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Adliye Vekô.letinin ı 
Bir 1amimi 

mimde, deniliyor ki: 
''Fevblide hallerde devletin bü~nıini lk. 

ıı..t ve Milli Müdafaa bakımlanndan takviye 
etmek mabadiyle Milli K,,r .JDnıa Kanuni~·le 
hWr6mete ban saWd~etJe!" tanmmıt ve 'hflklı
metin bu suretle halı: nldut11 !lla1ll~·' ete ııı.ti
naden ittihaz ettiti karar ve tedbirlerf' muha. : 
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ST ALINGRA T'T A 
Alman Kıtaları Şehrin 
Cenup Kısmına Girdi 

Golubinslca 
Skvori& 
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BİR TRE 
YOLDAN 
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ÇIKTI 
Y ağmurtardan Bozula 

Tren HAthmn 
Tamirine Baılandı 
İzmit, 13 (TAN) - Yağan~ 

detli yatmurlardan YarımcM tren 
hattı bozulmU§tur. Doğançafda 
posta katan da yoldan çıJmııştar. 
Bu sebeple henüz lzmije hıçbir 
tren gelmemi§tir. Bozulan dııt. 
ınWyollannıa tamirine bqlaa. 
mıştır. İnsanca bir zayiat y 
a.r. 



No. 117 
Otelde kalabalık yoktü. Httat, boş, 
neb'lird". Katip olmadığı zaman yu. 
rı çıkab 1 rdim· 
Ah Naf z, bir pansiyon bulmuştu: 
- S pa bJr yerde, ilıtlyar bir k:ıdr-

nın evinde, temiz bir oda... Otelrleo 
k rmca arabaya b nclirlı:, doğru t:ve 
etır rs'n. Sonra vapura ~Ö' iinnek iş
n bile değıl. Bir kere, üstünü başını 
g t rlriz· Vapura, ben götürUrüm, 
mse t nrmaz. Zaten lzmirde tanıyan 

ok. Kılık değ 'jiince Rilştünün de 
ıyacağı uphelid r. Sen, ote!e sıkça 
gel. B r z içli dışlı ol. Göz alışır· 

O ele sık sık uğruyordum. Fakat o. 
sah bi, kapının yanındaki odada, 

re kurulmu , nargClesıni ic;iyo::du. 
u d nun, oturduğu yerden her '}eye 

ı ak adetiydi. Soruyor dinliyor, 
1 mak istiyordu· O oı:a& iken, yu
n çıkam zdrm. 
Ka 'ple ahbap ol~m. Bana ta-
vvurlannı anlatıyord : 
- Ben, Bursalıyım iBursatla manL 
uracı dükkanım var&. Bir arkadaşa' 

ydum. Dıikkanı sattım....tş -r. diye bu 
Ya geldım. llk zaman!ar, hakik:ıten 

iıı vardı. Amma son;:ı,. biz, ipin U· 

u kaçırdık. BuraSI ıhovaı:da yata. 
. Açılnuya gelmiyo ıpam, su gibi 

yor-.. Mecbur old~ otel kat.ipli. 
e girdik. 1 değil amma, hiç yoktan 
• Dışarıdan ufak tefek işler yapı-

rum. Biraz tutunabilirsem, Bursaya 
ecegim. Yine bir diiltklin açar, 

y g bi yaşanın. Çoğp g'tti. azı kal. 

.. " 
Ona, ümit, cesaret ryordnm: 
- Haydi hayırlısı... Kendi işir.in 
hıbi olmak başkadır. 
- Elbette.·. Beyi.iletir. flerletirsin. 
ranm sonu yok. Kırk yll kalsan hep 

u .•. •. 
Öğle üzeri, yine otele uğramışttm. 

bi göremedim, içeri girdım; k-ipı 
n yanındaki odadan ihtiyar otelci 
lendi: 

- Efendi, k mi aradm? • - Kat bi görecektim. 
Eliyle takek ne bastırdı, doğruldu, 

gilesini ağzındJn çekti: 

BETER 
Yazan: MAHMUT YESAR! 

bilir nereye götürmüştür? Kan, bir 
yandan haklı sayılır. Rüştü Efendinin 
yukarıda, odada oturduğu yoktu ki ... 
Kadm, beklemekten bıkar· İşte böyle, 
oniine biri çıkınca kaçıverir. 

Bir şey söyliyemiyordum. !htiyar, 
anlatmakta devam ediyordu: 

- Rüştü efendi, zabıtaya başvurdu. 
Aratıyor. Bakalım, nasıl bulunacak?. 
B:ın!ar, iyi, eüzel. Ve lakin bizim o. 
telin işlerine kim bakacak? Katip but· 
mak lazım-.. Bize de iş çıktı .. Tez el· 
den katip bulmak da kolay değildir. 

İhtiyarı kendi haline bıraktım, çık· 

t:m. 
Fatma, otelin katibi ile ~ış.f Ne 

reye? İhsan efendi, onu, İzmirde bir 
yerde saklıyabilirdi. Zamanı e-elince 
de, Bursaya götürürdü. 

Otele geldiğim zaman, Ali Nafiz, 
rengimden korkmuştu: 

- Geçmiş olsun, dedi. Nen var? Ne 
oldun? 

Bir ko~tuğa yığılmışım: 
- Fatma, otelin katibi ile kac;.nuşl 
Ali Nafiz, yerinden sıçramıştı: 

- Ne diyorsun 1 
- Hakikati söylüyorum. 
- Sen, otele o kadar gidip geldin· 

Hiçbir şey sezinllyemedin ha? 
- Nasıl sezinlerdim? Onlar, yuka 

nda anlaşmışlar. Fatma, Rüştü ile ya 
pamazdı. Katip, daha konuşmasını bi· 
liyor. 

- Nereye giderler? 
- Katip, Bursalrdır. Amma, hemen 

Bursay::ı kapağı atamamıştır. Burada, 
bir yerde saklanıyorlardır. Rüştü, za. 
bıta:ıt.a habet vermiş· Araştırmaların 

aıası tavsayınca katlp, Fatma i!e Bur 
saya gider. 

- Biz ne yapacağız? 
-- Katip, yüzde yüz Bursay;ı gide-

cektir. Yanında kadın da, orada d;,.· 
ha kolayhkla barınabilir. 

- Peki, biz, Bursaya mı gidelim? 
- Burada boşuna oturmaktano;a, 

Bursaya gitsek, hiç de fena olmaz. 
Memlekete alışmı§ oluruz. 

(Arkası var) 

Şehrin 
Kömür İhtiyacı 

İktısat Vekili 
Tetkiklere 

Bugün 
Başlıyor 

Kömür dağıtma işleri etrafında tet
kikler yapmak üzere evvelki gün şeh
rimize gelen İktıs::ıt Vekili Sfrrı Day, 
bugün de şehrin kömür ihtiyacı etra
fmda tetkiklere de,·::ım edecektir. 

Dün Pazar olduğu holde tevzi mü
essesesine veri!en kômilr ihtiyaç be
yannamelen memurlar tara!tndan ev
ler dolaşılarak kontrol edilmiştir. Bir 
tona kadar olan ihtiy3ı;lar bir defada 
ve bundan fazla talepleı taksitle ve 
SII'a ile veri'ecE:ktir. Dığer taraftan 
müesseselerin de kbmiır ihtiyacı üze
rinde durulır.ııktadır, Son zamanlarda 
bazı müess•!sele- -naden kömürü daı:
\ığma düşmüslerdir. Nakliyat güçlük
leri yüzünden k.Ai.i miktarda kömür 
getirilemediğ'.nder. bu müesseseler el
lerindeki stoklan harramışlardır. 

İktisat Vekilinin ktkikleri sırasm
da bu işi de düzene koyacağı ve kış 
gelmeden evvel bütün müesseselerin 
muharrik kuvvet olarak kullandıkları 
kömürle yi11P. nıUesseselerfn ve halkln 
yakacak ~.bmür ihtiyacının karşılan
ması için 1üzumlu tedbirlerle meşgul 
olacağı anl;.~ılmaktadır. 

Makine 
istihsal 

Yağları 
Ediliyor 

Harp Jol.ıyl!!iyle r.ariçten makine 
yağlan ıth:'l1inin ı;üc-liiklcri. bu mad
denin memle!:et ciııhiJir.dP istihsııli i
ı;;in çalışllmasını İC:lp ettirmiştir. 

Nebati yağ triiesı::EsE.-leri bu mevzu 
fı1.erinde çahşmı~hır VP her cinsten 
kalın ve ince makine yağlarr imaline 
ve piyasanın Hıtıy;ıcını karşılamrya 
muvaffa~ olmuşlarc'l!·. Diğer taraftan 
zaman zaman hariçten de makine yağı 
ithal edilmekte ve bnı;uretle bir ara
lık miişküilitla tedarik e<lilir bir mad
de haline ge'tn ve iç sanayi için lü
zumlu bulun;ın yağlarır. kolayca bu
lunmast mtirr.kün olmnl:tadır. Fiyat-

TAN 

lll!S P o ı 'lJllllllll~I 
Lig Maçları Başladı 

Sonuncu Hafta At Koşuları Sürprizli Ge<;ti 
Lig maçlarına dün şt:·hrlmizde baş

lanmıştır. Feııer stad1nd<ı ilk maç Ha
liç ile Hilal arasrnda cynanmıştır. E
peyce he11t!.:anlı gaçen bu maçta her 
iki taraf bol bol gol çıkardıkları hal
de yenişemerr.i~ler ve clörder sayı ile 
berabere kalmişlardır. 

F. Bahçe 4-Süleymaniye O 
İkinci oyun fenerbahç<' ile Süley

maniye :H'il!':Iııdaydı. Bırinci devrede 
Halit vasttasiyle bır gol çıkaran Fe -
nerbahçe ık;r.ci de\'rede hakimiyeti i
yice eline ::.lank üç sayı daha yaptı 
ve maçı 4 - O gibi açık bir farkla 
kazandı. GPçen mevsim takımda oy
namamış ol.rn Cihadın dün Fener ka
lesini munafazc, etmiş o!masr, Fener
bahçenin bu sene h;ıkikaten kuvvetli 
bir kadro ;k c·ynıyn.cağın r göstermiş

tir. 
G. Saray 5 - Davutpaşa O 

Üçüncü ~açt Galatasaray ile Da
vutpaşa takım1art yapmışlardır. 

Cemil v:ısıtasiyle birinci devrede 
çıkardığı gcııe ilaveten yine ayni dev
rede ayni oyuncunun penaltıdan çı
kardığı ,;;ol:e 2 - O galip vaziyete 
geçmiş ı.:>ulunan Galat;;saray, ikinci 
devrede Ç(,k rahat bir oyun tutturmuş 
ve üç sayı daha yapark maçı kofay
ltkla 5 ·- O kaz:ınmıştır 

Beykoz O - lstanbulspor O 
Fenerbai'ıc;P. stadtndaki son maç 

Beykoz ile İ~t.anbulspor arasındaydı. 
MuzaHer Ci:zer'in hkem11~i altında 
oynanan bu r.ıflÇ<'l her iki takrm şu 
kadrolarla çtkmı~l;ı!·dı. 

BEYKOZ: Blilend - Mehmet Ali. Baha
dır - Mehmet. NejA!, Emin - M. Ali, 
lıfa•har, Refii. Hayreddin. 
ITSANBULı:lPOR: Filuet - RU~til, 1\!uı · 

tala - Enverı Farukı Medih - Vakur, 
Cihad, Toroı. Vavu•, Kadir, 

1400 metre olan bu ko311ya üç tay 
girdi. 1 - Dabi, 2 - Rint, 3 - Can. 
Müşterek bahis Aanyan 125 kuruş 

verdi. 
İKiNCi KOŞU: 2 yaıımda halis kan 

İngiliz taylan arasındaydı. Mesafesi 
1200 metre olan bu koşuya Barabin, 
İz, Ren. H«sb:ı ve Zehr:.mar ve Pınar 
isimli altı tııy girdi. Ko~u çok heye
canlı oldu 

Fikret :'\tlt'nın Batat!n isimli tayt 
yarım brıy farkla ko:ıuyu kazandı. 
1 - Barab"tt, 2 - Pır.ar, 3 - Ren. 
Müşterek bahis ganyan 160, plllseler 
350, 610, ikili bahis 445(l kuruş verdi. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU· 4 ve daha yukarr 
yaşta saf k<.n Araplar arasındaydı. 
Mesafesi 3500 metre olf.n bu koşuya 
Tomurcuk, Sava, Tuna, Tarzan ve 
Sidi Baran! isimli beş hayVan girdi. 
Koşu baştan sona kadar Tomurcuk 

ve Savanm mücadelesiyle geçti. İki 
hafta üstüste mıı~lCıp olan Sava ni
hayet Tomurcuğu ma~lup etrnlye mu 
vaffak oldu. Yıırrşm sonlarında Sa
vanın ahrr arkadaş? Tuna da güzel 
bir hücumla Tomurcuğu geçerek ikin
ciliği kazandı. ! - Sava. 2 - Tuna, 
3 - Tomurcuk, Müşterek bahis gan
yan 220, ?lAseler 180, 350, ikili bahis 
1650; ikinc: ve üçüncü koşular Uze
cindeki çW.e bahis 400 kuruş verdi. 
DÖRDİJNCÜ KOŞU: 3 ve daha yu

karı yaştaki saf kan İngilizler ara -
sındaydı. Mesafe~i 250~ metre olan 
bu koşuyn 3 hayvan girdi . 1 - Ka
r flbiber, 2 - Davalar!ro, 3 - Demet. 
Mfişterek bahis gıınynn 370, ikill ba
his 1025 kuruş verdi, 

F. Bahçenin 
Kongresi 

Şükrü Saraçoğlu 
Reisliğe Seçildi 

Fenerbahçe klübiinün fevkalAde 
kongresi idare heyetinin daveti üzeri
ne dün klüp lokalinde toplanmış ve 
koni-re reisliğine Malatya mebusu 
Naıuhi Baydar seçiJmiştir. 

