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DUNKU TOPLANTIDA 
Şehrimize Gelen Dr. Behçet Uz, Ankara ve lzntir Ticaret 
Borsaları Mümessilerinin de lıtirakile Yapllan lir Toplantıda 
Rekolte ve Umumi laıe Vaziyeti Etrafında izahat Aldı 

General Hihailovlch'in Londrada
kı Yugoslavya huk(ımeti vasrtasiy
le müt~tilc!ere ikinci cephenin 
Yuıoalavyada açılmasını teklif et
tiii bild!rllıyor. Pek orijinal gibi 
•örilneıı bu fikir, ıımdilik bize bi-: 
hayal gıbi geliyor. Çünkü mütte
fiklerin hlç de müsait olmıyan 
ıarUar içir.de böyle çok ~tikeli 
bir teşebbtl~e gireceklerini zannet
mek hatadtr. Bizce mOttetilder i
kinci c.epheye, earpta kesif hava 
hüeumlariyle b:ı~ıyacalc, bu akm
lar genişleyıp ağırlnştı.kça Avrupa 
sahillerını'.l muhtelit noktalartna 
asker çık<.ırma te cbbüsleri yapı

lacaktU'. 

M. Zekeri11a SERTEL 

Komisyon Raporlan Kabul EdiPdi • Yeni 
Merkez Heyeti SeçDcli • Maarif 

YekDi Bir Nutukla Kurultayı Kapadı 

. 
Gemi Kafilesi Ağır 
Hücumlara Rağmen 
Malta Adasına Vardı 

Londra, Manchester'in 
Bafflğını Kabul Ediyor 

Ankara, 14 (A. A.) - Dördün
cü Dil Kurultayının kapanışını 
müteakip Reisicümhur İsmet in. 
önü toplantı salonundaki loca Roma, 14 (A.A.) - ltalyan u. 
sında başta başkan Maarif Veki.. mumi karargahı batı Akdeniz 
li Hasan Ali Yücel olduğu halde hava ve .. deniz muharebe.si hak.. 
yeni genel merkez kurulu heyeti kın~~. dun gece. a~ğıdakı husU:iı 
ni kabul buyurmuşlar ve kendi- teblıgı neşretınıftır: 
lerine şu beyanatta bulunmus. 11 ağustos sabahı erkenden 
lardır: :ıı denizaltılarımt:P; ve keşif tayya • 

relerimiz batı Akdeni1..de Cebe. 
"Seçiminizi tebrik ederim. Ku. Iittanktan doğuya doğru gitmek. 

rultayda görülen muvaffakıyet te olan ~üyük bir kafile görmüş. 
sizlere yeniden ve evvelkinden lerdır. Kafile 2l ticaret gemisiy. 
daha sıkı çalışmak ve g~lecek le bunlara refakat eden 3 saffı. 

Gün geçtikçe müttefiklerin kurultaya daha çok verimli çık. harp ~ 4 tayyare gemisi, bir 
mak borcunu yüklemektedir. A. k k · 

garpta ikinci bir cephe na davalanmızdan biri olan dil ço nıvazör, düzünelerce tor. 
açmalan güçleşiyor. Çünkü ay. pido muhribi ve daha küçük to. 
lardan, hatta bir senedenberi bu roeselesini kurultay sizlere ema. nilatoda diğer birkaç gemiden 
mevzu etrafında yapılan neşri. net etml§ oluyor. Bunu da göz mürekkepti. 

önünde tutarak ona göre çalışa. 
yat, nihayet Almanları da böy. O gün, İtalyan • Alman hava 
le bir ihtimale inandırmış, ve Maarif Vekili llMaa Ali Yücel a- Devamı Sa. 2, Sü. 1 ve deniz teşkilleri mükemmel 
Aft'tlpamn garp sahilleri boyun. bir iş birliği ile bu kalabalık düş , 

ca· bil' müdafaa dıvan vücude Millet Mecıı·s 
1
• man kafilesine karşı taarruza getirmiye .evketmiştir. Aylar. geçmişlerdir. 

Dün, Ticaret Vekili Behçet Uz'un riyasetinde yapılan toplantıdan bir ıöriinilf 
(Vekilin şehrimizdeki tetkiklerine ait haberler İkinci aehifembdedir) 

ca J'ÜZ binlerce işçi, Fransa, DüfnWı apptaki kayıplara 

=~~:r Taıı·ı vaofı ~ .... ~=~ Bu -.hJdn'Uat, üç .-enelik harp- W ' 1 tal.7aa ilan ~erinin taaman7'• 
Jenlerı alman tecrübelere göre de ı lman.ltir, 1 tıorpi«lo mürilıi •e 
:f evk.ıiliıde kuvvetli bir tarzda yine üç ticaret pmiıl batınlmış. Al- K f k 

( Askeri Vaziyet 
a a sya . • -' • 

Çevresinde Pasıfıl< CeDhesı 
l SARK CEPHESİ 

mın deDi. Ye hava bnetlerf de 
yapılmıştır. Aynca sahilden ki. Mesleki Teknı·k Okulları Al!•lması ll!in "Eaıl~·· tayyare ~emiıinden baık.ıca 
lometrelerce derinlijine blok. r 3' dört tıcatet reatlaıni batmnaia mu • 

=·~u!!~~?~. ~ 81 Milyon Liralık Tahsisat Ayrılmasına va::!1!1:''ı::~·. arııannda bir aar 

f~ ~~~:;:~n t;:: Dair Olan Kanun Layihası Kabul Edildi :::ı-: =:·~~~: ::::r:e':'~1 ::. Berline Göre Ruslar 
gamla nazın doktor Goebels ~ Ankara, 14 (TAN) - Büyük miıl de hasara uir~ıl)tır. Bunlardan 
mütıtefilderi Avrupaya asker çı. ,. • Millet Meclisi, bugünkü toplan- birk&c tane1i m&teadclit iubttler ,..!a- Dağlık Bölgede 
kalma ıtıefebbüaünü yapmıağa da. ' tısında ruznamede mevcut liyi. nk o kadar aitr hasara uiramıştır 
vet etmiştir. Hatta bu vesile z +• v halann tetkikini bitirmif ve ki. ma_n~ama batenı oldaJilan tahnl1n Şiddetle Dayanıyor 
ile Am~alılarla d_a. alay et.. ey ınya91 meb'uslarm intihap dairelerinde edilebıli~ Devamı Sa 2 Sü 5 • 
mek istıemış, ve İngilizlere Av. tetkiklerde bulunabilmeleri için a::s · ' • K od 'd .a..1 1 
rupayı istilaya aelirken Am~- F•ıyatları IkinciteFinin birinci günü top. rasn ar a .... man a r 
üh dostlarını da ~~r getır. }anmak üaere tatil kararı ver. ITALYADA Püskürtüldü, l rlansk'ta 
1JJelerini tavsiye etmi§tır. . • miftir. Rusla r Biraz ilerledi 

LoDıdnıda bulunan Amenbn 1 ç •• n Karar eeı.enin açılmasını müteakip, Berlin, 14 (A.A.) - Alman or-
t.til& tuvveUeri kumandanının veküeten idare edilmekte olan ı 
aoa ..:M.ı.....ieki beyan.aUna bakı. Hariciye Vekilliğine ~tin F . p rf" • d 76 duları başkomutanlığının teblıği: 

a-.u-... lıla elbette tn · bil t aşıst a ISln en Kafkas çevresinde, bilhassa mü. 
lına, Amerika r gı. inhası veç e stanbuı meb'usu 

8
. K. . Ç k ld dafaaya eıverişli dag~ıık arazi-

!iz edalanna yazı geçirmek ve Sebepsiz Yükseli• Numan Menemencioğlunun ta. ıcı 1 arı 1 dinlercnıek için gelmemişlerdir. T yin edildiğine dair Riyaseticüm. ın "T den faydalanan düşman ,şimal 
Elbette Avrupada ikinci bir cep. Devam Edince bur tezkeresi okunmU§, muvaf. . Londra, 14 (A.A.) - hş~-~ Kafkasya .. kıyısı li~anlan~dan 
he açılacaktır. Yalıuz bu te§eb. fakıyet dileklıeri ve alkışlarla kar tisi azalarından 76 bin kışının b.af~~ uzere d~. yoliyl~ 
büaün yüzde yüz muvaffak ol • pıanml§tır. Bundan sonra Er. partiden ihracı k~laıtınlmı_ş. ne atını kapatmak ıçm matlı bır 
masuu temin için icabeden ha- Eski Fi G.. zincan meb'usluğuna seçilen Sa. ~· Bu karar, dun .Mu~llnın mukavemet göstermektedir . 
., ... .bklar yapılımaktadır. yaffcira ore ki Erdem and ic·.-ir. rıyasetinde.yapılan b~r .partı top. Bu mukavemete rağmen, Al. 
~, 5 r Jantıs d jf edilmiıtır man kuvvetlerinin taarruzu iyi 

Bu arada Yugoslavyada iki se. a+.c Yapdması Mesleki te "k okilllar. m a p tsizl: . aa..+larla terakki etmektedir. Bir 
nedenberi Alınan istillsına 100 s . . .. .. . Bu ~ 'aY!'e .. ~.ı ve r.' • 
b' tı..;t:lr bir kuvvetle karşı TebliıCJv Edil• Mec~ b~günku i~ında, iıehalıbiizlüiu ilen surulmek. noktada ehemmiyetsiz düşman 

m ~ _
1 

~1 .. _ .
1 

. b' ' mesleki teknik okullar ıçılmaaı tedir kuvvetlerinin üsleriyle olan mu. 
duran ıeneru DUIMılı ovıc m Belli :ı.. 

1 
. ve meft\ltltnnın çoğaltılması · va1&lası kesilmiş ve dağıtılmış. 

Londradaki Yugoslav hüldimeti 1uaş ı gıda maddeten sa- hakkındaki kanun kabul edilmit- t 
vUltaliyle müttefiklere ikinci tı~ın ;;erbef~t btııradkılması ı~ara. tir. Bu kanun hükümlerine gö. Esk•ı Fransız ırKaradeniz kıyısındaki düşman 
cephenin Yuıoslavyada açılma. n ~rıne, ~ya ar a e~ .~ ~ re açacağı mekteplerle alacağı liman tesisleri Alman hava kuv-
sım teklif ettiği bildiriliyor. mumıyetle bır gevşeme gonılmuş aıet ve techizat için Maarif Ve. vetlerinin tesirli iaaruzlarına he. 
Sırp geaerali teklifini ileri sü. fakat daha sonra bazı maddele. killiğine ıo senede 81 milyon lL Büyük Elrisİ def tutulmaktadır. Bu taarruz.. 
rerken fU mucip sebeplere da. rin fiyatıar:ı hemen hemen eski rahk tahliMt verilecektir. '3' \ar sırasında bombalarla iki bü-
yamlJiını .c>ylüyor: karaborsa fıyatlarını bulmuftur. Bu münasebetle IÖz alan Ma- yük taşıt gemisi hasara uğratıl. 
uy~da bir 9ftledenberi mev Bu arada zeyıttnyağı en -.ıa &e· arif Vekili Hasan Ali Yücel, e. ..._ .... Je•n Helleu de mıftır. 

eut oıan ..,. Almaıılarıa otu fırkahk liyor. N81J bir teknik öğretim progra • IVI w 1 O ağustos gecesi bir Alman 
ku....aeriııi iUal eden Yuaoslav cep- Zeytinyağı piyasasını ellerin • mınm hazırlanmış olduğunu, bu ~ 1 d G il ı hızlı bot\& Tuapse açıimda 4.000 
beli. 1Jdncl c:ıephf' !çiıı li.ztm olan bü- de tutan firmalann mümessillt'. programnwı 10 yılda ve 81 mil. \':79nera • au e e tonilatoluk bir taşıt gemisi batır. 
tün prt1an havidir. Yuıoslavyanın rf il h k Eff ıiR>ellnde teessüs eden bu cephe mü- ri tarafından daha evvel .. ~nka. yon lira 18 ı ile tahakkuk etti. fİ a İ ıruştır. Sa. 2 Sü 6 
tdnadl .mette n ital;raıı. 'I Bulgar, r~da, fiyatla; hakkında. hUkume. rileceğini söylemiş, yüksek mü. . l:!D" Devamı • · 
dört Ahnan •e ı 11acar flrkumı bu- te kat'i teminat ıverilmiş olduğu bendis okulunu• tevsiine baş. Fransanm fimdıki Ankara Bii. 
1'aJ18 t>atıaaultJr. Bu müdde\ aarfln- hatırlarCİadır. Halbuki, serbest landığını, Ankarada da bunun yftk Elçili M. ~gety'den önce 
da Almn7• Yuıoslavyadan prk cep .. . ........ _... t>enzerleri yapılacağını, san'at o. Vichy hülulınetini Ankarada Garip Seı 

bir tek neler bile alaıu • satış ~aran uzenne """' .ınya~- kullannm geçen seneden itibaren temsil etmekte olan eski Büyük 
=.r~lltbaharda pTk cepııe.ıDt: run ~ıy~tı gene 130 kuru§& yuk- genifletilmekte olduğunu, bu &e- Elçi M. ~~n Helle~, ~eneral de 
gönderi1mek üaere 'Yuıollavyadaki selmıştır • . ne :tal.ebe sayısının da arttırıla - Gaulle'e ıltihak etmııtır. M. ~ean t. 
kuvveüerbd ıert çeken Alınanlar, Öğrendiğimize göre, bu vazı. ~ Devamı sa. 2, su. 4 Helleu, doiüten. Fransızlarla bir- Dir Bahkc;ı Akşamları 
buraya onlaraı yerine )ledi Bulıar yet karşıaında hüktimet işe mil. likte çalışmak üzere dün ıehri- Ö 
ftrb8I lladermi>'• mecbur 0ImU1tur. dahale eaerek Ankarada evvel. mizden Kahireye doğru yola çık. lüyor, Sabahları 

'"11 Nisan 9'1 den 1 BirJncite,riD k ' . t1a Hindistan vcm·yeti Refikası ve El 'lik Bi 
......... ı kadar Yuıoalavyada ,.aı- ce ararlaştınlnuş olan fıya r mıftır. . Çl - T k o· · ı· : .Ün':a1:r 10.000 kili b)-betmiş- ~~en satışa d~am ~ilme. Salah Buluyor rinci katibi M. Jorj Balay'da IDeıı e rar ırı ıyor 

1erdlr 
0 

vakitten M2 MQmna ka· sım alakadarlara bildirmiştir. diline ref~a~ etmektedir. Budapeşte, 14 (A.A.) - "Ofi" 
dar da a7"C8 ıa,ooe Alman. ltaJyan Ba karafttl fiili aeticai ıadar: Bir l!°mbay, 14 (A.A.) - "Reu. Sabık Büyük E~i, ıazetedle. Bir Macar balıkçı her ıkpm öL 
-.e Uııtali 6ldürlllm~. AWUpada lrııım bakkallar •eJtinyaiını uo n- ter Bu sabah Hiiıdlstanm her re beyanatında, oteclenberi de melde ve sabahleyin dirilmekte. 
ikinci ceph-. de; ;aten mneut olan raştan almıt1ardar. Fakat son emir tarafında umumi bi~. ~&ı:': de. !Jaulle'e. iitihak ~t~ek amısu~u dir. Bu garip hadise Turkev 
cıepbenin 1tu*1endirilmesi ve ıe - üaerine banların 123 kuruttan ,....ı v:ım ~tmekte old?~ gorüknuş ~ izhar ettıifnlt bütün emel~ın kasabasında vukua gelmektedir. 
.m~ıettımest. llff!i)'le açılmalıdır. Bu- zarann• ıatıı yaptıkları ıörülbor. şı~ıye kadar hıçbır yerde hır yalnız l'r~ya ve onun mutte. Balıkçmın kalbi akpm olunca 
l'an da s.ıttafa.dır. Almanya ,.almz Zırar etmek lıtemi:renler de el at~ hidıse çıkmamıştır. Bombayda Jilderine hızmet etmek oldui'U- durmakta ve sabahleyin yeni. 
•••n Jpf!lnletit1erinde ,eni niaanu- ~an eıki fiJ8t& Ntıı "pmaia cabtı • mağazalar açılmıı ve ~likhane. nu eöylemiş, fiıPdi bu fınatı elde den işlemeğe başlamakta, balıkçı 
•t teeıs edemem'lıtir. Ve ~plavya- .:rorlar. • ! • • 1ot• t• • : lerle diğer fabriblarm amel@leri etmekle kendisini beM;-" ht. • da bu suretle tekrar normal ha. 
~ Devamı Sa. 2, Sü. 7 l2J" Devamı Sa. 2, Sü. 3 çahşmeğ'a baflamışlal'dır. seeıtiğini 8i>ylemitm yata kavupaktadır, 

