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·~ocuk Ansiklopedisi 
Olabilir Çünkü bütün ht'di~·f'f•r unutıılahilir Fakttı 
<,:OCUK ANSIKLOPMllSI Çorn~uo bütiin ha) atın 

da ızıoı bırakır. 1 9 4 1 5 K u R u ş 
· GÜNLÜK SiYASi HALI{ GAZETESi ... ,\' A Ti ifil ı.ru "HR. 

;,~-

Parti Grupunda 
Ticaret vekili, ihtikô.ra 

Karşı Alınan 
Tedbirleri izah Etti 

~r~~::;·~~a r SUKRU SARACOGLU 
liarbı Halını · · · 
Almaktadır Son Haftalar Zarfında Cereyan 

Olan 
Etmiş 

Siyasi Hadiseler Etrafında Grup 
Umumi Heyetine Mufassal izahat Verdi Cephede harbeden her nefere mu

kabil, malzeme yetiştirmek üzere 
fabrikada en aşağı 10 kişinin c;alı,
tığı bir teknik harp içinde bulu
nuyoruz. Şark cephesinde harekatın 
kışın da devam edeceği anlaşılmca 
iki tarafın kayıplarını telafi husu
sunda hai:ı: oldukları imkan ve kud
ret birinci derecede ehemmiyet 
kesbctmiştir. Bu itibarladır ki, bu 
~Ünlerde İngiltere ve Amerikanın 
Sovyctlere yapabileceği yardımın 
derecesi İngillz matbuatında ehem
ıniyetle bahis mevzuu olmaktadır. 

Refah Hadisesi T ah ki katı Devam Ediyor 

M. Zekeriya SERTEL j 

Alman - Sovyet harbinin bu 
kış da devam edeceği an -

!a~ıhnca, iki tarafın üç aylık harp 
lçınde kaybettiklerini telafi hu · 
8Usunda haiz oJdu1darı imkan ve 
kudret birinci derecede ehemmi
Ye~ kesbetmiştir. 

• 
l .... lki taraf da harbin uzayacağı

:rıa kani olmt:IŞlardır. İki taraf da 
Uzun bir harbe göre hazırlan - Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu Ticaret Vekili Mümtaz ôlonen 
~aktadır. Bu uzun harp için her 
§eyden evvel malzeme lazımdır. Ankara, 16 (A.A.) - Cümhuri- umumi heyetini tenvir etmiştir. 
['.inkü cephede harbeden her ne- yet Halle Partisi meclis grupu u- Milli Müdafaa Vekilinin izaha 
ere mukabil, malzeme yetiştir _ mumi heyeti, bugün saat 15 de tına nazaran adli tahkikaıt tabii 
~e~ üzere fabrikada en aşağı ıo Reis Vekili Seyhan Mebusu Hil- seyrini takip etmektedir. 
~·~ınin çalıştığı bir teknik harp mi Uranın reisliğinde toplandı. Milli Müdafaa Vekilinin izaha
·~ınde bulunuyoruz. Celsenin açılmasını müteakip tını müteakip kürsüye gelen Ha
t ~u itibarladır ki, bugünlerde söz alan Milli Müdafaa Vekili Saf riciye Vekili Şükrü Saracoğlu, 

1 
tıgıltere ve Amerikanın Sovyet - fet Arıkan, Refah vapuru faciası son haftalar zarfında cereyan et-
ere yapabileceği yardımın dere- hakkında cereyan etmekte bulu- miş olan dünya siyasi h;diselerin 
ee~i İngiliz matbuatında ehem - nan adli tahkika~ üzerinde grup (Sonu; Sa: 2; Sü: 1} 
~ıyetle bahis mevzuu olmakta, r••H-.. •-·----•NH•H-OH- O~UIOOl-OHHUHHHıoHHOHHOIOHO' 

h~yetinin hareketine büyük ehem ·-

!?us taarruzu J • 
Alman ~ a )ı 

ı n zır 

.ılli.~ A 
.M ~ ~ .ıı.. 

Se~~~nsah , , 
Rıza Han 

___., -

Oğlu Lehine 
Tahtından 

Feragat Etti 
-o-

İngiliz ve 
Orduları 

Üzerine 

Sovyet 
Tahran 

Yürüyor 

lran Tamamiyle 
işgal tdJecek 

Şapur Muhammet Rıza 

• Tahran, 16 <A.A.) - Bugi.in 

1
1.~hran radyosunun bildirdiğine 
gore, İran Şehinşahı Rıza Han 

1~~~~~~!~~~~~~:::~~~!1!11111!!1~~~-ıı~~~b~~·~ın~-ham:ı:net Rıza lehine tahttan fora 

1 

gat etmiş ve bu feragatinden mil'-
Şark cephesinde son harp vazAyetıni ~e taarruzların isdkametinı gösterır na.rita li meclisi haberdar etmi§tfr. 

~ALMAN .TEBLiGi SOVYET TEBLiGi 

Dinyeper'in Köstenceve 
Geçildiği Sulinci 

Bildiriliyor Bombalandı 

(So"u; Sa: 2: SU: 7) 

(_ASKERi VAZIYET) 

Kief Etrafında 
Muharebeler 

• • .. i • 
~e Moskova ko!lferansına gitmek M • L L ..... 

1 
~ E F • M • z Zere bulunan Ingiliz _Amerikan 1 1 1 

llııyet veilmektedir. ~-
.. &vyet Rusyanın harp sana -ru hakkında kafi derecede ma -

ı~rnat mevcut olmadığı için, Kı-

I Hm en Civarında 9 Bütün Cephe Boyunca 
· Fırka imha ve 9 Fırka Şiddetli Muharebeler Timoçenko Ordusu Çernikof•ta Alman 

. ordunun ne gibi malzemeye 
Şı~detıe muhtaç olduğunu tayin 
ru~kün değildir. Yalnız Sovyet
:r ıhtiyaçları hakkında bir liste 
~ apıp_ İngiltere ve Amerikaya 
crrnışlerdir. Bu listedt? en ziyade 

ter işgal eden maddeler tayyare 
~~zini, tayyare, kauçuk, tank 

~ıhı harp levazımı ile bir ta -
trırn ham maddelerdir. İngilizler 
del Arnerikalılar ille istenen mad-
e.;ri deı:hal göndermişlerdir. 

S akat Ingiltere ve Amerika 
d 0VYet Rusyaya ne dereceye ka -
dar devamlı ve müessir bir yar-
ım. Yapabilirler? 

k Şıınaldc Beyaz deniz pek ya -
b~da buz tutarak kapanacak ve 
k' Yoldan yardım göndermek im-
a~ı kalmıyacaktır • 

lehı~adivostok yolu uzaktır ve 
•kelidir. 

briS~vyctı~re gidec~k yardım için 
rn C~k Yol Irandır. Ingiltere ve A
ın~~~a aylardanberı Orta Şarka 
~,1 • ış surette harp malzemesi 
zı~rnı~lardır. Bir taraftan da Kı
k en1z ve Akdeniz yoluyla scv
l ıYat devam etmektedir. Ingiliz
ler ilk yardımlarını burada.~i stok 
trdan gönderebilirler. Bir tar:ıf-
an da İngiliz ve Amerikalılar 

~ 1 0:diclen sonraki islihsallerini 
n1unhasıran Sovyet Rusyaya tah· 
sıs edchilirkr. İngiltere kafi de -
rc·ccde kuvvetlenmiş ve hazırlnn
nııştır. Zaten Şark cephesinde 
meşgul oldukca Almanyamn tek
[~[· lngiltereye dönmesi uzak bir 

ımaldir. Binaenaleyh Alm<tn
Yayı .Ş~rktaki cephede yorabil -
~ek ıçın artık bütün istihsalatın 
d ovyetlere gönderilmesı lazım -

ır. Amerika bu aydan itibaren 
a;yda .~800 tayyare, 22,500 otoma
tık tuf0k, 1000 mitralyöz, 500 
t~ı:k ıstihsaline başlıyacaktır. İn
gılız sanavıi de bu nisbctte ıstih
salatta bulunmak'tndır. İki•ll t 
mevcut istihsali~· ı Sovye 
tahsis ederlerse . ' qakları .il 

' 
(Sonu; sil a Sij: 3) J' 

/. 

Dün Öğle Üzeri Şehrimizden 
Ankaraya Avdet Ettiler 

da Mağlup Edildi Devam Etmektedir Kuvvetlerinin Arkasını Çeviremezse 
Berlin, 16 (A.A.) - Alman or- K• f K k 1 • D •• duları başkumandanlığının teb - c h d 64 1 ıe IS aç çıne uşmüş . Olacaktır 

liği: ep e e Ton uk Şark cephe~inde geçen gün bahset- h t d 1 
A k 16 (AA) Re. · ·· h ı· t ı· ·· ·· b ·· 1110 ı a tını aratmaya, Marc.,al Vorocilof n ara, .. - ısıcum ur sme nonu ugun . Ukraynada Alman ordusuna · ti<nJTU'z ı·ı·ç mu''hı' ht f d " " R T ki G •• •• 'd •• ... m ana ar etra ın a mütemadi mukabil hücumlarla diış-

da şehrimize avdet buyurmuşlardır. mensup teşekküller Alınan hava us an arı orUl u m?h~rebe en son şiddetini iktisap et- manı hırpalamıya çalışıyor. Sovyetler 
Milli C.ef Gazi istasyonunda Baş,·ekil Dr. Refik Sa;\•dam \'C kuvetleriyle işbirligvi yaparak cu". mıştır. burada aı· r t kl k 11 k Al "? Moskova, 16 (A.A.) - Sovyet L . . • ı an ar u anmn ta, -

Ankara garında da Büyük MiHet Meclisi Reisi Abdülhalik retli hücumlarda bulunmuş ve t bl'... enıngrat cıvarmda cereyan eden manlar acır toplarla ve stuka tayya-
Renda, Genelkurmay Ba~kanı Mareşal Fevzi Çakmak, Vekiller, aşağı Dinyeperin geniş mecrası e ~~ı. .. .. .. . muharebe bati bir surette ve her iki releriyle müstahkem mevkileri tahr:'l> 
Cüınhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve umumi idare he- üzerinde en mühim noktalarda D~n. b1:1tun gun, tekmil cephe ~araf için de büyük zayiat pahasına etmiye çalışmaktadır. Leningrat civa-
ycti azaları, mec\is grupu re;s vekilli ile parti müstakil grup köprübaşıları kurmuşlardır. Gün de ş~d~etlı muharebeler cereyan ınkişaf etmektedir. Almanlar muhasara· • · (Sonu; Sa: 3; Sü: 6) 

reisi, mebuslar, vekaletler erkanı Vali muavini, garnizon mcr- lerce süren muharebelerde bu t?tıruştır. 
k · n· ktö ·· t find k ı ı Cumartesi günü, 15 Alman tay-

ez komutanları, Emnıyet ıre ru ara an arşı anmı~tır. köprübaşılarının düşmanın zırhlı yaresi düşürülmüştür. 10 Sovyet 

··-A";;;;;ık;;~; ı ....... - , ...... ., .. ••· •· ~;v?ir!r:~~r~~1*~:~~ 

Yeni Kararı 

Ticaret Gemileri Bazı 
İngiliz 
Sefer 

Limanlarma 
Edebilecek 

D 

Bitarafhk Kanununun 
Tadili Bekleniyor 
Vaşington, 16 (A.A.) - Hari -

ciye Nezaretinin dün akşam bil -
dirdiğinc göre, Amerika Birleşik 
Devletleri baş müddeiumumisi -
nin bir emirnamesi, .Amerikan ge 
milerinin Britanya imparatorlu -
ğunun bazı mıntakalarına silah 
mühimmat ve yolcu nakletmele
rine müsaade vermiştir. 
Baş müddeiumuminin bu emir

namesi mucibince, Amerikan va
purları, Birleşik. Krallık, Hind '.s
tan, Avustralya, Kanada, Yeni 
Zelanda ve cenubi Afrika ile Bir 

·ik Devletler reisinin tayin et -ti-harp mıntakaları dahilindeki 
takalar hariç olmak üzere, 
anya imparatorluğunun di -

(Sonu: Sa: 2: SO: 5) 

İleri mevzilerde So\'yet gözciileri 

lardır. Alman Rumen kıtaları 0-
desa üzerine bir hücuma teşebbüs 
ı~tmişlerse de ,bu hücumlar, ka· 
rada ve denizde Sovyet kuvvetle· 
ri tarafından püskürtülmüştür. 

Estonyada, Almanlar, cumar -
tesi günü, Oesel adasına bir ihraç 
hareketi yapmıya teşebbüs etmiş 
lerdir. Almanların dört nakliye 
gemisi ile bir muhribi batırılmtş 
tır. Diğerleri hasara uğratılmış -
tır. Bu suretle, taaarruz akim 

\ kalmıştır. 
Sabahki Sovyet tebliği 

Moskova, 16 (A.A.) - Sovyet 
istihbarat bürosu tarafından bu 
sabah neşredilen tebliğ: 

16 eylül gecesı kıtalarımız bü
tün cephe üzerinde düşmanla 
harp etmişlerdir. 

(Sonu; Sa: 2: Sil: 6) 

YAKINDA TAN SÜTUNLARINDA. 