Toplantı ııebebl idare heyeti na-:nı
na bildiri!dikten ve heyetin müstafi 
olduğu kongreye tebliğ olunduktan 
sonra, kongrenin müttefik "e tazimkar 
hisleri, büyük reisleri Sükrü Sara.. 
coilu'na alkışlar arasında teyit ı>tu. 
narak idare heyeti seçimi, mevcudün 
büyük bir ekseriyeti ile yapılmıştır· 
Yeni idare heyeti şu suretle teşekkül 
etmiştir: 

Reisliğe Şükrü Saracoğlu, 
Umumi katipliğe Ali Muhittin Ha· 

crbekir; 
Umumi kaptanhğa Füruzan Tekil; 
Muhasebeciliğe Aliettin Baydar ; 
Yurt müdafaa hazırlık amirliğine 

İsmail Hakkı Akalrn, 
Doktor azalığa doktor Nurettin 

Savcı; 
İdare amirliğine Muvaffak Mene· 

mencloğlu seçilmişlerdir. 
Sec;imi müteakip kongreye nihayet 

verilmiıtir. • 

Meriç+e Sulama 
Tesisleri Vücude 

Getiriliyor 
F.dirne, ('J'AN) - Su taşkınlarına 

mlni olmak ve bu suretle mezruatı 
zıırardan vikaye etmek maksadiyle 
Meriç nehrinin sai; sahilinde ve Naz
mibey çift.liği yakınında blr mahmuz 
irusası için Nafia VektlletincP muvafık 
görülmüş ''e bu işe 12600 liralık bir 
tahsisat gönderilmiştir. 
İnşaat işi eksiltmeye konmuştur. 

14. 9. 942 

Okuyucuların _. 
,. • • • • • ŞikCiyetleri * Havzadan s. Caıgun imza• 

elyle ya7.ıiıyor: 
Havzadan Merzifon ve GümUş· 

hacıkdye seyahat yapanlar bu son 
gUnlerde mülılm rrıüşkülatle kar• 
şılaşmakta, "'unta7am seferlerin 
inkltaı yU~Cnden büyük mnraf• 
lar ihtiyarına mecbur kalmakta· 
dırlar. Bu zorluklara karıı alllka· 
darların lakayt kalmamaları ve 
ıeferlerln ihtiyacı katşıllyacak bir 

fekllde temini husu•una el koyma· 
lan temenni clunmaktadır * . * Bandırm:ı hapishanesindeki 
mahkOmlar namına k11hveei Salt 
lmzeslyle yazılıyor: 
"Cümhuriyetlrı yirminci ylld6· 

nümU c!olayısiyle biitün mahkOm· 
lar namına şefkatli hükOmetimlz· 
den af llAnını rica ediyoruz. Bu· 
gOnkü hapls!'ıaneler eski zindan• 
lar vaziyetinden çıkmrş ve tam 
manaaıyıe tir ıslahhan e! hallnl al· t 
mıştır. Kader salkasly1e suç işli· + 
yerek tu .. r;;ya girenler~ buradaki i 
hava lçlnı:lı? işlediklerl suçun ne· 
dametlnl hlssedıyor ve bir daha 
auç hlcmemek kıırarını veriyor• 
lar. eu seb~ple he:ptmiz ıslahı hal t 
etmiş vaz(yettcyİ7., Bu aftan isti· ı 
fadcyl hiçbir zaman autratlmal et· 
mlyecek, bize göstcrllecek olan 

bUyUk t"'fkatl, yurda etimizden t 
geldi~! kadar hlz:met etmekle 
kartıfamıyt çalışacağız.,, 

~ ..........•.......... ., 
Bir Bekçi 
DükkCinını 

Kuyumcu 
Soymuş 

Beyoğlunda f stikll\.1 ca.ddes!nde ku
yumcu Andan l'JhsıtHyanın mağaza .. 
smda gece bekçisi l 8 yaşında Gilmüş

haneli Ahmet, eğlence yerforine git .. 
mek arzus•ma Y.apılmtş, parası da ol· 
madığmdan hırsızlıkla ela geçirdiği 

- İhsan efendiyi arıyorsun ha? Ev. 
ki gtindenberi, onu, hep arıyor.;z. 

p kayıplarda.·. 
ırmış, bakıyordum. İhtiyar, ke· 

. key m gülerek an!atryordu: 
- Evvelki gün çıkmış... Çıkış, o 
ı .·. Hem, yalnız da değil. Üst kat 
ı kiracı Ruştü efendinin kapatma· 

,~~~~~~~,~~~'. , .. ~ .. ı l~;:.~~~!:::;:~ş~~::ç 
Güne, ıı . ıs 6.39 Akıam ı2.00 ı9 ıı Üsküdar Halkevi şatr~nı;; rneraklı-
ôiile 5.46 ı3 .09 Yatsı 1.33 20.57 t t' t 
lkindi 9,20 ı~ •2 tm.al< 9 22 4.57 ları arasında hir müsabaka er ıp e -

miştir. En.;elkı gün ve dün bu mü
sabakalara Halkevi salonunda devam 
edilmiştir. lVl'tisabakalar birçok şat
ran<; meraklıları tarafından heyecanla 
takip edilmiştir. 

Birinci de\•redE' bütün gayretlerine 
rağmen gol çıkarmıyan fakımlar ikin
ci devrede bernberlik halini bozmak 
için son ~:ıyretlerinı ~rfetmişlerdir. 
Bu arada Beyl·oz dflha ağır basmıs 
ve mütem3di hücumlarb tı:tanbulspor 
kalesini tehlikelere sokmuştur. Bu
nunla beraber hiç sayı çtkmamtş ve 
oyunun sonu tamamen mütevazin 
geçmiştir. 

BEŞlNCI KOŞIJ: 3 ve dnha yukarı 
yaştaki y'!:li yarım kan lngilizler a
rasındaydt. Me!laf~i 2500 metre o
lan bu ko~uya 3 hayvan girdi. Alcey
lan bir bas farkla yarışı kazandı. 1-
Akeylan, 2 - Tıry~ki, 3 - Acar. 
Müşterek bahis ganyan 120, ikili ba
his 170 ve dördüncü, beşinci koşular 
üzerinde:.i çifte bahis 51Ci kuruş ver
di. 

Aydında Yol ve Köprüler 
İnşaatı Faaliyeti 

Aydm, (TAN) - Yol ve köprü in
şaaab.na devıım cılunmakhıdtr. Aydtn
Çine yolundaki Jıröprülerin yapılması 
bitirilmişfü. B~linlude gidiş gelişe 
açılacaktır. Çiftlll k<iyü önünde dai
ma Çine ç.;ıyının taı:tığr mmtakanm 
yükseltilme~! ameliyesi de devam e
diyor. K!ş gelmeden burast da gidiş 
gelişe ac;ıla<.aktrr. 

Kış gelmeden f:vvel isir ikmaline ça
lr.şllacaktrr. Naiia Vek!lleti ayrTca su
ların yüksclmtl va alçalmasmı ölçmek 
için Meriç köprü~ü yanında bir eşcl 
istasyonu tesisini kararlaştırmıştır. 

Adam Kuvuytı Bir 
Düşüp Boauldu 

Balıklıda Sait Rrıa mahallesinde o
turan Muhittin, diir. Sakızlı bahcede 
incir toplam>Ş ve b:.ıhçenin motörlü 
kuym:undan içeri bakarken muvaze
nesini kaybederek cfüsmUştlir. 

para ile eğlcnmiye ba~lamıştır. İlk 
defa çaltştığı mağazadan yüzük, kil
pe ~ibi kıymeti az şey1eri çalan Ah• 
met, gün geçtikçe işi büy{ltmü:,ı, altın 
bileuk, kıymetli saat, kordon ve ta
b::ıkalar çıılarak s::ıtmtşhr. Mağaza sa
hibinin işin farkında olmaması cesa• 
retini bilsbütlin arttırın~ ve eğlenca 
yerlerinin dev<ımlı bir müşterisi ol
muştur. Nihayet iki g!in evvel Ahmet 
yine dükk:lndan öteb€ri çalmış ve 

e beraber .... 
Kulaklarıma inanamıyordum. Bu, 
aklımdan geçmezdi· Katip, Fatma 
kac;.ırıyordu. Bu, zorlukla kac;rrış 1 

Şeref stadında Vefa - Kasımpaşa 
arı;srnda. yapılan maçr 2 - l Vefa ka· 
zanmıştır. 

At Yarışları 
idi. Gonül rızas yle idi. O halue. BUGtl'NKt) PROGRAM 

ide anla mış olacak!ardı. Ka~ip, 7•30 Proııram 
u kan insandı; Rüştüden daha ca- 7.32 Spor 

Yakındı. Fatmanın ho.,una .,.;tmi" 7.40 Haberler 
v 0 • " 1.55 Orkestra 

lirdi. 12.30 Proı:ram 

ı 
t 9.30 Haberler 
ı9.45 Konuşma 
ı 9.55 Şarkılar 
20. 15 Radyo !:a•etesl 
20.45 Halk tilrklisıl 
2ı 00 Komı\ma 

Nihayet meşhur $3tranç oyuncula
rınd1ln Fra!"lko 7.5 puanla birinci, Alı
met Boncuk 7 puanıa ikinci, Cavit 
Uzman 6 puanın ücüncii olmuştur. 

İstanbul at ~arışlarının sonuncu 
hafta koşu1:an dün büyük bir kalaba
lık önün-le yapıldı, Koiiular oldukça 
sürprizli ge<;ti ve tr.üşterek bahiste 
lall:hlller :!azla para kn,.;:ındılar. Ko

şuların taı".silat1 aşağıdadtr: 

Villyet dün de Koc:ıırh, İncirliova 

Boğulan Muhittirıin cesedini itfaiye 
kuyudan ç·k;ırmıştır. 

~~~--o~~~~-

Parçalanmış Bir Ceset 
Dün Tophane sarullcrinde parçalan

mtş bir ce>et bulunmm:tur. Hüvıyeti 
billnmiyen bu ceset, morga kaldırıl
mıştır. 

bunları çat;ııd::ı sat,ırken yakalanmış
tır. Biraz sıkıstn-ılinca bekçi bunları 
çaltştrğı kuyÜmcu mağazasmdan çal
dığım ve b~s ayd:mberi bu i~ devam 
ettiğini anl<ıtmı.ştır. Kuyumcu Andan 
ancak zabtt.'lnın haberdar etmesi üze
rine mağ:ızoı'l.an birçok kıymetli eşya
nın çalrnm!Ş olduğuııuı~ farkına var
mı:;hr. Ahmet. çaldığı :;eyleri C'8rşıda 
seyyar sa\ıtçl Cemil vasıtasiyle sattı
ğmı itiraf etmiştir. Suçlu, adliyeye 
verilmistlr 

!htiyar, nargilesini çekiyordu: g:!~ ~~b~~ler 
- Ru tü efend de arıyor· •. Arasın , 13 oo Sacl<ılar 

hm. İhsan efendi külh:ınbeyıdir ~ ıs.oo ~rocram • ' 'ı 18.03 l'uıl hevetı 
kısmım tav etmesini bilır. Kim- ıs.45 Dana orkeıo 

2 t. ı S Koro milıiği 
21 .30 Konuşma 
21.45 Orkestra 
22.JO Haberler 
22.45 Kqanıı. 

MUı<bakal:u-tı 13 oyuncu lştkak et
miştir. En fazla derece alan bu üç o
yuncuya bire- şatr.ıı.nç faktmı hediye 
ed ilıni~tir. 

BİRİNCi KOŞU: 3 ya,mda saf kan 
Arap tayları srasındaydı. Mesafesi 

arasında iki köprü ve bir varyantın 
inşasını müteahhide vermietir. Müte
ahhit hemen faaliyete başlam!Ştır. 

ar n Satışa Çıkarıhyor 
rlllkara 13 (A.A.) - Milli Müda

t hv Ueri yarm sabahtan itibaren 
şa çtkmlac:ıktrr. BOtiln milli da

l rda ç.ık hass1s ve ı;uurlu olan 
tmızın Mılll Müd fa~ ihtlyaçları-

k rşıl ma't üzere çıkarılan bu dev
istikr 7 tna da bütün diğer dahill 
razlar ve tasarı uf 'bor.olarına gös

dıgı r bet \ e "lfıkayı göstereceği 
phesizdic. 

Alakadar mılkamlı:.r, ihalkımt:ı:ın 
·nı bir v:ı:ı:ifeyi ifa ederken kendi 
arrufüırı için de çok iyi ve ihraç 

rtlarma göre çok müsait bir plus
wn bulacakları bu yeni Milli Mü
fa:ı i ti >:r.tz tnhvılleri hak'ktnda bil

a ~ noktalan tebarüz ettiriyor -

Bu tahville-den % 7 tın2li olanlıı
n kupurlcıi 20, 100, 500, 1000 lira-
r. 
İkramiyeli ve yUzde 5 fa1zll olanla· 

ulgaristan Harbiye 
Nazırının Sözleri 

Sofya, 13 (A·A,) - Parllimento ek'" 
seriyetl top!antılannın son celsesinde 
beyanatta bulunan harbiye nazırı, Bul
gar mıisellah kuvvetlerinin talim ve 
teçhizat bakımından mükemmel oı
duklannı ve korkmadan her ihtimde 
karşı koyacak bir halde bulundukla· 
rmı söylemi:ı ve şiddetle alkışlan· 

mıııtır. 
~~~~-o-~~~~ 

Tobruk ve Suda Tekrar 
Bombardıman Edildi 

rm kupiirleri de 20, 100 ve 200 lira
dır. 
İkramiyeli tah\·illere her ay çıka

cak ikrami;yclerin y<!klım• da 100 bin 
liraya yal<:Tndır. .?.u tahvillere % 5 
faiz verildı~:.'l~ göre, fa!zll tahvillerle 
faizli ve il;rıımiyeli whviller arasında 
faiz farkı ol.an ){. 2, 20 lira kıyme
tinde bir tahvil için 40 kuruş tut
makta ve bı.: 40 kurıı-; tahvil hAml
line seneJc 2 defa çek!len ikramiye
lere istlrak hnkkt 'ermektedir. Yani 
tru hesaba göre, t:ıhvilat hilmillerl her 
ikramiyeya ı~tirak :cin faizin 20 ku
ruşundan fcr~gat etmektedir, 

Yeni t.ahvıl1erin ı eıirereği faize ge
lince, bunların ihraç fıyatı Üzerlerin
de yazılan ınikl.nrdan % 5 noksan ol
duğuna .:5.e, ıon llrıılık bir tahvil 95 
liraya satıhca:C ve ve.,.ilen 7 lira faiz
le hakiki :faiz r. is beti % 7,368 i bu
ı.,cakt.ır. İ!ı:!vmiyeli tahvillerin de ha
kiki faizi % 5 J geçmE!kte ve yüzde 
5,263 ü bulmaktadır. 

