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Herriot'nun 
Me ubu 

ünasebetile 
Bir İki Söz 

ichy hükumetinin :iy:ın ve 
mebusan meclislerini fes • 

hetme:si ı.izerine ayan meclisi re· 
lsi Jules Yohannet ve mebusan 
meclisi reisı Edvard Herriot, Ma
reşal Petain'e gönderdikleri pro
testo mektubunda şöyle diyorlar: 

"Hakiki niyetlcrinh:ın ne o!duğunu 
bilmiyoruz. Fakat eğer milleti, uzu 
ettiği rejimi seçmekten menetmiye 

--o-

576 Esir Ahndı ve 
B~r Çok ingiliz 
Gemisi Batırdd2 

Londra, 14 (A.A.) - Doğu Ak 
denizdeki İngiliz filosu başkomu. 
tanı Amiral Harwood bildiriyor: 

\'eya miıttcf.iklere karşı harbe sokmıya 
1·.-rar verdinızse, bız bunu milli h~ B t 
ltımiyct namına protesto ediyoruz. a 

1 

Fransız milleti, mılli bozgunu ta:nir 

A\•r ıpR"!tıkl Alman bıışkuınaıı
dn.u l\l,ıı t\ııl liuı.dstedt 

"13 eyhil gecesi, hafif denız 
kuvvetlerimiz ve kiıçük kara 
birliklerimiz, mühim hava kuv· 
vetlerimizle işbirliği halinde, de• 
nizde Tobruk'a bir akın yap
mışlardır. Düşman müdafaası
nın şiddeti karşısında beklenme. 
si gerektiği gibi kuvvctlerimızın 
geri alınması kayıpsız vukua 6el 
memiştir. Kuvvetlerimiz kaı ~L 
!aştıkları şiddetlı muka\·emete 
:ağmen karaya ~ıkmı~lar \'e ~ı·n 
~ekilmeden cv\·el düşmana ka. 
yıplar ve .ha verdirmişlerdır. 

IIafif teşkillerimiz di.İ!)manln 
ıJaoa'daki munakale haUarmı 
bombardıman etmiştır. Bu te:?· 
kilimiz, hıçbir kayıba uğramadan ı 
.imn dönmüştür." 

için her turlü fedaklrlığı yapmıya ha
:-ırdır. Fakat hürriyet müesscselcrtne 
&adık kalmak istiyor. Hürriyetin be. 
~lii olan,, onu biıtün dünyaya tanıtan 
bir mi!let ond3n mahrum kalamaz 

Bu protestoyu siddetlendırm~k 
için de Herriot, Klemanceau'nun 
f!Öğsünl'.! taktıi!ı Lejyon Donör nl· 
sunını, bunu ancak hürriyeti mü
d:ıfn:ı edenlerin tas1mak hakkı 
olduJ'tunu ileri sürcı ~k iade edi· 
yor. 

Bu ;c 1n füışmr-tinP divem 
\rok .. Fakat Herriot'ya söyliyecek 
cok sözler var. 

* * Piren'ei eteklerinde İspanya-
nın hürriyeti tecaviize u(!

rarken, milletler meclisinde. 
C:hamberlain ile beraber "ademi 
müdahale,, prensiplerini müda -
faa eden -ayni Herriot ddil miy
di? Avusturvanın hürriyet ve is
lıkJali altın bir çember icinde sı
kılırken, Cekoslovakyanın mülki 
tamamiyeti bir istila sün~eriylc 
silinirken, Chamberlain'le kol 
kola Münih'e uçan, ve sulhii bir 
nesil için kurtardı_ğı müjdesiyle 
d5nen, kendi milleti ile beraber 
bi,rcok saf zihinleri kandıran av
ili Herriot defül miydi? Halk cep 
hesini yıkmak için, City ile iş 
beraberliği yap;:ın Fransız ban -
kasının inflation tuzaklarına dii-
şen, Blum'a istediğini yaptır:ın 
tırubiylle beraber Hierriot de~il 
rniydi? Fransız ....nurjuvazisinin. 
Fr~nsız bankasında Sovvet-Fran 
su ittifakını bozmak için sarfet-
til!i ~avretlere yavaş yavaş bo -
\mn PeP'1. Münib sivAsPti namı 
altında Fransayı en büyük mütte 
fikfnden mahrum eden, Faşizmin 
Fransada yerleşmesine. serpil -
rnesine J!Öz vuman, hükumetiyle 
braber Frans1z parlamentosu -
nun reisi değil miydi? 
Fransanın hürriyeti. o günler

de "pdemi miidnhale". "Münilı 
siv-aseti", ''Sovvet düsmanlı~ı" 
zinciriyle sıkıldı. Bu hürriyet. 
h .. rn piinlerinn(> np FTnnsız tari
hinde ikinci bir Thiyel rolü oynı. 
'Van bazı Fransız devlet adamla
rınm zinciri son bir sıkışlarivle 
boğuldu... Bu~ünkü maelup 
'Frıınsa_ işte bu siyasetin kurbanı
dır. 

* * Fakat Fransa milleti bu de· 
j!ildir. Bunu Herriot'da iti. 

raf edivor. "Eğer milleti arzu et· 
ti~i rejimi secmekten menctmi
Yc vcva müttcfıklcrc karşı har
be sokmıva karar verdini?.se. biz 
bunu milli hf.ıkirniyet namma pro 
t sto edıyoruz.. derken H&riot 
Fransız .milletini tc-msil tij?İnf' 
kanidır. \re · ...,. ir. Fra . "bii 
'1~ Ftans.J7 i · linin.. ·\evip 
büy ·ı üğü {ransa J~~ -~a\S Russo 
harb n en · e az gorurken, da
ha hi . a · .. mü vi, daha lidil 
bir Fransa rncfa koşarken. 
eteklerini ceken. adım adım bu 
ucurumun basına ~etircn, ve en 
l'l•hayet yabancı haki_miyeti altı.rı 
da parlamentosuz, avansız bır 
Fransanın. totaliter bir Fransa
l'lın doğmasında m<.>suliyetleri bu
~unanlar arasında belki Het'l'iot'· 

tlJIJ=:. Dcvanu Su. 2, Sil. ! 

Almanlara 
Göre İkinci 

Cephe 
lngiltere. Kendisi İçin 
Tehlikeli Olmadığına 
Kanaat Etmedikçe --

Bu Teşebbüse Hatır 
İçin Girişmiyecektir 

Berlin. 15 (A.A.) - Yarı rrs. 
mi bir kııynaktan tebliğ edilmış. 
tir: 

Times gnzetesinde 12 eylülde 
Çlkan bir makale buradaki siyasi 
mahfillerde il~i uyandırmıstır. 
Bu makale Stalingrad düşti.iğü 
takdirde hasıl edeceği yankılar
dan bahsetmektedir. Öyle anluıjı. 
lıyor ki' ,Londranın varı resmi 
organı bu makalesiyle So\·yetle-

Sf'!ff". DcYamı Sa. 2. Sii. 2 

Almatı re.'fmi tebliği 
Berlın, 15 (A.A.) - Almıın ordu· 

lnrı baı,;kuırıı.ııd •• nlıJHnın tebliği: 14 
Eyl(ıl gcc~ı ho\ rı \'C dcl'.17 kuvvetle
rinin yardt?nlylc Tobruk clnıı ıncf:ı k:ı
rnym;ı l'nrılnn İnr,l1lz kıt11ları. Alman 
ve itıılyıın kuvvctie,·i ar ııtndn yapı· ı 
laıı "Tkı Vr isl•ir. Ai nr-tıcesirde c;ctin 
ve lüsa bı mfü·lldt'li'.cicı ıı;onr~ yo 

1 
l Dc\•amı Su. 2, SU. 6 

Torpil işlemi yen 
Gemiler Y apıhyor 
Va 'ington, 15 (A.A.) - Yepyc

nı model bir gemi tezgaha Konul. 
ırıuştur. Bu gemi torpile karşı 
tamamiyle mahfuzdur. Gemı mn. 
törler vasıtasıyle hare.ket etmek. 
tedir. Şimdilik başka tafsilat ,.e. 
rilmiyor. 

Yunan Adalarına Erzak 
Gönderiliyor 

İzmir, 15 (TAN) - Milletler 
arası Kızıl Haç emrine \'erilen 
iki motörümüz Yunan adalarına 
yiyecek taşımağa başlamı~tır. 

GAZETECiLERiMİZ 
Yakında İn9iltereClen 
Amerikaya Gidecek 

Bu Seyahatin Üç Ay Süreceği Bildiriliyor -
Dün Londra Halkevinde Türk Gazetecileri 

Ş r· erf.'· ı ne Bir Kabul Resmi Yapıldı 
Londra, 15 (A.A.) - Halihazır 

da İngiltereyi ziyaret etmekte o. 
lan Türk gazetecileri erkanından 
B. Hüseyin Cahid Yalçın, Zeke· 
riya Sertel, Abidin Daver. Ah
met Emin Yalman ve Şükrü Es.. 
mer, yakında tayyare ile Am~rı
kaya gideceklerdir. Amerikaya 
vardıklarından biraz som~ Rei. 
sicümhur Mr. Roosevelt ile Ha
riciye Nazın l\lr. Hull tarafın. 
dan kabul edilecC'klerdir. Türk 
gazetecileri müteakiben üç ay 
muddetlc bütün memleketi geze
cekler, harp fabrikalarını, askeri 
kampları ve bahri tezgahları zi. 
yaret edeceklerdir. • 
Gezeceklerı şehirler arasında 

şunlar vardır: Nevyork. Şikago, 
Oonver, Seattle, San Fransisko, 
Los Angelos. Bırçok organizas • 
yontar, Türk gazetecilerin muva• 
salatını sabırsızlık la beklemekte 
ve onları hararetle karşılamak 
için hazırlanmaktadırlar. . -

Londra halkevitıde 
Londra 15 (Radyo 19.45) - Bu 

~ün oğlcden sonra Halkevlnde 
~ Dcumı Sa, 2, Sü. 3 Londra B. El(':!lil.ıllu.f Orb.aj 

~ ' Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

ÇOCUK ANSiKLOPEDİS i 
\hıuı. Clinkli bu Anılklopedl ona mektep kitabı k•du "' belki 

ondan daha ziyade rtıı:ımdır, 

FİYATI (8) LİRADIR. 

HALK GAZETESi 

Kömür Sarfiyatı 
Tahdit Edilecek 

lktısat Vekilinin Riyasetinde Yapılan 
Toplantıda Bu Mesele Görüşüldü 

Parti merkczinrlc ~·apılan diiııkü 
toplant ıya ri~ ıı~ct eden İktısat 

\'ekili Sırrı Bay 

ALMAN TEBliGi 

Kok ve Maden Kömürü Tevziatında Hakiki 
İ htiyaç Sahiplerini T esbit 

İ çin Yeni Kayıtlar Konulacağı Anlaşılıyor 
Dlin saat 15 de vilayet parti yet altına alınmasına ve aym ıa• 

merkezinde Iktısat Vekili Sıı rı manda maden komiininiin yeti
Day'ın başkanlığında mi.ihim bir scmediği sahalarda kullanılacak 
toplantı yapılmış ve üç saat siır. linyit istihsalinin arttırılmasına 
mi.iştı.ir .. Toplantıda kok ve m... \'e ileri senelerde istihsali yük• 
den komurü sarfiyatını azalt& • seltecek tedbirlere tevessül olun• 
cak tedbirler görüşülmüş, bazı maktadır. Ancak bugünkü şurt· 
kararlar alınmıştır. lar altında istihliıkin istihsal tem 

Iktısat Vekili Sırrı Day, içtı· pomuza uymayan bir hızla art
madan sonra gazetecileri kabul ması karşısında sarfiyatını ter
cderck Milli Korunma kanunun• tiplemek ve ihtiyaçları sır .. la. 
daki cezai hükümlerin şiddetlen. mak zarureti de hasıl olmuş ve 
dirileceğini, hükumetçe alınan şimdiye kadar mümkün olan ya• 
kararlann yakında ilıin edielce • pılmıştır. 
ğini söylemiş ve demiştir ki: En rntlhim istihlak merkezimiz o-

"Memleketin en mühim ihti. lan istanbulun geniş sınaJ ihtiyaçlan 
yaçlarrndan biri olan maden kö. kadar ~a.!k ihtıyacları d& ~n p!andn 

mll··ru·· e •z d h .. k. et \utulmn.ı:..:.d!r. Bu sebeple bır taraftan m v .uun a, u um çe. 
maden kömiiri.i istihsalinin ernni 

SOYYET TEBLiGi 

l'lfr De,·amı Sa. 2. Şii. 5 

f ~p 
,5olodn/kı 

~ 

0yaz~vko I 

~ :Sovyp/ mudofaiJsı 

~ M/h VPr /ai;rruz. 
IC'o/tc;rı 

Heyecan 
Doğuran 

Karar 
Almanyaya lş<sİ 
Göndermek İçin 

Yicliy, Mecburi iş 
Mükellefiyeti 

Tatbikine Başladı 

' Londra, Bu Yeni Kararın 

Fransada infial 
Uyandırdığını Bildiriyo ri 

Londra, 15 (A.A.) - Lavalın 
Fransada mecburi iş usulu ihdas 
etmesi Londrada bir çok akıs~cr 
uyandırmıştın 

Daily Mail'in Mndrit muhabiri 
gc;zetesine çektiği bu telgrafta 
şöyle diyor: , 

"Laval'in çıkardığı yeni kannn 
Fransada sade heyecan değıl, ay. 
nı zamanda infial de uyandırmı§ .. 
tır. • 

Bugün verilen yan resmi ma• 
hiyctte izahat yeni kanunun net 
rine saik olan sebepleri belirt. 
mektedir. Bu izahattan açıkça 
anlnşldığına göre maksat Alman. 
ya hesabına çalışan ~çj sayısını 
arttırmaktır. Laval'in bu hu. 
sustnki gayretleri yalnız lağve
dilmiş olan sendikaların değil 
aynı zamanda işçilerin sıhhi mu
ayenesini yapan doktorların da 

Stalingrat A 1man1 ar 

Varoşlarındn Mala şiddetli nıuha mümanaatı ile karşılaşmaktadır. 
rebeler t'ere) nn ettiği Stalingrad Filhakika doktorlar muayene et. 
önünde cepl1e nzi)·eti. Alman tikleri işçilerin çoğunu çalışabi
taarruz istikametleri ,.c So\' • lecck durumda bulmamaktadır .• 
yet müdaf~n ın~\'z!le~ri harhada 1 Yakında Alman polisinin Fran· 

gostenlmıştır. l1fJ"' _Dc\'nmı Sa. 2, Sü. 3 

Har~i St~lingrat 1 Günler Geçerk n 1 
Sona Erıyor Kapılarında . e --
Şehrin En Büyük Garı 

da Almanların 
Eline Gecti 

Rus Müdafileri l~in 
Artık Takviye Almak 
lmkônı da Kalmadı 

• 
Berlin, 15 (AA.) - Alman or. 

duları başkumandanlığının te\:S
liği: N ovorosisk'in cenubu şarki. 
sinde istihkam sisteminde kurul. 
muş olan bir fabrikalar bölgesi 
düsmanın inatlı mukavemetine 
rağmen zaptedilmiştir . 

Terek tcşkillerinin kıymetlı 
yardımiyle Alman kıtalarının Sta 
lingrnda yaptıkları muvaffakryet 
li hücum yeni arazi kazançları 
temin etmi~tir. Bu muharebeler 
esnasında :io diişman tankı tah. 
rip edilmiştir. , 
Düşmanın takviye münakalatı 

ile hava meydanlarının tesisler> 
giindüz. ve gt>ce hombalanmıştır. 

--
Cenup Batıda · İki 
Af man Taarruzu 
Geri Püskürtüldü 

Şehrin Fasllasız Şekilde 
Bombardıman 

Edildiği Haber Veriltyor 

Çat Burada, Çat Kapı Arkasındc 
REFİK 
HALİD 

H iikumet dairelerinin bir yerden bir yere 
taşınmaları, durmadan dinlenmeden 

yerleşmeden, biteviye damaltı' değiştirmeleri' 
acab~ yı~!ık bütçemizde ne kadar masrafa, ay. 

K A R A Y rıca ış gorme bakımından ne derece vakit kayı
_____ _, hına mal oluyor? Mesela yalnız şu son günler. 
dekine bir göz gezdirelim: Petrol şirketinin Vakıf Hanındaki ya.. 
zıhanelerini boşaltıp oraya kısa ömiirlü ia~e teşkilatını koymuş.. 
tuk; şirketi .d~ daha geçen ~yıl Kız San'at:s Mektebi iken Nişan
taşına, pek ıyı ~:apıp ta~dıgımı~ Beyoğlundaki mektebin yerine 
yollamıştık. [galıba, nakil, tamır ve tekrar geri dönüş masrafı. 

Moskova. 15 <A.A.) - Sovyet nı da ö~emek şa~iyle ... ] D_erken ;iaşe kaldınldı; Vakıf Hanı, yt. 
sabah tebliği: Dün gece Stalin. ne bahsı geçen şırkete .. v~n~ek ıstenildi; belediye ile bu şirket 
gradın batısı ile cenup batısında arasında konu§m.~l~~ ~~yr.~p- gıtmektedir. Öbür taraftan belediye 
ve Mozdok çevresinde ~iddetli Fen ve. İmar l\~udurlugunun şirketten boşaltacağımız eski Kız 
muharebeler olmuştur. Diğer cep Mektcbıne nııklı kararlaştırılmıştır. Mesele bundan ibaret mi ka. 
nelerde ehemmiyetli değişiklik • l~cak ~ Ha:r,~r ~en ve İmar Müdiirlüğünden boşalan eski Maa
yoktur. , rı.i .N~zaretı hm.asına Belediye Teftiş Heyeti gelecek, yeni teş. 

