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Cümhur Bcı*kanı, Heyeti Veküe, Büyüklerimizin 
Son Fotoğrafları ... 
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Dr. Fikri Tüzer'i Kaybettik' 
Dahiliye Vekili, Kalp Sektesi 

da Çok il TA 1 . . . H .~ 
M em nun -

Nef~cesinde Dün Ve/ at Etti 
. . 

Menemencioğlunun 
Hariciyeye Tayini 

iyi Karşılandı 

~ Cen~esi 
Gazeteler, Türk • 
Bulgar Dostluğunu . 
lir Daha Belirtiyor 1 

Son gelen haberlerden, llcincl eeptiC! Jiaıırlık1annm hayli llerlecliif an~tılryor . . tnglltereden Amenkaya telsizle 
verilen bu rC'Sim, İnıP.ltere Kralım, Avrupa ıulannda harekatta bulanan Amerikan denbı kuvvetleri kumandanı 
Aaııiral St.ark ile birlikte bir barp a:emialnde Amerikan bahriyelilerini tef~ ederken ırösteriyor. 

AKLA 
GELİYOR Ki ..... 

1942 ne uzak doı'tuda, ne de yakın 
batıda katı r.eticelE'r vermiş değil
dir. Ve bilakis uzak batı, daha 
şimdiden, diirkü Felemenk Hin
dist.ıinı tatffi e1•Jn1 r ntBU etmtye 
başlanı~tır. 194Z henüz bitmedi
ğine gilr<?. bugünkü müşahedeleri
miz! deği5tirici bazı değişiklikleri, 
daha kaydedPb!lir. Fakat, etmi -
yedeb!fü! 1942 ırln böyle, yahut 
öyle bite::e~l gün UTak olmadığına 
göre, 1943 hflkkJnda bu harp ve 
bu har;:> hıı'>::kmda da 1943, aşağt 
yukarı ayni kanaatı ta§ıyacaklar 
demektir. 

Burhan BELGE 

1942 yılı, harp durumu ba. 
kımından, beklenilen bü.. 

yük değişiklikleri henüz getir. 
memiştir. Ne Japonya, Felemenk 
Hin<:Iistarunı ele geçirdikten son.; 
ra bu fütuhatını cenuptan teh. 
dit eden Avustralyayı yahut garp 
tan tehdit eden Hindistam tas. 
fiye etmiş ne de Avrupadaki m.ih.· 
ver, cenupta Akdeniz şarkta da 
Rusya işini kat'i bir neticeye 
bağlıyacak hamleler yapabilınişıı 
tir. -~ 

Bilakis, Japonya; şu günlerde, 
!kendi aleyhine Avustralya ve
y eni Kaledonya istikametlerin.. 
den tevcih edilen bir taarruzu 
önlemekle meşgul olup, bir an 
önce bitirmeğe çalıştığı Çin 
harbinde, bir kere daha batağa 
saplanmıştır. Demek oluyor ki, 
birçok şeyleri yapmağa mukte • 
dir olan Japon askeri dinamizıııa. 
sı, her şeyi yapmağa, sanıldığı 
gibi ve sanıldığı kadar mukte. 
dir değildir. 

NORVEC SAHiLiNDE 
Berlin, Çok Muazzam Bir 
Müdafaa Cephesi Kur-ulmus 

Olduijunu Bildiriyor 

lkin~i Cepheden Bahseden Bir İngiliz Gazetesi 
ise, "Her Tehlikeyi Göze Atmalıyız! .. Diyor 

-=-ı Bedin, 16 (A.A.) - D. N. B. f:l{lfllJ:I :rı mı f Ajan" askeri kaynak!~ aldı~ - ) • l şu malfunatı vermektedır: 
1940 ilkbaharında, Alınan or. 

K • k u •• duları Avrupanın şimal_ batı ce-1 5 a . 5 S U l n~ Barentz. denizinden Jut
land a kadar,hımayeleri altına a. 

B b 1 d lalıdanberi Alınan istihkam kıta-
0 m a a n 1 lan devamlı çalışma !ar neticesin• 

de mı.:.razzam bir müdafaa cephesi 
kurmuşlardır. Bu müdafaa sis • 
temi harp mevzilerini, irtibat, &o 
mir verme, ihtiyatların hareketi, 
mühimmat ve malzeme stokları 
ve nihayet elektrik tesisleri için 
yeraltı dehlizleriye cihazandırıl • 
mıştır. Deniz topları ve bomba" 
lar , ağırlıkları ve kudretleri her 
ne olursa olsun bu tesislere kar
şı tesirsiz kalmağa mahkumdur. 

Bir Japon Muhribi 
Yakıldı, Büyük 

Yan91nlar Çıkt. 

Avustralyaya Yeni 
Takviyeler Geliyor . 
. Vaşington, 16 (A.A.) - Bah • 

r~ye nazırlığı, 8 ağustosta Ame
rikan uçakları ile deniz kuvvet
leri tarafından Kiska üzerine 
yapılan akın esnasında bir Japon 
torpido muhribinin isabet aldığı
m ve tutuşturulduğunu cumar • 
tesi günü haber vermiştir. Bu. 
muhrip, taarruz esnasında isa. 
betler aldığı bildirilen gemilerin 
dördüncüsüdür. Aynı taarruz sı• 
rasında Kiskıı'claki J apon ordu -

u-· lJevamı Sa. 2, Sü. 4 

Bundan başka en modern tesis• 
li deniz üsleri ve betondan yapıl· 
mış uçuş yollarını ve geniş han• 
garları bulunan tayyare meydan• 
lan kurulmuştur. 

Mitralyözler. tan.le ve uçak karşı 
koyma toplariyJe diğer toplar için yüz 
binlerce metre küp beton dökülmüş· 
ttlr. Bu en son slsteni silAhlarm ar· 
kasmda ' mükemmel teçhizatlı, mil· 
kemmel talim görmüş ve gerek m!l
dafaa, gerek taarruz harbinde tecrü
be sahıöl oımuş bir ordu haztr du • 
ruyor. 

l:tif" Devamı Sa. 2, Sü. 3 

Bugün 
Kaldırılıyor -
Bu Beklenmedik Ö lüm 

Teessür Uyandırdı 
( 
1 

Merhum Dr. Fikri ··Tüzer 

Sofya, 16 (A.A.) - Eski Harı. 
ciye umumi katibi Numan Mene
mencioğlunun Istanbul meb'uslu• 
~wıa seçildikten sonra Türkiye 
Hariciye Vekilliğıne tayini Bul · 
garistanda derin memnunıyede 
Karşılanmıştır. 

Bulgar sıyasi mahfillerinde 
yeni Türk Harıciye Vekilinın u.. 
ıun yıllardanber1 Başvekil Sara. 
çoğlunun iş arkadaşı ve onun 
gibi Atatürkun sıyasi gorüşlerı. 
nin tercümanı oldu.gu belırtilmel< 
tedir. Bulgar sıyasi mahfıUerı 
şu ~iheti de ilave etmektedırleı 
Ki, Numan Menemencıoğlu Turk 
devlet adamları arasında, bugün 
KÜ beynelmilel davalara bir hal 
sureti bulabılecek ve Balkanları 
ve aynı zamandı:ı Yakın Şarkı a. 
l.ikadar eden meseleleri hallede· 
bilecek olanlardan birisidir. 

Bulgar gazeteleri de aynı gö • 
rüş ve düşünüşü izhar etmekte • 
dirler. 

~Devamı Sa. 2, Sü. 1 

Alt .. 1ANLARA 
ATFEDİLEN 
BİR TEKLİF 

Ankara, 16 (TAN) - Teessiır
le haber aldığımıza göre, Dahili• 
ye Vekili ve E:::zurum meb'usu 
Or. Fikri Tu"G"er, ougun saa! 
17 ,30 da kalb sektesi net~cesınde 
hayata gözlerim yummuştur. Slovakya Macarlara 

Cenaze merasimi Va ad I ı 
Ankara, 16 (TAN) - Dahiliye Q unm,~Ş • ,, 

Vekili Fikri Tüzer'in kalb sekte. Londra, 16 (A.A.) - Reuter 
sinden ani olarak vefatı şe~ L~ndraya gel~n haberlere göre, 
mizde büyük bir teessür uyan . . tlıtıer~ Macarıstana Rus~a~a kar 
dırmıştır. Cenaze töreni yarın ş~ yen~ Macar ku~vetlerı gonde • 
(bugün) öğleden sonra şehrimız• rilmesıne mukabıl Slovakyamn 
de yapılacaktır. ılhakını teklif et~ştir. . . 

M h A t 16 30 d Macar Başvekil ve Harıcıye na• er umun naşı, saa , a lm A k 
Hacıbayram camiine getirilecek zın ~ Kallayt~ ~ um~ı / • 
ve cenaze alayı saat 17 de Hacı- r~~- :a Y~f?. ıgı t zıyareh e~ i ~ 
bavramd&.n b.areket c:ie.!ektır. nuş~ e .pard a~eli~b~nunt larıtcdy 

Cenaze alayının önünde aske- encum~nın. e gız ır op an ı a 
• al b a k d demıştır kı: 

n .. k~t ar ve unun r .. a_sın a "Hitıer Slovakyanın müstakıl 
muzıka .yer alacaktır. Muzıkayı, bir devlet olarak yaşıyabileceği.D 
cenazeyı taşıyan top ara bası ta. .. h tt. - . . bild. erek Slo
kip edecektir. Top arabasının ar den şup eMe ı~t ilh~ akı . ın· 

h il · f vakyanın acans ana ıç dından da mer umun a esı e ra• t klif" de bulunmuş ve 
dı ve cenazeyi takip edecek ze • tavasskut elık mM . t d da 

1 ktir Kıyafet s · · ıı buna arşı acarıs an an • 
vat ge ece . ıv_: er ha kuvvetli bir askeri yardım 
~ Devamr Sa. 2, Su. 7 .istemiştir. 

Kendisine bunun imkAnsız ol• 

Galatasaray Ku··rek duğunu söyledim, ancak M~car 
endüstrisinin Alınan kontrolu al• 
tına girmesine ve Alınanyaya yi• Şampiyonu Oldu 

İstanbul kürek şampiyonası dün 
neticelenmiştir. Bu müsabaka • 
larda Galatasaray birinci, Güneş 
ikinci, Fenerbahçe üçüncü olmuş. 
tur. 

Veliefendide de yapılan at ya. 
rışlan da kalabalık bir seyirci 
kütlesi tarafından takip edilmiş, 
fakat bazı müsabakalarda verL 
len hakem kararları bir tatsızlık 
uyandırmıştır. 

Tafsilat ikinci sahifede spor 
haberleri sütunumuzdadır. 

yecek ppnderilınesine muvafakat 
eWm/• 

G. Sikorski'nin 
Bir Nutku 

"Almanya, Omidini 
Bir Anlaşma 

Avrupadaki mihver için de, 
aynı müşahedeyi yapmak, hem 
kabil, hem de hatta lazımdır. 
Zira, bu da, 1942 yılı içinde, 
gerçekten, gene taze ve mühim 
muvaffakıyetler kaydetmeğe mu• 
vafiak olmamış değildir. Mese . 
la, "Libya Harbi" nin bir ham.. 
lede bir "Mısır Harbi" şekline 
sokmuş ve İngiliz sekizinci or. 
dusunun üzerine, El Alemeny'de 
sürgüyü çekmiştir. O kadar ki, 
sekizinci ordu, son taarruzunda, 
bu sürgüyü oynatm.aja ve 

Surhüne Bağlamıştır .. 
•••• • • • • • • • •• • •• •• •••• ••••••• •••-• • • • • • •• •••• • • • ••• •••• •• •• ••• • • ••• •• • • • ••• Londra. 16 (A.A.) - Polonya• 

f M•llA ·o 1 f ı• • • f b askerler günü münasebetıle Po 

El Alemeyn'den, W:rf çıkmağa 
muvaffak olamamıştır. 

Keza, Avrupada'ki mihver, şark 
cephesinde de büyük bir muvaf• 
fakıyet kazanmıştır. Ve, tıpkı 
Afrikada yaptığı gibi, bu sefer, 
Don nehrinin dirseğini takip · 
ederek kovaladığı Rus ord~ı
l'll, Kafkasların ötesine sürmeğe 
nıuvaff r. 

B ba;ıra, şu sual 
gel ~ ıt'caba, buradaki 
ga Rus orduları üzerine, 

çekerek, şimal• 
ünasip bir sür. 

ı ı yun ar es ıvah Devam Edıyor lonya milli mec~isinde bir nutuk 
. t söyliyen başvekil general Sikors. 

~ • ki demiştir ki: 
"Almanya, Rusyada elde ele. 

ceğini tahmin ettiği zaferlerden 
sonra ve Avrupa için çok teh. 
tikeli görünen harbin dördüncü. 
kışından evvel ihtimal ki bir 
kompromi sulbü teklü edecek· 
tir. Almanya bütün ümidini bu• 
na bağlamıştır. 

Bu teklifler müttefikler tara• 
fından kat'iyetle reddelicektir 
Böyle b ir sulhu mütefiklere an 
cak Almanya zaferi yüzde yüz 
kazandığı takdirde kabul ett irile
bilir. Böyle bir zaferi de Alman· 
ya kazanamaz." . 

ak mıdır? Mesela, 
evanu Sa. 2, Sü. 4 

~ 

Milli Oyunlar Festitrali devam ediyor. Yukarıki resimde Festivale iştirak eden heyetlerden . 
ikisini. cok alaka topb:nn Milli Ovunlarunm ovnarken eöl'iivoruL 

Başvekil, · Polonya ordularının j 
şimdiden 100 bin kişiyi geçtiginı 
Polonya hava kuvvetlerinin de 
harpten evvelkine nazaran ikı 
misli arttığını haber vermiştir. 

Alnianlar, Taa rtı::a 
Geçerek Muhare c 
Yeni Tümenler SürdU 

.. _ -
Moskova, Almanların Kuban'da Gerı 
Püskürtüldüğünü Bildiriyor - Motörlü 3 
Alman Kolu Hazere Doğru irerlemektedir . ' 

ŞARK CEPHESİNDE: Almanlardan iğtinam edi1en ve Rus f abri• 
kalarmda tamir gördiiktt>n sonra cepheye sürüJen tanklaı: 

Berlın, 16 (A.A.) - Alman or. Moskova, 16 (A.A.) - I::su sa• 
dulan başkomutanlığının tebliği: bahki Sovyet tebliği: Gece i~ı. 
Kafkas çevresinde Alman ve talarrm1z, Kletskayanın cenup 
müttefik kıtaları kuvvetli düş. doğusunda, Kotelnikovo'nun şı. 
man artçılarının mukavemetinı mal doğusunda, ve aynı zaman. 
kırmışlar ve gittikçe artan bır da Mineralniye vodi, Çerkesk, 
taarruz hareketiyle ilerıye geç. Maikop ve Krasnodar bölgelerin
mişlerdir. de düşmanla çarpışmışlardır. Di. 

Hava kuvvetleri Karacleruz -ger cephelerde mühim hiçbir n
limanlariyle Kerç boğazında düş-o ğişiklik olmamıştır. 

man tahliye .. ve irkap hareketle.. Stalillgrat'a doğru 
rıne karşı mucadelesıne devam M k 

16 
(AA) lm 

etmiştır. os ova, , · : - A an• 
Bu hareketler sonunda Sovyet lar, Kletskaya nın şımal .. doğu• 

donanması iki büyük taşıt gemi. sunda tekrar taarruzlarma baş•: 
siyle iki kıyı gemisi kaybetmiş- l~ışlar ve muharebeye yenı 
tir. Başka bir büyük taşıt ge- t.umenler sokmuşlardır. 
misiyle iki deniz devriyesi ciddi Lo dr 16 clA.) R 
hasara uğratılmıştır • . n a, - us cep. 

