fiyaUarımn 
yüksek olması ve nihayet şu V'Cya 
bu malın değil de bütün ithalllt 
mallarının anormal denilebilecek 
nisbette yüksek oluşu tamamen 
buradaki tüccarla~ csrarenaiı. 
oyunlarından ileri gelmekte ve yu
karıda söyledijlmiz borsa oyunla
rı bu mallarm fiyatlarına nasıl 

tesir edildiğini isbat ~tmektedlr. 

Bu muameleler hergün Ticaret 
Odasının, Borsanın ve hattlı Hu
bubat Birliğinin gözü önOnde lcra 
edildiği ve ithalAt mallarının rast
gele fiyat yilksellşlerl bUtün bu tc. 
l§qlckODer tara.ıuıdan •örOldOIO. 
halde bütün bu oyunlara meydan 
bırakılış piyasada hayret uyan.. 
dırmaktan ba~ka birşey y&pmL 
maktadır. d 

... 1 .. _ Q:_ t kt lk'"n ... _ kadar Beledlyenın bu lhtivaç ıçln en....,r .... vam e me e .., , o..- . • 

ı diye erkanından birinin lmzaslle ayda 5 ton benzın alırken, birden. --------------

~elediye İktısat müdürlüjUne bir bire neden. 7•5 ton ~ibl, 2•5 ton Defterdarlar arasmda 
kAj t J l..+j • fazla benzin lsteditlne sasmış ve 

.. ı gem 11• r bild' ., . 1 k'll 
Bu kağıtta, Belediyenin cenaze ırt&ın a tında imz:ısı bulunan na 1 er 

Mektep defterleri 
Talebelerin deftersiz kalmamala
rının temini için tedbirler alındı 
Geçenlerde Kağıt Ithalltçılar ~-,tisiz Mrita defterleri de imal edil· 

sinde ta.Jebeılere JiizumJu olan mektep mektedlr. Onilmüwki hafta imal e· 
lltlnln 1042 - 1948 ders yılı içvi· dilen defterler dl&er villyeUerimlse 
defterlerinin imal edilmesi için tettb· 1 mektep miktarı ve talebe adedi he· 
büalere giriflldjflni blldirml.ştlk. sap edilmek suretile i'Önderilecektir. 

Bu işle allkadar bir zat kendi9ile Ders yılı içerisinde de. defter imaline 
gtl~ bir arkad~ımıza şunları llÖY devam edeceğiz. 
lerııittlr: Her defterin kabına birlik tarafın· 

<- Defterlerin hnali için anl&ftı· dan yaptırıldığını belli ettirecek 
tınuz on beş defter yapıcısına ~imdi· damgalar vurdurulmakt.adır. Bu te· 
ye kadar 150 ton birinci hamur k&fıt kilde defterlerin bir Nmııım, plya· 
verdik, bugUnlerde de 300 ton muh· saya detll, dotrudan dofrUya mek· 
telif cins kltıt verecefiz. tep kooperatiflerine verilme&! temin 

Defterler çizgili, çizgisiz olmak il· edilmiş olacaktır. Elimizde sırf bu işe 
zere. on altı, otuz iki, kırk sekiz ve tahıla ~ıımı. kA.#ıt mevcuttur. Ta· 
doksan altı aayfalıktır. JmaJlla de·, lebelerin deftersiz kalma.cıı bugünkü 
vam edilmektedir. Bundan b&.fka çi&- vulyette mevzuu balı!a deflldlr.> 

Galatasaraylıların son kararı 
(8-fı 1 ladde) -/. nemlyeccktır. Para ıçln de koskoca 

Fenerbahçelilerle Beşikt9'1ılar, Ga- klUbiln bir Hnelik spor faalıyetini öl
latasara),n stad hisse.sf almak Jluıu- dürmek dofnı değildir, 

IU.ndakl bu talepleri karfıiında diyor· ı Galatasaraylıların belki de bu vazı
lar ki: yet karşısında verecekleri cevap şu 

- Bt&d blslm. BitUn maaratıarını olacak ve bize: 
biz karfılıyoruz. Her tUrlU kUlfeU 1 ~ Iş parada detll. bu prensıp me· 
yUklenen biziı. O halde Galatuara1a selesidir, diyeceJclerdlr. 
hakkı olmıyan bir hlsseyı ne diye ve- l Peki ama, ne kanun, ne nizamın. ne 
rellm? 1 de akıl ve mantığın kabul etmediği 

Diter taraft.n bu 16aler karfıııın· bir talebin yerine getirilmema<ılnl na-
da Galatasaraylılar: $11 olur da Galata.saray idarecileri bir 

- Geçen sene verdiler. bu sene ne prensip meHleııl yopıyorlar. Bir nok· 
için vermiyorlar, diyorlar. taya daha iŞart"t ede!ım ki. hatırımız. 

Buna mukabil de J'enerı>.hçe ve da kaldı~ına gllre. arka arkaya iki 
BCWJlktq idarecUerı ffSyle ~r cevap müsabakaya iştirak etmlyen bır ta· 
vermektedirler: kım, lig maçlarından ihraç edilir. De· 

- Geçen sene bir hataya dtlfUlmUş • mek oluyor ki, Sarı Kırmuuhlar bu 
bu sene de ayni ha.taya dUfUlemez ya. sene futbôl faaliyetin1 tamamlle ISl· 

GörUlllyor ki, hakikaten ne P'ener· j dfireceklerdir. 
bahçe ve·ne de Betlkta.t k!Uplerl her Biz yine Sarı Kırmıaılılara böyle 
iki •tad üaerlnde hiç bir hakkı olmı· yenlış bir yola sapmamalarını tavsi· 
yan Galatasaraylılara bir hleııe ver· ı ye edeceğiz. Bu tavsiyeyi yapvken 
mefe mecbur tutulamamaktadırlar. diln akf&lll l'eç vakit aldıtınuı mek· 
Mecbur lutulamamaları da Galatasa- ı tubu da aynen aşağıya geçlrlyoruı: 
rav idare<:llerln!n bu talebi yapmak· 
ta. haksı• olduklarını ve böyle bir Sd· Galataııaray ~ilk IUübi lclare He
diade da bulunamıya.oaklannı orta· yeündem: 
ya koymaktadır. Kendileri Ue yaptltJmıa ll« ~-

Galatasuay, gibi, otu:ı: yılı mUte· larıada klübümö1e verdlktffi MJla 
caviz bir zamandır, Ttlrk sporunun I Jallılıeeillla bu aeae vertJemlyecetlıü 
başında yer almış blT klüblimüzUn blldJrmt, o19n ae,tkta, ve FeMrbab· 
hakkı olmıyan bir lstetı yerine getl· ~ klöplerl ile MI ııe11e ili' ~Jann· 
rilmedifl için maç yapmamak yolu· 1 da k&J'fı~ kararı •erlbntş. 
na gitmesi do~ bir hareket sa· dljw tanftıaa da bölrenln bu klöp. 
yılamaz. Ve bu harekeUerlnden do· ler needl•dekl le!elıMWert de Mtk• 
layı muur &'örtilem...ıer. 'ermemlf baJun..-&Mtr. 