Amerikalıların Salomon Takım Adalarında Ü<i 
Köprübafı Kurmaları, Japonları Buraya Hava 
Takviyeleri Göndermiye Mecbur Edecektir 

r- Yazan: Emellli Deniz Subayı-"\ 

1 ı NECATI YAŞMUT J 
(7 azuı tlördüneü aagf amızda 

1Günler. Geçerken 1 
Kacrr ve Kıymetlerini YükselteDm 

R E F 1 K Ağustosun yirminci gününden sonra . tstan. 
bulda simit ve börek satışı başlıyaca~ 

H A L 1 D mış... Bu haberin simite dokunan kısmma sc. 
K A R A y vindim; fakat öteki ho§uma gitmedi. Simit se. 
~---~ vip börek yemediğim için mi? Hayır... Börek 

ile poğçaya yağ kanştığındaıı ~ şu sırada yağ. 
ların ne demek olduğunu bildiğimden dolayı! Bir de fU nokta var: 
Börek ve poğçanın daha llilannı başka şehirlerde, hatta dış 
memleketlerde de bulabilirsiniz. Halbuki lstanbul simiti epi:z
dir; yalnız buraya mahsustur; o gevrekllkte, o lezzettıe, o koku. 
da simit, nedense -havasından mı, suyundan mı?- hiçbir yer. 
de yapılamaz. Bütün y akınşark memleketlerini dolaştığım, A
nadoluyu ise yakından tanıdığım halde --hamur işlerinin ne. 
fisliği ile nam alınış şehirlerde bile- böreğin, poğçanJn, bak
lavanın İstanbulunkilere üstün olanlannı buldum; ıimJtine 
rastlıyamadım, o yüzdendir ki İstanbul hasretine, çok defa sı. 
cak simit nyihasmm da kanştığınu bu rayihanın misk gibi bur
numda tüttüğünü duyardım. Aynı hasrete kağıt helvasını da 
karıştırmayı unutmayınız! 

Yazık ki son yıllarda simit nevileri azaldı; hele gençliğimi.. 
zin en ılık hatıralarından biri olan gece simiti bulunmaz oldu. 
Kiğrt helvacılığı da eski revacını kaybetmiştir. Nerede kağct 
helvası arasına konarak yenilen dondurma, nerede tatsız tu~.suz 
hamur bardakta yalanan dondu~a? Nerede ağırlaşmış krema. 
larla ve bayat ördek yumurtalarıyle yapılmış pasta, nerede ~r. 
kibl basit ve malfun, içine hile, hud'a kaI'1§lllaz simit? Bu güzel 
ıve pratik gıdalanmJZI gitgide büsbütün kaybetmememiz icin 
onlan, yeniden yeniye ayak ve mide alı§tırdığımız süslü dükkan. 
lana, meze ve pasta mağazalarına, o "Ye§ilova, Alaçiflik, Sütlü • 
yayla, Neftiorman" yahut "<?ici" ve "Bici" lere sokmamız, bura. 
larda satlfUU temin etmemız, satılmasmı zorlamamız lizımdır. 
Dondurmaxı kiğrt helVaslyle istemek ve ıandoviç yerine simh~tt 
peynire arzu göstermek neden ayıp olsun? 

Böyle yapmak es~iğe mıhlanmak, ilerileJife kafa tutmak, 
kavuk giyelim _ve tesbih. çekelim demek sayılmaz; bir ~hrın 
hususiyetini, guzel .ve. iyı, nefıs ve slhbJ olan birer gıdumı ko
rumaktır. Y ann amut ve kiğıt helvası tekrar yQzlerini göste
rirse kısa süren fU hosret devresinden sonra onlarm kıymetini 
daha iyi ~lim Ve modern dilklr:.lnlara aokmak ıuretile kadir. 
Jeri}li yükleltelim! 
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Bir Kısım Fakültelere 
Müsabaka lmtihanile 

( ! Of ynca Şikayette 
Yanına gittiğim zaman, onu telişlr 

gordum. Ellerinı uğuşturuyor, yerinde 
uramryordu: 
- Afabey, havad1ster fena .. KötU .. 

Kabil olabıldigi kadar kötü .. 
- Ne var? Fatmaya dair mi? 

mıyordıım. Üzerime bir dalgınlık gel. 
misti. Manasız, vakits.z, münasebet· 
ı, z konuşuyor gtihiyordum 

Tarebe . 
- Evet. Benlm içerde adamım var. 

Prenses, bir ııey ısöYkmlyordu. Sof. 
rada çok nazikti. Fatmanın esirdye 
:ıatı!acıığını duymamış olsaydım, unut. 
tuğuna hükmederdim. MaRrif Vekaleti bu yrı Üniversite

dır. Bu saray, nası~ donuyor? Onu, 
sen bir bana sor. Herkes blr yol tut~ 
muş gidiyor. Hepsi, birbirine kontrol. 
F kat hepsinin de dalaveresl var. Hem 
ne dalavereler! Ne kadar ıizli ka. 
paklı olııa yine dıoıı.ttyıı. sızıı.r. 

Kolumdan tuttu, kendine çekti: 
- Prenses, Fatmayı ,..ısirciye satıyor. 
Efer o tutmasaydı, yere 1ıjılabl· 

Urdim: 
- Ne diyorsun, 
A!i Nafız, omzumu ok5uyordu: 
- Esir ticareti var. Kaçak. Önüne 

eçilemiyor. Prenses, onların hcpslol 
tanıyor, Fatmayı satacak. Fakat, ~yi.. 

me, orta ha!llsine değil, hainine ... 
Orada da eziyet çeksin, i stiyor. Eı;irci 
d b:ı kaba muamele eder. 

Ne ııo1liyecefimi aşırmıştım: 
- Nasıl satacak? 
- Ya buraya çağırır esirclyi, yahııt 

Kahireye gönderır Fatmayı. 
- Esircıden alamaz mıyız? 
- Merak etme. O her Şeyl hesap 

dmiş, kimlerıe satacağını da söyle
m ştir. Once esirclyi öğrmecei'iz. Onu, 
vınde bastırırız. Bize satmaması ic;Jn 
ebep yok, yalnız ıüphelenmemeli, 

Çunkli Prensesle uğraımak istemez, 1 
ne gelmez. Prenıeı esirdyi yıkabilir. 
- Ba aatıı yakında mı olacıık? 
- B_a gUnlerde .. Aıafıdaki kalfalar. 

dan biri biliyor. Onur.la aram lyil 
ızin meseleyi bilmiyor. Prensesin ka. 
anna ı ııyor. İki eıirclye haber gön. 

dermisler. Gelmcmi,ler. Prcnıes, ıırhk 
azla beklemiyccekmiı 1 

- Biz ne yapacafız? : 

- Esirciyi takip edcceflı:. Bunun 
rin bir adam bulmak kolay. Asıl me. 
ele, ırldecek!eri yeri iyi belle:nelL 

Kahlrede aıafı mahallelerdeki evler 
ç içedir. İnsan yanılır. Sonra, mahal. 
c iı:leri kalabalık ve kansıktır. A· 

m, yanındakini kaybeder. O aUn, 
ben de takibe ı:ıkacafım. 

- Xablreye ıöndcrfrsel 
- YJne peşini bırakmıyacaftz. O. 

rada, kozumuzu pay ederiz, İzini lı:ı:y. 
!:.etmedik mi mesele yok, Nasd olaa 
bularuz. Yalnız sen, çok dikkatli ha
reket edeceksin. Prenıes, seni batı 
toş bıralcmıyacaktır. Sen ılmdiden 
hazırlanmıya basla .. Bir iki kat esvap 
hrsın o kadar. Ben bavulları, Ka· 
ııircdeki eve götürürüm. Orada hiç 
t;ı,. tehlike yok. 

- Artık, her şeyi una bırakıyorum. 
Nası' istersen öyle yap. 

Orada durmaklığım doiru muydu~ 
Prenses, belki, beni hal~ aeviyor~u. 
Fakat aramızilaki bağ kopmuştu. Bir. 
b:r!mizden uzaktık, Berıim eşyalarımı 
alıp c;ıkıp gitmem doğru bir hareket 
olurdu. Fatmıı engel oh1yorda. Yoksa, 
bir dakika duracakJardan dc:ğildim. 
Prensesin nııziklnc muamelesi bile, 
lenı orada tutamazdı. 

A!i N(lfiz, ıki bavulu Kahireye gö. 
türmüştü. O, koca sarayın itinde sf
birlı külah giymiş, kimseye görünme.. 
den her itini yapıyordu. 

Pren'ca benden ~üphelenmlyordu. 
Gü~ geçtikçe, bana yakınlaşı,.or gı. 
blydı. Gel gör ki, ben yaklaşamıyor. 
cAUrn. 

Ali Nafizd!n haber gelmişti: "Yarın 
öileyln burad1n g1dllecek,,, 
İçimin ilrpertilerlni giıç tutuyordum. 

Gidecektim ama, nasıl? Pren esi lrut
kulandırmamak ?azımdı. En doğrusu, 
tabahlcyln gitmekti 

Ycnekte, prensese açtım, gayet tabir 
karşıladı. Yemekten sonra, bahçeye 
çıktım, Ali Nafizi bu1dum anlattım, 

Ali Nafiz dinledikten ıonra: 
- İyi dedi. Slz, sabahleyin, Kahire. 

deki eve gidersiniz. Artık, bura ile 
bir iliılfiınlz kalmıyor. Ben de pılı
mı pırtımı top?amış Kııhlreye taşımıJ
tım. Bir iki ufak tefeği alıp ıelecefim, 
Ben, öfleyin onların p::şindeyim. E. 
Umden gözümden kurtulamazlar, Çı.. 
kacak akıiliklere diyecek bir ıeyim 
yok. Hıırltada ne varsa kaUanac:ağız. 

Ali Nafizi, kollarımın arasına a!
dım, kucakladım: 

- Demek burada son ıect.miz, • 
- Evet, son gecemiz aiabeyl Dof. 

.ruıunu istersen böyle yer bize yara
maz. Sarayda sen bir köşede oturıı.. 
yorsun. Prensesin ilcmleri baıka. Bu
rası bize yarama.r:, Bir maceradır olye 
kalktık ıeldik. Eflcndık mJ? F!flen
dik. Rahat, iyi bir hayat siirdilk. Hep 
böyle devam edebilirdi ama, iıte o!.. 
madı. Alnımızda yazılı değllmlt. A· 
yak diremek doğru defil. Baıka bir 
maceraya sUrüklenecefiz Daha mı iyi, 
oaha mı fenal Artık, baht işi, 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.3d Proı?Tam 

1
19.SO Hnberler 

7.32 Spor 19.45 Serbest 
1.55 MUzilı: (PL) 19.55 Şorlr:ılar 

13.30 Proaram ıo.ıs Radpo aauteai 
ı.ı.aı Sarkılar :Z0.45 TurkQlu 
13.45 Haberler 21.00 Konu-a 

in lAboratuar calışmaları olan Fa
killtelerlne mtih;ınla talebe almması 
etrafında tetkiki re başlamTstır. Ha· 
san Ali Y:flccl şehrimJzde. bwıındo_ju 
ıaman Ünivc:rsite RekU:irü ve Tıp Fa
kültesi Dekanı ile bu mevxu üzerin-
de konuşmuştur. tmtıhan şekli veya 
imtihan yerine murııcı;at ır.ast U8U -
lünUn ltab:ılU zerlnde yapilan te
maslıır bugünlerde katı bi karara 
bağlan:ıcakttr. Kuvvetle umuld•ığuna 
göre, Eylul içinde bir müsabaka im
tihanı ııçılacak ve kazııııanlardan mu
ayyen bir mik•.arı Fakülteye kabul 
edilecektir. 

Hariçten laboratuar eşyasıntn ge -
tfrllemcmesi, :.ltç ve malzeme yoklu
ğu ıözönünde. tutularak talebenin 
verimini :ırttırmak gayesiyle verile -
cek bu kara~dan sonra 14boratuar 
mesaisi ol:ın Tıp ve Fen P'akültele -
riyle Kimya ve Nebatat Enstitüleri 
gibi iOnlverstte şu "''eri idarecllerht• 
den bir ko:nısyon kurulacaktır. Bu 
komisyon bılhassa Ttp Fakültesine 
kabul ed!lece:t talebe miktarmı tes
blt edecektir. 

Tıp Talebe Yurduna almacak tale
be miktarı llc Asker! Tıbbiye oku -
tuna yazılacak ta1e-be adedi Sıhhat ve 
Milll Müdafaa '\lt>ktıletleri tarafından 
tesblt edildikten sonra Tıp Fakillte
slne serbest olarak girecek talebe 
miktarı HAn edllecektır. 

Bahçekapı - Sultanhamam 
Arasında Kuduz Vakası 
Bir müddet evvel Bahçekapt tram

vay yolundan Kaurcıoğlu hanma ka
dar uzayan yerde bır köpek birçok 
kimseleri ısınnljtı, Isırılanlardan bi
risinin muayenesinden sonra köpeJin 
kuduz olduğu anla:ılm~tlt'. Fakat ı
sırllanlardan beş altı ki~lnln henüz 
kuduz tedavlhoneslne müracaat et
mediği görülmüş ve bunların yakın
da kudurmaü:ıı·ının çok muhtemel ol
duğu sıhhat tn:Jdürlüta tarafından 
blldlrilmlştlr, Belediye hudutları d•
hillnde birçok k-.ıduı: vakaları görül
dülü için, ısu nıa vakalart zuhur eder 
ebnez ısırri mların l'Jçblr vakit ka1-
tıetmeden kuduz müesresesine müra
caat edereit tedavi edilmeleri ehem -
miyetle istenmektedir. 

Yeni Yüz Lirallklar 

Arjantindı!n "e diğer Amrrlka 
memleketlerinden bize buğday sahlf 
teklifleri yapılmıştır. Bu teklifleri 
tetkik ediyo:uz 

lstanbuld:ı ekmel< kEıliteslnin iyi -
leşmiye baş1a:iığmı .siz de görüyorsu
nuz; birk<tç güne k:ıdar ekmekler 
daha iyılcşec:ektir. İstanbulda bir 
hafta kalacağım ve Ticaret Vekilli -
ğlne ait bii•ün :şT~r! birer birer göz
den geçire<"t.'ğ:m ... 

Vekil 6ğleikn evvel Vilayete ıetıp 
LQttJ Ktrdnrl<: bir müddet görü~müş 
ve bilahare Bölge Ticaret Müdürlü -
ğüne giderek onı<la da me§gul ol • 
muştur. 

- Ben iki kelimecikle haber gön. 
deririm. Hemen Allah yardımcımız ol· 
6Unl 

Kolum kanadım kınlm11tı. Prense. 
.. ın yüzüne, dudak nclyle dahi sırıta-

ıt.00 Orkestra :! 1.15 htekler 
14.!0 At yantlan 2145 Karıu~ma 
(5.00 Procraın :22.00 Orkutra 
1 S.03 Dana orkestrası .:Z2,30 Hah~rı~r 
11.45 Çocuk kulübü 22.45 Kapını,. 

Almanyada yemden tabettirllmiş o
lan yeni yüı lirnlJkltır bugünden iti

' beren tedavüle ç:karılmıştır. 

