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!Bekletilen 
• A 

ltbalat Eşyası 
J.\:o. ıo:.. Ya..:Jf.~flKVl'YBMR.f ANKA A • ı·sTANBUL 

1 dl"ğild. Ali Na.. Öğleden sonra evd~ çıktık. Ali Tartmadan Satış 
• 

Piyasaya Çıkarılması 
İçin Tedbir Alındı ~l~~·uv:~;!~~~uldu,gıdeccğimizevin Usulü Konuldu Gu··re' s u·· b kaları 

Kalbim da:laşıyor, boğulacak gibi Peynir f;!'aitlıırr acv:ımlı .surette 
c:ıluyordum. Artık Fatmayı kaçırmıya. • ı Tiearet VekJll İstanbulaa yaptığı 

tetkikler sırastnda ithalAt ve ihracat 
birliklerinin vaziyetiyle de meşgul 
olmuş ve bu sırada hariçten gelen 
mallardaıı pek çoğunun tüccar tara
fmdım ;:ümrtlklerden çekilmlyerek 
bekletildiği gilrülıTI tistür. 

ura da 
şa ııatılı

tlkar, ne ıu 
ne bu be, kurutfük alrn, 4~60 

vüksclmekted·r. Ticaret Odasmm pey 
r:ıktım. Onu bafrıma basıp kaçıracalı:- nir tacirlerini müra'~abe komisyonu 

kuruşa satılmasına sebep gösteri• 
lemez, Bu lıte en bDyOk rol Is• 
tanbullulara dUşer. Kavun, karpuz 
esaslY gıda maddesi delilldtr. Son• ı 
ra çabuk bozulan mallardandır 
lıtanbullular bir iki gOn dlşlerlnİ 
srkip kavuna karpuza boykot yap• 
salar alimallah en kocaman kar• 
puzu yallah y.allah on ku~U§ll yer· ı 

t•m Onu, elimden klmscler alamazdı. yağ!ı pe,yniı lerın toptım fiyatını 115 
F<ıtma ben m ola1;aktı. İstanbu!a gide- Greko Romende 4 • 3 lstanbul, 

Serbestte 6 • 1 Ankara Galip Geldi 
Cl'ktik. yarım ya'ililan 100, yağstzları 85 ku-

ruş olarak tesb•+ etmişti, Bunlar Bak
kalarda sır3"5yle !40. 12!' ve 110 ku
ruşa satılacaktı. Pcıynirlerin salamura 1 

VIH .. 
FATM~Yl BEKi.ERKEN 

r.ı Nıfı:r: de sin rl yd Boı durmak 
:ı da ukı:ırordu, Ge'ı~lelim çareaiı
ik ml:r:l de a:rnl :r:ap kuıtnıa mıh-

ınıştı. 

':bııkaaım, mo beldlyordu1 Birini 
lcd fi muhıkkıktı. Çünkli lı:endlıl 
k;ı lktp rltmt1ordu 

Souta çıkıyor, ıehr~ seziyorduk; 
.a ıçımiıl lnırUar )'l:roıdu. Artık e1 

"' . kadar n.,eU rUJilıemlyordak. 
A il Nafia, • Jtbuluı.ısıma h ddetleni.. 

yordu. 
- N edlr m..-aln tft'eeln P Bir yer
n ıcılecek biri nr, onu bekliYor, 
ı.:tlaka .. K.ılantor bir ıey mil Eılıtl 

r' mı mı P H•rifln bir h"ııııpladılr var .. 
\Tnr ama ne? Bls ılnlrden ı;atlıyaca.. 

7. •• 

ı:;·r ıkıım Hamdo, rUler yflırle ııt 
dı: 

- Ebukaınm, bugiln iki kac!mlı be. 
r ber çıktı, ııehrin l!eralndıld mahalle.. 
r;e ııptr. D•r blr ıokılrta bir ıve 

di. Bir 1aıttın fazla oturdu. Sonra, 
\'~nrncla bir kıd...ıa çıktı, 

411 Ndlz, 01111 kolundan J'akalamııtı: 
- Gel, evi göster bakalım. 
Çıktılar. Ali Nafiz, yanına vasıf.alan 

<l alacaktı. Mi!ııbet bir haberle döne
'klcrinden emindim. Geç vakit gel 
1 er. Ali Ndiz, yorgundu: 

Hep, bu :imtıer, bu hülyalarlıı yü 
ruyordum. Eilin sokafiında, vaszta dur. 
muştu. Biz köse b:ışıoda kaldık; •>, i.. 
l~rledi: eve doğru gitti Kapıyı çaldı. 
._ira bddedi Tekrar çaldı Kam açı. 
brca konu mıy& başladı Biz paradan 
·~na vasıtanın göılinü doyurdufu.m11ır 

için, anırarya deiil, canla ba§!a toma
§ıayordu. 

Faıla bekl•medlk: Vasıta, eliyf- l 
uret etti. yürüdük. Kapıda, J'ash bir 
kadın duruyordu, B zi cCirtlnce, ıeri 
çt:kildi, yol •erdi: 

- BuYUruntı7!1 Hoı geldlnld 
Glir:el Tilrkı;-e konuıııı:rordu $a•ır 

mışttlı:, Ali "faflzln ytlıil ıtllmliıtUı 

- Bununh ımla•ırrs. 
- lnşa!lah, ded"m 
Kapıdan çeri rlrdik. Kadın, biı:i, ar. 

ka tarafta bahçe yanında bir odaya 
ldr: 

- Safa celdfni%! Sdılar setirdinlzl 
Sedirlere oturmuştuk: 
- Safa bıaldulı:. ~ 

Vuıta kenarda, bir köseye büıUI. 
mliıtü. Kadın. ayakta, nazik bir tavır
la ellerini ovuıturuyordu: 

- Emriniz. beyefendiler? 
Ali Nafizle bakı,tık. O, atıldı: 
- Açık lronaıacafıa.' 
Kıdrıı, baıını efdi: 
- Naarl emrederseniz ... 
Ali Nafia, 110rdu: 
- ifa, TUrlı: mUıünUzP 
Kadın, ..U'Umıedf: 
- TUrkUm ama, barılı aayılırım. 
- O halde, ıl:r:inle mükemmelen an 

la~acağız. 

- Anlaşılmıyacak ne var ki şu dün. 
ynda, beyefı:ndi 

- Sen, Ebukasrmr tanıyor musun? 
Kadının ı:tözleri parladı, söndü, çok 

bekletmedi: 

sinın boşalbl.ııp ve l!ilıı:ülüp tartıldıktan Aııkan, 2_3. (~.A.) ~ Ankara • ts-
~onra ~atılması liizmı gelecekken, şim '<.~bul temsılı gureş mu a_?a~1ala~ı hn
di toptanclJar her tenekeyi tartmadan >(un l9 ~:J'!S stadıodı l>uynı< bir ~~
l8 k lo hesabiyle vermekted" H !bu- lab !ık on nde yapılmı tır B şvek lı 

• • ır. miz Ş k S r c ~111 Dahı!iye V kil" 
ki bır tenekede 16, 17 ve hatt~ 15 kilo P«ep p ker, mtisbk'I gmp r ıs ve. 
peynir çıktnakta ve bu v zfret karşı- kff r n f (r Y't' 
sında perakend9Ci ı oksanı fiyata ızam tı.1mtşlaı:-dı 'Bu. k in 'z mla cey-evan 
ederek satmakl dır. D~r tarafta eden m · altakaların teknık neucel ri 
per kendecllcr de ~ag!'IZ ve yaram şunlardır· 
:ratltları da b'r cii mal gil>t sümıek- · 
te ve bir kilo yağlı, yağ ız beyaz pey- S6 Kilo: G l<orom .. d,. Kc an tf 
nire 150 - uro kuru§ f tenıekteiilr K t:ınb l) - Nıtm k (Ankara) yı ııa1ı 
tır l)e7nhini:ı k•losu da 220 y! bul~ lıe ab yfe. Sc' <>stte Ahmet Çakır (fıı.. 
muş ve lyl ka1 te mallaı ortadan kal- t nbu~)' - t_sm l (An"ua) ya sayt 
dfrılmı§tlr. AlAkabl r peynir top- hesabıy,c gahp. 
tancılarmrn mııllarmı bekleterek kış 61 Kıl oda: Grekoromende M st;ıfa 
ınevshninde en ilt 200 kuru a satmak (Ankara) - Panayot (İstanbul) .sayı 
için 11Jndiden ıternin ha:ı:trlal'n.1lkta ol- hes blyle. Seroe tte Ank,.radan Abd ,ı.. 
duklarını bildiriyorlar t..h - İstanbnldan M bmete 11 daki. 

• ifada tU!l!a galip. 
z~11tingağı fi.gatl.arı 66 Kiloda: Grekoromen de İstanbul 

Bu mevsimde fiyat temevvüçlerin- dan Bekir - Ankaradan Doğana ı; yr 
den en az nıfiteair olması IAınn ge- hesabiyle galİP. Scrb tte Ankaradan 
len gıda maddesi :;oeytln ya~ıdtr. Re- Nuri - !stanbuldan Aliye 5 dakikada 
kolte eldedır, rnalıyeti tnah'.'ımdun is- hı,ıa galip. 
tokçuler rııahdutur ve el deAlıtir- 72 Kiloda: Grekoromende Ankara
merpl§tir bu itibarla Ellt~ıntn taıui- dan Yaıar Doau - lıtanbudan KaD
mi en kolay nhın madde ~eytin yairı- df'mlre sapı huablte ıal p. Serb.utte 
dtr. Böyle olduJu halde yemek 7aft Anlıtarıdııın CelSI Atik - lııtabuldan 
noksanından dolayı &t plAntı geçen F:ıik'a 2 dakikada tuşla galip. 
7.eytinyağt ı•i dllıene konulamam13- 79 Kiloda: Gelroromende 1statıbu1 
tır. Bakkalların Htıkları alelekser dan Rızık _ Ank rada 1 Azize s da-
5 asitli üçüncü kalite yemeklik ve ltllra 25 saniyede tu~la ga 1ip. 
Hbunluta Jllkın YtıAdır. Serbestte Aııkaradan Mahmut -

ı.5 ve 2 f> asıuı :tuRlıır serbest sa· tstanbuldan eme 9 c· kıkada tu~ta 
tılmnmakta ve bunların yük!ek fiyat- ırallp. 

,afesi 1100 metreydı Krsuya üç hay. 
v .. n girdi. 1 - Ren· 2 - Yıldınm; 
3 - Gürı;oy Mü terek bahis; g:ın
•rn 125, "kıli h1 his 150 lrnruş verdi. 

ÜCÜNCÜ KOŞU (Ceııtilmen kosu. 
ıı): Üç ve rl ha yukarr yaştaki ~af 
~ ı.ı t 1 1 r ar.asında, m safesi 2400 
"' tr,.ydı. Ama ör jokeylerin binrligi bu 
t.o uyu D d' kolayl kil kazandı. ı -
Da dy, 2 - Kom·saj 3 - Konca. Müı,ı 

k h s g Y n 150 kuruş verdi. 
DÖRDUNCO ROŞU - Üç Yl§ında. 

1. ııf İt n ar p tayl rına nıahsıııı, nıc
safesl 1200 m trtyd·. :Koııuya altı tay 
ırır"dl. 1 - D bı, 2 - Can, 3 - Rint, 
Mtiıterek b:ılıis; ganyan 125; p!iseler 
150, 400, ikili bahis 360, ikinci ve 
rford 11c.ü koşular lizerind ki ç fte ba 
'11!1 160 kura!! verdi. 
BEŞiNCi KOŞU: D<frt ve daha yu. 
uı y t ki saf kan araplara mahsus, 
neısafesl U!OO metreydi Koıuya y<'ıli 

l.1yv n gırdi. 1 - Tarzan, 2 - Bo 
ra, S - Bahtiyar. Mü,aerık bahis, gan.. 
yan 200, pli eler 100; 100· UO; ikili ba 
h ı "10, dôrdüncli •e b •inci koıuJar 
'fae J deki çifte bahlı flO kuruı verdi, 

F. Bahçe 8-Sllleymanfye O 
L!ır ma ı~nna h trhk olmak Qıre

re Fenerb ılıçc· SılleYmlltılfe taknnları 
diln 6ğledm sonra Paıerb hçe ııtact
yomund bir d tluk ın çı yapn-ı.,lar
du-, :Mü tıb 1 a ba tsn nlha~te ka
dar F n rbah ı>n n hAklml:tett altm
da cereyan etmtş ve sarı lAclveıiUler 
8-0 galip gE:I r.i~lerdi.r. 

Lig Maçlarına Hazırlık 

Bu arada gümriildcrde ve henüz 
fiyat tesbit edilmediği için piyasaya 
verilmiyerek depo ve ardiyelerde yir
mi milyon liraya yakın m::ınifaf:ura eş 
yası mevcut olduğu da söylenmekte -
dır. Bu eşyanın bir kısmr yazhk çe
şitler olduğu ve mevsim g~ekte 
bulunduğu halde ıoahiplcri bunları 
piyasaya sürmek için acele etmem~k
tedir. Bunlar önümüzdeki ay1:ır ve 
yıllar içinde: manifatura :tiyatıarmın 
daha yiikse'1ece~ini ve o zaman d;ıhn 
yüksek fiyatlarla mal ırntmak imklln
lan hasrı ol:ıı:-ağmı hesaplryarak alr
konulmaktadrr. 
Diğer brart:ın gümriiklerden çc-kt

len manif:ıtı.ıra ve kumaşlardan mü
him kısmı da iç Anadoluya sc-vkedil
mcktedir. Ali'ıkalılarm bildirdiğine 
göre, bu mallar gönlerildikleri mm
takalaroa horcanması kabil olmayan 
yüksek kalitede çeşitlerdir, Bunla
rın da satılmak için degil, bir mild
det sonra tekrar buralardan büyük 
paıarlara ve fakat yeni faturalarfa 
sevk için gönderildikleri de anlaşıl
mnktndrr. 

ler... · • 
+ * Öftretmen M ıaaffer Tolta&z 1 

yazryor: 
f "Sirkecide bir depo var ld lo-

1 
kantaların yanı bap11dadır. Bura• 
de her gün t:am clerller arabala
ra yükletlllp hoşalhhr. Sokak or

f tasına ham derf kümeleri yığtlır. 
Bunlann neı.ırettlğl pis koku tôY· 
le dursun sinekler bu mUlevvee 
derilerle lokantalarda yemek yl· 
yenlerin tabııkları arasında mekik 
dokuyuo d11rurlar. Gezmek Jçln 
geldl?jlm bu ,etılrde büyUk bir 
§aşkınlığa dOştüm. lstanbulda tııf• 
zıSSthha kanunu tatbik edlfmez 
iTi i?,, 

'···-················..., 
Ticaret Vekili 
An karaya 
On giindcnberi İs'tanbulda ~ 

kikler yapan Ticaret Vekili dok
tor Behçet Uz dün akşamki eks., 
presle Ankaraya hareket ~ 
tir. Vekil garda vali, Tiearet 
V ckilliğiııe bağlı teşekkütter m.ii:J 
diirleri, .vilayet, parıt.i, beledi;Je
Ticaret Odası ve Zahire Borsasrı., 
erkanı ve birlikler umumi katip-. 
leri, ve dostlan tarafından uğwl 
lanmıştl!r. 