Malta 
Nişan 

Adasına 
Verildi 

Malta, 13 (A.A.) - Büyük Britan
ya Krnlt G.-orge tarafından kahra
man Malta adasına verilen Kııılhaı; 
nişanı bu sabah Malta valisi General 
Gort tarafından ıneras;mıe mahkeme 
reisi Sir öorg'a tevdi edilmi~tir. Mah
keme reisi, nışanı Malta ahalisi na
mına kabul <'tm'ştlr. 

Uşak Şeker Fabrikası 
Faaliyete Başladı 

Uıak, 13 (A.A.) - u,ak Şeker fa~ 
Londra 13 (A.A.) - İngiliz hava r;kalan 1942 kampanyasına başlamw 

kuvvet'erine mensup uçaklar dün ye- i trr Bu y1hn ilk kesme ve toz şclcer
n" den Tobruk limanına taarruz etmiır- leri 12 EylOl saat 8 de ahnmı~hr. 
lerdir. Yangınlar çıkarılmıştır. Mr. Wı'llki~ Bağdat'ta 

Aynl gün, J\merikan bomba uçak-
ları da Suda körfezindr M'hver ge· 
m.lcrine ta::ırruz etmişlerdir. • Kahire, 13 (A.A.) - Orta şark tn-
g z mu terek tebliği: t 

ı ı 12 Eylıll gecesi devriye kollarr 
mı:r f lıy ti devam etmistir. 

Londra, 13 (A.A·) - Reis Roose
l'e!t'in şahsi mümess.ill Wendell wm .. 
kie hava yolu ile Bıı.ğdada vannıştrr. 
K~ndis;ni hava ;ılanmda trak başvekili 
Nuri Said karsılamıshr. 

Madagaskar' da 

İngilizler 
işgali 

Genişlet+; 

.. Bir İngiliz Kolu 
Adamn Merkezine 
Doğru Yürüyor 

Nairobi, 13 (A.A.) - Mada. 
gaskarda ileri hareketlerine de. 
vam eden İngiliz ve İmparator
luk kıtaları zayıf bir mukave. 
metle karşılaşmaktadırlar. lngL 
liz umumi karargahı tarafından 
pazar günü neşredilen tebliğde 
şöyle denilmektedir: 

"Muhtelü yürüyüş kollarımız 
adanın içinde yeni terakkiler kay 
detmeğe devam etmişlerdir. 