Ölleden srınra tekl'ar tetkiklerine 
b••llyan Vekil. evvela dördüncü Va• 

krt harunc!!lki ekmek tevzi bürosuna 
gelmiş, bur:ıd:ı fırmiardan toplanan 
fişlerin sayım işlerini gözden geçir -

Dil Kurultayı Dağıldı 
l s A~~~ ~ L 1-(_rt..) 

l:liJ" lbştarafı 1 incide Baı1ta :fJ'oiversitelerimi:z olduğu bal
cağınızdan eminim. Hepinize ba• de bütün blllm kurumları ve adam
şarılar dılerim." lart l!Illf;k vererek sekiz on sene içe

Ankara, 14 (A.A.) - Reisicüm 
hur Milli Şef !noni.ı bugün saat 
17 ,30 da Çankaya köşklerinde 
Türk dil kurulta~ delegelerine 
bir çay vermiştir. Çayda B. 
M. Meclisi reisi Abdülhalik Ren
da, Başvekil Şükrü Saraçoğlu bir 
çok Vekiller, meb'uslar ve yük. 
sek rütbeli subaylar da hazır bu
lunmuştur. Milli Şefimiz bütün 
davetlilerle görüşerek kendileri. 
ne nyn ayrı iltifatta bulunmuş. 
tardır. 

JJf aaril Vekilin in nutku 
Ankara, 14 (TAN) - Türk dll ku

rultayı bu sabı:lıki toı;lanttsında bir 
kısım komisyonlar!n haztrladığı ra -
porları müz:ı.kere ve kabul etmiş ve 
Kurumun yeni genel merkez kurulu 
heyetini s~iştir. 

Üçüncü umumt toplantıyı mütea -
ı ıp, Maarif Vekili Hnsan Ali Yücel, 
~ urultay çalışmalarını bir nutukla 
kapamt§ttr. Maarı.ı Vekili bu n~tkun
da demiştir ki: 

Arkadaşlarınt, 
Yurdun dort kösesir.cen geldiniz. 

Elbirliğl E:tfüılz. Ana davalarımızdan 
olan ana dilimiz. fütünde gece, gün -
düz çalıştınız. Hepinizi bütün yüre-
lmlc tebrfü: c<lerim. 
Şu beş ı:lin içinde. belki kolay öl· 

çcmediğimv: bir mEsafede, bizden 
sonra geleceklf!r'n doğru olarak de -
~ erllyece:ded .k:ndnr guıiş ve uzun 
bir yol aldğımıza benim gibi sizler de 
inanmtz. 

Lengüistik, etimoloji, filoloji, gra
mer; sentaks gibi ince ve çetin ilim 
dallartnın ert !(arışık meselelerine el
koydunuz. Bunlarm üe beş gün içe
rJ inde §a5m:ız sonuçlı.ra v:ıramıyaca
ıını hep b\Iirlz. Yina biliriz ki, bu 
&anuçlara bızi götürecek yolları gös
terdiniz. 

Halktan söz ~erleme, yazllı eserler
den söz tarama iistundc yapılmış e
mekleri yerındc buldunuz. Bunlara 
devam edeceğiz, Lügat için ileri sar
dQgünilz fikirler, konuı;malar esna -
mdıı yaptığtnt.ı: cncrgelcr ~pzümüzün 

ön nden kaybolmıyacak, 
on bilinc"ni, Türk gençliğinde 8ğ

ret'm yolu ile uyandırmakta eskisln
*'1 Dert olan terimler için gosterdl
flnlz dlklrnti, ça!1şarak ve daha ileri 
safhalarına (!ôtürerek ccvapstz bırak-
m ıyac"'ll:ız. 

risinde Türk Hrninın ve tekniğinin 
mllll ,görimU te daini yapacağız. Bu
nunla, her medeni dll gibi türkçe de 
her d~ünccyi, s:ığı sok belll, sınırı 
çizilmiş kelimeler icinde söyliyebile
cek hale gel.?cektır. 

Arkadaşlarım, 
Dil Kurumu inkılapçı ruh:yJe Tiirk 

!tültıirüne ve kültür adamlarına elin· 
c!en ge!en yardımı yapmaktadır ve ya 
pacaktır. Onun emekleri, ilk vasfiyle 
unsur verici, yol gösterici ve hazır· 

layıcıdır. Dil hareketine terti~ ve dü 
zen için var kuvvetiyle c;ahıan bu ku.. 
rumun, kendi konusundJ fazla duygu 
!u oluşunu tabii bulmnlısını:z. Dil da
vamızın umumi karargahı, orasıdır. 
Yalnız ~unu d.:ı hatırd.:ı:ı çıkarmama!ı. 
dır ki, biz, zevkin hıir oluşunu ve il
min özgürlü~Unü prc,n.sJp olarak \Ut 
makta ve yerine getirmekteyiz, 

Zevkte hür oluş prensibini söyler· 
kcn şi.iphe et:nem ki, hepinizin hatırına, 
Türk yazıları gelmiştir.Fikirde ve ıa. 
r.atta yaratıcı olması ıereken kalem 
tutarlar, dil ülkümüze n~ kadar blğla
r.ır!arsa eserlerinin o kadar ömürlü, 
mlllet jçinde ve milletler içinde o ka
dar değerli olacağından ıiÜphe etmcz
ı~r. 

Türk yazarları, son dil bayramında 
Büyük Şeflmizin millete hitap edeı ek 
yazdığı beyannamede söyledikleri ııu 
hakikati el!erine her ka!em alışların· 
da bir kere daha düşünmelidirler: 

Ulusa söz Jşibtiren ve okutabilen 
her aydınımız, dil işimi,. bir telt ya· 
bancı kelimenin eksik olmasını, ô.ıen 
miye değer bir zevk s&ysa birçok sı. 
kıntıyı hiç farkelmeden geçirebıli r iz ... 

Arkadaşlar, 
Dördüncü Türk Dil Kurultayının, 

iıstüne aldığı işler, şu anda bitmiş bu 
lunuyor. Ka!an bıiyük bir vazifemiz 
var, o da bizi, devlet ve millet i:tl!rİn 
de hiçbir zaman yalnız brrakmıy:ın, 
tecrübesinin, bilgisinJn, astı ruhunıın 
ve yol göıterJci zekisrnın bütün n -
rimlnden faydalandıran. en yakın :lıi. 
sini, milletin her ferdine, her imlı::in 
dan istifade tderek tattıran Milli Se
fimi:ı ve Cümhurreisimiz İnönü'nün 
Kuru!tayın ç;ılrfimalanna JQtfedip gös 
terdlkleri büyük itinaya hepimizin 1çln 
den ıelen miıu.ıet ve _,ükranı belirt • 
mektlr. Kurultayın üyelerini, evler!nde 
kabul ederek onlarla daha yakından 
temas arzusuna göstermeleri bu mio. 
net ve şukranı büıbütün arttırmıştır. 
Şu sözlerimle, kendim kadar sizlerin 
'e duygularınıza cli!e ge•ircliP.ime ına· 

Merkezde İaşe Japon Resmi j 
Teşkilatı Tebliğine Göre 

Eski Müsteşarltğın 
işlerini Ticaret 

Vekilliği Görecek 
Ankara, 14 (TAN) - İaşe merkez 

teşklUıtıru:ı ngaSl, bu teşkilltta ait 
vazifelerin sureti ifası hakkmdnki 
Koordinasyon .Heyeti kararı bugünkü 
resml gazete ile n~olunarak meri
yete girmıştir. İaşe Mü:;teşarltğı mer
kez teşkilatırıa dahil memurlar. ve 
müstahdeın!<?r eldc:'kl muamelelerin 
intaç, devir ve tı>,limınc kadar vazi
felerine devam edecıakler ve bu işler 
ikmal edilince aUıkadar memurlara 
illc:ikerlnin kesi1diği Ticaret Vek1Aeti 
ta;arrndnn bilelrHe<·ektır. İaşe iııleri
ni görecek olan Ticaret VekAleti teş
ltilfitınm taltvly~i icin merkezde ve 
vUAyetlerde kullan11bilmek iizere Ti
caret Veldletinc yeni bir kadro ek
lenmlstir. Bu kadro 600 lirıı aylıklı 
bir harp ekcnomisi bürosu şefi, 600 
Ura aylt~lr propagımda bürosu şefi, 
500 er lira aylrkh beş miişavir 
ve 300 er ira ayllkh 10 müfettiş ile 
lüzumu ıtad1r memurdan terekküp 
etmektedir. Diğer taraftan dağıtma o
fisinin ilgası ııe bu cfise alt işlerin 
sureti ifası hokkmdakl Koordinasyon 
karan da Heyeti Veldlece tasdik edil· 
miş bulunmaktadır, 

Zeytanyağı Fiyatları 
~çin Karar 

J:tij'" Baştarafı 1 incide 
Toptancılara ge!ince, bunlar, bak • 

kallara 123 kuru~tan mal vermiyorlar. 
Ekstra ve yemeklik zeytinyaiı istiyen 
fere de bu cins mal bulunmndığı ,·eva 
t:ı veriliyor. 

Bu meselede meydana çıkan nokta 
,udur: HükO.metin zeytlnyaiı fiyatla
rına şimdiden el atması, vaziyet. ica
bettirdiii takdirde sebepsiz temevvüç 
teri önlemek için, be!ki de bu müda. 
halede ve daha nerl gitmek .zaruretin 
de kalacağıdır. 

Rodos'a Hava Akını 
Londra 14 (A.A.) - Çarşamba ak

~amı Rodosta bir tayyare alanına 
müttefikler tarafından yapılan bir 
hava hücumunda beş yanım çıkartl
mışttr. 

nryorum. 
Yeni rene! merkez lıcıırulunu önü • 

nüzde kutlar ve kendisine baıarılar di 
!erim. Hepinize en temiz dileklerle 
~evgilerimi -ıöyliyerek dörüncü Dil 
Kurultayını kapanm .. , 

Salomon HarbinCJe 
25 Harp Gemisi İle 
1 O Şilep Batırıldı 

Vaşlnıton, 14 (A.A.) - B11hriye 
Nazırlığının te-blifi, Salomon ada!arın 
da harekltın devam ettii'ini bildiri 
yor. 

Japon tebliği11e göre 
Tokyo, 14 (A.A,) - Salomon ada

ları deniz :nuharebesi hakkında ,T11.. 

pon karargihı yeni bir tebliğ neşret • 
mi!!tir. 

Bu tebliie göre. şimdiye kadar tt~. 
bit edilen rakamlar şanfardır: Japon 
kuvvetleri J 3 Tngiliı ve Amerikan kru 
vazörünü 9 torpido muhribini, 3 de
nizaltı ve 10 naklive gemisini batır
mt-. ve bir kruvazörü 3 tirpldo -nuh. 
ribini ve bir nakliye g:misini ağır ha 
~ara uğratmışlardır 

Japon kayıpları ehemmiyetsiz adde 
dilebilir. 2 kruvazör ha!ıara uğramı~~a 
da bu kruvazörler muharebe dı~r kal· 
mamı!ltır. 21 Japon tayyaresi kayıp • 
tır. Bu tayyarelerirı plotları fevka19.de 
bir cesaretle insan bombnc;ı h11indr 
kerıdilerini tavyare ,ile birlikte hedef. 
lere atmı!!lardır. 

t.18" Baştarafı 1 indde 
cağını söylemiŞtir. Vekil, Mec• 
tisin, bugfuıltü şartlar altında bu 
telmik kalkınma davasını milli 
müdafaa meselesi ile bir addet. 
mesini teşekkür ederek sözlerini 
bitirmiştir. 

Kabul edilen diğer layihalar 
Yine Meclisin bugünkü toplanttsm

da, mücbir ve zarul'i sebeplerle takip 
ve tahsiline imkAn gorUlmiyen borç
ların terkinine, eşkıya müsademesin
de malı1l olanların iktısadt buhran 
vergisinden istisnasına ve inhisar 
bey'iyesinden iı.tifade hususunda harp 
malulü hilkınünde olduklarına dalr 
kanunun biıin;:j maddesinin tefsirine, 
Samsun '!!ski belediye reisi İhsan Çe
teli ile tnUhendis Al! R2gıp Roskaym 
cezalarmm affına ait kanunlar ınü
zake~ ve k!lbul edilmiştir. 

A!!ker! fabrikalar teka(lt ve mua
venet sandtğı hakkındaki kanunun 30 
uncu madesınin tefsırıne ait mazbata 
ile askeri m~murlar hakkındaki 1455 
sayth kanuru\ b!r mm·akkat madde 
eklenmesine, dc,•let memurları aylık
larının tevhit ve teadülü hakkmdaki 
3656 sayılı ka11una 1:.ağlt 1 sayılı cct
''Plin Milli !'füd:ır;rn VekAl~ti kara 

ntls ve t nr<ı f•rrncıJ&rl:ı göriişmü • 
tür. Vekil frrfnctlara urı· almakta zor
luJ.cla kar~tlajıp kru-~ılaşmad.ıklarını 
ve ekmek kalite~! hiJkkmdald !iklr
lerınl sormus ve ekmeklerJn tartısı 
hakkTnda ma!Om<ıt istemiştir. 
Frrmcı lar Ofisiı:ı wı tevziatından 

şikilyetll'ri olnır d •Anıı ı:öylemişler ve 
ekmek kıılitesı~ın tutulan çeşrıısın -
deki buğd<ı;f mıktarı fa;r:la oldukça 
tablatıyle dahil ~·,.; ol.ıcağtnı ve arpa 
ununun f~~ııı oldu~u zaman rutubet 
dere<'eslnin 'üksek olciuj!unu bildir
mişlcrd!r. B11'ıdr.n sonra bir ftrınC'ı 
fü•lediye m~fc-"ti11ler1nin ekmek tar -
tısını kontrol ucnlkıindel" şikayet et
miş ve her ek~ı?ğin ayrı ayrı tartı

hırak noks·n cıkanlarJıı milsadere e
dildiğini, lıal•;uki rıokı:anlıj!rn kasdi 
olma<lHtım "il7lı-mişliı. Ftrmcılıır elC· 
meklerin yüıı ve daha !azla tartıldtğı 
zaman tartmt:ı t:ımnm n~ hattA fazla 
geleceğini ve noksan çıkanların fı -
rmda birbirı:ne yar,,~&stndan ve ha
mur kesilirken hazıs~nm fazla ve ba
zısının noksan o.yrı!masmdan ileri 
geldiğini anlatnrak tefti~ usulünün 
değlştirilmesi laztın gelcilğinl izah et
mişlerdir. 

Vekil buradan Ticaret Odrısına çık
mı~, bµ strada Belediye teftiş heyeti 
reısına !aşa kadrosu ve iaşe i:ıleri 

hakkındaki raporunu suratle haza -
lamasını ibildlrmi5tir, 

Ticaret Od-nda Oda 
umum! d!ioiyle pir müddet goru en 
Behçet Uz t"krar Bölge Ticaret 
dürlüğüne çt f$hr. Bul1ld& 

Akdenizdeki Son 
Çarpışma 
~ 8aştaraf ı 1 

Çok ıiddetli hava muharebelerinde 
av tayyarelerimiz 3Z düşman tayyare 
si düşürmüşlerdir.- Tayyarelcrimizden 
13 il üslerine dönmemi~tir. Birçolı: tay 
yarelerimlr. de ü,lerine mi.irettebatı a
rasında ölü!er ve yaralılar olduiu hal 
de gelmiıılerdir. 

Kafileyi himaye eden harp gemile 
rinin çoğu tayyarelerimlzin devamh 
hücumları altında geri dönmüştür. Ka 
filenin bazı gemileride Maltaya eril' 
ıneğe çalışmakta ve İtalyan • A!man 
hava kuvvetlerinin talı::bine ve taarru
iarına uğramaktadır 

11 Ağusfüta bir dl'nizaltımmn 
torpili ile isabet alan ve yaralı olar:ık 
Cebclitarıia giden İngiliz uçak remlıl 
""Furious,. tur. En son modelde olan 
''Mancester,. kruvazörü de batırdıiı
mtz ge.ml!er arasındadır. 

Londra yalanlıyor 
Londra, 14 (A.A,) - Mihver teb. 

liğleriade Akdenizde bir İnıiliz koııvo 
yuna mühim zararlar verdirildiii ha.. 
berini büyük Britanya bahriye nezare 
ti tekzip etmektedir. 

Bahriye N ezaretl her ikl tarafın da 
ıaylat verdiii muhakkak olmakla be
raber mihver tebliğlerinde büyük bir 
mübaltga bulunduğu ve bütiln tafsilat 
ıeldiii zaman bir beyanat ncşredilece 
flni bi!dirmektedir. 