- Evin, gidi Off olması, ihtimal da.. 
lı linde... Pek kat'i değil.. Vasıtalar. 
r1 n ikısfoi m.nsr ettim. Eve girip 

- Tanıyorum. Eski ahbabımdır. 
non tarafından mı ıteliYorıonuz? 

la el altından satılması tercih edil- 87 Kiloda: Grtkorom'!tlde tstanbııl
ınektcdir. Srn günlerde 5 asitli yağ- dan Must fa Çakmak - Ankaradan 
lnr ilzerin" plyasadn~toptnn 126 ku- İsmail Yılmaza sayı hesabiyle galip. 
ruşa muamele yaplldığı söylenmekte- Srrbt"stte Ankaradan Vahit rakipsiz. 
dir. Halbuk' ekstra ek.~"tca yağların Ağır sıklet: Grekoromc-nde 1sm-il 
120.5 kuruşa 1.5-2 kuruş muamele Ankara rakipsiı, Serbestte !stanbu 1 dıın 

O. -gisi ilavesiyle ~a•ıtmas7 Jrı:ı:ım gel- Ahmet - Ankııradan Şükrüye 9 dalri
'.Jndk~dir. .zeytin ya.jt!:ııarm d!ğer .o 40 saniyede tnşıtla galip. 

Lig rnı:ıçlar!na geçen senekinden 
daha büyük bir lıızl;ı girebılmek için 
Fenerbahçe jdare heyeti eylcıt a~ 
içinde umumi heyeti toplanttya ~ğır
mağa karar vo-mışUr._ Eu toplanııda 
yeni bir irl::ıre ı·eyctinin intihıttı edil
mesi teklif edilecekıı:,... 

Birliklerin fiyat tesbiti işin .sürat
le tamamlayarak lÇ piyasanın muhtaç 
olduğu lthnUt eşyasinm ııu ve bu ba
hane ile elde tutıılmamasmm temini 
için tedbirler alınmıştır. Bu arada 
yalnız tazyik.le, gelen malların piya
saya çıkaı ılmo~ı milmkün olamtyaca
ğı ve ithallHçtnr noksan vesika gös
tererek şlmiliye kadar olduğu gibi !1-
yat tesbiti işini güçleştireceği de göz 
önünde tutularak ithalAt efi'Yamıın 
mühim bir lmı:rıınm. malı getlrtene 
serbestçe satmalı.'. hakkt tanınması ve 
geri kalanının tevzie tabi tutulmast 
kMar1aşmıştır. Hububat alnnmda 
muvaffakıyetle tatbik edilen bu usu -
Iün ithal~t işlerinde de faydalı ola
cağı umulmaktadır. 

Vekilin Ankaray.a. avdetb:ıt m11 
teakip ithalat ve ihracat hirlikleııı 
riyle Ticaret ve petrol değı;l.mıııt 
o!isinin daha faydalı bir ~ 
çalışmaları iç.tı mühim kararhe 
alacağı anlaşılmaktadır. 

kanları öğrenecekler. Gizli f!" sahip. 
er nı şahsen tanıdıkları için yanılma
~rıııa ihtimal YoC. Bir .iki güne kaWır 

h. her alacağız. 
Üç gıin sonra Ali N.ıflz, neşe He 

'loynuma sarlmqp: 
- Bu, iş ol~ dedi. Gizli evm~. 

B ıim adamlac6i(n biri ev 11hibin.i 
nıyor ••• Naaı.1 ltMhn? Diye sordum 

li'~k kadındır, d!ı4. Bununla ne demek 
tcdı, anlaınhlitllJlo. Biı, gıdecıefb. 
O gun, Ali Saf"ız, ıabaatan sabır: 

s·zlanryordu: 
- Erken giı:-iz o?ınaz. Pelı: geçe 

k .. Jmı;.mız da doPe deiit. Öiledea aoa.. 

Ali Nafiz: 
(Devamı var) 

BVGtnıfKO PROGRAM 
7.10 Proıram 
7.32 Spor 
1.40 ffa~ 
7, Si OrkestTa 
1.20 Evin •utl 

12.JO l'ı'oırram 
12.Sl Bu uerleri 

12.45 Haberl<r 
11.011 11lrkDler 

il 03 Dan! orlcutraaı 
18,50 Fuıl heyet\ 
ı 9.30 Hab~rer 
19,H Berbuı 
it U Sarlcıar 
21.00 Ziraat takvimi 
21.1 O Şarkılar 

- ıa gideriz. Tsmı..-ıuııdır. 11,00 Proıı:ram 

21.30 Konu ma 
21.45 MUıık (Pi.) 
:ır.JO "Haberin 
ZZ.45 Kapanııı. 

t 14, H•emu:rı 1 
MiUI Şefimizin Orta 
Anadoludaki Tetkikleri 
-~ 1 t.ciae • Jnmetre mesafede bulunan Akpınar 

den memnUD' Turh.al'a ha 1cöy enstitüsünü ziyaret huyurarak ens
reket ve saat 1:}.r,O da buraya rltüniln inşaat, ziraat ve sanat durum· 
muv.ı.,aJat b~uşlardtr. 'art fl:ıerl"de inçeleme~er ynpmı&lar 

JJf Uli Şefiıni.z Samıunda "c bu husustaki başarılar~an memnun 
Jnklarmı \teyan etmi~lerd 1 r. Reisicüm.. 
ı..r handan sonra Lidik kazıtamı ıe

nflendlrınitler ve halkın coıkun ıev
gilcri arasında Halkevi ve kaymakam 
lık binalarını ?iyaret ederek temasl-ar. 
d.ı bulunmu:ılardır. 

Samsun: 23 (A.A.) - Hususi ma, 
h-ıbırlmiz bildi~ 22 8 1942 Cumar· 
trsi runu akşamı.saat 19,30 da Tuchala 
muvasalat buınaaaa Reiskümhur İsmet 
lrıönü Turhal ,tlter fabrikasında tet 
ldlrlerde balundalttan ,. .. bir müddet 
i tirahatten ıoma uat 24 te yo!larıııa 
d,.vam ıtmek W..c huıuıi trenleriyle 
'rurhaldan ayrdmqlardır. Hususi tren: 
23 8.1942 Paır .......- :Ladik ist&1yo. 
nnna gelmiştir. ~bur Hazretkrl 
saat 11 de otomobt1fe istasyona 15 ki-

Sofya - Flltbe j 
··Arasmda 

Milli Sef saat 16 otomobille Lad"k. 
im hareketle Kavak kazasına uğraıınt
lır ve yollarına devamla saat 17 .30 da 
\Unlerc:e halkııı içten te:r:ahürıeri ara· 

ııında Samsuna ıeref vcrmlıler ve -.a 
it konaiına misafir olmUjlardır. 

MAN TEBLiGi ·. 

l:lfr ::Warsh 1 IMlle 
muşlar ve sı=oıtiaıdan kaybol kuvvetlerimizin tesirli müdaha• 
muslardır. den tren meo lesiyle desteklenerek çetin sa. 
murlarım g- haberdar e vaşlar sonunda püskfirtülmfö::tür. 
debilen kuri1' bu vaziyet kar• Dün bu çarprşmalarcJa, 88 i ~yal 
şısında, Filibee !lenden inerek nız bir kolordu kesiminde olmak 
Bulgar makıınlarma meseleyi üz~re 161 düşman 1ank.t tahrip 
bildirmek za~e kalmışt:ı:r. edilmiştir. 

Yataklx vagon _,dtiktörü, katar İlmen götünfüı cenup doğu.~unda .-e 
ht nbula gell~, Bulgar topraklan Leningrat k.ırşısında mün.ferid düş
dahılinde vUku ~ iddia olunan man taarrur:hrt Alman müdafaa ate
bu hadi eden ~ vagonlar şirk"'° §ile bertaraf edilmiştir. Dün Sovyot 
tınf habeı dar ~. Yataklı vagıoe- bava kuvvctlc:i hava çarpıljmalartnda 
!ar şirketi. fiil~ Sotya - Filibe ve Uçaksavar ate§ile 122 uçak kaybet-
rasmda bu tnntlıl •r tecavflz. hadi- mişiir, Ayrıca 3 Sovyet uçağı de yarde 

sesinin vuku buhdWt oldujunu, fakat tahrjp oJ.uıunu~tur. Döı-l Alman uQEıgı 
h nüı ket'i bir 119'Dr ahnmadığınt US.'IÜne dönıw'mi§tır. 

blldirmekk-dır. Novoroaisk'e d ... 
Hndıse, Y..urıyıi!ıtıı evrak c;antalarrru ogru 

a mntya matuf si)ımd bir tertıp man- Vichy: 23. (A.A.) Almanlar doğu 
""rasını goster:-rıekteılir. cephesinde ilerlemelerine devam et-

Stokholhm'de de bri mektedir,er Kafkns dağlarında Rusı 
larm müstahkem mevkıleri işgal edil
miştir. Şimdi Almanlar Novorosisk 
limanına ~O kilometre mesafededirler 

tecavüz ltiidisesi 
Stokhol n. 2S CA.A.) - Diln sabah 

S kholmdeki İngiltere orta elçilik 
b n ı;ı önünM btr hndise olmuş ve 
kordlplnm tığc mensup olmıyan elçilik 
m murlnrmdan birl otomobilden inen 
m hul şah! l:ır tarafmdan fena hal
de hırp larımıştıc. 

femur yardım istediği strada mü

Bir iünde bu rııphede 100 Rus uça~ 
jı tahrıp edllmi§tir, 

~· 

Çin Kuvvetleri Yenicten 
Bir Şehri Geri Aldı 

\ ~ıer !:ıratle otomobile ailamıt Çungldng, 23 (A.A.) - Çın re mi 
., ıkl şm lnrııa da otomobilin nu- teblıği, Cuma akısamı Kianıtsl'de kilin 
ıısı ve fot a!ı almRb Imiştir. Po- Yuzhantn al•ndığını bıldinnektcdir. 
ka J1,1arnıı1a bö,le bir numaraya Ayni tebli~d.:ı Kuımg ·g ırmagr üzc

t ci ıf ~dı1mcmest r,flka numarı:ısl- I rıııde YuKıang şelı.ri:ıin Cumartesi gu-
am s tc olduğullJI göstermektedir. nu almdıiiı da bildirilmektedlr. 

yağ e ~xda nia,dde fıy .. tlarını mıyar Netice: Grekoromende 4/3 !stabul; 
t"\ltarak ou ;;-ekılde hareket etmekte ı Serbeııtte 6/1 Ankara galip 
oldukları ıınıaşılmakta ve Ticaret O- · ' 
dllstndaki tüccar mürakabe koı.nisyo- AT YARIŞLARI 
nunun kararından da Uıtbikat .saha- At yarışlarının yedinci hafta 
stnda bi r!ayda aörülmemektedir. ouları dün yapıldı ve nonııal neticc-

1 

lerle bitti. 
Milli Oyunlar Festival" BiRİNCİ_ KOŞU': OOrt ve d~h.a yu. 1 1-aı:ı yaştaki yerli yarım kan İngılızlere 

Eminönü Halkevinin tertip ettiği 1 mahsus, mesafesi 1600 metreydi. Ko. 
milli oyunlat• festivali büyük bir rağ- ııııya üç bayvıın girdi: 1 - Aleulin. 
bet görmüştür. Bu ~cbeple gelen he- :z - Neriman, 3 - Pcrıban. Müştore~ 
yetler bir ka.ç gün d, ha şehrimizde lv,his, canyan 220 kuruş verdi. 
kıılacak v~ muhtelif semtlerde oyun- İKİNCİ KOŞtj': İkl yaıtald yerlı 
lara devam edilecektir. Nf lı:an İngiliz taylarına m hsus; me-

':x:ıttiA• il lt!tflh'* ı a ı 

Brezilya'nın 

Arkasmdan 
ır.w DuştaraJ ı imltl~ 

tkind Cephe 
Açılmryacak mı? 
~ 4ıılciııle ziyeti yaratmışı..?.td!r. Bz de '·şe 

diği nuıtukta "artık tedafüi de.. ıetim"zjn, hükdrr,:-,mlığırnıızm \:e 
gil, teca.vuzi hareketlerden" bah. emnıyetimizin 'e aynı zam.antla 
setmesi, Ingiliz ve Amerikan ef. A'Tlı rikanm emntyeıtnin müdafa• 
karı umumiyesine karşı ikinc1 \lSl ıı;:m bu harp halini tanunağu 
cephenin aÇilacağı hakkında biı me<·hur bulunuyoruz ve bu nare 
teminat mahiyetindeydi. K(.-tıere kuvıvetiu.:ı.in yettiği nis• 

Bütün bunlardan sonra M. bette karşı Jroyıu~ı,tğız." 
Churehill'in 'Moskovaya yaptığı Hlak tezahürat yaptı 
seyahat, Moskova müzakereleri Rio de Janeiro, 23 (A.A.) _ H, lk. 
ne general Wavell'in, Amerika Brezilya ile Almanya ve İtalya ara
ıun mümessili olarak M. Hari. sında harp h'.'lli bl.llunch.ığunu ancak 
man'ın, ordu :kumandanlarmtn saat 17,50 de radyo neı.,,-lyatiylc gaze
istiraki de, ikinci bir cephenin telerden ögrenmi~fo·. Gazete idareha 
açılmasl hakkındıa görüşüldüğü. nelerinin önürıde toplonan halk, harp 
nü gös~ren emarelerdi!'. lehinde ~ez:ıhiirat yapmış ve h tipler 

hnrııretli ııutu.klar :;öylemiştlr. Beyan 
M. Churchill'in Sovyet Rusya. namenin neşri sırasTnda Brezilya po

ya gitmezden evvel Kahirede dev lisi, ellerinde vericı radyo clhozlnrı 
let nazın M. Casey, sekizinci bulunan Lılrc;ok Almanı tevkil ctıniş
ordu kumandanı general Au tir, 
ehlnleck, Cenubi Afrikanın Ya. * 
kınşark kumandanı general Srei• Kudüs, 23 (Radyo. 22,15) - Ge-
burg, SuTiyedeki muharip kuv len ha~edern ."bre, ~'"e>:r.ily~d:ı s~fc_r
vetler 'kumandanı general Cat.. betl\_'k, il~, ~lınck uzeredır. Bı C'ZJ.l-

,J:f!l:;~~diden denize açllmı~ 
ro_ux ve general de G~ulle ~e yap b\ı"ıunuyor, 
tıgı mfi~erele; de ~ikk~tı -;eke- Brezüga Mihı·ere harp 
c-ek n>ahlyettedır. Şımdı de M. ' • 
Wilkie~in Ya·kmşarka, Türkiye açan 29 uncu mrllet 
ve İran yoliyle Moskovaya git. Yrı~in{lte11. 23 (A.A.) - Almanya 
mesi de, müttefikler cephesm ve İtalyaya harp ilan eden 29 uncu 
de kat'i hareketlere geçileceğini millet iBrezUva olmustur. Brezilva 
ve ilci:r.ıci bir cephenin açılacağı.. hükt'ım~tlrıJn • arnzfsi Amerikııntnk~-

d" den fa:dadrr. Nüfusu 411 milyondur. 
nı gösteren alametler ır. Müttefik kuvvetler jdn tilkenmez bir 

Falud. bu cephe nerede ve ne kauçuk membardır, t)'ç tersanes.ı var
zaman açılacaktır? dır. 