Böyle bir hareket karşıtında ~ki- Bu ltttııarla ve blr )'&llbthia mahal 
tala ~ ..,,.sife. dotrudan ~ya v....-mek kere 11.t.MI JıllW siiailı 
sabaya l'elmlyen Galat.-ra.y takı- Kadıköy Feaerlıı'v' ..-..nc1a ;rapr
mmı hükmen m&tlQp addelmekUr.Ar 1tM'a1r BefHr.tq ~ ,.e ı1.9.N! 
ka arkaya iki hükmen matlflblyet paı.ar günü ayni sahada )'9ptlacak Fe 
kararı almış bir taknndan da bu se· ne~~ maçlarına t,tin.k etmlye· 
ne için lig maçlarmda bir '8Y Mkle· c.-etlml&l bildiririz. 

ve cankurtaran otomobilleri için zata.. sorulmak üzere kAjıdı iade • 
aylık ihtiyaç olarak 7,5 ton benzin etmıştlr. Ankara, 18 (Vatan) - Maliye 1 
istenmekte ve bunun derhal temln Şimdiye kadar yapılan tevziat. VckAletl defterdarlar arasında ba. 
edllmes! ayrıca ehemmiyetle bil- dalma ~mütehassıs elemanların tes. zı nakiller yapmışt.ır. Bunları bıI. ı 
dirilmektedir. bit etigl ihtiyaç llstcl~rlne göre dirlyorum: 1 

Almanlar Stalingradm 
merkezine girdiler 

LALE 
SINEMASI 
Dünyanın en bQyUk Film Şirketi o

lan (Paramoünt Pictures) e onun ka
dar mühim olan (Warner Bros) uda 
bu ııene l!ıl.ealne lllve ettıtınl aevılll 
müşterilerine müjdeler. 

LALE'nin 
1142-43 

Z ~ f e r tlM.'ının blrkaı; pırlantası 

yapılırken ve bu ihtiyaç listelerine Yozgat deflerd•rı Vehbi Mara. 
göre yapılan tevziat, aylardır 5 şa, Gümüşane defterdarı Süleyman 
ton ilzcrlnde olurken bunun bir Sinoba, Amasya defterdarı Himit 
emirle 7,5 tona çıkarılması tevziat Yozı;ada, Malatya defterdarı Mu. 
işlerinin ne şekilde bozukluğa dol- hiltin Kırklarelinc, Sinop dcfter
ru glSturüldüfOne açık bir misal. darı Salih Karsa, Kütahya defter. 
dir. darı Fehmi Manlsaya, Kırklareli 

Haber aldığımıza gore, tevzi iı- defterdarı Abdullah Amaıyaya, 
lerine bakan memur, alt oldutu Manisa defterdarı Mustafa Koca
makamdan bu le\'Zlıı.t 1 hangi esas. eline. Kars defterdarı Ferit EIA. 
lara göre tesbit ettiğini ve bu yük. zığa, Hak'Ari defterdarı Abdullah 
r.ellşin son günlerde Cilüm vnk'ala_ Vana. Kocaeli defterdarı Rüıtü 
rile, kazaların çolalmasile alfıka. Malatyaya, Maraş defterdarı Sait 
dar olup olmadıjını, alAkadarsa Çoruma, ElAıık defterdarı Suat 
hunu bDdirlr bir v~ikanın ilişik Kütahyaya tayin ed!lmiılerdlr. 
olarak gönderilmesini istemiştir. 

Bunun üzerine kağıdın altına 
•mzasını koyan ve şimdiye kadar 

:5 tonluk tahsisatın bu aydan iti
baren 7.5 tona çıkarılmasını cm. 
reden zat, kendi maiyetinde sayı. 

lacak bir memurun buna itiraz 
edişine hayret etmiş ve Belediye 
İktısat müdürüne telefon ederek, 
bundan böyle tevzi işlerinin bu 
ınemurdan almmasını istemiştir. 

Belediye lktısat mUdürü de, bu 
dileii derhal yerine ıetlrmlş ve 
dünden itibaren tevzi tılerl, o me
murdan alınarak başka bir me
mura verllmlıtır. 

Londradan 
Türkiyeye 

(Başı 1 incide) ,r. 
boıfuna r&lla&eu& edllmemlttlr. Bir ta
raftan ıla sanayi harp lhttya('lanna 
aydurulrnakla beraber faz.la l•tlralla& 
ve ıııhhatı koruyM'_ak ve l~lye ııK'ak 
yemek ,·erecek bale knnulmatttlr• 

, 
(S.,ı ı lacide) «O> 1 deUI çarpıfmalar, daha bqka muvat. 

blrlle muhasarası Rus tebliğlerinde fakıyeller :kuandırmıttır. 
olduğu kadar Alman tebl!ğler!nlo de Dtlpnen Voronej köprilbqına Jcar. 
teslim ettlfi bir şiddetle devam edi· fi yaplıfı yeni taarrusıar, kanlı k&• 

yor. 
Dally Ekspres gazetesi: 
<Almanlar Uerlenıelerinl pahalı Ö· 

dUyorlar> başlıfı altında neşrettili 
yazıda f(iyle diyor: 

HiUer ordusu dört aylık şlddeUi sa
VLflard&n sonra zayınam1' bulunmak 
tadır. Bu ordu, yaz muharebeline 300 
tümenle başlamı,tı. Bunun 2;1 U tank 
tUmeni idl. Bu sayı muharebe hattın
da 3,500,000 kifllik bir piyade ve 6000 
tank demektir. Inglliz hava kuvveUe
ri fabrikaları arasız surette bomba· 
ladıkları için zor olsa da tankların 
yerine yenileri gönderilebilir. Fakat 
uker!n boflutunu doldurmak daha 
zordur. lmdl, Alma.n kayıpları hak· 
kında Rusların yaptığı en aon talı· 
minlere röre, 24 Alman tank tüme· 
n!nden 12 si mUrettebat mevcudunun 
yUz.de 70 ine kadar yükselen kayıplar 
vermiştir. Şimdi, yedi eyl61 ayında, 

Hiller Kafka.s kapılarında yarıya ln· 
mlf kuvvetlerle bulunuyor ve k!Jlan 
önce bllyllk ölçüde hareklt'a devam 
lmklnları bu suretle çok tahdit edU· 
mı. oluyor. 

yıplar verdirilerek pUaktlrlWmQflUr. 
Bu k•simde 15 tylQJdenberi Sovyet· 
lerin 91 tankı tahrip edilmiftir. 

limen söltıntın 4otu cenubunda ve 
Ladop rölllnün cenubunda oldukça 
fula dllfman kuvveUerlnln ın6kerrer 
mevzii hUcumları düşmana bUyUk ka· 
yıpla.r verdirilmek ıuretile aldm bı· 
rakılm!ftır. 