Kafile Malta'ya vardı 
Londra, 14 (A . .\.) - Resmi. Man

chester kruvazörünün battığı teyit o
lunmaktadır. Amirallik tebliği, çok kuv 
vetli dü~man topluluğuna rağmen mal 
zeme ile takvi1e kıtalannın Maltaya 
ulaşmağa muvaff•k olduklarını bi!dir 
mcktedir. 

Londra, 14 (A.A.) - Haberler Na· 
ztrlı!ı Kueavlob torpido muhribinin, 
bir kafileye refakat etmekte iken son 
gOnlerde Akdenlzde battığmt bildir· 
tnektedir. 

ktlmmda d~iş\ltlik y&pılmasma, İs
kenderun llrri<ınmm Devlet Demir· 
yolları ve Limanları işletme umum 
mildürlüf{lne devrine ve mezkılr u
mum müdürlükçe işietllmesine, Mer
sin liman i'leri Tilrk anonim firke
tine alt hisse senetleriyl11 menkul ve 
gayri menkul malların satm alınma
sına, Mersin ll.ınanınm ve D~let De· 
miryollart va Limanarı i~letme umum 
müdilrlüğ{hcc işlctllmesine, telsiz ka
nununun 19 uncu madesin!n birincl 
rıkraı;ının değistırllmcı:lne nnlr kanun 
layihaları da bugi.inktı Mecliste mü -
:ı:akere ve kabul olunmuştur. 

Lıitf.i Kırd r. Arıltara ve İzmir tica
ret ve whh·e borsalar? umum! kıl -
tipleriyle t1mlr umumi meclis Aza -
~mdıın H~ydar, Böl"e Ticaret Mfidil
rıl ve Tic ·ı;t VekilHğl teşkilleri mü
d!irll'rfnhı İ$ il':ık;yle "bir toplantı yn
pılm1ştır, T:> >lı-ntı _ge!; vakte kadar 
cfevam etmiş, Vekıl tıcaret ve zahire 
borsa umuınt kdtiplerınden rekolte, 
ve umuml ı:ışe durumu hakkmda ma
l(ımat almtıtır. 

Vekil, ııehrlmı:ı:dekl tetkikleri sıra
stnda muhtel!! tAdr gruplarfyle ve 
ınneyicilerle de temaslarda buluna -
caktf,I". İstanbul t~drlerinden bircok 
gruplar Ve:<:ille temasa geçmek için 
hazırlanmnktııdırlar. Makarna, blskil
vi fabrikalarının r.ıUmessilleri di.ln 
~eç akit TlcaN>t Vekilini ziyaret et
mi:ıler ve tabı ikalnrJrım faaliyete ge
çebilmesi Jçln ihtı:veçları olan un 
miktarını Vı-klle "bflciimıişlerdlr. Ve
kil yaktnda 'bu ihtiyacm karaılanaca
imı ve plycısaya mııkr.ma ve blskilvl 
çıkarılmasınm temin edileceğini biJ
dirmlıtlr. 

Vekilin is11hsal bölgelerinde yaptı
tı tetkiklerden ırıonra, en bilyük is -
tihlak pazarı ve ticaret merkezi olan 
fstanbulda geniş tetldkler yapması 
ve buraya Ar.kara ve İzmir Ticaret 
Odası ve borsa uınumt katiplerinin 
de davet ed1l·n1 olmaıı, burada ya
pılacak incelemeden sonra iaş~ ve ti-

ret k~tı>da IHIU k ~rla-

ra varılaca~ı in:ibaıni vermektedir. 
Vekil tetkikleri neticelenirken İstan
bul gazetelerlnin nlilmessilleriyle te-

SA.RK .. (EPHESi · 
l:lfr B::aştarn.fı 1 incide 

Burunmahyız 

f 
Eğer nabfır verir, l§l takip eder ! 

de bir ne~lc" alamazsak o zaman 
qlklyet&"'h11kıc-ım1:r olu!'. 

\.. ..................... .-' 
Altın Fiyatları 

Dün bir a!tin :l270 kuruştan ve bir 
ııpm kOlçc:> 4l!P J:urı..p:tım sntılmıstrr. 

masa gccerek maliimnt vcı ecclt va u
muhıt c!kdn iaşe lşlc-ı-i etrannda ye· 
oiden tenvır edecektir. 

Ticaret odaları arasında 
fstanbul, Ankara ve İzmir Ticaret 

Odnları arasmda devamlı surette te
sanüt toplantılnrı yaptlm:ısı için bir 
anlaşmaya varılmışftr. HP.r üç Oda, 
senenin muıyye:n bir zıımanmda ts • 
lanbul, Ank&ra ve hmir Odalnrmm 
umumt mecl s tızal:ırmrn bir arııya 
gelınelermi \·~ ticnı·et islerl etraflnda 
temaslar var:ma1 arını kararlaşlırmtş -
!ardır. M:ı1Mit bir wmanda da her 
Odanın k 0 ncli bölf{eai tikcarlarmın bir 
araya toplanmalar: için birer ticr-'lt 
kliibü açma!arı cWşllnnlnıektedir, 

lllümtaz Rek tetkı"k 
seyalıatine çıktı 

Ankara, 14 (TAN) - Bay .l\lümtaı 
Rek bu akşapı TJc..aret VekAleti adı
na but vil\'lyet ve belediyeleri ziya
ret etıµek ve :;on alınan kararların 
tatbikatın! ;y.lk ndı:ın örmok ilzerıı 

seyahate cıknıı~tır. Bu seyahat Bursa 
ve Ege mmtnkasiyle dığcr bazı mil· 
him yerlere yapfla<'11ktır. 

Balkanlarda ikinci 
Cephe A~dabilir mi? 
~ Boştarafı 1 incidr 

Don dirseğinde bir Alman ha. 
va a1anına taarruza teşebbüs c. 
den bir düşman uçak teşkili AL 
tnan avcıları ve hava karşı koy. do mütte!lklel'ln cmrlnda iyi organi· 
ma ateşiyle filen yok edilmiştir. ze bir ordu vardır. Bu ordu vaktin· 

de tayyııre He havadı>n yardrm görtır 
45 mütearrız uçıe.ktan 35 i düşü. ve malzeme alnsa. Sırblstanda bOti.in 
rülmüştür. hava mcydnnlarına h~klm olabilir. 

:Voronej çevresinde Bolşe.vikle.rln Bu meydanlar, tayyare ile asker ve 
yaptıı?ı teselE taıın-uzları altım kal- harp malzemeSi na'kllnde kullanılır 
mıştır. Çetin çarpı~malarda 56 tank Eğer müttefüt kcvvetleri Balkanlar~ 
tahrip edilmişti':', 'ınerlerse, .kurtarıcı gibi karşılanacak-

Viazma dofus.unda ve Rjev yakı - !ardır. Böyle olr teebbüs, değil yal
nmda kuvvetlı d.ı~an taarruzlart nrz Sırpları, Yunanlılc.rı. hatta Bul
şiddetli çarptşmalatln ve kısmen kar- gar ve Rumenleri de Mihver devlet
J;ılık aarruzlarla bertaraf edilmiştir. !erine kar.;ı kıyama sc.:vketmiye k'iıfi 
Bu mOnaı:ebetlc topyekun 70 tank gelecektir, Balkanlarda başlıyacak bir 
ttıhrip olunmu~tur. Bunların 56 !;I taarruzla İtalya çabucak harp dlşı e
tnnksavar ateşiyle tahrip edilmlştir. dilebilir.,, 
İlmen gölüni\ıı cenup doğusunda ve 

Volkov cephesinde düşman taarruz -
!arı Alman kuw"tlerirıin inntlı mu· 
kavemetleriylc b:·Jlmı~tır. 

Sovyet resmi tebliği 
Mo!')tova, 14 (A.A.) - Gece yartsı 

ne~redien Sovyet tebll~t: 13 A!u!'to 
gilnü kıtalanınJz Kletckııya, Kotelni
kovo'nun şlın'.11 do~su. Maikop, Kras 
nodar. Mlnaralnı, Vodi ve Çerkesk 
çevrelerind~ d!l~anla ç:ırpışmL5lar -
dır. Cephr.nın diğer kesimlerinde e
hemmiyetli hiçbır d<'ğişikllk olma -
mı:;ttr. 

Harp ~~milerimit Finlanda körfe -
zinde bir d{lşman denlzaltısı battr
mıştır. Barcnt:ı: denı1inde 28 bin to~ 
nH~to tutarında 3 dü~man nakliyl.' 
gemisi batırtlmt~ltr. 

Muharebelerin tafsilatı 
Moskova 14 (A.A.) - Gece yartst 

neşredilen Sovyet tebliğine ektir: 
Kletskayll'mn cenubunda sayıca 

llstün düşman kuvvetlerine karşı mu 
harebe edilmiştir. Bir Alman taburu 
ezilmiştir, 

Krasnodar çevresinde Ruslar şid • 
delll taarruzlan pfükürtmüi;Jer ve 
1400 Alman öldürmii$lerdir, ' 

Briansk c:ephesirıde bir ırmak ge
çilmiş ve müteaddit meskOn yerler 
Ruslar taraftnı:lan işgal edilmiştir. 

Kotelnıkovo'r.urı cenup doğusunda 
şiddetli muharebeler olmuştur. Rus
lar karşı taanuı yaparak Almanları 
kaçnınt,ıard tr. 

Minaraldi No:il ve Çerkesk mınta· 
kasında sayıca ııstün dU~an kuvvet
lerine karşı şiddetli müdafaa muha
rebeleri yapılmaktadır. 

Bir çete imha edüdi 
Berlin, 14 CA.A.) - Merkez cep • 

be~inin ~erısinde bir Bol§evlk çete· 
sine karşı slrfşilen temizleme hare~ 
keti nihayet bulinuştur. Bu çete ge· 
niş bir sah;ıda h:ırekdlarde buluna· 
rak bu çevrenin iktlsad! genlşlemeslnı 
baltal:ımak için aylardanberi çalışmak 

Pek orijinal gibi görünen bu 
fikir bize daha ziyade ~imdilik 
bir hayal olarak göründü. Bal. 
kanlarda zaten harp halinde bu. 
lunan Mihailovich ordusunu kuv 
vetlendirmek ve beslemek elbet. 
teki müttefikler hesabına hem 
faydalı hem de lüzumlu bir i:;
tir. Fakat Akdenize hiıkim ol
madıkça, yalnız havadan yapıla. 
cak yardımla Balktınlarda ikinci 
bir cephe açmak imkansız gibi. 
dir. Mihailovich, havadan yapı.. 
laca.k nakliyat işinde Amerika. 
da yapılacak olan büyük 'nakliye 
tayyarelerinden istifade edilebi. 
leceğini umuyor. Fakat bu tay
yarelerin inşasına henüz yeni 
başlanmıştır. Motörlü bir bü. 
yük tayyarenin arkasına planör. 
ler ~akmak suretiyle hava tren. 
leri teşkili de henüz başlangıç. 
tadır. Bu sebeple müttefiklerin 
bu kadar müsait olmıyan şart
lar içinde böyle bir tehlikeli işe 
teşebbüs edeceklerini zannetmek 
hatadır. 

Evvelce de söylediğimiz gibi, 
bizim kanaatimizce müttefikler 
ikinci cepheye, Ingilteredeki A
merikan tayyarelerinin de iştira. 
kiyle yapılacak kesif hava hü .. 
cumlariyle başlıyacak, ve bu a. 
kınlar genişleyıp ağırlaştıkça Av. 
rupa sahillerinin muhtelif nok. 
talarma asker çıkarma teşebbüs.. 
leri yapılacaktır. 

İngilteredeki Amerikan hava 
kumandanının beyanatına göre, 
bu kesif hava akınları başlamak 
üzercdır. 

taydı. Tenkil hareketi ü~ hafta sür· 
mO:;, çete efrlıdındruı l400 ü oldurul· 
müs, 400 il yakalanmıst!r, 



ak i e .. 
Yazan: M. ANTEN 

ı!ag!c ,tayyare gemisinin battığı dıin 
m;. mihver ve İngiliz kaynakları ta 

rafından bildirllmlıti. Bugün birlblri· 
ni pek tutmryan Alman ve İtalyan tcb. 
lifleri: 1ngillzlcrin kuvveUi bir hi1113ye 
altında Mısıra takviye kuvvetleri ve 
harp malzemesi cötilren 43 büyük 
naklıye ccmısinden mürekkep bir ka· 
fi?eslne devamlı taarruzlarda bulunul. 
dufu ve ıimdıye kadar 90,000 tonluk 
nakliye: gemisi Ue birçok harp ıemile
rinin battrıldttı 11aarruzların devam 
ettiği bildirılmcktedir. . . . 
İngiltere Harbiye Nezareti bu :ddı· 

llarm her zamanki gibi çok mübııl!
ıalı olduğunu neticenin yakmda bi!di 
rileceğıni soylcmc:kle iktifa etmekte • 
iir. 

lngllterenin Mısırı ve bütün orta 
~arkı her ne bahasna olursa olsun 
mudafaa etmek mecburiyetinde oldu. 
tundan bir taraftan çok uzun olan 
Basra körfezi ve garbi Afrika yolla_ 
:ıyle Mısıra ~akviye kuvvetleri ıönde 
dyorken ayni zamanda çok daha ya • 
kın fakat çok tehlıke!i olan Akdeniz 
~dundan da istifade etmek zorunda 
raldığı anlaşılmaktadır. 

Son haftalır içinde Mnm cephesin • 
de kara harekatı devriye faaliyetine in 
nisar etmektedir. İngifüler bilhassa 
hava kuvvetleriyle mihverin iaşe lı:ol
larına ve Yunanistnn ve İtalyadaki Ü!!.. 
!erden asker ve mühimmat taşıyan nak 
liye gemilerine karEı devamlı taarraz. 
larda bulunmaktadır. Londra radyosu 
nun verdiği malumata 1töre mihvere! • 
terin bu 1 için eon zamanlarda büyük 
olçilde kullandıklan büyük mavnalara 
karşı taarruılıınnda o kadar muvaf • 
fak olmuşlardır ki, m1hverciler bu 
nakıl vasıtasından vazıeçmiye mecbur 
!:almışlardır. 

Yine Londra radyosunun haber ver 
diğine gorc: Rommel radyoda Alman 
milletine yaptığı bir hitabede mücade
lenin çok sert ve aiır kayıplara sebep 
olduğunu ve büyük fedakirhklar iıte 
diğini söylemiştir. 
Bazı İngiliz gaz~te!erl Mmr cephe. 

sinde zaınamn, müttefiklerden d,ıha 
çabuk ve dah lrolay takviye kuvvetle. 
ri alan mihvercllerin lehine olarak ça 
lı!ihğı ve Auchinleck teaebbUsü ele a
larak Rommclden evvel taarruza ;ıeç 

esi lhnngel ~ini yazmaktadırlar. Es 
ki Harbiye Nazırı Hoare Beliaha'da 
ayni noktai nazarı müdafaa etmekte. 
:lir. 

Yine İngiliz kaynakları, Mısır cep-
hesine s;ok miktarda Amerikan tank ve 
tayyarelerinin gelmekte olduğunu bil 
dirmcktedirler: 

Mlhver kuvvetlerinin taarruzuna uğ 
~ayan büyük İngiliz kafilesi az k3 -
yıpla Mısır limanlarına varabi!diği tak 
:lirde yakındl Auchinleck'in taarruza 
ıeçmesi beklenebilir. 

Hindistanaa 
Hindistana ait müttefik kaynaklar -

lan gelen haberlerden: Vaziyetin ~1t
tikçe sakinlcııt1il. Yeni Delhi, Hayda. 
•abad, Bombay 1tibi bazı &chirlerde va 
tua gelen kargaıalıkların çabuk bas 
tırı!dığı ve bütün bu lureketlerin Hin
d.stfpln harp gayretini baltalıyacak 
mablyette olmadıfı ve harp eanayilnin 
'op!andıfı Kalküta §ehrinde ve eivarla 
nnda şimdiye kadar hiçbir karca,ah
ğın ıkmadığı anlaşılmaktadır, 
Diğer cihetten, serbeıt ve mevkuf 

:ılan birçok Hint Jtderleri, halkın is
'an ve ıidd.:t hareketlerini takbih et. 
:nektedirler. 

