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ÇOCUK A NSiKLOPEDİSi 
.O..hnız. Çünkli qu Ansiklopedl ona mektep kitabı kadar ve belki 

ondan daha ı:!yade 1~7ıtrıclır. 

FİYATI (8) LİRADIR. 
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Madagaskar 
Adasınd~ 
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İn9iliz er 
3 Lima ı 
Zaptetti ~dapazcirında Demir ve Tahta Fabrikasını, 

Arifiyede Köy Enstitüsünü Ziyaret Eden Şefimiz, Londra, Harekctın 
Muvaff akıyeHe Son 

Erdiğini Söylüyor 
Dün Gece 22 de Ankaraya Avdet Buyurdular 

r ........................... . ........................... "\ 

1 
Adapazarı, 11 (A.A.) - Reisicünıhur İn. rnüşlerdir. , f 

önü, diin gece saat 24 de hususi trenleriyle Rcisicümhur ismet inönii. bundan sonra t 
b.uraya !~lmişlerdir. Geceyi trenlerinde ge. istasyonun dışını dolduran Adapazarı halk ının ı 

Londra, 11 (A.A.) - Madagas .. 
kar Adasının garp sahilindeki 
başlıca noktaları ele geçirmek i• 
çin adada bulunan müttefik kuvw 
vetler veniden askerı harekata 
girişmiŞlerdir. M.r. Churchıll bu 
gün Avam Kamarasında beya.. 
natta bulunarak bu hareket IPr:n 
muvaffakıyetle ve pek az kayıp
l arla neticelendiğini söylemiştir. 

1 
<:Jren l\lılh Şef, saat 8 de yanlarında Maarif içten tezahüratı ve a lkısları arasında otoıno. 
Vekili olduğu halde trenlerinden inerek ken. billerine binerek demir "ve tahta fabrikasına ı 
dilcrini karşılarnağa gelmiş olan vali, kayma. gitmişlerdir. Milli Şef, fabrikayı ve yapılan ! 

i 
kam, komutanlarla parti, belediye ve Halke. işleri en ufak teferruatına kadar tetkik huyu. ı 
''İ reisleri, vilayet ve kazamız memurlarına •rak tabrıka mühendisinden izahat almışlar. 
iltifatta bulunmuşlar ve kendileri ile görüş- dır. stW oe,·amı Sa. 2, Sü. ·ı • ı \.. .......................................................................... ........:.i Rooseve1t'in !:'ah~I mümessili Mister Wendell Willde'nin Başvekil Şilkrü Saracoğlu tarafn•dar. kııbul edildtğinJ 

yazıniştı,._. Yukarıki resim, Mr. Willkie'yi, beraberinde Amerika Büyük Elçisi ol:iu~u haide, füı~,·ekalet köş
ki.in:le Şükrü Saracoğlu ile konuşurken gö.;termel1tedir. Mr. Churchill, hükumetin Ma. 

ikinci Cephe 
Meselesi 
Aydınlanmadı 

G~ünüşe göre, İngilizler, Alman
ların Sovyet cephesinden asker 
çekemiyecı:klerine, Sovyetlef'in kı_ 
şın mukavemet edeceklerine, hatta 
taarruz kabiliyetini muhafaza et
tiklerine, Mısır cephesinde Rı:ıın.
mel'in ilerliyemiyeceğine güveai _ 
yor, !kinci cepheyi gedktirmeltte 
bir mahzur görmüyorlar· Yoksa, 
ikinci cephe bir sürpriz ,eklinde 
mi açılacaktır? Hadisenin iç yüzü 
ne olursa olsun, ikinci cephenin 
açılmasındaki teahhur Altnanlara 
yalnız Sovyet ve Mısır cephel!Tin.. 
de harbetmek frrsatını verdiği gL 
bl harbin uzamasında da anın 
olmaktadır. 

26 mayıs 1942 de Molotofun 
İngiltereyi ziyaretini mü. 

teakip aktedilen muahede buna 
delil olduğu gibi, bu muahedeyi 
müteakip neşredilen komünike 
de bunu teyid etmektedir. İngi· 

·ıiz komünikesi şöyle demekte. 
dir: • .. 

"l942 de A vruoada bir ikinci cep-
henin açılmastndaki müstaceli:~\ı ve 
zaruret, iki !ikit devlet tarafın~ da 
kabul cdllm1§lıı-. M. Moloto oM. 
M.aisky, Ma~ör GcııP.ral. İssa of ~""". 
rniral Khatt .. :ıof, Miı:ter Chıırch'iJ 
~ Dcvanu ::ıa. 2, Sü. '! 
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'ALMAN QESMI TEBliGi 

Jagaskar'a karşı yeniden hareke
te geçmeğe niçin karar verdiğini 

. Avam Kamarasına anlatmış 'e 
güdülen gayenin adanın garp sn• 
hilindeki başlıca noktaları ele 
geçirmek olduğunu o;;öylemio;;t ır. 
Başvekilin izahatımı göre. di.ıs • 
man denizaltılarının buradan ha. 
rekete geçerek Mozambi1 <ana. 
lında İngiliz gemilerine taarruz 
etmesi daima mümkün olduğu i. 

1 

Stalin9rat Cenubunda 
Vol9a'ya Varıldı 

Ş h 
çin bu l~nların işgaline teseba 

e ir Civar ındaki Rus Mevzileri Devamh büs oluJ#ıştur. Persembe giinü 

O' k B b r d 
fecir v• Majunga, Moronda,·a 

ara om a anıyor .. Riev' e Sovyet Karşı ve Nos-Wye taarruz edilmış ''e 

Taarruzları Kanlı Kayıplarl a Pu··sku··r+u·· ıdu·· büyük bir mukavemetle karsıla• 
şılmadan hafif kayıplarla bu nıaı 

l "'~.·!,$ •• ·j. . ··~.~~ 

Berlinı 11 (A.A.) - Alman ordularr Başknmandanhğının teb. haller zaptedilmiştir. Majunga 
liği: Alman ve müttefik kıtalarının taarruz neticesinde Novorosisk şehri gündüz teslim olmuş, Ma-
ve Terek kesiminde yapılan çetin muharebelerle yeni arazi kazanç- ~ Devamı Sa. 2, Sii. 6 
larr elde edilmiştir. 

1 Bu ı'lllı.mlerde de Bilş\'f'kil Şükrü S ::ıracoğıu·nu Dnl!lıdaki tt>tkikleri sıraı:: ında görLiyorıız. B:ı .. vf'kilimiz, bir vi
J.a,yet mer\ceı.•nJr: kl'tıdllerini karştlıım ıya gelen köyli.ılerle giiru,üyor. Sağda: Akç:wbr.t kazasıııda bir köylü 

r;L> 't•i:unu c ıı el'){cn •. 

Stalingrad önündeki müstah- r• •' • • • •' • • •'' •' • • • • • • •' •' • • • • •• ••• •• • •• • • • ••• • • ~ 
kem sahada muharebe devam et. ı H A L I ~ 
mektedir. tı:atıı muharebel~d~n ava 11ın arı : 

Mr. Willkie 
-o-

Bulgar 
Başvekili 

Dedi ki : 
---o-

tihkamlar delinmiş ve bu mahal- : 
sonra şehrın cenubundakı ıs. j 
de dıiliı olga nehrine varılm•§· • 1 ;ı•...ıı D •• ld f' B b f d R tır. Düşmanın bütün şaşırtma ftCJ l;uGr USSe Or U Om a G ~1 US • 

ta~~;:~!~:i;~~:fe~~:~ş;!1~: Tayyarelerinin de Berlin, Peşte ve 
4

~• 
rek~e~ rn?~a~ düşman ~ukave. Zanrep'e Hücum Ettini Haber Veriliyor 
metının kilıdı olan mevzılere ve ":il ':il 
Sovyetlerin hareket mevzilerine Londra, 11 (A. A.) - R~- ı birkaç hırpalama uçuşundan 
şiddetle taarruz etmişlerdir. .a~~n hildirildiğ~ne göre, in· sonra İngiliz hna teskillen 

Rjev kesiminde tarafım1zdan gilız tayyarelerı perşembe - dün gece garbi Abna~;\·anın 
yapılan taarruzlar mevzii muvaf" c~ma ~ecesi Düsseldorf şe.b. bazı mahallerine taarruz et. 
fakıyefü~rle neticelenmiş ve düş.! rıne. şıddetle taarruz etmış- mişlerdir. Diisseldorf şehrinin 4 

manın mukabil taarruzları kanlı Jerdır. 31 tayyare üssüne ikametgah olarak kullanılan : 
kayıplarla geri püskürtülmüştür. dönmemiştir. mahalleri üzerine atılan bir ~ 
Bu arada 22 tank tahrip edilmiş. Alman resmi tebliği çok yangın bombaları binalar· ! 
tir. Berlin, 11 (A.A.) - ''Teb. da maddi hasarlar husule gc. : 

Ladoga gölünün cenubunda ve liğ" Gündüz h içbir muvaffa. tirmistir. Sivil ahali ara. • 
Leningrad önünde düşmanın ye· kıyet elde edilemeden yapılan ~ Devamı Sa. 2, Sil. 2 : 

niden yaptığı taarruzlarhakabme
1
te ~•••••••• ••••••• • • ••••••• • •, 41 • 41 ••••••••• • •• •••••,J 

uğratılmıştır. Bu mu are e er 
esnasında Neva'yı geçmek teşeb. 
hüsünde bulunan Sovyetlerin 25 
mavnası batırılmıştır. 

~ Devanu Sa. 2, Sü. 6 

Kömür İşini 
• • • 

Tetkık lçın 

İktısat Vekili Bugün 

1 Günler Geçerken 1 
.YEMEK TiRYAKiLiGiMiZ 

RE Fi K 
HALİD 
KARAY 

MemlHketimizin gıda meselesinde fazla bir 
telaş göze çarpıyor; fazla sızlanıyor, çxr. 

pınıyor, üst perdeden bağırıyor ve acı feryatlar 
koparıyoruz. Yiyecek bulamamak korkusundan 
mı? Hayır, ağzımızın tadını bozmak ve alıştıkla
rımıza uzak kalmak istemediğimizden! Türkiye 

~ıffam~. ~~l~~MJatfJl ş;~~.m:~~TA~eli~~~.ı 
~~ .. , 

4
, ~ , , ,.., - ·~---~ 1 Vekilı Sırrı Day. bu akşamkı ek.. 

ahalis~ harpten sakınabildiği müddetçe ve hatta harpte bile ye~ 
ter derecede kalori alacak bir vaziyettedir; Avrupa ülkelerine 
benzemez. Bizde üzüm, fındık, incir, kestane, ceviz, çeşit çeşitı 
fıstık bol bol yetişir; pekmezimiz, zeytinyağımız, tahinnnız var. 
dır. F'a}Jat kusurumuz -her zaman dediğim gibi- dünya gi .. 
dişini ha1a anlamıyarak zevkimizden fedakarlığa katlanmamak, 
eski adet ve huylarımızı brrakmağa yanaşmamaktadır. Biz, 
şehirliler istiyoruz ki hala Çerkes Tavuğu, Tatar böreği, Yo. 
ğurtlu kebap, Balık dolması, Ekmek kadayıfı, Saray baklavası 
yiyelim; soframızdan bir şey eksilmesin; damak ve mide keyfi. 
mize ~erre kadar ilişilmesin. Dünya ateşine karışmamış olma. 
nın şımarttığı adamlarız. Sanki cihana karşı: "bakınız, demek 
arzusundayız. işte bir memleket ki üç yıllık harpten sonra bile 
istüini bozmamıştır. yine lokantalannda yüz çeşit, evlerinde 
dört · türlü yemek, meyhanelerinde hadsiz hesapsız meze, gel 
keyfim gel, işlerimiz tıkınnda gitmektedir!" 

Mlslr'da ı·ng·ıı·ızler Neden 1 ~~~:~lı~~~~~~u1~~~~~~ü~~~: 
selesını ve yapılan stokları tet. 
kik ederek şehrin bu sene her. 

Taarruz~ E+m·ıyor, hangi ~i= .şe~ilde sıktnt~ya ~üş.. 
• memesı ıçın ıcabeden threktıfle-

ri yerinde verecektir. ·Vekile kör- Yazan: Emekli Deniz SubaYl-"\ 

1 NECATI YASMUT f 
mür tevzi işleri müdürü Sadret.. 

ı tin Enver de refakat etmekte,dir.
1 

1 
Öğrendiğrnize göre, lktısat v~ 

ı kaleli Ankaradaki memurlara 1 
Mihver ordusunu Elalemeyn hattına kül bir vaziyete sok~bilir, orta ;;ar'cta 1 taksitle kömür verilmesini ka- 1 

kadar getir~ ve bu hatta kırılan bü- bir cephede t.emerkuz ... et.m.esi :a?!rm 1 rar altına almış, icabedenlere e. ! 
yük taarruzdan sonra Mıs1r cephesın_ gelen kuvvet ve encr,ıyı ıki cepho:~ mir \'Crmistir. 

"Türkiyenin Azimli de bir buçuk ay d~_vıım ede~.sUkllnet ayıımak mccburiy~ti dOğ:ti>llirdi. 811 z· t v k ·z· A k ada 
yirmi gün evvel once İngıhzler ta.! SPbcpten şimaldek: tehlike henüz 11- ıraa e ı l 1l ar 

Tarafsızlığına rafından bozuldu. t:-gili7 ordus~ ce~ .:akta ik~n önce Marl''$.ll Ro"llmt'l t-:h_ . Ankara, 11 (TAN) - Ziraat 
henin merkezinde ~ır İlaly~n tumenı. likt>si~ bertaraf ctrnek a•kcri manlık 1 Vekili Raşid Hatipoğln bu S&. 

