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Amerika Cliınhurrcisinin şahsi mümessili Mr. Weııde11 Willkie, d ün Eht>d i ~ef At:ıtürk'lin nuwa kkat kabrini ziyareti snasıııda: 1 - Kabre 
sonra, 2 - Amerika Bü)·ük E l t:isi ile birlikte muvakkat kabir den ayrılırken 

LL!E 

S. SARACOGLU 
M. Willl<ie ile 9;, 

Saat Görüstü 
Amerika Büyük Elçisinin de Hazı r Bulunduğu 
Mülakat Cok Samimi Oldu - Misafirimiz Bu 

~ 

Sabah Tayyare İle Tahrana Hareket Edecek 
. Ankara. 9 {TAN) - Baş\·ekil l ye ve Ticaret Vekilleri de bu'.un• 
Şükrü Saraçoğlu, Şark vilayetle• muşlardır, 

~elcnk koyduktan rindeki seyahatlerinden bugün Misafirimiz, bugün öğleden 

(~İ..-ondrad~~. :..) 

İngilterenin ·cephe 
Şehirlerinde 

MISIR 
saat 21.30 da Ankanıya donmuş sonra, refakatinde Arrre.rika sefi. 

--ı ve istasyonda Büyük Millet l\lec ri ve iTu tedrisat umum müdürü 
- Jisi reisi, Vekiller, Genelkurmay olduğu halde Hasan oğlan Kiiy 

HAR EK AT 1 
asbaşkanı Asım Gündiız ve Ve. Enstitüsünü ziyaret etmiştir. l\lr. 

~ kalctler erkanı tarafından karşı• Willkie. talebenin söylediği is tik· 
lanmıştır. (f;?tf" Devamı Sa. 2. Sü. 5 

Başvekilimiz, garın kabul oda. r- -·······-ıııııı.. 

\ 

Gördüğümüz Manzara 
İngilizlerin Bu Cephede 
Mi~him Taarruz Kuvveti 

T opladı~ı Anlaşıhyor 

sında kendisini karşılamağa ge• 1 

]enlerle görüşmüş ve seyahati K k s + 1 
hakkında demiştir ki: o a 1 s 1 ! 

"Seyahatimden çok memnu- .. • • 
num. Gördüğüm Türk çocukla. ı· ç •• n Yen.. !ı::·. 
rından diğer Türk çocuklarına 
selim getirdim. Birçok tetkik• 
lerde bulundum. Bilhassa iaşe K ı İ 

Bombardımanlardan hemen tamamen harap olmuş bu~unan mahallelel'de 
bayat_ ~~kisi gib! bütün canlılığını muhafaza ediyor· Kimsenin hayat 
r.e~esını kaybettı ıii gör~lmüyor. Hava hücumlarının en ajırl;ırına ui
ramı~ olan şehirlerde bıle gece hayat~ durmamıştır. Garibi şu kı, bu
rada ancak birkaç gündcnberi bulunduğumuz halde btz blle bu emniyet 
havasının tesi ri altındayız. Tepemizde dü~man tayyarelerinin uçtugunu 
haber veren alarm i~aretlcri biZL bile heyecana düşürmüyor. 

meseleleri üzerinde incelemeler arar ar !I 
yapmak flrsatını bulduğum için ,. 

S ·M h O d T bb .... çok memnunum." 
0 

o n . u arcbede 8 inci r unun eşe usu M. lVillkie ile mülakat Soba Başma En r 1 

Süratle Ele Alması İtimadı Arttırmıştır Ankara. 9 (TAN> - Başvekil ~· ı 
. . . Şükrü Saraçoğlu, bu akşam saat Fazla Ton i 

· . ı:-oı~dra, 9 (Telsızle Başmuha~-ı rıze kuvve~l~rl~ ~. ~e . ~echızatla 22,30 da refakatinde Amerika 
rırımızdenı Kahireye geldığı. kuvvetJendmldıgını ılave ettı. Büyük Elçisi bulunduğu halde Kömür Verilecek 
miz zaman kulağırn·zı:ı ilk fhla. ler. . . .. .. Mr Willkie'yi kabul etmis ve 
dıklurı ~"v l\Jr. Churchill ' in ;\lı• V:erıle~ . malumata gore. ço1. \ke~disiyle bir saat görüsmÜşti.i.r. 
sırda bulunduğu ve ('<'phcye gı,. dekı Jngılız or~usu .. n:ıalzeme ~a- Mülakat cok samimi olmu~tur. 

XAZAN: M. ZEKER! YA SE RTEL 

Londra, 8 (Telsizle Başmuhar- s_ehrinde sulh zamanını ar"'lan t 
n J apon mparatoru Hiro Hito 

ririmızdcn) - İnsanlar fe... h içb ir deği§iklik görmedik . Dük . 
Jaketlere ne çabuk alı~ıyorlar. kıinlar açık, mağazal;,ır alış veri~ 
Aylarca gece, gündüz en a~"1.r ha• eden kadın, gençler ve çocuklarla 
va bombardımanlarına uğramış dolu. Penbe yüzlü genç gızlar 
olan ve her giın cephede bir ö. san saçlarını rüzgarda u~urarak 
li.ını tehlikesiyle karşı karşıya ya• asfalt yollarda bısiklctlerini koş. 
~ayan bir şehir halkınm huzur ve luruyorlar. Hiçbir t<ırafta yıkık 
5uklın ıçinde hayatına devam e. bir ev, harap olmuş bir mahalle 
debile~eğin_i, ~ata~~a rahat . t_ı• görmedik; sanki bu şehirl~r harp 
y~y~~ıı.;ccgııu tahmın edebılır t ten uzak ve sulh içindeler. Ha• 
mısınız. ı yat olduğu gibi devam ediyor. 

dC'rek kumondatıl ıla göni~ıügu kımından oldugu gıbı adet baıtı. , . : , • • • 
haberi olmustu. ı<ahin:de dola• mından da mihver ordusundan H ıllkıe nın zıyaretlen 

Yeni Beyannameler! 
Ay Başında· ! Japc;>nlar s:ırı rivayetlere gi>rc l\1r. Clıurc. on misli fazla km;vettedir. Bıl. Ankara, 9 <TAN) - Amerika 

hill. Rommel taarru a gccınez- hassa cephede mutlak bir hava Birleşik devletleri reisinin şahsi 
den evvel Ingilizlerin bir t ,wrru. hakimiyetine sahiptir. mümessili Wendell Willkie, bu• 
za geçmelerine imkan olup olma. Bu sebeplE'dir ki, Kahircde. gün saat 1 l de yanında Amerika 
dtğını tetkik edıyordu. Bize I\'iı• bir taarruzun zamanı geldiğine Büyük Elçisi Steihadt ve refa• 
sırdaki Ingiliz ordusunun çoit inanılıyor, büyl"ık bir itimat ha. katinde zevat ile birlikte Ata• 
kuvvetli bulunduğunu ı.:e taarru. vası esiyordu. Herkes saki.n ve türk'ün muvakkat kabrini ziya• 
za hazır olduğunu soylcdiler. istikbalden emindi. Cepheye gi- ret eylemis ve muhteşem bir çe
Son sükfmet devresinde ordu- den yollar levazım yüklü kam• lenk koyarak Ebedi Şefin mane. 
ııun her nevi mekanik ve motö- ftiff' Devamı Sa. 2, Sü. 4 vi huzurunda üc dakika süren bir 

--
Çi_n'de İki 
Eyalett~n 
Ç,e·kiliyor 

--o--

Londrada bombardımanlardan Kadınlar alış verişlerini yapıyor, 
geniş bir harabeye dönmüş olan erkekle_r işlerine devam. ed.iy~ı· 
Eastand' City semtlerini ve Can• lar. Sınemalar her vakıtkı gıbı • 
terbury şehrinin taş üstünde taş açık. 
kalmamış harebelerini dolaşır. l:ifj"' Devamı Sa. 2, Sii. 6 Tokyo 1ya Göre, Bu 
ken bunu düşündüm. Easten<i r·-----------... · Londranın işçi ve fakir halkının • • • " Strateiik Sebeplerden 
oturduğu semttir. Denilebilir ki IZMIR' iN· 1

1 
ı·ler"ı Gelmekted.ır bu semtte oturabilecek ev kal. 

-o-ınamış gibidir. Bununla bera -
ber bu korkunc harabe ortasın• KU RTU LU ş · Askeri Sözcüye Göre, 
da tek tük kalri'ıış evlerin önle. 
rinde hala yi.ızlerinden sıhhat fış• Japonya, icap Ederse 
kıran işçi çocuklarının oynadıgı, BAYRAMI I 100 Sene Ha·rp Edecek 
pencerelerde ihtiyar kadınların 
örgü örerek onları seyrettiği gö. I Tokyo, 9 (A.A.) - Çindeki Ja· 
rülüyor. Canterbury kasabasın• - • --o- - pon ordusu basın şefi Albay İ. 
da altı bin küsur evin yedi yüzü 1 vasaki, dün aksam radyoda son 

~ -j hfecem r ·· , .... . Kiangsi ve Çeklang askeri haie. ta~en yanmış ve yıkılmış, ıvıu '$ oren ~ 
4000 tanesi hasara uğramış. Bu ketlerinin pilan('osunu bildirerek 
rakamları okuyunca burada ha· Ve Binlerce Halkın bilhassa demiştfr ki: 

ALMAN TEBLiGi 

Stalingrat 
Önünde 

Sarp Minktes 
Tepeleri de 
İşgal Olundu 

d d • d ı· nı· z · • "Bu hareketlerdeki baslıca 
yatın ur ugunu zanne ers ' _·ı~+·ırak"ıle Kutla' ndt İ Ş'dd +ı· M k t hayır, hayat yine sokaklarında ~ hede_fimiz Hangçov • NanŞang 1 e 1 U aveme e 
her \•ak.itki gibi akıyor, kimsenin · demıryolunu ele geçirmekti. Bun R .. Ş h · 

Izmir, 9 (TAN> - Izmir bu• d b k J agmen e rın havat neş'csinı kaybettiği: görül. an aş a apon kuvvetleri 10 
.ı gün kurtuluşunun 20 l)ci yıldö. b" e ·r l ı 36 b" ç· ı · 

milyor. Burada insanlar artık . ın sı .. a ınış ar, ın ın 1 ou··şmes·ı Bekl enı"yor münı.i büyük tezahürat , içinde · · ıd · · sler k b" 'k k 
f elaketle arkadaş olmuşlardır. o urmu~ ve pe uyu mi . 

- kutlamıştır. Halk sabahın c.ok er• d g·"ı ı'met 1 · · B 1' 9 fA A> Al 
llava tnarruzları, ôli.tm tehlikesi tar a c.. l c e geçırmışler. er ın, · - man or. 

.. ken saatlerinde sokaklara dökül• B d · ı d 1 · k · h bl" 
On ları korkutmağa kafi gelmL dir. u cmıryo u baslı brısına u arı umumı uraı·ga ının te ı. 

muş zafer alayının ge,.eceg- i_cad• h • l , ' • · N · k '. en d · "llor,· tıpkı cephelerdeki asker "' Şang ayın ıemen cenubundan gı : ovorosıs ın "nup ogusu-
"gibi. , de ve meydanlarını doldurm:ı.ğa Orta Çine girmek için çok ehi'n~· na hakim bir tepeye yapılan bir * başlamıştı. Yakın ka.saba ve köy• miyetli bir vasıtadır. Aynca şu. tcıarru7. esnasında binden fazla 

.'" ~ !erden gelen binlerce halk bay• ~ov vP Lingşui uçak mt•ydanları- esir alınmış, 27 lop, bir zırhir 

Geçen gi.in Ingil!ereni~ harp ram yapan Jzınirlilerin arasına run tahrip edilmiş olm:ıst da bii• tren ve birçok malzeme zapte. 
cephesi ve ılk mudataa katılmıştır. yük bir m~vaffakıyettir. Çünku .iilmip~tir 

hattı sayılan Dover şehrine gi. Kahram:ııı' ordunun Izmire gi• Amerikalıların Japonyaya karşı Karadeniz sahili açıklarında 
den ve yolda gene Manş sahilin- rişi sırasında ~ehit düşen aziz ö• tasarlcıdıkları hava akınlarına L savas ucakları. 500 ton hacmınde 
de ve ilk müdafaa habtında b~- lülerin mezarları başında yapdan leride bu meydı:ınlar birer üs o.. bir t~sıtı batırmışlardır. 
lunan Folkestane kasabasına ug. ihtüal çok hazin olmuştur. Izmi. lac&kt ır. Terek yakınında bo~a giden ta. 
radık. Fransız sahillerinden 25 • rin kurtul usu sırasında olduğu • ~ l:!.if" De\'aını Sa. 2, Sü. 7 arruzları esnıı ,.ında düşman 18 
30 mil mesafede bulunan ve her gibi şehire Ôç koldan askeri bir- tank kavbetm iştir. 
gun düşman tayyarelerı tarafın· liklerin giri !;:t caddelerin iki ta. Staliı{grad kalesi kesiminde 
<lan ziyaret edilen, ara sıra .da rafında vr.r al::ın hinlf>rce halkı . A. M ERi• KA ?ırhlı k ı lalar. şiddetle müdafaa 
Alman sahil bataryaları taıa~.ıu· heyecaniandırmış ve askerler de . olunan d i.i :mıan m<'vzilerini yar. 
dan dövülen bu şehirlerde gor.. <::iddetle alkışlanmıştır. · -o- 1 mı ~lar ve Stalırıgradın hemen_ ba.-
dugüıni.Jz s.o~u~ kanlılık. ' '.e me. tısında kain bulunan sarp l\lııık -
ıtanet heptmlZln hayrCtlnl cCJ. T{~difC t' a!!'ciCro ~ ,1:ıt 10.15 iP ;ıtılan v· h ' • p t t · J • j • 

top bir' ;ııı ı<;ııide b tiHıı• coşkun teza.- IC y nın rO es 0 t l'S tPpeJerini ıs~a etrnış enJır. 
betti. Folkestane'dc bize öğle ye• hürleri, l• ... yrnm s-~v: nc:ltrıni ı;ustur- ' Reddet"". 'ı 1 Diin gece Stalmgrnd neh r i ıle 
:meği v9d:tf'ef ve· ~ yeme~e ye.~· mu~. biitü · ı n ·~kn ,.,ı sıta::m durmu~ ve Notasını •şehrin doğusunda bulunan Sov• 
Jile"• i . ...,_.ı ;r. Bıze gu· halk' bir dıl{i}<ö ~· i.ırt>n ihtiram şükı'.ı- V . t 9 (AA) Bı"rle yet ucak a!anlart da bombardı• 

ı~taryaJarm a~mg on, , . . - - • · . . . 
le i . . : tuna ba~l:ıyll"C'H ı:oc·a ~ehıri derin bir şik Amerika hükumeti i~gal al- man edılmıştır. .. 
dd erm· _7d . .. b~~ınm eükut kapla mı~tıı·. • . b 1 F eh· le . K a JugaJ"In c·e-ıup bcı t ıınnda duıınıa-
1

0 ler~e juş nu ha. . tI_nda u ~nan ransız ş ır ırı· i nın bir co'~ nıe,•?il hticumları püs-
il Öiled?n !Pnra rnfcr alayr senllk- nın Amerıkan, uçakları . tara~ n• ku·· rtu"lmu~ı11·r. "'.":n·;ı~rn bu kesiminde 

be v ler, !akat m •. . ~~e e- !eri -vapılm .:. Fbt'd! Sef Atatürk"iın d b b ı testo e "' .-. 
hemm~et vermedikleruu soyle~ heyk.ell o-ıi.ı ,..de· l:.ü;;ük -tezahürler ya- an ~m a a~fl'!asın: :pro - yok edilen tr.rıkl aıın "<'df'dı . ıı Af(us· 

d'ıler·, hava taarruzlar. ın. da soka. . l .. den Vıchy hukurpetınm notasını toı:: tarihinc\enb<'ri bine ~ .. !iğ olmurıtur. 
l t prlnıı ~ltr . l7m ı" ıugun bayram gün- reddetmiş ve Almanlara fayda te• RJ.e\' •.,e~ ır. indP dhn bü_vıık mik-

ğa çıkıp se-Y~. ~ _il~lermı an a tı• S..rindcn b ırirıi va~a;ııa!,1<., butün halk 1 · , 
lar. ~ _.,, .. .. ,·atanın kcııuyucusı.. ~arılı Türk ordu- min eden . Fransadaki bütün as- yasta ınu!ıarcheler oltoamı~tır. 30 A· 

Filhakika ner giin oh~,~le ka_r ııuna olan ~ii!mı'nfnı ""'':-mh \ ' e CO$• keri fabrikaların her fırsatta bom ğustos ile {i EylM ara~ında Sovyetlc-
§1 k•n·şıya ya§ay.ın bu ı.>.ı ~<ıhıl kun tez ;ı~ı~:ııc . :1. &v.:.~ı:.u11.:1.>.lcliiı.·. • balanacağını bildirmiştir. . t:d!':.. Devamı Sa. 2, Sü. f 

SOVYET TEBLiGi 

Novorosisk 
Dayanıyor 

Almanlar Ağır 
Kayıplara 

.. U9ratllıyor 

Stalingraf m Cenup 
Batısında Hücumlar 

Geri Püskürtüldü 
Moskova, 9 <A.A.) - Sovyct 

öğle tebliği: Dün gece kıtaatımız 
StaJingradın batısı ile cenup ba. 
tısında ve No\·orosisk ve Mozdok 
çevrelerinde düşmanla çarpı~mış 
lardır. 