'' 13 ; ,, Numaralı Oda 
Edgar Wallece'in Bu Nefis Eserini Bir İki Güne Kadar Neşre Başlıyoruz. 

m;~~ı 
BiR İDRAK SEKTESİ 

Yazan: REFiK HALiD 
H arp havadisleriy!.e .. ziJu:i1:11i~in "ne ~:.rece yorulduğunu 

. v':e .bu sebeple suratı ıntıkal,, dedıgımiz hassayı nasıl 
~aybettıgımızi anlatmak için işte bir misal: Okuduğum gazetenin 
ılan kısmını çevi.rirk~n ~r~.mva~ . a~abalarında bulunmuş olan et
yanın mufassal lıstesı gozume ılıştı. "Bakayım, dedim, insanlar 
en ç~k neler .~ü.~ürüyorlar, nelerini unutuyorlar?., El çantaları, 
ş~ms~ye~er: gozlukler. şapkalar, eşarplar vesaire ... Fakat, blrden
bıre ırkıldım, kaldım. gözlerime inanamıyordum. Nasıl olur? Im
kan yok! Bulunmuş eşya arasında şunlar da var: Erkek caketi ve 
pan~alonu! Haydi, bir adam sıcaktan bunalarak çıkarıp koltuğuna 
aldıgı ve sonra da yanına koyduğu caketini, acelesinden ve dal
gınlığından bırakıp gitsin. Lakin pantalonunu nasıl unutabilir? 
P.antalon, nasıl olur da belinden kayar, askrlarından veya keme
rınden sıyrılır, düğmelerinden çözülür. dizine, sonra da bacakla
rına iner, nihayet ayaklarından kurtulup yere düşer?! lhtimali 
yok! 

Frenkçede "Çarlston oynarken pantalonunu kaybetti,, güf
teli bir türkü vardır amma o, dans meraklısı bir ışçi kıza aittir; 
çarlston tepinmesine göre de mümkündür. "Tuhaf şey, diyor -
dum, hele düşününüz, sırtta caket, yelek, gömlek, kravat ve başta 
şapka, bir adamın pantalonsuz olarak, yalnız diz çamaşıriyle 
tramvaydan inişini, caddeden geçişini ve alt ktsmındaki cidden 
kepaze Va2iyetten habersiz, va.karla yürüyüşünü!,, 

Bir müddet böyle düşündüm, sizin belki, daha çabuk kavra
dığınız gibi, sonra hatamı anladım: Tramvayda bulunan panta -
lonlar ilanda zikredilmemekle bt-raber - keşki edilmiş olsaydı' -
şüphesiz bir paket içinde idi, yeni idi. yahı•t tamirden. boyacıdan, 
lekeciden, örücüden, ütücüdE"n gehyordu. Zıhnimin birkaç saniye 
geçirdiği şu muhakeme d::ıldletınden, idrak sektesinden utandım. 
Lakin kendimi mazur dahi gördüm: Her gün yüz binden a~ağcya 
düşmiyen insan zayiatiyle doJn hArn haberleri basta akıl ve hü -
kümde isabet bırakıyor mu? 
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Beyoğlunda da !- Prenses 
Bir ihtikar ' 

cw •• . ···-·-···· ................ ·--------·-: 
Nevcivan Dün DefnedUdi 

: 
~ 
Cerrahpaşa 
Hastanesr 
Genişletiliyor 

~apoleon: "Benim 

Bir de Ben, Eder 

n mıyorumı,, 

tahtı

Roma 
duş -

N poleonan, o lnır1 r mU,i:ulattan 
a, boyle ko uşacak hale ulme -

nde, muttefikl .. ri ar:ı!llındakı ~eçim
k e ın de buyuk rolu vaıd·r: Çun 

Tefrika No. 63 

So,ooo Kişim Var: 

150,000
11 Demiıti 

Buna raı;men, Fransanın eskı hu
dutar nı kabul etmesi İmparatora ı
k ncı defa teklıf olununca o 

- Ne, henım boyle hır mukaveleyı 
imzalamamı ıstemek m ?, dıye bacırı
yo 

Du maı !ar nın, kendı inden uc; mıslı 
fa la kuvvete ah p bulundugunu soylı
yenlere de şu cev hı verıyor: 

··- Benım 50 000 kı ım vaı bır de 
ben: Eder 150,000!, 

Ma t ıptıdasında, yen den Bluher'e 
çull nmak ıstıror O uman, ordusunun 
gen kalan kısmını kcndıs ne emnıyet 
edebıleccgı liyakat i b r kumandan arı
yor. Ve net cede bu vazıfeyı, en eskı 
sılah arkadaşı M rmona veı ıyor. 

Fakat imparatorun ilk aiimctlcrıni 
ti Duhen şatosundaykcn gorduğu ıs
yan fıkrı kı -aradan geçen hır Sl'ne 
zarfında kardeşlerin n tahrıkatıyle bus 
butun derinle mişti- GcncraUcrini 
harp meydanında ihanete scvketmeye 
kadar varıyor, Nıtelı:ım Napoicon'a 
herkesten evvel arzı hızmet etm ş 
Marmon, aynı takaddumiı. ona ihanet
te de ba kalarına bırakmıyor 

O sırada, Ud no ve Makdonald, Bar 
Sur Op muharcbcs nı k ybetmışler. 
Ru iubarhı Lcon'da Marmon, ancak 
adet ye mı bul u l dıye ha bed yor. 
Nctıccde, topçusunu oldugu yerde ter
kederek, muvaffakıyeti elden bu bü
tun kaçırıyor. Üstel k kendısını de 
ac;ık ordugahta ansızın bastırıyor. 

Napoleon da mecburen, kumandanlıgı 
onun el nden alıyor. 

Napoleona ıhanet eden -b'raz ev
vel de soyledıg miz gıbı- sade Marmon 
degıldır: Vakt yle Rıvolıde harbetmiş 
olan Ojöro da, Avusturya ile gızlı 
munasebata g'rişiyor, Ve Napoleon 
kendısini çagırtmca bu davete icabet 
etmekten içtinap edıyor Fakat Naı>0-
leon ona hala tam b emnıyetsizhk 
gosteremıyor ve Generah dostane bir 
lısanla azarlıyan şu mektubu yazıyor: 

•Pı• r 

Sah Günü Ramazan 

1 RADYO 
kü muttefıkler, bırbır!erıyle b r tuı lu 1 30 Pr rram 

aşamamaktadır. Çar ist vor ki, 7 33 M k tPI) 
F nsız mi leti bir Rus valı' "ın ku- 7 H Haberi r " 8 O ıl zık PL) 

ndasına verılsın. Avuıtury.ı ıse, bu a 30 Evın aaıı. 
va fenin ancak bir Bııı bon'a vcrilebi- 12 30 Pro~am. 
le esınl soyluyor. Şvartzenberg surat 

1

12 u o ha .. a an 
l b r sulh temin etmek ·9~90r o 12 45 Hab r ~r 1 

• 13 30 M il< (Pi) 
4a da IOll yed iı darbelerden il oo Şa r 
ıfıer, ıntıkam hD"Sıyle. yenıJ n ta- I 1 ., O 

'- lk S 00 ,-roıı:raın 
a ruza aa ıyor, ıs 03 Tilrklılcr 

GECE GELEN HABERLER 
Parti Grupu 
Dün Toplandı 

ricaret Vekili, Jhtikara 
Dair izahat Verdi 

Şimali Afrika 
Cephesinde 

Almanlar 
Taarruza 

SoHum'da 
G ec;ti 

Roma 16 (A A.) - "T,.blıi ': Al
man makineli cu utamJar 14-15 Eylül 
gunu 1ıtıhve tayyare teşekkullerinın 
yardım yle Sollum'un ııırkındlı Mısır 
arazısınde kuvveti hır taarruza geç
mıl]er ve İng 1 ı kuvv« lerıni rleate 
mecbur etmışlerdır. 

* Berl n, 16 (A A / - 'Tebl ı ': Şi-
m li Afrıkada Sollum cephesinde Al
man kıtaları tanklann miııaheretıyle 
bir keŞ1f h reketinde 'bulunmuş ve 
düşman h tlarına kadar 'lerlcmı,ıer
dır Çetin bır muharebeden sonra 
'l;obruk c va ınsf muh m bir tepe t
gal edılmı tir, 14 Eylıılde şımali Af

kada hava muh rebe er nde ve hava 
da top arı t a ı d n olmak uzere 8 
1n111iz t yyarcııl d şilrillmuştiir At
ma hava kuvvetler ay at vermem ş
tir, 

Alman Gazeteleri 
lsveç•e 

Bürosu Açıhyor 
' 

Maruf Bir Müessesede 
Cürmümeşhut Y aoıldı 

MÜTEFERRİK : 

Verende Mücadele 

Harp Uzaddcça Bir 
Malzeme Harbi 

Halilli Allnaktack 
(Baı tarata ı ıncıaeı 

dımın biıyük tesırı olacagma şiip 
he yoktur. 

Ingılızler yardımın ehemmi -
yetini kavramış bulunuyorlar. 

1 
Sovyet Rusyaya gonderilen ve ar. 
kasının devam edeccgi bildirilen 
tayyare kolu bunun ilk delılidir. 
Bu tayyare kolu yuzlerce bırıncı 
harp safı tayyareden, ayrıca yüz
lerce ıhtıyat tayyareden murek -
keptir. Benzinine, mermisıne ve 
bombasına kadar bulun levazı -
mını da beraber getirmiştır. Bu 
şekilde gonderilecek hava kuv -
vetlerı Sovyetlenn cephedekı za
yiatını suratle kapatabılır ve mti
dafaa kabıhyetini takvıye ~er. 

İngilız _ Amerıkan yardımının 
maruz kalacagı muşkulleri de u
nutmamak lazımdır: Bu sevkiya 
tı uzak mesafelerden yapmıya 
mecburdurlar. 

Ellerinde kafi derecede va
pur yoktur. İranda bir !;i -
mendıfer hattı ve pek az munta -
z m şose vardır. Sevkıyat bir yo
la ınhısar ederse bunun tevlit e
debılecegi guçlükler kolayca tah
mın edılebılir. ..... 
Malzeme bakımından Alman-

yanın vazıyetıne gelınce, 
bugun butun Alman ve bi.ıtün 
Avrupa sanayii şark cephesi icin 
çalışmaktadır. Bu bakımdan Al
manya Sovyetlere karşı daha üs
tun vazıyettedır. Belkı de Alman 
askeri malzemesız, Alman cep -
hesi tanksız ve tayyaresiz kalmı
yacaktır. 

Fakat Almanyanın maruz ka
Jacagı müşküller de kışın çıplak 
Sovyet topraklarında muntazam 
menzil teşkılatı kurmak. bu mal
zemeyi Almanyadan cepheye nak 
letmektır. 
Maamafıh Almanyanın en bu

yuk malzeme ıhtiyacı petroldür. 
e. lelü- Harpten evvel Alman miıtehas -
t ıye~e- I sısları ordu seferber oldugu za -

u ~~ el; man Almanyanın senelik petrol 
let n hu - ı ıht yacını 15,000,006 ton tahmın 
n pamuk p- edıyorlardı. İngılte.rede çıkan E-
oydu u \'e conomıst mecmuasının yaptığı 

s lah - hır hesaba gore, Almanya Sov -
yetlere karşı harbe gird'gı zaman 
!) 000,000 ton ıhtıyat stoku ol -
mak tizere 10 ooo.ono ton pctrolu 
vardı. St:'ntetık olarak sen de 
2 500 000 ton petrol ist hsal edı-

t yor, 2 500 000 tabıi petrol elde 
tçe cel-1 edıyordu. 

'Buguı'I İbly ın da senevi bf. 

_,._ 

Süt İc;in Yeni Bir T afi-
matname Hazırlandı 
Cerr hpaşa ha tanesinin cilt ııervi

nin tev !ine karar verilmiştir. Cilt 
ve frengi hastalıkları için 8 yataklı 
yeni bir servis vücude getlrilmişitr. 
P rte i gımünden ıtibaren bu ser

taksi Derdi 
Yazan: Naci Sadullah 

D un, hemen butun vatanda lara 
yaka ılktıren t ı derdinden 

kurhıl'llmamızın çnresinı, şu cOmle i
ç nde ıznh:ı çalışmıştım: 

.. - YapÜauk ıı ,udur: S:>n aylarc'Jı ttl'kt 
Jnırlltrreıfe alıtu~ r•bi, her ıoförll, oat rttı 
bulundoğu takdırdc, kendı~inr ıJaret Yere" her 
vatanda,, arabuına - mua,.,,rn bir Der t mu· 
lceMlinde • kabul etmlyc. yam an11Hını mı ı 
mini bir otobüs tcklındc calııtsrmll'• mecbur 
tutmak' .,. 

Halbuki, o yaznnı okuyan bazı va
tandaşlarım, en mühım nokta üzerin
de, yani herkesçe malüm olan der -
din çare i Ozermdc en durduğumu 
soyluyorl r \'e o çareyi tatbflt etme
nin tcfcrriı tına d r izah t Vftl e-

Vefatını teessürle haber verdiğimiz Prens 

faal yete geçl:'cektır. Üniver ite 
ccrı ahi pavyonunun tamamlanması 

çin 150 bin !ıraya ıhtlyaç goriılmck
l d'r. M rıf Vek5letı l-u parayı te
n ın edecektir Bu pa\ yon 140 yatak
! ol cak y('flı ı'ilat \ e edevat getir
mek imkanı hasıl oluncıya kadar 
Cerrahpa a hastane inın tesısatmdan 

ın, benım gibi "!uzum uz., değıl, bi
lakis... elzem buluyorlar. DQn, do -
tum ' Va-Ni'ı.. okuyucul rımın ben m 
fıkram da bulduklaı ı bu ek iki ı de 
tamamlıyor ve diyor ki: · 

cen. ze ı, dun Bomontıdekı evinden knldınlm~. Tc- ye ı n -
mazı kılındıktan sonra asrl mezarlıga defn~dilmı tır. CPııazedc ~eh r ban
dosu matem havası çalmış ve bir ni zamıyc, bır b hrıye müfrez i ıle 

polis ve a kerl ınzlbat mufrezelerl tabutu takıp etmı lerdlr. 

f de edecektir. 
Cerrahp::ışada yapılmakta olan is

timlaklere bu ay da devam edllmek
tcdır. 20 bin lıra sarfiyle denize dol
ru yeniden 1 tlmlakler yapılmıştır. 

