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Yeni Kararların Tatbikine· Geçiliyor 
Basvel<il Saracoglu lchurchin-leaşvekilette Bir 

. Moskovada K . K . ld 
Ankara ve lstanbul ~aze_+ecilerini imiş! OmlSyOn UrU . U 

Kabul Ederek .Kendderıyle 1,5 Amerik: ~üm~rreisi 
Saat Süren Bir Hasbıhalde Bulundu de s+alin'e Bir 

• 

___ _..,,,_,.,.,~·"·h.:~!ıi:ı, ·" 

Mektup Gönderdi 

Rusyaya ·Azami 
Şekilde Yardıma 
Devam Edilecek . ... 

Bükreşe Göre, Almanya· 
Rusya Arasında Sulh 
Şayiaları Dolaııyormuı! 
Stokholın, 6 (A.A.) - "Oii" 

Isveç gazetelerinin yazdığına 
göre, İngiltere Başvekili M. 
Churchill, Kuybişef e değil ~tos. 
kovaya gitmiştir Bu faraziyeyi, 
Ingiliz Büyük Elçisinin Mosko. 
vaya gitmiş olması da teyit et -
mektedir. 

.M:illi Şefi.mirin olduğu gibi milletin hissiyatına tercüman olan ınillet vekillerinin de tam iti
madına ma.zhar ohnu.~ bulunan Başvekilimiz Şiikrü Saraçoğlu~ Ciimhurreisimizin uezdlerinde 

llfr. Roosevelt'in mesajı 
Moskova, 6 <A.A.) - Ameri. 

kan hava kuvvetleri şeflerinden 
general Folley Bradley, kendi 
bombardıman uçağı ile Mosko· 
vaya gelmiş ve Staline Ameri. 
kan Cümhurreisi Rooseveltin bir 
mektubunu tevdi etmistir. Ge -ı 
neral Sovyetlerin şefleriyle gö. Alman1arın 

Şark Duv~rı 
AJmanlar bir an evvel tngilter~ 
ye dönmek mecburiyetindedirJt-r. 
Amerika ve İngiltere tamamen 
hazırlanmadan İngilizleri aradan 
çıkarabilmek için kaybedecek va
kitleri yoktur. O halde Şarkta 
Sovyet ordularım taarruz edemi· 
yece/ı( bir ha~e ıretirdikten sonra 
burada kuvvetli bir müdafaa hattı 
kurarak az bir kuvvetle burasrmı 
beklemek ve asıl kuvvetleri ııarbe 
çevirmek lazımdır. İşte şimdi Al. 
manların Rusyada takip ettikleri 
hakiki hedef budur. 

HARICTE AKiSLER rüşınüştür. c 
Amerikan generali şu beya. • 

natta bulunmuştur: 
11Rusyaya yapmakta olduğumuz 

Bacveki&mizin Meclistek·ı Beyanatı yabancı yardımı m~mkun oıduğu. kadar 
3' kuvvetlendırmek maksadıyle geJ 

Memleketlerde de Tasviple · Karcdandı di~. ~i~, R.~syaY:a gönderebile • 
3' ceğımızı gonderıyor, ve daha 

Ve Derin Bir Memnuniyet Uyandırdı fazla gönderm.ek istiyor~z. B~z, 
Birleşik Amerikada harbın mıh. 

Bu konuşmalar esnasında Baş rak noktasındayız ve miittefik. 
vekilin ortaya koyduğ.u geniş "..e ıerimize, dostlarımıza beşer kud 
anlayışlı ruh, gazetecilerde bu. retlnin müsaadesi nisbetinde yar 
yük bir ferahlık ve hoşnutluk dımda bulunmiya hazırız." 
doğurmuştur. l:Iff' {Ba§tataf ı 3 dnc.üdc) 

Nutkun akisl.e1·i _· --·o----
Ankara, 6 (Radyo gazetesi) -

Dünya basını, Başvekil Şükriı 
Saraçoğlunun dün Büyük Millet 
Meclisinde söylediği nutuklı 
meşgul olmaktadır· Müttefik ve 
mihver r~dyo ve basını Sara. 
çoğlunun beyannamesini kendi 
görüşlerine göre mütalea etmek. 
tedirler. Beyanname her tclrafta 
tasv~be mazhar olmuştur. 

İngiliz radyo<;u, Şükrü Saracoğlu
nun Türkiye - Br"itanya. ittifakına te-

~ Devamı Sa. 2, Sil. 1 

SOVYfT; TEBLiGi 

Stalingrat 
Şimalinde ---

Ruslar Don Dirseğinin 
Bazı Yerlerinde Karşı 
Hücumlara Girişti 

Parasız Ayakkabı ve Elbiselik Kumaş 
T evziatmdan Münhasıran Az Aylıklı 
ruuu··Memurlar istifade Edecek---, 

• • 
Ankara, 6 (TAN) - Her işte bir yıldmm mııklu kumaş ihtiyacunızın kapatılması irin de- 1 

siir'atini prensip edinen Saraçoğlu lıükumeti , tedbirler araştırılmaktadır. Kumaş buhrana· ! 
Baş~ekilin dün Mecliste okuduğu ltükumet nm önüne geçmek maksadiyle istihsalin arttı. t 
programındaki meseleleri tahakkuk ettirmek rrlmasını teminen bütün fabrikaların fasıla~ı7: • 
maksadiyle derJıaJ faaliyete geçmiş bulun. i.içer ekiple çalıştırılması ~arelcri aunmaktadn.: 
maktadır- Bunım için Başvekalet müsteşarı • 
Cemal Yeşil'in reisliğinde alakadar Vekaletler 'Ücretli veya maaşlı ~alışan nıemurlara ya. ! 
müsteşarlanndan miirekkep bir komisyon ku- P'lacak yardım işi de tatbikine geçilmek üzere : 
nılmnştur. Bu komisyon Amerikadan meın· incelenen mevzular arasındadır. Bir baş)angtç • 
leketmize gelecek buğdaylar meselesi ile me~- olmak üzere şimdilik memurlara bir çift ayak. : 
gul o1maktadrr. Bu işe tahsis edilecek \'apunı- k:ıhı. keza bıı memurlara ve ailelerine bir<"r : 
m 11z tesbit edilmiştir. elbiselik kuma~ meccanen '\Terilecektir. Bu t 

t Aynca milli fabrikalarımızdan yi.izde yirmi tcvziatta Barem dereceleri ~öz önünde tutula. • 
~ ııisbetinde eksik olarak istihsal edilen yiinlü caktır. Yardım görecek menmrlar mtinhası· : t kumaş ve yüzde krrk nisbetinde eksik olan pa. ran küt:ük aylıklı nıemurlar olacaktır. ı ..... , ······-········· ... ········-······ ..... ···········-··---···------·---~·-· 

ALMAN ·TEBliGi 

TiÇORESK 
ALINDI 

Voroşilovsk Şehrinin 

Cenubundan Ge~en 
Tren Hattı da Kesildi 

Riev'in Cenubunda Çok 
Çetin Bir Muharebe 
Cereyan Etmektedir 

ŞARK CEPHESiNDE: ileri hatlarcla bir taurm: hazırlıib 

Orf i idarenin 
r···-Bir 1ebligi-1 

Berlin, 6 (A.A.) - Alman or. 
dulan umumi karargahının tebli r
ği: Kafkas topraklarında Tiço.

1 resk şimendifer kavşak noktası 
zaptedilmiş ve şehrin şimal ba. 
tısında geniş bir cephe üzerinde 
şimendüer hattına varılmıştır. 

Piyade kuvvetlerinin seri tü. 
menleri cenuba doğru ileri ha. 
reketlerine devam etmektedirler. 
Hava tahrip ıteşkilleti yüksek 
irtifadan veyahut yeri yalarca -
sına çok alçaktan yaptıkları hü. 
cumlarla zırhlı kıtalara destek
lik etmekte ve bu kıtalar da J<u. 
ban üzerindeki köprü başlarını 
genişletmektedirler. Voroşilovsk' 
un cenubunda seri teşkiller, Ku.. 
ban üzerindeki ileri hareketleri 
esnasında Karadeniz ile Hazer 
denizi arasındaki büyük şimen • 
difer münakalat yolunu kesmiş
lerdir. 

stalin -şimali"lôe Alman ve Ru
men k1taları ilt>rlemektedirler. Bu 
kesimdeki mu\·a!fakıyetli har ekete 
Rumen kthlart bilhas~a kayda şayan 
bir tarzda iştirak etmişlerdir. 

~Devamı Sa. 2, Sü. 3 

i 

• • • 
İş Sahipleri, Çalıştırdıkları Şahısların Askeri i 
Mükellefiyet Altında Olup Olmadıklarını i 
T esbit Etmeden Bunları işe Almamahdırf 

• Askeri mükellefiyet altında olan kimseleri kullanmak $ 
asJ....--eri bir suçtur. • : 

Hazer hükümlerine aıöre üç aydan bir seneye kadar hapıs • 
cezDSlnı mucip olan bu suçtan dola;yı muhtelif suretlerle ceza t 
görenler ve görmekte olanlar vardır. t 

Bunun suç olduğunu ve cezayıa d:a ieap ettirdiğini kanu.. ; 
nen bilmeleri lazım gelen kimselerin bilgisizlikten dolayı cc· • 
zaya uğramaları Koınutanlığıınızı bu noktayı bildirmiye \'e ~ 
aydmlatmıya sevketmiştir. ı 

İşlerinde adam kullanan herkesint kullandıkları ~ahıslarm • 
askeri mükellefiyet altında olup olmadıld~nı askerli!c ~u~e- ı 
ini tarafından resmen tesbit ve t.evsik ettirmeden bunlan ıış. : 
Jerlne almamalarını rica ederim. : 

örfi İdare Komutanı • 
Koreeneral • 

Sabit Noyon i Milas ve Marmariste 
Büyük Yangınlar ~ ..•.•............•...... ······· ·······-······J Muğla, 6 (A.A.) - Milas ve 

Mermerıs mıntakalarmda çıkmış -

olan yangınlardan bir kısmı sön. y• t y k•ı• Yak d dürillnıüş ise de. ~ilasm Kayak 1 c a re e 1 1 1 n CI 
dere ve Mermerısın Osmanıye 

mıntakalarındaki yangın bir haf- Ş h • • G e I k 
tadanberi devam etmekte ve bü. e ... mıze ece 
yi.ik zararlara sebebiyet vermek 
tedrL 

Ticaret Birliklerinin Lağvedileceği Bildiriliyor 
Ankarıı. 6 (TAN) -:- Tic:ıret Vali geliyor 

Vekili lstanbu~ iaşesı ve tıca. Ankara, 6 (TA!>I) - - Veli v e Belc-
ret birlikleri meselesi ile uğraş- diye Reisi Dr. Llltfi Kırdar bu ak
mak üıere yakında lstanbula gi. şanı tstanbula har~ket etml$tir Dr. 
decektir. Kırdar. bundaki temasları etrafmda 

1 di)r.!_ şu beyanatta bulunmuştur: 
Burada kuvvetle söy en ı,;iu.e "- tstatıı:ıulun gerek kömb.I". ı;erek 

göre, artık işlemez bir hale ge· ia~e meselelerim a!akadar Vekaktl,.r 
len ticaret birlikleri lağvedile. ıe' görüştük. tstanbulun kışlık ı-:~mür 

kt. ~ Devamı Sa. 2, Su. 4 ce U'. ıJZR 



No. 91 

- Güzel bir kızdır. İri kara gö7.lü, 
uzun boylu, süğ!ün gibi. Fena kız de.. 

1. Terbiyeli de, fakat dalgın ve inat
• Kafasının dikine gidiyor. Bu, be
m biç istemediğim bir :ıeydir. Zama-

nında düzeltilebilir. 
Prenses, o gün, esvap değişti. Ka. 

'reye gitti. Ben evde idim. Y:ine sı
nttdan odalarda. sofalarda dola§l"" 

ordom. 
Bir ara, sofada Fatınaya rasgddim. 

Beni görünce nazikane sellmiadı. 
- Bonjur kızım 
- Bonjur bayım. 
- Nasılsın? 
- Çok iyiyim. 
- Buradaki hayatmdan memnun 

musun? 
Dtırdu, düşündü, isteksiz: 
- Memnunum! Dedi. 
Gülilmsedim: 
- Bana öy?e geliyor ki pek tnem· 

nun değilsin, 
Kollarrnı açmıştı: ... 
- Niye memnun olmryayım? Bir 
sığimiz yok. Rahatız. 
- Duruşundan, bana biraz canın 
kkın ı;ıbi geldi de.. 
Fatma hasmı doğrulttu: 
- Hayır.. ---r 
Ona bakarkenı ei}'Ol'dum. :Aklım -ka
rnuıb: 

- Çok iyi,. Sen, ne güzel kızsın. 
Dudak büktü: 
- Bir esir ümetçinin güzelliğin. 
n çtrkinliğinden ne olaCalı:? 
- Böyle söyleme. Sen, hakikaten 

g zel kızsın. 
Önüne bakıyordu~ 
- Bir emriniz varsa söy!eyin. Yok.. 

a, idim var, gideceğim. 
- Seninle ko~ınak istiyornm. 
- Benimle ne konu~awsmız ki?.. 
-Her ııey., 
Gitmek istiyordu. Önledim: 
- Bahçeye fılan çıkıyor nmsmmz? 
- Şcmsitab hanım, ara stra ahp 
zcliriyor, 
- Bahçeyi beğenlyor musun i' 
- Güzel. 
- Sen, hepsinden, her .se~den gÜ· 
isin. 
- GidiYoram bayım. 
- Biraz dur. Ne olur! 

Konuşmak istiyordum; gel geleHm, 
söyliyeceğimi şaşırmıştım, Toy bir 

~tep çocuğu, o dakikada, benden 
ha çok girgin olurdu. Kalbim çcıth
rdu. Sinlr!erimi idare edemiyor
m. Onu, zorla tutmayı düşündüm. 

akat dnrduğumu7. yer tehlikeliydi 
r kere. Kapılardan biri açılır, çıkan 
urdu. Fatma ile konuşmam da he· 
en dedikodu olurdu. Sonra, kız da, 
ternez bağrrıverirse? 
Kız çckı1mişti, Artık ısrar edeme. 
m. Arkasından baktım, o sofadan ç1-

rkcn dönüp bakmıştı, 
Artık aklım, fikrim Fatmada idi. 