M. ChurohHfin Moskova scya. 
batinden sonra, neşredilen müş 
terek beyannamede müttefik dev• 
Jetler arasında mutabakat hasıl 
olduğu ilin edilmekle beraber, 
bu cephenin nerede ve nasıi 
lacağının ilan edilmemesi gayet 
tabüdir. Müşterek cephenın a· 
çılması etrafında bir sene zarfın• 
da yaprlan müzakereler, ve ilan 
edilen kararlar artık İngiltere ve 
Amerikayı ikinci bir cepheye 
angaje etrnişir. Böyle bir cephe 
için hazır oldukları da tahmine.. 

Bredlyanm yap:ıc ~ı yarc'tımdnn, 
bilhassa Cenup .Amel'lkıı ktyilarının 
daha iyi korunması ve Amerika ile 
Brezilya d::ıııanm:ılart ara mda sıkı 
bir işbirliği temin edllmt'k suretiyle 
denlz.ıltılnra karıı mücadelenin ııtd
detlendlrllmesi nctlce~l çıkacaktır. 
Bundan baekn BrezilyMın Jyi yetlşti
rilmiı küçilk bir ordu ile malzeme ve 
yetı:ıtirJcilert Amerikall olan hava 
kuvvetleri vnrdrr fd, bun1arm ikisi do 
cenup krla$1I1I muhtemel bir istllA 
tehlikesi kıırıısJrda koruyacak ve mü
dafaa edebilecek kı:vm<ıtteillr, 

= ğini göstermektedir. 

vnrAt r r *ta .. h d n 

Sümerbankm Çimentolarını 
Satanlar Yakalandı 

Sıvastaki Sümerba11k inp.a1!1 iç';Jfı 
Zeytinburnu :fabrlkruımdaQ verilen 
40 ton çimento ve kireci teslim alan 
mcmurlarmdan Müıntaz ve R~ bu 
~tolan Jllıı1ıçte ~p dııkclesfnde 
sataı:Jarko.ı y~:kalanın:t1lamı:r.. Suçlu
lat- mıın Jroı::ıınma ~ipe ve-
tllmişlerdir. 1 

aı•111:1ıımma11 
~ Baştaraıft 1 in.tele 

Şimal Kafkasya<la, Kar.adenize 
varmak niyetiyle Kuban vAdisini 
takip etmekte olan ®şmM*~ 
lar ağır kayıplar verdirmektedır. 

Piyatigorsk ile asıl Kafkas dağ 
lan parçası arasırıda Ruslar yeni 
mevzilere çekilmişlerdir. 

Sovyet ek tebliği 
Moskova, 23 (A,A.) - Sovyet gece 

yarısı ek teb1 iğ-i: Rtetskaya çevresinin 
bırçok kesimlerinde Rııs birlikleri kar 
~ılık taarruz?ar Yapmışlar ve Almep.. 
J:ırı muhtelif me"kıln mahallerden sii.. 
·üp çıkarmışlardır, Kletskaya cenup 
doğusunda siddetl! çarpı<mıalıır devam 
etmls, Almanlar Don nehrl doğu kıyı. 
sına kadar geçmek teşebbü~ündc bulun· 
muşlardır Sovyet k.ıtaları nehri geçen 
A 'man kuvvetlerine ağır kayıplar vec 
c rmişlerdir 

Kotelnikovo şimal doğusunda Al
mc.nlar taarruza gcçmio;ler ve Rus mev. 
z;lecinin bir kö~esini delmişlerdir. Dün 
50 Alman t.ınkı ise yar~maz bale ge
tlrilml tir. Halen şiddetli muharebe!er 
devam etmek!eclir. Ayni çevrede bir 
Alman taarruzu Mihver kPvetlerine 
ağır kayıplar verdirilerek püskiirtül· 
rnüştür. Bir Rumen piyade taburu yok 
edilmiştir. 

Krıısnodar <·enubunda Rus kuvvetle 
ri Alman motörlü piyadestyle tank.. 
ıara kar:ııı müdafaa savaş!arx 79pmtş.;; 
hrdır. Rus kuvvetleri iki Alman taar
ruzunu dü~mana ağır kayıplar verdire
rek püskürtmllşl~rdir, Bu çevrenin 
h !!ka bir kesiminde Ruı kuvvetleri, 
ıi!ddctll çarpışmalardan ıonra yeni 
rnev:r:l!ere çekilmlolerd!r. 

Topyekftn 400 Atman bomba ve av 
ııçııfının bulondutu dilemen hava a 
:anlarına karşı toplu halde bir taarruz 
)'ı.pılmıı;tır. Diişnıan uçaklarından 100 
tanesi tahıip oluıımuıtur, 13 Rus u
qağı kaybeclilmlııtir, 

* Vaşington, 23 (A,A.) - Rus cephe. 
Binden alınan bir habere göre, Sovyet. 
lf"r şimal Kafka•yada muntazam bir 
ekllde ger! çekilınektedirler. 

Çetecilerin faaliyeti 
Londra, 23 (A,J..) - Lenlngrat rad-

1osunun blldirdl!ine göre Ukrayna!ı 
Sovyet taraftarlarının ao:ker, top ve 
ı>ıUhfmmat yük1ii u:r.un bir Mihver as 
kerf trenini hav:ıya uçurdukfan sıra~ 
da 600 Alman :ıslteri ölmüş ve 1000 ki. 
ti de yaralanmıştır, 