Dığer cephelerde önem 1i hiçbir 
değişiklik yoktur. 

JJJ ultarebeleri11 laf silcitı 
Londra, 9 (A.A.) - Dünkü 

çarpısmalar hakkmda • Sovyet 
yüksek kumandanlıgr şu tafsi
l5tr vermektedir: 

Stalingradın batısında bir ke. 
simde Ruslar sıkı Alman ba~kı. 
sı karşrsmda yeni müdafaa mev. 
zilerme cek tlmislerdir. sıalirı 
qradın ce~up • b.:tı5ında diişmaıı 
lı ticumları geri atılmıştır. No~o
ros isk varoslarında siddetli çar· 
prşmalar de.vam etmektedir. . 

Mozdok kesiminde bir nehrı 
gec;meğe muvaffak olan ~lına_ıı 
kuvvetlerini Ruslar püskurtmu~ 
ler ve düşmana ağır kayıplar ver• 
dirmişlerdir. · ' 

N ovorosisk muharebesi 
Londra. 9 (A.A.) - Moskova 

radyosu bu sabah erken demiştir 
ki: ' 

-~·Devamı Sa •. 2, Sü. 'l 

tazim vakfesinde bulunmuşlar • 
dır. 

Bugün öğle üzeri İngiliz sefa· 
rethanesinde Mr. Willkie şerefine 
15 kişilik hususi bir ziyafet ve. 
rilmiştir. Bu ziyafette Amerika 
Büyük Elçisinden başka Dahili• 

Kabul Edecektir j 
Ankara. 9 <A.A.) - lktısat 

Vekaletinden bildirilmiştir: 
istanbulda kok kömürü için va 

ki taleplerde görülen büyük ar 
tış ve koka karşı müşahede olu 
nan tahacüm ve ihtiyacı olmıyaı 
!arın da kok beyannamesi ver
mek ve kok istemek ve almaktı 
ısrar etmek suretiyle hakiki ih 
tiyacı tazyik etmeleri muvace 
besinde İstanbul halkına kok kö 
mürü tevziatının tanzimi içiı 
bazı noktaların tavzihinde ve ye 

l2iJ" Devamı Sa. 2, Sü. 6 

1 Günler Geçerken 1 
DÜNKÜ, BUGÜNKÜ, YARINKİ 
REFİK 
HALİD 
KARAY 

Kıymetli bir başmuharrir "harbi biraz insan. 
!aştırmak mümkün değil ıni?" diye sor. 

duktan sonra hiç olmazsa uçak akınlariyle şe
hirlerin yıkrhp yakılmaması, bir daha yerine 
konulamıyacak sana't e.:;erlerinin yok edilme-

._ ____ ~ mesi icin devletler arasında bir uyuşma ~olu 
bulunmasını düşünüyo'r. "Muhakkak olan bir şey varsa, aryor, 
harp bittikten sonra hara~el.~r k~r§ısında, dünkü d~~t ~e dü~
manın birlikte göı ya~ı dokup pışman olacaklarıdır. Şuphesız 
ki C.iyle olacaktır : öyle olacağı için de fikir ve dilek ~~ yerin. 
dedir. Fakat art1k harp icabından fazla bir "taşı gedigıne koy .. 
ma" bir intikam alına , bir hınç çıkarma manası alan ve ~ir 
"besa' ' ya benzeyen hava bombardımanlarının ardı arası_ kesıl. 
meden sonuna kadar devam edeceği. hatta pek dehşeılı y§e~l~ 
gireceği , taş üstünde t aş, omuz üstünde baş _ ~u·akmıyacagı ıkı 
taraJın nutuklarından ve iljin gidişinden bellıdır. 

Evet, as ırlar boyunca insan zekasının özene bezene işleyip 
meydana !<oyduğu o san 'at eserlerini kül yığınına çevirmek, 
dun sapasağlam yerinde duran paha biçilmez, eşi bulunmaz ve 
bir daha kurulmaz binalarla zekfı mahsullerinin yarın, yerinde 
yeller estiğini gör mek ağlanacak felüketlerdendir. Lakin bir Ce. 
laket daha vardır ı.....; gözle gördüği.ıınüz bir ese.rin yok edilme. 
sine benzememekle beraber daha korkunçtur: Öyle eserleri ya
ratacak kabiliyette ve istidattaki gen~lerin harcanması! Zira 
~u anda harp cephelerinde kafasız ,.e cemiyete başka sahalarda 
faydas ız, hatta belki de zararlı hiçten bir şahsın attığı kurşunla 
istikbalin kac tane dahisi, mimarı, mi.ihendisi, mucidi, ressamı, 
heykeltırası , 'musiki üstadı ve edebiyatçısl ölüp gidiyor? Bun. 
lar arasında -yalnız H harfini ele alalım- llugo'ya, Houdon'a, 
Hııydn ·e , Herold'e, Hipocrate'a, Humbold'a, Huyghens'e, Ilo. 
garth'a benzeyecek; yani edebiyat, musiki. tıb, tarih. fizik ve 
karikatür üstadı derecesine çıkacak ve belki de o dereceyi de aş<>· 
cak .. açılmamış ne kadar zeka ve deha haznesi vardır? Alman .. 
Sovyet hudutlarında bir Wagner bir Gorki'nin ölmediği \' e 
cöllerde bir Marconi'nin gen~ yaşta son nefesini vermediği , b'..: 
Edison'la Kipling'in havada veya denizde kaybolmadığı, bir 
Sinan'ın Kafkas eteklerinde cansız düşmediği ne malôm? 

Milyonlarca insanı yok eden bu harbin dehşeti yalnız mev. 
cut san'at eserlerini yıkıp yakmasında değildir. onlar kadar 
E,ıüzellikler yaratmağa kudretli san'atkarlan henüz filiz halinde 
oraldan geçirmesinde, yarının san'at kökünü de kurutup insan 

' lığa ~eref verecek yüksek zekaları hiçe sayarak insafsızca .-e he. 
. sapsızc?asma harcamasındadır. 

t 



1 A.1' 10 - 9 - 9.ız . 
Sehrimizde Bir· , 
lase Tedbirleri 

f O'LümDEN BETER 1 ~=::.~~atı Kapat.tan 
Fırınlar 

Okuyucuların .._, 
,~ • • • • • Şikciyetleri 

No. 114 
çoğlyle ahbap ol

tum Gezdıg m, dolaştıiım yerler. 
mutlaka konu§acak bır- insan buli
yordum. 
Duşunuyordum: Ben, ne bekliyor 
m? Ruştüntin Fatmayı bırakmasını 
ı? Fatm nın kaçmasını yahut kaçı

•• , ...... - - masını mı? 

. 
Oıle ü tiı garson odamı topluyordu: 
- Bey ded . Dun gece çar&ı tarafın 

orlu bfr kan koca kavgası olmuş. 
llelı ayaf kalkmış, 

Ga son, soyli1ecek!erıni be1aplı1or 
yeli: 

- K rı koca da d il, kapatma., Sen 
ıyac ksın. Anteptcn aelenler .. 

ı ın a k sında evlen var •. Ben da. 
duy mııdım Bugun anlryacağım. 

ce v kt , evde ba ınnalar olmuş .. 
f k nyı allah yarattı dem yor, 

uyormu N h yet karının da canı. 
t k etmı ba mı aldıiı rıbı kaçmıt 1 

T reyerek dınl yordum: •, 
- Nereye kaçmış? 
- Çok uzaga deall . Komıu ev'cr. 

b ıne-. Herif aramıya çıkmı . Ka 
dayatıyor g tmıyormuş. Mahalleli 
ha kad r ay kta kalmış, 

u, h ç d fena havadis delildi. 
llWPJJJti!llr:ııtma k çıyordu Adam ne kadar zor. 

tutamazdı. Fak t Fatma nereye 
~li.l'••liab lird ? Buraların yabancı11 idi 

ra parası yoktu. Komşu evlerde kaç 
barı b lirdı"' Rilıtu ile banşa

h Ama bu barı ık!ık yıne çok aur. 
ecekt. 

Bu, be ım lç'n ele ıüç geçer aranıp 
mıyan b r fırsattı, kacırmıya hiç 

mezd. 

B nım or da olduiumu Fatma bil 
ydı. Bunu ıarıonla yaptrrabllır
dm?. Pek umamıyordum. Her g t. 
1erde revezelıiı ıle takılıyordu. Bu 

er daha bi.ıyuk bir kavga patlıya. 

lrtı. 
Garson. yapamazdı: eline yüzüne bu.. 
ırırdı. Üste!ık benim mevldim fa 

1 ıırdı. 
Adapazarından celmis, biri cıbi git. 

? Sa kı a lesi arıyormuş. 
BC'Ce k zl ı me kızıyordum. Bece 

ı.~B~lrl b r adam. bunları yapardı. 
R til le n çin ahbap olmuyordum? 
:yilzler n: oırenecektim. Sonra, Fat.
nın her hareketini takip etmiş ola
tnn. Ş md ye kadar bunu duşünme 

Yazan: MAHMUT YESARi 

d fime kızdım· Kuçiık yerde, kolay ah 
bap o!unurdu. 

Kavaa yatıımış: Fatma evine ıit
mıştı. Rustu bahçelere. kahvelere çı. 
kıyordu. Yakınında dolaşmıya başla
dım. İnsandan kaçmıyordu. Konuşkan 
adamdı. Kahvede bırak caiı gazeteyi 
stemekle, hır hav dlstcn bahaetmekle 
konuıma kapısı açmıştım; 

Buıt bir koylu çocuğu idi. Her ıe. 
ye inanan, h ç bir ,eye Jnanmı1an b r 
l.ali vardı. Ağır agır konu uyordu. 
Yalnız. yuzunde ve el!erinde s nir iır
pcımelen ouyordu 

- Buralısınız dea m"? D ye sor· 
dum. 
Yarasına b sılmış ııbi fç çekti: 
- T rsusluyum· 
- Burada ticaretle m meuulsunıiz? 
- Hayır! Bir maceradır geld"k. 
- Epey kalmak n yetinde misini&? 
- BelLi deg 1, aziz m. Kabi! olsa. B r 

aun burada durmıyacaiım. 
- Tabıi. T rsusta itlerin z v rdır. 
- Hepsi yuz listu kaldı Gid p. on 

~rla uıraşmak ist~. Gıtmek lizım. 

Ve likın bazı eıbaptan g demiyorum, 
- Birkaç gun lçın ııtseniz.,. 
- Burada iliş g m var· Orada da 

k vgalıyım. 
Dalgın dalgın duşunliyor, kendi ken 

d ne soy len yo du: 
- Bu, b yle olmıyacak; bu; böyle 

o!mıyacak •. 
Ara sıra uyanıyorlu: 
- Burada uvey teyzemdey m İha • 

yar kadın. Fukara Kendıne bakacak 
hai: yok. Çok guç oluyor. 

İçini dökmek istedii bellıydı. Susu
yor, f kat b rden taşıyordu: 

- Bizlmk" de aksi, geç nemiyorlar. 
Nasıl idare edeceğimi şaşırdım. 

- Zordur. Çok zordur. 

Eli çenesinde uzaklara bakıyordu: 
- İzmirde bı.iyuk d yım var. O: ba. 

na akıl oiretır. Gıdey m; dıyorum am
mo.; başı kal balıktır Sıkıl caiız Sc. 
h rde otursa: ben: ote e çıkarım. Baf. 
da oturur. B fa gl m y duşunuyorum 
ve lakın cayıyorum 

Başını eğip dalıyop, b r karar vere. 
rr.ıyordu. 

İ7mır baflarınıı ıitmes ni h ç bcfen 
nıcm •tim Ben, oralarda nnsı! barınır 
dım? Fakat, fazla konuşmak ta iıtcmi· 
:ı.ordum. O, kend liıınden açılıyordu 

(Arka11 var) 

BUGVNKU PROGRAM 
7.30 Proıranı 1915 Dan• m ılfı 
7 32 Spor 19 30 Haberler 
7 +o Haberler 19 4S Oda m •li.i 
7 5 5 M zık 1 PL) 

12 30 Prorum 
ı 2 33 M ılk C Pi ) 
12 45 Haberler 
1300 Sark r 
ıa 00 Proıtram 
il 03 Çırte Fasıl 
ı g 00 Konıı..,ıa 

20 15 Radyo rı tıui 
20 4S M aılr (Pi) 
Jt 00 •• a aaau 
11511 1ı 

1
21 45 Orlıe ıra 

22 30 H•berler 
22 45 XapPDlf. 

Aybaşından itibaren 
Tatbiki Muhtemel 

Evvelki gün vılayette yapılan ve 
la§ komurü sarfıyıılıııı ar.altmak için 
lüzumlu te<tbirlcri te oit eden komis
yon, raporunu Uahılıye Vekaletine 
gonderm ·~tir. 
Komısyo:ı kömür stih!aklnl eksılt

mek için ılk o' r k hav gazının tah
dit edılme lfü.urnu uzerınde dur-
muıtur. Mu yyen Herde verılecek 
olan gnz ile r.yltk ı.ömur i tıhlaki 
uçte b r nı ne• r.de a ... 1 caktır. 

D ger ıa, ft ı vapur \ e trenlerin 
hareket t .. r leler n n degi tırılerek 

az ltıl sı ileri sürUlmCiş-

clekt,.lktcn tasarruf 
ıçın de ıe ıi ve huı1u 1 müesseseler· 
le ana ca:ld lerdck" ltmpullerln kO
çUllülme ı ve nz ltılm ı fabrika ve 
benzeri mil~ e elerln mesahılnin, ran 
dımıınlarl duşmeme.t ııartfyle; yeni 
bır şekili • orı nıze edilmesi tesblt 
olunmu,tur, 

Bu rapor hükıimetçe kabul edildl
gı takdlrd • ı-: mllr lst hlAkı tahdida
tının Birınclteşrınden ltıbaren tatbik 
cdılecegı s l'ılmakt dır. 

Yanan Boyahanenin 

Sah•i Dün Öldü 
On gOn k dar e' 'el Fermenecller 

cadde ınd• 13 bın ıı~ ya slgortnb 
Vasi! Rizo'y slt ooyn Jn r.lıithı:ınesinde 
kayntyan bol 1 r • le\ leı•ml ve yan
gın çıkmrştl, 

Bu ya:ı.,,11rıd'I boyııl 1"1 kııynatıın 

Vıı ıl n h bnaı f \ rı RızC' ıle kardeşi 
Niko Rim dıı ııı..11' urEtt~ ynnmı.ş \ e 
ha tahan y-. ·aldırılmı tt. 

z ten ıht y. ı oııın İ t:ı\ rı dUn kal
dtrıldıgı h. t harıcde ifade vereme
den oımv tı ı ·,konun hayatı tchli
kededır. 1\1 ıd"rıum•1 lı öl ınun o -
lu h kkıncl ~ tcdbırsı.,lfk dıkk t iz
i k ve ı.ilu. e ~ebeb yet su u ile ılk 
tahkık ti n ı ı Do...va sorgu hiı
kıml g ne ~ onde ılm ~ır, 

, 
Biirosu Kuruldu 
Vurgunculara Verilen Cezanın Arttırllması 

için Kanunda DeğiıJklk Yapılacak 
Şehrimı~d·· b r "i şe tedbırlerı Piyasadaki kontroller 

bürosu" 1'ı..1 ulmutur. Buı onun reis- il· Piyasaıarln ıcı b'st bırakılması 
lığine var muavinı Ah!l'et Kınık. u- zerıne tıc.1ret edasında yapılan top
mumi katıpligirı«' de beledıye teftış lanttda il t"ka• 'l nıeydarı verllmlye
heyetl reıı;ı ve ıaşe i&ler daimi encU- celine datr tacirior tarafından alın
meni reı ı Nec.ıtı C IJer tayin edıl- mıe olan kararın tatb•k tmda iyi ne
mıştir. Azal :- d Jktr at ışlerinde ih· tlceler vn• me<liği J'ôrillmektedir, İd· 
Usa ıyle ı •wımı• kım elerden terek· dia ttoı e \J:ızı tac r!er kendileri
küp etmi~ti,. Bu bilro şehrimizin hu- ne Y:erll.m 'çeşıtlı ıthalA; mallarının 
suı=:lyetlerııı; gii:zönünde tutarak iaşe, \>I otunu Anadcıluy:ı yüksek fiyatla 
işler~nln :Hızenlenme0i için gerekli sa~r:ı,ıa:- \; e &ncak · ;ı; l\zde beşini ts
tedbırlel'l lac. k ve sur tle tııtb k e- tanbulda sattş:ı çıkarını lardtr. Taclr
decektir, !erin bu na•eketleri karıısında huka-

Verilen mallım ta göre, laııe tedbir- metin ycııi ve ~iddetll bir tedbir al
lerl bürosu y.llr.tz n;ızariyatla uğraıı- ması ihtimaller• çek kU\'Vetlidir, Ser
mtyacak, bırc;:ok filli tf'dblrler alıp best satı~ların df'vt1mı ile beraber 
tatbikiM '!• geçecektır. Bu maksatla tevzlatın tüccar elinden alınarak da
bir karam .. me :uızırlanmaktadır, Bu ha salim tıı şekilde yapılması ve !
kararname ıl" biiroya birçok lcrat cabında kontrollerin arıtırtlması mak 
sallhlyet , t• ·ıleccktlr, sadiyle yem bir proje h zırlanmakta

Belediy.? ı:·lı:;at mudurlUğU ve teftiş 
heyeti re.si ~ı '11rııunculuk işlerini 
takıp için Ank:ıı"Bd n yeni bir talı
mat beklemektedir. T <"aret VekAletl
nln 'erditl iıyntlıırın serbe t bırakıl
ması kararı ılc m ·111 korunma kanu
nunun buz.ı hükıın leri trirbirleriyle 
çatıımakt.ı ve bu yUzdErı fiyat yuk
seltılme ın" nıurıı olııcak tedbırler a
lınamadığt gibı, fıyatı ııı ttıran taclr
ler hakk•nd.\ J:- t ıxıb. t yapılamo
m, ktadır. z:ra «'V\'elce vurgunculuk 
suçu ile nl· hkeıneye 'eril enler, şim
di suç ebebı oı·hıdan kalktılı için 
dava sukut dm• .i<te VI' \'urauncu ta
cirlerle mi1c: delr i•,i b:ıs rılam, :nak· 
tadır Bunu•ı !r.in m Ilı korunm ka
nunu. maı:ldcle: vdı· d(.>4 . .:ıklik 'apıl
ması Uızum r oı ılll'eklcdır 

Haber ııldııı:trrız. ıı:oı'<' vurguncu
luk, ısti!~ı~ ,;: \ c umumıyetle mıllı 
korunmd '.anunu l.bkumlerıyle takı-

drr. 

