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GÜNLÜK SIYASJ HALK GAZETESi . 

Mağazasından Alırsanız daima SACLAl\1 ve ŞIK 
Kunduraları En Ucuz Fiyatlarla Giymiş Olursunuz. 
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giliz Kara Ordusu Biı ~imanına IZIT.ır Borsasın 
t•ı"' .8 I Bır Baskın 

S f aya azır anıyor İtalyanlar Bir Ka~ 

adar ki, Yüksek Rütbeli Bazı Subaylar, İngiliz 
alarının Bu iş İçin Çok Küçük Olduğunu 
e Dar Gelme9e Başladığını Söylüyorlar 

YAZAN: M. ZEKERİYA SERTEL 

Vapurun Tahrip 
Edildiğini Bildiriyor 

Kuru Uzüm ve incir 
Piyasaları Açıldı 

~erhal Hararetli Satışlar Başla ~ı 
lzmi.r, 18 .CTAN) - ~züm Ye incir piyasala. Ticaret Vekili Doktor Beh~et Uz, burada-

n bu~tin, Tıcaret Vekilı Doktor Behçet Uz'un ki tetkiklerine devam etmektedir. Vekil, çar. 
huznrıyle açrlmıştır. Borsada derhal hararet. şamba günü fspnrta ,.e Kütahyaya gider('k· 
li satışlar başlamış, üzüm 38 • 48, incir 66 tir. 
kuruş arasında muamele görmüştür. İlk ola. Dr. Behçet Uz, §ehrin et nıcsch•si ile mc~. 
rak beş bin çuval üzüm ve bin ~uval incir gul olmuş, İzmire kasaplık hayvan sc\ ki~ atı 
satılmıştar. • mevzuu üzerinde alakadarlarla görii,mli ı ıir 

......................................................... 4••••••-.... ... ······~ 

ALMAN RESMi TEBLiGi 

STALINGRAT HARBi . 
Dil Bayr 

için 
Hazırlıkl!f:r -

R E F j K Hem bası güzelliği, he~ de sayfa düze.ni 
bakımından usta ellerden çıktığı ve e

HA l İ D mek esirgenmediği göze çarpan (Radyo) dcrgı. 
K A R A y sinin son sayısında (Spiker Davası) başlıklı ya
----- zı dikkatimi çekti: Bu yazıda "spiker" adiyle 

Japon Heveti 
Dün Geldi RUS KOMUT ANLIGI 

andığımız radyo konuşucusunun -ki "muhar. 
rir" yerine "yazar" kullananların ona türkçe "radyo söyleri - söy
ler" dememeleri için hiçbir sebep yoktur- vasıflan sırala:u. 
yor. Dehşet! Meğerse bir "radyo söyleri" nin 16 tane şartı nef. 
sinde biriktirmiş olması laznn gelirmiş. Hem de ne şartlar! Elde 
edilmesi ihtimali çok az ne yüksek vasıflar! Bunların beşi rad
yoya uygun ses, anadilini, ecnebi dillerini iyi öğrenmek, iyi 
telilf uz etmek, iyi okumak gibi bizim de aklımızdan ve kendili. 
ğimizden kolayca bulup çıkaracağımız bilgi ve marifctlerdir; 
fakat ötekiler değme babayiğiti meslekten korkutup kaçırtacak 
derecede güç, pek güç şartlardır. 

Amiral Nomura, Bu Ziyaretin T amamiyle 
Hususi Mahiyette Olduğunu Söyledi -

Dünkü Trenle . İki de Japon Diplomatı Geld; Sırbistanda 

Mihailovic; Kıtalara ile 
Hırvatlar Çarpı~ıyor 

Stalingrat Müdafilerine 
Taarruz Emrini Verdi 

Mesel! bay veya bayan "spiker", tabii ,.e senpatik olacak• 
mtı ... Sıhhatli bulunacak ve sıhhatini korumağt da bilecekmtı:: ..• 
Sinirlerine hakinı olması, vazife ve mes'uliyet duygusuna en 
yüksek dereceye çıkarması, hislerini yenmesi, kusurlannı sezip 
özür dilemesi, samimiyetten aynlmaması da lılzımmış. Hislere 
kapılmaktan o derece uzak bulunacakmış ki "'vazüe esnasında 
babasının ölüm haberini bile alsa yine mutad ve tabü sesiyle 
ajans haberlerini okumağa ve programı sevkctmeğe devam" e-

.. . . 
,\miral ~omu ('-ığda) ile Amiral Abe (solda) dün ak~m Ye. 

ı.:üköy a nıeydıuıında [Yazısı 2 nci sahüemizdedir] 
"' 

Vichy, 18 (A.A.) - Sofyadan 
gelen bir telgrafa göre, Hırvat 
kuvvetleri ile general Mihailovi
çin doğu ordusu vatanperverleri 
arasında şiddetli bir savaş olu.. 
yor. Mihailoviçin Orta Şark üs
lerinden uçakla büyük sayıda 
malzeme aldığı bildirilmektedir. 

YENi ELÇiLERiMiZ 
Ankara, 18 (TAN) - Bern el. 

çisi Vasfinin Sofya elçiliğine ve 
Yakup Kadri Karaosman oğlu
nun da Bcrn elçiliğine tayinleri 
yüksek tasdikten çıkmıştır • 

Şiddetli Sokak Muharebeleri Devam Ediyor -
Ruslar Voronej'de Taarruza Gec;ti 

Moskova, 18 (A.A.) ...:.._ Sovyet ıradı müdafaa eden biitün Sovyet 
sabah tebliği: Geceleyin Stalin- birliklerine, Von Bock'a taarruz 
grad varoşlarında ve Mozdok böl- emri verilmiştir .. Bi7.zat Stalinin 
gesinde şiddetli savaşlar olmuş. riyaset etmekte olduğu Sovyet 
tur. Diğer cephelerde önemli başkomutanlığınca verilen bu e-
hiçbir değişiklik yoktur. mirde deniliyor IH: 

Stalingı-ad varoşlarında Alman "Düşm.'."ndan geri alınacak her 
lann yaptıkları yeni hücumlar, tepe vakıt kazanmak~. demektır 
düsmanın şehir sokaklarında mu. ve ~azanılacak her gun belkı ~e 
vakkaten ilerlemesine imkan ver S!alıngr.ad !"~yda~ muba:ebes1 • 
d .k ·· k'· t··ım··şı·· nm netıcesını tayın eylıyecek-

ı tP.n $Onra pus ur u u ur. t• ,, 

k l 
.. . ır. 

