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Ankaradaki Tören 
F ··izer'i'n Cenazesi 

Müttefik 
Hazırlığı 
İlerliyor 

--
lngiliz Mareşah 
Portal Diyor ki: --

Zli Şefimizin- de 
Buzuru- Tle Kaldırıldı 

, ... • • • • • • • •••• , • , • • • Yakında Alman Harp 

!
r- Aııbra, 17 (A.A.) -Ani ölümü her tarafbı olan tabutu, ~op ... ·~ ·: ........... , MakinesiniTamamile 
.,__ mebusu rahnıetli Dr. Fikri Tüzer'ın· '?-,..saat 1?. d_~ HKı~Y':'°"dan hueket etm~ Tahrip Edebileceqviz derin bir teessür uyandıran Dahiliye Veldti ara a onmuş ve cenaze 1 
c.r~u.uuu tır. AlaylD onuade hır süvari krtası gidiyor ve . 

ı 
cenazesi bugün saat 11 de ~~as~e kaldrnla. onu piyade ve jandarma kıtalariyle matem Londra, 17 (A.A.) - lngiliz ha 
rak asri mezarlığa defnedilmiştir. Naman sa. marşı çalan _askeri bando takip ediyordu. Baş.. va kuvvetleri başkomutanı hava 
at 16,30 da kalabalık halk kütlesinin ve mera. ta Milli Şef Inönü tarafından gönderilen çelenk f mareşali Sir Charles Portal, bir 

t simde huır bulunanlann iştirakiyle kılındık. bıılmıdnğu halde 100 e yalan relenk tabutu Amerikan mecmuasında nesredL 
l tım_,,, rahmetlinin Türk bayrağına sarılmış l;lfj'° Devamı Sa. 2, Sü. 3 len hır yazısında diyor ki: • 
\.. ............................ , .................... ,..,,..,,..,,..,,..,,..,,..,,..,,..,,..,,..,,..,, __ ... __ .;.. ____________ .....,....,....,.....,J 1ngilız .. Amerikan hava kuvrvet 

Şark 
Cephesinde 
Ric'at Devri 
Sona Erdi 

Sovyet Başkomandanlıit Alınan or. 
dulanmn Volcaya varma.sına ve 
Kafkaıl dailarını aşmasma mani ol
mak umindedir. Ş3rk cephesinde 
Sovyet taktiii artık değişmi1; rlcat 
plim yerine muknvemet ve mil.da· 
laa pWlı b•1lam•1tır. Simdi Al. 
mantar ccrek Donı!tz dirseğinde; 
serck Kafkas eteklerinde çetin mn.. 
barebelere prişmiye mecbur ola .. 
csklatdır. 

( Şark Cephesinde ı 
" J 

Ruslar, Maikop Petrol 
Kuyularını Tahrip Ederek 
Yeni Mevzilere Çekildi 

!eri, yakında Alman harp makine 
sini tamamiyle tahribedecek du
ruma geleceklerdir. Karanlık gün 
!erden sonra, vaziyet, bir taraf
tan Almanların Rusya seferi, dL 
ğer taraftan da müttefik hava 
kuvvet.lerinin fazlalaşması saye • 
sinde, süratle iyileşmektedir. Bu 
unsurlar, yakında müttefiklerin 
kat'i hava üstünlüğünü elde .:ıt • 
ınıelerini mümkün kılacaktır. 

Amerikan hazırlıkları 
Ankara, 17 (Radyo gazetesi) -

lngilterede bulunmakta olan A... 
merikan hava kuvvetleri komuta
nı Amerikanın iki milyon pilot 
talim etıtirdiğini ve 185 bin tay. 
yareye sahip olacağını söylemiş. 
tir. 

Churchill Moskovada 
M. Stalinle Görüştü 

G. Wavell'in de İştirak Ettiği Müzakereler -
Üç Gün Sürdü ve Harbin İdaresine 

Ait Bazı Mühim Kararlar Ahndı 

Sovyet Hariciye Komiseri M. Molotof, Son Londra ziy~ti es~aSI nda Ba~vekiİ Mr. Chutth!l, Ilı>' 
riciye Nazın Mr. Eden ve diil"er İnıriliz ricali ile bir arada 

. . ~ .. 

Peke 
Tüzer'in Yerine Fikri 

Dahiliye Vekili Oldu 

Berlin, 17 (A.A.) - Bugün neş 
redilen hususi teliğ, Alınan deni
zaltılarının, buz Okyanusunda, A. 
merika kıyılan açığında, Afrika 
batısında ve Atlantikde topyekı1n 
105.772 tonilato tutarm<la 19 ge
mi ile iki taşıt yelkenlisi batırdık 
1arıru bildirmektedir. 

Bundan başka diğer üç gemi 
daha· torpille ağır hasara uğ_ratıl. 
mışsa da şiddetli düşman müda • 
faasının hemen harekete geçmesi 
yüzünden bunlann batıp batma. 
dıklan görülınemiştir. 

Ankara, 17 (A.A.) - Dr. Fikri 
Tüzerizı vefatiyle inbilıil eden n .. 
biliye Vekilliğine Kütahya Me. 
busu Recep Peker tayin edilmış 
ve keyfiyet yüksek tasdike ikt .. 
ran etmiştir. 

G. Mihailoviç 
Yugoslavya Umumi 
Karargahı Genel 

Kurmay Başkanı Oldu 

~ _... • -4 ' 

'Japon resmi tebliği 
Tokyo, 17 (A.A.) - lmparatoro 

l';ff" Devamı Sa. 2, Sil. 7 

Kahire, 1'1 (A.A.) - SPk'.zinc· 
ordu komutanı General Auch.r. 
leck, Akdeniz fiosu başkomu•a 
amiral Harwood ile hava mar<' • 
şali Tedder Yugoslavva h!lt" ı 
muharip 1<uvvetler\ uınumı ıı • 
rargfilu genelkurmay ba~"" · 
vazifesine tayini • münasebi-•ıy ,. 
General MibailoV>O'e ichlik 'c : ı 
bildiren telıırafl,ar çekmişlercı r c eni lıizmetı& ııirıen Ant erib denfzalfdamıdan biri 

• • • 



TAN 

·mDEN8ETER 
1 Yazan: M.4.HMUT YESAR1 

Gireyhn. S!l Ebukastm denilen yordu-: . 
erlfi görey'..m? Sonra. caydım. Bera. _ Ol.mu. Mash:ıf üzer1ne el b3sa-

Tram~ay Ticaret Vekilinin 
Bandaıları • • • • • • 
Kıştan önce SeferlerjDunku Tetkıklerı 

Tanzim Edilecek 
r g tm~li,.U. Senin görünmen. daha rak yemin ettim. Parasını da falcir-

Yı tesır eder. lere vereceğim. 
- O hald.!. yarın Ebn1ı:asıma cid.i- Onunla nasıl komıfPaığmuzı '3ŞI?'-

yoruz. mıştık. Yamp yalcihyor, anlatmak is-
- !'!bette. Herifi yakahyahm. tiyorduk. O, fazla söylemiyordu. Pa-
Rrtcsi s:ıbah, ikimiz de erkenden ra ile gözünü lcamaştmnak istedik; 
a1kmıştık. Neşe ile tı0kağa çıktık. y.!ne boşuna! Dediğinden şaşınıyordu. 

mdo da tıt"kaımzdan geliyordu. Ebu- Herfin inadım kırmak kabil deği!. 

Tramvay idan-<d Romanyadan ye
niden 500 bandııj getlrmiye çalış
maktadtr. &ndajlarm kış gelmeden 
öne~ getirilmesi temin edilecek ve 
Romanyn bfikllındinln Dıraç müsaa
desini bir nn evvel VErmesi için te
şebbfislcr yapılacaktır. 

Behçet Uz, Dün Ticaret Ofisile Ticaret 
Birliklerinde Meşgul Oldu, Manifatura 
Sirketinin İstanbul Şubesini de Açtı 

mnm eviot çok aramadan bulduk. di. Zabıtaya haber verip herifin evini 
pıyı çıp1Jk a;yakh, donsuz bir ço. basanıazdık yal 

lk çmış~ Şüpheli ısuphcli bakıyor. Kınk, bitkin b1r halde döımrilştük; 
• Sorduk! Ali Nafize: , 
- Ebulcısmı, burada mi? - Şimdi ne yap:ıcağu? Dedim. 
Cocnk. susıryorda. O, çok düşüncell idi: 
- Ebakas:rtm soruyonn. Burada mı? - Evet, §imdi, :ı:ı.e yapacağız? 
Ağz:ı a dı. yüzlerimize ayn ayn Bezgindim, içim sorumuştu: 

b kryordtı: - Hiç bir sey yap:ımıyncağız •• He-
- B da.. df, söyllyt-cefinl söyledi, kesip attı. 
- G receğiz_ Git. si5:vle. Ali Nafiz, başmı sall'l)'Ordu: 
Hamdo. ar.ıya girdi; 

0

tam nrapça ile - Evet. O.çıdan hayır yok. Balika 
ÇOCUl,1! ıuıt.ıtt:ı. Çocuk ptmişti. biraz :ııolda yürüyeceğiz. 

nra gc:lıll. bize yat gösterdi. - Nasıl başka yoldan? 
K"prda:ıı bir ıa, avluya girmildk. - Ebukasım, yalan söylemedi. 

Avlud.nı iki ayak merdivenle bahçeye - Herif, nçılı: komıeu:ror. 
•iılı:. B :bçe, küçüktü, fakat şirindi. - Evet, nçık konuşuyor. Yalnız. :ı. 

Duvar kcmırlarrtıdn limon, porlakal, rada bizim bı1medlfimiz bazı şeyler 
ad l fi'd:ıı1lan, ortada :yuvarlak 'rnr. Ben söyle tahmin ediyorum. Pren-

Gclin,ccek bandajlardan bnşk:ı Ro
manyad:ı Devlet Demf.ryollan Jçm 
hazırlanan 100 ton barıdajm 40 to -
nunu Beled\ve olmak istemektedir . 
Devlet DeınlryoTI:ırl ile Belediye ara
sında müzakerele:- bas1anuştır. 

Tramvay idaresi bir taraftan ban
dal temin ederken. diğer tanıflan d:ı 
yedek malzeme tcmlnınc çalışmakta
dır. Son günlerde baz1 nrnbalarm mal 
zeıne yokluğu yüzCnden ıreferde iken 
aksadığı g6rQlmektedir. Bazan rnotör 
patlrunakt:ı ve anıbal::ır ce:reynn al -
mamnkt:ıdır. Tramvay idaresi bol 
miktarla malttme 1emini için bazı 
firmıılqrla temasa Jrcçınlştir. ' 

Ü skiidar tramvayları 

r havur v. dı. ııas saraya_ csircinin gelmesini istemi. 
H:ıvuzmı korıarm::ı bir b:ı!ı scrihni~; yor. Un:ımügülstim aracılık ediyor. 
sa, kınmz:J takkeli; kıslı:ıvırcık sa- Prenses, intikam Junıiyle Ebuknsmın 
lı; beyaz bol harman ye bürünmüş mushaf üzerine yemin ettinni:s, Sııı:i.. 

ri oturıı:JO!du. Çocuk, durdıı, biz de yeye gidilecek. Ebukasımm, Prenses-

Üsküdar - Kndlköy &lk tramvay
larının Bel~ye dcvr! için mevcut 
~tm Mft olmadığı görülmüştür. 
Devir için 'bir kanuna ihtiyaç h~
dilmiştlr. Tnımv:!Y idaresi hrızırladt
ğı bir devir projesi eıasl:ınm bugfin
lerde Dahiliye Vcl::ıUetine göndere -
ccktfr. 

tstanbnJ Ticaret Odası tarafmdan dün Ticaret Vekili Dr. Behçet 
Uz şerefine verilen ziyafetten bir görüniiş 

d dıık.. ten bir ı;eldndiil vardır muhakkak. A-
Ebulmsmı 'btı adam olacaktı. deta. bedava yapıyor bu işi._ 
Sclimlzıştdc. O, çocuf'a bir şeyler - Orasnıa biç aldım ermed"L 
vledi. B' e a· eliyle biraz bekleyin! - Ebukasmı. hiç lmzammyacak de-
r gibi ı ::tm ettl. ğtl. Bir mllı:dar istifadesi vardır, yaL 

VcltAlet Mecl1sıe btr IftyDıa ~relt 
O's.'cüdar - Kodlkıty tramvaylar.tnın 
dcvrhı:i Sstiy<!Cekttr. 

Darııyotduk. Çok geçmedi. Çocuk, mz, pek toplu olmıyaca]c. 
b r is emle a:etirdi. Ve 8ml ile ıs. - Bırak onun kinnı ısimdi. Biz, Yeni Edebiyat, Fen 
kem1e tatı<h.. Oturduk. neyapacağız?. 

1 
iı?.: 

Ebulrasmı yiizüniin çizgflcrt sc:rt. za. - Ne yaprp )'1lpJp lımfin cfınden Fakülteıeri Binası 
:vıf bir adamdı. Ne lcorıqaC\lktık? O. Fatmayı alacağız. ,.,........ ..,3-.,~ _ - Fakfi~'-
b dC'D bekfiyordu. - Aun nasıl? ' •• ._ ,: PDIWı ""'"''"''.1"'" ,,., .L"'CU ocn::cı,Yıt:ı 

R:tmya EnstitOst\ ~ yap!!aıı ;reni 
.Biz nru;:ı1 çlacaktık? - T~ii kolay deiil .. Bir kere, he. blnnnm Jnşa projesi MaM'ff Vek!letl 
Ben. nr:ım ım!PÇamla lcmuından ıif, Surıyeye ııe zaman gidecek? Ben, taratrndaa tasdik edilm{: "V"e 'tl'ruver-

mnhaklrnk gidecek. s:ımyorum. " . 
b raz nçt?m. An Nafiz yardım ett1. E.. G. ti, dl lim B" mıı site RektörlOl':üne gönderilmiştir. 
b kaıı:ıı:nr 6ncc hiç bir ıey anlmmmtş rb-; ıt ye • ız. ne :zypa - Ta.<roik rdilMJ projeye göre, ,.arum 
g bi)"dl. Sama :im l:ın çaulcb,. :;JÜ%ÜDün • binanm etrnooda bhı;ok :lstbn~lı:ler 
çizgileri dJha sertleşti: Ati Nafh bşlamn çabnıştr: yapmnk lfıztm gelmektedir. utlmlllc 

- Slze;lôm söyledi?\ - Aklım:r yavaş yana b:ışmıa top. hrildihiüğil Unlversite hesabma b~ 
- 'Ummilglilsüm. hıyormn. Beni ısaşrrtma_ Herirm peşi- çok t:ılnnlaıın istimllı.k muamelesine 
EbıJkam:ı:m yüzü. c:lı1ıa ~ dt. ni bmıbcağnn mı zannediyorsun? başlamıştır. 

kcrı dikm bakıyordlı: Hamdo yanndan itib:rrcn gözcüdür. Ey1Qltln fDc: b:rt'talmtnc!a ~ l"lt-
- Evet. Bend~ böyle iliz m var. Benim anladığını da heni polJse ita. külte1erln 1emel atma merasimi ya-

F kat. onu a:ı:tacafmıl dar işini sağl~ Ybksa, portakal pılacııktır. 
Jkmcn cıöy1edinı: oğaçlı b:ıhçede YtlD gelip oturma:ı:dı. ============== 
- B '.!;C ııat. Ne istlyoısuıı. veririz. Ellx'ttc dışarda işleri vardır. Çıkıp do. 
Ebı:ıku3ım dü$iim:elfydi: taşacak. Bunlar~n bize bir fayda yok. 
- S e eatamam. Pe,_kat SurJycye gitmek için, polise, a-
- Ncd~? tentelere baa varacaktir. BJz, buna 
- Snrl.Yı:de sırta~. lı:o?.lıyacağn. 