Don büyük dırseğinin şimal hesı:ıden alınan. e~. son ha.ber17:-, 
doğu dönemecinde Alınan piyade Stalingrad . şebn ıçın te~enın 
tümenleriyle hızlı tümenler ha. arttırığın~ ışaret et~e~tedır. _15-af 
va kuvvetleriyle iş beraberliği kasyadakı Alman ilen harekatı 
yaparak düşman mevzilerini del• tavsamıştır ..... 
mişler ve Don nehrine kadar i. Sovyet ek teblıgı 
lerlemişlerdir. Macar kıtaları ba· ı Londra, 16 (A.A.} - Sovyet 

lttb"" Devamı Sa. 2; Sü. 5 l:lfr Devamı· Sa. ·2, Sil. 6 

1 Günler Geçerken 1 
İKİ SEMTE UZAKTAN BAKIŞ 

Vapur, Kızkulesi açıklarında iken tavsiye 
ederim: İki semte, Cihangir ile Salacak 

sırtlarına bakınız. Bunlar Istanbulun iki ma. 
hailesidir. Birincisi, eskisi yandıktan ve yıkıl • 
dıktan sonra yerine kurulmuş modern apartı.. 
manlarla, sözüm ona modem tarzda süslüdür, 

RE F i K 
HA Li D 
KARAY 

hatta süslü püslüdür. Öteki, dedelerimizden kalma, yan harap, 
çoğu boyasız tahta evlerle, hemen hemen olduğu gibi duruyor. 
Fakat zevkinize, mantıkınıza, insafmıza hitap ediyorum: Hangisi 
İstanbul ve Marmara dekoruna daha yaraşıyor? Fakat mesele 
bundan ibaret değildir; Üsküdar tarafı manalı, mqhalli, düşün. 
dürücü ve hayallere, hulyalara yol açıcı olduktan başka terbiye. 
lidir de! Terbiyeyi nereden çıkardığımı şimdi size söyliyeceğim: 
Anadolu yakasındaki evler birbirlerini örtmek, öndeki arkadaki. 
nin manzarasını kapamak, fazla sivrilip arsızcasma yükselmek, 
kabak çiçeği gibi açılmak yarışına çıkmamıştır. Sanki, o zam~~ 
larda gayet sıkı bir belediye ve bir belediye nizamı varmış gıbı 
her ev, az çok, denizden hissesini almaktadır. Aynca bu semt~e 
ağaçlık, yeşillik kıtlığı çekilmemektedir; kıyıya __ yakın evler1? 
bahçeleri de suya kavuşmaktadır. Kısacası Üskudar tarafı, Cı.. 
bangirin yeni şeklinden çok, pek çok güzeldir;vgözü rahatsız ede. 
cek hiçbir ciheti, aşkınlığı taşkınlığı, haksızlıgı yoktur. 

Halbuki berikine bakan zevk sahibi bir adamın sinirlenme. 
mesi, Herkülvari bir kuvvete sahip olup da şu Augias ahırlannı 
temizlemek veya musevt Peygamberi gibi tılsımlı sakal bıyığı 
sayesinde bu koskoca binaları yere göçürtmek arzusuna kapıl• 
maması imkansızdır. Diyeceksiniz ki Salacak semtinde sokaklar 
iğrl büğrüdür, dardır. bakımsızdır; evler konforsuzdur, hayat 
uyuşuktur. Amenna! Fakat ben, o semtin içyüzünü değil, eskili. 
ğint değil, dekor olarak İstanbula daha yaraştlğuu. Marmara 
manzarasını açtığm.ı ve komşu hakkı gözetilerek kurulduğunu 
ileri sürüyorum; Salacak ve Harem iskelesi sırtları yarınki şehre 
örnek olmalıdır, demiyorum. 

Asıl demek istediğim şudur: İstanbulda eskisinin üzerine 
veya yeniden yeniye kurduğumuz mahalleler, o Cihangirler, Ta. 
limhaneler, Suadiyeler, hemen hepsi de her bakımdan -nurnar. 
lık, şehircilik, zevk ve sıhhat- tamamiyle kusurludur. Kiıllü 
ayıbından başka İstanbul iklimi ve manzarası ile uyuşmadıklan 
için şiddetle, dehşetle çirkindirler. Bu satırları okurken vapurda 
ve Kızkulesi önlerinde bulunan zevk sahibi bir adamın bir CL 
hangire, bir de Salacağa baktıktan sonra sözüme hak vereceı?in. 
den şüphe etmiyonım. 
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- Yüt::lız '1~:n3. mı oturuyor? 
- H yır. Blr kadın daha var. 
- Alı nedir? 
- Ümrriı6ill süm. 
- Ne ile geçinir' 
- Onun, ' r çok i1ı vardır, 
- Ne zam:ın ceı *. 
- Beli• olmaz. 
- Akşama da gel.ınez mi? 
- Be• olmaz. 
AU N.l fız in tektJ: 
- K u mustuk c::na, pek h:ıvadan . 

Oray;:ı, Uç k1d10 gitmiıti. Bunlar ik
0

i 
adın dıyl.!rla.rdı . BUtlin kapıları çal. 
ak, sormak imk1nsrzdı. Yalnız, ora

da dolaşmak, faydalı olacaktı. Ama, 
un.;ı imkin ;roktu . Pislik, gfirfiltü. ko. 

lc:a fnsam or"l.dan kovuyordu. Ad:ımı. 
ıra: "Sen burada bl"'kle, derlim. O ka. 
dr-ın yarund3 dün. blr senç kızla be~ 
T her gelip g•lrned ğin l öğren. Sen, e. 

yant!'nış ol· bilirsin .•. Adamım pekli 
c. di; o taraflara ıüzü11.ü. Ben de ya.: 
· n sayılır JJ!r yerde bekltmıiye ha~ 
dım, Adamım; neden sonra geldi: 

Q .. ,da ı.hl ih. ' yar kadın varmış! Dedi. 
Ttpem atmıştı Öyle lse öbür evleri 

... yacak, ıoraıc1ksm. Kalktı, tekrar 
t:. Ama bende, ıabır; tahammül de. 
en şey Ukenmifti. Adamım geldi. 

1 se!er d "'Hı. Onun y:ı.nhşr yokmuş. 
Avludaki kadın1ar, Faunanın girdiği. 

görmem rılaca'klar. Boşuna dur. 
ık,ansa dö~:'!m: dedJk. Yarın zor-

"'· Vaz~yet ho1 görmüyordum. Ben 
1kıp ı •sem, ben de fazla bir şey 
!1 mıyacaktım. 

Ertesi ga'>ah Ali N;"J fız, erkenden 
la çıkmrş~. Semt öirendiği için, 

rtık atcı':>acıyı almıyordu Adamı ar. 
k, bizim evde:tdi. Ali N.1fiz, y~rım 
rapçasıyle kafa gÖ7. yararak konu 
uyorda. ve tuhaf- anıa,ıyorlardı. 
Pren.ses ne yaptyord~? O!lu merak 

..1·ycı ·dum. Beni seviyordu. bana kar~ 
· zz 'ı vardı, B ~j arıyol" muydu? 
Ben de O!"U sevmiyor defildim. İki 
•eı Qrasınf! ydım Prenses aklıma geı 
kçe içim aızbyordu . Ona acıyordum. 
kat elm ko'= b:ıflıydı ... 

Ben, Fatmayı dıi.$ilnilyordum. Bir 
önce onu bu1mak ic;in yanıyordum, 

ldırıyordum. 
Fatmayı: '>nlacak"ım. A!! Nafize çok 
.ıveırfyordum. Çünkü o, tuttuğunu 
opanyordu. 
Ali Nafiz, 11.k~ama doğru gôrünmii~ 

ı Kan ter içinde irli. Burnundan sa-
yordu: 
- İşler çJ!allaşıyor, dedi 

Yazan: M.UlMUT YESAR! 

deği!miş. Karı. ağzı k?lıbahk. Ne söy
lüyor anlaşılmıyor. Söyledi, dinledim. 
Tekrar söyledi, dinledim. Tekrar söy
ledi, dinledim. Biraz anlar gibi old:.ım 
Ama, yine karma karışık ... Ah, beni 
bir görmeliydin, Ne manzara idi ya
rabbi!.. Karı avluda çamasır yıkıyor_ 
dıo.. Karşısına g-eçtim, oturdum Be
nim adam da yanımda. Onun d~ yar
dımı dokunuyor, karıya önce meseleyi 
anlatamadık. Prenses Nerkis'i bi!iyor. 
Oradan tutturduk, karının yeminleri .. 
:ıl sorma, Fatmayı para lle almamr&. 
Prenses öyle vermiş. Burada durdum 
tabii! Ne diye öyle! Versin? Kar.:yı 
stkıhyordum, O da başka~ına vere
eekmiş, kime? .• Burada dayandı, Onan 
dayanmasiyle olar mu? Biz bırakmı
yoruz. Biz ne kadar şirret çıktık ki 
c:.nla kan, bunaldı. Yoksa, ağız k::ıla_ 
balığına papuç brrrıkan t<1ktmdan de. 
&ildi. Bnğırd•, ağladı, çtrpındı, sonun. 
da yatıştı. Beni, İngi!iz polisi sanı. 
yordu. Bizim Hamdo d:t yüksekten a
tıyordu. Velhasıl kıırıyı imana getir. 
dik. Kır., Ebukasım isminde birinin e
vindeymiş ve artık onun malı fmiş. 
Karı esir tic:ıreti yapmadtğını afhya
rak yeminlerle tekrar etmişti, ZatC"n, 
o hal de yoktu. O, aracıhk ediyordu, 
Simdi Ebuk1sım denilen adamı bul
makhfımız icap ediyordu. Sorduk. E.. 
vini tarif etti, Doğru mu? Sütüne ha
vale. Sonra, araya araya bulabilece
ğimf.z de şüphe!i. Bir.e evi gösteMıe.. 
s:ni söyledik, Çamaşırı bırakmıyor ki 
Para cösterdik olmadı; baiırdrk olm~: 
dı. Ertesi &üne kalacaktı. O sırada 
bir kadın geldi, Ummüfl'ülsüm1e ko
nuşmıya başladı. Ummilgülsüm, bizl 
f$aret ederek bir şeyler söyJedl ve 
para gösterdi. Anlasıldı, Bu kadın, 
bizi götürecekti. Beraberce çıktık. Ka .. 
rının kıyafetini sorma: pis, kirli, yır .. 
tık blr harmuniye sarınmı1, ayak!ar 
çıplak, partal dilencf. .. Sokaklarda c!a 
bizi tantyan yok:11 Yan yana gidiyo.. 
ruz. Ara sokakları geçtik. Ara cıu:L 
deye çıktık. Büyük caddeye saptık. 
Oradan biraz büküldük, Sokaklar dar
la~tı. Hep birbirine benziyen beyaz 
t-vler. Karı birinin önünde durdu: Bu. 
rası 1 Dedl. Eline beı on kuus sL 

kıştrdık. Defolup gitti. Hamdo ile ben, 
orayı ke~fe uğraşıyordum. Ben, yol. 
lara dikkat etmiştim. Hamdo da ka
pa~ı gözle yürümemişti . Orada dil$ÜO.. 
düm. ( Oevamı var) 

Almanyaya 
Giden Heyet 

Gazetecilerimiz Dün 
Şehrimize Döndü 

Almanyaya ~df'n Türk gazeteciler 
heyeti ve I'ııiı:ıtbuat tTmum Müdürü 
dün s;ıbahki Kr,nv:ın ... iyone11e şehri

mize dönmlişlcr ve garda Alman se· 
faret Müste1arı. Türk v~ Alman mat
buat ve ;ıjans rniimE'~~nlttl ve do,t
ları tara!tnrl~n k:ın:da'"lmış1ardfr. Ga
?:etecilerimiz AJmanyada ve dönüste 
"\facar ve Bulsıar hUkOmetlerinin da
vetiyle kt.~a l>ir müıidet kaldıkları bu 
memleketlerdl? ır;ördOkleri iyi kabul 
ve dostluk tc-Jt?iürüt,den tok mem -
nun kaldı'<1armı ~öv!emfııılPrdir Mat
buat Umum MüdürO Selim Sarper 
dün aksam ki ~renle Ankaraya hare .. 
ke.t etmiştir, 

Almanyadın dOnil!te heyetle bir
likte memleketlmi1i zlyan-t arz:usun
d:ı bulunı:ın b!r Alman matbuat he -
yelinin de gplmesi kararlaşmış bu -
lunuyord•ı. Bi1Ahare Türk gazeteci -
terinin ve Matbuat Umum Müdürü -
nün Peşte ve ~ofynda bir müddet 
kalmaları takarrür edince Alınan ga
zetecileri htıreketini tehir etmi,Ur. 
Alman b~sın hevetlnfn bu~nlerde 
memleketimize ge1mes; beklenmekte
dir. 
Diğer tarattan Büyük Britanya hO

kOmetinin d:ı\•etı {\zerine Mrstr vo
liyle İnC?il~ereye l(idecek olan TÜrk 
!lazeteci1er heyeti de :!;eyahat hazır -
ltklartnı yapm.:ıktndırlar. Bu heyet 
Hü~eyin Cahit Y~lcın, l\.f. Zekeriya 
Sertel, Şük•ü Esmf'r, Ahmet Emin 
Yalman ve Al>iJin Daver'den mürek
keptir. 

-~~-....... --~-

Seker Bevannamesi 
Buqün Verilecek 

TAN 

İstanbul 
Oldu 

Galatasaray, 
Kürek Birincisi 

Dünkü At Yarışları Çok Karı~ık Geçti 

Dünkü at yarrşlarında seyirciler 
' 

İstanbul resmi kürek şampiyonlutu dana koymu,ıardır. 
dün Y cnikapı ile Samatya arasında Bu arada üçüncü ko:ı;uda evveli. ıkl 
ıabili dolduran kalabalık bir ıcyirci numara!ı at birinci ve dört numarnıh 
kütlesi önünde yapılmııJtır. at ikinci ola:-ak ilin edilmiı, fakat a

Galatasa•1y 11 puanla birinciliil a. radan beı dakika geçtikten sonra bu 
]arak ıampiyon!uğu kazanmıştır. Gti- karar bir baytarm müdahalesi lizcrJne 
ne$ klübü 9 puanla ikint-i, Fcnerbahçe dciiştirilerek ik.J ve dört numaralı 
6 paanla üçüncü olmuştur. Demirspor atların ikisi birden birinci cdste
t puan almııtır. Teknik neticeler )UJL.. rilmiştir. .l{.ırarın bu 1eltilde deği1-
lardır: tirilmes.i birçoJr kim;ıelerJ zarara 60k.. 

MÜPTEDiLER; TEK ÇİFTE: 1 - muştur. Çünkü dört numaralı hayva.. 
Hüsnü (Galatasaray), 2 - İsmail nın ilk kar1r ile birinciliii kaybettl-
(Güneş), 3 İhsan (Demlrspor). ğini zannadenler biletlerini yırtıp at. 

Cam Eşya 
Tevziatr -2 Ayda Yüz Bin Parça 

Eşya Dağıtıldı 
PaşabahçP şişP ve cam fabrlkRı::ı 

mllııtehlll< lıa•ka ucuz fiyatla catn eş
vn tPvr.iine davcım Ptmektedir. 

Fabrfka:nm Gul:ı.f:ıdt:kl sahş şube -

l ~inde nüfus k~tıdna i~aret etmı-k ı:::u
Tetiyle tı•r alleve su barda'tt, cı:ı.y 
fincanı. 'nlrahl, kav<ınoz, aieara tab
laı::t ve knmpllı:;to kA~eı:::i p:ibi şrylE"r 

vrrm.E"kt~d;r. MP"lıurlara yaptl~n da
i?ıfma işi re~rr.t c~;r~Jeırfn vrılhıdıP• 

"f'tvr-Jlere gi)re ~arıı1m~ktadır. İki ay 
'71\rfmda bu ~retle perakende ola
rak 45 btn su l:~rd<ıih 40 bin cnv 
~ardo~I, lo oin C'-Y bb•~T. 10 hin 
lt::ıvanoz, 6~00 l-nmı~osto kfi~c~ı. 15 
llin büyük ~·e kü('tik fener şi~e,iylr 
oııOhim miktarda surahi VP ~f,R'ara 
hıb1ası ve "'""l"'rinr.{e petrol vakan h~l
tcn 5 bin 13..-nbfl sise-=-1 dM§'rtmıştır, 

İki ayda f,_t::ınbuld.:ı d:ıC:ıhlan mik
t<1r 100 bin prı.rçayr bulmuştur. 