Münakalat Vekili Afyondan 
Eskişehire Git ti 

Afyon. 9 <A.A.) - Milnaka!At Ve
kili Ammıl F hrl Eıogln bu sabah 
8 de şe•u imıze ıtelmiş, Demlryollıır1 
1 letmesınde. ıw. t,ıhr.nedc ve yeni ya
pılmakta ulan tnvyarc me:vdıının<'la 
lf'tkiklerde bulunmuş ve saııt 10 da 
Eski~ehire gitoııek üzere şehı imiıden 

ayr1lmt~hr 

lktısat VelcUl Anu rada 
Bir müddettenberl Zor~ldakta tet

kiklerde b lunmakb cılan lktısat Ve
kılı Sırrı Dııv, e' \t-lkl sııbah .Ankara
ya donmılıtür, ----o---

Ankara - İzmir Ri iklet 
Yarışları Neticelendi 

Parti Ocak Kongreleri 1-batı mucıo ;ıleıi ;tap nı. r hakkındakı 
'cezaı hu;c,ınıleı gtrla tırılacaktır. 

c. H. l'. cc, ~: 1: o:ıgrelerlnden 13 u ı Her ne 1,ad .. r bu reu , urguncunun 
de dün y prlmlştır Kongreler saat 

1 
öli.ime m hk('ım rdilmc ı şeklinde a-

14 ten 21 e kııdnr n uhtelıf ocaklarda İlli' olmı7arn'< he de h:ılkın yiyeceği
yaptlmı tır, Dün kor.~releri yapılan ve zaruri ıhtly;ıc ıırnddeleri !ızerinde 
ocaklar urı'<ırrlır· menfaat ka~dı~ le Q nıyr.nlnr hakkın· 

lzmir. 9 (AA.) - Ankara • İzmir 
bisiklet yaı ışı bugün <;ok parlak me
rasim lçiniP. rıet'celenmlştlr. Saat 
9,11 geçe Orhan Suda telf ba,tna mu
vasalat çız"Mni ge<:mıs ve orada bu
lunanlar tıırafınclan slddetle alkışlan
mııtrr. 

Halkalı, Safı a, E .. enler, ırlruzaCıa, da şimdikı l\, nuı:t hlıkUmler kadar 
Kumkapl, Boi)ıızkl;y: Pirinççi; Top- da hafi! olmiyaf'aktır. 
kapı; BO/Uklıııkkal; Frnerköy; GISk Kanunda yap lr.c k t. dilıitla \ urgun 

su. Rcş:ı:Hye Eafr~n. 1 cular hak',.,•r d k• hrıpi cezalnrı art-
Bugün h.nngrel,.rı y. pılac k ocak- tırılmakla berahe a:-ı n• zam nda 

ların isıml 1 11ımlııı d r: bunlartn her hirlu snı•at ve meslekle 
~u~aol: ~ 11 ratl1 &.a•nc•ll; Ko· meegul ol mal rmr.-: n ~n·ı ve menkul 

cullu; çe!~blallltttı~: Petnahor; Sa· \'e ga)ri menkJl utiln l.111 rının 
;',,atya; K;.dıl<6)': uvezll; Alemdajl•; müsaderesı ııbi ccr. lar da ılave cdı-
SoCıuc~ı-:. lecektlr. 

Umumi tP.snifte Aııkaradan Orhan 
Suda 42 ııaat 55 d:ıkikn 48 1/2 saniye 
Ue birinci. Et:kifehlrden Osman 44 
ant 25 d kikıı 6 2 5 aniye ile ikin

ci. ist nbuld n Muz .. <fer i.lr;üncii. 
Ko<·aelide11 Ahmet dordı ncü. Bursa
dan Hıkmc• cfincı 111muilardır, 

'Ta ıın , n fıııdc .\Tuı. !!er - :ı.-
ettın - H mzı>cian ıniırekkep İstanbul 
takımı t.irirıdllğı kıuanmt tır. 

Belediye, Bunların 
Açılmasına izin Verdi 
Dört ay önce yolsuzluk yaptıkları 

ıddiasi;yle fırınları lcapettlan 18 fırın
cı dün beıedıyeye çağı .. tlmıljtır. Vali 
LQtfi Kırdar. fırıncıları bizzat kabul 
etmiş ve Tl"'Üracantla,.ı ilzerine fırın
larının açrlmasına müsaade ettiğini, 
fakat bir daha herhangi bir tekilde 
noksan vezı•ill Pktrıfk çıkardıkları, un 
suiistimali y:ıpttkl. n t;öruldilğll tak
dirde elle.-ını:ien nıhsatiyelcrinin alı
nacağını \'e kendılcrine hiç un veril
mlyeceğlnl bild rmiştir. 

Dün muhlel.r fırmıard& 2000 noksan 
tartılı ekmek bulun:nuetur. -Plai Hırsızllklarının 

* Ttnıdıliımız: bir okuyucumuz 
yasıyor: 

Şehrin en !-alabalık bil' ~mtl 
kadar ke!ı.balık olan latanbul ad· 
tiye :f•lreıı1nln hdllarf glrlleml· 
yecek kıodar pistir ve haraptir. 
BunlaMn tamll' ettırllmesi, iyi 
muhafa%:t olun"'llası ve temiz tu· 
tulma11 için de bir adama teslim 
edilmesi mümkOn delili midir . 
Diller helAlarda olduiiu gibi bu 
helAlarda o ı:dam kıl'k para gibi 
ufak bir Ucret "'uk bilinde hell· 
ların temizliğine dikkat ve mus· 
luk, kurfun boru gibi tesisatının 
çalınm:ımasına nezaret eder, Yıl· 
lardlr nı:!ledlleMlyen bir mesele 
de blSylece kolayca halledllmlı o• 
lur, 

"·····················-' 
Önüne Geçilecek Dr. Rıza Nur'un 
PlAjlard.ı ,arlp gımp htrsızlıkl r 

tilremiıtlr. Bazı ;ıçık ıöıler plAJlara 
eski elbiseler glyct'<!k ,ıtmekte ve o- Cenaze y0·· ren·ı rada yeni elbtselerle deilştirmekte-
dlr Bazdan ıse claha ir.aafstz davra-
na;ak eski elbiseleri bile bırakmadan Vef tını düıı'kil sayımtzda teessür• 
ellerine geç rd klerını toplayıp ııt- le haber cv .. ·di ımlz eski mebus ve 
mektedir. vekillerden Dori:tor Rızn Nurun ce• 

Bu yilzden p 1&jlard ceketsiz ka- naze mera· :ı·I dUn yarılmııtır. 
lan gençl~re mayo ile kalan bayan- Cenaze dUn ö leden sonra Tel"i
lara raslanr.ıaktaydı Buna benzer kiye camllna kaldtr~mıı; ve saat 17 
son hadi•'" da Suadiye plAjmda ol- de namazı kllmc!ıktan sonra eller O• 
mutur Sek.r Erkanlı isminde bir ı :zerinde V U konağı önilne kadar ge .. 
spor Ötre~111e1 ınin ccketı ç lınmı ttr 1 lir lerek CJf d cen :r.e arabasına kon-

Ccketi ça1 .nır ~erv n: !aminde bir mu ve E ıırnelc pıdakl aile kabrls• 
ıenç oldulu ınlaıtı1mf trr, Emn yet tanına go•ü mi ştur, 
mildUrluın rlc> bu gibi hırsızlıkların Cenaz" tcirenıne Vali Dr, Lötfi Kır
önlenme i !cin tedbır almalarını pliij dnr, Rly:ı • t ı ilmhur yaverlerinden 
snhiplerinc bild ı-ni tir. Aksi takdırde Cevdet, gazeteciler, doktorlar ve ar .. 
pllıj sahlplerı hem ec;yulart ödiyecek- kadaşları ı~~:rak c1m' lerdir. 
!er, hem d~ cez:-ı'andırıl .. caklardır, 

" 
Suikast Davasına 
Ait Evrak Temyiz 

Mahkemesinde 

Adliye Vekaleti Kadrosunda 
Nakil ve Terfiler 

.ı\nlıaya, 9 (TAN) - Adliye Ve1c/ıet1 
lradroıunda yapılan nakil ve terEiler ili 
tudıke iktiran etmlıtlr. Terfi edenlerin i • 
ımlerıni bıldıriyorum: 

Ankara, 9 (TAN') _ Alman bliyiik UılrUdar Aılıye mahkemeıl hlkimlifine 
aynı mahlıeı:ıe blkımı Sena! Meriç S in.el 

elçisi Von Papen'e su kast yapmaktan derece ıle ve aek .. n lira mu la, so lıra 
z· nlı bulunan Pavlof Korniof Abdur. maaılı Ke an c• a hlkımlifıne Giresun 

" ' 
1 

' Sulh hlkıml lbrahıın. 50 lıra mu lı Kırk• 
r:;hman ve Süleyman hak.arında Anka l ııreli Hulnılı: HA ımlifıne U ak Hııkuk hl· 
ra ağır ceza mahkemesinde •erllmlı ••mi Rlfat, U ak Hukuk ,!ılkımlifine Blıa 

Hııkuk blklml LGtrı, 40 !ıra mu lı telllJ'lıı 
ol:ı•ı mahkQmiyet kıran 'temyiz bit in- raportl!rl ne Bo u Sulh hlkıml HayrOnnl· 
el ceza dairesi tarafından tetkik edil u. 35 lıra muılı Bolu hlklm muavlnlıi!ınc 

Sıvur hikım muavını Fetbı, as hra maaılı 
mf'k!edir Dava bn ayın 26 sında cu htanhul hilrlm muavınlı ıne Alrıaray bikım 
martesi ırünii zanlıların da hazır bu- munı,. S leyman, )5 lıra muılı Arapkir 

• . .. .. Sorgu bilıımlı ıne Konya Ereflısl Sorıu 
lunacağı ıılenı bır celsede gorulecek • hllı:ımi Sıbrl, 35 lıra maaılı Nevıehlr mtld· 
tir Bu ce?se ve müteakip celselerden deumıımt munllıfin! Hakklrl mUddelunıııml 

· muavini Muu, 35 ltra maaılı Elbıi Sorıv 
~c-r.ra bir karara varılac, ktır. hlkımhğlne Boyabıd Sorııu bilıimi Sallbad. 

'KOCOK HABERLER' 
YUKSEK TAHSiL TALEBE YURDU 

Geçenlerde kıpaulmHı kararlaıtırılan Y k· 
ıek Tlb•ıl Talebe Yıırdunda yınr1na karıı 
lil•umlu teaioat yapılmı ur BuııUn Yıırd 
.......... tefutıer l'•Pıl•calıtrl'. 

MEMURiN KOOPERATiFi - Memurın 
Kooperatifınin ilk olaralı: mcıı:ul olacaiı 
mucitleri t<1bıt etmek Oıere dDn sab•h Yl• 
Uyette bir otplantı yapılmııtır. 

dın, 35 llra maaılı Söke hlkim muavlnltine 
Nev,ehir mllddeıumuml muavini Ali Riza, 
35 lira mu h Çanlıın aza muavlnllflnc 
Tlrrbolu h5klm muavıni Kevni, U lira ma• 
a h Şavıat m ddeiumuml muavinllfine Sav• 
ıat hlklm muavini Hanıdl, 30 lira mu lr 
Urla Sorııu hlkımlıiıne Arapkir Sorıu bl· 
kimi Snteyman tayin ve nakledılml lcrıll• 

Altın Fiyatlan 
Dun bir lttn 3320 kuruijtan ve bir 

gram külce 4G2 kuruı:tan satılmııttr. 

1 G'CG G'.llN H~BUllU 1 
Harp Ekonomisi Bürosu 

Faaliyete Geçiyo~· 

lngilterenin Cephe Mısır Harekc1ti 
tf1t• KA!ltarı nı;•ıif' 

Şehirlerinde Gör• yonlarla doluydu. Bunlar Mısır 
d••'""' •• •• M gecelerinin zıfirj karanlıgında UCJUmUZ Gi1Zara hayaller gibi seyrediyorlardı. Biz 

ıt"l~ 8aııtarah ı ıncıde Kahireyi, İngiliz ordusunun biı~~ 

Hava taaruzlarına alışkanh. kaç güne k&dar çolde teşebbusu 
gın en güzel orneğini Lond. \eline alacagı kanaatiyle terket. 

rada gorebilıraini.z. Hava hücum• tik. . 
larının en ağırlarma ugramış o. Oç ıün sonra M. Churchill'ı., Lon
lan bu şehirlerde gece hayatı bi- draya ıeldıi ni duyduk Berı taraftı da 
le durmamıştır. Geceleri sokak. Rommel. İngilizlerden evvel icraata 
larda karanlıktan yun.imek teh ıeçti, fakat hatasını çabuk anladı ve 

l(J!:l!l~lij:Jl@ll 
t~ Raatarafı 1 ınt"ıd• 

rin 2126 tar.ki orclı ı l)t; h:l\ a kuV\ et
leri tıırawıclan yok edilmıetlr. 
Lcninıı·adın çember mıntakasmda 

duşmanın y ~r,mış clduğu mevz.il ta
arruzlar .. kamt•le utr.ımıştrr. 

Ladoga üz•rındc Sovyetlerln ilç 
topçekerı bumbal.11 la cıddi surette 
ha ara ..ı,.ı· tıını. ııı. 

Ccphcn ıı ım .. ı n urıtcha ında sa
vaş uçan.'arI. Ko ı ko tez.inde bir u
çak u unu \ c Muı maıı k limanı ara
zı ni oomb rdıman etırıı lerdlr, Al· 
man av u.;Jkları, bu kcsımde 26 dil$· 
man uçi\gı dUşUrmü leruır. Alman
ların kaytplcırı )Oktur. 

Kok Satııı için SOYYET TEBU<;; 
Yeni Kararlar Kiff" naştaran ı incide 

t?f" Baştarafı 1 incide "Novorosisk müdafaacıları duş 
niden mütemmim tedbirler alın- manın şiddetli taarruzlanna 1. 

natla mukavemet ediyorlar. Bil"" 
masında zaruret görülmüştür. liklerimiz düşman kuvvetlerini 

1 - İstanbul halkının 1942 yıpratmakta ve ani karşı taarruz• 
mevsimi kok komürü ihtiyacının larla ağır kayıplar verdirmektee 
temmi icin kok istihsal mahalle. dır. Bırkaç defa elden ele geçen 
rinden ı mayıs 1942 tarıhinden bir nokta içın yapılmakta olan 
ağustos 1942 sonuna kadar 54 muharebe bugün üçüncü günun• 
bın ton kok komiırü celp ve tev. dedir. Almanlar bu noktayı pek 
zi edilmiştir. Geçen senenin ay• agır kayıplar pahasına almıya mu 
nı miıddetinde tevzi edilmiş olan vaffak olmuşlardı. Fakat ertesi 
kok kömürü 30 bin tondan iba- gtinü erkenden Karadeniz bahri. 
ret bulunmuştu. !stanbula 1942 ye piyadesinden bir birlik kar• 
mevsimi için mürettep kok mik• şı taarruzda bulunarak Almanla. 
t.annın tamamlanması için ted- rı buradan atmış ve pek çok sa. 
birler alınmış bulunmaktadır. Bu yıda Alman subay ve eri öldür. 
itibarla kok tevziatı kemakan de- müştür. Almanlar ihtiyatlar ge
vam edecek ancak dağıtma bun. tirerek yeniden taarruz etmı~ 
dan böyle aşağıdaki şartlar da- lerdir. Bu kesimde şiddetli mu.. 

