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ÜNLÜK SIYASi HAtK GAZETESi 

Eden'in 
Geçenki 
Beyanatı 

M. Eden'e cöre, daha iyi bir dün· 
yanrn temellerini atmak için ılcl 
ıartın yerine cetirilmesi lbımdrr: 
1 - Bir mlllete yaptlacalt iktısadi 
ve mali yardım, o milletin istik!i. 
Jlni tahdit etmemelidir. 
2 - Bir miıtet, henüz kendini ida· 
re cdecelı: bir vaziyete ce!memişse, 
bu, onun hep bu halde bırakılması 
kin bir ıeb~ teşkil etmemelidir. 
Bugünkünden daha fyi bir dünya. 
yı karmak fçin, belki daha baeka 
eart?ara da lüzum vardır. Şu var 
ki, M. Eden tarafmdan ileri sürü
len iki acırt, akla celebilecelclcrln, 
ıerhi!ı.lde en mühimlerini teşkil ~ae
cektlr. 

B urhan BELGE 

r ' 1 HINDISTANDA SOVVET JEBLiGi 

Gandi'nin 
Teklifi 

Kabul Edildi 

Sovyetler 
Riev'de Bir 
Taarruza 
Başladı Kongre, "Hindistanı 

Bırakmız.. T akririni 
Stalingrat Civarmda Büyük Bir Ekseriyetle 
Şiddetli Muharebeler 

1 
Tasvip Etti 

Cereyan Ediyor --
Büyül< Mikyasta Tank 
Muharebeleri Oluyor 

itaatsizlik Hareketleri 
Totbikine Ba!landı 

Alfv1AN TEBLiGi 

Almanlar 
Yeniden 
Taarruza 
Geçtiler 

Cenupta Alman 
il erleyişi Hızla 

Devam Etmektedir 

23 Sovyet Tankı 
Tahrip Edildi 

Moskova, 8 (A.A.) - Oğleyin 

-------------------------------------- neşredilen Sovyet tebliği: So\·. --------- ı yet kıtaları dün gece Kotelniko.. 

Yeni Sovyct ihtiyat kuvvetleri cepheye !"cvkediliyor. Berlin, 8 (A.A.) - h.lman or. 
dulan başkomutanlığınnı tebli. 
ği: Kafkasya bölgesinde düşman 
durmadan kovalanmaktadır. Kras 
nodann 30 kilometre şimal ve 
Şimal doğusunda Alınan kı':.ıta
rı düsmanın bir tank mevı..iini 
yarmıştİr. Seri teşkillerimlz, La. 
ba nehrine varmıstır. Armavir 
şebri ite bu şehnn 50 kilometre 
cenup batısında Kurganoya şeh. 
ri şiddetli çarpışmalardan sonra 
alınmıştır. Hava kuvvetleri, zırh. 
lı öncülerimizin ilerisinde yüriı • 
yiiş halindeki dü~man kollarına 
ve Karadeniz kıyısındaki vapur. 
lara hücumlar yapmıştır. ' 

Vurgunculuk 
Bazı Gıda Maddeleri 
Fiyatları Yükseldi 

Bir Kıs ım 

Fiyatlarım 
Tüccarlar, Ellerindeki 
Sebepsiz Arttırmaya 

Maltarm 
Başladılar 

dan, peynirin kilosu 140 kuruşu 
geçecektir. 
Diğer fili bir hare~et dı:- e11e_ 

rinde fazla pirinç s toku bulunan 
büyük bakkaliye mağa7.<ı lım ta
rafından yapılmı~tır. Diikkiında 
ve deposunda 50 • 100 cuvnl ve 
daha fazla pirinç kulunan bak _ 
kallar piyasada yüksek fiyntlı 
pirin( aramı lar ve hatta isteni. 
len fiyattan da fazlasınR mal ala
rnıt fatura tanzim etmışlcrôir. 
Bu suretile ellerindeki eski stok. 

ft?T Devamı Sa. 2 , S il. 4 

r - ,, vonun şimalinde Kletskaya, Ar. 

B • ı mavir ve Kuşcvskaya çevrele-e n z 1 n r inde düşmanla muharebe etmiş. 
lerdir. Diğer cephelerde bildi • 

I• t • h 
1 

k rilmeğe değer bir hareket olma. s 1 ( a 1 mı tır. 
Ruslar yeııiden taarruza 

Azaltıldı geçtiler 
Londra. 8 (A.A.) - Londranm 

-o-

O tomobillere Verilen 
Benzin Miktarı 
Yarıya İ ndirildi 

VHn~·cften tebliğ cdilmistir: 

Görülen lfüunı fü:eri~e kı-

l sa bir m iiddet için vilavet 
h ududu dnhifinde seyriisefer 
eden , .e k81'nc ile ben zin alan 
taksi ve kamyonların bcn2in 

1 i~tilıkaklurı 9İ8/942 paz.ır s:ü-1 nünden itihnrcn yarı olarak 
ı verilecektir. 

\. J 

tngHiz Basını, 

Hadiseleri' En:d:şe · 

Verici Buluvor 
D 

ı::alahiyetli mahfillerinde söylen
diğine göre, Ruslar Rjev dolay
larındA taarru7.a ~ecmislcr ve 
b ir miktar ilerlemişlerdir. 

t:lfj» Devamı Sa. 2, Sti. 5 

Hint lideri Bandit N ehru 

~ Sal nehrinin şimalinde Alman 
ve Rumen krtaları, fevkalade sı. 
c~lara ve düşmanın şiddetli mu 
kavemetine rağmen arazi kazan. 
mışlardır. Düşm,anın hücumla. İngilterede 

Okuyan 
Talebemiz 

nna karşı yapılan müdafaada bu 
kıtalar 23 fonk tahrip etmişler. 
dir. Bombay, 8 (A.A.) - Hint Bir. 

liği Kongresi, icra Komitesinin, 
"Hindistam bırakınız" ismi veri. Bilyilk ~o b\"!.inde, Almım kıta -
len takriri kahir bir ekseriyetle hırı. Kalaç'm tmaı batısmda yeniden 
tasvip ve kabul etmiştir. Kongre taarru:r.n geçrn!s1erdlr. Kuvvetli han 
üyelerinin yalnız 13 Ü muhalif tc klllerl, ka..-ıı harcltatına t:tlrak et-

Dün Akşam Radyo 
İle Ailelerine 
Hitap Ettiler 

1 mlş v Don gec;'tlcrinde dü1?11an 
rey vermiş erdir. topluluklnrmı dağıtmış ve imha cyle-

ll-- rntsfü. 

lngilter,.ede t;ıh~Ude bulunnn 
Türk talebeden yedisi dün ak-

Bom bay 8 (A .A.) - H i n t RJev koştmludcokı ınildsfaa ,nuha• 
Kongresi İcra Komitesi tarafın _ r~besl, ccpha'lln di~ kesbnkırill<! de 
dan karar suretinin kabulünden sfrnyet ctmlştı.r. Çclhı stıvaşlnr devam 
sonra söz alan Gandi şöyle··cı~ ediyor. Muhtelif nol:talarda, Sovyet
miştir: ler knrıı hilcuml:t~a gerl pilskOrtOl-

"Karar verdiğimiz hareket müştür, Sın-aş t•c:ıklan teşkllleıi Bol
b ı d . .. e şevlklerin ıısk.er, tank ve motörlü 
yaş ama an ~el zafen gonne. nakliyat lo!)lutukl:mnn birçok tnicum 
ge çalı acağız. / lar y:ıpmıştrr. I>:!şmana, insanca ve 

am Londra radyosunun 19,45 
Türkçe neşrzyatı esnasuı<la Tür. 
kiyede bulumm aiJe ve akraba. 
lariyle bir konuşma yapmışlar~ 
dır. 1 

Sarıyer, Yenimahalle caddesi 
Akın ailesine Cemal Akın şu hi. 
tabede bulunmuştur: 

Sevgili anneciğim, babacığ1m; 
Size ikinci defa Londra radyo. 

sundan hitapta bulunabilmek be
ni ievkalade sevindiriyor. .Bet1 1 
çok iyiyim, haJll(lolsun meı·alt o:- t 
dilecek hiçbir şey yoktur. Benim ı 
için de sizin sıhhat haberiniıdll'C. 
kıymetli bir ~ olamaz. lmtiha:ı 1 
larım eylülün sonunda bitiyor. 
Sizin k:ıymetli ve mukaddes du. 
alarınıza muhtacım. Yeni fotog
raflarınııa malik olmak beni se. 
vindiriyor. Londradan hürmet 
ve sevgi dolu selamlar. Allaha 
ısmarladık. 

Küçükpazarda Ba5kuş ailesine: 
Sevcill babacıfım ve anneciiim. 
Şimdi Londradnn sizinle konuşuyo -

rum, ıüpheslz heyecanla beni dinliyor· 
sunuz. Son celep mektubunuzu ve re. 
simleri aldrm, arhhatim yerindedir. An 
nemin ve babamın ellerinden ve 1a -
naklarından öperim bütUn akraba ve 
arkadatlara selim ve sanı 
Tarık Aydın annesine ve kardq!-erJ 

ne muhabbetlerini gönderir. 
İstanbul Cerr.ıbpaşa caddesi numara 
~ Devamı Sa. 2, Sü. ot 

l:1ff" Devamı Sa. 2, Sü. 3 mnlıemece a~ır ka:vıplar ve~dirflmfş-

--------------' ' L':RJ° Devamı Sa. 2, Sü. '1 

Şark cephesindek i harekata geniş ölrikte iştirak eden Alman 
bombardıman tayyareleri .• 

Memurl ·.~verilecek . . . . 
K~maş~· v i·Ayakkabı 

Muameleler Bir 
Tarafa Bırakılarak Hemen Faaliyete .. 

Geçilmesi için İcap Eden Direktifler Verildi 
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- Onun, dünya kadar tanıdıkları 
var. 

- Nerelere aidiyor, ncylJyorl' 14• 
rak etm yor musunuz i 

- Hayırı 
- Kı kanmıyor muaunwıl 

- Hayır! 
- Öyle lse ııevmiyorgunuz. 
- Sevmiyorum. 
- Peki, ne diye burada duru70rsu. 

nuz. 
Kızın açık konuşuşu, beni smdelet. 

m ti; kekeledim: 
- Arkadaıhk var. Burai!an nereye 

gideyım? Gidecek yerim, kimsem yok 
ki ..• 

- Prenseıı, sid seviyor. 
- Ö?,le zannediyotum. 
- Yazık!. 
Prenıese acıyordu ve bu acı71ştan 

evk duyduğu da belliydi. 
Fatmanın ellerini tutmağa başlamı11 

rm, eze eze okşuyordu.m: 
- Ne yumuııak ellerin var. 
- Hizınetçi eli. 
- Hiç de değil. Hem, öyle biçim· 

ı ki ..• 
- İşten bozuluyor. 
- Evet. O, }'il.tik! 
Ellerini tuttuktan sonra, omuzun

dan da okşuyor, bir elimle belini sa
rıyordum. Kaı;ınıyor ve sozleriml tat. 
h bir gülümseme ile dinliyordu. 

111 çığrından çıkmıştı. Artık, kalbi
me hükmüm geçmiyordu. Her ne pa 

sına olursa olsun, Fatmaya sahip ol
m k istiyordum. Onsw: yaşayamıya
caktım. Bu, ayak üstü kaçamak ko. 
uıma!ar, beni doyurmuyordu. 
Seyrek değıl, sık bulusuyorduk. Fat 

m nın da beni aradıiı anlaşılıyordu. 
kat, bu, yetişmiyordu. 
Onu, kollarımın arasına almı11tım: 
- Seni seviyorum!, 
Diyordum. Baaıru boynuma sa'lr.h· 

yo du; kalbimin çarptısını duyuyor
dum. Oynadı1:rmız oyun, çok tehlıkeli 
0 di. Ya Prenses, yahut Semsitap kalfa 
b i yakalıyacak olursa halimiz bitikti. 
F tmayı bir dah:ı. görmeme imk9.n, 1h
t ma~ yoktu. Belki, ben de Prensesle 
ayrılırdım. Her halde, sarayda, büyük 
hır kavga ve rezalet çıkardı. Prensesin 

ret tarafıncbn korkuyordum, 
Bu, böyle devam edemezdi. Kııgın 

saç üzerinde idim. Prenses, ara sıra 
d kkat ediyordu: 

- Cdil, tuhaf bit dalgmhiın var. 
Ne dıiıünüyorsun? 

Beni dal~ınlıktan uyandınyordıı: 
- Uyan beyim, uyanı... Klınlerl, 

elcrl düşünüyorsun? 
Gulüyor, şakaya buluştnrnyordum. 
F kat, clıha fazla idare cdemiye!C

·mdcn korkmağa baş!amıştım. Ali 
aflza açıldım. Dinledi: 
- Ben, bu kızlan, arasıra bahçede 

gHrüyorum. Amma, hiç birisine dikkat.. 
b kınadım doğrusu .•. Amma, gilzel 

eyler olduğuna eminJm. 
- Ne söylüyorsun! Hepsi, birbhln· 

Yazan: M.4.IIMUT YESARI 

den güzel. Amma, Fatmayı rönrıelıııia 
asılı Sana tarH edeyim. İçlerinde ona 
benzer! yok. Urun boylu. Ko111 iri 
&iyah ıözlü, Geyik sibi viicııdii ur. 

- Dikkat ederim. 
- Haklı olduğumu anlıyacaksın. 
- Bu i~ böy!edir, Ben; onu ıe•iyo-

nım, dedikten sonra, ben, seni haklı bu 
ltırum. Baııka tarafı dinlemem. Yalnız, 
bu iş, nnlfl yilrllyecek? 

- !len de ona düıilnllYoruııı. 
- Yürümesi imkansız •.. 
- Gün geçtikçe tehlike artıyor. 
- Bir çaresine balmuı.1ı1ız. 
- Düşüne düşüne buluruz. 
- Ben aptallaştım, serııeml~tim. 

Bfr şey bulacak halde defHfm. 
Ali Nafi%, isi. sakadan almamıştı; 

ailşünüyordu: 
- Sen, kızla iyjce anlaştın mı? 
- Ne tibi? 