Halbuki alıştığımız yemeklerin, lezzetli olmakla beraber, 
hem hazırlanması zor, hem masrafı çok, hem hazmı güçtür. Hiç 

. birımiz tutup da evimize ihtiyacımız derecesinde fındık, ceviz, 
kuru üzüm ve incir gibi saklanması kolay, bozulması güç, yük. 
sek kalorili ve pratik gıdalar almıyoruz. Çocuklarımızın önune 
ikindi kahvaltılannda ve yemek sonlarında bunlardan koyup da 
yağ, et, şeker noksanını tamamlamağa yanaşmıyoruz. İki incir, 
üç ceviz, on fındık, dört beş kestane, bir avuç rezakinin şüpheli 
yağlardan, bozuk yumurtalı pastalardan, yüz dirhem kıyma ile 
hazırlanmış sup sulu kabak kalyelerinden da.ha faydalı ve bes
leyici olduğunu aklımıza sokmuyoru:t. t '" ıııf 7.eytınyağı gez. 
dirilmiş vitaminli havuç. rendelerine, nohut, mercimek. bakla 
ezmelerine alışmıyoruz. file, bildiğimiz usulde soğanlı et, cam. 
bur ciımbur sebze ve mahlut yağda pilav ... Telaş ve pahalılık bu 
adet değiştim.emekten, zamana icaplarına uymamaktan, idraksiz.. 
cesine tiryakiliğe bağlılığımızdan ileri gelmektedir Mutbak sis. 
teminde bir inkilap yapmak iradesini göstermek şu netameli ytl., 
larda iktısadi bir icap ve milli bir ödevdir. 

Hayramm.. Diyor nln tutmakta oldu~u m.e~zıe t~arruz icabı idi. Fakat bu.,a rıığmen merkez 1 bah şehrimize dönmüştür. 
ederek İtalyan tumenmı gerı attı. de başhyan bu İ!lgİli7 taarruza d.-vam ' · 

Berut. ] 1 (A.A.) - United Ayni zamanda müttdlk hnva kuv\let- etmedi B ir iki g:i~liik muhareh,.rlen ------
Press muhabiri bildiriyor: An· leri Mihver muvasala yollarına ve li· sonra ·bü1iiıı .:ephedl' tekrar stiktınC':t J S R 
karadan buraya gelen Mr. Roo. man!arına lı:arljı şiddetli taarrU7a geç- teessü5 etti. aponya • • usya 
sevelt'in sahsi mümessili Mr. tiler. Bu harekı:tler. İngiliz ordusunun Bir hafta ~onra bu sükunet, Mih- Arasında Önemlı• 
Wandell Willkie gazeteciler top c:ddi bir taarruza ba$lad1ğmı ıtösterL \·er kuvvetleri tllrafşndan bozuldu. 
lantısnıda şu beyanatta bulun. yordu· Gerc;ekteıı, Mısın pek yakın- M!hver kuvvetleri bilhııssa İngiliz cep. Mu··zaker.eler Oluyor 
muştı.zr: dan tehdit eden tehlikeyi Mısırdan hesinin Kattara bataklığına dayandığı 

. "Türkiyenin. t;ırafsızhğını mu uzaklaşt:rmak ve ayni zamanda Kaf- noktaya doğru i!erlemiye başladılar. Londra, 11 (A.A.) _ Şanghay• 
"'faza e.J~.c"ğı'ne "e mı"hver as. kasyada husule gelen yeni vazivete Merkeze yakın iki kol da şimal isf.1- d .1 . h b 1 go··re R 
a W' ı.. ~ l db' 1 b.l k:unetine doğru harekete giriştiler. t- an VCfl en a er ere ' US~ 
erlerinin "kendi topraklarından kar.~ı. _ra~.ta emMn.iyctlel Rte ır ı3 adı. ki u··ç gu·· n hafif çarpı~malar devam ya .. ile Japonya arasmda öneır.li 

geç . ne ~il.ısaa e c mıyecegıne sunun mağlup edilmesi lazımdı. Çün- etti. Cephenin biç bir tarafında bun n:uza ere e~. cereyan e mc yte. 

* 
_ _J'; d t . w. mer: ıçın oncc areşa omme or u- " k l t k 

~tirtla l ~a~ır. Türkiyentn kü tehlike, imalden tam trak budu• dan evvelki taarruzda olduğu gibi şid- dır. Bu muzakerelere Rusya.'lın 
a·zimli \·C sı:ırc:;ı,ınnz tarafsızlığı. , duna dayandığı zam:m Rommelln vu, detti ve kırıcı muh~rebe sahneleri gö- teşebbüsiyle başlandığı aynı mah 
np hayranım..',~ kubu!acak bir taarruzu İngilizleri .nüS; ~ Deva.mi Sa. 2, Sü. 1 fillerden bildirilmektedir. 
·~ . . . 

Amma diyebilirsiniz ki: "- Peki, sen bu iradeyi gösterdin, 
0 inkilabıı yaptın mı?" Siz, söyleyene değil, söylenene ve söJ. 
letene bakınız' Surası muhakkak ki bana "ele verir talkını ken. 
di yutar salknnİ" diyemezsiniz. -



lSKERi VAZİYET 
W Baştarafı 1 incide 

ru'ır.ed!. Esas büyük kuvvetler yekdi· 
y e temasa gelmeden Mihver kuv
erl çek lmiye başladılar. Bu c;ekiL 

e, h ç de ağır bir lng liz mukabe_ 
i karşısınd vukubulan ricate ben

eIT edi. Bu ricali İng !izler hafif kuv
tlerle takip ettiler. Rommel, ileri 
eketl nasıl tali kuvvetl,le yapmrıı-

a İngllızler de takib tali kuvvetlerle 
pular. Bazı siıtunlarda, lngi!izle

n bıiyuk bir fırsat kaçırmış olduk
n, eger İngiliz ordusu bütün kuv_ 

et yle ileri atılmış olsaydı Mihver 
c tın n b"r pan ğe tahavvül etmesi 
uhakkaktr, t3rzında yaZ,llar görül
. Mıhver ordusu esas hattına çekiL 
ve cephede tekrar sukfınet avdet 

t· 
in~rz ordusu gerçekten böyle b'r 

at kaçırmı~ mıydı? Bu karşılık!ı 
rruzl rd n sonra gelen sükunctin 
n sı ned r? Bunları anlamak için 
ırda ıkı ordunun karşı kar5ıya dur

ğu bugunku cephenin vaziyetin) kı

ca gozden geçirelim. Bu cephe kırk 
- e'r k lometre uzunluğunda şi-

ldC'n denize, cenuptan Kattara ba. 
'dıgma dayanan düz ve kısa bir cep. 

·. Hiç bir yanından çevrilmek im.. 
olmıyan bu cephe bir buçuk ay 

Jeri her iki tarafça derinlii"ne, her 
ı sılahlarla to.hklm edi!miştır. 

Gerek geçen seneki İngiliz taarruz. 
ında, gerek tiç ay evvelkl Mihver 
rruzunda, cephelerin uzunluğu yüz 
om treyi aşıyor ve bir yandan de

ze dayanan bu cephelerin diğer 
nlarr kum çölünde açık ve istinat
' çevrılmlye çok musait bir vazı_ 

et gosteriyordu. Her iki tarafm ta. 
uzlarında dl, cepheler bu kum çö

dayandıklan noktadan çevrile-
k kırıldı!ar. Bugünkıi cephe her iki 
raf içın de böyle müsait bfr vazi
t gôstermed"ğine göre bu cephe an_ 
k cephe taarruziyle ve derinliğine 
pılmış biıtıin tahkimatı germek su-
tıyle yarrlabılir. Her iki tarafın yek. 
er"ne denk silah, malzeme ve ve
tı karuısınde bu cepheye ilk önce 
rruz eden tarafın, tahkim, tın müt· 

ate kudreti içinde beli kırılacak-
r ve taarruzu idameye mukted"r cln

ar k b"Iakis vereceği ağır zayiattan 
a obür t rafın bir karşılık taarru_ 

ıle mğlup olac ktır. Eski ccphe'er. 
but!in faydalar ilk önce davranıp 

rruza geçen tarafa ait idi· Bugün. 
cephede ise bütün tehlikeler tık 

rruza geçen taraf içindir. Blnaena-
yh her iki tarafın, fkı haftadanberi 
vam eden gösteriş taarruzları sırf 
r ı tar fı c ddi ve bUyük bir taar

uza teşvik ve icbtıf ederek onun esas 
uvvetlerinl, hazırlanan mayın tarla. 
rı. turlü türlü tuzaklar ve ate~ çem. 

erleri içine alıp imha etmek gayes -
matuftur. İngı'izlcr Mihver merke
e karşı yaptıkları taarruzu bu ni.

tle yaptılar. Bu taarruzu karşılamak 
n Rommel gıbl atılgan bir komııta. 

hemen karşılık taarruza geçece_ 
du undul r. Rommel btı oyuna al

madı. Oyuna oyunla .cevap verdi. 
da İng lizlcrın bekledikleri karşılık 

İkinci Cephe 
\teselesi 

--o--

taarruzu yapar gibı gorıindü. Bir kaç 
koldan ilerledı· Geri çeki!en İngiliz 
öncülerini takip ederek esas İngiliz 
tahkimatının önlerine kadar geldi. 
Ç:upışmalar oldu. Rommel, aarruzunda 
muvaffak olamıyacağını anlamış da 
cicat ediyormuş gibi ricat ett". Hatta 
ricat yollan üslunde mahsusi birçok 
t::ıhrip edilmiıı tanklarda bıraktı. Belki 
bunlar e~ki muharebelerin toplathrıl 
mış enkazı idi· Böylelik!e tank kuvve
tlnir• de mühim bir kısmını kaybetmiş 
olduğuna İngilizleri inandırmak isti. 
yc~du. Onun d ı maksadı İngiliz ordu 
sunun kendisini takip için ileri atıl . 
masını temin idi. Fakat bu sefer de 
İngiliz ordusu komutanı, kendisinin 
Rc-mmel'e oynamak istediği oyunun 
kendisin~ karsı oynanıldığu kavradı 

O halde, bugünkü Mısır ccphesind~ 
yirmi gündenberi dev m eden hareket 
ler neticesinde mağlup olan veya ga~ip 
gelen yoktur. Vaziyet eskisinin aynı. 
d?r· Fakat bu vaziyet böylece ne ka
dar devam edecektir? Kafkasyada her 
giın cenuba doğru artan tehlike karşı. 
srnda İngil'zler bir gün ayni hedefe 
doğru ba~ka ba~ka istikametlerden ge 
lecek tehlikeyi ayni umanda karırla
ma!t ve h3lletmek mecburiyetinden kur 
tulmak için Mısır cephesi meselesini 
b:ıgün halletmiye mecburdurlar Ha'bu 
ki bugünkü Mısır cepheşinde b r cep 
he taarruzu sekizinci lng !iz ordusunun 
mağlup olmasını intaç edebilir. Gerçi 
bıır"da, muvasala yollarrnııı uzunluğu 
dolayrsiyle Mareşal Rommel için de 
aylarca beklemek hos bir vaziyet de
ğıldir. Fakat o, K fkasyadan Ir ka 
doğru her gün yakla an şeyi gorüyor. 
Ve vaziyetin !ngi!lzler için daha t.V • 

ve! davranmak fcabettirdığ nl du üne
rt·k sabrediyor. 

İngilizler, Rommel'in bu sabrını na
sıl tüketecekler? Onu ilk önce tııı:ırru 

za nasıl icbar edecekler? Bugün. Mısır 
cephesinio çöıUlmes lazımı::elen rlii-

ğiimii hu~ıır 

RAMAZAN 1 12 '9 H!-4~ 

Evkaı Ezani Vubll 1 E"kM F.unl Vnoatl 
Güne' : 11 il 5 37 Ak am 1l 18 25 
Oğle 5 44 12.10 Vauı ı ~3 20 oı 
Ikindi 1119 15.4S imsak D.28 3.55 

* 
Bugün R.,mazanın b1rincl giİnüdür 

Bu münasebetle dun akşamdan iti!>a
rc l camilerin m na releri elektriklerle 
donatrlmı1>lır. Ramazanın delfaını mıid
dl'tince her gıin liuumlu vak.itleı in sa 
a("r; RÖ«terrn h"r 1 lcv m •• r•ro··-· 7 

PROr:RAM 
7.30 Proıırarn 
7.32 Spor 
7.400 Habercr 
7 55 Müzik (Pi.) 

13.30 Program 
13.30 Sarkılar 
13.45 Haberler 
14.00 Bando 
14 30 At yan,ları 

14 40 TEMSiL 
18 DO Proııram 
18 03 Dans orkestra11 

18 •s Coruk kulübü 
19 3•J llah rlcr 
19 45 S•tl>e~t 
19 55 Şarkılar 
20. ı .S Radyo gazetesi 
20 4 ~ Sark lar 
ZI 00 Konu ma 
21 15 ıst kler 
21 45 Ko u 
21 00 Or tra 
22.30 llabtrlcr 
2Z 45 Kapanıı • 

Hindistandaki 
Son Vaziyet 

lngiliz Sanayicileri Cripps, Müzakerenin 
Derhal Harekete Kesilmesinden Gan
Geçi1mesini İstiyor di'yi Mesul Tutuyor 

A r-ı, 11 (R dyo gazetesi) -ı Londra 11 (A.A.' - lI ııdı t ı hnk 
1 de lcu maht Her ikinci cep kmda yapıl n '11iı:-akeı rl r ıTR•Tnda 
n a ıl'Y! sı dilegi etrnf1nda yeni ı;öz alan HinrJl•t n Nnztrı Am<'rv 
yet ö tcrm"şlerdir. 26 endiistrl Ganclı"nin clnimı. tıılıı.-pçl ol ır k ~~

ı c c iniı. 42 delegesi toplanarak reket eltl i• ı ~c;ylemi . k"ırg, ııhkln-
1armd n bir heyet seçmişlerdir. rın hE'nıız tnm rnlyle dıı maclı~Lnı. en 
heyet M. Churchill'i ziyaret ede- kiic:iik mııvı:ıffakıyct ihtimali olma -

k ve Churı-hill'den hemen cephe- dan mtiıakeı eye riri nıC'niıı biı\ tik bir 
n ııcılnıasmı istlyece:ktir. hata teşkıl edeceğini. l.oı grrı{in his
İ ç"lcrln kongresinde makinistler siyatTnı dl' ,iş1irrneshıi beklemek icııp 

rasyonu rci i Tomer ikinci cep- ettiğini ·5,·lem"stir. 
nln d rhal açılma f gerekllğini söy- M Cı·;pµc; de şoylc el<' ı i tir: 

ı tir. Bu teklıt l,fı26 000 reye kar- "Iİlndıc;tı:ın müıaker lerınin akim 
3,584,000 reyle reddedilmiştir. Bun kalması G ndf"nln miıd, hale i üzeri
n onra kongı e ikinci cephe mese- ne vukun ı::el"n de i ·kllktC'n milte-

·n Uıblyctll makamlara btrakıl- \'ellittlr. lCor.grc icra komitesi tııvsi-
ını k bul etmiştir. Kabul edilen yelerln '{abuhi karıırmı \ermMI. Fa-

• karar suretiode Ing"Jiz işçilerinin kat Gandl mı.d:ıh. ı .. etti. Neticede 
rin k zanıln ası için çalı§ma yo- karar tersine döndü ... 

d k1 katı ozımleri ifo.de olunıııak- 0 
----

drr. Hava Akınları 

~Jacar Hududuna 
Rumen Kıtaları 
Y ıijıhyormuş ! 