H~arp Sonu Türkiyesinin lktısadi Politikası 
için Hazırllk Tetkikleri Yapllacqk 

, J (A.A,) - Tıcaret VekA
f kuruıan harp ekono

dokt r Necdet Alkin 
ti mak <!zere Berllnden 

Churchill'in Son 
Et raftnda 

memleke' in il n dl 1 • lıyetlerinde ve 
fiklr hayatı da yar , lmıı; ol n vatan 
daşların v ıclıml. rıncl. n 1 tıf de edıl
mesl blllı ı a lıııv -:ı P olunmaktadır, 

Bunda.1 b. 1 k nun. kararnnme ve 
talimntnnmc gıbı Mühım metınlerin 
kat'i şcklını n d H' bu buıo taıa
fından göı ulmcsı u ul ıtllhaz. edılmlş

fır. 

Tkaret aLaıelikleri.nde nakil 

Yeni Hazırlanan 
Amerikan Filmleri 

Hollywood, 9 (A,A.) - Haztrlan
mnkta olan f lml n bilyiık hır kısmı 
h rp fılmler d r, Bun! rdan bir k, çı 
gö ter lml 'e b yük muvaUakıyet 
elde edılmı tır 

J oe Louis, Ağır Siklet 
Dünya Şampiyonluğu 

için Tekrar Dövüşecek 
Vıışinıton, 9 (A.A.) - bnbaıı Joe 
Louls'ye atır siklet dUnya ,am'Pl1on. 
tulu Unvanınt erlerden Bllly Conn'ı 
kıır111 mUdafaa etmesi için milsaade e. 
dilmi,tir, 

...:.,_ ______ _ 
Bulgaristanda Bir İnflllk 
Sofya, 9 (A.A.) - Gabrovo lstuyo.. 

nunda bir infılik vukua retmiştir· Sııi. 
ka tçiler n mühim b'r iltisak noktası 
olaoı istasyonu tahrip etmek lstedkleri 
fakat bombıılard n birinin vaktinden 
önce petladıfı ıannedıl yor. 1nn "•" 
fazla ıalus tev~ edilmiştir. 

hkeli ve adeta imkansız olduğu durdu, . .. 1 dikler"ıne ıöre 
h ld · 1 d 1 Kah!rede bıze soy e 

a ; yıne slınemal ar, . ansıgl er ntUttefiklerin hava kuvvetleri mıhve 
hatta kabare er eg enen ınsan ar. . h .... '" ... lerlne fark oMutunu 
ı d G b. k' b d rın ava .... "'' 
a dolu ur. arı ı fU ı, ura a isbat etmictir tnııllz ordusunun blrlraç 

k b . k ·· d b t b l " · d b So\'yet ha\" :..uvveı erı, di.in Alman anca ır ac gun en er u un. rür. içinde te"ebbüsü ele alması a u· 
" 'e Hırvat .. v uı:u 1. ı-ı • e uçak savar 

dugumuz halde biz bile bu em• r.ıın açık bir deli!idir. mü.1 bataryalaı t ile y.ıpnıış oldukları sa-
nıyet havasının tesit'ı altındayız. t r.giliz aıkerl mlltebassıılarının 1 1 1 'aşlar esn•ıc.:rdr. ı:n l c;eık kaybetm •: 
Tepemizde dtişman tayyare eri- tRliası ıu merkeıdedir: !erdir. Hi..-ıır. uc:aklarımızdıın dcirdü 
nin uctuğunu haber veren alarm ''Hucum için ıeçllen .~akıkada kuv- rtonmeml ti: 
ışaretlerı bizi bile heyecana dü. ve!lerin hacmi. Rommel ın M~~ıra kar. 

·· · .. ı kat'i b'r tecavüze ıeı;mek uzere ha· 
1 d ed. " bilinde cereyan edecektir. harebe er evam ıyor. 
Rusyaga buğday Stalingrat'uı akibeti şurmuyor. .. t ı t'r Fakat bu 

Geçen gün Dover'i ziyarete zırlandıiını gos erm ' ı . 
. . . . . kat'i taanıı muvaffak olmamııtır. Bu 

gıttıgımı~ zama~ tepe~ızde hır nn;vaffakıyetsizl k. tnııliz kuvvetleri 
Alman. tayyaresı belırdı. Tayya• n n yarattıiı disıplıne bir _reaksiyon 
re defı batarya~arı derhal. har~- ve •imdiye kadar aörulme~ş b r bu
kete geçtiler. Bız otomobılımızın cum kesafetiJle izah edilebıllr. Bıalm 
u9t. kapaklarını açtırarak gokte p.!otlarımız havada adet iıstunluiilnü 
tayyareyı kovalıyan mermilerin e~de ettikleri ıibl, hı.icupılarda verdık 
pamuktan izlerini takip ettık. eri zayiatın azhtı da, cephelerdeki 
Hiçbirimizın aklına sıgınaktara nıuvaffakı1etlerini is~at etmektedir. 
kaçmak gelmedi. Çünkü etrafı• Coepheye sürülen en ly1 ta~~ kuvvetleri 

. b' h de çıkıt hareketlerinde buyülr bir UI' 
mızda emnıyet veren ır 1 ava tünlük cöıtermi$lerdlr· Eter bu kuvvet 
vardı. Halit sokak kenar arına le· miltemııdl surette bombalanmıı ol. 
dizilmiş, gökteki manzarayı seye saİardı bu ıtekllde hareket edemezlerdi. 
rediyordu. • .. Hava kuvvetlerimiz. dilımarun teçhizat 

Dün de Londrada alarm du. sevkine yar ryan en mükemmel yol!arı. 
dükleri §ehrin üstünde düşman nı Jıullanılamı11cak bir hale ıetirmit 
tayyarelerinin dolaştığını haber !erdir·,. 
verdi, fakaıt bu da bizi yolumuz• Mmrda müttefik orduların. kuvve. 
dan alıkoymadı. tngilterede şu tirıe dair verilen maUimatı teyıt ~ttltl 
birkaç günluk ziyaretim eınasın· için bu askeri mütehassıslı~n mütall. 
da beni en ziyade mütehassis e.. alarını nakedi1o~:n B~. aynı zama~da. 

. h 1d Çü' k" tnrlliz halkmın çoldeki harbin lıtıkba 
den ıştet b~. sa nileleto. ~· : ku lir ... dair duydaiu itimadı da cöster. 
bunda ngılız m ının solSu kt d' 

t · · me e ır 
kanlılığının. metane ve azmının Bununİa beraber Rommel'in tekrar 
en iyi misalini buldum. taarruza ıetmesi bek!eniyor. Fakat bu 

tamu hrhalde 7lne bir sürpriz hi.i. 

Brezilya, Guyan'ı 
ilhak Edecelunit! 

cuma ıeklinde olacaktır. 
Kahirede çöl harbine dair beslenen 

itimat. bizim oraya vardıftmıı daklkL 
d1 Jı:ulajımıza f111ldanan kanaatte 
mündemiçtir, 

Z. Sert~l 
Giritre hava akını 

Roma. {:ı (A.A.} - hslyan gazete· 
lerının Be• lın muhabırlerlnc gore, 
Stalıngrat kP" mındf'kl durum, Rusla
rın c;ok ı;ıddcır nıukıl\cmetınc ragmen 
beklenen neticeye >.ıkl &maktadır. 

Başvekil, 

Memnun 

Doğudan 

Döndü 
t::fiJ'" Baştarab 1 incide 

lal Marşını dinlemiş, yapılan .~r 
leri ve talebeyi iş başında gor. 
müş, demir atelyesindeki çalış. 
maları alaka ile takip etmiştir. 
Mister Willkie bundan sonra Ha• 
san oğlan'ı gezerek köylülerle 
de görüşmüştür. 

Bu ak•am Am«ikan sefarethanesln. 
de M· Willkie terefine bir ziyafet ve
rilmiş bu ziyafette Hariciye Vekili ile 
h&ıriciye erklnı da hazır bu!unmuetur. 

Mister Willkie, yarın sabah Tahran 
tarikiyle Rusyayı ve oradan da Çine 
hıueket edecektir. 

Matbuat ıımum müdUril Selim Sar
per. M, Willkie'nin slyareti münasebe 
tiyle ıehrimize c•len ıueteciler ıere. 

2 - Şir.ıdıyc k dcır para ı alına
rıık satı ordino Ul'a b<'itlanmış nlan 
ev ob !arına ait kok komurler· a·
rıncıte rln 1942 onuna kadar ve or
dınnlarmd'.I yı.zTII t, rihlerde tc l m 
edılccek ve :>ncıık bu soba koklarm
dan bir tor.da'l fazlasının te liml a
lfıkadarların t, iebinc ~öre ya B rincl 
klnun 194~ ye tPhir o tınacak veya bu 
kısma ait para ~ahipıerlne iade edile
cektir. 

3 - Alel!\muır. te hin vnsıtası ola
rak kull;ın1lrr.ak üzer" kömüre ihti
yacı olup da şimdiye kadar beyanna
melerini VPrmemi<; olıınların beyan· 
nameleri ancak EylCıl 1942 nnunn 
karlar kabul edilecektir, 

4 - Ev\·elce bevannamelerlnl ver
mi• nlm3k.fa beraber talepleri he
nüz satı ordınosunP h ğlanmamt cı
lanlarla ilçüncil madde mucibince be
yanname vereceklerin beyannamele
rinde yazılı talepler beyannamelerin 
veriliş sırnsma ve yapılacak tetkika
ta göre İklnciteısrln 1942 lptidru:ından 
itibaren gelecek kömürlerden karşı
lanacaktır Bunlann kömCir bedeli 
tahsil olu~arak satış ordinosuna ne 
zaman baŞlanacağı aynca bildlrlle
cektir. 

Vlchy. 9 (A.A,) - Brezilya harbe 
girdikten sonra ortaya çıkan ve 'Pran 
11z Gu:van'ln Brul11a hlilmıetlnln O. 
bak etmek fikrinde oldulunu bildiren 
şayialara ratmen Pranaıs mahmlerl 
böyl«" bir harekete Brezll711ltn lrmcll
lliinden siriıecefinl tahmin etmern~Jı:. 
tedir Fransız mahfillerinin mUtalluı. 
na cHre Brezilyaya atfolunan bu çeı1t 
niyetler cenup Amerlka71 ele ceçtr 
melı: istl1en Amerika Birleısik devlet. 
!erine bahane olsun elin ortua atıl • 
maktadır 

f•ne AnJı:arapala1&ı bir kokteyl parti 5 _ 29.8,1942 tıırihli Resmi Gazete 
vennlıtir. Seçkin Türk 7azıcıları ile de neşredilmlt olan kömilr sattş ve 
bütün ajanılar ve basm mUme11llteri tevzi taıımatnameııinin muaddel 17 
nl hep bir uaya tophyan kokteyl par. net maddesi mucibince bir soba için 
tide Bapekllet mUıtqarı i!e Harfc!)'e verhebllecek kok kömürU mlkdan en 

Londra. 9 (A.A·) - O rta Sark ~ Veklletl erkhı da hazır buhmmuttıır· çok bir tondur. İkinci ıoba için 11A
m .. l'Jkan hava ıru.vetlerl uımmıi karar tı!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!l!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!I veten en çok yarım ton kok kömUril 
slhın4an bUdirfldilfne ıöre. Amerikan bil' torpido mallribi tarafmc1an bir verllfr. Soba adedi ne olur a olsun 
ait" bomba u~kları ~~·a~est atinii dü•man denlıaltıanın batmldrjını bil verılecek kok mikdarı ~ki tonu gec;:e
C!rtt adasında Sudan korfeıınde h~e~ dı~ı:vor· Bir Alman tümenine kuman- mez.Bu O"adde hilkmn C\ vel e be n 
IC"e taarnıı: etmi,ler n bir ıemı1ı d; etmekte olan ıeneral Von Ala name verM"k taleple n· t o dl-
yanar bir halde bırıı~!!'ıslardn:~ mark'ın ıon Mısır muharebeler esna nosuna ba 1 tmıs ve 4 ö l 

lıalyan t~blıglne gore s:nda atdiltil •1111 tebliide illve edil- rlni henuı iolmamıs ol nl ra da ı -
Roma 9 (A.A.) - !tal7u tebliil, melrtedir. mildlı: 

Londra. 9 (A.A.) - Rusy ya Ka .. 
n d:ı buğd yı ondcr 'me ıçin fn
g ltcrc nU m t1 t , fından ic p e
den kredinın açtım .. ı h kkında d 
Londrad bır anl:ı :ı imz l~ını tır. 

Japonlar 
~ Baştarah ı incide 

Bu 'ı=: 1 edilen topraklıırdald .Tapon 
kuvvetlcrı,in 19 A ustos'ta baıtr.Yan 
geri almm.:ısı münhrstran stratejik 
"beplerdcn ileri 1:elmektedir. Japon 
kumandanlı· 1 i gal !nıV\ etlerini çok 
geniş saha!:ıra da~•rtmak istemiyor. 
Cephe yerıi hatlar üzerinde di.izeltl
lecektlr, An<'ak bu yeni hatlar bu 
seneki bnreketlerln b"şındakl hatlar 
olmıyacaktır. YF!tı' day~nak noktal -
n muhahz.a eclllccck Vt' böylece bu 
ı;evrelerdc ıleride yapdacak .Tapon 
hareketlerinin muvafrııkıyeti ve bn
y{lk kuvvetlerle yeni herhangi bir 
dU11man te·ebbt>silniln akim kalması 
temin edilmiş (\lacakttr.,, 

Japonya da uzun bil' 
harbe hazırlanıyor 

Ankara, 9 (Radyo pzeteal) - Mili. 
ver radyolannın blldlrdiline s8re Ja 
pon orduııı sözcUsü, Amerlkatr1ann vı 
tnıillzlerfn harbi uzatmak istedlklertnl 
Japonyanın da unn btr harbe kart 
tedbir almakta o1dutumı söylemli "
demiştir ki: 

"Japon7a lcabedene stO lllle tilrtie 
decektlr Amerika iki Uc MM!UI biti 
pllnlan • huırtannıtır. JallC>Qacla 
na r8re tedblrlerlnJ almak bere CI 
buk tıuırıanmaktadır. Japonya kat' 
ı:afC"re lnaıunalrtadrr Bu harp btr •el 
harp cephcafnde bltmi1eccktir· su• 

helerde h rb"n kazanılması li n 
Harp tiri taraftan Mrhl n t mamlJ 
yıkılm s yle net celenccelrtit/ 

l 

t ·-
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. T~:~uA .. ~~.L· Ükerl TftklkR; t T b. . IC•Jtf :a~ıW#ttl'I 
'E: :· :; .. :: K:. arp e ıca a ıyesı, MiDE DE ÜLS ER HASTALIGI ••• Yücudünü His 

Effiren Bir Tekamül 1150 11 t • 100 • s İstanbuldakl sayın okuyucularımız • hekim olmayan!ar da anbyab!lirer. Me 

Adres de!ttffl"fitetc (25l kuru"ur o vy et R ,· c at . Ve B aan bayan İrfan, gazeteye gönderdlğl seli, kadınlarda gebelik, ailedcn ge!en 

1 U mektupta, annesinin midesinde ülser ülser istidadını meydana çıkarır. Ba • 

1 11 I '1 j ~ 1 hastalığına tutulmuş olduğunu haber zılarında da, ülser başlamışken, ıe-: L . vererek. bu hastalığın irsi olup olmadı bt"lik olunca, ülser - aksine - uyuşur 

1 

_ - _ _ _ ğmı !loruyor, hrm de bu haııtalık hl'lk 1 a~nlar kaybolur. 

1 
·-. H k t . N . 1 . kında bu sütunlard1 bira? bilgi veril· Kı-.dınlarda da erkeklerde de mikroplu 

Yazan· ULUNAY 
B undan birkaç hafta evvel havala. 

nn sıcak zamanında, giyim ku
ıam mC"Se!esinf basitleştirmek suretiY
le bir "kıyafet inkılabı" yapmağa mu· 
vaffak olarak, bizi gıpta ettirecek bir 
ferahlıkla sere serpe gezen kadınlar • 
da11 - tabü kıyafetlerini murat ediyo
rurı • imrene imrene bahsetmiştik. On 
larda şapka yok, gömlek yok, fan lll 
yok, çorap yok.·. Oh püfür piifür ge
ziyorlar. 