- Smfyde kime s:ı.tacalaım? Ali Nafiz ftstlrme söylemişti. Bıı; 
- Herlı:nrgi bir eve. b bir şey yapamazdık. Yalnız, "albıı 
Bu. akı1da.. hayalde o!nuyaıı blr paralar,, için c!ii.şiinmiye başl:ımıştı: 

eydl. • - Bunlaa günrrüktm nasıl geçirt 
- Brral:, dedim. 6at"İ7cYe gitmlye tiz? Tabii. kaçak geçireceifü. Bamın 

,. l2nm v~ İşte burud; bl%C sat. ~olayım btılnı Jı. Blneceflmiz vaparuo 
O llt' b!tcr_ tayfalarlylc anlaşacafn. 

Ebuk<mm, ~ -cert ~ bala. ( Dewıan& Yaıi 

H•BERlER 

Okullarında 

Parasız Yatılı Talebe Alındıktan .Sonra'; 
Müsaadesine \ . 

Göre 
Sınıfların 

Gündüzlü Tal ebe de Almacak 
~ l:1 (TAN) - Öirctmeıı o. sayrlı kamm1ara tabi m221Şh •eya ik

l:uP.arma, pı:ıraSIZ yatıh tnlchc alındı~ retli memuriyetlerde miistabdem olan. 
tan soıı.ra 5mrf?nnn müsaadesi Dis- 1an:n hususi Türle, aılık '9e yarona o. 

bt"tln&'Vemiirncaat tarihleri esaıı tutu. kullarmda baftnda dört saatten fazla 
larnk gllndiizlii t:ılcbc de- alınacaktır. ders alamzyacaklan Maarif Vc
G:.ndü:d l:aydohııak için müracaat &o k.Sloti tara.fmd;ııı al!ikulılar.a bildi 
deıtlcrln ~· pıbc açılınasuu istilzam rilmiıstiJ;;. w 
ettirece'E &reccde çok olduğu takdir. · \ 
de, hır~ alib1ilim:a MamJ Ve- • k 
k l!iğino 'biltfırilerck :ılmncak cevaba 
ore tı1d>c kaydına devnm edilecek 
va t!ltJno;v.erll eccktir. 

Tale/ıeye segalıat l7ellikatn 
Ankvm,, 11 (TAN) - Diplam., ~ 
~ clmak stırCtiylc okullarla fii,ık

tint t."ml!'Ol!!l" tal'cbe s::ıyıhmyacağm.. 
:m bu ~ilce ff6ildcrinbı kcsılmiş 

olch!ğn. dkııl?arca ~ ıvcs1bsı ve. 
r-ılnrlJıa:ırkfil'. 

Hmrıısl okullıırda 

M. Churchill Mos
ovada M. 

s 'le Göriiştü 

Anma, 1'T "'(TA'N)-- HtlStlııl Tiirk, 
az'lık -.e 711bıma okaI1ar idarelerinden 
bazı1armm yatıh •e:va yatısız takbc 
licn:tlerlnc ıramda bulmmıak 1stedildc. 
ı:i anlaşrlmıştrr: Yapılacak 2:amlarm 
toptan in<:clcı:ımesl için geçen seneki 

ücretlcı:f:n mikdnn :De 942-943 ders 
yth ba,şrnda almacnk bütün iicretlerJ 
gôstedr blr cctYelln okul Jdarclerlnce 
bazn:lanatak Maarif Vck§letine ı:ön
dcı:i!mesi. v cltfilct tarafından alaka. 
hlaıa bI1dirflın4tfı: ~ 

lngiltere - ispanya 
Münasebetleri 

Tekrar Düzeldi 
Lonlra. lT (A.A.) - Daily Stctcli 

gazetesi:ııfn bil:iin!iğinc göre, İspanya 
ile İngiltere l'.rasmdakf milnnsebctler 
fcvknUide snlnh bulmuştur. 

BUG"ÜNKO PROGRAM 
7.JIO Program 
7.a2 Spor 
7.40 Haberler 
7.SS Mll%ilc ( Pt) 
s .20 Rvlu saatı 
ıı.so Provam 
12.33 Ttlrkiller 
1%.45 Haberler 
ı a.oo Sa..ıutaı: 
18.00 Proeram 
I S.Ol Ormt~ 
1 S.4S Su uedeıi 

19.00 ı:omr~ 
lfU5 Tarlı.Olu 
ı ıı.ao Haberler 
19.45 Subest 
ltl.U Fasd ~ 
20.1 S R~ pftft!Sf 
20.45 Çlran mllriğl 
21.00 1.tnat wnlnd 
'21. o dk 
%1.10 Ko~ 
%2.SO Habades' 

Bir Japon 
Gazetesi -

Hindistan lsyan~nı 

r 
T eşkilatlandırmamız 
Lazımdır, Diyor 

Tokyo, r; (A.A.) - B"mdistruıd:ı
Td vaziyetten bahseden AS<!lrf gazete
si. ba.şrmikales!nde bilhama şımlan 
yazmaktadır: 
"Hhıdlstand:ıkl :isynn teşkilMl;m -

dınlmah ve snühlı:ınd!nlmalrdtr. Şim
diki isyanlar, isyan sevki tnbiishıin 
münferit te:nhQrlerlnden başka bir 
şey d~dir. 

Bitrtllleı:. İ.ngfih garıdzoularma 
karşı bfr çete maha~ bftzrrlama
hdrrlar. Btım:m 'fçhı mmd Alemle te
nrns etmek !~dtr. I:Jalibnzırda Btr
mımyat!a ~anmış oran Hhıt lidf!'r -
lerl, m%!m <ı lan şeyi vcnnek sare -
tıyle sllroıh isyana J'anUm etmeıdc
dirlcr ... 

Himüstanda süldlnet 
Bombay, 17 (A.A.)' - Hlndistamn 

başka başka metlrei!er:inden bagüıı a
lman raporlar vaziyette btiytik bir ıa:
ISh olduğuna Iııaret etmektedir. Kal 
kütada bugün öğleden ııoıım Hintli rJL. 
mayişçiler b-:ıZI siAtak1ardan gcçt.ı1deri 

sn-ada Dchıcl derecede hadiseler ol. 
muştnr. 

Bug&n öğlcdm 1'0m'a Yeni Dclhtden 
bDclirfldiğinc göre, ışık ııöndftnne mec.. 
btıri7eti iki gün daha 1mtblımp'. Bq 
ldşlden fazla bir adauna bit' araya 
toplamnasr bakbndald )'aSak fiç elin 
daha met "i:7tt mC'l'kfüıdıe biac:alar. 

Ankaradaki Tören 
tar Baştara& ı tneidc 

Ticaret Vekili Beh.cM Uz dfln sabnb 
Villlyete gıderek \~ali IAHfi Kırdarla 
ia~ isleri, Belediye İktısat MOdfirlCi
ğftnft.n yeni kadrosu ve Bel!!diye 7.a
bltnsınm Belediye emrinde çnltşması 
işi etnı1mda görüşmeler yapmtştır. 

Vekil. bundan sonra sıraslyle Bölge' 
Tiraret MildtlrlOğlı. T•caret Ofisi ve 
ftbalAt ve fhrncat birliklerine gide -
rek sıra.siyle bu dairf'lerde ç:ıltşmtş
tır. Vekil, Ticaret Mildllrlüf!ijnde iken 
lngı1iz Korporcyşin milmesslli Woods 
ve mtifaviıi Fioks'u kabul clmiştir. 
Görüşmelerde dıs tıcaret reisi S!lrey
ya Anamur da bulunmuştur. Vekil 
öl'!leden sonra tekrar birliklere gide
rek bir milddet ıncsgul olmuştur. Bu
gQn de birliklerde çalış:ıcaktır. 

Dilnkü tetkikler neticesinde Tlca -
ret Ofisinlu elinde buhınan baz'f it
halAt maddelerinin derhal İstanbul, 
İmıir, Ankara gibi b!lyilk piyasa mcr 
kezlerlne dnğıttlması karnrlaşhnl

nnştir. 

Hal,ka beşer metre ipekli ve 
yünlü kumaş verilecek 

tmrlr ~clrlednl"l kurdnldnn mn -
ntt.atuı:a T!klı: anonhn şirketi şehri -
m.b:de Bahçekapıda bir fllbe açmtş -
mıştır. Bu şubenin nçllı:J rneros.1.ml 
dillı yapıhn~. Açıltş kordelAsmı Ti
caret Vekıll Behçet Uz ke.!m.iş ve şir
kete nmvat!ak1yct temenni ctmi~. 
Merasttnd Val2 trdltr 
rimizfn fktısadJ m:ıhfillerine meıısup 
Jı:nlabahk bir gnıp bulunmuştur. Ma-

ALMAN TEBLiGi· 
12fr Baştarafı 1 incide 

Cephenin şimal kesiminde birçok 
yerlerde düşman karşılık taarrnzlan ve 
hava savaş hazırhklan temerküz ute
~iy!e dağıtılmış ve geri atılmışlır. 

Şimal de RU3 taarruzu 
Stokholm, 17 (A.A.) - "Ofi": Son 

24 saat zarfında Stalingrat dolayların
daki çarprşmanm gelişmesini belirte. 
cek göze çarpar hiçbir hnrcket olma
mt$tir. Bumınla beraber, tarafsız mü
şahitler bu dıırgu.nhığnn çok kısa oln. 
cağı kanaatini lı:har etmekte ?C ayni 
umanda Stalingrat eimal ve doğusnr> 
<!an baş!amalı: üzere umumi taarruzun 
pe1ı: yakında başlamasını beklemekte. 
diri er. 
Viaıma Te Rjev kesimlerindeki Sov. 

yet taarruzları devam etmektedir. Bir 
Alman kaynağı, zırhlı kuvvetlerle des. 
teklenen Sovyet piyadesinin 15 ve Hı 
Ağustos günlerinde Te :valnız bir fÜn 
içinde on bir defa taarnıza geçtJkleri
ı:ıi fakat. Almanların düşroam püs!tür
tttck kendi hat!armt muhafazaya mu· 
nffak olduklamıı bildirmektedir. 

BerHnde kaydedildiğine göre, ba ta. 
arrmlırrm fiddet 'l'C kcsafetlerl Ras.
larm yetf1ccek kadar yedek kuvvetlere 
1!3hlp oldaldarmr c&tcnnekte ve Smr
?derin yarma ba:reketlttiui 7eDDcmc
lcd Berlinde bcJdcumektedir. 

Grmm.fl'ye doğru 
Vidıy, 17 (A.AJ - Rus cephesin

de Sblingrat ve KaflcaS)'aya karsı A ı:. 
man ~ :nmvaffakıyelc gcllsmck.. 
tedir. 
Alımm trabederlne- göre, Kuban neh. 

rinin •it bwm:ıda R:ııs taarnızlan ge
ri atılmqtır, Nehrin ağ ktyıa tama. 
ndyle temhJemniştlr. Bazı DOkta!arda 
Ahnanlar Rı:ıs hatlarına ntifuz etmiş. 
letdir. Birçok köpril bat1an Janııt.. 
muştur_ 

Jt;;fr- Bnsfnoraft 1 incidE 
bfr fmp şfırası kurmaları mesele 

üzer.ınde ısrar etmektedirler. 
aralacak olan bu harp şıiriısı 

harekfittn tek elde toplanmasını 
mümkün kılacal."br. Şılranın Va-

.ngton'da toplanması ıve bu şfi... 
Yn Rooscvclt'in reislik etmesi 
,zumlu göriilmek-ted.4" • 

İki memleket arıısınch bir 1tüMna
me im-za edı1miştlr. Bu itilı!nameye 
göre, İngilizler İsp:ınr.zyn ve İspan
ya Fasnn büyfik mflctarda gıda nıad 
desi, altı bin tond.ın tnzla buğd:ıy, 
binlerce too t-.ızlu baltk ve dlt'CI' 
mnddcler g&ıderecclctfr. KofUlan şart 
btı bıda maddeler!nhl l..~ndnn dt
şan çik:mıımasıdır. 

Bazı haberlere gt)re Almanlar ba. 
rada mühim mikdnrda bava lm'l'vcti 
kullanmaktadır. Karadenu limanların. 
dan Tnapse limam pin' bir htta akı

bŞlYB'D top arabasmı 1ltklp d.. nma maruz kahıuş. rıhtımlar ve ild 
yordu. şilep tahrip edilmiştir. Bitaraf bir 
Alayın yüriiy6şe geçmek here habere göre Almanlar Gt-osn;r'c 30 

bulnndoğn sıralarda Milli Şef kilometre yaklaşıın:slardır. ------ "' __ ...__ 
Romanya Kabinesinde 

Değişiklikler Bekleniyormuş 
Stdktrotın. 17 (A.A.) - lyt baher 
an '?Imhtit!erln Bil~ <iğrendi -
'le g~ Romanycda .iktısat ve ad
vc n:ı:zırlı~lnrml ol5kadıı.r cdMt ka

, °l''ne tcbcddOlll, r·.ıareşal Antonesco 
;:mcl;lndc y:ıptlncak daha mühim 

kl<'re ancak bir başlangtçtlr. 
'Ylll m!.'illfi11e'"'n lma ettiklerine gö-

. h ı ~::ıl Antonc.';CO. yakında 
v 19 O yılmdıınberi 
btlyillc !dyast p:xrtllerc 

·••H'~ ' ....... b ile bukllmctin 
~ca ::tıı-

Maarif :Müdürleri Arasında 
Ankara, 17 (TAN) - Açık bulanan 

Kütahya maarif müdürlfiğüne Tekirdağ 
maarif mfidilrll Mehmet Emin, Gümüş
hane maarif müdürlüğüne Kayseri ilk 
öğretim müfettişi Mrı.hmut, Rize maa.. 
cif müdilrlüğüne Gümüşhane maarif 
mtidürü Vehbi ve Tekirdağ maarif ı:ıü. 
dürliığünc de Rize maarif müdürü ~e
ki tayin <dilmi§~erdiıı 

yanlannda Başvekil Şükrü Sara_ VoroncJ kesiminde Ruslarm TclPhiı 
çoğtu ile maiyetleri erkam oldu.. tıtalT11%1arm hepsi ecri atıhmftır. 

ğn halde ~idiler ve cenazeyi An Garp Çölünde Krom Damarı 
kara beJedıye dairesi önüne ka. 
dar takip buyurdular. Kahire, 17 (A.A.) - ~de bir krom 

Cüınhurrcisim'izin sağ tarafta. madeni daman kCf{edilmiştlr. 

rında Büyük Miflet Meclisi Reisi 
Abdiilhalik Rend~ sol taraflann.. du. Yollarda halk tarabndan se
da Başvekil Şilkril Saraçof lu bu lamlanan ceıtaze alayı adliye sara 
lunuyor ve onlan tehrlmizdeki ymtn önünde durdu ve tabut top 
biiyük ve orta elçilerle bu elçi _ anıbasından cenaze otomobiline 
liklerm erkim, vekiller. parti ge- naldedilerck asri mu.arlığa götii 
ncl sekreteri ve mebuslar, genel riildü. Ccıunıcyi otomobille takip 
kurmay '\'e vckiıletler erkaniyle edenler orada son hürmet ~-azifc. 
merhmnun ,dostları takip ediyoL )erini ifa ettiler 

ğazada bük'Ometın utşmı serbesl bt
raktı~ yünlü ve ipekli kumaşlardan 
yerlı olan!.arb.ı, Avrupaıım pamuklu 
kumıışları sathca!cttc. Halktan arzu 
edenlere beşer metre kumaş vcrilr -
ccktır. Nui\ıs kftf!ıtl;ınn;ı kOc;iilt bir 
lµret ltonulacakttr YPrlı Mallar Pa
zarları eski ıl?'üdOril Ahmet mağaza
nm müdilrliığiire gctirilnıi~tir. 

Giimrüklerdeki mallar 
IlilkQmet:n son tcblli;ine göre, gilm 

rllklcrde bulur.an malladn milmkOn 
olduğu kadar silratle çıkarıbnasma 
çalışfiacaktır. Son hafta içinde ya -
pılan gümrükleme muamelclcrlndc 
piyasaya öru!mli miktarda ~ya çıka
rılmıştır. 