Da~Tttlan C::"lm e-şya~ının kara bor!ll;ıı 

fiyatından c;-,k UC'UZ olması yüzünden 
bu işte ıc~r ".>tduf!'tınu srz~n bircok 
'lC•kızöı1er cllerlne gE"c;irdikleri nüfuc: 
'ı;lihtlariyle 1ı"'r gün daj!'rlma yerine 
ıtelert"k ':TlUhtPlit züccacive almakt:ı 
ve bunları i1ç mhJi fiyatla satmak -
tadır. 

Son J?Onler'.fe fabıikantn markıu;Tnı 
ta~ıyan 23 kunı:;luk bardaklarm kö
sede bucah~a 60 - e:ı kun1,a satıl
Oıl!t ı:örülmekt~ir F~brika dfltcr vi
'ft:vt"tlere de rtfıfu~ ke~afetinc ~öre 
m(ihlm mt~tard:ı c~m e.,c:ya rıönder
ITIP\.rtprllr 

İKİ ÇiFTE: 1 - Kemal, Selım J d 
mış ar ır. kuı hayvan girdi. Dabi ve Hızır dL 

Turhan (Galatasaray), 2 - Beykoz, 
'3 _ Demirspor. İkinci koıuda da dört numaralı ıt ierlerinden ayrılarak çok Nlücade!eli 

DÖRT TEK: t _ Zckii, Barbaros, ile iki numarah at başbaıa celmtısken bir koıu yaptılar. 1 ve 2 - Dabi ve 
Rüsuhi, Melih, Sezai (Fenerbahçe), ve hatti dö(t numaralı at yarışı bir Hızır, 3 - Rint. Müıterek: bahis 110, 
2 _ Güneş, 3 _ Galataııray. burun Herde 1'itirm:şken bu h:ıyvan u.. 100, 100; 25ıl; Hızır Da'?)ı ikiliıf 145, 
KIDEMLİLER; TEK ÇİFTE: 1 _ çüncü ilin edilmlttlr. Dabi Hızır ikilisi 180 kuruş verdi. 

P G ) Bu vaziyetler İstanbul yarı•ında ha. İkinci ve üçüncü koıutar Uı:ertndelı:I etro ( a!atasaray , 2 - Dursun, ~ 
HükômPt':'~ ~eker tıyatlarmn yapı- (Güneş), 3 _ İsmail <Demirıpor). kem işinin C'Baslı !fDrctte ıslahı llzım çifte bahiste Hümayun - Hızır çiftesi 

lan zam d .11'!!.:vı~iyle 1:-ugün ışeker sa- İKİ CİFTE: 1 _ Kemal, P~tro, Cf'ldiğini göstermJştir. 160, Hümayun - Dabi çlfteıi 150 ku· 
hşt yapnmıyacaktır. Buı;ıün e11erinde T Dünkü yarıcların teknik netlcelcrı· ru, verdi. orcut (Galataıaray), 2 - Gü-:ıeo, ~ Ö '"'• O <eker bulunan hakiki ve hükmi •a- ıunlardır: D RDuı.C KOŞU: Bu ko,u,.a 

~ 3 - Fenerbahçe. 
hLclar bu nkq1rr.a kad~r depo, ambar, Ö Tomurcuk, Tuna, Sava, Bora; Tarhan 

• D RT TEK: 1 - ZekSI, Şevket, BİRİNCİ Jı::OŞU B k T. fabrika, imalalh•oe, dükkAn ve me· : u oşuya ırya. ve Murat iııimll altı hayVan girdi. To.. 
• al d h 1 . d k . Mustafa, Ömer, Ercüment (Fenerbah.. ki, Kader, Meneviş, İkbal ve Cevher murcuk başta kocuya başladı ve ra-
gaz arm ~. ı;.n P Prın c omıRyoncu çe), 2 - Güneı, 3 - Galatasaray. . . d b • 
ve acentelerde mevcut şekerlerinfn ısmın e eş ~ay cirdJ. Meneviı ve T;r.. kiplerinin kendisine yaklaşmaıına frr-

Bayanlar arasmdalr.i müsabakalara yaki ıahm· ı· · 'bi • k J d miktar ve cins•n~ bir beyanname ne ın mız cı .koşuyu o ayca sat •erme en kolayca birinci oldu, 
yalnız Galatasaray klübü iıtirak et· kazandılar 1 M · 2 T' T uk bulundukJarı y~rln en biiyük mUlkl- · - enevıı, - ırya- 1 - omurc , 2 - Sava, 3 - Tu-

ye 5.mirine bild:recc~;;lerdlr. miştir. ki, 3 - Kader. Müşterek bahis 100, na, müşterek bahis 250; 100; 100 ku.. 
Ellerinde 100 kilodan nz şeker bu· At Yarışları ıoo, 125 kuruş verdi. ruş verdi. , 

lunnn per.11<endeciler ve bakkallar, D 1KİNCİ KO$U: Bu koşuya Hu··ma.. BE$İNC! KOŞU: Bu koşuya Komi. ün yapt!an altıncı hafta at yarış.. • · ö d 
akide, Jo!..:um, çiko!ata vesair şeker ları hakemlerin yersiz kararları yü .. yun, Pulat; Destegil!·: Varat; Varadin; UJ, Dandi, z emir, Konca, Yetio ve 

illraz di ... lend"k•en sonra, ~nlattı: 
- Karıyı buldum. Ama, konuşması 
r dert. Bir kere, kız, evde yok. Baş. 

BUGÜ.sKÜ PROGRAM 
ve sekerleme ve ,~ekerli meddeler sa- ve Nilüfer iısimll altı tay rlrdı·. Hu..·· Cobankızı isimli altı hayvan sirdi. ÖZ-ıündan çok karışık olmu, müşterek • 
tanlar mamf11 !il.~kerieı ve ••kerll b ma..,~'"' kolayca birincilik kazandı. Va. demir rahatça koşuyu kazandı. Çoban _. ahis ümit edilen neticeleri vermemiş. J ~ h ı · 
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r ._ DiKKAT -"'\ 
Hamamlardaki 
Pisliğin Önüne 

Geçmeli 
Yapılın bit teftlt netrceılnde, 

ıehlrde mevcut tıamfl!mlardan ya• 
rııından f;ızlasının plu olduOı.ı gH
rUlma,, Teftlış.ln bu neticeyi ver· 
memesi tabii olmazdı. ÇUnkU ga
zeteler )'•llardır h.amamhırtn plı· 
l!Qfnden bahıerier, dururlar. Fa· 
kat neden::e slJıkadarlara •esle· 
rlnl erlş:tlremel'lerdl. 

Hemanlla,.ıml:ıın pls olutu pe~ 

tabifdir ÇürkU tu mUesseseler 
hAll kurulduklan devrin ıartla

rına göre çalı'iıp duran, hattı o 

devrin t~mi!'li6inl biralop, .. de- t 
ce o uıull4r19 bir plsllk lllive edip f 
lıllyen mUe<11at"set~rdlr. DDnyanın f 

hiçbir 't'!rir.de bizdeki şartlarla f 
ltllyen hamame rnı.tlanmaz. Ha· 
rnamfarrmtıı ıalan etmek llzım· 
dır. K:1t k•t. eski ve- plı kokulu 
lıamam t,qkrm11'rı yerine bey11z 
k11ynaUlmıyVtUlenmla bir ılle · 

cek kullanmayı lırAfl g6rrnell, ha • 
mamlarırı aovunuo giyinme yer 
lerlnl bayaı: vo. y.-ıAlı boya Jle bo 
v•tmalt, renkli ve tüylü, tozlu ve 
6rUmcel-<ll örtü. ya)'Q• ve perde 
'er ye~lne beyaz rı~rde muıııR 1 
ve yaygılar lk:tme etmell 1 yıka· 

nacak yerl~rtn tl'mlzll~lne ltln11 
q6stermell, hlıllaa bugUnkO kBh-
ne hamamı ~.~pı:ıotıp, biraz çeki 

iUzen verdikten ıonra buaOnUn 
tartlartna uygıın bir şekllde aç
malıdır, Yoksfl hamamlarımtzdan 

temlz-lik umrn.ıılo: beıyhude olur. 
BugUnkU hall llt! hamamlara te
miz girip kirlenip. hattı bltlenlD 
,.,kmak rnuJtadderdlr 

\...,,. 1 ' '' ,, ..... ,,, • ........ J 
Roma Büyük 
Elçimiz Geldi 

Roma Büyük Ekimiz Hüseyin Ra· 
grp mezunen me"Jleketlmfze gelmiş
tir. Büyük Elci yaz tatilini fstanbul
da geçirecr.!~. bu arada Ankaraya da 
gidere-k hOkômet erk~niy1e de görü
c:~cektir, H~tseyin RagTp ftalyadan 
Peşte yoliyle ve trenle gelmiştir. 

Sümer Bank Yerli Mallar 
Pazarları Yazı İşleri Şefliği 
Gazete~i arkt1d<l•ılnrnnrzdan Lfi.tit 

Erene] Sümerbı:ınk ,~erit Mallar Pa
zarlRrı mües.;csesl y~ı:t işleri şefiJjt:inc 
tayin edilml$ ve ,·:.ııı:ifesine baırı:lamtş

tır. Arkar.Iaşımrıı. muvaffakıyetler te
menni ederiz. 

1 

ı 
yerde .•• 

Yllrefim oynuyordu: 
- Nerede? 

'

7·30 Psro c-rım ıa.şo Pısıl hf'yo:tl maddeler için be.vanname vermiye- rat son anlarda hücum eden Pulatla kızı ta m n ettlflmlz gıbi güze! bir 
.s2 por 19.30 Hıberler tir. Evvelki hafta koıu pistinden çayı.. k ·ı ık· ili'·· ld ~ ka k d 

7 40 Haberler J9.4S s~rbcıt ceklerdir. Ayni ?.&manda bu madde- k yarışı baş baıa bitirdi. 1 - Hüma.. OŞU 1 e ınc cı a ı . .ra t osu an s· A H ,.,, hkii Old 
1:ss Orkestr• 19.55 Tiirlı: a ler ra çı an ve başka taraftan te'trar yun, 2 - Pulat, 3 - Vara!, Mu··ııerek topal çııttı. 1 - Özdemir, 2 - Çoban ır y apse 1T.la m u 
• 2• E . . 2 lerin alım \'P satımı eskisi gibi de - pı'ste ıı'ren V•radin'J nizamname lt'U.. 
· •ın ••a tı o.ıs Rııdl'O aı2'e~'i • kızı, 3 - Xomfsaı". Mü•terek bahis MI f. Jj• ·ıu•· A d. 1 v1 d 

12.30 Proıram 20.4! Hıılk tlirklhil vam edecektir. cib!nce kotu harici addetmeleri li7.ım bahis 100, 100, 150; ikili bahis 225 hı., -ı sa ır &e g•. 5t va ıs n e n e 

1 
Ali Noliz, daclıklannı bükm;iıtü: 
- Güya ofrcnd'k ama, bakalım 
rı, Fatmayı kerdi.si itin deftl, ha~ 

12 sa Sarlnlar 21 oo Zir••t talcw(ml y p•lac·· ~-n r el. nıı verdi. 150, 250, 385 kurus verdi. İkUi bahie nrkadası Artl,..hı asılı dunn Clffllf:et.in-
ı • H "'l 1 'J - _..., a:elirlılen. ill.inc.i Ui.n .dem h•a.ml•ır, k~ 5- U b :.4~ .ıbf'rltr - · .. r 1 -,u f! ctt - C tlCi O U ar tf.. Eri, f~fnde 37 !! Ulun n .... _ ,_,,,_ 
ı 3 00 Tü kfiI 2 ı .Jo Konuımı terinde beyııınarneye yaz.ılmamış o- ~a nizamnamesi bilmedıklerini ıöster- ÜÇÜNCÜ KOŞU· B k ı NJ 1 d k. ·r " _ .. 

· ' " eı.u M•••• CPI.) 1 1 · u oşuya · zer n e ı çı te bahis de, üçüncü lro- tasmı çalan M"'"" Demlrclyan dün 
ıa. oo P.roırr•m ız. 30 Haberltr an ar hakkmda k3nunt takibat ya - mişlerdi. Dünkü kararlariyle de bu l.. san, Hıztt, Rint, Dabi, Cem·, Ceyhun·, d H b ·ı 1 
ıa. 03 Dın• orL:eat. 1 su a ızıra ag anan ara 140, Dahiye mahkemeye verilmiş VE' bir ay hap-

zz.4s Kıpan.ıı. pı acaktır c.ln büsbütün yabancısı oluklarını nıey. Vecize· Bahadır v C ı• · ı ı· d b ·ı ı d 
---------------------=======----:-----·------------·------------------·-----e-_e_y_4_n_11_m_• __ o.. __ a_:g:._an_e_n_•r_a __ a_ı_s_o_ku_rus....:__v.:_e.:.rdi=·.:.· __ _:_'..::e_m:,:::l'hkt\m edihniştir. 

1 I! sı için almı5 ka alıp satmak. sanatı 

H•BE.AlE.A 1 
ellüloz ve ki • 

cı 

ıt Fabrikaları 
Fabrikaların .Bu Yıl İçinde İşletmeğe 

1 
Açılmaları için Hazırlık Yapılıyor 

~ . ~it, ;s. rı:ANf. - Sapan~.• 1 !erin tedarikindeki güçlük, bu 
golunden ikıneı kagıt ye sellu. arzuyu geciktirmektedir. Bunun. 

r loz fabrik;alann~ getırilmekt~ la beraber, verilen karara göre, 
1 olan ~u tcsısa,.tı ışı sona. ermek u• j 1942 yılı içinde fabrikalar mut. 
r zer?C'ır: S_eJ!uloz sanayu muesse. laka işlemiş olacaktır. 
' esı muduru Adnan Berkay bu iş 
c in .Aııkaraya giderek Iktısat Diğer taraftan Klor.sud kostik 

ckuleti ve Sümerbankla temas• Cabrikasının inşaatı da devam 

8 
ardıl bulunmuş ve §ehrimize dön etmektedir. Bu fabrikada bu yıl 

t tnüştür , zarfında bitirilecektir. Sellüloz 

~ lnşaatlan çok evvel ikmal e. sanayii müessesesi ikinci kağıt 
t lmiş olan bu fabrikalann açıL ve sellüloz fabrikalarının işletil. 

1 ro.ası için buyük emekler sarfe. mesinde mütehassıs olarak çalış. 
, lmektedir. Bugünkü durum mü 1 tırmak üzere Almanyaya işçiler 

ı.asebetiy:e lıizunilu olan madde •• göndermiştir. 

~ Berlin Büyük Elçimiz 
~ ltimatnamesini 
; M. Hitler'e Verdi 

• 
r 

Bcrlin, 16 (A.A) - Fiihrcr Cuma 
... a umunl! kararg5.hında, yanında 

'man Ilarlclye Nazrrı Von Rfbben
op da bulunduğu holde Tilrkiyenin 

1 Ber!Jn B .ıyfik Elçisi B. Sa!fet 
ık:.n'ı lmb•ıl c+'Jlıştlr. Yeni Bilyük 
i Alman D•vlet Reisine lt!matna

e.,.; "':tl vermlştlr 

ulqarlar da Çok 
Memnun 

• it'i'f" Baştanfı 1 incide 
Filof hükumetinin yan resmi 

• ~anlığr vazifesini gören Mir 
zcles Numan Menemencioğiu. 

