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Başvekilimiz Saracoğlu 

Dü.n Etimesut uçak 
fabrikasını gezdi 

Başvekil,· Hava Kurumunun gayelerine 
daha çabuk ulaşacağına eminim, dedi 

Ankara, 21 (A.A.) - Bugün sa.: «- Turk Hava Kurumunun le- 1 lç!.n mU!etimlzln gösterdiği alMcanın 
a.t 10 da Hava Kurumunu ziyaret 
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slslerlr.1 gezdim. Memlekette hava-1 daha çek kuvvetlenmesine \ht!yaç 
e~n Saym ~ıışvekllimlz, Etlmesut cılıjın gelişmesi bıı.kımından çok 1 vardır. Hadiseleri çok iyi kavrayan 
ta.} yare fa~rıka~ındald çalışmaları isabetli geniş bir plfın üzerinde ça. halkımızın bağrıncıa büyüttüğü bir 
tetkik etmışlerdır. Başvekil, Sara. · 
coğlu bu tetkikleri sonunda Ana. lışmalar gördüm. Bir plfının gerçek- eser olan Hava Kurumunu, gaye. 
dolu Ajansı muhabirine şu beya. leştlrllmesl ve hayacılık ihtiyaçla. !erine daha çabuk ula~tıracaıına c. 
natta bulunmuşlardır: rımızın lamamlle kar~ılannbllmesl minim .• 

StaUnrrad'da ıokak aralarında ham ev odalarına ,·anneıya D.adar kanlı ıınıharebeler oluyor. YakarkJ r esim Km askerlerini cepllede gösteriyor. 

STALINGRAT'TA ,-- Hariciye Vekili hasta 
Tarihin k d t d · " · Jap 0 0 T d · · · A-, · d ay e m e ı g ı ·amiralleri e . . avı ıçı n manya an 
kanlı çarpış mal ar oluyor Heyet, dün An~.9,~.~,H~Y•l1~2: ~,?u~~?~.~g.~.ı~~ v .. 

Terek Üzerinde, Terek ve v la dimi- A k d Vekıll ~uman Menemencioğlu bir kaç 
1 gelmış bulunmaktadırlar. Doktor kilinin rnha.tsızlığmda BOn gtınlerde n af a an zamarıdanberi rahatsız bulunmakta- 'ı ı.•onesbruk, Dr. Smit ve Brovnlng'den Hbir aalAh b'ÖrUnmeğe ba.'lamıştır. 

k 
• d • [ d • ı d • . . aatııJık bu şekilde tabii seyrini ta-r 0 v S l e l şg a e ı ı dır. Numan Menerr.encioğlunun gös- ı müteşekkil olan bu heyet, Harıcıye 1 kip etUği takdirde Numan Menemen-g e 1 d İ terdiğı arzu üzerine tıp aleminin meş- 1 Vekilimizi muntazaman muayene ve 

1 

eloğlu pek ya.kında yataktan kalka· 

Moskova, 21 (A.A.) - Reuter'in hur şah!!lyetlerinden Uç Alınan pro- 1 tedavi etmektedirler. bılecektlr. 
1 

bir muhabiri yazıyor: 
Ruslar Stallngradda yalnız Al

nıanların hücumuna durmakla kal. 
mıyorlar. Ruslar son 24 saat için. 
de uka arkaya müteaddit soki~ı 
Almanlardan temizlcrn~crdir. St.a
llngrad, orada dövüşenler için bir 
cehennem halini almıştır. Tırrmte 
görülmemiş şiddette sokak sava:s
ları gece gündüz devaın etmekte. 
dlr. Gündüz. piyade yüklü kam. 
yonların takip ettiği Alman tank
la14r .barikatlarla çarpış~t ... r. gece 
krzıl duman altında ve yangın a. 
levlerile binlerce aydınlatıcı fışe. 
lin ı~ığı içinde sünı:ü savaşları ya. 
pılıyor. Bu ölı.im sahll(?sindc kayıp. 
lar çok ağırdır. «Sokak savaşları 
cereyan ediyorn cümlesi bu facıayı 
tasvire kfı.fl değildir Şimal batı 
rnaha11elcrlndcn blrir.in bir soka
~nda sava:ı iki gün, iki gece dur
rnaoon devam etmiştir. Bu ~ava:s. 
tan sonra biltiln sokak tekrar Rus. 
la.rm eline geçmiştir. Vcrllenı ka. 
.Yıplar hakkında b.r fikir edinmek 
l~n ~ınu söyllyellm ki, Almanlıır
da.n temizlenen bir sokakta Ruslar 
l'aya kaldırımı üzerlTdc, bahçeler
de ve evlerde 400 den fazla Alman 
cesedl saymışlardır. Hafta ı:onunda 

(Drovamı: Sa. 3; ·u. 4 de) c» Ru'lyadakl harek!ı.tı l'Öllterir harita 

Yar ı n ak ş am, 

İstonbuldan Sofyoyo 
hareket edecekler 
Bir kaç gün ev\'el şehrimize 

gelerek tayyare ile Ankaraya gl· 
den üçler paktının Beriin ve Ro· 
ma bahriye komisyonu J apon de
Jeg-eleri Amiral Namura ve Aml· 
ral Abe ile bırllkte Japon mU
messiller1 diln sabah trenle şeh· 
rimıze dönmüşlerdir. 

Memleketimize tamamen hu· 
sust mahiyette bir seyahat mak
sadile gelen Japon amiralleri 
dün şehri gezmiş er ve öğleyin 

Park otelde Japon ataşcnavall 

tarafmdan verilen ziyafette ha· 
zır bulunmuşlardır. 

Dün akşam misafirler şeret'ine 

Japon sefiri sefarette bir ziyafet 
vermiştir. 

Japon amiralleri ayın 23 üne 

kadar şehrimizde kalacaklar ve 

23 eylCl çarşamba akşamı Sof· 

ya.'ya mUteveccıhen hareket ede· 
ceklerdir. 

Taksi ere be. zin fü.~;:n;sı 
!Benzin istihkakı bugün-ıJ munasebatı ı 
d • f • b ff ld ı Rus uçaklarının l en 1 1 a ren ar ırı 1 > hücumu işi t 

Bund&n bir müddet evvel görü. üzerinden tam olarak alacaklardır. 1 vahimleştirdi 1 
len lüzum üzerine otomobil, kam. İstanbul vi!Ayetinln bu hususta. 1 1 
yon ve kamyonetlerin benzin istih. ki tebliğini aynen aşağıya alıyoruz. V d-
kakı muvakkat bir müddet ıçın ya_ orna akı· Rus kon 
rıya indirilmişti. Son ı:ünlerde mem ( 

Vilayetten tebliğ edilmlştlr: J 
leketlmlze lüzumu kadar benzin 12.8.942 ta.rlhinde görülen lüzum so!o s luğu kapatıldı 1 
geldiğlndeın vilayet tekrar kesilen! ilzcrlnc günlük benz~ istihkakları 
benzin istihkakının bugünden iti. tahdide tAbl tutulan taksi ve hu
baren otc.moblller, kamyon ve kam susı otGmoblllerle kamyon ve knm. 
yonetlerl.ri benzin istihkakının ve.

1 

yanetlere 22.9.942 tarlhln~n itL 
rllmcsine karar vermiştir. Nakil va. baren ilk tahdit kara.rna.mesJ.ıdekl 
sıtaları bu suretle bugün benzinle. miktara gore benzin verileceği teb. 
r in I evvelce tesbit edilen miktar 1 ıığ olunur. 

İhracaat • • • 
vergısının 

Bern. 21 (A.A.) -- Zürlhtc çı. 
kan Nouvclle Gazette'in Budapeş
te muhabiri yazıyor: 

Üç Bulgar şehrine yapılan Sov. 
(Devamı: Sa. 3; Sü. 6 da) + 

--~~~~-~~-------

General 
Kleist 

rviiki-M;k~~d;11rvı\ii;d;i~k;;;d;l doğurduğu 
---------- 1 J - f Yüzbinlerceliralıkma[sevk 

aksaklık Ruslarda generalin 
öldüğünü iddia ediyor 

ı Molotofla görüştü ı ı lisi Anette kaçtı ı 
TUrkiye'den harice Bevkolunaneak 1 rlnden mal ihraç etmi' bulunan tUe

ma.lla.r yUzde 1(• ihracı t vergisine carlara tebligat yapılarak yüzde 7 
tAbi tutulmakta.dır. Bu vergi evvelce ı !arkın derhal tediye edilme.si isten· 
yUzde 3 olarak tMbit edilmişken, ıon- mlştir. 

------------- Londra, 21 (Radyo 9.4.5) - CUm,-----............ -------1 hurreiai Ruzveltln şahtıl mUmessnı 
B. Vende! VUkl Kuybişc!'den Mosko-