Bu hareketlerin müsebbipleri <'1an 
tongre liderlerine kar ı büyük bir sa
bır ve: )'Umuşakhkla hareket eden In. 
tiliz hükCimetlnin kongre ile bir ~~: 
•aşma ümidini hala J\'Uhafaza ettııı 
tıissolunmaktadır. .. 

Muhakkak olan bir ıe:v varsa, İngil
icre §İmdiye kadar Japon ümit ve e
:nellerini suya düşürecek derecede va. 
clyete hiklın bulunmaktadır. Mihverci
erin ve on!ann adamı olan eski Hint 
ldcrlc.rinden Bosenin Hintlileri büyük 
51çüde isyana ııevketmek hususundaki 
tayretleri umdukları neticeyi verme
~iştir. 

Şark Cephesinde 
Alman • Sovyet harbine dair ıon 

relen haberl~re göre: Stalinıradı kar 
ıı gittikçe oiddeUcnen Alman hücum 
!arı, Kızılorda tarafından kendilerine 
;ok aiır kayıplar verdirilerek kırılmak 
tadır. Kızılordu, Voronrj, Riev. İlmen 
re Leningrat kesimlerinde taarnızlar 
aa bulunmak!adır. Fakat Kafkas cep.. 
ilesinde geri cekllmekte devam edi -
ror Bu kesimde en son vaziyete göre 
tek bir cephe kalmamıştır Alman :ırov. 
retleri dört kol halinde muhte!if 't-ti· 
ramctlerde ilerlemektedirler. Birinci 
ıol Maikop'dan Tunpse'ye ikinci kol 
Krasnodar'dan Novorosisk ve üçüncü 
tol Çerkesk'den senede 3 milyon ton 
petrol lıtihsal eden Groıny'ye; dördün 
ı:ii kol iıe Alman!arın ıon tebliiledn. 
de aldıklarını bUdirdikleri Elil!ta'dan 
A.strakana doğru ilerlemektedir. Yine 
~üttefik kaynaklarına 1töre Maıkop 
ve Krasn,,dar - Alman iddialarının zıd 
dına olarak • Hô.ll Sovyetlmn e!!nde. 
dir. Maikop petrolleri bir haftadan 
beri yanmaktadır. Bu iki kesimde Al. 
mantar ciddi bir mukavemetli'! kar$ıla
şarak guçliikle ilerliyebilrnektedlrler. 
Buna makabı~ diğer iki kol düz araz;. 
de daha kol.ıylıkla ilerlemektedirler. 

IJarp, tarih.Uıin kat'i bir dönüm yerine erişti. Mihver ordulan uzun 
cephelere doğru ilerlemiş ve orada yorucu harplerle bhkin halde bulu. 
nu:rodar. BirlC§i~ ınillctlerdon sesler yükseliyor: ''Şimdi vutalıın, ikin. 
ci bir ecplıe uçmak zamanı geldi. Almanya tnrafmdan isıgal eailen kıta. 
nın i:dHfü;ına -tc~ebbüs etmeli." Demokrat devletlerin başında bulunan. 
lar gece ttündiiz çalışarak onfarı zafere ~evkcdecck muazzam planı ha. 
zırlıyorlnr. Nihai muvaffakıyet hangi vasıta ile elde edilecek? Bir_ 
çok mütehns!ııslar hu suale tr.reddiit:ıiiz şu cevabı vPriyorlar: "Tayy:n-e 
ile". l\IüttefikJcrin bu vadideki uğraşnıalan gayet geni~ bir mikya:;,ta. 
dır. İngiltere, Amerika ve onlarla beraber harp eden milletler müthiş 
bir hava filosu ortaya çıkarmak için lfızım gelen birçok vasıtalara ma. 
liktirler. Bu :ıurctle Almanya ve Jnponyanın Berri kudretini bir kanat 
dat iyle tıiipüreeelde.rdir. Şimdi tayyarenin yalnız başına zaferi te. 
min edecek hir <imil oluıı olmadığını anlnmnk kalıyor. Biri i \'ilnm 
B. Ziff diğeri Binha~ı Se\'crski tarnfmdan yazılan iki makale bu mÜhim 
me leyi her Mfhasından incelemektedir. 

1-Alman alesi e Taarruz Etmeli vaziyette bulunuyoruz. 'Almanya fse 
böyle yapamaz. Çünkü, bütün kuv • 
vetini Sovyctler diyarında daiıtmıJ
tır. Napoleon: Flying mecmuasının müdiırü 

olan Amerikalı mütehassıs 
Vilyam B. Ziff şu aşağıdaki 
makalede yalnız havai bir 
harp bakımından tayyare is. 
ıtihsalinin kabil olup olnmadı
ğuu tetkik etmektedir. Z~f, 
bu makalesinde Birleşik mıl. 
!etlerin ellerinde mevcut bü
tün vesaiti kullanarak hasım. 
ları olan Almanyaya galebe 
edecekleri neticesine varmıştır. 

* * Alman.yanın havai bombardıınao • 
lnrla imhası mümkündür. Fa. 

kat bu derece ehcmmlyeUi 1fü tc.. • 
şebbüsün icabettird!ği hazırlıklar çok 
genl!itlr. Zira, böyle bir plinın muvaf 
fakıyetle neticelenmesi iç n müttefik· 
Jer bütün enerjilerini, bütün kaynak
farııu, lnsanr:ı ve makinece biıtün kıı. 
biliyetlerlni ortaya dökerek Ray& top. 
rağına doğrıı havai blr akın yapınak 
mecburiyetindedirler. 

Bununla beraber bütün bu gar.el 
ler ne kadar ale!ili olursa olsun Avnı
pa kıtasmın milyonlarca adamla i:ıti. 
lası için icabeden teşkilatın dunun • 
dadn. 

Bunun kuvveden f'ile gelmesi rr.u
azzam bir fl!onun dağlar gibi mühim 
mat ve harp levnzımı taşımasına mual 
takur Vaziyetin son aldıfı şekil, ba. 
husus. Rusyada geçen hSdı•eler mütte 
fiklerin yakında ergeç ikinci ceph:yi 
açacaklarını :sbat ediyor. Bu, Avrupa 
nın istilasın3 ba:ılıırkr.n başkaca kara 
harekatınm huna mani olacağını mı 
anlatır? Benim fikrime göre, hayır 1 
Zira. bilh;ıssa Amerika kuvvetli bir 
ordu meydana getirse ve onu teçhiz 
dahi etse bu ordu)'U Atlnntılı:ten ne su 
retle ıeçirebi!ecektir? 

insan, silfi!l. petrol, yiyecek mesele 
teri ancak kuvvetli bir ticııret filosu 
nun ba~a çıkarabilecefı ayrı ayrı me
selelerdir. 

Bir istiliını11 güçlükleri: 
Muntazam tayya~e meydan • 

!arına istinat eden bir tay. 
yare kuvveti tarafından mUdafaa 
elilen sahillere bahri kuvvet!erin yak· 
!aşmaları meselesini düşünmeden bir 
istila hadisesi telldk edilcmeı. Uste
lik unutmamalı kl, Avrupadı:ı milkem· 
mel ve iyi tnlım ıörmüs bir ~ok harp 
lere girmiş çıkmış tecriıbeli A'man 
askerleri muhtemel bir müstevliyi 
bekliyorlar. 
Düşman, kısa ve iyi organize edil. 

miş hatlara ınallktlr. Buralardan !ste
diği ı1bi hareket edebilir. Halbuki 
biz yeniden tayyare meydanları yeni 
hatlar ve iaşe yo!ları tesis cmlye mec 
buruz. Yunanistan, Norveç ve Malez.. 
ya muharebeleri bunu il!bat eden va· 
kalardır. Diğer taraftan İngiltere mu 
harebesi açıkça isbat etmiştir kf, bir 
istllii eıebbüsü ne kadar mükemmel 
hazırlanırsa hazırlansın, müdafller 
kuvvetli bir tayyareye malik olurlar. 
ıa bu teşebbüs muvaffakıyetsizliğe 
mahkilmdur. Bu, bizi şu neticeye var 
dırıyor: 

A!man yahut Japon olmayan her. 
hangi bir :ıraziye karii• vakubulacak 
bir te!iebbüı tedafüi mahiyettedir. 
Dü$manın !:ı:ıshca menbalannı bir za 
rar getiremez. Hareketin taarruzi ma 
hlyette olabilmesi için Alman ve Ja
pon topraklanna hUcum edilmeli • 
dir Bu halde Almanyayı ancak hava 
yol~yla vurabiliriz. Ancak dü5marıın 
kat'i harekit sahnesi gökyüzü olabi
!Jr. Almanları yalnız orada yenebili· 
riz. 

Zaten sınai kudretimiz, teknik ka:ıı 
naklarımız ver vaziyetimiz münhası. 
ran bu vadide boy ölçÜ$miye müsa
ittir. Son harptenberi harp fenpi u. 
fak bir mikyasta dahi olsa yine değiş 
mi, sayılır. Bunda ba:ıhca prcn~ip 
_oldufu ılbi kalmıştır: Bir noktada 
mümkün olduiu kadar çok fnıan ve 
top tüfenk bulundurmak. Bu itibarla 
harp bir ietlhsal rekabeti ve sanayi 
ekonomisi haline &'eldi. 
Yalnız tayyare, motörlze kuvvetler, 

petro?. top ve dahtı birçok al.it Vt' ~ 
devat bir galebenin ba;:ılıca imlllerin 
den maduttar. Bunların fevkinde ola. 
ralc da coğrafi vaziyeti~ de mühim bir 
rol oynadığını unutmamalıyız. Boyle 
bir vaziyette İngiliz hava Mareşal-

lerlnden biri muadeleyi §U suretle hal 
!eylemiştir: 

"Bir kıta için jstila ordusu yoktur, 
i:ıgal ordusu vardır.,, 

/ngiltere ideal bir 
' ileri üstür: 

Bugün İnf:iliz aaaıarı Almanlara 
karşı havai harbi sevk ve idare 

için ideal bir Us teşkıl eder. Düım:ın. 
sanayi merkezinden birkaç yü;ı: Jo:ilo. 
metre uzaklıkta olan bu edalar bltıim 
müstakbel harekltrmızın mühim nok.; 
talandır. Gener:ıl Miııel Mitch 1931 
de :Amerika kongreı;lnde ıöyle ıövlc
miştir: 

"Bir harbi kazanmak için düşman 
filosunu ve ordularını mahvetmiyc: 1U 
zum yoktur. Yalnız dil§manın baslıca 
kuvvetlni te3kil eden sınat merkezle
rini iıte yaramıyacak h:ıle getirmek 
kafidir ... Blzim de tatb k edeceğimiz 
strıJtejl bu olmahdır. 

Mihver dcvleUerinin istinat nok•ası 
Almanyadır. Bir ikere Alman kalesi 
yıkılım, harp kazanıhnıı demektir. 
o halde biz, ıimdiden Almanyaya kar 
şı harekete bashyabiliri.z. Ve sistem 
dairesinde bir tahrip ile nisbeten kısa 
bir aman içinde .zaferi bütün Blrle. 
ı;lk milletlerin enerjisiyle e?de edebi. 
liriz. Şimdiki halde yüıderce dört mo. 
törlti bombardıman tayyareleri hazır. 
lıyoruz. Orta ve küçük tayyareleri de 
saymıyorum. Pek az zaman zarfında 
bu adedı ayda bin adedine iblağ ede.. 
bil eğiz. 

Taal"ruz için lıava filosu: 
lrleşik miltetler Almanyaya ha· 

va taarruzu yapabilmek i~in 

her biri 300 tonluk 650 kilometre ::ü
ratte beş bin bombardnnan tayyAresi 
ne malik olmalıdırlar. 

Rabrıkalarımız bu aöcttekl boşluk. 
ları doldurmak için mütemadiyen ça
lışmalıdırlar. Zaten A'manlnrın ma • 
ruz kaldıkları tayyare kayıplarından 
çok ewcl geçen kış Sir Arşibald Sipg. 
!er bana, tayyarelerimizin Almtın ha
va filolarına fa!k olduğuna söylemişti 
BugUn ise bütün kuvv~Uerimlzl dliş • 
mana karşı bir noktada tah~it edece)r 

"Ters tarafından hücum caebilece. 
ğiniz bir vaziyete hiçbir :ıaman C'C'P. 
heden taarruz etiriiye yeltenmeyiniz,, 
ôcmişti. 

Biiim, havaf kudretimiz ıimdiki 
halde mihverin milyonlarca askeri ta 
rafından işga! edilen Avrupa kıtasına 
ters noktadan hücum etmemlze :nil -
saittir. O halde niçin cepheden taar • 
ruz edelim. İngilIT.ler mütemadiyen 
tayyare yapmalıdırlar. Rusya cephesi 
açılı: kaldığı müddetçe bu tayyare ar
madası hakiki bir ikinc' cephe açabL 
lir ve onu devam ettirebilir. 
Almanyayı nas1l 
bombardıman etmeli: 

Cimdi o:>rganize edilml bir hava 
~ taarruzunun kuvvet e nasıl te. 

şekkül ettiğini tetkik edelim: 
Ben, her tetebbüs içın ufak ve crta 

tayyarelerle müştereken hareket eden 
ağır tayyar::!erl nazan d kkate alıyo
rum. Her filo, bu ısuretle yüksek utus 
!arla hedef ittihaz edi!cn mıntakanın 
üstüne gelir ve mUdafı tayyarelerin 
himayeslnde olarak elli ton aiırlığın 
diı.ld bombalarını bosaltır Orta boy 
tayyareler de ylrml ton, hafif bom. 
bardnnan tayyareleri bee ton bomba 
ta15ır!ar. Bu suretle bu mermi ya~mu 
runa tutulan mıntaka tnmamen yerle 
beraber editmlli olur. Bombaların ka. 
libreleri müth(E surette ziyadeleı;tirı. 
leb·!ir.On tonluk bir bomba sekiz kilo 
metrelik bir sahayı tahrip eder. Eğer 
tayyareler dıı.lga gıbi bir sahaya oom 
ha yağdırırlarsa herhangi bir &ehri ve 
yahut sınai merkezi kül ve: ateş h&Ji. 
ne gctirlrler. 

Şimali Amerika iki milyonluk bir 
havai ordu meydana getirmektedir. 
Gelecek se"lenin b'tmesinden Ö•ıce 
185000 tayyare yapacaktır. Bu adetler 
yava5 yavaş artacaktır. 

Son defa bir mecmuada şu cümleye 
tesadüf edilrn1:it1r: 

"Hava bizim yolumuzdur. Onu biz 
keşfettik ve seyrüsefere biz aı;tık. 
Havu muhırebesi bizim muharebeıniz 

dir.Ancak Almanya semasında sonuna 
kadar harbetmek bize kat i ve 11ul 
bir zafer temin edecektır. 