Moskova, 11 (A.A.) - Cenev
den alınan bir habere göre, 
car hükumeti, Rumen kıta

rının 'i'ransilvanya hududunda 
hsid edilmesini Romanya nez
md~ resmen protesto etmiştir. _.,_ 

l2lf' Baştarnrı ı ıncıde 
sında ka)İiplar vardrr.1 Şlmdlye kadat 
alınan haberlere göre, gece av tayya
rr.!eriyle hava bataryaları taarruz eden 
tayyarelerden 31 ini dıiııürmüulerdir· 

Mans den.izinde bir Alman kafilesi. 
ne İngiliz hıic.;m botları tarafından 
yapı!an bir taaruz esnasında Alman 
m1ıhafoza birlıkleri taaruz eden gemi 
!erden birine o kadar ağır darbeler 
indirmişlcrd r ki, bu gemıyı batmrş 
saymak doğru olur. Başka düşman 
bcıtları da has ra uğratılmıştır. 

Sovyet taarruzları 

TAN =-======================-------------- t2. 9 • 942 

Yiyecek 
Maddeleri 

:-····-············································ ! Bursa Kız Öğretmen Talebesinin Sergisi f Bulgar Ticaret 
Heyeti Geldi 

Okuyucuların --, 
,...... Şikciyetleri 

Bazıları Perakende Bir Macar Ticaret 
Olarak Bulunamıyor 
Yiyecek m<1d:lelcr!ndcn birçoğu iki Heyeti Bekleniyor 

~Lindenberi hir yükf>eli~ gösterme- $ehrimİ7.<! gclece.i?ini b!ldirdi~imiı 
mekle berııber. T.·erakf'nde olarak te- Bulgar heyeti dün sr.bah gclmi:7 ve 
d::ıriki k-:.bil olmnııınakfodır Geçen Sirk<>cicfo TJcaret Ofisi erktlnı tıır::ı-
seneden p1rınç 1.alm:ımr~tır. Yeni fmclan karşrlanm1~tır. Heyete Bulgar 
mahsul pirinr henilı fabrikalara gel- dokuma fııbrikalıırı birliği genel di-
mediği için pirinn fodr.rlki zorlaş- ı rcktörli Sile"leof riynı:et etmekte ve 
mıştır. Raınazaııır. ilk haftasmdıı ye- • heyet hastnı Kasarof llcı Yorglyet 
ni mah~1U"l pi;vosııy::ı çıkar!lmasr ü- 1 teşkil eylemektedir Heyet dlin Tica-

. ed Bursa kız öğretmen okulu resim açılmıştır_ Ac!lı<: tören· bı· k kı·n t or· · u .. 1lid · ·· ·· · t mıt ilmektedir Zeyltlnyag~cılarda . < • .,, ı rço seç re ısı mıım n unımı zıyare 
öğretmeni Sr.hın Öznür, talebesinin t 1 t • 1 J t h. ..._. iyi yağ tuh..n:nıımaktııdır Bulunan_ " zeva m ş ı-ra:<ıy •' yarıı mış ve eş ır e"ıııştir. 
eserlerinden mürekkep bir resim ser- ı P k l k · ı··· k ların fiyatbrı 125 - 151\ kuruş nra- ed len eser er tetkik edilmiştir Ser- amu a Ip. p:ımu • ıp ıg1 verme 

smdadır, T.cı:.ret V(' zahire borsasın- gisi hazırıamı~t.ı Bu sergi Bursanın gide taleoenin ıle:r:s. için umit veren 'çin evvelce vapıfar. anl<ısmayı kuv
da satışlar canlı dı>ğilclir. kurtuluş yr~tnı; raı.tıı:van diınkü 11 eserleri vcırdı. Yukarıdaki resinı ser- veden fiil,. tıkı:rmak için şehrimize 
n·~er t:ırııftan piynıı::lıırda ihracat Eyltilde F.mmönü Hnlkcv1 salonunda giden bir -:ö~eyi pö,-tennektedır. gelen hevr>t bu ecıhah Ticar~t Ofisi 

mallartnı:ı fı;. at yflkselişlcri devam ile miizakeı·elPrl' J:.a~lıyııcaktrr. Ev-
etmektcdir. Keten tohıınılart 66 ku- p• ••eke yapılan :ınln~mıır.m tatbik şe-
rusa. bıılınıı"lW 3'lr. kuruşn vliksel- ıyasanın Belediye Gelir killeri beş on gün i<;edsinde karar al-
miştir Koyun derileri fiyatı da ge- tma alınaı:;ıktır. 
çen haftay;:ı fv'·e ,-ii?(ie on nio;bc>tinde K t ı • • K v A Yaktnda rnlırimlze on beş kişilik 
ıırtmıştrr. Keçi de~ileri isteklidir Yal- on ro U 1 ayna~· rıyor bir Macnr tiı-aret heyEtinln gelmesi 
nız hariç•cn ı,ıı:(n· c1Prı~ı ~eldiğl için. _,,_ - de beklenmektedir Slt heyet de mem 
bunların rıiyesası ge\'ŞPktir. leketimizle kar~ılTkb ticaretin arttı-

* K3r.:l Blgadıın iııml v·e adre· 
si biz:le maftfuz bir okuyucumuz. 
yazıyor: 

"istanbul • Kara Slga hattında 
çalııan Bıırtın vapuı·und0ı yolcu· 
lar bUyük alkınt:l<:ra dU,mekte· 
dlrler. Ellerlncie gidip gelme bf· 
!etleri olan yolcular bite - acen· 
teyl hnrcketlerlnden 24 saat ev• 
vel haberdRr ettikleri halde -
kamara bularTıarnal<tac':ırlar Va· 
purda vlyer.e\I' bularr ıyan °yolcu• 
lar, vapurun ErdP.ktı!ıkJ teval<ku· 
fundan lstifadl' ede,.el< karınları· 

nı doyurmak için şehre çıktıklan 
zaman dıı - vapur düdük çalma· 
~an hareket ettiği lcln - ekııerl• 
yetre hıl<e:edt kıılm:ıktadırlar,,, 

* * Ayaneıl<tını yazılıyor: 
"BuraJ• hal:.Cın ve l~çllerln en 

büyUk şlk~yet!erl fırinlarda haf· 
tantn tç dl:!rt pilnü arpa ekmeği 
çıkmasıdır. Mı.ı-ır ekmeğine razı· 

yız. O dııni muntazam çıkmıyor, 
Haftada Uç cıört gUn arpa ekme· 
ğl çıkarılıyor Eurndan başka hiç 
bir yert'e arrıa ekmel:ll ç1karılmt· 
yor. B.ı yUz:fen hastalanan ve lf• T~cirler alı,, wr:~j teenni ile yap- Belediye yalnız Başına Bı'r B k M'I 1 k nlması imk:'ınlarım a:-af;tıracak ve a-

maktadır Mili! K 'lrunmn kanunuııun UÇ U I Yar I lacağr ipfrfof macldeler karşrltğı ma-
tüccarlarl !lı.tilc•nrtiren bir maddPsl mu! m:;ıddı-:cr verecektir 
borsantn "ıılom•ııda roılmı tır Bu mad y apamıyacak Pro·ıe Hazırlandı Sofya'da yeni ticaret 

lerlni b•rakanlar da var.,. 

"-·····················" 
deye gör' tlldrler 1 olclı bir ~ebep ol-
madan mıılları pahalıya satmryacak - İaşenin 1':f.lıi1nlm;ı8tndan sonra pi- Belediy'1. ""lir k.wnııklarmı arttır- ataşeliği kuruldu 
l:ır \'e "Tl:ıllal'lnr saklıyıımtyacaklar- yasalardıı m irakahe ı:ııicliiğli baş gös- mak ve tıe~ ~·ıllık ;mar plflnınl kolay- Ankara, 11 (A A.) - Aldığımtz 
dır. Muvn· :rn il hl yRpılmıyncak. hnt. termistir Bu ;türltit'ii krırstlfımak ve lıklıı tatbitc ~rlecelc r:ırr.yi bulabilmek malOmata .eöre, Buıg:ıristana gerek 
t{ı fiyat 'ilk~t>lişlne seberı olabilecf'k lüzumunrlı ·•rloP11i h rlb!rler ıılı:ıbll- icin mühim ı:ıir proje hazırlamııkta- rlocrudan do1!ruv:ı y:ıpılan ithalat. ih
propae;anja yapanı r dursa şlddetlf' mek için valnız Rekclıv~ teskilfltınm dır_ Alakalı 'C'n miiteh?~ı:ıslan tara- racat. g e r e k s e t r a n s i t 
cerıhnr!T-ıhr"ktır kl\!i t'f'l"mıvece"'i r nlnsr'moktıırlır. Bu fından ıize•·ind~ cıııru\m?kta olıın bu t i c a r e t i m i z i n gösterdiği 

Ofis yedi mil'1()1l lirtllık makı:atla \nkaracln vanı1ıın görilsme- proje ile Flelerlıve 1.'i milyar para te- lnkişııf drı:ayrsiyl~ S0fyada bir tica-
ler biter ~itmez ı;f!lım>ıl2de hlr fiyRt •nin edehıl.-cektir. ret atnş<>li~ ilıdrı,:;ımı lüzum gör{il-

ınal satir ınıirakabc •p-~·ilrıtı kıırul:ıraktır Bu Bu prnJ'} yaki: aıı t::ımamlanmıs ve müştür. Bu ..-;ızifryı.:. İktısat Vekaleti 
Ticaret or··~i ~Ol' iki gün ic;inrle 

7 
t"~killlt n'iinkah-" ve kor.trolü takvi- kııti seklini ~lmış ola,·ııktır. Projenin r-skl mürl"it"e~hder> Salih Adil Başer 

nıilvon lirnlık rn:-t <:f11mı~ttr Satıhın ye edece~ "E' c;ert<>.0 l pıyasalar d:ıiml tatbik! ıçin Hiıwmlt• çl21., bıızt karar- tayin edilmi~tir Yımi ticaret at:ıscsi. 
mallar ara~··ıdı ruvnl. kanAvfce dl'- ~urette devlelın rr.i\nıkabesl alhnda larm çık<ırılmııı:ıı iç:n Beledive Dahi- iki memlekt>t rnı~rnclaki mal mübn
mir cemher. jilt ycı;::ıir~ hulıınrn 8k- cırı·be~tli~iw id •mP f'ttirecektlr Aütiln liye Ve:cA!f'tinc- tr.ı; vııracaktır delelerinin ir.ki!jt'fınn ve diğer Avru
tııdır. itheliit .nalhıı-t icin nP vertlec~k olan Proje bütün hıılkı nliıkad:ıı ·edeC'ek pa memle:,etlerim!en ,ef"lip de Bulgıı-

Ofis Hin:'l'~tı ı:J. n yenidt>n bol ithalat 1cftıT rılshetlt>rl Ankaradn te!I- fakat halk·ı hir kii\fet tııhmil etmiye- ristan hudut ı;e l:mıınlartnda bekli-
m"kUırdıı çu,·ı>l ve kr.n: vlc" ııetire _ bit edilmekt~ir Btıt?lınlerde buna cek esıısııır.1 göre h:uırlanınaktarlfr, ven memiekr.timlze a·t esyanrn bir an 
cektir F.v der ~ımıri~ erlilPn cu\:al -iair !igfelerin ~e me"i beklenm •kte - n evel sev~bı !em he ı;ııh,acaktlr. 
\"e kıın::ıvır"'"leı.-n ?T'iilıiın hir locm1 dir. 
dün f skPn11crıın l·m ııınr 1?€'1ıni.,tir Elde11 ele devir 

Almanyadan Yeni 

Tip VaCJonlar Geldi 
Yola crkıır lan rr: :ı\ nrıır::Tndıı namuklu 
tiokuma c!a l •ıl ınTl'l'>l·t::ıdtr P»rııııı.-ı.. Bazı kl•ns"ler •ı piyr<>flden aldıkları 
tJokumanı 1 ınn h:ılvm:ı buı!Unlerrle mıılları t'~ ııltmdıın diğer kimselere 
c:elırimize r:::-"lec"t,; tir 

Ot is ~m "l ilnrı 1 ·.r. k\ı rııs !i7f•rlnden 
.::atmakt Ye plyı,,.ıvı krmıı ·t-ınır. 

Parti Ocak Kongreleri 
Parti oc ık kcmarelr>ı-iı den diln onu 

''apilmı.ş Vt.) orn1dann yeni id::ıre he
yetleri senilnıi<jlİr. nıin kongreleri yıı
pllan oc;ık1:ı~ şıınlm dır: 

iki telli. TUrk Ali. !Til•ovinli. Sıraprnar. 
Llnııa. F.ılirnekaı>ı. Fethlköv, Sultan çift
lit:• ve Kiraılı. 

devredere·c arıktan ) !lk~ek riyııtla !>a- Geçen sem· A lman::V<•Y•l frıın hUkü
tl!; yaphkl<ırı te<''ı' (dilmiştir. Bu gi- metl tarai'rnd·ın ı•mananan 6 ve Tlir
bilc~ h::ı!,~InrlJ _1"<:tr<'t '-'fildürliiğün-ı kiye hükunıeti tı.ır:ıfıncir.r- tsmarlanan 
ce sıddctlı tedbırl,.r tılınmasına baş- 6 adet "R . tipi \"ngoıı Jd, ceman 12 
lıınmıştır. vagon hlilcı't'Tletimiz tırı.ıfındıın •ılın-

mı« ve Mt'ınnltFıh>t Vrıkfıletine teslim 

Afyon inhisarı 

Tekrar Kuruldu 

ndilmistfr. Bu vagr.nlar r<ıydı111 15 
sııntimetr" :ı:ü~•ekJiktrdir; fabrik:ı 
ııksaını ve maheme~i. büyük bir tay
yare ve b!rkaç \"::Hıonur taşıyacağı 
kııdar f:ızJ::ı :ri:I: a)ın~ıkl?dir. 