Mmıkova, 18 (A.A.) - Btallngradı 
mUdal&a .eten bütün Sovyet birlikle· 
rlne, Von Bock'a taarruz emri veril· 
mittir. Bluat Stalln!n riyaset etmek· 
te oldufU Sovyet Bafkomut&nlıjmc.a 
verilen bu emirde deniliyor ki: 

Dllfmandan geri almaeak her lepe 
vakit kazanmak demektir ve kazanı
l&<'.&k her gün belki de Stallngrad 
meydan muharebellnin neUcealnı ta
yin eyliyecektir. 

Bu emir Uaerlne bUUln Bovyet tank 
ları ve plyadelll. Almanlar ~ka bir 
noktadan ıearruz ederken, diğer iki 
kealmde ıaamıza geçmişlerdir. 

Londra, 11 (A.A.) - Sovyet rece 
tebllttne yapılan ekte fÖyle denilmek 
ledtr: 

• 
Londradak~ 
gazeteciler 

<Rafı 1 :lar.kle) -

senc:ler<Mnberl takıp ~ttii!miz po. 
llUkaya uygundur.» 

tnglllereye seldlklerl gündenbc. 
rl gördüklerı yUksek mı,.fir~r. 

verliktcn dolayı arkada§ları &dııı.ı 
istihbarat Nazırına teşekkür eclı•n 
Şükrü Esmer sözlerlr.c şöyle dC' 
vam etmiştir: 
•- Birçok şey~r görmek !rrsa. 

tır.a nail olduk. Filhakika istediğ -
miz her şeyi sordilk ve gorü) o. 
ruz. Seyah t programımızı f\IC>n 
biz hazırlıyoruz. istihbarat Nazır. 
lığı bu programı tatbik ettfrm .. k. 
ten başka b1rşey yapmıyor. Bura
ya geldiğimiz gündenberi kendım' 
dost bir memlekette hissedlyoru,.. 
İngllterenln harp uğrunda sarf<'t. 
Uğl gayrcUcr üzerimizde büyuk 
bir tesir bırakmıştır. 

Harbin başındanberi lnl'fltere ile 
yaptığımız ittifakın metln ve ruhu· 
na samimi olarak bağlı kaldık. Hıır 
be ~irmemlş olmakla beraber, gir· 
m!ş oldutumuı takdirde yapablleee· 
gimizden daha fazlasını daha iyi 
bir ~kilde yaptığımı:ıa kıı.niiz. Harp 
utrunda sarfettığiıılz gayreti ve In
glllz milletindeki ruhu yakından gör 
dükten sonra muzaffer olacağınıza 

tamamlle emniyet l'elirdik. 
Bizim bUyUk btr ordumuz \'ardır. 

Her tecaV'ilze k~ı memleketimizi. 
hUrr!yet ve isUklllimizl müdafaaya 
hazır bulunuyoruz. 

Demokrat devletlerin sty...Une mu 
vazı bir ,siyaset ta.ldp eden hla. Yu· 
roslavya He Yunanfstanın i9tilcll'lc· 
rlnln behemehal ladealne taraftarız.. 

Tilrkiye ile Bulgarı.taa ara.sındak: 
mUnascbetler norntaldir. TOrklye, 
mihver kuvvetlerinin Ytınaniııtana. ta
arruz etmek Uzere Buicar toprakla 
rından geçmesine müsaade eden Bu'· 
gar hareket hattını tasvip etmem ı:ı 

olmakla beraber bUfla muhalefet et
mek mecburiyetin! hl8setmemlşUr. 

Bay HUseytn Cahlt Yalçın son•· 
lan suallere cevap vererek bilhass.ı 

.flSyle ~mlftir: 
Burada ~ördtiğümüz bir çok şey· 

ler. yaptığımız temaslar arasında U· 

zerimizde en lliyMk tesir bırakan h:\
dlııe M. Churchill il• yapmış olduğll· 
muz gt>~me o1muııtur. M. Churchlll, 
harbi kazanmak hususunda beliren 
mllll iradenin temeli ve kudreti! va· 
ıııtasıdır. 

Türk gıuıeteci)erf Hinttislanın du· 
nımu hakkında mUtalAa beyan f'l· 
mekten ı:el<lnmişler ve Almanyanın 
eattıtı harp malzemesi hakkında hiç 
bir ~ey söylememişlerdir. 

KudUs, 18 (Radyo - 22,45) - Lon· 
drada bulunan Tllrk pzeteellel'lnln 
lngtllz basın mQmesslllertle yaptıC-ı 

bir görüşmede soz alan Vatan Gazc· 
1.eıılnin Başmuharriri Bay Ahmet E· 
min Yalman, seyahat inlıbalarma nit 
şunları söylemtşllr: 

clngilterede görd!\ğtlmUz hli!11ll 
kı!buldcn pek memnunuz, burA.da k~n 
dimizi dosUar arasında hi.ssediyoru~ 
Yurd çalışmalarında. ve mUca.delf'yi 
zaferle netlcelendlrmf'k hususundaki 
rayret ve uım üzerimizde derin bır 
tesir uyandırnu~ır.> 

Fakir aile:are 
şeker tevzii 

Ankara, 18 (Vatan) - Sıhhat 

v~ İçtımal 'Muaverct Veklletı ha. 
zırlıklarını bitirmiş ve bayramdan 
e\•vel fakir ailelerin çocuklarma 
teker datıtılmasını kararlaştırmış. 
tır. 

IB Ti BA!fJ 
Av11ka.t Hiisamettln Ahmed 

F.rdoran'ı kaybettik 

Avukat Hiısamcttın Ahmed Er. 
ôuran, uzun zaınandanbcrl milpte. 
lA olduğu kalp hastalığının ani bir 
krizi sonunda, C\'Velkl gece Ycnı
köydeki yalısında, hayata göz:l. rın1 

kapamıştır. 

İyi bir insan, mü§fik bir bana 
hamlyetll bir vatll'r1daş. cesur bıı 

asker ve kıymetli btr llım adamı 

olan merhumun cenazesi, sayısız 

meziyetlerine hayran otan dosllil
rının umumi teessürü içinde bu. 
gün (cumartesi) oğle ram•=rnı mii 
teakıp Teşvlklye camilnden kaldı. 
rılarak Asri mt"zarlıktakl hususi 
ka brinc defnedıl<>cektlr. 

velt'ln ~ahsi mümessili Vilki, dun 

l<uibl~ef'e gelml§, istasyonda Ha

riciye Komiser muavini Lozovskt, 

Birleşik Amerika 'sefiri Amiral 

Stanley, Çin ıefırl LI Şao To:l ve 

İnıııtere sefareti müsteşarı Bcı. 
aalley tarafından karşılanmıştır. 