Port - Louis, 21 (A.A.) - «Mo. ,--7' . . 
nın çok yakınlarına kadar ıetmlş. 
rls adası. - irgilizler Ta.natıa.rive. J · 
~~~~~: ~~;~!::!: ~~.~:~~!· t~~tı a p on ya 

re.dan yUzde ona çıkarıldığı için şim- DUn ö#rend!~mize göre, ihracat 
dl gümrUk mua.melelerlnde bazı ak· verg-lst yüzde 3 Uzerinden ih!"acı ta· 
ııaklıklar olmuş ve bu kanalla temin hakkuk edip de bUtUn muameleleri 
edılen 4 milyon lira kadarlık varidat tekemmUl eden mallar herhangi bir 

Mc.s1tova, 21 (A.A.) - General 
Klclst bir tüfek mermisi ile öl
mUştür. Ger.erat, parlak Sovyet 
karşı taarruzu neticesinde hırpala. 
nan kuvvcUerlnl toplamak için b ir 
tankın yanında ve Terek r.ehrı kı. 

yısında bulunduğu sırada ölmUş. 

tür. Tahmine göre, Gt?neral tank ın 

mazgal dcllğl.r.den başını uzattıı;ı 

sırada tam isabetle .alnına carpan 
mermiye h(deI olmuştur. Sovyetler 
generalin ölümünü resmen bildir. 
mişler ve Almanlar da ayni resmi. 
yelle yalanlanıışlardır. Londradaki 

gazeteciler 
Polonya istihba

rat Nazırı bir 
ziyafet verdi 
Londrn, 21 (A.A.) - Pat ajan

•ı bildiriyor: 
Ceçcn cuma gtlnU Polonya Is· 

tlhbarn t nazırı Stronskl, Ingilte· 
rede bulunan TUrk gazetecllerJ 
l;lereflnc bir akşam yemeği ver· 
nılştır. Polonya bnşveklll ,.e baş· 
kumandanı General Stkoroskl ile 
(De\amı : Sa. 3, u. 3 ; de) = 

1 
vaya gelmiş ,.e Ingllterenln Moskova. 
elçisi Slr Archibald Clark ile görüş; 
tUkt.en sonra B. Molotof ile bir görU~-
mede bulunmuştur. B. Vilkl'nln B. 
Stalln ile de görUşmesl ihtimal da
hllhıdedir. 

Moskova, 21 (A.A.) - B. Vilkl, B. 
Ruzvelt'den, Stalln'e şahsi bir mesaj 
getirmektedir. B. Vllkl şu demeci 
yapmı~tır: 

Şimdiye kadar bende en bUyUk in· 
tibaı yapan şey Rus mllletlnln en kU
çUk bir alçalma dahi gösterm\yen 
mane\'lyatı, zafere kadar mücadele 

1 azmi ,.e a,skert gerçekleri görmesidir. 
Ruslar Nazı ordusunun kudreti hak
kında hayale kapılmıyorlar. 

B. Vllki, Rusyada şu iki sebepten 
bulunduğunu söylemiştir: 

l - Roosevclt'in şahsi mlimessill 

sıfa.tlle onun bazı talimatını yerine 
getirmek, 

2 - Bir Amerikalı Bıfatlle P.usya
dakl şartları tahkik ederek Ameri
kan milletine bildirmek. 

llzler buranın cenubunda bulunan 
Brickville'de zaptetmlşlerdlr. 

Londra, 21 (A.A.) - Madagas. 
kar adasrnda ilerlemekle olan İn

giliz kolu Tananarlve'e yaklaşmış. 
tır. Umumt vali M. Tananarlve'i 
terkederek cenupta bir şehre mer. 
kezin! nakletmiştir. 

l\Ioricc adası, 21 (A.A.) _ Ta. 
nanarlve radyosu, İngiliz kuvvet. 
lerinln halen Tananarlve'e 55 kllo. 
metreden- daha yakın bir mesafede 
bulunduklarını bugün bildirmekte. 
dir. Hükumet merkezine bu kadar 
yakın bir noktaya kadar gelmeğe 
muvaffak olan kol, adanın doğu şl. 
mal kıyısında kainı l\fajunga'dnn 
ilerleyen koldur. Doğu sahılindc ka. 
in Ramatavo'da karaya çıkan kol, 
yavı!ş yavaş ilerlemekte ve bu ko
lun ilerj kuvvetleri hükümct mer
kezine takriben 145 kilometre me. 
safede bulunmaktadırlar. 

Hin·distana mı 
saldıracak? 

Yeni Delhi, 21 (A.A.) - Muson 
rUzgArla.rı mevsiminin so;ıa ermesiyle 
Hindista.mn şark bölgesinde hava fa
aliyeti artmıştır. Japonlar burada. hu
dut boyunca hava kuvvetlerini arttır
makta.dırlar. Daha şimdiden Bengale 
ve Biha Uzerlnde geçen hafta keşif 

tayyareleri görUnmeğe başlamıştır. 
Bu eyaletlerde toplu bir halde bulu· 
nan ve Hindistan endüstri.sinin üçte 
ikisini teşkil eden mühim endUstrı 
tesislerinin muhafazası için BUratle 
rnUdafa.a hazırlıkları yapılmaktadır. 

Kalklita'da, .Madras'da ve sahilin dl· 
ğer limanlarında bulunan ha.va mU· 

(Devamı Sa. 3, Sü. '4 de) il il 

kapatılamadığı için e.ekl hesap üze- (Devamı: Sa. 3, Sü. '1 de) -

Memurlara manifatura 
eşyasıjevzi edilecek 

Tevzi atta azami kolaylık 

ucuza mal temin 

gösterilecek ve 
olunacak 

Son ı;Unlerde memlekete getirilen 
ilha1lt e~a~ının fiyatları, ba".J ıspe

kUlatörlerln elinde ıstenUdiği gibi 
yükl!t'ltlldlğinden bilhl\SSa manitııtu

ra eşyasında. büyük fiyat !arkları 

görUlmeğe b8.Şlannn~tı. 

Ithaltt ve ihracat birhklerı buıtln-

kU tevzlattn, güdUlen &ayenln hiçbir 
suretle tatminkAr olmadığına kanaat 
getirmiş ve bundan böyle tcvzlatın 

başka şekillerde ·yapılması için bir 
proje hazırlamıya ba.ş]amışt.ır. 
Oğrend~mlze göre. ilk olarak ma

nifatura tevziatında . başlanlıac&k 

olan yeni dağıtma şekline, memurla· 
rın ihtiyaçları nazarı itibara. alına

rak başlanacaktır. 

Aldığı az bir aylık muka.blllnde 
giyecek ihtiyacını temin cdenılyeıı 

memurlara azamı kolaylık gös~eril

(De~'&Dlı aa. S, Su. Z de) :t-C 



__ , 

Şehirde ağlamalar 
Yazan: ZİYA ŞAKIB 

-80-

Att>1tl&Tı müthlı nAralar, ~ 
şiddetle çaldıkları davullardan çı. 

kan sesler, bedbaht beldenin her 
tarafına yayılıyor. Zavallı halka 
dehşetler vererek artık lw-rkesln 
:son ümrt ve cesaret.lerıni kırıyor~ 

Dıye feryat edtyorlar. bütün o 
muhite. deh,.t veriyorlardı. 

fşit.enlerın kanlarını donduran 
bu korkunç feryat.1ara, Türk piy.ı 

de siperlerinin üzerinde çalınan 

davul sadalarııe bütün kira sur. 
larnıtn boyunca pa.thyan toplartn 
fasılasız tarrakaları da karışıyor. 

du. kulakları S"Ağır edecek deNcedc bir 
Kiliselerin canları, mütemadi

yen tokmal<iaruyor. Bu matemi 
s&dat•r da surların üzerıl\(! doğru 

~ürüklenerek. Türklerin husul-e 
getirdikleri müth>Ş gürültliye ka
r (Şll") rd u . 

Sur\arda. da herkes bağırıyor_ 

du. Ve Jı<.men her tarafla; 

gürültü, tüyleri ürpertecek dere. 
cede müthiş b>r YelYele husule go
tırtyordu. 

Yorgunluktan bıtap kalım demir 
gömleklllcr de artık 13şırmışlardı. 
Fena halde bocalıyorlaruı. Elinde 
ağır kılıcı olduğu l>alde siperder 
sipere koçan; 

- Ey, rahım ve şefik olan Al. 
latı!.. Ey semavatm hcikimi! .. Kos. - Arkadaş1arf Mettn olun ... 
tantmin imparatorluğunu yaşata.. Bütün hilcumlıı.rt tarılettıg>mlz gi
bi-imek için, bizlere yardım <et... bt, bu höcumu da defetmete mu. 
Bu Türkler, bu putpcrentler, (1) vaffak olacağız. 
bizim mukaddes imparatorluğu. Dıye baaıran Jın JUstiııyanlnin 
muzda. hükümran olqı&sınlar. sö2lertni bile güç tşitıyorhtrdı. 

Dua v.c feryatları işıtili.yordu Bunlar, üç saatte~rl mütema. 
Şehrin caddc\erlnde ve meydan. diyen kılıç ,a.na.mıılar, surlara da. 

larında, erkekler de kadm1ar gibi yanan merdivenleri gerisin geriye 
dlzçökmütlerdi. Onlar da acı acı devtrm<'ğe çalışmışlar, açılan gc. 
gözyaşları dôküyorlar .. ve son de. 1 dikleri d.erhal kapatabilmek için 
recede dindarane hıtaplarla. (Al. taşlar ve topraklarla uğraşmışlar .. 
lah) ımızdan, v-e- (AtJahrınızın ya_ artık bütün takat ve ta-tıam

lldesi, Hazretı Meryem l den.. ve ~ülleri tilkendili için. ş ı m d ı 
bunlat'<lan başka. sema vatta mev-ı hilcuma tıeşlıyan yeniçeri kolları. 
c~t olan bütün a.ziz. ve azizelerden; nın karşısında, mücadeleden Aciz 
Türkler<' karşı hızı muzaffer kıl. bir vaziyette kalmışlardı. 
m•ları için ağbya ağlıya, yalvara. H ~ b 1 ,__,_ 

. a ..... "" azı arı· """-~c stzan kt. yalvara dua edıyorlardt.) ' 
Şehırde, bu ağlamalar bu yal. lıçlarınm uçlarını yere dayamışlar, 

varmalar ve bu dualar devam e. büyük bir tevekkül ile, ölümü bek
derken, arlık yeniçerHer de haki- Uyorlardı. 

k•ten bırblrlerlle 3';caa~. _milsab>. ,, Surlardaki bu hayat ve ınemat 
kasına çıkmışlar ı:-bı. butun kuv- daklkalarmda hlrdekl vazi et te 
vctlcrUe va00o:ıun • siperlerine sal- ~ Y 
dırıyorlardı... Yine Kristovolosun 90n derecede fenalaşmıştı. BUtiln 
dediııl gibi, (hayatları hakkır.da hiç kilise çanları. son kuvvetlerUe çalı
bır endişeye kapılmaksızm her bl. ruyordu. Her tarafta: 
ri, münasip gördükleri tarzda, ha. _ Surlara kosalım, yardım cde-
rikulade bir oeoaretle çarpışıyor- llm. 
!ardı.) 

Üçüncü hOcum başlayacağ[ za. . Feryatları yükseliyordu_. Ve h&
msn, imparator. surların fimal cep k_ıkaten bir çok klmselcrın müda_ 
hesind<'ki h.:ı.rp vaziyetini tetkik et.~ fil·Ere yardımda bulunmak, hiç ol_ 
mck .ç~ 0 nl~~akaya gll:n t . L'ft. ma.zea Tl\rk.l rm.. üzeri.ne atılacak. 
k, bu müthiş hücumun ba<ladı4ı olan taşları taşımak için Topkapı 
nı işitir işitmez. altındaki A'.rap a: ve ~lrnekapı lstl~ametlerine doğ
tını ÇMtlaUrc•sına silrerek Topka- ru oştukları gorulüyordu. 
pıya geldi. .. Üzerinde, Bizans lm- ArkMı var 
paratorlarına mah~us bayrak dalga. 
!anan kapı bilrcünün üzerine çıka- (1) Barbaro, Türklere karşı da. 
rak, harp sahasına göz gezdirdi ... ima bu tabıri kullanır. 
Vaziyet, cldden feciydi. 

Yeniçeriler-, büyük g-ediktckt va. 
roşun ,ıperlertnc dayanmışlardı. 

Bu kı mın harictr:dc kalan surları 

dR, Ti.irk ~üllelerf ezim ezhn ezl. 
yorlardı ... Her tarafı, kf\lJn bir ba. 
rut dumanr kaplamıştı. Daha hA. 
IA mukavemet eden siperlerin üze. 
rlııdeki muharipler. mütemad>,·en 
batırıp çağırıyorlar, acı acı f<:rya.t 
ediyorlar ... Türk hücum kıtaları
nın üzerine taş, ok , kurşun vesaire 
yafdırmağa çalışıyorlardı. 

Buna mukabll Türk1er de saram. 
potun siper1erinı tahrip etmek. bu 
siperleri vilcude getiren toprakla 
dolu !:andıkları , sepetler, c:uvalları 

pArçalamak içlrı, baltalarla hücuma 
drvam ediyorlar. surun dahi1ire bir 
geçit açmak ic;-in. müdafaa vasıtala. 
rını birbir ine bağhyan kalRsları, 

1tlriş1cri. kalın tahtaları koparıp at. 
nıya çalışıyorla.rdr. 

Yen!çeri hölilklerindcn bir kıs

nı, ellerindeki mcrdiveı:ılcri siper
lere dayamıya muvaffak olmuşlar. 
dı. Bütün cüret ve şlddetlerlle, bu 
nerdivcnlere tırmanıyorlardı. 

Türk Hava Kurumuna 
teb3rrular 

San bir hacta zarfında Türk Ha-
va Kurumuna v«tanda.ş1arımızdan 

isimlerini vermiyen üç zat tarafın
dan 10500, deri fabri.katöril Yani 
Tlryanfilldis 1 ~00, deri ve kösele 
taciri Nişan Hır.tıryan 1000, Sala. 
mon Çiprut 1000. Yorııı Pitras 500. 

Lokanta sahibi Hikmet Abdullah 
250, deri ve kösele taciri Nesim To. 

ledo zoo, Molz Adul 150 lira teber
ruda bulunmuşlardır. 

Gökten relecek tehlikeye karıı 

J;rl hazırlanmak, milletin bütün 

fertıerlnl ayrı ayrı düşüodUren 

blr d&,·adır. Bu me,·zua hiçbir 