• un Hariciye Vekilliğine tayini 
~ ıin •. sebetiyle neşrettiği bir baş 

1 y. zıda diyor kı: 

1 
1'Tiırk h rlci siyilıetin!n yeni ~eff, 
1garistanı a15.kadar eden meseleleri 
B~lgar milletinin cenup doğu kom. 
ar!yle iYi dostluk halinde yafamak 

-J f;)ek iyi b lir. Numan Mene
Ok1ıı son ıel'JcJcr içinde Sofyaya 

lmek ve baraıia. Bnlga.r mesul ma. 
m!an , e tem + h 'onmak fıraa· 

nu c!de ctm.: • • Bulgar milletinin 

Adana Çiftçileri 
Hububat Borcunu 
Tamamen Ödedi 
Adana, 16 (A.A.) - Son Ko. 

ordinasyon kararı mucibince a.. 
ğustosun 15 inci akşamına kadar 
hububat borcunu ödemiye davet 
edilen Adana çiftçileri borçlandı. 
ğı buğdayı tamamen arpa ve yu. 
lafı fazlasiyle Toprak Ofisi.ne tes• 
!im etmişlerdir. Vatan müdafaa. 

sında daima önde giden Adanalr. 
lann kısa bir müddet içinde bü
yük bir sevk gayretle Ofis mero 
kezlerine koşarak borçlarını öde• 
miş olmalarından dolayı Seyhan 
valisi Akif Eyldoğan mahalli ga. 
zetelerle kendilerine takdir ve 
teşekkürlerini bildirmibtir. Vila• 
yetin diğer kazaları ve köylüsü 
de akın akın Ofise müracaat et. 
mektedir. 

Türk milleti hakkında beılediii hl&. 
ler, Sofya ile Ankara araıında me•cut 
dostluk münasebetlerinin müsait bir 
tarzd.ı inkitıfta devam edeceğine & 

min bir &arantI teıkil eylemekted~r. 
Bu h 1s~er, bu suretle siyasi sahada 
iki httkilmctin vazifeainl kolaylastır~ 
cakur .. 

Norveç Sahilinde 
~ Ba tarafı 1 incide 

Bu istihkAm sebekeEıini kuvvetlen
dirmek için sahil l'oyundaki adalar
dan baş1ıyarak til koyların derinlik
lerine kadar uzan3n mftnia ve sahra 
istihkamları vilcude gf"tırilmiştir. Öy
le ki, Avnıpaııırı şimal - batı cenaht 
bugün muazzam b!r kale haline gel
miştir. Dü.7manın ik=nci cephe kur -
mak için yapabilecek her tür!U te
şebbüs kendisi için 2ğır kayıplarla a
kim kalacaktt!'. 

I ngiliz gazeteleriııde 
Londra, 18 (A.A.) - Sunday Er· 

press gaze~eslr.de Garwin, uher şeyi
mizi kurtarabilmek için her ıeye cü
ret edelim., beşlıtı altında diyor ki: 

"ikinci cephe hakklnda hakikat 
nedir Rusy:ı. muharebesi gitgide şld· 
detleniyor. Batı devletleri ne yapı -
yor? Hitler eski JstilA tehdidi ile İn· 
gilterede milyonlar~e askeri hareket
~iz bırakmcy:ı muvo!fak oldu. Rusya 
ile yaptığlmız harp p!Anında herhal
de ikinci cephe meselesi bahfı mev· 
zuu olmakt;1dır. Bu, r:e zaman ola -
cakttr? Bıınun cevabı Londrada, Va
şingtonda ve Mo5kov.1da verilmelidir. 
Her şeye cUret rtmeliylz. Bu harpte 
yarım tedbirler olRmaz.11 

Sunday Chronlcle eazetesinde bava 
Mareşali Portal diyor ki: 

"Daha harbin ba~mdaoberl Alınan
yanın yığın b.cı:linde havadan bomba
lanması düşünülmU~tür. tnılllz ve 
Amerikan hava kuvvetlerlnln Alman 
endüstrisini yok edecekleri zaman 
yakloşmıııtır ... 
Diğer taraftan yine :ıyni gazetede 

Mareşal Loı·.ı Mine tek kumanda me
selesini tekrar ele alıyor ve diyor ki: 

''Umumiyetle dü,,Onülenln tersine 
olarak ben öyle zannediyorum kJ, 
böyle bir iey ımklns!zdır. Çünkü 
hiçbir adam böyle bir işi başaramaz. 
Foch bile yalnız batı cepheslndekl or
duların idaresini elfndr tutuyordu. 
Ne İngilteredekl İngiliz kuvvetleri, 
ne Makedonya ve ne de Surlyedekl 
kuvvetler onun emrine Ublydf. İn· 
gillz don';l.nmasfna da Foch kumanda 

PASifiK HARBi 
1tJi1 Baştarafı 1 incid~ 

gahı üzerine 3000 mermi düşmüş 
tür. Sahilde de büyük yangın. 
!ar çrkarılmışbr. 

Salomon adalannda 
Vaşington, 16 (A.A.) - Salo. 

mon adalarında Amerikalılar 
mevzilerini sağlamlaştıımakta • 
dırlar. Bu adalarda cereyan eden 
çarpışmalardan bahseden bir as• 
keri sözcü, Japon kuvvetlerinin 
buralardan çıkanlınak üzere ol· 
duklarınr söylemiştir. 

Avustralyaya takviyeler 
Nevyork, 16 (A.A.) - Avus. 

tralyadaki müitefik ordular, mü• 
temadiyen tayyare takviyeleri al• 
makıtadır. Bu bölgelerdeki kıta• 
lara hava yoliyle ve çok seri bir 
şekilde harp malzemesi de gön. 
derilmektedir. 

Akla Geliyor ki •• 
IJlf!J'" Baştarafı 1 in<ide 

Volga • Don dirseği yani, bizim 
mt!Şhur $okullu • Dirseğinde? 

Eğer böy'e ise, o halde 1942 
nin Avrupada ve Asyada mihver 
ortaklarına temin edeceği, bu oro 
takların aradığından ibaret ka. 
lacaktır: Her tarafr sürgülenmiş 
bir müdafaa ve tutunma sahası! 

Fakat bu, 1939 danberi de. 
vam edegelen bir yığın askeri 
başarının bir nevi muazzam Si. 
egfried battı gerisinde, muhafa• 
zası demektir. 

Eğer gaye, Avrupada ve As. 
yada bu ise, 1939 • 42 muzaf• 
ferleri, daha şimdiden 1918 Fran 
sası vaziyetine girdiler demektir. 
Hatırlardadır ki 1918 Fransası, 
zaferin getirdiğini, o tarihten i. 
tibaren, Maginot'nun arkasında etmiyordu,,, '#- muhafaza etmeğe çalışmış, son. 

Londra, 16 (A.A. ı _ Dünki1 cu - ra da Maginot'nun bekle
1
nmedik 

martesl -pazar gecesi bomba uçakla· bir istikamett.en teslim a ındığına 
rımtz bati Almenyadskl hedeflere ta· şahit olmuştur • 
arruz e!lt'lılerdlr, Bir dllşman av u- 1942, halbuki, bir kat'! zafer 
çağı tahrip edllmiıtlr. Uçaltlartmızm yılı olacaktı. Ve bu suretle, A. 
beşi eksiktir. merikanın harbe girmiş olması 

Alman tebliği,ne göre ile olmaması arasında hiçbir fark 
Bertin, 16 (A.A.) - Teblllt: İngiliz kalmamış olaca.ktr. 

tayyareleri, dün gece batı Allnan,..., Manzara, bu iddiayı haklı çı. 
nm baz! eehjrlerine taarruz etmiıtir. ak d ğ·ıd· 1942 
H ık d k 1 d 

karac cinsten e ı ır. , 
a ar:uım :ı ayıp ar var ır, Ev· .. d kı 

!erde de hasarlar olmuştur, 4 tayyare ne t;zak Doşuda ı::e e Ya n .• 
düşiJrülmU.!iir. Almarı tayyareleri, Bat~ d~ kati !'e.tıceler vermış 
fngilterenın cenup kıylsınd3 askeri değıldır ve. bilakıs, Uzak • Batı. 
tesisleri yanl'tT> ve iıı!ilak bnmbala • ! d~a. şimdiden: dünk~ FC'lt"menk 
rıyle boınbardJman ct.ın4tiı Hinıhstanı fatihlenru, fena hal• 

ALMAN TEBliGi 
6:llr" Baştarafı 1 incide 

~arı ile bitirilen çarpışmalarda 
16 düşman tankını yok etmişler• 
dir. 

Voronej çcVt'esinde ve Rjev yakt
nmda düşmanın tekrar ettiJi birçok 
taarruzlar şldrletli müdafaa savaşla -
riyle net1cesi7. ka lmfştU'. Bu çarpq: -
malar sırasMda c.'ilşman yalnız Rjev 
bölgesinde 71 tank kaybetmh;tlr. 

hmen gölünün cenup doğusunda ve 
Volkov yakıntnda. yeni dil,man taır ... 
ruzları kanh kayıplar verdirilerek 
püskürtUlnıüş!ür. 

Hazer denizine doğru 
Vichy, 16 (A.A. l - Eerlinden alı· 

nan bir h3bm", motörize Oç Alman 
kolunun H~J:r.ar denizi istikametinde 
ilerlemekte oldu~unu bi1dlrmektedlr 
Diğer taraftan Azak der.izi ktyıl:ırm
da Aktarl lin:.nnı da Almanlor tara
ttndan Jg:ıl t-dHmlştir. 

Büyük taarruz bitti 
Stokholm, 16 (A.A.) - Stokholm 

Tidningen gazetcsinirı Berltn muha -
bjrf Rus cephesinin ce11ubundakl Al
man Heri hareketinin bir hayli ya -
vaşlamış olmasma dayanarak Kursk 
ile Harkof arasında bir yarma il• 
başledıit• bOyük Alman taarruzunun 
bittij!inl ve yokmda yeni taarruzun 
ayni ıatikaınett• gellsocejlnl ıörmek 
kabil olacai!ını tahmin etmektedir, 

Muhabirin belirttiğine g(jre, Ber • 
llndekl sözcüler Almanların dağlarda 
büyük •orluklor!~ karşna~tığmı ka· 
bul etmekte, fak;ıt Astrakan'm batr
smda ve 5t:.ılingrad,ın cenup ve cenup 
batısındaki hareketlor huouaunda 
mutlak bir süküt muhafaza etınekte· 
dir. 

Muhabirin kanaatince :Almanlar 
Stalingrad'a kare:ı yaptıklar! hücum
da çok bOyük zorluklarla karşılaş· 
maktadır. Muhabir diyor ki: 

"Almanhrm ll:ı: niyeti Stalingrad,a 
cepheden hücum etmekti. Bundan 
sonra cenup btıtıdar. hücuma çalıştı
lar. Eler bu tftarruzda muvaffak ol
saydı Almanların Ellııta,dan ·.Mira· 
kan'a doğı:u yeprnokta olduklan ham 
lr.ye fhtiyac1an kalmazdı ... 

de rahatsız etmeğe başlamı§tır. 
1942, henüz bitmediğine gö • 

re, bugünkü müşahedelerimiz! 
değiştirici bazı değ~likleri, da. 
ha kaydedebilir. Fak~t. etmiye. 
de bilir! 1942 nin, böyle yahut 
öyle biteceği gün uzak olmadığı. 
na göre, 1943 hakkmda bu harp 
ve bu harp bakımından da 1943, 
aşağı yukarı aynı kanaati tası. 
vacaklar demektir 

SOVVET TEBLiGi 
6:llf" Fastarnfı t incide 

gece yarısı tebliğine yapılan bir 
ekte şu izahat verilmektedir: 

Kletskayanın cenup doğusunda 
Alınanlar taarruzlarında ağır ka• 
yıplara uğramışlardır. 360 Alınan 
öldürülmüştür. 

Krasnodar'da ~nudane çarpışmalar 
o1maktadO". Kuban nehrini gec;mlye 
cahşan Almanlar teşebbüslerinde mu
vaffak olamtmtslardrr. Ru:!; topçu 1lç 
köprübaşınt taht'ip etml~lerdir, 

Voronej'de Almanlar taarruza geç
mişler ve biı·ı:tz ilerlemişlerdir. Son .. 
radan karşı taarruza eec:en Ruılar Al· 
manlart aldıklan mevzilerden geri 
atmıya ırıuvnffak cılmuşlardır. 

Y e.rıi uçak imalatı 
Mo•kova, 1~ (A,A.) - •Sovyet ha· 

vacıhk günü münasebetiyle ne~rctti.ti 
bir mesajdı Sovyet sanayii halk ko
miseri Yakolef, ~imdiki günlük ucak 
imaı~ttnm grçen ~ene bu zamanda
kinden dah1 yi\k•ek olduğunu bildir· 
mekte ve 'jllnları il5ve etmektedir! 

0 Uçak fabrika1ı:tmntıJn e~erisi hO, 
id'metin emriyle düşm;;n uçaklarmm 
vpramıyacaı!'ı kadar uzaklara nakle
dilmiştir, Yil7. binlerce mütehassıs iş
cf binlerce kilometre mesafeye gön -
~erllmls, fakat istihsal bir ııtın dur· 
mamlstır. Şlmd' .. bu muazzam 1$ ba· 
tartldıktatı bir sene sonra tmalAtrmı
zm glln geçt\k~e alttı#ını söyllyebl· 
Hrlm,,. 

Pravdrtnın makalesi 
Moıko·ıa, 16 (A.A.) - Bu sabahki 

ravda gazet@sl bauaztsında 0 tsraf 
millet malını çalmaktır,, demekte ve 
mahant yakacalc kullanarak ve oto -
mob!lere gozojen tesisatı koyarak kö· 
rrıür Vf! berıılnde tasarruf edil"'esi 
lUrumu üzerinde ısrar etmektedir 
Maden amP.lesi de, yakıt tasarruf 
!tokları tesistne davet olunmaktadır 

Son alınan haberler 
Moıkova, 16 (A.A.) - Cepheden a 

tınan ıon haberlere göre, AlmanlRr 
Cumartesi gilnU K1etskaya'run ce':lnp 
·loiu"ında yaptıkları dört hilcumda 
vüz tank b:llanmalanna ratmen, bir 
kere daha Don dl'8epne kadar ken. 
dflerlne yol açamamı,Iardır. Sabah, bir 
Sovyet piyade tümeni, müdafaa mu 
hsrebeterinde birçok mühim mevzii 
kaybetmiş iıe de eebrl yUrUy!hten 
ıonra derhal muharebeye giren bir 
Sevyet topçu ala:yr vaziyet! di!ze!tm! .. 
tJr. Raılar, her ,.erde inatçı bir mu· 
kavemet cöatennektedirler~ Her iki ta .. 
rafın kıJ"Jplan da afırdır. 
~ark rephesinde Rumenlerin 

Kayıbı 500.000 Ki1Ji 
Moıkova, 16 (A.A,) - BugünkO 

Pa7.ar sabahı çık::ı.n kırı1 yı1dız ga;ı:ete 
M, Romany:ının Rusya cephelerinde 
takriben 500,000 kişi Jı:aybettii!lni yaz.. 

Dr. Fikri Tüzer'i 
Kaybettik 
IJlf!J'" Baştarafı 1 incide 

için jaketatay ve silindır şapka, 
subaylar için iıü,fiii< üniformadır. 

Cenaze alayı, Hacıbayram cad• 
desin! takiben belediye ve Adli• 
ye sarayı yolu ile Samanpazarına 
gelecek ve burada tören nihayet 
bulacaktır. 

Tabut, burada cenaze otomobi• 
line konarak merhumun ebedi is• 
tirahatgahı olan yeni mezarlığa 
hareket edecektir. 