Bn§ ·omrıtan ıgın emrı . Bu emir üzerine bütün Sovyet 
Moskova, ı .. (~.A.) - Stalıng. IJlj Devamı Sa. %, Sil. 3 

decekmiş! Hepsi bu kadar mı? Hayır, 5 şart daha var: .'inatçı 
ve ukala olmıyacak; çabuk intikal edecek ve çabuk karar vere
cek: arkadaşları ile iyi geçinecek, sabırlı olacak, yani zorlul\lar 
karşısında yılmıyacak, işinden bıkmryacak; her telden °ça'lan bir 
umumi kültür ve ideal sahibi bulunacak; harice karşı hiç ekini 
belli E:tmeden, ortalığı telaşa vermeden vaziyeti idare edecek. 
Daha neler de neler! 

Bütün bunlan okuduktan, vasıfların yüksekliğini düşün .. 
dükten sonra insanm aklına ilk gelen soru şu adam kıtlığında 
o kadar müstesna yaradılışta bir şahsın niçin sadece spiker ola. 
cağrdır? Eskiden böyleleri Peygamber sayılırlar, Evliya ve Aziz 
rütbesine çıkarlar, tarikat başı olulardı. Şimdi cie daha azı ile 
bir devlet ve yepyeni idare şistemi kurmak, milyonlarca insnnı 
arkasından yürütmek mümkündür. Bana kalırsa bir yerde aynı 
şartlan haiz biri ezkaza zuhur ederse onu spiker yapıp mikro
fonun önüne değil, dünyanın islahı için cihan siyasetinin ba(ilna 
geçirmelidir! 
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Üzüm Hırsızı Bir 
Genci Öldürdü 

Dfrn sab-:ıhn knrş1 Bakırk15y ı;ınır

lart içinde bir cln:ıye• olmuştur. Hii-
itli.} Baştnr.ıfı 1 hıclde 

Iru:llb~ıre f:ddikleri gQndenberi 
örduklc:ıi )'{iks.ek nrı~lik
en dol:J)'t arknd lan a8m:ı Jstihba-

sup kttnhn 7.lyaret ctmfşlerdtr. dist' ~yle (."('1'('ynn et!l'i~tir. 

t nnnnna teşckk{lr Ştikril 

er stJ erlne şay Cın!ştlı:: 

Dün nkşa:n İngllterenin eski Tür- Bnkırköyür.de oturan Halit isminde 
kiye Büyük~ Si?' Pt-ıı:y Lorrnhıe bir genç, yanmn .-ld!'lı 4 arkadışı ne 
TOrk gazctccllwi f(!rdmc bir zlyaf<'t 1 kıısnb:ı ı;mdnki muht:ır Has:ınm 
'lrermlştir. bağına g"lmiş 11!! or~d.- buldukları 

'".Bfreo;._ ~kr fD:s:Jt?na enı· • l"ı .. d f 
nafi dldn~ Fiihaldkn Mcd.iJimh her U Q CIG 
eyi g&d.~ ve g Seyahat ah • ıe,,.·ı • s t ~~ :t:ilt!D biz azııb;yuınz.. • ın a ışı 

ihlnr:rt :rnrıığı bu pmgr::ımI ~ De m d. 
bik ~ n başka bh ~yapım- en yor 
Y".11'.. Bar.mı geld. ~ gDnıdcnberl Ankara. ıs (A.A.) - Bugün de Ge-
lrendhntti dost bir mcm hisse- libolu, İsparta, Edremit. Mıhalıççık, 
diyonJZ. nt.erenhı ~ n Ayvalık; Urf ; Dad"ly; Kütahya; Sidi 
sarteWğl ~Uer §eh~ Çnnkın; Ayancık; İskenderun 
b!r tesir bmıkmlı;'lır.. Ye Sivrihisar muhabirlerimizden aldı-

küfel füüm çnlarnk doldurmrya 
bnı:lamışlnrltr. Bu smıd·ı b:ığd:ı bck
ç!llk eden ~ı•htnrm 18 y:ışındııkl oğ
lu Ali, hırı-1zlı(:n müdahale etmis. 
faknt Halit t:ılnınras:nı CCkM"Ck Ali
ntn üzcrint' ate$ ııcmıs ve çoeul;'lı 
lcalblndm yarnltyrıık öldilrmOc;tfir. 
Gürliltilye :ret'şcn kövlülc.rle jnndar
mabr katil htrı;ızlnrı yakalamışlardır. 
Suçlular meşhut suçlar kanununa gö
re derhal sorguya sevkcdilmişlerdir. 

.... 
H:ır'b.fn ~ nbctl Cımu: telgrııfl:ır gönderilen mitli mil-

yapt$mız itfif:ıknı cıara.a ıstıkrazı tahv ııerin n nk üç gün- Kaybolan iki Çocuk 
lami:n'i cibrn!c bağJI de tımamcn kapatıldığım ve halkın 
irmem!ıs ~ kla bc:ı1 ~ arkııat kes;lmlyen isteklerini karşıla- A 
tldn1wmız tnkdlrdc D~ğlmb- mak üze:re bural ra yeniden tahvi! gön. r lyOr 
detı d:tlm ~ daha :lyi bir ~ <!crihnesi fçin merkeze müracaat edil.. Son gUnler n "~mizdc f1cl çocuk 

de y.:; ğmıtza ~ Harp * d'~ini bild rmektedır. Muhabirlerimiz kaçtrma hfıdlsesf olmuştur. Bunlar -
runda :nı:: hıgIIl% en bill"Ulı: ehlrkrimizden en küçük don birisi Reyo!f'lu,,da oturnn tvan 
millcfind 't:i :mh:ı T"..kn:ıd:!n ~ kas:ıb:ılanı kadar her yerde Milli Mil· Frnnko'nun J.onm VOyerı'd«?n doıtan 
t. n sonra daf a tavhillerine knrwı göııterdıklcri Mlşel Vl17t!n ıu:Jh rocuı'!udur. 
mandyro c:ımjyet ba ummni rağbet ve alika ile vatan- MOddel•ı"l'!umUiğe mürneaat ederek 

Biı:im biiyük bir d.:ı hrrm mcmlc>kcti ve Cümhuriycıi çocutunun anmmasm1 istlyen kadm, 
Her tec;m.ü~ k:tT.tJ , koruma <Sdevini Çelik kollarmda tutan demlştlr ki. "B n on sene evvel ivan 
hUrriyct ıtstiklalimW cırlidafaaya kahraman ardaya karşı şükran ve nün rıe evlendim. Üç s ne beraber yaşn-
h:ızxr l:mlmmyonız. net borcunu en geniş bir surette bir dık Kocnm beni 'T sene.' evvel bırn-