Ye11i ki Nutuk e t mt> .. İni ri d haııtalıklara bilhassa, verem hasta!ığı 
Yazan: M. ANTEN a r e 1 o e 1 c e e r 1 t~tafü~~:ıe~e

1

~~~·e, bu bastahk yüıde ü!Fer isUdadrnrn meydana çıkmasına 
_ beş nlsbetinde lr~idlr· Babadan yahut sebep olur. Ülser hastalığında, göğUs 

Roosevelt ve Churchill, bir gün fa- annt"den çocuklara kalrr· Kıırde,lerin ve'!'eminln de çok defa birlikte bulun· 
sıla i!e birer nutuk siöyliyerek - ? d:r. Filhakika haritaya göz atılınca, A - Moskova taarruzu sonund;ı, müthi5 birind~ olunca ötekilerde de bulunmak ması, hekimlerden bazılarının pek zl• 

muhtelif cephelerdeki vaziyet izah et. bir zayiata u~ravarak hedefine 'varirni- ihtimali varılır. H"klmlerden buıları y2de gözlerine c;arplmıstır· 
1 eli R 1 ··tt f'kl · /"k • • d görülür ki, Sovyetlerin kı' taarruzları din klrllrı• ortnsınd ld ~c dur {) ka mıs er r, OOSeve t; mu e 1 erın ga ınCl evre 

0
• 

8 o ugu ytr . iiJser hastalrg" rnrn böyle aile mirası gi• )ser hastalığım meydana ÇI ran sonunda erişebildikleri en ileri u ,;lar, nıafa ma!ıküm bırakılan ve k•t için ha· 
zctesinin Almanyaya Avrupada zarar et ırrlıkıu yakalanan Alman orılularının bi olmasrm, onun inıi o!usundan değil sebeplerden biri de. siı:e burada birkaç Biz kılığımızr ne kadar sadeleştirsek 

b:ıcaklanmızı pantalon denilen iki tu
luma sokmağa mecburuz: frenk!er n 
"neglije" dedikleri kıyafetle her yerde 
bulunmağa yüzümüz tutmuyor. 

. k ld ğ b d taa ruza D önüm ve düğüm noktalarından batr·şimalde Veliki - Luki önleri, ve bu va•İy~tlerınden istiıide ile. onları b" . d r b h .. •-k 1 d - k d k" t rme o u unu ve ura a r d h ğ d d v· b k . 11 m!lmkün menebe imh• eylemek ve daha rr aıle arastnda herkesin az çok bir e o a sını u: rar a ıgım an a ım 
geçmek ic:;in bir düzine kadar noktaya ikincisi, bu gibi stratejk ricatler a a aşa 1 a a, ıte 5 şıma erincı da yıproımak. örnek yaşam<ııımdan, ayni tarzda yiyip yaca alkalik halin asit!i~ doğru fazla 
malık bulunduklarını, Mısırın ve Hint de taarruz kuvvetlerinin, r.İcatin "kerte l dü~en Gorodok ve Veliş yakınlarıdır. R • Bu ve~ile ile bu orduyU. daha ı:e- içmesinden ileri gelir, derler. Fakat ca gitmesidir. Bunlara da c:;ok ekmek 
Ol:yanusunun kontro!ü için başhyan noktal:ırı" na gelip çatmasiyle başl.ır. Bu nokta!arla Alman ana vatan hudut.! ~~=~:. açt~~~~ ~~~~ı~~!.i ~~t1akr~~a e~;~~- avrr ayrr ver!ercl• ve ;ıyrı avrı tarzlar' yemenin büyük tesiri olduğu daima ha 
lüyük muharebenin müttefiklerin Ka .• O halde Sovyet ricatinin "kerte ııok. lı.rı arasmlaki uzaklık 500-600 kilomeı C - Alm•n or"ularının, kendi müstah- dı yasadıktan hald~ ay'n.i aileden bulu. t11·da tutulmalıdır. Midede ülser ekmek 

· · taları" nere!erdedir, veya nereleı·'ı ol· redir. Bu noktalar etrafında yapılacak kem hatları içinrle raha· bir kıo ı.:eçirme· ra. deniz ve hava kuvvetlorınm tam lerlne imkSn vrrnıedcn onları her an da- n:ml;ır arasındıı illcıer hastalığına tutu medeniyeti hastalıklarından biridir. 
lŞ birliği sayesinde kazamlacaitnı ve maın kuvvetli bir ihtimaldir? Mümkün tar.rruz muvaffak olduiu takdirde bu ha da :vıpraınrak, bnlar bulunur Onun için ohu hastalı _ 

b · · A 'k h' b" · 'h mertebe bu sualin cevabını vermeğe hareket doğrudan doğruya şarki Pı u• D - MUtemadl taarru•larla ılO•mao mu· ı.:r.un ıçın merı anın ıç ır şeyı ı - k ı • .tın daha başb hastalıklar crihi lrs·ı nl çalt•,ahm: yayı tehdit edebilir· Ve cenup cep'!ıe kavtmet "" ta arını tahrip ile. onların s .. Merhum Büyük Elci 
Ali Haydar Aktay'ın 

Mevlftdu 

mal etmediğini, Alınanların çetin bir mil•takbel hareketler için, kuvvetli mu· du;?una inanmak doğru d"ğildir· 
kııı daha geçireceklerini, Ruslann mu A • S~vyet ordu,u )İmalde, ancak I,e. !erindeki Alman hamlesini mü, kül biı kavem•t yuva srçrama morkorlerl tesis 

. , nlnırrad i!nlerlne kadar rıc'at edebilirdi du u oka bilir eylemel•rlne imkiın bırakmamak; 
kavemet edeceklerini ve müttefikeri ve öyle yaptı. Bu şehirden ecri her r ma s • ....;. Sovv•tl•rrn, Rjev taarr11•larının da, bily 
s:ıvesinde dUsmanı kovacaklannı söy • ric'at Sovye_tler bakımından bu ıehirin N ı · it 11eniş hed~!li bir kat'i mukabil taar-

d~rumunu .11uçır,tiruııl(i nısbette aleyhte• etice' ' ruı ba~lan11ıcı olup olmadııirnı şimd;den 
lPmlştir. dır. Lenın~radın ~ukutu, vakıa harbin kestirebilmek itin henüz vakit erkendir, 

Churchill'in nutkundaki esas nokta kaybedılmes: demek defildir, fakat bu, •• ki taraf ordulannın durumunu, bu ve bunun itin. ev"cll taarrurnn devam 
netlcedt, duımının voreceii kayıplarla ve hıt temrrosunun iyice anla~ılıp bilin-

ları da şöyle hüllsa edebil[riz: Sovyet o:du~rının verecekleri kayıplar günkü siyasi ve askeri dünya va mesi icabetmektedir Eıı:er taarruz önil-
M ita geçen'erd oraya varan ·~_uındakı nı.bct bakımından. ıı•ni~ öl· ziyetine ve yaklaşmakta olan kişa ba. müzdeki ay içinde Smolcnsk öıılcrıne ka-

• a ' · e çude _Şovyet orduları aleyhine tecelli dar uuulabilirse, bunuıı öyle hir strate-
kafile sayesinde, daha uzun aylar ken. edecegı cıheıle, zararlt olur; Baltık fi. kanık böyle bir Sovyet taaruzu:ıun jik taarruz bat11'nıım oldui(unu düşiln· 
dıni müdafaa edebilecektir, lo•unun kayıbı, Batıın münakale ve mu· .)i~r: merkez ve şimal cepheleri oldııiu mekte hata voktur. Ak•i takrlirdeı bu da 

voala _YOlli.rının Almanlara •tılmhı, ııe· diğerleri ııibi, ya taarruıdl dllşmana a Mısır cephesi başkumandanlığın- nıı ölçudekı Alman birliklerin ıerbesıle- gihl zamanı da, 942 eylul sonu veya takaddüm rdorek onwı muhtemel bir ta· 
da ve genelkurmayında esaslı deiişik- mni v.s. ı:ibi. 1943 ilkbahar ve yaz aylarıdır denebi- arruz huırlıtınt alt il•t eımck. yahut da 

B • Merkezde Molko\'a ve havalisi. onun kuvvet ve kudretini yoklamak için 
likler yapmak zarureti hisıl olmu,tur· Bu .mıntakayı kliçuk mikyasta d• olsl lir. Ancak bu taarruzun ıeniş ölçüde ıiri1ilmiş bir taarruz demelı olacaktır. 
Şımdi bu cephede yepyeni ve kuvvetli 1 t!hlıkeye dü~iirebil•cek her ıreri ıdrm, girişilecek bir ikinci cephe bar eketiyJe 
b d d Y_•~e aleyhedir. çiinkü Moskova ve hava- de desteklenmesi la~zımdır· 
~r or U var ır. hsınln bir yandan, Gorki, lvanovo, Ya· 

• Yeni gemi inşaatı batırılan gemi roslav gibi. harp ııavreti üzerinde doğ- ,-----i-, 
~ıktanm geçmektedir. Hemen her gün rudan doğruya milenır bulunan otomobil 

v.s. sanıiyi mrntakalarınt örtmesi gıbl 
b'r Alman denizaltısı batınlmaktadır. maddi ve askeri, ditcr yandan da, hükQ· 
Gemi tezgahlarına karşı yaptığımız ha met m.rkozi olması ııibi siyasi • mane· 

vi bir kıyrnetı vardır. 
va taarruzları da bu tahribatı destekle- C • Daha cenupta ric'at kertesi, bu-

k d
. ıı~nkU hattan çok daha e-erilerc Voro· 

nıc te ır. • nej arkalarına· kadar uzana bilirse de, 
• Dieppe baskını, daha genış ta • bll havalinin kayıbı, kendi sınai, ıirat 

~rruz hareketlerinin baıılangıcmı teş. harp kudret ve ehemmiyeti bakımından 
detll, bu ııerlleme, bilvesile Moskova miı· 

kil etmektedir· dafaasınr tehhkeyc dU1ilrdüğıl niabette 
Amerikan kuvvetleri muntazaman ehemmiyet kuanır, ve bu bakımdan bu· 

rada da ric'' kertesi Voronej ve civarı 
İrgiltereye ge!mektedir. Müttefiklerin sahalardır. 
str:>teJ"ileri yerleştirilmiıtir. Düşman D • Asıl cenuptaki ric'atin son haddi 

de, Volıa boylarıdır. Çlınkiı, Sovyet sı-
nerede ve nasıl taarruza geçeceğimlzJ naf ve riral htlhul kudretinin can da-
a•ıcak bu teşebbüse girdiiiıniz zaman marı bu tabalar yakınlarıdır. Bu sah.l· 
oğrenecektir. 

• Rusların kendilerine kafi derece
de yardım etmediğimizı düşünmekte 
hakları vardır. Ruslar bir kara mille. 
tic!ir· Deniz meselelerini anlamakta 
giiclük çekmektedirler. Biz bir deniz 
mi!letiyiz. Fakat ikimizde hava mille.. 
tıyiz. Moskovada Sovye1: zimamdarla· 
rır.ı, kayıplara ve fedakarlıklara balı: • 
maksızm, onlara mümkün olduğu kadar 
c:ıbuk yardım edeceğimize inandır 

dun. 

lirın tehdidi aynı zamanda daha ııcrı
deki mühim' Ural sanayi t-olııelerinl de 
tehlilıe:ve ıokacafr cihetle &yrıca ehem
miyet kazanmaktadır. 

Bu bakımdan, Stalinırad meydan mu
harebesinin, harbin ltat'i mahiyetli mey· 
dan muharebelerinden biri olaca4ını dil · 
ıünmekte hata yoktur. Ancak bu, ıu de· 
mek delildir ki, Stallnırradın terki har· 
bin kaybedilmeaidir: 

E - Nihayet cephenin en cenup Ur'ln• 
daki Kalkaa ric'at! de, Sovyet Karadeniz 
filosllnA Leninırad şeklinde, bir ve:va 
müteaddit deniz U•leri kalıncaya ve Kaf
kh Baktı petrollerinin emniyetini ayak· 
ta tutabilecek iktidardaki şu veya bu 
müdafaa uttına kadir devim edebilir, 
ve burada da bu hadler dııında her ric'at 
adımı, harbin en önemli kayıplarından 
biri olur. • Katliamlardan, diler clnayeUer 

c!eıı, yahudilerin kütle halinde sürül 
melerinden, çocukların ailelerinden ay Bu şartlara nazaran, Sovyet umumi 
rı"ır.alarmdan mesu~ olan Naziler, zıt ricat faslı, aşağı yukarı kapanmış da
fe-cien sonra kurwacak hususi mahke. yıhr. Esasen Sovyet ordularına, ''Son 
mclerde cezalarmı cöreceklerdir· nefere kadar mlldılfaa" emrtiiliı vei'iı.: 

h d 
miş olma11nın ıebebi de budur· Bun • 

Şark Cep esin e dan böyle ıark cephesinde artık. daha 
Almanlar üç gün evvel Novorosisk evvelki ~isalleri tarzında büyük ı·ıcat 

lıınr.nını zaptcttiklerini ve büyük ~a- tere şahit olunmıyacaktırd. A~thı~ b~ 
tl ld ki ı·ıan etmişlerdi hadler dışında her ged a ım ı tıyarı 

n·me er a ı arını · . ı ı d 
nr,lbuki son Sovyet hatta Alman teb. o!ma!ıp zor a.lmda yapı mıştır, e • 

Bu vesile ile şu noktanın da ehem
miyet!e kaydı icap eder ki, her strate
jik ricat, zaman zaman, yer yer, ufaklı 
b:i:ıüklil mukabil taarnız hareketleriy 
l~ beslenmek ihtiyacındadır. Aksi tak 
dirdc böyle ricatlerin sonuna kadaı 
yaşatılmaları kabil olmaz. 

İşte Sovyetler tarafından, stratej ik 
ricatin bu ana şartına uyularak, ıık 
srk girilen mukabi taarruz harekette.. 
rini, kat'i mahiyetli taarruzlar sayarak, 
bunlarca takip o!unan gayelerin istih
saliyle sona ermiş bulunmalanndan, 
Sovyetlerin böyle kat'i mahiyetli mu. 
kabil taarruz hareketlerini başaramtya 
cukları neticesine varmak hatalıdır, ve 
stratejik ricatlerin yukarıki zaruretini 
hiç anlamamaktır . 

Yine yni şekilde, Sovyet kış t aar • 
ruzlarından büyük ölçüde stratejik ne 
tlct>ler e!le olunamamış olması da bö7 
le bir fikre esas olamaz; çünkü, biza· 
tihi kış böyle hareketlere müsait o lmu. 
Sov:ret kış taarruzları bu bakımdan 
kısaca şu neticelerin ietihsatleri hesap 
!anarak girişilmiş ve gayelerine de 
er;şmek suretiyle muvaffak olmuş nis 
beten mahdut hedefli taarruzlardır: 

SÜ M ER 
Sinemasının 

Yeni mevsimin ilk programı 

Joan Slontlel - Melwyn Douglas 
for;ıfından yaratılan 

KOCAMI 
ARIYORUM 

Güzel filmi büyük muvaffakı

,_ yetlerle ~e\·am ediyor. • ' 

KAYIP - Rize nüfus memurluğun
dan aldığtm nufus kağıdımı kaybet
tim. Yenisini alacağımdan esldsinin 
hükmü yoktur. Rizedo l:S28 doğumlu 
Mithat kızı Zeynep Kfüe. 

KAYIP - Rize cüfus memurlu
ğ'undan ıılm~ olduğum nüfus kağıdı
mı kayı:ıettim. Yenisini alacağnndan 
eskisinin hükmü yoktur. Rizede 1930 
doğumlu S:ılih oğıu Mahmut Köse. 

Yarın Matinelerden İtibaren 
TAKSIM SfNEMASI 

Amerika ve Avrupada aylarca gösterilen 

lii;:erlnden Novorosisk şehir ve lima· nıektır. 
r.ının henüz Sovyetlerin elinde bu • Ü ·· •• d 1 
lunduğu anla!llılmaktadır. 8 eylfil tarihli çu.ncu evre: 
Alman tebliii de, bu limanın zaptı lçin N ihayet üçüncü ve son nokta da, 

O~CE ADALET 
' 

( 1 AM The LA W > 
yapılan muharebelerde düşman çok kan mukabil taarruz vaziyetidfr. Bu 
1ı zayiat verdiii ic;in ancak 6.758 esir an, ancak Almanların kendi kuvvet 
14 tank ve 90 top almdıiını söylemek lerini geniş sahalara alabildiiine yayın 