Tebliğde Rusların merkez cep. kıl edı!en Belc:<iıye Emniyet Müdürlüğü Muavinliği Beledyie 
hesinde bir mahalli zaptetmiş ol. l\!em~nn ve Sıcil binasına naklolunacak ... Bu suretle de Baye. 
dukları ila\'e edilmektedir . zıttekı <?.e~al Paşa konağı hem bu kalemlerden, hem de Nahiye 

Soııyet ek tebliği ~üdürluğuyle Polis K~miserl~ğin~en ta~liye. edilece~. Neden? 
• Zıra konak harabeceymış ve bır gun, şehır planı mueıbince yık. 

Moskova. 15 ~A .A.) - Sovye.t tı:-ılacakmr ·. Amma ne zaman? Orası belli değil •.. Herhalde harp 
gece yarısı tel.;ıJığine yapılan bır sonunda! 
ekte şöyle denilmektedir: 

Rus muhafızları ve topçusu 
Stalingradın cenup batısında iki 

l,"lir Dc,•nmı Sil. 2. S ii. 4 
Volga iizerinde bir comörkör 

boınbalarla batırılmıştır. r ' 

Bütün bunlan okurken insanın gözlerl kararıyor ve beyni 
zon~luyor! Vaktiyle bütün bir Maarif Nezaretinin yüzlerce şu· 
besıyle sığdığı koca binayı, yine vaktiyle Şehremaneti damı aL 
tında iyi kötü bannan bir teftiş heyetine vennek yer israfı sa. 
Y!l??az mı? Dosyaların, defterlerin, planların, evrak çckmele.. 
rının, masaların, iğneden ipliğe, hokkadan kaleme kadar her 
şeyin taşınmasını, telefon numaralarının değişmesini, bu daire
lere işi düşen halkın oradıın oraya, soru soruştura gidip gelme. 
sini de düşünmek lazım. Ne kargaşalık, ne yorgunluk, ne zor. 
hık, ne d id irginlik! Niçin San'at Mektebi yerinden kaldırıldı? 
Neden Petrol şirketi bürolarına göz konuldu? Hangj sebeple fir. 
ket eeri çevriliyor ve Fen Müdürlüğü Vakıf Hanına nakledile
ceğine Beyoğluna götürülüyor? Nasrl bir icapla Belediye Me. 
murin Müdürlüğü yerinde kalmıyor da oraya Belediye Emntyet 
Müdürlüğü getiriliyor, Emniyet Müdürlüğüne de doğrudan doğ. 
ruya bir boş bina münasip görülmüyor? 

Rjev'in ~imalinde düşman kuv 
vetli bir topçu yardımiyle yeni· 
den taarruzlarda bulunmu~ ıse 
de her tarafta kanlı kayıplarlcı 
geri atılmıştır. Sovyetlerin bir 
zırhlı treni bir bomba taarruzu 
neticesinde tahrip edilmiştir. 

Volkof. cephcsındc muvaffakıyctl· 
r.ıcvı:ii bir teşebbüs neticesinde blrçolı 
kamp tesisleri tahrfp edilmiş, Ladnca 
göllinün cenubunda dii~manın mevzii 
taarruzları müdafaamızın atcııi ka:ıı. 
sında erimistlr 

it@': Devamı Sa, Z, Sil, 6 

' 

Askeri Va7.İvet --
S talingrat'tan 
Sonra Almanlar 

'lereye Dönecek ? 

Belki az çok hepsinin bir hikmeti vardır; fakat asıl hik
met fazla masraftan ve işleri aksatmaktan çekinmektir. Hikme. 
tin başı Allah korkusudur, derler. bütçeyi korumak vazüesi de 

•------........:------· ' herhalde bu korkunun içindedir, 

Yazan: Necati Yaşmut 

(Rue-iin 2 n ri su·famııda 
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Al lar St lingrat Şehrini 
Ele Geçirdikten Sonra 

Hangi Tarafa Dönecekler? 

[

- Yamac Emekli Deniz Subayı-"\ 

NECATI TASMUT j 
5talingrat Ç3evt'e&inde; muharebe • 

ler IOll tıiddetinl buhnuş bir 
l:a!de devam ediyor. Ruslann biıyük 
bır fedaklrldı:la .,ehri müdafaa etme
lrrjne ra.imen Stalingratta ıehre ıa
ı; ru~ eden Alman kuvvetlerine mua.. 
d.ı kuvvet buhıcıdunna!uma imkin 
yoktur. Bumm ıcbeplerini evvelki ya-
2ımuda a.rrlatmıya çalışmrztık. Rus or 
dulan, ıefletinlıı ismini taşıyan bu 
thrl vermemek için her imkina b.1ş· 

ı.·urmalı: ve biç bir fedak:irbktan çekin 
n:ıemek ist.erh?r. Fakat terazinin bir 
kefesine Stalıqrat, diier kdesine 
cenup cephesi konunca, ı,üpheslz lı:i, 

nup cepbesin~ mukavemetin deva
mı ufurunda St.alingrat feda edilir. 
Cenup uphesinde bütün orduları Sta.. 
• 1gradrn mtidafaasına iştirak ettirmek 

er taraft Mmı:ıın orduları ve ark::ı!\.l 
Vo!sa ile çevrilmiş bir şeh:rde bir 
11.ln bu ordulan.n hepsini Almanlara 
e r vermek ve böylece Volga doğu 
c hı~ınde tutulması icabcden yeni mü
dafaa h.ıttınr feda etmek icabeder. 

lı kış baılaymcıya kadar ıeçttek za
man da bu imha harekih jçjn kifid.ır. 

Bizim fikr imizce, bu zaman bu bü· 
yU~ İ!ll iç.İn k.iH değild~r. Çünkü önce; 
cephenin b.lşka bir kısmında yeni bir 
taarruza geçmek değil, cvve~i ,; kt
samda taarruz için icabeden muazzam 
kuvvetleri bdtün aCırhk ve vesaiti ile, 
tiren yolları boı:ulmuş, köprüleri yı _ 
kdmış uçsuz bucaksıı.: bir saha üstün 
de 100.500 i:ilomctrelilr: me&afcye nak 
!etmek: ve orada yeni bir ıevkülceyiş 
taarruzu için icabeden yığınağı yap -
mak: bahis meV2uudur. Bu nakı.iy.1.t, 

on • on beş sün ıonra ba•hyacak şid 
ciet!l yatmurlarla bir çamur ve ba!&i:: 
deryası haline gelecek steplerde yapı

lo1caktır. 

Es.:ıscn Almanlar için bu sene esas 
Moskova taarruzu ve orta kesimdeki 
Rus ordularrnrn imhasr bab.s mevzuu 
olsaydı bu cepheden bu kadar uzak 
mesafedeki Stalingradı zaptetmck 
içir. bu kadar insan ve malzeme fle 
bu kadar kıymetli zaman {eda etmiye 
pek lüı:um var mıydı? Maksat, yalnız 
VoJgayı tutarak Vo!gadan Rusyanın 

içlerine yapılan iaşe ve petrol nakliya 
tını kesmek miydi? Fakat Rusların ki 
;ıy için kendiler~ne l.izım olan petrolü 
sJmdiye kadar depo etmiş olduklarını 

kabul elınek Jizımdır. İki ay sonra buz 
tutacak: olan Vo!gadan Ruslar zaten 
nakliyat için istifade edemiycceklerdi. 

Milli 
Piyango ---Ankara 19 Mayıs 

Çekildi Stadında 
Milli Piyan~onun t 1 inci tertip 2 n

ci çekJlişt diln Ank:arada 19 Mayıs 
stadmda saat 15 te çekilmiş ve çeki
lişi kalabalık bir halk kütl(>si takip 
etmiştir. 

Bu çekilişf<' lkr:rrnb•e kazanan nu
maralan B$4ğtya yrııı:voruz. 

25.000 Lira kazanan 
2501!ifl 

10.000 Lira ka:ı:ananlar 
175091 33301~ 349175 

5.000 Lira kazananlar 
021517 05"679 195753 2f.0754 273099 

2.000 Lira kazananlar 
013580, 0;6946, 087901. 09M87. 110469 
175125: 13Q218: 212)09. 219454. 219698 
254362. 264027: 307138: 307999. 322538 
36102 l: 3R~f1"'2 ~i2747: 378993: 380679 

1.000 Lira kazananlar 
001296: J045R2: OORnR: 009525: 014140 
015253: 0158•0. 018P77; 030912. 034438 
036319, 051403. 057740. 06~096: 07M89 
082448. 093ost . lOOMI: 108502. 109510 
119446, 13-'832 13~255: 154882: 15-'522 
155718: 1601:05, 172R50. 173445. 191062 
200897, l05G59: ?I09n: 218771. 219178 
219908. 22402;1 22592•- 226494: 228583 
246137. 25~148, 254904, 262290: 264151 
269258; 293"34; 29~905: 328976: 329R20 
336725_ 339731. M6055: 347956: 357987 
361256. 376550: 381~4fo· 381704: 384674 

500 Lira kazananlar 
Son dört rakamı 4~8~ 5~84. 9419 il• 

biten 120 bflf't. 
100 Lira kazananlar 

Son .üc rakamı 601, 047 ile 
800 bilet 

50 Lira kazanan1ar 

biten 

Son :ic rrıkamt &4A, 952 ile biten 
800 bilet. 

20 Lira kazananlar 

TAN 

Fırıncıların Yeni Bir 
Hilesi Meydana Çıktı 

Zeytinyaaı 

Fiyatlan 
---4-ı. 

Yükseliş Her Gün 

iki fabrika da B .. d Ununa Biraz Daha Artıyor UCJ ay Zeytinya)! fl;oatlart yOk<elmekte de-

B ki• f U 1 K f vam ediyor, Dün piyasaya yeni geti-a ıya n arı arış ırıyormuş rilmlş yağlann .atış! teklif edilmiştir_ 
Belediy~ i"ktısat trlidilrliliü aylar- ı liyecei:ini nlAkadrır makamlara bil- Bu teklife göre bi':" bucuk asitli yağ

danberi fırı11crlar tarafındar. yapılmak dtrmediği vp ruh~at almadığı da gö- 1 larm ~il.o:;wıa toptan 140 kuruş. i~
ta olan ç~k mOhim bir "karne htr- rülmü$tilr Bu bak!mdan da bu ima- tenilmıştır Mal g(>Jmiye başladığı ıtın 
sıılığınl ffi"Yd<ına ç;\cartmı,tır. Bazı 13thane ..<;a~ibi hakkınc1 3 takibata ge- bu kalite ır,!ları 13R - 139 kuruştan 
fırınctlar hrlktan aldıkları karneleri çilmesl v::.li to:.rafından alakadarlara veren '>lmt:\tur. 2.~ aı:;itlller 138. 3.5 
ikiye böle:·ek bunlarfn . her birini ay- bildirilmi.ştir. asitli 136. 4.5 =1s:tli 134 ve beş &!=:itli 
rt ayn riş lı'.artonlarına yapıştırmış- Mehme!: Emin Gencer milli korun- yatlara 1;ı;>. irurıt~ ü;t.e,,ilmlştir Sa-
1ordtr. Bu ~uretıe itd!'er yüzlük kar- ma mahkem~!>İ!'e v~r]miş. dört fırt- bunluk ya~lar 115 kuruştur Navlun 
tonlar Oze!'ınde ı~arneleriıı yarım ol- nının d~ kaoatılnıasr. unlarıntn kesil- rarktnda.-ı dolayı ya!!lerııı drıha fazla 
duğunun kim~ !arkına varmamıştır mesi, fabrikasının tAtil edilmesi için viTltsE"lE"<'""f;tıi c;ö)·liyf'nlP .. rlP vardrr 
iki yüzlük bır l<artond• 20 - 70 ka~ Vali emirler ,·eım:,tir. fzmir piyasasındaki fi11atlar 
dar yarnn l~arne bulunduğu .sonra- Teftişe dilen tk:inci fc~ brika fla Ga- İzmir. t:> fTAN} _ Yt-mekltk ıey-
dan naz3'n dikltatt ct'll:>etmi~ ve fiş latada Raka m<ıkarna !abrikasıdtr. tinyağı bun:ı.da 120 s:ıbunluk ya.hır 
kartonları tetk1k C"dilınc(> aylardanbe- Yapılan t~ftış nC'ticesindP. bu fabrika- 108 kuruşa çlkmlşhr 
ri böyle bir hiyleye bas vurularak fı- ntn da d~i{ırmen hallne çevrildiği gö- · 
rtnlardn t11t3 ekmelt ltr.1masT \'e ne- rillmi.iştür. 
tice itibariyle k:ı:ne-~i:· ekmek sattşı Bakliyat övüten bu !abrikada 15 
temin oluniui!;o :ınlc.şt1mıştır. çuval içinde ve Dyrıca 2.5 sandıkta fa-
Şimdi bütün 'tartanlar iyice tetkik sulya bu1ı.ınmuştur. Rundı:ın bask~ bir 

edilmektedir, Her fınncınm kartonu çuval fas-ılya unu, 4,5 çuval d:ı nohut 
bulununc~ ~·ır.l:ı.r :-::dliyeyE. verilecek- unu bulunmuş, vazi.vet zı.bıtlarla teı;
tir. KartonlsrTn tetkiki icin üç kh:ıilik bit edilmit-~~r. 
bir J.,.nmiı;v . .,-r t,.cı.-11 Pdllmictir Bu müesseı:;e fi!rıliyet(> geçerken hiç 

iki fnhrik<1d<1 hulunan bir idari ma1rnma haber vermemi, ve 
n.ıh.ı-atname Ae ;ılmMıuıtır. Bu ba-

bakliyat unları kundan bu n,Uess..,,e sahibi aleyhinde 
BelediYf" tertis t-eypti reU.t Necati takibat yartlm~ı-ına karar verllnıf~tir. 

Ciller, ~on 1tünlrrrlt- ekmeklik una Belediyr tertiş heyeti reisi bu hu
b~kla. !aııl:tl! ve knplıcA unları karts- sustaki Ftlaliyetinf" P'1f-mmiyeUe de
bran iki frb .. ikRrla ~uı1 tettlsler yap- vem etm•~1 ·f"'fi:r 

mıs ve nıJı,ı.,, mikd•rdn bakla v• ıa- Hileli ekmekler 
~ulya, kaııİrC'll ilr bu mRddel"°in un
l~ruıı nıl\~cl~ı:"r• eırn:-.tı. 

Ekme§'r Y;ıh<lnrı mrddrlerin unlarT
nf k11r1~tırrrıak iC'!tı Sl'(>n(s mlkve!\tR 
imalAt vıtn.rı f11hrikı:ılRTriAr hlrt Avrı-
kanıda Ab1iilt>1f'lp1':;9 c.oA~~~inde 22R
??A num::'tro·~Ak' imn1AfhAne !'lehlbi 

Bazı firn;al3r1n p!şirdikleri ekmekle 
rin İ<;-indc ~ı,·ah JT·Rddfl(>rC rastııelin
mistir. Bl'IC"'diyr kimv~hrrP~in<le ya
pılan tnhlil nC't:C'P'-İndr bu mtıddclf'

rln yabancı maddr-lc·r olduA:u anlı:ıcııl-

Toras F.lcc::;nre~i 

Tarifesi Değişti 
Ankara, 15 (A_A_) - Cenuptan 

ınemleketimize ıtele:ı Toro~ ı-Urat kl
ta.rı son ~anıanlardJ drdmrı büvük ,e
cikmelerle -teldiğ'.nden bu katarla se
yahat eden YC'lt"uların kar.:ıılaştıklan 
~çlükleri ortadan k.;ldınnak mtııkı-a
dlyle Adana - f!r:yd~rpa.şa kısmt il
?:erindc t·ırifesinde de~isikllk yapıl
mTstır. B'J P:ar::ır 20 F.~,J(ılden itibaren 
tatbik P•:t=1.,,..,.lr.'.t· 

f zirıli er katarı 

16 - 9 - 942 

Okuyucuların ..... , , ..... . Şikayetleri 
* LRcfl cad~eslnd"e Rayrlye 

tüccarı 6ckaı1ında 54 numarada o· 
turan •ıusuf Kemal Özver yaz.ı· 
yor: 

"Bizim sokaktan yazın moloz· 
dan ve to7.dan, kıtırı çamurdan 
ve eeldeu geçirmez. Sokakta men• 
fez de bulunmaılıö1ndan hıaıl O· 

lan seller Ventkapi tıtııyonunun 
methallni doldurur, buradın da 
paçaları sıvamadan geçmek mbm
kUn olm•:ı Şu ıok•§ın kaldırım
lanması ve h1aan oC'jh.ınun geçebl· 
leceğl biı ha)" konulması için kaç 
defa yarı ile rt•üraeaat ettik, bir 
netice alartıadik, Bir defa da 
Tan'ın tavaNutunu rica ediyoruz,., * Aydir·dan )'azılıyor: i 
"Şehrımlzde kahve yoktur. Ev· 

velce Zi,.;;rat Bank••• memurlara 
ve halka kahve ~ı~ıtıyordu_ lnhl· 
sırlar idaresi bu işi ele alalı kah· 
ve görOf.,.,errılftlr, 1 nhlearlar ida
resinin bu iti bir urt evvel dUıı:elt-

1 

mcai ve gl~lkçe flyatları yUkıet· 
ten kara boreayı yok etmesini 
bekllyorouz, 
Şehirde ayni ı:am3nda rıkT dar

lıftı vardır. Ral.i piyasaya pek as 
verllmektedfr ve ,.tmen aıtıJmak• 
•adır." 