Dcmokot devletleı!n mtl- defa daha ödemek fırsatını e!e geçir- ı lop· knçtt. O z:ıman biı yasında bir 
~ bir ır'~ takip eden btz, Ya- mlş o!maktan daydukları •cvki bilh s. ~mm: vardı Ben blrcok cmek-
gQSmy.ı ile Ymınnlstmmı htik1atkrl- ııa tcbarih ettirmektedirler. terle bu çceuğu bOyiitroü~firc. Son 
nln bchcndı:ıl iadesine tartıftarn. F :znmonl:rrda evtn etrnfmdn <lolnı;ıyor-

Türldyc ne Bul.g:ır!staıı ıh1ı:i cif ir Çocuklara Bayramdan du. Çocuı}mr.u onur. e~ldığmı kuv-
müıı::rsct>c!d,cr nonna1dir.. Tiir~ mih l Parasız Şeker vetle tnhmin ediyorum ... 
ver 'kııvvet1erl'tı Y tıarnız tıdnci h!ıdise de: Gedtkpasada otu-
etmc'.k ü~ Bu1'r.tt ~tmndan Vcrı1ecek ran Ccmı.d Tumııoğlu'zrur. oğlu 5 ya-
geçmcs!nc mlisa.....-.de ~ hü- Ankara, 18 (TAN) - Sıhhat ve lndn Vnhlt Turnaoıllu'nun kaçırıl-
l1lmeifuln b:ıı:ekct tım lp etme- İOthn:ıt Mu11vcnet Vrk~leti hazırlık- tnasıdrr. C~al Tımt.•oğlu d z:ıbıta-
miş olm:ıJda lıcrabcr ban:ı ımuhalefet 1arını bitirmiş ve bayrnmd:ın evvrl ya ve adliFCYC nıOrocaat ederek ço
etme'k mednxdyctiıii ~ n tnktr afiel-.rl:'ı çocuk1artna ~k<'I' da- ruğunun al" ıesi _gRmiyc Turnııoğlu 

Bay Hüseyin C:ıbit Yntçm. sorulan t k rl: ~trml5tır. tarafından kcçmldıf!Inı söylemiş ço-
snallerc CCr.ı:P 1;ı.; ib"le C'Uğunun bulunmnsınt v<: kendisine 
dem!ştir: teslim edlhoesin! i~teml,<tir. 

'!Barada. or(]ij- bi'rt - ___ ,,. 
yaptı~ tı:masbr ~ Lfitif Erenel Yerli Mallar 

Müessesesi Tefti~ Heyeti 
Amiri Oldu 

MAL SATMIYORLAR 
Çeltik . Fabrikaları Şimdilik 
Faaliyetlerini Durdurdular 

Hükllmet tn:-rıfmdm celtik ve pi
ı lnçlerc el konulma kııran üzerine, 
çeltik işliye-ı tnbrıkalar yeni bir ka
rara k:ıd r fabtlknlat1ndakl faaliyet
lerini durJur'l'lu~lıırdır. Esasen yeni 
mahsul çeltik henüz !E'brikalarıı gel
mediği lçln b!r mOddettenherl fnbrl
kal::ır çeltl~ l'j)cmcmckteydi. El kon
ma kıırıırı ıi~erine cilt.rinde bir mik
tar pirinç bulundur n tacirler, bu 
malları ısn~lnmry:ı brı&ladıklarmdnn 
kendilerine milr~c:ıııt eden bakkallara 
mnl vermcn1Merdir. 

Bu S<'n" 1ln:lı1< mehqılümüz gayet 

iyidir. Sahslsra başlanmıştır. İhracat 
fındıklarınn kliosu 90 kuruştan satıl
maktadtr. Ticaret Velrillıl!I birliklere 
verdiği biı• <''lllrlr> 942 rekoltesi :rm
dıklarm i.hrncı ıdn lisans verilmesine 
başlandı~'fn. bHdirmletir. İsviçre ve 
Tsveçten ftnd•k t;ıleofori ı::elmlştlr 

Kiirk içirı teklifler 
Alman firmnlnrı p•yts:ımıza kürk 

satmayı t"klit etmişlerdir, Kürk it
hali için tl'lrit lr>rimlz klıring veya ta
kas ııurc>tiyle mi r.uıımclc> yapılacağı
nı gümril!{lcrd"rı soı muşlardır. 

J pon eyeti 
Dün Geldi 

Amiral Nomura, Bu Ziyaretin T amamiyle 
Hususi Mahiyette Olduğunu Söyledi 

Dünkü Trenle İki de Japon Diplomatı Geldi 
Alm:ınyada Japon bahrlycsinl tem

gfl eden Kontr - Amiral Nomura ile 
ltalyada ayni vazife ile bulunan 
Kontr - Amiral A be dün saat 18,SS te 
t3yyare fle Ycşilkby hava meydanına 
gelmişlerdir. 

Şehrimize Japonynnın Türkiye Atn
şcnı.valliğine t.ıyin ed•lrn M. Toml
gudi de ayni tayyare l'e gelmi15Ur. Mi 
safirler hava mevd1nında Japon se
faret erkanı ve d ğer bazı zevat ve 
gazeteciler tarafından knrşılanmışlar-

Bu heyete dahil bulunan Japon dip.. 
lcmatlıırından M. Halıita ve M. Fu· 
ruıkl de dun sabahki Avrupa treniyle 
şehrimize gelmlştlr. ButUn heyet crkll 
nı diin geceyi Perapalas ote!inde ge
çlrmlıstir. BugünkU ekspresle Ankara. 
ya hareket edeceklerdir. 

Ayni teyyarc ile Hltlerin hul!usi kl
tibinln refikası Mclasner de hususi bir 
z•yaret maksadiyle ,ehrimize gelmiş 

tir 

dı~ayyare, yere indikten sonra motö- Memurlara Taksitle 
riinde çİkan b"r arızn yüıünden, hava . K .. .. v ·ı . 
meydanından biraz uzakt" durmuş ve omur erı mesı 
:!;t~~ıt~~ meydanl otomobillerıe gel Etrafında Tetkikler 

Amiral Nomura, i zetecllere şu be. Anknra, ıs TAN) - İktisat Vckfll 
yanatta bulunmuştur: STn1 Dny bugfin İstnnbuldan Anka-

de en zıy:ı.ılc tesir btrakı:ıu h:ımse M. 
Chmdıill ne yapm oldıığmıım gGtüş.. 
mc o1ma • L Churclil'll bi b
ranmalı: hns:asunda bcllnın miI!I :fr.ıde
nm tcm;lB ~ kndrctll vns:ıtas:ıdn'. 

Garf'ted nrlmdo larmnzdnn L"ltlf "Ziyaretimiz tamamen hususi mahi- rayn gelmf.,•ir. Vclrilın yaptığı tet-

T"ınk gazctcclkrl Hindi 
cm hak\ında mfi beyan et:ıı:d:ten 
çckinm.işlcr ve A!mmJ:.ı:Ql~ 
harp malrcmesi ~ 
soylemcmi lerôir. 