, 

i 
& • I 

Uzun uhac.ıı faaliyet gö•teren lnglllz bombardınıar• tl1yyareıerı lngııtere. 
den toplu t arruzlar tein Almanlar tarafından ıw.ıı rcl•'en ıırazlye hareket 
ediyorlar. Haritamız mUıbet ve katı netloe alfnmak için lrı9iltcreyl Us Jt. 
tlhaı: ederek Mihver işgali .altındaki muhtelif mahallere )apılacak r 1z 

latikametlı:rlni cıoatermektedlr, 

3 

Halk Edebiyatının 
Bir Definesi 

5 Koşu Yapılacak Olan Altıncı Hafta 
Koşuları da Çok Dikkate Şayandrr 

Yazan: ULUNAY ~ 
Meeleiinfn yalnız zarfı ile defll 

mazrufa ile de uğraıan tnnın
mııı kitapçılarrmızdan Raif Yelkcnd. 
nin Sahaflardaki diikkaru tavanlara ka 
dar çıkan kitap dolu raflarında dökü 
len ilim havasını koklamayı seven me 
rak!ılar için kıymetli bir bulu~ ;ye-

Bu pazar, gu. hafta ırasında çahıı-
nü yapılacak r-YAZAN: -~ tırıımıv ve daba iyi 
olan at yarışla-

1 
bir vaziyete gelmiş • 

rının a 1 tın c ı Sabahattin Aygen tir. Bununla bera -
hafta koşı.ıları ber kuvvct!J rakibi 
da çok dikkate Sava çok iyi bir 
·yandır. 3 ya lı Anıp aylat'apormdadır. Ve ıensı d:ıha fazladır. Bu 

arasındaki üçüncü :koşu gfı. nunla beraber uıun mesafelerde Sa -
nün en güzel ve mühım ko- vanın pek muvarr..akıyet kezanama_dı. 
usudur. Ayağındaki arızası tını. unutmamak lazımdır. Ko~u. yıne 

1 l Ş e b ·· den ıırtık bu ıkl kuvvet!! rakip arasında Geçe. az a a an v u yuz c ktlt 
koşturulmaması kararlaşan Ro e · 
~ansın yokluğu, bu haftaki Beşiııci koşu 
lngiliz atları yarı~ıntn heycca. Üç ve daha yukarı va5tııki lngillz. 
nıru aza1'f.m;j değildit;: llkba. ler arasındadır. ,. 'esi: 2400 
tıarda Ankarada Reisicümhur metredir. 
koşusundan bir hafta evvel n. ismi 
yağında arıza gönilcn Roman~, 

Binicisi Kllı:ısu 

buna rağmen memlrkctimizin Dandi Meclt eıo 
bu en büyilk koşusunu :ırka Komisarj ·Arka.eli 50 
arkaya üçüncü sene ae kazan. Özdemir Sokolal 54 
maga muvaffak olmuştur. Gonca Filıps 52,5 

Yarış hayatl, memleketimiz. YUemt~ı~ı Ahmet ~2 
b h " Baha 505 de şimdiye kadar hiç lr ay. Çobankızı Reşat ' · 

vana nasip olmayan parlak Günün en ~el ko&ularmdan 
4~i!ı 

muvaffakıyellerle dolu b~lu. 1 de bu koşudur. Romaneın yokJufuna 
nan Romans, sakat ayağıyle f mukabil DandJ Özdcmlrin rakibi ol • 
~hrimizde iki hafta arka ar. muııtur. Fakat Umacıyı da kat'iyycn 
kaya koşmuş ve iki gün ev. unutmamak lbımdır. Yarışın bu üç 
vc1 yaptığı idmandan topnl. hayvo;n arasında ıreçmt"Si muhtemel· 
lıyarak çıkmıştır. Böylece ya. dlr ... ö.~demir y~ne d.iiterlerinden ıans. 
rı hayatına son verilen Ro- lı goz~.kı:ı:1ektcdır. Dığer taraftan yağ. 

ş s önümüzdeki ilkbahar- mur yuzund.:n pist yumuşadığından 
md and, 1 k ifesine baslı. Çoba?kızından bu hafta bir §ey bek· 

a amız ı vaz • :.: lenebıllr. 
yacaktır. Bu haftakı koşular 
hakkında tahminlerimiz aşağı. 
dadır: 

* * 
Bfrinci koşu 

U• • ç yaş!ı yerli yanm kan İngiliz 
taylan arasmdadır. Mesafesi: 

1800 metre<lir. 

İsmi Binicisi lCilosu 

Tiryaki Mustafa .58 

Kader Reşat 58 

Meneviş Sokolay 56,S 

tkbal Zeki 56,S 

Cevher Osman 56,5 

Bu ko u kuvvetlc.rin müvazene~zliti 
dolayısiyle enteresan olmı:ıktan uzak. 
ur Suat Karaosman -afür.r liu sene üc; 
va;lı yarım kahlar arasıııda rakipsiz • 
dir. Koşunun Menevi;ı ve Tiryaki dra
smda payla,şılacağı tabiidir Diğerler! 
ıtrHından en faz!a ikinc..nik beklene • 
bilir. ~~~~ 

!ami Binicisi Kuosu 

Hıimııyun Davut CıO 

Pulat 'B:ıyram 58 
Destegül Şandor 56,5. 
Var al .Ahmet 56 
Varatlin Reşat 52 
Nilüfer Rıdvaı:ı. 50,S 

Bu koşunun en kavvetlı hayvanı ;ıUp 
hesiz Hümayundur. Fakat Pulat ve 
Dcstecül ıı-ünden 1rüne lyilcşmcktedir. 
Hümayundan hafif slkletle ko~ma!arı 
koııunun hey:ıcanını arttıracakttr. Da. 
!ıa hafif kilolulannda ortalığı karıştır 
ması, umulmadık bir net!cenln dol'!ma 
ıına sebep olmaları muhtemeldir. Hü· 
mayun ile Pı<lat ve DestegUI arasın~a.; 
k: c;etdşme he--h ide ee~ctı defaki:tdcn 
c;ok daha şlddetli olac ktır. 

Üçiincü koşu (Handikap) 
Üç yaşındaki saf kan Arap .ta:ı!erı 

arasındadır. Mesafesi: 1600 met 
redir. 

İsmi 

Hızır 
Rint 
Dahi 
Can 
Ceyhul 
Vecize 
Bahadır 
Ceylin 

Kesebir 
Sokolay 
Bayram 
Ahmet 
İhsan 
Ahmet 
Horvat 
Rıdvan 

Re§at 

75 
63 
60 
57 
ss 
ss 
52 
50 
48 

Günün en mühim ko~usu budar. 

* * 
Bu haftaki koşu!arda fld)f bahis: 2, 

3, S inci: Cifte bahis: 2-3 ve ~5 inci 
koşular üzerindedir. 

Yüzme Müsabakaları 

u ün Y apıhyor 
Kadıkl5y Halltevln1n tertip cttlfl )'flrmc 

m!l11bakalan bııı:ün Moda havur11nda ,..pıla· 
taktır. En iyi yllıllclllerin iıtirak edccefl bil 
ıntl&abakalır blru da hıınbııl flmplyonlu -
tunun revanıı ınahiyetinde olacaktır. 

Kazananlara Halkevl tarafından hediyeler 
bıırlanmıııır. MQ11bakalara Hat U,30 da 
bıılanıcalıtır. 

lSTANBUL KUREK ŞAlllPIYONLUQU : 
la anbul kllrek ıampiyonlııtu J'8rın iıileden 
&ollra Yeoikapı ubillerlnde 7apılacılıtrr. Şam 
ıı ııanın colı: çetın ı:eçecefi anlap1malıta· 
dır'. Tek ifıede Galaıuara7, lı.1 clftede 
0 , d!irt tc1<te de P nerbıbçe favori Ola• 
ralı r.thter lmd:tcdlr. Sampb'onulfun daha 
rb'ad~ ikincilik •c Oc!loclil!ik pııvanlarınııı 
topbnması ile elde edllecrfl anlışıtmıkta· 
ise de birincilik vulyefuıin a ınUemnıen 
elmadtfı muhaklralıtrr. 

çltk ı.luye:usu, 1abli olarak, vfıcu
dun kuvv t ve kalon ıs rfetmesind n 
ileri gelir. insa11 ne karuır: kalori sıar· 
federse !şhhası () cerc.redc açık olur. 
Çok çalışanhır. nğır i: görerek çok 
kalori sar!cdenler çok yemek Jst('I' -
!er., Çocukların ve gE'nçlcrln bilyü -
meleri de kalor! sa!'"ietmek olduğun· 
dan, onlar•:ı da - normal bnlde -
iştahaları açık olur.. Ateşli ve u
zunea bir ha!tahktan naıtahat df!'Vrl
ne girmiş oJı:.n\ıtt da,, hastaltkta ;tııy
bettiklerjru telifi edeffitlerl için. çok 
acıkırlar... Bir de yediklerini !tendi· 
leri~e serçC!kk!l gıda yapamryanlnr 
çok yemek J:;.terler ..• ~eker hastalığına 
tutulmµş ol3nların ve r.azmı yollarmm 
bir tarafında dm it~ olduğu fçln ye· 
dİklerf yemeklerden ls1ffıffie t-deml· 
yenlei'Iö :ı;hk du,Y,~ularI bundan ileri 
gellr ... 
Mid~nln boş olm;ısı dıı lruıana açlrk 

d yğusu ~edr. lı'le doldukca, açlık 
duyGıısu yavaş yavo~ geçer... 1nsnnı 
pek tc çok beslemedikleri halde mi
dede çok yer tutan yc;meklcr - me
s yeşil s:ılata - bundan dolayı aç
lık duygusunu teskin ederler. 

Mide ..hastcl!klarmln bazılarında 
midenin ifrazı çol!aldığmdan bu da 
açlık duyg-.ıwnu erttınr. O "'Vakit in
san biraz bir şey ;,ediği halde, hat~ 
~içblr şey yeme-den yolnız blraı kar
~onat tozu almakla açlık duygusunu 
ıeçlrir.. Knrac1~er hııstalıırtnda bir 
de hlımile B:.yanlarda fazlaca açlık 
duyguslyle birlikte bulantı gelir •. Si
nirli hastalann taz.ılan da aık sık 
fal-:at azar uar 3'emPk isterler, ~e
nıe1lerse bayuacakmış gibi ıellr ve 
rnre'fine koı·ku basar .. 

ridir. • 
Orada Şarkın bin ııu kadar senelik 

!imi, edebi, felsefi bayatıoın manevi 
ibidelerine rasUanır. V ~ bu gibi buluı 
\ar dükkinm müdavimleri araslnda 
kuvvetli ve kıymetli fikir mlleaderne • 
lerine sebep olur. 

Bir müddettcnberi halk edebiya~le 
uğraşmakta olan Raif Y e?kcncinin bu 
ı.cfer tozlu raflarının d~rinliğinden ba 
lop çıkardığı "ilim incisi,, , mevcudu 
kalmamış mühim bir eı.ıedn nad do 
·•Suhut,. u d~ğı!dir. 

Bir "aTkeoloji,. filimini "Tutanka 
mon,, un mezan ne kadar alakadar c:
denıe müdekkik dostumuzun buldufa 
t-ser de Türk h.Uk edehı1atı için o Jra. 
dar mühimdi:; böyle olmakla beraber 
bu büyiık ke~r ona ufak bir gurur ha 
v<ı.sı vermemiş; hidiseyi ancak ilme 
yaJaian bir rcvazula karşılamışttr: 

"Selçukiler devrinde Anadolu şeıir. 
!eri,. hakkında bir eser yazan değerli 
filim Fuat Köprülü yedinci asır Ana· 
dolusunun m:ıddi ve manevi birçok 
buhranlarla ı;arsıldığı bir zamandı ye 
tlımiı mütcadcLt S!lfi halk §airleri ara 
sında Şeyyad Hamza adlı birinden 
bahseder. 
Tcz:kcrelcrd~, hal tercümelerinde, ya 

hut edebi ve tarihi kaynaklarda ismine 
tesadüf edllemiyen bu ıair hakkında 
etraf!ı mal!lmat yoktur. 

Seyyad H3mzadan ilk defa olat"ak 
bahseden Fuat Köprühi bu halk ıairi. 
ne ait olmak i!zere yegane eser olarak 
"Eğirdirli Hacı Kemal., in tek nüsha. 
&I Beyazıt kütüph:ıne.rlnde bulunan 
"Caml-fi..Narcz!ir,, inde on dokuz be. 
yitllk bir manZllmesını zikrediyor. 
Manzume o zamana aıl diğer manzu. 
meler gibi cok iptidai bir tarzda ve 
gazel ;sek!inde yazılmılitır. Şeyyad 
Ham.za'nm ismine Nasredd n Hoca hi 
lrliyelerinde de tesadüf ed!!ir. Hoca ile 
aralarında geçen bir miıbııhase s:ız: ıa. 
irini biraz hırpalamıştır. 

Ayrıca Lamli'nin meşhur "Jetaif., in 
den de Şeyyad Hamzay. eski "Ozan,. 
!ar gibi hece vezdyle irticalen "mini· 
ler,, in~at ettiğini öğreniyoruz. Yalnız 
Seyyadın: 

Ecel t11tm11ı elinde lilt Ula cim 
Kı ol clmın içi dola eerencam. 

Leyitlerlyle ba~lıyan gazeli ile mlnlleı 
arasında gerı:k lisan g ... t;k mevzu iti. 
bariyle büyük farklar vardır. 

Mlniler o derece müstehcendir kl. 
bunların Seyyad Hamza gibi bir şai. 
rin dilinden çıktığına kolay kolay !nan 
mak Jatcmlyen!er vardır. Fakat ismıne 
illve edilen Şeyyad lakabı ıaJre diline: 
geleni sarfetmektcn çekiruniyccck biı: 
laüba!IUk vemıiştlr. Ve bu mahlas o. 
nun tam minaslyle şaz §airi, halk şa. 
iri olduğunu anlatan bir likapur. Zıra 
"Şeyyad,. ın yine Fu1t Köprülünun 
:ncelemesine göre köyden köye:, tehir 
de1PI ~ehire dolaşan nara ve feryat vura 
rak gezen "derbeder,, adamlan ve 
''Aptal, Işık, Kalender, Haydari, Csmi, 
Etliemi, Babai., gibi zümrelerle yakın. 
c.an alakalan vardı. 

Zaten 1'l:iid•,, den gelen bu kelimeyi 
Aeım Efendi kamus tercümesinde 
"bir ıeyi yüksek sesle c;ağırmak, ,, taı 
unda anlatıyor. 

Fakiri isminde bir §air Şeyyad'ı !iti 
beytiyle tarif ediyor: 

llılinnlaln ncdır llemde Senld 
Çıftrub c.a"n vura, iyde fcl'J'ad. 

Eıcrden .:nueıscre crışme:k için ek 
bulunan bütün şürleri on dol.-uz be • 
ylt!.ık bir tek gazelden ibaret olduğıı. 
na katiyen hükmedilen b:r !iSlrln 'Lir. 
ı'ienbire bin beş yüz ellJ yedi bcyıtlık 
bir eseri keşfedilirse bunun o §ai:fn 
t-debt hayatıncl; yapaeat:r de~~klik 
dil§ünülsün... , 

Raif Yelkencinin keşfettiği eser 
Seyyad Hamzanrn "Yus.ıf,, vakası hak 
kmCla :razdıfı b'n ~ yüz elli ;ıı~df 
bcyitlık bir eseridir 

Türk edebiyatı i~in bu mühim t:ıır 
hidiııedir. Şu anda o, v.ınık §airin tc. 
miklerlnln mezarında heyecan ve ı;ük
ran ile titrediğine eminim 

1 KOClJ ~ BERL R 1 
* OOCOX HlRSl.l - Alıuraydakı duk· 

Unlara musallat olan bir hırsa Akura:v 
lıara1tolım11n karpsında bir dlllıkln ao,-arken 
:valıalanmıaur. Hırsu ıa :vaıında Sadettin 
hmiı:ıde bir c0tukt11r. * HAMAMLARIN KONTROLU - la • 
tanbııl semtinde ıs hamanı pfslılcten dolayı 
ceı:abndırılmııtu. 

+ BELEDJYJWE YEN! TESKILAT -
Belediye nbıtutna aynlacalt .-mnı:vet me
murlarlyle mc~ıul olmak, kontrol ve ıehli
lrr ııetlculndc ıutu1acak rabttlan tllhkılı ve 
takip ctmelı iclıı belediyede blr lktısat Iı e· 
rl mOdQr muavlnlifi ihdaa edileccktır. 

JANDARMA KOMUTANI - Jandarma 
11m11m Komutanı Korgeneral Rll;tll Akın' 
41ln terhimi&e celmiıtır • 

AOACLANDJRMA - YQksek Mabcndla 
Otulll «Sn!lndeki Hbanın afatlandırılması 
iılnc yarın baılanacalttır. 

o-

Çanakl alede İstihsal 
Vaziyeti 

Handikabın ~ok ııizel tertıbl ile kuv 
vetlerl biribırlerine müıııvi bir vul 
yete giren on hayvanı:ı arasından bi
rinci ve ikinciyi tahmin etmenin mUo 
lrüllütU meydandadır. Anlearada yap.. 
tıklan yarışl:ıra ıöre Dahi ile Hızır 
ve Can diierlerinden ~analı ıözük • 
mektedir Fakat bu hafta yenJ bazı 
hayvanla~ da bulunmaktadır~ Bıı tc • 
bep!e 'lnü,terek bahiadc biraz. fazla 
hayvan tutm1k !izımdır. Bnhassa l:llo 
farklarına dikkat etıne>'i uııutttt~m11h· 
dır. 