F'ilmfyleo yenf sinema mevsinıine başhyor. 

tcdir. zayiat vere vere kuvvet ve kudrelinin iı.. 1 
Alman propagandası Nikolayev ve son kertesine &'elip dayandıiı zaman ~-••••••••••••••••••••••ı•••••••'~ 

Sıhstopol dıi~tükten sonra o!duğu gi. olabilir· Zafer kendi kendine gelmez. ~··•••••••B U A K Ş A M ••••••••• 
bi bu seferde Novorosisk limanının Kat'i zafer, ancak böyle bir kat'i ma· °' 

Edward C. Robinson - Barbara O'neil 

Sovyet donanmasının Karadenizdcki h;yetli mukabil taarruzlar kazanılıp s A R A y s .• n e m a s 1 n d o 
son tissü olduğu ve bundan sonra bu sağ!anabilir. Bu bakımdan ricat orclu-
deııizde uzun müddet barmamıyacait sunun, kendi kuvvetlerin hier zaman 
nı, bugün için SovyeUerln elinde bulu k'>rumasını bilmesi, ve kudretini bu 
nan Poti, Sohum ve Batum limanla . sebeple her zaman Almanlardan üsti!n 
rııım bu donanma ile beraber birka~ bulundurması lizımdır 
yiız bin tonluk ticaret filoıu ic;in klfl Bugiin Sovyetler ic:;ln mukabil taar. 
teı·tıbat ve teçhizata malik olmadıimı ruza geçilecek :Yer, f'krimizce, cephenin 
iddia etmektedir· mukez ve şimal keı:imleridir. Bu saha, 

Scvyetlerin Karadeniz donanması Voronejden Leningrada kadar uzanır, 
hP.kkında kati bir şey söylenemezse de Cenupta iıe Sovyet ordusu henüz ikin 
ı Q40 .!'akamlarına göre şu ünitelerden ci devre çindedir· Bu hale nazaran, 
miırekkep olduğu tahmin edilmekte Sovyet ordular1 büyiik ölçüdeki strate 

CHARLES BOYER ve JEAN ARTHUR 
gibi iki büyük dehakar artist taraflnd....., .v.:ıı·~tıl;ın 

Ye'li ve bfrlncJ vizyon · 

s·~aadet .. Gecesi 
T Ü R K ç E s ö z L 
Kuvveuı, Aık, Macera v e LUks fllmt bı,lıyor. 

Yerlerinızi evvelden temin ediniz. 
d.r· Büyük bir saffı harp gemisi, biı jik taarruz hareketlerine, bu cepheler 
tayyare gemisi, 4 kruvazör, 7 muhrip, de giriştikeri takdirde. A!man hudut..' &. 

4h~~~m~;~~~~tı.~bhrh~~r~ın~a~d~a~y=a~n~m~a~k~g~a~y:e:~=n~i~g~iı~"d~e:c:e~k~le:r~-~~:~~;~==================~~======'! 
hücum botu, 10 mayin gemisi, 4 atöl "'! 

ye gemisi ve bir düzine kadar küçük Yazan: FRANÇlS DB CROISSET Çeviren: 
gemiler. 

Bu &'emilerden pek az kısmı hasara 
uğradığı için, teçhlut ve mazot alma• 
lan, tamir edilmeleri ve havuzlanma· 
ları için kuvvetli bir deniz üssüne ih• 
tiyaçları muhakkaktır. Bu bakımdan, 
Sn·astopoldan sonra Novorosiık lima· 
nının kayıbı Kızıl donanma için gii~ 
bır vaziyet ihdas edecektir· Fakat, e· 
saı::en ay!ardanberi Nazi tayyarelerinin 
tehdidi altında bulunan bu ~iman do
nıı nmaya üs vazifesini göremiyordu; di· 
ğer cihetten, bütün ihtimalleri hesap 
ederek, daha on sene evvel çorak bir 
saha olan Ural'ları dünyanın en kuvvet 
li bir harp sanayi merkezi haline ce· 
tiren Sovyetlerin Batnmu da donanma 
nın asgari ihtiyaclanna kafi gelebile
cek bir denlz üssü haline getirmiş e l· 
duklarmı kabu~ etmemek için mak1ıl 
bir sebep yoktur. 

Bunun içindir ki, P oU ve Soh11m li· 
m:ınları, bilba11a Batum Sovyetlerin 
elinde kaldıkça Kızıl donanmanın ken 
di kendini imhaıı yahut bitaraf bir li· 
mana ilticası bahis mevzuu olamaz ve 
bu donanma, Karadeniz sahili yolun • 
dan Batuma dofnı ilerlemeğe çalıjan 
Alman kuvvetlerini durdurmak için ya 
pı!an Sovyet müdafaasında mühim b ir 
rol o:vnamıia namzettir. 

HİND DİYARINDA 

Mabetlerin temelleri mızrakların 
üzerine :leğ!nce ııemsıye şeklini alan 
kalkanlarla kamburlaşmı~tı, 

Mukaddes sehlr kilometrelerle im
tidat eden sahilde bir anafordan dö
külen su gibi, muzlim sokaklardan, 
dar inişlerden ynhut açtk renk örtü
leri dalgalanan, yayılan geniş parlak 
merdivenlerden irine benziyen nehre 
doğru boşalıyor. 

Yanar Odun Yığınları 

Birkaç dakikadantıerl beni gıcık 
verici, kerih kokular sardı. Bunlar 
o şüpheli ;ycell . ~l![di.n mı yüks,Yi
yor? 

Hollieott : • • 
- 1ete. dedi, bakrnız. Yanar odun 

yığtnlan görülilyor. 
Uzakta, ağır bir ~is arasında odun

ların kızıl alevleri çıtrrdıyor. 

KarUJ Ka,.,ış .. 
Tefrika N o. 80 

nr. Kül, küçük bir oluktan a~r. 
Yanmak için santal ağacı kullanmıya 
haklar! vardtr. Aile bunu daha mem 
nuniyetle kokluyor. 

Dostumun hakkı var, Cünlrll şfmdJ 
birdenbire bize kadar müstekreh ko
kulu bir d:.ıman geldi, 

Birdenbire haşyetle bağırmaktan 
kendimi gnç :ıaptettlm: Bir kQrek 
darbesi nehirde bir ele taktldı ve o
nu bir top gibi üç metre uzağa fır• 
lattı. 

Holllcott da tıarartn~. Piposunu 
yakarak ingilizce bir şeyler mırıl
dandı. 11. •• ~··· 

Sinirli blr h alde B<>rdum: 
- Ben ö%ülerl yakıyorlar sanİyor

dum? 
- İyi odun pahalıdır, dedi. Fukara 

kısmı her zaman tamamen yanmaz. 

sapurtlyorlar. Bir kenarda bir şey u
nutulm~. Hollicott derhal izah edi
yor: 

- İki baş parmak ! ' 
K ademelerin üzermde çömelen aile 

efradı bir buhar banyom.~ alıyorlar. 
Şimdi on bırlncl odur. yığtnı hazır

lanıyor. Oğlu olması H'ızım gelen genç 
bir ~oeuk mevzun bir ibadetle birçok 
defalar yı/!ınrn etrafında dönüyor, o
dunları tutuşturuyor. B!r kademe çı
kıyor. Ve ailenin arasında çömeliyor. 

Kebap edilmfye hazırlanmtş tavuk-ı 
tar gibi sımsıkY iple sarılmış başka 1 
ölOler sedyeler üzerinde bekliyorlar. 

Bazdan mer diven ayaklarında yer 
kalmadığı tctn suya daldırdmts. 

ÜlcıPr hastalığı kadm, erkek ayırt e1 
mt>?. Kııclrnhcla ve ekt>klerde milsavi 
nl~hettedir. Yalnız kadınlarda, erkek 
lı-re nisbetle, daha genç yasta, en ziya 
dt> yirmi ile otuz yaş arasında meydana 
crkar .. Erkeklerde biru daha geçikir: 

Ölümiinün ktrkıncı günün~ mü
<:adir, Ramazanın 'l:>irinci ve Ey
liiHln on ikinci Cumartesi Teş
vikiy .. Crmiiıırle öğle namazını 
mnteııklp ıne\ l(ıt nkuttun.ılaca
ihndan arzu edenlrrin teşrifleri 

Bunun aksine olar::ık, pek gene; yaşta 

- bereket versin n::ıdir olur - baslaıiı
ğı da görülür· 

rica <ı!unur Ailesi Aileden gelen ancak bir istidattır. 

Yalnız o istidat hastalığı meydana c;ı 
k:ırma7.. Ülserli annenin kızr olmak, o 
hı!ı;talığa tutulmak için yetismez, fsfr 
drıdı meydana çıkrmak çin daha başka 
sebeplerden biri veya birkaçı da bu • 
luıımak !azımdrr, 

K AYI? -- Toprak mahsulleri ofisi 
fstanbul fUhesinden ııldığım 21.11.40 
tRTih ve 127R5179 numaralı on yedi 
çuval eknıeklik una ait makbuzun 
kopyasınt kcıybeHim. Yrnisini alaca
itımdan eskiı;:nin hiih.-mü yoktur. Yük
sekkaldırım No. 76 da fırincı Mah
mut Çakar. 

Bunlann arasında bir çoğu. ancak 
hekimlerin anlayabllecckleri, takdir e
debilecekleri sebeplerdir. Bazılarını 

Anka ra Üniversitesi 

Coğrafya Fakülte si 
Dil ve Tarih • 
Dekanlığından 

Ankal'3 Dil ve Tarih - Cotrafya FakUlteslM talebe keydma Eyhllün 
15 inci günü baelanacak ve Birlnciteşrin sonunda nihayet verilecektir, 

Fakültede tedris ()]unan zümreler ŞUnlardır: 
Türk dt:ı Yfl edeMyıtı Felsıtfe 

Franel:ı dlli ve edebiyatf Arl<eoloJI 
lnglllz dili ve edeblyat t • Su;,ıer-olc.j\ 
Alman dili ve edebiyab t-fıtftcılojl 
Arıp dllt vo edebiyatı 81noloJI 
Farı dili ve edebiyatı Hlrıdol,,JI 

Ruı dili ve edebllatı Hut'oaroloJr 
Kllalk t!loloJ' Ant ropoloji ve EtnoloJI 
Ta rih Coft rafya 
İsteklilerin bir dilP-kçe ile ilse ve olgunluk dlplomalaı'mı, a~ ve sth• 

hat raporlarını bağlıyarak Sah ve Cuma günleri saat 9,3r, dan 17 ye ka-
dar Fakülte mUdUrlüğline müraeaat etmeleri lbm~d:r {7366 - 9422) 

IS TAN BUL DEF.TERDARLIGINDAN 
Mut-aımmen Te· 

Doaya No. Nev'i bedel minat 

51217-1114/18::! l\lı>cidiyeköyünde Balmumcu c;iftl;iH ara

~-:. ~, 

zisinden müfrez 13 pafta 1 ad.1 3 pc.ırscl 
seı No. 1ı 15200 metre murabbaı arsa 30400 2280 

51217-1114/181 1\leddiyeköyünde Balmumı:u ~litliği nra-
1isinden müfrez 12 pafta 1 ada l parsel .. 

~ -, No. lt 11080 metre murabbaı arsa 16620 1247 
Yukarda yazılt gayrimenkuller 21.9.942 Pazartesi gün\i saat 15 te 

Mllli Em!::ik l\1iic'liirlüğünd milte&ekkil komisyonda kapah zarf usuliyle 
ayn ayrr satıl<ıC'aktır. İsteklilerin 2490 sayılt kanun hilkümlerf dairesin
de hazırl.aıımıı:; teklif mektuplarını ihale gün!! saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine te,·di etmeleri ve nüfus hüviyet cüzdanlarını ibraz eylemeleri 
muktazidir. Fazla iz:ıhat için Mllli Emlak Müdürlüğüne müracaat. (9200) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
Zabıta memurları lçln azı 1500 ~tu 2100 tak1l'D tnaa kasket kı$1!k 

elbisenin dikiş isi 17.9.942 Perşembe günQ saat 15 de kapalı sarf usuliy· 
le milnakasava konmustur, 

Diktlrlle~ek elbiselerin yalnız kumaşı Umunf Madarlt\jt(lmt1zden ve
rflecek ve diğer bütün levaztm1 müteahhide tıt olacaktır. Kasketiyle bir
likte beher takımf için 670 kwıış fiyat tahmf-n edilen elbiselerin nfimu· 
ne ve sarlnamesinl görmek istiyenlerhı Umum MOdürlük Satınalma ko
misyonuna müracaatlan, 

tsteklilerin 1056 liralık t eminat nıalı:buz veya banka mektubınm mutı 
tev! teklif mektuplannr 2490 ıaydi kanunun ~ Q~ct1 madd@sfnde J'&Zdt 
belgelerle bl.rlikte ek~iltme ıünü ,aaat 14 de kadar komis:v'ona venneleıi. 

'7359) ( 9418) 

Yüksek lktısat ve Ticaret Okulu MUdürliiğUnden 
Talebe ltayıt ve kabulüne 15 EyliU 942 •leo itibarm baeJanacaktır. 

Lise bitirme ve clgunluk tmtihanlarım vermiş olanlarla restnf Ticaret li
selerinden meı-.ın olanlardan okula kaydedtlmck tstiyenlerfn Pazartesi ve 
Perşembe gllnlf'ri saat 9 - 12 arasında eısatıda yaztb vesikalarla birlik
te, müdürlü~~ biz?.at mOracaatlan bOdtrflir. 

• 

1 - B!tirme ve olgunluk diµLlmalarmm uılları; 
2 - Nüfus nih'iyet cüzdan!; 
3 - Sağlık ve aı:r raporu; 
4 - tyı hal kağıdı: 
5 - 4,5 X 6 eb'admda 12 fotonaf: 
6 - KaY'i ve bbul dilekcesl. '(9760 

ONIYERSITE REKTÖRLÜGÜNDEN 
Geçen yı, askerlik dersi devam mQc!detltd doldurmami, kız talebe 

için 14 EYL'ÔL P.42 de başlamak Qzere 15 gilnlilk blr kurs açılacaktır 
TaJim taburu lı:omutanlığına baş vurulması. ( 9722) 

lzmir Belediye Reisliğinden 
Belediye otobtl!' idaresine 27 kalem :vedek 'DBT('a sattn alınmasT. J'H1 

ışlerl mQdürltılttındeki şartnamesi ve(bfle kaoab zarfla eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 15186 lira muvakkat temlnatJ 1138 Ura 95 ıru
"Ustur thalesi 14.9.942 Pazartesi gOnO saat 16.30 dadır 

2490 9avıh kanunuıı tarifetı dahilinde lıa·nrlanmı& teklif mektuı>la
iyle ihalE' ~ürıü uamJ saat 15,30 a kadar Encümen rb'asetiM ftrfür 

(8286l 

Bu suretle kadınlar feministlere ha'k 
verlirecek surette kıyafet inkılabını 
yavaş yavaş tekamül ettiriyorlar; biz 
yine boynumuzu yakalık denilen kas
katı boyunduruklara sokacağız, vaktiy
lı: fes denilen o manasız ve komik ser • 
puşun lüzumsuz püskü'i.i gibi ş:ıpkanın 
üzerine beyaz beyaz ter lekesi görünen 
liizumsuz bir kurdela ile y"ne o kadar 
lfönmsuz ince lastik bir kordon il'şti
receğiz; ve boynumuza kravat denilen 
Wıumsuz bez parçasını saracağız. B11 
lü?umsıızlar serisi böyle tepemizden 
tırr.ağımt?.~ •·~~~ · devam eder. Lüzum 
sıız yelek, lüzumsuz jartiye, lüzumsuz 
çorEP· •. İşte asırdan asra değişe değ1ş~ 
gelerek tekarnü~ etmesi lazımgelen 
bugünkü elbisemiz 1ıöyle bir lüzum • 
su~luk kolleksiyonudur. • 

Burada ;ıı;ıl temaı; etmek istediğim 
nokta herkesin lüzumuna kail olduğu 
halde zorla lüzumsuz bir şekle sokulan 
"ceb'"lerdir· 

Bir erkek kostümünfin caketind& 
a1t!, ye!eğinde beş. pantalonund:ı dört 
olmak üzere on beş tane cep vardır' 
iyi ve temiz giyinen b'r adamın elbı.. 

seyi sarkttmamak, b'c;imini bozma • 
ır.ak, yanlarını ş"şlrmemek kin bu oa 
beş cebe bir şey koymaması izımgelir. 

Ceb denilen nesne bize lüzumu olaıt 
e.şyayı yerleştirmek ihtiyacına tahsis 
edılmemiştfr. O, caket'n sol tarafında 
ki gibi iclnde11 mendilin ucunu göste
ren bir süs iletidir. 

Bu itibarla elbised .. kl ceplerde kos. 
tiimün "lüzumsuzlar" se!'İslni tamam. 
hyor demektir. Şimdi bir erkeğin da• 