Gazetecllerin zigaretlerf 
Londra. 18 <AA) ,,... 

clleı:i c'liin b!r 
~ ve '"oorveçc, F!'an53Y<l pplla
cak b3skr:ı b:ırekeUert gibi cOrcfldl
r.me mat.'C'l'tlbr:: h:m:rlmraıı Xnn:ıda
b K~ men 

" o ~ 

Bir Limanı lngffizfer 
Daha Be Ge~irdi 

Loudra, ıs (A.A,) - Dofu Afrikıı 
Ingiliz kuvvetleri baskomutanı General 
a~ağıdakl. tebliği neşretm!.atir: 

BUG'ONK{) PROGRAl\f 
f.SO Proıırm 18.45 Cocuk kulilbtl 
f.12 SıJoı- Ul.10 Haberler 
7.40 Halıttkr 19.4S Serbeat 
J • .U l!l!ll:ft (1>L 19 55 Tilrklller 

U.10 Prccra=ı 24.15 Radyo ptttecl 
ıa U M itt 20 4S Sarlnlu 
11.4$ Habrtt.r 21 00 Konu ma 
t4.00 Bando 21 ıs "kler 
14 130 Sertıeııt 21 45 Koııuftlla 
14.<CO T MStL n O Orte ra 
U.00 Pro:ram :ıs SOO OHahnltr 
vS.03 Dau 22 4S Ka_,. 

A 
J 

H.+B lER 1 
• 

erı <an ve 
on 

Ka 
Gemi 

-· 
!arı 

Erencl'ln 5iimer Bnnk Yerli Mııllar ycttedir. Memleketinize sırf Türkiyeyi klkler sırasmd!i Anknrııdn olduğu gi
mile.~ !ti yazt işleri şefli~ine Uıvin cbrmek için geldim. Yarm Ankaraya bi İstanbul ve hm!ı-clekl memurlnrn 
edildiğini evvclcr yımnışttk. Ark:ı- giderek orada bir gün kalacağım. Dö- da taksitle k'>::nOr vrr!Jmcsı Ozerinde 
d şmnztn bu defa terfian mezk!ır rıüete İstnnbulda bir gunlilk tevakkufu durulduğa söylcnme\'tedir. Rcsmt mO 
müesscsenh teftiş ve mürakabc he- nıüteaktp vazifemin b3~ına gideceğim. csscsclcre de bütün k?Ş mevsimi fcin 
yeti tımlrli~ne tayin cdildi~nl mem- Bu arada Sofyııya uğr•yarak orada da kömürleri .hir dl'fnd:ı verilmiyecek ve 
nun~tlc ha'bcr aldık. Arkndnşımu:a bir kaç gün kalmam ihtim:ı!i vardır... her lkl Jydo bir sıırh>deccklerJ kö -
yeni lştnd,. de muvaffnkıyctlcr te- Amiral, hlikGmet erkinımızla temas- mür taksitle c'a/lrtılac>cıktır, Bu surct-
tm!nnl ederl1:. larla bulunup bulunmıyac,ğt hakkın· le kömür stokları eritilmesinin ve '• ı d ııorulıın sual ~ ı1aben de, •e~ab;ıU- .-ınl ,Qlr bı.ıhrnn yr.rntılmnsıntn önünr. 

Altın Fıyatfarı · nin mahiyeti dol ııyısiyle hükiimct er. i lf'Çileccktir. Kömür fstlhllik mrnttıka-
Dlln bir ııltın ~3 l!r dan ve bir gram kanı ile resmi bir t,.masm bahis mev- lnrına lüzum1J kadar vagon ve vapur 

k61çe 456 kunıştnn sııtılm11tır. zuu olmadığını söylemiştir. ayrılmıştır. 

lngilizler 4 Tonluk 
{l2J2 BaştaTafı 1 tncide Bomba Kullanmıya 

tankları ve piyadesi, Almanlar 

lngüliz Kara Ordusu 

Bir 1 stilaya 
bnşks bir noktadan taarruz eder- Başladı : 
keıı, dil,'fil" iki kesimde taarruza Kudüs, 18 (Radyo, 2l.1s) Hazırlanıyor 
geçmişlerdir. Bugün Londrada ifşa edildi~ine ftlfj' Baştarafı 1 incide 

Hücumlar püskürtüldü göre. Almanyaya karşı yapılan dern silahlarla techizc mecbur 
Moskova, 18 (A.A.) - Sovyct ı>on akınlarda dörder tonluk bom olduğu gibi Adalarda da önce bi.ı· 

öğle tebliğine ek: Stnllngradın balar kullanılmaktadı~. Geçe:1 yük blr müdafaa ordusu teşkıli• 
batı dolaylarında kıtalarımız, hafta Kn~~sruhc ve Dussel~or! a ne ve sonra da bunu bir istila 
tanklar ve piyade tarafından ya- yapılan hucumlarda bu bomoalnr ordusu olarak hazırlamağa ça. 

Vaşington yeni Bir puan hücumınn püskürtmüşler- atılmıştır. ııştı. 
dir. Topçu birliklerimil'!den bfr Alman lıava akı.nüın Liste Nee":.ret+İ tanesi, 12 Alman tankını tahrip l~te bugün gördüğümüz gös· 

'!: etmiş ve takriben iki Alman pL Berlin, 18 (A.A.) - "Teblığ'' teri bu iki senelik faaliyetin se-
Vnşington, 18 (A.A.) - Japonya l.le yade bölüğünü yok etm~tir. Ba~ Alma~ u~aklan tnl'af.ı.ndan yapt• meresidir. 

muhasamatın b şl ng'ICI olan 7 ttkkll. ka 'bir kesimde düşmanın iki pL lan gunduz ve gece hucumlan ce- On sekizle elli bir yaş arasın.. 
nun 1941 den 12 Ey1Ql 1942 ye kadar yade bölüğü schrln sokakların- nup ve doğu Ingilterede askeri daki bütün vatandaşlar silah aL 
~~:::ı~!: vk~:~;: d::ı:~:~ dan birine girmiştir. Askerleri _ önemde tesisle~e. tevcih. ed

1
iln: tına ~nğr~m1şlardır . Silah altın. 

A b 1 k'- mız· Almonlara ımttralyöz ve oto- tir. Manş denızınde bır ng.liz J da ikı mılyon muha.fız mevcuL 
rcsmı bir liste çıkarılmış u unma ...,.. k k l · i t i b tl · • t 
dır matik silah ateşiyle mukabele et- ara o gemıs mn sa e. ı oom• ur. 