İthal.Atçı ve ihracatçı blrUkleri ta
raflndan b•1_ı(ln ssat 13 de Parkotel
dc Ticaret V &ili şerclino bir zlyaf ct 
verilecektir. <lıı;(Jil 

lstanbulun Zaph 
Münasebetile Yeni 

Pul Çıkarılacak 
Posta idaresi FatJhin İsta.nbuhı 

zapt.mm b('Ş yfu.C:ncü ,.ndönOmQ mü
oasebctlyle bir serl pul çılarracaktır. 
Pullar 6 renkli o!.acak ve bir sen nltı 

mı nıthT!t'kep u. llnnn 

üzerine konulacak resjmJer de Pın -
diden haz.ırl:maeaktır. 

SO YET TEBLiGi 
/tF BaştnTAf1 1 incidf' 

iruvvetl~rimiz çok şiddetli mlld:ıfaa 
muharebeleri yapmtşlarrlır. Düşm' 
burada bir yan tnarruziyle hatlarımızıİ 
gedik açmıya teşebbüs ,.tmi;sse de ?:lir
liklcrimiz düşmana ağrr kayıplar ,,er. 
dirmişler ve 6 tank tahrip emişlerdir. 

Kote!nikovo şimal doğusunda kuv. 
vetlerimlz mükerrer düşman taarruzla. 
nnı pilskürtmekte ve mevzilerini stkı 
sıkı muhafaza etmektedir. Son çarpıl
malarda ağır kayıplara uğrayan düş. 
man acele ihtiyat kuvvetleri getirmek· 
tedir. 

'Kramod<rr çevresinde kuvvetlerimiz 
çok h,üyük Alman makineli piyade lrı. 
talan tarafından yapılan taarruzları 
püskürtmüşlerdir. 

Mineralnivodi çevresinde kıta!anmız 
makineli düşr.ıan piyadesiyle tankla
rına karşı şiddetli çarpı~alar yapmak.. 
tadı1'. 

Briansk çevresinde m:ıhalli ehemmi. 
yette savaşlar yapılmaktadrr. Bir ke. 
simde birlilt!~rima bir d!işman tabu· 
nınu bozguna uğratmışlar ve daha mü. 
oalt mevziler işgal etmlş!erdJr 13 A
ğustos günü kuvvetlerimizin 694 fincil 
Alman piyade ala:rmı boıcuna uğrat. 
tıklan şimdi anlaşdmıştıt'. Düşman bu 
münast'betle 1.450 ölii vermi~tlr 

Sovyet mukavemeti 
Londra, 17 (A.A.) - Moskovııı rad

yosu dün geceki neşrl7:ıtmda. Alman. 
lnnn Don n.ehri batrSrnda yaptıkları 
taarruzlarda ağrr kayıplara ağradıkla· 
nm ve yalnız bb; kesimde 100 tı)nk !le 
hücum edC!I mr Alman teşekltülü:ıün 
ımağcı dii11iip bozguna uğradığını bil
dirmiştir. 

Voronej'de !liİngÜ hücam!an yapıl. 
mış •e göğüs göğüse çarpıımalar vu 
ktıtl ıelmiştir. 

Son iki hafta %8rlmd.ıı 660 Alman 
tanla Jmha edilmiştir. Cumartesi cftnU 
biten haftaya kadar ttıhrip edilen Al 
man uı;aklarmm adedi de 369 dar. 
Rn.alann kayıbı iıe 241 dlr. 

Çinde Muharebeler 
Çungking, 17 (A,A.) - Çin teb!Jğln

de deniliyor ki: 
Klangsi'nin merkezi olan Nanşans'. 

tan ve Tangsiang'tan gelen Japon tak. 
~Jydcrl Nanşangın 100 kllometre ka. 
dar cenubunda klln Luıvah üzerine 
Çinliler tarafından yapılan baskıyı a
zaltmalı: gayretiyle ılmalden ve do~· 
dan taarruı ebnc~dirler. 10 günden. 
beri 24 bin Japon bu bölgedeki Çin 
raarnızuna mukavemet ediyorlar. 
Doğu Cekiang'da Japon kanetlerl 

V enşov'tul 40 ki!ometre bdar do to
sunda kain Çlengticn'de Çinliler tara. 
fmdan ıpağl\lp edilmişlerdir. Ba bJy . 

vetler Çinlı1er tarafından takip edile
rek Fu rrmaft boyanca V~ dotnı 
doğu - Cenup lstikamcündc çekili 
JrOı:lar. 

Kesme ve Toz 
Şeker Fiyatları 

Bugünden 
15 Kuruş 

itibaren 
Fazladır 

Bnşvckaletin teblll?f mucibince, ~1-
lcrinde şeker bulunduranların beyan
name verme mfiddeti dun akşam bit
miştir. Bugilnden ltib~ren §e'kCT !i -
vntlan (on bes kuruş fazlalaşmış o
larak) yani kesme feker 130. toz 110 
kuruşa s:ıtılecakttr. Şeke-e amb:ılftj 

parası olara-:t evvelce yaptlan kilo bo
şına ikişer kuruş zam hfikiimetçe ka
bul edlbncmiştlr. 

Üniversitelilerin 3 
üncü Kampı Basladı 
Ünive.r!citl' U>fobcııinln 3 üncü dev

re kamplan dün başlamıştır. 5 Ey
l(ıle kadar devnm cderf'k olıın bu 
kamp bu yıl y:ıpılan kampların so -
ııuncusu o~ı>ktT!'. 

"İzmir,. Hakkında 11mi 
Bir Eı;;er HaT.Jrlam)'Or 

Vali Sabri Öncy fzmlrc alt hrr 
tiirlii ma lmatı t'aml, ilmt mah iyetlf' 
blr c:ıcr hnz•rhnma"t hu!'Urundn cid
ıit bir tcşcbbfise r,irlsmlştlr. fzmtrln 
tarihi, co~rnft vazlyetlC", cırkr.oloj ik 
mal(ımatt ihth·a ed"<'e'k olan bu e
c:C"rde e-::ki ve yeni İmıtr hakkmila 
t:övlPnmC!Sİ '"" yn7.•lnrnsı mümklin hl'r 
Sl'Y bulunacak, İT.mirin :zlynrM edil
miye de~M" yeTlcrl. cıımlleri, mli7.r -
l('T'İ. hafri vııt rrıahı-llrrf, nntikit,.. '1111· 

h;ıllerl. pHijl:ın; ıhc:ılart hakkındıı 
kıym1>tli mal!\.m~t bulunacnktır. 

Küçükmm;taf :ım1sacla Bir 
Ev Çöktü 

N!mM i~minrlP bir kn<lm1n Ki.lcfik
mu!ıtnfapa$3'hki evi nnl olarak eök· 
milsttir. Nimetin ::nncııi Şükriye vC' 
~ukl:ın Kndil'T'P.. S11lcyla, Erol ve 
Rebia enka-ı:; altmd:ı knlm1$1nrsa da 
hcpııl hatıt"surcttc yaralı olarak kur
tartlm~ la rd rr. 

-----------------
Mi 11 i ()yunJar Festivali 

Mint oyunl<ı.r testtvaline dQn ak.
samı Riiyıi'kdcrnde Beyaz Parkta de
vam ~ilmiştir. Miis:mıere bu nkş:\m 
Parkote1de wrHecek ve bunu bir ba
lo t:ıkirı e..if"'ektir. 

' KOCOK HABERLER ( 
+ YAGLARI ÇALAN ARA.BACI - Be· 

b"he bir ıleı>ooün bir ttlk arabasına 50 tene 
h nf tealim edilmiş, fakat arabacı 71fları 
alaral:: UY\l~uııur. 

+ YERLt MALLAR l'AZARt - Yerli 
Ma11ar Pazarhın bir milyon lira mukabtılnde 
Oro.rdlbalc mOesseseslnl.n mUıtemilltlırle bO· 
ttlu blnasmı aaım alrrıııtır. Yerli Mallar Pa· 
un yalıında bu binaya ıe«cel::tlr. Oro.rdlbalı 
tlc:aretba.nni lftuamclelerini tasfi" ctml,ye 
baı1 •nı'1t•r. 

... llAll!Jll.rTADA CESET BULU1'DU 
DDa Samat7a sahilferiııcl4ı bir insan cesedi 
bulunmuıtur. c~edia cinsi tt btıwlyeti tesbit 
edaemcdifiadC"A morca ka~mııtır. 

Şark Cephesinde 
Ric'at Devri 
Sona Erdi 
Jtlfr JJaştarafı 1 incide 

Almanların bu kaynaklan elde 
etmesine mani olacaktır. Fakat 
bu kfili değildir, ayni zamanda 
bu petrol kaynağından istifade 
edebilmek için Volgamn Sovyet 
lerin elinde bulunması lazımdır. 
lşte bu sebepledir ki, Alman or
dularının cenuba doğru ilerleme 
lcrine göz yınnan Mareşal Timo. 
~enko StaHngrad'ın garbindeki 
Don dirseğinde kuvveUi bir mu. 
kavemet dıvan vücude getinniş
tir. On beş gündenberi Alınan or. 
duları bu dıvan yarıp gcçrniyc 
muvaffak olamamışlardır. 

Şımdi Almanlar Stal.ingrad'ı 
cephcd.cn ve yaban hikumlana 
zaptedemiyeceklcrini anlamış gi
bidirler. Çünkü şimdi Kotclniko. 
vo'nun cenubwıdan Astragan isti 
kametinde yeni bir hücuma geç. 
mişlerdir. Bu yeni taarruz istika 
metindeki arazi çukur, ba1aklık 
ve geçilmesi güç bir çölden ibaret 
olduğu halde, Almanların bu yo. 
ıu tutmıya mecbur oluşları, Sta. 
lingrad karşısında mü~külatla k:ır 
şılaşmış olmalarından dolayıdır. 

Ktsa.cası, şark cephesinde Sov
yet taktiği artık değişmiş, ric'at 
plfıru yerine mukavemet ve mü. 
dafaa planı başlamıştır. Şimdi Al 
mantar gerek Donetz dirseğin -
de, gerek Kafkas eteklerinde çe. 
tin muharebelere ~ş:ıniye ...mec. 
bur olacaklardır. · 

Edimede ElektnK: Verme 
Saatleri Değiştirildi 

18. 8 • 942 

r-- DIKK 
: Bir Öğretme 

1 
Sürüncemed 

Kalan iş; 
t Yıllarca nıemleket kOltOl'üne 

hizmet ctmlı bir emekli 5jiret· İt 
men, hlzm"tlnde l:ıulundul!u dai
rede işini ylJrOtememlş olmaktan 
DzUIOyor. Mııt!ak ki, bu gecik· 
meden al!ikacı:ırıar da kendisi ka· İ 
dar UzOleeeklerdlr. Bıı sebeple ı, ı : 
tavzih etmeyi faydalı buluyorur. . f 

işi uzatılan l!ğrf':tmen , Aziz Er· f 
güredir. e•r iki ay evvel Maarif t 
Vekllllğlne bir l@tlda ile mOra· t 

i caat ederek tolcalde aevkedilme· ı 
J sini ve kıdem ödenme- ! 
t 11rıl lstemft Fa emeklln ln t 
t ne bu lıtldutna verllml, $ 
.İ ne de muamelat bltlnelye kadar + 
l kendisine avans verflmesl hak· t 
ı kındal<I talebl ls'of olunmut. t 
t Memleket çocuklarını yetlftl r - f 
t mlye ;ahşa11 bir emekli ô/iretme· : 

1 

nln böyle bir 1-öçede ıstırap için· ı 
de unutuluvermesl doğru deOll· f 
dlr. Yarin ayni t;ekilde tekaOtlUk $ 
hakkını kıız:anacaıc olan bugUnkU f 
memurların bu ciheti göz:5nUne : 
alarak ç:ıhıın-aları llıınmdır. • 

\. ..................•.. ./ 
Trakyada 
Peynir riyasası 

F..dime. 17 (1'AN) - Bu yıl sfit 
onnhsulüniln işlenme mevsimi sona 
1>rmlştlr. B!'yaz ve lrn!iar peyniri i -
tivC'n mandıraların işleri azaldı~ın
dan, bunlar y:ıkında kapanaeakttr. 
Kastm içindeki sütkrdC'n imal cdilirı 
huzhone ~ôrmOs olan lr:asor ve bC'v:u 
peynirleri buzh'l"lE:'lerdC"n çıkarflnrak 
nlyasaya nrzcdilmc){tedir. Şimdillk 
peynir sat~ları buzhane üzerinde 
trnnsror suretiyle yapıbnaktadtr. 

I-lıılcn plynsada perake,rıdf! olarnk 
beyaz peynirin kOosu (100 - l:JO,, 
kaşcrln de kllo~u <1110 - 200) kurus 
'lrasındn ı.ahlmak!adır. 

Alt1n Fiyatlan · 
Dün altın 3250 klit"ttşt:ın ve bir 

gram külçe 4::15 kuruı:tıın s:ıttlm1$tır. 

1 ASKERLiK ISLERt 1 
Fatih As. 6. Riyuet lJ\den: 
Bu aenc ikincie,.rin blrind ırftnflndc An· 

karada harı:> akadembi emrinde acılacalc olıın 
besaı:> memunı olculunı lise Teya mUıtdi\ mck 
tcı:>lerdcn mezun olan yedek subaylarla JIS33 
uyı1ı 4'1CJrl tarlbJ olan 14.12.940 tarlbl.ndcn 
evvel yedek ıubaylıfa nupedümlı olan ye· 
tlck ıubnylar imtihanla alınacaktır taliplerde 
aranan ıartlar: 

A - HAlm uhdelerinde dcTlet memuri7ctl 
balıl olanlar mensup olduktan 'ftUletlc ala· 
calıları muvaalcatnamc ile. 

B - Okula c;nnetc muvaffak oaetar bar· 
clrah lotnninccklcriııe dair uaJıblt aenedinl 
l•tl4al .. ın.a ba byacaklardtt =-11P olılnluıa 
mezun " .du lı:lan mektcı:>lerden aldıktan vuaılt 
İle birlikte bir istida ile ııubemizc mllracu• 
lan. 

Denizlerde Harp. 
l:tfj'" Baştarafı 1 incide 

luk umumi karargahı Avustralya 
etrafındaki sularda hareketler 
ynpan Japon denizaltılarının 20 
temmuzdan Ağustos başına kadar 
olan müddet zarfında topyckUn 
takriben 90 bin ton tutan 10 düş. 
man gemisi batırdıklarını haber 
vermektedir. 

Amerikada gemi inşaatı 
Londra, 17 (A.A.) - Amerikanın 

doğu kıyısı üzerinde bulunan bir •er. 
sanı: dün on biner tonluk S yük gemısi 
indirmiştir. Bu gemiler fngifulerin 
hesabına yapılmaktaydı. Difer bir 
tersanede, bir yfik geınisı ile iki muh
rip suya indirilmiştir. 

Söylendll?iac ı:öre, Roosevelt tarafın. 
dan çizilen hedef çoktan aıılmııı bu· 
Junmaktadır. 

İllistrious yaralı imil! 
Vichy, 17 (A.A.) - Cebelitank ti. 

manına iltica etmiş olan İngiliz uçak 
gemisi "İlllstrlous,, ağır surette haMı
ra uğramıa bir haldedir. Kumanda:ılık 
kıılesi bir demir yığını halini almıştır. 

111 nnş'ta bir çarpışma 
Londra, 17 (A.A.) - ''Tebllf": Pa. 

zar - Pazartesi gecesi sahil muhafaza 
kuvveUerlmiz Man:s kanalında beş ve 
ya altı düşman gemisi ile muharebeye 
tutuşmuşlardır. 1 Düşman gemisi ba· 
tmlmış, mtirettebatI esir edi!miştir. 
Diğer tiç düşman ~em'1ıi de hasara uf· 
ratılmtıtrr. ' 

Alman resmf tebliği 
BC'l"Jfn, 17 (A.A.) - ''Tebliğ": Dün 

gece Alman savaş uçaktan dofu ve 
merkez İngilteredeki mühim harp to. 
sislerini yangın ve lnfilik bombaları 
ile bombala.'Dı5lardır. 