Dördüncü koşu 

Dört ve dalia 7Ukan ya~takJ aar 
kan Araplar ara&P>dadır. Me~ 

feai: 2800 metredir. 

Açlık duyg..ısu çok defa, aynl sn
atte yemek yemeJ:i Adet edinmlı ol -
maktan ileri gelir .. Fil~n saatte ye
mek yemett~ cıltşmış olan insan o sa· 
atte cn:ekten aç olmıısa bile, açltk 
hissi du,ynr .. Yemek saati geçince, hiç 
yemek yemediği ha1de, açlık duygu
su kendi l:cndlne kaybolur. 
Açlık uygusunun ifratı da vardır 

Bazılan - bereket \"etsin, b8ylclerl 
pek de çok değildir - yedikleri ye
mek gerçekten t-.""S:orl ihtiyacını çok
tanberl ı:e.;mis oıduğu halde yine 
doymak 'bflriıe::ler.. Bir oturuşta se
kiı:, on kilo ekmek, on, on beş tane 
hazırlop vumı.:rta bfr bütün kuro v.s. 
yiyen oburlar arada 61r&da işitilir. 

Edime, CTANı - Çanakknlc vıl"
ycti kazalat"ında ya~tığı tetkiklerden 
avdet cimi$ olnn Umumt Mufettıı; 
vckfli, istıhs:ıl ve iaşe şlerinln, hfi -
kOmetçe verilen direktifler dahilinde 
memnunluk verici bir şekilde vilıiı· 
Uilmektc olduf,unu söylemi tir. 

tllTli 

Tomurcuk · 
Tana 
Sava 
Bora 
Tarhan 
Murat 

Biniciat 

Bayram 
Rept 
İhsan 
Davut 
Rıdvan 
Mehmet 

Bu ko'a ~en haftanın bir revan ı 
mnh'yetindedır Tomurcuk ec;en haf. 
I? fena ko<:muş ve k-ıyb ... tmi~ti F kat 

Y!yece1t ı,;eylerr! pahaya çtktığı za
manlarda en büyük !elAket obur o
lup doyamJmııktadır ••. 

RAŞİT KİZA TİYATROSU 
HALiD! PiŞKiN BERABER 

.Rarbiyede, Belvtı bahceslnde 21,30 dı 
K0RD0~0M 
~omedi - 1 - Perdı 

Taksilerin Şehir Haricınc 
Çıkmaları Mecb\lri Değil 
Benzin t.ıbdic!inden sonra şo!li le,. n 

şehir haricine ğidlp gıtmemekte ser
best bırnkılmalar: kararlaştırıl'llıştrr. 
Verilen bea:in mikt&n taksilerın u
zak yerlere gitmesine mtım ,,ıd ıt'u 
için şoförllr bu gibJ hallerde p ar
ltk yapılabilmesi iı;in ınürae tt hu
lunmuslnrdır. Vaziyet ıncelcnm ı -
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ASKcRİ VAZIYEf 
Am<'rlkn tanrnııu de\•c1m edi- cektir 

S alnmo~ ııdrıla. ına karşı yapılanı miktar ve k:;ıbilıyetlcr: taayyüfı ede-

:vnr. Am":İka kuv\·etıc~ln_in _ağır z:ı- _Salo.mon :ıd:ı!nrtıım .Japonlar için 
yiatla pus~ırtuldUgünU ıddıa eden hıç ihmal ı::o>tuı mcz h&ynti ehemmi -
Japon te~hı:;lerlne ra~men Amerika. yetini ıt'CÇ"n y;ızımu.dn tııffllilıtiyle an
baskı~~a muvaffak olmU$. evve!A latnuştık. f;1ı :ında Japo ıyada, butün 
Tulagı ye, sonra do bunun yakıntnda dikkatin Sabmon adfllnrma eevrildi
hulunan i~i adaya a!'ker çıkawnnışbr.. ğı muba!Qtaktrr. Jı=ıpcnlar, Amerika 
Son haber.er, bu rdıılarda gö~üs gö· harek~tmm dt'lıı frıııia genişlememe
gu~ kara mu.haıabelerl olduğunu bıl- si ve bir an önce Amerika kuvvet. 
din11cktcdir. ler)rıin bur.:ıd.ın ;,tılması için her ça-

----·----,...------- TAN , __________ ~----~ 
HUll DEMİRAG 
YEŞILKÖY 

Tayyare Alanmda 
Bu •Jnl 23 üncü pazar günü 

UÇUMJ ve yapıcı talebeler ara. 
sında tavyare ve planör müsaba 
1ralan yapıl.cık, mükafatlar tev. 
zi olunacaktır. Gö.neri ft yanş.. 
lara saat 14.30 da ba~lanacaktrr 
, Vatanı dü~an tecavüzünden 
masun bwundurmak için ihtiyat 
eleman yetlftirmek ıay~lne ma
tUf ve Türk deliltchlanna y.ara
.-cak yeghıe ıpor bu nevi hare. 
ketlerdir. · - · 

Kızılay Satış Deposu Direktörlüğünden 
GAZOZLU MADENSUYll 

Karahisar Tabii Sodası 
Adı ile .tılyasaya çİ'karrlan yilksek taryfkH çeyrek Litrelik Maden

suyu Beyo:;lu ve Eminönü Büvetlerimlzde 10 kuru~tan satılmaktadır, 

YENi POSTANE KARŞISINDA ,. • 
KIZILAY HANINDAKI DEPOMUZDA 

15 • R - !H2 
~sav------- - - _zuwxuw~~'~wr .. -=~zı.......--~ 

T.ÜRKl l-J C ÜMH uRIYET I 
~IRAAT BANKASl 

Kuruluş Tarihi: 188& 
~rmayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi: 26[ -
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Bu harekHtıı, her hususta stratejik reye bas vur cıık~r ve bu !!ah:ıya 
Ü!ıt.ünlük Japt.'nlarm cllndeydı. Cün- büyük kuv ... ·etler tte\"ekedeceklerdir 
kli hare~At, birbirine yalı.tn, bltbirf· Amerika, bu i~e tt>~~ebbQıı ederk~ 
ni besllyen \''" t:ımayc eden Japon bunu biliyordu. Bunu bile bile bu i$e 
usleri etrafında <'Cl'eyan ediyordu. A· mrişmesl, :>Urada cereyan edecek te· 
merikR kuv\-etlerl ise, en yakın bin tin deniz, kara ve 1-:a\•<. muharebe
kUometre nıesafcden gelm~lerdi. Bu !erini göze aidı~mı ve bu busu!'lta !· 
ııleyhtc şcr.ıl~c rağmen adalara ayak cap eden ku1.·1r·ctleri baz:ırlamıı oldu
hasmaları. gl!('tn yıızunı:zda ,.Uruttu- ğunu gösterit'. 

Her Türk ,eltr 9e'yredebilir. 

A_,ağ~dııkl fl:vatlnr il zerinden ayrıca slparfs kabuJ edilir: t /3 lftrelilt 
bır şışeııln bed~li (Suyu: 10 ve Şise Depozltımı: 10 kuru: hesabiyle) 
20 kuruştur. 100 ''selik sandtklarda satılmakt· drr 

'~----------------·-·------~ 
ğ lmüz tahmJn gibi, t:asklnın çok iyi Uzak .ioğuda cereyan etmı, olan 
hu:ırlanması•ve Japon keşi! ve i:;tih· hutün muha:ebeledf', dalma ım mü· 
barat servesırrin tamamiyle aldatıl • him rolleri hava kuvvetlerinin oyna· 
ması sayesinde kabi! olıtnıştur. Hal. dığı malum bulunduğuna nazaran 
huki Midwa7 ve Mercan deniz:( mu- Japonlar, vaı:l,Yeti kartılamak i~in bu 
harebelcrlndc. Japonlar, Aınerikaltla- sahaya bilhassa hliyilk hava kuvveti 
n aldatnmarr~larth. Bu hal, uz.ak göndermiye teşebbO~ edecekler v~ bu 
cioğu haroin'n\'1ıaşlndıgı ,günlerdt> Ja- suretli" gerek Slblrya vf! cerP.I< Hin· 
ponlarınkinacn colt diı,;iik olan mü~- distarı :!mdıı•lnrtııd.ıkl tırı:htlRrtnm ha
tcfik keşi! ve ıstJhbıw~t i~lerinin şim- ''a kuvvetleı ini tal<v.yeye inık~n bu· 
dl tam ktvar.ııra pnnlş ve Japon ke- lamıyacakl.ırdır. 
ıııf ve istih~ırat işleriooen çok üs,ıun 
bır teşkilAt ve 'vesaitle i~emiye bas· 
lamış oldag~u,ı;österir.~ 
Eğer >.merikalıbır T~lagi adamıa 

~ktıktan sonra bunun yakmmdaki 
' dıfer ıkı adava çıkrr.ıık için önce Tu

Jııırl'de yer!:şmryi beklemek ~ibi bir 
hata yapm•ş ols.ılardı, ilk çlktıkları 
adada dahı kıılmnlarınıı imkAn olmı· 
yaC'aktı. Çur.kü bu müddet zarfmda 
Japonlar. cı\ar adalara takviye kuv· 
'etleri yetı~tiret"ekler ve pek yakın 
mesafeden ve muhtelif istikametler
deki üslerden yapacalı:iarı mutemadi 
taarruzlarla. ı.<•~• uzak mesafedeki us
sunc dayanmak gfbl ıığır bir mccbu· 

' rıyet altındl kııl.ıC'ak olan Amerika 
ku"vetlı;.rinl. hu Ddeclun kolayca r.
tabileccklerdi. Bunun için Amerika· 
lılıır, çtktrk!ıırı ilk sdndıı Japon mu· 
ka\•cmetlni t:ımamiyle kırlp adaya i· 
yıce yerleşmeyi beirlf'meden yakın -
daki iki adıı>ıı dııha çı:Cartma yapa
rak boylcce birbırine ynkın Qç adada 
htrblrini himaye eden üç köpriibaşı 

1 elde etmişlcr.i!r. Amerikalılar şimdi 
bu kôprub:ışları:ır gc.n!şletmlye ve 
::ıuralarda hava tıslcrl kurmtya çalı -
$1lt"aklardrr. E,1ylc.:c stratejik şartlar 

her iki tar.ıı! f('in rrüsavi olunt"a, 
bundan sonrak: t;aziyeti tabiye saha· 
"ndaki üslü11lük ynnı ikl tarafın mu· 
harcbelerc ıcvkr.deceltleri kuvvetlerin 

Rusya, -;ok sıi<ı,sık bir umanmı!a, 
bütün Pasifikte devam eden tam •O· 
kuneti. Sıbirya hudutları için hayırlr 
bir aliimet addctmemekt~ güphffiı 
ki hakllvitt. /ı lmanyı:nm, Kafka~yada 
askeri olmak~n :ı:ı:"&dc· bir !Ulh ta
arruzu olaı a ~ sıiristil;I harf'katın tam 
bir netice vermPsl ic:ir. Japonyanm 
oynıyacağı rol prk clz<'mdl. Amen'lca 
daha önce davran.ırnk Japonyanm 
bir can d;ımıırmıı saldırmıştır. Bu 
hareket, mtittr.fl~lerln. cHlşmıınlar!nt 

kuvvet takslmll'f' mçcbur bırakmak 
ic;ln teşebbus ~t lk!eri f'n ıtüzel ve 
netkesi 'iÜmulliı ilk harekettir. 

Anıerlk1'1, bu tııarrm.unda tam mu· 
vaffakıyeti temin ir;in elinden geleni 
yapmıya m~at>vrdı.ır. Çünkü taarru -
zun arzu e.iilen ı<'v'kulcey$l neticeyi 
vermesi 'c;in, .iıareklltta devam ve se
bat e~mek !Cı::ın. dduğ.ı gibi, ayni za
manda bu ht.rrl~et Amerikalıların ilk 
ciddi taarruz hnrr.ke~I olduluna 11.ör•. 
mu\'affak ohmarnak keyfiyeti. De· 
mokrat umumi f'fk6:mr. ve Aınt>rika 
taarru7.u hakkında bf'slenen umiUere 
de ağrr bir dcırbe t~kll edebilir. 

Hnrekattu. her iki tara! lcln hai7. 
olduğu ehemııılyet meydandadır. Mu
hareh<-lcr ~o'< cetln 'e krncı olacak, 
Amerika, S':llomon adalarında, ~eki7. 
aydanberi yaptığı hn11rlığm ve söy -
lediği ~oılerin l:tymetlni gösterecektir. 

flu Aktam 
BOY!}KDERE 

, HASIR KOLTUK ' 
ve MOBILY ANIZLA DIŞ· 
BUDAK ACACINDAN BAR 
ÇE KOLTUKLARINIZI her 

yerden uca• 
İstanbul 'Rl7.apaşa yokusunda 66 

No. AHMED FEVZl'nln 

ASRI MOllLY A 
,_ l.fat;:ızasrnd:ın ıılınn. 

Devlet Demiryollan 
Umumt idaresinden 
1 - Hayd~:ada bir:lncl bletme 

personeli ile Mudanyada Mudanya -
Bursa işl!tmesı ~ntonelı için 2707 
takım elbise, ,1711 lidet palto tmaı et· 
tirilecekfir, 
Kumaşı, siyah 11ııten "" ko1 utan i

darece lnUhap edUen neviden aynen 
verilmek: diğer bOtün harcı. düğme 
\"e.ailmetl fa'!'ikalarf mO~ahhit tara· 
tından temin edılmek ıartlyle kapalı 
zarf urull.vle ekııiltmeye konulmu$lUT. 

% - Ekliltm~ 2':'/8/942 tarihinde 
Perşembe günü saat on be,te Haydar
paşada ıar bir.asmda işletme arttırma 
\>e elulltnie komfayonunda ,.apılaeak
tır. 

3 - Muhamm8ft bedel 38047 lira· 
dtr. Muvakkat teminat 2853 lira 53 
kuruştur. 2490 No. lu tcanUl)un şart
lan içinde te'mmat!arJ ve U.klif mek
tupları ih~ıe saatinden er. ıeç bir ıaat 
e\•;·eline ka:iaT :F.a:rdarpaşa leletme, 
arttırma ve eksiltme komisyonuna 
verilmelidir. 

4 - MelbuSPt!n nOmunelerl Hay • 
darpaşada ~l..:1'?!1e, arttırma ve eksilt
me koml~ynnund:> ıötülebilir. Muka
\•ele ve $ar1nam~leıri mettanen almak 
için Haydı:p.ı~ada mezk6r komisyo
na, Ankaradtı ve- fnnirde gar ~flik
lerine müracaat edilmelidir. (8438) 

B EY AZ P A R K'ın 
15 inci ııenel devriyesi mQnıaebet.114ı 

BÜYÜK EÖLENCI: GECEat 

' Be~!~uC:.K~~ lh~~!ı~ı [
-Dr. IDSAN SAMl-ı ı 

Ess1z San'&ttftr 

MÜZEYYEN SENAR 

karıı pek tesft'U •eı taze affd1T. 
Dhaıçah· Au1tanmıh"'9& ter-

'9 be8i No. 113 , 

NECATI TOKYAY p T T U 11 

1 • • • mumı 
KONSER • l':eyecattlı VARYETI 

t I< 
' ' 

1 1 Mu .. clürfiiiii. •• ... ··nelen rupu: omed M'..1:.Cı 1 ter, ılıtur• 

kı oyunlar, hedlveıt dını mUsaba· 
kut, SÔRPAIZLEA 1 - Her üc; ayda (2750) nüsha ba· 

Konı.,maeyo" <5 kuruftur. ııılacak olan P. T. T. mecmuasınm -.,.,.._m19'1H••••••••••••••••••••••rl' tab'ı eksl!tnıeyc- lrnnulmuıtur. 