0"1u hc:rgiın bir iki kere ıörebilly.:ır
c. m. Hiç eğilmiyen demir gibi bir 

Yazan: MiUlMUT YESAR[ 

kJZdı Ve ba.kışlanndaıı, prensesi affet
mediğimi an?ıyordum. 

Prenses kendi havasındaydı. Etra
fına köpek kadar ehemmiyet vermiyor. 
dtı. Bütün hareketlerinin doğru o~u· 
ğuna inanıyordu. 

Odada, svfada Fatma ile yalnız ka
lmca konu,uyordum. Fatma, pek so
ğuk durmuyordu, Dinlerken, halinde 
bana karşı bir sempati vardı. Vakit va. 
kit dudakları açılıyor, düz beyaz diş.. 
!eri görünüyordu. 
Fatmayı sevmiye başlamıştım. Bu, 

geçici bir sevgi defildi. Gün geçtikçe 
bağlamyordu111. Kı:ırn da bu sevgiyi 
sezdiğini anl!)'ordum. 

Ne olacaktı~ Evet, ne olacaktı? Pren· 
ses tetikte, uyanık kadındı. Hissede
cek o!ursa, kıza yapmadığını brrak
mazdı; benim de rahatım kaçardı. 
Artılı: göz hapsine ahnxrdım. 

ÇakıJmasn• iliye, öbür kızlarla da ko.. 
ntışuyordum. 

Fatma ile yavaş yavaş açılıyordum. 
Gülüyordu. Karşımda, zorla değil, ken 
diliğinden duruyordu. 

Prensesin Kahireye gideceği günle
ri bekliyordum, Pek seyrek gidJyor· 
dtı. Sonra, evde Şemsitap kalfa vardı. 
O, bir Azraildi, Ondan da çekin;yor. 
dun:ı. Çimkü, kızları bh' kenara çeker, 
ortaya bırakmazdı. 

Ben, il'Oi tarafı idare etmek mecbu
riyetinde idim. Bunda da muvaffak o
luyordum. Fatmayı, kendime alıştır • 
mıştnn. Ona sokuluyordum, kaçm1ycr. 
du. Hatta biraz sokuluyor gibiydi. 

Soruyordum: 
- Fatma, sen, şimdiye kadar biç 

kimseyi sevdin mi? 
Açık cevap veriyordu: 
- Köyde, kendi halimizde idik Bu.. 

radaki halimiz de malum. · 
Onun yarasına dokunuyordum: 
- Prensesi seviyor musun? 
Biraz duralclıyordu: 
- Tabil... Elbette s~veceğiın. 
Bir giin, Fatma, söz arası: 
- Siz, her gün evde oturmaktan sı

kılmıyor mu~unuz? DedJ 
Saklamadım: · 
- Sıkılıyonım. Amma, ne yapnrı:tn? 

Tanıdığım, bildiğim bir memleket d~ 
ğil. Ne tarafına gitsem yabancı k:?la
caitm, s1kılacağım. 

- Prenses, durmuyor, geziyor. 
(Devamı var) 

uıs~n:·• 
BUGtlNKt)' PROGRAM 

7 .30 Procraın 
7.32 Spor 
7.40 Haberler 
7.55 Müzik CPl.) 
8.20 EYin ıaati 

ı 2. 3 O Proırram 
12.:u &11rkılar 
12 45 Haberler 
13.00 Sarıcılar 
18 oo Procram 
18.05 Fasıl He~tl 
18.40 Darıa milzifı 

l 9.00 Koou:ıma 
19.IS Dans müıifi 
19.30 Haberler 
19.45 Klblk mürilı: 

20.15 Radyo Gazetui 
20.45 Sarlnlar 
21 00 Ziraat takvimi 
21.10 TEMSIL 
22.00 Orkestra 
22.30 'Haberler 
22.45 ı.Kaparu1o 

H~BE.ALIE.R 1 
şve il Gazetecilerle 

• 
1 a e Bu un u 

tJlj» Ba~fı 1 incide 
s cdc.n sdzlerini samhniyetle kar -
mış ve İnentercde derin bir mem-

niyet cy:ındll'dığlOı söylemiştir. 

ldyenin baı1$~ kalmak, !akat te
ilzc umrsa samına kadar müca-
c etmek :.ızmi İngilterede memnu
ctle k:ırşılaıımt trr. Londradaki 

an:ıat Gfmdi eskisine nazaran daha 
, hazırlıı~ ve sfülhliinmış olan 

T rkiycnin diinytının bu kısmında ba
r ı mu afaz.'.l. rocceğidir. 

MPtver radyolart do Tilrk - Alman 
rr ·nasebctlerlııe dair Başvekilin söz

rini memnuniyetle tebarüz ettir
lerdır. 

Berlindeki tefsirler 
Berlin, 6 (A.A.~ - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: Türkiye Baş
vekili Saraçoğlu tarafından söylenen 
nutuk Berlinde Türkiyenin bütün sa. 
ha!arda srkı bir tarafsızlık takip eoy!e
mek niyetinde bulunduğunun bir deı:u 
addolunmaktadır. 

Bertin siyasi malifillerinin fikrine 
göre nutuk, birçok Türk devlet ad'.ım
ları tarafından aylardan beri söylenmiş 
olduğu ilzere kime ka rşt olursa olsun 
Türkiyenin teavüz fikri beslemed!ğ':ıi 
ve İngl!iz ittifakiyle Alman dostluk 
paktının birbirine müvazi yürüyüşünü 
bir kere daha belirtmek~edir, 

Amerikan cazeteletl de buğday 
nderilm.."Si hususunda Amerikanın Bıdgarlo.r da memnun 
terdiğl kolayltkla":a ŞükrÜ Sara- Sof ya, 6 (A.A.) - Ofi: Türkiye 

c ~lunun açık t~kkürünü memnu- Başvekili Şükrü Saraçoğlunun dünkü 
·:vetlc kaydetmişlerdir. nutku Bulgar mahfillerinde çok mü
Bütiln burilaı'dnn beyannamenin kemmel intibalar uyandırını\Jtır. Bul
r tarafta :;ok iyi karşılandığı anla- pr mahfilleri Türkiyenin tam bir t~ 
ıyor. Gazeteler Şükrü Saracoğlu'- rafsızlık siyasetini idame etmek ııa. 
n tecrübe sahıb' kiyasetli bir dev- rannı büyük bir memnuniyetle belirt. 

ı + adamı oldnğunu belirtmekte \'e mektedir. Bütün gazeteler, nutkun çok 
Turkiyeyi, dQnyanm bu çok nazik geniş bir hü!asasım neşretmekte ve 
!hnsında Saracoğlu gibi bir Barve- ezcümle Türkiye daima dostluğa dost

' ·ıe sahip obnns!ndan dolayı kutla- lukla mukabele edecektir, fıkrasını aL 

aktadtr.~la~r~·---________ ...., ........... k•ı•şl•a•m•a•k•t•a-dz•r··-------------~ 

eclüse Gönderilen 

Ka un Layihaları 
.Ankara, 6 (TAN) - Romanyada_'l L 
nacak bandajl;l.r hakkında Türki)·e i

e Romanya arasında nota teatisi &U.. 

r tiyle yapılan anla manın tasdıki, 
devlet memurları aylıklarrnın tezY\t ve 
\eadülü hakkındaki kanuna bağlı bir 
r:ı:ıyılı cetve!ln. Milli Müdafaa Vekı. 
l ti kara kısmında değişiklik yapılma. 

Romanyadan satın alınacak madeni 
ğlarla vazelin ve parafin için yapı
r. anlaşmanın tasdikine dair kanun 
yihaları ile askeri memnu mınt"\ltau 

b kktndaki kanuna ek kanun liyıhaııı 
ve heyeti mabsusa!arca askeri nisbet. 

ri kesilmiş olup da 3527 sayılr af ka. 
nununa tevfikan haklarındaki heyeti 

hsusa kararlan refedflmi, buluı:ıan 

bay ve askert memurlann te.\.ı:aüt 
maaşlannın verilip verilm1ycceğinin tef 

ren halllne dair Basvekli!et tezkeresi 
tı ~met tarafından Meclise gönderil

ş ve alakadar encumcnlere terkcdil
f r, 

Leningratta Meyda
na Çıkardan Suikast 

Londra, 15 (A. A.) - Reuter'in 
Moskovadald hususi muhabiri bildi
riyor: Bolşevizm., karşı hazırlanan 
bir suikast Mosknvadıı bugün açığa 
vurulmuştur. Sulkast Leningrad şeh
ri, geçen !aş yiyr.<'ek sıkıntısı çektiği 
stralarda l:ıu suiknst Çaı taraftarı es
ki yüksek memur1nr, subaylar ve a
silzadeler ı:.ı.ra1ından hazırlanmıştır. 
Grupun başmda Vnsilit-f isminde be
yaz muhafız subaylarTndan biriyle 
Sen Petersbıırg vilayeti adalet divaru 
azasından Merkolof bulunu~ordu. 

Türk Gazetecileri Heyeti 
Kırıma Gitti 

Berlin, 6 (A.A.) - Alman hilldl -
metinin daveti i.lzcrlnc tetkik seyahati 
yapmakta olıın TT.,.k gazeteciler bu
gün Almımyadan ayrtlmrşttr. Türk 
gazeteciler hayetl hususi tayyare ile 
Kırıma hareket ctmi tir. Misafirler 
Sivastopolu ve eski muharebe kesim
lerlni ge.,cccklE>rdir. 

ı· Al\ 
•• • • 
Unıversıte 

Haftası 

Elazığda 20 Eylulde 
Yapılacak 

Bu yıl da bir Ünlverslte haftMT 
yaptlması kararlaşt•rılmıstır. Hafta 
bu yıl EH\ztğ'da 20 E;ı.-11'.llde açılacak
tır. Elazığ Üniversite hattastna ~lde
cek profesörler bu hart~ tesbit ecllle
cektil'. Bu profesörle,. Eldzığ'da sthhf 
konferanslar verel'ek. umumt anket
ler yapacak V'? El~ıığ'ın tarihini ala
kadar eden sövlevler vereceklerdir. 
Elızığ Üniversite haftası Rektör ta -
raftndan açtlacnkt:r Verilecek kon -
feramlar ve yapt1a<'ak anket netice
leri bir kitap h<ı11nde neşredilecek
tir Bu sure+ıe bir v!13yetin her ba -
h-ı~dan etüdü yapTlmTş mevzulan ldll 
halini!,. ton1anm1ş olaraktır . 

Toprak Mahsulleri 
Ofisinin Vaziyeti 
Tetkik Ediliyoı 

Al pulluda 
Şeker istihsali 
Ağustos Ortasında 
Ç a Jışma la.raBa şla nıyor 

Alpullu, ~ (TAN) - Şeker fabri
kasının veni yfl karnpanyasınm A
itustos ortasın<ln başlfyaca/n anlaştl
,ınaktadır. Fabrikada pancar mahsu -
Wnil işlemek: için şimdiden hazırltk
Jara başlanmıştır. 

Hububat Alım ve Satımınsn Ziraat 

Bankasınca Y apllması Düşünülüyor Tren milnakallitınm Edlm~e ka -
dar işlemesi hasebiv!e bu sene Edir
ne tnı>rkez 1'-aza ve köyelerlnln pan
.car mahsulünlln tamının da sürat
le ve vaktinde fı!lbrikaya sevki ko -
laylaşmış olııcakttr. 

Dil kurultaurna flider.ek 
Üniversite heyeti 

10 Aıtııstocıta Anltarada toplanacak 
dil kurultayına Ünivımıiteden 25 pro
resör ve doçent lstirnk edecektir. He
:vet Cumartesi ııünü Rektör Cemil 
Bilsel'in riyasf'tinde Ankaraya hare
ket edecektir Ünlverslteyj temsil ('
<iı>cek profesör ve doçentler şunlar· 
dir: 

Hububat "Satm alma işlerine yeni bir 
düzen verilmesine lüzum görülmek -
tedir. Şimdiye kadat' Toprak Mah -
sulleri Ofisi doğrudan doğruya müs -
tahsilden hububat almakta ve bun -
lart tesbit edile:n fiy<1tlara göre ek -
meğin karne ile daıtıttldı~ı şehirlerde 
değirmenler~ tevzi etmekteydi. Bu iş
lerin memlekel:i'l her yerinde şube ve 
ajanları bulunan Ziraat BankasT ta
rafından vap:ılıiiaslrun daha faydalı 

o1up olnuyacağı incelenmektedir. Esa
sen evvelce de bu fş Ziraat BankasT 
tarafmdan yapılmakta ve Ofis afyon 
inhisarı şeklinde çaJl~aktaydı. Ofi
sin afyon alım ve satımına ait lşle -
rinin de inhisat'lıır idaresine bırakıl
ması tetkik edilmktedir. Bu suretle 
hem mühim bi!' fasarrur temin edile
ceği ve hem dP. mübayaa ve tevzi iş
lerinin daha kolay.Okla başartlacağl 

sanılmaktadır. 

Değirmen ve un fabrikatörleri An
karaya bir heyel göndermişlerdir. 
Heyet değinnen ve fabrikaların bazı 
ihtiyaçlarinm teminini İktısat Vekil
liğinden istiyecektir 

Simitçi ve bört:kç.iler cemiyeti reisi 
Kadri Alttnc.şık ile cemiyet umumi 
katıöi Akif Ö?erdem de Ankaraya 
~itmişlerdii'. Bımlar da yapılmasına 
müsaade edilen simit, pasta vesair 
unlu maddeler hııkkında alakalılarla 

temaslarda bulunacaklardır, 

Müddeiumumi iiı.'!e 
bürosunu ziyaret etti 

Müddeiumumi Hikmet Onat diln 
İaşe biirosurıa gelmistir. İaşe işlerin
de yaptlacak: yolsuzluklar ve ihtild.r 
mevzuları üzerinde MilU Korunma 
kanunu hfik-ürnlerine göre almacak 
tedbirler haltktndıı görüşmeler yapıl
mıştır. 

Bu yıl birçolt mıntakalarda ty bir 
vaziyette ol:ın pıncar mahsulilne son 
:ı:amanlarda vaprlan fiyat zammı müs 
tahsili teşvi~e vesile olmuştur. Her 
tarafta pancarh1'm son çapa işleri de
vam etmektt?dir. 