Garp iahilini takiben ilerliyen 
krtalarımız hafif bir mukaveme
ti yendikten sonra Ambaja'yı iş. 
gal etmişlerdir. Şimdiye kadar 
iki taraf hiçbir kayıp kaydetme
miştir. Yürüyüş kolumuz Ma. 
dagaskar'ın merkezi olan Tanana• 
rivo'ya doğru ilerlemektedir. 
Betsiboka nehri üzerindeki köp
rüyü müdafaa eden kuvvetlerin 
mukavemeti kırılmış ve kuvvet
lerimiz dün sabah erkenden baş 
şehre doğru ilerlemeğe devam et
mişlerdir. 

~~~~-o-~~~~ 

C. Hull'in Lüksemburg 

l2fj"' Baştarafı 1 incide 

tirak ederek şehri gece ve gün
düz bombalamışlar ve geniş yan
gınlar çıkarmışlardır. 

Rjev bölgesinde düşman muh. 
telif mahallerden yeniden taar. 
ruz etmistir. Bütün bu taaııruz. 
lar çetin ~muharebelerle geri püS
kürtülmüş ve düşman büyük ka
yıplara uğratılmıştır. 

Volkof cephesinde hücum kı• 
talanmız tarafından yapılan tid• 
detli bir teşebbüs neticesinde bir 
çok Sovyet mevzileri tahrip ve 
bir düşman taburu yok edilmiş
tir. 

Ladoga gölünün cenubunda ve Ne
va üzerinde düşmanın taarruzları Aı
marı müdafaasının ateti karııısında e· 
rimiştir. Burada 11 tank ve 8 geçit 
vapuru tahrip edilmiştir. 

Stalingrat ö:nü11de 
Berlin, 13 (A,A.) - Alman baıko

mutanlığı, Sta!ingrat ctrafmda vuluıa 
gelmekte olan şiddeUi çarpı!jmalar 
hakkında aşaiıdaki tamamlayıcı malQ.. 
matı vermektedir: 
Pıyade tümenlerinden ve zırhh tu· 

ğaylardan alınan takviye kıta!an ile 
Bolşevikler, Stalingradın müstahkem 
bölgesinde Alman te-sebbüslerine en 
şiddrlli bir mukavemet ıöıtermieler
dir Sovyetler Volgamn doğu kıyısın
da bomba uçakları ve ağır topçu ile 
mubareb~e iştirak etmişlerdir· Mu· 
hıısara cephesinin çemberini kırmak 
ve bu çemberi herhang.İ bir noktada 
yarmak için yapılan bu nevmidane hü
cumlar düşmana kanlı kayıp!ar ver" 
dirilerek akamete uğratılmııhr. Bir 
Alman grupu misal teşkil edecek bir 
şiddetle bir taarruz hareketine glrı:r 
miş ve sayıca üstün düşman kuvvet
lerinin beyhude yere müdafaaya çılıı· 
tıl:larr bir müstahkem mevzii almııstır. 
Sovyet kıtalan kalelerinde en bUJülı: 
inatla çarpışmışlar ve imha edilinceye 
lı:~ dar dayanmışlardır. 

Şimdi 20 Milyon 
Çinli Silah 

Altında Bulunuyor 
Cungking, 13 (A.A .) - Çin harbi

ye nazırlığı y!iksek memurlarından 
General Çang-Tre·Yuen'ln ~ldirdiği
ne göre, Çinin ziraat ve sanayi için 
lüzumlu insan kaynaklarına hiç do
kunmadan daha beş sene mütemsdi 
surrlte harbedecek insanı vardır. Bu 
gün, on milyon yeni asker ve ayni 
sayıda e-önüllü faal hizmet yapmak U· 
zrre ya cepheye gönderilmiş veyahut 
t;ıtim etmekte bu!unmuştur. 

Çinlller bir şehr daha 
geri aldı 

Çungkine, 13 (A.A.) - Cephedtn 
buraya g-elen bir telgrafta bildirildi· 
ğlne göre, Çin kuvvetleri Kinhwa'nın 
10 kilometre kadar ıarbinde bulunan 
Kupang'ı ger! almrelardır· Bu şehir 
Çin kıtalarnnn cepheden yaptıkları 

bir taarruz neticeıinde 9 EylCilde ge
ri ahnmıehr. Kupang Çekiang eyale
tini11 stratejik şimendifel' hattı üzerin· 
de bulunmaktadır. Tolı:yo'yu bom· 
bardıman etmek üzere bundan tay
y:ırelerin yola çıkarılması mümkün· 
dür. 

rimlştir. Bu lı:esimde bir gUnde 44 
SovYet tanin tahrip edilml$tir. Dü~ 
manm hücum harekttı için yaptıiı 
ba~ka hazırlıklar da top ateşi ve stu
ka teşekküllerinin bombardımanr ile 
boro tmuştur. 

I talyan muhabirlerine göre 
Roma, 13 (A.A.) - Berlindeki İ

talyan gazeteleri muhabirleri, stalln
grad'm cenubunda Volga -:ahillerlntn 
Almanlar tarafından işJ(allnl hfil!\ şeh 
1'i müdafa~ etmekte C'>l&n Sovyet kuv
vetlerine indirilmiş bir ölilm darbesi 
suretinde tcf!llr etmektedirler. 

Yeni Alman manevrası neticesinin 
sadece stalıngrad'm ameli surette çem 
ber içine ahnmaıımdnn ibaret kalmı· 
yarak ayni zamanda cephenin ikiye 
bölünmesi \"e Kafka~ada döJUşen 
kuvvetlerin tecrit edllmesı olacağı e
hemmiyetli! l<aydedilmektedtr. 

SalAh!ycttar Alman mahfillerine 

stJij' Baştarafı 1 incide 

Her karış toprak için 
Dövüşülecek 

Moskova, 13 (A. A.) - Reutcr'in 
husust muhabiri bildıriyor: Stalin
grad'tn garbıı'lda bir saat bile durma
dan iki muharip taraf da büyük tank 
ve tayyare teşkillerinin iştirak ettiği 

10 - 12 ko;.><!ar muharebe vermiştir. 
Her karış toprak için büyük bir inat
la döviişüliiyor. Almanların Sovyet 
hatlarında husule getinniye muvaffak 
olduklar? çik1pt1 daha ~imdiden sahra 
istihk~mları ve topçıJ ve siper havan 
toplariyle takviye edilmiş bir miis
tahkem noktalar siı;temiyle kuvvetle 
müdafaa edilmektedir. stalingrad'm 
cenup batısında Alman taarruzu ~id
detlenmektedlr. SovyP.t tebliğinin e
kinde terited!ldiği bildirilen meskQn 
bir noktanın zaptı Almonlnrıı 3 ~tln
lük bir muharebeye ve 4000 klıılvf 
ma 1 olrnuşl:..ır. 

Kafkasya'da kar 

Moskova, 13 (A.A.) - Kafkaayaya 
bo! milcdarda kar düşmekedir. Her ta· 
rafta Rus topçusu Almanların önüne 
bjr ateş barajı çekmektedir· Bu baraj 
bılhassa Terek nehrinin cenup kıyr 
sında bulunan köprü ba~larına karşı 
yapılmaktadır. Rus uçakları ve top· 
çu~u. benzin kıtlığından dolayı hare
ket edemez bir halde bulunan tank ve 
zırhlı alaylarına iaşe maddelerinin 
gelmesine mani olmaktadular, 

Moskova radyosuna göre, Sovyet 
b1rlilı:!eri birkaç gün siiren çarpııı· 
malardan sonra Terek nehri cephe· 
sinde birçok stratejik ehemmiyeti haiz 
tepeleri geri almıslardır. 

Şiddetli bir )\lman mukavemetine 
rağmen Ruı kuvvetleri dağ geçidinden 
geçmiye muvaffak olmuşlardır. Birinci 
Alman dal tümeninin üç bölüğü ta· 
mamen fmha edilmiştir. 

N ovorosisk çevreleri11de Hadiselerine Dair Sözleri 
Vaşington, 13 (A.A.) - Birleşik 

Amerika hariciye nazırı M. Cordell 
HuB, Lüksenburı dükalığındaki son 
Alman teıebbüsii üzerine Amerikalıla
nn duyduğu nefrrl ve infiali Lüksem· 
bl.i.rg elçisine bildirmiştir· Amerika 
hükUmetl; Almanların Lüksemburr: 
ha!kını esarete ıençleri Alman ordu· 
ıunda hizmete mecbur ettiii ve bu· 
nıın dükalıkta ırf!ll ilinına ıebep ol· 
duğundan haberdar edilmiştir. 

12 Ey!Cll sabahı başka bir Alman 
gıupu evden eve yapılan çetin bir sa· 
vaştan sonra müstahkem bir mevlı:ie 
girmiştir. Düşman her evi bir lı:ale 
haline aokmuıtu. Palrat buna rairnen 
çetin bir uva,tan sonra geriye pür 
kürtülmüşlcrdir. 
Stalingndın ııimal keılndnde iki Al. 

man tümeni kuvvetli ıurette tanzim 
edilmiş müdafaaları delmiye ve çetin 
bir savaştan sonra b!rçok mllıt.ah1unn 
mevkii ele geç!rmiye mııvaffık olmur 
tur· Bu savaşlarda çevrilen mtih!m l:tr 
Sovyct grupu imha edilmek üzeredir. 

göre. Stalingrlld mııhatebest, bundan 
b6yle şark c~h~inde cereyan etmiş 
muharebelerin en çetini addolunabf· 
Ur. 

Moılı:ova, 13 (A.A.) - Novorostsk 
dolaylarında Rusların yaptıkları karıı 
taarruzlar Karadeniz Rus donanma&r 
na mensup harp gemileri tarafından 
destek!ennıektedir. Sillihendazlar 1ta· 
rada luzılordu ile yanyana çarpışmak· 

ta.dırlar. Alır deniz toplan bilhassa 
dUımanın kıyıda bulunan mevzilerini 
d8vmekte.dir. Ba muharebelerde bil 
bassa Rumenler ağrr kayıplara ai~ 
maktadırlar· Bir kaıaba için yaprlan 
çarınamılarda deniz toplan 11 düşman 
tankı ile 8 zrrhlı otomobili tabrln et. 
mı~!erdir 

Lavora Faalsta'nın muhabiri di:vor 
ki: ,.,. 

Fin cephesinde 
Moıkova 13 (A.A.) - Moskova 

Stalingrat 

tlarbinde 

Ofi Aiansı Yeni 
Rus Silahlarından 

Bahsediyor 
Stokholm, 13 (A·A.) - Of! aJansı.. 

nrn hususi muhabirirün bildirdiğine 

göre, Stalingrada kanır Almanlar Cu· 
ma günü üst üste 7 hücum yapmıs
lardrr. Bu muharebeler sonunda mey
Ganda 1900 Alman askeriyle 30 tanli 
ka!mıştır. Rus askerlerinin Stalingrat 
bölgesinde öliimü istihkar ederek çar
pı~tıkları göriilmektedir. Burada Al· 
mantar Rus!arın üç yeni harp vasıta• 
lariyle karşılaşmışlardır.: 

l - Zırhla kaplı bomba uçakl~r1: 
2 - Ölüm gönüllüleri tarafındaı 

sevk Te idare etilen filolar. 
3 - Sayılan bir sürpriz te,kil e' 

d'cek kadar çok olan hrz!ı botlardan 
mürekkep Volga donanması. 

Adliye 
Bir 

Vekciletinin 
Tamimi 

fttlj> Baştarafı 1 incide 

lif fiil ve hareketler de aynı ka. 
nunun cezai hükümleriyle teyit 
edilmiştir. Yani Milli ~orunma 
Kanununun bazı hükümlerinin 
tatbik edilebilmesi hükumetin 
bir karar ittihazrnaı bağlıdır. Bu 
suretle suç ihdas eden kararla-
rın salahiyetli merciler tarafın. 
dan kaldrnlması, mevzuubahis 
muhalefet fiillerinin suçluluğu. 
nu da bertaraf eder. Binaenaleyh 
işlendiği zaman mer'i bulunan 
karara göre suç teşkil eden ve 
fakat bilahare suçluluğu kaldı. 

rılmış olan fiillerden dolayı ev. 
velce hükmedilmis olan cezala. 
rın infazına ve elde bulunan da· 
vaların takibine mahal kalma
mıştır. 0 

Cenup kes'm nde dıin kara bnC'" 
ı l k y lnız top ateşin n teatisi 

rinde, stukas düşman uc;aklarr uçak" 
1-nmızın taarruzuna uğradrklarr v:ıltit 
s düşman uc;ağı düş!irülmiıs ve bir 
c;oğu hasara uğratılmıştır 

M. Hull ııunları ilave etmiştir: 
''Hitlerin Lüksemburg gençlerine 

karşı tatbik ettiği esaret muamelesi 
ne olursa olsun; Amerlkan milleti; 
Lüksemburg e-rnc;lerinin daima mem· 
leketlerinin iıtikla~i için mücadele e
den hür insanların cesaretiyle harelı:et 
edeceklerinden emin bulunmaktadtt.,. 

Sovyetlerin Volıa i!e Don araaında 
ırühim zırhh kuvvetlerle yaptıkları 
fevkalade şiddeUi Ocarıı hücumlar 
Alman müdafaa ateşinin karşısında e· 

hJ:n ziyade d!kkat ve hayret celbe· 
den nokta, her iki tar&fıf'I harbe SC'>k
muş oldulclt.ın toplarnı miktarıdır. 
Her çaptan binlel"'l'.'e top arasında A
deta dev muharebeleri gibi carnıs -
malar vukua r,elmektedir •• radyosuna göre, Fin cephesinde Rus 

kuvvetlen fevkalade tahkim edllmit 
mühim bir mukavemet noktasını geri 
:ılmışlardır. Ruslar muharebeye tank 
ve zırhlı otomobiller sokmuşlardır. 

Düeman mevzilerini dövmekte olan 
Ruı topları Finlileri nehirden öteye 
geri çekilmiye mecbur etmi~lerdlr. 

olmu tur· Dun, muharebe sahası üze.. 
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l=I•M!l~I 
rakın ve Orta Şark 
Cephelerine Doğru 

Yazan: M. ANTEN 
A iman başkumandanlığmın kıştan 

evvel, Hazer denizi ile Finlan.. 
la körfezi arasında kuvvetli ve emni· 
,etli bir müdafaa hattı tesis etmek ve 
tızılordunun muka:vemet ve taarruz 
tudretini mümkün oldufu kadar faz" 
•a kırmak için büyük rayretler sar 
Fcttiği görülmektedir. Almanya, bu 
~cdeflerine vardıktan sonra, ııark cep
resinden çekeceii bir kısrm kuvvet
lerle diğer cephelerde müttefiklere 
aııi darbe!er indirmek ümidindedir. 

Muhtelif vakıalar, Almanların yeni 
darbeler indirmeyi düşündükleri cep· 
nelerin yakın ve orta şark cepheleri 
olduğu kanaatini hasıl etmektedir. 
Churchill'in orta şark cephelerini gez
rl'kten sonra Moskovaya gitmesi ve 
dönüşte yine buralardan geçmesi, or 
ta şark kumandanhklarmda son t:a" 

rııanda yapılan esash defişikJik!-er, 

F'ransız hattı istivaeına ve Belçika 
ltongosuna Amerikan kuvvt'tlerinin 
ırelmesi, Madagaskarm garp limanla
rının da İngilizler tarafından işgali, 
müttefiklerin böyle bir ihtimale karıı 
lııızrrlanlıklarnn gösteren emarelerdir· 

Askeri mütehassmların kanaat!erine 
göre: Almanlar önümüzdeki altı hafta 
ç'n Stalingradı alarak aşağı Volg;ıya 
~akim olabildikleri takdirde, tasarruf 
!"debilecckleri kuvvetlerin bir kısmı 
lle Batum ve Baku istikametlerinde 
!<."rlemiye çalışan ordularım diğer kıs

'l'lı i!e de Mısır cephesindeki ordula· 
rını takviye edecekler, orta şark mem~ 
lekc11eri üzerinde tazyik yapmıya ı:a
(ı<:acaklardır. Almanların bu suretle 
f\nglo - Saksonlan Avrupada ikinci 
bir cephe açmaktan menedeccklerini 