Ordunun en ağır toPÇUsa Manş JcL 
vılarmdan karıı1 kıyıdaki Donvres ceç 
resinde hedefleri ateş a!tma almıştır. 

Cenup batı Pasifikte 
Londra, l 7 (A.A.) - Uzalc doğu 

Edirne, (TAN) - Şehre her ak- ı dan alınan haberlere göre, mUttefil 
şam saat 19,20 de \'t!?'llmekte olan ve uçaktan dün yeniden Timor ad:ı~ın· 
gece saat b\re kadar devam eden e- taarru2! etmişlerdir. Htdcf, cenup t.a. 
lektrik cereyanı. dünden itl"baren ber tı kıyıda Japonlar tanıhndan işgal c. 
gün öğleytn saat 12,30 dan gece saat dl!mlş bulunan bir &ehirdi. Yangınlşı 
24 e kadar verllmiye başlanmıştır. :ıkarılmıştır. 

Bu suretle halk gQndilz radyo neşri- Yeni Gwde devriye çarpışmaları ol 
yatından taydıılanmak ve elektrik ce- maktadır. 
reyanı ile işlemekte olan müessese ve ---------... 
fabrikalar d:ı giltıdOz mes:ıllerlne de
vam etmek lmkftnınt bulmııktadır. 
Bu bakımdan bilhassa fabrikatörler 
bu harcltcti sevinçle k&rştlamışlardır. 

Süveyş Kanalı Üzerinde 
Yeni Bir Köprü 

I:ondra, 17 (Radyo -
ça) - İngiliz hükUmeti, 

Zl·raat Umum ıu·u·· dürlüg"' Ü h Uzerinde Kahire 
ıu. •irmek tçin yeni bir 

Anlı:ara, 17 (TAN) - Münhal t,... Bıı köprll askeri bl 
hman maat işleri n_m_um .. mudürlü ·· ~ ı malda beraber 
ıımtım müdür muavını Suleyman tayın 

1 
ne orta şark a 

cdilmişüı: ret geçıdi olaca 
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N a-s it 'Cık arılı r? '.'!lpara+?r · ~ıarak 
- hlr ııem111 --ı• hir • • Olen Bır lktısatçı 

Yosmalık Kurbanı 
Yazan: ULUNAY 

denizaltıyı suyun yüzüne çı. 
brmak, kola.y bir i~ sanılır.. 
Akla gelen .ilk ~birler şun.. 
lardır: Böyle bir gemi kuvvet
li birkaç vinre bağlanarak ya. 

_ ~IY"nzan: M. lrNTEN kan alınır veya romorkörlerle 
lttnd-. -~ artık bahsedilmez sığ bıir sahile çekilir. Halkaki 
......... Bn arm olaralı: İngiltercde- mesele hiç bu kadar basit ye 
ki<~ bvvetler:i kumandam ikolay değildir. Batan bir &e • 
General Qartc:. Amcrlkan e:skcırlerinin • • k k k 1 ıl • t~ımzrm; etmek idn geıdik.. mıyı çı anr en arşı aş an 
lcdd ~~-cepheıım ne .kadar ça güçlükler hakkında bir fUür 
bıık ~"° kadar iyi olacağmı söy. hasıl etmek irin bir Amcri.kan 
lemlşti. ~~ gün orvcl Atlantık denizaltısının nasıl çıkanldrğL 
~in neşnnb:ı. J'l}dönüm~ na dair bir ecnebi mecmuasın.. 
mGN+foedy~ Cbıırc:hill'c bir mna> da mevcut ınaliunatı buraya 
cAoderrn.Raoscvclt bu mC3Cleye"\eınas naklediyorum_ 
e~ God>bcla ise Das Rcıch * * 
mecnmasmc'bld tıaftahk makalesinde Btrleştk Amerika Devletleri 6alı. 
böJıle bir tqjcliiilsün mfittcf.llder ıçin riyesloe mensup 1209 tonillt~ 
b~" bfr ~t teşkil edccciini ve luk S - 51 dcnizaltuı, aqam ıaat 
Almauyamn bundan korkun olmadı- 11 raddelerinde Rode • laland'ın ce. 
ıınr )'il"Wsı::u:. nubwıda, suyun yüzünde ı ı mil ,a.. 
Bö~lo hır ~C"bbüs için müttefikle. ratie gitmekteyken City of Rome yoL 

ıin lien\iz. hazır olmadıklarını .iddia c- cu vapuriyle çarpıştı. Bu çarpışmada 
den b İngfllz ve Amerlkan askeri dcuizaJt.uun kuma.ada kulesinin 10 
mutchasımılan <la, 100 Amerikan tfi. ıncstre ön tarafındaki bölmede 1 met· 
meninin bülfur tcçb"z:ab ile bcrabeı re genişliğinde ve 4 metre yilksckli
ln&iltcrc7C glindcrilmelcri için en ~a. fi!ı:ıdc. önden arkaya doğru meyilli bir 
iı. ıD ml!yoıı tonluk gcmlye ihtiyaç ~ httsııle geldi. Bôlme derhal aa 
'ıasd olduğmm. •e Alınan deıllznltda.. Oo- <loldn ve denizaltı, içine dolan 'b1ı 
rıma ~ kayıplar dolayzsiyb bü;,otik su kütlesinin aiırhğı ile bir 
Mı lındar gcmeyi buglin bu ise tahsis datikadan az bir zama"lda. baş qab y -- . 
rtmek bnk!mu bnlundafunu ve ancak pmo yaptı ve çarçabuk suya gömüle. r- a % a n : ' 
1943 scnes :yazında esaslı bir surett; rc:k gözden lraybolda. Denizaltı haiz 1 1 
:ı:u::rr1andıkta::ı sonra Almanyaya kat J oı.:a...:::... .. ı· __, . 1 - d .ıc..- H R K , ·ı w• - l .....,..u sura ın t .... ıny e aşagı o"'" aran ocacan 
~atbeniıı iD'.didlcbı ecegı mu.ta eası.ı: hı::zla inerek denizin 44 metre derln- • 
a~ (~ iil'indeki dibine öyle bir lruv.etlo carı>-

s • f l,. d Ar tr ki telmeshılıı uzunca bir kıııım yam 
ura azım 1 - yırssı oldu. 
J'.ib'bıdzca ~el cephenin açılma- Çaqıışrna esnasında dcntnltı s1u·un 

na 100 Aım:rikan tümeninin İngilto. yümnde seyret:till lc;in, bôlmcler lro\a1 
~ cdm in~ hlı.zırl~n yiızde bnıthınsın diye bun!arı bir birine bir
;IJa -tımıamlıı:ru:nasına talik etmek bir leştir.en kapılar açıktı, ba aebepten 44 
~ Jıltmılal:daa hatalı ~ tehlikeli kl51dc'Jl mtırek'kep olan milrettebatm, 
~fr ::lılıo' sfn!!1C11 olur: üçfi :toiistcana olmak &zen. hc:osi bo-

• ~dlklcrin grmi inşa:ıtı b. ğu~ ' 
rıAaıct:clltak Jrt!Çlillder ve kısmen te- \'- .. 
~ al'l.ebildifine gorc 100 Amerikan D iz lt m, denizin dibinc!e ne 
rif9edn1n l ngütcreye nakli için lazım en a rn 

vazlyeUe oldaiu çarça.bak ta· 
•laıt cezullerl uz:un znman bulmak ka- yln edildi: Gemi, burada ı!!ı• derece 
biJ o!mı.7ru::t1dtt. H albuki Avrupada 

dcsindedtr ki metre bte;,e tamam 45 
bin kilocram demektir. Ba kadar ba.. 
smq_ olan bir suyun denizaltınm böl· 
mclcrlndcn ch$anya atılması için ba 
bölmelere daha fazlı basmçlı bava 
sevk etmelıc fcap eder. Bu ııureUe sa, 
bölmelcc-den tardedl!ip Cemi 7iikııel
mi:Je başlayınca bölmelerin içindclıci 
ban basınçı ahit lı:aldıft halde dt. 
fllrclald sa:vmı bunıcı ~tikçe azalır. 
işte bu basınç fulona dayanabilmo
lerf için, bölmelerin eski ayna.lan ya
ni aıçlıı.n ;Jerine konacak yeni ayna.. 
bırm çok kalın olma.lac lbrmdır. 

,azbetln bc.klemiyc tahammülü yok. saocaJs tarafı:ıa meyletmiş olarak 711.. 

ind izyorda. :Ve % metre kadar inamı do- , • 
:ur. Şark cçphcs e Sovyet müdafaa- nizin dıbmdckJ kumlu balçığa aömiil-
ınu tdılikcYe düşürecek bir wzlyet ~ - Hülüa bölmelerde lizrm ı:clcn 
ıasıl cılduğıı!'!l!lrdlrde miittefiklcrln '"1 muJ:infn ' buradan çıkarılmatn cidden tamirler yapddılct:ın llOma bun· 

ba!arm çatlama tdıllkesl baı gös
terdi. Bu •uintc göre aeminln arlı:ı 
kısnmıı da çacçabuk yulcan kaldırmak 
lbmı celi10rdıı. Bunan için bu ln
IUDdaki dubalara da bava doldarmL 
78 çalı11ldr. Fakat bu dubaların z.in. 
cirlerl, geminin evvelce :vukan kalk
ııtll olan öa tarafına doğru kaydılar 
ve geminin tekueıılne çarparak 'lı:op. 
tutar. S~eııt ka?.an dubalar da ııayun 
Y!!ziioe çıkblar. Bn 4 dubayı yeniden 
doldurarak ccıninlıı ön ktmunı tek!-ar 
bl\tJrmalt ve ilk vaziyetine getirmek 
lAzım geleli ve bu işe yeniden ba~ 
landL ' 

Zarar gören flotörler karaya çıka
rılarak tamir edildi, tiç gün uğraşıla. 
rak tekrar yerlerine konuldu. 

Temmuzun 5 inci günfi saat 12 yi 
17 dakika geçe, önce dcniza!tınm };a. 

patıhruş olan bölmelerine, sonra arka 
dabalarma basınçlı hava sevk edildi. 
Bunlar saat 14 ü 5 geçe :vaknn kalk
tJlar. Ondan sonra ön dubaralara ha.. 
va sevlı: edildi ve ııaat 15 te tekmil 
aemi dcııWa yüF.iinde rörülda. •• ikinci a:ısıblo'i ~ btı.siıiitün PY. bilyük bir ~ oldu. Çünkü İemlnia bu- laı:m Dfra 'ft petrol aanucı aibl 14 

cşcıc:ıell: ve bn İ$ için bugfinkiindcn hl, lunduğu yer. çok derindi. Bu sebepten bmeıdııiıı aulan botaltıldı, fakat bu 
~lı:naaa ilç;m1sft bna "fe kara Jcırrvet. çıkarma amcnycsi bir '°k ciiçliiJder sarctle elde edilım kaldırma Jawveti, 
lcrl kıil18'JQ'ıilk fcaP edc.cddtr. gösterdi. Filhaldka dcnlı.altınıo bulun- demzaliın suymı :yiizllne çıbrmı7a S - 51 der1Ja1 7"deie almarak US 

• Alnupada !kind a:ııhcnhı ·~ doğu 44 metre derinlik mutat ftSl· klfayet etmedi. Ve bu lmYYet:i, her bi.- dotn ~ ~~ lıle't')'ork'a 
nur f~ 1~~~n.~~~~ talarla teçhiz edı1m!ş daİgıçlann çalı. ri 80 er ton bldıraa lı:unetini hah 
tflten:7e g.-... ~<.UQ .........,"""' yo....,<ll Fma bir tali S - .11 i ~ne ptmtda 
in iltcıtede~ ~ imlan • şabilecckleri ~n hudut sayı!.maktadrr~ 10 ar metre uaıılatunda ve 4 metre bckliyotmDIL Kafileyi sc:Ykedm pilıo-
~ eo- önce s9lllJd r.50 tonlak lld "finc ile pıpmda 8 lll!lndir ne tamamlamak icap 

ıüllü mtih3fc '.lmvvdlerden baıb :iyi yakan ~ tecrfibe ettil« fakat etti. Be tdllndirl~ :lcerierine bumçlı tmı bir hatası 7tirinden S - 51 bir 
:alim sBı:m~ v-e en modem dl!lılarla ~lcr krıldı 'lft bu teıebbüsten bir baTa eeftetmlye iDaluıaıl tertibat ?e med ...,.., ıJa (Lonc İsJand Sou:ıd) 
·~ edilmiş bir ba;Ut iki ~il.1011 netice elde edilemedi. Sonra t!iSrt ge- m19"l!ll boealmu,.. )Wl7aeak Tail. et.; csbrken ~ raırife otarcha. 
lngftız a&kcrlnin btıl~ndaiu soy!cn- miden miirekkcp bir filo viiaıde ge- Jarla techls f'dildl. h 7kdürme f1o. akat dcntzin ba medden sonra TU· 

melctcdir. Bunlara. mılr•ha. 100.000 tJrlldl Bu gcmila:ıin Iki'Sinde kuvvetli törlerini beflamll kin çelik ha!etlar =:cı:ro~dii bir ~ •:-nmda tekrar 
ract. tahmin ~en Kanadalı "fe A. kurtarma (tahlls5yc) vasıta1an vardı. 1tullanıldı, bu halattan denJzaltmıı;ı . 

1 
~du. e evyork tcrsa. 

ınedkah askcdai ~e ilin dmck ıa. Gemiler kazanın -vulcua gclclili nokta.. t.ckııcsiııin altmdan geçirmek lçin, tek.: n~~7ıı~~ am ene1 d 
nm&r.. Buoa mukabil knvvctlcdnhı en .._ getısildi Gcni)erin ikisi de, ame- nenin (6müldtiğil kil tabakasından mini iihi kısmııa:u ~ ın, !c
niihlm kJSJmm ]aştan evvel bt"i ııetL Üye cmas~da kur~arma vasıtalari:Jie lıakDd t:ündler açmak liznn geleli. Bu /w m ı m n z a~ gor-

::ı::k :=:-iyle ~k ce?'1e~de tcçhi% cdilm~ olan ıemllere .dalaa.lara iş de. ~ok ~liikle baaanlabUdl. Bu.. ~:e~~k ~~!~ ;:lme~~:n b~;;ı;~ 
&-A...- t • ::d orv~:ı:r şuna· karıL siper ırazifcsini görüyordu. Bu DUll lÇlll çok yüksek basınçlı su ftt- dolar sarfı Jı:fi.f ' g ld. G m1 . 3 
~ ırp:mn 11 una ~a.. suretle ameliye, niıtbeten daha akiıı brtma ıınlü kuTianıldı. Yalnn: birin. . 1 e . 1• e . esasen 
~- ahfilerl. bütün garp cepbc;sıru bir ııu içinde ynpılr,yord ve bu 1a10. d tünelin knıtmaın 15 gün ıtirdü. Be. mılyon dolar kıymetinde idi. 
ntafaa. .. ctrndı: ~ ~le ~ ycr.e.rt1 de 1J biraz kolaylaşıyordu. reket ven~ bir sene :mühendisin bu!- "<: . no~tadan dflı:kate şayan olan 
ıabfnq yedi sekiz ~ ~ ~skcr bu. Da!gıc;lac denizin ..dibine indiler Ye duiu bir usul sayesinde gfiçlfikler ber- ba biiyük 11 yüz'baf_ı Edw. Ell~r.g ta.. 
mma.tD ve. böıPa ku.-.ıetlcnmn % :o su mzdırmıyan böbnclerin çatlamış taraf edildi ft iş aiiratle iledcdl. ~f~ ırayet ~~ edilmiıtlr. 
~fa!= :ı~-= c~~U:, olan kapılarım tamine, valflanru ka.- «> 11o11 afıdıi*ıdald çel11c flotör. e on ay r. 