'-········· ········-··~ 
Milli Müdafaa 

Tahvilleri Büyük 
Rağbet Gördü Halbuki; Sıtalingrat düşse bile, Rus 

ordu1arı a:e.n:iş Volganın bir müd.a!aa 
ha1tı için göıstercLiii büyük imkinlar -
a Ll faydalanarak bu nehrin doğu kı-
1ll..ı.rında yeni bir müdafaa hattı tu. 
tdbilirler. Almanlar, Volgayı öbür ta
t fa ~eçmiye teşebbüs etmeseler bıle 
bu müdafaa ha~ üstünde Rus ordu 
ları uğ!am durdukça. Almanların bun 
dan ıooraki, bilhıtı;sa K.afkasra hare
kllı ustündc, hele kışın Volga donuu
gı.: zamaru pek muessir ve tehlikeli va
ı:1yctler lbdM edebilirler. Bütün bu 
ırcseleler.i. nazarı dikkate alması icab&
dcn Rus batk:omatanhğı muhakkak ki, 
Stallngradın müdafaasına ancak bu 
sthır için feda edilebilecek kadar kuv
v~t ayırmı,t.ır ve bu kuvvetler!e ~eh.. 

rı adım adım, sokak sokak. ev, ev mü. 
dcı.faa edecek ve ıeh.ic nihayet dü..oecek 
t~r, Nıtckim son haberle[' çok çetin mu 
1--..arcMlcrden sorrra Alınan kuvveUeri
nın şehrin cenup lnsm.ıoa ~.ir.miye mu
\:affak olduklarını haber vermektedir. 

Stalingrat. merkez cephesinde taar
ruza ceçecck Alman ordularını dcğ:'l 1 
Kafkasyaya inecek büyük Alman kuv 
vetlerinin yanını tehdit edecek en mü 
h;m Rus yığınak merkezi olduiu ic;;ln 
Almanlar bu şehri muhakkak zaptet
mek 1stediler, Almanlar Voronej'i a!~ 

mak içln uiraşmadılar, Çünkü Voro.
nej'öen inkişaf edecek bir Rus taarru 
zu bugün için çok müessir olabilirdi. 
Fakat Stalingcadı aldıktan sonra bü. 
tün kuvvetiyle Kafkasyaya )nece\ı:: ve 
Bo.tumu zaptedip Rus donanmasını ber 
la.raf ettikten sonra Kafkasya mtina
kali.tmı Kere; boiazı ve Karadeniz ;.o
luyla temln etmiye çalışacak olan A!· 
man ordularının Voronej'den gelecek 
btr tehlikeden korkuları kalmryacak • 
hr. Halbuki Stahngrattan cenup batı
Y• doj:ru inkişaf edecek bir Rus ta
arruzu hem Kere; boiazını hem Ka· 
r&cleniz 1imeınlarm1 tehdit eler. 

Son nc rakAnı• O!ii 098, 334, 642, Mehmet '·~~rln CPıır-prrfir Bu im111At-

mış ve lfrt'l"..'ılar milli korunma mRh
kPmt"~ine ı·prlfnıl~lrrdlr Fırıncılrır bu 
unların too1 Rk ofi~i tnrrnrıdtın vPrilen 
unlar old1Ji!tJ11u iddia ederek toprak 
ort~i nrotr.~to P1miıtlrr vr b~lf'divev<' 

milracaPt ' le unların mr!itsuşiyetinrlen 

kendilerini11 me.sul cdilrmlyeceğini bil 
dirmişlerc. ~ r. 

Ankara, 15 ( A.A ) - Yolcu katar-
1arınd:1kl i?.jih·1m1 t\nlıpmek makıı.adi
lc yolcu .;;1tr.rlarmrl~n başka izinli er
lere mahsus iki katar ~rvrüı-ercre ko
nulmuştur, H<'r CurnArte~l ıOnO li:ıy
darpaşadan birl 1':rruruma diıteri Di
varbakıra elderPktir, Keza her Sah 
ızünü de Erzurum Vt' Oiyarbakırdan 

birer kat.ar harPkrt eeecektir, 

Ank•ra, 15 (A.A,) - 15 EylQI sa
bahından ıt;tı<cıren t<'d~vlile çıkarılan 

\'e satıı-,;t ~O Eylô~de !=:ona erecek olıln 
40 milyonl:ıl: birir.ci tertip ?tfillt Mü
dafaa istikr.'171 tnhville"inin ~atış va
ziyC"ti etrafJnda aH\knd~r makam ve 
milesı:;eseletden aldıf!ımtz mallı.mat, 

ilk gün o1ma~ına raı'tmen halkımızrn 

bu tahvillere büyük bir alAka g&ter
mis oldu~unu onla1maktadır. 

1 
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Stalingrat düştükten sonra, Alman 
ordularının siklet merkezi ne tarafa 
kayacak? srmaıe mi? cCnuba mı? 

Birçok aakerl yancılar, bu istika • 
metin ~imal olacağmda hemfikirdir
ler. On!arca, Kafkaayadaki Alman kuv 
vclleri kendi başlarına hareketlerine 
yavat y~vaş devam ederken asıl bii -
YUk kuvvetler pnale dOnecekler ve 
ktitan evve~ orta kesimdeki ve ?r!os
ko"a etrafındaki esas Rus ordularıiı.1 
mhaya teşebbüs edeceklerdir. ŞiddeL 

Gandi Mes~I 
Değilmiş~ 

Eski Madras Başvekili 
Cripps'in Sözlerine 

Cevap Veriyor 
Bomba;y, 15 (A.A.) - Madras sa· 

btk başvekili $lriar, CT~pps'in teklif-
t. ... rinrrt kongre komit~i tarafından 
reddedilmesine Gandi'nin sebep oldu
ru hakkında Sir Sta!!ord Cripps'in 
Avam Kamarnc;ında ileri sürdüttü id-
dialan y41~11lam1ş ve demiştir ki: 

• "Halen h;.piste bulunan Gandi, bu 

1 
l'sassız masal! ytılnnlıyc.cak durumda 
.... ılunmuyor. Bütün rrıüzakerelere iş
tı:rak etmiş birisi sıfatiyle ben kat'ı 

1 r-laralt pınu söyliyebHirlm ki olan 
bıtendcn Gandi meflul değildir. 

• Cripps'ın bu husust..ı bir sabit fik-
ri mevcuttur, Herhalde birisi Cripp!;
in k.afastna bu fikri sokmu1tur, 
Crfpps ftmdi bir türlü bunu zihnin-

f den çıkarıp ı.t.ımıyor.,. 

• 

' 

lngiltere Meydan 
Muharebesinin 
Y ıldönümünde 

Lorıdra, 15 <A-A-l - !ngilizle • 
rin 25 uçak kaybetlerine karşı 
Almanların 185 uçak kaybetmiş 
oldukları İngiltere muharebesi. 
nın ikinci yıldönümü münas0b~
tiyle harp pilotlarma hitaben hır 
nutuk iradeden hava mareşalı 
Dowding, Hurricane'larla Spitfi· 
re'lerin Alman av uçaklannd~n 
ustun olduğunu ve Alınanlar, u. 
caklannın müessiriyetini ve tes. 
ıihatını islah ve ikmal suretiyle 
aradaki farkı bir miktar izale et.. 
mişlerse de İngiliz uçaklarının 
daima üstünlüğü muhafaza eL 
mekte olduklarını söylemiştir. 

Ü,ıı:üm ve lncir 
Piyasası Açıhyor 

tım-!r. 15 ('!'AN) - Üzüm ve incir 
piyasa, ~ Curtu\ günn merasiml~ a
ç 1 ac&kttr, 1na:ilizlere y:ıpllan buyük 
b r parti G.:ı.Cm s&tısı. plyas.ada canlı
lt'ıt uY:ı .... d1"'nı· ştrr. Alm<'.!.nya, lsvlı;re 
v~ RomanyJY.:l d:ı s:.tışlar yaptlmnlt 
'lzere ba~itr.:n milznltereler fnk;~nf 
ptMcktNI r tlı!ht ve incir ihrac fi· 
yatları te:ıoıl cdllm;ıtiı: 

Binaenaleyh; bizim kanaatimi~ce; 
Stalingradın zaptind~ sonra Alman -
lar, bir taraftan Volga kıyılarını ta -
kip ederek Hazer denizine ve Astra -
gana, bir tar~ftan Bakiıya ve dljer 

Kadınlardan 
Yol Vergisi 

Önümüzdeki Mali Yıl 
Başından itibaren 

Alınmıya Başlayacak 
Ankara, t!i (TAN) - Çelı~an ka

dınlardan yol vergisi almak için ya
pılan tetkikler sona ermek i.izeredir. 
Şimdiye kadar :yapıl:ın hazırltklar so
nunda dPvlct dairelt'rirıde. resmi ve 
hususi !:t?rika ve ir•t.J1lıthane1erde ça
lışan ltadınlaı tn mikrlar1 tesbit edil
miş bulun.naktadır. Ti>hmin edildi
ğine göre, bu vergini~ almma!;1na ö
nümüzdeki mAli yıl t~~ırıda başlana

cakttr. H.ızırlan~n b!r kvnun lAyihası 

önUmüzdckt toplanttı-Tnda ~örüşülmek 

ü~ere Mec!'. ·e ·evkedilttcektir. 

Almanlara Göre 
ikinci Cephe 

t::?f9 Baştarafı l inciıle 
re henüz ellerinde bulunan haya. 
ti önemdeki bölgelerin müdafaa. 
sının kendilerine taallük eden bir 
iş olduğunu ve ikinci bir cephe.. 
nin Stalingradın akibetini değiş. 
tiremiyeceğini bildirmek istemiş
tir. Burada, Sovyetlerin yardım 
için yaptıkları şiddetli teşebbüs.. 
lerinln İngilterede bir meraret 
doğurduğu teyid edilmektedir. 
Doğu cephesindeki duruma dair 
tngiliz gazetelerinde çıkan tefsir. 
!er, Sovyetler tarafından son za· 
manlarda müttefiklere karsı ta. 
kınılan tavrın anlaşılması :nüm• 
kün bir şey olduğunu tes-
lim etmekle beraber, ikinci 
bir cephe a ulmasına karar 
verilmesinin münhasıran İngiL 
tereye ait bir iş olduğu ih. 
sas ediliyor. Görünüşe bakılırsa, 
Londra, İngiltere için bir tehlike 
teşkil etmiyeceğine kanaat hasıl 
olmadıkça Moskovanın güzel gözo 
!eri için hiçbir teşebbüse girişmi
yecektir. -----o----
Finlandada Halka Verilen 

Ekmek Miktan 
Stokhoinı. 15 (A.A.) - Fin!Andada 

halka v~ril~n si\t mlkdan ~ünde bir 
desilitreden ıkly~ ve ektT!ek mikdı:ırı 
ayda ı•klz kilodan d?J<UZ !ıuçuk kilo
ya çıkarıla;oktır 

830 ile bifı·n 2000 bilet, i'ıaned• M oon ?<ilo ~•ltla. flOOO kilo 
10 Lira kazananlar 

~n iki rakarT"r :i!'i, 5l ile biten 
8000 bilet. 

3 Lira kazananlar 
Son rak.lımı O. !'! il~ biteıı 80.000 bi-

let ikram'.yc alırlar. 

Altın Fiyatları 
Dün bir ~1tın 3290 kuruştan ve bir 

5!ram kül'" 4RO ku~uııtan S:'ltılmıshr 

taraftan da Karadeniz ıahili yolunu 
taklp ederek biran evvel Sohum ve 
Batum liman1arıoa inmlye çahtacalı:lar 
dır. 

Son haberler; Alman!arın Novoro
sisk'in cenubunda ilerlemek için bü
yük cayretler sarfcttii:lerinin ve Rus 
\arın da Novorosislı:'j tekrar istirdat 
jcin $iddetıi karşılık hücumlarda bu
Junduk1arını bildiriyor. Rus Karade
nız donanmasiyle cenubi Kafkasya ve 
do!ayısiyle 1rakın ik'.beti bu muba. 
rebeler.in neticelerine baihdır. 

Gazetecilerimiz 
t_:ifj• Baştarafı l incide 

Londrada bulunan Türk gazet€• 
cileri şerefine bir kabul resmi 
tertip edilmiştir. Bu merasimde 
Türkiyenin Londra büyük elçisi 
Rauf Orbay, sefaret erkanı, lngi.. 
)iz kara, hava, deniz ve istihba
rat nezaretlerinin mümessilleri 
hazır bulunmuşlardır. Türk ga
zetecileri dün Meçhul Asker iıbi. 
desine bir çelenk koymuşlardır 

Heyecan Doğuran 
Karar 

• • 
ıt'1r Rastarafı 1 incid• 

sız polisiyle işbirliği ederek söz. 
de gönüllü işçi servislerine ya. 
zılmaktan kurtulmak isteyenler 
hakkında takibat yapması bekle.. 
nebilir." 

Ayni ı-:.ız~tı:·rin Nevyork muhabiri 
de şunlarr yazıyor: 

"Laval t:lralından verilen yeni ka
rarın buıada Hk ya;ıtılt! teılr et"kln 
umumiye,nn Amerik:rı il~ Vichy ara
cıındaki diplomatik rrıtinn~ebetlerin 

f derhal kc!'l!lmf'sini talep etmesi sure
tinde te~l!i C'tmtstir. 

Laval'in bu son ıhanetl Amerikan 
umumi efk3rtnı cok müteessir etmiş 
ve ~lnlrlendirmlstir ..• 

Amerikon gaz<'leler!nin bu mesele 
hakktnda vazdıı!:ı yazıla'"dan bir c;o
lunun huıasasını bildiren muhabir ar
tık Laval't bıra.'cıp Fransu; milletinin 
yantnda yer nlmak znmanı geldiğini 
belirtmek~edir, 
New~ Chronicle'ln baş muharririne 

ıöre. büyült milletleı dPr.. hic birinin 
Franı.ııu ınıl1eti kadar haysiyeti çifnen 
memiştir. 

Bu gazeteyf' ıöre, Laval'in son ha
reketi, Frans'!\ he~abına yaptlmış ol
~aydı bil~. yıne oldukca clrkin bir ha
reket teşkil edf'rekti, Halbuki Hitle
rin Fran~·z rr..IUetfni totşliter millet
ler men!antine bir l:ö1e durumuna 
!tokmak is'"t::rH,in~ ~üph(> voktur 

M ulıarip Fra11sızlara göre 
Londra, 15 (A.A.) - Londradaki 

Fransız mnhfi11eriııde ı::öylen<liğine 
ııöre iş mflkelleflyetı Lava! hOkOm•· 
ti için vahim neticttle~ doğuracaktır. 
Millet milnf~il olmaktf' ve 8'5ylen
mektedir. Mar;ilyadn Tulon'da ve 
Vichy'de poUs dalmt bir teyakkuz ha
lindedir. Laval'Jn ve Mareşal Petatn
ln şahst muhafız k·tatart takviye e
dllm1$11r. 

Fraruıanın mali vazyeti 
Ankara, 15 (Radyo Gazetesi) -

BugünkQ Fransanın malt ytikJeri harp 
eden Fransa.dan faıLıdır. Blr gazete
nin verdiQ'i mnlmata ~öre , Fran~Anın 

yıllık vari.i.~t1 RO Milyar frank oldu
~ halde ma~re!tları 300 milyon !rank-

fa:e.ulva. 4000 kH, kıır.lıca hulunmus
tur. Bunlıırdon ~;r nd)..darı öf\ltolmüs 
ve cu"·a11,, il korulYflu~ haldf" ele l'?e-
C'irilmistir 

Ticari clertel"le-r ftıf"rinde yapılan 
tE'tkikler ııttlC'~drAE" t.11 fAbrika:va sim 
dive karlar pn ~4!'i kiln h ... \tlq . 2067R 
ki1o kıııolı ~'~. !i.CAAA 1dln di"' fA!!ıtıl:va ge
tirildi.fi :ı·ıtısThn;stır. 

Bunlardı-. :'f:l ru'·~ı bakla unu, 3R 
çuval kapi•c::ı unıı liR~ cuvttl da fa
A.Jr.ı: unu ırrınl t"rlllı-n 1 ıı::tir. 

Öt?OtUıgil bu unlartn nPrevf' sa.tıldı
ib da ar;ıi•·,.ılmıs, !\<ih~ dt'ftf"rinde 
Q"Örülcn i~ıılı •·ıı- ?firtslerin mevhum 
oldutu rtnl~ı;1lnıı,tır. 

Yanılan tahkikRt nrtirMinde Mf'h-
met Emin C'rl"r.<'t>rin Kürtikoa?:arda. 
f'enerde. Ca"$fkapıda vr Niş:ıntasında 
olmak üz"'r• 4 fırını buhınduiru enla-
61lm1.1. im~l Pttili bu crılart keneli fı
rınmda J.:ı buı2c!ı:ıy L'nt:na da katt~tı
raraJc ~:ıt-t:ıtı ı:.nla~1Jm7, tır, 

Bu imııl~tharıenirı !ıııliye-~ ~~er ... 
ken hub1Jbrıttaıı ,.;Ta~r bakliyat iı-

·SOVYET· TEBliGi 
~ Baştarafı 1 ın<ide 

düşman taarruzunu geri atmışlar
dır. 