• - ~er ııeyl açıkça konustun mu? 
- Dotrusunu istersen hlı:bir ,ey 

konuşmadım. 
- lst~ bu otm~ı. Bo; tlkırdı Ue 

yilrümez. Bir kere ne yapmak fikrin.
desin? Önce, ona, kendin katar vere
ceksin. Sonra kızla konuşup aranızda 
anla5acaksmız. Belki ıen1n karanuı 
beğenmez. Başka bir fik(r ortaya atar 

- Dofru... Ben, .neye :karar vere: 
yim? 

Ali Nafiz, e!lerlnl ufu,tuna)'orda: 
- Iıte, onu bilemem. 
- Ne )'&payım? Kaçırayım. ll'akat 

memleketi tanımıyorum. 
AU Nafiz, omuz silkti: 

- Para olduktan eonra, memleke
ti ha tanı, ha tanıma! 

- Hemen kaçırabtıir mlylmP 
- Bir plln bazırlıyacafız. Yalnız 

ıen, k11la her ıeyl açık açık konaı. 
- Onan, razı olacaiına eminim 
- Ben de eminim, Fakat, kadın. kıs 

mınm, bazı akıl ermez korku!arr, ihti
ıatları vardır. Ona göre plln dellıtır
mck mecburiyetinde kalırsın. 

- 1yke anlaşmalıyım. 
- O zaman kolay! 
- Nasıl kaçan.!? 
- Sen, paradan haber ver. 
- Pnra, istedifin kadar. Prensesin 

paraları tekmil benim elimde 
- Nasıl pnra bunlar? Klfıt mr, tah 

Yil!er mi, esham mı, senetler mi? Yok 
sa baccr, taı para mı? 

8.30 Prorram 
8.U MOzık (Pl) 

S.40 Haberler 
8.SS lıiar4ıar (PL) 
9.ZO E\'ln uatl 

lZ.30 ProCTam 
ız.n Oyun havalan 
12 45 Haberler 
l3 00 Tllrld11cr 
13 SO Orkuıra 
ı s.oo P~oıom 
18.H Dans orknrnıı 

(DeV1trr1 var) 

l 8.40 Fuıı Heyeti 
ı 9.ao Haberler 
19.45 At yanılan 
19.55 Oda muııllctal 
20 15 Konuıma 
20 JD Sarkılar 
21.00 Xonu,ma 
21.10 TEMSıı. 
21.SO Opera 
22.30 Haberler 
U.4' Kapanı,. 

1 G&CE G5.L5.~ H•BERlER 1 
düncü Dil Kurultay• 
Yarın Toplanıyor 

o. j us ~o.J 8L. 'L Cı J 
Kurultay Üyeleri, Öğled~n t:vvel Atatürkün 

Muvakkat Kabrine Çelenk Koyacaklar 
::Ankar , 1J (A.A ) - Türk Dll Ku· ı rllecek kmm!arda yer alacaklardır. 
mu Genel SclrreterUğlnden: Dör- Konferans salc.nunun glrJş yerinde 
ın Q Tilrk Dil Kurultayı, 10 Ağus- Kurumun onun cu yıldönUmQ dolayı-

1942 P rle!l günü snnt 10,30 da siyle hazD"lanmış olı;n sergi de Ku
l - T r h - Cotrafya Fakültesi kon rultay silrd(l!U müddetçe acık bulu-
rans s lo unda açılacaktır. nacaktır: 
Kurultay üye'erl sabnh saat 10 dan Salı ve Çnrsambo gOnlerl her istek 
ce At tOrkfin muvakkat kabri ö· eden sergiyi gelip gorebillr. 

ünde topl n caklnr .., c başta Kurum Kurultayın gPnel toplantı günlerin-
kanı Maarif Vek1U oldutu halde de Kurultay yerlnE' girmek için say

saat 10 da ulı: Önderi ziyaret e- lavlık belgesini veya Kurumun mU
k Kurultay adına blr çelenk ko- hQrlQ ve 1.mınlı girme kdğıdmı gös -

c klardır. termek ltmm6ır. 
S t 10,30 da Kurultay açılma ttS- g Atuatos Pıızar gUnO saat 15 den 

ne b:ı lıınacaldır. 19 a ve 10 Ağı;stos Pazartesi günü 
Kıyafet ve elbl~e kaydı yoktur. saat 9 dan 10 a kadar FokUlte kapı· 
Kurutt ya gel nler ellerindeki gir- smda Kurutnun bir memuru buluna
c k iıtlaı rua ren~me gore göste - caktır. 

D ğirmenciler Zam 
Ya ılmasını istediler 

\ 
Ank r , S (TAN) - İstanbul de
rmene lcrındcn mUrekkep bl.r heyet 
hrlmlze ei.Dıt~ ve al~knlı m:ıkam -
la t r:ı ba lıımıştır, Değir-

encll kırma hakkına znrn yapıl -
ını at ~lcra r. Buna da sebep 

masraflıırı:ı co nldtğı gdsteril
e tedır. Evvelce de yazdıgınuz gi-
prcnsıp tıb:ırivle m iknma imal e

lm l serbest bırtılnlacatctır. Fakat 
u in ne sedde yapılacağı hrıkkın
ki tetkikler henüz bitmemiştir. 

fngilterede Amerikan 
A kerleri İçin Büyük 
Kışlalar Yapılıyor 

Londra, 8 (A.A.) - ı, nazın Mister 
Bevin y pı isçilerine hitap ederek bu

n kendilerini· bckllyen en mühim va 
t:nln lng'ltereye gelen Amerika kı
arı için kışlalar ve kamplar i113a et.. 
k o'duğunu söylemiştir. Silah altına 

ı ma ına karar verilen 28 000 yapı i~ 
bu m ksatla tecil edilmiştir. 

Ame n kıt:ıl rı ve h vn kuvvet -
ç n in a edılecek binabr araslnda 
ı rd n ve kamplp.rdan başka mal

ceme ve miıhimmnt depolan uçak mey 
d ' n ve tesisleri, uçuş alanlan ve 

e v rdır 

Eğer ikinci Cephe 

Açdmazsa 
t7fr Baştarafı 1 incide 

reketi yapıldığı takdirde, Vichy üıcır 
sızlıf.mın bozulmU$ ol4uğUnu ileri sil
rerek filli olarak harbe girecek ve dö
ğiıııecekUr. 

Alman .nazırlan ikinci 
cephe meselesini görüştüler 

Berne, 8 (A.A.) - Ofi: Bu hafta 
Mareşal Goering'in rJyaseUnde Ber
linde toplanan Almanya mUdafaası na· 
zırlar meclisi, fsgal n!tındald topraklar 
meselesiyle m~gul olmustur. 

Basler Nachrihten gazetesine r6re, 
meclis evvelce alman ttdblrlerln tc • 
sir derecelerini ince!emlş ve yeni ıhtı
yaı;ları ıözöni!nde tutmaıtur. Münı • 
kaşa edilen meseleler arasmdı bllhas11 
işgal altındaki topr&klar ahaliıl 'ırat
vısında harp ekonomisi iılm ve keza 
ikinci cephe lnlrulması meıelcslnln ba 
memleketlerde meyıüna getirdiil aldı 
!er konuıultnuııtar. 

Alman mahfillerine g8re. blitUn ıne. 
seleler harbin sevk ve idaresi bakımın 
dan çok önemli esaslara dayanmak 
suretiyle mUnakaşa ve müzakere olun 
muştur. 

Beledivenin 
Yeni Vazifeleri 

Verilen Tahsisatla 

Başarılamıyacak 
Fiyat Mürakı:ıbe ve Bölie fap Mü

dürlülünUn vazlle:slni yapacak olan 
Belediye Oaln.ı! Encümeni, Belediye 
TefUs Heyeti ve Belediye 1ktıs:ıt İş
leri kadrolaıınrn takviyesi Jçin lM 
bfn lira taMl&at vcrllmelttedir. Hal
buki ibu vazlfele."I!" yapılabilmesi içln 
en az 800 bin llr:ıy~ lüzum görülmek
teydi, 150 bin Hno. ııncak ekmek kar
nelerinin l:ığıtılmııııı ve toplanan fis
lerln kontrol edılme~i v~ sayılmatı i
çin en az buıtlnkO kadronun ;ransı 
kadar blr kodroy! kifayet etmekte
dir. Bu suretle Be cdiyeye devndilen 
vazifelerden Mlllt Korunma hilküm
lerinln ve KoOTdlna!lyou Heyeti ka -
rarlarmtn tatbikatının mürakabesi ve 
dlğer iaşe işlerl fçln .Belediye teşki-

15.ttnın eski kadro ile ç:ı11$ması 1Azım 
gelmektedir. Vali Lutfi :Kırdar yarm 
Belediye Tefti§ heyeti reisi Necati 
Çiller ve İktısat İ§lerl müdürO Saf-
fetle gorüş~rek \•aziyeti tetkik ede -
cektir. 

Bugfinler:le ~chnmlze gelmesi bek
lenen Ticaret Vekiliııe de vaziyet an· 
tatılacak ve bu Jş için lürumlu ruıgar! 
kadro içtn yeter bfr tahslı;at lııtene -
cektir. Diğer taraftan Ticaret Ve\tl -
linin fstanbulda ithalat ve ihracat 
blrlikleri.nln vaziyetini de tetkik ede-
ceği anlaşılmaktndrr. Birliklerin kal
dınlmasmm lüzumlu olacafını ileri 
sürenler oulur.d•Jğu gibi. bunların da
ha faal şek\lde çalı~ası imkAnlarT -
nm araştırılması 1Azmı ieldiğin.i iddia 
edenler de vnrdır. 

Bu arada birlikler kanaliyle büttln 
Türkiyeye dağıhl3n eşyantn lstanbu-
la ayrılan kontenjanfarınm da doi
rudan doğnıy& birlikler tarafından ve 
esnaf tcş:tll!erlnln yardımiyle dağıtı
lacağı da sö)lenmckttdir, 

GCivur Dağında 

Mantar Bulundu 
Ankara, B (TAN) - Adana ile 

Antakya aro!!md:ıkf GftVur dalı or
manlarında bir neVi saçh mese ağacı 
bulunmustur. Yapılan tetkikat bu a
ğaçtaroin btrinCI nevi mantar istih
salinin kaba olduğunu ortaya koy
muştur. Bu mmtakııda derhal bir iş
letme kunılmustur. İ&tihsal edilen 
mantarlar AYn:padan ıelenleT'den lıı:at 
kat UstUndnr. GOmrôk ve İnhisarlar 
Vek1Ueti ou mantarlara alıcı olduğu
nu alftkadarlara büdirmlstır. 

Hindistanda 

. 
Bazı Gıda Maddeleri 
Fiyatları Yükseldi 

Tüccarlar, • 
.1ır Ellerindeki Kısım 

Fiyatlarını Sebepsiz Art+.rmaya 
Malların 

Başladı,ar 
m- Baştarafı 1 incldr 1 desinde ;örOlen bu fıyat yüksekllk

ları da yeni faturaya göre ve \ lerl ve ti!mayOllcrl derhal plyasadn 
yüksek fiyatla satmıya hazırlan. tesir bırakmıştır. Bu arada vaziyet 
maktadırlar. Uüncü bir hare. Tlcaret Odıısına d:ı b!ldlrilınlı ve lld 
ket de zeytinyağı satışlarında gün evvel tıeç!len ihtisas komiteleri -
sezilmiştir. Esasen bir müddet. nln hareket ... ı:ıecmeııl kararlaşmıştır, 
ten beri zeytinyağ üstah illeri Bu komlsyonlaı dıın zeytinyağı, nebati 

ı m s yağlar, zeytln ve s:ıbun lşlerlnl ince-
toptancı ve yan toptancıya da llyecek komısvonla pırlnç ve bulgur 
bakkallara olduğu gibi ekstrı:ı \•e peynir, krema ve yoğurt komite
ekstra mal!an 130, ekstralı 126 ıerlnJ yarm toplaq.hya çağırmtşlardır. 
ve yemekbk yağlan 120 ye ver. Her Uç komlte ayn oyrı üc fiyat ynk 
mektedir. selis horeketını lnccllyecck ve mOta-

Bu sebeptf!n kendilerine bir kftr Ulasını blldlrecekUr. 
bırakılmıyan Udnt'I eller satıs yapa - Pnzartesl toplanocok komitelerin 
mamaktadır. Bu hareketin müstehlik mUtalftnsı ve bunun Qzerlne yapıla· 
zararma bir neUce do~urmn!ı bugUn cak muamelertln bu harE'ketlerJ ön -
için mümkün de"61ken, yüzde 2 satıcı le~k bakımından ne dereceye kadar 
komisyonu mUıterlden almak ve ye• mUes!llr olacağı da ortaya çıkacakhr, 
niden fiyatlara Mr miktar zam yap- Şu holde llk 1llll harE'ketlere karşı 
malt gibi teınayntlcr de naznn dik- alınacak 1lk tedbirler de bu te:ıkiller 
kati celbetmı,ur. Peynir, pirinç ve tein hUkOmct ve umumi efkAra kar
zeytinyağı gibi mOhlm üç ,ifda mad- şı bir imtihan olacaktır. 