im;ı üzerinde bulundurmağa mecbur 
olduğu eşyayı sayalım: 

Evvela kim olursa olsun, herkesin 
b.r cüzdanı vardır. Bu cüzdan; sahibi. 
nin içtimai vaziyetine göre ya pek za. 
yıfttr ve yahut tıklım tıklım doludur. 
Cüzdana sığmayan ve yanında bulull' 

ı.. • - ·~ , ...... , 
nüfus kağıtları, makbuzlar rlbi evrak 
da vardır ki, bunlarda ikinci b'r cüzdan 
teşkil edecek hacimda o!abilir. Bundad 
m<'ada bir adamın en asr.,ğı bflyficek ilrl 
mendili, ekserl~a bir lnahfaza içindo 
gözlüğü. tütün paketi, kibrit kutusu, 
mürekkepli ka!ernl, kurşun kalemi, 5kıl 
defteri, ağızlığı, cep saati, para çanta'" 
sı, otuz üçlü tesbihi. ufak hap kutusu, 
cep aynası, cep tarağı, iah .. · 

Bunlara bazı "tiryaki meşrep,, adam
ların daima Üzerlerinde bulundurduk
ları enfiye kutusu, enfiye mendilleri. 
kişmiş şekeri, tönbeki kutusu, narğile 
ağızlığı, narğile maşası, macun hokka. 
sı gibi eşyayı da i!ave ederseniz oldur 
ça yüklü bir göç olur. 

Fvvelce bu eşyayı bele sarılan ial 
kat kuşakların arasına istif etmek münı 
kündü, O zamanlar elbisenin biçiminin 
bozulacağı düşünülmezdi· Fakat bugün 
bunlar ceplere yerleştirilirse o elbİH" 
den hayır kalmaz. 

Ne yapmalı? ; 1 ·--

Bizi bu çıkmazdan liurtaraca'IC J'bi• 
kıyafet bahsinde bize bir teklmfll dem 
veren kadınlardır. 

Onları taklit ederek birer çanta edİıt' 
meliyiz. İhdyacm doğurduğu bu lüzmd 
lu llet herkesçe kabul edildikten aoı:ı" 
ra ona boyundan çapraz geçirip bir f& 
kil vermek yahut iki taraflı heybe gıbJ 
yapıp omuza atmak sahibinin zevkina 
a:ttir. 
Artık lüzumsuz oduklanna fUpJie o'fo 

mryan ceplerden kurtulmak suretble 
de iktisadm ed lecek klr da başka 
bahlsf 

Ö LÜM 
Şehrimiz maruf sabun fabrikatör-. 

lerinden ve Girit eşrafından ve teh~ 
rimiz çuval tüccarlarnıdan Hilmi Nu .. 
ral, sabun :fabrikatörlerinden Mehmet 
Ali Nural, Broşvik üniversitesi me
tunlanndao Dr. Kimyager Hüseyin 
Nural, Zürih üniversitesi mezunlartn"ll 
dan yüksek mühendis Süleyman Nu• 
ral, ve Zürih üniversitesi yüksek 
makine mühendisi İlhan Nuralm ba .. 
balan 
Rıdvan Zade Ahmet Nural 

9.9.942 Çarısamba günU Göztepedekl 
köıklerfndı? uzun bir hastalığı mUte• 
akip rahm<'ti r3hmana kavuıımu:st\lr. 
Cenazesi bugünkil Per.:embe gQn(l 
Göztepede Tepegöz sokağTnda 21 nu-. 
maralı köşkür.den kaldll'Ilarak öğle 
namazını müfloaklp Cöı.tepe camii ıe .. 
rifinde cenaze namazı kılındıktan son 
ra sahrayı eeditteki makberi mah .. 
susuna defnedilecektir, 

Kadtköy, Haydarpa~aya vapu!I 
-11,40- tadır. -

ÖL ÜM 
1 Kabataş Lisesi Bed~ Terbiyesi fiitl 
alllmi ve Bcğaziçi Uselerl Baş mua• 

1 

vlnı Hamdi Saver'in eniştesi, Usttet--ı 
mrn Rııvatt SııvaşçT'nm babası, Trab .. 

Emniyet Sandığı MUdUrlUğUnden: 
Bakırköy, Zeytinlik, Cümburiyetçi 
sokak No. ll de oturan Saadettin 
oğlu Bay SaHlhattin Gilnkut 2.10.940 
tarihinde sandtjtnnrza bıraktılt para 
kin verilen 21014 numaralı bonoyu 
kaybettiğini söyleml~tir. Yenisi veri
leceğinden eskısinıD hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

- Bunlar, avama mahrus olanlar
dtr, Havas icin olanlar (Sharanpadu
ka) üzerindedir , Orada yanmak pek 
arzu edilen bir ş'!reftir, Birçokları 
bunu evlenme şartlat1nda zikrederler. 

Bir mabedin önünde sah ilin kat 
kat taraçalar! üzerinde sıralanan ve 
yer yer tutuşan yangınlara dolru 1-
lerdik. K esif bir duman arasında i
lerliyoruz. B!r taraftoıı ıüneJ. bir 
taraftan al evler yüzDmü yakıyor. 

Ve bütUn bunlar hn:ıün ve matemle 
pek az alakası olan cilevt ve giinlük 
vakalardan ibaret Hiçbfı figan, hiı:
bir elem vaveylası işitilmiyor; kade· 
r e nza göstel'en aile efradı da lakayi 
bulunu:vor. 

Senelerd!!nberi devam eden "diri 
diri )'akılma,, ananesi ve hissiz ce
setlerin yanm:ısma artık ehemmiyet 
verdirmiyor. Zaten Benar~s'de yakıl
mak bir sbld için en son ve büylik 
bir ecir değıl mıdlr? 

Münakalat 
lcl@tıme 

Vekcleti 
_,.,_,, _ ________ 1 ıorı vilAvetl daim! encümen azasından 

Devlet Limanları emekli ·ru~b•Y 
ŞEVKi SA VAŞÇ'.l 

- Bu (Shararıpaduka - Gat) mih
racelere mahsus olan mtdır? 

- Hayır, asillere... Mihrace ken
dlsinl saraymµı ~araçaformda yaktı-

Sekiz odun yığını birden yanıyor: 

ikisi sönmek ü::ere. Derhal adamlar 
ellerindeki "gelberi., terle cesedin 
küllerini ç~ldyorlar ve nehre doğru (Arka11 var) 

··-··-.. ........ , ........ -' 
llUlll • • - • • ... • • ""1111'! ı;;.. - ~ 

Kaptan çıırkeı. ~offö yajtcf, gemici, atescı amaeaktrr Matlöı> ı;e-
raitl haiz olanların Galı:ıtada İdare merkzindelu Bna Enspektörlüğe mil-
racaatlan ilAıı olunur, C?599) 

l 
tedavı edilmekte olduğu Senjorj has• 
ı nııımesincle dün vı>f<ıt etmiştir. Na• 
'Tla7ı Fı>riköy C':ım 1inde k'ılmarak Fe-
rlköy mP.z.ıriığıns c1efnedllmlştir. Al• 
!ahtan gani gani rahmet dileriz 



Boğazıçı Emırgıin Resıt Paşa 
Mahallesinde oturan Mevlüdhan 

FAZIL EMiNE 
İstanbul C o?mberlitaf1 Beledıyc 
clvar•11.:!a Boyacı Ahmet sokak 
No. !:4 e ı şfnmıştır. Arlyanlıı
rm yc·1 .ıdrcsıme muracaıılları. " _, 

Tramvayda Bulunan 
Eşya, 

J stanbul Elektrik, Tramvay 
,.e Tünel 1 letmeleri Umum 

Müdürlüğünden 
942 yılrııın A~ustos &yında Tramv.<ıy 

'e Tiın.:?l ve :>tobus t'"abcılarlnda bu
lunan cşyamn mu!redallı lıstesidir: 

4.det 

l\tuhteliC c'ns tımfalar 
Muhtclıf cıns çamaşırlar 

Kadın ve erkek eldivenlf'rf 
Kadın ve eı ~ek ayakkabılan 
K dın ve C'rkek "emsiyelerı 
K tap ve evraklar 
na ton 
Ş pka, karket ve bereler 
Rop kemerleri 
Dolma ka:cm 
Gozluk 
Sefer tarları 
Hırdavat 

B r mlkdar para 

2 
3 
8 
.4 
;ı 
•3 

5 
2 
2 
7 
4 

.50 

Tram, ay, otobüc ve tıinel arabala
rı da bu C"ins e~Y;ısl 1ayı olanların 

Galatad.ı Tu .. el :.rka ında tramvay 
ıdaresi hareket dair·~~me müracaat
lar~ (9858} 

ELİCABUll' SÜNt-:ETÇİ 

RİFAT KÖPRÜLÜ 
Bir oün ıünnet, ertesi gün ilk 

ve son ıansı.man 
KABİNE. P.f"yoglu .Meşrutiyet 

caôdes~ No. 47 Guneş Apt. 
EV: Erenköy, Tel: 52,73, 

,_ 10 giın •vvel nıUracaat. _, 

N 
lktısat Veka1etinden: 

Hatay VilAyc•fnin hkendcrun ka-
2nslna tabi Belen nı:hiyesi dahilinde 
CE:'rcikayast koyıınru> şlmalC'n: Kuyu
luk çeşmesi nr.ld:osmdan tam şimal 
cıhetl istilmmet;.-e (1500) metre me
s:ı!cde tayin ve teı.hit olunacak nok
t d;ın tam ~arp dh<ti istikametinde 
0500) mclı'e mes:ıreyc dikili (A) be
ton sütun nokt"ı:ınclan b:ışlayıp bu 
noktanın tam s:ırk ciheti istikametin
de (3000} ":netre mesafeye dikili CB) 
beton süt•ın nrıktnsma hattı mllsta -
k m. Şarkan: Şımal hududunun mez
kCır (B) nokta~ a d:kill beton sütun 
roktı:ısınden l>::ı•l:ıvıp bu noktadan 
tam cenup cihel.1 ictikametlnde (3000) 
metre mes1feye dikiii (D) beton sü
tun noktasına hattı müstakim. Cenu
h<'n: Şark 1ıududunun mezkO.r (D) 
nnk asma cliklll brton sütun nokta -
EJndan başlaytp bıı r.oktadan tam 
garp fstikametııırlP C3000) metre me
s:ıfC?ve ıtıldli (C) beton sutun nokta
sına· haıA müctakim. Garbcn: Cenup 
hududunun me·•kôr (C) noktasına di
kili beton ı;ütun r.oktasından hudut 
başlangıcı elan ( A ~ noktasma dikili 
beton siituna hattı r.ıil takim hudut
larlyle çevri!i 900 hektcır arazide 
Mehmet Sakir Seden. Ayşe Seden. 
Abdullah B:ıgtn ve Sadullah Bilgin 
tarafından 14/l/941 tarihli ve 1/5 
numaralı •;.ıhsatn:ımeye müsteniden 
etambkla meyd:ına çıkarılan krom 
madeni (60) yıl rnüdddle mezkur sa
htslar uhdelerine ihale olunacai!tndan 
rrıaadin nh:am'lamesinln 36, 37 inci 
ınaddclcri muc biner> bu llrnleyc lti
snzı olanların 27 /7 /1942 tarihinden 
ftlbarcn ıki ay iı;fade Ankı:ırada fk
tı at VekAlt'!tine ve m"'hallinde ViU'ı
yet makamına bir istida ile miiracaat 
eylemeleri ilan rılunur. (1952) 

L N 
lktısat Vekaletinden: 

Hatay ViUıyetlnln f,.kendenın ka
~n ı;ı içinde Belr.n n~hiycslne tabi C"r
<' lt;ıyıısı kiiyil t'İ\•nrnda simalen: Ku
ynJuk çeşm,.~i noktııc:ından tnm şark 
c hf'll i tikı:ımC'tlnde lı;O(I mctr,.. mc-
6 ferlcki ıınktad:ı., tıım şimal ı~tıka
rne>tinc 1500 rr,,.trt: mrı;:ıfcyc dikilı 

ERZİNCAN ABİDESİ 
üürk Heykeltraşları 

Müsabakaya 
l - İnsa bcdclı lfl0.000 lira olan Erzincan ablc!.csl 1 urk Heykel

traşlart anıs ndn mils bak ya konulmuştur. 

Arasında 
Konuldu 

2 - .Mıısrb:ıka IT'uddcli 4 nydır. Maketleri:- 1/10 nısbctinde olması 
\'C 7.1.943 Pcrşemb g mu aksamına kadar Guzel samıllaı· akademisi 
mudıırhl~une teHlı dılıni-: bulunm::ısı l:ızımdır. 

3 - lV!uk· f ti ı 1000 500 ve 30Q liradtr • .ı'\bide birincilıgl kaz;ınan 
hcykellra~n y:-pttrıl:ır:aktır. 

4 - 1\[iıc:abı:knya alt mufaı::sal soı tmıme , 'r Erzinran imar plı'ını F.r-
zinc:ın iıııJ,ktnrf:ı umumi malumat 'C's:ıire bir d<'sya halinde Akademi 
idare~ındcn l}edı'' iz olarak ıılınabllır. ( Yıılnı7. heykf'llr:ılııı a verilir.) 

5 - Şaı tmınıe hiik• ımlerlne tıım bir şekı!de rfaye~ etmiyen hcykel-
traşların tt>klıflcri juri tarafından tctkık edılmcz. (9825) 

Belgrat Devlet Orman lşletmes' 

Revir Amirliğinden 
1 - f şletmemizln Kurtkemeri bölgesi deposutıd:ı mevcut 12 il~ 20 

metre uzunluğunda ve muhtelif cb'atta (130} yljz otuz metre küp dört kö
§e meşe kP.rP.stes! açlk arttırmaya çlkarılm~trr. 

2 - Bc~er metrtkiıpiln muhammen fiyatı {65) liradn. ... 
3 - Aı ttırr:rn lR 9,942 Cuma günü saat l:i k B:.ıylıkdue Belgrat or

man işletmrs! revir ıimirliğindedir. 
4 - Muu.kl~a;; Teminat (82R} lira (i5) kurJ tur 
5 - Bu scıtışa ıılt şartname İstanbul Ormaı1 çe,:h~~ müdiirlüğiinde ve 

i~lctme merkezil'de keresteler Kuı1kemer deposunda göriılebillr. (9378) 

TAN 10 - 9 - 9!2 

1
, " iLK - ORTA - ~1i~ESi y ...... ' i lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasındap 
.~ ·: .. İSTiKL:AL Y•'"' BilUmum Fabrikatörler ve Sanayi 
Talebe kaydı icin her gOn nıüraca:ıt edilebilir. Eski talebe kayıtları-

nın yenilenmesine 10 Eylule kadar devam edilecektir. Müessese Sahipleri ile Her Nevi 
, ŞEHZ-4.0C::BAŞI, POLiS KARAKOLU ARKASI 

" - T • 1 e f o n: 22534 - 1 B.~yük ve Küçük imalatla iştiaal 
,._ NURUOS~L\NIYE Caddesinde Hususi ' ! Edenlerin Nazarı Dikkatine 

1 N 
• • • ı Qdgnm::ı k;-yıtıı ve kayıtsız f:ıbdkatörlcr ve sanayi mi.iessese sabipy E 1 NE S 1 L 1 L K OKULU leri ile keııı her nevi ima15tla iştiga l eden atiilyc sahiplcıl iliın tarihin-

Y U V :\ - İ L K K 1 Z E R K E K $ifahen muraco.atla te\'Zİ edılmekte olnn sanayi skılline ait bedelsiz mak• 

1 • - hı beyıınn.1rrıelerd~n ıılar;ık ikmnl ile sanayi şııbc-sı nılıdilrltiğOne imza i 
den itibaren eıı geç bir ay zıırfındıı oclamız sanavi c:ııbes} mudUrliiğüne 

Türk,.c - Fran~rzca öğreti~. Yuvada yl'nilik. Bu yıl orta kısmı d a mukabiliııoe iade ı-tmelcr! eheınmiyettlc rica rJlunur. 1 

Yu""ksek z•ıraat enst•ı+u··su·• Vefer•ıner faku""lfes•J ' açılacaktır. Her giın kaytt yapılır. , Müddeti zarftnda veya müracaat etmekten istinkaf edenler Ticaret ve 
Sanayi o:iaları kanununun maddci mahsusasına tcvf.kan tec:ı:ıyc edilecck-

askerİ kısmının kayit ve kabul şartları Krz ve Erkek Ktsımlan " il\ lerd;.ot: -

1 - Ank<ıra \lük~ek Ziraat EnstitUsil Veteıiner Fakültes i Askerl B O G A Z 1 Ç 1 L 1 S E L E R ı ~ Odaya ka:vıtıılar slcil varakıılnrınt, kııyttsızlıır i!'.c üıwan tezkerelerini 
kısmtna bu yıl sivil ı.~m devreli Uselerdcn iyi ve pek fyi cerecede rnerun hini ınür.ıcaatlarında birlikte getirmeleri lazımdır. (9664) 
olan ve ol~unluk ir>1tilıar.lı:ırınt vermiş olmak ııart!yle talebe kabul edi- ANA SINIFI - İLK - ORTA - LİSE 
lcccktir. İ ,~eklilerln aşağıdaki şartları haiz olm<>sı 15ztmdır Yatılı ve yatıru talebe kayd ma ve eskt talebt'llın kaydmrn 

A - Türkiye Cümhuriyetl tebırnsınlan bulunmak0 yenılenrnesine baı:lsnmı~ttr, -• • 
B - Yası 18 - 22 olmak. (22 dahildir.) •. ..... ARNA VUTKöy ÇİFTE SARAYLAR - Telefon: 36.!tO 
C - BcdC'n tf'.'şekkülleri ve sıhhati ordud3 ve her. tklJmde faal btz- '-• .. •••••••••••••••••••••- , 