Mozdok çevresinde nehri geç· 
miş olan Alman tankları Hus 
mevzilerine taarruz etmişlerdir. 
İnatlı çarpışmalardan sonra Rus. 
!ar, yeni müdafaa hatlarına çe. 
kilmişlerdir. 

Gros11y'de tahşidat 
Mnskova, 15 (A.A.) - Rusların el· 

lerinde mevcut bütün kuvvetlerin 
Vrosny çevre-sinin himayesi için tah
~it edilmiş oldufu haber verilmekte -
dir. Çünkü bu çevrmin petrol islibsa
litı bakımından Sovyetler için hay3ti 
bir ehemmiyeti vardır Her ci.in Rus
ların şiddetli topçu atetiyle ve uçak 
tarın faaliyetiy!e desteklenen hücum. 
13r yapmakta oldukları bildiriliyor. 
Dütmanın gerek insan gerek maL 

zcme itibo.rlyle at1r zayiata uiramış 
oldukları rivayet edilmektedir, 

Stalingradın zaptı içln yaprlan mu 
harebe esnasında A.lman1arrn Va"'OS 
hatlarına clrmiş o!dukları söylenmek 
tf'dir Bütün fabrikalar ve mc11kenl1:r, 
t:ale .ve tabye haline cetirilmiş ve tel 
örıülii miniala.rla mUcehhez tank tu
Z6kları kurulmuş ve mayin tarlaları 
vücude ıetirtlmittir. Rueların bat!ıca 
pşırtma taarruzları, Volca boyunca 
Almanlann ıtrmi$ oldukları nokta!a
r.a tevcih edilmiştir. Bu taarruzlarda 
tınkların bUyilk faaliyeti görülmÜ$ ve 
bunlar uçak kuvvetleri tarafından d"s 
teklenmiştlr. 

Ağır bombardımanlar 
Mookova, ıs (A.A.) - Alman bom 

ba ve av tayyareleri faınlAstz sur~tte 
Stalincrad'a hücum etmektedirler. 

Devlet Çiftliklerinde 
İstihsal Edilen Gıda 

Maddeleri 
Ankara, 15 (TANI - Devlet ~lft· 

liklerinde istihsal olunan fasulya. 
nohut, pirirıt; ve~aire gibi belli baelt 
tııda madd•~erinin mali:vet fiyatları 
üzerinden bUyOk !;ehfrlerde oturan 
devlet menıurlarrnn ucu,.ca verilebil
mesi tmkı\111 erastırılmektadtr. Yapı
lan tetkiklır müsbet netice verdlit 
takdirde; btlhH'a barrmln kücük de· 
recelertnde bulunan mnaş veya Ocret
li memurlar bundan faydalanacak v~ 
alacakları muayyen mikdardakt ~ıda 
maddelerinin bedeli daire mutemetle. 
ri tara.ttndafl n:aaslarmdan kesfiecek-
tlr_ t 

tır Bu ıa.zeteye ıöre, Fransada maU 
mÜvatene~ı:alik btr kaç sene daha de
vam eders.• Fran~A iflA~ edecektir 
Fransa d~t1et ınııı:>raflarl 138,5. işgal 
ma!':raflartna ödenen para da 109,5 
mil.Yardır 

RAMAZAN: 5 16 ' 9/942 Çarşamba 

Cilnct 11.18 6.40 Ak\llft 12.00 19.21) 
ıo:vk.ııt Eır..anl v ... u 1 Evkat E-.anl Va••tl 

Ôğle 5.41 IJ.09 Yıuı l.Jl 20.S5 
l""inrli '>.21 lfi.42 IM<ııtk O Jli '~8 

R:lJ•)•l·I 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.30 Pro.-rım 
7.32 SPor 
7.40 Haberler 
7.IS Orkestra 

12.JO Pro.-rarn 
12.33 Mö.rJk CP .) 
IJ.41 Hab..rl•r 
13.00 TtırkUler 
ıa.oo Procram 
ı l.OJ Fa111 heyeti 

l 11.45 Orkeıtra 

l 
ıı . .ıo H1ıberler 
11.45 Müıilı: 

20.lS Radyo aa1etesı 
20 45 Halk tUrkilaU 
21.00 z.,in •••ti 
Jl.15 Mlhllt fl'I.) 
21 . .JO Ti!: JL 
21.SO Müzik 
ıı . .ıo Haberler 
22.45 Kıpanı1-

Kömür Sarfiyatı 
~ Badarııfı 1 incit!~ 

maden ve k"lk kömUr\i ihtiv~<'t !cin 
terlbirler a1ınırkrn di~rr tarartan da 
viliyetce odurı ve orfutı kömUrü tt-mi
nine de çıHı~ılıynr İhtivncları ~ırala
mak mev?:ı..:und<t biJv;ı~ıt .... VC'Va doğru

dan doirt.ı'.\'P Yö'1"'1Ür !llarfiyııtınt aT.al
tacak ba7.t tPdh~rlerin r~<" almmnsı za
rureti kar~ısınd::ıvı1 n.ge~ mcmlekct
'er bu az~lltma lrrlbirlf"rin; cokt;ın al
mıs hulunm,~tadır 

fJıtihsaliı-ni:r.deıı hOtii11 yurdun lhti
yaclarına tPhsis ertf'bilec-ejlmiz kok 
kl'Çmürünün yart~ını İfltanbu1 halkma 
avTrmı" bılunuvoruz Rrı hin ton ma
den köm:iril dc nyrlt'A yınr avnl mev
zua avrılmp,rt;ıdır Hun11 ra~men kok 
kömfirjj ya'tm:ıvı jfya• ctmis bulu
nanh~rın ·ra" nd:ı ftduu VP nrhın 1<ö
miirii vakn11:v:-ı :-:ıh!':rntıı h~tt:\ vakım 
va~rtalarını h\ına «Öreı tf"rtlplemiş 0-
ı~nlarrn tia'ıi ı~r11rt., ı.rrıı.r kXmiirii i~
temckte <ll TJ<lhırt hnldkl lhtivnt' fl~hln
l~rinl avırt Ptmektf'I t"~1c11ıitımt71 ml1s-
1dilfıt~ ııi'?'~ntrn<lkt~ ,.,. hHkOrnf>tin bir 
r-ok fpf1ı:.;,.l°l• 1ıkl;ıı·ltt ;: lchi°fı b~I .zibj f<lV
dalf t~dbt;·lrı·i"f"' trım st-nırr,.. vPrmrsir,; 
7nrl:l~tırnı:-ıkt'"'1d'r l:\11 7rrlukhırla mü
cadele için nyrıca tedhirlere ba~ vur
tnıva mecbur nlnca~mızı gö,.Uvonırrı 

fcinde b·J!ıuırlulumu1. sartların her 
~abada ~o~alm.ıısı tab!t otan 7'nrlul<
l.Drına ancık ~1Uklırnet orQ'anlariyle 
halktn ve h~.l!t tr~kilAhnın ~hPnkll VP 

feraırat11 :t'llı,maları !ll2yesinde cevap 
verebitec~a"irıh::i \o;ıtant bir bnrc olıı
rak her birirrl7: her 111 hatırlamak 
ve hareketle .. ımtzi butı:1 uvdurmak, bu 
vaziff'vi bfrhlrimİ7.t' h~ıtTrlatmak vazi~ 
vetindeyiz. 

Cümhurivt.t H:olk partisinin idarP 
hey,ti rel::;HJinde ı;llkalı arkadaşlarla 
Yanılan 'lluıxOnkü torlnntım1zdtı kömOr 
iıttihl~klnin tanzimi lıtlerl Oz,rindP 
faydalı ol,1bltt1cek mOh•lealrırı dinle-
rlik Bu ttrı~nnrelf.'rln elRratrmız ted
birlerde bı,.e y3rdrrnı dokunacalt tl
midindeylr.ı,., 

DünkO !t>olantıda k~mOr ••tıs mll· 
•<:<:eıelerl u~ıum TT1\1dUri.\ , DenleyollaM. 
Sirketl H.ıyrivl!'. Şeker fabrikaları ,,_ 
!etmesi. tnhfsnrlar umum mUdUrl(>ri 
ile valf nıuevint Ahmet Kmık. lktl
•at tnOdOıO ~•ffet Suen. şilep sa· 
hiplerl. tıavagaı:t. l!'lt-ktrlk. tramvay: 
tünel 1şletm•sl umum müdürleri ve 
diğer allkttıltla.r hPzır bulunmuttur. 

"Balık Çikolatası,, 
Stokholtn I~ (A.A.) - Oslo kOtOp· 

hanecllerinden biri, çukolata yerine 
kalın olacak bir madde imaline mu· 
vaftak olınu•tur. Bu madde, kunı 
balık ununa ıebıe ununA, yallı mad
deler ve çulıc:ulata tadında bir takım 
elemanlar lc.an~t1Tılma1c: ıurettyle ya
ptlmaktadtr. "Halık c:ukulatası" sim
diden Osio'nun hPkkal ôffkkAnlarında 
satılığa çtkarılmııtır, Yeni cukulata 

Ziraat Hankıtqı Tasarruf 
Hesapları fkramiyesi 

Çekildi 
Ankara. 15 CA A) -TUrkive Cüm

huriyeti Zir;:ı-ıt ~~nk4~n"lın elli lira VE" 
daha ziyade mt-vdıı:ıtf bu1ur!:1n t:1!il:IT
ruf hesa:.Jt sahiolPri rırn~ınrlll her Oc 
ayda bir t.ev1i rtmf'ktf> old11i.!ıJ ikra
miye kura5' l!l.ll 1~4:'. t:ırihinde ban
ka merkezinde crkllmiJıtir Rov11bı:ıtl,. 

İlgili m~hffller. hu rağbetin vatın .. 
daşlarm 1\"fil~I ıfüC:afaa işlerindeki 

fedakarlık hi!:lerint ve halkımtzın 
Cümhuriyct maliyesine kar~ı olan iti
madfnı ~östermf'kte olması bttkımın

dan büyült bir f'hemmiyeti haiz oldu
ğunu bi1has~a tcbariiı ettinnektt'!'dir, 

Aqvn Nnhivesini 
Su tıastı 

A..ysc Torun bin, llsakt:ı Httydar Tn- Son yrı~.'.'l.n y:ıi!:mııı·l:ır yüzilnd<"n Sl
mes b(>S yilz. Sındır,ıtıd1 Must:1fa İl- le kaz;ı~ına baaıı l\ğ\ıa nahiyesindeki 
han 2ı;o Arl<tn:uo:arırıdı All Somay. A,h>a deresi taşmT~ \'e nthiye merke• 
A.nhılvad:l Tiirk~'l AkhM!i Bı:rınrlfrm:ı- 7fnf ~u ba~rrı:~ttı Seller kn'."labadakl 
da HU~ni.t. t~t::ınbuld:-r Ni7'tımettin Ttı- dükkftnltı1·a vp kömilr rlcpolnl'1na dol .. 
nak. İzmiı-de "Fi.l<:t>yin Vı1mazP.r. Kf- mu~ ve olllu~~ca mUhim ı:ararlar vU
hstc Ahmet F.kinci. Kırtkhs:ında Ke- rucie JtC"tirrr.i .. tir. \·aktindc almabilrn 
mal Özkan. Kırkl::ırclindr Fevzi Hı- tedblrlrr ~<lyesındC' insnnce telefat ol
'!.al yüzer lira kaza:ımıc;lardır. Bun- m<ıdan te!l,ıke atlatılfıbilmiştir, 
1ardan b<'lşk:ı nıııht@'lif mahall<'rdekf ?.nrtır J:!:~re-ı•lere v:tay-etc:c 79rdım 
doksan be; hc.ap so lb!ne e 20 ı · 

1 

trm!n edllr.ı lı!'r . , 
ra ile 50 lira arasıı1dr\ ikramiyeler l- Den!: ağzını]~ bulunan bir kAC motör 
sabet etmistir. ele bu ara~a hntmıştır 

j 11;1•;a~•i~:JUC1• 
1:If.r Baştarnfı l incide 

Ladoga gölü üzerinde muh,rebe t11 
yarelerimiz bir şilebi b:ıhrmışlar v~ 
u, vapuru hasara uiratmışJardır. 

Dün gece muhareb~ tayyarelerimiz 
ı1urmansk ile! bu oehrin clvarınd1kl 
hava meydanlarına aıtır çapta bomba
lar atmıı!arlır 

12 ile 14 eyli'ıl arasında 227 Sovyet 
tc:.yyaresi düşürülmüıtür. Ayni mild
det içinde !Sark cephesinde 23 tayya.. 
ı·<miz k~vbolınusfur. 

Berli11deki kanaat 
Berlin, ı5 (A.A.) - Salihiyetll A~ 

man mahfilleri, Stalingrat muharebe
ıinin sona ermek üzere oldutu kanaı" 
tindedir Askeri kayr1aklardan öğr~

niJdiğine göre, Statingradın en büyük 
carı şimdi A!man1arın elinde bulun
ma\r:t;1dll' 

Şehrtn düşmesi yakm 
Stokholm. 15 (A,A.) - "Oli" Stıc 

'ina-rat etrafındaki ~enber, l!IOn 24 s:ı:ıt 
içinde daha çok daralmıştır Stalin 
gratta Rusların vaziyeti sarahaten 
vnhimleşmiştir Muhareb,. bir yıprat 

m.: mücadelesi şeklini almı,tır Bita -
raf asker eksperlerin kanaatine görr, 
Sovyetlcrin "tük"nmes insan kaynağı, 
tezi geçen sene Moskavada o1dufu gi 
bi simdi Stalingradın müdafasında bic 
bir rol oynamamaktadır. Stalln\ft'At 
miidafilerl için takviye almak imklnı 
ka!mamıstır. Sehrln yakında dilsmeıi 
l:ıeklenebilit'. ----o----

Tobruk Baskını 
1:Jfr Baştarafı 1 incid<

cdllmlş veya eı!llr ehıımtştrr. Dü~m<l
nın deniz: bir1iklfl!rl t;ahil ve hava ba
taryalannın ;ıı:abetll ateşinE' heder ol
muşlardır Bu ar;ıd~ U<: muhriple blr 
kaç korvet ve bir c:nk ihraç vapur
ları batırt1mt$~tr. Bundr.n ~onra şark 
i~tikahıetinde geri dönen dPnfz bir
likleri ttaı.yan \•e Alman h::ıva birlik
lerinin taarruzunrı u~rnmt~lordır. Bu 
taarruz net:ce!'1inde ~O~P.ntn iki kru
vazörü bir deo~troyttl ve bir ltaç mo
törli\ torpidoııru hatmı~hr. Ba1ka kil
elik blrlikl•r de aiır hasarla.re ujl
ratdmıştir. 
Alınan tara11cı E•mllerl Tobnık 11· 

menma tçtnde 117 esir bulunan ~Pr1 
bir lnı!U. botunu get!nnişlerdlr 9 
dilısman bomba tayyare~i dilşllrülmo~ 
tür. 576 esir a1tnmıştır. Bunların a
rasında 34 subay vatdtr. Bundan baş
ka dUşlnan çok mlkdardo 610 vermiş
tir Mühim mlkdarda harp malzeme· 
si "elimiz~ g~lştir. E~irlerfn arasın
da batan İ'll!IU• f•mllerlnln 'kurtan
tan müref:t~1ıatı vardır Kayıplarımız 
rnahduttu-r • 

ltalyan tebliği 
Roma, 15 ( A A ) - ''T•bll"· Diiş· 

marun 1'oo4·uk civartnda karaya çlk-

Herriot'nun Mektubu 
-' Münasebetile 

Bir iki Söı 
t!;3J' Bnştarafı l incide 

nun rla. Johannet'in de ismi var
dır. Tarih, ne ademi müdahaleyi, 
ne Münih'i. ne Sovyet • Fransız 
ittifakının bozulmasını, ne de 
buııünkü Fransayı affctmiyecek
tir. 

* \ 
General de Gaulle'ün peşine 

takılan. buııün muallakta 
duran hür Fransızlar, bir ııün 
millet olarak E.vful kulesinin to -
nesine hakiki hüriyet ve müsavat 
bayrağını asacaklardır. Çünkii 
Fransız tarihinin tekamül sevrl 
her ııün biraz daha hiirrivete doğ 
rudur. !cindeki tezatlar ve çaı- -
'>ısmalar da bu seyrin bir neti -
cesiydL Simdi Vichy hükilmeti, 
oski hür Fransa ile, yeni hür 
Fransa arasında bir fasılai salta· 
nattır. Totaliter bir saltanat dev· 
resi, fakat hüriyetln potant!al 
1<:uvveti vardır. Menseinden al· 
~ığı hızla. müntehasına varmak 
•cin. kin ve ıstıran icinde yaşı.yan 
"ransız halk kütlelerine davanı
••or. Bunu ne tank, ne istibdat, 
'>P de zulüm durduramaz. Büvük 
van~ınfann üzerine su, ve kül 
~iikiilebilir. fakat icin icin yaMn 
!cıvı lcımlann yangın çıkarması· 
'la mıl.ni olunamaz. Beşer tarihi 
"ıınnn sahididir. 

Simdi Herriot'nun protestosu 
ıo arıcak bunun bir ifadesidir. 