Bu listeden anlaşıldığın:ı göre, 126 rni...ctlerdir. Bunu takip eden gö- balarla batır~~rştır. Bah.rı~e t~P- * * 

Havale 
Tevziatı -Büyük Paralar Cla 

Evlere Dağıtılacak 
Azamı 25 lira kıymetindeki hava

lelerin vernen adrese tcııllml uı;uUl 
her gOn b~z daha rağbet görmek
tedir. Bu yOzden bllhıt553 şehrimizde 
ki postnhaneler az kadrn ile çok iş 
yııptrğı için gişe önlerinde pnr:ı al
mak için 6aııtlcrcc beklemek derdi 
de kısmen önlcnrn1$tlI', Tevzi tncmur 
lan ve halk bu usule iyice alıştı;1ı tak 
dirde şlmılillk bir terrObe mahiyetin
de yatıılan bu tevziat gcnişlctllr-cck 
ve herh'.!ngi bir yolmtluğa meydan 
verllmeksitln. f~ln b:ıı;ıınlmnst için 
bilyOk p:ınılarm tt'ı;ilm edilebileceği 
clemanltır el•nacaktır. 

Devlete Ait Arazinin 
Tasfiyesi Kararlaştı 

Ankara, 18 (TAN) - Maliye Ve
killiği, toprak tevzi talimatnamesine 
göre muhtaç çiftçiye d:ığıtılacak top. 
raklar ile, ııchlr ve kasabalar belediye 
liudutlan içinekl bina, tarla, bağ, bah 
çe, zeytinlik gibi devlete ait boı ara· 
ı:inln tasfiyesini kararlastırmıştn. Bu, 
karara göre devlete alt toprağı az olan 
köylerde toprak mlkdnrı tesbit oluna
cnk, parcalara aynldıkt:ın sonra en 
muhtaç o!anlardan b:ışlanarak dağıtım 
ynpılacktır. Vekillik emrinde llmmenln 
ls1.ifadesine aynlan bu yerlerin satısa 
çıkarılarak tasfiyesinin memnuniyet 
verecek bir şeklide devam etmekte ol. 
duıtunu. mllli emlik İ$1erinln sUratle 
ıslah ve tensild bakımından isklin böl 
gesi olsun olmasın valilik kaza!arlyle 
belediye hudutları içindeki arsa ve bl
nnlarm satılarak sllrntle tasfiyesi tşi 
ürerlnde l>ncmle duruldufu blldiril
mckted!r. Vekillik emrinde satıı i.ı:l
nin hııland1rılmaıını, satılan ve sntı&n 
çıkarılan yer mikdar!armın her ay 
bildirllmeslnl valiliklerden istcmekte
dır. 

Lokantalar için 
Yeni Bir Proie 

Belediye Dalmt Encümeni ucuz yr
mek etrafında tetkiklerine devam et
mektedir; Encümen &imdilik bir pro
je tızerlnd" MOznkcrclcr yapmakta
dır. Bu projeye g5re. ilk olarak lUks 
ve birinci c;tnı:f lokantalarda kart u
sulDnfin t.a~bkfnc f'~llccektlr. Y<'mck 
lcr çorbnıar, etler, sPbzeJer, pilavlar; 
komp<>stolnr diye b~c aynlnrnktTr. 
Lüks yerıcrde 4 kııp yc>rııek 225. bi
rinci sınıf yerlerde 175 kurusa veri
lecektir. Birinci sınıf yerlerde çorba 
VCYtl komoo to yenm<'Z"C 3 kop ye
mek 150 kurıış ınuknbl1indc yene
cektir. Bu husustn hcnQz katı karar 
verllmemtstır. • 

Dil Bayramı 

Hazırlaldar 

için 

l'lfj llaştarafı l incide 
rından ayrıca birer tanesini kurum 
mnkezine göndereccklc:rdir, 

Halka hitaben söylev ve yazılarc:la 
elderı geldiği kadar açık, sndc, gilzel 
ve düzgün Türkçe kullanı!acaktır. 

Bütün söylev ve ynı:ılarda Türk dil 
devriminin, içinde yaşadığımız büyük 
Türkçülük ve Türkçecilik isteğinin ve 
Cümhuriyet rejiminin gereklerınden 
olarak ileri götürülduğü, yazı dilinin 
herkesin kolaylıkla anlıyabileccci yol
da, konuşma diline yakın bir sadelik 
kazanmasının esas o!duğu ve ynb~mcı 
sôzlerden, hele yabnnci dll k\lralla
rındıın kurtulmanın ulusal bir dilek de. 
ierlnl aldıfı bclirtjlecek ve dil cah~
malanmız:ın gldiııleri ve dördüncü 
Türk dil kurultayının verimleri anla
tı1acaktır, 

Dün yapılan toplantıda Fransız ma
rahh:ıslnn tekliflerimizi reddettikleri 
içın harekata devam olunmaktadır. 

Bıı aabab c:ı:keDdcn ad:ımn doiıı b
yısma miilı.im bir asker latasr '1bM 
nbmş ve Madagnskann başlıca fonan
larmdan biti olan Tamata.v :tşgcıl cdi~ 
IDİltir. Şehrin b:ınş yollyle i g:ılim to
rum içhı karaya gönderllcn mfimessiL 
terimiz: ateşle k:ır~lannuştm BtmUtıl:ı 
beraber lngll.lz gcmitcrlnin r mn.. 
~n fistiinde patlrya:n mcmt!erln· 
den sonra ehir hemen teslim olmuş
tur. Hasarm haf f olduğu ~ 

J: Pon gemisinin baunlmııı bulunma- tıüs gağüse savaşlarda Almanlnr ~1;1su iki lngılu: uçağı duşurmuş. 
ıım:ı karşı yalnız sı Amerikan Kemlsi bozguna uğratılmı , ölü ve yara- tbr. 
batmış bulunmaktadır. Batırılan Japon 1ı 500 subay ve er kaybetmişler. İ ngiliz ordusu bir istilaya gi· Cebelitarık Limanına 

rişebilecek kabiliyettte mi.. 
dir? 

Şimal batı Jnyısmdn kuvvctlertmizin 
Naromandia çc;vresindc cenuba dofru 
yaptıkları hareket d::ovam etmektedir, 

Kuvvetlerimizin Ta.n:ınarive ~ne 
ka~ yaptığı ileri hareketinde An
driba cenubımd:ı Fransız kıtalarlyle 
ba anlı ~rın;,:m:ıbr yapıbmittr;. 