0 
b'- mürt filı: ta -. pamıy,ıı. başladılar ve buna muvaffak ledll 7'S'lerine konması da çok cijç T E Ş E K K Ü R n:ıktadn: Hir:rpte u: e arrn.... ld ... ··ı t • 

ıadıi: h1r kaç yflz bin 1tal o ular. Bu o;uretle 4 wo me ecrıt e. oldtl. N.ihQoet ba 8 duba denin!tımn ;: askt:ı:mde Alman kuvvetlerin; dicdıldi. ~er bohn
1
enind yandlarnır tedı~ "°l_~~lt:ttirllai ?e gemi~ al· ~-~~mnm Ffkrethı tedavisi 

tA~-- ., __ ,., L- Ancak bütün ım .... sımlann çer en ııarıya 01' tmwu. c~ueı:ı ı:indrlerle ikttcr j,. fçhı J.SlaDDUla nakli sırasında teşyil-
l!avca ihwı;:u,,ı.u ~aruu. ru maıın blacaklan ttme lnrnetfne kiler ~. oe aeknd: :t<ıtuflı:Arbbm gösteren ve 
'° n-cıılerlu hiç olm1~;:'5~ dannacak bir hale getirilmeıi de li- Ba itlcll" Huirama ıı inci gtlnll Qç gQn 80m'a ölüsünli Ankara ıstas
lıı~ ağ~ meı;; ~çin bö nl b ' zrmdı. Yam dcnizaltt yukarı alına. bitmiaö- Artık berb. ertem gün de. 7<Jmmda karştlıuııak ve cenaze mera
le llııllinde lr' ilı7:m :m baskı ~l~m~ cağı zaman bölmelere s~lecelı: bli- nizafu7ı cU&nrcaklanm düşünerek ee- simiıyle bulumnak. gerek mektup ve 
~ ~ m;tbadiyle karaya çıka.. yük basınçlı bavaya bu bölmelerin ay- viniyor!arch. F~ 22 Haziranda .ant telgratla ve gerek tılzz;.t evhnb:e gel
ııulım 1aıvv t! karşı kalla nalarmm yani yan ıatıhlarmm daya. btr bı:tma çılct( DalcaWm_ denizin meıc mretl:yle mmtulmttz acmıtza iş
~ mB.U~, _ ~ere caktır.. Ba va~ nabilmelcrt için eski aynaların yerle- dibine yaptb testr De cerırt otunmra tlrak eden sayın arltad~anmıza. ak
~ mau:~ bı~ang{ bir veya dne her biri 350 3er kilo ağırlığında oldailı lıfl yatafm&m drfDı:Jendi .e raba Te doSt.larmma aonsuz ştikMın 

yete bo ~ Ç1b e 1 cak bet vtı aJ'D31ar koymak lizım geldi. Filha- banan neticesi olaralı: denizaltınm ısn ve mh:metler:fmizin arzına &azeteııılzin 
~.r bin~ bir~ Almıı:n78. lrika denizin 44 metre derinmiindc sa. bam 7fibeldi Ye du'bllarm ilk dördü deWetini ~ 
ruz • • ak mÜJll.. '11D, her santimetre kare 6JJerlne 78· ~ sathmda CÖrfindti. dalgalar bun.. Avukat Oenan Şevkf 
~~ : ~~~tler yerli pacağı basınç dört bnçak kilogram racL lan birbiri IUerine artı, ba arada da.. Çl~lccbö vo eff -
ıal1:tım .JıiiJrBk 3ardımlar ~ekler
lir. 

Alman .. Hazırlıklan 
a Dıwıhım A vnrpa aah1Ileı1 bo

runca JllPtlldarnn ilan ettikleri istih
ıamlarm baJıio bir harekete mani ola. 
nıyacalrm liç senelik harp içinde bi%. 
cat AJmrnbr isb:ıt ctmI,lttdir ve gös-
ıermişlcrdir ti hava hikhniyeti. tcknil., -

HİND DİYAAINDA 
~ Ka,..14_ 

1 Xefrika No. ~h ._ 
laiJli,.et. iyi ~anmı~ bir plin ve fc- MQaıfş hır na.la dafWdakl mfnl ve tia cı&w:ba bllıar- asta aile- aoMam: 
lıı~ldan ,Cöz;e almak sayeainde •· mini çocuk eD.eı:r.le baktJm. Btr • Jm1ıe oluyor. "'Mistres Vn den Basalt,, a tekrar 
ıtlarnryacak martla ve zaptcdı1emb'ecek r:resi o kadar ~ o kadar nıini mtnl _ mcm bir tnt!Mr nezrtrnı Yll1>- waPaluuma ınemnuıı musunuz 
nüstahkem mevki yoktllr. o kadar ~ " nadk ki... Ba eliıı mı:s1m' Y<*m dini bir ~ dl ~~ - JCNtl dedi. ~~ memmı-

• Baııııün ~ bava, deniz "'e b- sahibt her ba'lde cın 7apJda del!l. but bir IStmıp - · llllb( 
ra ~cı::i tıalamlarmdan hiJtimJ,. 1hti,ar aşıi'a: Hollicott: '* rlıC 
ret ~.ncı:indc bulanan müttefikler bir _ Onlara. dedhn· beyıltmd, u- _ Btçbtrlsl ttetn &dl. Zttppe1!k. Zafpar '6enkll tızerimde bir şehir 
ıenedcnberi böyle bir teşebbüs için yutmak: {~ blr şey ~ de- -n.~ Ona 
llnm obm h:ızrrldclan yapmışlanıa, ,;..-, mi? MeselA atyorı fı1An.. .D.ll\o l'EMAŞA baUram blralan~. bir opera, 
büyiik ölçüde paraııütçil kıtalar, bin.. ı;..u ~tu ki .. ....,,, bJr balet, daha dolrala lle8li w ra-

1 - :umnıı ,.o... .. U<:Uı. Bepd bamet:lmlzıe tablıb edilen 'ftl :Mtst- kısh bQ:rü1c tnkamcıll bir :tilm mu, lerce küçük ~ 11eri nakll vasıta atı, n<>-+ memnundu. ...ıw Alt""'-"-
.. ,_ d~ 1 ha rla b~.T"'• reı Van dm Basalt'nı bbıe takdim et- &"'I .. ,.._...,v•-,ıanör-= ve '6er vasıta an zı • Oradan a .... ld'.k. Fakat hlll aftde- bir .n-.. ._ 

nı:şlarsa iklııcl cepheyi derhal açabl. ""' 1 1 elleııılıı tiği köşkte lStıe ~ somurtkan Jafpar rmkll 4UllJUIJ'. Gnnesfn 
lccek va:ı::i1~ gelmişlerdir. rimden bu mi!li m n . ,matemli geçti: Desc1fmona bir dn evvel fino- ~le her bina bir pembe 78D.il0-

• Böy1e bfr teşebbüs, tamamiyle şekilleri sflimrtlyor. Hollicott a: larmdaD birini ~işi ~ dır; hem de &yıe blr ı>ernbe ki seyre
vaffak Inrısa dahi adanın müda - Fakat, dedim. Bu Johar Adeti diken diken oldallı halde bir 1(19e!"- denleri biç yao:muyor, Ç(lrik:Q ayni 

t:n ° .. !. _ • ne barbarca ıeyl Ya o zamana tıees- arbsmdım ot rengi mobataza ~. çilek rengi 
laasmr tcıhlik~ dıısurcmcz. Çunkü snf eder gıbi gfu:ımen şu ihtiyar_ Ne clnhı gfb.t atılmfa.. Ve ı>embeliktıea eaT rengi pembellte, 
adada dafma bir buçuk mil.Yon asker- bed>at ber'..fl bir daha ~- si- ondan -- -- +- _..,. _, -
le ıhava taanıızlarma karşı müdafaa •• Bizim '""'"'""""""- lAka,.tlılmls DAUau z-· '>ÇU ·- r-
lıertihatr ~ 1d.fi derecede av tayyaresi - O zamana~ eden~ O nfrlerinıe ~r. Xendf. bir fe7 !>elife d&ıOyor. 
taıa~ Esasctt Almanlar, böyle blr değil. batta k.adınlar da var. yiyemedilf ~D Holllcott'J ~ Bütt1n kabartma. 01ma. direk baş-
~bbfis8 önlemek için gı:ırpte]d bava - Adetleri çok olmıyacak. başma Jı;ak1:p<?r_ KöpeJhı bir HlnW Wı:lan, 80sle:~. beyaz ince çizgilerle 
~ büyük bir 1cmmnı by. - DüşftndülQnOzdcn fUla. Gue - mabude tmba1ı edlldilktl ~t. dört kilşe ıesımıer, hatlar yahut da-
~ telerl okumuyor musunuz? bbe hbmet edea ve tngllbx:ıfı:Fi pek ğımk beyaz çlçeltler var. SChlr bu 
.,. Qot qdkdarda petroı sarfettire- - Hayır. Se;r.lhat ettilfm ~ o- ıilzel. aııb7AD h'1.metıı:Derin &ılbıc1e haliyle berine kar nimıl bir glll 
~ ~e cmiı olçildc bir taar- kmnamak tırsattndan istifade edt,o- haykn'oor: demetine benziyor. 
---~ 'Wkı'ntısı çckmlye basltnn nım. - Bu tara lıerffJer btr ~ n- Belde tavus kusnna nezredilmfş. 
~n .,aıj petrol kaynaklarım - Aıft. l"'alCnt okumUf olsamz da- parlar! Jalpur'da bu kuş saltanat sOt{lyor ve 

.. ~rr~edeıı evvel b3şlamaktakl ha bu ~bln "Bengale,, nln "Dakka,; Holllcott, Desdemona'yt teeel1I için sokaklar bfirlindilkleıi lib:ı.sfyle onun 
""1taJt. da'..ao.i. önünde bulundurmak şehrinde 1Yİ aileden bir dul kadının yanında kaldt!ı cfbetle yalnız başnna ttnkll hıınl!anfsini t:ışıyorlnr. 
~ • ~eli .kendini T~ öğreııfrdi- ııehti #Zmi.:1e blk~ .Bollicott'ıı Devamı var) 

Gönül kocamI'1'0r -.usclim! 
Kadınlann çoğu, 5airin: 

Dinamit Kralı F. I. Düpon dö Nemur 
Nasıl Fru Fru imparatoru Oldu? 

Geçmif; güzelim Bahir .ı· hüsnGaJ 
Mısramı okumaktansa aantiiri E* 

hem Beyin: 

thti}'lı; olsam da gönlüm tlzedir 

NdıavendlnJ söylemeyi tercih edf 
yorlar. Kaderin ne garip cilveleri varı Yüz gunden sonra tekrar muhacir 

Dinamit kralı olarak dolan daz· o!da ve karısı ile çocuklarına mi;lki 
lak kafalı, gaga burunlu. gözlüklü, olmalı: üzere Amerika1a döndü. 

Öyle 78: mevsimin eı gtize1 :ıevlı:J 
olan pllj safasmı yalnız ınınıhl cı. 
damlı, süğlün vücutlu, ccyltn balt~b 
güzeller mi sürer? 

ters suratlı ihtiyar. Frınsuva Trene Aflesi gaybubetinde eli b~ durma. 
Düpon dö Nemur fru fru imparatoru m~tı. Biıyükleri olan Viktor, banka
olarak ölmüştür. cıbkta ifHi.s ettiken sonra kıımaşçdık-

lcat ettiği nylon say.-slnde milvon ta muvaffak olmuştu. Muktedır bir 
!arca kadın sun'i ipek çor.ıhı ve le; muhendis olan ort:ıncalan lre.ne A. 
çama:ırn giyiyor. Ha.lbnki ;irmi 11enc merlkamn ilk top barutu fabrıkaınnı 
eYVel Düponlann servetlerinin başh ı lrannu§tu. İkı kardeş de küçült Dela· 
ca memb:ıı "dinamit" ti . . Bugün !se ware hülı:ilmetinde Vilmington'a yer
bu madde aile gelirinin ant"ak yüzde leştiler. Bugün btı ~ehrin yüz bin DÜ
dördiin!i teşki~ ediyor. Böyle olm;ıkl:ı fosu karnilcn D~pon do Ncmpr'lar ıçlıı 
beraber Amerikada barut ve nltrogli. çah:şıyor ve $ehır de oıılarm malıdır. 

Güneşin altın :ışıldı oqayıflan 781 
nu gümüş viiartlan mı yaldızlamalıl 

Etrafta an:a meltemleri cstirmdi, 
hayranlık yakamoz!an ışıldatmak 1chı 
mutlaka hayatın baharında mı olmalıf 

Doksan yaşmda bir Jcadmcafız bil.o 
tün bu suallere kendi tclikkialnc gor.e 
bir cevap aydurmn~: ~ 

ııerin ::nonopolü geçm bliyük harpte Bir sermayedar nesü: - Ben daha llç otuzuna yeni ba .. 
miittefikler tarıı fından kultıınılan fo- 1 tmı. Tam hayattan klm alacak bir a&. 

fillk maddelerinin yüzdr kırk besini 5amuel Oüpon dö Nemar'lardan mandaJim. Zaten ''yaş dediğin deriye 
veren Düponlara aittir bCD%er; çektikçe mar.., Herkes pllj. 

Francis lr:ne ailenin ilimi idi. Ye. · 1 ge!:nler bAmkerika)•a "~lmylzıl az~, lara gitsin de ben bundan ni,.e m• 
dıp omat ... r. an erler, .... er, ı.., rum kabı......, '1nsanm yaşını at ,_. 

ni maddeler icat ediyor ve kardeşleri sek sanayıciler verdiiı halde bir telı: ı~ 
Piyer ve Lamon d1 ' ondan kendılerhc ziraatc;i yetist.irmcmıştir. Hepıri Ne. zarında sorarlar.,, Plijda değil. Simdi 
a:rami menfaat temin etmek ve dolıır mur'da nası?. yaşıyorlars.ı Vilmincton'. herkes ''yqı :vüz o~sun, başı bez oL 
kazanmak çaresini temin ediyordu Üç da da öylece kapalı b ir tarzda yqa- sun" diyorlar. Elbette beni de tak.. 
Düpon kardeş ve amca oğu'lan Frıın- mışlardır. 1795 te meba:ı olan DüPon'- dir edecek ..,.aır yaşmıs, baır ba$mıa 
cis de dahn olduğa luılde Amerilcııda !ardan bıri meclisin diğer DilPonlarma uygun" biri vardır. 

- . . n Demiş 'Ve yaşınm ancak tlçte birine zenginlikçe ikinci. yani Ford'dan &0n benzememek ıtın §ehrin adını a e a. yakı bir ·tle b" aaı ld 
ra •e Rok!cller'den evvel gelirler. Gc. dına ilive ct~ştir. .. ırn::: dcnizc:s:rc hms ~a da : 
lirlcri bir çolı: milyar franga çıkar. Picrre Dupon do Nemur'cın bzt . çı . 

Dü la h .... _ bl h' 1 ,._ b · • R ıt•" tifa etmCID2'~ Sil mllıkelcriyle yan,a 
pon rm er lt:Y= raz ıssc- l_t~cl _ i e ~ -..um .un:cısı oos~ !n kmak ister "bi kaldırın kcndinl 

leri vardır. KC'tldneri gibi, a.s!en Fran- uı;uocu oglunan ızdrvaeı ailece buyiik cı daldan d ~ 11 

sız olan W. Şıırl Dilran 'Ve Luvi Sev. bir dedikoduya sebebiyet vcrmfıtir.. san enızc ~-
role'dım telttar General Motonı'u satın Düpon'larla Roosevelt'lcr tıpkı, Mon. Hazc bltbm1inlbı son naimesi 1llı 
almışlardır. ve buna benr.Ct' daha blr egü'lerlc K~üple'ler &lbl birbirlerine bofulma hariıarcaindcn ibaret kalıyor. 
c;ok teşebbüslere maliktirler. düşmanlıklariyle tanınrnıılardır. Kimse jbtiyarhğı kendine yakışa. 