TAN 

Bulgaristanda Silali~
Altına Alınanlaı 

Sofya. 15 (A.A.) - Bul~ar .harbiye 
nnzın G"ttoral Mihof 1922 sınıfı il• 
nrta tah~Hln\ bitiren 1924 sınıfı gen<:
lerinf sillih a.lttna davet eden karar
""'mrvi ., .. ~ .. Ptrrılc:tir 

rnak için vapbğı teşr.bbü'!o sabnh " , 
9 da tam bfr akAmetle netlcelenmtş
ttr Den1z ve hava vasıtalarından çı~ 
ka~ılan k•t"1ar. 5 saat içinde yok •· 
dlltnlş veya esir alınm!ştlr. 578 e•lr 
alınmıştır. Ôlil ve yaralı mikdan bir 
kaç yllzO bı.ılmaktadır. 

Dieppe'deki kayıplar 
Ottawa, 15 (A.A.) - Milli müdafaa 

nazırlığı Dieppe taarruzunda Kann
dalı kayı:pl'~rınTn 3:l50 61U, yar.alı \'E 

kayıpt#lln ibaret cldu~unu bildirmek· 
todtr 
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r T A N ' ABONa BIDELI 
TOrklye Ecnebi 

1400 Kr. 1 8ene 2800 Kr. 
750 • t Ay 1500 • 
400 .. • • 800 • 
150 • 1 • 100 • 

AdrH del!letfr1'1fek (28) kuru.,ur 

Vichy'de Cerey~n 

Eden Had!seler 
Yazan: M. ANTEN 

Son gilnlerde Fransa da ve Fransız 
lar arasında mühim hldiseler 

cereyan etmektedir . 
İı;lerinde Fransanın eski hava nazı· 

n P. Cot ve Echo de Paris gazetesİJıin 
sabık baımuharriri • saf fırkadan ol
makla beraber Almanyaya karşı müca 
dclede komünistlerle ve diğer sol par
tilerle beraber olan - De Karillis bu· 
luııan be' Fransız mebusu mebusan ve 
liyan meclisleri reislerinin bu meclisleri 
d ğıtan mareşa l Petain'e karşı gönder. 
d.kleri protesto mektuplarmı tama -
men tasvip ettiklerini blldlnniıılerdır. 
Hlilcn Amerlkada bulunan bu zatlar· 
rın ~ sözleri dikkate çarpmaktadı .. : 

"Bu iki meclis reisini cesurane pro
testolarından dolayı takdir ve tebrik 
cöeriz. Onlar hemen bıitün Fnınsız 
m11letinin hislerini ve düşüncelerini 
ifade etmi§ler, Vicby hükUmetinin gay 
ı ımeıru karakterini tebarüz ettirmiş. 
ler ve onun keyfi mahiyetteki ka!'ar
larının Fransayı taahhüt altına so~ • 
mıyacağını göstcrmiıılerdir. Fikirled .. 
rnizi açıkça bildirmek fırsatını buldu. 
fumuz §U zamanda Fransız milletinin 
düşmana karşı mukavemetini temsil e
der. General de Gaul!'e karşı bağlılığı 
nııı~ı ve hayranlığımızı bildiririz." 

Vıchy hükUmeti 4 eylulde sivil se
rerberllk ve mecburi hizmet kanununu 
çı~ararak, 113.50 yaşları arasındaki er 
keklerden ve 25-35 yaşları arasınd1ki 
lıckir kadınlardan memleket için fay. 
daiı iş gormlyenlerı mecburi İ!ie tabi 
lı..tmuştur. Bır Londra haberine gö>c: 
Bu kanunun ne5redildıği gün Lava! 
halkın isyanından korkarak Vichy'de 
çok şiddctll askeri tedbirler almış, hat 
la evlere mitralyözler yerleştirtrniıtır •. 
Se.vaşan Fransanın sözcüsü Vichy'

nın aldığı bu kararın mana ve ehemmi 
>etini 5oyle izah etmektedir: 

''Bu, Fransa milletini düşman için 
t elcrber etmektir ; Vichy'nln Fransaya 
ac;ıkça ha rp ilan etmesidir. Vichy bü
kl.ımctı bu kararı, Fransız halkmın 
du. mana yardım etmek azmi kar§ısın 
da almak mecburiyetinde kalmıştır. 
Pılhakika Almanya Laval'dan, yeniden 
ukcre almak zorunda bulunduiu AL 
man lşı,;ilerinin yerlerıni doldw-mak ü
tere 350,000 Fransız işçisi istemekıe
dı r Halbuki La va! bugüne kadar Hit· 
lt.r~ ancak, büyük bir kısmı işe yaı-a
nııyan 30.000 Fransız işçisi tcslım ede
bılmlştır. Bu vaziyet karşısında ı;ıvll 
ı;eferberlik kanunu çıkarılmıştır. Şlm. 
ciı. bu suretle Almanyaya İ!içl temi -
ıı.:ne çalı§ılacaktır." 

12 ey!Ulde Vichy radyosu: Bugün
kıı ıartlar içinde Fransanın daha u· 
zun zaman bitaraf kalamıyacağını, 

impcıratorluğa karşı teravüzler devam 
ederken Fransanın askeri hazırlıklar 
Yapması, üç renkli Lejyon teşkilatını 
cenişlctmesi icabeltiiini söylemiştir. 

Harp patlamadan birkaç cUn evvel, 
Dc.ntzing için ölmek istemediğini söyli 
yen M. Deat kanalı ile, Almanlarm 
Vıchy'yJ sivil seferberlikten sonra as
keri ıeferberllte ve Franıız milleti. 
rıi eski mUttefiklerine kar•ı harbe lt:V· 

ketmelı: istedikleri iddia edilmektedir. 
Son zamanlarda Fransada tek ıen

d.ka, tek parti; tek gençlik teşkilatı 
yapılması; yohudilere karşı alınan :ı:ec 

ri tedbirler, Vichy'nln Fransada Na -
zızmi bakim kı!mak ic;in büyük gayret 
ler sarfettiğl manasına alınıyor. 

Londra kaynakları Hitlerin 9 haf. 
t:ı evvel Von Bock'a Volgaya ve Kaf
k:ısyaya hikim olmak emrini verdiği· 
nı blldlriyorlnr. Fakat eyltllün ortasın 
da Stalinırat hlli mukavemet etmek
te ve Kızılordu Almanlara çok alır 
kayıplar verdirmektedir. Stalingrat 
düşse dahi Alman planının tahakkuk 
etmiş ııayılamıyacaiı, Sovyet mukave 
metinin Almanyayı halledemi.receği 

meseleler kar1111nda bıraktılı, muka. 
vemet zaman ve mesafenin Alman ıua 
tejlslnl altüst ettlfi ayni kQnaklarda 
beli rtlllyor. 

BC!rlin radyosu iki ıene evvel, Lon
drsnın bir harabe haline ıeldiğini hal· 
kın panik halinde kaçııhlını, 1nııiliz 
hilk<lmetinln Londrayı teı-lı:etmlye ve 
Kanadayı g!tmiye hazırlandığını ilin 
ettiğı halde bugün tn~iltere Almanya 
yı tehdit elen büyük bır kuvvet olarak 
kar$ısına dikilmektedir. 

İ te Vlchy zimamdarlarının bu şart 
lıır şiç.inde Almanyayı ve - ~~?dllerinl 
kurtarmıya çahıtıkları goruluyor. 

Mebuslar Y alovada 

Tetkikat Yaptılar 
tstan'bul mebuslartndan KAzım Ka

robeklr ıle mebuslardan Nakiye isma
n Hakkı, Ali'den mürekkep bir heyet 
dün Yalovayo gitmiş kaymakam ile 
parti reisini ziyaret etmiş, halkm di
leklerini dlr.lemişlerdlr. Yalovaya baR 
1ı çiftlik köyU muhtan Adil kllylil
nün ihtly:ı~larını anlatmısllr. Bu ara
da köylllye toprak verilmesi, Yatova
ya verilen yerli mnllarmın köyle:e 
d dağttılmr!:l nıahsul az olduğu içın 
d~rhnl tohumluk verilmesi ricasında 
bulunmuş\atdır. 

Mebusiar diln o'kş:ım YalovadAn ~eh 
rimize don..'t.ü§lerdlr, 

TAN 

Herşegi Hükii.metten Çin'de uç·an· 
B~klemekDoğru Değil Köpek Bahkları .. 

Fiyatı 

idare 
Yükselen Mallardan Elimizde Bulunanlarla 
Etmeli. Piyasadan Yeniden Mal Almamalı, 

Hatta Pek te Lüzumlu ve Mutlaka Alınması Şart 
Olmıyan Maddeleri Bir Müddet İçin Kullanmamalıyız 

Gönüllü Amerikan Havacıf arının 

Oynadığı Mühim ve Büyük Roller 

Her şey, her glin bıraz daha pa· yeniden mal almamalı, hatti pek de 
halılanıyor, aradıklanm11.1 bul ,,,,,,_ yazan : -~ lu2umlu ve mutlaka alınması şart ol 

m;kta ıüçluie uğruyoruz Bulduktan- fi nııyan maddeleri bir müddet iç_in kol-
mı.ıı da ihtiyacımızd:ın kat kat fa,la- SAiD 1 tırmıktan da vazgeı,;mcliyız. 
ya alıyoruz. Bu hareketimizle pahıJı· KESLER Şekerde oldufu gibi bir kısım mad 
lıia sebep olduğumuzu. kua bor3 acr <!eler yerine bıskaluını kullanmakta 
lart- fırsat verdiğimizi hiç düşünmüyo., --------------· ı biı dereceye kadar pahalılığı önliyebi
ruz. Sadece dev!etl kabahatti buluynr, şeker fiyatları ucuzlamasa bile l~ı Me~e.la hlr müddet _ic;in pirinç pi 

- Tcdbır almıyor, vurguncuları ce ı her yer sekerle dolacak ve biz lavı: pınnç corbası: pırınc dolması ; 
za0lan_dırmıyor_. _ kararlar iyi tatbik e- · ıed·~· -. k d 10 ·stediiri sıitla\ filan g ib! p!rinc;le yapı!an ye. 

k b ı ıs. ıgımız a ar z, ı. ..:- mekleri yemem!yr- katlan~ak v~ bu ~~;:ı;or s ı ınden tenkitler savuru :nız -~adar11k~sme kşc~er bula.hı. i~ı hep birden elb rllğ; il• yansak bu. 

Tenkitlerimizde ha klı olabilme'Tllz ecegız. e c !?e erın ~. erı.ne çün 120 ile 140 ku ruş orasında dola. 
için devlete, hükumete yardımcı olma- bal, pekmez, bulama ıncır, ... ,. pirinç fıyatl.ırı b ıranda ya rı yarı 
mu· lizımdır Halbuki biz, hüki11Tıeti üzüm &ibi tatlı \ 'e ıathıııdırıcı ~ - düs .. r. P . ı.. - r ı, . " " "m:ık da 1 
&ldıiı tedbirlerin tatb kinde yalnı:ı bı. maddt'leri kullanınağa ba~lasak p;mlz ic;in karlı bir iş'ir .. 
rakıyor; bi!akis istifç llk yapmak: ihtl- -istihlak azalauğı için- ~e- Bu hareketı hılkın veya h"r iklmiıi,1 
yacımızdan fazla almak; aza coia bıık ker fivatlarını dü~iirıncğc hile '11payalnız yapması d· b •r tesir hasıl 
nıadan aslından kat kat yüksek fiyat muvairak oluruz. etmez. Sirketin. teşekkül!er resmi d'l-
vermek suretiyle hem h 'ikilmetin tcd * * heler; satına!ma komisyonları: lokan-
blrlerini baltalıyor; Jıem de fiyaUa ı ın tac.tlar: hü1iaa halkla berııber toplu ve 
)"iikı.elmeslne mlhı rın ortadan kalkıp şoylc bir piyasaya b~kahm: goı e r:erakende alış verlş yap:ınlar el ele 
saklanmasına ve yahut karahors•ya ~ ceii:ı ki; hangi çeşit malın lir.e vuerek bu tedbire mliracaat ederin 
gitmesine sebep oluvoruz. rme düşsek o çeşit mal pah:ılılanıyor : se müsbet netice alınacııiındıın şUphe 

Hi~hiriıniz iizerimize düsen \'a. v~ ortadan c:ek .liyor. edilmemelidir. 
zifeyi yapmı:vorn7.. Bu· arada Vurguncu aranılan malı hl'men ka Halka hu zemini hatırlamak i. 
biz, gazeteciler \"C ga7.etderde r.ıborsaya 11lıvo r. Bu vaziyette hiu diı çin de guete ve gazetecilerin 
varız. Halkı hiz aydınlatacak, şe~ vaı!fc. ha1k1 0 malı bir mUddet vazife ba!'iına gf'lmf'leri lbım. 
halka biz )'ol göstert'<'l'ğiz. Vur iç!n satın almamaya davet etmektır. dır. Ben hiitün arkadaşlan iş 

• 

Halk elbirliği ile h-ueket eder de 15 ~ •• d guncu ile uğraşmada halkı hii· başına çagırıyorum. Bugun en ' 
kiımete yardıma t"S\ ·,ı, hn)\(3 r;i.ın bir a.y o maldan aramazsa vur- itibaren ve devamlı surette bu Köpek balıği tayyueainl idare eden, ve Japon tayyarelerinl dlJıOren A• 

" - "' Cllncu e!lndekl malı iııter istemez pi· ı s ı ı dU u 
ihtiyacından fazla mal almama. }:!saya vermlye; hem de ucuz fiyatla sahada çalışmağa başlamalıyız. morlkan g:l.,üllüler ı nden, pilot Hlll, Cole, Rector, Lcu or, eh•. 1 r• 
yı t~'·siye etmek de bizim vazi. vermiye mecbur kal., caktır : hatta ba· Gazetenin muhtelif sahifelerin• dükleri Japon t.ııyyareclnln bir tanca ini muayene ediyorlar. 

{emizdir. Biz, şimdiye kadar zar: alış veriıı o'ııun ve masrafı c;ıkar- de, muhtelif sütunlarında kii. 
21 

Blrinciklnun 1941 sabahı ıedi Şek'ın bir hava mıişavirlne ihtiyacı 
bu vazifeyi yapınakda maale. sır. diye belki bir mUddet zararına çük çerçeveler halinde, veya Japon tayyaresi Hınd lçlniden kal o:du Ona Chcnault'u tavsiye ettiler. 
sel biraz gevşeklik gösterdik. mal satacaktır. vecizeler şeklinde hitaplarla kıp Birmanya yolunun nihayeti olan Ame~ıkah Çine gıtti ve vaziyeti teL * * Her şeyi hüklimetten beklemek doğ halkı vurguncuya karşı hep Kunnlng'i bombalamıya gittiler Her- kik etti Ne kafi derecede tayyare ne 

Birkaç mlsal!e anlatayım: ru dcilldir. Bizde hükümete yardım birlikte harekete çağırmalı, hr.ngı bir müşkü!atla karşılaşacakları. de makinist ve tayyareci vardı. Ge-
Elimde bir lokanta lıstcsi var. t'lmeliyiz. Karabors,da bulduğumuz makaleler, fıkralar ya7.nrak nr ummuyorlardı. Ansızın bulutlaı-m çcıı sene Amerikaya dönen Chen9ult 

Bu ; Sirkecide basit bir lokantanın lis ~alı bir daha eiimiıe ıeçmlyecekmi& halka ~·ol göstermeliyiz. Sanı- arasından allı uçak c;ıktı ve Japon tay Amerikan ordusundan gönUllüler top.. 
tesldir ve patlıcanın kilosu 15; ~tin gib ı kapışa kapışa almak GÖYle d•ır - yorum ki hu sahada iizerimize yarelerine saldırdı. 20 dakika sonra ladı ve beraberinde götürdil. 
kılosu 90 kuruııa satıldı"'ı "'Ünlere r.ıt- :sur 0 malı hükUm~t• ıöstererek drv d"" "f • t uap ..,edi tayyarenin altısı alevler içinde San Kay Sek hükUmeti onlara Kun· 

"' • · • h k t · · ko uşen vazı eyı amamen " • 1 """''de bı"r u··s yaptı . Chenau!t adamla. tir. Bakın vemek fiyatlarından birka- lel teşkılatının arc e e ıec;mesını 1 k b"l d"vlet1°n me }'ere düGmilştü. ' " • 1 

mış o masa 1 e " · - rın,., takım hal ı"nde dög"iışme'" öirettı. çına: hıvla$tıı-ma!tyız. I la t v d v Hayretler içinde geri dönen ye . · 1 • 