ı - Zanz!bar Yolu - Dorothy La· 
mour - Bob Hope - Blnı Gr0&by, 
2 - Denızler Arslanı - Errol 
Flynn - Brenda Marahall <Mlchail 
Curtız): 3 - A~k Cenneti - Char
le!i Boyer - Betle Davis (Anatole 
Lltwak), 4 - Cihan HAklmi - Ga· 
ry Cooper - Barbara Stanwyck 
{Frank Capra), 6 - Kaldınm Yoa
ması - Charıea Laughlon - Vlvien 
Leigh (Erlch Pommer), 6 - Aloma 
(Renkli) Dorothy Lamour - Jhon 
Hali, 7 - Senı BeJdlyeceğlm - Merle 
Oberen - Georıe Brent; 8 - Kah· 
ramanlar Diyarı (Renkli) Errol 
Flynn - 011\iya de Havilland - Ann 
Sherldan - Mlchek Curtiz; 9 - Yal· 
nız Değiliz - Pauı Munl - Jane 
Bryan; 10 - Yaralı Kalpler (Renkli) 
Madeleine Carrol - Fred Mac Mur· 
ray; 11 - Veda Busesi - Don A· 
meche - Mary Martin; 12 - Uçan 
Kaleler - Ray Mllland - Veronika 
Lake - Wayne Morris: ıs - Bir 
Şarkı Daha - Ann Sher!dan - Dlck 
Powel; U - Mösyö Heklor - P'er
nandel, Veaaire ... 

Daha çok Yakın bir zamandrı. 
Petrol Ofisten Belediye İktısat 
mfidıriycUnln bir memuruna d~v
rolunan bu muamele, elmdi dlj!er 
bir memura dcvrolunmaya bsr.ıa. 
mıştır. 

Bütün işlerin bir ihtısas işi ol. 
dulu bir zamanda, halkın mUb. 
rem ihtiyaçlarından biri olan pet. 
rol, böyb onun ellmJe:ı ötekınlı1 
eline geç-erek. kırtasiyecillle yol 
açmakta ve doJayısfle ihtiyaç sa
hiplerinin tatmin edilememesine 
sebep olmaktadır. Herhangi bir 
memurun bir işte lhtısas sahibi ol. 
ması, otomatikleşmesi demektir. 
Bu lfte aylardır çalışan ve yavaş 
yavaş işe alışmaya ba~layan bir 
memuru rastgele verilmiş olan 
bir emri yıerlne geUrmedi diye o 
ışt~ uzaklaştırmak ve memuriyet 
hayatında, prensiplere sadakat 
detll, Amirlerin emirlerine sadakat 
prens!plnl hAklm kılmak, işlerin 

lnglllz mllletı harp makııatları en 
iyi llC'ferber fldllm" c.uılı makine ol· 
mu~. trkl harbi ka&anmak için lbtl· 
yacına lnandıfı için, hf'r zahmeti mı· 
rıldanmaclan kabul etml17tlr. iki lfl· 

nedir tatUııl7., haftada S6 ııaat saat ~a
h1Jıyor. Dunkerk'den bir müddet ev· 
Vf'I, halt.ada MWe ~·e yetm19 uat 
çalışmıştır. Sermayedarla lffl ara· 
ıında nıec-bart hakemlik uaallle ahenk 
kurulmot. hiç &'feV olmamıthr. işçi 

eendlkalan aynen mllhafua edllmlft 
sorluk yaratac-.ak yerde l•tlb1&1 "le· 
r1aln mükemmel ,.e emin ıurette de
vamıaa destek olmuıtur. 

Oaily Ekııpre.sin muhabiri, HIUer 
ordusunda şimdi 900 bln kl,lnln ek• 
sik olduğunu bildiriyor ve ftiyle de· 
vam ediyor: 
Şunu da unutmıyalım ki, flmdi cep 

hede kala.n tümenler de Ruslar tara· 
tından llırpalanm!flır. 

Londra, 18 (Radyo - 23,45) - Sta. 
lingradda bUtUn evlerde ve sokaklar· 
da flcldeUI Çarp&fmaJ&r olmaktadır· 
Almanlar Stalinırad muharebesinde 
para.şütçU kuvvf!tler! kullanmaktadır • 

StalinJ'l"ad ~ehrinln şimaJ batısın· 
da husule selen fena \•azlyet timdi 
düzelmif bulunmaktadır. Düfman kı· 
talan ııerlemlye muvaffak olarak 
tehriJı sokaklamıa glrmltlerdlr. Şlm· 
dl flddetll eokak muharebeleri ce· 

Ailesin. "e dosUarına sabır "e 
metanpt dileriz. 

Tanrı rahmet cylesııı 
Çelenk getırllmemest merhumun 

vasiyeti icabıdır. 

reyan etmektedir. Ruslar btT kesim· ============== 
de M Alma.n tankını tahrip ve 1500 
Almanı da lmha etmi.flerdir. 

Ankara, 18 (Radyo Gazetesi) 
Londra radyosu bulga.rca netrıyatın· 
da Alman kaynaklarından aldığı ha
berlerde blldirildifine göre. Almanlar 
Stallngradı işgal etlikten sonra Rus
larla sulh mUZlLkereleri yapacaklar
dır. Londra Almanların böyle bir ar
zuyu lzhıı.r etmeler! mühimdir, de· 
mektedir. ÇUnkU bir çok yerleri ili· 
l'al oden Alınan ordUılU Rmlarla aulh 
yaptıktan ilonra bir mliddet dinlene
cek ve ondan sonra Ingiltere üzerine 
çuJbnacaktır. Fakat Almanların bu 
he11111'1 yanlıştır. Çllnkü Jngiltere Rus
ya ve Amerika sonuna kadAr mUca
deleye umetmlf bulunuyorlar. 

Vllk!. bundan sonra Halk Komi. 
ııerıerı meclis relslle Har:clye Ko
rnlıerı muavinini ziyaret etmlşt•r 

TAKSIM 
SINEMASINDA 

MeV11lmln en bf>yec.uh fllmt 
Havada, yerde, denbde motörlerl charduran, faY7ar.lerl dülfllrell 

OLUM ZiYASI 
11 ve ı de tc.ullAtlı ma&iaeler 

bozuldutuna, keşmekeşllje dotru 
•••••.,,sürüıdendllfne acık bir mlaaldir. 

.Nazır dedi ki: «Ekle edilen bir çok 
iyi neUeeler Jaarpten sonra devam e
decektir. Eakl uaulde ı.-ı:aUp meı• 
dan barakan hllk6met artık Jnstıte
rede yaşayamaz. Gelttek neelı harbe 
ma.lıkfun etmlyf'f!ek yolda bir ı..U
yapılmalıdır. Glzll dlp1omuı lnplte
rede artılı: bortbyamu. 

Harp zamaaıııda alman tedbirler 
sa) ~inde halkın bellenme ve adlbat 
se,·iyesl yilkselmı,ur. lnsUtere 1(1• 
en iyi asal parti sl»temlae olan kon
troldür. Fakat aalhtea aonra oriabk 
dllzellnceye kadar elblrlltı devam e
decektir.» 