Karısını Öldüren 

Kuyumcur.:un Deli 

Olduğu Anlaşırd~ 
Ruktık Fakültı-sJnden Dekan pro

fe!'ör Stddık Sami Orıar, doçent Hıfzı 
Veldet, Hıfzı Timur, Hüseyin Nail 
Kübalı, ejebiyattan Dekan H5.mit 
Ongunsu. Selr:ip Tunc. İbrahim Hak
kı Akyol, Ragtp Ö1.den. Reşit Rııh -
meti Arat, Ahmet Caferoğlu, Ali Ni
hat Tarlan, Hamd! Tanp1nar, Sabri 
Esat Siyavuşgil, Sadettin Buluç, Ta
hir lz, Mehmet Knplan, trptan pro
fesör Kemal Cenap Berksoy, Kbım 
İsmail Gürkan, Zekl Zeren, Jktısattan 
Refii Şükr'J Suj?la, Sabri Ülgener, 
Ahmet Ali Özeke, fenden Sara Akdik, 
Orhan Alisbnh. 

Öğretmen Okullarına 
Yatılı Talebe Alınacak 

Geçenlerde Osmanbeyde Hasanbey 
apartunantnda oturan kuyumcu Leon 
Artinyan ıtrskanclık yüzünden kan.cıt 
Diruhi'yi öldürnıüstü. Birinci ağır ce
za mahkemesine Yerilen katilin aklf 
vaziyetinin tesbitine karar verilmiş 
ve Leon Artinyım tıbbt adUye gön -
derilmişti. 

Dün ikinci ;ığır cezn mahkemesin
de bu cinayetin d1'1-uşmastna devam 
edilmiş ve tıbbi adllnln raporu okun
muştur. Raporda katillıı akU vaziye
tinin normal olmadığı ve bu cinaye
ti bundan müt~ellit bir fikri sabi
tin tesiri altmd'l islediği ve cezaya 
ehliyeti olmadTğı bildirilmekteydi. 

Maarif Vekilliği Şartları ilan Etti 

Şehirdeki Pazar 
Yerleri Çoğaltıhyor 

Belediye pazar yerlerini çoialtmak 
ve meyva, sebze satışlarım ucuzlatmak 
için yeni kararlar almıştır. Bu katar
lara göre kesif bölgelerde haftada iki 
defa pazar yeri kurulacaktır. Bu ytr. 
terde satılacak meyva ve sebzeler 
dükkan &a.h§larma nisbetle daha ucuz 
olacaktır. 

Belediye pazar yerlerini ı;oğaltırken 
pazar yeri satışlanru yapacak ve pa.. 
zarcılarm da arttırı!ması hulllsunda 
tedbirler alacaktır. 

Bir Zelzele Oldu 
İstanbul, 6 (A.A.) - Kandilli ra

sathanesinden bildirilmiştir: 
I>ün saat !5 ı 10 dakika ve 38 sa

niye geçe burada hafif bir zelzele 
kaydedilmişfü. Merke7. üstü rasatha
neye 150 kilometre mesafede bulun
maktadır. 

1:tfr Baştarafı 1 incide 

Don nehrinin bayük çevresi için 
düşmanın k:ırşıltk hü<-umlat'ının tardı 
esnasında 25 düşman tankt tahrip 
edilmiştir. Tayyareler gece düşman 
arazisindeki 11aı lerda bulunan tesis
lere taarruz etmişlerdir. 

Rjev kesiminde şehrin cenubunda 
çetin bir muharebe cereyan etmek -
tedir. Rushr, bo~a giden taatTtIZlart 
esnasında 28 ta'"ık kaybetmişlerdir. 
Volkov tizerinde tlüşmanın tanklarla 
desteklenen bir taarruzu da akim kal
mıştır. Dojtu cepht-sinde dün düı;ma
nm 10 ucağı tahrip ecJilmi_ştir. Bizim 
uçaklartmız1<ın 6 st meydanda yok
tur. 

Büyük bir çevirme 
hareketi yapılıyor 

Roma, 6 ( .ı\,A.) - Yeisk'den başlı
yarak Tiçort'sk - Annavir demlryo
lunu takip eden mania hattını tamam 
lıyan Voroşilovs'< hareketi hakkında 
tefsirlerde bıılunaıı Popoli di Roma 
gazetesi şöy~e yazıyor: 

Ankara, il (A.A.} - Maarif Vekilliğin· 
den b1Jdirilntl1tir: 

ı ;_ Bu 711 öfretnıen okullarına orta o
kullardan iki.:r, liselerden dörder Ye ö • 
retmetı okullannın ıı0nd!17lü talebc,indrn 
beııer talebe paraarr. yatılı olarak ahnacr k· 
trr. Muhtelit okullarla Hıeleria birinci ve 
ikinci dnrelerinden alınacak talebelerin biri 
ku: talebe arasuıdan aynlacaktır. 

2 - isteklilerin fU ıartlan ta1ımalan 11-
zrmdrr: 

a - Tilrk olmak, 
b - Ulun! duylf\ISUnun nilam!ığı, ka· 

rakterinin dUze!lnlüfjl, terbiyesi, me:ıleğe 
karşı sev&isi, öfretmenliife kabiliyeti ve İs· 

tidadı olduğu t~ lebenln kayıtlı bulunrlut;ı 
okulun ötretmenler kuralunca teabit edllmlt 
olmak, 

c - Yaşı öiiretmen okulları talimatna-
mesinin teabit ettlfi ı;afda bulunmak (bi
rinci sınıf için. 1 S • 19, ikinci sınıf için 
16 • 20, ilı;Gucn sınıf için ı7. 21), 

d - B.dence, ruh'a hasta illetli, ıı.alcat 
ve kusurlu olmamak, 

e - Orta okullardan pek lyl Yeva ıyı 
derecede menın olmak, lise ıınıflarma de· 
vam edenler ile ötretmen okulları meslek 
sınıflan ~nd!lzlü talebesinden olanlar idn 
pek iyi Yeya i:vl derece ile ıecmiı h\lıu'l
mak, (liselerin ikinci v• ücilı\cO sıru!Jann• 
dan öfretmen okulla.nna muadil •1nrlla.rrna 
eireceklet verildikleri okullarda meslek ders· 
!erinden imtihana tibi tutulurlar). 

f - 1941 • 1942 den yılında b!lt!lnle· 
meli veya eınıfta kala:ııt olmamak, 

3 - ôfretmcn okullarına parasrz yatılı 

l:llf" Baştarafı 1 incide 
Rus mukabil taarruzu 

Londra, 6 (A,A.) - Cepheden Pr.av. 
da gazetesine gönderilen ve Mosk-ıva 
radyosunda zikri geçen bir telgr~fta, 
K!etskaya bölgesinde Stalingradm do. 
ğu şimalinde ve Don nehrinin dif"!e.. 
ğinde inatlı muharebeler yapılm::ıkta 
olduğu ve buralarda Sovyet kıtnlan
mn bazı noktalarda karısıhk hücumla. 
ra geçmiş oldukları bildirilmektedir. 

Radyo spikeri, ıon iki giln 'çinde l~ 
ningrat cephesinde 32 A!.man tayy-ıre. 
sinin tahrip edilmiş ve beşinin de ha
sara uğratılmış olduğunu ilave etmiı. 
tir. 

iki gemi batırıldı 
Moskova, 6 (A.A.) - Şimal sahi· 

!indeki Sovyet sahil bataryası bir düş
man gemisini batırmış ve 12.000 tnni
Hitoluk bir petrol gemisini de at.eoşe 
vermiştir. 

Bunlar bir Fin limanına giden ka_ 
fileye bağlı bu!unuyordu. Ve tayyare
lerin, siahlt balıkçı gemilerinin biına. 
yesindeydi. 
Ayrıca iki Alman tayyaresi de dü 

şürülmüştür. 
--~~---o-~~~--

Tiet.ıret Vekilfi Yakın
da ŞehrRmixe Geliyor 

"Alman ve müttefık kuvvetleri bü
yük Don kavsinrle ~vyet taarruıla
nnt geri pü-;kUrttükten sonra Kuban 
bölgesinde büyük bir çevirme hare
keti yapmakfadtrlaT". Bolşevik düş
manı kuvvetler tarafından sağlamca l:!if" Baştarafı 1 in<'ide 
işgal edilmiş ol:m bu hatttn garbm- ihtiYac1m temin için fktısııt Vekaleti 
da Kuban hölgesi vardır. Kırımın !ızam! sür::ıtle çııbşmakfadTt'. 
kurtuluşundanben Mihverin eline ge- İstanbulun iaşe tcşkilAtT Befodiyeyf' 
çen kuvvetli üsler bu b{'l(eye hakim- tamamen !Je('fücten sonr::ı buırtinki.I 
dirler. Alman kumandanllğı bu su - kadronun üçte biriyle işleri .ıcörebi
rctle ?.engin Kuhan bölgesini tecrit leceiiiz. Gerek Ticaret Odasmıfa, ~e
etmek istem,.ktedit'. Timoçenko kuv- rek Ticaret Odost..,a. bağh ve bağlann
vetıerinin bu gahada manevra ve ri- cak tüccar 7.!lmrelf'rinln m'UmP.s11i11eri 
cat harek+.le!'i yRpmaıu imknlarl az- ile teşriki nı~sai edereğiz. 

Maksadımız ~ııs1t maddelerle uğ
dır Her ne olursa olsun bu bölgeyi 
terkederek KarkaEyııntn cenup top_ raşmaktır. Teferri.\atla ve ehemmiyet-

li olmıyan maddelerle uğra.şm:ık ni
raklarma çekilecek ola~ Sovyet kı- yetinde değ;liz. Tabii şikayetler ve 
taları esaslı ikmal ve ıaşe membala- herhangi bir talep v5.k; olursa ihti
rmdan mahrum kahıcaklardtr. Bu k:llr mevzuu olabilecek maddelerin 
takdirde bu kıtanrın ihtiyactnı ne bil- ı ınürakabesi de vazif<.>lerimiz meya
fiil ayn düşmüş olacakları başku- nmdadır 
mandanlık, rıe de sembolik miltte!ik- fstanb~lun 500 tıncü senei devriyesi 
\eri temin edebilecektir,,, münasebetiyle esaıılt bir program ha

* 
zırlamak tçin ala:.:adar VekAlet mü -
messillerinden mUr~kkep daimi bir 
komisyon yaklnda çalr.mtalarma bae
lıyacaktır ,,, 

----------~-----

olarak Jirmclı: istiırenltrden. bu oartlan ta
şıyanların namıct seçilmek üzere 20 afus -
tos 1942 tarihine kadar talebul bulun· 
duklarr veya mezun oldukları okulların mil· 
lilrlüklerioe müracaatları. 

Çocuk Düşüren Bir Kadın 
Hastanede Öldü 

Evvelki gece Haseki hastahanesine 
otomobille Eşref kızı Zeynep ism;nde 
bir kadın hasta getiri!miş ve hastanın 
yanında bulunan kııdın Zeynebin çocuk 
düşlirdüğünü ve tedavi altrna ahnma.sı
nl istemiştit'. Kadına kürtaj yapılmış 
ise de fazla kan kaybetrr.iş olmasından 
dolayı iki saat sonra ölmüştür. c~set 
morga kaldırılmı~hr. 

Miraç Kandili 
istanbul Müftulü~ilndcn: 
9 Ağustos 942 PJzar gilnii Recep 

ay!ıiln yirmi altısına müsadif olmak
la akşamı (Pa7urtefi gecesi) Leylei 
Miraç olduğu ilan olunur. 

Almanların Şark 
Duvarı 

Rapor, Leon Artinyanm serbest bt
rakılmasmın da mahzurlu olacağını 
ve bir aktı hastane;inde tedavi edil
mesi laztm geldiğini de ilave etmek
teydi, 

Mahkeme tıblir adli meclisince tas
diki için raporu tıbbi alU müessese
sine göndermiş ve duruşmayı başka 
bir güne bırakmıştır. 

Panama Bandıralı Bir 
Petrol Gemisi Ticaret 

Filomuza Katıldı 
İzmir, S (A. A.) - üc aya yakin 

bir zamand-anberi limannnızda bu
lunmakta olan Panama bandıralr "Oil 
Shipper., adlı petrol sarntç gemisi 
Türk ticaret filosuna katılm1şttr. 

Bu sabah vat>•ıra merasimle Türk 
bayraği çeki'!.rrii~tir. Türk kaptanları 
ve mürettebatı tarafmöan tesellüm e
dilen vapurun bacaı;tna da Devlet 
Dcnizyolları armast tclı:ılrnıştır. 

Jandarma Subay 
Okulunda 

~ Ba~tarafı 1 ineldc l:ift" Baştarafl 1 incide 
lan Novorosisk ile Volga arasın. bir tarihçesini yapmış ve ken. 
da Kafkas dağlarına dayanacak. clilerine vazıfelerini hatırlatarak 
lardır- Bu dağları aşmanın güç. muvaffakıyetler temennisinde 
lüğü karşısında Almanların bu.

1 

bulunmuştur • 
radan Baktı.ya inmek için nasıl Bıı nutku ta!iben o~uıu. birinci .. o~ 
bir yol ta.kip etmek i.stiyecekle. rak bitiren T~gme? Huseyın ~şı~, Gu.. 
ri bilinemez. enerek geldik, ınanarak donuy"'~· 

Fakat Alman matbuatında gö. uonlümüzde. ada!et~ mukadd_es ~~e:iJ, 
·· 11 k ı- · · b elimizde ilmın ebedi meşalesı, Tud:.ı· 

kruleb~ Ostwa de hımesınınd ka~- yenin kalbinden Anadolıınun dört bu.. 
a ır manası a a var ır ı, - na yeni bir vatan yeni bir nesil 

·· · d d k f d 1 cagı ' onun uz~rın .. e urma ay a ~ yaratmıya gidiyoruz.,, Diye başladtiı 
olur. Çünku Almanlar bu kelı. ateşli bir hitabede memleket hizme
menin yanında bir de şu cümle. tinde iyi ba~arılar elde etmek üz<"re 
yi kullanıyorlar: "Bizim hakiki va:ıife aldıklarından dolayı duydulr.!arı 
düşmanımız Ingilteredir." gurur ve sevince tercüman olmuı ve 

Demek Almanlar bu sene Şark de~işti~. k~! . . . .. . . • 
cephesi harbini bitiremiyecekle. 't.tıku~uz .. h~ımızın ulküsU, ima· 
rine emindirler. Fakat bir an nımtz hepımızın ımanıdır. Gilr nef:s.. 