:Merhumun hayatı. 
Doktor Flkrl Tüzer, 28 Şubat 1294 

tarihinde Sulgaristanın Şumnu ka
sabasmda do~mu~ ve 1297 senesinde 
ana ve babmdyle birlikte ana vatana 
hicret etmiştir. 1308 cie Fatih askerl 
rüıtiyeoine, 1312 de Çer.gelköy askeri 
tıbbiye idadisine girmiş, 22 fl.kteşrin 
1321 de doktor yiizbarısı olarak as· 
kerl tıbbiy~den çıkmlştlr. Staj müd
detini tamı:uru3clıktan sonra orduda 
muhtelif hizmetler gören Fikri Tuzer 
1327 de Kule!.! Askeri İdadisi IDk • 
met! Tabliye muallimllğlne getiril· 
rnl.ş. bilAhare tekrar orduda vazife 
alm!I ve daha •onra Glllhane tatbl· 
kat mektep ve serlriyatı bıı bekim· 
llk ve müdür muavinliğine tayin e
dilmiştir, Bu vazifede bulunurken 
Genel Kurmıy ba,kanlığınin daveti 
üzerine 1337 senesi Mnrttnda Ana • 
doluya geçmı, ve kuruluş halinde bu
lunan Sıhhat ve İı;timat Muavenet 
Veklletinin talebiyle Milli Müdafaa 
VekAletinden bu Vekfılet emrine ve
rilmiştir, Bıı V•kAl•tin sicil ve me • 
murin 1t1beı:ıf müdOrlüğünde, Orta A
nadolu ve •rnıkyo sıhhiye mOfcttıı • 
ltklerinde buluıımu~ ve 1340 !lenesl 
Temmuzunda a~kerllktC'n istifa ct
mlstir. Bundl'l !ilOnr::ı bir mO.ddet Or
ta Anadolu sıhhiye mllfettlşli~! ya· 
pan Fikri Tl.:'P:(l'r, avnl ytlın İlkkftnu
nunda Sthhat ve. İttimal Muavenrt 
Vekilliği Müsto~arlığma tayin edil
miştir. 

Meclisin açoncO devresinde Erru· 
rumdan mebn., ~('flmett ilzerlne 1 n27 
••nesinde Mflst•,.,rllktan ayrılıp tet
rll vazltesina bulamış, 1931 de Parti 
umumi !dore heyeti lzalıfma. 26 f. 
klnclkAnun 1039 da da Parti Genel 
Sekreterliğine tayin edflmlıtir. 1942 
Mayfsmda Faik Öztrak'tn Dahiliye 
Vekllllitinden çekllme>i fiz•rlne Da
hiliye Vekll'J~ine tayin edilen mer • 
hum bu vazife uhdesinde iken vefat 
etmiştir. 

Bu acı kD'V'Cpl>n dot.yı ked 1 • • 
IHfrır t~,.,'7,,1 P":l"I"! ,.ı cı1•n MP. -
maktadır. Tahnp ed:len Rum rı "ır. 
likleri arasında iiç piyade tümeniyle 
iki dal tug:ı71 vardır 
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Adres de51ştırmek (25) kuruttur. 

1 =JIIifllJ:I 
Akdenizdeki Son 

Deniz • Hava Harbi 
Yazan: M. ANTEN 

cebelitanktan kalkan büyük bir 
İngiliz kafilesinin, büyük düt

man kuvvetleriy!e dört gün mücadele 
ett:iktm sonra pek az kayıpla Maltaya 
\iarntası ııeçen haftanın en mühim aıı
reri hadisesini teşkil etmektedir. Bu 
muharebe hakkında Mihver kaynakları, 
her zaman olduğu gibi, gayet mübalL 
galı kayıp rakamları vermişle'l"dir. En 
~on İngiliz tebliğine göre kafile Per
şembe günü salimen Maltaya varmı:ı; 
Ma!tahlar tarafından hararetle alkış.. 
lanmıııtır ve bu muharebede İngilizler 
Eagle tayyare gemisiyle Manchester 
J.-ruvazöriinü kaybetmişler, Mihvercile
rin ise 2 denizaltnıı batnuş, iki kruva. 
zörü hasara utramıııtır. İngiliz kay
nakları Mihvercilerin tecrit edilmi:i 
bir va;ı:İyettekl Maltaya biç bir kafile. 
nin gidemiyeceği hakkındaki iddalan· 
na rağmen kafi!enin Maltaya varma.. 
srnm büyük bir muvaffakıyet teşkil et
tiğini ve böyle geniş ve tehlikeli bir 
hareketin tabiatiyle kayıpsız yapıla. 
nuyacağmı söylemektedirler. 

Bu kafile Cebelitarık ile Malta <·ra· 
\mda bulunduğu sıralara İngiliz den.iz 
kuvvetleri Rodos adasına karşı, hiçbir 
kayıp vermeksizin muvaffakıyetli bir 
taarruzda bulunmuşlardır. Bu taarru. 
zun, İtalyan donanmasının mühim bir 
kısmını oraya çekerek kafileye karşı 
tazyiki hafifletmek maksadiyle yapıl. 
dığı zannedilmektedir. 

Bu kafilenin Maltaya takviye kuv
'-"C'tleri, harp malzemesi, petrol, yiye
cek maddeleri ve av tayyaresi götür. 
dük!eri tebliğlel"den anlaşılmaktadır. 
Londra radyosuna göre Malta ılimdiki 
halde bir müdafaa üssü olarak takviye 
edilmektedir. Fakat yakında Mihv~d
lere karşı bir taarruz üssü olarak 1'.ul
lanılacaktır. Bu adadan Sicilyaya k:-..rıı 
ancak 15 dakikalık bir bava mesafesi 
olduğu göz önüne getirilecek olursa 
bu ünün ehemmyeti kolay!ıkla anla· 
ıııhr. - -- - ... 

Malta'nm Onemi 
Hatırlardadrr ki, Almanlar, Mısır ta.. 

ar~uzuna başlamadan evvel ve buna 
başlıyabilmek için Maltaya karıı haf. 
talarca de<raml v tiddetli hava l.aar
ruzlan yapmıglardı, Bundan maksat 
bu adayı İta!yadan Libyaya takviye 
kuvvetleri ve harp malzemesi taşıyan 
gemilere kar~ı bir taarruz üssü olamı· 
:vacak bir bale getirmekti. Almanlar 
bu şiddetli hava taarruzlariyle Malta. 
nın müdafaasını kırmıya muvaffak o
lamamakla b:raber planların bir kıs
mını tahakkuk ettirmiş!er ve bu su· 
retle İtalyad.ın Libyaya kifi mikdar. 
da takviy.e kuvvetleri geçirebilmişler 
ve bunun neticesi ol.ırak Mısır ta. 
arruzunu yapabilmişlerdi. Fakat El 
Alemeyn'de durdurulan Rommel yeni 
bir hamle ile • Mısırı işgal etmekten 
ibaret o!an taarruz planmı tahakkuk 
ettirmek, bunun için de Yeni kuvvetler 
"e harp malzemesi almak zorundadır. 
Tobruk ve M:rsa Matruh ellerine ciilş. 
tüğü güncndenberi de Rommele İtalya. 
dan, Yunan.istandan takviye kuvvetleri 
eskisinden daha kolaylıkla ve daha c;ok 
gC'lmektedir. Mihver nakliye gemileri· 
nin takip ettikleri yollardan en aıafı 
6ı:kiz yüz bin kilometre uzakta bulu. 
nan Mısrr tayyare meydanlarından 
kalkan İngilb: ve Amerikan tayyareleri 
r.akliyata mani olmak hususunda mü. 
ersir bir rol oynıyamamaktadırlar. 

İşte bu vaıbet İngilizleri Ma1tanın 
müdafaasını kuvvet!~dirmiye ve hatta 
onu bir taarruz üssü· ha!ine getirmek 
için tedbirler almrya sevketmlıttlr. U
zun mesafeli bombardıman tayyarele
ri Maltadan kalkacak av tayyarelerinin 
himayesi altında Sicilya ile Libya a.. 
ıasmda sefer eden Mihver nakliye va
purlarına çok müessir taarruzlarda 
bulunabilir!er. Bu suretle Romnıel'in 
Mısrra kılrlt yapacağı yeni hamle t. 
çJn muhtaç olduğu yardımı almaıma, 
kısmen olsun. mani olabilirler. Ayni 
zamanda Maltaya, orta ~arka ııelecek 
kafilelerin daha muvaffakıyetli bir ııı. 
rette himayesini mümkün ktlabHirler. 
Malta daha ziyade takviye edildiği 
takdirde, bu tedafüi rolünden ha.4ka, 
cenubi İtalyanın hava ve deniz üslerL 
ne ve sanayi merkezlerine karııı yapı. 
lacak taarruzlarla mühim bir tecavüzi 
rol oynamıya da namzettir. -

Salomon Harbi 
Geçen haftanın ikinci mühim askeri 

hadisesi, do'alz gündenbcri devam e-
dan Salamon adaları harbidir. , 

Bir numaralı dü~manın Almanya ol· 
duğunu ve harbin mukadderatının Av. 
rupada taayyün edeceğini kabut eden 
ve uzak şarkta müdafaada kalarak her 
lieyden evvel Almanyayı mafltlp etmek 
rnaksadiyle Avrupada ta:avüze geçml· 
:ve karar veren müttefiklerin, Alman
:Yaya karıJı ikinci cepheyi 11211 açma· 
dı1darı halde Pasifikte genJş ölçüde 
bir taarruz hareketinde bulunmaları. 
ıun, bir takım ıebepleri o!maaı icap 
tder Müttefiklerin Salomon taarnuu 
dle, Avustralyayı daha ziyade emniyet 
altına alma~ Japonyayı Sibir:van ve 
liindlstana saldırmaktan menetmek 
ltibl gayeleri takip etmiş olmaları muh 
leıncldir. Fakat blitiln bu h11reketler, 
Almanyarun mağlubiyeti için derha~ a. 
trlnıaııı zaruri o};an ikinci cephenin ye
rini tutamnzlaı; 

- -- --· 1'P> r ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR') 
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Hapishane Arsasmda 
· Yazan: ULUNAY 

Saint Euphemie 'nirl , ·w:::;;~."':.:1"~:::. ::: 
inanılmaz Bir Hcidise 

"Evliya Çelebi" hazan öyle akıl al-

A k l ll
. . Mabedi Araniyor a~~t~z;::J!;:;;?~ 

ayg . macbiım sağlamlamak için "hem va],. are ln arl e !ahi; hem billMıil" diye yemlnle'l" e-

H f • B I Al I $ • t der. Halbuki buiün öyle hadiseler gö.. a rıyata aş ıyan man ar 1 aın rüyoruz ki sergüzeı;t sahibinin aıı!at. 

Eld E M 
ttkları bunların yanında hic; kahr. Me> 

e imek U
••mku••n Euphemie'nin Mozolesini Buldular~;~~ hae:a!':n bir kere ölüp sonra dl-

masın mt? DL. ' mi§. Mozolenin ve dığx devirde olsaydı seyahatnamesınde 
yıkırsm nu, yılnt. ( - YAZAN :-111ıı.. bu mozoleye getlrlJ. Bu hadise "Evliya Çelebi" nin :va~a-

Harp, gittikçe enteresan saflıalar arzetmekte ve neticeye doğru . 
yakJaşınaktadır. Mihver ordulan bir taraCtan Sovyot R usyaya ağır dar. 1 

heler indirmeğe, diğer taraftan Japonlarla el ele vermeğe çalışmakta. 
d.ır. Fakat dem-0krat devletler de mihverin kat'i neticeye doğru ilcrlenıc. 
sıne imkan bırakmadan kendilerini nihai zafere götürecek yolu intihap 
etmek ve bu yolda bütün kaynaklan seferber ederek çalışmak için ha. 
rekete geçmiş buunmaktadır. Müttefikler nihai muvaffakıyeti hangi 
vasıta ile elde edebileceklerdir? Birçok mütehassıslar bu suale tereddüt. 
süz şu cevabı veriyorlar: ''Tayyare ile." Bu vadide çok geniş ölçüde ha• 
z~rlık yapmakta olan müttefiklerin llava akınlariyle Almanyaya yapa. 
b1lecekleri zarar ve elde edecekleri müsbet netice hakkında Viılyaın B. 
Ziff tarafından yazılan ıniihim bir yazıyı cumartesi günkü sayımızda 
vermiştik. Bugün de tanınmış mütehassıslardan Seversky'nin Jayonya 
hakkındaki efüdiinü veriyoruz: 

2 · Japonyayı Kalbinden Vurlİlah 
Meşhur tayyare yaratıcısı 

ve hava sevkülceyşi bakımın. 
dan salahiyetli bir şahsiyet 
olan Binbaşı Seversky şimdi 
Amerikada bulunmaktadır. Son 
harpte Seversky Rus deniz 
tayyareciliğin.in birincilerinden 
idi. 1918 de Şimali Amerika• 
ya hicret etti; dokuz sene son• 
ra Amerikan tebealığına geçti 
ve Amerika hava kısmında ih. 
tiyat zabiti olarak kendisine 
binbaşılık rütbesi verildi. Se. 
versky harp tayyareciliğine 
bombardıman nişangB..hları, ilk 
ıtalim aletleri gibi -birçok icad
lar yapmıştır. Binbaşı üstelik, 
yeni savaş tayyarelerinin fa. 
aliyet hududunu genişletecek 
surette mesai sarfeylem.iştir. 
Seversky, Japonyanın bombar. 
dımanı hakkında şu mütalea. 
da bulwıınaktadır: .. .. 

D ahrt ıJeflerim.izden biri, harp ııc-
11 milerimlzin tezyidi için kon· 

greden fevkalade tahsisat istediği za. 
man bu mUthiş meblağın "DÜşm:ının 
btitün bahd kuvvetlerini mahvetmek 
suretiyle Amerlkaya denizler hakimi.. 
yetini elde ettirmek için,, olduğunu 
söylemişti. Bu ve bunun gibi teklif
lerin teşrii heyet, matbuat ve dkt. 
rr umumiye tarafından itiraz edil
meksizin kabulü şaşılacak şeydir, 
Bunun!a beraber tayyaremizin \'&Zİ
yetinden m::ılilmatı olan herhangi bir 
adamın nazarında bu program zama. 
m geçmiş bir strateji kanaatinin te
zahürü gibi görünür. 

Bahri mütehassısın vaadini lüzum. 
suzluğunu ölçmek için ortaya yine 
nikbin bir ~ikir koyalım: 

Farzedelim ki harikulade bir mu. 
cl.ze eseri olarak bütün düşman balı. 
ri kuvvetleri bir anda mahvolmuş.. 
tur. Vf! o raman kendi kendimize bu 
mucizenin bize deniz hl\kimİyetini 
verip verıniyeceiini soralım. 

Acaba harp filolarımrzı Mikado. 
nun limanlarını, denizaltı üslerini, 
sahil tahkimatını topa tutmak ıçin 
Japon sularına gönderebilir miyiz? 

Bu suale cevap menfi 11ekildC'dir. 
Bu yolda faaliyete girişecek bir A. 
miral bütün harbin devamınca bir 
yere kapatılmalıdır. 

'Japonya bava kuvvetine malik ol· 
<ıuğu müddetçe biz böyle bir mace. 
raya atılamayız. 

Eğer bu mucize Fi!ipin, Malezya, 
Holanda Hindiııtanrnm kaybından 
sonra dahi tahakkuk etse Amerika 

harp gemileri elden çıkan bu ülkeleri 
tekrar fethedecek mi? 

Bu suale de menfi cevap vereceğiz. 
Düşman bir kere ~azı ;1oktalarda ha
vai kudretini tesis ettikten sonra ce. 
nubi Pasifik adetleri ne olursa oJsun 
bizim gemilerimize memnu bir mm. 
taka demektir. 

Düşmaq.ın "bahri kuvvetlerinin tah. 
ribine,. rağmen bizim mükemmel fi. 
lomuz düşmandan uzak bir mesafede 
durmıya m-:cburdur. Bu mesafe berri 
tayyare ka::-argfilılarına istinat eden 
Japon tayyare!erinin erişebileceği 
mıntakadan uzak olmalıdır. 