"- Meseli. ko koca bir Limozin'e 
kunılmus gıdıyorsunuz: Yanınızda da, 
beş kişiyi gtitürmiye mü it yer var. 
Vatandaşlar, tram\ ay durağında h -
zln hazin bekleşiyorlar, Teamül ol
sa, kapıları açacak: "fi ebilillah, d!Srt 
vatandaşa buyurun diyeceksinız. On· 
ların da içinde, onar, yirrnışer kuru:ı 
vererek. Karakôye inmek f!ıt yen~r 

pek çok. Halbuki, tek insan gidiyor
sunuz. Benzin israfı, bu misalde ba
rizdir, Ve bu misal bize, t ksilerin, o
toblis sıswminde i letilmcleri :fikrini 
veriyor',, 

Cenazede, Vali ve Beledıye Reisi LlHfi Kıı dar, Mısır Konsolosu Meh
met Zeki, Ha\'a Kurumu llzaları, sabık Şehremini Opcrator Ce n 1 P a, 
Barodan bir heyet, Profesörler ve merhumenin dostları ve hıirmetkfırl rı 
hazır bulunmu lardrr. 

Yeni sil talimatnaınelli 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekA

lctl tarafmdan hazırlanan yeni süt 
talimatnamesi alilkadarlara tebliğ e
d lmlştir. Yeni talimatnameye göre. 
s it satılan kaplar, her gün sodalı !N 

ile yıkanacak, siıtlerln cinslerine gö
re kaplara renkli etiket konulacak, 
Sılıvri yogurdu tam ya~lı, yarım yağ
lı diye iki cinse ayrılacaktır, 

Cenazeye Hava Kurumu, Vali ve Belepiye Re· i Uıtfi Kırdar, t tan
bul Belediyesi allesi ve merhumenin şahsi do tlan tarafınd n bırçok çe
lenk gönderilmiştir. Allah rahmet eyle in. 

Dniversife 'de 
Faaliyef Basladı PİYASADA: 

lrandan liill vetl 
Pirine ithal Edildi 

Yalnız (Va-Nü), bu fikrin dofm. 
tuğunu lsbat için, Amerıkada, her 
arabanın kendisine i ret veren her 
yolcuyu almak it y dında olduğunu 
soyluyor. Fakat Amerıkada, adına 
pikap denflen ve ek eriya, şehir hari
cindeki uzak kırlara tenezziıhe çıkıp 
döniiş vasıtası bul mıyan talebe ne. 
oralardan şehre dönen boş, veya yarı 
boş otomobil sahipleri araıımda rno .. 
teamil bulunan bu ihtiyarl Adet, be .. 
nim tatbikını 'isted gim mecbur! çare .. 
ye misal teşkil edemez: Zaten bunu13 
içindir ki, ben İngllterede harbin ba-a 
ıındanberi tatbik olunan usulll misal 
gösterdim: 

Suriye Cilllhuriyeti 
Tekrar Tesis Edileli 

Alman Tebfiği 

u~un samandınıberl lrarıftn mcm1eıı.tlnri
ıe piranç ıretinlmcmi,ti. Son allnltrde Iran 
t arları memleketimize klHHsıetli miktarda 
•irine ıhrac ctmıthırdir. Tran pirinclerl .. h -
rimlzr ıı:etirilerck ıronsit ambarlarına konul· 
mu tur. Bunlar iyi fiyat buldqu takdirde .ı· 
ya amızda satılacaktır. 

YENl BTR KOOPP!RATTP - Ya:nH "l'e 
rlokumacılar kooperatifi hiHtdarlıklarından 
cekılmi, olan yazmacılar yeni bir kooperatif 
kurma r llzerc nımt te..,bbllılere 11aılınnıtla1'· 
ti r Çorap imal edenler dahi 1ılr lıoo~etif 
kurmu tardır. 

SA'RUNCULAR BIRLIGI - Sa11un imal c· 
den erle ubun tilccarlan Wrlllr ......_ .. enrc 
aralannda bir t~l•ntt ,,._,,ı ... dll'. S•ban • 
rular ltirhfi M'9klrlll ettllıte• -a ıtiler lını 
Ilı m nt•lra anada tla blrbfin ı...-ri lnlnala 

tır Bar ılin merkeal pbnmi9* 'llul••• · 
ralrtıt. 

LASTTK TEV7.IATJ ...,.. tiri 1111rtWe '91ırİ· 
m • ır•ttnl111is olan otomoMI ,,. ._ 119· 
tı er"nın te•n•ne -.ıa-• linn ltlr IJıttyaç 
h•tesı ha ırlantnıttır_ c-· ırhtl te'nlat• 11aş 
la " aktıT Bekl.nınelıte ol•n ........ nnlrtuda 
rnnlenn de ba haha ftllllfti ..,._eldir 
rıv ler nlır ..._,. altlıa4tırl•ra ıleTIMıt tc<nl 
olunaralrtır 

CF.VIZ REKOLTUT B11 - cmr re 
altes ırccen seneden iyuhr. Pi7ıı•ıra lr lU • 

nth m•lrtarda cenır ıretırilmelrttclir Yenf 11a· 
d•m m•h•ul n n t•ınamen hanl'la-at111t ol· 
dnfu bıld rllınektedır. 

ımtıh nlan bıtecektır. Cuma gunü de 
devlet ortaokul imtihanmm sözlu kıs
mı sona erecektir. 20 E)'l61 Cumar
te. 1 gunQ mes~kl tedri8at okullan -
nın bütm.leme ve kayıt kabulü mu
melelli bitıeeektlr. 22 J:yt61 ...... IBI 
gl\nlınden itibaren de bütün ortaokul 
\ c 1i elere talebe kaydına son veri
lecektır. 

Sovyet Teblği 

Bu usulün konulmasmdan maka~ 
hem az benzinle mümkün mertebt 
çok yolcu taşımak, hem de. bir kH 
sım vesaitin bombardnn nlarla taM 
rip olunması yüzünden seyrijsefer'a 
uğradığı sekteyi ha1ifletmekür, Ve bil 
usule gôre, boş yeri bulunan her tak4 
si arabası. hattA her gayri resmi "h™ 
ırusl., otomobil. kendisine binmek is.o 
tiyecek her yolcuyu almıya mecbur~ 
dur: Aksı takdird~. bir şf.kAyet, hem 
şoförün. hem de yolcwıun alır su • 
rette ceza görmesine katıdir. 

Bizde, hem, mesela b zı otobil 1~ 
rin kaldırılmasından. ve me elA tu • 
netin işlememesinden miltevenıt 11: 
luğü teldfi etmek, hem mOmkt\n mer 
tebe az benzinle, mumkün mertebe 
bol vatandaş taşınmasını lltOmkil!I 
klllnak. hem de tabi ICIGlrlertJ'1e h ıı. 
arasındaki ih ırnn. ra n h yet venneı. 
için, - bir tarife dah linde - ayn 
usule n"çln baş vunnıyalanT 

H• 
fBıtttar•t• , ı,.cıııu (8 .. tarafl 1 tnclde) (8 .. tarafı 1 ınclde) 

teşekküllerin n muzaheretıyle 12 eylıilde Sovyet tayyareleri MebUllGll ınecliai topltuulı 
Şam, 111 (A A.) _ Orta Şarktaki 1 yaptığı sıddetli hticum.lara mu - cephenin şimali garbi istikametin Londra, 16 (A.A.) _ Şehinşahın 

Hür r'ran ız kuvvetlerinın kum n _ : kavemetınden ve gcnı lctılme - de Alman tayyare meydanların -
dan General Catroıax, Su iye Cum- l sınden sonra, Alman tumenıcrı dan bırini bombardıman etmiş - oğlu lehine taç ve tahtından fera-

hurıyetını yenıden tesıs }e ona oto-ı buyuk bir cephe üzerinde sarka [ lcrdir. 20 Faşist tayyaresi tahrip ~::.u~ s•::1;::~:a ~e:a}~ r te mı ıade etmiştır. Bu tarzı hare- dogru ilerlemiye devam etmekte- edilmiştır. 
1 

• . • de n:.- ed 1 ket, f ngılız ve Fransız kuvvetleri Al- dir. Sovyet bombardıman tayyareleri ce sesı neticesm .lMU1 ı mış r. 
m nl ı'ın faalıyetin~ mini olmak ıç n İlmen goliıniın cenubunda bu-ı lepht'nın cenubu garbi islikametınde 1 Hükümdarın feragatının sıhhi 
Sur yeye gfrdlklerı zaman Surıyeye lunan bolgede 11 inci 34 uncu n bır du m n tayyare meydanına sebeplerden ileri geldıği One su • 
yaptıklar~aade ~dur. ve 27 incı Sovyet orduİarına men d ~ucum ederek 16 ta,')'are tahrip rülmektedır • 

h 1 G l etm lcrdır. Miittefllder Talırlllla 
Ha..._, Limanı 

lom1tar•ıtc111 Eclldi 
Londra 16 (A.A > - Hava Nuarennln 

tcbll Bliyük lnırılia IMıalbanlnnan ıaırırne 
ıeıekkUllcn dıln ırcce Hınnburırdakı inıut 
tuırAhlarını, rabrıkalıırı ve demiryollan ııaat 
luce bombata111ıılardır. Birçok bll,.Uk yan 
111nlar çıkmıtt1r 

Brcmen, Cuxhavcn, Wllhelm•havcn ve dıier 
bazı Alman Jımanları da ınıılıı hava kuvnt 
ltriD&n ıuıc-una ujramııur. 

A.lınaR tebliğine göre 
Berlın, 16 (AA) "Tcblti., lnııhere ... 

nl!'crlndc bır petrol ,.mı11 batınlmıt ve 2 tı· 
cam ırnnı11 7alnlm1,ur. JnS1lb ta,.,,areleri 
nın dQn Alman lıoıruna, Holanda .abıllttıne 
yaptılılan hi!C'llın rqebblh1erl akim kalmıttır 
Avcılanmız llu dıl...- taJP7H'H1 d ,ıwm11 
ludar Inaılız taıryarelcrl dün aece Almllnıra• 
nan ,imalı ırar1ıldnde müteaddit nolrtalara 
bombalar atmıtlanlır. 8ilba11a Hamburırda 
.ı ... ııer arasında 610 n 7aralr vardır Gece 
a .. c:stan ve ha .. a defi topları chi11Dan bombar 
dıman tayyarelcrınden dokuıunu dUtlırmııı 
lerdır. 

Harry Beur Berlintle 
Bertin,, 15 (AA ) Parl• Solr .. aetn nın 

verdıii bir habtte &6ft -ntf Prat1• ••-• 
ortıuı Harr7 a.ur fraaanea '"' almenea 11 
analnnda fillmlcr ~lı Gnre Berlıne 

hareket etnııwrir. 

milyon tonu hulan petrol ihtıya -
cını Almanya temin etmektedir. 
Binaenaleyh Ahnanyamn senelik 
ihtiyacı 20 milyon tona çıkmıştır. 

Almanya, Şark cephesinde Sov 
yet ordusuna karşı günde 65 -
70,000 ton petrol sarfetmektedir. 
Demek kı, yalım prk cephesınde 
aylık petrol sarfıyatı 2 milyon 
tondur. Geçen üç ay içinde sar -
fettiğı petrol miktan 5,000,000 
tonu bulmuştur. Kıt girınee Al -
manya .ayrıca Mısırda ve belkı 
garpte de harbetmiye mecbur ola
cak tar. Bu istihlikını karşılamak 
ıçin elınde sentetık l8tihsal vası
talarıyle Rumen petrol kuyula -
rından başka bır kaynak yoktur. 
Onun icin harp uzadıkça Alman
yanın petrol sr)QhtisJ artacaktJT. 
lngıltere ve Amerikanın da he -
öefı bu harbi uzatarak tedricen 
Almanyayı zayıf düşürmek, ve 
kendtleri kuvvetlendikçe Alm~m
yanın üzerıne yürümektir. 