sandıkları hissolunmaktadır. 

İkinci Cephe 
Anglo - Saksonlann, Sovyet Rua· 

Y.ıya karşı vaadlerine ve efkan umu· 
nıı}·enin tazyikine rağmen bu ikinci 
cepheyi açmakta tereddüt gösterme· 
ltr l, bir taraftan orta ve yakın §a~kt 
•. Hindistanı tehdit eden yakın teh· 
lıkcyi her şeyden evvel ön!emek ihti.. 
f .. cı. diğer dhettn ha:tırlıkların böyle 
ııuç bir teşebbüsün azami muvaffakı
~ etle başarılmasını mümkün kılacak 
1 recede ilerlemis olmasiyle izah ecii
l<'bllır. 

Fikrimlzce, yakın ve orta ııark ve 
il ndistan cephelerinin takviyesi, Av

rupada ikinci cephenin aç~~ld~sınatk?1a..l 
· 1 k bir hareket degı ır. ınc 

nı o aca 1 
t"phc için hJzırhklar tamam.anmışsa: 
ve Anglo - Saksonların. b~ Acepheyı 

kt. kt başkaca bır mulahazala· 
r,<:cı ırme e . 
n yoksa, müttefikler böıYle bır te"" 
sebbiısle bir taşla ikiden ~azl~ ku~ 
vuracaklardır: Kızdordu üzerındekı 
tazyik derhal hafifliyecek, Almanlar 
orta şarkta taarruza geçemiyccekler, 
işgnl altındaki mem!eketlerin muka· 
vemet kudretleri artacak ve bu menı· 
ll'ketlerde Alman harp makinesi iç:n 
çalışan fabrikaların istihsalatı geniş 
ölçüde ozalacak, Vichy hük\tmeti Al
na, nyaya faal yardımdan çekinecek, 
ispanya ve Portekiz müttefiklere daha 
zıyade yaklaşacaktır. 

Birmanya Cephesi 
Müttefiklerin ayni zamanda Birman 

ya cephesini de takviye ettikleri an.
laşılmaktadır. Bu cephede Anr!o -
Saksonların Japonlardan evvel teşeb· 
büsü ele alarak, Birınanya yolunu tek
rar açmak maksadiyle Çinlilerle müş.. 
tereken taarruza geçmeleri ihUmali 
kuvvetlidir· Japonyaya karşı ağır dar· 
belerin Çinde ve Çinlilerin yardımı ile 
vuru!abileceil muhakkaktır. San·Kay
Selr ordularını toplarla; tanklarla ve 
tayyarelerle takviye etmek; Japon or
dusunu Çinden çıkarmak; Çin üslerin· 
den kalkacak Amerikan tayyareleriyle 
Japon üslerini; sanayi merkezlerini ve 
Japon harp ve nakliye gemilerini mü· 
esEir bir surette bombardıman etmek 
ve neticede Japon işgali altına geç
mi:? olan cenubu garbi Pasifik adala· 
nnı geri a!mak imkanlarını temin e· 
dccektir, 

Birmanya yolunun kesilmesi ile Çr 
ne müttefik yardımı tamamiyle kesil· 
miş değildir. Çinlilerin son muvaffa
k:::;etlr.rinde bunun mühim tesirleri 
görülmüştür. Amerikalılar son zaman
larda; asker; top hatta kamyon taşr 
yu.bilecek büyük nakliye tayyareleri 
yı;pmıı;lardır. Bunlardan biri ııeçen!u
l1e Atlantiği 9 saat 40 dakikada geç· 
miştlr. Amerikalılar Çine harp leva· 
zımı göndermek için bu tayyarelerden 
iı:t:fade etmlye başlamışlardır· Çine 
yakın Hindistan iislerinden kalkacak 
olan bu tayyarelerin günde 3 sefer ya.. 
pzbllecekleri tahmin olunmaktadrr. 
Evvelce Binnanya yolundan her ııün 
4500 kamyon Çine harp malzemesi ıa
ı:ımaktaydı. Bu nak!iye tayyarelerinin 
rr.ikdarr çoğaldıiı takdirde Çine hava 
yolu ile daha çok harp malzemesi rön· 
df'rmek imkanı basıl olacaktır. 

Balık Avına Çıkan İki 
Kişi Denize Düştü 

.Büvükderede bir sandal kiralıyarak 
.lalık. tutm:ık istiyen HJkmet ve Fethi 
isminde lkl tüccar kayığl idare ede -
rncmişler, 11andal devrfünce suya dlS
kUlmüşlerdlr. İkisi de kayıkçılar ta
ra!mdan b.-urtartlmI~tı.r. •' 1 -=-

DiSiPLiN """"' .) 

EDiRNEKAPIDA 
ikinci Cihan Harbini Ancak, Bütün Tarih Boyunca Uzun 
Harpf ere Alışmış, Uzun Harplerin Bütün T ezahüratile 

MEYDANA GELEN 
MEYiTKULESi 

Ünsiyet Etmiş ve Bu Uzun Harpf er içinde Karakteri 
Neşvünema Bulmuş Olan Milletler Kazanacaktır Halkın Mesire Yeri ve Seyyahların 

Geçenlerde, bir gazetede bir ya~ 
zı okudum. Yazıcı, Almanya 

da bir askeri hastahaneyi ziyareti es· 
nasında, başhekimin maluller kogu 
şuna girip çıkarken sert bir se31n 
vermiş olduğu dıkkat kumanda8'yle 
bütün o kolsuz ve bacaksız iman· 
lı.rın, yataklarında nasıl esas vazi· 
yetine gelmek ister gibi toplandık 
farını an!atıyordu, Muharrir, ayni 
zamanda bu hadiseyı Alman askeri 
cıisiplinine ve dolayısiyle Alman <.a· 
ferlerinin sebeplerine bir misal o!a
rak kaydettikten sonra Fransada as· 
kcrin amirleri karşısındaki laübalı 
tavırlarını hatırlayarak Fransanın 
hezimetine de bu dis:plinsizliğin se· 
bep olduğunu işaret etmek istiyordu. 
Bu, bir görüş ıneselesidir. 

Fransız ordusunun hezimetine di· 
siplinsizlik mi sebep oldu? Biz, zan
netmiyoruz. 940 senesindeki Fran;;ız 
ordusunun dısiplini, 918 deki Fransız 
ordusunun ayni idi. Bundan başka, 
918 de Alman ve Fransız ord•ıla· 

,_ ya 
2 

a n •. _, ımediklerını ve iki gün evvel ııöz- Dolaştığı Bir Mıntaka lstanbula 
( ' terini kaldırıp bakmıya cesaret ede· .;: 1 d 

1 1 
medikleri bir makam koltuğuna bir ~. Lôyık Temiz Bir Şekle Sokulma ı ır 

NECATI YAŞMUT onbaşının kurularak emirler verdiii· 
ni gözlerimizle gördük· Daha neler "Edirnekapı ve r- YAZAN :-, pup gelen rüzgarın 

Teki S tesiriyle ki!ometre-
0ördük, uzun bı'r h4rbı·n mahrumi· ur arayı a. 
• n ı· . !erce uzaklara ka· 

ferdi yekdiierine bailannuş bir or yeti, bıktırıcı meşakkati ile çok şid· rasındaki kale S A 1 D K E S L E R j iar yayılıyor. M~ 
duya nasip o!ur. defü bir d!siplinin bir 2'Ünde cöktü dışı halen mcv- r ! mara _ Haliç as-

ğünü gördük, cut beygir ve faltının devamı o· 
,• ll- ll- )!/.. ll- cinsi malfun olmıyan hayvan lan büyük cadde üzerinden geçenler 

Hiç bir Tiırk aııkeri ha!hıh ıne· kemikleri ve kokmuş, henüz bu mezbelenin arzettiği çirkin manza· 
sinde memleket için kol, baca- Rejimler, disiplinler milleH~dn kurtları üzerinde oynaşan aynı reyr görmemek için el!eri He gözte-

ğım vermiş gaziler, başhek;min hatta karakterlerini çabucak değiş- cins hayYanJarm bağırsak, ci. riııl kapıyorlar. Kale kovukları çay 
tırmezler. Ü:-ıtüne bir ci!a sürer!er. ğcr ve saire1erle dolu; etrafı lak yuvaları ile dolmuş. Leş yiye yiye 

daha yüksek makam sah'hi bir inu. S 1 b h - d " kadar büyümüşler ki her çaylak kü· 
r.ın koğuşlarına girme~yl e dikkat arsıntı ar u d'h·ı dökmiye baş· yazın u sıcagın a, pazar ta. 

!ayınca cilanın altından milletin esas tilinı" rwsır tarlasında gerir. çü~ ç:ıpta bir tayyareyi anilırıyor· Bu 
kı;mandası verilere>k yatr.klarında ~ d 'k 

karakteri meydana çıkar. mek ic.in a~·nı yoldan geren ka. ml!stekreh manzarayı gör iı ten son· 
doğrulup toplanmıya icbar edilm~z- ra yukarıya mektubunun bir kopya. 
!er. Bl.Ja"kı·s her Tu"rk baş he'.clmı' Milletin karakterı' de asırların ı- labalık halk kütlesinin ciğer- k d • d d .. t····· smr oy ugum a amın uş uı:u asa· 
veya yüksek makam sahibi bir ziya· çinden; tarihin seyri ve bu seyir eıı . lerini tahriş edecek kadar deh. biyete ve bu asabiyetle mektubunda 
retçi, hu malul gazilerin koğu!)una, nasında milletin yapmış olduğu ·nü· şet saçan taaffün kaplıyor. ciimlPlerin insicamına dikkat edeme 
kendisi esas ve saygr vaziyetinde gi C<fdele!erin şekil ve neticeleriyle neş- Ayrıca kalenin şehir içi kıs- yjşine yerden göğe kadar hak verdim. 

.,ünema bularak ve bu müddet zar· mmdaki toprak "··ohm kenada. rer Böyle olmakla beraber klm iri * * 
frnda milletin !nki:ıaf etmiş adat ve rı ve kale oyuktan çöplerle 

eia edebi!ir ki, kaq~ılıklı hürmet ve 
b . b . b ananeleriyle bc~lenerek sağlamlaşrr pislik1erle doludur. Mezbeleyi dolduran le:;ler is\:e-

ı ının arasındaki dısip~in şekli farkı ı;evgi ile ır. ırıne ağlanmış -,Jan kl. . 1 . ti . t tk"k d ~ 
t•e esas şe ını a ır· Bu vazıye erın e ı e eger !etten ibaret. Anlaşılıyor ki bu 

940 senesindeki farkın da ayni idı. Tiırk eri ile Türk subayının teşkil · · 1 • Ilı·· 
"40 · 942 senesinde devam •tmekte olan olduğunu Sıhhıye Iş erı ~' u. IPşlerln derlleri ve et!eri alınmış, is-., senesınde Fransız ordusunu di ettikleri kuvvet manzumesirıde bir ' d 1 - .. B l d. · 
siplinsizlik değil, gayesizlik ve ır.o · 939 harbini disiplin değil, hatta ta· ür iigünun ve e e ıyenın na- keletleri getirilip buraya atılıvermlş. 

ahenksizlik ve disiplinsizlik mevcut. zarı dikkatine arzcdiyonız Hayvanların kesilmedikleri k~fa iske· törsüzlük yere serdi. Niçin harbettı· ? rihine birer meydan muharebesiyle 
ğini bilmiyen motörsüz ve zırhsu tur kısaca bitirilmiş zaferler kaydına a . Üstünde etleri bulunmayan !etlerinden kuyruklanna kadar bütün 
bır ordu, niçin harbettiğin.i bilen mo Biz, en şiddetli bir disiplin altın· !ışık milletlerin değil, ancak bütün beygir vesaire hayvan kemik- bir gövde iskeletinin sapasağlam du· 
forlü ve zırhlı bir ordu karşısı:ıda da, mevki komutanının oturduğu o· tarih boyunca uzun harplere atış· leri acaba biT kaçak et satışı. ruşundan anlaşılıyor. 
eibct mağH'ip olacaktı. nın neticesi midir? Bunu da Haydi ölmüş hayvanın derisinin dr danın kapalı kapısı önünden ııeçer- mış, uzun harplerin bütün tezahü· bağhanelere satcmış olmasını kabul 

ll- Jf.. ken hile esas vaziyeti alan erlerin, ratı ile ünsiyet etmiş ve bu uzun belediyenin müstacelen tetkik edelim. Ya etleri? 
'• ayni komutam bir gün kollarında harpler içinde karakteri neşvünema etmesini rica ediyoruz.,, Bu mürd olmuş beygirlerin ve ~ek-

Hiç bir milletin askeri disiplini, sürük!iyerek götürüp bir odaya ki· bulmuş milletler kazanacaktır, * * terin etleri ne olmuş? -
~ekil itibariyle diğer bir mi)· \- Çaylaklar yemiş denilemez· Çünkü 

'etin askeri disiplini ile mukayeı;e 24 Ağustos 1942 tarihini ta§ıyan bütün dünyanın çaylakları bir araya 

~!:g~~~~~~·~;1;~'.~~:::~: ı 1 r • J :ı ~ rJ ~ t"""!t•P ~~d::~:~:::.~·r~~::~:.:: :~~:;:~·~.~.~~~.:.~~"'::r.:~~;~~ 
tenne, ahlakı ve ıçtımaı bunyes .ııe, - --:- ~ ~ ettim. Bu mektubu gönderenin Fe- ~akamazlar. 
adat ve ananelerine ayni zamandJ o E N p A H A L 1 Ç Q R A p nerde, Mollaaşlri mahallesinde Aşık- Etler, gayet büyiik bir ustalıkla ve 
milleti idare eden devletin milletin • • • yunus sokağında 12 numaralı evde o- k .. mikler üzerinde ·ancak çaylakların 
her ferdine vermek istediği şahsi te- Çorap yapanlar ve çorap satanlar,} yapma çorap modası zamanında, <tlr turan Abdülkadir Erdoidu olduğu an· ~ivrl gagalarının girebileceği oyuklar 
~tbbüs, şahsi irade ve şahsi hürri· kendi akıllarınca, kurnazlık etmek is· ş~mlan çorapları çıkarınca, bacakları la~rlryor. Çünkü mektubun altı:ıda mii~te~na olmak üzere- bir çimcik et 
:retin hudutlarına dayanır. Totaliter tediler. Sattıkalrı çorapların paha.

1
bır defa sabunlu suyla, sabunlu bezle, böyle bir adres var. bırakılmamak üzere öyle bir sıyrıl· 

sistemle idare edilen bir mi!letin oı- sını, bir taraftan, gittikçe arttırdılar· temiz!emek yetişirdi. Halbuki tabii Edirnekapıdan Savııklara doğru i· :nıs kl. 
dusunda tatbik edilen disiplini, A· Bır taraftan da, daha çok çorap sa•ıl- çoraplarla tozlar arasında hiçbir mani n!lirken sol tarafta "Mısır tarlası" Düşünülmesi bile insana öğürtü ve 
merika gibi tam demokrat bir mil- sın diye çorapları çürük yaptılar· Her 1 yoktur. Ondan dolayı tabii çoraplar dt>nilen bir mesire vard:r· Burada es r!yor. Tekfur sarayının mevcudiyeti 
!etin ordusunda aynen tatbikine im. gene; kızın, her genç kadının bütçe· pek çabuk kirlenirlcr. Tozlarm ara· klclenberi mısır zamanı kazanlar l!.u· riola:vıııiyle şehirdeki ecnebilerin ziya· 
kan var mıdır? sinde çorap masrafı en önem!i yek(l · sında pek te çok mikrop bulunduğunu rulur, fındıkçılar; fıstıkçılar; dondur retgahı. ve civar h~!kın mesiresi ot· 

Amerika ordusunda bir erle yiik° ou tutuyor, hem de çorabın ipl;ği bilirsiniz .. Bundan başka tabü çorap· m.ıcrlar: şerbetci!er: hülisa heme!lce ması bakımlarında,, değil de o hava· 