1 de Ingı"ltere e dönmek lerinızle yaktığınız ~tıkadde& ateı ~.n. 
evve . • . Y . llimüzde yanıyor. Bız bu ateşi en nuc-
mecbu~ıyetındedırler. Amerıka ra köşelere yurdun tek evli çiftliğinden 
ve Ingı~tere tamamen hazırlan. -en sapa yaylbına götürecek ve ol'Jla
madan Ingilizleri aradan çıkara- rm kalbinde ayni ateşi yakacağız, 
bilmek için kaybedecek vakitle. Size söz veriyoruz: Ebedi Atatürk'. 
ri yoktur, o halde Şarkta Sovyet ün Cümhuriyeti emanet ettiği genç~ik, 
ordularını taarruz edemiyecek Büyük İnönü'nün istediği namuslu !n
bir hale getirdikten sonra bura- sanlar olacatız.,, 
da kuvvetli bir müdafaa hattı Alkışlarla karşılanan bu hitabed:n 
kurarak az bir kuvvetle burasını sonra Büyük Millet Meclisi Reisi Al> 
beklemek ve asıl kuvvetleri gar. dül~al~k ~e~da, genç subayla~ımnla 
b • · ek l A d Işte sim- gedıklılerıınıze diploma ve muk5.fat. 

a çe
1
v ırml az8ım ır.t R ·. d ıarını vermiş ve kendilerim tebrik ey. 

di A man arın ovye usya a !emiştir 

takip ettikleri ha.kiki hedef bu. Daldliye Vekilinin nutku. 

du~lmanlar bu hedeflerine va- Ankara, 6 (A.A.) - Bu yıl Jandar· 
klar mrdr? ma subay okulunu bitiren subay ~e ıe. 

racDa b · d .. hesiz ki diklilere diplomalarının tevzii mun.ıee. 
_on cenu un a . ~up betiyle bugün yapılan törende Dahiliye 

vazıyet Sovyetler ıçın çok va. Vekili Fikri Tüzer bir nutuk söy!ıemiş 
himdir. Rus orduları burada ve ezcümle demiştlr ki: 
mukavemet kabiliyetlerini kay· Gene; arkadaşlarım, 
betmiş gibidirler. Fakat buna Önümüzdeki günler içinde yurdun 
karsılık merkezde ve şimalde muhtelif yerlerinde vazife almış cla
SovYet orduları kuvvetli görü. caksmız ve bu suretle sizler de mem
nüyorlar. Stalingradın karşısın - leketimizin dahili emniyet. ve lslyfşln.. 
da Sovyet müdafaası kuvvetlen. de mesuliyet deruhte etmıs olan arka. 

'şf Voronejden yukarı Sov- daıılarmız arasına katt!acakıınız. va. 
mıt ır.dusu sarsılmamış bir hal. zifenizin e~emmiyeti v~. °:":uv~ffakıyeti. 
ye or . . S et nizin şerefı ne kadar buyuk 15e muvaf. 
dedir Bu şartlar ıçınde . ~vy fakıyetsizliğiniz halinde bunun neti
ordusunun taarruz kudr~tını ~~r- celerinin de o kadar elim olaca&ını 
mak imkansız değilse bıleı guç- takdir eylediğinizden ıüphe etm1yo-
ttir ıve uzun zamana bağlıdır •

1 
rum. 

Bakalım Almanlar garba n- Bir memleketin harict emniyetinin 
gilizlerden evvel yetişebilecekler dahili bbişine sıkı bir suretto batlı 
midir? bulunduiu inkar kabul etmez bir ba.. 

kikattir Vatan müdafaaımda '.lnınetli 
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r·· .. DiKKAT --, 
Kağıt Sıkıntısı Ve 

Kara Borsa 
K&i:l~t aatı,ının serbest bırak)!· 

ma.ı etrafında yaptıj:iımfz neşri· 

yattı temııı ettlglml:r: meseleler· 
den "mektep defterlerinln mono· 
pollzo edllmeaine mllsaade edll • 
memesi,, hak1cınd11kl temennimiz 
nedense dUn bir sabah gazetesi· 
nln itirazına uiiradı. Halbukl 
neşrlyatımfzda sadece bu mesele· 
den oahsedllmemlş. daha ehem· 
mlyetll olarak kara borsanın faa· 
llyetlnln önllne ge~llmesf mevzuu 
bahaedtlmlştl. Takyldat dolayı· 

siyle bugün klğrt ithal edlleme
dii:il bir hakikattir, Gerek basın 
lıtihlSk kooperatifi, gerek kSöıt ı 
ve mukavva lthallt blrlli:ll aade· ı 
ce mevcut stoku istihlak etmek
tedirler, 

Kara borsanın faaliyetlnl lse, ki· 
tap ve kltapçılik plyasasinda en 
kilçük bir tahkikat ile anlamak 
ve görmek mlimkLindUr, Bl.ltün 

1 
klğıtçılarda bir tek mektupluk 
klı}ıt ve zarf tıulunamaı:, bir tek 
defter ele gecirfreme7ken, pfya • 
sada bir klğıt sıkuıtısl olmadığı
nı iddia etmek do ne dereceye 
kadar hakikatle kabili teliftir bl-
linemeı:. Mektep defterclllğlnln 
monopollze edilmesine milııaade 

edllmemesfnl istemek de hakkı
mızdır, Monoool, yıı doilrudan 
do!lruya devlet eliyle idare edil· ı 
meli, yahut da hiç kurulmamarı· 
.!ır, Ne kadar bUyUk faydalar 
vldederae etsin, devletin olmıyan 
bir moonpol tefekkUID mutlak 
ki zararlıdır. 

'-·-··················-..1 
Tayyare Ve 
Zafer Bayramı 

30 Ağustosta Mera

simle Kutlanacak 
30 Ağustos B:ıskumandanlık mey• 

dan muharebesinin yıldönümüdür. 
Ayni zamanda o gün tayyare bayra
m!dır Her yıl olduğu gibi, bu sene 
de b~ muthı günü büyük merasimle 
kutlamak üzt-re şımdiden hazırlıklara 
başlamlmtştrr, Merasim programını 

hazırlamak ti.zere bir komisyon teş -
kiline karar veı·i.lm!ştir. 

Komisyon ilk tcplantıstnı bu Pazar
tesi gilnü yapac9ktxr, 

Altın Fiyatları 
Altın yentden • yU~lmC'kte devıım 

ediyor. Dün b'r aitın 3230 kuruştan 
ve bir gram külçe 425 kuruştan sa
tılmıştır, 

Churchill Mosko
vada imiş! 
~ Baştanfı 1 incide 

Berlinin mütalaası 
Berlin, 6 (A.A.) - Yarı resmt bir 

kaynaktan bild:rJliyor: 
General Rradley'in Birleşik dev

lcrler Reisi Roosevelt'in Staline şahst 
mesajfnı ha.mü olarak Moskovaya 
varmış bulunduğu haber verilmekte
dir Berlinde şu cihet belirtilmektedir 
ki, ·Birleşik Devletler Reisinin şahsi 
m~ajları, umumiyetle sonun gözUk• 
miye basladl~ma bir iı:arettir. 

Münferit sulh şayiası 
Bükreş, S (A. A.) - Churchtll'in 

halen Moskovada t-ulunduğu hakktn
da Mihver kavnaklarmdan yayılan 
haberler, muhtelif hUkı'.\met merkez -
lerinde, Alm:ınya ile Sovyetler Bir
liğl arasında bir münferit sulh şayia
sının cıkmastna sebep olmuştur, sa
IAhiyetli Rumen mahfillerinin bunun
la alAkah olı1rak bidirdiğine göre, Al
man ordubrml'l bütün cephelerde 
muzaffer surette ilerlediği anda Al
manya için sulh müzakerelerine baş
lamak bahis mevzuu olamaz, HattA 
Moskova suTh teklifinde bulunsa dahi 
Berlinin bu tekfülerl reddedeceği mu
hakkaktır. Çfinkil Alman hükQmeti
nin kabul edebileceği yegAne teklif, 
kayıtsız şartı:ız teı;limdir, B6yle bir 
teklifin Sovyet hükümeU tarafından 
yapılacajjt da esasen pek az muhte
meldir Tam aksine Sovyet hilldlmeti 
mücad~leye dıı!vama karar vermiş bu
lunmaktadrr, 

HAVA AKINLARI· 
Londra, IS {A.A.) - "TebUii": 'C'lin 

gece bomba tayyarelerimiz A1manyarla 
Ruhr havzasındaki hedeflere taarruz 
etmişlerdir, 

* Berlln. 6 {A.A.) - "Tebliğ": Alman 
uçakları dün cündüz ve gece ağır bom. 
balarla ve alçaktan uçarak İngiltet't.nin 
cenup ve batı sahillerindeki mühim a~ 
keri tesisleri bombardıman etm:ş1er· 

dlr. 

!etimizin sonsuz olan kuvvet ve kud· 
retlni ıizler temsil eyliyecek, batkın 
bükülmez kclu, şeref ve namusu, ('ğil· 
mez baıı olduğunuza sizler iebat ede
cekıhıh, 

Berlin, 6 (A.A.) - Alman radyo
yosunun bHdirdlğlne göre, Albay 
Mölders'in ırumaodasrndaki bava fi
losu harbin başlarıg1c.ındanberi 2829 u 
Rus cephesiftde olmak üzere 3500 tay
yare tahrip etmistl.r 

Krasnodar önünde harp 

Gandinin Yeni Teşebbiisü 
Bombay, 6 (A.A.) - Gandi, mlln.. 

'hasrran Reuter muhabirine verdiği bir 
mülakatta, Hindistan umumt vallsıne 
yazacağı mektubun bir ültimatom ma-

Yahudi Ordusu Meselesi olmak ;e mil~ miidafaayı gerefl glbi 
sağlamak için memleketle emniyet ve 

Harp atethıln ~yı bütün ıidde.. 
tiyle aardıiı au 11ralaraa çetin hir 
vazifeyi ifaya gidiyorsmıuz. Omuzları. 
nıza aldriınız mesu?iyet yükU ağırdır. 
Fakat o nisbette de ııercflidir. Çli':lkü 
yurdumuzu harp dtşmda dimdik ve 
ayakta tutan, büyük Türk milletinın 
şeref ve haysiyetini bütün tlemc hcı 
gün bir kat daha tanltan yüce Mıll' 
Şefimize llyfk cenç Türk subayıarı 

olduiunuzu bu suretle tsbat edecek!!. 
niz ... 

Ankara, 6 (A.A.) Radyo, Kafkasya- hiyetinde dejfil, fakat an!aşmazhltt:ın 
nın şimalinde Hediyen Alman ör.cü korunmak için bir niyazname otaı:a· 
kıtalarmın Kabanın ve Manikof pet.. ğım söy!emi$ ve muv:ıfık cevap alın
rol bölgelerinin merkezi Krasnodar'ı dığr takdirde: "Mektubum yen! mü. 
muhafaza eden Rus kıtalariyle mulıa. zakereye bir temel hizmeti görecck-
rebeye başladığını bildiriyor 1 

• r •• dem~tir 

Londra, 6 (A.A.) - İngiliz hUkO
metinin, yalmz Yahudllt'rden m!lrek
kep bir ordu teşkili projesine muarız 
ve muhalif olduğu bugün Avam KA
marasmda o!ldirilmiştir. Fakat İngiliz 
ordusu icind.? bir Fifütin alayı teşkil 
edilecektir, 

Ssayişin tam olması, şehirler ve köy. 
ler halkının huzur içlnde ya~amur, ti. 
caretin, ziraatın ve eanayiin her tür
lü ku11kiılardan uzak olarak faalivette 
bulunması lazımdır. 

Türk halkına b11 emniyet ve itimat 
havasmt siz?~r temin edeceksiniz. Dev. 
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Adre. del§lrtlmek (2!5l kuruetur 

Gandinin Açığa 

Vurulan Proiesi 
Yazan: M. ANTEN 

Hint kongresi icra komites:nln 
Gandinin teklifi esas tutularak, 

1ngilizleri Hindistanı terkctmiye dıvet 
eden karan Hindistan hüldlmeti ta. 
rafından ele geçirilerek kongrenin ya. 
nı;ki umumi içtimaından evvel neıto
lunmuştur. Hint liderlerinin hakiki ni. 
yetlerini meydana çıkaran bu . nsl~, 
müşkül bir vaziyette tabın bu lide~'t.rı 
beyanat yapmıya mecbur etm!ıt:r. 
Gandi kongrenin umumi heyete arze. 
dilecek olan bu karar projesine Japo~ 
ya ile müzakerelere girisileceği ka)'
dının kendtsi tarafından kondutunu 
ıtiraf etmiş, Nehru ise daha ileri g:de. 
rek, İngiltere Hindıstandan çekildikten 
sonra Japonya ile, Hind1standan asker 
geçirmesine müsaade edecek anlaşma. 
.arın yapılabileceğini bildirmiştir. Ha. 
tırlardadır ki ayni Nehru evvelce yap
mış olduiu muhtelif beyanatlarda Mih.. 
vercilere karşı gayet ıiddetli bir tlsan. 
la açıkça cephe almış ve Hindistanın 
de:nokrasi?erin yanında yer alacağını, 
ve Japon taarruzlarına karıı mukave
met edeceğini söylemişti. 

Kongre icra komitesinin bu kuar 
sureti bilhassa Gandi ve Nehru':ıun 
bu be~anatı onların samimi7etsidiıde
rini meydana çıkarmakta, Mihverciler
lc el altınaan müzakerelerde bulun. 
dukları hissini vermekte ve İngılte. 
re huk6metinin bu adamların vaad'..c:ri· 
ne kanarak Hindistandan çekilmem(kte 
ne kadar haklı olduğunu fsbat etmekte
dir. 

İlk Akisler 
Kongre liderlerinin, hazırladıkları 

karar suretini kongre umumi heyetine 
l abu!:ı ettirip derhal faaliyete ceçmek 
niyetinde oldukları anla~ılıyor. Fakat 
İngiliz makamları bu niyeti evvelce 
sezmişler, karar suretini içtimadan 
bir kaç gün evvel neşretmek ve lider. 
leri izahate mecbur etmek suretiyle 
onları hakiki çehreleriyle Hint mi:teti 
ve müttefıkler efklirı umumiyesi kar. 
şısına çıkarmışlardır. 