M. Yon P~pe 
r-o \ 

Macaristan Naibinin 

Davetlisi Olarak Av 

Partisinde Bulunacak 
Berlin, 18 (A.A.) - Almanya.. 

nın Ankara Büyük Elçisi M. Von 
Papeıı. Macaristan Naibi Hort. 
hy'nin karpatlnrdo. tertip ettiği 
ov için ynptıgı daveti kabul et. 
miştir. Yarın Budapeşteye git.. 
ınek üzere Tü]'kiyeden hareket 
edecektir. • 

M. Von Papen oradan Berli
ne g"decek ve Rus cephesınde 
ucuncu d fa olnrnk yarnlnnnn oğ• 
lunu goreccktir. 

Alman Buyük Elçisinin seya
hatı on bes riln kadar surecek. 
tirı 

gcmtle~~in ı:ıyısırı:; muhtemel o~rak dfr. 
batan diger 26 gcmınin de 115.vesı ıe- Hava smmşlarmda 19 Atman tayya-
relrlldir. • resi dtlşQruJTıOştilr. 

Ha :ıra uirayan gcmOere gelınce, Mozdok bölgesinde krtalm1mı:ı ge-
bunlarm sayısı 108 Japon gemisine celcyin diişmım:ı taıırruz etmişlerdir. 
karşı yalnız 17 Amer kan gemisinden Bu krtnlar t tank tahrip ctmlşlcr ve 
ibarettir. takriben blr Alman bölUğünü yok et-

MukayeAse edi!dt.fi tnkdlrd~ Amorlkıı mişlerdir. Daşka bir sııvn:ıtn bir tank 
nrn ba~atı ehcmmıy~ı,_te ccmı kayıpla- birltıl 5 düşman bnkrnı tahrip et-
rını, b rl batırılan dıgcrı hasara uira. 

1 
t' 

Wan iki zırhlı olmak üzere küçuk m ;o~sk'tn doğu şlmnlfndc bir 
mıknstadır;, Buna. muk!bıl bir Japon SovyP.t birliği iki ı:Un süren savaş 
urhlıSl katı ve hır dlgerl muhtemel ınd S Alman tankını tahrip et
ol rak batınımı, tt 6 J pon %trhhsı = 8 

da h sara utratılmııtır. · 
Uçak gemilerine gelince, Amerika• ŞeJıir mu/ıasara edildi 

nın yalnız bir uçak gemisi batmlmııı, 
bir diierit basanı uğratılmıştır. lluna 
mukabil b r Japon uçak gettıi!li kııt't 
ve biti de mUhtemel ol:ırnk ba1:1iS ve 
baııka 6 Jnpon uçak gemisi de llasara 
uğramıştır, 

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

Pariste 
Karşı 

Ye i 

Almanlara 
Suikastler 
n Arttı 

Parls, 18 (A. A.) - Alm:ın işgal 
maknmlnn ıı~aeıdakf teblfl?I ~ret
mMcrdlr: 

Son gGnlcrdc Altnıın ordusuna knr
&1 ynptlıın rull.ruıtlarfn artması üze
rine süknn ve emniyet! temin ınak
s:ıdlyle 19 ve 20 Eyl(ıl Cumartesi ve 
Paz: r günlPr! için şu teıtbirlerln alm
mn"'ına iı:::ırcır verı'mi tir: Blltnn <'·
lcnet' yı-rl:.-rl, tiv:ı1rolnr ve &lnemıılar 
kn lt kalacııktır. BütUn spor göste
rileri ynsak cd tmiı;t r, 

Tebl' •, bQyük Pc>:I .. Alman komu
tanlıgınm iınuısw ta .. ımaktadtr,. 

Londra. ıs (A. .A.) - Son gclan 
hnberlCTdNı an1a.ı:ıldığ1M göre. şimdi 
Stnllngrod'm muh~sıırası bnJlamqtlr, 
Ruslarm sok:ıltlarda gösterdikleri mu
kavemet, tehlike bOyüdilkcc lbüsbfitOn 
şiddetlenmektedir. Stalingr:ıd, Volga 
nehri b()yanea 80 kilometre lcndar bir 
sabay1 knp,ıynn n''fbrlen dar bir se
hlr oldui:'ll için, Almımlar ancak ndnn 
adım ilerliyebilmektedir. Ruslartn d:ı 
çekilmelerine imkfın yoktur. Her iki 
tarafın kuvvt:tleri o kodar yakm me
safeden dolnşıyorlar ki. tayyarelerin, 
kendi tıskc,.lcrlnc ls:ıbet edeceği kor
kus:iyle bomba etnmndıl!l bildiriliyor. 

V oronej cephesinde 
Moslrova, 18 (A.A.) - Tnss ajan

sının ncşrctUCi bir tebliğ, Vooronej 
cephesinin birçok lreslmlerinde Sov
yl't btrlik1l'rttıfn fanı mtıdatnalarln 
dOtmanı yordukt n onrn, dün bnT
ruzıı gcçtlklerin1 bfldirmektcd.ir. Rus 
birlikleri doğudıı.n ve ccnuptnn ilcr
liyC"r<!k Do.ı nehrini geçmişler ve sü
ratli terak\.-iı<>rlr.r dev:ı.m etmlşl~dir. 
Dü~nınn mühim bir mukavemet gös-

Yeni Japon Nazırının 

Temönatı 
1:Jfr Baştarafı 1 incide 

lar Asnhi muhabir!, Uzak Şarktaki 
So~ryet ;ı::uvvctırrlnl 7 - 8 yüz bin 
ki&l olaraıt tnhm!n ediyor. Fakat ya
zın Alman taarruzu bnşlndıktıın son
ra en iyi kttnlar Avrup:ıyo gônderll
mlı ve Uzıık Şarktn1t" Sovyet ordu
sunun kalıtest düşmU•tnr. 

Atnerlkal•ltlra göre, Rusların bu 
bölgede t:>pyekôn 6 - 7 y{lz bin ki
&llik 55 •UmMıleri vr-rdır. İngilizlerin 
tnhmlnlne g6rc ise, 61 Wmcn mevcut
tur ve bunların miktnrı 800 bini bul
maktadır. 

tcrtnlşse de Sovyet lrnvvetlerinln ham 
lesini ktrınıyn muvaffak olnrnamrş ve 
Rus krtnt::rt giln btterken mütenddit 
Almnn mevzilerini ele geçirmişlerdir, 

Sullı müzakeresi şayiası 
Ankara, l 8 (Radyo gazeteııl) -

Londrn radyom dün saat 22 de bazı 
Alman ajanlarmın Stnllngrad düş -
lOkten soııro lıJmanya ile Sovyct 
Rusya arasında sulh müzakereleri 
yapılacağı ı;ayialarını yaydıklarmı 
blldlrmlştlr. RMyo bunu yapnnlann 
Stnlin!!rad~ müdııfaa edenlt'rln değil, 
• :ıcak ol:ın taraf oldultunu, İngilte
re, Am~rlk;ı ve Scvyl't Rusyanm so
nuna kad.ı-r mncndeleye dcv:ım az
minde oldulfüırını lliıvc P.tml~tfr. 
Şayin bile olıın drmek ki, slya.,ct 

dilnynS'lnd!'l sulh IMI bahis mevzuu 
olmıunaktndu; 

Gerçi bu suale cevap verecek 
vaziyette değilim. Yalnız ordu
nun aynı zamanda bu ış için ha
zırlanmakta olduğunu söyliyebilı. 
xun. Bilhassa zabitler seri bir 
hareket taraftarıdırlar. Uzun 
müddet atıl kalmış bir ordunun 
gc\'§iyebileceğinden korkuyorlar. 
Mezuniyetlerini büyük §Chirlerde 
geçiren asker ve zabitlerin içkı 
içmelerini, kızlarla düşüp kalk
malarını hoi görmüyorlar. 