4 Kisi 
~ 

Be yoğlunda 
Birbirini Yaraladı 
Dün akşam lizt>ri Eeyoğlunda La

mnrtın caddcsındc Halk apartımanm
da kanlı bir bnğuşma olmuş, 4 klşl 
birbirini tehlıkeli surette yaralamış
tır. HAdise ~öyle olmuctur: 

Halk apartımaru kapıcısı Ohannes, 
ıyni sD"ada F.ren ııpartnnanı kapıcısı 

Mustafa ile otururlarken kar(itlıırmn 
lki seyyar kupon kumas satıcısı çık
mış ve Ohnnııe"e 11-1 r.umaralı daire
de kiracı bulunnnhn sormuştur. O· 
hannes o J:lracılann sayfiyede olduk
larinr söyleyince: 

- Sen yal:ın töylüyorsun, gidip ba
kalım, demişler ve lç~ri girerek yu
kart çıkmı;ılardır. Aradan epey za
man geç!iğl halde yabancı'arın dön -
mediğinl g6reıı Ohannes, yukan çlk
ınış ve :sattcı. olduklatmı söyllyen bu 
iki adamın kııpıya anahtar uydurmı
ya çalıştıkl.ı.rırıı g6rmü~tilr. Ohannes 
bu hareketi ön!emiye kalkmı~. Nazif 
ve Tevfik i•mfndeki bu iki kişi kapı
cfyı dövın'ye bsı::ıımışlerdır. Gürül
tüye Mustafa da koşmuş ve kavıa 
kanlı bir boğ:.ı$ma şeklini almıştır, 

Nazil ve Tevtik nıakaslarmı bıç»k 
gibi kullanmışlar ve 4 kişi vurup 
vuruşa sokağa kndar çıkmışlardır. 
Ralk kııvga edenleri aytnnıs ve po
Use teslim 1>tmlştlr. Bol!mmıa sırasın· 
da dördll :1~ ıuhtelif ye.rlerlnden ya
ralanan kavgacılar. ha~taneye götiirii
lerek tedavi \'e ne::arct altına alm
mı,ıardır. 

lngilterede Okuyan 
Talebemiz 

.. 
Avrupa, laıe 

· Darhğı içinde 
Ankra, 8 (Radyo gazetesi) - Avnı. 

pada iaşe darlığı içinde bulunmıyan 
hiçbir memleket yoktur. Darlık bazı 
memlekeUerde fellket ha llni a!mıttır .-
Finlandanın ac;lıfa maruz kaldıiı bU 

ditiliyor. Sulh ,;amanlannda. bile yiye-
ceğini dışarıdan ithal eden Finlanda 
,imdi çok zor bir vaziyete düşmüştür. 
Romanya ve Macaristan gibi müstah
sg memleketlerde bile yer yer açlık 
vardır. Holandada yemsizlikten hay • 
vanlaT kesilmiştir, Danımarkada ayni 
sebepten tavuk ve kasaplık hayvan a. 
zalmıştır. Balgaristanda büyiik jaşe 
darlığı içine düşmüştür, Bu memleket· 
te son haftalarda hayat pahalılığı ait
tlkçe artmı:5tıt'. Baz:ı maddeler 1939 a 
gÖr'!t yüz:de 216 artmıştır. Birçok eşya 
ne kadar para verilirte verl!8ln bulun
pıamaktadır. Kış aylarında Avrupanın 
korkunç bir uçuruma yuvarlanmasm .. 
dan korkulmaktadır. 

Fen ve Edebiyat Fakültesi 
İçin İstimlak 

Fen ve E:leblyat Fakülteleri yapıl
mak fizere ayrılıın sahadaki binalar
dan bir ktsmm•n istlmlfıkl kararlas
tırılmış ve te~ckki\J eden takdiri kıy
met ko f:; or.u blnnlnrın d~erlnl btl
dlrmiştlr, 20 pıırc:t idn 251,875 Ura 
kıymet ttkcir edilmi~tır. istıml~klere 
ba~lanmıştır, 

.:. SOVYET TEBUGi 
ır:lir Bn4'\taraf1 1 incide 

Kararın llk tatbiki 
Bombay, 8 (A.A.) _ Gandi, si.. ~ Baştarafı 1 infide 

vil itaatsizlik hareketini ken.. 31 Kemal Çitli annesi, dayısı ve kar-

~ Baştarafı 1 l11cidc 
S tcilingrat civannda 

Londra, 8 (A.A.)-Almıan.!ltuv 
vetleri, Kotelnikovoyu geçerek 
şimali şarkiye doğru ilerlemekte. 
ditler. 

deşi 
di t a r a I ı n d a n :ille Mubterem anneciğim, sevgili dıyL 
örneğini vermiş olmak için sa. cığım ve kardeılml ı 
bipleri Hintli olan gazetelerin Ümit ederim ki, birinci konuşmam
neşriyatını tatil etme1erini iste. <la oldufu clbl timdi de beni dinliyor Stalingrad yakmlannda çok 
miştir. Bunlar, Hindistan istik. liunuz. Mektuplarınızı sık alamıyorum. şiddetli muharebeler cereyan et.. 
lale kavuştuğu gün yeniden in- Hatice Çitlinin ıözlerindcn öperim ak mektedir. Sta:lingrad büyük e. 
tişara başlıyacaklardır. raba ve arkadaşlara selamlar. hemmiyeti haiz bir şehir olmakla * Aksaray Akarçcome sokatı numara kalmayıp Kafkasya ile Rusya a. 

Londra, 8 (A.A.) - Hint hük\ı 23 Nazif. ~rkln. w rasında hayatı ehemmiyeti ve 
ti tt. ,.. b' .rd h l Annecıfim, babacı&'ıml . t'b t rd 

me ' !:'eşre 1l'l1 • ır emı e, ~ ~ İnşaaHah bmi dinllyorsunuz, &Thhatim ır 1 a 1 va ır. 
kın mubrem !~tıyaç maddelerını mükemmeldir. Bütün arzum siılcri ıö- Almanlar, Kafkasyanın cenup 
temin eden dükkAnlann kapalı rebilmektir Sınıfı geçtim Niyazının kesiminde açmış bulundukları ~e 
~ulundurulmamasım bildirmi~ • yazdığt ka;t •e mektupla~ alıy!rom.. diği genişletmişlerdir. 
tır. Akrabala~- sclimlıı.;. Almanlar cenuptan fazla ~ar. 

Nehru ~ diyor? 1!yas Murtaza namına: 1 . . B ·ı 1 · 

Bombny, g (A.A ) - Kongre mü
zakereleri srrnsın~:ı söz ~yliyen Pnn
dit Nehru, karar Büyük Brltanya'ya 
karşı hlcblr suretlf! bir ~hdlt mahi
yetinde del!ıl.dl. H!nd'atanın .JııtiklAli 
ş:ırtlyle lşbirllll tek11flnden ibaretti, 
demiştir, 

IJI üslümanlar muarız 
Londra, 8 (A,A.) - DUnkü toplan

t1da sör alnn Gındl, Rusyanm veya 
Cinin hezimetine Alet olmak isteme
diğin! ve l.3rltanyaya kc;rıı eok ıaml
rnt olduğunu tebarCz ettlrtniJtlr. 

Bu arada aliı alaı- Hlndlstandakl 80 
milyon mU.lllmanın lideri Cinnah, 
Milli Hint hül(Qmfıti teıkilin muhal 
olduğunu, böyle b'r teşekkOlü kabul 
edemlyeceklerlni, konırenin Hint müs 
lümanlannı ve ekalliyetleri hiçe say
dıfını söyleımtt ve Hint mUSlümanta
rmm Hindlstnnda çok geniş bir bir
lik olduğunu Ü'bıı.rOz ettirmiştir, 

* Bombııy, 8 (A.A.) - Hint kongre-
slnln Madrn~ eski naılrlanndan dok
tor Subbaroyan, Hint blrtlliyle müs

S hh t i "d' f ıecnu·ııı·r. be ılerlemC'ktedırler. u ı er ey1. 
ı a çe yı ır, 11nı x . , . 

lzmirde Bucada ailesi itin Fethi şin hedefını Novorosısk ve May. 
Erant: 1 kop petrol kuyuları teşkil etmek 

AnnC'me, babama, teyzeme! tedir. 
Rahatım, sizleri ve do~tlarımı özle-

dim, sık sık mektup yazınız, lklncl p:ı Büyük tank nıulıarebeleri 
keti alamadım. Bahçemizdeki mcyvc'er 
nasıl. Hepinize Londraaan sellmlıır. 
Kadıköy İnönil sokak Ertuf rul NL 

san: 
Sevgili anneclf im, kardeşlerim ı 
Sizlerle konu,mık için Londr ya 

geldim. Sizinle beraber olmayı neka. 
dar istiyordum, mektuplannızı almak 
bana sevinç ve kuvvet veriyor reı;im 
ve oclrer!erl aldım, Adan~ ıd'lsını be 
nim için de sürün Zuhalin mektubunu 
aldım, istediklerini yollıyacağım. Sını 
fı rçtim sıhhatim !yidlr, Arkadaşlara 
ıelaı'n.lar, ılmdillk Allahaıımarladık, 
Hanım nfnemln, dedemlrı Nurı ve Ta 
lit amcalarımın e!lerinden, bUtün ku. 
zenlerlmin rözlerfnden öperim. 

Londra rad701u talebemizin bu me. 
sajlannın sonunda yakında buna ben 
zer bir netrlyat daha hazırlıyacaiını 
bildirmiıtlr. 

Londra, 8 (A,A,) - Reııter ajansı. 
nın Moskova muhabiri bildiriyor• 

Rus kuvvetleri dün Kuşevskaya'nm 
cenubunda büyük tank, tayyare ve mo. 
törhi piyade kuvvet!eri tarafından be
men hemen arasız bir surette yapılan 
Alman hücumlarına kar,ı koymak zo. 
runda kalmışlardır. Hücumların çoiu 
püskürtülmüıtür. 

Almanlar Kotelnlkovoya dofrU bir 
gedık açarak demiryolu boyunca ilerle 
mekte ve taze tanlı: ve motör!ü piyade 
ve hava kuvv«"tleriyle hUc:umlarına de. 
vam etmektedir, Rus kartı hlkumları 
Alman ilerleyişini geciktirmektedir. 

* Moskovıı, 8 (A.A.) - Reuter'in hu. 
susi muhabiri blldirlyo~ 

lilmnn cemiyeti arMındn bir beraber- Wilkie Seyahate Çıkıyor 
tik meydana getirmek için kongrenin 
derhal teıebbUse ııecıneslnl 1stiyen bir 
tadil teklifi yapmr, ve muvakkat mil
li bir hUkô.met te5kllinl talep etmlı
tir. Tadil tekllft ;ıyni zamanda kara
rın toplu halde rnilcadeleye alt tnad
delerlnin ortadan kaldınlmaamı da 

VoroneJ'in cenubundaki kesimde ya 
pılan Sovyet taarruzu &imdilik biri ta 
biye bakımından ehemmiyetli olmak 
Uıere iki meıkQn yerin ele ıeçirilıne
ıi f?e netJcelenmlştlr. Don nehrinin t-a
tı sahitinde bulunan dah:1 bışka birçok 
lröy~rde de Alman lı:ıtalan çevrilntlş 
bulunmaktadır. 

istemektedir. 
Doktor Snbbaroy,n, Hindu ve ıntıs

lümanlar :ırtısuıda ahenk olmak111zm 
meydana getirilecek toplu hareketin 
kargaşalıklarla netlcelenecetlnl ve 
mütecaviz Japonlt1.ra nrdtrri edebfle
cek mahiyette otaca*ınr ıı6ylemlttir. 

Vaıfnrton, 8 (A.A.) - Willde nnıh 
telif muharebe sahalarına ve mUttefiJı 
mem?eketlerln merk~lerine npmaJı 
tasaVV1U11nda bulanduftı ztnretler 
hakbnda Rooıevelt ile rörll,mUıtUr. 
WilJde hansi meJeketlere zlnret ~e
ceflnf ruetecllere ı8yJemelı: tıteme- Stalinrrada 160 kilom•tre kadar me 
mfı l1e de Hlndlıtana ritmiyecefi zan ıafede bulunan Kotelnlkovo'nun ıi:na. 
nec!ilmektedlr. Wllkie'nln ıeçen 1tne !inde, Almanlann Sovyet menl!erlnde 
Londran ne maksatla siyaret ettlfi ıçmafa muvaffak olduldan rediie hr 
maltmdur. Ba aeyahatl de ayni malı- oı SovYetler birçok brtı bUcamlard3 
satla yapacaktır. bnlunmu,tnr. Bu hUcamlar AlmanJann 
!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!~ yeni Uerlem~ler kaydetme!erlnc mSnl 

Bazı liderler karan bulunmak o~ere Bombsya gitmiştir. 
olmuştur, 

Son 24 saat zarfında bu cephenin bu 
tün diier kesimlerinde motörlü p\J'I• 
de kıtalarının ve hafif mnkineli tüfek 
!erin destekleı'liii ağır tank hücumları 
na raimen Almanlar ilcr!bcmemisler
dU--

l Baıka Hint Deri gelenleri de Bahadır 
1Jeğne11Ügor ar Safru'ya lltlhak etm!şlet ve Gandiye 

Yeni Delhi, 8 (A.A.) - Hint Llbe- itaatsizliği ileri p:litürerek olursa Hint 
ral partisinin sefi Bahadır Satru, si- milletlerini pek bllyUk tehlikelere 
vil itaatsizlik mOc·ac!elesinden vaz geç maruz brralcaca~ml ihtar edeceklerini 
mesi ir;ln Ganüi ne:?.dindc tcşebbfiste 18öylcmi§l~rdir 

Mühim Gıda 
Maddeleri 

Satıılarm Borsada 
Yapılması isteniyor 

Ticaret Odasında kurulan dokuz 
ihtisas komisyonundan birincisi zey
tin, zeytinyağı, sabun, nebRtt yaAlar, 
ikincisi hubııbat ve kuru sebzeler; U
çOncüsU neyı:lr, krema ve yoğurt, 
d6rdünc0sll pirinç ve bulgur, beşinci
si yumurta; altmr.ısı patates, soğan, 
sarmısak; yedlncld Mdc yalt; sekizin
cisi odun, mansrttı ve kok kl5llmürü; 
dokuzunr.uı;u et altm vct satt'rnların -
deki hnreketlerl lnceliyeceklerdir. 

Znruı1 gıd:ı madcfol(rlnden olup dn 
satısları borsada yapılmıyanlarm da 
borsaya alınır.ası, bunlardnn borsaya 
alınması mllmkiln gl5r01mlyen pata
tes, so~an ve !aımısn#Tn da sebze ve 
meyva halinde s.llışmın temini lü
zumlu görQlır.ekt.-dlr. Odun ve kö
mür esasen kontrole tlıbl bulunmakta 
ve et de hııyvıın borsı;snda satılmak
ta olduğundan. bu suretle bütUn mil
hlm ylyec2k ve yakacak maddeleri -
nln satıştan borsaca tescil ve gizli 
hareketlerın önleıur.Hl mümkUn gö
rillmektedir. 