VILA YETINDEN 1 

rldır"t VeltAletin.n 23.8.942 tarih ve 16 /19:l:l l s:ıyılı tamimiyle tesbit 
ed imiş ol<tn reytlnyn~r ve sabun esas fiyatlariy1e bu fıvııtlara lstlnad~ 

m!tlga Fiy:o1t Mı•rnkabc komisyonlarınca tesblt edllmi~ olan mehaill 11.a
ml ~atıs fJyntlarını tet"«vüz etmemel< üzere zeythıynğl \'e sabun satışı 
serbest bırnkıl!'llı;ıtır. fıtın olunur. (8754) 

üNIVERSltE IEKJORLOGUNDEN . , 
tlçQ-ı;ci\ devre knmptna iştirak edec.ek talebelerden 17 A:U!to9 1142 

Puaa te&;t güı:ıfı saat 'i,30 da kamp tallmatindaıd kıyafet ,.e utt ena ile, 
ıı.-ı esürn4 olarak 'iıuviyet varaıtalan ve ekmek kamelerl7le blr-
lıkte Uıııversne bahçesinde haZl!' bulurunalan. (1711) 

KUŞ TÜYÜNDEN •• 

·;~::;~;:~~· Biff KUSTOYö "YASTiK.2··ıir~ır 
Yatak, Yor;anluı dl.? pek ucuzdur. Adree : l•tı11bul Çak,.ıkc;alar, 

Sındıılyıtcııar sokak Ömer Bıll oOlu Kut 1 liyü Fıbrlkaat. 

'Telefon: 23(127 

Harp Okulu Komutanlığmdan 
1 Har.ira'l S42 den itlbaren ba$lıyan ka71t ve kabul muamelesine de

vam edilmektedir. MOddct 30 'EylC'll 942 tarihine k:ıd:.!' uzotılmı~hr. 
1stcklile:in buna göre bulundukları mahallln ;ı.slte:lık şubelerine mQ· 

racaaUart. ..ı~~ J. _ ~.:·; ' (762 - 8507) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 
Şubemiıd? ke)'ttlı malül subaylarla emekli sut.ayların ~bemiı.e mü· 

ncıı .. tları, . t • • ~· .... ·~~ .. ~. (8777) 

2 - Muhammen bedel 1071,25 lira 
olup muvakkat teminat 80 lira 35 ku
ruştur. 

3 - Bu i~ <'İt ıartname \ıl'T rün 
Ankara P . '1' T. Umumi Müdürli.ık 
blna.qmda levarJm ırıudürlüitünden ve 
lstanbulda Yeni Valde hııntnda umu· 
mi depo 3Tnlya! muhıısipliğlnden be
delsis olıra~ elmablifr. 

4 - İhale 27/11/942 P~embe ıfi· 
nü saat 16 da Ankaracfa Umumt Mü
dürlük oinastnda mütefCkkil komis· 
yon buaurunda yapıla<'ri~trr. 

(6297) (8447) 

SATILIK OTEL 
Sirkecide Öaipelt Palaıı lçar~15mda 

8/8 numara:ı terkosten ba$ka tatıt 
1 suyu havi Ferah oteli 4/0/ 942 tari-
1 hinde saat 14 de 80? dosya ile Sulta· 
, nahmet c.u~~ m:ıhktmeleri başkatip

! llğint"e satıl:ıcalı:h~. Taliplerin mıira-
caatlıın menfaııtled kabldrr. 

KAVIP: Cağaloflu erkek ortaoku
lundan 1940 •~'sinde aldtğım diplo· 
mamı lı:ıTb!!'ltim . Yenisini alaca~nn
dan esltisln!n htlkmti yoktur. 211 No. 
Feridun AlbııvotlJ ,., 

KAYIP: 20. Kor. Mu. Tb. levaıım
lığmdan aldııım 2135 numara ve 1/ 
Sf9t2 tarihli i:ı~e kA:ıdnnı kaybettim. 
Yenisini, akçaiıt1t1dan hükmü yoktur. 
Akearay caddeaı 64 No. da Nuri Dal. 

MEMUR ALINACAK 
Türkiye iş Bankası A.Ş. lstanbul Şubesinden 

_ _Bankamızda 5alıştınlmak üzere 24 ağustos 1942 pazartesi 
gunu y~pılac:cık musabaka imtihanı ile on memur alınacaktır. 

!alıplenn şeraiti öğrenmek ve kaydolunmak üzere en geç 
20 aç1:1stos ~-942 akşamına kadar Ycnicamide İş Bankası Memurin 
Şeflıgıne muracaat etmeleri ilan olunur. , .................................... ... 

H 1 G H SCHOOL 
lNGlLlZ ERKEK MEKTEBi: Nişantao 

Kayıt i,teri: PAZARTESi. PERŞEMBE ~nleri ~aat' 10. 12 
arasında yapılır. Leyli yerlerimiz mahduttur. 

fkmaı imtihanları: İngilizce kısmr 16/ 9/ 1942 dP. 
ikmal imtihanları: Türkçe kısmı ı 7 /9/1942 de (Orta) 
İkmal imtihanları: Türkçe kısmı 18/ 9/1942 de (Lise) 
Mektep 23/9/1942 çarşamba gürıü açılacaktır. Telefon: 81078 

' --Türk Maarif ' Cemiyeti Ankara • 
Y eniıehir Lisesi Müdürlüğünden 

flk, orta ve füe Josımlarfna kız ve erkek yatılı ve :ır"atısl%" talebe kay• 
dma 20 Ağustos 1942 Perşembe günü ba,lanacak ve 31 Agugtoı 1042 Pa· 
zartesi günij S"n \'erllecektir. F.skl talebenin bu milddet aarlında tak· 
:ııitlerini vererek kııyıtlıırmt yenHemeleri llzımdtr. Aksi takdırde .nrlerl· 
ne yeni taıebe alın3caktrr. t634i') (8487) 

K. TASARRUF 
HESAPLAR! 
~ lklnelte9rln 

·K~ideslne ayrılan 
ikramiyeler: 

1 adet 1000 liralık 
1 .. 500 .. 
2 • 250 • 

,, 100 • 
&O • 
25 • 
10 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Vi!Ayet Hükı'.lmet bınası t:ımlrat ve tadilAtı i~le!'i kapalı zarf u!ullyle 

eksiltmeye çıl<erıJmhtrr. •·-· • _ 
Eksiltn ~ 31/8/[14:! Pazartesi günıi saat 15 rll' nefterd;,rltk 'binasın

da l\lilli Em!.~k Müdurlü'•iindP muteşekkil komisyeını:Ja yapılacaktır. 
Keşif belel.i (65622.50) lira, muvakkat teminatı (4:531) lira (13) ku

ru~tur. Şartnııme ve proJCSi Milli Emlak Miidürlüğül'l<len alınacak, :ı, lira 
29 kuruş bPctel mukabilındP verılir. fstektilerin en az biı taahhiıtte 
(50000) Liralık bu işe benzer ls ynptıklarrna dair idarelerinden almls 
oldukları vCS.knlara istinaden f tanhul vilayetine müracaatla ihale gü
nünden tatil g(inleri harlç üç gun evvel ;ılmmıs ehliytt ve 942 ytlına ait 
Ticaret O::lası 'r.sikııhıriylc muvakkat. temhııtı nıı.:btevi ve 24!10 şavılı 
kanunun tal'iCatt C:alresindc hazırlanmış kapalı ve nıühiirlii :zarf de~u
nuoda teklif rr.el<tupformt ihale günü saat 14 de kadar komi$Yrm reisll· 
gine makb•J? mukabilırıde tevdi etmeleri. (8279) 

i. L A 
KAVii": Görele nOfus memurlu· 

fundan aldıtım hüviyet tukeremi 
kaybettim, Yen1sinl ılacatımdan es· 
kiı;lıiin hükmü yoktur. - Görelenln 

1 
şeyh All kıtyü ıtdeıt oımııt oğlu 928 BÜY0KADA • Telefon: 56 • 2ID 
doljumlu Arif 4'erıctı... Bu akşam Yardım Sevenl~r Cemiyeti menfaatint 

·---------~ ' BÜYÜK DANSLI .su·ARE 
TAN 
...... 

1 

Gnetesi J' Gece yar1sından sonra saat 3 e kadar açıktır. 
~--------· ......_· .... " 

iLAN FIYATLARI 
ltr. 

Qa§1ık maktu olarak 750 
1 

ı inci ıayfa ıantimi 500 
1 

" " . 400 

3 " " " 
150 

KARAR HOLASASIDIR 
Karar No. ıııt/160 - Sattığı mallnr üzerine etiket kcıtnıaınak sure

tiyle Milll Korunma Kc.nununa muhalefetten suçlu Üskildar Atlamatası 
59 No. da Mustafa c-.ğlu Selim Ercan hakktnda Üsküdar Millt Korunma 
mahkemesinln 25/7/942 itin ve 181/180 sayılı kararlyle 16 Ura 60 kuruş 
a;ır para cezası ve gazete Jle neşrine bWcmedihni~tir. 

iLAN TASHiHi 
Gazetemizin 9, 1 ı, 13 Atustos 942 tarihli nüshalanncla nqrol~n 

Trp Fakültesi Dek;ınlığıntn Münhal asistanlık hakkındö~İ ilAnmda "A· 
natôml En~tit!isünOn 3:5 lira asit maaşlı Prosekt'5rlüiüne., )'&z:ılaeak yet'• .. J•••••••••••••~ 1 de ProsektôrHlk lceılıme!'ı ı;ehven ProCesorliik seklinde Mıredildiğl ıöıiil· 

.. müırıtur. Ta&bib-clunuı 

•ara Biriktirenlere 28,800 Lt .. 41 

iKRAMiYE VERiYOR 
Zlrııat lhnk11ı1tda kı•rnbaralı ve lhı;ruız tuarruf hes11pl1rında en •• 50 
hl•Hl bulunanlara ~nede 4 defa çekllecek kur'ı ile aşajiıdıkl pltn.-

'llSre ikramiye da"'TtılııcııktJr. • "' ... -..... ' 
4 ~de 1,000 Llral•k 4.~· \.lrı 
4 .. 1500 • 2.000 • 
4 il 250 • 1,000 .. 

40 " 100 .. 4.000 .. 
100 • 60 • f!,000 • 
120 " 40 • 4.800 • 
110 • 20 • 8,200 • 

DfKKAT: Ha.a~lırındılcl parılar bir 1ene fc;:lndı 511 Ltrıdan .,,,,, dD•• 
mlyanlere ikramiye çıktı~' takdirde % 20 fnlulyle verl:uektlr. Kur'a• 
lır eenedı 4 defa, 1t EyfOI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve t1 Haziran 

tarlhlerlnde çrıkllecektlr. - .... 
lstanbul Deniz Komutanlığından· -
Deniz Lisesi 

Okuluna 
DENiZ Lll'EBI: 

Gedikli ve Deniz 
Girme ŞarHar" 

1 - Dfmiz liı:rsinin birinci smtrina glrmo lstektı okurlardan !imale 
kalfınlar ılınacaktn". 

A - I.ise birinci smıtta fkmale kalanlar denl7. Use!f bfrlnef ılftlftna; 
B - Or~okul son smrflnda ikmalP. kafanlnrdcın ~eniz llse8l 1'1t'lnd 

ımıfına talip olanlar ikmal imtlhanlarmı vcrdikeri takdirde alımNk 11• 
sere kayıt yııptlııcakhr. ! 

C - Lise birinci ımtfma yaş haddi 15 - 18 dil', Altı ay kQçtlk olan• 
lar 'k11bu1 edilir. • 

DENiZ GEDIKLf OKULU: 
2 - Deniz ııedikli okulundan her üç st:ııfma ortaokulda flm\a1e lca• 

lanlar almacnktır. 
A - B•J!u11dukJarı smtfların muadili olan ,edikli okulu ımıftaruıa 

lı:aydedlJeceklerd;r, 

B - Gedikli okuluna ~lrlı yaş haddi birinci sım!a 12 - 17, ildl)CI aı
nthna 13 - 18, Qçünc-Ci smdtna 14 - 19 yaşlarında olanlar kabul edile~ 
ceklerdlr. 

S - lstanbul ve civarında bllunanlar İstanbul deniz komutanhtına. 
İstanbul har1c1.nıe bulunanlar mensup olduk.lan askerlik şubelerine mü· 
racaatlan, 

4 - Ka)'lt mfiddetl 20 Ağustos 942 ak15amma kada!'dtr. (8eol~ 

~-·••••• rrkek ve Ki:z ·Leyli ve Nehari•••••••!"' 
SANKT GEORG 

HUSUSİ ALMAN OKULLARI 
Galata, Knrt Cmar sokak Tel: Erkel: 42095 - Kız 404111 

Erk€k kısınt: Orta, Li~e ve 'l'iccret Okulu • 
Kıx kısmı: İlk, Orta okul ve Ticaıet Kurslıirt. 
Kayıt: ~ Eyi O iden itibaren ıaat 9 - u: aruındı 

li<'mıl lmiihanlıro: 14 ve 15 EylOI 
Tedrlutır: ba,ıanmuT: 16 EylOI 19l2 Çar~ambı 

~----... ------------..... ·---~ 
istanh~l . ,~y~ı~ '~·Am~rı(ği·-::. ·.: 

·. Satınahna :~ ~om'~~6nu ~ tl~hı~·ri_··:; 
Heıısine tııhmin edilen fiyatı 14,325 lira ı:ılan seklı çeslt ampul llAc 

pazu:llkla satın ı;JJnacc;ktır. İhalesi 18/8/942 Sa!ı günü saat 15 de Top-
hanede Lv. Amirlifi satm alma komisyonunda yamlac:ıkt•r. İlk temlnatt 
1074 lira 3~ kuru~tur, Taliplerin belli vakitte konusyoııa gelmeleri. 

(130 - 8114) 

. -
Beh~r kilosuna 75 kurus tnhmln edilen 121 tem yünlü kırpmtı satıla-

caktD". Kapalı zarfla artttrması 26/8/942 Ctır$amba günü scıat 15 de Top· 
hanede lst. Lv. Amirllği satın alma komisyonunda Tapllacaktır. Bet ton· 
dan a&ağı olmamak ıizerc ayrı ayrı taliplere de iha!f' edilebilir. Taliple
rin 3 15 katı tcmtnatlariyle teklif mektuplarını ihale saatinden bfr' aa· 
at evvel komisyona vermeleri. Kırpıntil:ır Topoanede ve Defterdarda di· 
kim evlermde görülür. (118 - 8418) -Beher kllosun'l 8,5 kuruş tahmin edilen 278 ton tel '6alyalr kUnı ot 
almac.ııktır. Paıarltkla eksillmf'sl 17/8/942 Pazartesi cQnü aaat 15 de 
Tophanede İst. Lv. Amırliii eatvı ılma komis_,o.,unda yapDacaktır. İlk 
teminatı 1772 lira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görtilür. Taliple· 
r1n belll vakitte Jtomlsyona gelm,.lf'~i. (128 - 8:191) -7494 k1lo Y'Qn çorap ipli~ ultnacaktır. Mil~eahhidl nanı Vf' hl!nb~na 
ı:nııırlıkla f'ks1!tme~ 17/8/942 J'aurtesı gQnU sallt 14.30 da Tophanede 
İt.t . Lv. Amlıllji satm alma komisyonunda yapıtat'ııktrr Tahmin bedeli 
?~.40S lira 68 kunıs. ili< tf>mlnatı 1905 lirA 37 ırunıstur Nfimunesl komls• 
yonda ıorulür. Taliplerin belli vak.itte komisyona &elmel'!ri. 

()27 - 8592) -'72 ilk 100 000 &det çorap fğnest paurlıkla ~ıttın nlmacaktrr. n.tıa 1a 

m!lı.:ter da aUrıablllr. Taliplerin 18/8/9'42 Salı g(lnU saat 15,30 da teml
nallariyle Tophanede Lv. Amirllfl satırı alma komısyonıına gelmeleri. 

031 - 8715) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Etibanlc depolarından alınacak 2878 ton kolt ve maden kl5mQrlerlnln 

nakli hakkında 13/V1II/9f2 tarihinde yapılan k!lpnlı zarf eksiltmesine 
lstektı gelmemistlr. Adı ııeçen nakil işi ayni Jartlarla 17/VllI/942 Pazar· 
test ıünil saat 15 de Rektörlükte paıarllkla ihale edilecektiı. (8712) 

~ablp n ne,rlyat mDdOrO: Bam Lötfl Oördiinrf 
C'..uetecllik . H nesrint T. L. Ş. TAN l\1atl•:la•ı 

-