AJı.- ._. yu ••l' 

Stalin!n neŞl'etUtı ıUnlük bir e· 
mirde Stallngrad mUdafUerine hıtap 
ederek düşmana taarruz içln hiç bir 
fırsat kaçırmamalarını emretmlttır. 

Berlin, 18 (A.A.) - Atman ordu· 
lan B•fkuma.ndanhtının tebllfi: 

Terek civarüınnda .Alman zırhlı 
tefklllerl bomba uçaklarlle destekle· 
nerek bir noktaya teksif etUkleri bir 
hücumla iki dUflil&n taburunun kWlt 
kuvvetini tahrip etmltler ve U top 
&'&nimet almıfla.rc:br. 

Staılngradın zaptı için ya.pılan a&· 

vaşlarda ordu ile hava kuvveUvi a· 
ruındald sıkı 1'b1rllli ile yapılan "4-

ıt.uter ajansının muJaablrtne &iSre. 
Almanlar elln flebrl saramamıtlar• 
dır. 

Mosko\·a, 18 (A.A.) - Tas ajana&• 
nın neşrettiği bir tebliğ, Voronej cep. 
hesinin bir çok kesimlerinde Sovyet 
birllklerlnin, faal müdafaalarla dUt
manı yorduktan son!'&. dQn taarru· 
&a ıeçtıkler!ni blid!rmektedlr. Rua 
birllklerl doğudan ve cenuptan ilf!r• 
Uyerek Don nehrini penıifJer ve atı· 
rauı terakkilerine devam •tmiflercUr. 
ou,man mUhim bir mukavemet gös
termlıpııe de Sovyet kuvvetl~inln ham 
l•inl kırma.ta mUftffak olamamıı1 
ve Ruı Jntaıarı ,Un biterken mUte
addlt Alman mev&llerinl ele ıe;lrmlf. 
lerdlr. 

Bu haberin bir f8yia olduğu d:ı 
ileri IUrWmektAıdlr. Bundan cephe
dt-ki harple beraber ainlr harbinin h!l
ldim •UrdııtU anl&fılır· 
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/fvruoa vey.J Amerika mamu!Jtı d'yerek üze
rinde Türkce 'mavan veya bCyük yazılarla ecnebi 
mamuta ı hıssini veren sü lü, yaldızlı, zarif k utulu 
vey a kr!stal şişe:li piyasayı dolduran Ruj. Pudra. 
/il/ık, Kolc,nya ve diğer ıtriyat halkım ·zı ve bJhass; 
Türkleri aldat yor.. Bun ·a.-ın f:k ;erı'si tatlı s u m1-
mulat dır. Dikkat ed:niz, Ye.-li ıtriyata ragtet ediniz 
ve senelerdenberi l'ıv.-upada bile büyük mükafatını 
kazanan ve b.rinciliği tasdik edilen ve cihanşC
mu/ marka 

SA 
U mon çiçekleri kolonyalarını. Şipr. Fujer. Yasemin, 
Leylak. Suvardepari, ffrpej, Fru ·v~r. Skandal, Me
nekşe, Origan, Losyon ve Lav1ntaların 1 , Krem. 
Briyantin, Pudra. 111/:k ve Ruj'arını. T:rnak cilalar:
nı ve bütün ıtriyat müstahzaratı kullammz. 

MEŞHL' R 

SiNG -' R 
SAATLERİNiN 

modeli gelmiştir. Çok aranılan iki yen ' 
İki kapak~ı gWnüş cep saati Li ra 45 
İkl kapaklı a ltrn kapama s....ı Llra 50 
SİNGER saatinin kalitesi yüksek, müba. 
~aa şeraiti faydalıdır. Bu fırsattan istifade 
etmek isteyen taşra müşterilerimiz bcd<'li 
ile bırlikte peşinen posta masrafı olarak 

bir Ura il3.v-e olunur. 
S İ N G E R saatlerinin her türlü tamiratı 

15 sene zarfında meccanen yapılır. 

Shager f aatlert Mağaı.a11 
t~tanbul • Eminönü No. 8, subemlz yoktur. 

Demir • Toprak A110D1111 Şirketi 
11are Meclisinden: 

idare i\ft('fl"linre Şirketin Esas '.\fukavelename'flnde tadlU.t icrası itin 
t:'mumi He):elln fe, kalıi.de olarak i(tlmaa da"·eti kararglı oldul undan 
Esas Muka\·eıenln Be,ıncl fash h U kUmlerl dairesinde •Us&edarları n. 8 
Tf'~rlnle'''·e ı 912 tarihine müsadif perı,embe günli saat ı 1 de Şirketin 

'.\t ~rkezt olan ı,tanbulda Bahtekapı da Ta..' Han ın üçUncU kattndakl 42 
nwna rah daire! nıab"IU"ı&!lrtıda. fevka tide toplanma.)·& da,·et ol11 nduklar1 
, e .)'C\ mi mezkürda bir h.lh"'eye maU k okl nJarın da Tk'aret Kanu.nunun 
385 \C Şirket Esas l'tuk&\'ele&inln 61 l.ncl maddeler i &a rahatlnce içt1maa 
~tlra.k 'e rey ,·ermeğe salıihl.)'Ctle rl buJundulundan Hl~edarların lçtl· 
n1adan li&kaJ bir hafta e,·,eı HJ.Medarhklarmı m~blt \. 08lkalarını Şl r· 

ket \e~n~: ne te,.Jim ile mukabilinde makbuz almala.rı ,.e göster ilen 
ma hal \P u m uda da l(' tlmada hazır bulunmalrı lüı.un1u E"as l\tuka· 
,cJrnln 36 nf·ı madde!-ti hükümlerine tevfikan llflo olunur. 

BUZ KA MB I M0Z ABEBAT 
1 - E •• Muknelenln 4 lineü maddeırinln tadUJ. 

ESKi YEN[ 

Madde 4 - Şirket aıı•#ıda yazılı 
muameJAt ile ifligal etmek Uzere le· 
~ekkW etmiştir: 

ı - Emvali gayri menkule Uze· 
rine ikrazat ve ipotek muamelA.tı ile 
her nevi emvali gayri menkule alım 
ve satımı ve tnıJ& ve işletme ve idaresi 

Madde 4 - Şirket afQ#ıda yıızılı 
mua.melAt ile lştigaJ etmek Uzere te· 
fekkU! etm!ftir: 

1 - Emvali gayri menkule üzeri
ne ikrazat ve ipotek muamel4tı ile 
her nevi emvali gayri menkule alım 
ve satımı ve inşa ve ifletme ve lda· 
rest; 