Türk vatanda,• kaıts.ız kala.msc. 

Şehir 
Haberleri 
Yiyecek 
fiyatları 
artıyor 

pi ya soya 
kora 

109 kuruşa 
çıkarılan yağ 

oorsado 300 kuruş 
Gıda maddelerinde görülen fiyat 

yüksekll&ı her gün biraz daha art
maktadtr . Pirinç 180 kuruşu geç
mlştır. ZcyUnyağ 160 kuruşa bu. 
lunamamaktadır. Nohut, fasulye, 
bakla gibi d•ha ziyade kıştın kulla. 
nrlacak olan gıda maddelerindek\ 
fiyat yüksekliği de ilerdcki aylar 
için endışc V'<'Tecek mahlyettedır. 

S&.deyağ fiyatları da alabıldığı

ne yükselmekte ve kara borsacılar, 
bu yağlarda ehemmıyetlı stoklar 
yapma.ktadırlar. Haber aldığımıza. 

&:öre. Turyat müessesesi toptancı 

tüccarlara yaaın kilosunu 109 ku
rua 30 paradan verdiğt halde, bun
lar bakkallarda el altından 300 ku. 
ruşa kadar satr1ma.ktadır. 

Mıntaka Ticaret müdürlüğü ya. 
pılan müteaddit ihbarlar üzerine, 
dün bu gib işlerle m~şgul olan tC.::. 
carları yeniden toplamış ve kendL 
lerlltc bu mallat'llll scın gü!'?]erdc 
neden yükseldiğini sormuştur. 

Verilen malümata göre, bu yük
aeliş stok buh .. ır:amam ından, ba. 
zr gıda maddelerinin un sekli:ıe ko_ 
nularak ekmeğe karıştırılmasından 
ve bilhassa köylünün paraya lhtL 
yacı olmadığı için malımı elinden 
çıkarmamakta ısrar etmesinden i
leri gelmektedir. 

Tilcc&r tarafından iddia olunan 
bu sebepltr, kontrolörler vasıtası_ 

le yapılan tetkikler sonunda elde 
edilen raporlara uymamakta ve bu 
fiyat a rtışla.rının daha ziyade spe. 
kiila.tör tüccarların kazanç rnaksa_ 
dile yaptıkları oyunlardan ileri gel
dii:i söylenmektedir. 

Öğrendiğimize aörc, Turyai mü
essesesi bunda~n böyle ihtikara mey 

dan verilmemek üzere, çıkarttığı 

yağları 109 kuruştan bakkallara 
verecek, araya mutavassıt k•tılmı. 
yaca ı iıçLn h lk ~a.h u ~ 

temin etme~c imkan bulabilecektir. 

l.kokullarda derslere 
başlandı 

Resmi. hu:susi, ekalliyet ilk o.kul_ 
!arı dUn sabahtan ltıbaren 942 • 43 
ders yılı tedrisatına başlamışlardır. 

Pansiyonlu Uk okullara girmek 
üzere müracaat <'denlerin dilekleri, 
bu hafta vilfiyettc, valinin reisllğinp 
de yapılacak bir toplantıda tetkik 
edılecek ve bundan sonra alınacak 
talebe tesbıt ve iJAn edilecektir. 

Dil bayramı 
kutlulanacak 

Ü.kiidar B•lkeyinden; 

26 Eylül cumartesi saat 16 da 
Dil bayramını evimiz aşağ1daki 

program1a kutltyacakhr. 

ı - İstikl~l marşı, 

2 - Dil devriminin manası (Yu. 
rıus Khım Könl) 

3 - Halk edebiyatında.n parça_ 
lar (Kenan Sarıer), 

4 - Öz tUrkçe edebi yazıların 
okunması (Halkevl gençleri) tara, 
fından, 

5 - Temsıı (Kafa Tamircisi) 
Baltacıoğlunun eseri. Herkes gele_ 
bilir-

Bunlar mütemadiyen: 
- Allah .. · Allah ... - Allahtan ki hiç kimse bir şey bil. 

miyar, ~onra siz varsınız. Bir çok g<"DÇ 
kend1 kend11erine ıstırap çekerler. 

Sizin gibi bir annesi olduğu içln kııt
nn: her an Allaha şilkretsln 

Hizmetçinin bu sözlerine Gladys şoy. 

le cevap verdi~ 
_ Onu bır türlil affedemiyorum. 
Jeanne başını sallıyarak: 

VATAN 

Çakırca ının ölümü 
ve 

A kşamın alaca karanlığı 

• ödemiş. e inmek üze, 

cBozdağ• ın ycUnaçlarını ve .GOL 
cilk .. ün sularını okşa.yarak: esen 
rüzgiır, önümdeki kAfıtlarla ~iL.. 

kala.şıİ' eibl, notları.mı dağıtıyor ... 
Yanımda sazcı, İbrahim Kıllı. 

ya ve Hamdi Sabancı var .. Mini .. 
mini bai;lamalarının ince tellerin_ 
de gönüllerini dile retlren bu 
ha.Ik sanatkarları, neka.dar da 
sevimli ... 

Kendlmlzl nağmelerin ahengL 
n~ kaptırdık: Kör olası a:urbetin 
acısını ve yıkılasaı datlarm has. 

retlnl dinlemekte, içten yanarak 
serlnlemekteylz! ... 

Şimdi bir •YAr. için ağlayan 
seslere; biraz sonra •memleket. 
sevgisinin co~kun duyıuları şah
lanıyor ve blzt uıun yılların ar. 
dına, tarihin enginliklerine ahp 
götürüyor ... 

Türk köylüsünün anlaşıldıkça 
derinleşen ruhunu, kayada başka 
türlü, çakılda başka tilrlü ve 
kumda başka türlü akan duru 

bir suya benıetlrlm. 

* 
S öz bir aralık, eski efelerJn 

hayatına intikal ettı. Din,. 

l<di&lmiz hikayelerden anladık 
ki: Bunların içinde derebeyllğe 
kafa tutan mert yürekli, demir 
bilekli «ylğlh lcr bulunduğu gl_ 
bi, «ağa.sına kızıp uşağını soyan• 
1ar da. mevcutmuş ... 

Orozdibak, para cezasına 1 

mahkOm oldu 
Orozdlh•k mUessescı;.1 fazla fi

yatla çanta satmaktan diln bir nu
maralı Milli Korunma mahkeme. 
since ajır para cezasına ve bir hat 
ta müddetle kapatılmaya mahkum 
edilmiştir. 

ra. 
zarı t 

mU Yerll Mallar PL 

n•n satın alındı~ı için 

esasen kJpalı bulunduiundan an

cık para cezası alınabılecektir. 

Yapağılar için beyanname 
verme müddeti bugün 

bitiyor 
HUkOmetin 12 ey!Ol tarihli aldığı 

bir kararla ellerinde yapağı bulun· 
duranlar 10 gün içinde yapafıların 

mevcudunu bildirir bir beyanname 
vermeğc mecbur tutulmuşlardı. Bu 
milddct bı,ıgiln sona erdiğinden, elle
rinde yapağı bulunup ta bu akşama 
kadar en büyük millklye Amirine bil· 
dlrmlyenıer hakkında takibat yapı

lacaktır. 

Bir kadının çantasını 
~ aµtılar 

Ye.ı,ildırekte Camil kebir sokağın
da oturan Samiye adında bir kadın 
kapatı çarşıda. bir ayakkabıcı vilrlnip 
nl seyretmekte iken kolunda.ki çan· 
tasının a.ş:ırıldığını hayreUe &önnti.f· 
tur. 
Çarşıda me,hul hır.sızın arkasından 

baka kalan kadın 27 lirasının caltn· 
dığırn iddia etmektedir. 

Zabıta, bu meçhul hırsızı aramak· 
tadır. 

türküsü 
Yazan: Fuad Edip BAKSI 

Yıne öğrendik ki sultanlar gü
nünde. şehirlerin ve köylerin 
haksızlık dolu hava.-:;ını teneffüs 
etmek ist(meycn astı yaradılh;lı 

birçok efeler 1.dağa çıkmayı .. ve 
halkın kanını da.mla damla emen 
soysuzlardan o:intikam almayı-. 
mukaddes bir vazife bilmişler .. 
dlr ... 

Sazcı Kahya, Ödemiş dağla_ 
rır.da uzun müddd gezip ckıl•~n 
tÇakırcaıı. dan :;ôz açtı ve: ırBu 

adam, dedi, şaki olmakla beraber 
arada ~ırada iyilik etmesini sc. 
verdi. Bazı kimsesizlere yardımı 
dokundulu gibi birçok bekarları 
da evlendirdiği olurdu ... » 

Kucağınaki sazı blr kenara da. 
yayan Kahya, slııarasmı yakıp 

tellendirdiktell sonra ÇakırcaJı
nın nasıı öldüğilnü kısaca şöyle 

anlattı: ., · 
•Hayatın gartp cilveleri~ ba

kın ki, Çakırcalıyı en yakın kı

zanı Ç0l;ak t.-tusla(a öldürmüştür. 
Halbuki ç"akırcalı bu kızanı eöz
bcbeğ, gibi tutardı ... 
~ ir gün jandarmala.r, Çakır_ 

li;IJ calryı yanındaki adamlarla 

birlikte bir dagm ete&ine sıkış. 
tırmışlar .. vakit akşam olduJiu 
halde çok şiddeUI bir çarpışma 

olmuş ve bu çarpışma gece yarı
sır.a kadar devam etmiş ... 

Blr aralık Çakırcalının kur .... 
şunları bittiği içln gizlendiği si
perden çıkmış ve ccpane almak 
üzere gerid~ki bir çukura atla-

iskele önünde / 
bulunan ceset 

mak istemiş .. İşte tam bu sırada 
Çolak Mustafa, karanlıkta Ça . 
kırcaltyL tanıyamamış ve tonu 
jac.darmalardan btri sanara.k te_ 
ligi çektığı gibi yere sermiştir. 

Çak.rrcalı, ycdtjl kurşunun acı
sile: «Ne yaptın Mustafa, yaktın 
beni!• diye bağırmış ve son söz;... 
leri şu olmuştur: •Benim vurul. 
dulumu anlamasınlar... Yüzü
mün derlslnl yüzün ~ beni ta. 
nınmayacak h81c sokun. Mu!t&fa 
kızanların başına geç!.: .• 

İbrahim KAhya Çakırcalmın 
bir türküsil olduğunu da söyledi 
ve bana aşağıdaki mısraları yaz_ 
dı:r<!ı: 

Çektim kır atımı binek taşına, 
Kolum erişmiyor eyer kaşına .. 
Karıncah'da bu iş g-:!ldl başıma ... 

l!'Jyan anam, uya.n gör neler oldu, 
Karıncalı dağı kan ile doldu. 

l\1ezarımın taşı Bozdağa karşı, 

Üstünün çimeni e;öı.Umün yaşı .. 

Çakırca'yı vurdular sabaha kar-
şı ... 

Ağla bacım a4la, ~ünler dotun
ca, 

Beni kaJdırınayın yir gelmeyin. 
ce ... 

..................... 
Halkın. Çakırcaiıy& böyle •a

ğıtlar,, söylemesi, bir zam.anlar 
ortalığı cehenneme çeviren dere. 
beylerine •kan kusturduğu. için. 
dir ... 

Fua.l Edip Baksı 

Tatlı yapan !ar, yakala· 
narak Adliyeye verildi 

Evvelki akşam Sıltlilcedc Şarkı 
Deri Fabrikası iskelesi OnUndeki Pirinç. bakla ve arpa unundan 
sahilde bir erkek cesedt bulunmuş. tatlı yapan bir çok müesseseler, 
tur. zabıta taraftndan yakalanarak ad. 

Yapılaın tahkikatta bu cesedin, 
boğularak öldürülmüş olan Sütlü. 
cede F,r7.incan1ı Aliye aıt olduiu an_ 
!aşılmıştır. Cestt, Morga kaldırıl. 
mıştır. 

1iyeyc teslim edJlmişlerdir. Dün. bu 
suç He MiUt Korunma müddt'iumu. 
mlllğlne ~O ye yakın esnaf verlmlş_ 

tir. 

~e11 a. XAl•m 
İbretle okunmağa değer 

\\. fiİfil }""'ra.n.sasrnın bJr mecınua·I tchassıslarından '''&Jter Forıter. 
"ti/ sında çıkan şu &a.tırlar, Kaf. «Forster petrol ifletınclerl t-e&i!!la.-

kaırtyada J>etrol ~ahaları itin yapılan 
müthı, mücadele sırasında dikkatle 
okunmağa değer: 

«Rostof'dan bir ~Y kalmamı,tır. 

Voro,Jlofgrad'dan bir şey kalmlLJntı}
tır. Donetz könıll:r kuyularından bir 
şey kalmamı,br. Malkop petrol ku· 
yularından bir 'ley kaln1amHjtır. 

cBu tahribat kısmen muharcbele· 
rln kft(ıln1az netJc-eleri<Ur. Ekseml 
l!e yanmı9 toprak ti.blyefiJnin Rınlar 
tarafından sistemJI bir ı,urett.e tatbl· 
kinden doğmu,ıur. 

«Alman orduları ilerledikçe arka· 
larında yenJden bir memJeket kur· 
mak ı.orund&dırlar. 

«Bu muazzam J':i bir adam üstüne 
almıştır: Doktor Speer. 

cSıntrın öte yanında Doktor .Speer 
blr yandan yenJden kurnıağa çalışır· 
ken bir adam tahribe çalıı,maktadır: 
Royat Dut.eh petrol kumpanyaşı mü-

tı.nın tahribinde mliteha.Hııhr, Bu 
garlı> m~leğe ev,·eUd harpte 1917 de 
Roman yada Ploeştı petrol kuyule rı· 
nı tahrip etmekle ba-'jlamı,tır. 

cO zamandanberi fasılasız olarak 
usullerini tt-kemmül ettlrmefe falt'!i· 
mıf, lıu~uı;lle petrol sond11jla.rını satp 
bl olarak doldurmak ve yakmak ye· 
tine derinliğine tahrip ctmeğe daya
nan bir t-eknJk yaratmıştır. 

«Stalltı, bu adamın bllgislne mil· 
racaat etmi!Jtlr. l\lalkop'u tahrip eden 
lı""'orster'dtr. llalen Grozny ,.t.ı BakO 
ktayuJarını tahrip için hazırhklarının 
sonuna go1mlf bı.alunmaktadır.a 

l\lodern harpte her ita.hada nasıl 

kıyasıya mücadele edUdJğine ıerçekp 
ten topyekun bir harp Jçln ne çare.le· 
re ba.şvuruJdujuna. Speer. ile ForsUr 