sek rütbeli bir subay resmi vazife kaçınca birçok gözyaşlarına sebep o· lar yürüdükçe ter çıkarırlar· Ter çr cik yiyilip içilecö:k şey satan yemiş· ııce oturanlann ve o yoldan gelip ge· 
.zamanı haricinde, biç bir rüfüe far luyordu. karmak pek iyi şeydir, vücudün içeri· c;ller tabla, te?.gah kurup Cumartesi Çl"nlerin sıhhati bakımından bu leş 
kı gözetmeksizin her yerde kol kola Fakat, bayanların aklı, c;orapçtlarıı:ı sini temizler, Fakat terliyen tabi[ ço· P;;zar günleri burayı bir panayır ye. me"belesinin sürat!!' buradan kaldırıl· 
istedikleri gibi eğlenirler. Fakat ki aklından, tabii, üstün çıktı. Bayanlar rapların üzerinde tozlarla gelmiş mık rinl' döndürürler. Civar halk, bilhas- ması lazımdır. Su saha, İstanbulun 
saat sonra bu ikı asker vazife ba· da mademki, dediler, çorapların en rop!ar bulununca ter kokulu rılur. Ka sa işçi sınıf çoluğu çocuğu ile bu r,e· neresinde olursa olsun hemen bir 
şına geçince, biri subay diğeri er sor. modası en pahalı olanıdır, biz.de dın kokusu mikroplar işe kanşmaym nis çimenliğe kurulup taze, sütlü mı hayvan mezarlığı ihdası ve şehrin 
olarak birbirinin karşısında vazife çorapçıların hiçbir vakit varamıyacak ca güzel bir kokudur, Mikroplar işe sır yerler bütün bir gün eğlenip du· böyle hemen yanı basına leş atı!ma· 
alırlar. Subay ve er vazifede m•!Vki lan derecede pahalı çoraplarımızı kul karışınca kadın terinin kokusu "'affeder rur!ar. sının men'i için derhal bir belediye 
ve salahiyetlerinin hudut!arınr müd· liınırız ... En paha!ı, kıymet b içilmiye siniz, bayanlar· hiç de hoş olmaz. "Mısrr tarlası" mısır pişirilip ı:a· err.ri çıkarılmasının ne kadar lüzumlu 
riktir. Bu şekil her milletin ordusun- cek kadar pahalı çorap kadınların ba Bundan dolayı, tabii çorapları sık tılması bakımından İstanbul semtinin oırtuğunu göste~iyor. 
da tatbik etmiye belki imkan yok" caklarını kaphyan ince ve yumuşak sık temizlemek lazımdır. Günde kaç B • . . d "Göksu" mesiresini an- Fakat bu eımr çıkarılmış olmakla 

d ·eli D'. d t dile'-'! • d fa t mı· 1 k 1. ld ~ ö oırazıçın e ı · b't B 1 ı · tl · 1-ltur· Böyle olmakla beraber Ame- erı r. unya a asavvur e .,. e e e z eme azım o ugu nce- duart bir yeridir. Göksuda paralı sr ış ı m?ez· u eş erın e en ne o 
rika ordusunda çok mükemmel bir cek en güzel çoraplar da, şüphesiz den tayin edilemez. Ttbii çoraplann 1 d . f muştur 

bu tabii ,.oraplardır. sahibi, günde kaç defa sokag-a çıkarsa, n:f, mısır tar asın a ıse parasız sıru cehirdeki kasaplarda mı satılmıştır, 
dısipl.in mevcuttur. " hafta tatilin i geçirirler "lk t k 

Ferde daha büyük kıymet ve hür· Yaptıkları ve sattıkları çorapları t~bii çoraplarını o kadar defa temizle y.-. sa paıı ırma; suçu veya k'lvurma 
gı•ttikçe daha yüksek pahaya çıkararak melidir· Her defa, sokaktan evine Mısır tarlasının tam karşrsnda da h::ıllne ""etirilip bakka! d iikkS.nlarmda riyet venniye çalışan, ferdin ruhun- . h lk ti k d d·kı . b. ... 
bayanları kendilerinin tabii çorapla· dönünce ilk işi tabii çorap!arı sabunlu crı:ar a ın meşa ı e 1 en ır müşterilere mi arzedilmlştir. Ne ol· daki hürriyet ve c:ahsi teşebbüs his . R k b · d R k b · 

" rını kulanmıya mecbur ettiklerinden suyla, sabunlu bezle temizlemek ol - crr. a rıstanı var ır um a rıs rnustur? Aranılıp sorulmalıdır. lerini daha fazla neşvünema ettır d t ı d h T 1-
do!ayı, zevkiselim sahipleri çorap fab den tayin edilmez· Tabii çorapların tarıı a, mısır ar ası 1 meş ur en; Çay•rıkların yemediklerine ve yiye--

sunun disip\lni.,, ı 
meyi raye edinen bir millet ordu· f k ti t 

rlkalarrna ve çorap satan mağazalara üzerine kokulu kolonya ıürmiye, şıip ur sarayının arşısına ras ar. şte ml;sıeceklerine göre bu leşlıorin etleri-

Hakiki. yüksek disiplini şeki~ ve 
harekette değil, ruhta aramak daha 
doirudur. 

Erleri, subaylan ve komutanlarr 
yekdiğerine karşı yiirekten hürmet, 
itimat ve sevgi ile bağlanmış bir as· 
keri heyetin gösterdiği hakiki disip· 
l!n ne kadar rüzel ve manidardır· U
zun süren harplerin bütün mahrumi· 
yetine ve meşakkatine tahammül 
kudreti, ancak böyle bir askeri he
yetten beklenir. Bu uzun harplerin 
tıeticesinde zafer de ancak böyle 
yüksek ve ruhi bir disiplinle her 

rninnettar olmalıdır·... hesiz, hiçbir m1ni yoktur. bu Tekfur sarayı ile o civar halkının nin İstanbul halkına yedirild:ği mu· 
Yalnız, bu tabli ve en güzel ı;oraır Bir de, tabii çoraplar bir yere çarp rreııiresi olan mısır tarlasının ve Rum h:ıkkakhr. Bu müstekreh cinayeti :şli 

ları kullanmak yapma çorapları giy • tıklan vakit, yapma çoraplı bacaklar mezar!ığının arasınd~ki saha şimdi yt'n!er kimlerse bulunmalı ve kanunun 
mekten biraz daha nazik iştir ... Tabii dan daha çabuk çizilirler, yaralanır hayvan leş1 eriyle dolu bir mezbeledır . tn>·in ettiğö en ağır cezayı çekmek ü 
çorapların üzerinde, şurada burada çı lar. bere!enirler .. · Bacaklardaki ufak Fakat öylesine bir mezbele ki neş· :zrre adaletin pençesine verilmeli-
kı:rak, çorapların sahiplerine üzüntü tefek yaralara, çiziklere karşı size ko rettiğl pis koku. Okmeydanından ko· d'-ler. 
veren fazla, lüzumsuz tüylerden söz a- lay bir illç haber vereyim: Bir su bar 1 
çc.cağımı zannetmeyiniz. Onları yok dafı iç.inde yarı yanya şarapla ıu. I 
ebnenln çaresini bayanlar pek iyi bi· Şarabın beyazı da olur, siyahı la. Sulu 
!Mer .. Hayır, bugün, tabii çorapların :saraba bir kahve kaşıir erimiş bal kr. 
temizliğini söylemek istiyorum· nştınhr. Bardağın içerisine gazbezi 

Yapma çoraplar ajurlu olunca toz- batırılarak, yaranın Uzerlne küçük tir 
)arın içeriye girmesine mani olamaz- pansüman yapılır. $arapla bal küçük 
liırsa da onlarm içindeki bacaklar yarayı hem temiz tutarlar, hem de ç;ı 
büsbütün açık da sayılmaz. Onun !çın buk kapatırlar·.· 

-- YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN __ , 

SÜMER SiNEMASI 
:Mevsimin Fevkalade Gülünçlü İlk Filmi 

KORKAK KAHRAMAN 
Yazan: FRANÇlS DE CRO!SSET Çeviren: ULUNAY 

Filmi başlıyor. Baş rollerde: · 

HİND DİYAAINDA 

- Bir çocuk daha! Dedi, ta~tnı iyi 
bağlamamı~lar. 

Ceset akı•ıtı ile uzaklaşryor, 
Gökte rıkbabalar si.izülüyodar. fç

lel'inden bıri iniyor ve pençelerini a
çarak, 1ta11atlarmı kapayarak cese
din üstüne konuyor. 

Sudan çıkan ufak kata tastm görü
yorum. Bir kaç gaga darbesi! .. Ak
babanm boynu ~işiyor ve düzeliyor! 

ÖbUr Yll't•cJ kuşlar da iniyorlar! 

Sürgün Edilen Buda 
Tenhalaşan setleri ölüm nehrinin 

iıntidadınca ta kip ederken artık ce
setleri düsünmüyordum. Sev!len vü
cutlartn öhlmlerınin müteessir etme
diği. o acaip dizileri düşünüyorum. 

Bu zah!r hissizlikler.inde samim1 o
lan taraf neresi? · 

Hollicott'a: • 
- Cenıu:e sahiplerinin evlerine 

girdikleri zaman ne yapacaklarını 
merak edlyoruır.: declim: acaba matem 
yapıyorlar mı? Ağlıyorlar mt? 

- Onlarııı kederleri biz.iınkilere 
benzemez. 

- Acaip! " 
- Evet. Hintli büyük fıı>essilr gös-

tcrmiyecck lrndar dindardır. 
- Fakı:ıt, oğlunu suYa atan babayı, 

Karı.ş Karış .. 

Tefrika N o. 82 
onu seyreden anayı bir kere dUşO
nün... Bizde de ~k dindar adamlar 
var. Fakat hicbir zaman böyle bir 
şey yapamazlar. 

- Çünkü bizim ~ ölüm hayatın 
sonudur, OQ Knıssett.! Faıkat bir Hint
liye g~re hayat meycut olmadığı için 
ölüm de yoktur. Bir tek mevcut var
dır. O d.a Brahma'dır. 

_ Biliyorum.. Fakat ... 
_ En nıil~vazt bir böcekten en 

parlak 7IldU:lna kadar bütUn avalim 
onun leın'ıılandır. Bütün bu lem'alar 
söndükleri zaman Brahma yine de
vam edecek ve küçücük cep aynası 
kırılmış bir gü:zel kadm kadar bile 
bundan müt!!essir olmıyacatt ... Siz ni
çin gQla? 

- Dinl.er.l izah etmek hmusunda. 
kendinize mahsus bir ifadeı:ıh var 
da ••• 

- Sadeleşttriycrn:ım, Eğer siz bir 
Hintli yerinde olsarnz ve kendinize 
bir lern'a, bir ~le deseniz; sizin için 
de bütün zevkler, r.e~eler, ıstıraplar, 
hatta kuvvetli iradeler bile bir sevi
yeye iner müsavi olur. Onlar için ha
yatin gayesi hiçtir. Ve bundan dolayt
dtr ki, hepsi tembel ve "işe yaramaz,. 
adamlardır; ve yine bundan dolayıdir 

ki, burada İngiliz Mkimiyetı ~idd~tle 
llzundır. 

- Ona ne şilphe.. Azizim. 
- Siz de faal bir mevcudiyet olur-

sanız ölUmden sonra bir sürü lem'a
lar şeklinde tekrar doğacaksmrz. Fa
kat bir kere de Brahma'ya hülı11 e
derseniz artık "esir,. e kanşırsmız. 
Söylediklerimi dinlemiyorsunuz gali
ba? 

- Söylediklerlııiz oldukça ma11lm 
~eyler de ..•• 
Altndı ve sustu. 
- Kızmayınız. Düşündüğüm, bi

lakis sizin haysiyetinizi ol&crır.aA.2k bir 
ııeydir. · • 

- Siz neyi dilşilndü? 

- Bizde yetişen ve bir milddet 
Fransız hassasbğmt hlllba eden bü
yük bir edibi dn,iindUm, Bu '"ben
ll~!n fena buJmasl .. mezhebi kar~sı:n
da bu gibi aksCll!meller slzinklleri de 
memnun edebilir. 
"Maurıee Bancs, .... J. okuYan. Holli

cott bağrrdı: 
- Tanıamlylef 
- Tamamiyle. Pek zannetmiyo-

rum. Zir:ı b•ı katf "'eragı;t,. de büyük 
bfr eüzelli.k var. , 

,Arkası var) 

~~s~z !~~!~. ;:.a~~~!ş2:n!;!~;~. 1 
' Yerlerinizi Evvelden Aldırınız. ·---n~P 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
f şletmeleri Umum Müdürlüğünden 

1 - İdaremiz ihtiy<lcı 7000 m3 oksijen mektupla tekli! istemek sure
tiyle satın alınacaktır. 

2 - Muvakakt teminat teklif bedelinin % 7,!I dth-, ~ 
3 - Tekliflerin Levaznndan parasız tedarik edilecek sartnameslndeki 

taritata uygun olarak 2U9/ 942 Çarşamba günü saat 17 ye kadar Metro 
hanmm 4 üncü katındaki Levazım Müdürlüğüne imza mukabilinde ve-
rilmiş olmasr rnztmdır. (9806) 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih • 
Coğrafya Fakültesi Dekanltğından 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesin'! talebe kaydma EylQl(ln 

15 inci glinü başlanacak ''e Birincitesrin sonunda nihayet verilecektir. 
Fakültede tedris olunan zümreler sunlardır: · 
TDrk dırt ve edehtyıtı Pelae~~ 
Frı"ıtz dllS ve edeıblyıtt Arkııoio~ 
l"crlllı dlU v. edebiyatı 6u:t'lel'oloJI • 
Almın dfll ve edebiyat! Hltltalojl 
Arap dnt ve edebiyatı Sfnolojt 

i 
Fars dHI "e edebiyatı Hlndolnjt 
Ruı dlll ve edf!blyıtı Huttaı,.oloJr' 
Klhlk fllolcı ' · AntropoloJl ve EtnofoJl 
Tarih , "' Col!rafya 
İsteklilerin bir difokçe fle Use ve olgunluk diplomalannı, a§l ve sth

hat raporlartrıı bağlryarak Salı ve Cuma gQnleri saat 9,3(, dan 17 ye ka
dar Fakülte müdürlüğüne müracaat etmelerl lAzunclır. (73611 - 9422) 
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Dünyanın Tadı Kaçtı 
Yazan: ULUNAY 

yazının başlığını okuyanlar, belki 
benim herkesin bildiği bir ;,eyi 

tekrarladığımı zannederek şöyle sor. 
liyeceklcr: 

- Ha ııunu bileydin! Kan ırmakla· 
rmın gövdeleri götürdüğü bir dünya• 
da artık tad kalmadıfını şimdi mi 
fark ettin? 
Hayır. Ben dünyanın tadını kaçırau 

amilin yalnız harp olduğunu kabul et
miyorum· Çünkü insanlık, oldu o1ası 
h<:ırpten darptan kurlulmamıııtır, 

Cihanı bize lezzetsiz gösteren cihet 
onun bizce artık meçhul bir noktası 
kalmamııJ olmasıdır, Meğer bıı esrarb 
Vı:?kalar, tanınmıyan ülkeler, hayatın 
lezzetini teşkil eden tuz; biber mesa· 
besinoeymlş. 

Böyle olunca yüz sene evvel Jcapza 
kapıa elden ele geçen seyahatname· 
lc.r şimdi artık tamamiy!e rağbetten 
dü~müşlerdir. Bazı seyahatnamelerde 
-uydurma olmamak şartiyle· o kadar 
nıerakh vakalrır okunuyordu ki insan 
zamanın nasıl geçtiğini farkedcmezdi. 
Bizde de mesela ı;ıimdi her kütüphane
nm başlıca ziyneti gibi telakki edilen 
"Evliya Çelebi" de o kadar akıl ve 