Gandi ve Nehru'nun bu açık beyana· 
tından sonra Çinde, Sovyet Rusy;.da, 
A.med}(ad ve İ_!!&ilterede Hint lider. 
lerine karşı itimadın tamamlyle o?:tR. 
dan kalktığına hükmedilebilir. Bu be· 
y-.nat bizzat Hindistanda Gandi ve 
"'ehru'nun bile taraftarlarından bir 
roklarını kendl!erinden yilz çevirt'!cek· 
tir. Japon istilasının manasını daha 
ıyı anlamıt olan ve esasen kongrenin 
istediği şekilde bir hüldlınet şekline 
•, raf tar bulunmıyan Hint müslüman.. 
ları, Sikhs'ler, Parya'lar, Mihracalar, 
ve diğer akalliyetler ise müttefik:ere 
daha c;ok yaklaşacaklardır. Son za. 
mıı_nlarda kendisine faaliyet serbestisi 
verilml olan Hint komünist part.isi de 
bu zihniyete karşı açıkça cephe al
mıştır. Bu partinin sekTeteri Joshi 
Pazartesi günü şu beyanatta bulunma•· 
tur: "Hint komünistleri faııist taarru
zuna kar6ı mukavemet etmiye karar 
vermişlerdir. Biz konıre ile müslüman 
ittihadınm, mi!li bir hükGmet tesis ve 
Hint milletinin Birleşik milletlerle it. 
tihadı esasları üzerinde derhal birleş. 
mclerlni istiyoruz ... 

Amerika hUktlmetlnin ve/ efkln u· 
mumiyesinin, Hint liderlerinin hareket
lerini takbih ettiği ve İngltere hük,mc. 
tini vaziyetin icap ettlreceği eıt şid
detli tedbirleri almakta haklı bulduiu 
Amerikan gazetelerinin neşriyatın~an 
anla ılmaktadır. 
Yarın toplanacak olan kongrenin, 

icra komitesinin karar projesini kabul 
cdıp etmiyeceğini bilemeyiz. İngilte
re hukumetinin liderlerin Hindislanı 
japon istilasına hazırlayan maksatlan. 
nı meydana çıkarmasının ve ikazları. 
nın kongre azasının hepsi değilse de 
bir kısmı üzerinde tesir yapması ih
tima!i yok değildir. Buna ratmen iten. 
gre bu karar projesini kabul edip Hint 
milletini lngiltereye karşı ılvil isyana 
davet edecek olursa, başta Gandi ve 
Ne~ru olduğu halde konaTC aıasmın 
tevkıf edilmeleri ve bütün Hindiıtım. 
da en şiddetli zecri tedbirlerin :ılın· 
ması beklenebilir. 

Japon Niyetler• 
Bir habere cöre Japonya yeni taar

ruz istikametini askeri ve siyasi va· 
ziyet!erin inkişafına göre tayin f'de.. 
cektir. Eğer kızılordu altından kalka. 
mıyacak derecede büyük bir mafl(ibi
yete uğrarsa Sibiryada taarruza &c
çecek, Almanlar Mısırı istiHlya mU\.1lf. 
fak olurlanıa Hindistanı istilba te. 
§ebbüs edecektir. Almanların cenubi 
Rusyada kazandıldan muvaffaktyctlere 
rağmen Jnzılordunun yalnız mukave. 
met değil, taarruz kudretini de muha· 
faza ettiği muhakkaktır. Almanyaya 
ka~ı başlıyacak geniş ölçilde hava ta
arnızlnrının yahut kıtaya asker çıkar. 
ma hareketinin bu kudreU zindel:tll· 
receği de ııüphesizdir. Almanlar Mmn 
istili ederek Basra körfezine doiru 
)'iirümiye de muvaffak olamamıılardır. 
Fakat Hint liderleri Hindistanda Ja. 
pon istilisını kolaylaştrracak vaziyet. 
ler hasıl etmektedirler. Bunun Japon.. 
Jar için kUi bir muvaffakıyet Amili 
olup olmadığı Hindlıtandakl müttt"fik 
kuvvetlerin mikdarına bağlıdır. 

l!on beş attı ay !c;inde lngJlizlerln 
•e Amerikalıların Hindistan cephesini 
takviye ettikleri zannedı!mcktedir. 
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Amerikalılar, Japonların Pearl Harbura ilk teca-1 kayıp ve kazançlarını tesbit etmişlerdir. Bir Ame. 
vüzlerinden bu ana kadar toprak, insan, maden, I rikan mecmuasında ~ördüğümüz bu grafiği ehem. 
harp, istihsalatı ve nihayet para bakımından bütün miyetine binaen karılerlınize sunuyoruz. 

ffe\<dl a mı~ ıro : 

General Marshall Nasıl 
Yetişti, Nasıl Çalışır? 

Batf Avrupadakl müttefik ordula· 
rın bir tek kumandanrn emri al· 
tında bulunma11 keyfiyeti blr kaç 
zamandanb,rl allkodar hUkQmet· 
lerl lfgal eden t...ııılica me&elelerden 
biridir. 
Evvelki gUnkü gazetelerde çıkan 
ajana :ıaberıcrlne göre, bu vazl • 
feye Amerlka!ı General Mars· 
hall'ln tayin cdilmul kararlattınl· 
mııtır. ı, 

General Matııhall , lnglltere ve A· 
rnerlka arJisrndaki askeri i birllğl • 
nln Hasları "akkında g!SrU9mek ve 
harbin ıevk ve idaresi hakkında 
mUhlm m!izakere ve mUnakata· 
tarda oulunmak ürere bir kaç ay 
önce lnglltereye gelmiş, lngillz si· 
yast ve as1<erı rfcalıyle müteaddit 
temaalarda da bulunmuftu. Bu iti· 
barla kendiıl mlitteflk kuvvetlere 
kumanda ~de!>lleco:k şeklide en iyi 
hazirlanmı§ lılr ıı:-hslyettir. 
ikinci cephr.,.ln de açılmuı bahis 
mevzuu oıduğu ,v ıırada General 
Marshall'ln hususi ve aakerl ha· 
yatı hakkında okuyucularımıza ma 
!Omat vcrmeyı fayıialı bulduk: 

~. 

Bundan evve!ki büyük harpte seri 
kararlar almağı ve so1'uk lcanlı

hiı ötrenmiş olduğu için bu iki me
ziyeti 1918 de zaferle biten Meuse, 
Argonne, St. Mihiel taarruzlarının ha· 
zırlanmasında aldığı hisse lle kendi
sinin "Distinguished Service,, maclal 
yasiyle taltif edilmesine sebep otmaı;
tur. 

Bugün "Va5ington., un altı faal di· 
mağından biri olan Erkanı Harbıye 
Reisinde sUratli ve sakin muhakeme 
etmek meziyeti olma!laydı talih onu 
bu makama yükaeltmezdi. Çünkü hl· 
gün Erkanı Haı biye Reisi olan bu 
zat, Amerika tarihinde Westpoint lıarp 
akademisinde tahsilini ikmal etmiyı:n 
yedi ErkS.nı Harp Reisinden b ıridir. 

General l\farchall Amerika ordusu erkanına harita üzerinde 
askeri harekat hakkında direktifler veriyor .• 

sılmaktadır. Ordunun zekayı yaş ve fikri takip sahibi bir adamdtr. Eu
rütbenin fevkinde tutan yeni politika. nun en iyi misalcrindcn biri de geçen. 
sından en çok istifade eden o olmuş- l<!:rde İngiltereye yaptığı seyahat es
tur. Çünkü kcndlsine Erkinı Harbiye nasında görü!müııtür. General lııctl· 
Reisliği verildiği ıaman kendinden es)' terede tayareslnden iner inmez, bir 
ki 34 zabite takaddüm ettirilmişti. dakika bile kaybetmeden Basvclı:il * * Cburchill'le görütmeğe gitmi~tlr. 

General Marshall 1939 un bir ey 
1Ulünde Polonyaya kartı A?man 

tecavüzü günü işe başlamıştır. Husuııi 
surette Avrupadaki askeri terakkiled 
tetkik ile Amerika orduıunun m:ıkine 
ile teı;hizine şiddetle çah~mıştır. Ame. 
rikada kongrede reyi onun kadar ağıı 
basan kimse olmadığı söyleniyor ki 
bu da tamamen politika haricinde k,1. 
mış olmasından dolayıdır. Fakat efklrı 
umumiye asker!ik vaıdfesini anlatı~ · 
ken Amerikanın iyi tetkik edilmll bir 
Alman taarruzuna maruz bulunduğu. 
nu daima hatırlatmış ve halkı ekseri. 
ya bu gittikçe büyüyen tehlikeye l-ıır
şı uyanık bulunmafa davet etmİ!iti:". 
Diğer taraftan General Marsha11, 

kendi işini kendi halleder. enerjik ve 

Bu vaka, dofrudan doğruya hede
fe giden §efin seciyesini gösterir. A
merlkada Harbiye Nezaı etı memurla. 
rından biri telefonda: "Ben, General 
Marshall,. sözünü itltince bunun ıa· 
kaya gelir tarafı olmadığını bilir; çiin. 
kü General • Cümhur Reisi olsun, kii· 
çük bir memur o~sun - kiminle görüş 
mek istene doğrudan dogruya kendisi 
yarıar, l;atibine vakit kaybettirmez. 

Hülba, Genernl bir çok meziyetleri 
nefsinde toplamış kuvvetU bir ıalisi • 
yettir. 

n..n • • h '" "' • , '-
HALI DE" PiŞKiN Beraber 

Harbiyede, Belvü bahçesinde 21,30 da 
(ASiLZADELER) 
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Zaman, T akunyacıların Ev Ayakkabısı 
Yazan: ULUNAY 

Müşterilerini Değiştirdi 

Mantar Ayakkabı Modasından Sonr:a 
Bir de Tahta Ayakkabı Modası Başladı 

- Aman ne ıık - YAZAN : '- !ıut da meee atacın. 

( 

1 ian işledikleri çe-ne cici i• 
karpinler onlar öyle .. 
Kuzum Allah aşkına 

nereden aldınız. 

s A 1 D K E S L E R :
i vizlik hamam na!ın

ları, kadifeli taktın. 

!-..-. .... iİill!'~---..... •-..:ıİ veler, filin hep tarihe 
karıştı. - Pek mi beyendi· 

n!z? 
- Beyendini.ı de llf mı ayol, doi· 

rnsu kıskandım bile. Yüzünü siz mi 
verdiniz?. 

- Yooo ... Hayır. Böyle hazır aldım, 
- Nedir kuzum yüzleri, pek clcl!i 

bicili şeyler? 
- Vallahi bilmiyorum. Tülgrek fl

ıerine renkli pullarla işlenmiş amma, 
pullnrm mahiyetini de anhyamadım. 
Herhalde haline, yahut aellüloid ola. 
cak. 

- Çok giizel şeyler .. Kac;a aldınız? 
- lnanamıyacağınız kadar ucuz. On 

iki lira ... 
- İnanmam vallahi.. Şaka söylü-

yorsunuz. Hic; 12 liraya verirler mi 
bunları. Ben 20 liraya a?mm. 

- Tahta ayakkabı ama bunlar •• 
- Hadi canım, arilaıııldı i3k-e ;iliıy 

ettiğiniz. Tee .... 
- Dur gücenme ayol Ne de :\lın. 

gan şeysin. Niye alay edeyim senin
le. Sahiden tahta ... 

Miıhavere, Beyoğlu cihetinin son 
gilnlerde en kalaba!ık düğünlerinin 
yapıldığı en geniş salonunda ve bir 
ni~n toplantısında, toplantının en sık, 
en clizcl kadını olarak gösterilen b!r 
tazeyle sıklık ve güzellikte ondan pek 
de aşağı ka?mıyan arkadatı arasında 
geçiyordu. Konuoulan masada konu.. 
şanlardan başka kadınlı erkek!\ daha 
altı ldgi vardı. Bunlar konuşulanları 
gülüşerek dinliyorlar, neticenin vere
ceii haYrete intizar ediyor ıibi du
ruyorlardı. 

Muhavere sonunda anlnıı!dı ki b:ıb
si geçen şık ayakkabı hakikaten tah. 
tadandır. Fa.üt mantar ayakkabıbı.r. 
dan, hattl yalınkat tuvalet ayaltka 
bılarından daha hafif ve daha zarif
tir. Çünkü tahta gayet mahlrane oyu1. 
muş, takırtısının kesilmesi için muh
telif yerlerine köseleler yapııtırılmıı. 
yüzleri de köse?e aynkkabılard:ılcln
den daha şık ve daha zarif olarak sc
çilmlıti. 

Tahta ayakkabı havadisi salonu yıL 
dınm hıziyle dolaştı. Davetliler. ni· 
eanb1arı bırakttlıır, kznı ayağındaki 
tahta iskarpinle meşgu! olmıya baı,Ja. 
3anlıları bıraktılar, kızın ayafındak.i 
daydı. Dans ederken, yürürken, dU· 

rurkrn bütün gözler güzel kızın ey~k
larından ayrılmıyor, bu kadar mfü 'iç 
tetkik de biçare kızın huzurunu \ac:ı· 
nyordu. Nihayet tahammül edemedi. 
Salonu bıraktı, gitti. 

* * Mantar ayakkabı modasından aı:-n. 

ra :fimdi bir de takunye modası 
başladı. Fakat bu Jlki kadu tehlikeli 
deiil. Hatta biraz: da faydalı. Tek za
rarı takunyecilerin burnunu kaf dalına 
çıkarışında. Daha bir kaç ay evvel 
c;lftfni ıs kuruştan takunye ntabil~ek 
için müşterilere hünerli bir pap'lfan 
ı:ibi dil döküp teker!eme yapan takun
yecller •imdi kapılarında ııra!anan 
çeşitli dilberlerin yüılerine bile bık· 
mıya tenezzül etmiyorlar. 
Zıman, takunyecilerin müşterilerini 

de deiişt!rdi. 
iki ay öncesine kadar tnkunyecl!ı!r!n 

müşterileri, uçkurluklu çarşııf, ye!d:r. 
me giyen kenar mahallelerln yaşlı ka
dınları ile köylerden 5ehire lnc.n ltöy 
kadın ve erkekleri, imamlar, müezzin. 
!er ve hamamcı makulesi esnaftı. İki 
aydır bunların takunyeci dükkinlarına 
uğradrkla.rı yok. Uğrasalar da aradık 
lannı bulamıyorlar. Artık ne takunye 
kaldı, ne de nalın. Hele o eski ta":un. 
yecilerin blnbir itina ile abanoz ya. 