arasındaki bu heyecanlı maç ancak 
bir tek ml&aldlr. 

Tı:..Uı.sert 

görmekteıı.;e, boynuma bir taş baila
yıp kendı:mı cieıUze atarım. Acab& ya
kında büyUk anne ola.cağım yüzümden 
belli oluyor mu? 

Gözlerlndıın yaııJar alu;c>rdu. Elinin 
tcrsile onları sildi ve: 

- Yapacak bir şey yok. Baııa ıelen 
çekilecek. Diye söylendi. 

NJpolyon ve 
kaçakçılık 

Ö 
mparator olmak '"·e bundan bfl.IJP 

ka :Sapolyon bulunn1ak insana 

bUyük macerı&lara atılan blr adamı 
hatırlatır. Bununla beraber Sapolyon 
Jtu<; ıı.;eferlnt ınliteakJp ')imali Fran
!loada münzevlyane bir hayat ya,a.r 
n .. en kahramanra maceralara atıl&· 

«:ağı yf"rdc, doğuracafı tehlikelere 
rağmen katB.k<:ılııta te-,ebbU.'i etmiş, 

fakat Jn1parator olınakla. beraber k~ 
('aktılar kralı olamamı,, ('linkli bir 
torba )·ulafı (~oueret Kl\mrüğünden 

ka<:ırma~a ('Rlı.,ırken muhaftLlar ta
rafından yakalarımı~ \.·e mahkt"'meye 
~ötUrıUn1ii,, hilldn1 bUyü.k IAkapların 
~ likl\nu •trtında ta! ıyamıyM>ak kadar 
:kbal '\t itibardan dü~mu, bu (majee. 
tt) ~·e mU!l.amahakll.r davranarak 
ktnd1 tne on rtın tı&P1 41 cezaaı '"·erp 
mı,. 

- Kızınızın yaptıgı çok fena bir şey. 
Namusunu lekeledi. Fakat onu affetme. 
niz lclz.rm ne yaparsınız? 

Jeanne çok senedcnberl E~senach aile
sinin yal\Jnda çalışıyordu. Kırk yaş.. 
larında dolgun ve renkli yüzlü küçük 
siyah canlı gözleri olan bir kadındı. Saç. 
ları henüz aj:armaja başlıyordu. Sade ve 
sakin ruhlu bütün ömrilnce hizmetçilik 
etmiş bir insandı. Mesleğinden ga.yrl hiç 
bir şeyin farkında değildi. Yazması ve 
okuması kıt idi. Ütü yapmak. iş gör
mek. biraz dikiş dikmekle ömrünü ı:e

çirirdi. Yanlarında çalışlılt efendilerinin 
hayatile yakından alakadar olurdu. On. 
Jarın borçları olursa alacaklıları atlatır. 

Aşk ve •evda mektuplarını getirir, götü
rürdü. Eler bir ailede bakılacak bir bas
ta, az sevilen bir çocuk, kocası tarafın

dan ihmal edilen bir kadın varsa Jearu.e 
bunlarla meşgul olmak ve onları teselli 
etmekten zevk alırdı. 

söylenmediğı halde anlar ve fark.ederdt. 
Gladys de Jeartne'dan MarleTherese'in 
&<>beliğin! sak!ıyamamıştı. F8'kat Jean.. 
n'ın hiç kimseye bir şey söylemlyecealne 
ve bu ayıp dolumdan kendisi kadar 
utanacağını bilirdi. Bu hali herkesten 
saklamak için Jeanne öteki uşak ve hiz
metçilerin savulma.sını istemiş ve biltUn 
iş yükünü üzerine almı$h· Bu suretle 
<'vln içinde kendinden baa:ka kimse yok. 
tu. 

düşünüyordu: 

- Bir gün elbette şu harp bilecek, 
her taraf yine ıen ve sevimli bir hal 
alacık. İnsan her şeyin ylne eskisi &ibi 
olacağını dilşünürse teselli buluyor. Y•l
nız eskisi gibi yerine gelmiyecek ohln 
ııençllktır. Bir gUn olup da lhtiyarlıya
cağımı düşUn üyorum da bu fikre bir 
türlü alışamıyorum. Ölilm beni korkut
muyor. Çünkü ölüm gelince zaten genç. 
llJ:im eld<>n gitmiş olacak. O zaman da 
yaşamilnın mA.nası kaJme.z ki.. 

Her taraf sessizdi. Ocaki& yanan o
dunların alevi odayı aydınlatıyordu. A. 
caba Marle Therese ne yapıyor, diye 
düşündü; 

- Acınacak halde zavallı çOcukl Fa. 
kat hayatta acıdan baıka. ne var? Bir 
gün gelecek ki bu çektiklerini unutL 
caktır. Elbette o da sevilecek ve mesut 
olacak. Acaba benden çok mesut olur 
mu? 

Gladys ocağın ka.r~ısına oturmuş, 

durmadan cııara içiyordu. 

SERÇE 

• 

Efendller;nln başına gelen saadet ve 
fellketleri Adeta aezer, kendlsine bir ıey 

Dalma Gladys'i teselli için: 
- ltferak etmeyiniz. Kimse bu işin 

!arkında değU, diyordu. 
O akşam da J eanne yine bir t•ra!tan 

ortalığı topluyor, bir taraftan da yan 
gözle Gladys'e bakıyordu. ':Jladys'ln o 
gece çok içi sıkılıyordu. Etlenmek, gez. 
mek, lçmek ve dans etmek istiyordu. 
Halbuki muharebe olduğu için Nice 
şehri de Fransanın her tarafı gibi nese
~z ve S<'ssizdJ. Evler bo§almış, herkes 
başka taraflara 1l\Jnl1ti. Gl&dys kendi 
kendine eski ıunıerl hatırhyar&.k şöyle 

Sevgilisi Rlchard'ı düıündü: 
- O da ölümden korkmazdı. Fakat 

ölümden beter olan fıka.rahk, hastalık 

ve düşkilnlülle tahammülü yoktu. Ben 
de onun gibiyim. Hayat yaşanmağa de. 
'erse yaşanmalıdır, yoksa boş boşuna 
ömür sürmenin ne zevki var? Beni her
kes beğendikçe, güzel ve genç buldukça 
zevklenlrim, ypksa boya.nmış ihtiyar bir 
koca karı ola.rak ortalarda dolaşacaksam 
ölmeyi tercih ederim. Peşimden koşan 

er keklerin a.rtık yüz ilme b•kmadıjtını 

Arasıra ürperiyor ve genlı ve bol el
bisesinin kollarını kavuısturuyor, ısın
ma&a çalışıyordu. 

- Eskiden hiç üşümezdim. Şimdi 
biraz cam açık kaldı mı iliklerime kadar 
soa:uk iısliyor. 

Hiç uykusu yoktu. Kalbi ajiır ağır 
göğsü içinde çarpıyordu. Eski günleri, 
el:leneell baloları ve gilzel geceleri ha
tırladı. Etrafını alan erkeklerin gözle_ 
rYtde a.rzu ve işUha uyandırmayı ne 
kadar severdL 

(Arkası var) 

Bugünkü Girit 
te orlye'de fransızca olarak çı

iii;JJ kan bir gazete Glrid hakkın
da fU maJCımatı ,·eriyor: 

Alman b&J:kumandanlığı 2 hazi
randa, Girld muhareb~lnln &ona 
erdJflnl lı&ber vermı,tı. 

Hakikatte, o tarihte Glrld mııha
nbesl ancak Almanla.rla kahraman 
Yunan adasından tam umanmda 
ayrılmış; olan nıllttenk kuvvetlerin 
büyük kısmı için sona ermı,u. 

llalbukl bu muharebe, ttı.hllye ce~ 
rntlerlne utaşamıyan bir avuç Yu· 
nan askeri için nihayet bulmaktan 
uzaktı. 

BJrfncller kadar azimli yeni un
ıurların UUhaklle sayısı ya,... ya. 
,. ... , kabaran bu btr avuo uker1 bu
gün, adaıun kayahklarmda. ve ,.ar· 
matarın.da dövil'8 dovam etmekte· 
dJr. • 

Bu çetelerin reisi, &'eıtM Dünya 

harbinin emeklllerJnden Ymıaa ce-
nerall AfanoU Alandakas'tır Gene· 

raı Mandakaa tahtlllnl Fr&111a Harp 
okulwıda yapmıttır. 

General Mlhall&vlç rlbı Oenor&l 
l\tandaka!I da çetelerinl mehare.tl& 
haıırlamı,tır. GeneraHn kırıtmaz 

bir Ce8&ret ve azım eahlbl elan 
adan1ları, Jjfmdl Nazilerin rehine 
usuUinU tatbik etmektedirler. Al
man Jda.mJam:na. m.ls:llleme olmak 
üzere Glrld çeteclleri Alman subay
larını yakaltyarak, uwn ve çetrefil 
patikalar '\·asıtaslle sıfmd.Jkları t&o 
pe.lere götürmektedirler. 

General l\landaku biiylec:e 20.000 

Alman \'e 10.000 Jtalyandan müte· 

şekkll bir ~lihver garnlıonuna. kafa 

tutmaktadır. 

Bir kaç hafta ev"'ct, bo pro.lt.o· 

nnn Alma.o kumand&nı, Yunanlıla-

rın idamı de\'am edecek olursa Al

man suba.ylarıntn ba.,ı.rınm çuval· 

lar ir:lnde kendisine Jade edlleceğlnl 

blldJren bir ihtarname almıştır. 

ihtarname tesirini ca&termJ.ştir ... 
Alman kuma.ndanlığı, aubay ve er· 
lerlnln mukadcleratı hakkında fazla. 
endişe du)·duğu iç.in detıı, fakat 
bizzat kendisini General &fanda.
ka...,·1n darhelcrlnf" maru-ı hiı§ettlil 
için daha ureall'\l1> d&vran.maktadır. 

Alman sube.yla.rın h.JAS.Jyatı (lt.aJ-

yaııI•rdan baboetmlyellm) mllllıJ,. 

tir. Bu hissiyat, görilnmlyen blr 
dütmanl& mücadele eden bir klmse-
nln utradıJı üzüntü ,.e kMkuya. kı· 
yae edilebilir. Zira. Glrld çetecileri 
rerçekten görünmemekte ve rast· 
geldikleri yerde vurmaktadırlar.» 

Jllç-blr ,ey llfa.'\·e etmeden ıırf 

ha\ adl, olarak naklcttıA;.lm bu tıa· 

tırlar eğer taınamile doj"ru ise 01-
rld tepelerinde de Karadaf'a. e., bir 
muka.'\emcı yuvWlı kuru.ima, d&-
mektlr. 

ll:ÖR XADI 

TAKVİM 
22 EYLÜL 942 

SAL! 
AY z - GÜN 265 - Hızır 140 
RUMİ 1358 - EYLÜL 9 
HİCRi 1361 - RAMAZAN 11 
V \1 ... , ZEV ALI EZA.· i 
GÜNEŞ 6,47 11,391 
ÖGLE 13,07 5,59 
İKİNDİ 16,33 9.26 
AKŞAM 19.08 12,00 
YATSI 20,41 1.31 
iMSAK 6.07 9.59 

Faydalı ~ilgil:r 
11..R' ı' geliyor. Tabii haztrlık IA.• 

~ zım. Sobaları kurarken dlk· 

kat edilecek noktalar \:ardır. Bunlar 

kaldırılırken temizlenmemişse şimdi 

tem.fzJemelidlr. Kömür sobalarının 

madeni kısımları iapJrto ne slllnme .. 

UdJr, yanarken ate,ın g6rilnmeel için 

caın yerine konulan cmlka• dan plıik .. 

lar s.ıcakhfı:n \'e kHUerln tesirinden 

lekelenml,ttr, onla.rın da. yenJ• gtbl 

parlak olması lfln amonyaklı bezle 

sUinmelerl lii.zımdır. Soba ema,ye de

.fil de demirse Uzerı clliilanmahdır. 

* iYi BiR DIŞ TOZU 

nı,ıerl beyazlatan, dlş etlerini ku,· 

vetlendlren, ,.e ağıu serlnllk veren 

bu dl' tozu on gram manyezi, beş 

gram kömür t-0zu, on gram nane ru ... 

hile iyice ka.rı.ştırılarak hallcdUn1eU 

ve bir kapalı kutu i('lne koyarak l'Ün· 

de ikt defa 118.bah ,..e- gece yata.rken 

di1 fırçasını batırarak dJşlerJ uvmaJı. 
EV KADINI 
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m:raJ]ljX·l:ım;tliJl;rzı=ııttlfD 
Askeri durum ilkokul öğretmenleri 

·ry~Süii\1 ~@~ ~i!;,\S~ Jç~~=-": 
· şayia tan l 1200 lira için bir takım ~ffi~~~~:;eM. ~·· { Yazan: ) 

1 bııaa BORAN f 1 

Kışa kadar /ffmanlar 

ne yapabilirler? 

Kıdem zamları ve 
mesken bedelleri 

~ lzfm memlekcUn iklim şart
~ !arına göre kışın gelmesine 

daha iki ay var. Fakat. Rw;yada 
kış daha erken baıılar. Bunu en 
fazla bır ay olarak knbul edebllt
rlz. 

Öğretmenlerin alacakları 
yakında ödenecek J , • .::~~;.::.., 1 

Ankara, 21 (Radyo Gazetcsl)
Geçc .... hafla Almanya llc Rusya a.. 
rıısında mUnCcril bir sulh yapıla. 

Galatasaraylılar için 
ner~sinden dönülse 

zararın 

kardır 
Bu bir ay zarfında Almanlar da. 

ha neler yapabilirler? Ş1mdlyc ka. 
dar çok şeyler yazıldı, mnna.ka~ası 
ııaılt da d . vam edip duruyor Biz de 
bu münasebetle diişündüklerim!zl 
yazdık. Fakat Stallngrad muhare
besi uzadıkça, ortaya yeni ycnı ıh. 
tlmaller sürüHl:ror. Bu sefer bütün 
ihtimalleri hula.sa edip bir netice
ye bağlamay1 münasip gördQk: 

ı - Anglo Sakı;onlaf"a göre, AL 
manlar Stallngraddan sonra biltiln 
kuvvetlerlle birlikte Mısır ve ingll. 
tere Uzerfne yfikleneccklermlş? 

.Ankara, 21 (Vatan) - Ilk okul ı him maddelerinden. biri de kıdemli 
öğretmenlf"rinc kıdem zammı ve mes- öğretmenlerin mağdurlyeUerlnl önJe. 
ken bedellerinden senelerdenberl bl· mektlr. Diğer taraftan bundan sonra 
rıkmlş olan alacaklarının kendilerine öğretmenlere mesken zammı verllme
ödenmesı hakkında Maarif Vekilliğin- mesi de karar altına alınmıştır. Fakat 
ce hazırla.nan proje son ş~kllni ala- buna mukabil kendılerine birer yuva 