Filozof bir ikti3atçı: Bir takım içtimai micneselcr tq. ramıuı; mclbtrr b.ikbcdir. Bir 7~1 a. 
kil eden DüPon'!ar biraz ince eleyip dama eormuıılar: 

ıa müthfo servetin baş!angıcı Pa· 
nk dokuyanlardan olmakla ve servet. - Baıım triye an~ 

r~sli bir fil01:of ""e ilrt:ısatçı o
bm Pirre Sa."JJUel Düpon dô Nemar 
isminde bir adamın Amerikayı yer. 
le~esiyledir. 

terinin tam mikdannr bilmfyen ba - Nezleden 
mut.hiş zenginler fazla hasisllltleriyle Briin ni;Je bİiırinmüıi 
tanmmıılardır. Hatta son zamanda bir - Gezmeden? 
lraç yüz milyonu bildirmedikleri ;çin - Ayakların ni:Je titrfloıar1 

P ierre Samuel, Fransa büyüle fhtL 
Jilinin müfrit hareketlerinden iğre'le
rek v~ zaten de memlt'kettcn sürüL 
miyc mahk\im olduğu için 1795 tc ilk 
defa olarak Amcrlkaya gelmietir. Kcn.. 
d isi mcmlek!ctte h~U tanınmış bir 
sima idi. tnsan sayinin r.rı faydalı kıs
mı ziraat o!duğıına dair yeni bir na
ıı:ariyenin müessisi sıiatiyle Turııot ve 
V ergennes'e mesai ortağı olmuştu, Ve 
.bu ııon sıfatls Amerikanın ıstı1dll mu. 
abedcsinin imzasında ehemmiyetli bir 
rol OJD&m!J ,,e netice ft!bariyle 
Vaşington tarafından btlyü1c bir mu
habbetle knbul edilmişfu. Napoleon 
iktidara gelince nazariyelerini tatbik 
cttin:uck üurc Picrre Samucl Fran. 
saya döndü. 

hazine i!e aralarmda bir mesele b!le - Çizmeden. 

çıkmıştı. Dcmi1, bir türlü .. ihtiyarlıktan" dl. 
Şimdiki halde ailenin reisi olan ycmemit 

Lammont Düpon büyük hakem hımı- Bu bdmcağu: da ihtiyarlığı ke~di. 
nında_ 17.ahat vermly~ davet edildi ve ne ibik görmlyebilir. Faltaıt doksan 
bu munase~eUe fo~ograf~lardan olan yaşmda bir kaaın nine tek batma binip 
nefreti yenıden tecrube edılmf:ı olda. denize açılmak için bir sanda! kirala-

Düpon'un _bu .. tıtizliii kcndi1~ine "Fo.. mıya kalkarsa onun bu arsunna hfç 
toğrafıru gorduktcn eonra on bet bir sandalcı muvafakat etmemelidir 
Mn dol~r. ~rç .istemek '?~ mektup Çiinkil artık 0 bayat çemberinin tkİ 
yaz~n bırı~ın n~s~ tiz~dir. mlintelıaamm birleştiği nokta)'& ıeL 

Rıcacı: P.otOÇ"ıo:.mızı cordihn .•• O mit. yani yeniden çocak olmtq sayılır 
kadar iyi bir adamaınu ki..- eliyor- Bir çocafa sandal emniyet eclJir mi 1 
daBir usturaya benziyea keskin saratlı Ba • dokaa~lı: 1:dm Jıang1 anda]. 
Lamnwnt fevkallde hiddetlenerek fo. cıya: 'B.en ıoyle bı~ gezme ya,.._..m. 
toğrafı aratmış ve bunun altına hn. Son:a bi:nz ~ sennlcme~ _için açıkta 
di i&JJ1i konu!an başkasmş alt bir re- denu:e rıreccı-ıml Bunun ıçuı DC ücret 
ı;tm olduğunu gönnüıtüTf vcreyhn?. 

Dese nmbatabrmn: 

ıc•J:ı~a~ıwa 
BURUN NEDEN K~NAR? 

En ziyade çocuklann Ye gençlerin 
bmntmdan gelir. Yaramaz çocuklar ko. 
şarken düşerler yahat kav"a ederken 
banın üzerine yumruk yerler, burun. 
lan kanar .•• Fakat uslu ç<ıcukların da 
barnnlarının kanadığı çok görü!iir. 
BilhasEa, bülnğ ya&lanncla bulunan 
gençlerin bumu kanar .. Bereket •er-
sin ki gentlerde burun kanaması kız.. 
larda hcmoj.eni, erke8clerde hemofili 
h:ıstalığı bulunmazsa, pek de mühim 
netice vermez ..• 
Ya~!ılarda burun kanaması c!aba o. 

hemmiyctlidir: Kan damarlanndaki 
tansiyon artınca burun kanıyabilir. O 
vakit burun kal)llması, b iraz da ,hayır. 
b bir alamet sayılır. Kan damarında 
tansiyon artmtf olau insan bumu ka. 
na:vmca rahat eder, baı ağnsnıdrtn, 
yüzünün kıı:armıısından kurtulur. Bu
rnu kanamuı, bC'lki kendisini, haberi 
olmadan, beyoine kan hücum etmesin· 
den de kurtarmı&tır ••• Bununla be:-a.. 
her, burundan gelen lı:an pek çolı: o
hmca, vücudün içindeki kan azalır. 
O kadarı da arzu edilecek ıey değil
dir .Kalp hutalıklanqda kalp gcniş!iyc
rck kuvveti azaldıiı vılkit burun yine 
kanar •• O zaman, kalbi hasta olan i~ 
san biraz rahatlarsa da. burunun ka. 
naması kalbin yorulduğıına allmet ol-

doğundan pek de hop gltmcz:. Kalp 
basta!ığından ı:;üphesi olan insan bur
nu kanayınca kendisini mutlaka mua-
1ene ettirmelidir. 

Böbrek hastalığında da banin ;kana. 
ması pek önemli alamettir, llreıni ha
linin başlamış olduğu ihtimalini hatı
ra getirir. 

Ktıra ciğer hafl81ıklarmda, banrrıun 
kanadığı ı>ek cskideııberl 111eşbardur. 
Burundan kanın sağ taraftan gelmesi 
o llıtimali hatıra getirir. 
Sıtma hastalığında burunun lcana.. 

dığı çok görülür. Bazı!:ınnda sıtma 
nöbeti yerine, nöbet saatinde onun ye. 
rine burundan çokça kan gelir. Sıtma 
hastalıi"r tedavi edilince burunun Jra. 
naması da geçer._ Sıtmalı yerlerde in
sanın burnu kanayınca bu ihtimal da. 
lma hatıra g:ltt'elidir. 

Mikropla bastalıklann bir çofunda, 
Mesela kam bümma, kızıl ve kızamık 
bastalık!annda barmı kanar. Fakat, o 
vakit burun kanamasmm ehemmiyeti. 
asıl hastalığın yanında ildnci derecede 
kalrr. 
•Bunlardan baılı:a. bm'mı h:ıstalılı:Lın. 

nm pek çoğanda burundan kan cclir. 
Baran bastalıklanmn hangisindetı do. 
Jayı itan gelclifbıi anlamak, arıca1c :r.il
tebassıs hekimin işidir. 

istanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
CiNSi Mlktan Fiyatı Tenılıtat 

Beyaz ıcar.-- .ti 20,000 ktlo 150 Kr. ) 
SJlır eti 5000 " 125 " ) 3010 IJra 
Kum eti 2500 " 155 ,. ) 

Gureba tiastanesine lilzurn olati ~nda m~.an yazılı etler puı.._
ldda al!nacaktır. Pazarlığt 19/8/942 tarihine müsadi.f Ç:u-şamba gO:nQ saat 
11 de İştanbul Vakrllar BaşmQdürlQğ\l blnasınd.1 toplanan komfSY.onda 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün levazım kaleminde görülür. (8920) 

lstanbul ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden 
Mukaddema X:ftçftkpazar MuradJye sokak HaCJ liayretttıı znahallesf 

sabun ve ya! :fabrikası sahibi Ahmet Avni'ye: 
FabrikantUTI 921, 928 ve 929 ma 11 seneleri ihtiyad itin gfimr(1k ve

ııatr reslınlenlen mmıfen verilip seneleri zarfında işlenilen miktann ten
. üllnden !!Olll'8 ge..-f kalan 39276 kilo palmyağ, 117556 kflo ekle gayri salih 
yaf, 49920 'kilo a..'"aŞft tane !cin tahakkuk edecek veri ve resimlerin tah

. sili :lktısat VekftletJnden bildirIImlştlr. 
Bu muaf int!'nda ait resim ve vergilerin tutan bulunan 25533 lira ıo 

Jmnıpın 1723 sa.yılı kanunun bitkmlylc 30 giln zarftnd-:ı v~emlse 73tt
rıhn'8!. aksi halde tah~ emval kanunu hükftmlerlne göre hakkınızda 
takibat yaptlacağı tebllf. yerine kaim olmak Oıere Otln oluntn'. (8824) 

1 LA N 
Orilu ~.:ı'6akıo ve h~cler okuluna leyli ve meccan1 taleoe alı

nacaktn-. isteklileı-1..n en gcc 30.8.942 gQnilne kadar Aı:Jr;arada Cebeci Or
du Hastabaktcı Okul mOdilrlO:Une, okul kayıt kabul prtlarmı havi ve
sikalarla birlikte mfirııcantlan. 

Kayıt ve kabul ş:ırilan Ankara Lv. Amirli~ ve hıtanb\IJ ~ Amir-
liği satm alma kom.fsyonlaı1nda görillür, (51'<;. • ~) 

- Git işine Hamhmef Aklından 
zorun mu -varl Scnln ıimdi ocak baıll). 
da oturup toron!arrna: "KUim kızma 
s?1le, kızının lo%l ağlıyor,, diyeceğin 
zaman ••• 
S~yle ona hakild vazifesini ihtar 

etmesi l!zımdı. Bu itıöaria ben büyiik 
ımncnln dımiı: banyosunda biraz aca. 
iplik 1rörü7orum. Doksaa yaf1J1da bir 
kadımn kendini yosmalıia kurban ver. 
mele istemesi bir bunalı:iık allmetidir. 
Fakat onun bu arzusunu kolaylaştırao
larr mesaliyetien kurtarabilmek ancak 
onların da a!ınlarma birer "deli" dam. 
gası wrmakla mümkıiin olabilir. 

İRTİHAL 
Kandra kaymabmt Bay Fehmi ö

zakm uzun zamendanberi müptelA 
olduğu hastalıktan kurtulam1711rak 
11 Ağustos 942 Sah günü vefat et
~tir. Ceno.zcsı Kandrndan Şile 'Yo
lu ile Üsküdar'a nakledilerek 12 A
ğustos Çarşamba günQ Karacanhmet
te aile kabristanına detnedilmf:ıtlr. 
Merhum çalı§kan; muhitine '.kendisini 
sevdinniş bir idare Aıniı;iY.di Allah· 
tan rahmet dilcri7. 

v E F A T 
Maruf toccarlardan mQtevefta Mr

glrdıç Bardiz'in refikası ŞUf&D Bar
dlz vefat etmiştir. 

Cenaze merasimi ibugtln 18/B/942 
Salı gllnQ saat 14,30 de: Beyoğlunda 
Balık Pazarında Uc Horan kllisesinde 
icra elllecektir. 

&AŞl'l BIZA '.ttYATROSU 
HALIDI! PiŞKiN BERABER 

flarbbede. Be1vtl bahcesinde 211tO ,_ 
:VUMURCAK 

Vodvil - 3 - pen:le 

~------Sınai müeBBeaelerle ban-
ka, l>anker ve Bigorla 

firkellerine, ühaLU 
tacfrlerine: 

MUAMELE VERGiSi 
YE TATBIKATI iLE 
ŞERH VE IZAHLARI 

ÇIKMISTIR. 

Yı::znn: .. 
NiHAT A.LI QçONcO 

500 sahife, J.1 :r:tlmune, fiyatt 6 
Liradır. İ!'tanhulda Cihan, Uni
vendte, İnkıltp Kltat>evlerlndt' 
diğer kltepçıfarda. Ankarııdn A 
ba Kitab,.vlndP. satılmaktııdrr 

Cocıılı: Eslrceme Kurumır ı> 
dan: 29 Aftısto~ cumartesi 
tarafrndaıı 2.S fakir c;onılı: ' 
tir, Arzu edenlerin mnracaatlarr. 
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Baltçekapı Tramvay .. 
f lünet Abla Gi~esi HAS•M DEro·su Merkezi Caddesi 

- .... tl :)f 

Yamna 
.. Makletti. 

-uu 

Memur Alınacak ,._--' 

r .irkiye it Bankası~ Ş. lstanbul Şubesinden 
Rank ~mmla çn1ıı:tırılmak üzerı> 24 Ağustos 1!)42 I'&Ul.rteıri aUnfı :p:a

pkl'l'k mU~ubn'cı inıtiham ile on memur .altnac:ıktır. 
TaUpf':)l'ın ocr1tiıti öl!ren~k ve knvdl'ltrnmırlt 1\7.e!'e' en Jlf"C ~11 ~ 

JIB2 akşa:ıunn h~dar l:'cnk-amide İş f3ıa(llı;:.;tst ~uQı Şetli~ mOr•~ 
cmt etrnl!ter1 Ufın olunur, 

lARAR HÜLASASIDIR 
. ~- 4211274 - Milli Konmma Kammuna muha'dettoı:ı İ8tanbUt Asıla 
"8Jbada 7 ~ımınıda ~eılU;; ticattt";rle meuııl Fettah ~lu İmm.ft bak
.kmda İstanbuı Asliye 2 lmıi e~a mahk~esinde t:ere,ıtl'I eden mahke
mesi nctL::eslnde ~ımw fiili sabit aldıı,ğuod;ı-:ı lfült Konmma K.anu
l:8Jllll 32 - 59 uri<..u maddeleri mucibince on lira ağır para cıRa.~ öd~ 
meslne ve on gün·nıtıddetle de dükk.Anintn kapa~ılmıısln:ı ve bructım ka-
1l'!lı!:ştiğind ... ·fkrctı suçluya ait olmak üzere karar hCIJA~Jnın Tan ,E?a7.ete-
dılm neşredilme1file 18.3.942 tarihinde karar ver!Jdl. (8853) 

t .. 

. KARAR HUL.ASASIDIR 

• ~t• r• --.,....- - ... 