!skora költui 6S Fjyatı vüksclen matıa.-dan elimizde saini ko ay ş ırmaga ogru dıecl tayyareci ; beklenmlyen bir hli SımdJ onlara ayda 600 dolar maaş ve 
~:rı~::" d~!17;~5;,; :g buıunanlarla idare etmtli piyasadan yol almış oluruz. cuma uğradıklarını ve h:ııım tayyar-.Je oyrıca dü§ürdükleri her düşman tay-
ş;1 kebabı 60 nn kuyrukları üzerinde köpek balık yaresi için de bir SOO dolar almaıı•a-
~~~;~ kebabı ~~ lannın resimleri bulunduğunu bildiı-dı dır . Ranıoon'un müdafası esnasınd-ı u· 
Pulrcınlr kebap ti5 GÜZEL SANATLAR AKADEMiSi J&pon kumandası :şaşırmıştı, Bu esra. ca'l köpek balıkları havada 50 düşman 
~~·.t'~::;.~ fuulycal ~! rengiz ve müthiş döğüşc;ü!er kimlerdi? t.:ıyyaresi düşlirmüı; yerde de 200 anü 
Aırsclıadın 40 Bunlar uçan köpek balıkları ntmıy. in:hı:. etmişler fakat mükafatlarını al-

~:;;:, ;~ Ta 1 ebe Kab u 1 c. a rt 1 a r 1 le anılan: Çin hava kuvvetlerine gö-ıül maktan sarfınazar etmişlerdir. 
Piliç kızıırtması: bllıki ıstakoz filin ~ lu ol arak .nzılan Amerikan tayyareci.. * * 

nev'inden pahalı yemeklerin defi!: en 1 1 942 
lr-riydi. Sl )'•tındaki kumıındın Che 

1 _ Alc:ıc!eml .,,be1@rJ fc:ln tıılP.bf> laıYtt ~ 'k:abulftne 2!1 ~ O 1 b ... ucu:r. nev'inden yemeklerin fiyatlarını .... nault'un idares nde olan u grup ••-
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Miıahf Simalar 
Yazan: ULUNAY 
~1-

mrzc1e mlzalü birçok menkıbe)~ 
vardır ki; "Veliefendi'' ninunda 

btr sala lınat edilir. Bu; memlelı:etiQ 
mizah tarihinde dilze!tllmeııi lhıms., 
len bfr yanlışlıktır. Zira karlı havada; 
bayram alayından dönetı telli aarıklr 
ıırma cübbeli Kuaıkerleri; kızak b11-
dırmak bahanesiyle merdivene otur. 
tup mahalle çoculı:larına "7ubal" ta • 
tınan; ihsan hatırı için her slSzUnl 
taı.dik eden ••cer molla" ıımn etrafı. 
nı temmuz sıcafında mansallar dizclL
ren mirasyedi, V c!iefendinin Jrcndi91 
değildir. "Kazasker Veliycddln efencll 
za.de Emin efendi" dlr. Ve ha uzu 
iıım halk ağzında kısala kınla ıralet 
olarak "Veliefendi" ıekliru •lmıtbr. 

Veliefendl zadenin sakaları kabadır: ( 
Kôrleri Ramazanda iftar için konafına 
toplayıp havuzun kenarına dizerek te. 
rı.vl kıldırmak bahanesiyle hepsfn! baş İ 
açağıy.ı havuza yuvarlamak, misafirle
re !ltllokum yerine una batınlmıe ak. 
t!ler ikram ettirmek,Zemheıide dal. 
kavuğunu hilali gömlekle karıııamcı. 
titretmek gibi soflık latifeleri vatdır. 
İyilik etmek istediii adamJan da su. 
l:onndan emdilı:leri ıiltü burunlannc!all 
ı'tirecek kadar üzenniı. 

Bir Ramazan oburlafu ile tamlail 
bır softa Veliefendi zadeye iftara cl
der: efendi; softayı kendi bulundap 
sofraya alır; asak!ar evveli orb7& 
&•Yet nefis pişirilmiş bir çorba ıretL 
rirler. 

Efendi çorbadan bir Jraıık alır aı. 
mıız, kaslarını çatar: 

- Calırın bana kahyayı ... 
Herkeı elini çorbadan çeker •• ; 
Efendi içerıye glrm kihyasına: 
- Bu kadar oruçlu adamlar evima. 

aiı.ı tadiyle bir çorbada mı içmesin. 
lf'r? Bu ne kadar tuz 1 Çorbacıları p:' 
rın savacaksınız. Bu kbeyi de al o ... 
çı baııı olacak herife ver de o ziftler 
sin". 

Uıaklar lı:lseyi kavrarlar obar 90l 
tanın burnunun dıöinden dumanım tüt 
türe tilttilre götürürler. Arkadan k~ 
koca ?engerde misk ıibi tereyafında p1 
ılrilmlş ıovanh yumurta ıellr. 

VeJiefendi zade sahandan bir lokma 
alır almaz: • 

- Bu nd Der. Bu nekadar baharat! 
Cafırm klhyayı ••. 

Softanın yine cHzil sahanda, elJ ba. 
vadı kalır... Efendi klhyaya: 

- Yedirdltim ekmek cözilnllze hr 
sun •. Canıma mı kastettiniz? Baharata 
vıkudümiln tahammfilil olmadıfmı bil 
m.yor musnuz? Al ıu yumurtaYJ c!a o 
iz'ansız aıçıya ver o ztlı:kımlanamt .. 

\ umurtalar altın külçeleri cibl eof.. 
tanın &özlerinde par~ıyarak kınta b
rıb l'l~rler. 

1941 ikinciteşrinınde; iki ttimen 
.. döfliıçü yetlştirmlıti. Bu Ui _ Gümilı sabanlarla kebaplar ırelir. 

tarihinde b:1slıınııcaktır. Knyttlar ' hktesrin JP42 aksamı kspanaeakttr k k •·udım. Bu lokantacı bunları bi:ıc sa k· larında büyilk bir destan hıra ma 
" 2 _ Akııdeml Yllksrk Mimar! şubesine Lise ol6urluk m~ronlnrı. or- d h tıyor ve biz aza çoğa bakmadan; ye- 1 ~ciır . Bunlar 21 Klinunuevvel en a-

ta r~lm. ortıı heykel VE. teıvlnt sanatlar, Tilrlc tezyini Sanatlar ııube e- d .. ~ğımiz için lısteye bu fiyaUarı yaz.. ziran iptldasma kadar 457 uşman 
rl·ne ortaokul mezunlıırı imtihanla kııbul olunur. ·· 

1 
d' H lh ,_. 

rnıonlerin her bir inde 18 ki5i vardı. Efendi; kebaptan bir parça tadar: 
A>rıca 8 kişilik bir grupları vardı. - Aman! Der. Sakın yemeyia ti11 
Birmanyanın müdafasında onlardan lmu Marya değil mutlaka kuzula Jro. 
ımdat istendı Hemen imdada yetiıd yuı• olacak .•• Hemen kolnışunu aldım •• 
in. O kadar iyi döğü~tüler ki: Tokyo Kaldırın, kaldırın .•. Banu da o aıçı o-

makta tereddüt etmiyor. tc.o yyaresi dilşürmuş er ır. a U'<l 
• _ Blt &"ne "Uh<'lerc ez mı'ktardıı talebe almacaktrr. YOksek Mi· ı · d ki ta d d l Bir okka paUıcan 15 kuruşa satılır- o ' ., kendilerinin e! erın e yyare a e 

ken numune ıetirir glbj Önümüze ko mıırlık ~be!!l'le yeniıfon :ılınacak talPbe sayısı 40 obrıık tesb lt olun- hepsi hepsi 47 tayyareyi geçmemiıtlr . 
nan azıcık patlıcan yemeğine 60 ku. muştur. Bu se~"nlc ~apılacak ılrme imtihanları tamamen müsabaka. ma
rnş vermekten de hiç ılkiyet etmİyc>. hiyetinde ohıc&kttr. 
ruz. Dört kişi yarım okka et alsak; 4 - Yüksek resim ve heykel subelerine Akademinin Ortıı resim ve 
b:r kağıda sarıp fırın'l versek fırın Heykel $Ube!l mezunlar1 kabul olunur. Lise .,,ezunluT bu subelerin lh
parası ile berııber 60 kuruş eder. On zart kısımlıırma namzet sdatiyle alınırlar. 
be~eı kuruşla ve etle karnımızı doyu- 5 - Kabul mObalrolarmın tarihleri ve şııbe tallmatn~melerl Akıı-
ı uruz. Halbuki b• ı lokantada yüz demi dahillnchı Sltın edilmiştir. 
tı:ıam eti 5 kuruşa y:ynruz. 8 _ Taliplerin kayı• mtlddett zarfmda Akartemı MOdOrlUitilne birer 

Eeer biraz temkinli davransak; -:ier dilekçe ile rr.fıracaatları, kendileri- ne idare lgrnftndıın vErllecek be
biraz hesap!ı hareket etsek ne lokanta· yannameyi dJlifurmalan 1Aıtmdır. Dllekce ve bfl!nnnameye bağlanmac:ı 
cı bu kadar insafsız hareket edebilir: icap eden v~mkalar eunhırdrr: 
ne de parasını bizden kat kat fazlası a _ Nüf•n hQvlyet cilzdanının tasdikli sureti (erkekler eon a-ıke!"-
lle çıkaracafını d l.şunerek p:yasadan ilk voklamalarnı vap~ınnıs nlmalıdır.) 
pahalı pahalı mal alır. b _ S•hhat raporu ve çiçek aılSl phadetnemesi CRe!iırr>l tebiplerd n 
Yağ ve pirinç: fasulye; nohut: mer

ctmek; bakla gibi hububat fiyatlarL 
ru yükseltenler; ııah!re işinde kara 
bcrı.tanın kurulmasına sebep olanlar 
aıasında lokantacılar da bulunur. Çün 
kü verdik!eri parayı bizden faiU ile 
altıcıklarını düşünerek yüksek fiyat
la mal almaktan ve mal fiyatlarını 
yükseltmekten çekinmiyorlar. 

Halbuki el birliği etsek, çok 
değil 15 aün bir ay yemekleri. 
mizi evlerimizde yesek veya
hut işimiz.in başı.na gelirc~ıı 
yemeklerimizi de evimizden 
getirsek mUşterisiz kalan lo. 
kantalar derhal yola gelirler. 
Yemek fiyatlarını indirirler. 
Lokantacıya mal ı.atama.fan 
zahireciler de ister istemez U-

hire fiyatlannı düşürürler. 
Matlup hasıl olur. 
Halkı bu şekilde harekete ga
zeteler ve pzetttiler çaiıra
caklardır. lşte bize düşen va. 
zifelerdeıı biri budur. 

* * Seker fabrikaları piyasaya ilk to:ı 

~ şekerini verdiler. Bunun arka. 
11 da gelecek. Fakat toz şeker sa~n 
c!ükkinların önündeki kalabalıfı; ana 
baba aiinilnü bir ıönneü Herkes toz 
şeker almıya uira,ıyor. Biribirlni e
ziyor; elbise yırtı!ıyor; kafa ıöz pat
latılıyor. 

Buna sebep ne? Toz şeker almasak 
ne olur. Birkaç ay toz şeker bulal1'•L 
dıkta; açımıııdan mı öldiik? Eier bi
ra;,, temkinli olıak her yerde istediii
miz kadar toı ıelı:er bulabiliriz. 

Amerikada şekeor tröstü şeker fiyat. 
!arına 10 aent zam yaptı diye halk ken 
dlliiinden ıeker yememiyc karar ver
di . Karar bir hafta tatbik edilince 
tröıt ister lıteınez ıeker fiyatlarını 
indirmek sorunda kaldı ve arzu ettıfi 
z:ımmı tatbikte muvaffak olamadı. 

Bizde öylemiya? Biz, pahah. 
)andıkça daha çok alıyon evi. 
mizde istif yapmağa uğraşıyo. 
ruz. Bir nevi i~tihamız açılıyor. 
Hele bir tecrübe edelinu bir 
iki ay şeker almayalnn. Baka
lım ne olacak? Göreceksum ki 

alınmış oir.ıalı!!ır.) 

e - Resmi tahsil veslkasınm aslı (Hususf c.kullardnn nıezun olan
lar muade{et derecelerini kendileri tevsik etmek mecburlvı-tlndedirler 1 

d - 12 tan~ !nce kl\!fda çekllmlı vesika totografı (al:ımlnllt olma
malıdır.) 

e - Hilsnfllıal kl~dt (tahılle fasfla vermıyenlerdrn tııtenmez.) 
7 - fstıınbul harıcinden müracaat edenlerln v<!sikıılıırmı tanhhfitlll 

olarak g6ndermPlerl lbımdrr. Bu ıtbllere veıılltalan tımam olduğu ve 
posta pulu rllndermlş bulundukları takdirde voklnmıı hırfhlerl hfr mek
tupla bildirilir Talep vukuunda beyannameler posta ile ııtindPrlllr. 

. (967~) 

Elaziğ Nafıa Müdürlüğünden 
1 - EıAzığ 80 yataklı memleket hastahanes! 113!\32 lira 27 ~ınısluk 

ikmali ln,l:ııı.tının :t..a,:ıalı zarf uırullyle yapılan cksıltmflllnde t.ılın zuhur 
etmedi~lnden 12.9.1942 g{lnUnden itibaren bir ay müddeUe p:ız:ırhta bı
ra kt lmı5trr. 

2 - B.ı işe alt evTalt $\Jnlardır: \. 
A - :ı3aymd1rlık i~!eıi genel şartnamesi.! 
B - Fenni ve l>mruıt '8rtname; 
C - Ekslltrıe tıırtnameıi: ,. 
D - K1:1if hülha v• Metra, 
E - Mukıwelename projesi; 
F - SE>ridllprf; 
G - Yapı iılerı ff!nnt ıartnameıf; 
f steklilcr bu ~artn:ıme ve evrakı E!AzıJ Nana rnftdtırlilğijnden 1 lira 

34 kuru§ bedelle a!nbilirler. 
3 _ Eks!ltmeye eircbilmf'k !çln fsteklilerln 392G Ura 61 kuruş mu

vokknt teminat vermiş olduğuna dair banka maktubtı •ya ınakbuzu ile 
ayrıca aşağTdaki vesJka1an ibraz etmeleri Hlzımdır. 

A _ ElAııığ '-ı1ly•tine nıUracaatıa bu ie için ahnmıs ehliyet vetlknsı. 
B _ l!U2 yılına alt ticaret ve sanayi odası veslkast. 
4 _ l'aznrlık tnliplerin milracoatı ile EIAzığ Nafia nılklilrlUlilnde top

ı.naca kom~on )".uzurunda yapılacaktır. 
isteklilerin 3 nncü maddede yazılı vesikalar1a birlikte her rUn EIAzıft 

Nafia mUdU;-lüiilnde Eksiltme kom.is1onuna müt"Ocaat ey!e:meleri ilftn o
lunur. (10067) 

~KOfAHYA VALILIGINDEN 
Vilftyetln mahant !«!are hlmetıerlnde tstfMam olunmak ve ayda 

3659 sayılı kanun ahlt~mına tevfikan azamı 260 liraya 'kadar ücm veril
mek flrllyle (Yüksek Mimar) tayin edllecektlr. 

Serbe9t ~ .. İı yillrMk mimarlardan talip olanlarm WAUdyle Vill-
yete müracaatları. (9981) 

lstanbul Bölge Sanat Okulu Müdürlüğünden 
Eski talebemtıln karıtlıırmı t~it ettirmek üzere veliltrly_le birlikte 

26.9.1H2 ı!i.nilne kadar okula ınUracaaUarL C9821) 

* * au muvaffakıyetin ıırn onlara ı.u 

mandanları tarafından öiretı 

len dbfü:şme tarzındadır. Chenault: 
Cııleşik Amerik11nın Texaıı eyaletinde 
dc·ğmuş ; 1917 de hava kuvvetlerin• 1$ 
tı rfik etm iş ve h arp b ttiğ• zaman da 
burad :ı kalmıştır O bütün alakuın• 
ha" acılığa verdi Paraşütle asker ve 
h· flf uhra •opları indl'"mek fikrini 
o;taya att ığı zamart üc Ru~tan b~ska 

ı, 1,kfmse bun ehemmiyet v~rmedl 
Onun ık"nc b r fikri d şuydu· u

tık tayya relerin tek t ek bir biriyle do 
ltu$mesi zamanı gecmiıti Onlar takım 
" ' !inde dolnşmıılı: ve b r;birlerlni mli 
d,ı faa ederek döaü,meliydiler Bu ı :k 
ıinı de o zaman beiend' remedi. Kala. 
fı 11ğırlaştığı için orıfodan c;ekilıt ı 

Harpte onun maiyetinde çalışan &u
h~yların birçoğu Çine git mişlerdi. Çin 
Jc.pon harbi cıkınca: general San l<sv 

h cak herif yes.in de kılurdaıınl .. rı: clyosu şu haberi verdi: 
"Amerikan gönü! lü alayı döiüıten Softa baygınhiını bastırmak :çin 

vaz geçmediği takdirde Goeri!lacı acl. k~tıkıız kalan pideyi aizına atar. Ke