Hava kuvveti bahri 
kuvvetten üstündür: 

a en bu ~üt~nlarda. bizim aske~ 
şcflerınuzi tenkıt ~decek değı. 

tim. Fakat yeni bir takrm realiteleri 
anlamıyan, hava hakimliğinin karada, 
denizde bütün harekatın muvaffakı
yetini temin edecek ilk şart oldu
iunu takdir edcmiyen mesuliyetlere 
kar,ı onları muhafaza etmek :ste.. 
rim. 

Bununla satıh kuvvetlerinin ehem
miyetli fa3liyetni inkS.r etmiş olmu. 
yoruz. Ve bizim kum.anda h eyetimi. 
zin orduyu ve donanmayx tamamen 
ilga etmesi lizım geldiğini ileri ıür
müyoruz. Fakat tayyareciliğin ~ah. 
dut bir sahada bırakI!masma itiraz 
ediyoruz. 

Madem ki bugün harbin kat'i amili 
hava kudreti olmuştur; ıafer bizim 
demektir. 

Amerika tayyare memleketidir, Bu. 
nun için bir çok tabii kaynaklara 
maliktir; binlerce mütehass11Jar ye
tiştirmi~tir. Şimdiye kadar biz Ja. 
ponya ile "Filipin" de, Ho!anda Hin. 
distanmda harbettik. Bu bizden 7000 
ve 12,000 mil uzaklıkta bir ıa.ludır; 
iaşe meselec;i ona göre güçleşir. Hal. 
buki Japonlar Alaskadan 3000, A!eu
tien adalarından 2000 mil uzaktadır. 
tar. 

VaziyetJ tlylkiyle anlamak için J a
t>Onyayı Pasifikte bir ahtapot gibi 
tasavvur etmeli. Bu ahtapotun vücu. 
dü Jap0n adalarmdadır. Kolları, a.. 
yaklan Çine, Malezyaya, Honlanda 
Hindistanına, Filipinlere, Guam'a, 
Wake'ye ve Avustralyaya doiru il· 
zanıyor, 

Tam kalbe vurmalı!· 
Q halde ahtapotun bütiln koluna 

ayağrnr dül}ürmek için o 
mü~ hayvanm yüreğine vurma. 
hyız. Halbuki bunu düşünmediğimiz 
ıçın ~imdiye kadat" yatnız: uzanan a. 
usı He uğraştık. 

Belki pah:ılıya mal olacak bu usu. 

TAARRUZ 

Iün bizi muvaffakıyete götilmıesi 
mümkündür. Zira düşman bizim ih
malimize rağmen bu yeni siHibı kUi 
derecede t<>tismar etmemiştir. Uzak 
şarkta Japon tayyaresinin erişemi.. 
yeceği mevziler mevcut oldukça ah
tap0tun siilüklerine karşı vaziy~t a
labiliriz, 

Bu gün kumanda heyetimlz tara. 
fmdan takip edilen hareket berri ve 
bahri tel;.hizat programımrz!a bir 
ihenktedir. Programda mevcut harp 
gemileri ancak 1948 senesinde de
nize inebileceklerdir. O halde Ame
rika filosu ancak 1945 te faaliyete 
gec;ecektir. 

Bizim erkanı harbiyemiz, kaybet.. 
tikleri araziyi kilometre kilometre 
ieri alacaklardır. O halde general
lerimize ve amiral!erimize ırıuhasa
matı idare etmek için ihtiyaçları o.. 
lan bütün silahları ve.receğiz. Fakat 
yeni silfilılar yapılmasını hic; bir za
man geri bırakmamalıyız. Eğer ta. 
bii silfilılara tahsis edil~n iptidai mad 
delerden biri tayyareciliğin menfaa.. 
tine o!arak tahsis edilse pek az za. 
man zarfında lazım gelen atat ve 
edevatı yapar, bizi kestirme yoldan 
zafere doğru aevkeecek olan teşkL. 
Jitı meydana getirmiş oluruz. 

Taygarelerimizi geni 
stratej iye uyduralım: uzun bir sahada çalıııabi!ecek bir 

tayyare filosu meydana geti. 
rerek Japonyayı kalbinden vurmak 
arzusunu Heri sürmekliğim bütün 
tayyarecilerimizin fikrine tercüman 
olmaklığım demektir. 

Yeni tayyarelerimiz!e Alaskadan ve 
Aleutiyen adalarından geçerek taar
ruza başlan:.:. 

Bu suretle dofrudım doğruya Ja. 
pon adalarına taarruz kuvveden fii.. 
le çıkar. Bunun için bizim Gleen • 
Martin, Douglas B-19 tipinde bir yük. 
sek bombardıman tayyareleri yaoıl
malı. Bu makineler 8000 ı:nll sabada 
çalışırlar Japonya ise Alaskadan an. 
cak 3000 mil mesafededir. Bu suretle 
hazırlanacak Armada istediği gibi 
Japon sınaj merkezleri üzerinde U· 

çabilir ve bombalarını attıktan son.. 
ra yine Alaskaya döner. Bombardı· 
man. tayyareleri A!askadan kalktık
ları zaman avcı tayyareleri de Aleu. 
tien adalarından hareket edecektir 

Avcıların faaliyet sahaları daha 
dardır. Fakat avcı tayyaresi ded:ğim 
zaman adam akıllı mücehhez hakiki 
döğüş tayy1resi demek iıtiyorum. 

Hücum için kfıfi derecede 
üslerimiz vardır: 

9 u ild tip tayyarenin imtizacı 
bize mütevazin bir taarnız 

kuvveti temin edecektir. Bu suretle 
t:lfr (Devamı Sa. 4, Sü. 1 de) 

. J 

'I 
ı ,, 

Bu harltı.da, Mihver devletlerinin kuvveti! rilklinlerlnden biri elan Jıponyayt doıtrudın dollruya kalbinden 
vurmak l;in yapııacak tayyaro akınlarında gıveye varmak için hangi üı ve yollardan istifade edlleblleceğinl 

aörilvor5unuz 

ye uzun uzadıya ınU. 5 mabedin duvar!an da buna temas eden kısm:t inanmıyan bir 
nakaşa mevzuu olduk. S A 1 D K ES L E R i Saint Euphemie'nin nazarla olrurd:ık. Tatlı dilli seyyah 
tan sonra sadece lussi ! hayatını tasvir e. vakayı §Öyle yazar: 
bir k;ırarla kazmala. • den rea!mlcrle aiia. 
mp yıktırılan eski hapishane arsası lenmiş. Fakat bu mozolenin ve ma
üzerinde bir haftadanberl hafriyata bedin nerede bulunduğu belli değil-

"Ulaklık Ue Nemçe dlylnna aefcr it• 
dllfilr:ııüıde yol utratı olan Boda va Pe1te 
nim kasabada bir scyyad manrurumuı 
oımu.ıur iti 11 ccrcm ber ıeb ö!Ub. her 
ruz kabl ez tulQ'·ı·~ems yirıc hayAta av
det itmckded!ir. Der-i-aaadeıc avdetlmır • 
de işbu ac(ybeyl llelelı. Ahmed Paıa e
fcndimire arz eylediğimde: 

başlanılmış b:ılunuyor. miş. 
Asıl yıkt!ıp yıkılmamak bahsine İşte benim, 1939 da hapishane ar. 

mevzu teşkil eden İbrahim paşa sara sasında çocuıdar _tarafından tahrip c
ymdan başka Bizans harabelerini de Cilirken iÖrdüğüm resimler bu mozo.. 
ihtiva eden bu arsa üzerindeki ıimdiki lenin duvarındaki resimlermiş ve Al· 
hafriyatı Alman as!rr atika enstitüsü man asarı atika enstitüsü bu realm
yaptırmaktadır ve bu işe arkeoloğ ler deliletiyle mozolenin yerini buI

- Bire Evliyi 1 ne yablne laflu {. 
dcnllnl hie Melck-Ul-mcvtin rabunu kabı 
ltdlltil tdem bir dahi bayata udet ider
mU? hakka teslim idi len emlnet mcrhwı 
malmidir iti. bir verililb, bir alina? 1 

Buyurdular, nlçlr ailk<lt itdUlı:; emma 
ve ilkin t~bu gıribeyi dU cetm ne ı;lir
dOfiime hem valllhi; hem billlhil" 

Dr Schneid!r'i memur etmişti!'. Haf- muş, hafriyata başlamış. 
riy~ta müzeler idaresi namma da mL * * 
mar Sedat Çetintaş nezaret etmekte- H afriyat iyi netice vermektedir. 
Gir. Mozolenin kubbe kısmı müııteıı. 

Derdi ve ne kadar t~plnse de hak
sız değildi. 

Kazı, !iimdiden iyi neticeler vermiş rıa alt kah pek bikir bir oekilde ve 
bulunmaktadır. Tarihin şimdiye kadar resimler, rengi bite solmamış bir hal· 
yerini tesbit "demediği altıncı asra ait de meydana c;ıkmaktadtr. Bu binanın 
bir mozole meydana çıkarılmış g!bi- alt katının böyle iyi bir halde kalma. 
(lir. Bu eserin zemin katının ihtiva et.. sınrn sebebi de binanın içinin olduğu 
tiği bütün nakışlar ve resimler de bü· gibi toprakla doldurulmuş olmasından 
tün tazeliği ile durmaktadır. iieri gelmektedir. 

Buna dair te!grafların 'Verdikleri 
malumat çok eksiktir. Böyle fastlah 
bir ölüm hadisesinde herkesi allkalnn
dıran daha neler vardır! Meseli bu a
dam hayat tr:ninin son merhalesi olan 
ölüm istasyonuna varmak ve oradan 
tekrar geri dönmek gibi kimseye nasip 
olmamış bir imityaza maliktir.- Bu 
bahtiyar kişiye perdenin arkasında ne 
clduğu soru!maz mı? Onun şahadcti 
ortaya ilim aleminde bütün felsefe na.. 
zariyelerini altüst edecek bir vaziyet 
çıkarabilir. 

* * a ugün y.ıpılmakta o!an hafriyata 
ve bu hafriyatın oimdiden ver. 

miye başladığı neticeden bahse başla
madan evvel hazin bir müşahedemi 
nakletmek is~erim: 
İbrahim paşa sarayı Tiirk mlmaris~ 

ııin öiıinebilecefi eserlerden birisidir. 
İçindeki yaşayııı, ihtişam. tertip edilen 
düğünler ve eğlentilerle en renkli 
mevzuumuzu te~kil edc:n bu sarayın 
yıkıldıktan sonra mezardan fırlamış 
ve dişleri dökülmemio bir kafa tası 
gibi &ı~ıp kalan harabesini biraz da 
ıçim sızlaya.rak seyrederken arsanın 
Binbirdirek meydanı tarafmdaki kıa. 
mında bir oyuk, bu oyuğun içinde de 
oynıyan üç beş çocuk görmüştüm. Bu 
çocuklar oyuğun bir tarafını ihatala
yan bir duvarın üzerindeki sulu hoya 
r.akışlar üzecinde çivilerle tahribat 1a
pıyorlar, bir resmin gözlerini oyuyor
!ar, Rumca olduğunu tahmin ettltim 
yazılar üzerinde şekiller çiziyorlar, ba. 
zı yerlerini kazıyorlar, bazı yerlerini 
sıvıyorlar, hiillsa oynayıp duruyorlar 
ve durmadan o resimleri tahrip "dip 
şekilden şekle sokuyorlardı. 

Arkeoloğ o!madığtm için ben o za
man bu resme hiç bir kıymet verme. 
miştim. Buna alelade ve yeni zaman
lara ait bir nakış sanıyordum, Bu ııa

nışımda da yerden göğe kadar haklı 
idim. Çünkü: 

1 - Ötedenbeı:i eski hapishanede 
hristiyan mahkilmlar için bir kilise bu.. 
lunduğunu işitiyor ve hapishaneye gi
rip çıkmadığım ic;in bu kilisenin var
lığına da inanıyordum. Gördüğüm res.. 
mi bu kilisc::ve ait haraoenin duvarın
daki alelade, tarih, sanat ve eskilik 
lrıymeti olmı:yan bir nakış sanmıştım. 

2 - Hapishane arsası ba§ta müze?~r 
müdürü Aziz Okan ve Maarif Veki.
leti arkeoloğlarmdan Arif bulunduğu 
halde miiteb:ıssıs bir heyet tarafından 
tetkik edilmiş, bu oyuk ve bu rcaim de 
eörülüp incelenmişti. Eier tarih, ıa. 
rıat ve t<s1:il!k kıymeti bulunsaydı mu
hafaza altına alınır, hiç olmazsa .>yuk 
toprak!a kaı:>atdır, böyle ali halihi 
rüzgara, yağmura, çamura, hele ço
luk çocuğun tahribatına maruz bıra. 
kılmazdı. 

Halbuki bugün öfreniyorum ki Al
man barı atika enstitüsünü burada 
hafriyat yapmıya ve tarihin yerini te ... 
bit edemediii mozoleyi bul.ımya sevk 
eden şey sadece bu bizim kıymet ve 
~hemmiyet vermediğimiz resim imiş, 

* * G elelim bizim böylece kıymet ve 
ehemmiyet vermeden görüp ge. 

çivercliğimiz resmin ve bu resim delt. 
letiyle meydıı.na çıkarılan eserin mahl.. 
yetine: , 

Meydana çıkarılan eser Salnt Ru.. 
phemie mozolesidir. S:ıint Euphemie; 
dördüncü asrr başında ıimdi adı Ka
dıköy o!an Kalkedonyaya gelerek brJs. 
tiyanlık propagandasr yapmı:ıra başla. 
mıı. Devrinin en ıüzel en cazip ve en 
iyi kalpli kaılınr vasfını taşıyan Eu
pheınie propagandasında bir hayli de 
muvaffak olmuş. Fakat bu muvaffakı
yet o zaman hrlstiyanlığm aleyhtarı 

olan İııtanbul imparatorunu hiddetlen.. 
dirmiş, Saint Eupbemie'yi yakalatmııı, 
muhakeme ettirmiş, neticede de par
çalatmış. Kadını, kafasrru kestikten 
sonra o şekilde parçalamışlar lı:i di .. 
Ierlni bile teker teker sökmüşler 

Aradan yıllar, battı asırlar gec;miıı, 
hristiyanlık muvaffak otmuş ve İstf.n. 
bulda Saint Euphemle namına bir ıno. 
zole bir de mabet tesis edilmi1. Saint 
Euphemie'nin parçaları da .nasıl, ne
rede bulnnmu' bc!li dcğ! I.. toplanarak 

Tahmin edildiğine göre bu mozole. 
n.in kubbe kısmı bir zelze?e neticesin. 
de c;ökmüş, bilahare Osmanlılar btı 
mkazı olduiu gibi bırakarak üzerine 
Mehterhane ·musiki Jnılaaı. binasını 
inşa etmişlerdir. Hafriyatta binanın 
üzerini örten ve Osmanlı tuğlaları l~ 
le işlenmiş olan zemin de meydana çık.. 
mış ve bu zeminin altıntrt pek güzel 
muhafaza edildiği görülmüştür. Bu 
.zemin henüz ~çılmamıştır. 

Şimdi kaldırılan kısım bu zeminin 
üzerine iki metre kadar imll yapıldık. 
tan ve Mehterhane de vıkıldıktan eon
ra yapılan binanın temelleri bulunan 
hlsTmdır. Enkaz arasında nargile par
c:aları, ııırlı toprak fincan?ar, ~anıdan. 
lar filan da çıktığına göre buranın 
Yeniçeriler devrinde kahvehane olarak 
lmllanıldığı t ahmin edilmektedir. 

Bundan ıonra da üzerine yıkılan 
hapishanenin kovuşlannm yapıldığı 
anla,ılmaktadır. 

Mozole meyana çıkarıldıktan son. 
ra mabet annacaktı:r. 