Fakat kara, deniz ve hava kuv• 
vetıeri arasında geçirdiğimiz üç 
gün bizde böyle bir endişenin ye. 
ri olmadığını gösterdi. Her sınıf 

Bir Baskın 
ıtlir Bnştnrafı t incide 

rcti gece verilmiştir. Birçok pro
jektörler ışıklarnıı derhal çapraz 
lamışlardır. On, iki kadar seri 
hücumbotu boğazda dolaşmağa 
başlamış ve dört tayyare havalan 
rnıştır. Tayyareler ve hücum 
botları tarafından atılan su altı 
b.ombalnnnın patladığı işitilmıŞ
tır. Alarm yarım saat sürmüş
tür. Söylendiğine göre, denizaltı 
Malaya zırhlısı ile iki kruvazö -
rün ve birçok muhribin bulundu• 
ğu liman tnedhalinin birkaç met
re önünde görülmüştür. DenizaL 
tıya hiçbir mermi isabet etmcdL 
ği zannedilmektedir. 

asker arasuıdn vazife başında 
gördüğümüz dklplin, vazlf e aşkı, 
çalışma tarzi ve taarruz zihnıye· 
ti lngllterenin bu sahada hakika. D A 
ten büyük neticeler elde ettiğini efterdarlar rasında 
ortaya koymuştur. Bu sayede ikl Nakiller 
yıl içinde Ingiliz adaları, artık ıs· Ankara. ıa (TAN) - Maliye vc
til3.dan korkmıyacak hale gelmış kfılc\i dettetdarlar nnııımda bazı na• 
bulunmakla da kalmıyarak Av· killer yapmı,'ltır. Bunlan blldrlyonım· 
rupaya asker çıkarmayı düşün- Yozgat dcfterd:ın Vehbi Marqa, 
miye başlamıştır. GnmUşııne d<'fterdarı SOleyınan Slno. 

ba, Amasya t1e!terdar1 Htımft Yozga-
Hatta konuştuğum bazı yük- da, Malatya defterdarı Muhittin Kırk 

sek rütbeli zabitler, İngiliz ada. larellne, Sinop deftercıart Snllb Kar
larının askerlik bakımından dar sa, Kntahya dE>rtcrdarı Fehmi Man1-
gelmeğe ba§ladtğını, bu adaların saya, Kırklnrell Cle!lerdnn Abdullah 
Avrupayı istila için yapılan ha. Amasyaya, Mnnlsa defterdarı Mustafa 
zırlığa nisbctcn çok küçük oldu- Kocacllnc, Knrs ot!ft rd rı F~Jt Elft
ğunu söylemişlerdir. ıığa, Hnk~ri dertcrdan Abdullah va-

B .. ler Ingiltcredek\ harp na, Koraeli defterdarı ROştll Mnlnt-
~ S<_>Z • • • fik·· yeyıı, Mara dcftcrdt.ın Salt Conımn, 

faalıyctı hnkkınd.a. ıyı hır !r Elbtğ dcfterd!ln Suat KUtııhyaya ta-
vermei!e yarıyabilır yin cdilmi51c.ıdir 

l9. 9 - 942 

r-- K'AT -
: Jğdı~lıfar Öğretmen 

istiyorlar 
YOksek lktleat ve Ticaret tnek• 

tebl talebesfnc!en S. Genef' Can• 
knyaoölu yazfyor: 1 
"4 yıl 6nce tılikQmetln yardımı 

ve ktiyllirıOn gayretiyle l!idır'ın 

en bDyOk k6vO ve 1796 nOfudu 
Melekll'do mO<lern bir okul in 
edlldl. 200 e y e " ı n talebe 
bu okula devam etti. Fakat az: 
sonra "öCretmen yek.; diye okul 
kapatildr, 

lljdır'ın merkt>zJnde 3 ilkokul 
bir ortaclrul vardır. Doftu Boya• 

1 
z:ıt, Dlyadın, Ktıljr?man, Tuzluca 
kaııabalınnfn çocuktan da l!idır 

ortaokuluna devam ederfef'. Fa• 
kat iki sencdenberl bu ortaokul 

: 2 - S öğretmenle fdare edllmlr 
t tir. Yapılan n.nrtıcaııtlar netice· 

siz: tea1mıştır, Şimdi de 3 llko• 
kul ile bir ortaokuln yalruz: lkt 
ilkokul ~ğretmenl bakmaktadır, 
Bu vaziyet k:ıf"ia1nda talebenin 
% QO r ikmale kalmıştır. ikmal 
imtihanlarını yr.pacal<: öğretmen 

de bulunmanıaktedır. 

ilk ve or-tn öğretim i:favamtzı 
halle u{jraşan Mı:ıırlt Vekilinin 
lfidır'ın bu mt11•leslyle meşgul ol· 
masını ve tıılebenfn ööretmenılz 
kalmıım:ası için hemen tlıdblrler 
almastnr bel<lemc:k hakkımızdır 

\. •••••••••••••.•••••. ;.1 
Yeni Kömür 

Müdür·· 
Satış 

Geldi .. 
Etlbnnkıtı İstanbul ld!mOr satrş §U

beııl müdürlü One EUbanktn draat 
şub~I m ıdtlr(\ Şclik Kcur tayin edil
miştir, Ye'li mOdUr dün gelmiş ve I~ 
b:ıelam~ır. 

Y nl mUdDr kömtlr n:ıkllyatmın 
ç buklnstırıımoııı ve kömilr tevzlatı
nm 6ted!'nb rl m:ıdm kôm0r6 kulla
nan ve bu l!('n de bu kamore hakiki 
surette tht yacı ol:ınlnr arasında mun 
taz m ol rnk yapılabllmcsl için ted
birler alacaktır, -
H ic:iy • 
Sofy d n . 