dtdilecektlr. Ve Japon kuvvetleri onla babın yerine Hindi dolması ıretirilir .•• 
rı imha salihlyetinl kendinde ıröre • Veliefendi zade nar ıibi kızarmıı 
ctktir." Uçan köpek balıkları döttl,le hırdlnin bir yerinden koparır. Aizına 
rıne devam ettiler. tkinclklnun ortala atmata kalmaz: feryadı baıar: 
rında Blnnanya cephesindeki diiıman - BCS7Je hindi Juııartıhr mil Ka1o 
h~va kuvvetleri yarıya lndirilmiıtL Ya katı .•. Yenir şey delil •. Kaldınn •• Al 
r. ılı: ki; Chenault'un elinde lı:lfi dere ıımdald Jokmayı 111tarken ırırtlainn 
cede tayyare yoktu. paralandı. O atçılar kuıunı berlflD ka 

Petrol bulmak içln birçok çarelere fa11na vurun da beyni datılım. ••• 
başvuruyorlardı. Bunun bir kıımı Ja. Softa; bir taraftan açlıktan lııararall 
p(\n'ardan elde edil iyordu. Yol üstün- nıınrlarly!e hindiyi aellmlarlren V• 
d• bırakılmış bir kaıınyon mu var: be- ı:efendi zate de bütün yemeklere lılrer 
men depoıunu botaltıyorlar? Yok bir ltuıur bulur. Nihayet ııra pllba ..Ur. 
t.:ı~yare mi dıiştü; htmen deposuna hü ı Softa efendinin, ondan da bir kıtık a
ct:m.. Ve iste böylece hayatlarını biç tarak: 
b:r ıeyden esirgemeden; ıönüllü Ame - Ba ne tatsız pilb!. Malımı ben. 
rlkıın havacılan döiüıüyorlar. Uçan den mi kıskanıyor? Ben harcım futa 
kopek balıklarının kıymetli kuman koy&un demedim mi? Kaldırın.. OlltU
c!Lnının rütbesi Nisanda Vaıtinıton h!I rün aşçıya! •• 
kilmeti tarafından yük!eltllmiıtlr. 

= .. .................................... ... Emrini iıltlnce ~nından ırecen aşı 
tın elinden pilb aahamnı kaparı 

- Efendi Hazretleri! Der. Atcr bm 
deniz lbaan buyurdutunuz ~emelrlerl 
Yeınlı ve doşmustur. Su eski emektaa 
n da Dltnise inayet bayarmı; Mru 
ıafra baıtırayım.. . Allah bilir açlılı:taa 
ıt6r.ler1m karanyor 1 

Bu Akşam MELEK Sineması 

Yene ine ıa,llyor : • 
ınem 

Sefis Bir Komedi ..• Zevkine Doyulmayacak Sahnelerle 

GECE GOMESI 
(Beyaz İzler) Baş Rollerde~ , . 

4iONIA HENIE RAY MILLAND 
ROBERT CUMMING~ 

Filme ilave olaTak: Herkesin befener.eği bir sürpriz ve fstan. 
bulda Zafer Bayramı, İnönü Geziııini'! ~~arif Vekilimizin hn 

zuriyle açılı~ töreni ve Vahmızın nutku. 

D t K KAT: Numaralı Koltuklar Erkenden 
Aldınlmahdır. Tel: 40RAA , ______________________ .., 

~------------------1 ___ , 
I P E K S 1 N E M A S I_ 

YARIN AKŞAM 
Yeni Mevsime Başlıyoı 

illi Procıram : T O R K Ç E 
Mühim ve Muazzam Bir 

SÖZLÜ 
Film 

CEZANI ÇEKECEKSİN 
Oğlunu kendi e;ihi Gangster yeti~tirmek isteyen miithiş bir ,. , 

navarın korkun, maceralan , 

# ... 
Merhum Sadıkzade 

Mustafanın MevlGdü 
Sevgili etabeyhnlzln hatlruını 
ve ıtencllılnf tanıyan ve M'ftn• 
terin kalbinden hiç bir zaman 
ıilinnılyecek olan SADIKZADE 
MUSrAFA'nm 6 ııcı seneyi dev
riyeyi ve.ıatı olan 18-9-942 Cu· 
ma ol(lnO. !Sile namamu mOte
akip, Maçkada, Teşvildye eamll 
şerifinde mevlQd okunarak aziz 
ruhuna ithaf edilecek ve hat1ra!;' 
taziz olunacağından arzu edenle
rin kpiflerl rica olunur. 

""neal ve kardeııerı 

Vatandaş; 
Evinde, kilerinde bulunan mali 

ve uhirey1 idareli kullan Alı:mıya

tak, kolmııyaeak, bozu?mı,.c:ü 

malı sakla Çabuk bozulan m.ah 
blriktlmıclı:te fayda verine 
vardırıı' 

~~ 

ı PiTi< E) ıcnmıfl TilTt Havı Kal'Ullnlna 
~•rmcklc Qc mhlt ccmi~n ıı:ıyelerine 
nda ,..Nim ct-k imkt.- elde etmlt 
·· !T~ 
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1 KUÇUK HABERLER 1 
* SAKATLANAN INGILIZ TAYYARE. 

Sl. - Mısırdan celmtktt olan bılyOk bir in· 
R"thZ' yolcu tayyaresi motor ünde ha!ıl olan 
bır lrıza yuıünden Adanaya inmeğe mecbur 
olmu~tur. Yolculard•n uçu yaralıdır. * ANADOLUDA KAk - Kay•eriden ce· 
ı .. n haberlere ıı:ı>rc. F.rciyeş dağına uç cün

I denbcrı kor ya,mağa başllmı~tır. * BiR JAPON HEYET! GELiYOR -
ll Yarın t•hrimizc Berlinden bir Japon hcyctı 

~cltcl\ktir. Heyete Uslü Paktın Babrıye 
•umısyonu rdsı Japon Amirallerinden .Namo

( • ra rıyaset etmektedır. Heyet doı;ruca Anka· 
r r.ıyk ııidccektir. * TRiKOTAJ FABRiKALARI - lktı•aı 

VckılUgi sanayi tetkik heyetı şchrimızde <a• 
li ıı,makıa olan trikotaj fibrıklilArrnın k•P•-' · 

te!erıııi tetkike başlamı$tır. * BELEDiYE SEÇiMi - Ycnı Bclcdı-
k yr. ıcçıminc ay b~~ına başlanacaktır. * MUSKJRAT lNl!ISARINDA - Vıri. 

d1tta beJ altı milvon Jıra eksıklik g?rı!Mu ,u 
l< cıhctle !nhıaarlar Umum MüdürlOtonnn :\!Us· 
l kiTat idaresinde bazı ıslahta ba\ vurduğu ve 

mü1kira.t mlldurUnlln dcı!i~lirıldıgi babcrı doy 
I:' nı dcfildir. 
[< 

• 

TAN 
Beyol)lu i;çLJncU Sulh Hukuk Hl- ı lSTNBUL Nf 

klmlfglndoıı: :ı~211r;ıı _ Selanik Ban- . ŞANTAŞI KARAKOL KARŞISlNIJA • ' 
kası vekili ~vukat isak Sc:ges tarafın- AN A • İ L K ı ş ı K L ı• s E s • KIZ :VE .ERKEK 
dan Şişli Osmanbe~. N.gah han No.1 ORTA • LİSE 1 YATILI • YATISIZ 
1 de muid,11e Bayar, Fatma Zpaztut-
maz aley:1ın .. açılar kas<>. tahliyesi• \'E' KURULUŞ TAR1~1: 1885 - TÜRK1YEN1N EN ESKİ HUSUSi LlSES1DlR. 
alacak la\·asınrn muhı:.kemesind d J E ali t d ·ı· . . e a- rns ar?:= n a şeraı ı en ehven Ve ı;ahsl nıeıı!a~t beklemiyen bir ilim müessesesidır Gli7.irie bir talim be· 
va edılene ılanen yapı le. ntebligata 1 vetine mali~t;r._ Onümüzdekl ders yrlında Lisan ~edrı~atma bilhassa ehemmiyet verile.cek; ders · saatleri dı-
ra~men m.ıhkemeye gelmemiş ve bir •ınr:la' hurusl Lıs.;n ı:r:ınılnrı aeılacak. müziiie istidadı Cilan çocuklat'fn bu husustak:ı rrPfüimınp dt> önem ve 
vekil dahi gönder?1~rpis olduğundan. ' rilecektir. Telefon: 

11087
r: ~ 

talep veçhile br.ral ıştıktap mahkeme- .,. 
ye gelmesi için gıyı.ip · kararJnni Hi 

giin müddetle ilanın t!'blığine mahke-
meee kar.ır vl'rılm\ş olduğundan malı- r . •Nişantaşı, Çınar Caddesi, Hususi 4 1\ 
keme gtinıi olıt:ı 1.10.942 tarihine mü- S 1• S L 1. r· E R A K K 1• L 1. S E S 1. sadif Perşı>mbc güııü saat 10 da mah-
k~mede. oız:at hazır bulunması veya 1 
bır ı.-ekH goncvrınesi, aksi takdirde 1 I r • 
davanm gıy·ıbınd,ı görüleceği gıyap Ana; İlk, Orta ve Lıse - Yatılı, Yatısız - Kız, Erkek 

.• -- . _-

~-------- 16 - 9 • 9ıı2 

T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünd~ 
İstanbul .Carlcl.adeki şube ve ajanslarunız:da caıışttrıJmak üzen! lü

tumu kadar memur namzedi altnacağmdRn ADANA, ANKARA, ANTAL
YA, BALI~'?.:$lR BURSA, DİYARBAKIR. ERZURlıM, ESKİŞEHİR, G. 
ANTEP, GIRESUN, İSTANBUL, İZMİR. KARS: KASTAl\TONU. KAY
SERİ, KONir.'A . .MALATYA, SAMSUN, SİVAS, ORDU ve TRABZON ~u
be1erlmizde müsabaka imtihanı açılacaktır: • 

MÜôABAKANIN ANA ŞARTLAR! : 

1 - Askeıliğini yapmış veya halen askerlikle b!r flisil!I bulunmamış 
"llmak, 

2 - Lise, ortaokul mezunu veya muadili mekteplerden mezun olmak. 
3 - fst:hdama mani hali bulunmamak, 

, Türk Bayanları Biçki • Dikiş '\ 

kararı m~'<r.mına kaim olmıık üzere Talebe kayıt işlerine her gün 9 dan 17 ye kadar bakılır. ralebem.ize ders saatlerine i1Ave.ten 
i~olunur. 1 '9 ücretsiz yabancı dil kurları açılacaktır. Telefon: 80547 , 

f - Yası on seki7inden az, otuz beşten yukan olmamak (18 den a• 
sali'l yaşta olanla'I" imtiho.na girebilirlerse de 18 yasından evvel memurluk 
>tnıfı:na geçemezler.) 

TERAKKi YURDU 
Biçki \'C ciikışl hı~ bilmiyenlere 
9, bi!enlerc 6 \'e dikişı bilıp ma
knstdr cılmnk İ!.ti.~c-ı:lere 3 ayda 
biltii ı jnct>'.ık ve tı:-ferrüatile e
saslı ~urctte ogrt>tir. Tasdikli 
dıploın;ı verir, 'I';ı!ebc k.ıydına 

başlarıınıştır. Cum;ırle::.i ve Pa
zanl ııı nrnada sı;at 9 - 12 ve 
H - 17 ye kadar her gı.in mı.ira
caat olunur. Beyoğlu Altınba"-

"-kal Dcibil caddesı N'c. 63 •ti 

BİR BAYAN ARANJYOR 
1 Beş a~lık bir çı•r.uğa ve ev iş-

i 
lcl'ıne b::l.al'ak bir Miısluman 

Türk l:l.1y,ınına L"ıtiyc.ç vardır. İs- , 
tanbul posta kutusu (46) vasıta
slyle Bebro.ın U:.:cana müracaat e· 
iilme:ıl. 

l&tanbut Asliye 2 ncl Ticaret mah
~emeslnden: 9421105 - Peı·apalas o
Lelı sahi,:ı ve ınutası:rı·ıflart Misbah 
Muhayye.j ve Ft:rit Krmal tarafından 
~r .... mm~·lbrsı csl.i İnı;ilıı :ıeiarethanesi 
!'lınasında mukim İııgiltercnin sabık 
Sofya eiç s! D. M. Rendclle ve yine 
ıczkür mahalde mukim eski So!ya 

konsolosu B. Brenan ve TokaUıyan o
telınde m..ık:m e:ski Sofya Vis konso
losu Stanlcy Hcrıson Arthur Patrik i
le Beyoglu Perapalfıs otelinde mukim 
rürklye sefareti şifre memuru Davit 
De Bettel aleyhlerlııc 11-12/3/941 ta
,hinde Per:ıpalfıs cteHnde tuttukları 
)dalarda yerle;;tikle!'i esnada otelde 
rukubulnn inftl5k dolayısiyle otel bi
•ıcışt ıle lç:ııdcki eşya kısmen harap 
~lmuş ve pcıl sçe yaptl<ın tahkikat ne
ıccsinde bu iııf li'ık Sofya elçilik ve 
oıı::.oloshrr.c ıncnıurhırından Perapa
·ıs oteline ycrll!şcn mtiddealeyhlerden 
Davıt De Bettcl irı otele getirdiği çan
_,ılardan b·rindl'ki bombanın patlama
;ıyle vaki olduğuncian bahsile ve 7j

y ... nl, rı ohn (442.:l-12,'i4) Uranın tabı, 
asariCi muhrıkeme n• ücreti' vekfilet

e birlikte tahsıli hakkmda ikame o
'unan dav.-ıda: l\i GrldE'aleyhlerdcn B. 
Drrnıın, S. M. Rendeli, Stanleyh He
ıson ve Davıt Bcitel namlarına gön-

icrilen d;ıvıı ıırzulıal suretleri muma
leyhlerin bulundukları mahalleri terk 
ıle semti meçhule gitmi~ olduklarm
i,ın bila tebliğ ıade edıimiş olduğun
lan dnwıcıların talebiyle: haklarında 
lanen tehlıg;ıt icr:ı!>ına karar verll
n:ş ve vuku bulan da\et üzerine de 
nunyyen gtinde r:ı<ıhkemede hazır bu
lunmadıkl.ıı ından H. U. M. K. nun 
101 inci m\l<ldesi n'uclbince gıyap ka
rarı itt.ha~ rdilerek muhakemenin de
\•amı 6.10.9~2 Scılı sa&t 14 e talik e
dilmiş .:>l•luğuııdan me:ı:kılr günde 

ı mahkemeye gelmediginız veya bir ve
kıli kanuni go'ldermediğıniz takdirde 
da\·aya '!lyabınızda bııkıl:ıcağı ve bu 
husustaki gıyap karaı larınm mahke
me dlvanh.me:ıınc talik edilmiş oldu
ğu ilan olunur. 

lııtanbul Do~düncü icra Memurlu· 
ğunclan: IH~/343 - Bir borçtan dola
yt mahcuz: oluı> sutılmasına karar ve
ı ilen Ortaı-.0v vapur iskelesinde odun
ru İsmet In::ılm odun deposunda mev
rut ve t:ılıminen 28 çekı makaralık 
\"C mobilyalık ıhlamur ve kızılağacı 
birinci arttınn:ı:ıı 19.9,942 tarihine 
musadıf C:.ımartesi günü saat 9 dan 
itibaren :;at.s; ;vupıl:ıcaktır. O gün mu
hammen :t~nıet!nin % 71i ini bulmaz
&a ikinci açık arttırması 26.9.942 ta
rıhlne mı.is:ıcM C:.ım3rtes! günü ayni 
mnhal ve saatte en çok arttıranına i
halesi yapıkc-:ıktır. İf>teklılerin ma
hallınde ve sa:ıtlerlT'dc mahallinde ha
zır bulunacc:k ıncmmuna 3 7.5 pey 
nkı;;esiyie mlırac:ıatbrT iliin olunur. 

_______ , 
TAN Gazetesi 

1LAN FIYATLARI 

Başlık maktu olarak 750 

l inci sayfa santimi 500 

2 " " " 400 
3 " " " 150 1 ' ._, 

30 Haziran 1942 Tarihli Bilônco 
5 - İstenecek ve!':aikl ibraz etmek ve banltaNn gör;tereceğl yerde 

11azife kabt.ı!üne ve mfmUTluk taahhütnamesini imzava Amade olmnk. 
Dl(h;q ŞARTLAR: • 

·~ 

1 - Ayni tarihte ayrtca yapılacak miJsabııkava ortamektep mezun• 
lan da alr.-acaktır. Ancak tı::tanbul, l\nkara ve tzmirde ortamektep me
zunlarma ı.?t müsabakaya müracaat sıraslyle yalnız ilk onar kist iljtirak 
edebilecektrr. IIOLANTSE BANK-ÜN! N. V. 

ı~tanbul Şub' 

AK T 1 F 

Kasa ve Merkez Bankası 
Kanuni karşılıklar kasası (Bankalar 
kanunu mucibince) 
Bankalar 
Senedat cüzdanı 
Esham ve tahvilat cüzdanı 
Borçlu cari hesaplar 
Muhtelif borçlular 

T. L. 

805.107.02 
740.090.-

1.227.258.12 
21.580.-

1.415.432.87 
'!>..826.460.04 

53 758.53 
Sabit krymetler, menkuller 
sigortahdır) 

(30 .000 lira üzerinder. 

Sair aktifleı 
4.802.32 

287.480.86 

'.381.879. 76 

Tiirkiyeye tahsis edilmiş sermaye ihtiyatlar 
İlerde vukuu muhtemel zarar karşılr_ılı 
(Bankalar kanunu madde 31) 
Karşılıklar 
Taahhütlerimiz 
Mevduat ve cari hesaplar 
Tasarruf mevduatı 1.153.972.77 
Diğer mevduat t526.350.47 

Tediye emirleri 
Muhtelif alacaklılar 
Sair pasifler 
Kar 

Nazım hesaplar 
Kefaletlerim 

Yekun 

PAS 1 F 
. T. L. 

1.000.000.-