F-lcmek Ce$nisi 
Deiiistirilmedi 

Şehrhnizd'? okmck yrp1lmak için 
Toprak Ofis r>in 'ermekte olduğu un
ların cinsi cl,,~·r::tirilmemistir. Ekmek
ler tam h'Jğ:!av tın·ı ile çıkarılmak
tnd rr. Ofi :n 'erdi"i ımlar yilzde 96 
randnnıınh b:.ığd ydan yapılmaktadır 
Ru unlaTfl' lrepei'i ~ 7rlır. Ekmek c;eş
nisi buı;linkıl ~ekilde devam eclı-cek

tir. 
Ti "lk haf tnl1 k ımları nı 

bakkaldan alacak 

Lokantalarda Ucu2 
Tabldot Usulü 

Vali Lutfi Kfrdar dün İstanbul 
loknntacllanndan bir heyeti kabul 
etmiş ve kendileriyle uzun müddet 
görüşmüştür. VaH mevcut şartların 
gözönünde tutularak mahdut gelirli 
ve yem:!ğinı lokantalarda yemek mec• 
buriyetinda bulunan halkın da ucuz .. 
ca gıda alaNtmeleri için lokantacı]a .. 
rm da teibir almalarını istemiştir. 
Vali, lokant~arm ucuz bir tabldot u• 
sulil ihdaslmTnırı lüzumuna işaret et• 
tniş ve lol-.:anfacılar da bunu kabul 
etmişlerdir. Heyet Salı günü Valiye 
bir ucuz tabldot tarifesi haztrlayıp 
vereceklerlnl bildirmişlerdir. 

lran'ın 
Sefiri 

Ankara 
Değişti 

Ankara, 11 (TAN) - Haber i.ldr
ğ:mrza göre, lranrn Ankara büyük d .. 
çisi Enu Şirvan Spehödi, Tahrana ça.. 
ğmlmıştır. Yerine Hüseyin Zülfükal· 
dede tayin edilmi~tir. Kendisı bundan 
1 <l-20 sene evvel İranm Başvekilliğ\ni 
yapmış kıymetli bir dev~et adam1dır. 
Yeni sefir Ankaraya hareket etmek ü.. 
:r.eredir· 

' KOCOK HABERLER ı 
Buıtün konı;rrcleriı t yapacak olan 

ocaldar 'ia o.P'lİatelrr: 
Pnşa ınındıra, Buzhane, Kınlrca. Cu· 
huklu. Fındıklı, Tophane. Blnblrdlrek. h 
llm bey, Arnavuı\cöv Kemer bıırl'&I, 
Başı büy.ık. KDçlık Yalı, Yoni karye. 
Buyfikdere. Rumeli His.r. GümOşdtre, 
H5midli, Ccıikkoy, Kervan Saray, Do-

Toprak ~1<1h~ulleı! Oıisine b<>!!lt o
lan afyon ,.e uy.ışturucu maddeler 
şubesi Q_i:;t.'n < ydın!~1ır. Afyon iş -
\eri. için e.,ıq;Jce olduğu gibi ayrıca 

bir müdür!ük J·urulmuı:: ve ıntidi.irlü
~üne İlh:ıını Pnl..t tnyin edılmiştir. 

Vagonla: Ilavdarp:ı.,ayıı gecirilmiş
tlr. Şim·hye knrlnı- bıı fptp 3 vagonu-
muz bulLın·n··:;;:ta;çdı • 

Altın F'iyatları 

P:ızarti>·i !."ünleri frımların ver
mPktP olduklar: unl::ır. hıındıın bövle * V APAGLAR - Müstahsillerden top. 
,,.,ııtPmet 1>akk<>llar b-;-fındıın VC'rilr- lanmıe ve ı!iccar eline ieçmi, 011.n y1.bağla· 
rPktir M ,te;ı".-•t bakk:ıllm flllll '1rııh1- rı.n ihraç edilmome•I için Anadolu ttlccardan 

• . bırer taahhüt mektubu alınmaktadır. 

ı:ancılar ve Cekm<koy. 

Dün bir ııltm :ıs !ıradan ve bir 
gram külr<' 460 J: uruııtnn s:ıtılmıştır. 

Reasicümhur 
Ankarada 

~ ikinci Cephe Mese
les5 Aydınlanmadı 

arasında meydana gelen anlaş. 
madan sonra ikinci cepheye aı·tık 
bir zaman meselesı gözüyle bakı
lıyor, 1942 de mutlaka açılacağı 

1f.i! Baştaratı ı incide !\il" t , . t 
1 

bekleniyordu. Mr. Churchill'in, 

B
. buçuk saat siiren bu tetkikten ıs er Atıc~. Mıster f,den ve ngı Jz M k · t" d b l ır . • . . .. os ova zıyare ın e u mese e -

scınıa fabr:kanın apartımanında bir lhtikumet ~ef\erı bu mPv7uun muza - d S . l"d . . . • ·w 

.. . - M'll" Ş f keresine ıst.ıra'· etmlr;1eı·dir e ovyet 1 crlerını ıkna ettıgı. 
r:ıuddet ıstirahrıt buyuran 1 1 e • · '"' ·" d · ·· 1 d 'kl · ~ 
ha fabrikanm zirai alitı yapabilme hu Ingiliz devlet adamlariyle Sov• ne . a~; . soy e ı erme ragmen 
:;usunu ve şimdi y;ıpılan araba ves1ire ı yet devlet adamları arasında bu ı Maıskı n_ın beyanatı,. Pravda nın 
· d başka ne ıı;ıbi i~leri yapab:\e- mevzu üzerinde tam anlaşı.ıa ol• makalesı. gerek İngılterede, ge. 
~~;. ~kkında alakadarlara sualler tev duğu ilan edildiği gibi M. Molo-I rek Amerikada halk kütlele.ri ?i1• 
c;h etml.şler v~ aldıkları ~evaplardan tofun Amerikayı ziyaretinden hassa - . tredy~nta: ve . ışçıl:r 
nıt-m~~ru.yet gost~m~lşlerd.r. • sonra Beyaz Sarayın neşrettıği a!asındakı. asabıyetı tatmıne ka-

Reısıcumhur lnonu, sokakları do Ju beyanatta da şöyle denilmi~tır: fı gelmemıştır. Avam Kamara. 
ı·:ııı halkın coşkun alkışları. araıwıda • sında Churchill'e yapılan hücum-
fabrikadan ayrılarak Ha kcvıne şeref "Konu~1 .. ıııarı·ı cı•ı eypnı e,;nı sında, I lar. halk kütleleri arasındaki sa• 
vı:rnıişler ve mıiteak'bcn şthir içi ıde 19-12 de A\rup[.cla bır ik1ncı ce,•henin hırsızlık buna alamettir. 
bir gezinti yap~r~lardır. Her geı;tık- açılmasını:.lak: ımhı1 ıı·~l!yet •. tam bir Mr. Churchill'in "İn ilız ve A• 
!eı 

1 
yerde en çten bağlılık ve savgı mutabakat!~ ka!>ut (•dılm15tır... . .. g . 

t<·,, .. hürleri ile karşılanmış olan Mılli Pravda gazetesi de Ingiliz . 1:1erıkan mute~as.sıslarının btr. 
sır. saat ıı de Arlfly~ye g'lmek üze- Sovyet anlaşmasına dair 12 ha. lıkte çalış~=~~ ıst.~kbalde, Avru• 
r" buradan ayrılmııılıırdır. ziranda yazdığı yazıda şöyle de. pada ve butun dunyada yapıla• 

· t· cak hareketler hakkında muhım 
Arif iye l(öy Emuitüsünde mış ır: k l e d' · · .,, .. 1 · "B ... d. 1 ·ı·· _ Sovvct •nU- arar ar v r ıg101 soy cmesı ı-

u mu<ı,,e <, nr.ı ız • • k' · h · 1 k 1 nıısebetlerının inkişHhnıı milhlm si- _ mcı c~p. enın mut a a açı aca• Arıfiye, 11 (A.A.) - Reisicumhur 
ismet İnonü, buraya ge!erek Arifiye 
köy enstitıisünü şereflendirmişler ve 
h;ı.•;anın yağışlı olmasına rağmen tale 
benin yaptıgı enstltu pavıyonlarının 
inşaatını yerınde tetkik buyurar.ık, 
talr.beye sualler sormuşlar ve iltlfut • 
h bulunmuşlardır. Talebenin yaptığı 
işleri en ince noktasına kadar tetkik 
buyuran Milli Sef, bundan sonra ens
t"lü talebe korosunun dört sesle sov!e 
dıği istıklal marşını ve d ğer milli par 
çal~rı dinlemişler, enstltüdc gördükleri 
ç;.Jrşma ve inti.zamdan memnunlukh • 
rını izhar buyurmu!ilar ve kendilerıni 
te~yie gelen zevatla vedalaşarak b:ı • 
suı;i trenlerine binmi3!erdir· Milli Se· 
fimiz, enstitü talebesinin alkışları ve 
"Yaşa, varoll,, sadaları arasınd:ı Ari
flye:den ayrılmışlardır. 

Milli Şef Ankarada 

yasr bir b':ııret olduğu gibı, Hltl~r Al- gına bır ışaret olmakla beraber, 
manyasın~ !rnrşı m.ıc,ıddeye iştirak efkarı umumiyeleri tatmin ede. 
eden bütü ~ hürriyeti seven milletler cek kadar sarih değildir. Görülü• 
için, büyuiı; tıı: ihi. \'e bt>ynelm le! bir yor ki. İngilizler, Almanların 
rni'in<ı tıışiyor. ~u nımıhede. ou mil- Sovyet cephesinden asker çeke. 
letlerin lıay~ti biı ihtı:Hic' olan doğ- miycceklerine. Sovyetlerin kışın 
rudan d0gruy11 ınüc:ıdelc noktai na- mukavemet edeceklerine, hatta 
z~rına hizmet_ t.tm~lc~edi_r. Cıi?kü taaruz kabiliyetini muhafaza ct
duşn~an~ maı~l~ıbıyetını stıratlendıre- tiklerine, Mısır cephesinde Rom. 
cektır. Ge~ek .~ndrııda, gerek Va- mel'in ilerliyemiyeceğine güve.. 
;ilngtondakı rr.uzakerelerdc 1942 de . 'k" · h · "kt·r 
Avrupada bir ikinci cephenin nçılma- nıyor, 1 • ıncı cep ey!. ~~cı 1 

-
sındaki tanı mutnbakat. gayet canlı mekte bır. r_nahzur gormuyorlar. 
bir şekilde bu vakıayı tebaruı: ettir· Fakat İngılız . Sovyet anlaşm~-
mektedir... · sını, ve Molotofun Amerikay1 zı-

1(. )ı(.. yaretini müteakip neşredil(ln ko. 

Bu sözler ikinci cephenin a. 
çılmasında müttefik devlet• 

ler arasında tam hir mutabakat 
hasıl olduğunu gösterdiği gibi, 
halk kütleleri arasında bu cep
henin açılmasına karşı izhar edi• 
len temayüller birinci planda bir 
yer almıştır. 

1ık ekmet ı>mP n muk bılincl~ 42 * şısıı VK C.AM - P• a Bahce Cam .,,0 
~ram tın 11r·reccklr•·dir Bu unlarını Siıe _fabrikası her tip ~iıeler! i.&tandard ola· 

h d l
• . I ralı: ımal cımeğe karar vcrmı~ ve işe bııla• 

e P ı on :ııtr ·;ırm:lıır mııtır. 

""( 'l('ldl' 

Merke~ .cephesinde 
Berlin, 11 (A.A.) - Alman or• 

duları Başkumandanlığının bil
dirdiğine göre. dün Volkof cep
hesinde Alman hücum kıtaları 
oldukca bi.iyük bir faaliyet gös
termişlerdir. Kuvvetli bir mu. 
hafaza altına alınmış olan düş. 
man mevzilerine giren Alman pi. 
vade kuvvetleri kanlı kayıplarla 
ve siddetle kendini müdafaa e• 
den, diisman! '.fok etmişlerdir. 

Ormanlarda cereyan eden muharebe 
!erde düşmanın 60 mukavemet yuvası 
tahrip edilmiştir. Düşman kanlr ka . 
yıplara uğramış birçok malzeme ve 
ıığır silahlar Almanların eline geçmiş. 
tir. 

Alman muharebe tayyareleri a§ır ve 
pPk ağır bombalarla düşmanın sahra 
mevzilerini bombardıman etmişler ve 
göıle ıı;örülür muvaffakıyetler ka1:t·tn 
mt~lardır· 

Mc:ııdagaskar 

Adasında 
(t7i? R:l.::tarafı t indde 

rondava ve Nosibe için yapılan 
hareketler de tam bir muvaffa
kıyetle sona ermiştir. Deniz. ka· 
ra ve hava kuvvetlerinin iştirak 
ettikleri bu hareketlert hazırla
nan planlara göre yap1lm1st1r. İn• 
giliz Cenubi ve Sarki Afrika kı
ta1arı ile Cenubi Afrika hava kuv 
vetlcri harekata iştirak etmişler. 
dir. 

Londrada ne~redilen bir tebliğde, 
İngilizlerin Madagaskar adasında gö 
7.İİ olmadığını. ad::ınrn Fransrz olarak 
krlacağı bildirilmektedir. 

İngilizlerin. adanrn simalinde bulu 
nan Siego Su;ırez deni:r. üssü ile civa. 
rrndaki mevkileri daha önce i~gal et. 
mi5 oldukları h~tırlardanır 

Vichy'nin tebliği 

·· SOVVET TEHUGi ·· 
tt:W Baştarafı 1 incide 

Stallngrad'ın cenubu garbisinde AJ.. 
mıınlar büyük tank ve piyade kuvvet
leriyle hücum etmişlerdir. Mukabil 
taarruza geçen Sovyetler 11 tank tah 
rip etmişler ve 500 A!man öldürmüş. 
!erdir. Bir Sovyet birliği meııkQn bir 
nıı>halll tcrketmiştir. Düşman ağrr ka.. 
yıplar pahasına kıtalarımızı geri püs
kürterek birkaç sokağı ele geçirmlye 
muvaffak olmuştur. Bahriye ııit!h en
dazları tarafından müdafaa edilen bir 
kesimde bir Rumen bölüğü yok edil
mi,.tir. 