Saint Euphemie namına inşa edilen 
rt'abedin henU. nerede bulunduiu anla· 
şılaİnamıınr. Hafriyatta bu mabedin 
de yeri bulunacağı umllJmaktadır. 

ÖL Ü M ~ 
Bahriye rraıhakt>mat dairesi reisi 

Aksaraylı Mehmet Paşa kızı ve es
bak bahrlyı:! ve tıbbiye mektepleri 
ve Bahriye Naztrı merhum Amiral 
Hüseyin Hfümfı Paşanrn refikalarJ 
Ayşe Mel~!t Hanım irtihal etmiş ve 
Merkezefı?ndideki makberesine defne
dilmiştir. Alla!ı .rah."l'let eyliye. 

Sonra oraya gitmiş, kimlerle görüş
müş? Ne gö!'üşmüş? Oradakiler bal. 
!erinden memnun mu? Bizim hakkı. 
mızda ne düşünüyorlar? Bıınlann bep. 
si merak edil~cek sua!l"r. Bu adamın 
böyle beriÜn ahret seferi yaptrğma 
göre bundan acaba maddi bir istifa· 
de temin edilemez mi? Meseli bir 
"ahret pastası,, yapmak, bu suretle 
eşe dosta mektup göndermek bazı miı
hinı meseleler hakkında sual sormak, 
anket yapmak gibi faydalı işler temin 
edilebilir. 

Bu suretle balıkçının evinin önüne 
bir llvha ası!ır: "Ahret postası her ak. 
ı;am saat yedide kalkıyor, mektupla • 
rınrzı, paketlerinizi ona göre bazırla
jınız . ., Mirasçılarına servetlerinin yer 
!erini ıöylemiyerek ölenlerin haberle. 
rinden komisyon almak suretiyle ba. 
Jılı:çrnrn as :ıeman :zarfmda büyük 
para!ar kazanacağına da ıUphe yoktur. 

Bütün bu ihtimaller adamcafmn ö
bür dünyada göreceği vazlyetln ıek
line tabidir, Eğer "Ahret postası,. o. 
rasmı buradan rahat bulursa -ki ~tm.. 
diki halde bulmamasına bir sebep ta. 
ıravvur etmiyorum.. kansına: 

- Yookf Der. Bütün hayatımda 
didindim, uğraştım, bir de öldükten 
sonra postacıhkla kendimi harap eo 
demem. Ben canımı tıQ,kakta bulma. 
drm. Biraz vUcudümü dinlendireceğim. 
Artık beni beklemeyin! 

ı (• J :t ~ t1 ~ ıwMrevm 
İNSAN DOYASIYA YiYEMEZSE ... 

Yiyecek ıeylerin pahaya çıktığı za., verecek bir aey olsaydı hayatın biç 
mantarda, in11nlann her vakit ldct bir kıymeti olmazdı... ' 
edindikleri mikdarlardan daha az ye. B" Al f ·• ·· 

el · 'd" B d n dolayı oyle ır man pro esoru, geçen aeferkl 
m erıı zadrurıb ır, l un a ~mekten' açlık bUyük harpte, talebesin: her gün mu. 
zaman.ar a, azı an, Y~ tatt k k di k 
d • d n sofradan ka'k. an pe az yeme ye rere uzun 
uygusunubgeç.ıı;nela~ ' Açlık duygu~u boylu ve pek önemli bir tecrübe yap. 

mıya mcc ur o ur . mıştı B .. ı üdd t k .ri 
vücudün ihtiyacını gerçekten temin et. ··· oy.e uzun m e pe az ., ... 
miı olmıya alamet sayıldığından, her Yen talebe, daha <lnceki gibi yaıamak. 
vakitki adetten daha az yiyince vücu- ta devam etmlaler, yalnız ı;oğuk ha. 
dün bundan mütessir olacağını zanne> valarda daha çabıık üşüdüklerini bel
denler de çoktur. li etmişler, bir de yüreklerinin atma. 

Vikıfi, vücudün ldetini defiştlrmc. sı yava~~ı~tı... Yür~ğln daha az at. 
Yf: mecbur olmasından dolayı hiç mü. ması, vııcudun sarfıyatını azalt.ırak 
teessir olmaması kabil değildir. Fa- daha ziyade tasarrufla yaşadığına de
kat vücudümUz, bizim zannettiiimız Uldir, Soğufa karşı mukavemet, çolı: 
kadar, şuursuz değildir. Biz, vücuda. ka!ori sarfettirdiğindC'll az yemek yi
mwe !üzumucıı!an fazla yediğimiz V8· yen talebenin çok Üşümeleri de VÜCU. 

kit vücut sıırfiyatıru arttırarak bir dün lüzumunda tasarruf etmeyi pek 
müddet, §l§ınanlamaya karıı kencllnJ 1YI bildiiini gösterir. Soğuğa mukave. 
müdafaa ettiği gibi, lüzumundan a:z met elbiseyle, ate~ten ısınmakla da 
ycmiye mecbur olduiumuz vakiUerde mümkündür... Demelı: oluyor ki yly~ 
de, sarfiyatını ktsarak zayıflığa karır cek şeylerin µhaya çıktılı zamanlar. 
da bir müdde: kendini miidafaa eder. da elbise ve mahrukat meselesi daha 

İnsanın vlicudüne ait kalori hesap. önemlidir ••. İns~~ vücudünü ııoğuktan 
lsrı cansız makinelere iÖre yapıl. mu!13fa~~ edebılırse az yemekıc de 
mıştır, Halbuki canlı bir cisim cansı.ı geçınebilır .•• 
bir makine gibi delildir. Makine it- Vücudün az yemekle kendini muba. 
!erinde beygir kuvveti hesabı meşhur- faza etmeıüni bildiğinin büyük bir de. 
dur. Fakat canlı bir beygir, yoku§tan lili de, zayıflamak lstiyen bayanların 
çıkarkm sırasına göre kırbacı yiyin. halidir. Onlar zayıflamak için yenıek.. 
ce, bir kaç beygir kadar kuvvet~i le.rinl isteye i~teye azalttıkları ha?de 
olur. yine pelı: güçlükle ve pek çok azun 

Onun gibi insan da doyasıya yiye. bir müddette zayıfhyabillrler O ba. 
mediği zamanlarda, kendini hemen bı- yanların vücudü, kendilerinin zannet. 
rakıvermez. Hayat, muhitin ve ıama· tlklerJnden daha akdlıclır ... 
nm her türlü değişmelerine karııı ça. Su ]Qı.dar ki vücudlin az yemeğe kar .. 
re bulacak kadar ıuurlu bir kuvvet; şı kendini ınabafaza etmek lrudretinln 
tir. Canlı bir cisim, cansız bir makine d 

e bir derecesi vardır. Az yem-&e :nec-ctbi, aldılı kömül' nlsbetlnde kuvv~t b ri .,. 
u Yet pek de uzun sürerse, o zamıuı 

vücudün mukavemeti kalmaz. Onun ı. 

11•1111••1••····················-~• .... lllıtı c;ln, yiyecek oıey!eri pahayı çdraranla. 

Carsıkapı AZAK Bahçesinde 
• 1 • .,..- P R O F !: S Ö R 

Z A T j S U .H G U ·R'un 
Bugilne kadar bilyilk heyecanlarla takip ettiğiniz 3 bOyük protraının 

en şayanı hayret numarlıınndan mürekkep 

~ üncü SON VEDA PRO G R AMI 
ı.a Son 2 gün münasebetiyle her gece tenzil~Uı ucuz halk ı:ıeanslan. ,, 

rrn l'aPtrkları tecrübede pelı: de ıarar 
•tmemeleri kendi menfaatlerine daha 
uvgun ola!'. lll'ar ederlerse sattıkları 
~narı atacak mU;ıterilerin sayısı a. 
zalır ... 

RAŞİT RİZA TlYA'l'ROSU 
HALi DE PiŞKiN BERABER 

Rarb!Jede. BelvO bahçesinde 21,30, 
VUMURCAlf 

llodvil - 3 - nerdt 
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Babaeski Sergisi 

Hazırllldarı 
~aba<!lki, (TAN) - 12 Ağustos 
rihinde açtlac3k ol&n Babaeski pa

'lyfnnm geçen yıllııra naz:ıran daha 
ükemmel o'rr.ösı için hazırltklara 
vam edilmektedir. Her türlU zahl
' e,ya ve hayvan alını satımı yapı
cak olan bu panayır dört gün de -
am edecekt.lr. 
EDiRNE iAŞE ISLE.Rf - Edirnı-, 

TAN) - Şehrimiz iaşe teşkilfıtıntn 
tediyeye devır ışi dE;vam etmekte
r. Bu teşkUfıta &it evrak ve dcttcr
r belediye tarafından teslim alın

ıak\adır. 
SANAT Ol<ULU AÇILIYOR - E

ime, (TAN) - !-'anc.t okulu yeni -
'fi tesis ve c!ers yılmda faaliyete ge
-cektir. ~tanri! Mildilrlüğüne gelen 
~ircle bu yıl okulun yalnız ilk sını
ıa talebe alınac3ğı ve müteakıp se-

•lenfe diğer sınıflarm sırasiyle açtı
"" olacağı anlaşılmı:ttr. 

ZAFER 
k1lf" (Ba~tarafı 3 i.incüde) 

muharebeden içtinap etmiyeceilz. bi. 
llJriı çarpıı:nayı anyacaiız. Eier 
Jİarp unayiimiz derhal faa!fyete ri
rcne :reni tayyaremizin i~3sı üç 
~e zarfında bitecektir. 

Pakat fabrikalanmız yeni tayya_ 
r.e!er inıa ederlerken biz mevcut ile 
~rbi ikinci safta devam ettlrecefiz. 
Şimdiden Japonyaya hücum edebili
~. lnpsına te,ebbüı edilmiı dan 
tanarelerle faaliyet sahasını ıcnis
İetebilirlz. Cielecelc: iki sene zarfında 
ieo.ooo tayyare yapılacaktır. Eier 
)Jer tayyare asrari olarak 3000 miL 
tık bi" sahada çalrşabilirııe önümüz. 
•e ıeniı bir faaliyet ufku açılmıı 
olacaktır. 

Tanarelerin ilslerirıe denizden 
nalıledilmelerfne ..denizaltı hücumla
""dolayısiyıe. lüzum yoktur. Her tay_ 
yare u111üne havadan ıidebllir. Ora
dan bombardıman tayyareleri ve FL 
Hpın'den 1600 mil mesafede o!an 
Gaam'a kadar bir kontrol aahası çi. 
aebilirler. 

Madem ki hal ve vaziyet bizi ''mil 
mil" ve "ada, ada" harbetmiye mec
bur ediyor; o halde lrendı kudretim:. 
•i tahdit etmekliifmiz dofru deiil
diT. ve bunun için bombardıman tay
)'arelerlmiz kilidir. Geriye avcı tay 
7arelerimizln tanzimi kalır ki 1) da 
zannolunduiu kadar ehemmlyet!i bir 

Öğle, Akıam 
Her Yemekten Sonra Günde Üç 
Defa Muntazaman Diılerinizi 

!ADYOLIN ile Fırçalaytnız. 

K. TASARRUF 
HESAPLAR! 
~ lklnclteırln 

Ke~Idcslne ayrılan 
ikramiyeler : 

1 adet 1000 llraltlf 
ı .. soo .. 
2 .. 250 • 

14 • 100 • 
• 10 .. so • 
40 • 25 • 
eo 10 

ll-

ıeJ' delildir. • ----------------------------· _ 
Simdi Jaoonlardan lier ada alındı. 

ir saman L!r evvelki mevzide bulu
nan avcı tayyareleri bozuluyor, }Ük
leni70r, boşaltılıyor ve tekrar kunı~ 
l•J'91' ıre bu acele düımanın tauruz 
tehlikesi karıııında yapılıyor. 

Ba sene z:ırfında bek!enen şey tay. 
.,,ttnin str:ıtejıde hakim olmıısıdır. 
Ordu ve donıınma onun elde edeceği 
;,ılcSırnn zaferleri için bir istinat o
la.bilir. 

Japonya :ıe mukayese ed!ldiii tak
clinte bizim vasıtalarımız o kadar 
1'abektlr si hava tefevvuku bahsin
de zaferin bizde olacaiına hiç bir 
ıüpbe yoktur. 

Bibusuı unutmamalıyız ki Japonya 
arui kazandıkça noksanları doldur
mak imkin:nı e1de etmektedir. 

O halde şimdiden harekete ıeı;me-
117iz. Bunu yarına bır:ıl·mamalıyız. 
Zira o zaman dü,manla yanıtı a1:ığı 
)"Ukan müsavi tatne başlamak ura
retinde kalacafızl 

Belcırat Devlet Orman lıletmesi 

Revir Amirliğinden 
1 - hlet'lıemlzin Kurtkemerl b6l1e11i deposunla meveut 4 - 12 

metre :.mm1urfunda \'e mutttelir ebadda--:120Yflı ylrml---nıdre-'kilp Ort 
köşe meşe ker~tes! acık arttırmaya çıkarılmışttr. 

2 - ~eııer metre kiipfinQn muhammen fiyat 76 lira 25 kuruştur. 
3 - lhal .. 20.l!.fl42 Per~mbe günü saat 14 ~e Büytikdere Bclgrad 

orman 'şfotmesl Re\•ir imirllğlndedir. 
4 - Muvakkat tPminat 686 lira 25 kurustur. 
5 - Bu sattşa ait sartname, İstanbul orman Cf!Virge miidürlüğünde 

ve işletme merkezinde, keresteler Kurtkemeri deposunla görülebilir. 
(8245) 

,; BELSAMITOL 
1 İdrar yolları ltihabı, yeni ve eski BEL80GUKLUGU, İdrar zorlu~. 

Mesane ve Prostat iltihabı, Sistit \'e Koli Sistitlere B5brf'k rcıhwtstz.-

' 1 
17 • 8 - HZ 

~ .. "' 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satinalma Komisyonu İlanları 

ITôRK"iYEC~ 
Hepsine tahmin edilen tl;ratı H,125 l1ra olaa selds çept ampul Dlç 

pazarlıkla satın aJJnacaktır. İhale91 18/8/942 Salı gilnfl saat ıs de Top
hanede Lv. Amirliği satm alma komisyonunda yapılacaktır tık teminat1 
1074 lira 3!S kuruıtur. Taliplerin belU vakiUe koırtlsyı>ıı• İeımelert. 

( 130 - 87H) -'72 U1C 100,000 adet çorap ftnest pasarbkla n.bn almacaktır Daha aı 
mDı:tar da alınabilir. Taliplerin 18/8/942 Sah ıono nat ıs,ao ·da tant
oatlıırivlA Tonhanede Lv Amirliği ııatm abna komisyonuna gelmeleri, 

- c ısı - 8715) -... 
Beher çiftlne 340 kunıs tahmin edilen 8000 ı:tft eldiven pazarlıkla 

satın alınacaktır. İhalesi 24/8/942 Pazartesi günü saat 15.30 dıı Topha
nede İst. Lv. Amirliğı satın alma komisyonunda -Yapılacaktır. İlk temi
natı 2040 liradır. İki bin çiftten asaKt olmamak üzere ayrı ayrı taliple-
re de ihale edllebmr • (132 _ 8807) 

10 ton 1Pytinyağı altnacaktır. Pazarlıkla P.ksiltmesl 19/8/942 Çarşam
ba günü saat 15 de Toph;ınede Lv. Amirliği satm alma komisyonunda 
yapılacaktır. Sartn:ımesl komisyonda görülur. Tııliplcrin belli vakitte ko
msiyona gelmC!ll'd. 3 tondan aşağı olmamak üzere ayrt ayrı taliplerden 
de eltnabilir. (133 - 8808) 

lstanbuf Deniz Komutanlığından 
Deni:ı Lisesi 

Okuluna 
ve Deniz Gedikli 

Girme Şartla.-. · 
DENiZ Ll8E8f: ) 
1 - Deniz lf!'eSlnfn btrfnef ıımırina rtrme istekli okurlardan ikmale f 

kalanlar dınacak.tır. 
A - Lise birinci smıfta ikmale kalanlar deniz Used bfrlncl ımrt!na; 
B - Ortaokul son smdtnda ikmale ltalanlanlan d"11z Usesf blrlııd 

smıtına talip olanlar Omıal lmtlhanlarmı verdik.eri takdirde almmak tı
zere kayıt yantlacaldır. 