H uliısa harp uzadıkça bir mal
zeme harbı mahiyetini almakta 
dır. Bu malzemeyi kım daha su
ratle ve daha uzun müddet tP -
min edebılirse nıhai zaferı o ka
zanacaktır. 

sup mu ım kuvvet er enera ı 13 ... 1 ld 1 t k t d 
K 11 •- k d k h r.y u e cenup "' ı ame ın e • 

e er _ın ~~andasın a 1 _ ava k ın bır Alman tayyare meydanına yürüyor 
teşekkullerının muzahcrctıylc ha ar ı Y pılaıı akm e nasında 10 duş- Londra, 16 (A.A.)- Londranın 
rekct eden ve General Busch'un il il tayyare i tahrıp edılmistir, siyasi mahfıllerinde beyan edildı-
kumandası altında bulunan Al - Ha\a kuvvetlerhniz cephenin prp ğine Jıôre, Tahran üıerıne yurü. 
man kıtaları tarafnıdan son haf- l Lik etınde bulunan bır J'aşilt tay- il 
talar zarfında kat'i maglübiyete Y re meydanı uzerine bir akın yapa- yen ngiliz ve Rus kuvvetlerinin 
uğratılmıştır. 9 Dusman tumcni r k 7 tayyare ve iki top tahrip et- hedefi doğrudan doğruya Şehın • 
imh'1, dıger 9 tumen de tamamıy m lerdır. phın ıahttaıı ınmesiyle alikadu 
le n'ilgwlüp edılmış' tır. Harekat es- Rumen kıtaları Odesa civannda değildir. Bu kuvvetlerin gemde • 

.. k k ı · t manca \e malzemece alır zayiat rllmesindel');.maksat lrandan aü • 
nasın?şta. du5şm3 ab1?' pde ~n ~ zay~ \crmi lerd'r. rülmeleri litznngelen Almanl.al 
vermı ır. ın en aza esır Cephelerde ıon vaziyet meselesini halletmek ve İran hü • 
alınmış, 320 tank, her nevınden Jcümetinin bütün hiısnüniyetint 
695 top ve pek çok mıktarda Londra, 16 (A,A.) - Bir taraftan 
harp malzemesı ığtmam veya tah Sovyet mukavemeti ayni şiddet ve rağmen mani olamadığı miıhve 
rıp edilmiştır. t'b tı gö terirken Almanlar da ilk entrikalarına nih. ayet vermektir. 

so ukl, rın yaklaşması G7erine bOtün 
Bertin, 16 (AA,) - D N B. a1an- ct'phc üzerınde hucumlarma yeni bir Tahran, 115 (A.A.) - Mutteflk k~ 

sının ocrendigıne gore. büyiık Alm:m dd t ı be ı •etler yarın bırlıkte Tahrana '"'CCÜ-
tayyare te ekkulleri 14 F.ylülde Dın- şı e 'erm ~ n yor ar. lerdir. •• 
yepcrın şarkında duşman askeri te- Kreınenşug'un Rw;lar tarafından 
cemmulerine ve topçu mevzılerine hu- t ti ye i Almanlarm Mareşal Bock 
cum etıni!f]erdır. Bır'hı ın. takıp eden t r fınd n Kıerı çevirmek üzere Go
dalsalar hal nde taarruza geçen Al- mel'iıı cenubu şarki inde yapılan ta
man tayya elcrı dulfDlanın sahra top- arruzla birle mek için Kremen ug 
lanm, naklıye kollarını ve tanklarını mıntak ında da bir Heri hareketi 
bomball)'llrak bunları imha etnuı, soo yaptıklarını göstermektedir. Kre -
den fazla otomobıl, mıtraböz atC11Y- men ug, Dinyeper'in şark sahilinde 
le tahrip cet tm·1, beş top suııturulmu,, bır endu trl şehridir \'e Naziler için 
bir zırhlı tren de hareketten durdu- ehemmıyeti haiz bir köprübaşı teşkil 
rıalmuttur, etmektedir. Kıef ve Len•ngradın ma
Bıandan batka altı naklive trenine ruz bulundukları tehdidin gittikçe 

bir çok tam isabet elde edilmı , tren- vahamet 1M7da ettijl doğru olmakla 
ter clurclurulmaş Ye ajır hasara uira- beraber. bu şehirlerin müdafaasında 
tıhnıfth' • hiçb r zaaf esen veya yakında ımıs

Yelli 

r• .. ""' ' llıefdel 
ğer Jusımlanna gıdeb'leceklerdir. 

Bu emırn men n çıkarılmasın
dakı esas maksat, İngil reye yar 
dnn programının t&tl> kı ıçın A -
merıkan gemilerinin gidebılec"k
lerı araz'ler hakkındaki muhtelıf 
suallerıne cevap vermektir. 
Vaıinıton, ıs (A.A.) - Mumessıl

ler mechlİ reısı Rayburn, gazeteciler 
toplant11ında beyanatta bulunarak 
Reısicumhur .. Roosevelt'in bugun bazı 
mumesslllerle bitaraflık kanununun 
tadilı meselesi hakkında goruştugunu 
b ldirmiş, ş~ları llive etmıştir: "Bu
nunla beraber bu hususta henuz hır 
ka r tlt haz ed IC'ftlemış 'r, Reıs.i
cumhur Perşembe gimil kongreye bir 
mesaj gôndererek Ing lteı eye yapı la

k yardım ıçin yenı t h ı at kabul e
rlilmesını ı teyecektır, 

tevlllerin eline duşecekleri hakkında 
bır emare görulmemektedir. 

Don havzası Rasyanın başlıca Si• 
n 1 mıntakalarından biri oldutundan 
Almımlar burasını zapletmek ic;ın çok 
bilyuk bır gayret sar!ediyorlar. 

Alman - Sovyet cı•phesinde cere
yan eden muharebelcrın şidd~lnl 

Uft'SSı ler "cehennemi mucadele., 
dıye ta ıf et ektedirler. 
Şun il şarki cephesinde cereyan e

den muharebeler esnasında Mareşal 
Voro lof kuvvetleri 200 dü man tan
kıyie yü !erce otomobil ve top tah
rıp etmlşlerdır. Bu cephede düşma
nın zayiatı JO bin kişidir. 

Şark cepMsinde kullanılalr 
ıu tonlıılı Ru laıtlılan 

Londr,. 18 (A.A.) - Almanlar. 
84 tonluk ,. e murettebatt 13 asker
den mdrekkep bir Sovyet tanKıntn 

1 der edıld ğ'ni bildirmekle Sov 
yet teçhız tı hakkmd b z7. t kendi
"r tar l~t vermiş oluyorlar. Bil 

d b ı ~ uk bir tııınka lllt defa ol r 
tııdıı 

ltıoal tamtı'llfllınaeak 
Tahran, 15 (A.A,) - A11ocıatel 

Prese ajamıının bıldirdifine S(ke, Al
man, M11ear, Jta17an ve :Rumea teb 
Hmın hudut haricine çıkarılmaları vı 
ba memlehtlere ait clçijjklerfn ka 
patılmaları hakkında tevdi edilen İn· 
ııliz - Ruı notasına İran Şehınıab 
tarafmdan vaktinde cevap Tertlmemı 
olmaeı clolaynıyle 1ranın tlllllalllıyh 
inaline kanr veri1miftir. "' 

'rdnın'dlın agnlMtık 
Almanlar 

Berlin, 16 (lt.A,) - Yari reeml bi 
membadan bildiri}iyor: Buraya ıeleı 
ıon haberlere ıore, Tahrandaki Almaı 
kadın ve çocuklannm 7 Eylul Çar an 
ba gunu haTCket etmeleri takarrur e 
ınlltir, Bunlar Tahrandaki Alman el· 
çllifl menınıpl1Wi7le bırl kte ft Tur· 
kiye yöla ile ınemleketleriDe clöiı.c
ceklerclir. 

-~~~-o~~~~-

Fransada 10 Kişi Daha 
Kurşuna Dizildi 

'Lo .... a. 16 (AA) - Almen lrontro 
hnd• iNi- Par.. ra.boswıa ır6ra A1-"•a1 makamları Alman ordu u mensup an 
IC7hine t..,dll edile• teca vUz h•Nlrete!r 1t 
kartı ınulrabelel bılıntsıl olmak ünrc ı aal a 
imde INtwıan ll'nnıaıul• 10 1'r-• ,...hi 
daha ı.w ... a dırilNitlertlir Ka.....,. d 
ler 19 Oe 62 yat .raıında kınueterdır N 
r"9Uen itıiınlerln sıarıtt•••n tu•• ,. udı 
- bcnıeınelrtcdl• 
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[~~!BlJ:J Halihazır Kıymeti 
K.ief Etrafında 
Muharebeler 

İstıklal muharebclen olurken d -
mantar b r çok h'lelerle b r c; k 

m.ıllettaııları kandırmı !ardı Bunun ı
çin m'llı mucadeleye, yen °devletc 
yan etmek gafletınde bulun nlar çıktı. 

Bir gıin isyan edenlerin eleba ıla
rından b r'sını yakaldıl r. Cephedeki 
komutanm k rşısına getirdiler. Bu yı
ğit yapılı, saf gorunu5lu bır vatan
daştı. 

Cephelerde - Yfrmi bin altın liral r·••••M•eew y --, 
Y ni HA diseler 

Babadan kaim:. matbaasını !"ezdiği
m z s rada dostumuz böyle diyor ve 
kolunun geniş hır hareketi İl!: üstus
te yıgılmı '·hurufat , kasalarını, ko
c.aman çarklı duz makineler·, harcıa
lem harıta ve kahvehane rnvhalan 

1 
azan: : 

1 Nasuhi Baydar~ 

li Es k i 1 e r - Y c n i 1 er davasını 
her faaliyet şubesinde her zaman ta
zelıyor. 

* * * 

(Baitarafı ~ incide) 
rınd:ı cereyan e•len mtıharebenin en 
dikkate şayan noktası, Almanların ha
la burada hava üstunlügunu temine 
muvaffak olamamalarıdır. Sovyetler 
bu ı;chrın mud f asma külliyetli m k
daı da tayyare tahsis etnuşlerd'r. Sov
yet Rusyaya gonderil~ İngılız hava 
kuvvetle de bu mud: faaya J§t rak et
mişlerdir. Bu yuzden Alman hava kuv~ 
vetleri bır turlu şehrın ustune kadar 
varamamakta ve şehı i havadan bom
bardıman edememektedır Len.ngratta 
halkın manevlyatı bozulm:ıdığmı gos
tercn en büyuk de1ıl, du ma kırk 
elli kılometre mesafeye kadar ~ehir 
civarına sokulduğu, ve gecelı gunduz
lü muharebe devam etttği halde h !
kın hala tiyatrolara gitmesi, tiyatro 
salonlarının hila hıncahınç dolu olu
ııudur. İngilizler bıle hava bomba dı
manlarına k rşı bu derece soğuk kan
lılık ve emniyet gostermemışlerdır. 

- ba m kta zaman z man kullanılan t ı
ları gosterıyordu. 

Yirm bin altır. lira! Yirmi beşle 
çarpınız; bugunkıi p'yasa iherlnden 
beş yuz bin k~ğıt eder. 

Biraz eskı hani rı, biraz mecl:-eseleri 
nd ran ve kalın duvarlarlyle daracık 

pençerclerı arasında insanı Ağustos 
&ıca~ında buzh:ıne so:rinliği :ıe sı;ran 
avlumsu bır bodrumda idik, Burı.da, 
b'r vak tlcr Ferhatla Şirın, leyli ile 
Mecnun gibi köylere ve kınııbalara 
mahsus resimli hlk§yeler, .şekil ve 
muhtavası yıllarca ve yıllarc.ı değiş
mez mektep kitaplarr, Abdi ıle Ma
nakyanm tiyatro ilanları, cdeb' atı ce
didcnın bazı eserleri, ve daha son a, 
ıkınci me rutiye•ın batıp çıkan sayı
sız g zetelerınder bir çoğu ve mitıng
lcr ıçin bol bol afiş "tab ve tevzı,. o
lunmuştu, 

- RahmetH. son giinıine kadar 
bunlara el surdürmed' Yeni harflr'r
den sonra b le bır hayli zaman, r''lki 
tecrubclerıne ve denenmiş mesleki bil-

he- gısinc guve~ekte ısrar etti 1~te, 
yirmı hın alun lıranm h a 1 · • h i Z' ı r 
k 1 Y m et i • bir yığın hurda. yıkıcı

I ................... _....._ ................... : 
çarpıyordu. Zıyarctçilerden biri sor
du: 

- Zannedersem okumaya pek .-akit 
bulunamıyor. 

- Vakit nerede, cfend mi Sabah
tan akşama kadar iş. Akşam, akumü
litor dolu ise radyodan biraz dunya 
havaisi, sonra yemek, kahve ve 11iha
yet uyku ... Mulkıyeden çıktım çıkalı, 
yani y:rmi iki senedcnberi bu hayat 
boylc devam cdıyor. 

Bu zatm h a 1 i h h ı r k ı y m e ti 
acaba neydi? 

* * * 9andrnna •· !zmır ve Aydın - Ka-
ı;aba ş'mendifcrler! Devlet demir 

yollarına mal edildikten sonra, inşa 
edıldikler: giınlerdekınden de ı:ok fe
na vazıyette bulunmuş olan hatla üze
nndekı tunellerin, i tasyonlarm, lo
komotiflerin, vagonların, yaııl sabit 
ve muteharrık k ı y m et l e r i ıı ı s
i a h 1 ve h a 1 i h li z r r a f r c a ı 
liznn gdm' tı, Çunku, o hallcnyle 
Devlet demiryollarının yeni malzeme
si arasrnda her Wbarla intıbak tcmın 
edilemezdi. Bın gcrı, dıgen ıleri idi. 