Merkez cephesinde Sovyet lı:ıtalan 
büyük bir meskUn maball!n do!ayları. 
na kadar kendilerine yol açmışlardır, 

Reuter ajansına göre 
Moskova, 11 (A.A.) - Reuter A. 

jnnsının hususi muhabirinden biri bil. 
d!riyor: il ıf 

~talingrat üzerine çöken yakın teli
lıke birçok Alman ve İtalyan tümen • 
!erinin buraya gelmesiyle- artrr1ı1trr. 
Almanlar ciddi kayıplar pahasına Sov. 
yet müdafaalarındaki gedlk!eri 1Uniş
lr.tmJ5lerdir. Almanlar bilbat11a lıJva 
teşkillerin.i takvJye etmektedirler. lov 
yet müdafaasını yarmak için eıuh 
silah olarak binden fazla tayyare l)ıl 
l:ınılmaktııdır. Rus müdafaası son ;.~. 
rece ıiddetli o!makta devam etmek~ 
ıse de Ruslar son 24 saat içinde S mı J 
kUn mahalli terketmek zorunda kal ,. 
mışlardır. 

Almanyaya Gönderilen 
Fransız İşçileri 

Vichy, 11 (A.A.) - Resmi bir Tray 
n11ktan alınatı maltlmat, mübade!e f4;İn 
gönderllın işçiler'İn sayısı ne kadar 
ıtıcmnuniyet verici nisbette otursa ol. 
strn kafi dereceyi bulmad.ıfrnr g8~ter 
mcktedir. Almanyaya çalışmak fuıtre 
giden her 3 bin mütehassıs işçiye mu. 
kabil t 000 esir menılPketlne iade edil 
mektedir. ·,. 

Nantes'de Bir MahlCeme 
Tecavüze Uğradı Zeytinyağı ye Sabuna 

Ticaret Vekaletince Konulan 
Fiyatlar Kaldırıldı 

Ankara, 11 (A.A.) - Ticaret Vaka· 
nden tebliğ edilmiştir: 
Zeytinyağ ve sabuna Ticaret Veka
ince tesbit edilen esas fiyatlarla bu 

yatlara istinaden tesbit edilmiş olan 
halli azami satış fiyatları 12 eylal 

942 tar hindm itibaren kaldırılmıştır. 

Moskova, 11 (A.A.) - Moskova 
radyosu, gece neşriyatında Sovyet 
be>mbardıman uçaklarının dün gece 
Eudapeşte, Bertin, Koenigsberg ile do
ğu Almanyanın diğer şeh rlerine llon 
ıı- yapmış olduklarım bildirmiştir. Bu 
dapelitede 38. Ber!inde 12 ve Koenigs.. 
bıorg'de 16 yangın çıkarılmıştır. 

İkisi müstesna olmak üzere, tayya. 
relerimiz üslerine dönmüşlerdiı;,. 

Ankara 11 (TAN) - Milli $ef İnö
nü, bu akşam saat 22 de Ankaraya ııel 
miı;lerdir. Cümhurreis!mlzin Ankata
ya geleceğini duyan kalabalık bir halk 
l:iitlesi daha saat 20 den itibaren ga
rın önündeki meydanlığı doldurmuştu. 
Cümhurreisimlz, istasyonda Mec!is Re
isi Abdülhalik Renda, Başvekil Şükrü 
Saraçoğlu, şehrimizde bulunan vekil
ler, C. H. Partisi umumi heyet azalım 
mebuslar, Ankara valisi ve emniyet 
rrıüdürü Ankara merkez komutanı ve 
d!(er askeri ve mülki erkan ta.rafından 
kar§ılanmışlardır. 

Cümhurreiaimiz halkın sürekli al • 
kışlan ve coşkun sevgi te;r:ahürleri a
rasında jataıyondan aynlaraıc Çanka
yadaki köşklerine gltmi!Jlerdir. 

Her gün Ingiltere ve Amerika. 
nın muhtelif mahallerinde yapı
lan nümayişler, tredyonyonların, 
siyasi partilerin bu mesele üze
rinde ısrarları da halk kütleleri.. 
nin bu husustaki tazyikini gös
termektedir. İngilterede Labor 
partisi muhtelif defalar bu tezi 
kuvvetle müdafaa ettiği gibi, di. 
ğer siyasi ve içtimai teşekküller 
de bunun üzerinde kuvvetle dur
maktadırlar. Aınerikada A. S. L, 
muhtelif tredebonyonlar ve par
tiler azanın çoğalmasının ancak 
ikinci cephenin açılmasına bağlı 
olduğunu ilan etmişlerdir. 

münikelerde kabul edilen "mi.is· 
taceliyet" i daha sonralara tali• 
ke sebep nedir? Mr. Churchill'in 
nutku bunu izah etmemiştir. Yok• 
sa ikinci cephe bir sürpriz mi ola
caktır? Belli değildir. Fakat ha
disenin içyüzü ne olursa olsun, 
ikinci cephenin açılmasındaki te
hir Almanlara yalnız Sovyet ve 
Mısır cephesinde harp etmek fır
sahnı verdiği gibi, gerek Alman. 
ların gerek Sovyetlerin fazla in
san zayiatı vermelerine ve har. 
bin uzamasına da sebep olacak
tır. Mr. Churchil'in bu son nut. 
kunun İngiliz ve Amerikan ef. 
karı umumiyelerinde daha kuv
vetli bir asabiyet uyandıracağı 
tahmin edilebilir. TAN 

Vichy, 11 (A.A·) - Bir tebliğde İn 
gi1İ7. kuvvetlerinin Madagaskar adası. 
Jiln batı !imanlarına karşr umumi ta· 
arruza geçmiş oldukları bildirilmek • 
trdir, 

Bu tebliğ, büyük donanmanın bıatı 
aahi11erlnin büyük limanr olan Ma 
junga ile Rlego Suarez'e takriben 200 
kilometre mesafede bulunan Maraje 
ve Majunga'nın 500 kilometre kadar 
cenubunda kain Morondava'ya ayni 
zamanda taarruz etmiş olduğu ilave e
d lmektcd r. 

Nantes, 11 {A.A.) - Teklikeli bir 
tcthişc;inin muhakemesi esnasında 4 
kiııi ellerinde rovetverler olduğu halde 
mahkeme salonuna girerek ate' açmış 
lar ve sorgu hftklml Lebraase'yl öl • 
dürmüşlerdir. Atılan mermilerden !'iri 
kt5i yaralanmıştır. Bunlarda blrt boğa 
7.1 kurııunla delinen bir jandarmadır. 
Hücum edenler bundan sonra bisiklet. 
ledne binerek kac;mışlardrr 

Ticaret Gemilerine Top 
I ondra, 11 (A-A.) - Churchill, ti

t gemil~"ne mancınıkla havalanan 
a tayyareleri koymak fikrini telkin 

tm t r 13 aydanberi bn sur«!t!e tay
c ta· ıyan ticaret eemilerinden biç 

tırılmamıstır 

Zağrep te bombalandı 
Bern, 11 (A/oA.) - Milano'dan ve 

rilen bir habere göre, perşembe günü 
gecr yarısından sonra bir bomba tay 
ynresl Hırvatlstanda Zağrep üzerinden 
uçar'iı.lt ışık ve infilak bombaları at -
mı"-tır. Birkaç ev hasara uiramışhr. 
Sivil ah.aliden iki lriı.i ö\mü~tüı:.. 

Maarif Vekili Arif iyede 
Arifiye, 11 (A,A.) - Reisicümhur 

İnönünün refakatlerinde Arifiyeye rel 
mi~ olan Maarif Vekili Hasan Ali Yü. 
ccl enstitünün misafiri olarak burada 
.kalmıstır 

İngiliz _ Sovyet anlaşmasından 
Molotofun Amerikayı ziyaretin
qen sonra Sovyetlerlc Amerika 

İngiliz ve Amerikan 
Tayyareleri Tobruk'u 

Bombaladılar 
Kahire. 11 A.A.) - Dün gece ve 

giindüz İngiliz ve .Aınerik n uçaklnrt 
Tobruk'u kısa fasrlalarla hombalamış
ıardır. Has:ırl:ır son dcrecc bilyüktlır. 

Kuvvetler arasındaki nisbetsiz~ik 
~zlcidir. Karaya çıkan İngilizlerın kuv 
vetl ıki tümen olarak t hm n edllm~k 
trd 1r. Fran'lız kıtalarının mevcudu ise 
büyük bir kısmı yerli olmak üzere 

1500 kişidir. Bu karaya ı;ıkma hareket 
\eri hakkında alınan haberler Fran • 
sada büyük bir heyecan uyandırmıştır. 
Gazeteler şimdiki halde hiçbir tefsirde 
bulunmamaltta ve resmi teblifi neıret 
mekle iktifa eylemektedir 

1 

t 

t 
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~J: ... A .. 11,L. Adli Sicil Teşkilô.tı A.t Yarışla ını 
ILlEü ür'atle Yapılmalıdır Son Haftası l.a.abaJD aivrialDekler lstlll ..._ 

I• im cleıter•niz 
Yazan: ULUNAY 

Stalntrat'taki 
Rps ~ukave111etl 

Yazan: & AN'lBN 

YAPILACAK BEŞ KOŞUNUN 

FAVORILElll HANGiLERiDiR 7 

ba mualarc1m her Mlllt, her -
halle tlkbet ecbormat- limcl .... 
telerde tltan!ar clo14malaa. men:lbdl 
ebemml:retle dikbtl celbeclllen bll ell 
Uletmll bqerat eaırlardanberi erleri 

İstanbul at JVltlaruun onun· olan Sananı ba c1efa Tomurcü kar- :r.:ıı ,.:!;.. :tt;. ~dar~ 
cu ve IODUDCU hafta kofU).an 111111da kati bir imtihan ıeclnceil ufllUltl)ı ld, u.ıa bizda emc1Ddtm 
yardl yapılacaktır. Bir hafta ve aralarmclald kanet farkmm mq. Ilı llredilderl tein hell9i O. ister bite 

9ıt1n medeni memleketlerde ac!tt" cok ubıbldar bir tlrlll m&kerrerllk U'adan sonra da 2'1 eyl61de An. dana cıbcalı mabakkaktır. Gecen a - ba laanlel1 obnttall- ...._ 
makinesinin llyıki1le i1li1ebUme r Y a z a n • ~ ctdllll• G&rPllnlmamq oluor. karada sonbahar at yarl§ları faki •lıi Sava rlDe feül kopna ~ clot.,. ODiara brp uırlarca J'1111Q1111 

al lcin b r adli acıl teıkilltı tamim .. 

1 

• ' Ba adll' 11cıı tqkilltı ne 71-parP baılıyacaktır. nmrcdan kola1 bir plib17et diba .. davrandık. lleae!1 birikinti nJan 'ıl 

Adalet Makinemizin Layikile lıliyebilmesi lc;in. 
Memlekete ve Reiime Faydalar1 Dokunacak 
Olan Bu T eıkil&ta Adliyemizin ihtiyacı Vardır 

dlbatclikse hiçbir 1erde ve blçlm '9&. S • • I I 1 Herbanc1 bir adam hırbcansi bir Şehrimizde yapılacak IOD haf. nıımuı mabtem!ldir. Çil~ki Tıana her ru petrol dökma ai'Yriaineklerta k6 
kit 1dlı1e maklneei wnamı1ı. 11111va'- uphi Nun LER aıabJreme tar•fındaa herbanci bir "' ıa toşularmın neticeleri hak ne adar cta.elmitle de ııitmlt bır • kine kibrit IRl1ll ct6kmek demek oı. 
fak olamu. Adli sicil neci rt ..,. m•blıtm edildiii vak t bakkıada kında tahminlerimi& _ ... 1 ... : ftll olan Tomarcala 9al'acak bir bale catmı dtiftiııerek baııdan t14c1et1e .-

hbt adli acili anıatmac1ao 9"Cl adll,.ce mafaaaaı bir doı71o acıbr. dı . .,.,_._. seJmemlftir. Te~ alanmn ell üdll ldadik Ye ODiara lrarp l8lh,,. • 
c:tiriim miikerrerliiini llab etınecnia detl dolclararü cıJamt olan bir adam Mabtelif tekilde fototnfllerl pbrtı- r • hareketi Tomamaltl Jine 111'91 Uıe 11111 met tedblrlerl7le koramnü çueleallll 
llsaace!iYOr. sonra htanbalda bet Nil.dik hr. Gerek, 1ab11 ve ıerek 1UÇ11 l!e ce. Birlnei lwfıı · ltp etm17e çaı.-. olmalıdır. Tomar terdb ettik. Cibinlikler 1mranJı tem. 