Takunyecl dükkanlarının elmdiki 
müşterileri şıklıkta birbirleriyle ınü. 
&abakaya ıirmlş gibi cörünen moda 
d6şkünü ~ehir bayanları. 

Günün hCT saatinde en külüıtür U
kunyecl dükkanında en azdan 3, 4 şık 
bayan görlirsünUz. Takunyecinln vit. 
rini. model ayakkabı!ar te~hir eden en 
maruf maiazalann vitrin: kadar şıittır. 
Renk renk ISkarpin modelleri, çe~ıt 
çeşit kadın kunduraları . Bunların tah 
tadan yapıldıfına da bınblr şahit li. 
zım. Hele fiyattan, tahtadan yapıldTk
tanna katiyyen ihtimal verdirmez. En 
ucuzu yedi liraya. 

)f.. • 
Nalmcı kC'Serl bu sefer kendine 

yontmuyor. Kunduracılar hemen 
iıe el koydu!ar. Takunyecilere yine es 
ki kaba işler kalacak gibi. Ayaklc:ıbı. 
cılar tahta ayakkabıların çeşidini icat 
etmiye başladılar. Hattl bunlardan biı 
kısmı Ankaraya alakadar makamlara 
nümuneler cöndererek katlan itin 
patent almıya bile cahııyortar ••• 

Daha ,ımdiden İstanbul, Galata ve 
Beyoflu cihetindeki maruf kun1'ura.. 
cılmia tahtadan yapıldıiı biç de bf"l· 
li olmıyan zarif kadın tıık:ırpln?eri gö. 
rülüyor. Çocuk ayakları için yapılan 
biraz kabacaları 3, 4 liraya verilen bu 
tahta iskarpinlerin ıık bayanlara mah
ı;us olıınlar, 10 liradan ıs liraya kadar 
satılıyor. 

TakunyecHerin yaptıkları ayakkabı· 
lar bunlara nisbetle blru daha kaba 
oluyor. İhlamur aiacmdan yapılanlar 
yüzsüz olarak dört, bel lirııya satıh. 
yor. Eğer yiizünil de takunyecl verir
se ayakkabı yedi sekiz lirayı buluyor. 
Fakat ekser kadınlar takunyeciden kı 
Jıp alıp yüz!erinl kendileri işliyoriar. 
Bu auretle hem ucuz, hem de ke!'ldi 
zevklerine göre yUz geçirllmiı bır a. 
yakkabıya sahip oluyorlar. 
lıtanbul kunduracıları erkek ayı1k

kabılarının pahalılıfını düşünerek, er· 
kekler fçin de tahta ayakkabı icat et. 
mi§ler. Bunlar henüz piyasaya çıkma
mış o!malıla beraber ben nilmuncltri· 
ni eördüm. Tıplı:ı bobıtil erkek kıın.. 
duralarına benziyorlar. Kalınlıkları üç 
dört kat kös~leli kunduralar kadıır. 
Tabanlara kesik kesik parçalarla a!aı.
liklyet verilmiş. Bu kcsik!erln &u al
maması da temin olunmş. Şimdiki be. 
saplara göre bunlar ,zarifliğine göre 8, 
10 liraya satılabilecekmiş. 

Tahta ayakkabı muciUerinden bir 

kundur~c.ı: " . 
- Belımlzi buken deri meselesi, dı

yor, deri c;ok pahnh. Yedikulcnin 
kromla plşirilmiı deri!erini kulhnır-
11k bu ayukabıla.r çok pahalıya mal 
olur. Onun için Anadolu vidalası de
nilen ve nebati maddelerle piıirilmiş 
olan derileri kul!anacaitz. 
Tabanları da kalıpçılara yaptmyo. 

ruz. Bunlar takunyecilerin yapabile
ceği ıeyler deiil. Çünkü biz tahta· 
tarın içini oyarak hafifletiyor, tahta· 
nın içine evvell kec;e, ıonra taban as. 
tarı, dışına da kösele koyuyoruz. _Bu 
tahta kundura!arm kösele kundur.ılu. 
dan hiç farkı olmuyor. Bu sebeple 
ayakabılann tahta kısmını bizim !tun·· 
dura kalıplarını yapan sanııtkftrlara 
yaptırmak vaztyetlndeyir. Bir c'bet 
daha vnr, fırınlanmııı ağıı; mese.lcıi. 
Fırınlanmıt aiaç bulamıyoruz. Zlngal 
şirketinde var ama, onların da ancak 
yüzde yirmi beş rütubeti alınmış. Hal 
buki bize en az yüzde altmış rütubeti 
a!ınmıı ağaç Jbmı. Bakalım ne j-a.. 

pacaiız? 

* * 

Karahisar köylük!erinden bir a 
cıım vardır. Suya lüzum olun 

be, kat merdivenı ımtında ağır d:;ı 
cana ile tırmanır; kapının önUntc 
puçlarmı çıkarır; eve öyle girer. B 
~ün, kendisini bu zahmetten kurt 
mak fçin: "Zarar yok; tcmizlenec~ 
öyle cirl,. dedim. "Na&ıl olur. De 
Sokak papucu ile eve girilir mi ki? •• 

O köy!il, ben şehirliye güzel b 
ders vermişti. 

Bizde sokağın müştereken taıarr 
olunan umuma ait bir koridor bir ~t 
Uz, bir a.vlu olduğu bir türlü anlaş 
mamıştır. Sokağın her şeyden '!VV 

akla gelen hususiyeti bir "mezbele'• 
dufudıır. Sigara izmariti, kağıt p:ı.rç 
sı, boş sigara, kibrit kutulan, ktrpı 
ular, gazete parçaları, her mevsim 
ıneyva kabukları sokağ:ı atılır; çc 
ceşit öksürüklerden sonra yürekt 
kopan her türlü !üzucetH ifrazata tı 
kak umumi bir "tüldirük hokkası,. v 
zifeaini görür; duvarlardan akı~.ı 
amonyak kokulu "kasknd" lar kaldın 
!arda yaş, kuru izler bırakır; ve b 
tün iğrenç maddelere basmadan, sürü 
meden, dokunmadan yürüyebilmek içi 
medeniyetin sırtımıza motörlü bir 
ufak kanat takacağı zamanı bekleme 
!lğimiz icap eder. Yoksa bizdeki 
liklclsfne tamamen uygun olan bir s 
kaktan yürüyerek eve gelindiği zam 
yalnız papuc; çıkarmak bile yetişme 
Hatta kapının dıbinde bir de ayak ba 
yosu almak lazım gelir. 

- Ziyarete &-idildiii zaman da aya 
lı:abıları çıkarmak nasıl olur? 

Neden olmasın? Çok eükür, insa 
lann çlzmeleri, potin!cri, iskarpinlc 
ayaklarına (nal) cibi çivilerle tutt 
nılmuyor; istenildiği zaman koh 
çıkarılııcak bir ııekllde yapılıyor. 
halde neden tabanlarımızda çeşit çe 
''mevıd -:i- g!ıta" nümunelerlni ti y 
talı: oda?anmıza kadar sokuyosuz? 
çin Holandada oldul!u gibi evlerimi 
ıirerken eokak ayakkabılarını defi 
tirmiyoruz? 

Şimdi ayaklarına kalın tahta taku 
yeler giyen her kadın apartım:ı:ı:n 
bu sokak nalınlariyle gezse alt k 
lı:omşulanndan her ay bir ikisi Bakı 
köyüne hava tebdiline ciderdi. o ıl 
na5ıl ev?erinde ayakkabı değlıtlrlyo 
tarsa biz de öyle yapabıliriz. 

Bir Çocuk Tramvayın 
Altında Kaldı 

Tünel hattına iı!~yen Vatman M 
medin idaresindeki 161 sayılı tramv 
Harbiye makasından ~eçerken j s 
makta duran 11 :yaşında kunduracı 
rafı Numan tramvayın tltına dü!<m\ı 
tur. Vatman h11diseden derhal h l>e 
dar olamadığından araba çocuğu'l ü 
tünden ceçmlD ve vücudüniln muhtrl 
yerlerinden ağır surette yaralamt~tı 
Yaralı Siııli ,ocuk hast:ıhaneslne Jr 
dırılmıetır. 

Bir Fabrika İşçisi Öldii 
Dün sabah saat dokur buçukta Y 

dikulcde Nuri Gnt ic!lin demir ef 
fabrikasında bir kaza. olmuş, iş;ll~ 
den biri ölmüştilr. Bu fabrikada ~a 
tan pres ustası 36 yaeında Ali Ere· 
madeni blr cismi işlerken tazyik n 
tlcesinde karnından ve yüzilnden :ıt 

ımrette 7aralanmış ve derhal Yedık.u 
hastahanesine kaldınlmıstır. Fakat v 
ralan tehlikeli olan Ali hastahane .ı 
pısında ölmü~tür. Tahkikata bıı.şla:ım 
ve bir fen heyeti de kaza maha111n 
keşif yapmı~tır. 

1 KOÇOK 

+ AYAKKABI SANAYll - Sanayi 
!ftUm Müı!DrlDfU tarafından ayakkabı :ı.-ap 
1mıllthanelcrle fabrlkabnn b~nkU calı 
tarzları ve ıenede ne miktar ayakkabı .11•1> 
bilccelı:lerl lnccler.mekıed.r. + LIMON TUZU - Piyasaya :veni.de 
limon turu cıkarılmııtır. Bu defa pl,ll'aaay 
çıkarılan miktar otuz tondur. Fiyatlar d r 
liran kaı!ar dllımOıtCr. 

Mahkeme rclsi John Mnrshall'ın kü· 
c;ük yeğeni ve zengin bir tüccar olan ba 
bası onu bu mektebe koymafa mu· 
vaffak olamamıştı. 

Yazan: FRANÇlS DE CRO!SSET Çeviren: ULUNAY 
Ne yapacaklarını bilmem ama bu 

gldlıle bizim kunduracılar ga
liba Alman erzastçılarına taş çıkara· 
caklar. Tahtadan derken çimentodan, 
daha sonra da tuğladan, kirernltten 
kundura yaparlarsa şa3mamak llıım. 
Bayanların bugünkü raibctlni görün
ce mem3a takunyesi, hamam nalını, 
yapmıya tenezziil etmiyen takunyec•lcr 
bakalım o zaman ne yapacaklar. Ku"I. 
duracıtarla rekabete cirişlp fiyat mı 
kıracaklar, yoksa hi yine tasmalı ıe. 
ritli . takunyeye mi dökecekler? 

+ YENi DOKTORLAR - Tııı Fakülte 
nl bitiren Tıp Talebe Yurdundan 82 dokto 
Adanadakl Sıtma MCcadele kursuna mc"'ft 
edilmlııir. 

Askerliği Virginia Military Institute 
de öfrendi, oradan 901 de yirmi ya. 
fında olduğu halde diploma ile çıktı. 

Ertesi sene Filİpine gönderildi. o. 
radan 1903 de dmndü. 1906 da "F'>rt -
Leawenworth., suvari mektebine cir
di ve orada ilk defa olarak 1miderL 
nin dikkatini celbetti. Tekrar Filipı?ıe 
döndü. Bu defa orada o kadar t:ma. 
yüz etti ki askerlik tarıhine cirdi de
nebilir. Orada hazırladığı bir çok se
feri pllnları o zamanki Erkinı Jtar. 
biyenin fikrine göre Generali utandı
racak kadar mühimdi. Marshall o es
nada müllizımdı. Fakat llmiri kend:si· 
nl ıencral rütbesine çıkardı. Bu terfi 
Cümhur Reisi tarafından tasvip edil· 
medi. 

1917 de General Persing birinci tü
menin harekihnı idare eden erkim 
harbiyeye muavin sıfatiyle onu Frnn
eaya cönderdi. Yarım milyon adımın 
gayretini harekata iştirak ettlre!"ck 
Meuse ve Argon taarruzlannda ,c>h 
ret kazandı. Bu, muvaffakıyet üzeri. 
ne müttefikler ona umuhtelif nişanlar 
verdiler. Harp bittikten sonra aeklzin. 
el kolordunun Erkinı Harbiye Reisi 
oldu. 1919 da General Persing'e ya. 
ver tayin edildi ve 1924 e Jı:adar bu 
vazifede kaldı. 

Bunu müteakip senelerde dünyanın 
her tarafına giderek Amerikanın as· 
keri vaziyeti hakkında geniş bir cö
rilş teminine malnf olan nz göze çar
pan fakat çok faydalı olan bir iel~ 
meşgul oldu. 

Çini ziyaret etti. Son Berezitya se
yahatinin ehemmiyeti ise şimdi an!a· 

HİND DİYAAINDA. ACIKLI BİR ÖLÜ~l 
Yüksek Mühendis Haydar Sali 

Tokal"ın Jtardesi ve Çorlu Aske 
hastanesi kulak, burun ve boğaz hn 
talıkları mil~hassıst doktor Binba 
Ziya Gökşi:ltn eşi Sıdıks Gökıin e 
velld cccc Alınını hastanesinde ha 
yata ebedi o'arak göılerlni kapam 

BİKANER 
Çölün Pembe İncisi 

Dündenheri trr:n, biitün camları a
çık, bir do!:.ı yağmuru gürültüsü çı
karan vahşi rüzgllr girdapları jçindc 
nerliyor. 

İhtllOçlıırla sarsıltr gibi görünen 
çöller yiizl"rc-e fersah mesafelere kn
dıır u1..nnıyorlar; bahnrat kokulu rüz
garın nüfuz eylediği bu sahanın kes
kin çıktntılan ba2an uçurumla~ıyor, 
genişliyor, lttnşıyor ... 

Uzaktan uz.ağa birer köy olan va
he'ler azgm bir denızden çıkan k6· 
pfikUl ad:ıbr gibi hazin kumlardan 
fırlıyorlar. 

Bazan da ormanm dldlkledlii ufak 
ve münzevt bir crman bu sert um
man!n muttsrit manzarasını inldtaa 
uğratıyor. 