Gelen malların cinslerine göre yüz
de yirmi beşi H.e yüzde elllşi 8t'8Sln
da değişen bir kt~ ithala~,ıya bı-
raıkılacakıtır. 

~~~ ......... lltll~'mlM'~tm'Miiıtt._ 

Sirkeci Garında Bir 
Y aın·gın Çıktı 

Dlln öğleden sonra Sirkecide mar
şaruftz garIJtda bulurum eşyalar tutuş
muş ve ateşin genişlemeğe başlaması 
üzerine bir itfaiye grupu gelerek saat 
l'l de yangını ııöndüımüştilr. Yangmm 
btıT'ada manevra yapan lokomotifle
rin bacasnı.dan düşen bir krvılc!mdan 

Yeni Cephe için 
~ Ba,tmafa 1 incide 

Bu arada Ticaret ~ 
Zahire Borsalannın piyasada da;ı 
ha geniş bir rol oynayabilmeleri 
için vazife ve saliıhiyetleriniQ 
genişletilmesi ve k~ 
takviyesi için de bir proje 1:ıa.f' 
zırlanacaktır. 

çıktığı sanılmaktadır. Yangından Ta-ı 
gonlardan indirılmia bulunan ba7!li 
ticareteşyast Ye bu meyanda etlbankaj 
ait bazı demir eşya zarar görm~ 

Ye~ilköyde Yapıla11 
Hava Gösterlleri · 

lefler ordulıırrnın BerHne gire. CW Baştarafı ı iDeideı 
cekleri gim gelecektıi.r. den biri 'tarafından alan üzıer.in 

-öntı!n\bJı!lıe1li. .,-.. es.asb vazife- de yapılan akrobasi uçuşlan ...e 
miz, birleşmış milletlerin ~ d&- bareketreıi seyiTcl}er 1Ja!'afmdan..ı 
rıiz ve havadaki blitün kuvvetlerini takdirle brşılanmış ve allaş~ 
toplamak ve hücuma geçmektir. Bu lanmıstır. 
suretle, ada1etc! ve bürrıyete dayan.an Bu ~ ~..+..-i1or bı1hasısa _,_ 
devamlı bir suthün kurulması içln 6.,..-......._ &-""Jr. 

el.rem kat'l :ısferi elde edebileceğiz, ler arasında geniş bir alaka tıop1 
"Kara, deniz ve hav<ıda kudretle- lamış ve hava sporuna k8l'ŞI ya 

rinin en yüksek noktasmda bulunan kınlık uyandınnııştrr. Uçactı. '9C 
Naziler, demokrasilerin bütün kudret- yapııcı talebeler arasmda yapılan 
lerirıi meyd.ana koymalarından ev- tayyare ve planör müsaba:k~ 
vel neticeyi ::lrnıya çalı§ıyorlar. Rus rında derece alanlara da mües.;: 
cephesinde kanh kayıplara rağmen, sese tarafından mükafatlar da: 
Alman ordulart. dünyaıım ııimdiye ka- ğıtılmıştır. 
dar mislini görmediği en müthiş as- Davetliler ve tıınlt ibu milli.hıe 
keri kudret olarak durmaktadır. Al- VQCıl.ık müessesesinin her Jııl ~ 
man orduları. kabraman Rus orduta- lala :ink:ipfı kar snıda ~ 
rınt, yavaş yavaş fakat mulµıkkak su,-· ~.-.; ....... ua lb ~ ..-ı~ ..... 
rette geril~ler, Btlgtin mu- memn~ una~ ""3!-'-...u..u.19ı 
kadderattnuzın ba_şka bir buhranı kar- lardır. _ _ ......M1t 
şısında bul;.ınuyoruz Her günün ehem Iiıaber aldıgmuza ~ ......,... ..... 
miyeti vardır. Bir t~k günün bile he- ayı içinde Nuri ~g tayya! 
der olmaması lAztmdır. Hepimizin dü- relerinden bir fil_? 'bır yurt ~ 
şünceleru ~ enerjisi, harp vazl!eleıci. nesine çıkmak uzere Jıw:ıı,.:! 
üzeriııde'~lannıalıdır. Zafer, her İn· ma.k.tıadır. Mü.teaddi!t tayjMl!l!e! 
giliz vatiindaşmm bi.itii~gayretlerini lecin iştittk edeceği bir ~ 
ve fcda~rlığrrıI istiYor ~ ~ haNacılık öğretmenl~ 

2 / ngiliz taggaresi Em'ilen'i den ~a ıtıalebeler de 3ştıir8: ao 
cJeceKtır. 

bombaladı Bu haV'.a fıilDsu Bursa, E!l 
Londra, 23 tA.A.) - Bugtinkü Pa- tahya, Eskişehtr, Ankara. A~ 

zar günü öğleden az evvel Velington Elazığ, MalaU7* yoliyle Di~ 
tipinde iki İngiliz bombardıman tay- gidecektir. 
yareslnln Emden limanını bombardı- ·-- 'P'ia. na 
man ettikleri resmen blldirlmekte
dlr. 

Alman re.mi tebliği 
Berlln, 23 (A.A,) - "Tebliğ": Ce

nup ve dolu fngllteredeki muvasala 
ve münakale tesisleriyle bir çok silah 
fabrlkalarlna yapılan gündilz ve gece 
taarruıı:ları sırasında buralarda infi-
111.klar ve bU:yUk yangınlar çfktığı gö
rUlmil§tOr. 

İngiltere t-enup kıyısmda asker çı
karrnıya mııbs•ıs dilıman vasıtaları 

bombalarla batırılmıştır. 
Battda Jşgal altındaki topraklara 

karııı yapılan gl\ndilz hficumlarında 
avcrlartmnla hava kar§l koyma top
çumuz dört İngiliz uçs.ğI dü:sürmü&
tür. 

* . Beri in, 23 (A.A.) - Atman ordu-

Mihailov~ Kıtaları 
italyatttlardan 

Bir Şehri Geri Aldı 
Vaşington, 23 ( l),A.) - Yugoslav

v:ıdan ahnan bir h.,ııbere göre, Miba• 
lloviç kuvvetleri, ~i bir şehri İtal
yanların elinden -'mııilardır. Yugos• 
lav hava kuvvetleri de bir İtalyan ko
luna taarruz edereık: bu kolu imha 
etmişlerdi't 

..p 
Beme, 23 (A.A,) - Doğu Hı:rva· 

tistantia vahim isyaalar ve köylerde 
büyük hasar o!cluğu haber verllınek• 
tedlr. 

z::s 
lan başkumandanlığı, dün hafi! Al
man savaş tayyarelerinin İngilterenin 

,. (cenup sahilinde birçolc şehirlere harp 

n. D · ekonomisi tesislerine birçok defalar 
ır enıza1tı Battı mütcaad·t htkumıar yapm~ otdukıa-

Londra. 23 (A.A.) - İngıhz nmi· rtnı bıltll mcktcdir. 

mavnalanna da ağtr çapta bombalaı 
atılm~tır. Bu mavnalar İngilterenln 
cenup batısı ucunda Salcombe koyun~ 
da de-mir atmııı bulunuyorlardı. Bun• 
lardft yedisi bntmc;tn-. 

dilebilir. 1ngilterede toplanan 
milyonlarla asker, tayyare her. 
halde bir gösteriş yapmak üzere 
hazrrlanmamıştır. Kanada ve A. 
merikadan gelen askerler, her 
halde bir harp gezintisine çık. 
tnamışht. Bımdan başka miit 
tefıklerin muhtelif fırsatlarla ilan 
ettikleri "harp Avrupda bitecek• 
tir'' sözü de bu ikinci cephenin 
bir zaruret olarak kabul edıl<li 

Dieppe'deki ihraç teşebbüsü 
nün bir deneme mahiyetinde kal 
masiyle uyanan "acaba ikinci cep
he açılmıyacak mıdır?" sualine 
mantıki olarak verilecek cevap, 
ikinci cephe açılacaktır, cevabı
dır. Çünkü Almanya Afrika.da 
magltip edilem z. Tayyare hü. 
cuml:.ırr bu netıcoyi almağa k5fı 
değildir. 

TAN 

ralllk da ,.,. ı Oph:ıldrn deniz:ıl ı ının I Sııat 13 e dl'lğru büyük bir İngiliz 
batlı mı kl'd<>rle b idi mcktedlr, Bu manında a~ır ı;:apt birçok bol"'lhal r 
dcni·,ı:>ltt, 1\l·d nızrle c':Gşın~n d nlz-1 oııtlnınıştır, S·ıv ııı tavy recileri ı::Phrin 

, voli rT • e t ıtına kar • hare t et- J ı:I itı ktınnrnda birı;ok binalarm rök-
1 mcklı.:ydı mü3 oldLı,,;:mu göı nıü~lcrdir. İhraç 

Savaş tayynrclerJ bomoalarmt a 
tr t sonrıı birbirini müteakip hü 
ı:-uml r esııasınd'l limon cıvarmda bu 
lun n dl er hcd fleri mitralyöz a 
tcjıne tı.ıtınuşlaıdır, 



• 942 TAN 3 

T A 
•eoac 

TOl"tdre • 

'Ru y ya 1 a.rıll Uk E deıı ll:~!':~-~~~~~"D. 
Hayali Ehemmiyeti C~zaevle~ini~ lslAh 

Edılmelerı Lazım 

;!°AKViMDEN 
:,rBiR YAPRAK 

Bir "Örf ve 
blcelemesi 

Adet 14-00 Kr. 
750 ~ a "-Y 
400 ,. a • 
150 • 1 • 

Adres delJtı;tTrmek m1 Yazan: TJWNA 

Q:llIClJJ~I Haiz 13 Mesele lstanbul Hapishanes;nde Bulunan 
Mahkumlar Neşe ile Cümhuriyetin 
20 nci Y lldönümünü Bekliyorlar 

Bir kaç ay evvel meslektaşlar 
biri, bazı kadınların mantola 

giymeden omuzlarına alışlarından 
turarak bu tarz giyinme ile eski 
l'l..ıdayılık arasında bir münasebet 
luyor ve kabadayı lehçesi diye bir 
kım "hliyide" tabirler kuUanıyordu 

Geçen Haftanın r 
as ilca Hadiseleri 

Yazan: M. ANTEN 

-- Geçen haftanın askeri ve siyasi 
had·seleri, bir buçuk aydanbeT~ 

-ark cephesine dikilmiş olan gözlerı 
J urodan ayırmaksızın. dığer cephelere 
d'>ğru çekini~tir. Bu h:1diselerin en 
,•ühimleri: Salonıon adalan muhare
•,f'si M oskova konferansı, Mısır cep 
.,('si~de kumanda değio;;ıkllği, Dieppe 
f askını ve en nlhayet Breıilyanın At~ 
'T!anya ve ltalyaya karşı bıırp illin et.. 

P1e'Sicir. b-
BU hadiselerl! i5tinat ederelr n .~

tiın cephelerd•ki qskeri vaziyetl~r go~ 
münde bulundurularak ŞU netıcelcrı 
~ıkarablllriz: 

Müttefikler bütün cephelerde 
r"lu:afaadan taarruza geçebilecek bir 
.. ziycte gelmek üzeredirler. 

8 A!man Sovyet harbindenb~rl bir 
bekleme siyaseti takip eden İngıltere, 
Moskova ko~feransından sonra, kızıl
..,rduya karşı Alman baskısını hafif:
letmek m:ık!!adiyle, aııkcıi hare'ki~a fı
li hİT surette iştirake karar vermıştlr, 

Orta şark cephesinin bir 'kısmını teş 
»l eden Kafkasya miitteiikler tara(ın. 
1an müştereken müdafaa edilecektir. 

Avrupada İkinci Cephe Açmak, Hitler İçin En Btiyük 
Tehdittir ve İkinci Cephede Harp Alman Kumandanları 
için Korkunç Bir Kabustur. Fakat Rusyaya Yardım 
İçin Müttefiklerin· Bir Taarruzu Japonların Sovyet 
Rusyay~ Hücumuna Mani Olacak Mahiyette Olmalıdır 

Amerikanın eski Moskova 
~eriri .loseı>h E. Davies Rus. 
ya İ§lerini iyi bilen tanmnuş 
bir diplomattır. Bir ecnebi 
mecmuasının muhabiri kendi. 
siyle mtihinı bir ıniilakat yap
mıştır. Bu muhabir, ikinci 
Cihan Harbi karşısında Sov
yet Rusyanm durumu ve Sov. 
yet • Alman harbi münascbe. 
tiyle Rusyaya taalluk eden 
hayati ehemmiyeti haiz mese. 
leler hakkında bu diplomata 
13 dene sual sormU:?lur. 

Pek vakıfane olan bu sual 
ve cevaplar Sovyet Rusyanm 
vaziyetini etraflı surette tah· 
lil etmekte olduğundan bu nıiL 
la.katı okuyuculanmııta nak. 
letmeyi faydalı bnlduk: 

* * 

de alenen söylediği veçhile istedik 
leri ştinlardır: 

1 - Alman tehdidine son ver 
mek ve A lıtı:tn boyurıduı uğu a!
tına gite-n m'mleketle•l kurtar_ 
mak, 

2 - Bu memleketlere kendileri 
nin istedikleri bir idare vermek. 

Harpten sonra dünya ne olursa 
olsun, Rıısya ve Amerika ile ln 
glltere ve Çin birbirlerinden çe_ 
kinmekJlzin birlikte yaşayabl!ir

ler. Zira bUtiln bu milletler bir
birlerine hürmet ediyorlar; yaşa_ 
maia Ye ba,kalarını yaşalınaia 
mütemayil bulunuyorlar. Zaten 
Ruıya ile Amerika iktieaden bir
birlerini tamam!ıyan iki devlettir, 
Halbuki Almanya ile Rusya ikti
sı.den dahi birbirlerine rakiotir_ 
ler. ' 

Cbelyabinsk fabrikaları senede 
15,000 tr;ıktör yapıyordu, O za . 
rnandanberi faaliyetin daha ziyade 
arttığına şüphe yoktur. Ayni sala. 
hiyetli kaynağa göre Ufa fabri
ka!arı 10,000 motör yaptyor, di· 
ğerleri senede 10,000 tank yapı. 

yor. 
Sovyetler fabrikahrınm Alman

yanın Krupp fabrikalariyle reka
bet ettiğini söylilyorlardr. 1938 
de Magnitogorsk tesisatından 
1,800,000 ton erimiş maden, 
1,600,000 ton çelik; 1.260,000 ton 
sınai eşya istihsal ediliyor. 

Hadisat dolayisiyle o samandan 
beri bu bütün ıüratiy!e artıyor 
ve bu saha ıimal ve cenup mın
takalarından tam1men müstakil 
dir. , 

musiki sanatkAn-ı stanbul hapisha-
nesindeki mah· 

k(tmfar son hafta i
çinde bi.lyük bir ne
şeye kapılmtşlar ve 
mahkiımiyetin verdi

r-· y AZAN. -'""' mratn Plli liraltk bir 

1 
teb(:rrüü ile açtığı 

1 s A 1 D K E s l E R bu çığrr, mahkum -
lan 5.deta mlnnetdar __________ _ .._ etmiş bulunuyor. 

e;i yeisle içine dilştüklerl kara dü
şüncelerden silkinip çıkmışlar, şimdi 

sabırla ve ümitle hürriyetlerine ka -
vuşacaklarl günü bekliyorlar. Onfarı 
bu neı;e deryaı.oma dalaıran sebep 
Cümhuriyetin yirminci ylldönümünün 
yaklaşmakta olmasldır. 

Mahkumlar, her yıldönilmilnde 
böyle bir ümide dil!iüyor ve bu ümlitle 
tam bir yıl avunuyorhır. Bu yıl ü
mitleri daha kuvvetli. Bir af bekli -
yorlar. Aralarmda para tophyarak 
büyüklerimize birer istirhamname de 
göndermlı,der. Gazetelere de birer nO
munesini gönderdikleri bu istirham -
namelerinde artık ıslahı hal ettikle
rini bildirerek bir daha suç lşlemlye
ceklerini, men!Up bulundukları cemi
yet kin favdalı birer unsur olacatda
r!nı v5.dediyorlar. Kaza ve kader ne
ticesi hürriyetlerini hybetmiş olan 
bu za\•allı vatandaı;larm arzularmm 
ve ümitlerinin tahakkuku elbette biz
ce de şayanı temennidir. 
Mahkumların bu ümidin doğurdu~u 