Fakat, F.skıler - Yenileı· davıısı 
be er'yete h s tecell !erden bi

rıdır. Nesıller bırbınnı takıp ettıkte 
hay tın her sahasında vukua gelen 
derin tahııvvuller, bıze, birbirini vcl
yeden iki devrin en mümtaz şahsiyet
lerı arasında niçin anlaşmazlıklar çık
tıgını, eski tecrubelerin ve denenmit 
mesleki bilgilerın neden dolayı hazan 
bir lşe yaramadrgını ve bazı kereler 
dc•iJerlemeye engel teşkıl ettığini izah 
eder. Bu tahavvullcrdır ki bıze cetle 
torunun ruhi ve fıkri hallcrınde baba 
ile oğuldan fazla kendilerini birbirine 
yakın hıssettiklerini anlatır Osvald 
Şpengler: "Butun kulturlerde siy.ıse
tin içtimaiyatın, sanatın tekevvıinunü 
tanzim eden eli er yıllık devrelerin 
manası nedlr? ... Burada, buyuk baba 
ile torun a asındakı ps.şik munasebct 
rolunu oynuyor. Nitekim, iptıdai ka
vımlerde buyuk baba ruhunun toru
nuna intıknl ett1gı hakkınd ki kana
atin ve toruna buyuk babanın adın 

vermcktekı itıyadın men5ci budur!' 
eliyor. 

Lenıngrat cıvarında yaimur ve kar 
da başlamıştır. Harekatın suratle in
kışafına bir tar {tan da havanın mu
saade ızlıği manı olmaktadır. Çunku 
yagmur ve kar Alm ınların muhasara 
hattındrı harbeden kuvvetlere suratle 
malzeme gondcrmesine manı olmakta
dır. 

ya verilecek harap bir bina ve Prost Bundan üç ny kadar evvel zuhur 
plıinı tahakkuk • eder~e belki ıstifade 'ı ediveren büyük bir hadisenin beş altı 
olunab lccek gen şçe bır arsa. hafta iı;inde izale veya halledilcceğ' * * * 1 bahse konulurken: "Çunkiı, taraflar 

Filvaki, evlenm~lerle dogumlarda 
gcirulen ÇO alma ve azalma hadısesinı 
ılk tetkik edenlerden biri olan Nor
veçli Eılert Sundt'un adına izafe c
d len kanun bu hacfısede 50-60 sene
lik bir tckerriır kabul etmekte, iktisa
di konjonkturde de uzun dalgalar ısmi 
verilen ve keza 50 - 60 senede bir ye
dı sekiz senelık kısa dalgaların tea
kubu suretiyle hu ule gelen itila ve 
inhitat devirleri kaydolanmakta bu
lunduğu dikkate alınacak olursa dıın
yıımızın t bi olduğu yükselip alçalma 
hadıse& nın te!lır ndcn bız ınsanların 
d azade olmadıgımız kuvvetle tah
mın olunabılır. Fılbakika tabıi öınur 
de bu kadar bir zamanla mahdut de
gıl midır? 

Maamafıh kabul etmek lazımdır ki 
Almanların Le111ngrat etrafındakı ta
arruzları gunden gune artmıştır. Bu 
§chri bir an evvel zaptetmek içın Al
manlar gayretkrmi arttırmaktan geri 
durmamışlardır. 

Kief'leld muharebeler 

Şimdi Kicf etrafında başlıyan mu
harebe, ehemmiyet itibariyle J,ı:nın
grat harbinı dahı golgede btrakacak 
derecede bıiyüktür. Alman orduları bir 
hafta kadar evvel Kıefin şimalınde 
Cernıgov şehrini alarak Dinyeperin 
bir kolu olan Desna nehrıne kadar 
ilcrlcrnışlcrdı. Üç gun ~el de Kıefin 
cenubunda Dinyeper üzer nde bulu an 
Kremençuk şehrıni alarak nehrin sol 
-Jq:ı! :ıpn:ın~ ·eı~ u.ıdpJ\ l!q :ıpuınqrıs 

Bir gün, Samsundıı, şimdikl İzmir arasında iktidar farkı çoktur, çunku, 
valisi ile, limana hikim bır :yo- bir taraf iterken diğer taraf kend'li

kuşan tepes'nd .. eski bir kilıseyi gor- ğinden yıkılacaktır: Çunkıi, bir buçuk 
meye gittik. G:::nış b nanın mııhkeın sene evvel hadıs olan daha kuı:;uk ol
clu~·arlarr arasına putreller konmuş. çüde mumasil bir vaka bu ışin boyle 
k tlar kurulmuş, merdivenler ya- sona ereceg ne başlıca dclıldır,. deni
pılmış. odalar. koridorlar, salonlar 1 lıyordu. İlen surulen mıitalealar yan
yerleştırılmilti B'zans ıisliibu taklıt lıştı, Zira, do ru bilgHcrc dayanmı
edılerek yerlı kalfalar tarafından kim- yordu, Demek ki fıkirlerde ha 1 i 
b'l r hangı tarihlerde buraya oturtul- h iz ı r k ı met i yoktu. 
muş olan eski kılıse yavaş yavaş b çim 
değiştirerek yirm nci asır kılığına gi 
riyor ve kayalık Turk mahallelerinin 
tahsile susamış çocukları lç:n mektep 
oluyordu. 

- Me rük bir haldeyd . Olsa olsa 
tütıin deposu vazifesi gorcbilırdi. Hal
buki merkezden uzaktı. Az masrafla 
tadı! ederek bu semtin mektep ihti
yacını tatm'.n etmek istedık. Sağlam 
duvarlarından, camlmından. merdiven 
taşlarından, demirlerinden, çatı mal:r.e
me ndcn vesaıre ınd n ı ifade ede
r dor te biri kadar bir masrafla ha
l 1 h az 1 r k 1 y m e- ti elli - altmıs 
b:n lirayı bulan ™r irfan ocağı tesis 
etf k, 

Llb- Rır ıamanlar mizmar ve agnıye 
seslerim aksettirmış olan kalın duvar
lar şimdı müsbet ılımlerfo yankılarly
Jc çınlamaktadır. 

* * * Bir kaç ı;~nr. evvel, bir l·onferans 
münasebet·yle bulunduı;umuz 

O ta Anadolu şehırlerınden bırınde, 
yuksek makam sahıbi bır memur, dev
let tarafından emrıne venim.iş olan 
me kem zlyaretçılcrine gezdlriyordu, 
Y t k odası, Beyoğlunun tanınmış o
tel eı ındeki odalar kadar iyi döşen
ıııışt • Yandakl banyoııu11 bir koşesi-

e -t ze sıvadan ıınlaşıldıgı gıbJ- o 
~unle de bir kurna konularak tek ek
s gı de tamamlanmıııtı. Yemek oda
smdakı bufenin camekanı vakıa Ce
koslovakya mamulitından hkor ta
kımlar yle yeni Almanya 111 Nskuvı 
kasclerı bekl"yerek henüz boş duruyor, 
beyaz badana duvarları hıç bir livha 
suslemıyordu. Fakat mutfaktan yuk
selcn yemek kokuları ortadaki masa 
etrafına, biraz sonra dııilecek olanla
rın, etrafı gorcmiyecek kadar iştıhalı 
'nsanlar oldugunu izah edıyordu, Evde 
kutiıphane ve yazı masası gibi eşya 
yoktu. Yalnız, kabul salonunda. ke

Üç ay vadeli çekin hali hazır 
k ı y m et i gelecek uç aylık faız tu
tarının hesap edılip çıkarılmasından 

sonra hasıl olacak meblağ, tarı da 
bqdayınki ıuncıc, yagmura. her tur
liı hava deıışıklıklcrine baglı bir ıi
mit, müstait ıencinki istikbale matuf 
bir fnrazıye, maziye merbut ıhtiyarın
ki bır hatıradır ve bu mısallerı iste
nildiği kadar çoğaltmak kabildir. 

* * * camiaları daima zinde tutar' ııüp-
hc edilebilir mi kı, kıymetlerı 

zamanla telif gayretldır? Bu gayret 
b r çok sahalarda sarfolunuyor. Fen
ni terakkiler takip edılıyor. Bahset
tigımiz kıymet makınede ise makine 
temiz tutuluyor, yağlanıyor, tadıl su
retiyle yenileniyor. Evde, yolda, eşya
da ise bunlar kendilerinden beklenen 
hizmeti mutemadi tnmır ıle gorecek 
halde bulunduruluyor. Ve, makine, ev, 
yol veya mcfruı,ıat vazlfc ifa edemıye
cek vaziyete duşıince yerlerine yenlle-

mişlcrir. Burası, Dinycperin sol sahi-
Bu boyle olmak muhtemel bulun- lınde bulunan mahdut kopru ba J, m

makla beraber, tabıi kanunları zorla- dan bi idir ve Alman kuvvetlerinin 
yacak kadar dınam k yaratılmış mus- bu şehri almaları K efin vaziyetini 
tesna insanlar da goruyoruz. Bunların tehlıkcye sokmu tur. Şimaldm ve cc
halı hazır kıymet nı haız bulunmasın- nuptan ılerliy~n A~ma~ kuvvetlcrı. bu 
daki sır doğuşlarında, yetiııııılerınde. I harpte ~ok .c?rdugumuz meşhu.r Al
dehalarındadır. Onlar sorar ve oğrenır, ~an tn™yesını tekrar ed~r~. Klefte
okur ve oğremr. gorur ve <iğrenir- kı kuvvetleri b r kıskaç ıçın.e almaya 
ler. Fıkri tecessüsleri sonsuz, ruhen teşebbus edeceklerdır Son yı~ı d?rt 
ve dimağen gençtırler; bu sayede s~at zarfında bu cephede yenı b r ıı_:
EskJ!cr - Yenilc:r d:ıvnsmda daıma ha- kışaf yoktur. Sovyetler, her şeye rag
kem mevkıınde bulunurlar Onlara men K'cft müdafaaya devam edeceklc
gıpta ve vazifelcrınden mu~affakıyet ıini bıldırmektedir: . 
temennı etmekten başka elden ne ge- Fakat Mareşal Tımoı;enko kuvvetlen 
lır? Gomel üzcr'ne inip Çernigov'dan ılcr

lemeye ı;alışan Alman kuvvetlerınin 
arkasını çevirmeye muvaffak olamazsa 

Taksi Zammı 
1 

Yüzde Otuz 
Çıkarıldı 

Dün 
üçe 

Almımların bu kıskaç teljebbusler'ne 

rı konuluyor T k ll're yapılan zam ve otobil Ic-

mani olmak gıiç olacaktır. Klefln mu
hasarası, Alman kuvvetlerinin Dın.
yepcrin solunda ilerliyerek Sovyetlerfn 
en zengin sanayi merkezlerinden biri
ni teşkil eden Harkof m.ıntakasına gır
mclerı Sovyet mudafaası içın buyuk 
bir tehi ke te$kıl edccelttır. Bu sebep
le bu noktadaki harekliun buyük bir 
ehemmiyeti vardır. Hali hazır kıymeti fikrine itibar at- rın yeni hareket s ntlerl mevzuu U

f edecek olan insanlar hakkında da za- ZC'rtndC' konuşulm, k uzerc dun Be -
man unsurunu lehlerınde kullanmanın Jcdıycdc Rcı Mua\ nı LutCı Ak oyun Taan·uz hazırlıkları 
c;arelerı bulunmuştur. Bu çnıeler'n rıyn etinde bır toplantı y pılmı tır. 

başında okumak ve okutturmak gelır, Toplantıda ka)·nuıkamlıır ve emniyet Daha cenupta Alman hava kuvvet-
Bunca fıkir ve meslek mecmuaları, leri Kırımdakı hava üslerini ve tecem-
·ı d l 1 k' ı 6 mcı şube müdurfi hazır bulunmu -1 ım a am annca yazı mış ıtap ar, sa- mu merkezlerini bombardıman ctmiş-
leh' ti" t .. l tur'. Tak ılere yapılan "'UZde yırmi .. ıye ı cemıye ve muessese er tara- " lerdir, Bu hava hucumu D nyepcrin 
fından neşredilmiş nsakler bunların znmmm bugunku ırtlara uymadı •ı cenubundan da Kırım istikametinde bir 

oldukdları yerdude kallmamaları!'1r· ziıma- :::~e~~n Yo:Po~;ge~ ce~ıyyc~;~c~eit~ı~ ~= ileri harckctlnın hazırlandığını ~stc
na a ım uy rma arını temın edecek rir, Almanlar burada da Dınyeper ü
vasıtalardır. Konferanslar, kurslar, dilmiş, taksılere yapılan zammın yüz- zerinde bulunan bir adayı zaptettlk-
gece mektepten• hep bunlar 'r ndır de (33) c "ıkarılına ma k r r veril-

" • " lerini soyhiyorlarsa da, bu hebar he-
Fakat. inıan makıne, ev, yol veya m t r. Bcled ;)le D ımt Encilmenı d nuz teeyyut etmemiştir. 
mefruşat gıb vazife ifa cdcmıyccck bu ye m tal i k bul etmı r. Odesa Nr aydanberi mukavemetine 
vaziyete dıişünce yerine bir başkası- Bu zamma göre, taksimetrenin gös- devam ed yor Odcsanm muhasarası
nın getirilmesine kolay kolay razı ol- tereceğ.l fıy, ta mukabil yolcunun ne. na 1 tırak ede~ Rumen kuvvetleri bu
muyor. Tekaüdunü isteyen memurun mıktnr P ra vereceğıni go lerir mat- 1

1 

rada pek buyuk zayıat vermı terdir 
bu tıılebindekı sebep halı hazır kıy- 1 bu l steler taksılerc asılacaktır. Bu • 
metini haız olmalrğı değil, artık yo-ı zamdan sonra yolcunun Jstedl.ği yere • 

lunduğu.dur. . . • ra alan şoförlerin taksilerı çnlı tırıl- Kıvınetlı doktorlarımızdan \' 

Almanlar şimdıhk Odesaya ıkinci de
recede ehemmiyet verıyor g;b dider. 
Berlınin kanaat:ne gcire Odcsa ergeç 
duşmeyc mahkıimdur. Leningrat zap
tcdlldıktcn sonra Odeaanın alınma ı 
b gun meselesidır Onun içın imdı
!;k Ode a muha ara ı Rumen orduları 
tarafından muhafnzs edilmekte ve bu 
saha onlara b r mezar olmaktadır. 

imali Afrikada 

Şark cephes:nde harp boyle bütün 
ddetiyle devam ederken ım lı Afri

kad da ycnı taarruzlara başl:mmak 
üzere oldugunu gosteren emareler 
vardır. İtalyanlar b r mu1'dl'ttcnberi 
Trablusa kulliyetlı m kdard:ı sevkiyat 
yapmaktadır. Londrnnm kanaatine go
re, şimali Afrikad harp mevıılml yak
la maktadır ve Almanlarla tuılyanlar 
bır t arruza hazırlanmakt dır. Bunun 
ılk delilı, cvclki gün Mısır hududu uze 
rınde bulunan Alman - İtalyan kuv
vetlerinin ıki koldan hududu geçerek 
Mısır topr ki nn h yli nu etme
leri ve burada ıst kşaf harekatında bu
lunma arıd r. 