Diler taraftan zahire borsasının da 
takvlyeıd ve teııt'll edllen fiyatların 
haricinde satış yııpJlmasınm önOne 
ıecllmesl de 1rtklk' edilmektedir, 

Et fiyatları ucuzlatılacak 
Diln toptancı kasaplar bir toplantı 

yaparak et fiyatlıırınm bir miktar 
dUşOrOlmesl için eı1a~Jı tedbirler al -
mıya karar vermişlerdir. Bu karar 
Basveldlin proJ(Tammda işaret ettiği 
noktalardan n:ülhemdlr. AlAkalılar et 
tiyntlartnm en az 10 kur\11 düsece -
ğini bildirMcktedir. 

S or işlerimiz için 

Yeni Kararlar 

Allnıyor 
Ankara, ll (TAN) - Şehrimizde 

toplanan Beden 'Ierbiyesl İstl~are he
yeti BJ)Orun esııs!ı blr şekilde p,anlaş
trrılması için gerek klilpler tarafından 
verilen. gerek .. -? mOtchassıslar tarafm
dan hazırla!'lan tetkik raporlan üze
rinde görilşnıelcr yapmış ve ayrılan 
iki talf Jcomiııvon, tu rap(')rlardakl 
me~eleleri t:ısfiyeye baslamıştrr. Bu 
komisyonlar P:ızartesiye kadar cah -
şacaklar ve ~alı gı.1nü tekrar istişare 
heveti tophn:ı.caktn· Şimdiye kadar 
vanlon netlcekre gfue, beden terbi
yesi 'mükellefiyetinin blilOn yurda 
tesmlllnden vaz geçllecelttlr. Di~er 
t.eırartan hiplerlrı k11lkındırılmıı.sı i· 
çin elden gelen !:er şey yapılacaktır. 
Amatör faal yetJnin geniı,ıletllmesi de 
kararlar aras.nciadır, 

Eden'in Geçenki 
Beyanatı 
l:lif"' Baştarafı 1 incide 

ve civarındaki memleketleri a. 
lakadar etmiyor da ondan mı 0! 
Yoksa ve bu da bir üçüncü ihti. 
maldir, Filistin, eski dünyanın 
usulleri ile mi idare edilmekte 
devam edecektir? 

Modern propagandanın bir hu
susiyeti de, hatta aynı mevzuun, 
bu memlekete başka öteki mem. 
lekete de keza başka bir şekılde 
aksettirllmesidir. Fakat bu, mo. 
dern propagandanın kuvvetli ta. 
rafı değildir. BLlakis, zayıf ta. 
rafıdır. Çünkü, merkezdeki bü. 
rolarda küçük parcaJara böltine. 
rek ayrı dil ambalajları içinde 
harice sevkedilen hakikat, yolda 
ve fezada, bütün bu yaldızlı am. 
balajlarını yırtarak, gene, ta. 
marn bir hale gelmektedir. Bina
enaleyh, aldanan, modern pro. 
pagandanın kendisi olmakta.dır. 

Biş, kendi hesabımıza Eden'1n 
beyanatını iyi bulmuş ve gelen 
banş adına güzel bir işaret ola. 
rak kabul etmiştik. Ne yazık ki, 
Kudüs radyosu, yeni dünya me
selesinde, bir başka kanaattadır. 

lngiliz Basını 

--" Lüks i 
J : 

Devlet benlıyollannın Kadı- i 
köy, Haydarcı.:ıa ve Adalar se· 
ferlerin! y3pOn vnpurlarfnda bir l 
IUkı mevl<I var. Kadıkl5y veya 
Haydarpaşaya giderken en 9ok 
yirmi dakike tDre-n deniz yolcu-
lufjunda bu lüks mevkide otura· ı 
bilmek lJT•ttyezı, bltet parasından 
ba§ka beş buçuk kuruı ISdlyene 
verllen bir 1-aktır. 

Saydıl<, Jt;t.a mevkide en çok 42 
kiti oturabfllyor. Vanl idare bir 
ıeferde •aks IT'evklden ıneık 231 
kurut alıyor. Vine saydık ki QD· 
vertede birinci ıinıf yoleulann
dan tam 70 kı§I ayakta durmak· 
tadır, 

Yine 11ayarak tahmin ettik ki, 
IUka mevkii ı-alı!ırıtıraa onun ye- i 
rina tam 150 blrıncl aınıf yolcu· 
nun oturablleceftl bir yer temin 
edllıblleccktlr '" eOer blSyle ye· i 
pılırH ldsre 231 kuruş yerine 
tıım 1134 kuru1lu1< menfaat temin 
edecekti•. J 

Bu kadar sııırltı bir he.ap ve 
m.enfaat varıcen, idarenin IOka 
mevkii b:rakmıkta devam ede
ceijlnl umnıuyoru:ıı. Hem blrblrln- : 

i den farkıtz ve sın:fsiz bir kOtle f 
araaında 20 caklk11hk yol için bir f 
•ınıf farkı Y41D"Tl•Y• ne IDzum var, J 

'-·········· .... ········-' 
Sehrimizde 
Mebus Se~imi 

Bu Sabah Saat'9 da 

intihaba Başlanıyor 
Merhum Rci:k Saydamdan nçık ka

lan tstnnbul mebusluğu tein bugün 
saat tam 9 da Üntversfta konf~ans 
Ealonundn intihap yaplacaktır. Mün -
tehibi sanller reylerini kullandıktan 
sonra saat 18 e kadar tasnif yapıla
caktır. 

C.H.P. Gene! Başkan Vekfll sdatnc 
Başvekil ŞUkrO Saraeo~lu İstanbul 
mebusluğun:ı Hariciye Umumi KıiU
bl Numan Rlfat MenFımcnclo~lu'nu 
Parti namzedi olaı-ak iltın etmiş bu
lunmaktadır, 

. 
Surlar üzerine Çıkan 

Bir Kadın Öldü 
Aksarayda otunın İrfanm kansı 

Mediha. dQn Saınntya surlar! üze· 
rinde dolaşırken muvsz:cnesinl kay • 
bctmls ve denlıte YUvrırlanmıatır. Et-
raftan yeti~en1er tarafmdnn kurtarı
lan kadtn Hnseki hastane ine kaldı
rılmışsa fla oı ado öımfiştUr, 

ll!!!~f!l~li~:lUB 
12fr Baştarafı 1 incide 

tir. Bir Almnu zırhlı tUmcnl 6 ve 7 
A~ustostn bu sııvaşlardn 54 düsman 
tank1 imha E:tmlştlr. 

Volkof ccphesınde ve Lentngrnd 5-
nünde. kıs.'?lcn göğüs gli!üse yapılan 
bir mücadele so:ıunc!a SovyetlerJn bir 
çok hücumu geri pil!kUrtOlnıQ Ur. 
Topçunun çok te!:h-11 atesiyle düşma
nın hareket mevzileri imha edllmış
tir. 

Alman ilerle11işi devam 
ediyor 

Slokholm, R <A.A.) - Ofi ajansı· 
nm huırusl muh:ıblrJ bıldlrlyor: 

Gener::ıl V·ın Kleist'ın kumand. ın
daki kıtalar Ta1ocoret k'de dC'lT!iryo
lunu geçtl:ttı-n sonra dün Blatnh•or k 
istikamctlnd" •teri hareketlerine de· 
vam ederek Krasnodar civarma var
mışlnrdır. 

Azak ıf nlzl b/Slget1lni'1 Sovyet kıta
ları tAblyelet'inden temlrlenmesine 
devam cdilmekt<'dir, Alın n haber
lere göre, Roııtof'dıın hııreket ederek 
Taganrog kllrfnzf boyunca ilcrliyen 
Alman kıtalnrı dün f eyn nehri l?
zına birkaç kllo:r.etro uzakta bulu -
nuyorlardı. 

~~--~-o--------

Üç Japon Kruvazöri 
Re1tırtldı 

Sldney, 8 (A.A.) - İleri Amertlran 
üslerinden alınan m~IGmata göre Ame 
rlka bomba uc;aklan 3 Japon 1mıvazl5rü 
2 de!ltroyer, 15 n~kllye gemiıl bııtırmış, 
bir kruvazörle birkaç destroyeri hasara 
ulratmıstır. Aynca 30 Japon uçafı da 
dilsürülmüşt\ir 

1:!fr Baştanfı 1 indd.e 
makalesinde Almanların yalnız ı. 
!eri hareketini değil aynı zaman. 
da Sovyet karşı hücumlarına mu 
kavemette gösterdikleri zaafı da 
göz önünde tutmak lazım geldi. 
ğine işaret etmckt~dir.- Mesel~ 
Voronejde Alman ılen hareketı kere kapıları tıunıımiylc knp:ınma-
akim kalmıştır. mıııtır. 

Mısır ce~hr.slne gelince bunun hak- News Chronicle gazetesi, Hint U-
kında bugOn ıı:azf'tt'ltrde resm! teb • derlerinden birinin 5u sözlerini ehem 
II~lerdcn baska bir hnber yoktur. Bu- miyetle knydetmPktedır: "Bize istik· 
nunta beraber ı:ı:ıeteıer zaman un- lal verirseniz sb:ln!e beraber hnrbc
surunun iloıneml'ln lehine çalıştığını deriz,, ayni ga:>:"te Gandl'nln ŞU sö
bcllrtiyorlar. ınna de zikrediyor "Ben İngflterenin 

Avustralyadakl e dlşelerden de bah dostuyum .. , 
sedllmektedh- Avustr&lya halkı ve Dally Herııtd ve Dally Express ca
basını .Taponiarın Ycnl Glne'nin ce- oıetelerl kongre reis! Azad'm son be
nup sahilinde Gona ve Runa'da yeni vanatmı tahlil ed~rek kongrenin uz
noktalar ele geç!rdiklerl bir sttada laşmıya mütemayil tulunduğu m6na
m0ttefiklerl.n cenup batı Pasifikte ~mı çtkarm'lktadır. Filh:ıkika Azad 
hnrcketsiz kalrnıı olmalarınm sebe • tngiliz ve Anıerika.., ordularmm Hln
blnl sormaktadır. distandan derhal çekilmesini tsUye -

Halktaki umtım! kanaat, taarruza cck kndar tlerl gitmt-mlştlr. 
ç~meyi mUmkOo kılacak askere ve Gazeteler Moskcwa konferansının 
malzemeye malTh olduğu takdlrdedlr netceslnl de merak1a bt\kll:rorlar. Bu 
ki, General Mac Arthur'un müdafaa toplsntmm eheınmivctini gasteren bir 
llr iktifa etnılyecc~i mcrkezlndedir. ,hıldlse de Berlinde harp kabinesinin 
Hlndıstandaki varlyet hakkında ga- Mareşal G.>erlrıg'in refsl~i altında 

rctclerde yeni mntnlftalara rastlan· derhal bir toplnnl yapmak lüzumu
momnktadı:r. Fakat yazıların baı1ık- nu htnetmls olmasıdtr. l3crllndC'ki ic
larfndan anla,t1~1'+ınn g'5re, henOz btı- tlmna mQhlM şahsiyetler istirak et
tün ümitler zail olmam~ ve miiza - mlştir, 
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Alman 

Son lnklfallal ı 
Yuan: JI. ANTBN 

S
oa pten ~: SOT7et •111 
7&Dlll _, ~nde blrbucuk 

aydanb«l certı7Ul eden mubanbel•ill 
tat'i blr eafbQa slrmek lzer9 be!Gn
duiu Te Alman taarnsmmn lo°'79t • 
ter ipn tehlikeli inldfaflat saetenn17e 
ba,ıacbla b1ue41lmektedir. 

Bustba 8QV7et RUJa ild bblk te~ 
Jike ll• kartı karp,.. balanmalrtadır: 

ı - 1ıb7akop, Krunaclor ve No-.o
rosisk iıtncametlerinde inkişaf eden Al 
man taarruzunun doiraluiu tehlike 
senede iki mUyon tondan fazla petl'Ol 
veren Mayakopwı Alman!arn eline 
geçmeli IOV79ıled be petrild• maJa. 
rum etmekle beraber Almanlara (ay. 
dalı o?am179c:ktır. Çln1tl bllradaki pet 
rol teııisatıftilt azun zaman kullamı .. 
mıyacak aurette Sovyetler tarafından 
tahrip edileceil nmlM'*'ak 1&7ılmak.. 
tadır Fakat Taman ,.armıac!Mnun İl" 
ıali Aım.n1ara daba kıaa bir yoldan 
.{afka• cepbeaine asker va harp ma!r. 
zemeıi göndermek lmldnını verecek. 
Novaroaısk lim&Dının zaptı iae SovJ>et 
Karadeniz donamuasını en mühim bir 
üstea mahrum bırakacaktır. 

2 - Birincisinden daha mühim otan 
difer bir tehlik., Volca ve Stali.Dcrat 
istikametindeki ;reni Alman taanazun 
dan ıetmektedir. Almanlar Don 6lrse
ğıade topladıklan büyük kuvvetlerle 
Stallnsradı cepheden taarruzla alauya 
muvaffak olama7Jnca bu hedefe bqka 
bir istikametten ~armıya teıebbüı et. 
mialcrd.ir. Son haberlerden Alman bıv
vet1ertnln cenabt Don ne Sal nehrt L 
raunda Sovyet haUanncla bir cedik 
açarak Volıa istikametinde ilerle& 
lerinf ve Stalinrrat tehrlni cenup ft 
cenubu ıarki istikamet?erinden çevir. 
miye rarret ettikleri anlaıılmaktadır. 
Bu taarru ao.,ıet nnetl•i tarafıo
dan önlenemediii takdirde Alman kuv. 
vetlerinln Stalingradı tamami7le kqat 
mıya ve Hazer denizine ulQJ!l&k !itti • 
mallerl vardır • ' 

BoCk ordıasaııw:ı. tim4i" bc!ar b. 
zandıiı bütün muvaffakı7etlere.raimen 
heni& kat'i bir netice alamadtp, JC;zl" 
!orduya ciddi bir maf l6bl7ete alt'ata. 
madıiı ve çok dafılmrı ve islerinden 
uzak!aşmıı bir halde Kafkaı,.a,.a dol 
ru acrin bir cep teşkil etmek suretiyle 
kendini tehlikeli bir YUI,_. 80ldill1I 
da bir vakıadır. ~ - .. 
ıiyetinden no derec:tı7e kadar llıtfade 
edebileceli ve Bock ordulanna uid 
darbeler inc!inniye rnanffak ohlp olL 
m11&catını bilmlyonız. B6yle bir ne
tice, Alman ordulannın tehdit a1tnL 
da bu?anan cenahlanna ,.apılacak m 
vetll taamızl11rla temin ed.i!ıbilir. 