Bir adam bir defa bir sac iti•. 79- bir caaa olan :renl lıir 111ç ltlemit ol na baklanda ma!tmat toplanır. Ta.. Oe 7f.l)ı Af ba Anp ıulan an. cak.lan !"'cadel•iadea ~ • sb'cllk" keadimlsl onlara.~ 
blamr ve maanen bir cen71o da aa ve tabiatt11e u1*aua• eaklua bl bil mabtellf tarih ve namaralar b'41o llDdadır. 11 ... fesi: l400 IDetR. derece iltilade edecell tlm~clen blU. se dre. klb nefta bir roeto, klb ._ 
mablıOm olar. Fakat o adam ba c•a klm kenclilİDI ilk defa ne ı.ı.,.q Jaaar. Sonra da her caa mabk......ı dlr .._ rllemes Fakat bilbuu ddli babia 1clD doJmuı, klb kacbllbacla. klb au.. 
ile batini ı.ıah etın871P de tonradaıı & bt caa verir ve belki dı caaaım te. ile ber cesa evine o cl01Janm bir hl tamı Btnlclal ıtnoaa Tarsanı lllma1 etmemeJJdlr. Çlaldl Jf chadalı sibl tmrendlrid bir ,.... .. 
blr nç claba ifl :peeek oha~ ~kala.. dl eder, ,.m ıördörma. lialfl söadarilir· _ _ De ba. Ud ka'Yvetli fa"VOrlden blrbdn Unde anettlk. On1ann dblnUlln .. 
lllDCI büim kendisine ilk defa ne tf. * * Ba ıaretle alfabe aruiJle her tmb Cın -tbaa 15 lldncilmten dlltmeli mabtemeıcllr. YUlanDa c1amlanaa koımp ba -..... 
1emlt sibi bir ceaa vermeJip claba • 1 te deni emı k , · d1i ktman lllllf. ıondı ve ulr hasaat,et Rint Ba,..am il n»-.ı.n--.n ~-·ıı tal. ltkencellae karp ıtllfalkbıa ıa 
lır bir cna verir. 1 ....::..ini;ma.:.::r:r :.,: leri l8alltuam datedere secer .. a. Dabl Ahm9t 11 ~• ftoVI'· mil JUUk 11S1lecllklerl tiklJetıeri. • 

11...ıt iiç ıene bapae mahlıtm olan te iılemni !cindir ki, adli sicil aınılii randılı vakit hemen balanur. Tabii Ba lı:oıuc!a tabiaU1le Dabl pnabcbr. Ü' " c1allıa ,aJran ~ttald ,..u siyelerl nlnnl sibl dinll,enık mqd • 
bir daha batb bır ıuçandan dola11 icat" tatb k oltUUDqa bqlaamqbr. parmak illeri de teebit ecliladı olar. Rindin bir 1e1 71-pacajı tahmin ec1D&. laf ba 1nsmal• .............. pi Qllclalr. Ba fe171ltlardaa ......... 
Jlne le sene hapiıl k bir cezan mab- V• tekrar edelim ba ılltem bbal • itte acili 11dl bö)'le lntllam ile tata' nıu Yalnll pist canmrla 'Ye alır ohar Meufetl: l400 metredir. -.. ualatmü lcia de h111 .,........_ 
kOm eclileceil vakit hlkim l&bıbıaaı clilmedikce cna mablı:emeleri naife. maı ve Jiiriltillmüı bir cetvelden iba- 18 0 zaman Can ve R ndin pnıı artar. bmt Blnld.a Kilom --1 ~ •an1ı7ua alwltlnek tllf 
,..al evvelce alnuı o!duiu mablı:4mL terini bakkly'e sBremealer· rettir ve u bir tahıfut ile vUcade Normal tekilde lı:opJD Dal»inin bsaa - ~ danJ sama u. clı,. • 
,etl ele aazan dikkate alarak 1"a üe sr B getirilebilir. -·- 1 .. _1111 .. 1... Demet Ba- H 11. teller bile darlMttlk. _ _, .. ,. b izde matlaki1et devrinde b61le - aa u ,._ _.. 
_,. uurt ven eı aene19 •nr. bir uaal ,okta. Sonra metnat17et c1ew Muntazam bir adli ıldle malik olan /ldnd ı. .... ., Davalaciro • Sokola7 51 Tahta bitlae se!lnce: Bir namanl 
Clnldl ikinci defa ıaç itli7" o adam rınde adll sidl tetkf!ltma bqlandı. bir memlekette hiçbir mablı:lmm -. --ı' Alnndar llelmı« 55 cllltman teWdd ettiilmJs ba .._.,.. 
boan nazannda bir tabakalı, bir mi- tcabeclen kaman ve nizamlar konalda, bıbımı mahkemede aald•mauaa im iki ,..ıı 7erll uf kan lnsl!ls taJ'- JCanblher Fi!lpa 55 laırp at;biımu milc:adelede orta Cll 
kerrer, :rant halini ıllab etmemiı ,,. tdlllllt ...ıı• •• meamrlar tQia o. klıı oıamu. Ad.un matdaeel *le lan 11'U1114ackr. 11..Uetl: ı• Gecen haftaki Jı:otQIQDa raim• ben mubarlplerl libl bhramanhk ....,.. 
Dk caadan ibret deni abulmı far- ıaacı.. Palrat aran amam! harp " bir tqld!lt ile mt l'l"bi ifler Hele metredir. Davaladro,. 1"a kıotanaa en ıaa...tU rlne fulatl,Se rlaJet edi,oru. il-. •olıunar· IODra 4a mall6bi18t ve mtltarüe 4w milbn'er qçlalar lbık olctaldUı ce. lıııal Blnlcitl Kılosu fftoriat addetmi1011UD. Bi.lbua --. il adma delfltirlJOl'U: Bberf7a JI 

İlte kısaca mtikererlik budan lba. h.i ıelince maaleeef bu acili sicil ıia. a)'l aealannı muh•lrbk bir ıarette _ feda uan1ala DanbıclrOD1111 ..-mı lltte llahmdalaaa dair Wr atalar .... 
rettir. Binaenaleyh bllıılmler bel' n. ttllli tatbilı: edilme& olc1a. Huırlam bablrlar. Vanl'- Retat H ualtmaktachr. Ba hafta Demetin pnaı IM'ICat olan ctiier bir lpnanm haldam 
kit mıhklm edecekleri IDcJalana ilk dolaplar, dot,,.ıu ortaclaa kalktı, me -.\' -.\' ız • lbun 56 •u fuladıro Platin u ooJr cammla ıecavb etmemek ilter ıibl oaa "&aldf 
defa mı JOba birden futa mı ne it- 1D9f!ar da bqka iti•• tQin ec1lldl Aclll79Dllilı Re • lokalaJ 54,9' elmw KG"aMMn de pm .. ..ıt.. biti• c1emboru; ~ e,. 
lemle o!claklarnn blbaek "oaa s6re BöJlece memleketlmls -'- fa_;_'- ıalah "baldpfı lcln Jfasba • Jl'ilips 14,1. tir. BeDcıt kotUDaa faworili n-tUr ru· Ve tlmdlkl llarplerde olc!aia sGıt 
cea taJin etmek m..:bari7etlade a bJr - ;,..... ba kadar faJduı olan bö1le a. z.bdmar Allmet •Jmba malarebetl.. 7f.pmıJOnlL Tal. 
lanrtar. tetlril&ttan mahram olcla. lonra ırı.U bit anlfin ıimdl" kadar tatbik Pınar ZtkeriJa :!':- Bqlnd ltofıı (Ban4Utap) nu ,edtPı bir maharlbe safer balllf 

Fakat blJdm mabakeme e4lp cua- ~=:::.11n ml_1!~~m!.ıt "":': edilmediliae te ... lf ederba bari ban Ba llota dntiıı en sini kotuahr Oc ve daha )'llbn ·•·"" i aak c1erhat ona lldtlrtl7WU. ,...._, 
11111 vereceif aaçhman muiaiJıi ....... kit elan aoara ba ııokaanm ltınannm elik. Bilttla ba--'-- ... a.. ___ ~ 71-- ,_ danbed iJd taraf blftbirine brp ldl9 
dea. bUaiaP Kenclltlne aoracalı olaa .a,. ,,..,.Din ba pÜ fa,.Wı ht ve PJl'et olanea berbalcle ba ~ ... ~~ ;--' ,.,.. lrallJar uumdacllr. 11- !er lmllamJOr; tütalamlta dltbat W 
cloina bir "9•P alaım1acalı pek tabii ::! üıll ......_ ~ " ta6lkl memhıkete •• k reJlme btlJlllr fa1c1L tcraancln' 'Kotuaa fı•orUllln• • ::= a400 metredll'. llltlnçtaD aWılı a.nlerle saret 1111 • 
c1ir. Zaten kim kendi ale,ıünde olan na bile selmecll. tan clolnuwı bir hlsmet edi!mlt olar- bnetll ~ Fikret Atlı almr ;1 1 

Blnldal Kilon tu •• Jmmu obmqtar. Olslendlll iL 
bir balrDrati 117ler ldP BIJI• ..,ıeri Ba noktadan dolaJr hem mablro- ela· Cidden ıdliJemizla ba sfbi meclenl Pıurdır Pınar aon tacrtllle • - perlerdea pbbilmeli lcbı blcam .a. 
laualarm ekserin aüla4ıldan dtll ............ c*i10r ...... de pelıı ft ..... tetkiltta lbti"cı ~- nada cok bi threceler pmJttır. ~ llenevft - Sokoıa, n Cf'li tabada dllpıanm boral borat ~ 
mütedlr, 11S1lediklerl c1elll hlklm 1ıar-·---::-.------------------- Jinl lt.fttarb'l 1r 7f. AlceJlb 8aJnm IO maam bekler• ondan ..... ~ eabıka m•e!esl halı:lrnıda plalt ele din Ü f Tı •- • 00 

Jlkaelr MI' ta
7 

olu Tt17&1d llattafa il ~ .. ~ b8tlln kanetlerl top, 
... 'ıılJJue Okulundan \ &lJ ele ilk kofflan1I ~ ... c:ütır. 1111. Acar Baba . 41 :z:-.:ı:::-~= o:: _,, - - --- - bir - - - .... ldlo - ::anı.-__ ... 

anatlab reaml bir Teslka llnnm. 1 - Olmlamuza ~ lstekll l'.csacl. Dtaçi. Hukuk ve Olretmen c1cnc:. Ue ele lıltmal mlmldbultr. ...,..llDa nlma ~ PCmlltl. j";ım metlmr m111Jc1lrı .._ .,.. 
O '9etibJI nfll'eden balac:akl alaırlarm lmtlbanlan 11.1.NI teriJı uat 10 da okulumuzda 18pı1aca1ctr O~i ı--1 l'alıat iMi defa kilo farkı OD™" CJt. c11paaa llJlllllU.n :pbat plrfa 4.qf 
Acili ılcll olu lıolQI c•amaı ta"8 mı..! -;J.!b!b~ = ~ı-~-.!_~ldl okurlar IO.l.NI .; '°_.., ,..... • ....,tr. il_,_.. ele U1lll olmaa Al sibt• 

ecleceil saçlanma retml bir ...._.. ..,__,,_ .-.u&U~ ~ " düa ,._.. ~ .ı calim dalla ..-ıı TUlnt. ""- • 
c!a7f.Dan bilttiıı multlal bet clülkada 1 - Ba ,.ı mmm olanlardan tabip ve k11Q1a ~ mlfa Pmfıe ba Araplar u.aclam. ~ tar. Ba Od llQfta .. .., ... mlc& .. -. .._. -· ... ~le 
aır- bili .,.... .......... ,.._ Hmtar u.teıdne c!Qtı cıan 1fso maunlan lmtl- f•lı 1581 metrecllr. dele lıa defa pıt .... olacaktır. 1obrf 

e r· * * bamız bbal .WecekJcdlr. aa llbDer IO.l.Mt tartbln kadar otru1 kale- tnal lalnldat na. lJI idare -s ..... A1c:eJ'1lma bama•• Batım tarafı lrar7olmılııt ~ 
llllne müracaatla ka1ıtlarma tpret verdirecekle!"dir. Dilerlerl Universl• - llmlicbr. tel n dola teneke kata!ara ~ ~ tede aoJaC!ak tmtJhanda 60 Ba baftald kotalarda ikili 'bahtı: t. mit ve bu aaretle orta çaidalEi ,... 

muvaffak olanlar içerisinde )11Jrtek not alanlar 60 3, 4, 5 tncf; Çifte babi11 ı.s, u lnd lar ıtbi etrafmı 111 dola bir ..,..ı. 
~ :rabtakaraları - -111111111>4 

r1111-~~--••illılııl.__~iiiıııi- ••••,.. ...,,,,_ -na.rw ._. 
M Banal ••arıw il lleraam ~ -'-•* betm..ıer. llqret edilecek bir .......,. 

Jh'9elld 1lafta mewilfmla • dal llO. ~ netle hlcam pJlmnı cleiiltlrlrler ,,. 4-. 
.- aooo metre ls.W. J1ne 1N Ali Baydar AktaJ"m van tırmanarak 11S11D dddt 7llrblt 
ba'9Ullu "pmqlarclı. Ba baftalri lso Mevl8d& terden, ,oraca m•nialardan eoma • 
tulırnımda çok h97ecanlı ve dsel ola vana cıbrlar ve tam ,atatın ımaa. 
catı ıilphealzdir. Tusan " Tuad.ı ÖltbnGntln ldrtıncı ıantlDe .O· celine• parqtltcB lata1an a1&1ı _,. 
azan m .. felerde b9"tll oldülal'llh "dlf. Bamuanm blrlnel \19 -- verirler. Ve W,lellkle kenditbd 
iııbtt ettiklerin&rn fooriler eoialmsJ_ QltlB • Udncl ClnwtM .,_. Jette w batan ımarü. dabar* 
Ctt· Bllhaaa tklll WU. )'lDe w.ı. lrOdıw Camllnde ille ......, emerek ful& futa kabartırlar. 
ın!Jen bir nı\tce ile ı;tebilir. KOIPQD 'ftm.ldt ..,. ~ Dalma 1aarp baUn4e balaa_....., 
en lnrmıtU fmtrllerl Jiae S... ll• To. ~ imi ecltnı.rtn _.,..,.. balerattua ta ıab•mmll ecliJmell. • 
aıurcUtv. iki Mfta fiat lete mailb +. ,,..,,.. ~...., masibi f11bt en M'9lmlltl plredlr ... 
~::~ ........ ._ .................... ..;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::;::;::::,:ı rlamek sibl tu plmu, tahtabnlıl . lfW bolaa ps blll'•tme&. Bir ..,... 

C.-d• ıfdmele ft •vlasJe •'klfl••la ............... ~· balar, ...-•n, )'ftdeD ~ 
• JOE BROW ......... stt.e._....., .. ,,..._ 1dmeeDbl lla1*l obaas, ... 

"~ A plrenfn kanam~ .... 
IVI R Y C A R L f S l E mm !le a1aJ etmetf ldetldlrl il~ KORK .,.. ol4ala 7Wde döner, dolapr,. 

AK KAHRAMAN :=·cl!:·~~t== 
9oa tlereee rtd~ " ellmeeli filmf ~. ve oldaiu ,eri Wll et, 

8'a lalı ........... ltiltaıea ete IQDr& saptan apla~ acar. 