2 - Türkl~'e CUmhurlyeti Devleti 2 - Türkiye CUmhuriyeti Devleti 
istikraz Tahvilleri, Hazine tahvil v~ l"tikraz tahvilleri, Hazine tahvil ve 
Bonoları ile bHQmum malt, sınat, Bonoları Ue bilO.murn malt, sınat, ti· 

ticart ve zirai i'lerle iştigal eden ı carı v.e zıraı işlerle iştigal eden şir
firketlerin eaham ve tahvllıltını mU· keUerın esham ve tahvilA.tını mUba· 
bayaa \'e hali.da tasrih olu:ıan mevzu yaa ve baJA.da tasrih olunan mevzu 
ile aIA.kalı şirketleri kurmak . l lle ali.kalı firketlert kurmak; 

Nevi ve mahiyeti itibarile işbu mad 3 - Türkiye Cilmhuriyeti dahilin-
dede zikredilen muamelA.ttan gayri de ve Ecnebi memleketler için yapı
herhangi bir muamelenin ifası şirket l lacak kara. deniz ve hava nakıtyatı 
için na.fi görüldüğü takdirde Meclisi l.şleri; 
Idarenin tekli(! uz"erine heyeti umu- 4. - Her nevi ithalat ve ihracat 
miye tarafındıın ıttlhazı karar edil· Ucaretıle bilfimum mail, sınat, ticari 
mt$ine ve tadıl mahiyetinde olan işbu ve zırat l~lerle meşgul olmak ve bu 
kararın hUkOmetçe taıııdik edilmesi· nevi müesseseleri kurmak, mevcut 
ne mütevakkıftır. Bu suretle tasdik müesseselere iştirak etmek; 
edılen karar işbu mukavelenameye 
zeylen HA.ve olunur. Şirket es~ı mak. 
ı;at ve tedviri muamelAtı zımnında 

k:ınunu mah:s usuna tevfikan emvall 
gayri menkule tasarruf edebilir. 

Gıd:-. vaziyetinin 
uzviyet üzerindeki 

tesirleri 
(Ba,ı : lnc:de) 

mek gibı yeni bir takım aUe hs. 
tıelerl yapmak herkes için mtim. 

kündür. 40 • 50 kuruıa bir ka. 

vun alıp da ailece yemektense 

yarım kilo ~ekı?rle bir hoşaf ya. 

pıp içmek herhalde daha rasyo. 

nel bir beslenme şekli olur. Önü. 

mü! kıştır, bizde mühim halk 
gıdası olan tahin helvası, pekmez 1 
ve saıre gibi gıda maddeleri var. 

5 - Memleket dahil ve haricin· 
deki her lUrlU, malt, sınat, ticari, ı.ı

raı mUeBseselerin vekillik, mümessil· 
lik ve acent~IIk ve komisyonculukla· 
rını yapmak; 

6 - Maden imtiyazları istihsRl ve 
ı,ıetme \"e idaresile meş:gul olmak. 

1 
Nevi ve mahiyeti itibarile işbu mad 

dede zikredilen muamela.ttan gayri, 
herhangi bir muamelenin ifası fir· 
ket için natl görUldUğU tııkdorde' 

Meclifli Idarenin teklifi üzerine He-ı 
yeti Umumiye tarafından ittihazı ka
rar edllme1tine ve tRdil mahiyetinde 
olan ı.,bu kararın hükOmetçe tasdik 
edilmesine mütevakkıftır. BıJ auret·' 
le ta~ik edilen karar işbu mukave
lenameye zeylen ilAve olunur. 

Şirket f'-'Mt mak~at ve tedviri mu. 
amel8.tı zımnında kanunu mahsusuna 
tevfikan emvali gayri menkule ta.sar. 
ruf edebilir. 

r " VAT AN GAZETESi 
iLAN FİYATLARI 

1M ... -.ue .. 
dır. Eğer bu sözümü tıltlp helva . 

cılar kışa mak ul davranırlarsa 

halkımıza bol tahin helvası ye. 

meleri.ni tavsiye ederim .• 

VATAN 

1- Resmi daire erin 
nazarı dikkatine: ' nmr ~N~ol!. ~IMlın:~u~~N ~@ıı.~ 

Evv.-k'fl me\eut ,.e !\-l aarlf Cemiyeti ile birlikte hareıket 

eden (Retımi llinlar T. L. Ş.) ta_o,fi.}e haHne glrmJ' bu

lunmaktadır. Bundan !!onra. gazrtcmlLde nC")redllecck Re§· 

ıni Uıinlar 16.9.942 tarihJude ,yeniden t~ekkül etlerek ı,e 

ba_,lıyaa 

Tlrk Basın Blrlliil esmı 

iıauıar Kollekf l Şirketi 
tarafından ldarr cdileccltUr. 

Gaı.etem lzl n bundan evvel Uii.n ne~rine \.'a~ıtalık f'den ,ırket 

ve ıe.,ekklillerle hl~ blr alılKa"'tı kalmadı~ından bundan 

bôy l~ uanıarı nızı: aJni fl.rat \e ~artlar dahillndc lstanbulda 

Ankara caddesinde Kaya Ha
nında Türk Basın Birliği Res

mi lıanlar Kollektif Şirketi 
merket.lne yollaınanızı ' e be tcllcrhıı de aynJ adrese gön· 

dermenlLI rica cderlz. 

_. ..................... -=ı:ıı=mam ..... •~ 

OLEJ y:~sız 1 ERKEK YENi 
iLK - ORTA - LiSE Taksimde Slrase rvUer 86 

Hususiyetler i: Yabanrı diller öğretiınine önenı \erntek, ta.Iebeslnin 
iıı••• eıhhat ve lnı.lbatUe yakından ilgilenmektir. Tel: 41 l :S.9 

KIZILAY 
Deposu Direktörlüğ ü nden: 

Oyun Ka ~ ıtları 
nın 16-1 ve 360 No.lu 52 lik bir destesi 
Şehri mizin muhtel ı f semtlerinde bulunan 
oşoğıd .l isim ve adresleri yazı l ı bayilerde 

230 Kuruşa satılmaktadır. 
İkinci ve T om Fisle : 

BEYAZIT 

BEYOGLll 

PANGALTI 
ŞIŞLI 

MAÇKA 
BEŞiKTAŞ 

ORTAKOY 
ARNAVUTKOY 
BEBEK 
SARIYER 
TARABYA 
SIRKECI 

: Hacı Zülfikar Çarşıkapı Yeniçeri Cad. No. 68 
Huan Ballı Beyazıt Iş Bankası yanı No. 134. 
KAzım Şar - Sultanahmet Parkı karşısı No. 2i 

: Ferit Anıt - CUmhurjyet Cad. No. 11 
Hü~Pyin Zekeriya - Parmakkapı No. 80 rs2 
Haylk - IstiklA.1 cad.Saray Sinemasl karşısı No. 17.J 

Anı;elid!B - X.tlklAI Cad. 299 
Mlthat Sargın - Tarlabaşı Cad. 26 
Esat Akman - Hamalbaşı No. 26 
H&.ıian Şahin - Ergenekon Cad. No. 123 