rak BUyUk Millet Meclisine sevkedil- temin edilecektir. :Maarif vekilliği bu 
mişUr. ıtemen bUtUn !lk okul öğret- maksatla bir yapı l<ooperatifi teşki

menlerlnı yakından a!Akadar eden bu ııne karar \"ermiştir. Oğretmenler 

proje terfi ettikleri halde zamlarını maaşlarından her ay kesilecek cUzi 
bir türlü alamıyan öğ"retmenlerin geç- bit' para ile bu kooperaUfe Aza ola· 
mlştekl matluplanna kavuşmaların-
dan başka bundan sonra aynı gecik· caklardır. Böylece ylrml senede H 
mc-ğe lmkAn vcrdirmlyecek hUkUm· bin öğretmen birer ev sahibi olacak· 
leri ihtiva etmektedir. Projenin mU· Jardır. 

Galatasaraylıların stad hissesin. besidir. Biz ,ımdl mcseley:I, Gala. 
cagı hakkında bir şayia intişar et. den doian ıhtilat yü:ıiındcn llgtcn tasaray cephesinden ~öyle bir tahl.H 
mlı;tt. Bizim aSulh cephanesi» dl. 

çckllmcle?ri gıinün mcvzuunu teşkil edelim: 
ye. vasıflandırdığımız bu haber te. ediyor. Üç beş kili! b lr araya • ge. ı-·cr.crbahçe Ve Besıktaşldarın 
eyyüt etmedi. lince hep bu meı::cle konuşuluyor. her ne suretle olursa olsun, delil 

Şimdi de yeni bir sulh haberin. sarı 'kırmızılıların ltgten çekil- yüzde kırk stad hissesi namı al. 
den bahsedilmcktedır. Finlandanın 

mclcri h}ç şüphe yc.k ki lj&ınpiyo, tında en küçük bir miktarı bile 
Vaııington se(irl .artık tehlikenin kal ı .aya alaka ve heyecan bikımın. prensip meselesi yaparak vcnniyc. 
maclı&ını, toprak bUtünlUğünc dö- dan tesir edecektir. Bır Galatasn. ccklcrl anlaşılıyor . .Ne bugiin için 
nülmlyeceğiı:e dair söz ve teminat 

ray - Fenerbahç<>. bir Bc~iktali - ve ne de ynrın b ir uzlaşma lmklir.ı 
aldığı takdirde Finlar..danın sulh Galatasaray karşılaşmasının merak yoktur. O halde demek oluyor ki . 
yapmakan çcklnmlycceğlnl söyle. lılar üzerinde do'uracagı heyecan 111. Galatasarayın kararınd3 ısrar 
mi~~rg. ünkü durumda Finlandanı.nı dbcLte büyükhir. Bu inkfır edıl-ı veya zararın nercs nd<'n dönülse 

mez b ir hakikattir. kardır kabll!ndcn bir hükman rnağ. Bizce en zayıf ihtimal budur. Al. 
manların böyle bir hataya düşme. 
Jc-rl, Rusların ekmeğine yağ sürer. 
Rus ordusu ve askerl kudret.1. yaL 
n1z ört~ kıtalarile karşı durula. 
cak kadar zayıflamış ve muharebe 
kabil!Yf!\tnt kaybetwş değ!ldlr. 
Böyle bir hareket, Rusyamn 2-3 
haftada yıkılacağını tahmin etmek 
kadar büyük ve ağır bir hata olur. 

Ceza dediğin Pearl Harbour 
kendi başına sulhc girişip glrlşmi. Dün hartalık şpor mccmuolarm. lCıblyetlc dönmesine kalıyor. 
yeccği beli.! değildir. B~nun Vaşing: dan blrlskde bir yazı gözüme ıli~ · Evveliı şunu kaydedelim ki, Ga. 
t~nd~~ı. F•rlanda se(lrl~ln. 1hust~~ı 1 

tı. Bu yazının içine futbol hakem. latasar:ı)'lılar bu kararlarında ısrar 
hır fıkr~ olduğuna da lht ma ver • lcrinden ve son zamanlarda Sarı 1 edecek olurlarsa y:ılnız bugün için 

böyle olmalı baskmı 
mcktcdır. Kırmızılılar ;;ırasına memuren ld:ı- dc.ğ il, Ilc'rlsl için de çok müşkül 

Japonya Hindista r<'c.-1 olarak kİı.rııaın Ahmet Ademin bir vaziyete dii;şeceklerdir. sır ta. 
bilşkaplaıı sıraıııc söz.lerl de karış. kımı bir kaç kişinin yanııa dlişiln. 

na mı sa 1dırac al~ mış... ccsine kurban etmek. bir senelik 

Bunu g~çeHm. 
2 - Stallngraddan sonra Alman. 

lra blitfiır kuvvetlerlle Batum üze. 
rlnc ylirüyeceklermlş? Karadeniz. 
de Alman hAkimlyetinl temliı için 
satumun alınması ve Rus donan
masının saf harici bırakı'lması lA
zımmıı? 

Köstencede bir muh
teki r teşhir kazığına 

bağlan dı 
Londra, 21 (A.A,) - Resmt AL 

man ajanaının bugün bildirdiğine 
göre, K&;tcncc iaşe murakabe bü. 
rosu direktörü. kara borsanın kon. 
trolilnc aykırı hareketten dolayı 
teşhir direğine bağlanmıştır. Elleri 
ve ayakları bağlı olarak umumi 
meydanda altı gUn teşhir edilen di. 
rektörün önOndcn büyuk kısmı ka. 
dm olmak üzere binlerce halk eeç. 
miıı ve 'uçlu Uc alay ederek yü. 
zilne tükürmüştür. 

Nafıa Vekili 
' Erzincan da 

J Jpon hücumunu 
Amerikalı la r nası l 

öğrenmişler 
Vaşington. 21 CA.A.) - Federal 

tahkikat bürosu t.arahndan hazır. 
!anarak şimdi Vaşington slnemaJa. 
rmda gösterilen bir fılm Japonla. 
rın Pearl Harbour hücumundan çok 
önce Birleşik Amerlkadakl nazı en. 
cusluk faaliyetine iştirak ettl~ln[ a. 
çığa koymaktadır. 

Filmde görüld(ı~u gibi, büyük 
naı.1 çetesinin azası 1941 haziranın. 

da federal büro ajanları tarafından 
yakalan-arak tevkif cdildlji zaman 
bu çetenin az~ından Japcn deniz 
subayı Tnkeo Ezlma Japonyaya kaç 
nırştır. Federal büronun ajanları, 

casusların. gizli toplantılarını bile 
{ilm<! almışlardır. Yine bu ajanlar 
çetenin Nevyorkta Longisland'da. 
ki merkezle.rinde bir telsiz verici 

(R~ı 1 tncldc) //// Ahmet Adem, başkaplıııı sıfali. f\lOr fııallyetlnl öldürm<:k mr.suli-
. le ve açık söyleme~ Hı.:ııı1 gelirse yetini bir idareci lı;ln omuzlarda 

defaa batııryatııriyle Hındiııla.ıı hıtva bh· pıırca da saUılılycti hududunu ııısımak o kadar kolay bir. şey rfc. 
km•Hllerııılıı mlktart arttırılmakta· k ·· ı diği sozlcrln Ne o'ur "lld'r. ÇUnkü bunun hesabını &O· 
dır. Bliyiik bombardımanlar esnasın· aşara. soy ~ , . • • • "' 
da Londrada bulunmuş olan yangına bize stad hıs:.esınden yuzde kırk racak bir kc.!:~re, Galatasaray kül. 
.kıırşı milli servis müfettiş ınu vln· ı vr•rsfnlcr. Yermrzlersc tYn?1amı. lesi vardır. 
ıerınden takriben so ı bura.ya gelmiş- '·acağız, maçlarş :rırak 1Ctmıye~~~ Sarı Kırmızılıların hasılat bakı. 
tir. Bunlar şimdi pasif nıfidafııa ve 'ı ğlz-. cllye bir :ara an ya varır ı:ı mından Fcnerbahçe ve Beşlktaşı 
yangına karşı mücadele işlerini tan- konusa~a~,· dıı;cr taraflıı;n Galatasa. ümit ettikleri glbi zarara sokamı. 
zlm etmekte. şehrin fabrikalarında ray klubu namına katı bir ifade 
ve binalarında personeli bu işler için kullanıyor. 
yetiştirmektedirler. Ahmet Ademin bu şekilde konu. 

şuşu bizi alakadar etmez. Bu sa. 
lahiyct kcndislnr ya verilmiştir. 

ve yahut ta bu salahiyeti kend ıll . 
~lııdeı istimal etm iştir. Bu doğru. 
dan doğruya Galatasarııy klübünü 

Şimal denizınde bir 
Al nan hiicumu 

Bcrlln, 21 (A.A.) - BuaUııkü 

Bcrlln gazeteleri Kutup denizinde 
büyük bir müttefik kafilesinden 
270 bın tonluk 38 ticarel gcmlı;ilc 
6 harp gemisinin batırıldığı hakkın. 
dakl hususi tebliğ hakkında ha. 
rarctli tefsırkr neşrclmcktedlr. 

alakadar eder. 
Biz. asıl mesele üz.erinde dura. 

ccığız: 

Sarı Kımıızılıların lig maçların. 
dan çckllmC$1 elbette ki arzu edilir 
bir şey değildır. Bu Işın harlci cep. 

Evet, sebep dolru. Fakat Al. 
manlar tekmil kuvvetlerini \Kara. 
deniz sahiline çckeb!Urler mi ve 
1 ay fclndc Batuma ulaşabilirler 
mı., Bu milmkün olur ama. Rus 
ordusu Stallngrad - Mo kova a. 
rıısında müdafaada kalırsa ve hiç 
yerinden kıpırdamazsa. Ha1bukl Ma 
reııal Tlınnçenko ve ~ncral Zukov 
armut toplamak niyetinde delil. 
Daha şimdiden Alman ordusunu 
Stıllngrad - Don orta yarısı -
VoroneJ haltında yaptıkları taar. 
ruzlarla angaje ve te!bit etmek yo. 
hmu tutmuelardır. Batum isilkame.. 
tine değil, hattA Grozny petrol bav. 
zasın& bile takviye kuvvetleri gön. 
drtn1t!kten "mcnehneğc çalınor. 
Rus ~umandanlrğmın tablyesl, 
Maresal Fon Bock ordularını bu. 
g!inkü va.zlyetile muharebeye de. 
vamıı mttbur etmektir. Almanlar 
şöyle veya böyle yapacak derken 
nu9ların da iyi kötü güçlükler cı
kıırarAklarını. Almanların da bu 
ı:iiı:liiklerf' veya tehditlere karşı 
pek tf' omu.z sllkc.mlyeccklerlnl he. 
saba katmalıdır. Bunu da geçelim: 

Erzincan, 21 (A.A.) - ıg/9/tk2 pc-6tası da tesis etmişlerdi. Casus. 
cuma giirrli tnınt~ \lehrimlze gelen laran tevkifine Hamburgdan verı. 

Nafıa Vekilimiz: General AU Fuat' len ve Almanyaya gizli malumat 
Cebcsoy gazhane ve asri mezarlıkla vo:-ilmcsım istiJI' n bir telsiz tel-

grafın zapu se~p olmuştur. 

Stalingrat' c{a 

Tarihin kaydetmediği kanlı 

çarpışmalar o ~ uyor 

yacaklarr pazar günü yapılan Fe. 

ncrbahçc - Bcslkf~~ arasındaki 

husu~! maçla da tezahür etmiştir. 

Demek oluyor ki, bu vaziyet dahi. 
lınde yine c.n b{iyük zararı göre
cek olıın Galatasaray klübOmUzdür. 
Fcncrbahçe ve Beşiktaş klüplerl, 
bir mC'cburlyet lıissrtmcdiklcri hlr 
atad hiMeSlnl, istenen bu şerefiycyi 
vcrmlycbtllrler. Belki de verseler 
kongrelerine kar§ı mcsul bile olur. 
hır. Fnkat Sarı Kırmızılılar klüp. 
lcrlnln bir senelik spor faaliyetle. 
rini ne kadar bir para lçln öldürü. 
yorlar, biliyor musunuz? 

İşle. asıl mesele buradadır. Ge
çen sene.ki Jlg maçları hasılatı ü
zerinde bir hesap, ve geçen sene 
alrr.an miktarı gözönllnde tutarak 
bir miktar ~oylersek okuyucular 
da şaşacaklardır. Yüzde kırk ver. 
mek hususundaki talepleri kabul 

Yenlşehlrde yapılmış ve yapılmakta 

Hindistan.da 
edllse bile alabilecekleri para an. 

cak bin ile bin ilk yüz lira arasın. 

olan bUtUn inşaatı vwırt deresinin 

wlahı işlerile kunıtma kanallarını ve 

araziye zarar veren diğer dereleri 
gezerek tetkiklerde bulunmuş ve lcııp 
edenlere önemıı dlrelttıfler vermi~ir. P.: r filerin işti rô ~d 'e bir 

yapı lacak 

(811'1 1 lndd~) «» ı makta ve her ev mildafaa olunmak- dadır. 

:t - Shıllngraddan sonra Alman. 
l:ır Bak\ıva vıırmak mc.ksadUe Groz 
r•· "CPh;slnl takviye edeceklermiş? 

Cantm. bunu zalen yapıyorla.r; 
hem de zırhlı kıtalar göndermek 
sur.rtlle. fakat Rusların Kafkasya. 
dakl kuvvetlc..rin biiyilk kısmını 
bu cephede topladılar '\; e Ka.fkas. 

Şereflerine beledıye tarafından Hal
kevtnde verilen zlyafeUeroo vali ve 
villyetlmlzdc bulunan mebuslarımız, 
a.1kerl, mtllkt memurlar ve ml1htndlı;:
ler hazır bulunmuşlardır. Ziyafette ha 
zır bulunan Erzlneşnlılar ve diğer mi
safirlerle hasblhalde bulunan vekili· 
mlz, Erzincanda görollğU samimlllk 
ve güzel kabU1den, hfikümel Uc halk 

yadan seferber etUklcrl ta!c kuv. arasında gördO~U blrHkttn ve bir 
vetlerlc de. takviye ettiler. Bunun cllc çall.imakt.a. olduğunu tıesbitten 
!(in Rus mukavemetini. bir aydan duyduğu memnuniyeti belirtmiş ve 