SA. YIM . HALKIMIZA' 
. Kimür alım ve satımında rasladığınuı zor.hudan haber veriniz: 

~· 
Tôzlu~~· lslak Ve Eksik Kömür Almayınız 
Kömür fiatı muayy~ndir, fazla para vermeyiniz 

~~",_ adres ve müspet vakıah şikayetleriniz derhal takip edilir. Bu hare 
ketiniz kendi menfaatiniz icabı olduğu kadar, vatan borcudur 

Müracaat yeri: (Ankara ve l stanbulda) . :- . -
TÜRKiYE KÖMÜR SATIŞ ve TEVZi MÜESSESESi 

·' t:=. 942/1364 - :MilU Korunma Kano.ruına mı:lhaletetteo İstanbul Mah- ' ~--•••••••-
8lii;aşada 8'7 ..numarada manifaturacılık tiearetiylP. meşJtU\ Mehmet o!lu Şit;:e ve Cam Kırıkları 
Mehmet Alt h<ıkkında !struıbul Asliye 2 inci <"<!z.'l mah"em~inde cere- '"'i' 

ymı. edP.l\ ma~kC'lT\esl ncficesinde suçlunun !hü ~abit ol•t•.hırxı;ın Mllll 
KDcınma Kıım.ınunun 32 - 59 uncu maddeleri mu.-ı'lince yınnl beş lıra 
ptra ~ezası i5ıicmcsitıe ve yedi gün milddetle t~ c!ılfclt~rn k~ptıt1lma
Sllıııe. ve hükfim katite .• tığmde ikreti ~lu:ra 3.i~ olmoılt f'o-f:r-e karar bO
lilıramnın l'an gaze~esirıde neşredilmesine 20.12.9 U tar.hinde karar v-eril-
~ ~ = "" ,,.... ($1851) 

KARAR MÜLASASIDIR 
..-w;1h\!krır 4'2/22~ - Milli Korunma Kanumma mı.:haiefetteı: Arnavut
}. 5yündc Kft;illt k,y:ızm~ M. sinde Palacı st1bk 2!f ·s No. da e>turur ek
mek kııme.:ıı S?ltm::ıktan ı;uıclıı Hiristo oıttıı Tansı hokj(1nda htanbul i
khıd MilU K0,..Jnma mahkemesinde cereyan ~en ı:"nhkf'mes" n~ce..c;lnde 
suçlunun fiili sa'-ıi't oıöuğtmdan Miln K~nımmı Kaımrnınun 21 - 55 - 63 
maddeleri mucibince y1rmi beş lira para cez~ Mf'.'l!lf'r.irıe. hflkum katl
leşt.iğınde fü;rnti suçluya ai.t olmak üzere karar h~uuo Tan gazet.e-
ı;.ınd~ neşrcdilınes ne 14/5~942 taril:ıinde karar veri'ıli. (8884) 

KARAR HOLASASIDIR 
_. ...ro\ik!lr 42/21!' - :ı.nm Kanıtıma Kanununa n~ı:h;ılefetten Küçükpa
zarda. Ha~L 'ita:i~:ı scıi<r.'k 102 nummada :mallflvltk tır,ıretıyle meşgul Mus
tafa o~lu Hehr::et hakkında İstanbııl 2 inci MilU Korunnı:ı mahkemestn
de <:ereysn eden rrnhkC'mesi neti~de suçlunun fii4i !!r.bit olduğundan, 
Mılli Korunma Kanununun 21 - 55 - 63 üncü maddPl"ri rr.ı:cibinee yirmi 
beş lır~ paro cc~ns· ödemesine ve hüküm katileştiğinı:le l\<Teti suçluya alt 
olmak tiZi.'!r~ k<.r<ır hiilasasmın Tan gazetesinde neşredilmt>Sine 18.5.942 
tarihinde l::ı~at verikii. .;·,d~- "" ·-L · (8883) 

KARAR HÜL.ASASIDIR' 
...,: 42/14Gô - Mitli Korunma Kanwıuna muhalefetten İstanbul Ka

;w-öydc 17/2 N". da Aır.erikan kundura pazm1 sahibi Yor.ıı:i oğlu Niko 
hakkında İstfl..nbul AsliyE• 2 inci ceza mahkemesind~ Ce're,.11n edE'l'l mah
kemesi neticesı~ suçh:rmın fiili sabit olduğundan M1"1 Konınma Ka.nu
nmıun 31 - 2 madde!eri beş lira para ~.as1 ödell\esfne -.e yeodi gün 
hıüddctıe d,ıkkft.n•nfn kapnttlmasma ve hük!lm kAtılE'$tlt!;inde ücreti suc
luya ait olmak üzere karar hülllsasmııı Tan g;ız:tesinı:!c n~~ilmesine 
IU2/94.2 tari'!lip:'ce karar veriUti. (8855) 

KARAR HOLASASIDIR . " . 
...,,-.'!C· -12/l!tl&-_:..Millt X<mmrna Kammuna mrlh.ıılefet~ ~sta Se-
Ju'l Asım caddes!nfle C8 numarada tıak:allık tlcZl"ellyte ..-ıeş~ A.,..:ı.::ta<ı ol?
ı~zari f\.rslınuıditı hakkında fstanb:ıl Asliye iıdnti <'ela ~nae 
cereyan t.-den mahkemesi neticesinde sı:ıçlunun fiili sabit &lduğıından Mil
lt Korunmıı Ka."lununun 31 - 59 ve T. C. K. 55 maddeleri mucibince 
beş lira para cezası crn-roesine ~ ycdI gün mMıJet\ .. d!lkkimntn kapa
tılmasına ve büküm 'katlleştiğinde \ıcreti ıruçlı.ı.)'ft ait olmfık fuere karar 
hülfısasınln T!lJl gazetesinde neşredilmesine 3/"3: 942 tı:ırıhlnd'e karar ve-

• (8862) rıldi. .. 

Pl!rllkende ?e '°JJt:atı ıı.lınJl', 
Miiraeııat yen: Gal&t.a ltesne
r&ltı caddesi furıirli oğlu Han 
alttndıı. Ne. 9 AU Rıza CrebzeII. ' , 

·------, 
'lksürük ve .. onşitl 

K~~ ~hal~~.~er 
ecz:anede kutUBU 36 lrunıştur. ,_ , 

iHTiRA ILANI 
"'Demir inşaatJndP tslahat,, hak

kında al:nm~ GlaJı 25.1.1937 gün ve 
22.25 sayılı il:ı.tir.a benıt bu defa mev
kii fiile konmak OEeTe ahere d~vrü
terağ Ve.7~ icar edil~deon talip o
lanlarm Galata'da tktwıat hanında, 

Robert l'errl'ye mlracaatlan ittln o
luınır. 

,.. Dr. ABA HUN t _, 

t Vaz•fe3tndeıı dorımıist?r. Kum 1 
ap1daltı fılUil;feneh<.nesınde her 
gün hasta kab:..ıl ve tcdavı eder. 

ı L A N 
Tmıh: İ$ :pek !sbraam nı:mas1yl<' 

saUŞJiirııııu mal)"f'ye en ıın11 V'lll'mio 
olduğum ~~y11nname ile tevsık edile
rek 1.92 lira fatura borcumdan başkıı 
vasıtah ve:r.ı biı:uıt kım.se namma fa
tın-a Te satııs yapılmnmışt.tr. Aksi id
dialarf olanlar111 orı &Un ı:arlmda res
men millr.ıcaatları. ~k:.1 haldP hiçbir 

...-.. ... __, _______ __._-=-_...._ _ _ __ • __ _,__,.---------.- mesuliyet kabul etmi;receğim ilAn o-

/KARAR H O L A S A S 1 D 1 R ..,_ lunur. Sögüt: Fabrikatör HulCııl ipek 
~-

<: 42fwn, - ı.unı Korunma Kanununa muhalefett~n Balıkpazarr 
~cuİar ~de5l. 29 numarada :ırahirccilik Licarctiytc meşgul Mehmet otlu 
MiJcahatt'in haktmda İstanbul Asliye ikinci \ceu mabkc-mesinle cereyan 
(den .mahkemesi neticesinde suçlunun füli sabit olıiu~ndan Millt ;ı<-o
runrna Kanununun S9 - 59 cu maddeleri mucibince yüz lira para. ce1.ast 
ödemesine ve on glın milddeUe hapsine ve yirmi glin mrtddetle de dük
kanının kapaWmasTna ve hüküm katlleştiğinde ilcttti suçluya art olmak 
Ozerc karar hüH'ısasıntn Tan gazetesinde ncşrejilm~ıne 31/1/942 tarihin-
uar.ır ı:vcrUdi.• (8868) 

KARAR HOLASASIDIR" 
..«(ô4itı412 - Millt ~ Kamnnma muhalefetten i'-.atih Fevzi 
ıM$a ~addesinde 81/l ııumarada kasapltlt ticaretiyle mesgul Tın·m. oğlu 
ibsan Gümust<ış hakklııda İstanbul Asliye ı inci ceza mahkemesiııde 
cereyan e<lcn mahkemesi neticesinde.suçlunun mu sabit olduğundan Mil
.D Koruma Kanununun 31 - 59 wıcu maddelerı mı:.c:ibinoe ~ Ura para 
oe7.aS! ödemesine ve yedi gün müddetle dükkAnınm kapatılmasına ve hü
tüın katneştigh'>de ücreti suçluya ait olmak Ü7..ere karar hül!ıs.ıımnın Tan 
p:zetesinde ııe~redilmesine 6,3.942 tal'ihinde karar verildi. (8863) ~, ..... ______________________________________________ ___ 

KARAR HOLASASIDIR 
« !htiküı· 4U127 - Mill! Korıımna 'Kamıınma ımabalefetteo Baı.pa.za
rında Yeşil Bursa pazarında 50 numarada bakkaU1k ticaretiyle meşgul 
Jlk oğlu Nesım hakktnda İstanbul Birinci Milli Korunma mahkemesinde 
cereyan eden mahkemesi netice3inde suçlum.m 11ili sabit olduğundan Mil
:n Korunma Kanununun 31 - 59 ve T. C. K.. !\6 et mndcleleri mucibince 
dört lira 10 kunış para cezası ödemesine ve ;recti gth:ı müddet~ de dük
linmın kapatılmasına V<' hüküm katil~ğinde acretı sucluya art olmak 
07.erc karar hfılnsasnım Tan gaıetesinde neşredilmesine 1315/5142 tarihin-
de karar verildi. • .-; 1~ _...,~ •• (8875) 

KARAR HOLASASIDIR . . 
~ ıbtild!r 42/61 - 62 - Millt Konınma Kanıımıı:u muhalefetten Şe.bre
ttthıindc Seyit Ömer mahallesi Çukur bostan sakalt 2/2 No. da İ=ail ve 
Aksaray Miltct cadesinde 318 numarada manaV'lik ticaretiyle ~gut h
mail oğlu Nııri hakhrirıda İstanbul Asliye ildnci cttıı mahk~de ee
J"eYC!n eden mahkemesi neticesinde suçlunun fiili gbtt oJdutuodan Millt 
Koroma K.t.tc.nunun 31 __, 59 eu maddeleri m\l<'lbir.f"e be.,cer Ura :p:ıra 
ccı.ası odt!lne~crlne- ve .1edı ıri'ın müdetle de tican:ttrn menlr.rine ve hü
kfim katnCJUğinde ücreti suçluya aıt olmak üzere karnr hül&ısasnın Tan 
gazetesinde neşredilmesine 20.4.94:! tarihinde karu verildi. (8877) 

, KARAR HOLASASIDIR. 
_.... .-• 42/1456 - Millt Korunma Kanununa m:.ıt-ıalefetten İstanbul S1r· 
kecide Cenyo lok:ınta ve birahanesi sahibi Abdütınecit oğlu Rahmi Al
kan hakkında İst:ınbıı As. 2 inci ceza mahkemesinde cereyan eden mah 
kemesi 'Ile•kesinde suçlunun fiili sabit olduğundan Milli Korunma Ka
nununun 31 - 5!:1 cu maddeleri mucibince bes Hı a para cezıısı ödemesi
ne ve yeji giın m!iddetle dükkfınmın kapatılm.-ı stna vr hiiküm katlleş
tigınde iıı:rct1 sıı,..bya ait olmak üzere karar hiffı.;ııslnın Tan g::ın•tesindc 
~e11r<'dilm•3 ne 16/ :l/!1·12 tarihinde karar verildi. (8847) 

KARAR HULASASIDIR 
Karar No. 38/140 - Narhtan fazlaya pirinç satmak suretiyle Mmı 

Korunma Kanun·ına muhalefetten 'suçlu Sultanahmet Akbıyık mahallesi 
Camıışerif St'k::iğl No. 7 de Osman oğlu Kadri Kaç:ıroğlu h;;kkmda Üs
kuciar :Milli Konı11ma Mahkemes inin 617/1942 gün ve 33/140 sayıl! ka -
nr vle on l!ra a •ır p~;. cezasiyle ı:nahkümiyetlıı~ ve gazete ile neşrine 
'ftillaı:led.iliili,ti.t 

Oğlumu Arıyorum 
4 Ağustos sut 19.30 da Haydarpa

şadan Bilecığe hareket edep katarla 
bir gardö<ten tara rından C{itürüldüğü 
al'llaşılan ~lum 1" ~tnda Cavit E
mirlerin hayat ıncmatmdan ha~r a
lamadım Kendisim ~]enlerin insa -
niyet namma ~alZıdaf.T·~ese bildiT
mesini rica ederi':'!l. Kumkapı Hisar· 
çefJl'le eokak 14 lıılo. Cetn•I Emirler. 

· OakOdar Aellye lkt.ncl Hukuk Hl· 
klmll61eden: 94213;$2 ..... Üııkudarda 
:Ahçtbttşt mahall.esi Mektep sokai;ı 44 
No. da sakin Hacer KL~al'ın kocası 
Mehmet KJ5111'1n aleyhine aı;ttğl bo
şanma davası rıt!'f.iceshıde M. aleyh 
gtyabmda tllnlllartn 12/lj/942 ta
rihinde btr ~ne müddet.ı.e ayrılıkla
rına karar veril.D.1iş ve M. aleyhin i
kametgahı meç!rul oiduğundıtn ilam 
sureti teb~ğ malunnına kaim olmak 
ü:ıoıere mahfre'me divıınhanesiııe t1llik: 
eıDimis olduıtundar. M. aleyh Mehmet 
Kıııal'm mal~u olmak üzere keyfi
yet ili.n olunur. 

Fatih 3, eıJ Sulh Hukuk HAkimll· 
ğl"den: 94.2/8'> - MayL'>, Ha:ıiran 942 
tarlhirıde Yediltule Bahldt Rum has
tanesinde ölen ve terekelertne mah -
irıememiııoe vaziyet olwuın Osman, 
HarolaoboCi, İtııtepan, Jiraklidis, Nihat, 
Torna, Dimitri, Yorgi. Mustafanm 
metru.ktt.bm sotılarak paralan Emlak 
~ Eytam bsnkıısına y51hrıl~ttr. A
:htcttlclılan bir ay, varisleri üç ay r..ar
!mda resm1 vesikıılarıyle mahkeme
miT-e mdrııcaatıan, aksi takdirde te -
rekenin hazme)'e devrolunacağı jl;\n 
olwıur. 

Emıılyet S.nchllı MüdürtUl1B11den: 
B~ Çelebi toke!t No. '1 Gııt İs
mail oğlu B~ litl]'Jİt fane:r 1 VlN42 
tarihinde snndığDTıza bırakttgı para 
iç.in verilen 61433 numaralı bonosunu 
kaybettiğini söylem~tir. Yenisi veri
l~inden eskisinin hükmü olmadı -
ğı ilan olunur. 

Beyoğlu dbrdUnr.B Sulh Hukuk Hl· 
kimliğinden: 42/684 - Sırpuhl tara
fından Leon Nub:ıra vasi tayini için 
açtlan davan1n muhakemesi netice -
sinde: Taksimde Valide çeşmesi so -
lcağt 47 No. da mukım Leon Nuba
nn alı:ll mal-0.liyet:ne binaen kendi -
sine ayni ac':ı-cst.P. ını.ıkim annesi Sir
ptthinin vasi tayin edilmi~ olduh i-

, .lıiıı olımuı; · 

l - 18.7.!l-4.2 tarihtnt!e prtftamesi muribine'! kapalı z.Ari'la ihale e<ll 
lEDİ&'lm döı-t adıl* motörlQ. _güyeneIJ ~elrti.mıe ba kın-re pazarlık usuliy
le *sllt~e •o""'~· 

2 - Pau• Mı: ıfl.iUl+t Oımnt tdh:ın nlrl 9;JO &l tstatıb:Oıb ltabota~;a 
Levu(m sıd:>e:ıltıdııtl'lt" ırıulı:e:a aıı.nı ltomisyoıntntla >&J>!laeM1ıır. 

3 - \JahJıııı mMhı• "P ~n.ıa eekt.i.nlte ~ft k:abui edi-UI', 
6 - ~ p.rin&meıri ~) ka.nı~ ve ~kfüme şartnamesi 040) 

ltttrnş mnkablflnde ~özil geçen şubeden ve İzmir, Ankara Başmüdürlilkle-
rfnden a.ITtuıbl Ur. 

5 - İstıekIDerlıı pgıttrltlc için tayin ~ rQtı -..e 1':8stte teklif ede
eSierl ~ het-inden "k 7,5 güven~e paraslyle btrlik:te mt!'r.\c(ır ko-
ml:syomı manıoa.ath?ı iJ&n olunur. {8671) 

, · · PEK YAKIN DA · · · . 