mantık çerçevesine sığmıyan hadise· 
!erle karştla§ılır ki zava!lı seyyah bi 
le sözüne inanılmı:yacağından korka• 
rak "hem vallahi hem billahi!" diye 
yeminler eder· 

Bugün "Evliya Çelebi" ııeyahatna· 
mesi yahut "İbni BatOta" tercümesi 
gibl eserlerin şehir, dağ, dere tepe gibi 
b::ıhisleri tamamen ehemmiyetin! kar 
bctmiştir, Bunların kıymeti bulunduk· 
laıı asrın içtimaiyatmı ahlak, lidatl"' 
nı ve tarihini yaşatmış o!maları bakım
larında ndır. 

"Jules Verne" in eserleri dünyantti 
her tarafında rağbet görmüştü. Çün· 
kü bu "vclud" müellif seyahatnameler 
riylc denizaltındaki harikaları anlatr 
yor; "Cevri· Hava'' daki seyahatiy
le de müstakbel tayyarelerden bahse
derek brüyük bir kehanet gösteriyoı
dıı. 

Kutuplar ke;ıfedilmemişti: ''Kaptan 
Hstras'' la bütün o sonsuz buz ova• 
Iarındaki insan!arm, hayvanların ya• 
şayış tarzlarını öğreniyorduk. Yine 
bir başka eserle Afrikanm balta gir
r.:ıemiş ormanlarında yaşıyan kabllele
rir., yamyamların hayatlarına, adetle" 
rır. .. vakıf oluyorduk. 

Bugün; dünyanın bilinmiyen; tanın• 
mıyan neresi kaldı? 

Fen, illm, makine medeniyeti o ka• 
dar terakki etti ki o koskoca dünyada 
mesafe; zaman; mekfuı mefhumu kal• 
madı· Küremiz bir portakal kadar u· 
f;:ldı. 

Artık bize meraklı bir seyabatna• 
ır.e okutmak için bir fedaklr seyya• 
hın bin türlü teh!ikelcrc göğiis geı

n:esine, rahatsrzlıklara katlanmao;ına 
li.ızum yoktur. Arzın en bS.klr noktır 
snıa mahalle kahvesine çıkar gibi gi• 
d:Jiyor. Ve orada filmler çevrileıek 
dünyanın her tarafına gönderiliyor. 
Bu sayede aylarca buzlar arasmda ka• 
tanlar sıcak memleketlerde yaşıyan

lJrm, sıcak ik!imlerde bulunanlar da 
sc-ğuk diyar ahalisinin hayatını görü• 
yorlar, ve öğreniyorlar. 

Bu kad~rla da kalmıyor. Bir gün 
bir memlekette müstemleklt sergisi 
açılıyor· Okuyup da inanamadığımız 
l>oyalı Hint rakkaseleri, yüzlerini şah· 
rem şahrem doğrayan siyahlan, bo· 
yur.larını uzatmak için tunç yakalık
lar takan kabileleri, alt ve üst du
dak!arına birer tahta tabak yerleştiren 
ıl"nd kadınlan gibi şaşılacak tnsan nu
munelerini oralarda gözümllzte göıü· 
yoruz. 

Hayvanat bahçelerinde o mer.ıklr 
eserleri yazan seyyahların bile gör
medikleri çeşitler var. Şimdiki insan
ların elinden havada, toprakta, ate:ste; 
"uda mevcut mahlQkattan bir tanesi 
v<>k ki kurtulabilsin. 

Dünya bu kadar ı:ıryan, her kö&esi 
beli: apaçık ve esrarsız o!ursa artık 
onda bir tad kalmıyacağına hükme· 
dnsem hı>ksız mrYTm? 

YENi NEŞRiYAT; 

CEBtR YARDIMCI KITAP - Orta o• 
k~J 3 UncO arnı{ için .Matamatfk aırctmc• 
ru Ali Rru Beyıro'n"'11 tarafından yazılan 
bu kitap blrcok ı;özlllroü, problemlerle bc
r!'ber Crfır K!tabevl tarafından neıredilml,. 
tır. 

INSANLIK UGRUNDA SARFEDtLMJŞ 
BiR HAYAT - Bu kitapta bu menua 
dair meıhur ıılldcr de vardır. Insanlıgı 
sayısııı i.fet ve korkunç hastalıklardan kur
unp, ona eskWne nuaran oldukça daha e 
miıı ve daha milstalcu bir vaziyet bahşetmiı 
olan bilyilk uz.,,uls Pastcur" un hayatıdır, 
Tercüme eden Y. Bahar Yeni Fikir Mecmu· 
asr ı:ıhibL 

YURUYUS - Bu aylık 1a11'at ve edebiyat 
mecmuuınııı eylQI sayın yen) bir ııekildc 
Jstanbulda cıkmı@tır. 

ÇlG - Ayhk edebiyat, ean'at fikir 
mccmueaıdr. 9 uncu sayın Adıınada ncı•c• 
dilmibtir. 

FOTO MAGAZiN - Sinemaya. harbe 
ait yan ve resimlerle 89 uncu sayısı Is
tanbulda çılcmııtrr. 

TURK YURDU - Türklerin faydasına 
ı;alııtr ı 5 ı:Unlilk mecmuadır. Birinci sayısı 
lsu.nbulda ncaredilmiştir. 

MlLLET - ilim, fikir, aan'at mecmua
ıırdır. Bcılnci sayıgı Ankarada çıkmrttır. 

YENI ADAM - Haftalık fikir ırazcte· 
sidir. 402 nci sayıar Iatanbulda ,rıunıdur. 

3 ilncil MINTAKA ETlBBA ODASI GA· 
ZETESI - 30 unca sayısı luanbuld& ncı
redilmiııtir. 

TIB FAKULTI!:SI MECMUASI - Jstan• 
bul Univcraltcal tarafından ncırcdilir 20 nci 
eayısı del!crll yazılarla ç1km15tır. 

VAlLIK - Milliyetçi ve memleket~ Cıktı 
mccmuuıdır, 220 nci ı;ayısı Ankarada çık· 
ınııtrr. 

ACI BİR KAYIP 
İstanbul 54 ci ilkokul mQdüıii Zilh

tü Kansu vefat etmiştir. Cenazesi 14/ 
9/942 Pavırtesi günü saat 12,30 da 
Fatih Kıztaşı Dolap caddesi 7 No, lu 
Kamıl Bey epartnnanmdan kaldırıl -
rak cenaze namnzt Fatih camlinde kı
ltnd!ktan sonra Şehitliğe defnedile
cektir 

Eti ve Çocuklar 



2 -----

Harpte 
Gerisi 

•· ......... ·•····· ... ···ı l BiR 
TAN _-____ ___;, ______________ _ 

14 - 9 - 942 

t~~~'~-~~! !~~-~~~~~~i.: ,,,... HAKiKAT! Sayın Müşterilerimizin Nazarı Dikkatine .. , 

Bigada ~Ieyva ve 
Baştarafı ı incide Zahire İşleri 

N o. 117 .nleket yekpare ve mu- Biga, (T A..N) - l\Tohı:ulüni.in dörtte 
4• makine halinı alnııı:.. birini To,n·:::!~ Ofis ne vermekle mü

Otelde ka'tereyağı yerme top" ~- kellef köylUfor. her gün peyderpey 
d nebilırdi,rmadan genişlemiştir. teslimat yapmnktn ve paralarmı al-

rı çıka!fın, harbin dördüncü yılın• maktadır. Bu yüzıfon ~ehirde görül -
Ali Ndman cephesi, Alman cep. memiş bir kalabıılTk müşahede edil -
- 8Jerisinin zaafından şikayt?t mektedir. 

nı~ eı1ektedir. Almanyada çocuk. Buğda.vıar c;ok tok, temiT ve okkn-
ı t~h ve ihtiyarlara kadar bütün hdtr. Her ';;;ö~·lü, yular ""' arpa para
e hsanlar seferber edildiği halde larmı koynuna ko.v:ır;ık biiyük bir 

d neşe içinJ:! ban1'adıı!" çıkmakta. çek-
\'e ham mad c sıkıntısı yuzun.. tiii;i emek!Prin rrılik!ıCatını gördükcc 
den bir yandan kat'i bir tasar- gelecek sı:-ne de.ha fazla ekeceğini 
ruf bir yandan da her türH.ı eski · ı · d' soy emekt.:? r. 
eşyayı toplamak ve bunlardan is Diğer taraftan bu yıl şehrimizin 
tıfade etmek cihetine gidilmesi. meyvası pek b'>ldur. l\!otörler benıdn 
ne ragmen, cephe gerisinin kifa- kıtıığmdan isl!yımı yor. Bu yüzden 
yetsizliginden ve zaafından şika- meyvalart da tstanbııl <:ekmiyor. K:ız 
yet edilmektedir. Ve Alman yumurtast k:ıciar iıi yarm:ı holü şe!
cephcsi, kendi cephe gerisinden, talilerinin kı'osu kır1< kurustur. Ale
çok daha büyük başarılar ıste. ':ide ycırı:?•eı. ~ıb;ıeri oı• b<'şc ı:atrl
mcktedir. makt..,drr. Pazar r.ıiıılui dağlar !!ibi 

yıfölan clm:ıhrın en p~ı·ıılı ve iri cin-
Almanya, hariçten, milyonlar. si yirmi i<•ıru~•ıtr. Emcıık eriklerinin 

Pırlıntalr ve elmasla aaat demek, bir ko!ime ile S 1 N G E R S A demektir. ÇUnkD 
Ptrıantah ve elmöslı saatlerin bütün hakild evsa!• me~huru Alem olan S 1 N G E R saatlerinde top-

lanml$tır, Bunun ı<;ın: Saat alacağlnız zaman, tereddütsüz S 1 N G E R saati almaJısmxz ve saatin üze-
rindeki s 1 N G ı:: R markasına, müessesemizin t'dre~lne dlkkat etmeniz lAzmıdxr. 

Modayt takip eden her asri kadın için kıymetli taşl;;::riyle ve nerıs işlemclerile h::;ldkaten nazarı dikkatı 
celbeden böyle blr harikulade s 1 N G E R s::rntine sahip oııfıak Adeta bir saadettir, 

Hoşa Gidecek En 
Makbul Te En GüzeJ SINGER SAA Ti HEDiYELiKTiR 

,No. 82 • D. Elmaslı ve 11 pırlantalı 600 lira . · 
No. 82 _ C. Elmaslı ve ortadaki büyük olmak üzere 11 pırlantalı 700 lira 

No. 82. E. Elmaslı ve ortadaki ile kenarlarındaki büyük olmak üzere 11 pırlantalı 800 Ura 
No. 82 _ H. Elmaslı ve ortadaki ile kenarındaki daha büyük olmak üzere 11 pırlantalı 980 lir& 

EMS.\LLERI GİBİ 15 SENE GARANTİLİDİR. 1 
O f K K A T: S f N G E R saatleri lstanbulda yalnız ~minönü merkezi~deki mağazamızd:ı 

satılır. İstanbuld a şubemiz yoktur. Adres SINGER SAAT Magazalan I 
L İstanbul, Eminönü, No. 8 

ca işçi çekmiştir. Ayrıca harp viizi.ine ba!·uın yoktur. Orta <,-avuş ü

esirlerini çalıştırmaktadır. Ayrı. ~ümü on bc1'P ve kwunun kilosu da ı..ııııP•••••••• 
ca, bütün Avrupanın sanayiin. bese verilmektcrlir. Karpuz da pf'k 
uen ve ziraatından istifade et- m<'bruld;.lr, Beriki mf'yv;ılarn ni!'bctlı> 
mektedir. Ve buna rağmen, ken- müstchliki az olduğu için kilosu ür 

SARAÇBANEBAŞI HORHOR CADDESİNDE: HUSUSi 

disinc bir taraftan amele bir ta- '-ıı.,ı~tur 
raftan da lokomotif, vagon \'e ı 
ray vermesi için Fr~nsayı sıkış- BİR BAYAN ARANIYOR 
tırmaktadır. Mesela, yalnız son B , k b" , e ftv 1·ş l (!Ş <ı}ıl • ır <;\-cuga v ~ -

f Kız • Erkek 
J Ana. hk HA YRiYE LİSELERİ J

I Yatılı - Yatısız ı 
Orta - Lise 

l'alebe kaydına devam olunmaktadır. Eski talebenin taksitlerini yatırarak kayrtlannı yenıleme. 
eri lazımdır. Müracaat her gün 10 can 17 Y"' kadardır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan başlar 

' Gündüzlü t:a.l ... -ue mP.ktett.n l:!ususi vesaitiyle nakledilir Telefon: 205? 4 , 

vermesi istenmiştir. Gerek loko- tanbul ::ıo«ta kutu.-u (46> vasıta • tSTNBUL NIŞANTAŞI - KARAKOL KARŞISINDA 4-----~. 
1-00 Jokomotıf '\ e 30.000 vagon ' I Türk B.1y,ınına ilıtı:-.·aç vardır. Is-

motiflerin gerek vagonların, bı. ~iyle nel>ram u ... cıın:ı miirac;ıat e • • 

nnci sınıf bir malzeme olmasına rlilmp·i AN A • 1 L K 1 ş 1 K L 1 S E S f KIZ :VE .E.RKEK 
ımkan yoktur. Çünkiı bu birinci ------------ ORTA - LİSE YATILJ • YATISIZ 

Hmf malzemeyi, Almanya, Fran , - KURULUŞ TARlHl: 1885 _ TÜRKlYENtN EN ESKİ HUSUSi LİSESİDİR. 
Ray meselesine gelince, Avrupa. ) lbrah·ım en e· Emsali arrstnda sı:-raiti en ehven ve ŞRhSİ menıarot beklemıycn bır ılim mucs~esc.;ıdır Güzide bir talim he-

sadan çok daha ev\•el almıştır. , • D k 
nın şarkındaki muazzam cepheyi r yetine m:;ı!ii.:t.r Onümi.ızdeki ders yrlında_ ~is..ı.~ ~edrsatına bilhassa Phemrniyet verilece~: ders sa~tleri dı-
beslemek için, ray, gerek bura. lhhkh humıeaı Dahiliye Mlltehu•• şmda hususi Ll~an l~ursl~rı açıla~ak, muzı~e ısrıdRdı <•lan çoruklartn bu husustakı ıı_eıı~ı~ıne de ön~m ve-
da herek Avrupnnın merkezlt:?rın "• HeT si.in .. 111 ıs den •onn B•Yot rllecektir F:•V.• 'l'rılt>hı>nın Eyliilün on beşınıı kıırl;:ır kn~·ıtlflrtnı venılem<'•,; ...... . h~ıclP bır lııık lddıa ede· 
de yani şarki Almanya ile Pdon. ~~: .. ~e~!~·:::ı~~ .. s~~'.·~:a~~1:::~~·~2~~·,, \ıı miyeceklerı 'l.in 'llunur 1't>lefon: ROR7' , 
yada pek mu~.i.r.l bir rol oyna-
maktadır. Ve top döken izabc
harıelerin ::ı ·r•ca asrnan rayL.rı 
tc:Ldil etmesi ;mkansız olduğun 
drn, Fransamn üç en mühim hat 
tındaki ravlar sökülerek bu mu
!1ım ıntiy;ç .:ıu suretle karşıb.:L.. 
mış bulunmdktadır. Fakat IJi.l 
stck da <ıncuk 1942 de elde bt:. 
lunmpştur. 1 !143 de, bu gibi ıh. 
t.iy .. çlar ııc<.>oa ncsıl karşılai\J
caktır? Fransa, manevra loko
motiflerine kadar varını yoğunu 
verdiği gibi artık tren işletme.. 
mek zaruretini de (Şimali Fran
sada) kabul etmiş bulunmakta-
dır, 

* * 

:tliıhisarıaf'Uriıom :: Müdürlüğü ilanları·\ 
ı - P~ şabJhçe şışe ve cam !abrıkasmda o.ııp İ,;bnbul Bıra fabrika· 

~ına naklcttırılecek olan (550) ton linyit kömurü ı;azarlıkla taşrttrrıla-

caktlr. 
2 - Pazarltk ~2.!l.94~ Salı günü saat 10,)1) de I<:abataşta Levazım 

,:;ubesindeki J\Tcrkcz Alım komisyonunda yapıloC"aktır. . 
); 3 - t~te:kliler'ıı p:ız&rlık için tavin olun:ın ~ün ve :::aatt~ tekiıf .ede
cekleri fiya: i.i>:criııden % 15 teminat parasiyıe birlikt~ ınezkuı komısyo-

na mürac1atlnrı mırı olunur. (9990) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Kııdirga T:tlehc yu:-du bir;ıasmdıı. yapılacak 2!176 ı;; .lir;ı ~e~if .b.Pdclli 

tamir işi l'l.9. ı !H?. Çıırşanıba günü saat 15 de i~lılii Emlak Müdurlugunde 
müteşekkil komısyor.ch <ıcık eksiltme ile ihale ecüleccktlr. Muvakakt te-
minat 223 Jıı;ı 2l kuruı;tur. . 

İstcklilerın en az bır taahhütte 1500 lirahk bu işe be-nzcT lf yeplTgı-

Biltün bunlar, cephe gerisine na d,ıır ıdıırell'.'rınrlen aimtş nldugu vesikalara istınaden bt.aı,bul Vllflye-