mcte mClsaıt olmak (dil rek~keti olanlar alınmaz,) ' --
D - Tavır ve haıeketf, ahlAkı kusursuz ve secfyl!sl saıtlam olmak. ' 
E - Al1cs~nln hic; bir fena hal ve l<>hreti olmamak (bunun için de H 1. G H s c H 0 o L' 

tabıta vesikası ibraz etmek) 
2 - İsteklilerin müracaat lstidalarma şu vesikalar? bağlamaları 14· 

tımdır ; 
A - Nilfus cflzdam veya musaddak sureti; . • - • 
B - Sıhhati hakkında tam tC§elcldlllCl Askeri hast:ıliane raporu ve 

a~ kftğtdı: 

C - Ltse mezuniyet ve olgunluk sahadetnaml'!f veya tasdikli sureti; 
D - Okula dndığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatlan ka

bul ettiği ha! ... kmda veJısinin ve kendisinin not~rlik.ten ta~dikll taahhüt 
senedi. Talebe oi<ulrla.'1 istifa etmek isterse okulca tahakkuk ettirilecek 
masrafları btrden verfr ve bu da tuhhllt senedi.ne kaydelilir. 

E - Sıır'alı, uyurken gezen, sfdlkU, ba,.ilına ve çı:rpmmaya mllptelA 
olmadığt hakkında velllerlnln noterUkten tasdlkU taahhütnameleri. (Bu 
glbl hastahltlardan biri ile okula girmezden evvel malO.l olôuklan sonra• 
dan anlaşılanlar okuldan çıkartılır ve okul masrafları velllerJne ~detilir,,. 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki M. S. terini! istida ile mO
racaat ed~kler ve şubelerince ikinci maddede bildirilen evraki lkmaJ 
ettikten sonra Ankarala Yüksek Ziraat EnstitüsQ Veteriner Fakültesi 
Askerl Talebe Anıilriğıne glSnderilecektlr, Müracaat milddeti EylOIUn 25 
ı,.e kadardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul ııahadetname lerecele~ne ve müracaat ın• 
rasına göredlr. İstekli adedi tamam olunca kayıt .işleri kapanır ve kabul 
edilenlere milracant ettikleri askerlik şubeleriyle tebligat yapılır. (8598) 

Türkiye 

ZİRAAT 
Cümhuriyeti 

BANKASI · 
Kurulu~ Tarihi : 1888 - Sermayesi: 100.000,000 Tilrk Lirası. Şube ve 

Ajans ııdedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

4 adet 1.0~0 Llrıılık 4,000 Lir• ı 100 ıdet 
4 " rıoo " 2,000 " 120 " 
4 ., 250 " 1,000 " 160 .. 

40 " 100 .. 4.000 " • \ 

1 
DiKKAT: HesaplarmdakJ paralar bir sene içince 50 Liradan aşağı 

dil şmlyenıere ikr&mıye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa 11 EylUJ, 11 Birincikanun, 11 Mart ve 

11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. ' ~ , 
:· is.talıbul ·: Levazım Amirliği , · · 
· Satlilalıria Komisyonu İlanları .· 
• - 't', ~" • • • • • • • • 

İNGİLİZ ERKEK MEKTEBİ : Nişantaşı 

Dolmuştur. Leyli Yerlerimiz 
tl\IcJdep 2319/ 942 Çarşamba Günü .Açılacaktır. 

Yeni Talebel1?rın imtıhı:ını 16.9.942 saat 9.30. İkmal imtihanları 16.17. 

18 EylCıt 1!'42 de. Telefon: 81078 

~ .................. -................ _., 
~--••••• Erkek ve Kfz • Leyn ve Neh•rf ••••••··~ 

1 ' SANKT G E ORG· 
ALIUAN OKULLARI HUSUSi 

1 
Galata, Kart Çmar sokak Tel: Erkek 42095 - Kız 40496 

Erk(k kısmı: Orta, Lise ve 'l'icaret Okulu. 
Kız kısmı: İlk, Orta okul ve Ticaret Kurslar!. 
Kayıt: 1 Eyi O iden itibaren ıaat 9 - 12 araaında 

1 kmal imtihan lan: 14 ve 15 Eyi Ol 
'Tedrltııtın bııılıınmaat: 19 Eyi Ol 1 94? Car.amb~-.. _--~-

a;._. ................................ , 

ıvücA üLKü LisESil 
Kayıdlara ba~lanmıştır. Telefon: 20019 -ı 

,-KIZILAY CEMiYETi-' 
U l\f U 1\1 l l\I E R K E Z İ N DEN : 

ATEBRİN SATIŞI 
lstanbul'da Depomuzda satılmakta olan Atebrinlerin 
an hala i sekillerile fiatları asaihda f!Österilmiştir. 

· Lira Kr. 

O, 10 X 15 Atebrin Komprimesi şişesi 1 10 
'• O, 10 X300 Atebrin Komprimesi şişesi 21 - •' 

GÜZEL SANATLAR AKADEMiSi 

Talebe Kabul Şartları 
ı - Akademi şubeleri icin tnlf'be kayıt \'e kabulüne 25 Eylül 1942 

tarihinde başlanacaktır. Kflyttlar 7 lıkteşrin 1942 akşamı köpanacakttr. 
2 - Ak:ıdeıni Yüksek Mimari şube~ine Lis.? olgunluk merunları, or

ta resim, orta heykel ve tezyint sanatlar, Türk tezyini Sanatlar şubele
rine ortııokul ıncwnlıırı imtihanla kabul olunur. 

3 - Bu '"ene şubf'lP.re ıız mikt.ırrla talebe alınacaktır. Yllk•ek Mi
m<ırlık -;ıı'>e~ıtıe j epfıien ıılınrcak t;ılPhe sı:ıyıı;ı 40 olarak t,.shlt olıııı
ınuştur. Bu "P'="nle yapıl:ırnk girme imtihanları tamamen mü~abakıı ma
hiyelinôe ol::ıı:<·kttr. 

Diğer markalara olan üstii.nlii/!iinii daima muhafoza eden 
l"OKER Tını~ b:rakları Iabrikaı.ı 

Memleketimize bila fasıla ma1 giint1crcccl(' 
ve hiç bir vakit stoksuz bırakmıyacaktır, 

Masa ve Tabure Yaptırdacak 
Güzel Sanatlar Aliademisi Arttırmu 

Ve Eksiltme Komisyonundan 
> 

1 - Güze! Sanatlar akademisi için cvı;afı şıırtnamcde yazılı (20)' 
adet çekmeceli ve rlolapl• resim masası ve 20 ~det tabure yı-ptırılncaktır. 

2 - Bu iş 25/9/942 tarhinde saat on dör!c,. Cağaloğlunda Yüksek 
Mektepler Mu:ıasebecillğlndc toplanacak komisyonda açı~ eksiltme usu• 
liyle ihale edilecektir. 

3 - Yapılacak işin heyeti umumiyesinin muhammen bdelf (2200)" 
muvakkat teminatı (165) liradır. , : • 

4 - Bunlara :ıit ~artname ve resimler bcdels.iz olar:ık Akademi ida• 
resinden ölınatıllr. 

5 - Eksiit:r.eye iştirak edeceklerin 942 Ticaret Odasİ vesikalar! ve 
ruhsat ünvr.n tezkereleri ve marangoz fabrikası snhibi clduklarına dair 
\'esikalarmı sözü gcçe>n günde saat 14 de kadar komisyona te\•di eyleme-
leri ldzıındn·. (9674) 

,------------------------. Satdık Çadır 

KIZILAY 
Parçaları ve Yün 

CEMİYETİ 
UMUMİ :MERKEZİNDEN: 

'. ,1 
1. =-Etimesğut anbarlarımızda mevcut 15 ton miktarİnda zadır 
parçalarile 4530 kilo yün 21.9.932 tarihine rastlavan pazartesi 
günü saat 15 de kapalı zarf usıılli ile Ankara Yenişchir'de U· 
murni Merkezimiz bina!>ıncla satılacaktır. 
2. - Talip olanlar yapacakları teklife 2örc % 7.5 nisbeHnde 
teminat vereceklerdir. (R) bC'ton rUtuııunrl n başlayıp mez-

1 Cır (B) Mktaeından fam şark ciheti 
l~lkıımetindc 3000 metre mf"saft'yc • 
d kili (E} beton sutununa hattı müs-

Kilo 

2, 330 Ylinlü kırpmtt. i, 

14, 260 R0 nkli p:ıınuklu kırpıntı. 

4 - Yliksck rrs;m \'e hevkel subelf'rinr. Akaclrrıılnln Orta r~sim ve 
Heykel Şube~! mczunl:ırı kabul olunur. Li•r. mernnlaı T bu ~ubelerin Ih
zn ı i lkLsımlarına r•amzct sıfııtıyle ahnırlar. 

5 - Kabul mııbnl;alarının tarihleri ve sube tnlimatn:ımelerl ~ka
demi dnhilinde mn edilmiştir. 

6 - Taliplerin trny ı~ milclneti wrCıncl;ı Akaneml Müdürliii!line birer 
dilekçe il" rr. imırantları. kendileri- ne idare tar:ıftnd.ın verılerek be
vannameyi d ;:l.tıırmııları lhtmdrr. Dilekçe ve bPyann3ırıeye bağlanması 
kap eden vesilrnlıır şunl ardır: 

• 'J 
3. - Nümuneler Ankara'da 'tJmlımi'"'Merkczımizae 
bul'da Yeni Postahane civarında Kızılay hanındaki 
Müdürlüğünde .e:örülebilir. 

ve 1stan. 
depomuz 

takim, 

Ş:ırkan: Mez'!{i'lr (E) beton sütu
nundan tam cenup dhetl istiknme -
tınde 3000 metre mesafeye dikili (F) 
beton sütununa htttı müstakim, 

Cenuben: ?.re7.k{lr (F) beton sOtu· 
nundıın tam g:ır:p ciheti istikametln
dP 3000 mC'tre mes<ıfcye dikili (D) 
beton sUtun•ma h:ıt'ı müstakim, 

G:ırben: Mezıdlr (0) beton sfıtu -
nudan tnm şimal lstıkamE:'tinde 3000 
t trc me~af"'ye dikıh hudut başlan-
ı::ı T olan (A) heto~ sfıtununn hattı 
mil takim ile mr.hdut 900 bektardatı 

ibaret araz11e 112et Bilgin tarafından 
14 ı Hl41 tarih ti ve l /3 numaralı ruh-
88tn~meye müsteniden aramakla 
meydana çıknrılı:n krom madeni (60) 
yıl müddetle mumaileyh uhdesine i
h ale olunacağL.-ıdan maadln nizamna
mesinin 36 ve 37 nci maddeleri mu· 
cıblnce bu ıhalcye ltiraz1 olanlarm 
C717/1942 tarfhınrlen itibaren iki ay 
k inde Ankara fkttsat Vekiılctlne ve 
,ınahall\nde Vılhct makamtna bir is
tıd:ı ile muracaat eylemeleri ilan o-
unur tl9t6/ 

l, 530 Be;> az ramuklu kırptnU. _ ' 
Yukara:ı yazılı krrpıntılarin kapalt zarfla a1 tlımıas\ Tophanede Lv. 

Amirliği sattn alm:ı komisyonunda 11.9.9~2 C•ım::ı gOnu .... , 15,30 da 
yapılacaktır. Hep~lnln tahmin bedeli 10,993 Ura ka·. ı te.rnlıı,.+. 1649 lira
dır. Kırp•n•rlıır Tophsnrde iki No. lt dikim cvincle görülür. Taliplerin 
ihale saıtindrn bit raat ev\'el kanunJ vesikalııriyle te:tlit uıeıtl·~ıı"rn1 
komisyona 'Nrmelcrl. ; _!6'1) (9223) 

~ 

45 ton koyun veya ı;ığrr eti ıılmacaklır. Pn"lrlıkla ekriltmesı 11/9/ 
942 Cuma gU!'!ıl s at ı~.15 oe 'rophtın<'de r~v. Amirliği ıratın alma ko
misyonunda yııpthıc ldır. Koyun etinin tahmin fıyııtT 12/i kunıs. ilk lc
minalı 4252 1'r.1 50 J,unı$. Sığır etlnın tahmin fiyatı !10 kuruş, ilk te
minatı 30:l 1 lııa 50 kuru§tur. ~aliplcrln belli v:udtte kımııı::yona gelme-
leri. · " •, ~174 - 9630) _ . 

a - Nilr!.ls hilviyet dlzdanının ta~dikli surEtl (erkekler son asker
lik yoklamaiar'nı yap:ırmış olmalırlır.) 

b - Sihlıat raporu ve çiçek aşıst (Resrnt tabiplerden almmı, olma
lıdır.) 

c - R<'smt tahı>il vesikasının aslı (Husust c,kullardnn mezun olan
lar muadelet clerec!'lr.rinl kendilrri te\ sik ctm•·k mecbııriyf'tinrlt!dirler.} 

d - l.! tnnb !ncc J,fi !d.ı çekilmiş ve.sik:ı fc.togra!r (alamirılıt olnıa
ınalıdır.) 

e - Htiı>rıllhal 1' ığTdı (lahı::lle fasTla Vt'rmiyr.nler!!rn lstenhıez..)' 
7 - fst nbııl t arıc nden miiraca~t edenlerin '\'esil;alcınnı taahhüllii 

1 

oı.ırak göndermeleri lazınıdrr. Bu gibilere ve~ikalan tamam olduğu ve 1 

- posta puln eöndermiş bulunduldarı takdirde yoklama tarihleri bir mek- 1 
Beh.'.!r kilC1ı:una 30 kuru tahmin edilen 48.000 kilo toze üzüm alına- tupla bildirilir. 'l':ılep vukuunda beyıınn:ımeler post:ı ile gtinderilir. ı 

caktır. Pazaılıkl:ı ekciltmesi 14.9.942 Pazartesi gCnü ~aat 10 da Tophane- j (9673) ı 
de Lv . .Amirliği satrn alma komisyonunda yapılacakttr. Taliplerin belli -----------------------------
vakitte ıoııo lira ilk teminatıariy~omisy~na ~.?lınelerl. _ LlSJ-07~)- ~ .ı ............... 1 lstanbul Mahrukat Ofisi ~ ı,.m11ni ~ ~ 

.Berı ...,. knc~un~ lfr.> Kuruş tahmin dilen 15 fon kad~r va.kete alına~• "" " Mu··du··rıu·· iiu··nden caktır Pa~'.l.rlıklıı eksiltmesi 14.9.942 Pazartesi gilnU saat 10.45 te Topha- '"!I 
nede fst. Lv. Amirliği salın alma komlsyonundn y;ıpılııc:ıkhr. İsteklilerin 
kat'l tem" 1"tlariyle belli vakitte komisyona gelmeleri. (185- 9792) 

~alıi1> Ye Kc riyat Miidiirii: Il:ılil L\ıtri Dörditncil 
Gazetecilik ve Nesriyat T. L. Ş. 'fAN l\latbansı - -

., .,1 
lldu!t !iHt>cek fı'lntörU bulunanlar gösterile~e!t odun clcpornnda mon

taj yapmak 1-Ul'etiyle satmak istiycnlerln 11 .9.i:ı42 Cumartesi glinO saat 11 

re kadar tekliflerini Ofise vermeleri ile meıkOr g!ln ve s;ıııttf' milnakesa
ya girmek uz~rt· Mısırç .. r~ısı üstünde Makulya::ı hanındaki Ofiste bulun-
maları, ,(0738) 

~--~~----------------~ 
Müsabaka ile Sicil Memuru Ahnacak 
Münakalat 

işletme 

Vekc11eti Devlet Limanları 

Umum Müdürlüğünden 
Drvlct limanları İ1 f'tnıe umum milrliirlOğil l\!erkeı: kadrosunda mfin• 

hal mf'mııriyet mUsabakcısma girebilmek için: 
1 - ;\f,.muf vn~ını haiz ve fii11 askerliğini yapmTş ve 3Ş yasmı te-. 

eavıi7. (?tmf'mi.ş bulunmak, 

2 - Yüksek İktısat ve Ticaret m~ktebindP.n mezun C\lmak, 
3 - Y:ıptırJl:ıcak tahkikat neticesinde seciye ve ahlftk durumu itiba• 

riyle matl•lp evsaft haiz bulunmak, 

4 - Sıhhi durumunun, gireceği hizmete ekerJşli clduğu_Jsletme b:ı: 
doktorluğu raporlyle sabit bulunmak, · ,._ 

Bu ev~afı haiz olanlar, t ahriri imtihana tafü tutul:ıcaktn· • 
fmtihanda muvaffak olanlara, kabiliyeti nnla~ıldıktan sonra, l:iarcm 

kanunu mucibince aylık verilecektir. ı 

Mllracaatlar 10 Eylül 1942 Per~embe akşaıTimn kadar dilekçe ite ya• 
pTlacaktır. I:li!ekcP.yf' ciörder adet fotoğraf ve tc 1en \•l">lkalartn asıl• 
tarı veya Noterlikçe mu~addek suret leri b•lll bulur.acrıktll'. 4 

tnıtihan 11 EylQl 1942 Cuma gtl,nfl t 15 te Umum müdürlük bfn:ı· 
ı;mdndı~ (!l753) 
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