O 
B171k Praıwa edibi -....ıo" -
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İstanbul Levazım --~mirliği - : 
Satınalma Koniisy·o. · .. ,~ ·~~J1~~rl\ ,·_· 
'<ilo 

500 r cnasetın 
500 Asit asctilo salisil11' 

3GO Hclmitol 
300 Üzotropln iklnc-ı 
250 Bom do tolu 
:rno Rom dtı peru 
500 Go:n arabik 

30 Fenolflalcin 
300 Su ~allat dö blunut 
50 Esans dö mant. 

fukandı :vıızıJ· on kalem ilacın paıarlıkla el<rl'ltm~! 1419194~ Pa· 
rarlesl gihil saat 14.20 da Tophanede ısı. v.-. hmlri\ği s .. tm alm& ko
mfsyonun<\ı yapılac-aktır. Hep!ılnfn tahmin bedeli 35 •14(' lır11dır, Ht: .. ka
lf'ml ayrı hl'be verllEreflnden i'<~cklıl,.rin % :.s temiııatl:ırl)le belli va-
kıtte komlo;yona "clme.lcri. (95!!4) -10 Ton zeytlnyal: alını:ıcaktır Pazarlıkla ('ksiltnıt-c;i 14 g_g42 Pımıptcsi 
gOnO saat 14 le Tophsnede Lv. Amirliği satın alm~ 1':rıml<:\•onunda ya
pılacaktır 3 tondan rışnlh olm:ım::ık üzere ayrı avrı tııl.ııl"Te dl" ıha1P 
edilebilir. İstcklikrln belli vakitte komioıyon:ı gelmeleri. (! l;G-9'!!!7) -Behe:- knru:unıı 600 kuruş tahmin edilf'n 12 tol' knr'!ar "ar• Mh!.lnhı ki>-
ı!'le pazarulda sıotrr. ıılıl"'ncakttr. ihaleci 14.9.942 P:ırıırt,.~· efıl"'fi sMt 11 de 
Tophııned:! fst. Lv. Amlrll~i satm alma koınısyot::ınl'1n yap~.ıc-aktır. tcı
tcklilerln J<at't tcmlnatlıırivlf' belli \•akitte komisrona gelıY'clcrl . 

(186-9;93) -
Beher kOcsuna 126 kunıs tahmin edilen a•kf!t'f tıbbl;v<' c.kuiu kin 

8000 kfüı k&T&man o'k-yun eti pazarlıkla satın ıılır.ııcak tır fhalrsl 15/9/ 
942 Sah srJ:ıO saat 14.30 da Tophanede Lv . .l..'nlrliği sr.tın almıı komis
yonunda yapılacaktır. IH: teminatı 756 liradır. Tnlıı:;l-::rin brlli vakitte ko-
misyona ceL-nP.lrri. (lS:J - 9914) -Bchf'!' k!lo!tın~ 500 kuruş tahmin edilen 13,500 kl1n t erliklik taban 
astarlığı llli!ıe!e clınncaktır. Pazarlıkla eksiltmesi !4,9.94~ Pımırlesl gOnü 
saat 10,15 te 1'ophancde tst. Lv. Amirliği satf!l alma Y.om•syonundıı ya-
pılacaktır . f~!eklilerin teklif edecekleri mlkdar üzerinden kat'! teml-
natlariyle belli vakitte komisyona gelmeleri. (187-9794 l 

.. -Beher kllosuna 600 kıınış tahmin edilen 20 ton kadar pençelik kösele 
alınacaktır Pazarltkh eksiltmesi 14.9.942 Pag;artesi günh saat 10,15 te 
't<Jphanedc. fst Lv Amirliği satın alma komısycıtrnr.da yupılacaktır. ts
tekli1erln t!'kltf edecekleri mikdar ü zerinden k<Ptı t<>mlnııtlarlyle be111 
._akitte komısyona gclınclerl . ( 184- 9791 > -S eher lnl-:.suna 30 ktıruştnhmin edilen 48.000 kilo fare füüm alma
o&Ktır. Pazarlıkla ckslltmcsl 14.9.942 Pazartesi gCnll saat 10 da Tophane
d e Lv. Arrıirllği satın olma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belll 
vakit te 1080 lıra ilk tcmlnaUarlyle komisyona gelmeleri. (181- 9788) -Beher k!losuna 600 kuruş t ahmin edilen ~O ton kad'lr pcnçclik kösele 
almacaktıT Pazarlık!~ <>kttiltmesi 14.9,942 Pazartesi gül'li saat 10.30 da 
Tophnned'! lst. Lv. Am'rllği satın al ma k omisycnundn ynprlacııkttr. İs
teklilerin tekli! tdeccklerl mikdar üzerinden kat't tcmlnatlıırlyle komls
yona gelmeleri. ( 183-9790) 

Behe,. kilosunn 625 kuruş tahmin dilen 15 tem knt'l::r vakete alına
caktır Pa?<ırlıkl~ eksiltmesi 14,9.942 Pazartesi günO saat 10,45 te Topha
nede tst. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır, fsteldllerln 
kat'l te:ninatlariyle belll vakitte komisyona gelmeleri. ' 185-9792) ,,_._ 

Beher kl:osu 17.S ktınışt:ın 5000 kilo t tbbt alç'T al I!"ar.akhr . PazRrlık
la eksiltmeo;i 14/9/ 942 Pazartesi günü saat 15 de Tophanede Lv. Amir
li.l!'l satm aıma kom!ı:ycnunda yapılaeaktır. K11tt tf'mlnatı 131 lira %5 
kuruştur. Talıı;lerln ~cm vakitte komisyona .;clmcleri, ( 1i!I - 9631~ 
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L O RE N .Z 
Ana~ 11k, Orta ve Lise - Yatıh. Y:ıtısız - Kız, Erkek ! 

Talf>be kayıt işler!nP. her gün 9 dan 17 ye kadar b:ıkılır. ·r a lebem.ize ders saatlerine 1laveten ı 

1 
'-•••••••• ücretsiz yabancr d :1 kurları açılaraktır. Telefon: 80547 , 1 

~------------- 1 ı, 

Radyolarının Muhtelif l'iP. 
Yeni Modelleri Gelmiştir 

SARAÇH..'LVEBAŞI DORROR C.~ODl~SİNDE: HUSUSİ -------.. IJitfen Aşağıdaki Acentalal'ımıza Müracaat Bdiniı;: 

1 
Kız • Erkek 

Ana. tik HA YRiYE LİSELERİ 
Türkiye Umumi Miime8Rilliği: 

Yatlb • Yatısız 
Orta. Ll5e Sadettin Sönmez ve M. Logoteti5 , _______ _. 

l'aiebe kaydına devr.nı olunmaktad ır. E~ki talPbenin taksi tlerini vatırarak kayrtlannı yenileme .. 
t"'rİ la.t.ımıiır, Müracaat her gün 10 can 17 ye kadard ır. Ecnebi İisnnı ilk sınıflardan başlar 1 

I' G iindii:r.lii t:&.l.:i.e DlP.ktc~in hususi vesaitiyle nskledılir. T e:iefon : 20~,,. 4 , , 

ı, ISTNBUL NlŞAN'TAŞI - KARAİ<OL KARŞISINDA"---~ ! 

l8TANBUL 

.:\DANA 
AFYON A N A • j L K 1 ş 1 K L ,. s E s i KIZ :VE .ERKEK 

ORTA • LİSE YATILI - YATISIZ 1 ANKARA 

· ı ANTALY.A 
KURULUŞ TARlHI: 388;) - TÜRK1YEN1N EN ESKİ HUSUSİ LİSESİDİR. 

AKHİSAR 
.\. YDIN 

Enmı li arrstnda ş::ralti en ehven ve ıiahsf meı ıfncıt hı-klerniyen bir ilim mücs~esc;;id ır. Güzide blr talim he
vet~r•e Milii'.~ t ;r On:.ımüzdeki d.-rıı y ılında Ltscı.ı teclrıs11.tın:ı bilhassa ehemmiyet \ 'Crilecek: ders saatleri dı
şında h:..~•Jsf Llsnn ı~ursları açılacak. müzil!-? istidııdı olan çocukların bu husustakı ~e l !şimine de önrm ve· 
rilP.t'ektir r:~ ... ı 'l'alelıf'nin Eylülün on beşin~ kadar kııyıtlnrtnı ycn llt'mPı.I. ıılai hPide bir hak İri ri ia erlr.· 

' miyece:<lr.rı Hiln ,,ıunur. Telefon: 80879 

1 _.,14' NURUOSl\IANİYE Caddesinde Hususi ,ı 

\ BALlKESiıt 
BART1N 
BURRA 
BURDUR 
BİGA"' 
BODRU!\t 1 

Bir ~:~~~1:0'~~;:nıyor ı ı YENi NES iL İLK OKULU ı ' 
Galata: Rlllür ı;nk&ğı Taptas ha-

1 

Y U V A - İ L K•· . K l Z - E R K E K J 
omda Beyoğlu altıncı Noterl iğine 1 _ 

nıilracaat . ' Turlcce - Fransızca öğretim. Yuvada yenılık. Bu yıl orta kısm ı cfa 

,_ , ... ~çılacaktır. Her ~un saat 9 - 17 arasında r.ayıt yapılır -
1 

, ,~ .. Dr.~HSANSAM1•,

1
t, EYLi ve NEHARi ~·---, .. . 

1 nıo •eT p:ra~ıto,. !11
1

11~:ı1cıarm• Sen Benua FRANSIZ Erkek Lisesi 
tutulmamak için teıılrt k ııtı, mu 1 stanb:ıl c,ıl ata posta kutusu 1330 

1, ~flyetf pek emin tue asıdır , He• 
ilk ve Orta Mekteb i Blt lrenle r için ihzari F~ı.nıızca l<l• rları vardır. 

1 '7ecıanP<!• buıunur. K ııtıı~ ... 1 KLAS 1 K ve 1\1 OD ER N TED R l SA T 
~ .......... 9 er11,., ı~t11 • , 

BİR BAYAN ARANIYOR 
Beş a)jık bir c;ı.ıruğa ve eı• Iş-

ı !erine bı:l:ncak lılr Müslüman 

l 
..,ürk B.1y.ınına fötiynç \'ardır. İs
tanbul posta lnıtuFu ( 46) vasıta
siyle Dehrı;m Uzcana müracaat c
rlilmr~I. 

latanbul hdnei lera Memurıueıun · 
dan: 42/14R4 - Evvele~ Sirkecide 
postohane nrkR~mdı Kıı t ırcıoğlu hn
nında ?. t numarada cturmaktn iken 
halen lk.ımetglUıı m~hul Corcl Şarn: 
Dairı>nıiztn 94:.:/146.1 sayılı dosya -

sında Konwı T.irk ticaret bankasının 
alevhlniı,. -lııt:ınbul Hr.OncO Türk tica
ret. mahkt>meslnden i~tihsal P.yled.iği 
9/1/942 tarih Vf' 42n2 numanılı illım 
mucibince :ı:ımmP.tini:ıde mat lObu bu
lunan allı 'bin ıld ytız 9q dokuz. lir:ı 
ve vüz ~uı Jı rıı tıcrctı V{'kAlet \'e 25/ 
3l9-İO tarihırırhın itibnı en "4- 5 fab: ve 
iki yüz altmış dört lirıı kırk iki ku
ruş masrarla birlikte ödemeniz için 
tarafınıza ı:ondcrilen lc-ra emrinin 1-
knmetgAhırızın m~< hul olmasındtın 

Olgunl•J { tmtıhanlar1na hazırlar 
Kayıt murmelcsl P~ı:r:ar:esı ve Perşembe günien saat 9 d&n 12 ye k a

dar ynpT!ır. Okul ili Eyl(ıl Car$amba ~lnü cç•!ec-aktır. , .... [ ........................... ~ 
' .1 Bu Akşam B U Y Ü K D E R E . 

B E Y A Z P A R K' ta 
MEVSiM İ N F.N NESHi l<ONSER I 

E~dz. Sarı'a1kar 

M U A L L A ve Arkadaşl arı 

1 2'1.':NGI N V A R Y E T E r ROGRA M ı 
Konsıımafyon 4'1 kuruştur. 1stanbu! ve civar knvlere otobüsler vard ır. , __________________________ _, 

" .... ~----------------------~ 
1 

TÜNEL İLE AY ASPA~A ARASINDA 211 - 25 ODALI 

Büyük Bir Apartıman Veya Ev Aranıyor 
Alfikrilıi;. rın 2 40 No, po~tn kutusu :ıdresinc tneklupla murnca:ıtları ' , 

Ehven Fiyatla _______ , 1 

ÇANAKKALE 
DENİZLİ 
OİY.\RBAKIR 

ESK15EH1R 
EZİNE . 

EDREMİT 
ERZURUM 
GAZİANTEP 

GELİBOLU 
GEDİZ. 

l Zl\ttR 
fZ1\11T 
Karadniz-Ereğlisj 

KADINHAN 
K.\R.\MAN 
KONYA 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KtLlS 
LÜLEBURGAZ 
.MANİSA 
MERSİN 
SAFR ANBOLU 
SAMSUN 
TOKAT 
ZONGULADAK 

~irkeci - Nihat Işık 
Sirkeci - Romeo Ksantopulo 
8eyazıt - Aras E&ektnlt Evi 

. Beyoğlu - Basmauyan 
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Galata - Radyofor:ı müessese9İ 

!\fuhanem Hilmi Remo ve ortaktan 

Kemal Bayık 

Ali Balık~ oğlu 'Çe kardeşleri 
Ömer Hakkı Gök!'loy 

Hilmi Faiz Arabcıo~lu 

l\febmet Gürer 

Hüseyin Vasıf İçel 

Kemal Kap!sawa 

Şadi Erler •. 
Foto Ali Çankaya 

Zühtü Zeren 

Veysel Bar 

Mehm~t Kızoğh. 

Salih Ep~n ve Em•er Sağduyu 

Mevlut Evrigen 

Recep 1nöntepe 

Ziya ve Murat Demir 

Hüseyin Rahmi Genç 

Fazıl Sağsö1 

İhsan Güzel 

Hüseyin ,.e Kamil Özen 

M. Şerif Sanoilu 

Salih Zeybek ve ort;gı 
Faik Nüshet Belgin 

Muzaffer Ça;itaban 

V. Naci İçil ve Nadir Serim 

Ferid Özer. 

H amdi Beşta, 

M . Mustafa Kocaiiirk 

Reşit Altay 

l\f, Nuri Topçuoğlu 

M. Fetlii ÖzbcL 

Hulusi Can 

Mehmet Gediz 

M. Zeki Akıllıoefo 

Celal Özlü ve Kemal Sezen 

Ahmet Mehmet Uysal kardeşler 

Mutesim ve Adnan Çubukçu kardeş . 
lcr. 