neııelcrini arttırran bir' h!ldise daha 
var ki, bir bak!mdan çok hazindir. 

İhtikar suçiyle tevkif edilmiş bir 
vatandaş ber:ıet edip de hürriyetine 
kavu~ur kavuşma:r. ilk iş! orada hal
lerini görüp a.::tdığı mabkt1mların kur
'la.!tma bir kaşık sıeak yemek dök
mek olmuş. ÜQ cuval fasulye, biT çu
val ı;oğan, iki teneke yağ, domates; 
biber filan göndermis ve bununla 
ınahkümlara bir hafta slcak yemek 
p[sirilip verilmesini rica etmiş. 
Öğrendim ki, ihtikar suçlyle tevkif 

edilip giren ve ('!kanlaı bu şekilde 
teberrülerden geri kalmıyorlar ve 
yok~ul mah'"ı"ımlann minnetini kaza
nıyorlarmış. Fakcıt son ~ünlerde bu 
suçla gelenle;- az:ıldığı. hatta hiç kal
madığı lc;ln bir kıı:lm mahkOmlar da 
ıı:nrlp bir endişe basladiğ: da sezili-
vorrnue. 

lstanbulun eski bayatını bil 
diğer bir meslektaş da "kabadayı,, 
'külhanbeyi" ni birbiriyle halte 
Bundan alınan blr üçün::ü arkada 
"sanırım" ihtiyatlarını .lru!lanarak 
ilci tip arasındlki farkı anlatmıya 
l:fıyor. • 

Fakat :işin tatlı tarah 
ile "Külhanbeyi., nin ı.1e oldukta 
bıı.lteden de bilmiyor, düzeltmek 
yen de,.. Çünkü İstanbulda bu k 
kılk yalnız kabadayı i.se külhanbe 
ı!'n ibaret d.:ğildi i kabadayı, to 
babayiğit, cakacr; külhanbeyi; fiya 
koupk; çamur ilah ... BU- çok çe§.i 
ı::rdı: bunların hepsinin ayn ayn 
rumlarr, şahsiyetleri, ic:hçeleri, 
ron" lan: "ragula" lan vardı. A 
Rasim merhumun yalnız bir "kop 
tarif kin koca bir yazı yazdığını 
tır!arım. 
Sayın meslektaşımızın kabadayı 

ç"eshıe sığdırmak istedL[; tarifin 
nadayıhkla !ılç alakası yoktur. 
kil kabadayı ne giyim, !"e kuşam 
r6z, ne sohb?t itibar.i!e kımseden 
lı değildir; zannedildiği gibi so 
'Qmuzları geride, göğüs ilerde, di 

le-:-i &rkada, d.lnı yuk::uda" olmak 
r~ cidden hususi bir ca!Ilbazhğa 
vaç gösteren güç bir vaziyette y 

• Mısırda bir milttefık taarruzu 
1: ~mak üz-edir, MiUteflkler Akde.. 
nizde tam hakimiyet tesis etmek iı.;n 
gcni9 ö~ hazırlıklar ]j:apmaktadır-

'aL 'k '"d f • Uza ~kta Amerı a mu a aa 
ıl:m t2arnıze geçmiş bulunuyor. 

1 Rusyanın 'bu sene Al. 
manyayt mağlup etmek 

ihtimali var mıdır? 

5 - Bir S~vyet zaferinin ye. 
rine Amerikada işidılecek 

bir Alman zaferi hak.kında ne 
düşünüyorsunuz? 

- Me:ıele soğuititanlılıkta dü
tiliıülenıiyecek kader menfurdur. 
Almanya ve Japonya, bu takdirde 
Avrupayr, Asyayı, Afrikayı müthiş 
bir esa:<!t altında bu!unduracak
lardır. Bu, Ortatarkta kuyulara, 
Hindistanda servetlere ve Çln1n 
de büyük bir kısmına malik ol. 
rnak demektir. Dünya nüfusunun 
dörtte üçii uşak olacak ve muzaf
fer devlet hesabıoa ordu ve do
nanma yapmakta kullanılacaktır. 

Hitler bite harpten evvel Lord 
Londondery'ye, bu mıntali::anm 
huduttan uzak ,.Jduğu lı;iıı fii .. 
len taarruzdan maı;un olduğunu 
söylüyordu. 

1 O - Stalin şüphesiz Al. 
manyada dahili vaziye 

tin oldukça nazik olduğunu dü. 
şiinmektedir. Siz buna ne dersi" 
niz? 

* * 1 stanbul hap:shanesiİıde mahltüm-
ları üç sın!fa aymnak mümkün

dür. Varlıklı, orta halli, yoksul. 

Yine işittim ki, bir sanatkar yotcsut 
mahkQmlara fah!;to; edilmek üzere bir 
konser tertip etmek iı;temi9, fakat bu 
teşebbüs "biz mnhkümlar1mıza baka
mıyor muya-ı: ki, dıı,armfn teberrüü
ne ve m&hkiimfar :c;in kon!ler tertl -
bine mahal kalsm,, t?ibi bi7.ce yersiz 
bir mütal.a:ı iJ..e tahakkuk ettirilme -
ml~tir. 

m!!'z. Böylesine nihayet fiyakacı 
er. Kabadayı katil değıldlr; hele 

rfot, yahut yol keski olmasına iht 
ycktur. Çünkü çok namusludur; 
tını alnının teriyle kazanır; ki 

' tahatsız etmez; eşini dostunu, 
Ceza ev1&ri müdürlüğünün dü- :JUSUnu sever. Fakat mahallelisine * * 

• Dieppe Daskını isba etmiştir ki, 
Alınanlarm Norvecin şimo.linden İspan
va hududuna kadar uzanan sahitletde 
ıız insanla m~dafaa edilebilmeleri için 
beton ve çelikten yaptıkları istihkam. 
l<rr zaptedıleb lir ve aş.labilir 

Alm:ın ordusu, şark cephesindeki 
'•ilvvctlcrinin yarısından fazlasyle, in
!';:oı:ı., malzemece htiyük kayıplar VC!T"e 
ek ve ü terinden c;ok uzaklaşarak 

- Evet Fakat Rusyaya bu talih 
açıklığını· temin edebihnek için 
Rus cephesinden Alman· kuvvet. 
terinin nıühim bir kısmını ı;ek~ 
tinne1i. Bunu yapnıaısak All'T\Jn 
cephesi lçerid'n yıkılmadıkça 
Rusyanın ıüratli bir surette mu
zaffer olmasına ihtimal yoktur. 
Alman ~phesinin bu suretle YTkt 
lacağım da pmdilik zaıınetmiyo_ 

rum. 
StaUn'in, Rusya kafi derecede 

bir muavenet görUrse Almanya
nın belki bu yaz mağlup edllece.. 
ğine dair olan beyrnatını hatırla 
yınız. 

Harp iç1n lüzumlu o!an bütün 
iptidai maddeler, atıın bütiln kay. 
ı:ıakları mihverin kontroİü altında 
bul anacaktır. 

- Evl!t, Almanyada dalım vazL 
yı:tln çok nazik olduğu meydan 
dadır. Fakat mUlet ne kadar ıa1-
ri memnun olursa olsun iyi teşkil 
edilmiş bir gizli polis, iyi teçhiz 
edilmiş bir orduya kar~ı ne ya
pabilir? Stalinin bunların hepsi. 
ni pek güzel bildiğine eminim, 
Çünkü onun hafiye tefkilatt di
ierlerlnkinden '°k daha mükem
meldir. 

Bunlardan birinci f!tnı! iyi kötü 
günde bir iki Ura J!e1irl \>eyabut ai
lesi varlıklı olanlardtr. 

İkinci sıntf. ailesinin getiri olrnıısa 
da, onlardan allka gören, haftanın 
bir iki gününde aranrhp l!onılan ve 
iyi kötü biru tütürı ~ yiyecek bu -
1 a bilenlerdir. 

Uc;üncir smıf da hlç 'kimsesi olmı
yan, daha hapWlanıt.l"e girdiği gün -
den itiba-ren f!lbisesinden bB§lnylp iç 
donuna kadın- satan. daha sonra da 
Adem babanın kdTfma alrlp, Adem 
babalar koğuşuna düeenlerdlr. 

şüncelerine !Hraz etmeyi aklı- lfıntılık etmiyc yeltenen ırz düşm 
mm:lan bile ı;ıednneyiz. Elbette bu rının terbiyesini ver;r; büyükler 
mües~eı<enin müt.ehassJSlart mahkı'.I - yar, zayıfları korur, Şayet mahal 
mu, mahktimun haleti nıhiyesini ve de bir delikanlı kumara alışır, 
mahkumu i1gılf.ndiren biltün mevzu- ;ne dC'Vam etmez ve banasına an 
lan inceden lrceve etiid etmiştir ve it:ıat etmezse o zaman bir "ağ 
elbette bu bahl!!teki hilkümlerl bizim g:bi ;ıe karışır: çocuğ11 baştan 
indi hüküm1t!rımize nil!betle ç<>k da- ıc.uları tehditle, yah.ıt dayakla · 
ha iı;abetlicli:.". lür, haylazı ıindirir, Mahalleye 

Aneak hürriyetleri e11E'rinden alm- lfadmlar ta~ınırlarsa onları ne Y 
mak suretiy1e cezal::ındtrılmış inı::an - yapar en kısa müddet zarfında 
lnrı ttç bn'tlkmak veyfllıut onları bir nr. 
kuru ekmek ve sadere terkos suyu ile Kabadayıyı tarif için bir takı 
ı;ıırlalanmalıırinı kafi görmek kanun- rıuiye!erden niye bahsetmeli? S 
\atmıızm ve mevzuatnnizm icabr ola- latacığım vaka ile bu "ııark ıö 
maz. l ~inin" hamiyeti anlaşılır: 

Kafkas ve V-:>lga tı:estm?erindeo bir bu
cak aydan1:ıert yaptığı taarruzlara rağ. 
1T1en hcnib hiç bfr mühhn stratej'l1ıt blr 
ınuvaffaklyef; kazanamamıııtır. Sov
yı-tlerin Kııfkasyantn müdafaası vazl 
fesini üzerine almış olan kuvvetleri 
büvük kayıplar vermeksizin, ve Alman 
lf'~!eyişini mümkün olduğu kadar ge-

j c: ktirerek Kafkas dağlarına doğra çe.. 
k lmektedir Sapasağlam duran mer
kez ve ~imal orduları ise karşı taarruz 
Jar yapmaktadırlar. Bu vaziyet Alman 

0-dularının R.,us steplerinde ikinci bir 
J ışt da geç"rmlye mesbur ka!acağrm 
gostermektedir. 

2 - Fikrinizce bu "kafi de~ 
recede mukavemet" i kuv

veden fiile çıkartmak icin ne ıa.. 
zrmdır? Rusya bu 5ene galebe 
çalmak icin ne istiyor? 
- - Avrupada ikinci bir cephe 

Bu suretle cfttn12da son V'C tek 
hürriyet VoC istkla.l ümidi Amerika 
olacaktır. 

Netice itlbactyte belki gafipler 
biııbirlerln.e saldıracaklar; fakat 
bl21m de .a:ziyf!'timir ga~t ümit. 
ılz b ir bale gelecelı:tlt. 

11 - Japonya, Rusyaya ~rk• 
ta taarruz ederse, Rus.. 

ya hadiseyi hangi şartla önleye 
bilir \'e evvela kendisi taarruz 
eder mi? 

- Rusyaya ııarpte edilen taz:.. 

6 - Stalin tarafından Al• yiki hafifletmek için eier Hıtlere 

Bu üçüncü sınıfı Türk. Rum, Er
meni, Yahudi diye a;ırrı bir tunife 
tabi tutmak da kap eder. Rumlarla 
Ermenilere paskalya ve yortu gün
lerinde patrikhaneleri tarııfından a
dam başına el11şer, altmışar kuruş 
gönderilmekte, Y11tıudllere de yine 
bııyram günlerinde SJTastna göre ha
mursuz, peynir, yumurta ve parıı da
ğıtılmaktadn-. Eıı. yetimleri Türkler
dir. Onları M'ıyaı!', soran yoktur. 

Elinde r.an3.tt olan mahltQmun ça- Çe~me meydanlı sandalcı Ferha 
lışabilme!tlnl ~ eabşarak yiyeceğini üıerine bıeaklarla hücum eden o 
kazanmasTm te"nin etmek lfızımdır, Kefalonyahyı bir kahve iskeml 
Eller ceza evt bll"'rı~I l::unu mUmkUn çi! yavrusu gibi dağıtıp kaçırmış, 
kılmıya mils~it değilse. bu mahk.ö - Ba vaka üzerine arkadaş!an F 
mun azap ve ~<rtrrap <:ekmE>si için bir nfaya üç ay se!am vermemişler. S 
sebep olnınnırı1Tdfr. Ona kaııanmak im Knbadayının beş on Kefalon 
kanını ven'1"di!?imiz, c;-alısmastnf miim önüne katması için tokatı yetiş 
kihı ktlmadıitıma. z:mıan onu besle- mu imiş ki düşmanlarını iskem 

a Gittikçe ,iddetleneceğl tahmin e. 
dılen kütle halindeki hnn taarrwzlan, 
Alman harp tanayiini ciddi br surette 
baltalamakta ve Alınan milletinin ma~ 
n.eviy tını sıırıımaktadrr. Yalnız Ko
l ... nva "ehri 300 fabrikanın tamamiyle 
t~h~ip edildiğini tesbit ey!emiştir, Ti 
!Tl~s'ın bir hitaraf menıle!cetteki mu.. 
h'lbirinin verdiği maliim'lta ııöre, bom. 
b.,rdımantar netcesl 1 m•lyon Alman 
y..-rsiz ve yurtsuz kalmıştır. 

Aradaki Fark 
Umumi hsrp vaziyetı objektiI bir 

tetkikten geçirildığl zaman: ~942 ~o. 
tıundaki vaziyetin müttefiklerın lehıne 
olara~ 1941 vaziyetinden çok farklı 
oldt:ığunq. 1910 vaziyeti ile hiç muk.a.. 
yese edilcmiyeceğlni kabaı ve tas~k 
etmek meobU':lyeti vardır. 1943 te ıse 
ıdi.ttefik!erin bütün cephelerde taar
u:za ~eçeceklerini zannettirecek kıı.y 
vctli sebepler vardır. 

Böyle lıir wziycti14 ~n evvel ln
:olorduyu ;,ok ederek garpten gelecek 
yetri darbch:rc karşı hazırlamnak :r.o.. 
rundıı olan Almanları &in!r!endirmcme
si imkansızdır. Goebbel& son mak31e 
sinde Alman milletinin harbetmek ya
hut 'bütün emellerine ve hakimiyetine 
veda ~ mcı::;bıırbr,ctindc olduiuım 
Yazu:ı:§~ 

Altpaııpııım 1l!nd cephe tehıtkesi 
k· ~da ddai bir endişe duymıya 
t.ı:dndığı bissWJlmdctedir. Son ıra. 
m:m!aı:da Prnor.ıda aldı~ bazı tedbir. 
icr !hu endişeyi aksettirmektedir. Ge 
ç.cn1erdc ,Almen hlicum kı-1annm pek 
gürii1f:jli.1i. ...., ızijnıa7işli oir surette Pa 
ricı- o:Qt:ılda::ı:wda ~ resmi yaptıkta.. 
ları ~ Fnırttıada eon x,ı. 
maıilm'.da c)Qfradtm doğruya Laval'e 
bağlı olarak "Ü& sıenk1i lejyon., ismini 
ta~ f:aııist teşlo11itrmn ne maksat 
la mcıeıd:ma ~iğini anlMnak. güç 
c~f;ir~ F.i!ıhakika müttef.iklıer lataya 
ı-;·yii1ç ölçüde bir çıkarma hareketi 
y~ zaman Alman i§f:al kuvvet.. 
lı>rinin en bii,yük kısmı bu hareketi ön.. 
1~ k~ "lllC bu vaziyet bütün 
Fransada gealş ölı;iide isJl'antarm çık.. 
masım mömküD blacattn'. işte (üç 
rcnm ]ej;sııoı:ıt w' k!iuh• V'l!Eifesei bu 
r.;~ bastırmak olae~ Sa9aŞatı 
Frama ınahfilleı:ir:Jin kmıaatlerine gö 
r 0 : Levarin Ahne:DJı&J6 çok milı:darda 
iş~i göndermek istemcsinın sebeplerin.. 
dt>n bici. bu isya.nlarda en mühim ro!ü 
0 ymyacak ol:m işçiler! memleketten 
tı7akla~ırmaktır~ V.ichy hükUmetinin 