: Zekeriya Uzel -·HallskAr Gazi Cad. No. 371 
: AH Uzun - Dilek Apart. altında No. 92 , 5 
: Avni Akçebol - Tramvay Cad. No. 71 
: Idris Akcan - Uncu sokak No. 21 
: Yani Durbetaki - Beyazgül sokak No. 6 
: Hüseyin - Cevdetpaşa Cad. No. 2:18 
: Mustafa Bayrak - Yenimahalle Cad. No. 45 
: Hristo Taliurls - Tarabya Cad. No. 96 

: Ismall Akkaya - Bahçekapı tramvay durak yerı 
No. 49 
Cemal Cantez - Hamidiye tUrbcsi l~ Bankası kar· 
şısı No. 15 
Haydar Karaca Ankara Cad. No. 138 
Sabri Karanlıkoğlu - Hamldiye Cad. Tram. Durak 
yeri No. 13 

Haydar Kı!Jç - Fatih Tramvay durak ycfi FATII{ 
KÜÇUK M. 
BALAT 

PAŞA: Hamdi Memecan - No. 22 

FENER (HALIÇ) 
GALATA 
AKSARAY 
KUMKAPI 
BAKI RKOY 
USKUDAR 
KADIKOY 

HAYDARPAŞA 

KJZILTOPRAK 
ERENKOY 

ADALAR 

: Ali Habibi - Tahta 1.finare No. 143 
: Saim GUnyUz - Mtir.!'ıelpaşa Cad. No. 1 
: Hllnli Egemen - Ziraat Bankası kö~esi No. 110 
: Ali Aksoy - LAlel! Cad. No. 21812:\0 
: Fatma Ergentek - Ista.syon Cad. No. 2 
: Ali HoŞbll.'/ - istasyon Cad. No. 61 
: Mehmet KU:Abi - HAkiıniyeti Jt{illlye Cad. No. 81 

· Jıfchmet Sabri Yeneriz ~ Pazaryolu No. 86 
Salih Tanya~ - Moda Cad. 2S 

: ŞtikrU Uçer Car içinde 
: Ali Haydar - Cici Mağazası No. 42 
: Hlzır Eren - Istanbul C.:ıd . No. 20 

Akile Uyguner- Şaşkın Bakkal Nn. 3/ 365 
: Osman OztUrk 23 Nisan Cad. Büyükada 

Kardeşler Bakkalı - l$kele Cad. lieybeliada 
Yanko - iskele caddesi Burgazftda 

Davet 
I r Öksürük ve Bronşit 

TUR AL 
Beyoğlu llalkevlndc n : 

Sayın halk1 mıt.a, 

Birinci T ilrk Dil Kurultayının 10 
uncu yıldönUmU müna..<>ebetile 26 ey- Komprimeleri derh<' 1 k.e!"er. Her 

eczanede kutusu 35 koırustur 
ıaı 942 cumartesi glinU saat 17,30 da ~!!!~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Tepebıtı Bele-diye bahçesinde yapıla· = 
eak olan törene iştirak etmek istiye· Davet 
cekler için yer ayırdığımızı ve da· Gürt' Ajanlığından : 
vetnamelerin halkevimizdrn IOtfen a. 20.9.9·12 tarihinde tecrübesiz g1.i.reş. 
lınmasını illin etmiştik. MezkOr da- çiler arasında Grekoromen mUsa.baR:a 
vetnamelerin bedeli sorulmaktadır. sı GUreş K!UbtinUn Kumkapı şubcsin. 
Davetnameleri.n parasız olduğu il8.n 1 de yapılacaktır. Tartı saat 11 de mil-
olunur. '8baka saat 14 dedir. 

k 9 k I S M 1 • A•trlkn ~ıı Ktlcjl _I .. ı.. ~ •~nlklJ. Ttl. 36.!'8 
Robe rt Ko l e j 
ltb<k. Tel. J6 ... 3 :ERKEK KISMI 

Erkek Kısmı Kayıt Glalerl: 
21 EYLÜL PAZARTESi 

22 EYLÜL SALI 

Glalerl: 

Kolej ve Teknik Okııt 

To.1-~ J? eni Ts.Jebeler 

Orta Kı!ltm Talebesl)· le 

1' enJ Talebeler 

Kız Kısmı Kayıt 

22 EYLÜL SALI ve 23 EYLÜL ÇARŞAMBA 
L&yll Taleben.in ekmek ka.rneler ite bir günlük ekmeklerin\ beraberlerlnde g-etf: rmele rl gereklldJ r. 

SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDESİNDE: H USUSi 

Kız - E rkek 
Ana. • Uk HAYRiYE L ISELERI ·-~~~~· _-L-:tram / 

Talebe kaydına devam edilmektedir. Eski talebenin t.aluıitlerlni yatırar8;k kayıtlarını yenilemeler\ ıı,. 

zımdır. Müracaat: Her gün 10 dan 17 ye kadardır- Ecnebi lisanı ilk sın1flardan başlar. Gilndüılü talebe mek· 
lcbin husust \'esailile nakledilir . Telefon: 20530 

~ ~ 

Memur alınacaktır 
Maliye Vekil:iğ inden: 

1 - Toprak Dağıtma komisyonlarında Fen memuru olarak ça . 
lrşmak üzere 30 memur alınacaktır. 

2 - Alı.r.acak memurlar Tapu ve Kadastro okulunun F en kts . 
mında bir ders yllı tahsil göreceklerdir. 

3 - lst~ klılcrln Li~e mezunu veya lisenin onuncu sınıfını bitir-
miş bulunmaları ve askerllkle ilişikli bulunmamaları ve 
elli yaşını da geçmemiş olmaları şarttır. 

4 - Alınacak memurlara Okulda buluna.cakları müddetçe alt. 
mış lira ilcret ve on lira muvakkat tazmir at verilecek ve 
ayrıca tevkalAde zam kanunundan da istifade edecek!erd lr. 
«Ele geoecek safi miktar yetmiş bir lira otuz beş kuruş.. 

tur .• Okulu bitlrd:ktcn ~onra lise mezunlarına seksen beş, 

ve diğerleri.r:e yetmiş beş lira ücret verilecektir. Köylerde 
geçecek her gün için ayrıca seyah at yevmiyesi verilecek
tir. 

5 - Okulu bitirenler Beş sene müddetle Maliye Vekaletinin ten. 
sip edeceği yerlerde çalışacak \'C bu mesainin mühim bır 

kısmı köylerde geçecektir. 

6 - İsteklilerin Maliye V~ kl lllğ! , Milli Em!Ak U. Müd ürlü
ğü~ ne hitaben yazacakları dilekçelerini ve ~ağıda yazılı 

vesikaları 20 eylCıle kadar göndermeleri lazımdır. 
Dilekçeye bağlanacak vesıkalar şunlardır: 

A - Nüfus Hü.vlyet cüzdanı, eash veya noterce ve yahut 
resmi bir makamca tasdikli sureti.• 

B - Altı kıt'a fotoğraf, • Alh buçuk dokuz cb'adında. 

C - O kul tasdlk~ame veya şehadetnamesi ı Aslı veya tas
dikli b ir sureti, 

D - Bulunduğu menıu' iycUerc ait vesikaların asıl veya 
suretleri. 