· ~:ıMODERN KIZLAR . 
· ' Yazan: MAHMUD YESARi · 

ı- ANTALYA UMUMi NAKLiYAT-
1 TÜRK ANONİM ŞiRKETİNDEN : 

... 

Alakadarların Nazarı Dikkatine: 
İstanbul Dördiinl'ü Noterliğinden musadda.!~ 9 '7 /942 tarih ve 6163 

No. lu vel:aktn;ıme ile Şirketimizin gümrük :o:er.,;ııi işl('rinrle istih
dam edilmekte bulunan Turhan Dchmengil ile Rav:-i Okkcy'in görü-
len lüzum üzerine V<izifelerine nihayet verılere1- Şırketımi:ıle mümı
s~beteri k"c'.;:iJmiş ve Şirketimiz namtna hiçbir n'tıamf'lt> ita5ma ~tfnl vr 
salahiyetleri. kalmanııli bulunduğu .ıliıkalar.a:·c:ı bilinmek i.ızere ilan 11 
olunur. · -r?Uf4'WllR•r . 

.... -_ _: ·~l~h~ _ -L~v~ıırı . 'Amirli~,,. ... --.:. 
_ Satın~lma Komisyonu İlanlari · · 

. . . 

59,008 kilo 'Yeşil bııirbuılia ı.mı;eame ıetı:ltf idi:en flyat VettllıatcP. 
pa:han J~~eıı panrhkht el:sıtmest 19/a/~ ~mnba gtln!l saat 
14.30 da 'l!-JpheMde İst.. Vr. ln\trltti satlıı alm.ıı ttcıırrıis~uııda yapıla
caktır. Tabmm ~it n.405 lira, ilk teminatı UOO lira . 35 lrunıstur. 
ral.tpleriıa belli vaJrMe komls7o~a ııetmeter( {r.l9 - 8713') -10 to.'\ 7Py1lnya,i?ı altnacflktır. Paıarhkla eksiltmesi l 9 ·'8/ 942 Çnrşam-
b:ı ı;ıünü soıat 15 de Tophanede iN. Amirli.;;i s'.ltm alma komisyonunda 
yaptlacaktr:-. Sntnamesi komisyonda ıtörülür. T:ıliplerir• belli vakitte ko· 
msiyona l!ı>lmclf'ri. 3 tondan aşağı olmamak üzer~ ayrt ı>vrı talıplcrden 

de oıllnabillr. (133 - 8808) 

'· ~ 
Bin 1-ilo ç':!kM'lndEı bir rıclet ~ .. kül tamir c.Hirilecf'k' ir. Pazarlrkhı ek-

siltmesi 21/R/ !112 Cunrn ııünü saat 15.30 da TopiH"le1P- Lv. l1111~1ıttı ~ .. tın 
alma komi:::yo'ltın<'la yilpnacaktır. Ke.ıt t «IP!i 80 lirıı k:ıtl tc:ııin~iır ı ! lı· 
radır. Baskül SıılT paz:-ırmda mamul ambaunda g'lr:lıı.ır . Taliplerin bt>lli 
vaki~c koıırıisyoo~ geımeleri., . \_ ( 13il - 8900) 

ı -

2 adet ba~J::rn· fa~ir ettrrilecektir. :ı;ı.,zarh~la "1..siJ'nıf:!>i 21/ R/ 042 Cu
tna gi;nü saat 15.30 da Tophanede Lv. Amirliği ı:-;ıtın alma k<>mi!':yonunda 
,.aptl.acaktır. ~eısf! bedeli 100 ltradrr. Taliplerin 13 lira kntt temfnatlnriy
le belli vakitte komisyona gelmeleri. Basküller SirtıöeciCe Lv. Amirliği 
ambarında göt\i.lür.., (13« - 8901) -
·_. . . ff28.~I) k~.o ·Muıı nald~erekttr. Pa:ı:arlıkla • Pkl'iltmesi 21/ 8/ 942 
Q:ıma ~ saat !.5 de 'l'optm:rıede IN. Amirl~ sabrı. ıılJ'(la kornisyonund;ı 
ya.pıalcaktır. Sartı:ıaml"SI 'koi'nlıı:10ndrı ~riilür. İstel:'tilerin <.;, 15 t"minat· 
lariyle belli vakitte koorlsycııı:ıa gelmeleri. • 0-37 - 8902) -

'"'" 15: 30. X 2A X 3 : 5 e1:fadı~i:la 3114 metre mı1dıbı 11t11bali1hk t.ıhta :ılJ-
naeaktır. Pa14rlıkla ehiltmcsi ~/8/94.2 Poızaı-tes.i gün-iı ~na! 15 de Top
hanede İst. L•. Amfrliği satın alına ltomjgyonunda :vapılacakhr. Tahmin 
bedeli 47.6tt: li1:2. itk teminatı 35tl8 lira 10 kuruştur. Şartn•mesi komis
yonda görülilr. Taliplerin 'belli vakitte Jtomis;rona gelme~. (134-8119!1) 

,ı••••••• Ktz "e Erkek KtSımlan ------..... 

8 O G. AZ 1 Ç 1 L I S E LE R I ~ 
ı ANA SINIFI - 1LK - ORTA - LİSE 
Yatılı. ye ,.atımz talebe k.ayd ına .-e eski taıebenıo kayamm 

yenilen ruesi ne başlonın.ışttr. 
ARNA VUTKÖY ÇİFTE SARAYLAR - Te?e•~ ı6"210 

.. ---~ 
NAFIA VEKALETiNDEN 

F.ksiltmf'ye konulan is:· . 
1 - Su işlP.Ti a11Tnc1 w~ nındi!rlül!:i höll{esi kll'<l"' Seyh~n ~ol sahil 

sulama ~ deş~rrj $f>bekesiyle alı\a! lınalab ~ ~lr.tme binalan J~aatı ve 
lcı.sma ait lıarita Weri. 

Tahmin cdilfm keşi: bedeli 11yat vahldı esası W:eriNJen (8 000 ()()() 
lira) {00) kuruştur. 

2 - EJG;i!tme 21/9/ 942 tarihine rıı.stlıyan Pa:z.artetıi gftnü !ili.at (15) 
de Ankarada Su fqleri Reisliif binası içinde toolıman su eksiltme komis
yonu odaınnd'l ka~lı z:ırt uıruliyle Yaptlacakttr. 

3 - İsteldilPr e-ksiltme $8.rtnamesi. muka•Jel~ pro}eA. bayındırlık i~· 
lf'Ti gı>nel ~rt:ıamesl, umum1 ve su isl~ri fPnnr sart:ıame!':iyle htı!':'lls1 v~ 
fenni şartnıımeleri ve projeleri (50) ıra (00) T.1.tn, karşılığında Su fslerı 
Reisliğind~n ı>lab;lirler. · .. • · 

4 - Eksll'İ:m<'YC' girebilmek için isteklilen1' (~ 730~ tim fOO) ku
ru~luk muvakkat temlnııt vermeıd ve eksilttrıentn Yt!pılacağı giinden en az 
üç gün evvel blr dilekçe ile Nafia VekAletlne müracaat ederek bu işe 
mahsus olmak Ozet"e vesika ahnalar1 ve bu vesikayı gÖ3tel'TTleltti şarttrr. 

Bu müddet içinde vesika ist.eğinde bulunm.ıyanl.a.r . eksiltmeye gire-
m~u ~ ~ 

5 :.._ İsteklilerin teklif ?nektuplarım ikinci 1'1".a~de yazılı saatten bi: 
saat öncesine kad::ır Su !şltti Reisliğine makbuz karşrhğtndc. vermelerı 
'liı7.1mdtr Pos;t;ıtf:a nl:an «~ilr..ı•l•,. lr:ııl•ul .. m- tı:~ı;;ı \ fN71l2\ 

1 •• 

GAZMASKE 
Fabrikası Müdürlüğünden 

Tahminen 2.5 Ton Miktannda Bezli ve Kumaşh 

KAUÇUK KIRPINTISI 
Çift Kapalı Zarf U sulile Satılacaktır. · 

Taliplerin teklif mektuplarını 2.9.942 günü saat 14 e kadar 
Ankarada Maske Fabrikası Müdüriyetine vermeleri ilan olwıur 

Yüksek ziraat e~stitüsü veteriner fakültesi1 
askeri kısmının kayit ve kabul şartları 

ı - Ankara 'Yük~ek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fak ültesi Askf"t 
kısmtna bu yıl sivil wm devreli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezur. 
olan ve ol~mluk imtihar.larınt vennlş olmak şartiyle talebe kabul edi
lf'cektir. h~eklilerin aşağ"ıdakf şart}an tuıiı: olm.:>ı!T Jaz1mdır: 

A - TüTkiye CUmhuriyetl tebaa~ın\an bulunma· 
B - Yası 18 - 22 olmak. (22 dahildir.) • 
c - BedPn tı>şe'k'k.ülleri ve sıhnatı orduda v~ hPr iklfmde faat hbt 

' ml'iR müsaıt olmak (dil rekaketi olanlar alınma1 . .) 
D - Tavtr Ye hareketi, ahHlkı kusursuz ve «<:!dyesi saltfam o~. 
E - Ai)es;nio hiç bir fena hal ve ~öhreti olll1amak (bunun icin de 

r.;ıbrt.;ı veşikası ihraı etmek) 
2 - hteklilerin müracaat istidalarma şıı vesikalar! bağlamalan H'ı· 

ıranwr: • 
A - Niitu~ cib:dıını veya musnddak suret'l~ 
R - Sıhhatı hakkında tam teşekküllü Ask.~t hastahane raponı "O't 

aşı kağtdı; ., 
· c - I.iı;e mezııniyet ve olgunluk ~:ıhadcbrnmesi veya taroikll sureti; 

D - Okula r,lndıı?;ı takdirde askeı1 kanun, nızarn ve talimatları ka
bul E'ttiği ha!~kında velısinin ve kendisinin not<>..r likten ta~dikli taabhUt 
senedi. Taleb~ oku!cla"l istifa etmek i:;tersf' okuica hh:ıkl;uk cttirılecck 
ma:o;rai'ları tıırden verir ve bu da. ta<ıhhı.it senedine kayde!ilır. 

E - s~ı-'ah. ııyurkerı gezen, sidikli, baytlnu v~ çırpm..tn<ıya müptdll 
olmadığ1 h~kkrrıda \'elilerin.in noterlikten ta~dik l i ta;ıhhiitnameleri. (Bu 
ıtihl hastaıı)dardan bfri ile okula girmezden evvel mallı! o1auklan sonra
dan anlaşılanlar okuldan çıkartılrr ve okul masrafları velilerine odetilir,,, 

3 - İsı"'kliler bulundukları mahallerdeki As. S. ledne istida ile mü
racaat ed2cckler ve şubelerince ikinci madded~ bildiril<'n evrak! ikmal 
ettikten sonra Ankaralı. Yiiksl'k Ziraat Enstitüctı Veteriner Fakiıltesi 
Askeri Talebe ' Anıilriğıne ~önderilı>cektir. Miirac~at müddeti Eyhilün 25 
iııe kadardır. Bu tarihten sonra müracaat knbııl edilmez. · 1 

4 - Olı::ula kayıt ve kabul şahadetn.rıme lerN•eler'nı- Ye mrrrac;ıaf 9-

rasına gör~dir İslek~ı adedi tamam olunra kayrt isleri kapanır ve kabul 
eclıl<:>nlere miir;ıcaaı ettikleri nskerlik ı;ub,.1eriyle t.P.blöı;ı:ı t yapılır. (6598) 

~............................. " 
Resmi İlanlar Türk 

Heyeti Umum~ye 
Limited Şirketi· I 
Riyasetinden : 

SieiUi TicareÜn 17528 numarasında müseccel 
( Resmi İlanlar Türk Limited Şirketi ) ünvanının 
(Türk Maarif Cemiyeti Resmi İJan J~lcri Biirosu 
Türk I .. irnited Şirketi) olarak tebdiline ve şirket mu
kavelesinin tadiline ait muamelat uımlen tasdik, tes
rii ,.e ilan edilmemiş olmakla beraber Şirketimizin 
serik1erinden Türk .Maarif Cemiyetinin fe hi şirl et 
hakkındaki cİ~vas1n•n k<'shi kat'iyet ettiğine dair 
Temyiz mahkemesinden çıkmış bir karar tebliğ edil
memis ve tasfive memuru tayini keyfıycti dahi usu. 
len te~cil ve uin edilmemiş olduğundan şirkt>timizin 
tı~fiyesine miiba~eret hakkındaki ilı1n usulsüz zu-

1 rüldüğü ve yapılan 11ar.rn sirketimizce muteber bu
Junmadığ-• iJa.n- olunur. ' ~ : Sümer Bank iplik ve Dokumc.. 

rabrikalaırı Müessesesi Nazilli 
Basma Fabrikası Müdürlüğünder~ 
F:ıbriknmızda bulunan as:ıilıda evs~ft yn:ı:ılı hP$ asit dıımı:canaları 26/, 

8/ 942 Cıım:ı g',inü ı;-:ıat 15 de ııc;ık arttrrıl"lı ile s:ılı':waktır. 
TaHplPrirı mt>7.kfir tarihte- fnhr·k arl" hıılıı:ı rl'lnl;ır• :lan olunur. Art

tırm<1ya işfo·aı, için munık' 1 t.cınınat T L. 4ı)0,- Diirt yiJ:z. liradır. 

Oıımar.ıınaıar1n eveafı · 
Adet Eb'adı E V S A F 1 

--
810 

.. 
-70 - no lilrr1ik 

] '1(. !lO .. 
. ;:. 

100 2ri 

Tt.J°K1YF~ ~ ...... mllll ... $~.;w.;~k~!LD.. n. 

[{övlü ve işçi Elbiseleri 
foptan Satış Yeri: 

Müe~s ... ~e~ p tclyrlerinde urıız. AAl!lam, dayarıklı clarak kiivHl ve 
isciler 1 111 ,· :;rımaktff olclu~ıı elbise c:esitlerını tüc c:ır \'e ~snatımtza 
l.()pt.;ın ·~ntn :ıy~ başl<imrı;tır. Per<ıkenrlP almak islıy•mler bulunduklart 
yerlP.rdPld tüccar· ve t>.snaftan ihtı .vaçlarını temin edebilirler. Vilayet 
ve kaz.a merke:z:lı>rmdc müessese D>.utı01!ıtmı satm3k arzu edenlere 
!iyatır've ;;e:şıt lısıesi gönderılir. 

!stanbul Sultanhamam 1rfanf;vt> ç;ı~şıRr No 18 - l!J 

KARA KAŞLI SALAHADDİN ................................... ,, 
Sümer Bank iplik ve Dokuma Fabrikalar 
Müessesesi Nazilli Basma Fabrikaları 

Müdürlüğünden 
Fabrikım>t7 sahasmna mevcut ve mah7.enleriyle clrç<r dafres!nd.en cı

kacak pamuk toz ve döküntüleri bir sene müddetle açık arttırma ile sa· 
r ~ -~ :-... -ıı!f 

tılacaktll". -
3 e 942 tarihir:dPkl" kat'! ihale 1. 9.P42 tannine mi:sadif SalT ıctinfi sa

at ıs' ~ btrakılmıstrr. Taliplerin mukarrer günde fabrikamızda hazır bu-

l~larl', 1 

Satış ı;arlname~ı muamelAt ı;ervlsimlz~en te-iıır~ cd i~c.b~lir. Post.rı pıı-
lu gönderild!~i takdirde taliplerin adreslerıne de göndcrılir. (8621i) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 
Şubemizd~ kaytuı tnalıll aubaylarlıı emekll subayların şubem!~ mü-

racaatları. , (87'1'7 > 

Sahip ...e aefrlyat müdflrtt: tlalil Lütfi Uördü~tt 
Gazetecilik ve n"1'iyat T. L. Ş. TAN Matbaası 