8000 7 7 Yuvarlak başlı clvata 
2000 7.~ 2,5 P erçin çivisi. 

kra hAkimlll.H l::mırlyle bir buçuk ay A c ELE s AT 1L1 K AR s A 
müddetle il:'r.e!l tel,:ılif(i.,e karıır ve- '--••••••••••••••••••••••• .. '" rilmlş rılduğuııdıın, fFbu ililn tarihin- A:vasp:ıŞ<;d, C••nnet bnhccsl ittisalınde deni;•,;ı < ı:-ptıeşi t a.~ metre, ta- j 

Yulrnrıdn yazılı rrı.lzemenin pazarlıkla eksllt~n,.sl 14 19/942 Parar
t esl günü saa! 15 dl!' Tophanede Lv. Amirlfğl satın ıılma komisyon~nda 
vapılacaktrr Nümunelerl komisyonda görülür tı;tekliler ~ 15 ternınat-

den itibaren \.ır hu<;uk ay içinde bor- manıı 1
4G7) metre muT:ıhbııı fı?\•lc·ı lfıde m<ınzıınılı bır arsn Dt'cle sat ı- 1 H ar·ıcAı Yagv lı Boya ve Tam·ır 

c-u ödemeri7 Uiznııriır. Bu mllddet 1- hktır. 1'.Iunıcr.at Balıçekaı>ı Yeni Valde hanı 74 - 'I~. 
qinde borc•J vcrmf'zsım•:- tetkik mer- ..._ 1'plefc •ı : 21.Gl r 

İafiyle belU vakitte komlsyona gelmeleri, .. M. <173 - 962:}) 
.. -Beher knoıruna 600 kuruş tahmin edilen 16 ton kadar sıırt sabunlu 

kösele altracaktır. Par.artıkla ksiltmesi 14,9.il42 Fnzartec:I günü saat 11 
de Tophanede !st. Lv: Amirliği &atın alma !t?miı.yonunda y~ılacaktıT: 
fsteklllerln ı-kllf edcccı<lerl mlkdar üzerinden kat'! temlnatlarıy'ıe bellı 

ciinden veya tem,·IL vcynhuı iadei• ~----------·---'il lcler·ı A~ık Eks·ııtme lla"nı muhakeme yolirle ait olduğu mfthke- S :S 
meden icra ... ı:ı r.cr• trraıoımasrnn bir Belarat Devlet Orman lcletme~i 1 
karRr getlnr. .. dlkçe C'C'bı·t icra yapıla- 3' Erenköy Kız Lisesi Arttırma ve Eksi tme 
cai'( ı ve yi ıe bu müddet içinde mal Revir Amirliqinden 
beyanındıı 11:.ı1unmazı:nnı1 hapisle nıı- Ve Satın Alma Komisyonundan 
yik olunacağınız ''" hokikate muha- - h'etmL'mizlıı Kurtkcmerl bölı?csl deposuııd::ı rnrvcu• 12 ila 20 

vakJttekomlsyon;a.gclmelerl.' Jfl" - 9785) , 

3GOO 
'3@0 Gratuvar dis için muhtel!! 
ıı•o. Kutu separe karbürandüm bir tarıı!lı 
ı 50 Süks!yon otomatik 
200 Sonda muayene içl .. • 
~cı Amyant plak lehim için. .. 

Yukarıda yazJı 6 kalem diş malzemesinın r:ızarlıida . ek~iltmesi 21/ 
9;942 Pazartcsı [::.ın(ı s~at 14.30 da Tophanede L.v. Aml'"hğ• satm al~a 
komlsyonunrl'l yn•J•l:ıroktır. Kcıti teminatı 573 lira 7 lı:~ıructur. lsteklllerın 
bc.111 vakitte ı·umiısyona gelmeleri. (101 - 9953) -26 knlcm spor n:alzcmcsi olınacakhr. Paznı·hY.la ek"liltmcsl ~5/9/942 
Sah ı;ün:.i ı;:ı;:ıt 14.30 dn Tophanede Lv. AmirlP:i satm nlma kcımısyonun
da yapılacı-1.trr. Hepcınln tahmin bed~li 13,201 l,rft 75 kurtı!I, kati ~eml
n~tı Hl80 lira !!6 ı.uru •tur. Listesi ko:nl.:yond:ı cunihlr. Trılıplf'rln numu-
nclerıylc belli ";ıkıttc komisyona ı::elmclcri. (!92 - 99:H ) -~OCIO Kilo Amldon 

ı;c Kilo Asit asetik gıasyal 

10 " Asit krmnlk 
20 nrıo Adet Klori.ır d~Ul 

lOO Kılo JelAtin 
ı:ıo .. Jcloz 
50 ı• Ergotin 

2000 " Zenk oksit 
lC!O " tlretan 

soı:ıo Adet Ampul 
750 Kutu 'Kaşe No. O 

1000 " Kaşe No. 1 

::ıso " Kase Ncı. 2 
25') Adet İsp:ıtlil çelik. 

d ı 12 kal('m ılfıc-m ~ıTarhkla eksiltmele•I ti/91942 Per-
Yukar ıı yazı ı · ı 

•Unü saat J4.30 do Tophanrde lııt. Lv. Amirllf:I salm alma kom s-
fl"mbc kt He sinin ilk wnınatı 25!i3 lıra ıı; kuru~tur. Sart
vonun~a yııplılarad ır . . rir Tallplenn bellı ..,.ıı< ıttc ~.omıc , nna gelmP.lcrl. 

... ocı ltnm ı:von ,,. on~u 1 • ~ - o:ı:> - 9955) . -

lif beyanda bulunurımnız hapisle cc- metre boyundıı \'~ muhl!'lir eb'ntt:ı Cl "0) vüz '!11! mctı e küp, dcirt köse 
7.:ılandırıln,..ağınr• le rn emri yerine meşe kcrro:t,..sl nc:ı'.< arttırmaya c:ık:ırılmıştır. 
kaim olma'.t üzere ilanen tebliğ olu- 2 - ı; .. •ıer m!'t~e kUpun muhammen fiy,tı (85i lirndır: 
nur. 

1• MUSEVi LiSESi 

1 
Kayıt ve k:ıbul muameleler ine 

başl anrr.ıştır. Her gün müracaat 
edflei:>ilir. 

Bi:hassa küçük stnınarın üc
retleri ol.:tu!<ça tenzil cdildltln-
den rr.üuıcaatlann' çoğalacağı 
memul ol:luğu ve smtnara kabul 
olunacak talebe miktarı tahdit 
edildiği için müracaatların bir 
;ın ev\•el :;apılmast t avsiye olu-

~u~S EVi LiSESi MÜDÜRLÜGÜ 

" 4 
Sünnet Tehiri 

Fatih Nah iyesi Ç.E.K. 
İdare Heyetinden 

~ Bugün Çifte saraylar bahçesindeki 
sünnet diii(ünümüt hava ların muha
lt>tinf:! binaen icra edllemjyttektir. 
Davetiyeler. yakında Çemberlita5 si
nemasında yapılacak miısamere için 
muteberdir, (9933) 

3 - Mu\'akkat l€mrnat (956) lira (25) iı:um~tıır. 

4 - Arttmn:ı ?S :t.942 Cuma @nü saat 15 de Biıyilkder<' Dc\•let Or
man İsletmes. f\nvir Amirlil!indedir. 

5 - Bu •·ı;tıs:ı nlt şartname İstanbul Ormao Çevl,.ı:c 
ve İşlctm0 nıerkeıitıclc. keresteler Kurtkemeri deµosuııdıı 

l\iüdürlügüııdc 
görülrbili r. 

(9716) 

M AARİ F VEKILLIGI 
lst onbul 

Okulu 
Aksam Kız Sanat 
Müdürlüğünden 

Tnlrb" k:ıvdına t:aslanmısttr Her ıtün Llkul idaresine !l chın 17 Y" 
kn~ar mür:ıc-n~t (9BP3) 

C'a~alo~fo. Tel : 21083 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Kadıköv ()omanof,:ı mahallesi hal mf'ydanJ 38 N'l, lu katl\'ehnneyi lş

letınekte fkPn vef:ıt cyliyen Mehmet B:ıkın q:rn tRkvlm yth günHik ka-
7anç ver~i:ıi hııkk ırıdr mnltimat vermek üzere ·;ereııesinln 15 giin ZRrfmd:ı 
İstanbu l 3 No, ltı itirazları tetkik komi~yonun:ı miırac:ıatı lüzumı~ J:l / 3/ 
942 tarih "U! 914 No lu knrnr mucibince ilan olunu r . (9947) ı 

Gümrük Muhafaza Genel K. lstanbul Leva· \ 
zım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 1 

10 lcalem tA>isı~ cihazı malzenır.slnln açık eksiltme tıurctiyle pnz rlığı ı 
i kinci icra M ı:murkfiundan : 942/ lS/ !l l94:? Saıı gu!"Ü snnt ll de yaptltıcakltr. ı· 

430 - Bir bo:çt:ın clobvı mahcuz o- MuhnLırııen bedeli 2000 \'c ilk teminatı 15il lir:ıdır. ~artn:ıme knmls-
lup ııııtılnıasına karar verilen on bir ,.,., -ı bil' · İ ·ı ı G t dri · 

1 
., p ~ ü 

0 
yondadrr Uer giJn t;vl"U " ınır. tcklı er n ,a?ıı a MumhnnC" cıı rsın .. 

a'det barakıı 17ı 9 ll4 - felrs,:n.ı g nd . drk: 54 1':0 dairedeki satu:almn ko mb:yonuna ı:ıür<eaafüırı. (9!1!15 l 
şa;:ıt 15 d Carsıkcıpıda P ı ... c;ı hanın a ı 
snlılaı:aktır. Slrlnrl arttırma teklif e-ı
dllcn bcrlel rr.aht'Ultl lakdlr ve tahmtr. 

l edilen kıymetin ~ 75 ini bulmazsa 
_ ı satış 21/lı/3.\2 P~mırte~! l!flnO ayni ı 
Sfl'.'.OOO 21 Mm. lik rlüz şcrlt saatte yapılacak ve ~rı ı;ok arttır.ma 
etıo.eı:ıo 27 .. " .. : " 1 ihale edilecekliı· '.:'al.iplerin mııha llin- : 

Met re CIN S l 

161),000 f.0 " " fitilli de hazır b•ılunac-ıık ~tı, mf'muruna ı 
150,000 fO " '' dilz " mürac:ıııtlnn iUı.n c:ılunur. 

1 lili ciheti tskeriyeden verilerek yaptırılacak olan yul;arıda yazılı j ı 
·upd~ pazarlıkl:ı eksiltmesi 22/9/942 Salı .günil saat 14 .~(I da To~ha-

ter~ e
1 

t v.· Amlrllfi'I satın ıılma komlsyonund:ı y1ıp:lacnkbr. lmalıye- KAYIP: Maltezimliğim esnasında 
nel et ;~in b~cll 180,ıoo lira. ilk teminatı ıo 265 liradır, NOmunelerl Tohane maliye tah~ll şubesine depo 
n n 

1
a onda .-öı-uluı Taliplerin belli \'akitte ımnıU;ynl"a gelmeleri. olarak Vf'rmi$ l"lduğum 419.89 kuruş-

ttom sy .. • 09.ı _ 9055) luk 22685/t.:ıas7 .. ayılı 17.0.37 s.ıilnlii 
" makbuzu zavi ettim. Yen1,-inl çıka -

~ahip \ ' C Neşriyat l.\liidiirü: Halil Li'ıtfi OördündJ 
C.n7:decilik \ ' C Nesriyat T . L. Ş. TAN l\lathaası 

ı roıcağnndan cskiclni!" lıilkmO yoktur • . 
Kevork A llahverdi 

• 

14 Eyl(ıl 942 tarih•ne tesadüf eden P azartesi günil saat 15 d e İstan
bul - Beyo;ilu - t~Hktaı caddesinde 349 numaralı binanın Ost ltatında 
ıı~cler muhıısebf'ciliği eksiltme komisyonu odasTnda ihalesi yapdmak Q
ıı-re- "2436 lira 96 kunıs keşi f bedelli Erenköy kI? lisesi binasınrn haricl 
yağlı b oya ve tamir i&leri açık eksiltmeye konulmuştur. • 

Mukııvele, ~ksiHme, bayındırlık illeri, gene\; ve fennt şartnameler!, 
proje. keşı f hillfü•ası ile buna müteferri diğer evra~ resmi tatil günlerin• 
den maada her gün sabah saat 9 dan akşam saat 17 ye kadar ~ztepe-_ 
deki Erenköy kt1 Hsesl müdUrlilğünde görülebilir.-

Muvakkat teminat 183 llradTr. 
İstek'ııler;n er. az bir taahhütte 1500 liralık o u işe benzer fs yaptıJt .. 

leTma dair idar.?lerinden almış oldukları resmi vesikalara istinaden fstan• 
bul Vililyetlrıe r.ıiirat'aatıa eksiltme tar ihinden ( t.'\tll ,Unler l h ariç) tıç 
gün evvel alınmış ehliyet ve 1942 yıltna alt Tlcaret Odasr vestkalarlyle 
2490 sayılı kanunun tarifatına uyi\Jn olarak bOltllmetçe t ayin ed ilen ban• 
katardan al mmr, tl"IT!fnat mektubu veyahut malıye vezne m akbuzlyle 
mu:ı"erı gün ve saatlnd<' mezk\lr binada toplanacak olan komisyona 
s;elmcleri. (9283) 

Bat.kesir Orta 

Komisyonu 
% 7,5 i'k: 
tem•n;,ti 

Lira !<. 

1479 00 

Flııtr 

Ku rue 

17 

Azı 

100000 

Okullar Satın Alma 

B~skanhaından 
Kilo• . 

Çoğu CINST ftııı1e ,ekli saa~ 

116000 Adet f.kmek 
000 Gr. K apalt za~ 10.St 

-450 011 1:!0 4000 5000 Ko:ır-.ın eti • • 
544 1'0 220 2300 3300 S:ıde ya~ " '" 

Balıkesir orta cltullann Mayıs 9>l3 sonun.ı kadar yuka,.ıcfıı yazılı üc 
kalı-m erukı kap:ılı 1.a:-f usuliyle eksiltmeye çıkarılmı~hr. 28 EylQl 942 
Pıızartesi ,;CTıu s;:ıat i0.3C dn ihalr.si ynpılncaktrr. Taliplerin muayyen ı;:un 
\'e saatle Mııarif M•;rhlrlOğunde mOlc~f'kkn 1-'.nmisvon:ı. trmtnat makbuz
lariyle oirJlk+ p ınlir~r:ı3tlan ve t eklif 7ıırflıırmm :hali" s:ıntlndcn bir saat 
tvv,.llnd~n l;:n;r.•s,·orı ba_.kanlıı:ına verilme» llAı:ı cJ:ınur. (995J) 