fazla zamandanbcrl kıramadılar. müşterek mesainin kıymetli verimle
Tabii muvasala Ye ikmal yolu çok rinin örnek olmağa değerli bulundu· 
uzadığı lı;:ln muharebe fasılaları u. ğunu aöytemlşlerd!r. 
7.ıın süriiyor. Ruslar da bu zaman. Vekil, 20/ 9/ 9t2 sabahı trenle şeh· 
dan istifade ederek yenıden kuv- rlmizdcn ayrılmıştır. 
vctlcniyorlar. 

4 - Stalingraddan sonra Alman. 
lar bi.itiln kuvvetile Moskova ve 
Rus merkez ordularına taarruz e. 
deceklcrmlş? 

Bu ihtimal kuvvdll ama, icra 

-
Memurlara manifa 
tura eşyası tevzi 

edilecek 
tarzı tür1Q türlü tasavvur ediliyor. (Başı ı indde) ..._ 
Almanların bu maksatla Moskova. mek ve kAr aranmadan kendilerine 

..ıror.cj hattında tekrar bir taarruz 
ucuz mal temin etmek maksadlle grupmariı yapacaklarını tahmin et. 

rnek bizce yani!$· Böyle bir düşün.. diln Omer Abid hanında lthaJAt ve 
ee, bizce Nasrctlln Hoca gibi sol ihracat birliklerinde feVkatlde bir 
kula,ını scfğ ~il enseden dolaştır. toplantı yapılmış ve tevı.latta yapıl· 
ll'l•k suretlle ~astcrmeğe benzer. ması ııı.zım gelen yenl prensiplerin 

Bir muharebe vaziyeti düşünü. esasları tesblt edilmiştir. 
!ürken zaman, mekiın ve kuvvet 

Birliklerce alınan bu karara göre 
ırıefhumları iki taraf için ~e hlss~- bundan bö le hariçten ithal edilecek 
Yll.ta kapılmadan ölçülmelidir. Yı.. y urlara. ,.eril 
n . 1 bi manifatura eşyası mem • 
e trkrar cd lım: Alman arın r 1 k 

11 
Y 

1 
, 1 11 Pazarlarına 

a f d k · ti kl 1 me zere er ı .. a ar 
Y zar ın a yapma ıs yece er 1 • 11 k Y il Mal!1l Pazarları da 

hareketler, . büyük kuvvet kaydır- 1 ~~~l:re l~tı :r sahibi ~emurlara da-
rnelarına lüzum kalmadan icra e- Y ç 

tilleccktır. Stalingrad dCışse de Al. fl~=!~~~ ekli daire daire olacak 
rna.nlar o mıntakada barı ma.k için "'6 ş 
Voı hlll b 1 1 ve her memur alAkalı b. ulunduğu dal· ga garp sa oyunca ş ma e . 
biraz daha ilerlemek, Rusları Don renin glintlnde. Yeril :Mallar Pazarın· 
orta k d k' t dan kum34, gömleklik, perdelik, bil!· 

m('erası şar ın an uza •aş ır. 
nuk 1 1 _._ 11 8 .. 1 bl rna. patiska, Amerikan bezi vesaire 

mecbur yet n.n:r er. oy e r alabllcccktlr. 
hareket muvaffak olduğu takdirde 

Tevzıatta manlfa.tura efYUtnın 

memurlara ta.ksllle dahi verllmea! 
dllfllnUlmekt'!dir. Bu buaust.akl ka
rar vekf\let(I yazılacak. kabul otundu
tu takdirde ısnnmUzdekl &11nlerde 

Rus merkez ordularını ve Mosko. 
vayı CC'nuptan kavramak içln de 
lı-rcte bir hazırlık vaziyeti olabilir. 

Stalingrad<lakl Alman ordusunun 
"-.ılga ~arp sahili boyunca şimale 
d tıı.tbikatına geçilecektir. 
önnıeıı! de büyük bir kaydrnnayı 

ıcap ettirmez. 

Bu hareketi tamamlamak üzere 
Alrnanlıırın Varoncj - Kuyblşef 
demlryolu istikametinde de taar
ruza geçmeleri muh~eldir. 

Stalingraddan sonra Almanların 
A.saıı Volgayı geçmek ve daha r. 
ıca Yiirümck icfcbbilsünde buluna-

caklarına gelince, bu bizce çok teh. 
ilkeli ve hcdefslz bir harekettir. 
Bundan sonra Ah:nanlum glrl~cek. 
lerl hareketlere kışiamak endişesi. 
nJn de çok tesir edecejlnl ve bu 
endişede haklı olduklarını unut. 
mamak lAzımdır. 

Almanlar Jüz arazid-cn tank VP tecfır. Koskoca Galatasaray takımının 
p'yaıiP ile Volgayıı varmak tcşcb- ! Bcrlın. 21 (A.A.) - Tebliğ : Azımı 1200 Jiralık bir &erefiyc için 
büslerl akim kalmıştır. Stallngrad Terek ccphesiı;dc Alman kıtaları bir sene muattal bir vaziyette brra-

Rlluimet idaresinin muharebesi bitmek şöyle dursun, 
1 d!işmanın müstahkem tertibatında kılmaşı affcdılir bir hareket deJll. 

ancnk simdi başlamış buluruyor yeni gedikler açmıslardır. dir. 
llJatw ... e bırala .... ı Berlın. 21 (A.A.) - 21 Eylü1dc Stalıngrad kcslmlnd~ Almanlar. Ne yazık ki, Galatasaraylılar kcn 

mabte•el Terek üzerindeki Terek ve Vladl. yeni mevziler zaptctmişlerdlr. Al. dileı;,lnl içinden çıkılmaz bir vazı. 
. mirovc:kl şchlrlerl dü5manın inatla ı man hava kuvvetleri düşman mcv. yete sokmuşlardır. Efkarı umumi. 

b KaJto~At~t· 
21 

(A.Ad.> -B 
0
1UUn yıapdtlıgı muka~emetine rağmen hücumla 1 zllerlni "'e muvasala hatlarını şld. yeye karıı katı bir ifade ile Beşik. 

ır p_,, ı eanıuıın a r eh n an I · i 
A 1 ti diki k bl 1 zaı,tedllmlştlr 1 detle bombardıman ederek mUh m taş ve Fenerbahçe maçlarını oy. 

h ssoct a on. flkml k" çıı maza rt.ın ·ı Moskova tı• (A.A.) - Sovyet hnsarlar hus91e getirmişlerdir. Bir na.mıyacakların1 flltn ettlkt.c.n ve bir aye verme m n.n armJ araş r- • 
k llz Hlndi •.. bUt(' t kıtaları Stalıngradda bir kaç soka. çek bataryalar susturulmus ve mafhibiyeU de kaydetUktcn sonrtL ma ere s .... nın ııı anın- . 

tll 1 . . u· ki -1 b. k ~ı geri almullar ve Alına;nları bazı Sovyellerın mUhim kıta topluluk- donıneleri ere çok ıüç Olacaktır. 
nuş par er nın ış ra y e ır nn· ıt ~ • 

! kted ·ı · t · ... bi kesimlerden çıkarmışlardır. Ilk tarı dağıtılmıştır. Maamafih Galatasaray idarecileri. erans a ı mesını avıııye .,..en r 
:ıc t· k b 1 tm" t' defa olarak hava kayıpları ne Al. Düşman Vorone}c karşı taarruz. 

arar sure ı 8 u. e ış ır. •· . larrnr yenllcml" iı;e de a"'ır tank 
Ru karar suretınde bilhassa, harp mıı·nlar"ı,kı, ne de Sov)ctlcı~nki, " t. .. 

. . . . 1 ve malzeme kayıpları ile ıerl puı-
gayretı ıçın !Azım olan iyi niyet \"e zikrcdılmcmlştir. 12 snat evvel ncş. k·• tül .. t- · 

• • v • • , ur muş ur. 
emnıyet ha\:asının. ihtiyat ve tenkil redılt•n resmi tebllgdc şımalı gar. 0 1,1 b kisi d id 
Wbirleri de ihmal edilmemek ,ar· . . v re n cenu u şar n e az ş. -
. . bı varoşlarır.d:ı bir kaç sokagın deUI Sovyet taarruzları geri püs. 

öyle ıanntdiyoruz ki, efkArı umu
mlyeyl de dfiıilnmlyerek bu işten 
dönecekler ve bize öyle ıellyor ki, 
bu hafta ezeli rakipleri Fenerbahç~ 
karşısında oyrnıyacaklardır. 

Kem•I ONAN tıyle, uzlaştırıcı bir aiyuet takibi su- geri alındığı kaydedilmektedir. An kürt[i)mUştUr. Ccphodn U)mal ke. 
reUyle yar11tılmasının llzım geldiği laşıldığma göre Sovyetlcr burada 1 siminde Almanların mevzii bir ta. - --------R- U_S __ _ 
kaydedilmektedir. Karar suretinde bir çak zırhlı ve plyade alayltm arruzu düşmanın müstahkem mev. Bulgar 
h!1kiımet işlerinin ldarul HlnUUere tahşlt elmiş bulunmakta idiler. Bun zllcrlndcn bir kaçının ele geçiril. mu·· na sebatı 
bırakıldıfl takdirde •lmdikl vaziye-1 dan evvel cepheden alınanı telgraf. mesl ile sona. e'!'mlştir. 
tin ıslahına yardım edilmiş olacağı larda da tank taburlurlle zabit nam Stckholm, 21 (A.A.) - 150 a. (Ba'ı ı llldde) + 
ilave olunmaktadır. zedl taburlarının stallngradın ce. fır tankla desteklen~ Sovyet kı. 
Ut siyasi mabklUn 1erbest bıralnltlı nubu.nda Sovyet haUarına glrmcğe taları Stalingrad şimal ve cenup 

Bombay, 21 (A.A.) - Bugün alı- muvaffıı.k olan mühim Alman zırh. mahallelerini kısmen geri almışlar. 
nan yeni haberlere göre, iki polis tı kollarını geri püskürttUkleri bll. dır. Batıda Rm· hatları mukavemet 
memurunun nezareti altında bulunan dirilmekte idi. etmektedir. Cenup batıda Alman. 
Hintll Uç siyası mahkOnı birleşik vi· Gece yarısı neşredilen tebliğde lar pek az Herlemişh•r ve bu da dl. 
llyeUerden Şahabad bölgesinde Na-

1 
Sovyet harp gemllerlnln bir düş. fer kesimlerdeki Rus hatlarının ı5_ 

vanagar yakınında Asiler tarafından man destroyerini batırdıklari haber !ah edilmesile karştlanmıştrr. Al. 
aeı·best bıralnlmıftır. Mlldahalf"ye j verilmekte idi. Bu gemln:ln bir Ru. manlar Von Bock Hlmenlerinln a. 
mecbur .kalan askeri de\Tiye çeteba.t- men desi royeri olduğu sanılmak. ğır kayıplarını doldurmak lcln u. 
larını tutmak için cebir kullanma~a tadır. Çünkü Karadenizde Rumen cakl~rla takviye kıtaları göndermiş 
mecbur kalmıştır. desb"oyeri bılhınduftu malüm ise lerdır. Stalingrad1n bütün sivil hal. 

Londradaki 
de Alman ve İtalyan dcstroycrlf'rl. kı müdafaaya iştirak etmektedir. 
nin bu denizde bulundukları bilin- Kadınlar evlerin damlıı.rına çıkarı. 
memektedlr. lan mitralyözleri kullanmaktadır. 

t • J • • Voronej bölgesinde pek büyük Yine mermi yağmuru altmda ilk gaze ecı erımız bir şiddetle üç gün devam r.dcn bir hatlara ktdar mühimmat t&§ıyanlar 
(Baı}ı 1 incide) = muharebe neticesinde Krzılordu ıo da kadın ardır. 

yet hava hücumu üzerine Sofya ı. 
le Moskcwa arasındaki münasebet. 
lerln birdenbire vahlmleştlğlni gös. 
teren belirtiler başgöstermiştlr. Var 
nadaki Rus konsoloslutunun kapa. 
tılması. )ton!Olosluk memurları ta. 
rabndan yapılan askeri e~wıluk ha 
reketlerlnin neticesidir. Macar ga. 
zetclerlne bakılırsa, konsolosluk bl
nalarıoda yapı'lan araotırmalarda, 
Karadenizdekl Bulgar skeri tahkim 
lertnt.ı. planları bulunmuştur. Var. 
nadaki Sovyet k~losu ile konso • 
losluk memurlarının yakında Tür
kiye,. harek<'t cd~eklert bilcl!rll. 
mektedir. 

Amerikan ordusa 10 
milyona çıkacak 

ba~vekil muavini Mlkolajozyk, bin Alman öldi.irmns ve ,düşmanın Kafkasyada Terek nehri iistünde. 
hariciye nazın Kont Rıı.czynskl, şiddetli mukabl! taarruzlarını geri ki köprü basında Almanlar üç h•f
Türkiye bUyilk elçisi Rauf Orbay. püskürtmüştür. todanberl durdurulmus bulunmak- Vaşington, 21 (A.A.) _ Birleşik 
hariciye ve istihbarat nezaretle- Mod:ova, 21 (A.A.) _ Kızıl Yıl. tadır. Altı zırhlı Alman tümenı A. Amerika ordusunun asker seçme 
rinln bir çok yüksek memurları dız Gazetesi yazıyor: deta biçilmiştir. Bu mağl(ıbiyet rı<ı. servisi direktörü General Hershey 
bu ziyafette hazır bulunmutlar- Almanlar mevzilerimizde bir çı. zllerin ~imdiye kadar uğradıkları en ceç 1943 senesi nihayetinde oo 
dır. kıntı husule getirmek maksadlle yenilgilerin en acısH'lır. Almanl11.r milyon Amedikaltnın sl&h altına 

istihbarat nazırı Prof. Strons- arka arkaya taarruz etmektedirler. Terek vadlslnt' ölüm vedlsl ismini alınmış olacatını söylemiş ve de. 
ki ile Hüseyin Cahid Yalçın bir- Karşı karşıya bulunan· kuvvetler! \'f'rmi5lerdir. mlşUr ki: 
birlerinin ~refine kadehlerınt kal- ancak 30 - 40 metrelik bir saha Londra, 21 (Jhdyo - 19.~) - ~ta-ı Aile geçir.direnler de dahil olmak 