Sovyet Taarruzu 
Kml ord1anln aJ99 ....,.inde ı-.it 

ölçüde lılr taarruza seçtill llaber " • 
rıllyor. Eler ba, mahalli ~ 
kücflk blr hareket olma:vıP ıwıbra-. 
ıtrateJik bir taarras ise '" mllftffa. 
kı18tle iııki1Af edebilirse cen•Ptald lla 
reklt üzerinde bblk ölçüde tesir ,.. 
pablllr ~e Alman ~ini çok de 
bir nziyete sobılılllr. 

Volp ve Kafku7a latilrametlerlnde 
lnldpf eden Alman taarrulannı dar
durabUecek diler bir &ıefebb8aler blç 
şu.-..ıs prpten ikinci cephenin açıL 
ma-. rahat buna muadil bir hareketin 
yapdmuıdır. 

lqlltere ye Amerika bU7'k e!~ll• 
rinln. RooHVeltten Stalfne bir maaJ 
getlrmlı olan .Amerikan bava ıenenU. 
nin, eaftl&D Prauamll orta elçi~ 
ve NOl'Tec elclllll ....-ıarmdan lifi 
nin Moüoncla toplandakları baberl 
diklratl cümütedir. Cbardlillin M~ 
koftda bL'1mdaia pJ{uı da bana il&. 
ve ed1llrH. Harbin bapnılanberi it• 
linin llank&tı lclare ıttill ~ b8k6 
met merkesin4• eok mUhlm mtıaam. 
ıertn ~ ettillne b&laaohmabll!r. 
Mibftr mahfillerini endittlendlr• 1"1 
toplaatnull lldncl cephenin acalmul ile 
ildll oWaha aamaettitecek sebepler 
varclıır, ~ 

ikinci Cep He 

,,. ....... e•••·················· ... ··············~··················~ 
l .... ~.~.~.!.~ ...... ~ ... ~.~!~.~~.! .... .1 

Denizden Bir Kadın 
Çıktı Bana Doğ.?-a 
Yürüdü.. Ve Geçti .. 

Futbolcünün 
idman ve Reiimi 

lir Temenni 
. DolaylSlyle 

Yazan: ULUNAY 

lıtanbulan Türkler tarafından fet. 
hiDin bet yüzündi yıld5nllmentl 

btlalamak üzere ıimaiden gazetel• 

F b 1 1 1 . . y • 8• $ k•ı v • tantaaalı proSramlar ileri ıUrllyodM',; 
Ut 0 Ş erımıze eni lf e 1 ermıye Haklan da var; lstanbul fethinin c!a.. 

n fethlerioc!en hiçbirisi ile kt,..ı b. 

Gizli 
Bu, 

Ç 1 ı_ F fb f .. .. •• d LA •ı_ • bal etml7e0 bir büyük?üğü, bir ebe. 
a 1Şlrtt9ft U O CUmUZUft 8 ay11t1 ml~eti vardır: Bu feth tarihte bir et.. 

B• J J vir merhalesi olmıqtur. 
ır spazmozun ~imi Sarshğını Duydum. Fakat v h'I td E . . T . Et ı· . Bu itibarla bu muazzam Taka ~ ~ eç ' e man tmes1nı emrn me ıyıı kındaki projeler, ehemmiyetle 

Bayag"' ı Bir Arzunun Uyandırdıgv ı Tesir Degvildi·. wer mahiyette 01aıılu için bmıa 
yan1hnak ibt!Dıal· AN • lara dayanacaktır. 99 maı eden diitünceler, tcmenntler talıt 

Güzelligv İn Karcısında "Bec His •• i insana Az Bulmamdan lerinl ilüşünme. (-YAZ . " ha_ı. •}anın, fa. atiyle dikkati c:elbedfyor. • 
S' 3' den divebi!iriı ld. İ atıyetlnde bir Ilı • Hlktmethl ba bapta ber1reshi fllill 

ileri Gelen Beıeri Bir Kederin Sarsıntısı ld·ı futbolün oyuncusu daı Füruzan TEKiL 1 ~ n:: .:thd beyan etmesini taıvlp edecek .... 
• seyirclel df: bu seneki p 

111 
• hareketi eok· dofradur Yalnu 

l ir g~~· plijlardan birinde r- y ft • _, tesiri azunsıyarak içinizde bir kadar ıstirahat etme • .. l.i. ~ batladıi> te1er deftJ berkeıı bu ~Unaaebetı. 
? 

.. ıdım (ne :ıaman ve ne. al fi • ' kanmamazlık, eklik kalan bir mlştir. Beden terbi~est amam mucl6r • na aa.. J'Okaa Y9IU bebren blr takım .Undilfti.ntl açıla wrmalı, Bu nreO. 
rede. Söylemekte fayda yok] 1 1 şey, daha derine inmek yahut lüiünün her 11ene •erdiği tnıii'k ,. .. a1 W'Uretlerin karıılanrna~ mı1 c1ell. 1IPılacak proıram tatbiki kabil n 
~nizden güzel ~~ .. k~. çık. Refik HaQd KARAY yükseğe çıkmak hevesi 'bulmu - lan zarfında konulan futbol yaııııiı lettir? Herba!c!e Delal ele tola se. birçok fikirler araaından ıecilme aure. 
tı, bana do.ıh-.· yurudu,· ti ya. yor musunuz?. nihayet be yd tarıııillı llliıtlan ..... la Nktir. t17le tertip olanur. 

•• w den ktmddaJ'll> hfflıllln hllrfm ola . Y~letmlt •• btr UQ9 plerek, bat 
nımdan l~~i ve alır ajır U- • Bazan bir çrnar ağacına ba- bildi. Ancak bunda ışl~mfzın zama- a yerlenfekhte biç de bennm~ bir '"Tatbild bbll olan,, diyorum. Çin. 
zaklaşıp gıttı. olanlar, duygularmın kuvveti karken, saltanatlı güzelliğinı nında yapılıp geri bmıkı!madıh lddi llemln vllcat balmaama ,..,.._.. bur kU olnıJ'acalara bu mesele baJı:lı:nıcla 

Ona; llZUD UZUJl, önelin, yan. Jliı .. ı li ılıtt mr'Mtklr.ek, fU bef Jalma .. leyl•tmek16 doyamıya • 911n1 ~ d~ ~ o19"tı ,e....-.... ıtl71ttlana11• Uarinde 7&Pllaa ba C:M tunlarmda :rer veren ban ııuetelert. 
dan ve arkadan baktığım sıra- hissin noksanını sezip sızlanır. rak ıovdesine sırtını dayama.it ,u Milli küme bu ıene yapılmadılı müdahale?erle birlikte fatbolcUa&n me öJI• aca:rfp fildrlere de teucHlf edillıa 
da. gizli sıtma gibi bir gizli is. lat. dıllarma sarılnıak darnarlaru: ' i~ t'emınaa nilıa~leibıe kadar d• tin taıt!• otı1' ıWraensa Mr dllnD ftr yor ki, 1Mmu ancak bir "'fantezi,. silıl 
'JNlJDıOZUll, titremeden, belli et. Za büfük llD'atklrı.ra da dola§an l(lr f;yizli usare. yamna4ı Ba giinl ve faydab tamu,,. mek ve bu allka71 daha verimli bir kalla\ etmek llamseli:10r. 
meden beni içimden sarstığını bi%dea bidraç derece daha iyi den tatmak, kı~cası "görmek'' hem ,.pıhr hem le aamımnc1a bftlrt.. Mtke dotarac:ak tekilde hllanmak 11...SI 4tlnk6 auetelerden blıia 
duydum. 811, herkeste olan bas. duyup, duyduklannı da anlata.. den daha ba§ka bir takım his. ıemez miycİi? O ayrı bir mevzudur llerhalde liJzumtudur. ÇOnlrtl bizde fut bir okQDCll ba mauzam TBbnm 
bayağı bir .arzunun tesiri miy. bildikleri için bu ismi veriyo. lere kapıılmak ihtiyacı duyulur. Mü,ahedemize çaTPan netke, daha '9· bole tllterilmW allka •e ,.ımalık nlL clanflmll için 111 fikirleri ileri •Gri 
eti? 0n .. ce öy. le sandım ve .. K.e. n. ruz. S.n'af, bir•a da bet hisle Hikild g::.-11:.... bir, hatta· •el d9 ftar•t e~limi• slbl, bo l(nt betinde dc!cU bir idman tara.._... d rwı ...... Bence murafa bakmı 
dim d S d d _, b h" l · be ~ l11tbot tatilinin yaprhn1' o?mıtrdrr. rlhnemlıtlr. * * • Botum ilci 7akası arasında bir 

d:ı-e. gucen ım. onra uşun- oyamıyaııuann ve u ıs erm ş hisle kavranamaz. b _..._ f d 1lmn 
wıı lfevamsızlığını giderip onlan * * Amili ue olursa olsaıı. futbolde ta. yapmalıdır; ezeıu~ ıe er e o. 
H~yır, mesele büsbütün baş. ebedlleştirmek ist'-.. lerin ham 5an'atkan, ""~-'ukler kar. t1l yapoıü tartlnı rtı1.'lt ete.iJe haf. 91rco1r breler lll7lediltmls sibl. lar, Düd&k olan ve herkeıdn ratW l •3 - 11 gu.ı.c.au ladığımız bu zamanlarda, ıtatlara Kı futbol bizde blll o:run tarafım ettltf Kadıka7, Pe~.dik ıabfllerlnt 

kadır: Gerçekte~ seçme, . ço~ esidir. şısında kendini kaybede- n8Ülllrilk ıahll9&1lm ltive edilmiş ,,. birinci pllna attbnısıkta, •Por olchıla- eder, Ve pyet bil7iik bir mlnaaı o 
~~nal~, .kud~etli ve lezzeti! hır Eğer gülü sevenenia, seyret. rek yalnız 0 güzelliiiıi çekıci Ultledn ,enı bi~ Jekll almıı olması da na eoll defa unutturmalctadr, Bir •t • 1453 fethi hakikaten de A•7& ile A,_ 
~llıği -:-ı~ter kadı.n, ~:ster tikten ve kokladıktan sonra bu kuvvetine kapılan, temiz, duru gösteriyor ki. Yeni bir devreye slri • let. bir boksCSr bir cUre,çi ldmanmm rapa;vı blriblrlne ballamııtır .• 
san.at eserı,,ıster şekı~,. renk, iki harekeüııiaden aldtğııu.ı te.. ve ~nfaatilz bir gtirilf tanı.. '°""· Cabfmalannm ..,...,., eaa• ~ (l)namı Sa. 4, Stl. 1 de) Fildr, taaavvurda kalmak eard 
rayiha ve tad yolsun- ıy~c~ nn. sir size yetişmiyor mu Yeti. na yükselen adam diye anlatır. faa deillcllr, Banan hakikat 11 
lamak, anladıgınm zevkını çı. ~ __.ldllmdls; Jaldn ÜI' lar. Bence asıl san'atklr, in. a!mau 1•• mahaldir. Çünkü ba 
karmak, bu zevke tam ermek hisli, yahut tez kanar bir a. sanlara mahsus beş hissin tabii açılsa açılsa Boiuın en zinde bi 
için inandaki bildijimia f" ~ .. QldlJiwıuz.a hükmetmek tesiderini knllanc:bil ba1cle bizi rine ,.akın noktası olan Rumelibi 
"beş his" kafi gelmiyor. Insan at"-~ Glltl ıerçekt.en altıncı, 1edlnct ve)'a daha çok le Küçübu arasmda açl!-acaktır. BtiJ' 
duyp bakımından, hele duy. ..... bııl•mmz onu IÖ• 6. hislerle heyecanWıdıran llÇme bir tllnelin toprak tesviyesi. 
duklarmclaıı kim almak husu- ........ ~· fnırua ilbiDde bu. bir tahmttr- Sau'atklr bJa ... Vitamlnler ve Madenler Bakımından... ne olac:akttrl TOnel sadece bir n 

sunda, hakikaten eksik yara. ~;.ı:.ıe=..:. 1WJll çolaltır; yahut derleyip =~kın:;ar!; .. ~i~~:nı va;:~ 
tıhnı~; bu sebeptaadir ki lııri'ldiıimık toplıyarak, derinle§tfrlp yük. Elaaeld• pirine w patates arasında. pat.tea, so)'Ulmaclaa sacla haılanımt aıs,.ıe bir projede "masrafa 
dilnya güzelliklerine doyma- J..m.ız; bir f8yler daha yap. seıterek onlan kuvvetli bir ha. blori lıalammclaa • al)oade beall:ven patatestir. ınak olur mu? Billtm en eneı 4 
dan, d~ygusuzluk alemine göç. mak, bir takllll hisler daba al. ı~. ıe~p beften :fazla imiş gibi pirine oı..ı.ıı bllUer .bir sıdanın Madenler balmnmc!an en Ustiln olaa lecek cihet masrafttr. Ba masrafı 
mekteyiz. mak, belld de di§inizle, dama. aosterır. ,.1ıua lıa1orl ••l'llMll ,..Utmez. o lra. ekmektir. Onan tertibinde, - Ulzmn nelin setireceii varidat ko'rayacak 