E - Sıhhi durumunun her iklimde veya b~assa köyler
de vazife görmeğe elverişi! olduğuna dair h üküm t 
veya belediye dok torluğu raporu. 

F - C. Müddeiumumil14i.nden mahkümiyetl olmadıAına 

dair vesika .tstidantn altına Müddeiumumilikçe tas. 
dikli meşruhat verilm ek suretile de olabilir .• 

G - Hüsnühal kağıdı. 

H - Ask erlik vesikası. ı Nü!us hüviyet cüzdanında v arsa 
ayrıca istenmez• 

1 • İstekli resmi bir dairede çalışmakla ise bu dairenin 
aleltlsul muvafakatini gösteren vesika. • hfüracaat& 
müteallik istida ve vesikaların o daire vasıtaslle gön. 
derilmesi halinde ayrıca m uvafakatnameye lüzum 
yoktur .• 

K -· Noterlikçe resen tasdikli taahhütname • Bu taahh üt, 
namenin sureti Ankarada Mili! EmlAk Umu m Mü. 
dürlilğiloden ve vilAyetlerde defterdarlıklardan alına. 

caktır.• • 7704 • c9820 • 

" İstanbul Belediyesinden 
19/ 9/ 942 cumartesi sabahından itibaren (600 ) gramlık ekmeğin 

adedıne (17) kuruş fiyat vazedildiği ilAn olunur. 10226 

Istanbul Belediyesi ilanları 
Kadıköy Söğütlüçeşmc yolunun asfalt lnıaatı kapalı zarf u sullle 

eksiltmeye konulmuıtur. Keşif bedeli 23969 lir a 34 kuruş ve ilk 
teminatı 1797 Ura 70 kuruştur. 

Mukavele, Eksiltme, Nafıa İşleri Umumi Hususi ve !ennt şartna. 
m{'lcri proje keşif huhis~ilc buna müteferrl diger evrak tr 120:o ku. 
ruş m u kabilinde Belediye Fen İ şleri müdürlüğünden ver ilecek tir. 
ihak 5/ 10/942 p azartesi günü s aat 15 de Daimi Encümende yapıla. 
caktır. 

T aliplerin ilk teminat makbuz v eya mektupları ihale tarihinden 
0:8• gün evvel Beled iye Fen İşlerl müdürlüğüne müracaatl a. alacak. 
ları fenni ehliyet, imzatr şartname v.e teferruatı ve kanu nen ibrazı 

!Azım gelen diğoer vesikalarlle 2490 numaralı kanunun tarlfatı çevre
sinde hazırlayacaklarr teklif mcktuolarını ihale gtinü saat 14 e 
kadar Daimi Encümene verm eleri lAzımdır. al0087 • 

* İstanbul Yrld ız birinci pansiyol"'llu ilk okulunun yıllık ihtiyacı için 
alınacak b in kilo süt ve 750 kilo ·yoğurt açık eksiltmeye konul . 
muştur. Sütün beb-er kilosunun tahmin bed eli 30 kuruş ve yoğur. 

dun beher kilosunu n tahmin bedeli 50 kuruş olup m ecmuunun ilk 
teminatı 50 lira 63 kuruıtu r. şar tname Zabıt ve 'MuamelAt müdür . 
füğil kaleminde gör ülebilir. İhale 5/10/ 94 2 pazartesi günü saat 

14 de Daim! E ncümende yapıl acaktır. Taliplerin ilk temiJtatı mak. 
buz veya mektupları ve kanunen ibrazı lizın1 gelen diğer vesika. 

ıarile ihale günü m uayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 
(10223) 

iLAN 
936 • 938 yıllarında h arp si lah vasıtala rı K.!ığı emrinde asker J!. 

ğini yapan tlnyenin Çam urlu mahallesinden Hacı Kandaz oğulların . 
dan A r if oğlu 334 doğumlu Sami muhtelif suçlardan m aznundur. 
ıo 9 942 tarihine kadar Sıvasta askeri posla numara 3256 dakt 
ask{·ri adli h3.kimliğe müracaatı veya bu tarihe kadar meskenlnl 
oıidirmesi aksi takdirde askeri muhakeme usu lü k a nununun 212 
maddesi mucibince gaip sayılartUc hak ktnda ga ip muam elesi yapı. 
lacağ 1 ilcin ve ih ta r olunur . 10202 

' ' . 
' 

NiÇiN .., 

Yeni T okalon 
1 P u d r ası n· ı 
! KULLANIVORUM 

t 

Prenses 

ALLA TROUBETSKOY 
Eşbabını anlatıyor : 
• Onun bir çok cazlı> •ec 

yeni renkleri vardır.· 

• o. buton kullandıtım 
pud rtlardan daha , tnee 
ve daha ba!lltlr. 

• Onda kl hakiki çiçeklerin 
nefis kokusun~" pere•ll$ 
ediyorum:( 

• o . butun g.6n sabit kalır 
Çunku terkibinde ba~ka 

biç bir pudrada bulun 
maya n Krema kopuCu 
vardır .· 

• Yağmurlu , ruzgt.rlı h.a· 
vaya ra tmen Yent TO-o
ka!on Pudrası t.entmt 
dalma teru taze muha · 
faza eder . 

• Emlnlm ki her ne ba
hasına olursa olsun bun .. 
dan daha ly! bir pudra 
bulmak imkanı yoktur. 

~ Dr. ABAHUNi' 
Vazifesinden dönmU.ştUr. l{um· 
kapıdaki muayenehanesinde her 
gün hastalarını kabul ve tedavi 
eder. 

ZAYi 
Seyrüseferden almış olduğuın 

4097 numaralı şoför ehliyetname. 
mi zayt ettiğimden bu kere ycntsL 
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığınr beye n ederim. 

Beşiktaş T ürkall mahallesi 
Selaltı sokak 49 numarada 
şoför Bekir oğlu Abdülkador 

T an iş 

Rafld - Tıya
Ballde P1'kfn beraber 

Her U..,,. out 21 buçukta Harbi· 
7ecle, BJCLVU b&hç""1nde alaturka 

lmD\llldabugeoo 

ÜVEY BABA 
vonu _ ı . Pordo 

ZATI 
Tıp fakUltesinden almı9 oldu .. ğun1 

2677 No. h hüviyet varakamı zayi 
ettim. Yenisini alacağ'ımdan esklsinin 
hUkmU yoktur. 

Abdu.rrahman Çalıklı 

BORSA 
18 EYLOL 194% 

1 Ster lin 5,24 
100 Dola r 132,20 
100 İsviçre trangı 30,365 
100 Pezeta ı2 ,93 7 e 

100 İsveç kronu 31,16 

Sahibi ve NeşrJyat MUdilrü 
Ahmet Emin Y AL.'\IAN 

Vatan Nefr lyat TUrk Ltcı. ŞU. 

"alan Mat-

• 