b·r kaç .gUn ~ olerinde vmci red. 
;yo ıııa'kineGt bU!ıtıeıılıtı:m idam ediJ.e. 
et-fi bakkmd:ı aıdıiı kırrsr da 1- ted w• taınarııhlıxd<tadır. 

ıe:ş17l' RİZ!& 'EİY ATROSU 
~ PtŞl(im SERAB~ 

'Dll'ti~ Eebıı!ö Wıçe~1nde 21...10 da 
~liMtJRCAK 

de 

acmak Hitler ~çn en büyük teh. 
dittlr; ve '•iki .cephede de harp,'. 
Alman yiiktıek kumanda beyetı 
için korkunç bir kabustur. 

manyaya karşı ihtiyar edL karşı ikinci bir cephe açılsaydı, 
len propaganda hakkında ne dü• Rusya Japonla olan ademi tecavüz 

muahede-sini hazfeder ve ona ta.. 
şünüyorsunuz? arruz edebilirdi. 

Sovyetler kuvvetli blr ttttJik 
karşısındadırlar. Z1yiat ve harp 
bakımmdan en ağır hisse onlnra 
düştü. · Kenlilcrine biraz nefes 
a!dıracak bir diğer cephenin açıl" 
masını pek tabii olarak kuvvetle 
temenni ediyorlar. 

- Bu harbin pılkolojik safha- Sovyet ~eflerinin taarruzda gös 
larında Ruslar, A1111anl11rdan daha terdikleri cesareti herkes bi'lir. 
iyi bir propaganda 11ıulü tuttu!ar. Japonyanın eli Çinde ve Pasifikte 
Hitler!e Goebbels Alman milletine biraz serbestler sıtrbestlemeı Rus 
ya harbi ka:ı;anacafmı yahut da yaya tecavüz edeceğini Stalin bi-
öleceğlnl söylediler. Hıı.lkın is. liyor ve bekliyor. Fakat Alman.. 
yarıma ka.r111 illç olarak ümitsiz- ya ile bir hayat, memat harbi 
!iği ileri sürüyorlar. Böyle bir yaparken Japonya ile de muhasa-
isyan Alman şefler:nin uykusunu maya ıPri;;;meii bir delilik adde· 
kaçırıyor. Halbuki Stalinin pro-
pagandssı Wilson'ıınk!ne benzi _ diyor. 
yor; Alman kavmi i~ hükUmetini 12 - Japonyaya karşı Pasi. 
birlairinden ayınyor •e en zayıf fikte yapılacak bir müt. 
yerinden rejime hücum ediyor, tefikler taarruzu Sibirya üzerin• 

Türkler, hapishane idaresinin bila 
istisna her smif mahktima her glin 
v~rdiği 600 gr3m yavan ekm~kten 
başka hiçbir nimete meihar olııma -
maktadTrlar Eskiden yoksul mcıhküm 
!ara her ~ü·n sıcak yemek verilmeııi 
için tesis edilmiş hir Yaktf vardı. Fa
kat şimdi bu v~krfı bilen de kalmıı
mıştır, şart\arım yPrine getiren de. 

* * ı stanbul hapishan~si dar olduğu 

mek vaı:iyetlııda k:ılırız. Beı:lemek de lraçırmııı 1 
bir kuru e;;:r.ıek ve bir testi terkos tıte kabadayılık budnr Külhan 
ı;uyu ile olmaz. Hiç ôeğilse glinde bir ne gelince: 
ke§ık stcak çorba lfizlmdrr. Bunu da Külhanbeyini kabadayıdan a 
yeni eski vakıfı ihya ederek, o eski 11öz &öylerken "hal k~•mesi", 
teslsln ı;artlarr.u yerine getirerek, ya- ku§amda camadanvari yelek, yu 
hut da teberrüler temin ederek müm- ökc;e gibi ananeye riayet eyleme 
kün ktlarlz. kııcı!ıiı, alaycılığı bilhassa neş 

Meseli bu sınıftan Çeyrek Ş~kir, 

Bir Genç Kız Balkondan . 
Düşüp Öldü 

Kadıköyünde rıhtım c3ddesinde 

Blı tamamen haır:ır olmadıiı
mrz için garpte yeni bir cephe 
lçmak oldukça tehlikeli bir iştir. 
Faltat tabit askerlikte hiç ihtL 
ıası olm~yan bir adam gibi aöy. 
liiyorum - ben İr.gillerede mev_ 
cut olan kuvvetin yarısını büyük 
bir gayret!e Avrupayı iual için 
kullanırdım. Eğer bu tecrübe mu 
vaffaklyetle bitmezse yine İngil 
ta!reyi müdafaas.ıı: bırakmı:I ol -
m:ız. 

7 Stalin'in beyanatına naza.. de Japon tazyikini azaltarak R~s 
ran bir hürriyet harbi yap- yaya Avrupada açılacak blr ıkın

makta olan Rusya, şayet muka.. ci cephe kadar yardımı olınaz 
bil bir taarruzla Almanlan önü. mı? 

için, zanaat ehlı mahkiımlarm 
hapishane atölyelerinde çaltşıp kendi 
rrzlklarım ke!'dileri kazaJımatarı mi.im 
kün olamıyor. Faraza kunduracılar 
kundura, c;orapc:ılar çorap, terlikc;iler 
terlik. yaımtıcılRr yazma yapıp, hü -
lasa btt sanatin ehli kendi s;ı.nııtini 
icra edip bunlar! dısarıdtı sattıracalc 
para kazanarntyor. Bu !lebeple bu 
mahkfunl3n ya aileleri besleme,k va-
7.iyetinde kalıyor, yahut da hapisha
neye hamiyet sahipkrinin erzak ve 
para göndeı·mt>k suretiyle vilki teber
rülerl bekleniyor. 

iskele sokaJ!ında iki numralı evde 
oturan 17 yaşında bedia isminde bir 
kız _evvelki akşam yemekten sonra 
sofra örtüsünü bahçeye sllkelerken 
balkonda;ı bııhçeye düşmüştür. Vücu
düniln muhtelif ycrlerlnden al!tr su
rette yar;ıhnan genç kız hııstaneye 
kaldtrllmt• iıı;ede ölmilftür. Müddei
umıımi tahkikata başlamıEtll'. 

g1. Nihllt, C1kacı Rıza gibi ta 
':ı::-ım gayet rabıtalı adamlardı. 
si bülbül gibi ''argo" konuo:urla 
nu da gayet tatlı işaretler, omu 
d·rışlar, gerd<ı.n kırışlarla silsle 
Meıe!l Çeyrelc Şakirin baskınd 
şamba fenerle imamın s"kahnı 
turup kaçması, Tonga Nlhadın 
dibi grızfoosunda "Ya ı;ei§m! 
lam!" diye ıarkı söyliyen arnp 
Ayağa kalkarak "Ve ale.vküm se 
diye cevap vermesi g!bi anlat 
v~kalar meclislerinde bulunan'a 
rar ıcçirlrdi Külhanbeyi yangınd 

ne katarsa.Kızılordunun yalnız - Rusyaya yardım etmek için 
Alman hudutlarında duracağını müttefiklerin bir taarruzu Japorı:-

Eğc-ı: bir milyou beş yüz bin aS

ker Almanların İngiltereyi istila
sına. mani olamaı:l:usıı o halde iiç 
mi?yon da buna kMi gelmez, de 
mektir. Böyle planlarla harbin 
belki bir anda kaybedilivcrmesi 
mümkündilr. Fakat mağl6p etmek 
hedefi göze almmca bunun iyi 
v.eya fena tarafım da yiJkleru:nek 
icap eder. Dtlşmarra karşı bir ta
arnız her uman b\r işe yarar. 

zanneder misiniz? Ların Rusyaya hücumuna ınanı 
_ Stalin alenen lllı: harp gaye- olacak mahiyette olma!ıdır. A-

3 - Stalin'in Alme.nya ile 
münferit bir sulh mü:ı:ake. 

resine gi,ri§eceğine dair bazı rıva
yetıer çıkarıldı. Bunun hakkında 
ne d.ü§ünüyorsunuz? 

- Bir ikjnd c:eJı~ eçılrp açıl 
maması ihtimalinde Rualann aa
vaşta!l ccıki!ıne.Mıri beooe inanıl m"**' bir vaziyettir. Bu onlara 
yabşan bir hal değildir. Hat.ti 
bu teldl bi~ ümitsi.:lıcc han:ket ba.. 
na pek uuk ıörünüyor. 

Hitlm-. zı,ı;en sene kımordıı)'ll 
daiıbnın muvaffak olamam. Gc_ 
çen sene yapamad1ğım ba ..._.._ 
pac.ağmı ııanmrtıniyorum. 

4 - Bir Rus galebesinden bir 
Alman zaferinden fazla kor 

kanlar hakkında fikriniz nedir? 
Onlar bir Sovyet muza!efriyeti. 
nin bütün dünyaya Stalin'i tıa. 
kim yapacağını iddia ediyorlar. 

- Almanların hem hareketleri 
bem de sözleri ile dünyayı iştili 
etmek ~tediklerine şüphe yoktur. 
8talhı. biç bir zaman bölll.C bir 
kldiMla bıı!atumdı. Diinn ihtila 
lini ya~ istiyet\ &talin değil; 
Troçki ;_di. StaJinin büyük gayesi 
amele roJminl Rus79da yerleıtir-
mektir. Bumın için de cna nlh 
lazımdır, düny.l ihti!ili dei;il ..• 
Mıittefikleır aafcri temin ederlerse 
Stalin hiç bir JWnan Avrupa-ya 
hikim olıruyacaktır ve bana göre 
hiç bir zaman bu t!hakkiimü ara. 
.mı~.ıktır bile, Z;ıtaı k 

. · ld • nu 1 ·· 1 d. rwk'""'st İngiltere nasıl İngiltere. 
ı>mın ne o uııu oy e ı: ~ .,,... 

• A · bir " 1h ·h'"'"ı de oldu ise Japon kuvvetleri de vrupayı yenı su ı ...... ,, 
tehdidinden kurtarmak, Eğer bu Japonya<Lı. kilitlenmiş bir vazi -
gayeye ermek için Alman ordusu- yette bulunnınhdır .. 
IUJ hudutlardan öteYc de takip et. Fakat bunun da~ı ~arpte ve ce-
mek icap ederse Sovyet şefleri nupta açılacak hır ıklncl cephe 
harbi Alman topraihna naklede kadar ~etlere yardımı o?a • 
ceklerdir. maz, 

Fakat, fikrimce bQ, Sovyet hü- Rusların ihtiyaçları .Klman kuv 
kfrmetinin ve kı:ıılordanun orada vetlertnden bir kısmmın Rus hu.. 
kalncağı, yahut Ahtıan kavmini dudundau celdlmi~ olmalarıdır. 
komünist yapa.caiı demek deiil 13 _ Kızılordu hakkında ne 
dir. düşünüyorsunuz? Hangi 

Bence, AlmanyaYt karantineye h l kt 
nasıt koymak lhrm geleceğini ta. noktası kuvvetlidir, ang no a 
yin için bütün millctıcr bir araya SI zayıftır 
toplanacaklardır. - Ben '!M bapta Moskovada ta-

nıdığım Alman ataşemlllter Ge. 

8 - İkinci bir C'ephe açma. neral Von Koestrich'in sözlerini 
den Rusyaya başka türliı tekrarhyacatım. Bana kızı!orda • 

nasıl yardım edilebilit-? nun umnmlyetle adam ve makine 
- Ingiltere ve Aıtıedka Rus Ol'" bakımından mükemmel olduiunu 

c!ularma pek (Ok Qı.i.ktarda leva. söylemişti, 
znn verirler Buna şiddetle ihti- Bütün mukayeaelerinde Atman 
yaç görtlliiyoı:. BnM kuvveden fi. kuvvetini ü•tlin ııörmeklc bera-
ile çıkarmanın liri taraf için de ber tayyare, pilot n para,ütçU. 
müşkül o!dufuou biliyorum. lükte SovYet orduları hakkında 
Pearl Rarbonr blzl biraz zayıflat. pek sitayişHr climleler sarfetml~ 
u. Bi7.im en btiyillr lloktanmnz &e- ti 
midir. Böyle olmakla beraber 'Zayıf noktasına gelince, bunun 
lüzumu olan eşya Rusyaya büyük mühimmat ve yerin" yenileri k0-
miktarda a:önderilmt.ktedlr. nulmıyan makine olmaımdan kor 

kuyoruın. Bn nok4anlan da İn-

9 - Rusyanm sıha.i kudreti.. gili.z ve Amerikan nakliye vapur. 
ne ait olmak mera en doğ. lan telifi etıTıektedir. 

ru fikir alarak ne dersiniz? Şayet, vuiyet daha fena olur" 
- BiiJıük za;JIİllta .-ğr:ııen eı,._ ıa dahi 1942 ıonlannı!a Sovyet 

yetlerin harp saruıyii yü.:r;de alfmıt ardııau tekrar ayakta. bulunacak 
derecesinde elan işliyor sanırım. ve bi!ldlmeti de hic; ıarıılmamış 
Moskovamn şarkında. Urat dai. alacaktır. Rus steplerinin ıreniş. 
larmda yahut daha ötesinde liği Almanları ve Japonlan yuta.. 
"Knzbass kombinası.. denilen sı- caktır. Çar birinci Alckııandr'm 
n:li bir mmtaka. v-e btına merbut Napoleon'un sefiri Caulaincourt'a 
olan1k '9r'ıalde Pcrm ve cenupta dedi·ii rıibi: 
CJıebnbimk civarında yine Ural '1stilacı ordufart muharebeleri 
mmtakalarr vardır. b?.anabil:rler, fakat harbi kaz"; 

Rusya - Amerika tk.aret odala. namaz!arf,, 
. :-.ı> ~1.stm.l. J;i>JA l,!!.3,9. 4i: • iu.s.n -f~tlicdilmprecektirl 

.... 1 ıJte mahkümlarm k!f ümidiyle dü&
tükleri neşeyi l.'rllıran da son 

günlerde birbirini takıp etmiş bulu -
nan teber:-ü hi\diseleri oluyor. Bir 

Denize Düşen Biı 
Çocuk Boğuldu 

Ycşilköydo oturan Hüsnünün 15 
yıı~mda oğlu flilmi dr.niz kenarmda 
oynarken denize düşmü5 ve boğulmu§ 
tur. 

Yüksek ziraat enstitüsü veteriner fakült esi 
askeri kısmının kayit ve kabul şartları 

ı _ Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteı1ner Fakültesi Askert 
kısm!na bu yıl sivil Uım devreli liselerden iyi ve pek iy1 deı·ec~e me.ıun 
olmı ve olgmıluk JmtillarJarın1 vermiş olmak şartıyle talebe kabul edi
lec~ isteklUeı::l.n aşağıdaki şartlan haJz olm<>sJ lAztmdır: 

A - Tfu'kiye Cumhuriyeti tebaaeınlan bulunmak· 
B - Yaiı 18 - 22 olmak. (22 dahildir.) 
c - Beden t•sekkillleri ve sıhhati oraud:l ve htt lltlJmde faal biz· 

mete müsait olmak {dil rekAketi olanlar alınmaz.) 
D - Tavır ve hareketi, ahlAkı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
E - .ADes!nin bic bir fena hal ve §l>hreti olmamak (bunun icin de 

ıabrta vesikası ibraz etmek) 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarma fU vesikaları bağlamaları .ıA-

m;.ıcılık etme7.; yenine sakladrğr 
ile dostunun suratını kesmez 
"Jicolo" luk denilen "usk-Jmru" 1 
dm mem!ekete, sinema iie girmi 
1'1r ecnebi m~tıııdır 

Külhanbeyine isnat edilen 
i'lklerl r~panlara "kopuk", "~ 
ctnillr. Öylelerinin de; hayııly 
yumruklanna tükürerek anlata 
rasında, esamisi okunmaz. 

Bunlar, "Etude de moeurs" 
bir takım örf ve §det ir.celemcl 
Onlardan ııaUl.hiyetle bahsedebıl 
d:ı o muhili ç;ok iyi tanımak 
dır. Yine onlar tar,.fmcfan kull 
tabfrle söyleye!im: Bilinm"yen h" 
zıt hakkınd:ı ııöz aövlemck "Ka 