"Beş his" dediğimiz, nihayet ğınızla, midenizle de duygu • Yunan m•sallan arasında Jori!erden ricuclUn ret"tekten istifade hl 12 macleaden hepal tamam. bllD de Rumelllılaanndan slriP K&çflbfida 
görle, kulakla, burunla, sürü- lanmak arzusuna kapılmalısı • Orpbee neci~? Güzel aeaint i. •tm.ai ,iGiA vltaqıiplerı. .maclaücr de dolpm Diabetlerde ... Pirl~Gtekl macl• malda Kadıka,., Pendik ıahilterlnln 
niifle ve damakla aldıjımız ve nız. pttiıiace 1adece etrafındaki in- liaımdar. * bem eblk. mncat o!anlar ela ~ den lb,.a edllecetlni de an1•1)'9lınMıa.,: 
dimağımızda büyülttüğümüz te_ Dişisi ile seviştikten sonra aanlan dejil, vahfi hayvanlan Bu bakımdan prinç seri lsahr. Zıten vede kulak kabilinden. .. Patateste ma- Hat boyundaki aayfl7elere tltmek 
ıirlerdlr. &:unlann teke~ te- yine bu sevişme arasında, o. ve ııwızaralan bile ıüzell.ik cez vitamlnlet 4"ıktınnı4a• pirtacln,ie ~ tenlerin bepeiDdm ı.alunmüla bera • 7en halkm Ulkildarclan, Haydarpqa 
ker, hattA 'bır araya geldikleri nun ağzından yavaş yavq mi. besine kaptırıp on'--a bam. har bir akhsr **"· V•ktl Ja ber ekmele m.betl• pek as... dan. Kadıköyibıden reçmealne bir 

• k ··ı bi kek ..u-. ponlar, f31Ia klb11rhk sôıtererek l)irln Fakat patatesin ekmekle pirince p•k ni mi var? 
zaman bile azlığını, devamsız. desıne inere 0 en r er başka bir hilkat ve tabiat ve. clo tıbetlarnu t;tabtldln i;tk!ıclrJiları &nemli bir latlnltilti Tardır: llac!lnl .. 
lığını, yetersizliğini çok defa örümcek ve erkeğini yiyen dişi, ren bir sihirbazdır. Demek ki için B ı vitamininden mahrum kalır ve rin neticesi olarak kana ve vücudün 1942 c!en ıonn m8nee~ t.ll 
f~ üüliUWr. Dllllr-S- ~mum kine erit bUJ. Mr Vilüt,,. her te.JID kufi- .. nwı ............ ~ sala micldelerine •'bleallk ptiıir. vbni devamlı lodoa fırtmeıan .. 
rwm .,...,.q .. faıllıedenler ve mtııdan :uır ldandan daha mıda bu tadı ıve bu te.iri buL bnlm..11.. Pidaobt ~- HallııVf ..... kle pirbaf •aitlJk ,,_. ber 'Nri7'0rP 
üzülenler ftJ"Clır. Böyleleri yüksek yaratılırııştır mqanlardan tam l'fi&ellik bafka iatifade etmek !Pn om kabaldanm ı.r. Ekaıeifn uit clen1C911 1,50, plrfn.. Ba wcla btr kıt'a mellnana 
güzellik karf!smda -güzel, * -1' bir d117p daha yaratıyor ... pek az Qlklamalıdır. O vakit de pirinç cinld l.01, halbuki patatesin allralea kalmaımttır. Her mesele ~ 
belki mermerdir, boyadır, :..n... Herkesin anlıyacab kolay B8f hiae elden.en ve eksikleri. pek esmer olur. bundan bqb derecesi 7,14 clUr. Vücudümilze mu - kanan bir cıun,.. hldiseal 
san ıvücududur, çiçek, bulut, ve daima olagan bir mi ni f:amamlıyan adag bir duy- pirlnç piliv olmak Wıı tencere. aaJtıt olan bastalıklarm birçotu, ırt- Awupa, Aa,.. ne demek? 
kır veya deniz manzarası, şiir, sal gösterelim: Bahar zamanı, gu' de ~ .ıt:miıılalerlnclen ne hle ntl- haitahldanmn hlPil .UC.dla Pek ukl a · lerde ıt 9d 
nesir, yahut sözdür- diyebilir- · kırdasınız; hava durgun, gü. Şüphesiz ki be§ his ile beş cağı kestl~il~~ez.:. Ek:mok plllva Dl• asit olmaaı n.Uctsidir. ~kmelde pirinç nun cöriiıilJ'l:';:,1ınne;:ya ih 
ler ki: neş ılık, ağaçlar çiçekte, tarla. hissin dimağdaki y rattığı • betle az pıştıil ıcin \'ltamlnlerlnden .tlcudtin asit olmak ıstıdadını arttırır. n ,..vq yavaı kabile döiütl ri 

_ Bagmak yetis.mi"Or, kok.. Jar yemyeşil ..• Deniz, .,.öl veya l . . . d a d a. clalıa çok kalır •.. Vitamin bakımıııdan, lar, Patate1o bilikis, o istidada brp çarpıpnalan mem' k t e 1 • - " • em, ınsan ıçın ar, az evam. bu üç türlü esas cıda arasında en lyl koyar • ' . . .e e savaa an. 
d t d d b" tabak d le lı, kifa izd' San' l ' • Ufak veyabat ıtilif mubarebel-..r lamakla oyamıyorum, a ına ere, ır su ası a O v. . . yets ~· .. at .e~r e- al patateetir, Patates, ka'bli\ları ao'1d Meaetl, ıebr haıtahlında ekmekle gün de bütün cihan harbi e~.,ıt 

bakmak beni kandırmıyor, e. hayı tamamlıyor; havada pa. nnı ye her cma ıu~ellıği ta. ma~n ıad~ce ıuda baflanıraa, vitamiD plrins inAD& sarar verir. Patat., aı.. Dün,.anın bilmem ban&P nokta 
Umde veya 1'ucalıJnda tutmak, patye ve yonca kokusu dolap. mamıyle, 1imn ıeldiji derece. Jırın~en hıçblr ıey kQbobmıracaiın • sine. teker haatablına tatDlımq ima bit iptidai madde lhtlraa büttln 
6pmek. yuğurmak, ba~l difle. yor. .8afka bir hissinizi de ek. de Ju.vnyabilmemiz için daha dan ınsan emin oJabi!lr: Yüzde 55 öl- na tlfa ceUrir. metıerla milletlerin varhklanndıa 
rimin arast1ıa almak, çıtnemek sik bırakmamak için farzede. başka türlü görmeli, lfttmell, eti A vitamtnt, 40 81ç6 B ı. ve o kadar Ekmekle plrlnç" patate1 araemda, analar 7&Pl70f 
yutmak b.Ue az, boş, hiç! ~- lim ki çayır peyniri, dere otu koklamalı, ... dokunmalı ve bu B 2, )'iizde 20 milisrant C .ıtamtnl ... benim fikrtJ:la, en 6sttin olan pata. • 
Jte başka çept birkaç clUJIU ve taze yayık yajı ile yapılmlf JıWeri beynimizde daha kuv. Çocuklar için en eiıım1"tJ1 ..., 11cta tiltb'. llalrine mecleni7etinln saman Te 
kabiliyetimiz daha 01181* da bir tepti peynirli pide önünüz. vetle büyültebilmeliydlkl ktn mefhumana bilsbütfin ortaclaıı 

. koıı.nmaz * 1 dırdıiı bir umanda eski ,..at böyle, misldncesıne dedir. Fırında pi§tiii için un, * I! D IC it A t A: VAZLllC din7adaa bahsetmek •bel bir flldırıılli!i 
yanımıza dnpn.e ve bevesL ot ve süt rayihası, yanık top. 91r gnn, p1aııaman birtnde, A z A K sı·n•me111 l•h•e-'-.ae au. mıre1er, memıeketıer nrdır 
miz içimizde kalmuaydıl rak kokusu da kanprak büs. denizden güzeı bir kadın 'S MiRi onlann Avrupa Asn ~t A1.1rıa• * * bütün güzelle§Illif. Ali! Etrafı- çıktı, bana doğru yürüdü, ta BOyük muvatf:ıltJyetle devam eden 3 Oncü ;reni proarammda: Profesör bulanması ancak bir turiEa meH 

Bet hilal orta derecede it- nıza bakınız, havayı içinize çe. yanımdan geçti ve ağır ağır u. z A T ı s u N G u R den ibamtlr. lfeselt tskendtııırt._. 
leyen basit adamlar, ola. kiniz, peynirli pideden de yi. zaklaşıp gtttL Gizli bir fspaz. Kahlrenin Afrikada bulanmau m 

bilirler ki aldıklan temden ve yiniz, beş duygunuzun hepsi mozun beni içimden sarstıJını ra aJrla selen bir coirafn vasi 
bunların heyecanından mem- de harekete geçmiştir. HattA duydum. Fakat bu, bayağı bir C AN L t B 1 B l N 8 AN l N U Ç U Ş U 942 de 1453 ün buna temas eden 
nundurlar. Fakat cinsdaılarm- tek batınıza da olmadığınlzt da arzunun uyandırdığı tesir de- Meraklı numarayı tnuilaka ıörilnllz. Temsiller tam saat 9 da başlar, semt bol!ünQ dütünmek UEdimekapq 
dan ltıyu kabul etmez del'IOe- düşünelim. .. Fakat acaba bü. ğildi. Güzelılik kar§ISında beş 0 uran an Avrapah, ıküdarhlan 
de derin duygulu san'atklrlar, tün bunlardan yeter derecede hissi insana az bulmamdan ile. Asyalı addemi7e benzer. 
yahut san'at eseri yaratmamak- kam aldınız mı? Beı hissinizi ri gelen beşeri bir kederin ar
la beraber fazla hisli, duypn ve beş hiaain dimajda yaptıjı aıntl81ydı. 

Yuaıı: 'RANÇlS DE CROlSSET Cevlnm: VLVHAY 

HİND DİYARINDA 
Ka,.q Ka~ .. 
Nrlka No. 58 

Beher clftf ne 240 lmnll tlluDfn edil.ı 8000 çift eldiven pazarlıkla 
atm alınacaktır. İhalesi 2418/942 Cuma ptı saat 15,30 da Tophanede 
fat. Lv. Aınırlilf •tDı alma kondOOnanda ,.apılacaktır. llt tem!nata 20f0 
liradır. İki bin çııtten qatı olmamak ilzer ayrı ayrı taliplere de ihale e-
4lltwr• (121 - IUI) 

.-.-

Muıta Bu Yıl Mahs 

Çok Bereketi 
lll111t (TAN) - Vlllyet c1ahlllinıl 

seçe IODbaharda eoJt pnfş 6lef1de 
kim yapılmlltr. G~ kıştıı çok 
deW olmumdan ve rnan bıl'luıl 
altı metre 19 aantlm eibl m 
mildu'a ~esi.nelen, IUlar 

- O kadar Mı? ~ ianki kuılılar o.erme kurulmQta 8e ,eroadl " birdenbire gürültülO 
AJımnlar ~'ft"llpa aahillelrin. bir - Ha.Yır, o ka~ll!' delll. Ben llıe '4mz}yor. Eaer 1&1'117 o kadar pembe bir kanat :ratmuna &llürı üstilııll döv• 

asar çrbrml hareketin• mlnl olmak limmılu noktalaı1ıu anlatıyorum. ita- .._ llll ..... 'ri ~ _.,. ......... 

Seher k!losun:ı 00 kunıı tahmin edilen 5000 kilo sılır eti alına~
tır. Pazarliklıl eksilbntll 10/8/M2 Puarttll ıantı ıeat 14 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alını JromfQODLIDd• yapdacakt\I'. Katı teminatı &Ti 
liradır. TallplerlD belli ftkiU. komiqona ıelmtkrt. (Ut - 8669) 

mlş tarlalard2 blrilrlp kalm11 ve 
7(1adm o mevsime ait ekimJerln 
tamu ç{JrO,.Up gftmlştı, Nisan 
on alimCJ lilnilııd• yerden 

için ldlmm&lı bir sa}'I'etle calıtmakta. purthala'da :Btkantt mihraceslnfa 18- Yeni kafa'IJ olaıı mihrace ile m.Q- Sabilde aarqln rezıainde turnalar. 
dırlar. Almall itPI malram!an Jl'ran- rığııun n~er:n.ıe zümrütten bir alaç hendisleri, durmadan dinlenmeden birer kibrit cöpll üzerinde kurunu -
.. ela n Holladacla müttefiklerin Av. gibi bir tü7 vardı, Dikkat etmtdiaiz yamaçlan ıo~ loadela;ya bir- ıars, GkJ8dDde ci6rt yahut alh
rupaclan 