İngilizler bu taarruzu önlemek için 
Akdcn zde hava ve den z faalıyctlennı 

ttırmışla dır. Hergun Jng lız den'z
altıları Italyan vapur kafilelerine hü
cum etmekte, ve hava kuvvetleri .A.;:
denizi taramakla kalmıyarak Trablus
taki tayyare meydanlarrnı ve skeri tis
ler~ bombardıman etmektedir. 

Anlaşıl yor ki, İngilizler bu defa da 
şimali Afrlkada taarruza geçm ycrek 
mudafaada kalmayı tercih edecek ve 
İtalynnlnrla Almanların taarruz et
mcs ru bekliyecektir. Bıı muddet zar
fında da denizde ve karada düşmaıı 
hazırlık] rını tahrıbe çalış c. ktır, 

İtalya, Afrikadaki ordularını kay
betn»ştir Fakat geçen kış muddetincc 
Afnka içın yeniden kuvvotler hazırla
maya ve hatta Mısır cephesine nak
letm 'ye vakit ve imkan bulmuştur. 
Mu sol nınin ovıindugti seki:c milyon
luk İtalyan ordusunun büyuk bir kıs
mı şimdl scrbesttır ve anlaııılıın bn 
kuvvetlerin muhım bir kısmı Trab
lusta h:ırbedecektir. 

Ecnebi askeri mıitehassıslann fik
rine göre, Almanlar şark cephes:nde 
bir wikrar tc..is etmeden s mali Af
rikada harekete geçmek niyl'"riodc de
ğıllerdi. Fakat şark ccpheı=i deki harp 
uzadıkça uzamakta ve rıe vakit iııt'lc
rar bulacagı tahmin edılmemektedır 
Onun için orta şark harbin' daha zjya~ 
de İtalyan kuvvetlerinin yapması ih
timali vardır. 

KAYIP• Gtbzt askerlilc ,ubuinden aldıfım 
ulccrf tcrhlı tc.-lı:uemı lıı.aybett.nı. ııen ıinı 
.a.alcafımdan estısintn bülnnli kalmamıtt r. 
Tuzla k8yunden MUmın oflu HDu;ırln Keser 
U23 do umlu. 

Komutan baktı, dedi ki: 
- Çonin bunun kollarmı l Çıkarın 

ayağınd ki z nem, 
İsyancı serbest kaldı. Komutan ge

ne: 
- Çekiliniz! Bi yalnız bırakınız! 

Ded. 
Etrafındakiler çekild !er Komutanla 

asilerln başı b şbap kaldı! r. 
Komutan dedi kı: 
- Sana h ç b r ey soylenu:vcceğ m, 

Verilecek hukmu sana b rakaca m. 
Haydı cel benimle! 

Çıktılar. V:e y vaş yava c'vard ki 
bır koye gıtbler. Komutan ™rdenbıre 
durdu isınin kolunu tuttu, ve çe me
nın solunda bir yeri ışarct etti: 

- Buna mı i yan ett'n 
Dedı. Ve yere serilm ş, d man 

kasaturasıyle ıkl meme ı doğranmıa 
genç b r kadm olu unu ro erdi. 

Asi uzun, uzun baktı. Komut n tek ... 
rar yürudu. İlerde bır k yn e cındc 
durdu ve gene: 

- Yoksa buna mı ı yan ettin? 
Dedi v,. hn~ n itap m ü t per-

vazın a ılmtli, du an sıingu iyle 
gozlerı oyulmuş, kund klı bır bebek 
olusunu coster • 

Asi derin der.n. urpere ü pere bak
tı, Koımıtım tekrar yurudu, kolunu 
tuttu, daha otede d11 n, butun koyü 
gosterdi: 

- Yoksa bunl ra mı j yan ettin? 
Dedi ve duşman kundaklariylc te

mellerıne kad r yıkılmış, yakılmış 
evlen costcrdl. 

Bu sefer Komutan durdu, tisinin 
gözlerine baktı. Asi başını eğdi, goz
lerinden yaşlar y 1'ıtıur gibi boşandı; 
içinden taşan yureklcr t'treticl bir 
sesle: 

- lfayırl Dedl Ne milletime, ne 
vatannna, ne hakka isyan etmed m. 
Ben meger kend gafletıme isyan et
mişim! 

Ve gözlerinden boşanıp dinm'ycıt 
yaşlar o günden sonra h k içın bo-e 
ğu an Tuı ki yeden 12:.ı.tun isyanları s~ 
rup temizledi. W 

Bunun içindir ki Turk hakka isynıt 
etmez. 

KA YtP. Gebre askerlik 111!ıeslnde11 ald~ 
laca dan ttk nin h km ita annıt r ,,_.... 
a kcrl terhlı ve ılramı ka;ırbett Yen ı a
la koy ndcn Mestan o u ! u tafa Ertan ıs:nl 
doğum o. 

Şark Sinemasının Açılışı 
Geçen sene, sayın milşicrllcrlne !akdim dt'gi birinci vizyon ve fev

kol!ıde ııahcserlerle buyuk muvaffakıyet kazanmış ve hal ın rağ tine 
rnnzhnr olmuş olan Şark sineması, 1941 - 1942 yeni sinema mevsunini 
l 9 Eyltil Cuma gunu akşamı açıyor. 

Muhterem mu terilerinl memnun etmek emeliyle h'çb'r fedak lık.
tıın çekinmiyen Şnrk sinemaş_mın faal mildurıyetı, buhranı. hazır mü:?
kulutma ragmen bu sene dahi, bütün sinema meraklılarının takd'r n • 
z.arlarlylc seyredeceği en mükemmel Ye en zcngm \ e seçkin crlSllll te
mine muvaffak olmuştur. 

ı imlerini oğrenebild ğimiz bu zaheserlerin bazılarını bild'r'yonız:. 

DehakAr Yıldız OLGA CEKOVA'nın muzaffer olduliu ve seylrcllerln 
pek hoşuna gideceği bir harika ANGELİ KA. iııtanbul halkının pek iyi 
tanıdığı parlak ve dihf aktor vlLLi FORST'ın yarattığı emsalsiz bir ıa· 
heaer (Operet), Büyuk Aktör HEiNZ RÜHMANN'ı zaferden zafere koı• 
turan iki güzel ve hareketli filmi BEKARLAR CENNETİ ve BABA OL .. 
DUM, THEO LINGEN tarafından yaratılan MADAM LUNA, KIRMl-
21 ORKiDE, SENfN gfbl KADIN, filmleriyle ZARAH LANDER, MAR• 
THA HAREL, MARİKA RÖKK, KRISTJ~A SÖDERBAUM (Fcv• 
kallde ve ideal güzelHğe malik bir artist) 1 LSE WERNER H LDE 
KRHAL (Unutulmaz Arabacının Kızı filminin Kahramanı) BRIGITTE 
HORNEY, HEINRICH GEORG, WERNER KRAUSS, WILLY BiR· 
CEL, GÜSTAV FRÖLfCH, VILLY FRiTSCH, PAUL HORBIGER, 
PAULA WESSELY, MAGDA SCHNEİDER, HANS MOSER ve ı lr 
gibi bUyUk ve parlak yıldızlar tarafından oynanmıı dığer bir çok emsal
sız: pheserler. 

lar, sıralanmış ıskemleler arasında 
b r radyo makine i ile bir etajer ve 
etajeı de de Dustur'un b r c ldı gozc 

rulduğu ve dınlenmeye muhtaç bu- gıtmıyen ve yolcudan dnha fazla pa-ı MESUT BIK EVLENl\iE 

İşte, ınsıındaki bu nahvettır kı, eze- mıyncaktır. ,;h t• k. d H d c 
yazı eye ı er anımız an ay ar ı 

Yazan: H. G. Dwight - Çeviren: M. ABAŞ 

KEMERALTI --"SE.'n o kadını gördun demek?., di-
ye sordu. Ah Llsaı ahi. O anda yll
zumdc adeta bır tebes.o;um belırfr gı
bı oldu. ·Arııdıın bu kadar zaman gec
t • halde, aydınlık pcnc;er<'den o ha
l s yre erken na l We ur duy-

t' dcl'ıl t eden bir 

gu!Om eme ile ytizünc baktım O da 
bana, yuzunde garıp bır f d 

0

ıle b -
kryordu. 

Nihayet, sert bir istihkar eda iyJe, 
"O k dın dcğildı., dedı. 

Döndü Yıkanma ameliyatının bun
dan on;aki safhası ıçin h zırlıınma
ya bn!!l;ıdı. B r bakır leğen ~ ndc 1 f
le sabun köpıirttu. Ben rt n b r me
rakla gi.ızlerlml d!kml , yaptı! lnrm 
bakıynrdum. Galıba benım bu e<: z 
merakımın şıddet nl sczm t • Belk 
kcndı inı hayatının o muhım nınd, 

gormuş olmam aramızda b r ne\ 
rabıtu tesı ctmıştı. Ya1rnt, bc1 ı de, 
ruhunda i~ın n y I" ey1 m-
dıy·e kadar d arıya çı mnk fn 
bulamamış olmasından idıı her 'le
den olursa olsun. blrdcnbıre el ndE.'kt 
lifi bır tarafa bırakarak, bana don-
dü: • 

"GC'nçliğin ne olduğunu 
efendi,. dedi, •·o gece 
sonrn kcndımdC'n utandım Herke ·n 
bC'ltunle alay ettıgınl, bnııa· güldukle
rinl i it yordum O halimi unut mı
yoı dum. Tol luk: h lllk bu' Orı ltı 
yaşında 'dım. An d lu1 hep oydf' 
ya d m. Ne bır kadın yfü'\ görd!lrn 
"" 0(' k dm dı iinrlull'. n:rd!'nbfre 
boylc yıı ıl, 1 il ı ı ı 
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paşa emrazı entaniye hastanesi 
sertabibi Dr. Galıp Ataçın kızı 
Suzan Ataç ıle Kastamonu valısı 
Mithnt Altıokun yegeni ve askeri 
kaymakam Nuri Altıokıın oğlu 
Karni Altıok evlenmişlerdir. Ye
ni evlilerin nikah muameleleri 
evvclkı gün Kadıkoy belediye da. 
iresınde her ıki tarafın guzıde 
davetlıleri huzurunda yapılmış -
tır. Yeni evlılere saadet v~ bah
tiyarlık diler, ebeveyinlennı de 
tebrik edenz. 

MERHUM 
SADIKZADE 
MUSTAFA'nın 

MEVLÜDU 
Pek genç ;lasında v"fnt 

eden \'C hatıra ı kendi in 
tanıyan \'C sevenlerin kal 
binden hiı;biı· zaman siliıı 
ıııiyccek olan ndıkzaıtı 
Mustafannı mcvliıdu t 

nci dcvriyes.i vefatına h' 
ndüf eden 18 Eylul 191 
Perşembe günii öğle na 
mazını miiteakip Maçka 
da T~\'İkiyc c::amiindc 
kunarak merhumun a7 
ruhuna ithaf edilecek 
hatıra ı taziz olunac kt 

erhum un annc.ı ı 
karde leri 

yii sın m mın bu kı z r!md ı 
;) ırcılerı pek zıyade atak dar edecek 'e on derece me nun 

IBU AKŞAM 

MELEK Ycuni Sinema l\fevsiıniııe Başlıyor. 
Sineması 

İlk Programda Nefis bir komedi: 

KARIM LA EVLENİYORUM 
BAŞ ROLLERDE: 

Joel Mac Grea - Nancy Kelly - Roland Youn.e 
AYRICA : 

1. Matbuat Umum Müdürlüğü Memleket Jurnah 

2. RENKLi MIKI MAVS 
DIKKAT: Num ralı koltultlor y:ırm s b ht n ıt b ren ldırılm 1 

-·----------------· Telefon• 40868 .._, 

Giinü Mat&ıelerinde '1 

SINEMASll 
19 Eylıil Cuma 

TAKSİM 
Yeni Sinema Mevsiminin A~ılııı Münasebetile 

BORIS KARLOF ve BELLA LUGOSi 
Tarafrnda11 yaratıla11 ve /ıeyecan ve teessür itibariyle 

(Dr. ŞANDU) Filminin Fevkinde Olan 

İKİ YÜZLÜ CANA 
K m·ku ve dtll§etkr f UmlerinUr. fllhescri11i 

takdim edecekffr. 
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1 ..................... lllml ......... ...... 