yüklenen yükiın azameti- tine mur .. ca :ıtl 1 1 k~:llm~ far.hinden tatıl günleri hariç 3 gun ev\·eı alın~ 

ni göstermektedir. Fakat, müş- mı,;; ehliyet ve ~4:! yılına ait Ticaret Odası vesikaiarırıı ibraz etınclerı 
kuliı.t bundan ibaret değildır. tııuktezidir. 

1 
. t 

Asıl ~üşkülat, amele meselesin• Muı<avcle, eh,:;ôJtme bayMdrrltk işleri gen(': "" hıısw•I ,.(> fenn . ~;ır -

· ı b ··t · di er E'\'l ~ı: :\Tıllı F.ııı-de belirıneğe başlamıştır. nameleri \C proje keşi! hı.ila::;asıy e una nıu eıı>rrı ~ " • 
l . k ı· d. ı· .. . d . ili b"I' (9426 l Almanya, birçok genç erı, a. nk Mu lır llo;oJn c gor t' ı ır. 

j, NURUOSMAN1YE Caddesinde Hususi _, 

1 YENİ NESİL İLK OKULU 1 
t L K YUVA 

11 riirkroe -

' 
KIZ - ERKEKJ 

F'rnnSIL('Q i:ığretım. Yuv;ırla yeoılik eu yıl orta kıs-ıtı 1 
çılacaktır Her .ı:uıı saat 9 - 17 arasında •. a,yıt yapıl• 

1 
Le~li Tıp Talebe Yurduna Girmek 

'cin Bundan ~onra Müracaat 
Edilmemesi Hakkında 

ıh at ve iç imai uovenet Vek61etrnelen 
Leyli Tıp T:ılPbr :vurrlıına kabul kin Va)dl'etlmızp y;ıprlan miiraca

;ıtl;ır kadro i!>~ıv-ıı:ınd .. ıı <,-ok fazla oHııeu ııibi. oır kı~nılT!nı evr;ıkı d;ı 
iade edilr.115 rıidııı?ıındıın 7 fi !142 tıırihinden ~o•ıra Levli Tı;l Talehe Yur
du ic;in v;:ıp.l;:ıc::I. mür, crı:ıtl:ırın kabul f'clilı>mi.Vf'Ce,! ı:ı;r oh.:nur <!lR::l!l' 

k · · 1941 ~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mıı1111111 1111\_ I'-.••••• Jifye amele Oldu lan lÇln e ~ 1• frkel< ve Klt • LeytJ ve f'll'h" 

kadar fabrikalarda bırakmıştı. M • • t • 8 1 k S f - 'I N K T G 
;~:t~ h:~~=~~n~ak:~~~~a:ldı~ç~~ :_ Yeni u!. ~~~on d~yo':': an~ 1 ~- ! H ~ s~ s 1 ALMAN F. O R G 
sımdi 1942 nihayetine erip kat'i 

.,. - " d. - · il i tatbik - Galata K;ırt Cmnr soknk Tel: Erke1< 42095 - Kr; 40499 zafer elde edilemeyince, bu se. : "Tier tacir bu kitapta goster ıg-ım usu er : F.rkr'< kı .. mT · Orta. Lise ve 'l'icarer OkuJu 

fer, amele meselesi, büsbütün E etmek suretiyle bir iki sene ı.dbi kuıa bir zaman i~inde §_ 1
1 

Kı1 kı~mı· tlk Ortıı okul ve ricıııPt Kurı:ı:.11 

OKULLARI 

sarpa sarmıştır. Bu sebeple: Al- ... ~ı i B b Kayıt. 1 EylOlden itibaren aaat (J - - ,~ •rıtsınd• 
manyarun Ley gibi amele lıdcr- : müsterilerinin adedini bir mi~ti arttıraııl r. en u =· lo<maı imtihanları: 14 ve 15 EvlOI 1 lcri ve Rosenberg gibi mütefck· § kit~bımda size hu ~anat1 öirretiyorum_ : 
kirleri Weimar'da toplatmışlar - • '••••••••••••'-•-------.... 

8 ve cephe gr.rbi istihsalatıru art_ ~ Fiyatı 50 Kuruş § 
" ı tırmak için bir konferans akdet. - .. 

mişlerdir. : .~"'"~ 11rrr· T ~ 'V mnfhnmu f Rfrmhu/ J 
........................ ,,,,,,,,,,,,,,,,, ................ ,,,,,,,,,,,.,,,,.,, Bütün bunlar gösteriyor ki, bu ~ 

... aa ................................ ~ 
rüNEL İLE AYASPAŞA ARASINDA 20 - 25 ODALJ 

1üyük Bir Apartıman Veya Ev Aranıyor harbin ölcüsü, Alman teşkilatçı- u·. niversite A. E. p. Komisyonundan 
lıcnnı dahi arkalarda bırakmaga 

b" Al d S .. .... "'1uhammen 1 , başlamıştır. Ve manya a ur- Teminatı ihale tarihi ~-••••••••••••••n••••••••••• mobilisation • hadden ve takat- Yapılacak ı-;ıer ~edeli ~ Lir• 

tan fazla seferber olına hastalı_ Llra ___ ,____ ı ı--••••••••••••••••••••••ı111ıı. 

\lakalıirırın 21 ~O No pMtrı kutusu arlresin" rrıf:ktupi;ı mürııcaathır 

gı 1~~1~~:;~şd~· ay1?_1 hastaıı~. a:- üçuncu ıı: ha~t;ıhkl:ırı 23281 1141 
· ~:-~:·!!!~ 

1
:e;:embe 

1 Kürk Manto Giymek lstiyenlere Müide 
niz nakliyatında, otedenbcrı go~ kliniğine :1

2 
kalem ma- 1943 son nıo,.ia her nevi KÜRK MANTO moc!ellerlmiz ırclmiştir 

ze çarpmaktadır. Fakat son za. deni eşya :tı.585 1544 17,lX.1942 Perşembe MANTOLARIMIZ TAKSiTLE SATILMAVTr,oıR 
manlarda bu hastalık, demiryol ltçüncü iç h;ıstalıklart ""'liı ııaıı t 15.30 da A R J A N T p T ı• L K •ı ' l · kliniğine 25 kalem t..1h- e.~ ,. nakliyatma da bu_ !aşmıştır.. ngı- ... 

1 k h t ta eşya 
lizler itiraf cdıyor ar ı, a • Yuk:ır!da va1.tl1 ıki is Üniversite RektörH.ik binasmda . ~apalı zarfla MAHMllTP \ŞA C:ADDESİ No. 137 

Jan ~şınmtştff VC "tamirnti ffiÜ· <ksillm<yo kn~•,lmu,>uc. t.t•kHI°' l<klif ncfi>,m> '""''· ~ünı. "" t4 d• ... _~lii.rk·M·n·n·1...,_n•ııBirB"•~l-t·r·fnBnBi•""·"·"·'""·'~.ı."·T·n·'\·T·"l···'·"·!i·'i·4···' tem'adıye" esası tatbik edileme- Rektörlüğe \"t:rmı~ cılmaları, Liste ve ,artnam.a! Hektorhık.e gör~i~~ı;l) ~ _ 

miştir. =-._,.,.,.,~,.......=~,,.,.,._,,,....,,.,,_,=_.. ...... "":"~-~-~-=--:-~-~~- ı 
'"'• • • , S.o.\YlN !~AYANLAR .. Amerika, harbe göre sefcr~er s Od d ~ 

olma işinin hem.iz başla~gıcınaa. lstanbul . Tıcaret ve anayı asın an 1 - Kış ydda~tı diye dCio;iinnıeyinız P.ı.: ıene de-
dır. Bu memlekette de mır ve_ çe. K u·. R K M A N T o L A R 1 N 1 z 1 
lik sanayii çok kudretliı°1d~g~~ Balumum Fabrikatörler ve Sanayi 5 - lt) seney'! kadar Garantili olarak ve TAKSiTLi:: Yalntz mağaza-
dan, "fazla seferber 

0 
ma .. , I • il H N 

1
• mızduıı tcdnri:< edebilirsiniz. arazı belki de bu sahada ~oze Müessese SahıD erı e er ev . DiKKAT: SUBAY ve MEMURLARA KEFALETSiZ MUitmele yııpılrr. carpmamaktadır. Fakat malı sa- i - 1 • 1 

hada hissedilmeğe başlamıştır. Büyük ve Kücük malci+la $t[ga 1 Mahmu,tpaı;aAKüıp·kçüAHan Diçindo" No.pıo u L u Reisi~ümhur, daha şimdiden ~ni- • A 
lasyon ile mücadele etmcktedır. Edenlerin Naı:llrl Dükkatıne -~ ' . TPlefon : 2:i266 , 

Harp bir iki sene daha devam Odıımm kı-vılll ve k:ıyıtsız f:ıbrik;:ıtörler "" sanayi •nilf1'~E'"e ~~h'.p 1-----------------------------
edC'cek olursa, Amerikanın dahı, leri ile kE'7.'I hl"; n('Vi imıılfıtln iştigal eden ;ıli'\lye s;ıhinlPri 11~.n . .tı·:ı~n- .... d 
fazla seferber olmanın acılarını den itiba~en 1"11 ııec hir a:-· z:ırfınrla oıiamıl' ~'.l~ll~İ •• ~ıhl'~f nrnd~lııırtınl' ı tstanbul Bölge Sanat Okulu Müdürlügün en 
d Şuphe \'Oktur Çıınku şı'Cahen milracr.ntlıı tevTı edilmPktc olan ~;:ın;ıvı s:r;llıne ıı .. ıt _heri. P~sı7. ~;ık-

1 

k uyacagına ~ · · · t•ı bev. annnıneh•rclen al;;rak ikm:ıl ile ~anayi ~ıbPsı muıhırhıl:lıne ım,.ıı l\flinhııl olnu 30 Iiıa ÜC"retli okulumuz kaprcrlrgma 'lkllr, ya7.ar o m:ı 
bu harp, hiçbir sulh bunyesını_n ' 1 \-e fiili asker!.ğirı. y;ıpmıs bulunmak şartiyle bır muna!'ibi alınacaktır. taşl,,.amıvacagt ka.dar agır _bır mukabllınrle iade Ptmekr: chemmiyPttle rica rı unur. . 1 b . . t '1 ı l d . 1 k k"gıtlarıyle 

" J Müddeti zarftnnıı veya müracaat elmrldpn i"tı•ıkıif !':fonlPr Tt<'R.r~ ve Yiyip içmek okula ait o an u ışe ıs e.- ı o an arın ogru u ·a 
harp istıhsal yekununu şart koş- Sanavl o:i<.ları k, nununun maddt>i mahsu:rnsına tc\"f:kan tecz•ye e<iıl!'<'ek- birlikte c.kuı idaresine mııruca:ıtlurı. (9!182) maktadır. 

Bu bakımdan eski bir sözü ye• 
nıden ele almak \'e değiştirmek 
ıcabedebilir. Eski söz şudur; 

"En son top hangi tarafta ka_ 
lırsa, harbi 0 taraf kazanacak• 
tır." 

Bunu şu şekilde söylemek, 
daha şi~dıden, doğru olsa ge
rektir: 

" Harbi, Jı,ıngi istih.,,a1 cih~~ı 
aynkta kalır ve hangi haca tut. 
nıckte clcYam ctlcrı;e, o taraf ka• 
zanacaktır.' 

!erdir. 
Not: 
Oday:ı kayı'Jıl;ır sicil varak:ılarını. kayttc;•z!:lr ise i.i:w;ın te:r.ker~~~r~~~ 

hini m!ir.ıca:ıtlarıncl ~ hlı lıkte getirmı>leri laz-ımrlır 

~·i s t a ~ b ·~ 1 ... B e 1 e ~ i y e s i i 1 a n 1 a r ı 
İtfaıy.? makınelerl i('in lüzumu olan (5) kalemden ibat'et _göderi,. sarı 

toz bezi, sür.ger, alıı sepeti ve yangm hortum borusu açık e~sıltmeye _ko-
M U tahmin bedeli 1280 Lir:ı ve ılk temınatı 96 lıra-ııulmııştur ecrııuun n . .. "! bT İ 

dır. Şartıırme zatıt \'C Muamelat Müdürl~ğ~ kalc~,ınde ,go:C c ı ır. -
hale 2l/il su Pazartc ı günü saııt 14de 0Rımı Er.cunıende y, pılacak.tır. 

Talipleııı' ıllr tem ıı&t makbuz veya mektupıarı \'P kııııur:~n ıbra~ı 
· ı 'h l g nu· mua,·,·en saa•te Dr.ırnl BncU-t·1zı mnclcn ciwer vesık;ılc.rıy e ı a e u • • • 

• ~ • (~2~ 
mende bulunm:ııarı 

İstanbul Levazım Amirliği . · 
Satınalma Komisyonu- İlan1a~i 

' . . .. 
Behe.rıne t lira !l"yaı tahmın edilen 89 a<iet gümuşten hastabakıcı ıt

ıı:artı yaptınlacakt.ır Pazarlıkla eksiltmesi 18/9/942 Cuma günü saat 15 
de Tophanede Lv, Aınhliği satın alma komisyonunda yaprlacaktır. Katı 
teminatı 106 lira .SO ku.ııiştur. Nümunesl komisyonda görillür, Talipler.in 
oclli vakitte komisyol".a gelmeleri. Cl8S - 9913) -26 kalem spo; malzemesi ahnacakbr. Pazarlıkla eksiltmesi 15/9/942 
.;ah ~il saat 14.30 da Tophanede Lv. Amirliği satrn alına komisyonun-
la yapılacaLttt. HepsınJn tahmin bedeU 13,201 Ura 715 kuruş, kat! temf ... 
ıatı 1980 lira 26 h.unıttur. Listes! komlsyondn 1?örülf\r, Taliplerin nümu .. 

1 rıeleriyle bellj vakitte komisyona gelmeleri. 092 - 9954l 

Kilo 

2330 fPQnlil kfrpİnt, 
14,260 Renkli pamuklu lr.ırpmtı 

1530 Beyaz pamuklu kırpıntı.. 
Yukam:la ~7.lh krı-pmtılann kapalı ı:arfta arttfrmasfnda t.eltHf dlen 

rıyaUar ucuz görüldüğünden paz:-rl':k1a .arttırması 16/9.'94~ Çar§artiıa ga .. 
nü saat 14.30 da Tophanede Lv. Amırl!J:ı satın alma komısyonunda yapı
lacaktır H'epsinln tahmin bedeli '10.993 lira, katı temınatı 1649 liradır. 
Taliplerin ~ili vakitte komis:.vo~a 11:elme1eri. . OS!i - 9999} -

150 ~e 
100 Ayna sapı · 
15 Kllret 
20 Elevatöı 

Yukarıda yazrlr diş malzemesinfnpazarlıkt.a t>ksntmeolerf 11/9'f943 
f'erşembe günO ı:aat 15 de Tophanede Lv. Amirliği ~~t!D !l!ına k~o
nunrla raı:ı•lacaktır 'I'c:liplerin nümune ve tem~ı:ıatl;ıl'ıyl~ belli vakıtt.Q 
koml5yona ıre:Jm~ieri ' (190 - 991:5) -2000 Ktlo Amidon 

50 Kilo Asit asetik gla!IYal 
l O " Asit kromik-• 

20,oııo Adet Klorür detil · 
ı oo Kilo Jelatin 
l()O " J eloz 

"O " Ergoth.. 
2000 • Zenk oksit 

100 • C'refan 
5UQO Adet Ampul 

750 Kutu Kaşe No. O 
ınoo Kase No. ı 
~50 " Kaşe No. 2 
251) Adet İspatül çelik. . .. 

Yukarda yazılı 12 kalem iltıcm pazarlrkla ' ksiltmeleri 1'7/9/942 Pt;r
~embe t(ı.inu ~aat 14.30 da Tophanede tst. Lv. Amirliği satm alma komJS
vonunda '<":ıpılacal:.tır Hepsinin ilk teminatı 2~5.3 lira 'Ui. kuruştur. Şart
rıamesi komisyonda ıı:örülür. Taliplerin belli vakitte komı5vona gelmelerl 

(ln - 9955/ -
Beher k.ilcsuna 126 kuruş tahmin edilen asker! tıbbiye okulu için 

11000 kil.o kc:raman ok yun eti pazarlıkla satın alır.aC'ak tır. İhalesi 1519/ı 
942 S<111 ıfhü saat 14,30 da Tophanede Lv. Amirliği ~ııtın a~ma komis
yonunda yapıla<'aktır. İlk teminatı 75 6 liradrr. Ta lıı:krm bellı vakitte,ko-
•nisyona ~eım~Jerı. (189 - 9914) 

·yE c H RiYETI 
Z 1 R- A AT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 
~Pr:mayesi: 100,000,000 Türk ·Lirası 

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

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERIYOl 
Zfrut eank•••.,dıı ktrmbaralr ve lhbraeıs bsal'f'Qf ~plPrnda-en ~ •s 110· 
"'Heal bulu.,antara ıe"ede 4 def• çeklleCi!k kur'a ile a§ağıdakl pllna '• 

4 
4 
4 

40 
100 
120 

gl5re fk,.amlv" d•Cfttlacaıcttr. _ 
4det .1.000 J. lralı>- 4,000 

• aoo • e,ooo 
• 260 • 1,000 
il 100 .. 4,000 

• • • 
• 60 • 15,000 • 
~ 40 il 4.SOO • 
- · eo • a,200 • 1110 • 

olKKAT: Heupl.-,..ndıkl paralar bir une tc;tnde l!O Lhdan ... ıh dOt"' 
rnlyenlere ikramiye c;ıkttOl takd1rde % 20 fnlHlyte verflecektrr. Kur'a• 
'"" aenede 4 defa 11 l!ylQI, 11 BlrlMlklnun. 11 Mart ve 1t Hulran 

tarlhlerlnd,. cl!kfleeek'tlr 

- -- - - - -- - - -..- .... -.-..-.._......-~ 
Sahip ve Neşriyat Müdürü: Halil L\ltfi Dördüncü 

Gazetecilik vp Nesriyat T . L . Ş. TAN l\.fatba:m 