79
pm1an muhtemel aıkerl mi? denbire bu g.'ftQ nıeyaana çıkannı, - hk sflrQlerle, renkl{ lrl kuı>lar uçu -

hareketlerine 7&rdnn eclenleri idamla _ ı:vet, gördilın, Hakikaten eıı-ı- lar. "Arteziyen., ku:nalarllldaD .ular PIJorlar. Oolara dUrbUnle bakıyo
teb41t eden kararlar llln etmlt!erdir. celi bir mücevhercll fışkırinJI, yanık kumlar Mısırdaki il- nım. Renkleri süglOne benzlyen bu 
Vidl7 JrilkOmetinln Parla IDilmesaili _ Qlenccll aetiİcu; 4 11 Jtrullltt, bf "gübre toprak" ,ekline lirmİ.I. o- b&7Vanlar J.nıilizce "Sand Grouse., 
Birinin bir beJaDatmda: Demokrat. tarnıl bir mücnherdi: Bikaner tatı- vatara fe:Fiz ve bereket vermiş, en elenilen "-;61 sOilünleri" dir. Pi~r 
komllnlıt cephesine pcMet!e htlcam nm bir sembolüdilr. N.içln bWror ınu- fh~ ancak yirmi 7&ttDda olan ye- kollarml andıran bıı ufak ma~alar 
etmiş, Roosevelt, Stalin ve Cbarchlll'I sunuz? • ı>i1 bahçeler ııttlkçe sahalarını ıenlt- cenuba doJru rlc:r~ eden hayvanla -
Fransamn üç b~ylik an~ oıarat _ Ha;vır, ·- letm.lye başlamıeJar, rm Noel oluuea Bikaner semas!rıı ıe-
cöıtennit ve milttefildenıı :Vruauda Anlataym!• Bir gQn bir Allhe, Ba•OBMtıld 111 tllc1aftdln Oatbt cea ~ habtr veri.Yor. 
7apacaklan aüerl blanatlen ltt1rü pa;{taht ~tındaki çftlô b illk elUd1lfm mnnn bah~lerfn cutbeııt Sek1s ıh stlren bu hlcl"M mftddeti 
edeceklerin vatan haini oı.claklanm bah-m .. m F k t - ~ _ beni çekiyor: Orada mercan bir 7ol Gajner içiıı Hlnd.lstanm en ıne&hur 
-• ı 1 tir ı ,,....... 7apmq ... , a a ıorece bir "balkl*., 1ol;ı var ki, tc:tnde J'&• aVCJlılı&r. 
..,,. em ı · .,.,_ bl'll nlz, Mllırace AlJbe den daha zı,.&de ban c!omudarı lt!~orlar Zaten 'bu· * :.c 
re!:r~~dll, KaOaıe 1:";:. b61- muvaffak olmvs; eler Htıı4lstanın rada bu canavarlara bfs4eıd tapet - 11( 

elerindeki vul7etin cicldiJıetl, 1'P1 bQt.b ~i onun kadar '"lnodem.. lef kadar eb~ ~. sa- ll.o1lteflıtt el!Dde iki ttıfe1de oclama 
ııltm4 ki memleketlenle baUaD 1- t.- olsqdılar, bıze burada yapacak bir ril&m Qn1an bfrtac!mD kafealere llrdl. Saati ,..ı b!r mo.teJelre tet
:.ı,b..:a ~ bir ..ı.nıskk " buıı ~ kalmadı, O zaman l{lpbellz ber- kondulunu bll!ıarum.. SQnk avınd& btdecemlf ıfb1 alllhlamrul. Sordum: 
lk ile beklemelul ı ve ba t41iebbiisfin ba~ b:ı: C:C~ bunlar kullmulacat, - Bu iti tflfe& birden ne olacak? 
.um muvaffak olmasa c1ahl- Alman Kim.in tn.r * '* .,. - JCGoflll1 sizin !çin, 
tazylklni hafifletmekle beraber lnsilte ;; tçln olarak? iltere l• ~ı. odabua bplem,ıanm lpbor, - lleD1* tçia Dil'! Ben a•lanacak 
renin müdafaasını sa:vıflatnn7&caiı d6 ç Pencereden e1tml blnttam llhltlam WOfnt. Ctlnldl ndan netret ederim. 
tünlilecek otursa, 8n1lftltide1d llaler- GAJNER kesiliyor, SU1UD 70zQ 7&ban ördek- - Burada . lAzım. Herkesten ayrı 
8e -belki bir Kmlardll 1aarnm ile lerl)'le dell'k detfk .. :Bu .ubah kesif buJunamaumts. Yann çok alAka u-
ı..raber- sarpte ,..ı bir haft YCJa Onu tnftcelll tat!unda akJsleştiren bir kiltle hallnde UC\111ar! ~- 781ldracak bir llllmara gftrecekshliz. 
Jrara cephesi a1;1lmu& bllı:llair. ~ ıöle hAldm olan aQ.zel GaJner sarayı de haykıran bir bulut kilmesl halin- fDevlıtlfı var\ 

---
Beher kilosu"\a 90 kunlS tahmin edilen 15 to'l sığD' eti ahnacaktar. 

Pazarlıkla eksiltmesi 10/8/942 PaZarteet ıünU saat 14 de Tophanede LT. 
Amirliği li&UD aım:a kom111onundı 1apılacııktır, JtaU tımnfDatı 2025 llr8• 
dır. Tallpler:o bem vakitte komisyona selmelerl. (128 - 8581) 

kar, bu çOrOmU, manzara)'! 
k07JlluttLI. Bütün zürra ilkbahar 
mi.ne fazla C>nem vermlı ve bu 

• 1• sonbahar e..ldm!nden l'il1~-ı.ııııı1 
telifl7e koyulmu~. Akshıe 
havalar iıturaklık glhniye batlamq 
bOtOn fikbfthar ve yaz a71aft 1 
topu topu 16 mflimetre nimur 
mıştfr. Bu suretı~ köylü -ve bO _________ ..., ___ .._ ____ ...:., ______ zllrra bn,tl~ endişeye düşnQftn. 

Münakalat Vekaleti Devlet Umanlan 
lıletme Umum Müdürl~ .... 

!da.reye mıVTlacı almacattndan •salıdaki ..,.na Ula o1aalaıtD <!-• 
latada idare merkeılDde Enspekt6rlllle mQraca&U... 

1 - Muvazzaf ukerlitinl ve 942 •ı•-"P ~ o1maJr. 
1 - Zaoıtaca mUll.._ laOmQ M& ...._ ft JbDa cGadanm! bl· 

mn bulunmak. C8352l 

·~·~· ...... :--· ,, .......... .,.... .. ·~-·- .. ·:- ... · ... 
Devlet Dem:i1olları ve Limanları lslelnıe idaresi llanlari 

. • <) - ' • . . • 

.gevıet ~~ Sıvaa .cer atelPll Jc;lıı. te:svi7eocı ve tomaa alma• 
1 ta 1 5 an t .... , ıııll .... ft ....... Doıkaacwea J,w. 

me müdilrlüklerine milracaatıan. (8Ml) 

nun neticesi eoıı samanlarda 
m•kezinde ekmek veaikQ'a -··-' 
ırııı ve bu suretle niltua bapla 
ııram ,IUnlUk kam• verllmfttlr. ~ 
nta bazı \dSylrde yeni nWısuJ 
m118 başlamllhJ'. Sulan sin 
salt1ı7arak tedricen nebatata 
ba-.sım hah blıhman 2400 kllomell 
re murabbalık Mu~ ovumc!ald 
rak bu Mnekt mıthlul1J her -.ı 
fazla bereket:endlrmlıtır. Bu 
kBJ'l1lntln ,.oınn~ çok gtlldttnn 

UŞIT &IZA TD:ATBOSU 
HALIDr PltKIN ........ 

Barbl19de. BetTtl bahcalnd• 21M 
JAllLZAD•LaRJ 

KGIDldl - • - psdıl 



utbolcünün idman · 

Ve Rejimi 
01ttff" (Baştarafı 3 üncüde) 

ciddiyeti yanında, fatbolcünün bede · 
nıne ve formuna karşı olan kayıtsızh
gı ~r zaman dikkati çekmiııtir. 

Hakikatte bizim fııtb.:>lcümüz nor · 
mal bir hayattan hiç de dışarı çıkma. 
yan bir gençe benzer. Gerçi normal 
dediiimiz hayat şekli bir sporcu iı:,in 
o!dııkça serbest bir rejim demektir. 
Ancak bir sürat koşucuısu ile bir mu. 
lı:avemet koşucusu arasında gıda rt-ji. 
mi itibariyle büyük farklar görüldü. 
~ü gibi futbolde de, daha ziyade ani 
bJtreket yapan çabuk açıklar ile mu· 
kavim olmıya mecbur haf ve içlerin ay 
rı gıda rejimleri takip etmelerine lıa
dar ince ve hassas bir yaşayış tarzını 
lfıimdilik istemeye kalkacak değiliz. Bu 
nu, İ:iİn iptidai tarafmı halletmiş baş· 
ka diyarların oyunculan. düşün:ün. 1 

Mtisabakadan evvel, bırkaç gun su 
yerine soda içen yemekleri ada~rna , 
göre antrenörleri tarafından seçılen ı 
SX>n misafirlerimiz Ad.mira takımının 
~jiminden bizim futboıcülcrimiz Jers 
a~dılar mı pek bilmiyor, hatta zannet· 
mi)ııor'um. F.ıkat iyice bilmek lazım • 
t1:ır ki, bütün oyun ayni seri tempo 
:ı.fo oynıyan bu takımın sırn topu iyi 
kullanmasında değil, idman ve rejimiı, 
dedir. • 

ldmanı en iyi yapan 21porculartn Al • 
man sporcuları oldu~. biv.at İngiliz· 
'~r tarafından dahi teslim edi!irdi. Fut 
boldaki teknik bilgi ve maharetleri 
Orta Avrupa ve İngiliz oyuncularınki 
ne nisbetle hayli az olmakla beraber 
vücudü iyi h~zırlamak ve idman disip 
rtnine harfi harfine riayet etmek!e Al 
man sporcuları s;ok şey kazanmışlar. 
dır. 

Bu itibarla Admiranrn aslen Karls
nıbe'li olan antrenöründen biz c;ok 
ıstifade etmeliydik. Hiç olmazsa gôr· 
meliydik ki, futbol idmam sadece top 
la oynamak deii?dir. Kale önünde sr
ra lamp şüt atmakla iktifa etmek biç 
değildir. Böyle gfrzel sert ve kafa işi 
olan bir sporun idmanı nasıl olur da 
bizim yaptı!Ptmz kadar basitleşir? . '* * - ~ ·- ' 

../ 

Bir idmanda umumi ve liususi ola· 

Saç bakımı gauımfla en 
birinci 12artıdu. 

PETROL NiZAM 
Her eczanede satılll'. 

,_ DiKKAT ~ ~.l İp S , 
2 Beygir kuvvetinde bir ŞOVALIYE . ,, 

Trifaze Kompresörü - i .... 
Pistole ile Satılıktır. PLAK GNE 

ADRES: Beyoğlu, Ağa Camii 
l\1ahyeci sokak No. 9 

JllHSmlllllll!llMMml!l!IAm• ........... 

, ... l{lMY AGER --

HÜSAMEDDiN 
İdrar, kan vesafr tahliller. Emi
nönü, Emlak ve Eytam Bankası 
karŞlSlnda İzzet Bey Ham 2 cl 
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"1111 kat No. 8 ~ ................................. ! .................... ,; 

... •• ~ ' .,. •• v;. • 4 • • 

_, 
Gazetesi TAN 

.. ııan ,fivcıtları HASAN J<UVVET .SURUBU. 
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• . : K.r. Terkibinde 1 Y O D. 
Başlık maktu olarak 1so f( A_ N S 1 Z L 1 G A , 
linci sayfa santimi 600 -._ 
, • ., ~ . ,. ıoo .S 1 N 1 R 

TANEN ve 

VEREME 
Hastalıklar1na 

Fosfat Glisero 

istidadı Olanlara 

Kullanılır. 
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150~ Eezaneıeicte Bulunur. Kü~ülC Şi§e 80 • Büyüli Şi,e 
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Karşı .. 
150 

~ +&• 
Kurat'tur. 
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Büyükdere BEYAZ PARK 
lavan SUZAN 

,.e ıarkadaşlan KONSEBl 
Saat 18 den itibaren 

r . MENKUL 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Bdı;katipHğind~n: 

rak iki cephe olduğunu artık bi 
~im futbolcii!eriınizde bilmeli, bilior
larsa unutmamalıdırlar. Adalenin ve 
insar. vücudünün sağlam ve dimağın 
her emrine itaat edecek şekilde haıır· 
lınmış bulunması, herhalde tekniğe J:.ir 
mani değildir. İtiraf etmek lazımdır 
ki, her sporun idmanında baş şart o
ıan rsmma bizim futbo!ümüze henüz 
r,irmemiştir. Bu tabirden ne anla§rldı· 
ğını belki bütün futbolcülerimiz anlı· 
acak şekilde hazırlıklı değildir. 

Caz, Komedi, Varyete, Mukallitler ....., 
Neş'e ve eğlence günü: Hafta tafümiri 

' p hoşça geçirelim. 
..._; 

Coya Ventura i1e ölü Samoil ku.ı Merkada Polikıtr varisJeri ~n 
ve Nesimm ~~yi:ın ve müştereken mutasarrrtx bulundLlldaJ"J Galatada Be
reket zade mahal~esinde Kule sokağında kain yeni 51, 53, 55, 5'7 No. 
larla mur:ıkkaın :lltınaa Uç dilkkilm müştemil ve bir ça~t a}tmda 1'.k.i k:lr
gir hane 'üyuun•ın iznlf'si znnnmda açık arttırmaya kt>nu1muııtu.r. He
yeti mecmuasının muhammen krymeti : 8000 A.ltı bin liradır. Umurnt me
.ısahai sathiyesi ~ ını>tre murabbaıdır. Dükkanlar tonoz ke~\id'lr. Hane
ler üçer k;ıtlt olup t:her nıetlıal. dörder oda. !:>irer 9Qfa.. il<.~ belO., i.kb 

MEMUR ALINACAK 
Fııtbolde vücut kabiliyetinden hah· 

ı:edi!ir edilmez, bizim yaptığrmız bu 
basma kalıp, Ampfrik idman tarzından 
şikayet edilmiye başlanmaktaılır. Fa
l at bu şikayet bir dert olarak ortaya 

Türkiıe iş Bankası A.Ş. lstanbul Şubesinden 

tıldığı vakit bunun devası çok d~fa 
&tleUzmde bulunmak istenmişür. Hal· 
buki atletizm futbol ile her tarafı U· 

yan bir spor dt·;;ıdir. Ana spcı- ol· 
mak?a futbol ile d~ belki alakası vor
dır. Fakat bu hiçbir zaman futbol id
manı atlet idmanıdrr. demek değildir. 

Futbol idmanı atletik bir karakter 
taşır diye, sağ açığımıza yüz metre 
koştunmık, kaleciye yüksek atlat1tlak 
gıb tedbirler bas göstennemelidir. 