23.181.52 
19.578.11 

1.175.071.54 

3.680.323.24 

3.204.20 
933.312.79 
436.979.38 
110.228.98 

7.381.879.76 

2.386.876. 78 

. 

2 - Tayinleri takam1r edeceklere 3659 sanlı barem kanununun hü
kümlerim.? ve imtihand&ki muvaffakıyet ve tahsi! c!erecelerine göre aylık 
11erllecekt.ır. 

8 - Bir yabancı diU (franstzca, almanca, Inglliıee) bihakkın bilen· 
lerle. mesleki tahsil görenler müsabakada rüçhan hakkmt haiz addolu• 
nurlar. 

4 - Mernur!yete kabul olunacaklar, dahill mevzuat dairesinde te
katıtlük •eiimınden, sağlık sandığından, yardım bırlifilndcn isti!ade ede
ceklerdir. 

iMTiHAN VE MÜRACAAT TARIHLERti 

Ortamekte9 n:ezunlannın imtlhaııı 7.10.94ı "e d::>ha yukan tahsil .. 
olanların imtihanı 8 ve 9 Birinclteşrin 942 de yapYlölcaktır, 

Milraı:atalnr imtihandan blr .E!ÜD evveline kadar kabul olunacaktır.. 
MOR~CAATı ,.. . . 
İsteklilerin imtihan yerlerindeki şutie müd1lrHJk1erintı Vfll hkaraoa 

Bankanın personel işleri milı:Iürlüittlne müracaat ederek imtihan progTa• 
mmı ahp okumaları tavsiye olunur. (9897) 

:······································· ...... ···-···~ 
: M. M. V. f stanbul Satın Alma Komisyonu ilanları : 
t : ............................. ·-···················· · 

J50 
100 
u 
20 

D~vi)e 
Ayna sapı 
Kiiret 
Elevatöı 

Yukarıda yazıh diş malzemeııtnfnpazarl1kla eksiltmPlerl 17/9/942 

Kar -ve Zarar Hesabı 
Perşembe günil :ı:aal 15 de Tophanede Lv. Amll'liği -;atm alma komisyo
nunda yap•lacaktır Tc:llplerin nümune ve temtrıatlaTiylt' belU vakitte 
komisyo.o~ stıJmoi .. ,.J • _(190 - 9915)1 

'2000 
50 
10 

20,000 
100 
100 

Kilo 
Kilo 

-Amidoo 

ZiMMET T. L. ' 

Penıonel masraflan 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar .. •V 

Verilen faiz ve komisyonlar 
Amortismanlar 
Karşılıkla,. 

Kar \, 

· Yektin 

i17.4U.~8 
79.528.42 
64.062.03 

121.787.64 
1.835.45 
8.855.69 

110.228.98 

503:740.79 

İstanbul Belediyesi İICinları 
('I 

Tahmin ilkte• 

bede il mır.atı 

568, 00 42, 60 ~l'n işleri müdürliiğü için alml!lcak (50) tor O:alit kA
ğ;.dt. 

1570, 74 117, 81 liaseki hastahanesi için alınacak 17 kalem İpek iplik 
k.ıtkiit ve tıbbt ecza. 

Tahmin bed•lleriyle ilk temlrıat mikdarbn yukarda yaı:ılı mevat 
5atın altnınak Üzere ayrı ayrı temdiden aç!k ei>Eiltmeye knnulmuştur. 

Şartn::ırııeli!rı zabıt V<> muameldt müdürlüiiii kaleminde gönilebilir, 
İhaleleri :.!ıl,0,942 F-aıartesl günü saat 14 te Daimi Enf'ümende yapılacaktır, 

Taliol·~~·in ilk tı>mir;:ıt makbuz veya mektuı:ı:::ri v ... kıınunen ibraı:ı 
lfızLm gel2n di~er ve:sikalarivle ihale güniı .ı:ııu . .ı.yyen saatte Daimi Encü-
mende bul ınmaları! UOOD2) 

Tahmin fl1< t~. 
bede il mı ;1atı 

-
900. 00 67, 50 Te-mı,,Jik -ımelesine tahta a_v;ık'kabı yartırllmak üzere 

alınacak 5 metre mikföt rırınlanmış gürgen. 
1275. 25 103. 15 Karaağaç müessesatı için alımıcal< il kalf'!'Tl kerP~te. 
3512. 91 2ıl1, 47 Köprt:ler için alınacak 24.227 me~re ınik:lbt kereste. 

Tahn1m bedelleri ilf: ilk temiQat mikdarları yukarıda yazılı i$1er ay
rı ~yn a~Tk eks!Jtmf'ye konulmuştur. Şartnameleri 7.abıt ve muamdfıt 
mürli.irlüi!1i kııleminde görülebilir. İhaleleri 2.10.942 Cu:ııa ~ünil ~aat 14 
te Dıtiml Er.<'iimf-nı'IP yapılacaktır. Taliplı>rin ilk temin;ıt makbuz veya 
mektuplıırt ve kanunPı~ ibrazı lilzım l!Plen diğer \·esikalariyle ihıılP ııiinii 
saat 14 ~e oaımt Lııdirrıı>ndr bulunmaları. '° (10086} -Fntiht~ Ka<;ap D"rrıirhu~ nıahallesi~de. 10~0 ıııır.u ~dnchı 11! hı-ırib'ı \'e 
19/21/23 N.ı. 1ı Kı:ır;:ıkcıl binaı:tnın hcdm ve (ah:ıs.-:ül edt>r.Pk ankaıının sn
tışr kapalı zRrr U!<Uliyle ek«iltmeye konulmuşt•.ır 

Tahmırı hedeli <fı4110) lira ve ilk teminat 480 liradır. Sı:rtnınne ıa
blt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görüle'J•lir .. İhale 2.10.942 Cuma 
günü saat 15 te Daimi Encümende yapılaca~t'.r, 

.• 

Taliplerın !ll{ temınat makbuz veya mekruplarT ve kanunen ibrazı 
lnzım gelerı diğer ve~lkalariyle birlikte 2490 Nn. lı kanunun taritatı çev
resinde hıınrlıyacakları teklif mektuplartnı ihıılf' ır\.iııü • ı:aat 14 e kadar . 
Daimi Enciimene ve"."me!eri rn.7.nrıdır. .ı. (lOO!lO) ' 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları . 
l - P<·ş.lC.ıhı;e :ııse ve cam labTik<ısıı,ıda o..ııp 1..tanbul Bıra fabrika

sınl'I naklcttırilect'lt oları (350) ton linyit kömürü pazarlıkla taşıttmla-
caktTr. - · 

2 - Paz:ırltJı: '::2 il 9.f~ Sah gilnü saat 10.50 de 'Kabataşta Levazım 
ı;ubesindek..i Merkez Alım komisyonunda yapılaraktır, 

3 - İııtf:k1f1erin pazarlık için tayin olunaı1 gü:ı' ve saatte teklif ede
cekleri fJyat üzerinden % 15 teminat parasiyle birlikte mezkQ.r komisyo-
na mürac'latlan nan olunur. (9!İ90) 

üniversite Rek,örlüğünden 
Edeotvat FakDltfl!!lrıde Arap ftl P'ars Dlolo'tsı ~~entl!fl açıkt1T. Dfl 

mtlhanlan 14 .Xl.912 Cumartesi gfinfi y:ıı.pılac.ılttrc Nam1etler!n bu ta
rihten oir hafta evvel tezlerini vermiş o\!"ala~ ibnruhr . lııtek)llerin ıoth· 
~at raporu. rıüfu~ ldgıctı ömeii He ilmf hDvlYttin.! ı;l;•tl'!rır f!ş (ftsll'!r 
tedris lşl"M lcalemlnıien f~tenPCPlc:tir) n 5 toı.>ırraıı ile P.XUHı t"'t'ihiııe 
kanar RP.i<törlil!te ba!I vurmalarf (9930 

MATLUP 

Alman faiz ve komi§Yonlar 
Esham ve tahvilat cüzdanı gelirleri 
Banka hizmetleri mukabilinde alınan ücret ve 
komisyonlar 
Kambıyo kan 
Muhtelif karlaı . 

T. L. 

238.343.09 
104.151.68 

'17.079.04 
16.329.24 
27.837.74 

:')03.740,79 

I' K.lz. v~ ErKelıt Klslm1an 

____ , 
BOGAZIÇI LiSELERi 

ANA SINIFI - lLK - ORTA - LiSE 
Yatıh ve yatJ!'JZ talebe lıtayd ına ve ~~ki t;\lebt'llın kaydmm 

7enllen1nesfnt' ba~l&nJ'Tlışttr. 
AKN A VUTKÖY Ct'FTE SARA Vl ,/\ lt - 1't-lt-fnn~ :t6_!1n _._ .. , 
ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

' M ıı"ımmen Te· 
Dosya No. bın ... 

52301/930 Bf'Y'l'ı~lunda P.llki Hüseyinağa yeni Bülhül 
mahD lleı;irıln Gölbaşı sQk:ığmda 42 9afta; 
574 ada. 13 pars('>] eski. 41, 41 m'ikerrPr. 
yeni 31 kapı No. b 38,25 metre n.urabbaı 

bt<del mlnııt 

arsa. 190 15 
F.3/3895 Beyoelund;ı e~ki Riiııeyin :ığa yeni Eü1btı' 

m;ıhallf'sinln Gölbaşt :<ıokağmrla <12 paftıt { 
!i7!l ada. 8 par:<el, eski :l~ :veni 37 k.<.ıpı No. 
1' e7,5n metre murabb:ıı arsa. 120 9 

= = Beyoğlunda eski Hüseyinağa yeni Bülbül 
m~haileslnir Gölba!)ı sokağtnda !i7:'i ada 
42 paft3. 9 parsel ve eski 40 yeni ~5 kapı 
~o. h Fii. i!i metre murabbaı arsa 80 B 

7917273 Boihu~ic:lnde eski Boyat'ıköy yeni Emir
.l?~rıda eski Fotnki y<>ni Görgü sl)ka~ında 
eskı 14 y~ni 12 No. ll arsıtnm 4/7 hiss~i. RO 15 • 

F.3/3392 Bı>yoi?hı Pıingaltı mahallesinin B;;yır so-
ka,t;ınrla 54 pafta 604 adıı 1 parsel eski 2( 
yenı 25 No. 1f 85. 50 mclrc murabbııı arsa. 140 •• 11 

Yuk~tda ya?ılı ,v.;ı~·ri menkuller 5.10.942 Pa7.arteııi p,ünü saııı 14 te 
Milli Enıliık :vTiidiirliij!ünc'lı> miitel}ekkil knmi:::vor:da ;ıvn ayrı ve açT1< 
arttrmıa llı:: satıl;w:ıl{ttı", İsteklilerin niifus hlivıyet ciizn~nl:ırı ve teminat 
makbuzlariyle birli:-tc ihale sııatinde komisyo•ıa \•e fa~.la izehat icin ::\fil-
li Emlak müdiıdüf(iine m\iracaatlart. (10061) 

lzmir Nafıa t;iüdürlüğünden 

.. 
Adet 
Kilo .. 

Asit asetik glasyal 
Asit kromlk 
Klorilr detil 
Jeldtin 
Jeloz 

50 • Ergotln 
21)0() '" Zenk oksit 
rno " Üretan 

51100 Adet Ampul · 
750 Kutu Kaşe No. O 

1000 " Kaşe No. 1 
250 " Kaşe No. 2 
251J Adeı !spatuı celi\...~, 

, 

Yukarda yazılı 12 kalem Uılcm pazarlıkla eblltmeleri 17/9/942 Per• 
5etnbe <{llnil saat J4.30 da Tophanede İst. Lv. Amirliği satm alma komis
yonunda y:ıpılarııktır . Hepsinin ilk teminatı 2553 lira 75 kuruştur. Şart
namesi-..ltomisyonda gori.llür. Taliplerin belli v:ıkıtte komi~,·ona gelmelerL 

(l!l~ - 9955) 

3ti01l Fret, 
3ıl00 Gratuva'I" diş fç!n muhtefü 

1 C'ı1 Kutu separe karbiirandürn bir taraflı 
J 50 Süksiyon otomatik 
200 Sonda muayene iı;;in 

?O Amyant pldk ienım lc;ln. 
Ytıkanda yanlı 6 kalerr diş malzl.'mesinin ra:zarlı~la ek~Itmes! 21/ 

9/942 Paı:a:iesı ~~inrı saat 14.30 da Tophanede Lv. ~rnirlW satın ıılma 
komisyonuııcb ;vn:;l'lacııktır. Kati teminatı 573 li.ra 7 kuru~tur. İsteklilerin 
belli vakitte hm;i:syona ~elmrlerl (l!Jl - 9953) 

Mittre 

3fl'l,000 
!tlO.CıllO 
ısrı ono 
150.000 

CiNS\· 

21 Mm. lik dliz şeri~ 
27 •• .. " " 
50 
PO 

• 
" 

.. !itilli 
" düz 

• .. 
İpliği ciheti rskeriyeden verilerek yıptrrtfacak olan yukıında yazılı 

,eritlerin oazarlıkl~ eksiltmesi 22/9/942 Salı günü saat 14.~(I da Topha
nede 1st. L~· .ArrıörliiH satın alma komisyonund3 y:ı.pılacak.tır. 1mallye
rıin tahmin h<"clı:?li 180.200 lira. ilk teminatı JO 265 liradır Nümunelerl 
komisyonda J;önllw. Talıplerin belli vakitte konıısyona ge!~eJerl. 
• (19{ ~ 9956) -Beheri"'! P lira fl;vıot tahmin edllen 89 <.ıdet gi]mtJııten bastabaklCJ ko-

>earh vapt.v-•lac?kfı'! Pa7arlıkla eksiltmesi 18/9/942 Cuma günil saat 15 
de Tophanl"rl .. Lv. Aınt;lığl s;ıtın alma komlsyOllunde yapılacaktır. Katı 
teminatı 106 lira 80 kuruştur. Nlimunesi komlsvonda &örülür. Taliplerin 
belli vakittP. k r,mi•yona gelmeleri. (1!18 - 9913) -413 ton taze iizünı lc:in teklif edit~n fiyat pahah göıiildüğünden pa-
7.arlrklıı ek~ıltmesi 2~ !1,942 Salı giinü sıınt }!) te Tophanede Lv. Amirlil!i 
binasınd::ı M. M. V. htrnbul sııtın alma knmisvonunda y.-pıfacaktır. Tah
min bed~.i 13.6~0 lirn ilk teminatı 1026 liradfr. Evsaf ve ~artnamesi ko
misyonda görülür. Talıplerin belli vakitte konıısyona gelmeleri. 

• (198 - 10070) 

l)ikili1e yr.pı!ııcal{ liman bin:ıslinşııııtı 24'>40 linı ~6 kuruta ke!;İf be
rlf'll üzerın"IPr 7J-. 1!142 tarihinden itıbaren 20 ~ıin m!iddetlc kc:palı ek
siltmeye ko"t;lmıı~şur. 

ı Beherh'ııo bir kuru~ tahmln edilen bir milyon beş yüz bin adet flç de
t likli çinko çadır diibnes! alınacaktrr. Pazarlıkla ek;:iltme~i Tophanede 

ı Lv. Amirfü!i bina~Tnda M. M. V. İstanbul <:atın ıılrnıı komisyonunda 
21.9,942 Pa,,ı;.rte:=;ı ~iinii ~~Rt l!'i.30 ı'la yarııl;ıcıılrirr. tlk tı>minatı 112:i li
radır. Niirnune~i l<nmi~yonda göriilür. Taliplerin belli val·ittp komisyon:ı 

Ek~iltme 28 F.vh"ıl 1942 Pazartesi günü saa;; 11 de fımir Nafia mü-
diirlüğündt> ;t;.pılac:ıktır. , 

. Bu ·ı~ <1it kesifnııme. ekııiltme ve muka,·elı> rrojt>lE'Tiyle fly;;t sil~il~si 
cetvelini' tzm·r, Ankara, İstanbul Nafia müd·jrJüklerinde t~tkik edehilır
ler. 

İsteklilerin 2490 !'!ayılı kanuna tevfikan hu1rlı:vacakl;ırı 1840 lira 53 
kuruşi:ık muvakkat teminat ile ehliyet ve 1942 ytltna alt Ticaret Odası 
vesikal~iyle bitlikte 2 nci maddede yazılr saat~.m bir saat evvel komis
yon rei'ilitırı.. t -klif mektuplarını vererek makbuz a1m.1Jan. 

Posta~~ vaki gecH;meler kabul edilmez. (9619) 

İktısat Fakültesi Dekanhijından 
Fakül~emi! ıooı::ynloji \•e sosyal siyasetı ikt!saJt t·n~rafya ve maliye 

kürsüleri ~eiııtr.nhklıırı açıktır. t~teklilerin İlkt 'ı:rir.in !I in<'i Perııembe gu
nü saat 14 te yab:ıncı dil imtihanı yapılaca~l.ıdan bu 2üıı~ kadnr \'f'!;İ-
k.alarlyle bu·Jikte fakülteye müracaatları, :ıoOS3) 

t:"lmel"ri (l!J7 - lOOG!)) • 

. Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden 
ı - Ttp Fakültesi lkm~l imtihanlarına 1 Bldrıdtesrin 942 g'[lnü baş

ıanacağınd:ın. ikmale kalmış bulunan Tıp talebe yurdu taJebelerJnJn 25 
(fyltll 942 günü; ı 

2 - Fen Fakültesi fkmAl imtlhanlanna 25 EyJıll 942 g(infi başlnnaca• 
ı"tmdan bu sin:fa mensup Ttp talebe yurdu talebelerinin 20 Eyl1ll 942 
~Q; . 1 

S - Fakültelerde deTslere 1 tklnc!teşrfn 942 gilnil baslanacağmdan 
ıkm~ll olm ·Yan Tıp tsl~bP vurdu talebelerinin dı! 25 B;rinciteşrin 942 
'!lll"'ı vtır.1a bulu'lmıılerı ltızımdır { ıoo,o• 

Sahip ve Neşriyat Müdürfü Halil LOtfj Oöl'dilncü 
Gazetecilik vo Neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 