Tren yavaşlfyor. U§ağun yaklaşmak 
ta olduğumuzu haber verdi Artık bir 
denizin sathı glbi dalgah ve ıenlş 
vadiden başka bir Ef:Y görmüyorum. 
Birdenbire ti\ uzakta koyun sırtlan 
gibi dalgalı tf!~Clklerin arkastndn kı-
1.11 bir yRngl'l g5!Undü· Bikaner ~ehrl 
buydu. Bu kum1u ummandan bir şa
!ak gibi doğuyor, 

Karış l<ar-14 .. 

Tefrika N o. 57 

Bu şehre ni.;in "Çöliln pembe in
cisi" diyorbr? Bikanerı terkip eden 
demet alev çiçekleri gibi kıvranıyor. 

Tren yava' yava5 ilerliyor; birden 
bire herşey dcğ:şıyo:- şimdi artık bas 
ka bir memleket, ba~ka bir renk: 
Güneş oyunlnq 11c esmer denltin 

rengi uçuyor, ıreskin sırtlar o kadar 
sarorıyor ki ufalanarak altın bir kö· 
pük gibi etrn!a cfa~ılryor. Gerileşen 
ıehir sükilnet buluyor ve nihayet ı
şıldayan yakutları birer birer sönü 
yor. 

Bu şehrin kt:-rntzı olduğuna nasıl i
nandım? Şehir :reınbc, belli bellisiz 
pembe. Parlamtyor, fÖz kamaştırıyor, 
yalnız na:zarl:ırı okşuyor. O kadar tat
lJ bir renk ki Adeta :mercan ve se
deften yapılmış gibi. Onda opal şef
faflığı, sabun kôoüğU akisleri ve inci 
pembeliklerl Vll!'. H.lraz e~l gördil
ğüın kml yangln nerede? 

Ne zaman ve nasıl aldandığtmı an· 
lamıyorum. 

* - Hcllo! Dil Krus~ett!.~ 
Hollicott fokant:ı Yagonuna yer1e~

mlş, sabah yemeğini ı~marlamıs .. 
- Bugiln pek keylflislnlz! Dedim. 
- Öyleyim! Dedi. Evvela av seve-

rim, sonra Bikaner mlhracastnı da 
severim. 

- Daha snnrııı? 
- O kadc. 
O kadar değil, bir mtıddet tein Des

dcmona'dan ,ku,.tulmu~ olmak saadeti 
de var. 

llollicot. Adeti vechlle müzekker! 
mücnnese karıştırarak anlattı: 

- Mihraca İngiliı olmalıydı. Bi
zimle harp etti; kendisi de askerleri 
de ccnUimenler gibi döviiştiller. Bl
kaner prenslerinin nereden indikleri
ni billyor musunuz? 

Kır Balosu 
Km1a,. cemi.Yeti Kadılı:llF tubcal t1rafm4an 

bu cumartnl akıamı Dclvll caılnoıunda Nev• 
ıat Akay tarafından lı:oııser. tAli tSi:rlllıclerl 
"" muhtelif numralardan mO.rd;kcp bir kır 
balosu ıertip tdilmiıtlr. --------. ISTANBUL :MUDDF.lUMUMILICilNDEN: 

Kealı:in Adliyesinde iki adet ıs liralık u· 
bıt lılıbl munnlifi için talipler aratında ICc•· 
kin Adliye Encümeninde 17 /8/042 tarihinde 
imtihan yapılacaltndan orta mektep muunu 
Memurin Kanununun eHafına ııaı.. taliıılcrln 
Keskin Adli .. c Endlmeninr mCracutlan. 

Ur. 
Cenazesi bugün 

Teşvikiye cam.ünde namazı kılınar 
Asrl mczarlısa defnedilecektir. 

Acı Bir Ölüm 

- Hayır .. 
- Kısaca anlatayım, 

"' XADIKOVHALUvİNDEM: Tertlo edl • 
Fakat evvelA leıı mehtap eilencui ıı ~fuştoa curaarıell 

ırilnll akpmnıa ublr edllm•ttlr. 

Çorlu Askeri hast3nesi kulak, b 
ğaz. burun ınil!chnssısı doktor Ynrb 
Ziya Gökşln'in refikası Sıdıka Gök · 
irtihal etmiştir. Cenı:zesi bugünk 
Cuma günO. Alman hastanesinde 
Teşvlklye camli'le getirlllp Cuma n 
maztnı mnt'!akıp cenazP namazı kıl 
dıktan sonra Zincirlikuyu mezarlığı 
g6m01ecckti,. A. ıtah TahmM evlr<:in 

çayımt içeyim de, .• 
Hollicott izahattna ancak yarım 

ııaat sonra devam edcblldi: 
- Bundan dlSrt yüz elli sene evvel 

.Todhpur hüki\mdcırı Rao Jolha'nın 
küçük oflu Bfka babasiyle kavga et
ti. Blka kibidi ve mUteşebbilJ bir eeh
zade idi. Pek rahat y~adı.ğı baba di
yannı terkctti; çöle ıeçli; babastna 
ait k6ylerdcrı !aburlnr tcı;kil etti, bir 
v:ıhaya rast gelii, Ort!da bir kırallıJt 
teSi.s eyledi. Znten HindistanJn bütün 
şehirleri aile kavgaları sayesinde vü-
cude celınisfu, (Devamı var) 

GEDİKPAŞA: YAZLIK 

A Z A K S 1 N E M A S 1 Bahçesinde 
3 üncü YENİ PROGR.Al\IINDA: Profesör 

ZAT 1 SUNGU 
CANLI BiR İNSANİN UÇUŞU! ... 

---- Meraklı numarası cidden §ayanı temaşadır 
~--••1111 Temsiller tam saat 9 dn başlar ıtıt•••••~ 
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Köylüyü Dolandıran 

Sahte Memur 
İzmit, (TAN) - Buuda Umnbcy 

: köyünde garip bit" dolandırıcılık. vata· 

HASAN VE ·NESRi~N 
Limon çiçeği liOlonyası yaptlamıyor 

sı olmuştur. Evvelki gÜn bu köye ga-

çı ~i:t :~:~~"ı:~~:":~;e~ı::;e~ıı~ Nefaseti cihan değer HASAN ve NESRiN kolonyalarrnın istihzar. iç;n razım olan 
ru gundan kilosu 17,5 kuruşa buğday ve- 1 t••k • • d b 1 1 b f • • d 
h. -cildiğini söykmİ~ ve kö.y halkından esans ar1n u enmesme ve pıyasa .a .u unantarın u ne asetl temın e ememesine 

~~:!~s::;:~;::~b:; o1t~~I)~!~ binaen öir müddeti muvakkate için sevgili müşterilerin Şipr, Fuier, Revdor, Leylak, 
Y t'le çuvalm1 alan v.c be)·girine atlıyan y • 5 d • B h · • ki • f • A • 1 k d 1 H 1 
B köylüler tzmite gelmişler. Hep b~ra- asem1n, uvar e parı, a ar çıçe erı, ruıver, rpeı, s an a asan avanta ve 

~rc;e~;ri~~~b~=~ı!;~r:r!~ta~~ losyonlarif e muvakkat oir müddet İc;İn kendilerini avutmalarım rica ederim. 
'*ıdan gözükürken ofis memuru da or. H O S h b t.aııktan kayboımu~r. tzmit zabrtası asan eposu ve Müstahzaratı a i i 

m bu :~r~~:y~d~~~a~~~!ı~ - lz. _l ___ lllll[ll_lllİI __________ ._______ ECZACI HASAN HASSAN --·"' 
mit, {TAN) - İnhisarlar baş müdür· 
liiğü ima!it ve istif işlerinde .;alı~
makta olan 400 işçiye hergün sıcak 
yemek vcrilmiye başlanmıştır. 

:ııt Şehrimiz sellilloz sauayli mües!!ese.. 
feri de daha nYel işçilerine 11cak Jt.
mek vermektedir. 

BiR YARDIM - İ:tmit, (TAN) -
!zmit Halkevi sosyal yardım ~b .. si 

sı Derincede ikiz çocuk doğuran bir an• 
neye 20 lira para yardımı ne buma 
•esa.ir bediyel~r almıştır. 
t. İzmit belediyesi de bfr yıl ic;indf! iki 

o f>in fakir ve kimsesir. vatanda3a para 
,:a.rdnntnda bulımmut. ekmek vermi§
tir. 

bmit, (TAN)" - VilS1et iaşe tea. 
a kil.atı belediye tarafından devir ve 

testim alrnarak iaşe i§leriııe bakdmıya 
g ba':}lanmı§hr. 

İzmit. (TAN) - Burada kamın n 
brpw; çok bol olmasına ralrtıen kilo-

~a su 10 ve 15 kuruştur. • 
~ GARiP BtR HADiSE - İzmit, 
~TAN) - Burada tııhaf bir hadise o!· 

' .muştur. İdarei bususiyede memur b11· 
'1nan Yusuf Koz, gece evinde yatar. 
lften tahtakuruları birden bire basbr
ı:nış, adamcağız kalkarak eline büyüle 

ge ..,,.; çomak geçirmis ve ilzerinc pamuk 
tıararak gaza batırıp ateşlemiş ve tah· 

' takurularını bıı .,ekilde imha. cttn~k 
3st~ştir. Bu esnada dtşardan yanırın 

ze var sanılarak derhal itfaiyeye .haber 
• veril~, mahalle birbirine Jı::arrşmış. 

yo 

tir. 
çocuıc: KA.MPI - 1zmit, (TAN)'

Hcrelı:c çocuk kampı açılmıştır. K;ım. 
pa 100 fakir ve yoksul çocuk alın
ı.mrştır. 

ÇOK ÇOCUKLULARA. YARDIM
lzmit. (TAN) - Sıhhat ve İçtimai 

F Muavenet Veka!ef.i Kocaelindeki 1300 
b · ı ~k çocuklu anne7e dağrtllma-k ü.zere 
olt 15.900 lira tahsisat &öndermiştir. 
me 
ı t <. 
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' On 
t.ıUi 

~··Beygir ·kuvvetinde bir 

Trifaze Kompresörü 
Pistole ne Satılıktır. 

AMts: Beyoğha. Ağa-Camii 
~i sokak No. D 

"' lf~/daıw• Sutn Hakuk tUkiflllllln· 
Clen: 942/113 - İrmirde Torbah ka
zam& oturm- ölü yüzbaştlıktan mü
tekallı Mustafa veıes&ri Kadriye 
kendknamınıı asaleten ve küçük kız
ları Zerrin ve Atilla nemma vel8ye
ten.._ ,filğer km Saadet ile oğlu Fet
hi vek.ill.eri tlava vekili Hayri Kaniğ 
tara:!.mdan Kadirli ka:rasmda İsmet ve 
Kadriye ile Ankarada Muzaffer ve 
hta.nbulda Tophanede Yalı sokağında 
•8 No. lu kahvebzıı.e üstündeki 5 sa.
yılı oda.da Hüseyin eşi M~lek ve Ge
libolu Bolayır askert posta 278 de 
:Asteğmen Talat Pir!nr,;ek aleyhlerine 
ııçdan izalei ~üyu davasının cereyan 
eden dur.JŞ!Ilastncla davalılardan Ta
tit ve Melek namlarma gönderilen 

ıyi lCfaveti;yeler bil§ tebliğ iade kılınmış 
![ ~lduğmıdan her ikl davalıya Tan ga

:zetesiyle ilanım davetiye tebliğine ka
'r.ır verilmiş olduğundan duruşmanın 
:W/8/942 Saıi günü saat 14 e bıra
l~~f."lacuın karar verilmiştir. Muayyen 
"').ın ve sa:ıt!e Mildanya Sulh Hukuk 1 
ırr:a.'1<emesi11de baztr bulunmanız w:' . 
~ O.'ir vekil gönrlemıt-.kli~i~f'T. da.Yit-' 
t1~e makamına k:ılm o~ t.l:eeıe i~ J 
illlrı olunur. 
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İş Arıyorum 

Mülevazı bir ücretle her gün saat 
17 den 20 ye ·ıı.:adar bir ticarehtane
nin hesaplarını geç..>nek, mektup fatu
ralarını yazmak, diğer ınuhaberattnı 
idare etmek üzere vukuflu ve müstait 
bir zat iş arıyor. Arzu edenlerin P. 
K. 560 Ş.M. remzine ;müracaatları. 

KAYIP: 938 senesinde İstanbul Böl
ge sanat okulundan almlş olduğum 
diplomamı kaybettim. Yenisini ala -
ca~dan eskisinin hükmü yoktur. 
Yen1k6y Demir tulumba eokafjr No, 8 
flümü Yi.lkı"I• 

~~--......-/ 
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans :Adedi: 26a 
Zirai ve Ticari Her Nevi .Banka Muameleleri " . . 

Para Biriktirenlere 28,800 .Ura;.
lKRAMtYE VERiYOR 

'-.. .....---- 1 • f..... . -

%rıia~~JMla lromtıaH1ı ve ~- tnarm fl'Ma.,,fflftff •fi u 90 
1t1 .. .ı buluaanh11•a senede 4 defı çekllecek kut'• ft• epffdltkl plAıta 

göre ,k,.amtye daöttırlııollkttr. ... -

4 ., · 1.000 Ur~t 4.000 
4 ll!ı 600 • t ,Cioo 
4 'il 250 • f,OCllG • 

40 • '00 • .ıJ,GOO • 
,00 • şo , .. 11,000 • 

.'120 " 40 "' 4 ,AOO • 
160 ~ •'20 • 1.200 • 

DiKKAT: Haue»l11.n"datcl pıl'alır tıt, "'"' ~htıJe !it' UradJn ...ar ılat• 
mlyımlel'a lkrım!ya çıktı~l takdirdi! % 20 fa:ıl•elyl• v•l'lf9"Jrtfr, Kw°t• 
tat' aene<le 4 cfefa, 11 EylOI, 11 BlrlncH<fftun, 11 Mart ve 1' Ha:ııfl'll• 

tarlhlerinde çekilecektlt. 