Vaktiyle cenubi Amerikalılann ta
!lUk kovaladık!arı mcşhıırdur. Gördük 
~i. Admira antrenörü de oyunculanna 
!:>iribirlcrini kovalattırdı ve türlü ha· 
~ketler yaptırdı. Bunlarm hepsi fut

!:ıolün oynanış temposuna uygunda. 
Bu hafta bütün klüplerimiz futbpl 

idmanlarına başhyor!ar. Bu yine kale 
önünde sıra ile şüt atmak şeklinin 
bir tekrarı olacaksa yazıktır. Geçen • 
lerde tam dört saat idman yaptığını 
öyliyen bir birinci takrm oyuncusuna 

1c1mamak kabil midir? Bu gen~ böyle 
:e iyi ça]ıştıitnı zannederken, futbol 
den bezmek yoluna rıirdifinin ve bu 
'dort saat iı;İnde mecburen düştüğü ka 
yrtsrzhk ve !aübalilik hallerini m;ıçta 
::la ihtiyan haricinde olarak tekrar ede 
ccğlnin far.~!nda bile ol~mıyordu. 

ffe * 
, ultarrda, futbol işltr1mizdeki yeni 

kararlardan bahsettik. Bunl:ırın 
verimli olması yanında futbolcümüz 
de tam bir sporcu gibi çalışır ve reji 
mine dikkat ederse bizdı!ki fotbolcüye 
ıfünyada zor tesadüf edi!ir. Bu büyük 
:ılakanrn yanında, idmanın eksikle-
imizi tamamlamak için yapıldığını ve 

form denilen bir halin bulunduğunu 
ve form'a ııi.rmenin onu muhafaza et. 
.:nekten çok daha kolay olduğunu bil 
mcmlz de muhakkak lizımdır. 

1 KOÇOK HABERLER 1 
+ KOSOLOSJ.ARtN Z1VARP!TI - Yeni 

Macar, Sovyct ve Rumen kon•oloslan dun ı 
1;1bah Va'lyi ziya ret ctmi1lcrd ır. 1 * BELEOlYE MUFl,TTIŞLERI - Bele· ı 
ı3ıyc kııdroıuna alınacak yeni müfeuiş lcrin 
ımtıhanı yarın SAat H de Belediye bina· 

nda yapılacaktır, 

JtA YIP - 1936 • 1937 ders yılmd:ı Yal· 
•aç ortaokulundan aldığım diplomamı ve. ~r: 
ta a-kerl chli:vetnımcmi kaybcttım. Yetıı•ını 
• n ı:•mdan e kisinin hükm11 yoktur, 
O er oilu H. lbrahbn Ciünı:ör, 1336 Yalvaç. 

Bankamızda çalı~..ırılmak üzere 24 ağust.os 1942 pazartesi 
günü yapılacak müsab...,!~ imtihanı ile on memur alınacaktır. 

Talipler;,;ı şeraiti öğtıenmek ve kaydolunmak üzere en geç 
20 ağustos 1942 akşamına kadar Yenicamide İş Bankası Memurin 
Şefliğine müracaat etmeleri nan olunur. 

Her Pazar Günü· 
Saat 15 den 19 a kadar: 

SARA YBURNU Park ,Gazinosunda 

NEVZAT AKAY 
Bestekar Tanburi SALAHADDİN PINAR ve arkadaşlan 'e 

giizide okuyucu Bayanlarla ~ 

Jçkisiz Aile Mati~esi 
p Konsum.asyon '5 kuruş 

Tıp Fakültesi Dekanbğından 
---. 

:Anatomi Enstitüsünün 35 lira asil maaaşlı Profl"SÖrlü~e ve yine 
mezkur Enstitünün 35 lira asli maaşlı iki asistanlığr münhaldir, Arzu e
den doktm·larm yabancı dil imtihanı yapılmak az.ere A~"osun ~onuna 
kadar De!,;;ınlııi r. !!' ı !rr.caatları. (8!1,38)--. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETi 

T ES İS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile müna.kit mukavelena. 
rnesi 2292 numaralı 10/ 6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edil. 

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

Sermayesi: 10.000.000 

1.250.000 İhtiyat Akçesi: 
~~~!!!!!!!!!!!!!!!!! 

İngiliz Lirası 

İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 

P ARİS, MARS İL YA ve NİS'de 
. LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANİSTAN, iRAN. 1RAK, F!LlST!N 
ve MAVERAYI ERDÜN'de-• ~ .' ... 

J Merkez ve Şubeleri: · 

YUG08LAVYA. ROMANYA, YUNANtsTAN. SUR!YE 
LÜBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 

muhabirleri vardır1 

fler nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat 'hesaplan küşadı. 
Tic.ari krediler ve vesaikli krediler küşadı. • 
Türkiye ve Ecnehi .memleketJe.r üzerin.de keside senedat 
iskontosu. 
Borsa emirleri. ' 
Esham tahvilat altın ve emtaa üzerine41ıı..vans. 
Senedat tahsilatı ve saire. .. · 

En yüksek emniyet şartlarını ha.iz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasallın eİı müs"it şartlariyle (Kumbaralı veya 
l(umbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

şer mutbak, birer te"ftl'n arası ve b irer açrk tara~yı. elektrik ve terkol 
suyu tesisatını ha11idir. Sair taksimat ve tafsilatı vu'ıyed zabıt varnka· 
sında ve keşif raporımdıı yazrltdır. 

Birinci ~çrk ar:tı:-ması: 1/ 9/ 942 tarihine tesadüf ~~n ~ah günü sa;ıt 
14 den 16 ya kad:ır Beyoğlu Sulh mahkemeleri kalem c•daı;ıncb ba~ kltip 
nezdinde yapıJacaktrr. Arttırma bedeli muhammen kıymetm ,Uı:de yet-

miş be§ini bulmanti;ı takdirde en ron arttıranm tae.hhüdü baki kalmak 
üz.ere müzayede on gün uzatılarak lkinct açtk &rttmne..-u 11/ 9/ 9U tari
hine miisadi.f CumR günü saat 14 den 16 ya kadar icra edilerek. en çok 
arttırma katt olaral· ihcle edilecektir. İhale gününe k:oıdar birikmiş ve 
birikecek belediye b;na Tergisi hissedarlara aittir. Evkııf.ia alakası yok .. 
1ur. De11aliye \'usumu. ihale pulu, tapu ve kadastTo herı;lan müşteriye 
<1ittir. Müzııyrdoey" iştirak etmek istiyenlerin muhammen kıymetin Y'Ü•· 
'1e yedi b•ıçugu r.isbelinde pey akçesini veya mim t.İl' bank:antn bu ·nis
bette teminat rnektul.ıunu vermeleri sarttır. Artt\trna bedeli gayri men
kul kendisine ih;tlt" olunan tarafından ihaJP ~U.nündert i"tibaren derhal 

. veya· verilecek mühlet içinde mahkeme kasasına öderımeı.i mecburidir. 
Ödenmediği takd:rcte ihale feshedilerek keod!sinden evvel en yüksek 
teklifte !>ulunan kimse an:etmiş olduğu bedelle alrnıva raın olursa ona 
ihale edilecek ve c.ı da raz.ı olmaz veya bulunamazı;a beme.n 7 gün müd
detle açık a• ttır.r.&y:ı çıkartlacaktır. Yaptlacak ilfın aakadarlara tebliğ 
edilmiye.::ektir. Müzayede sonunda en çok arttlra.n:ı kati clarak ihale edi
lecek ve h:ır iki halde birinci ihale edilen kims~ iki 1h2le araa.ındaki 

farktan ve zararclını mcı;ul tutulacaktır. İhale be-leli farl>:ı ve geçen gün
lerin yüzde hes fnizi ayrıca hükme hacet kalınııkstdrı tı:ıhsil olunacaktrr. 
İpotek sahibi alacaklılarla r.:.air alakııdıırlarm gayri menkul üzerindeki 
haklarmı ve fa iz v" rna!'rafa vesaireye dair ohn iddh!ımnr evrakı milil-
biteleriyle ilan r,linünden itibaren on beş gün içmde sattş memuru bulu
nan mahk.:ıne baş kıHibine bildirrneleri Iazımdtr. Alr~i tı;kdirde ha;aarı 

tapu sicilleL";yJ~ sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşrrıasınıiarı hariç bt
rakılacaklaı:dır. Müzayedeye iştirak edenlerin bütün ııatış sartlartm kabul 
etmiş ve evvelden ögrenmiş ve bilerek gayri nH~P'.ı:ult> tnUp bulunmuş ol
dukları addedilt>rd~ sonradan itirazları mesmu oıa...,,ıyac::ıtıntlan taliplerin 
satxş günündeu evvl"I gayri menkulü gezip görmeleri ve fada malümat al
mak istiyenlcrin 912/4!; No. ile mahkeme baş 1-atq;;iğine müracaat et
meleri ilAn olunuı·. 

~---·-----------------..-, i 
ÜSKÜDAR 1 

A ~y~;~.!~e~h~ Tal~.·~dı k!:l!! S ~ 
Mektep 22 eylu~ salı günü açıl~ca.ktır , 

lstanbul 
Teftiş 

intihabı Mebusar 
He yetir.den 

Doktor R ,,·flk Sı:ıydamclan açılan htanbul M<!busl•ı~u kin C. R. P. Ge· 
nel Başkanlık Divanı tı;.rarmdan Hariciye Vekale~i Un~umt K~tibi Numan 
MenemencioğlL1"nun Parti namzedi olarak gösterildiği ilan olunur. (8551) 

Ofisi Umum · Müdürlüğünden 
Of.iSim\zln Yed!kulet YenikapT, (Küçük Davutpaşa), Kıımkap1 ve Ka

sımpaşa depolanıuı vagonlarla ve motörlerle gele~ek odwılarm vaıonlar
da:n ve motôrlerdeo tcıhliyesi, kaınyo~ara tahmil ve deı:>olara nakli ve is
tifi .şartnamesi mucibince eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Otlıı mu
hasebesinde göriilebiliı;. Bu iş.in 12/8/942 tarihinde sat 10 ela Ofis.hı Yeni· 
cami Mısırcar§lSı bltlşjğlnde Makulyan harunda.ki idarehanesinde ihalesi 

, yaptlacağtııdan talip olı:nların idarede bulurimalirı icap eder. (8544) . .. 
lstanbul Maarif Müdürlüğü .. den 

, - ~ > J 

Yapı Us1a ve Bölg<' sanat okullarına paras"- . :vatılt talebe alınacnktır. 

tSteklilerin sera iti . oğı~enmek üzere İstanbul B!>lge . S~na.~ okulu. mOdür· 
·~e mürllfaat!an: . (M24) 

9 • 8 - 942 

TÜRKiYE CÜ.MHUlllYET 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 . , 
S"rmayesi: 100,000,000 Türk 'Lirası 

· Şube ve Ajans Adedi: 265~ 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Zlra•t h"k"ı"d• kombuafi ve lhtira!Iİ1ı tasarruf fiesaptln'iftaa 6i't n 
hlRCsl bulunanlara eenede 4 defa çekilecek kul''• ile apğıdald 

rıllre lk,.amlye daCftılıcıktfl'. .,........ ~ ~ ... 
1 4 ~det 1,000 Liralık 4,000 t.1 

4 • 600 " ' 2,000 
4 .. 2!10 .. 1,000 

40 • · too .. <t,ooo 
100 il 60 111 15,000 

. 120 • 40 "! 4,800 
1110 111 ... 20 ,. \ . ... - .1 8,200 

DlKKATı ..... p,at'İnCftld ptrılar bft Hnı lçfnife !SO Liradan • .. ti CI 
m fyenfere ikramiye ~ktı6r takdirde % 20 fazfasfyle verllecekth•. Ka 
lar.,eenede 4 defa, 11 EylQI, 11 Blrlnetıc:tnun, 11 Mart Ye 11 Hul 

tarlhlerlnde çekflecekttr. il' 

Eksiltme ilar 
Eskisehir Su işleri 9 uncu 

Müdürlüğünden 

Sutie' 

------
1 '_"":: Eskisehir Su İşleri 9 uncu Şube 1\füdürltiı11 1\UntaJ(ası dahi 

de bulunan Kütahyada Sart ve Kapan Derelerin ıslahI muluımmen 
li1 bed~ (32230) Hra (99) kurustur. 

2 - Eksfltme 28.8.942 tarihine rastlıyan Cuma gür.·ü saat U de 
.kivehir Su İşleri Dairesinde kapab zart usuliyle yapıJa<'aktır. 

3 - İstekliler eksiltme ı;ıartnamesi ile buna müteferr.i diie!' 
l!skişebir Su İ'.ılerl 9 ur:cu Şube Müdürlilğü ;Je Küta.:ıy:ı Nafia Müd 
ltlğ'QnOe gOrebiUrler. 

4 - Ek~iltmeyc gırebilmek için isteklilel-in (2417) lira (32) Jro 
lu1c muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yaptlac:ığı gf.lnden 
az ilt gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe 
Eskisehir vi:AyetinE- mUracaat ederek bu işe mahsıK cılma.k üzeTe v 
ka almalarl ve b~ı vesikalar1 ibraz etmeleri $41rttır. Bu mfu:ldet iç· 
n.sika talebinde bulur.mıyanlar eksiltmeye istlrak ed~mezler. 

S - İsteklllerin teklif n1ektuplannı 2 inci maddede yazılı saat 
bir saat evve!ıne k&dar Su İşleri 9 uncu ~ube Müdürliiğüne makbuz 
kabilinde "rnıelerl . lazımdır, Postada olan gecikmeler kabul eri ilme~ 

(8156) 

T. iŞ 
BANKASI 

K.TASARRUF 
HESAPLARI 
~ lklnett~ırln 

K1!$idesir)e aynl.an 
ikramJyeler : 

1000 liralık 
,. 500 • 

" 250 " 
" l 00 " 

50 .. 
25 • 
10 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Be$lktaş hOkOmet konoğı çatı tadHdtı tş)nden ;ıkan muhtelif eb'a 

ve muhtelif kalınlıklarda (1189) adet galvanize eski oluklu saçlar 171 

9~2 Pazartesi günü saat 15 de Millt Emlak Müdt;rlüğünde müte~ek 
komisyonda kapal! zar1 usuliyle satılacaktır. 

Mulum.men bedel (1203.19) teminatı ~91) liradır, İsteklilerin 2~ 
sayılı kan'.!pun hH~ümleri dairesinde hımrlanmq telı;li.f mektuplarmı 

hale günü saat 14 de kadar komL<ıyon reisliğin~ t~di.etmeleri mukta 
dir. 

Fazla izahat lçin rnezkilr Müdür Hiğe mürac;lat. (8228) 

Sahip ve ne~riyat müdürll: Halil t.dtfi Dördlbıc:ft, 
Gazetecilik ye neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaaa .. 