piştov sıkmıya l:ıenzer'" • 

Yazı Kağıdı ve Z 
Tevziine Başla 

r:nndır : 
A - Nüttıs ciizdam veya musaddak su:reU, 

Bir müddet evvel piyasada z 
yazı kfığıdı darltğı baş görterm 
kflğıt birliği piyasaya bir mikt 
ğtt ve zarf vererek bu ihtiyacı 

' 5ılamağa ı;alı5mıştı. Dağıtılan 
ve ıarflerm tükenmesi üzerine 
yeniden ku-tasiyecilere k5.ğrt v B - Sıhhati hakkında tam t~kküllü Asker! hastahane raporu ve 

o.~ kağtdı; 
C - Lise ~ei!UTtiyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdildt sureti; 
D - Okulıı. ıJndığı tekdirde askerl kanun. nhıun ve tallmatlan ka

bul etti~ hakkında 1;el1sinin ve kendisinin noteIUkten wdikli ta~üt 
senedi Talebe okulda.~ istifa etmek isterse okulca tahakkuk ettirilecek 
ınasrafıan birden verir ve bu da taahhüt senedi.De kaydelilir. 

E - &r'ah. uyurken ıerıen. 91cllkU. bQ1lına ve · çırpınmaya mQptell 
olmadılt hakkında velilerbıin notvlilrlen taadik.11 taah1'Q,tnamel8ri. (Bu 
gibi bastaJ.ıltlardan biri ile okUla girmezden evvel mallU olöuklan so.nra
dan a.nlafiWılar olnıldaıı. eıkırtihr ve okul muraf.lan velflerble lSdetillr,,, 

S - İstekliler bulundukları mahallerdeki As. Ş. ler:lne istida ile mü
racaat ede.:ekler ve şubelerince lklncl maddede blldlrflen evrak! lktnal 
ettikten sonra Ankarııla Yüksek Ziraat Enstltilsü VeterJner FAkilltesl 
As~erl Talebe U'\.milrJğine göndcrHcccktlr. Müracaat müddeti Eyl\11Un 25 
ine kadardtr. Bu tarihten sonra tnllracaat kabul edilmez. 

4 _ Okula kny1t ve kahul şahadetname lcreceler~ne ve mllracaat sı
taı;ına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt i~le~ kap~nır ve kabul 
ıdilenla:a ~qca.a,\:.ettikleri askerlik ~uhclctiyle tdiligat Japılır. (8598) 

ğe başlamıstır. Geçen sefer b 
ktrtasiyeciye k~ğtt verdiği hal 
defa bayi adedini arttınn11 ve 
ne çıkarmıştır, Birlik balkın 
cmı bir mtiı:idet için karşılayac 
dar yaı:ı ve Ambalaj klğıdt da 
la ba~amı&tır. 

Bayilere zart tevziatı da bu 
pılacaktır. Defter yokluğu dev 
mekte ve mektep defterlerinin 
lanmasma klmın taraftndan 
cağt da henüı tesbit edilmem 
lunmaktadtr. Bu 1şln daha 
gecikmesi, mekteplerin açılma 
nt yaklaştığından bir s?kıntt d 
caktır. Bugilnlerdc dclterlerin 
tanmast içın bir karar verilcc 
nılııinktadlr. 
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~taMalı ~ elmaslı saat elemek, bJr kc'ıme ile demektir. Çünkü 
Ftrıantr 1 ı ve eunsslı satıtlerın but"'ı.ın hakıki evsaf• mE~huru alem olan E R saı.tlcrinde tcıp-

-lanmı.ştı(, Bunun ıçm: &!at alaca,,?rnız zaman, te:·ec'd:.Hsiız S 1 N G E R saati ::ılınalısmrz \'C saatin u?.e-
rındeki S i N G E R marka ma. muessesenıiz.m ~drel1ine dikkat etmeniz 11lzmıdır. 

Mo:bYı •aı..~p eden her kadın için klym<?tU t:ış!aııyle ve nefis işlı>mel<'!l'iyle haklk ıtcrı nazarı dikkati 
celbeden ooylc bh-'h.arikulade s i N G E R so::tinc sahip olmak adeta bir saadettir. 

StNGER SAATi HEDİYELiKTiR 
Hoşa Gidecek En 
l\lakbnJ Te En G iizel 

No. 82 - D. Elmaslı ve l 1 pırlantalı 600 lira 
No. 82 - C. Elmasiı ve ortadaki büyük olmak üzere 11 pırlantalı 700 lira 

No. 82 - E. Elmaslı ve ortadaki ile kenarlanndaki oüyük olmak üzere 11 pırlantalı 800 lira 

' 

No. 82 - H. Elmaslı ve ortadaki ile kenarındaki daha' büyük olmak Ü7.ere 11 pırlantalı 980 lira 
EMS.\LLERİ GİBİ 15 SENE GARANTiLİDiR. 

D İ K K A T: S t ~ /.Jı E R saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda 
satılır. Istanbulda şubemiz yoktur. Adres SİNGER SAAT l\Iağazaları. 

~QlllllllE•••••••••WWW•ll!lmıı.. İstanbul. Eminönü. No. 8 , 
,, ...................................... i ........................ , 

u YI N HALKIM 1 :Z A 
Kömür alım ve satımında rasla dtğınız zorlukları haber veriniz. 

· T~zlu, lslak Ve Eksik Kömür Almayınız 
· l<ömür fi atı muaınıeRClir. fazla para verme~ini:r 

Sarih adres ve müspet vakıah şikAyetleriniz derhal tal ip ~lir. Bu hare
k~tiniz kendi menfaatiniz icabı olduğp kadar. vatan borcudur. 

· Müracaat yeri: (Ankara ve lstanbulda) .. 
(Ü KiYF. KÖMÜR SATIS ve TEVZi MÜESS!ESESI 

~uıamamm:>:!mmmr:m ... Dll ... 111111!11 ........... ._.. ........................ # 

A•·~~~ (~~~:Ü~~::·: .. 1f ~.~~:n~~~ ~~~ ~·.~~J~~~~ l::~ ,=.·~ 1 
zıpaşa nabiynsinin Kızıl Güney l lıklarma k:ırsı en mükemmel bir iHlç BELSAMİTOl.'dur BELSAMl· ı 

TOL kullananlar yukarıda yazıh hastalıklardan çabuk kurtulurlnr. •ytmden 4" yıı~larmdc. Hasan ismin-
Büt.ün EC"zane ve Ecza depolartııdan nraymız. 

· bıri .Alanya.va satmak üzere mal \: U J 
,turürkcn yoıda yatıp uyumuş ve bu 
ada ağzına toprak ~ol<iunılup bı- , Erkek ve KT:t • Leyn ve Nehari ' 

lda boynundan kesılmek suretiyle 
ldilrillmfiştü. Bu emayeli yapanlar 
pılan arııftc"m~ara ı:ağmen buluna-

nış ise de r.ıbrla ni.h,eyet katilleri 
.. ktılınn.r$ır. Cin:ryetin Hasamn eş
a ve parasrm c~ geçirmek için öl
uı1ildµğQ aıılaşdmış1ı:r. 

--msr>t Cllls . 

SANKT GEORG 
HUSUS t AL lU AN OK UL'LA RI 
Galata. K.art Çın.ar sokak Tel: Erk.ek 4209:1 - Kız 40499' 

Erktk kıl!lm!: Orta. Lise ve Ticırret Okulu. 
Ku k>smı: İlle, Orta okul ve Ticaret Kursfart. 
K.lJl,\l; 1 EytOtdetl itibaren •Ht 9 - 12 anıftndı 

aic':mı&t lıntl"8nlen: 14 va 15 Eyi Ol 
Teıtrlıtaltrı ~tanmasf: 16 EylGI 194:> ~-

, 

~~ .................................... ... 
İstanbul Nişantaşında Karakol Karşısında 

IŞIK LİSESİ 
Ana, İlle, orta ~ Li~e - Yatılı, Yattın:ı: - Kız, Erkek 

TESİS TARİHİ 1885 
Türkiyenin eıı eski ll.ll8usi lisesidir. 

~ lbrahim Denk er 
KRyrt irhı her gii• mfirııcaat olunabilir. Tarifr.ame isteyiniz. 

ı'-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~T~e:le~fo:n~:~80:8~19:..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~/I~ 
1 

Batrltlı hauaned Dablliye :Mütehauı· 
... lW run •aat 15 cll:ln l'()ftTll Beyof· 
lu - ~amii. Safun~•c;t c•dd.oıi ÇC>P _,JIJj 
IUlrçeuııe ııokak No. 13 Telefon: 4:?451 p 

,-. Dr. İhsan Sami4 • , 

lstofilolcok A§ısı 
İıııılatflokı*iat'dcln mütevellit (er
~ kası ~ıbenı. koltuk altı 
ç:ı:bmıf. arpacık} ve bütün cilt 
~nn::ı karşı pek tesirli 
bir ~ Divall)lôlu No. 113 " __ , 

·.~:--·'·.·v._· .• __ .j,_· : a ___ , · · :-
... , .. s A-e: :' S.A' .. B'U N lJ 
Sa~tariii ... ·· ;,.wtı•fH.- .· ıçın huıkiılnd• 
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Münakalat Vekaleti 
. Devlet Limanları ı,ıe+me . llmum 

Müdürlüğünden 
fd:-ıreıtıizin Rfhhm ate1yesi iı::in rençber, duvm~ı. niilızer almııcaktrr. 

t~teklllerın Galata Karımmt;ıfııpaşa caddesi üzerirıde bulunan rrhhnı a-
telyes.l şe!ıfğire muraca;;tları. (9097) 

/ 
Ticv et Vekaletinden' 

1936 bırlhlnde imtı'hnna ginni$ olanlar ye bıı !;ırlhterı sonra prodük
törlük yapmnkh culunanlarla si~orla prodülnl5r~ü :raJ'!DBk ÜJ!l!T"f' veni
den müraca::ıt edPnlE"rin 26 A~ııtl'!l'l 942 e&rsamt'ıa ıı{il'l'ft saat 9,U de t~
tanbul 'Öniv'?t'slteı1f konferans salonunda ya.pUacAk imtibaDda hanr bu-
lunmalan i'~ olunur. (90.'S2) 

lstanbul Mıntaka Liman Re~sli9i _ 
Komisyonundan Mübayaa 

Mevctı! trkneye konulmak ih:ere 20 nlhıı.vct :rn he;rıtir kuvvPtindr> 
ma~ot "·~y;ı benzin ıle müteharrik bir adet y~ni deni7. mo1ör mekine'i 
satm ıılm:ıcaktir. 

MuhafTlm~n azami ber!el (4700) ,.e mu7nk'Jı:nt temin;;~ (352) lira 
(50) kuruştur. 

Mi.ınaksıı 5 !)/942 Ctlmarlf'ı:i giin'ii !l:lat U de yapıl~r.r~Trıdan talip
lerin ı:arL'l.'lme:v: ~örmek üzere Limnn riyııseti ıdare {elliğin" miirııcaat-
ları ilan e>iunur. (8960) 

lzmir Ceza ve Tevkif Evi Müdürlüğünden 
İzmir Ceza ve Te\'ldf C'vlnin 942 mal! yflna mahı:ııben <171050) a

det ekmei:ın beherınin fıy;ıh 16 kuruş 25 ~antımden (27794) lira tutıırT 
olan ekmek !htiyıırt karınlı zıırf u~uliyle 17.8,04'.! farlh "nclı> milnab .. aya 
çıkarılôıi{t hııl<le t. l'p 7.uhur .-tmcıniş oldujlunr.an mı>:ı:kıir ekmek ihti
yacı 18.R.9 12 t:lrıhin<len itilıarrn bir ay mfKldrt!P pa:ı::ırlık]:'! ı-ksiltnıeyc 
kf'nulmtış cl:iııj:unrian taliplerin C"e7.n evi~r!P mutP'iekkil komi ;yonıı 
(2085) l~altk muvvkkat tPmin:ıt makbu7.lıııi,rlt• hirlikte ll"I'cai saatlrri 
r!:ıhilinde h<'r _e:fın nıiirrıc;ıRt enebilerf'kleri ilfın rıJırrıur. nn:i 1) (!101'}2) 

Boğaziçi Liseleri Müdürlüğünden 
Snuf b\ı'tünlem~ imUhanlarma 31 Ağustos Pazarteı;; günü, lise bitir

me imtih:ınJcrtna 8 Eyl01 Salı günü, Orta k.ıslm eleme imtihanlarına 10 
EylUl Pe!"$embe ve olgunluk lmtihanlarma da 24 Eyllll Pi!r~embe günil 
başlanacaktır. Mektep Tet;rlnievvelln birlnd g{l:'!\ü açı)acaktlr. 

lstanbul Deniz Komutanbijından 
1 _ Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli okulunurı kayıt ,.e kabul müd

deti 25.8.942 günü alq:amma kadar uzatılmışttr. 
2 - ~rılı Lb·esine kaydolunan okurların 27.8.iU2 Pev.--embe ve ge

dikli okuluna k:1ydolunım okurların 28.8.942 Cµma günü noksan vcsika
larmı . tamamllyarak saat 9 da Kar;m1pa~ada Gedi.kll Okulunda bulunma-
ları {9009) 

TAN 

~·----•s Ü M E R 
BAN K ____ .._ 

teda .. knr.dı 

1 ŞÇI ALl.NACAKTIR 
2 :- Verilecek ücret tşçinin kabiliyet ve kudretine göre 

günde 120 kurtıştan başlar, bu ücretten başka fevka. 
l.ade ıimanlara mahsua % 25 zam ödenecek ayrıca 
öğle yemeği ve iş elbisesi verilecektir. 

ArzU edenlerin 24 ağustos pazartesi gününden 8 f!J· 
lUl salı gününe kadar her gün ve 10 eyl(ilden 19 eyl1Ue ka.. 
dar sah ve çarşamba günleri Çarşılq>ıda tstanbuJ AyakkabP 
crlar Kooperatifi merkezinde fabrikamız mdmesstıi Sinoplu 
Mr.hmcde müracaat etmE'leri fJ!n olunur. 1 

'ı , .......................... ~~~~l)lll!l!rJlll!l!ll' 

.'·tlevlet~.Demir·yollan .ve Umanları İşletme idaresi ilanları 
~ ... ") :.:.... ... ~::: .", !~; .·,.,l···, .~. . . ...,,.. •. "". 

Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve miktarları asaiıda yazıll 
odun ve maneal köınlirti kapalı zarf yolu ile ~atın alıııaC'aktır. 

Eksiltme 7/~/\H2 Pazarte..-i günü saat 11 de Sirkecide 9 cu işletme 
binasında ynplacaktır. 

hteklilerin muvakkat teminat ve ~nrtnamt>d"! YBT-ılı H~ik:;lsrı ihti
va edeC"ei; k:ıl"'alı 7.arflarmı ayni gün saat 10 a kadar komi~yona verme
leri 137.tmr!ır. 

Şartnameler 9JO kuruş broelle Sirkeci t-ezııesinden alınabilir. 
CiNSi Miktarı Muhamm,,,, bedel Mı.wakkat temln•tı 

Ton Lira Lira 

Odun 
Mangal kömürü 

5000 
300 

15'1000 
33000 H,100 

(8896) 
Mtlteahhtt narr \ile hes11bına olmBli: ~ !~nbut b1rııı ı::ıbrlkMmdıı 

elde ediler:ck vaş kfi~ll!rdPn 100 !tazım! ihale t'lrf~inderı ttl'bal'en hafta
da lkl gün 'l't~Tır, olmak ~e!'e dlttt ~nlerde erka4'8k lt!ispe1eri 3 - t 8Y 
uırfmd11 olm::ılt ıı;artivle pıı7.;ırhkla arttrmıaya konu~mustur. 

Pazarlık 25.8,942 Salı günQ ~et 11.10 da i.ıtmt3'$ta Uıftztm pıbe
slndeki merkez sat2' komisyonunrla yapdacakıır. 

İsteklilenn pe:nırkk için taytn ohnıan gün '\ille s•tta ..., edecek· 
lerl fiyat üz~nden ,.o 15 teminat l)9.ra8fyle bfrliirte Tl!er.kih" lromts,-ona 
müracaatl,.rı ~lfln olunur. (8D83) 

Tahmin 
bedeli 

4826,60 

3866,00 

Tik 
tenı inatı 

362,fı() 

28!l,Q5 

. 
Ha"eki HastahanE'ııi icin :'llmıtC'llk (fi9) 'ltalem lıtı
tik eldiven. Katküt ve Tıbbi E<-7.::ı 
Hıısı-ki Ha~hıhanesi ic:ın alınacak (10) ·ka'k!m 
Tıbbi Ec7.a 

1570,74 117.81 Haseki Hastahanesi i<;in ~lmRc-;ık (17) 'kelem 1-