dırmışlardır. Ziyafet .ınmimt bir ı ayırmaktadır. Sık sık göğus göğü. lingrnd'da htltll ı kadır. ve çocuklar üzere bütün bekfırlar bu sonbahar. 
hava içinde devam etmiştir. Türk se muharebeler olmaktadır. Sta- ~ehlrden çıkarılmıştır. Şchirıfe yalnı~ dıı. askere ça~ırrlacaklardır. İlk ve 
gazeucilerl Polonya kuvveUerl· j lingradın şimali garb1 kısmıır.da Al. doktorlar ve ha5tabakıcılar bırakı!- sonkAnun aylarrnda ise çocukları 
nln harbe g-lttıkçe bUyUk bir öl- • manlar gcdlil genişletmek için b{i. mıştır Eli .sllAh tutan herkes orduya olmıyan evliler davet edlli:cekUr. 
çilde iştirak ettiklerini öğren· i tün gayreUerlnt sarfetmektedirlf'r. J alınmış \"eya şehrin müdafaası için Bu senenin sor.unda ordu mevcu
mlşlerdir. - ruııarebe sokaktan &0kağa yapıl. 1 aUA.hlandırılmı~tır. du dört buçuk milyonu bulacaktır. 

,;"esinde Japon han faııllyetlnln fa:r.
Jalaştığı, burada hudut bo~ unca ,Jn · 
pon lıa\ a ku\' etlerinin arttırılnı:ı

sile hlrJikte önemi! endüstri merket.-
lert ilstunde keşif uçuşlarının bıı~· 
!adılı blllHrllmektedlr. 

nu ha~kctkr, Japonyanın H in
di tana saldırmak üzere olduğun:ı 

bir işaret sayılabilir mi~ Japoıılıı· 

rın. imkan olan her yerde müttt'· 
flklcrl 'urmak i Uyeceklerl şuphr
ılzdlr. Hu uııllc ki son hattalnrıt·• 
Çlnde \e cenubu garbi Paslfikte u,::. 
rndıkları nı: 'eya ç,ok ehemnılyetli 
mm aHııkl,l et sizlikleri telafiye ra-
1ı,111aları tahlidlr. 
Japon~ ıı lıılaya'yı, 8irman~ a·~ ı 

H ı•a,,tfiktf'kl çok ıfe~erlJ fiqcri '"" 
topraklan t'h~ geeirmı, olmakla h"· 
raher, Jlindlstanı eli' gcı;iremcml'! 

olma .. ıııı hiiyilk bir tP.hllke saymak
ta haklıdır. Zira Jlindio;tan da A\U!· 
tralya ı:lbl, mlitteflklerin uıak 'r 
Ja yakın bir gclocekte yapman 
taıuırladıkları taarruzlara birer lıa
rek~t. noktası \t'ya birer sıçranıa 
tnhtıN teşkil f'deblllr. Rundan ba,. 
ka meşhur Blnnsn~a yolu keslldil;. 
t"n onrB mDtteflklerln Hlndl"hn
dan hau yollylc Çine yardım etlik
Jerl \C bu ,ardımı her giin arttır· 
ılıkları mnhakknktH. :o;onnı .Jap'ln· 
tar, Ckneral 1\ awcl ı:-ilıl itf"ğerli \C 

f'nf'rjlk hlr Jrnnıanıtanın Hlndist"n· 
ılR kıl\ \Ctll h!r nrlhı hazırlnc1ı~ını 

ı;:-lizllı:>n u1.nk tutamazlar 'r. gün gM;
tlk~·e hurndakl ko\'vetJerln .Jaııon 

harıı ıııanları ~in hil~11k lılr tehlik 
nlacağııu bilirler. Nihayet Hindi 
1anda ept"yce geli~mi~ "e her pn 
ı;cll':mckte olıın geniş bir harp f'n· 
diistrl«inden milttefikleri mahrum 
hırakabrımek Japonların lştnı ~on 

ılerece kolayl.ıştırır. Beşin<'! nokta 
olarak ta :stallngradın muhtemel su. 
kutıı sırlL'>ında müttefiklere lklnC'J 
hir ılarbe indlrmC'nln temin edcc·eğl 
faydalar bü~ Uktür. 

işte bıı ıseb<'rııer dolayıııllc Ja
{IOnya Hlnıliııtana ı;aldırma ?amanı
nın ~cldil'iıın kanaat getirmiş \C 

hunun için llinrli.,tan hududıııı ıla 

faaliyr,tinl arttırını' olabilir. 
Bii~ le bir 1-&)dırmıının do~uraca

ğı mıkrri ve lyasi neticelere ~elln
Cf'.., bunu ısıra gellncc ba~ka bir ya. 
1.ıınızda &;m.den geı;irlrh:. 

Sa -ip 

lhrac'at vergisinin 
doğurduğu aksaklık 

(Ba,ı 1 lnc-Jde) -
sebepten ihraç edilememiş \'e hattA 
bausı geç vagon temin edlldi(;ınden 
hudul Uzerlndc, Mersinde kalmı,kcn 
gUmrUk idaresi yUzdc 10 vergisi ve
rilmezse hu malların ihraç ed!leml· 
yeceğlni bıldlnntştır. 

Ekserisi lng!llzlerc salıları bu ma'
lar hakkında gtımrllğün böyle blr ta
lepte bulunuşu bUUln tllccarlan hay
rette bırakmıştır. 

DUn yaptı.ğımız tahkikata göre bu 
mallann lhraı: vesikaları yllzde llç 
lhraca.t vergisi kanunu merlyette iken 
çLkm~ ve bu maıın ihraç olunmak 
nzere vagonlara yerleştirilerek aev
kedilmlşlerdlr. Bu mıı.llardan blr kıs
mı hudutlardan çıkmış \'e bir kısm ı 
ıse vagon temin cdllemediğlnden dah:\ 
henUz çıkmamıştır. Halen Adana ''e 
Mersln'dc yüzde Uç ihracat vergisi 
verilerek scvkedilmlş ve ihraç vesi
kası alınmış yllz binlerce liralık mal 
vardır. 

BlltUn muamelesi tckcmmuı edcrelt 
ihracına müsaade edilen bir mal, lh· 
raç olunmak Uzere vagonlara yükle· 
Uldiktcn aylarca sonra, kanunda ya 
pılan herhangi bir değişiklik )-llzUn 
den ihraç edllem.tyecek vaziyete gel 
miştır. 

Bundan başka ihracat verglsinın 
arttığını bndlren kanunda makabline 
~l olduğunu bildiren herhangi bir 
kayıt da yoktur. Böyle bir kayıt ol 
madığı halde bu maHuın huduUarı
mızda bekletilmesi ve nakliyat mUş
k!lAtı dolayıs!le sevkedllemedlğl için 
hudutlarımızdan çıkmamış bulunması 

rııvkaJAde ahvalin doğurduğu :.aruret
koırdendlr. 

Gllmrtlk idaresinin yanlış bir kara
rı ytlztlnden yUz binlerce liralık ser
vet ihraç ohmamıyacak \•azlyete dllş. 
mUş bulunmaktadrr. Al.\ka.d:ırlımn 

dikkat naurtnı çekeriz. .------, Yarm akşam 

MELEK'te 
ZeYltinr dQyulma.yacıı.k derecede 
gUlllnç sahnelerle dolu ne!ls 

bır komedi 

ZORLA 
KAHRAMAN 

Baş rollerı'!r.: 

JOAN BENNETT 
JOHN HUBBARD 

ADOLPHE MENJOU 
Numaralı koltukl:ır b\:~·:ınden 

'ı••• satılmaktndl!". r 



VA'.l'AN • 

,. Eden lstrati Emlak Bürosu 
Baş' dl•ş, nezle, r "'p, romatı•zma 1 Müşterilerinin hesabrna en ivi şartlarla emlak alu ve satar- Büyükadade Nizam caddesinin en 

mutena yerinde kıymettar arsalar - Madende den ·z kenarrnda, asfalt üzerinde her fiyafi! i1fSi1 'i!r -

Nevra lj'i, kırıklık ve bütün agv rıları derhal keser Ucuz fiyatla ev sahibi olmak istiyenlere Büyükadada 7300 liri!ya satılık ev!er - Bahçekapının 

l 
en işlek yerlerinde kıymetti'lr emlak. 

kabm•ghde3haşeah~bm~ ~~A~d~re~s~:~~~in~ön~ü~R~e.şa~d~~~e~C~a~dd~e~si~3~1=n~um.a~ra~d~a~ls~~~a~ti~E~m~IA~k~B~Ur~os~u~:~T~el~ef~on~2~0~6~96~~ 
'."'!! 1 PENDİKTE 2580 METRE 1 BÜYÜK.ADADA SATILIK EV 1 

AR 

HASAN FARE ZEHIRI 
FJndık faresi, Sıçan, Tarta faresi ve bütün fare nevilerlnJ öldürür. 

Bir ımrça yağlı ekmek '\·eya pastırm& üzerine sü.rUJüp de farelerin 
bulunduğu yere bırakılır a bu mükemmel 11dayı se"·e se\·e yiyen fa.
re1er derhal ölürler. KUçUk fındık fareleri iıçl:n fare buğday zehirlerin
den serpmeUdir. Buğdayın kutu u 20 )ta.cun 50 kuru,tur. Btlyü.k l\laeun · 
75 kuru,tur. Hasan deposu Ye fUbelerı. 

lstanbul Enı a iyet 
Sandığından: 

Müessesemizden para 
sayın müşterilerimizin 

almak istiyen 
behemehal fa--

toğraflı hüviyet cüzdanlarile birlikte 
.Jl)Üracaat etmeleri rica olunur. (10155) 

T. İŞ BANKASI 
JL TA8ABJU1P 

J11;8A.PLARI 
ı Ikbıclleşrln 

K-.idesine aynlaıı 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 llralıl< 
1 > 000 > 
2>250> 

14 • 100 • 
10 > 00 > 
40 • 25 • 
80 > 10 > 

r B~~~RY2 ' 'ı ' VATAN GAZETEsi' 
SABAH iLAN FİYATLAJU Kanş 

7.30 Program ve saat a.yarı, .. .. -
7.32 \.'ücudumıızu çalıftıralım. a.,lıJl: 761 
7.40 Ajans haberleri, 7.55 Senfo· 1 lııd MT"' lllt 
nlk parçalar (Pi.) ı ııcı • 491 

CİGLE • a - > UO 
12.30 Program ve saat ayarı, ' l.edl » lıl 

12.33 Karışık program (Pi.), 
12.45 Ajanı haberleri, 13.00 Şar· 
kı ve türküler. 

AKŞAM Abone Ocr•ti 
Tllrld1e d-: 
~ 1 aylık a aJW< -1- ,... 
a.uı~· mm>lelıetı....ıe: 

Ayhk 
160K. 

Ayhk 

Öksürük ve Bronşit 
TUR AL 

Komprimeleri derh•~ il,e~tr. Her 
eczanede kutusu 35 k1!f'Uştur 

Karar HuJ&sa.eıdır 

Ihtlklr 942/ 1348 
Millt korunma kanununa muhale· 

fettin Beyoğlu i.stiklll cadd .. i 268 
numarada saat ticaretile me~ul 

Aznavut oğlu Jirayer, Koço oğlu Di· 

1 

mltri , JOıSef kızı Gabrlyel haklarında 
Istanbul asliye 2 ncl mahkemesinde 
cereyan eden muhakemesi neticesin: 
de suçlunun fiili sabit oldug:tından 

milli korunma. kanununun 32 f l , 59 / 3._ 
64 maddeleri mucibince 23 şer lira 
ağır para cezası ödemeeine ve 7 gün 
müddetle de dükkAnının kapatılma· 

1 

sına ve hüküm katlleıJtifinde ücreti 
suçluya alt olmak üzere karar hulA.
sasının Vatan gazete.sinde neşredll· 

mesine 7/ 8/ 942 tarihinde karar v~ 
rlldl. (8) 

Karar HuJA.9&8ıdrr 

lhtlklr 942/ 274 
Milli korunma kanunun& muhale

fetten Taksim IstlklA.l caddesi 9 nu-
1 marada kA.ğıt ticaretile me,gul Na
l um oğlu Lem hakkında Is~nbul 

2 nci Millt korunma mahkemesinde 
cereyan eden muhakeme.si neticesin
de suçlunun !iill sabit olduğundan 

Milli korunma kanununun 32/ A, 59/ 3, 
63, 62 maddeleri mucibince be' lira 
ağır para. cezası ödemesine: ve yedi 
gün müddetle de dUkk8.n1nın kapa
.ılmasına ve hüküm katııe,tığlnde 

Ucrett suçluya ait olmak Uzere karar 
hulAsa.sının Vatan gazete.sinde neşre
dllm .. lne 7/ 7/ 942 tarihinde karar 

Karar RuliL.11asıdır 

l verildi. ( 7) 

lbtlk~• ~42/392 

MillJ korunma kanununa muhale
fetten Galata Bilyilkherulek aparlı· 

manr 11 numarada. kA.ğıt tlcaretlle 
meşgul Isak oğlu loak Katall• hak· 
kında birinci I.stanbul Millt korunma. 
mahkemesinde cereyan eden muha
kemesi neticesinde suçlunun fltli !&• 

btt olduğundan Millt korunma kanu
nunun 32, 59/ 3, 63 üncU maddeleri 
rnucibinCe 5 lira para. cezası ödeme
sine ve 7 gün müddetle de dUkkAnı· 
nın kapatılma.sına ve hUkllm katileş
tıt;lnde ücreti suçluya alt olmak ilze· 
re karar hulAsuının vatan gazete
sinde neııredllmeslne 31/7/942 tar!· 
hinde karar verildi. (5) 

Ka.rar Hulbasıdır 
c 42/ 2371 

MUU korunma kanununa muhale· 
retten ve rüşvet teklifinden suçlu 
Mahmutp'4'a.da 190 "umarada. Fil 
manifatura mağazasmda manifatura 
tıcaretlle me,gul Bedros oğlu Hosep 
hakkında l.&tanbul ~Hye ikinci ceza 
mahkemesinde cereyan ede.n muha· 
ke.mesl neticesinde suçlunun flill IML· 

bit olduğundan Mtllt korunma kanu
nunun 31/ 3, ve 59 uncu maddeleri 
mucibince. bir ay hapsine, 9 Ura 60 
kuruş ağır para cezası ödemesine 24 
gotln mllddetle de dükklnınm kapa
t11"'3sın& ve hükUm ka.tlleııtlltinde 
ücreti suçluya alt olmak Uzere karar 
huh\sasınm Vatan gaJ:eteslnde nt'J· 
redilmeaine 30/6/941 tarilritıde karar 
verildi. (0 

ZATI 
19 uncu llk okuldan 940 • 941 de 

aımııı olduğum diplomamı zayi et· 
um. Yenisini çıka.raca.fımda.n eski.si
nin hükmü yoktur. 

A. !t. G. 

ZATI 
NI.fo.n~ orta okulundan aldığım 

939 • 940 da aldığım diplomamı zayi 
ettim. Yenisini çıkaracafımda.n eskl
slnln hükmU yoktur. 

335 No. lu Hll.'lan Gllraoy 

RAŞfi' RIZA TIYATBOSU 