C - Lise birinci mıtfma 7a1 haddi 15 - 18 cllr, Altı ay kilçQk olan
lar kabul edilir. 

DENiZ G!DfKLI OKULU: 
2 - Deniz gedikli okulundan her tıc 1İnıfm11 ortaokulda ikmale ka

lanlar almacak:tır. 
A'lr- B•ılunduklan mıttların muad!U olan cedJ.kll okulu amıftanna 

kaydedilecek lerd;r. 
B - Qeo:likli okuluna ııtr1e Yat haddi btrlnel sınıf• l2 - l T, Odnet aı

nllma 13 - 18, QcilnMl ımtftna 14 - 19 yaılarmda olanlar kabul ~lle
ceklerdlr. 

S - Jstanbul ve cıvarmda bllunanlar tstanoul deotz komutanbtına, 
İstanbul huıc!nJe bulunanlar mensup olduklan askerlik ll'Jbelerlne mO
racaatlan. 

4 - Kayıt mOddetl 20 Atustoa 942 akp.-nma kadardır. (aeol) 
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HOLANl SE BANk -UNI N. v. 
I S TANBUL •u&&& 

GAL:ATA: KARAKÖY P At:A:s·--

AJANSI : MEYDANCIK. ALALEMCI HAN 

BÜTÜN BANKA MUAMe·ı ELERI 
KASA lbARI 

MERKEZi ı K0RASAO 
• .,_,8 1LERt ı &MSTERDAM - ROTTEADAM - 8', c _,., - ... ~. 

)~-~- MARACAl8 0 - MAltrA - Wlu.EMSTAO - oaAIMUT&D 

8IO DE .ı&N ElltO • &&llYOS • UO PAU~ 
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ZiRAAT BANKASI 
Kunıluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans :Adedi: 26!i 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka MUa.meleleri 

•ara Biriktirenlere 28,800 Urc 
, KRAMIYE VERIYOF 

Ziraat BankHı,.dıt kumbaralı Ye lhbra•s taearruf heaaplal'lnİla en .. 116 
hlueat bulun•nlar• •f'nede 4 defa Çlkltecek kur'a ile aıaOıdakl pllnl!,. .... • nllr• lk,.amlve dı§ftıl•c•ktfr, 

4 
4 
4 

1,000 Llraı· 4,000 LI• 
• 500 • ı.ooo il .. no il 1,000 • 

40 .. 100 • 4,000 .. 
tOO 11 50 • 1,000 • 
120 .. 40 .. 4 .800 • 
180 " 20 • 8.200 .. 

D 1 K l<AT: ~euplıınnd•kl paralar bir ıen• içinde 50 Liradan •181• dDt • 
mlyenlere ikramiye c;ıktıOı takdirde % 20 fazl11lyte verltecektlr. Kur'e• 
l•r eenede 4 def•. 11 EylOI, 11 Blr'iilklnun, 11 Mert ve 11 Hulran 

tarlhlerlndf' çeı. •• ecektlr. 

~ 

Ordu Hastabakıcı ve Hemıireler 

Okuluna Ait Bazı izahat ve Okula 
Kayit ve Kabul Şartlarr 

1 - Okulumu:ra hastabakıcı ve hemşlre yetiştirmek nzere Mkara
da M. M. V ta!'atından 1939 senesinde açtlmtş C'lan hastabaktcı v e hem• 
şlreler okuluna bı. a.ne de 45 talebe alınacaktır. Okulıı girmek anu e
denler bulur.duJdarı mahallin Valflfğfne ve kaymakamhtma veya uker
llk şubelerine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan '!1~ olacaklar, me
mmur olup tekııOdiyf' alacaklardu-. 

3 - Maun olaı~ar altı senelik mecbur! biz.metlerini ordu hutııha
nelerind• ,-apacaklaF ondan 901\ra aiiu ederlerse memleketteki "6tQll 
sthhf tl'~eklti!ll<>r kendilerine açık olacak ır. 

4 - rııhııfi müc:det Oı; sene olup bu mildclet fcfnde okurlan a7d• 
be$ Ura harc!ık verilecek, iase ve flbaslan tamamen olrul.-1 ait olaeektll". 

5 - Okuldan mezun olanlar barem kanununa g~rr 20 lira aıtt ma• 
astan baslamak ilzerl' maaş alacaklar ve bu mlkadr glttfkce eohlacalc• 
tır. Bu zaman dah1 iaşe. giydirme ve bannma orduya alt olacaktır: 

8 - Okul t;, EylOl 942 de tedrisata başl!T&caktır 
'7 - Okula kayTt ve kabul şartlan şunlardır: 
A - Türkiye Cümburlyeti tebaasından olmak ve Tarlı: ırkından bu• 

lunmak, 
B - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife JJ6rmlye . 

mfüıalt bulunmak, {bunu herhangi bir hastane sıhhi heyeti raporlyle tes-
blt ettirmek ve evTııka bağlamak lAznndtr.) • 

C - Okurun talebe yas'f 16 dan aıatı ve 22 den 7\lk&n olmtJ'Beıı'ktt!': 
D - ı:tendisi anıı ve bııba iffet ehlinden olmak, (bu vazf7et polise• 

tevtılk ettirılerek evraka ba~lanacaktu-.) 1 lıklarma k:ırşı en mükemmel bir il1lç BEL8AMİTOİ.•dur BELSAMl· ı 
TOL kullan:ınlar yukarıda yazılı hastalıklardan çabuk • kurtulurlar 

' Büliin E<'zane ve Ecza depolartndan arayınız.. , -===============:=...::;.;. __________ ..:;= E - En az ortaokul tahsilini bltlnnlı olmak, (eleme tmtlbanlann•' 
da muvaffak olmak şarttır) veya bu derecede tahııil c6r<!üğfuıQ fsbat et
mek. {Tasdikname vEya bunun tasdikli bir sureti. MuameleU evrak ona 
ckleneCl'ktir.) 

Kirallk Çift6_k Harp Okulu Komutanlığından 
Bursa:r:ı üç çl'yrek mesafede 

Atıcıla:- mevkiinin altında Sü
le;rköy ı;ittlil:i namlyle maruf 
ıayet ı:ızel ve münbit tütün, 
pirinç, bucday, arpa, sebze ve 

1 Haziran 942 den itibaren ba:ılıyan kayıt ve kabul muamelesine de
vam edilmektedir. Mfıddct 30 Eyltll 942 tarihine k3d~!' uzatılmı~ır. 

1steklile!"ln buna 1:lire bulundukları mahallin aske:-lık şubelerine mil-
' racaatlarf. (762 - d97) 

meyva, 15 ıY.1ket koza açmak i
çin böcekhane.sı ,.~ dut bahçe--lerini hnYi ceman 1250 dönüm 
arazisi ve bina lariylc birlikte 
bet sene ~üddetle icara verile
cektir. iluyük küçük altmış b~ 
manda VC' sığı!" ve kısrak hayva
natı dahi satrlıktrr. Görmek ve 
pa:ı:arlıK etın.-k isUyenlerin sahi
bi bulunan .F.:u:-sada Yeşilde 

Mustah Pilevnelioğluna müra-

caat etmeleri nAn olunur. 

ANAPIYOJEN ~ 
Dr. IHSAN SAMI 

btreptakok, tıtatllokok, pn~
mokok, koli, plyoslyanlklerin 
J'&Ptılı çıban, yara akmtı ve cilt 
butalıklar!na kal"I• çok tesirli 

'ti taze a~ıdrr, 

Dr lbrahim Denker 
llahlıh lıutanul Dahiliye llUtelıaısı· 

•• H.,. SÜ- aaat ı 1 •• ..,.,.. IM:roi· 
.. • Afacamll, Salıııataca caddeai Çop ~ 
Hilıçeı- fflı•lı No. 13 Telefon: 42451 p , 

1 

KAYIP: 1stanbul seyrüse!erinden 1 
aldıtun 4766 sicil numaralı şoför eh- ı 
Jl7etnamatni kııybettlm. Yenisini ala- 1 
ı:atımdan esldslnin hUkmü yoktur. 1 

"rkecUe bl:ıı.lm kamyonlar depoıu 

1 
Mhlbl 011T1arı oilu Bekir Narin, 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİM ŞiRKETi 

f E S i S T A R i H i 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelena. 
mesi 2292 numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edil. 

miştir. (24/6/1933 tarihli 2435 numaralı Resmi Gazete\ 

Sermayesi: 10.000.000 

1.250.000 İhtivat Akçesi: 
~!!!!!!!!~!!il!""!!!!!!-~!!! 

İrigiliz Lirası 

İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerind~ 
PARIS, MARS İL YA ve NİS'de 
LONDRA ve MANCES1'ER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANİSTAN, İRAN, tRAK, F!LtSTtN 
ve MAVERAYI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri: 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE 
LÜBNAN, Fllyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 

muhabirleri vardır. 
--- -- . 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ,.e mevduat 'hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memlekeUer üzerinde keşide senedat 
iskontosu. 
Bona emirleri. , . 
E!lham tahvilat altın ve emtaa iizerine avans. 
Senedat tahsilatı ve sabe. 

o Y""( i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!i! 
En vü.ksek emniyet şartlarını haiz kiralık 

. Kasalar Servisi vardır. • 
' 

Piyasnnın en miisait §artlarigle (Kumbartdı 
Kumlxıraaız) tasarruf hesapları açllır. 

~ ................................. __ _ 
Kızday Satls DepOsu Direktörlüğünden 
GAZOZLU MADENSUYU 

Karahisar Tabii Sodası 
Adı ile piyasaya çıkarılan yüksı-k tazyikli çe:vrek Litrelik Maden

suyu Beyo~lu \"e EminönU Büvetlerimizde 10 kuruştan satılmaktadır 

YENi POSTANE KARŞISINDA .. 
KIZILAY HANINDAKI DEPOMUZDA 
Apğıdakl fiyatlar üzerinden aynca sipariş kabttJ edilir: 1/3 litrelik 
bir şişe,1in bedeli (Suyu: 10 ve Şişe Depozitosu: 10 kuru" hesabiyle) 
20 kuruştur. 100 ş;şelik scındtklarda satılm3ktr.dır. ,__ , 
İstanbul Belediyesi İlanları 
Karaağaç Miıessesatı için alınacak Keres~ ve: Maranıozhane malze

mesi açık eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun t;ıhmın bed~li 2718 lira 
20 kuruş ve flit teminatı (203) lira (87) kuruştur, Şartname Zabıt ve 
:\fuamelfıt M!\dlirlü~ü kaleminde gör'1lebilir. 

İhale 24/8/!!42 Pcızartesi gtinU saat 14 de D!limt Encilml'nde yapıla-
.ıktır. 

Taliplerın ilk teminnt mııkbuı vey;ı mektupları 
ICıztm gelen cJjğer ''"slkolarıyle ihale giınü muayyen 
mende bulunmaları. 

ve kanunen ibrıızf 
saatte Daimi Enru

(8527 > 

Beden Terbiyesi lıtanbul lölgesl laıkanbğından 
l - (598İ) lira (20) kuruı keşif bedelli Fat:h Gü~ı lllübQ tamiratı 

ışi kapalı zari usuLiylc ve on bej gün müddetle ihaleye vazedilmiştir. 
2 - Eksilme 26.8.1942 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 11 de 

Taksim Strnsavller 57 numarada Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi bi
nası dahilinde nıüteşei<kil hususl komisyonda yapılacaktır. 

3 - Bu işe alt husust prtname ve keşif cvrakt her gün (50) kurus 
rnukabiHnde Bölge Muhasebe servisinden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 4'8 lira 54 kuruı~- ~• 
, 5 - İstC!ldilerln teklif mektuplartru ve timdiyft kadar en u bir· ta

ıhhütte İstlnbulda 4000 liralık resmi bir bina taahhüdü işini muvattaıu
vete başardıklarına cafr resmi bir daireden ahnmı~ ,·esikalarlyle 942 yı
lma ait Tic:ı.ret odası yesikası ve muvıakkat teminatıartnı havi kapalı 

• zarflarını muayyen saııttcn bir ~111at evveline kadar Muhast'be servisine 
tc,•di etmc:erl lilzıımu ilan olunur. (86211) 

Sahip ft neşriyat m6dllr8: Halil LOtft"Dkdtlael 
Gawtecllill "· aewri1at T. L; Ş. TAJIJ Mata.MI 

F - Evtl veya nisanlt bulunmamak, (evvelce evlenip bosaııanlarla 
kocıısr ölmüş olJınlar kabul edilir.) Buna alt medeni hali bildirir mlls• 
bit evrak keza eklenf'cektlr.) 

G - Okur ~tht.ı sebepler dışında okulu kendillltnden terkettllf, 
evlenme suretiyie \·eyıı dl!cr inzlbatt sebepll'rle okuJdar. cıkanldıfı. altı 
senelik mecbur? hinnetlnl yııpmadtğı veya tamamlamacLltt veyahut sDıhl 
~bepler dsında çıkarıldığı takdirde tahakkuk !ttlrflecek mektep maarat
lannf tamamen l)dıyt'c.-e(!lne ve gösterdiği vesikalar!n tamamen dotru ol
du~na dair no~erlikten tasdikli ve kefilli bir taahhfltname verecektir. 

8 - Yukarıdak! şeraiti haiz olan okul okul;ı imtihansız olarak ka• 
bul edilecektir. 

9 - Yukarıdaki maddeler mudblnc:·r. evrak!nm muamelesini bitiren·· 
11'.'rden vllAyet vcv-> kaza merkezlerinde oturanlar bu makamlar veyı 
askerlik şub,.le:i ,-n!ıtaslyle evraklannt doğrudan doltruyıı Ankara Ordu 
Hastabakıcl Hl'nşiı<'lcr Okulu müdürlüğüne g6ndere«k1erdlr, 

10 - Mürar<>atl<:rın Ağustos 1942 nihayetine kadar sona erdJrilmesl 
'ı\zımdır. 

11 - Okurlarırı kabul edildikleri ve mektebe hareket ebne tarDl
ıerl ayni makamlar tı:rafmdan kendilerine blldlril~ektlr. 

12 - Kabul ed!l!:'Ceklerln okulun bulunduğu Ankaraya kadar ıel· 
mek ve okuida tek~ar yapılacak sthhl muayene neti.:esi bastalıldar! te
bemn edenlerıL memleketine gitmek için masraf edecekleri yol para
lıırı kendilerine alt olacaktır. (544 - '7802) 

. ,.,._. . . ... . ,,.,. ... ... ... ........... ....... 
ADEMi IDIDAR VE BEL~EVSEKLIGINE j 

KARŞI 

F ·o.RT o .B.rN: 
s .... ı . HUAVt NIT VEKALETİNİN 11uH1AT1Nı MAİZDİ• 

. HER ECZANEDE BULUIUR POSTA KUTUSU 228 " 
IEÇETE iLE SATIL,!~ • • • . ~ 

,••••••• Erkek ve KTz • Leyll ve Nehaı • • s 

SANKT GEORG 
H USUSİ A LMAN OKULLARI 

Galata. Kart Çmar ıokalt Tel : Erkek 42095 - Kız 404• 
Erkek kısmı: Orta. Lise ve Ticı:rf't Okulu. 

Kız J:ısmı: İlk, Orta okul ve ricaı eı Kursi&rl. 
Kayıt: 1 EylOlden itibaren saat 9 - - 12 arı.1ındr 

İ.cm•I lmtlhınları: 14 ve 1~ EylOI 
Tedrleatır: b11la11maat: 16 Eyi Ol 191~ Car~mt 

• 