'r alebe Almaca' 
aden Tetkik ve Arama 

Enstitüsü Genel 
ı Direktörlüğünden 

; 

Maden çavuşu yetiştirilmek üzere Zonguldak - Koz
lu'da leyli ve meccani olarak açılmış bulunan Maden 
Tatbikat kur~larına talebe kaydedilmektedir. 

Kurslarda tahsil her sene bir ayı nazari, bir ayı a
meli olmak ve münavebe ile devam etmek üzere iki se-
ndir. 

Kurslara ilk meldep mezunları alınmakta olup, tale
be birinci senenin nazari ve ameli tahsil devrelerinde 

~ asgari 100, ikinci senede asgari 120 kuruş yevmiye a
lacak, mektebi bitirenler maden çavuşu ünvanile en az 
?30 kuruş yevmiye ile işe baslattırılacaktır. 
Aşağıdaki şartları haiz olan isteklilerin nihayet 29 

I 
0yliıl pazartesi akşamına kadar Zonguldakta Maden 
reknisyen Mektebi Müdürlüğüne vesikalarile bizzat 

· :<lÜracaatları lazımdır. 

l Türk vatandaşı olmak 
2 İyi hal ve ahlak sahibi olduğunu tevsik etmek 
3 Bulaşıcı hastalıklarla maliıl olmamak, bünyesi 

maden ocaklarında ameli çalışmaya müsait bu
lunmak ''sıhhi muayene Zonguldakta yapıla

4 
5 
6 

caktır.,, 

llk mektep mezuniyet ,•esikasını ibraz etmek 
Dört adet vesika fotoğrafı vermek 
16 yasını bitirmil) 25 yaşını geçmemiş olmak. 

~'6640" "8176" 

'ımımım!ll9!mm .. .-~~ea .... .-.. .............. J'_, 

Tahmin Bed. ilk Temi. 

425,00 

!742,50 

4207,00 

1176,00 

4060,00 

1100,00 

31 88 Yıldız b!rlııcl p:ınslyonlu ilkokulu için al;nac~k 
1000 kilo süt, 750 kilo yoğurt 

355,69 Yıldız blrlncl pansiyonlu ilkokulu için alınacak 
2000 kilo sadeyağı, 1000 kili zeytinyağı, 750 kilo 
sabun ve 250 kilo sodn 

315,53 Yıldız birinci pansiyonlu ilkokulu için almacak 
muhtelit kuru erzak 

88,20 Yıldız birinci p n~iyonlu ilkokulu iı;-in alı!ıncak 

muhtelif cins yas seb1.e 
304,50 Yıldız birinci pansiyonlu ilkokulu lcin alınacak 

6000 kilo dağlıç ve 1000 kilo kuzu eti 
82,M Yollar şubesi lcfn alınacak 50,000 kilo kesilme

miş gürgen odum~ 
Tahmin bedelleri il'! ilk tcmln'lt miktarları yukarıda -yazılı mevat 

...ıtın almmak üzere ayrı ayn tem"lifü~n ack eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnameleri Znbrt ve Muameltıt Mudilrl{iğfi kaleminde görtllebillr, İhsıle 
2!J 9.941 Pazartesi günü saat 14 de Dıılmt Encümende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 941 yılına alt Tıcaret 
Odası veslkalariyle ilıale günü muayyen saatte Daimi En<'Omende bu-
lunmalaı, (8254) 

* Bakırkl5y - Mahmutbey nahiyesi arasmda işlemek üzere iki otobOse 
ihtiyaç vardır. Burada otobüs lşletmlye talip olanların 29/9/941 tarihine 
müsadif Pazartesi günü akşamına kadar tasarruf \•esikalariyle birlikte 
ve lstldalanna ücret ve hareket tarifesi raptederek ~"ledlye rlyaseUne 
milracaat etmeleri j)>- ~1·•-M• (8255) .. 
Tahmin B. hk T. 

1430,00 

716,00 

213,90 

59,32 

!191,96 

107,25 Unkapanında Hnracçı Karn Mehmet mahallesinin 
Cemnleddin sokağmda 35 - 1 - 3 - 5 - 5/1 numa
ralı kArglr apartıman enkazmın satışı 

~3,07 Unkaparunda Haraççı Kara Mehmet mahallesinin 
ÜskOplil sokağmda 31 - 33 numaralı altmda dOk
kAnda bulunan ev enkar.mm satışı 

16,04 Aksı>nydn Kemalpaşa mahallesinin Genctilrk so
kağında 23 ncü odada 9,30 metre murabbaı sahalı 
orsanın satışı 

4.45 Sıımatyada fnebey mahallesinin Koçlbey soka
ğmda 64 ncü edada 4/34 numaralı ve 24,50 metre 
murabbaı sahalı arsanm s:ıtrşı 

89,39 Kndıköyilnde O:;manağa mah:ılleslnln Haydarpaşa 

ve Körler sokağında 40, 42, 44, 2 ve 4 No. lu 
dükkAn ve ev enkazının satışı 

Tahmin bedelleri ıle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı üç par
~a enkaz ve iki parça arsa ııatılmak üzere ayrı ayn acık arttırmaya ko
;nulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve 'Muamelfıt Müdürlüğü kalrmindc gö
rülebilir İhale 2419/941 Çarşamba gtlnil saat 14 de Daimt Encllmendc 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarlyle ihale 

_günil muayyen saatte Daimi Encümende bulunmalan. (J967) 

Devlet Demiryollan ve limanları işletme idaresi ilanları 
.Muhammen bedel mu\ akkat tcmınat ve mıktarları aşağıda yazılı ıki 

liste muhteviyatı muhtelit çelik 27 ,10.941 pazartesi günü saıı.t 15 de ka
palı zarf usulü ile Ankarada !d:ıre binasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin her listenin hlzasmda yazılı muvakkat te
minat ıle kanunun tayin ettiği vcs!kalan ve tekliflerini ayni gıin saat 14 
de kadar Komisyon Relsll~ine vermeleri lfızmıdır. 

Şartnameler 100 kuruşa İdarenın Ankara ve Haydarpaş:ı veznelerin
de satılmnktadrr, 

• 

Miktar 

Muhtelit hususi çclıkler 25740 
Kanallı ve Kanalsız susta 84000 
çclıkleri 

Muhammen 
bedel 

L. K. 

29385 
54600 

(7984) 

Muvakkat 
teminat 
L. K. 

2203 88 
3980 00 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları 

Dossasına Bağlı İki Listede Yazılı ElektriJr 
Malzemesi Alınacak 

Tahmin edilen bedeli 53762 lira olan yukanda yazılı elektrik mal
zemcsı Askeri Fabrikalar Umwn Mıldürlüğil merkez s:ıtm alma ~omlsy~
nunca 25 9 941 Perşembe günü saat 14 de pazarlıkla ibate edılecektır. 
Şartname. 2 lira 69 kuruştur. Kati teminat 7876 lira 20 kuruştur. (8048) ,,. .. ,,. 

Dosyasına Bağh Üç Listede Yazılı Elektrik 
Malzemesi Alınacak 

Tahmin edilen bedeli (38245) lira olan yukarıda yazılı elektrik mal
ze.'ne i Asker) Fabrikalar Umum Mildürlüğ\1 merkez sat~ alma ~omlsyo

nca 25 9 941 Perşembe günü s:ıat 14,30 da pazarlıkla ıhale edılecektir, 
~urtname' i lira 98 kuruştur. Kati teminat 5736 lira 75 kuruştur. (8047) 

Sahıp ve .Neşrıyat müdürü Emın Uzman. Gazetecilik ve Neşrıyat 

T. L. Ş. TAN Matba8Sl 

TAN 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN A$RILARINIZI DERHAL KESER 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. 

...................... 1 ..................... . 

SATILIK TAKSi 
"De Soto,, marka 7 kişilik tak

side çalışan bir otomobil satılık

! tır. Bornonti fabrikası yanında 
Karoseri fabrikasına müracaat. 

~ .............................. llİlll .. .... 

LEYLi 
ERKEK YENi KOLEJ NEHARi 

KIZ 
ilk - Orta Llac - Takalmde Srruervller 88 

sıhhat 

Müdür : Sabık Şişli Terakki Direktörü M. Ali Hnşmet Krrca. 
Huı;usiyctleri : Yabancı dillere ehemmiyet vermek Talebesinin 
ve inzibatlyle yakından alakadar olmaktır. 

' Telefon ! 411&9 ••••••••••-'" , Ana - ilk - Orta ve Liae fstan.bul Levazım Amirİiği 
Satinalma Komisyonu tlônları 

Yanlı VE' 

Yatıs12 1\luceddet veya ınüsta:nel 4 aaet ors 1 ~;~e~e HA YRIYE LiSESi 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi Fatih : Saraçhanebaşı 
19

-
9

-9
41 

Cuma ~u~ü . s:ıat ı 5.3o da ' Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe munıcaat. Arz1.ı 
Top~anede Lv. Amırlığl satın alma eden Talehe Mektebin hususi vesııitlyle Sabah evlerinden alınır. Ak-
komısyonunda yapılacaktır. İstekllle- ' 
rln teklif edecekleri fiyat üzerinden, "1111._ ....... şam evlerine bırakılır. Telefon : 2053r t1 
kat'l teminatlariyle belll saatte ko-
kat'i temlnaUarlyle belli saatte ko- , ANA _ iLK _ ORTA _ LiSE ... 
misyona gelmeleri. (247 - 8201) , ' 

3 adet baskm t:mlr \'E' ayar etti-i l ::k:: BOGAZIÇI LiSELERi :::.·~v· ı 
rilecektir Pauırlıkla eksntmesi 19-9-1 
941 C · ü t 14 30 d T h Aranvutkl5y • Tramvay caddeat: Çlftesaraylar uma gun san . a op a-
nede Lv. Amirliği satın alma komis- KaYrt !cin her gün mek~ebe müracaat edilebilir. 
yonunda yapılacaktır. Ke~if bedell İlk kısım 29 Eylıllde, Orta ve Lıse kısımları 25 Eylıllde derslere baş-
175 lira, kat'! "teminatı 26 lira 25 ku- '• lıyac-aktır. İsteyenlere tarifname iönderillr. Telefon: 38 - 210 41 
ruştur. BaskOllC'r Salı Pazarındaki 

Lv. Ambarında görülür. Taliplerin - ' 
belli vakitte komisyona gelmeleri. YÜKSEK MÜHENDiS MEKTEBİ v• TEKNiK OKULU 

(251 - 8205) Girit denemeler! yardımcıaı 

* Sirkecide Demirkopıda Lv. Anba
nnın su ve yangın tesisatı yaptırıla

caktır Pazarlıkla eksiltmesı 22/9/941 
Pazaricsı gunu saat 14,30 da Topha
nede Lv. Amirliği satın alma komis
yonundı:ı yapılacaktır. Keşif bedelJ 
3670 lira 70 kuruş. ilk teminatı 275 

Çözülmuş Geometri Problemleri 
Fı. 125 Krş, . 

Y. M, M. ve Tek. Ok. glrlı denemelerlnde aorulmuı ve 
bazı mDhlm problemlerin halleri 

İstlyenlerln sarih adresleriyle: Posta kutu 2322 İstanbul 
<9eometrl Prob.) adresine 135 Krt. göndennelm 

Ayrıca satı, yerleri : 
H A Ş E T (Beyoğlu), Serglyadis (Tünel b<ı,şı) 

İK BAL KiTABEVi (Ankara caddesi lstanbul) 
!ısa 32 kuruştur Keşfi komisyonda 
görülOr. fstekliıe"rin belli saatte ko- -._ 
m isyona gelmeleri. (252 - 8238) , .. •••••••••••- 1 

Beher kilosuna :o kuruş tahmin e- , S Ü M E R B A N K----·;a~ 
dilen 2500 kilo yataklı'< pamuk aıı- Oeri ve Kundura Sanayii ı 
nacaktır. Pazarlıkla ekslltmesi 22/9/ , j 
DH Pazartesi gunil sa:ıt 15 de Top- Müe~sesesi Direktörlii~den : 
hanede Lv. Amirliği salın alma ko-
mlsyondo yapılacaktır. Numunesi ko- Fabrika için, askerlikle alakası olmıyan tesviyeci 
misyonda gorülür. Talipler ayrıca 7a- ve tamirci ualt18ı cdınacaktır. 
taklık pamuk nümuesl de teklif cde-
b!lırler. Katı teminatı 225 liradır. 