'lt-..-.r~-r~ 

- FEVKALADE ARAZI SATIŞI -
Sanatorimn, o~el vesair meban.i in~stna ve mesire mahalli ittihaztna 

elverişli ve Kısıklı istasyonuna pek yaldn Kıstklırla Serattifer Rmı paşa 
k1'rusu namiyle r.ıaruf ve Boğazlarla Haliç, Mannara, Adalar ve Yaka• 
cığa kadar şPhr!n her taraftna fevkalade nezareti bulunan içinde çok 

miktarda ağaçları ve kuyuları bulunan konı Kii<..'Ük Çamlıca tepesi de 
dahil olduğu halle şüyuun izalesi suretiyle Üsküdar Sulh Mı:.hkemesi Ba:ı 
Kiltipliğince patça parça 4 Eylulde satlacaktır. H.aı itasiyle cliğer eıı-rM:ı 

görmek ve !.azla malümat almak istiyenlerin aı.ahkeme Baş KAtibi.ne mü• 
racaatları il~n oiunur. 1 , '''· 

lstanbul Maarif 

·rJrlç_ 
~l ftıuuıt 
(!'NKO .. 
LEVHA 

ffÜHÜR 
KLiSELfR 

Müdürlüğünden 

iTTiHAT DEGİRMENCILIK 
' Türk Anonim Şirketinden: 
FEVKALADE iÇTiMA • BiRİNCi iLAN 

İttihat Değirmencilik Türk Anonim Şirketi hlss~arları Ticaret Ka
nununun 368 ve 369 ur.cu maddeleriyle esas mukavelena.memizin 38 inci 
maddesi hükmilrıe tevfikan semıayei şirketin onda bir hıss~ine ı:ıahip 
hissedarların İdaTe l'Teclisimizin 25/5/942 tarihli kar.ıriyle kabul edilen 
teklifleri mucibince ~as mukavelenamenln 4 •ıncü ma<ldesim· aşağlda ay
nen yazılı frkrayt müzakere etmek üzere ikinci c!efa olmıık ilzıere 6 A
ptos 942 tarlhlnd.e toplandı. Nisabt ekı;eriyet hasıl oınıadığtrıdan 10 Eü-
1\ll 942 Perşembe glınü saat onda Galatada öme:- Ahit hanında 1 inci 
kat 12 - 15 nuınaralı yazrhanelerde fevkalade olarak toplanacak hey'ei 
mm.ımiyeye davet olunurlar. 

MÜZAKERE EDiLECEK MADDE: 

1 - (ŞirkM yukal'ıda yaıtlt muamelelerden 'liat}ka ithaltt ve ihracat 
ve bilcl,imle ticari işlerle de i~tigal ve sına! tabrikalar tesis ve bu gibi 
mtiessesata isfuak edebilir.) 

MUHTIRA: Hey'eti Umumiyeye dahil olmak için hisst:darlann içtima 
günönden bir hafta evveline kadar hisselerini Şirket veznesine teslim 
etmeleri ve mukabHinde dühuliye varakaları alm.abn lazımdtr. Bankala
ra tevdi olunan h.ıc:sek>r için alınacak makbuzlar dühuliye varakasiyle 
değ~irilir. :air hissesi olan işbu içtimaa istirak edebilir, 

MECLISf iDARE 

. .. """. ~ ... .-- .. PEK YAKINDA .- ~~ . . 

·~MODERN.~";-.. KIZLAR · 
._ Yazan': MAHMUD :YESARi - .· .. . ' .. 

Belgrat Devlet Orman işletmesi 

Revir Amirliğinden 
ı - f ~ietmemizin Kurtkemeri bölgesi deposıınla mevcut 4 - 12 

metre ".lzunluğunda ve muhtelif ebadda 120 yüz yi't'mi metre küp dört 
köşe me:şe kerestesi açrk arttrrmaya çıkarılmışt!r, 

2 - Beher metl'e küpünün muhammen fiyat 76 Hra 25 ktı.ruştur. 
3 - İhal~ 20.11.942 Perşembe günü saat 14 rle Büyükdere Belgrad 

orman işletnıesi Revir amirliğindedir, 
4 - 'Muvakkat teminat 686 lira 25 'kuruştu.... ~ · 
:ı - Bu satrşa ait şartname, tst~nbul orman çevirge rnüdürlüğünde 

ft ifl,tme merkezinde, keresteler Kurtkemeri depos-.ın1a görülebilir. 
. (8245) 

is~:~~h~!·:-:~.~y~zjm,. :·~AP1.~~iği. · ,
Satınaliıia~ J~onii_s~o.nu · İla~Iarı .. 

. ' . , 

Beher kliı:ınımı. Si kuruş 25 santim fiyat tahmin edilen 10 ton sabun 
altnacaktrr. Pazarlıkla eksiltmesi 10/8/942 Pazart~si gilnü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Ami .. liği satın alma komisyonunda ;r.ıpJlacakttr. Katı te
minatı 1263 lira 7!) kuruştur. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görülür. 
raliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (117 - 8438) 

1 L N 
._,_ - • c-
Ôl'~ll ha.mbftkld' ve hemşittler oku.tuna le~ ft' mMeSDJ talebe .ı,. 

nacaktır. İst..ek.lflerhı en geç 30.8,942 gilnil:ne kadat Ankarada Cebeet 
Ordu Hastabalnct Okul mlldilrUlğilne, okul kayıt, kabul eartlarm.ı hın1 
'Rtrikalarla birlikte müracaatları. 

Kayıt ve kabul şartları Ankara Lv, Amirliğl ve İstanbul L'Y, lmk'• 
llll utta alma komi..qyonlarmda göı11Ilir. (&12 - T"I05) 

Mün~kalat 
lıletme 

Vekaleti Devlet Umanlan 
Umum Müdürlüğünden · 

td...,., mnmres almaca~ aşatırJ.aki eer.ııttt han olanlartn ~a· 
latada klan ınerke%iııde EnspektörlOıte mfu;ae&ttlUl, 

1 - Jlınıanaf MkerUğjııi ve 942 y~larıllmnı ~ 6lma, 
2 - Zabıtaca musaddak hilsrı.<l bal varakaııı •e liman dbdanmf hA-

mil bulumnak. (8352) 

Beyoğlu · Vakıfla.-· DirektörlÜ9ü ilanları 
Mıhalleııl Sokağı No, CiNSi 

Tophane Ftnızaf:a Kadriler 1 Dü.kkAtı. 4 00 
Galata Ş'lhkulu Karanlil 28/SO B~aks 30 00 
Beyoğlu BUlbül Serdat1 Ömer 58 DılkUn 5 00 

YukarTda yazılı gayri menkullerin 31/5/943 güni.l sonuna kadar ki
ra3'a verilmasi par.arlığa bırak.ılmıştıT. İsteldilerir:ı her gün Beyoğlu Va-
kJflat' Müdürlüğü Akarat kalemine müracaatları, 5/8/942 

(842Q) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan t 'J 
!ın. 
le 
ret 
de' 

KAYIP: İstanbul Eminönü nüfus Yapı Usta ve B8Jgp sanat okullarına parasız ntdl' tal~e almaca}dır. 
tnemtttluğundan aldığım hüvıyet tez- İsteklilerin :ıerai.ti oğrenınek üzere İstanbul .Bö1ıe Sanat okulu müdür-

i.tniverslteye Eti Bank depolarından alınmış olan 2328 tan kok ve 
maden kömürlerfnln nakliyesi 13/VIII/1942 Perşembe günü saat 15 de 
Rektörlülttlı kapalt zarfla eksiltmeye konulmustur. İ$tek1ilerin 1048 lire
llk teminat m:ıkbuzlan ve Ticaret Odası vesikasını ihale günü saat 14 de 

' ea 
' ı;:cy 

l ti 
Sl, 

keresiyle Eml11önü askerlik şubesin - lüğüne müracaat!arı. (8!24) 
den aldtğnn asker! terhi.5 tezkeremi 
kaybettim. Ye<:tilerlnt alacağımdan 
eskilerinin hiikınU yoktur. 329 do· 
ğı.ımlu Yatıya ojilu Mehmet Çapkiz. 

1 ıııı•mı•ım•ıııt•ıııı•mı•ıııı•ı.m•ttır•mı•ım•nı ~ R.ek~;!ğ~;:~:~sı Rektörlükte görülür:· l'BlM) 

; i DE AL a·u R o ~ı--P-. -T.-T-
1

.-U-. -M-u .. d-ü-rlu-·gv-u .. n_cle_n __ 
KAVIP: E~p ortao~u üeüncü~sı- = Yazan: lktısat Doktoru . G~SSON I' 

nlfmdan 17/4/941 tarihinde aldıgnn 1 n· ki• "'Az - ... ~ft fyf ı.. _ .. ı,. ka . t.. ; Sayın b•Damıza kolaylık olmak llzere P. T. '1', İdart"&l şimdilik :An· 
1625 numaralı tasdiknameyi kaybet-. :: ıyor • ~cu.ıa a.g f8.p11111ı11ıt P&n· zanma. 1 &ra. İstanbul .,.,, fzmir sehlrlerl. için her havale başma yabm beş tu· 

ve ti~. :enisini-ala~ağımd~ esk.lsl.nin i istiyorsanız, "İDEAL Btl'RO" 7U O~; !E IUI mumam ilcret mukabilinde 25 Uraya kadar olan bavalelerhı ikamet-
ıneuI" hııkmu yoktu:ı:. Nurettin Örtder. = S..d.• ueri.· TAN ,..,. __ L-1 • ~ güıta Menmesi muamelesine başlanm~r. 

uı.ı.v lJC.UllUll9 Posta püetleriyle kıymetli. melı:tuplartıı mutedil b!T :munzam Ger-et 
m 
snl 
ma mımarah Gıt~el motöı·ümün muayene 

i ~ F• f 50 K karplığında ikametgahta teslimi muamelesi ise 'iıer yerde yapılmatda&.r. 
KAYIP: 3 tonluk ve 9509 mesaha ıya 1 uruı .. ·' , . . ·i Bu hususta: -posta gi5clcrinden malt1mat almablli:r, (1995) 

,.ınadetnarncsini kııybtttlm. Yenisini r 1 Stitıı geri - TAN Matbaaıı - -ldanlmJ § -
t: -.1acağlmdan eskisinin hi.ikınil yoktur. 

mı 
'aptan Mehmet Uzun.~ 

'•1111ıım1111•1111•1111•ıııı•ıııı•ıııı•ım•ıın•tm•nıı_,.1 Sahip -.e n•yat mQdiirtl: Halil L'ft.tfi Dördlln.cft: 
Gazetecilik ve n.esriyat T. L. s. TAN Matbaası 

-s 

K. TASARRUF 
HESAPLAR! 
~ lklncfteırln 

Ke~idesine ayrılan 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 liralık 
1 .. 500 .. 
2 ,. 250 • 

14 • 100 • 
10 .. 50 • 
40 • 25 • 
!!O • 10 

..... 
Tenrak Mahsulleri ·ofisi 

-.._ r ...... -

,.-•.-:Jz ~-EF1Wil 

Umum 

Müdürlüğünde~ 

MEMUR ALINACAK 
TeşkilUımızın her yerinde istihdam edilmek üzere askerlikle alMı:ası 

olmıyan ve en az orta veya buna muadil tahsili bulunanlar arasında müsa• 
baka iJe muh:ısip a:.tuacaktır, 4 

Müsabaka imithantnda muvaffak olanlar 3651J SA.yılı kanuna göre ala• 
bilecekleri ücretlerle münhallere tay in ı?dileceklerdrr, 

Müsabaka irntiham 18.8,942 Paza rtesi gunü Aukarada Umum Müdür• 
lü.k binasında yapılacaktır . 

. İsteklilerin 16.8.942 Cumartesi günü öğleden sorıra 
aşağrdıı. yazıl? vesikı.lartru Personel ~leri Müdürlüğüne 
dır, 

latenileıt veslk.alal"'ı 

1 - Nü:Cus tezkerElSi 
2 - Ask~dik vesikası•· 
3 - Tahsil 'lıesikası 
4 - Doğ::-ultık: .kfiğfd! 

· - 5 - Bonservis 
. 6 - Fotoğro.f 

saat 13 e kadar 
vermi;;; olacaklar

( 6245-8~4) 

1 Gilnü gün~.ine mi.Ukünüzü paraya, paranız1 millke tahvil. etmek is1İJ"O!'• 1 
sanız bu husuşta SJZf' en bilyük rehberliği E M L A K 1 Ş yapabilir.1 ______________ _...,_ ______________________ _... ______ ~~-

RALl TASFİYEDE MAHDUT MESULLİYETLİ 

Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Memur ve 
İşçileri İstihlak Kooperatifi 

Tasfiye Hey'etinden: 
· FevkalMe olarak 29-8-941 tarih inde içtima edeı. Şirket ~ 

Heyetince ~ırketin ta~fiyesine karar veri1mesi fü:erine tasfiye m~ 
IM1 ahiren ikmal edilmiş bulunmastna binaen Umumt heyetin. ·~~ 
yazılı ruımameyi göri.lşmek üzere 25.8.942 tarihlude saat 10 da B~~ 
Deri ve Kundura Fabrikasmda içtimaa daveti takarrür ett1ğind.11e hlıo> 
ııedarların bellJ gün ve s:;;atte ~rifi rica olunur. 

RUZNAlVIE: ı - Bilanço ile kar ve zarar cetvelinin tasdiki. 
2 - .Müracaat etmiyen ve adresleri malô.m olmıyan alaeaklıta.rtf 

ait matlUbııttn bankaya tevdilnden sonraki mevcudun ortaklara t.evzilnıl 
karar venlınesi. 

! - Tasfiye memurlarının ibrası. • 

OSMANLI BANKASI 
Ttmtt ANONİM ŞİRKETi 

fESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile müna.kit rnukaveletu!.· 
rnesi 2292 Numarah 10/6/1933 tarihli kanunla tatcmı: 
edilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi~, 

İhtiyat Akç~i : 

10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PAR!S, MARS!LYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

.'JISIR. KIBRIS. YUNANİSTAN, 1RAN, ffiAK. Fl:LfSTIN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve şubeleri: 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, ST!RtvE' 
LÜBNAN, Filyalleri ve bütün Dünya.da Acenta ve 

muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Resabı cari ve mevduat hesapları küşadı. ·• 
Tıcari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ~e Ecnebi memleketler üzerinde keşide seııe~aı 
iskontosu. , · 
6o?M eın1rlni..; 
Esham tahvilllt altnı ve emtaa O.Zerine avans. 
Senedat tahsilitı ve saire. 

!!!!!'!!!!l!!i!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!:'lt 
En yüksek eınnıyet şart1annı .bafz JcE'alıl 

· Kasalar Servisi vardır. 

Piyaaamn en müsait ıartldrigle (Kambarir.lı Deya 
Kumbarasr.z) tasarruf hesapları açılır. 