HALiDE PIŞKl'N beraber 

Her ık.,..m saat (21,30) d& Harbiyede 
Belvü bahçesinin alaturka kısmında 

Bu gece 

Bir Aşıt< Llzım 
Vodvil 3 perde 

ZATI 
Istanbul Merkez komutanlığuıdan 

aldığım terhis tezkerem ile nütwı 
cüzdanımı zayi ettim .. Yenilerini çı
karacağımdan eskisinin hUkmU yok-

tur. 
331 doğumlu Mehmet oğlu 

IhSan Ozkan 

18.00 Program ve ııaat ayarı,• 

18.03 Radyo ealon orkestrası, 
18 46 Fasıl heyet!, 19.30 Saat 
ayarı ve ajana haberleri, 19.f5 
Oda musikisi, 20.15 'Radyo Ga
zete•!, 20.45 RaP"odiler (Pi.), 
21.00 Konuşma, 21.15 MlWk (Pi.) 
21.30 Konuşma. 21.45 KlA..sik 
TUrk müziği, 22.30 Saat ayarı, 

ajans haberleri ve borsalar, 22.4.5 
Yarınkt program ve kapanış. 

Senelik 
2100 

1 aylık 
ıuo 

a ayld: 
800K. 

yoklw --------------

Gauleye sönderllen ensk dere · 
edllaln eclllmealn iade olwımu. ZI· 

lamdaa -·aıı:r•' kalKıl edil-

Sahibi ve Nuriyat MUdürU 
AHMET EMiN YALMAN 

Vatan Neşriyat Tilrk Ltd. ŞU. 
VATAN Matbaası 

Emlak alım 
satımı 

BAHÇELİ YALI Karanfil mahallesinde Yeni Şeh· Otomob~l 
alım satımı 10 oda, 2 sofa, bir ıalon, büyük bal sokağında 291 metre arsa üze-

t~lıkh camekAnlı odası, 200 ka- rine 8 odalı, bahçesi, elektrik te-
dar meyva ve çam ağaçları olan si.satı bulunan ahşap bir ev acele 

APARTMAN ARANIYOR 

Şişli, Maç~a. Taksim civarında. 

be_, altl odal ı, kaloriferlt bir apar
tıman aranıyor. Vatan gazetesi 
idare mUdUrlUğünde M. R adre· 
sine yazı ile müracaat. B 

çok k ıymeUt bir yalı acele satılık· ve ehven fiyaUa satılıktır. Eminö-
tır . Eminönü Reşadiye caddesi 31 nü Refadiye caddesi 31 numarada 

MÜSTAMEL KAl\lYON, 

OTOMOBiL numara letiratiye muracaat. Te- lstırati'ye müracaat. Telefon 20696 

lefon: 20696 ST ST Galatada Yük•ekkaldırmı yanm
da AH Rıza Gebzeli. En muv&fık 

9eraitle kullanılmı' kamyon, oto
mobil alır, .ıııatar. A 

BÜYÜKADA NiZAM CADDESiN- BÜYtlKADADA ACELE SATILIK 

ACELE SATILIK APARTl\IAN 

Fatihte 5 katlı bır apartman 
27 bin liraya satılıktır. Müraca· 
at Vatan Gazetesi L. rumuzile. B. 

MOBİLYALI APARTMAN 

ARANIYOR 

• Ecnebi bir aile için Beyoğlu ci· 
varında. konforlu ve mobi'y?lı bır 

apartıman aranıyor. I stanbul 418 
posta kutusuna S . P. adresine ya
zı ile muracaat. B 

ŞİŞLİDE APARTlllAN 

Dört kat, bodrum ve bahçe. 
büyük. ferah beş ve dörder oda· 
h dört daire , tam ;konfor, saf ha· 

va, bol güneş , emsalsiz nezaret , 
fiyat 50 b in liradır. Görmek için 
Şişlide Nalbur Bay Fehmiye mil· 
racaat. v. 

16 BiN LiRAYA SATILIK 
Eminönü meydanına nazır ayda 

yüz on lira kira getiren bir dUkkAn 
ve odalar 16 bin liraya maktuen 
satılıktır. Reşadiye caddesi 31 nu
marada tstiratl 'ye müracaat. Te
lefon: 20696 ST 

BÜYÜKADADA 11 ODALI EV 

Çankaya caddesinde iskeleye ikl 
dakik& mesafededir. Içi ve dJ11ı 

yağlı boyadır, deniu fevkallde ne
zareti vardır. Eminönü Re,adiye 
caddesi 31 numaraya müracaat. 
Tel et on: 2~95 ST 

BURSADA 

DE FEVKALADE ARSA 
BUyükadanın en mutena bir ma

hallinde bir tarafı Nizam ca dde~ı· 

ne diğer yüzü denize na.z ı r fevka· 
lAde bir arsa satılıktır Fırsattan 

t~tifade etmek lsliyenlerin ace!e 
Eminönü Reşadiye ~addeslnd<! 31 
numarada l sUratt'ye mUracaaUart. 
Telefon : 20696 ST 

EMİNÖNÜ MEYDANINDA 

SATILIK DÜKRAN 
Meydana nazırdır, üzerinde iki 

odası \l&rdır. Ayda yilı lira kira 
getiren bu dUkkA.n ve odalar 15 
bin lirPya acele satılıktır. Reşadi

ye caddesi 31 numarada Istirati'ye 
mllracaat. Telefon: 20696 ST 

15,988 LİRAYA SATILIK 

DÜKKAN 
Bahçekapı YalıköşkU caddesin

de eski 4. yent 6 numaralı Hasan 
deposu satılıktır. Reşadiye cadde
.Si 31 numarada lstirati'ye müra
caat. Telefon 20696 ST 

Sultar:ahmettc Sanatlar mek· 

tcbi sokağı Mehmetpaşa yoku .. 

şunda 30 No. lı denize nazır kA 
gir 4 odalı ev satılıktır. Yanın· 

daki No. \2 ye milracaat edil· 

mesl. V. 

SATILIK UCUZ ARSALAR 
BUyUka.dada Nizam caddesinde -

BüyUkadada Ma dende - Eyilpte 
deniz kenarınde - Kazlıçeşmede 

denize çok yakın • Usküdarda 
Çamlıca tramvay yolu UStlinde. 
Telefon: 20696 ST 

EV 

Orcke sokağında a ltı odalı yeni 
tamir görmüş ev satılıktır . Meyva 
ağaç · arı bulunan ufak bahçesi , 11ar
n1cı. elektrik tel!lisatı, emsalsiz 
manzara.~ı vardır. Fiyatı m ııı ktuan 

7500 liradır EminönU Reşadiye 

caddesi 31 numarada Istirati'ye 
müracaat. Telefon 20696 ST 

BÜYUKADADA MADENDE 

ARSA 

?-fadende Türkyılmaz caddesinde 

deniz kenarında bir tarafı asfalt 

1200 metre arsa ma.ktuan 11000 li

raya satılıktır. l;minönU Re9adlye 

caddesi 31 numarada Istırati'ye 

müracaat. Telefon 20696 ST 

BÜYÜKADADA SATILIK ARSA 

BUyUkadada Cami sokağında 

l<C25 metre arsa acele satılıktır. 

Fiyatı maktuan 14-250 Ura.dır. Kele

pir olan bu fiyattan istifade etmek 

istiyenJerin Eminönü Reşadiye cad

desi 81 numarada Istlratl'ye müra

caatları. Telefon 20696 ST 

TAKSillfDE SATILIK EV 

Taksimde Canbaz 11okağında 6 
numaralı hane satılıktır. 6 odası , 

elektrik, su, havagazı tesisatı mev
cuttur. Ftya.tı 7500 liradır. Emi
nönU R~adlye caddeal 31 numara.
dl !stıratl 'ye mllracaat. Telefon: 
20696 ST 

B ÜYÜKADADA SATILIK 

LASTİK TAMİRATI 

Otomobil ve kamyonlarmızm 

JAstiklerinl en teminaUı bir 'ek.Jl .. 

de yaptırmak için Galatada Yilk. 

sekkaldrrım yanında All Rıza Geb
zell'ye müracaat. A 

SATILIK KAMYON ARANIYOB 

Ford, Doç veya Şevrole markalı: 
kamyon aranıyor. K&myonu olup 
da .satmak tstiyenlerin teklit1erinl 
yazı ile Bursada Atatürk caddesi 
119 numarada Müfit Elbir'• bildir. 
meler!. M 

TRANSMİSYON MİLİ ARANIYOI 

4.,ı5, 5, '5,5 santimlik transmleyon 
mili ara.nıyor. Bursa Atatürk c&<I· 
desi 119 a mufassal mektupla 
tekli! yapılması. M. 

Satılık eşya 

Viyana modeli milkemmel bir 
piyano satılıktır. lstiyenlerin 
24468 telefon numarasına (Yıl· 
dız) ismine müracaaUarı. V 

iş Aranıyor 

BİR 111UHASEBECİ iş ARIYOR 
Akşamları saat 5,30 dan eonra 

mUracaat: Vatan gazetesi M. G. 
rumuzıyıe. 

ANKARADA 

Küçük UA.n sütunundan lotlfa
de etmek istiyen karilerlmizin 
cumartesi akşamına kadar vere.. 
cekle.ri küçük ilA.nlar ealı ntl.sh&· 
ıı.nda Defrolunur. Bur.l!llada Ata
türk caddesinde 119 numarada 
Müfit Elbir'e mUra.ca&t. B 

BAHÇEKAPIDA SATILIK KÖŞKLER 
Küçük llln sütunundan latıta

de etmek istiyen karilerimlz:iıı 

cumartesi akşamına kadar vera· 
ceklerl küçük lllnlar •alı nüsha.. 
sında neşrolunur. 

ODALAR Nizam caddesine yirmi adım me-
Ba.hçekapıs ında Şapçı hanında. sa.tede çamlar arasında 1800 met-

dört müstakil oda satılıktır. Kirll.'lı re bahçe içinde biri beş diğeri Uç 
60 lira, satı, fiyatı on bin liradır. 'Odalı iki köşk mıktuan 35000 li- Ankarada Postahane caddesin· 

de Güven tlcarethan~inde Ethem Eminönü Reşadiye caddesi 31 nu· raya satılıktır. Eminönü Re9adiye 
Gösll'ye müracaat. B marada Istirati'ye müracaat. Te· caddesi 81 numarada lstirati'ye 

\ I ~~~~~~~~~~~~~~:_'.,__:l•:f:on::_,:2:06:9:6:_ _____ , __ :_s:.:T~_.:.m~Ur~ac~ aat. Telefon: 20696 ST 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul114 tarihi: 1888. - Strmay .. ı: 100.000.000 Tilrk llruı 

Şube ve ajana adedi: 2M. 
Ziral ve ticart her nevtbanka muameleleri. 

Pu& birlkt.ırenlere 28,000 Ur& ikramiye veriyor, 

Zlr&at ll&nlciumda kımıbaralı ve lhbanıı.z ta.sarrut heoapl&rmda 
en az liO Urıw bulunanlara ..... de 4 defa çekilecek kur'a U• qatı· 
cl&lll plAııa &'ör• ikramiye d&fıtılacaktır. 

4 adet 1,000 Jlralık f,000 lira 100 acıeı liO Uralilı: 6,000 ıııa 
' » 600 » Z,IOO ::t 
, . :. 250 » 1,GOO » uo • 
'° • ıe• • .. ..... llO • zo 
DIKKAT : ~plarmd&kl panlar bir oeııe içinde 60 liradan qa
cı dllfllllyenJue !JU'&mlye çd<!ıgı takdirde 'J' 20 fazlaaile Verilecektir. 

Kuralar •enede 4 defa., 11 m&rt, 11 bazlnn, 11 e;r!Qj, 
11 Biı1ııcikJ.ıı11D4a çekilecektir, 

• • 
Beyoğlu yerli askerlik şubesinden 

• Afağlda isimleri yazılı suba.yların acele ~ubemlze müracaa.tları, s.k!l 

takdıtde haklarında kanuni takibat yapılacağı llAn olunur. 1238 (6). 

Piyade binbaşı Şahin oğlu Nevzat Gilven 321 • 527, Top. Tt;m. Yahya 

oğlu Adil Soyer 50463, Piyade Tt;m. Cafer 49222, Piyade Tğm. Hüseyin 

oğlu Hasbi Karaha.san 50233, Piyade Tğm. Remzi oğlu Mahmut Pirinç 

49405, Harp sanayi Bnb. Resmi Oztekin 330 • B - 53, Yd. piyade Tğm. 
• Halit Arıoğlu 45828. 

Resmi dairelerin 
nazarı dikkatine: 

Evvelce mevcut ve Ma&rlt Cem.lyetl ile blrUkte h&re'W:et 
eden (&ıoml Il.i.nlar T. L. ş.) taofiye haline glrml' bu

lu..n.maktadır. Bundan sonra cazetem.Jzde neşredilecek BM· 
mJ JIAnlar lli.9.DtZ tarihinde yeniden te,ekkül ederek ite 

baflıyaa 

Tlrk Basın Blrllll Resmi 
iıaaıar Kollekt;ı ŞlrkeU 

tarafından idare edllecektır. 

Gıu.etemlzln bundan evvel Ui.n ne,rine Vllıtalık eden ,ırket 

ve t.e@}ekklUlerJe biç blr allkası kalmadığından bundan 

böyle IJAnlannıı:ı: &YDI fiyat ve f&l'U&r dalılllnde lstanbulda 

Ankara caddesinde Kaya Ha
nında Türk Basın Birliği Res

mi ilanlar Kollektif Şirketi 
merkezine yollamanızı ve bedellerlnı de ayni adrese gön .. 

dermeniE.l rica ederiz. 

lstaabulda Liseler Alım Satım Komisyonu 
Reisliğinden : 

Oln•I Fiyatı l\llkl.arı nk teminatı Şartname bedell 
Kr Kilo Lira Kuru' -

Dağlıç eti 145 24000 
Karaman eti 135 34500 6662,50 541 
Sığır eti 125 21500 J 
-=~~~~-~:~,--..,...,...,,--,.--:--:---,-,~~~~~~ 

Komisyonumuza bağlı 6 yatılı Usenin 1942 Birincite~in, lklncıteş:rin 
ve BirincikA.nun aylar1 ihtlya.çları olan ve müfredatı. yukarda yazılı et
leri kapalı zarf U!ulile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 29.IX'942 salı 
günü uat 15 de Beyoğlunda Liseler Satın Alma komisyonu binasmd1 
yapılacaktır. Istekliler teminat makbuzu, 1942 yılt tlcaret odası vesi· 
ka.sı ve tekllflerini havi kapalı zarflarını sözü geçen saatten bir saat 
evveline kadar .komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. Teminat yatırmak ve ~artna.me. 
yi almak lstiyenlerln Galatasaray lisesinde komisvon katipliği.ne mil· 
rıı.caat etmeleri. (9771) 