(253 - 8239) 

* 25,000 ton tahmil ve tahliye işi yap 
tınlacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 22/ 
9/941 Pazartesi günil saat 15,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satm almn 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Tahmin bedeli 12,250 lira, ilk temi
natı 918 lira 75 kuruştur. (254-82-tO) 

ı• Bahçe Meraklıları 4 
Nadide modern salon yeşilllkle
rinlzi envaı çamlar, muhtelif süs 
tıdanları, tiekil verilmiş fidanlar, 
Avrupa gilllcri, Begonyalar, 
Manolyalar ve saire. Ortaköy ı 
An'kara Bahçesinde bulabllirsi-
~ niz. VASIL , 

lstıınbul Asliye O~OncO Hukuk 
Hlıkimlfjjlnden: Mihri Karaağaç ta
rafından, Beyoğlunda Mis sokağında 
36 No. lu apartımanın üçuncü katm
da mukim iken yeni ikametgahının 
belirsiz olduğu tahakkuk eden kocası 
Demir Nihat Karaağaç aleyhine, mah 
kemenln 941/164 No. lu dosyası ile 
açılan boşanma davnsının yapılan du
ruşması sonunda: Kanunu medeninin 
130, 134, 138 \'c 142 inci maddeleri 
mucibince boşanmalarına ve Demir 
Nihadm bir sene milddetle evleneme
meslne 11/7/941 tarihinde karar ve
rilmiş ve yazılan ilfım mahkeme di
vanhanesine tAlik edllmı~ olduğun -
dan, dava edilen Nihadın tarihi iltın
dan itibaren on beş giın zarfında mll
racaatla temyizi dava edebileceği ve 
aksi takdirde hükmQn katlleşeceği 
hususu Ufın olunur. (6802) 

SOLDAN SAOA: ı - Muvafık bulmalı, 
muvafık ı:c!mclı 2 - Bir aarl hastalık - mr 
nota ı - Mlnevl ııılı - Bir nota - Bıı 
renk 4 - lllr haırvan - Teni: Kasabın Hl• 
tıiı - BOyiik 5 - Icıllr - Bayrak e - Ec· 
dadın raruı- Omck 1 - Bır iıorct 1111\lrl-

I 
Teni: Bir ceılt clvi 1 - Teni: Taahrrl ll -
Bir ceıit 7af. . 

YUKARIDAN AŞAGl: l - MOııulplik 
2 - Uyutan a - Vurmaktan emir - Sanu 
4 - Çok defli - Teni: Vedia S - Meme· 

• nln yarısı - 30 ırlln 6 isyan eden - Ter 
•i: Taharri 1 - Bafıama edatı - Bir dai 
ı - Meydanda ıı - Dalıı:a ımınlufu. 

EVVEi.Ki BULMACA - soı.UAN SAOA : 
Japonya 2 - Arif - Uluı 3 - Nil - ima· 
9C (esami) 4 - Ararat 5 - Apva - Utan 
6 - Re - Palı ıı 7 - Mil - lllt 1 - A· 
sU - An&d (Dana) 9 - Laılı. -- iL 

Verilecek yevmiye imtihanda görülecek kabiliyete göre 
(400) kuruşa kadardır. Talipler en geç 22.9.941 tarihine kadar 
Beykoz Fabrikasına (Hiçbir teahhüdü tazammun etmemek şar-

' t1i•y•le•)•m•u•.r•a•c•a•at•l•a•r•ı.••••••• .... llİ ... llS ........ ~,. 
Yüksek Öğretmen Okuluna 

Kabul Şar.tları 

Talebe 

Okulun gayest Liselere öğretmen yetfsltrmektir. Yatılı, v,._ parasız o-
1 

lan ve tahsil miıddeti 4 seneden ibaret bulunan Okul aşağıdakı Şubelere 
ayrılır: Türk DIJ ıe Edebiyatı. Felsefe, Tarih, Cofrafya, Matematik, Fi- , 
1Jk - Kimya, Tab!J İllmter, Yabancı Dil, "Fransız, İnıiliz. Alman Dili 
ve F,tleblvatı . Okulı:ı ır 1ıınek !r-ln Li<e olııunluk •mtlhıınını bacıırmı!< .,ı. 

mak ve 7 Birlnclteşrlnde başlıyacak olan kabul imtihanmı ku.anmak 
şarttır. Namzet kaydı 1 Eylul ile 6 Birlncltcşrin arasında Salı, Çarşamba 

ve Cuma gunlerl Okul binasında yapılır. Daha fa.da ta!siUıt almak Jsti-
yenler Okula müracaat edebilirler. (6958) 

Deniz · Le\·azım Satmalma Komisyonu İlanlan 

130.000 Kilo Vaketa Alınacak 
1 - 26 Ağustos 941 tarihinde birinci defa yapılan pazarlık eksilt

mesinde beher kilosuna teklıt olunan 450 kuruş gall göriılduğlinden·13000 
kilo vaketanm 20 EylCıl 941 Cumartesi günü saat 11 de ikinci defa pa
zarlık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 4175 lira olup şatnamt"SI her gun komisyonda ıöı;üle
bUJr. 

3 - lstekUlcrln belli gün ve saatte yukarda ya7.tlı mlk6ardaki temi
nat ve kanunun istediği vesaikle birlikte Kasımpaş:ıda bulunan komisyon
da hazır bulunmnlan. (8104) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
111 No lu llftn : 
Toptan~ı peynirciler perakendecilere fire farkı olarak tenekede 35 

kuru:; tenzilat yapacaklar ve bunu faturalarında ayrıca göstereceklerdir. 
(8230) 

lstanbul Fiyat Mürakcitie Komisyonundan 
112 No. lu Ufın: • 
Toprak Mahsulleri Ofisi tanıfınd:ın yalnız perakencilere un veril-

mekte olup, bunun da bakkallıırda azami fiyatı 20 kuruştur. (8231) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
113 No. lu ilan : . 
Bulgarya kömürünün 87.aml satı, fiyatı şu şekilde tesblt edılm~tlr: 
1 - Kayıkl:ı veya moroda perakende kllo<ıu 7 kuruş, 
2 - Bu kömürler perakendeci dükklınctlara satılmayıp doğrudan 

doğruya mUslehllkc satı\acaktır. (8232) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
Giriş müsabaka imtihanları şu tarihlerde yapılacaktn-: 

1 - Teırlnlevveı Çarıamba gOnO 
Saat dokuzda Cebir ve Trigonometri 
Saat on dörtte Jeometri 

2 Teırlnlevvel 1941 Perıembe gll· 
Saat dokuzda Fizik 

., on dörtte Kimya 
S Teırlnlevvel 1941 Cuma gllnO 

Saat dokuzda ecnebi dil 
Vaktinde imtihan yerinde hazır bulunmıyan. kayıt kımestnl yanm

da bulundurmıyan talebe imtihanlara kabul edilmez. İmUhanlar yazılı
dır. Yazı lı;-ln ancak kopya kalemi, yahut mavi mürekkepli kalem kul-
lanılmasına müsaade edilir. (8228) 

17 • 9 - 90 

20 Eylul Cumartesi Akşamı Üçe Kadar -~ 
SUADIYE PLAJ GAZiNOSUNDA 

M O Nv! !adQf~·Bi!l> D i N 
VEDA EGLENCELERI , ............... ._ .................. , 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

1 - 2000 adet muhtelif amperajda sayıcı mektupla teklif istemek 
suretryle satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 2250.- Uradır. 
3 - Tekliflerin Levazmıdan parasız tedarik edilecek şartnamesin

deki tarifata u1gun olarak 27/10/1941 Pazart~sı. g~n.ü sıı~\ 17 ye ka~ar 
Metro hanınm 4 üncü katındaki Levazım Mudurlüğüne ımuı mukabihn-
de verilmiş olması !Aztmdır. (8169) 

Talebe Ahnaca~ 
Tetkik ve Arama Enstitüsü Maden 

Genel Direktörlüğünden 
Zon~ldak'ta leylt ve meccani olarak a~ılaıı:ı bulunan mııden tek

nisyen mektebinin Birinci teşrin 1941 de başlı.yacak ikinci devresi i
çin namzet kaydedilmektedir. 

Mektebin biri nazari diğeri ameU olmak üzere iki silmestre ny-
rılmış dört senelik tahs\11 vardır. • 

Mektebe en az orta okul tahsilini bitirmiş olanlar almdığrna ve 
tahsil müddeti dört yıl olduğuna iÖre, mezunları 36!58 sayılı kanunun 
3 üncQ mııdde5inin D fıkrası hükmünden istifade edebilecek derece
de tah .. il görmüş sa;rilacaklar ve lise mezunlarından bir sene fazl:ı 
.okuyanların hulçukuna sahip bulunacaklardır. 

Aşağıdaki ~ıırtları haiz olan isteklilerin Zonguldııkta mez~r mek
tep müdürlüğüne veslkalarlyle bizzat müracaatları lüzumu ilAn olu-

dlp-

25 

Modayı takıp cdt!n her iıl:>ı·ı Kııcıın ıçın kıymetli tnşlariyle ve nefis 
işlemesiyle hakikaten nazan dikkaU ·celbeden böyle bir harikulAde 
( 8 1 N G E R) saatine sahip olmak Adeta bir ~aadettir. (S 1 N GER) 
saatleri on beş senelik bir müddet için velev mı.işterlnln mes'uliyetln
den ol.um, her türl!i' ~rızaların milessesemi7. tarafından hiçbir ücret 
alınmaksızın tamir olunacaklan garanti edilmiştir. 

SINGER No. 27/B Elmaslı 
ve 8 pırlantalı 265 Lira 

Adres: SİNGER SAAT Magazo<11 - İstanbul, Eminönü Cad. 8, 

Doktorlar, ban· 
kacılar, kAtip
lcr, mühendi!-

ler velhasıl bü-
tün mürekkepli ka. 
lemle yazı yazan-
lar mürekkeoin cep
lerine akmasından ko·. 
runmasından ve ucur( 
bozulmasından kurta.' 
ran yeg~ne KIR. 
MIZI HALKALI · 
TIKU DOLMA 

KALEMi 

Avrupada dahi tasdik 
Ölunduğu gıbi Alman-
yanın bu icadı, mu· 
rekkepli kalemle ya;:• 
•yazmak mE'Cburiye
tinde olan halkı 
hakikaten bu ezi
yetten kurtarmı~tı 
TIKU ucu aşın
maz, bol mürek 
kep alır, Kuv
vetli basılırsa 
4 kopya 
rılabilir, 

Fiatl her yerde 
4,5 liradır. 

Bozulan parçaların 
yedeklerJ tamir 
ücreti alınmak

sır.ın, maliyet fia
tına yerlerine takı
Ti K U kalemi sekiz 

parçadan ibaret olup, 

her' bir parçası bulunur. 
.~çık bınıkıldığı halde her 
ne ıekllde durursa dursun 
mürekkep akmaz ve kuru
maz. TIKU en sa~lam ve 
en kullanı;7lı mürekkepli 
kalemdir. Her yerde arayı
nız. Taklitlerinden sakını
nız. Üzerindeki TIKU mar 
kasma dlkkat ediniz. 

Türklyede Umum De· 
')osu: Flllpo Levl, Ha 
ruzlu H"n No. 1 la· 
ııınbul. 

.:raşraya posta Ile 
gönderJllr. 

ı - 8 8 ll41 Cumıı ııunü pazarlıkla alınmaşı mukarrer olan (500) 
Kg (ip çu~~l) dikimi icin jüt gününde talip zuhur etmediğinden 26.9. 
94İ Cuma gllnü saat 10.30 da Kabatşşta Levazmı şubesinde mUt~ekkU 
alım komisyonunda tekrar pazarlığı yapılacaktır. 

2 - ~feıktlr (!500) Ki. ip numunesi mucibince almacaktır. 
3 - Nümune her gün bahst ie<;e~şubede iÖrülebllir._(8~3)_ 

Adli Tıp lıleri Umum Müdürlüğünden 
Kıılorifer için malüm evsafta kuru ve kilçüğü 3 X 6, büyüğü 6 X 12 

cesametinde 55 ilA 60 ton Tiırk antrasit! açık eksiltme suretiyle satın a
lınacaktır Aı;oık eksiltme 6 İlkteşrin 941 pazartesi günü saat 15 de Sal
kunsoğütt~ Adli Tıp İşleri Umum MüdOtlOğil binasında yapılacaktır. 
Müe66esede teslim v~ gösterjlecek. yere boşaltma ve isUf masraftan dahil 
olmak üzere beher tonu için 26 lira fiyat tahmin edilmiştir, Tesllm işi
ni ıo gün içinde bitirmek şarttır. İsteklilerin m~r giln ve saatte % 
15 teminat p:ırası 234 Um ile birJikte komisyona muracaaUarı llan olunur. 

(8191) ___ _ 

ls-ta_n_b_u_l _N-afl_a_M_ü-:d-:-ür-=-ıu'.'.":'":: .. ğünden 
26,9.941 Cuma günü saat 15 de jstmtbulda Nafia .MüdürlUğil e~sllt

me komisyonu odasında (9453,08) lira ke~f bedelli Istanbul Teknık o
kulunda yapılacak makine lAboratuvarı inşaatı açık eksiltmeye konul
muştur. 

Mukavele, ekslltme, bayındırlık işleri genel, husus,! ve fennt şartna
meleri, proje keşıf hüllısa;ıfyle buna mUteferrl diğer evrak dalrcs!.nde ve
rilecektir. 

Muvakkat teminat (709) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplan ve en az bir taahhlltte (800~) lıra~ık 

bu işe benzer iş yaptığına dalr idarelerinden almış olduğu vesıka ra ıs
tinaden İstanbul VilAyetine müracaatla eksiltme tarlhin~en tatil 1ünlerl 
hariç (3) i\jn evvel alınmış ehliyet ve 941 yılma ait Tıcaret Odac: vesi-
kalarlyle gelmeleri, (7781) · 

Belediye Sular idaresinden 
Kemerburgaz şosesi ile Mangılava Qzlnlmlz aruında g~sterllccc er-

de teslim edilmek şartiyle 150 M3 kaldrnrn .taşı alınacaktır. 
Taliplerin izahat almak ve fiyat vermek Uzc;re 22.9,941 Pazarte .til

nü saat 12 ye kadıır Taksimde Sıraservilerdeki idare merkezinde leva
zun servisine müracaatıan. (82ll) 