pek İplik Katküt ve TıbbJ Ecza 

905,36 67,SO Kimyahane için (99) kc.lem kim,evi ecza ve a
lat. 

Tahmin bedeller! ilE' ilk teminat mtktarlııı-t :"'k~ı;b yazılı iı;ler ay
n ayrr açı't cı-:Giltmeyc knııulmuı;tur. Şartnameleri Zııbrt ve Muamelat 
Mtidürlugü kcılf'minde görülebilir. İhaleleri 31/ S/ iH2 l>azartesi günü saat 
14 de Dilimi Enci.itrıPnda yapılacaktır. Talipll"dn ilk terninııt makbttt w
ya •mekttrpları \'e kar.un en ibrazf lilzmı gelen di~er vesjk.alı;ri:vle ihale 
günti munyyerı saatte Daimi Encümende bulunır,al:-ı.rı. (8743) -'Belediye daire '~ şubeleriyle Hastahaneler ve ı=ttıllf mü~eı:eler için 
almacak (2200) ton kok kömürüniin nakliyesi kl'pah 7.arf muliyle eksilt
meye konulmuştur. Mt>cı"#luunun tahmin bedeli (1321\0) lira ve ilk temi
natı (990) ıhıdır. Şartname Zabıt ve Muamelat MiiHkliiı?Li kaleminde 
ı;röri.ilcbil!r. İhı.ılP ~tllf !142 ~:ızarte~i gilnii snnt ( tıi) de Daimi Encü
mende yap;J,.crıldtr. Taliplerin ilk temin;ıt makhu~ VE'ya mektuphırı ve 
kanunen ibrazı 15.ımn gelen diğer vesik;ılariyle birli\te (2490) numarnlt 
k 811 unun t:ırifah c:evn•;indc hazırlryacakları tekli r nıekturılarmf ihale 
günü saat f14J de kaıi;:ı: Daimi Encümene ver:lıcleri li'ızınıdrr. (8783) 

8ursa ve Bolu Orman Mekteplerine 
Alınacak Talebenin Kayitve l<abul Şartları 

1942 - !913 t:ıhsit dcvre~i iı:in BuN'a ,.e BCllu Orman mektepleri
ne parast! yat:lı 60 talebe almacakttr. Mekte:>l~.-il' tı:ıh~il mürld«>tleri üı; 
senP.dir. ~.!ewnlaı·1 (Oı man Mi.ihendiı< mua\,ini.. Gıı,·aniylc meslekte kul
lanırlar. t~kklileı·ôen a~~.;?ıd;ı yn:r.ılr ~artlar araıırr. 

1 - Turltlye Climhuriycti tebaa~mnan ol!lıı:ıK; 
2 - V:ısı 20 den y1.1knn olmnmak; 
3 - ~ağlTk durumu normal derec<.'df'. yani eli!. gö" kulak ve vücu 

dunoa fırlıa, noksanlık bulunmamak. armı\ı V~ dSftltk yerlerde yilrüyüp 
ı:er.mi've, hayvana binrnıye bünye teşekkülatı mi\s:ıit V"! dayanıkh ol
mak. ·(Bu hus-.lSlın biJhassn raporda tebnrü:r. et•:ı •ltııe~i li\7.ımdır.) 

4 _ İyi ahi5.klf, lıiisnühal sühibi olmı:ık, geç~ış mahlcfımiyeti bu· 
lunmamak: 

5 - OrtamPktebi -çek iyi veya iyi dt!recedı> b:tirmi~ bulunmalı:; 
6 _ Bu ş:w1hrı hcıi7. olanlar Burşa orman mektebi nılidürlügünc hi-

taben yazlp gönderecekleri dilekçeye: . . • • · • · 
A - Nürus cüzdanı, asıl ;veya ta-;dikli suretıl'lrı • . 

,,,. B - Üçüncü mııddedc ya%ılı sağlık duruml<ırınr bfldirir tam t~k
küllü hastahr.r.elerden veya bu hastahanelerin buluıımadıklaı1 yerlerde 
hiıkiımct do~.;tmlarındıın alacaklart ta<;d!kli raporı.ı. (tam teşekkilllii ·haıı
tahane olmzyao yerkrdEn kahul edilecek iı:tc;:li!P"İrı kayıtlan mekte~ 
yaptınlııcak nıu~y~ne neticesine kadı:ır rsnslaııdıulrtııız ve bu muayene
de va7.Tli evc-ır kendi~ind<' bulunınryanlar mektebe eltıımıız.) 

. C - Cıçek aşı_<a· yeı::ika~ı; • 
D - Dörc'!iincü mnndedeki y~7ty;:ı göre rniir"AcA~t edenh1 ikarrıet$(a

hmdaki b~lr:i'yc n•ycı polis merkezleri tarafınd~n t~nzim ,.e tasdik edi
lerek hiısnıihn ı mazb:.ıtasmı; 

E - Ortrımr:ktep şahııdctnameıdnin a,ıı:tl VPVil taı;.d:kll örneğini ve; 
F - 6 >' 9 cb';,d~nda 6 fotograf haı!lanmı>ITdır, 
Noksnn evrn:c getiren ve gönderenlere mürac·aRt Etm(miş' na11ariylo 

bakılır. 
7 - !.TektP.plı>rc gire~klerin kayrtlıırı 1 "F:ylul ~42 tar•hindc-n 15 Ey-

11'.ıl IH2 .ık.;mnına k<1daı- yalnı7. Bursrı Orman mt'kt•·binc'lc yı>pılacakhr . 
İsteklileri e\·raklarlnı do~ruca bu nıekteo mücHırliikıine ya bizzat ve

ya taahhi.ıtlil olnrnk postaya tevni etmelidirler. 
KayTt \'e kııouldc müracaat sırası m•7arı itiban al•nr. Su kadar 1-i. 

i~tcklilerin miktarı bir gtinde 60 şı tc<:avUz ettiği takdtrde kura yapda
qıkhr. 

8 - Beşll"ci mııdnı>de yazılı sartlı:ıı1 haiz tateLI!, kııdroyu doldurma
dt~T takrlirdc orta dereceli istekliler sn-:;ısmd<ı bi!' lllü~abaka imtihanı a
çılacaktır. 

9 - I<;ı,· :t \"e kabul rdilen talebC'lcr Bursa ve· l:ıolu Orman mektep-
leriııe kıırn ile. flyrılaC'aktır. 

10 - Mekteplere altnan talebeler. kmdilerinl'! Yeril"'t .. lt ııümune"e 
.ı:Bre ncıt<'tl•kten t:ı~dikli hirer taahhiit ~Pn('r!i verf'~ı>lı\\erdir. Ru sı>nedl 

1 gctırmiyrnl'!'rin ıneklchr dc,•nınlarTna mtl~ııalc C'ı'l:lMe-z. '{füi!il'i"-8794) 

lstanbul Orman ÇevirCJe Müdürlüğünden 
1 - Orman Umum Müdiirlflği.l merkez ve vn&yetler teşkll§tmda 

münhal 10 ··ira asli maaslı kAtiplik ve mesaha nıemtırlukları için müsa
baka ile memur ahnacaktır. 

2 - Müsabaka imtihanı 8.9.942 Sah gllnil !am. !&at 10 da _~anbtıl 
Vilayeti kon?.ğında yapılacaktır. -

3 - İsteı:\nerin imtihan gijnQnden evv, 
A - J'ı1nf ;; tezkE>resl asıl veya 5rneği; 
B - Hus'lU hal ves1kası; 
C - L'lakal c.rtamektep ş.ahadetoam.esi: 
D - Askerlik vesikas~ 
E - Sıhhat raporu; 
F - 4 krt'a :fotograf. _ 
Evrakm1 tolep nrıuhııllerl~c 1'a~lıyarnk fııtanbu1 Orman "Mtıi!ilriy~ 

tine vermeleri ve .ınuJı;arrcr imtijlan saatinde ha.ı:ır bulwunahn illn olu-
nur. (9012) 

24 - 8 - 942 

Devlet Denixyolları lıJetme U. Müdürlüğü ilanları 

~iarıliterine kadar=muhtelif hatlar1-
w kııAaudt t f4"11'1arm isimleri ve btkış gün ve 

!aatlerl 4fe kalkacaklan nhtımlar 

K .... d•m• Hı~ 

Sa rtıft Hattı 

lmro.: Hattı 

A.yvahk Hatt• 

lzmlr 6Urat 

Salı 4,01) de (KarıİdE'niz) Cuma 4.00 dEt '(Ctım 
hurlyet) Galata nhtmırndan. 

Cmıı31'tesi 18.00 de (Kadoeş) Sirkeci rıhtnnm
dıın. 

Perşembe a.no de ~mat) T.oJ)bane nhtrm!ıı-
dan. i~ .~ ı 

Pa-t..ı.. Sak- 9.00 .da (:al"Şamb\, Perl!.-mbe 
w Cu:m4 16.00 da (SUS), Cumartesi 14.00 
de <Trak) Gtilata nhtt-nından. 

NOT: Salt, Perşf>Tnbe \'e Cumıı~t seferleıri 
Gemli~e kııdar gider. 
PRzarlı>!i, Carsamba ve Cumıı 8,00 de ('!'rsk) 
Galata rlhtımtndan. Ayrka Carsamba 20.00 
de ('ltlgen) Cumartesi 20.00 ele (Anafarta) 
TophAne rthhmmdan. 

Sah ve Cuma 19.00 da (Bratın) Tophane r.ıh
ttmındı:n. 

Pazar 9.00 da (Kemal') Tophane r~htmıından 

Çarşamba 1!.00 de (Bur~a) Cumartesi 12.00 
~ (Ül~e-n) Sirkeci rıhtımından. 

PAnr 13.00 de (İmılr) PerşPmlre 
(rırhan) Galata rıhtımi:ndaf'!. 

* * 
13.00 de 
(9106) 

N O T: Vapuf' .eeferlerl hakkında hec- tarta ma11>mat ...O.da 
telefon "umaralan yazılı aeent.lerlmlzde., ısıırenlleblllr: 

Baı Aceıttı G•l•ta - G•lata nhtrmt Um .nlu tJmum 
MOdUrHIOU blM• ıltı~da 

Şube Ac~nteaf Galata - Galata rıtıtfrnt Mıntaka Liman 
Retell!il bl "atı alttn da ,013fi 

Şube AeentellO! Strkect - Stı-k9CI Yolca Salonu 22740 
\µ .......... ~ 

· isİanbul Leva~ım .. A .. , ·,Ji.~;~J~ 
. S~nalma , '~omısyonp .~ :ça~iJ.~r·~~ 

K!TrJ 

'1800 Kabara 
2.500 9-10-11 No. ~ 
1'500 14-18-20 • • . 
1500 lt/23 tel çl.1. 

'10,000 Cift nalça. • 
Yukanda :r.mh malzemelerin demh' clhett -m;ttP.rlycd~n \•erihne'k ft-' 

2C'l'e tmııl işi paıarI!kla eksiltmeye konm~tur. İhales~ 26/8/942 Çarş~ 
ba günü saat 15,30 cb Tophanede Levazım Amirliği satın alma komi9-
yonUllda yapnacakhr. Hepsinin ta hın in bedeli ~1,0CO l'i'ra 58 kuruş, ilk 
teminatı 1M2 lirn 55 kuruştur. Evsaf, nümune ve ş:ırtnamesl komisyon
da g6rülür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelrr.eleri. (147 - 9077.) -Denit: Lv. Yollama Md. emrinde bulunan 3 No. 1u mavnanm teknesi 
tamir f"ttiri!e"'..elrtir. Pazarlıkla ekı;iltmesi 25/8/942 Snb günü saat 15,30 
da Tophane<la Lv. Amirliği satın alma komisyonuııda yapTla~aktır. Ke
şif bedP.li 760 !i:-a. katı teminatı 114 liradtr. Keşifi komisyonda görlllilı;.,.. 

Talipl~ belli vakitte komi~ona gelmeleri' (145 - 90'75' 
•I • '.'I. 

Acıt' 

16 Sök<!ce\ boy küregi 
16 Sökecelc kol kürdi 
16 S11lfıcak boy küreği 
111 Sa'h!calc koltuk küreği 

4 Çekecek. 
4 M~tn~ -... 

/ 20 Küre~ 111.'pt. 

Yukard3 yazrlt fırın malzem.e~ pıın.1'lıkla satm ahnacaktn'. İhalesi 
25'.8 942 Sal gür.il saat 14,30 da Tophanede Lv. Amirliği sattn alına ko-
misY-onunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1041J lira. kat'l teminatı 156 

liradır. Evsaf ve zartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin belli vakit-
te .komisyona. geJm~1eri. (138-89441).1 

~ ·~ 
400 fon tu~~tuur•a odunu almacaktır. Pa7.arl,ıkt'l ek!'iltmesl 25/ftf. 

942 Sah günü saııt 15 de Tophanede Lv. Amirliği !=atın alma komfsyo
nunda yaori-,cakttr. Tahmin bedeli 12.480 lira, ilk teminatı 936 llradır. 
Evsaf ve ş:-ı.rtııamesi komisyonda görülür. Taliplerin bP.!li vakitte ko-. 
misyona g~lme!eri. (141 - 8989) . ·--

Beherin~ 6 Ura tahmin edilen gümüşten 89 adet haııtabakıct kokarU 
yaptırılac~ldır. Pazarltkla eksiltmesi 28/8/942 Cuma günU saat 15 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Krıll te
minatı 80 ıira 10 kuruş-tur. Nümunesi. komisyond1 görülür, Taliplerin 
belli vakitte komi'Syona gelmeleri. (14G - 9076) - ~ '--

Beher kllostına ?5 kuruş tahmin edilen 12-1 ton yiinlü krrpmtı satıla-
oaktır. ~palı zarfla aıti:trması 26/8"i942 Çar,amba günü SftQt 15 de Top
hanede , İst. Lv .. Amirli!! satın alma komisyonunda ;ap~akbr. Bes ton
dan aşağı olmamak üz~e ayn ayrı taliplere de ihale edilebillr. Taliple
rin % 15 k:atl teminatJariyle teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona vermelı!rl. Kırpıntılar Topııanede ve DE!terdarda en-. 
kim evlerinde görülür. (118 - 8488) -628,500 kilo od•_vı naklettirilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 26/8/942 Ça 
~amba ~ünı'ı ,.:;ı;ıt 15 de Tophanede Lv. Amirlii!i ı:atın alm;:ı komisyo
nunda yapılal'<ıftır. Tahmin bedeli 3771 lira, katt teminatı 54~ lira 65 ku-
ru~tur. Taliplerin belli 'akitte komisyona gelmeleri. (149 - 9111) 

Anka.ra Belediye Reisliğinden 

DORT MüFETT~ Al1NACAKTIR 
Ankara Belediyesi Teftiş Hey'eti için aşağıda yazılı şeraitJ dahilinde 

nıüıı;abaka ile 260, 210 ve 170 lira ü.:retll üç ve f>O lira a.slt maaşlı bir 
müietti' alınacaktır 

İmtihana istirak şeraiti: 
l - Memurin kanununun dördüncü maddesiıtde yazılı vasifları halt 

bulunmak, 
2 - Askerflkle alAkasf bulunmamak. 
3 - ·Yük~ek mektep mezunu olmak, (Ecnebl lisana vakrf olanlar 

tercih edileccldi!.) 
4 - Nüfus t~kert-si, mektep şahadetnamesl, yP.ni alınmış doğruluk 

ldğ1d1, sııkertik ve~ikası. bütiln hastalıklardan gı:lim bulunduğuna dair 
heyeti sthhlyt' raporu (münferit dı>ktor raponı kabul edllmn) ıotr.<:m.!s 
hl7.rt'letler vars;ı bunıara ait vesika asılları, 9 x 12 cb'admda 3 adet fo
tograt. Bu ve.;tkal:ır talıplerin lstidalartna bağlı bulunacaktır. 

5 - MtlııabakB imtihanında ehliyet kazananls.ırm ticret ve maasları 
3656 No. lu teadül kanuııu hilkümlerine göre tesbit olunnraktır. 

6 - Mücıabak:ı imtihanı l Eylöl 942 Salı günil sııat onda Ankara 
BPlediye s;ılonurıda !ere. ediler-cktir. 

7 - Bu şerait dahilinde müsabakaya talip ohıılarm 30 Ağustos 9-l2 
tarihine !tadar Ankara Belediye riya~etine mürac-aatlıırı tfıfH3) (8978) 

, •••••• fü Şirket, Müstacelen Çôıt tec.ıilbeU aı••lill 

MUHASEBECi ARIYOR 
Fransızca yahut lngllizce bileııler tercih edfür Taıfplerin İstanbu• " 
nosta k\ıf:ııFuna mürecaatla, çalıştıklan yerleri mu~as<:alıtfl bilrlinr 

'• 

erı ve çok iyı referanslara malllt ,,,.,., 

Sahip ve neşriyat m ü dürü: Halil Lütfi Uhrdtincr 
Gazetecilik vo neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 