Harlci,yc V l· 1 ti umumt kl\tlpll~ .. 
ne tayin cdtlrn ve BOyük Elçill!;<e 
terfi ettiril"'n Sorvo F.lc~l Şevki Ber
ker d!in Avrun t .. C'nlyle şclırimizo 
gclml5t·r. 

ŞC'vkl BPrkrr •stnryonda aostlart VO 

"lrkııdaşlan ft'.rnfı~d"n knrşılantn~ ve 
Tokatlry n otellnc ı(t!l'I tir. BOy{lk 
Elçi. bir 11-1 ~Onc k öar v::ızlfcslnJn 
başına gi.'iPCl'lrtlr. 

.. Gel i 
Sıhhat Vckılı Hulllsi Alntaş dün 

ehrİJ!llze gclm t 1r. 

(t1jj Bnstnrafı 1 incide 

Düşmnın VoroneJ.' köprü bası.. 
na karşı yaptığı yeni taarruzlar, 
kanlı kayıplar verdirilerek püs. 
kürtülmiiştür. Bu kesimde 15 
eylCıldenbcrl Sovyctlerin 91 tankı 
tahrip edilmiştir. 

Alınan tayyarelerinin ya~tıklo... 
rı gece taarruzları, düşmruı cep
hesi gerisindeki hava limanları. 
na tevcih edllmlştir. 

1 

nmcn gölünün doğu cenubun• 
da ve Ladoga gölünün cenubun. 
da oldukça fazla düşman kuv .. 
vctlerinin mükerrer mevzii hü
cumları düşmana biiyük knyıP
lnr verdirilmek suretiyle akim br. 
rakılmıştır. Sovyct hava kuv· 
vetlcrl 16 - 17 eylftlde 156 uçak 
kaybetmiştir. Bizim uçaklarımız• 
dan 6 sı noksandır. 

Ofi ajansına gön 
9 -

Sovyet hududu, 18 (A,A.) - "OR": 
Almnnlıır, Stalln~radın ikiye ayntan 
01adafaa tertibatını çember içine nl
mıçlardır. Bazı müşahltler, zırhlı Jrav. 
vetlerln Volgad ki iki ndaya ayak bas
tığını ve nc:hrln bir ayağını kontrole 
bastndı~mı söylüyorlar. 

17 EylGl sabahı Alman!ar Stalingra.. 
dm mühim bir mnhallcsinc, hatta uch. 
rin merkez kısmında bulunan bir te
peye taarnız ctmlelcrdlr, Alman ve Rn 
men hlicum müfrezelerinin 100 metre 
u.ıunlul:"Unda bir binn olan kızı!<>rdu 
ııtıroymı kusattıklan ve Stallngradın 

merkc:r:inl f\lgnl ettlklerl blldlrlllyor, 
Sarayın heyeti umumiyesl, birçok b:ı
rikatlarla tahkim edilmişti, Muharebe 
saatlerce tıürmllıs ve snray yerle b!r 
edllmlıtlr. Halen Almanlar Stalingra
dm yarıdan faııılaııma ırlrmlştlr. Mu
harebe, bir temizlik ame!iyesl mahiye. 
tini atmaktadır. 

Mukavemeti )'tlp:ınlardan çofu ordu
ya mensup bulunmıyıuı komllnist lş-

çllerdlr ve bunlar Atm nlarm eline 
ıeçtJklerl zaman çeteci mnamclesi gö· 
retek kurtnna d1%Umelctedir, 

Fin cephesinth 

Helılnld. ll (A.A,) - Dolu Kareli 
cephe.inin cenup kealmlnde şddetli 

muh•rcbeler devam etmektedir. Fin 
kıtalnn aiır kayıplar verd'rmek sure" 
tjylc blltQn Sovyct teıebb0ı'orln1 püs
kürtmüşlerdir. nn,man muharebe mey 
dıınında şimdlye kadar 1000 eten fazla 
olü bırakmıs btılunmaktndır: 
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Mizahi Simalar 

Bugünkü Belçika Ve DEDiKODU 

Danimarkada Umumi 

l\dreı 
r Yazan: ULUNAY 

-4-A nadoluhisarh Behçet Efendi, Mit. 
bat Paşa ve Mithat Pata dev• 

nnden kalan son yadigardı. Bunu kt. 
!ıiı kıyafeti ile de isbat ederdi: Ba· 
r:ına "Aziziyye kalıp" dedikleri tepesi 
dar, altı geniş, asabası kısa bir fes 
,eçirir, çember ~ekilde kesilmi:ı be
yaz sakalının hududuna gırmiyen ya-arbi e 

..,, 
ogru 

Yazan: .M. ANTEN 

ütün propaganda tesirlerinden u-
zak kalarak objektif bir muha

l:emc yiirlıtüldUgu ::aman §11 neticeye 
varılır ki; Almanlanıı Sovyct - Rusya
d ki yaz seferi geçen seneki gibi bir 
ı eticc vereceğe benziyor. Geçen se
ne Alnunlnr çok gcııif arazi işgal et. 
mclerine rağmen Moskovayı ve Lenin
g;. adı lamnmı§lar ?e kızılorduyu im· 
ha edcmemi lcrclit. 

ayat Ne Vaziyette? 

Ahnan!or geçen sena ısoo kilonıet
relık bir cephe llzerlnde umıuni bir 
ta;ırnıza geçmişler ve Sovyetlerden 
çok mikdarda esir alabilmiaJerdi. Bıı 
sene :ise ancak 300 kilometrelik bir 
cephe üzerlne taarruza geçebilmişler
dir ve Fiı:llanda k6rfezindcn Karade
nize, Kafka.sl:m:ı kadar uzanan cepbe
n in bütun diger keshnlerinde kızılor
du teşebbüsfi elindfl tutmakta ve ta
arruzi hareketl~ bulanmaktadır. 
Bu sene 1ozılordu. gC9Cl1 11eneyc na
zaran pek = cm veimiştil". 
Şimdi~ ki baŞ.langtçta Al" 

manlar t:aarruil:ınm merkezden şarka 
ve gimale doeru inkl~af ettirmek ve 
Mosko9ayı arkatian ~irmek, &;ızılor
duya par.çnlama1t tstemişlordlr. Fakat 
TJmo~lrnırmn Mayısta Harkofa kar-

........... .ııc... ta:ırtnz AUman planlarını 
!il """6"~· • Ü 
alt tist C!lttİİI. A1maıı taarraZllDS lS -
knmet ~ ve zaman ka7bet. 
~ R~d;ı kaYbcdilen zaman 
kazıınıl 

Gelen babe&rllen itn!~iliğma C'Ö"" 
re, Kızı ordu Voroncfde ve Klctska
l'<l'da ıraJS tutummtJda V'C' Sta!ingrat 
kapU:ıt:ma kadar ilcdemiı olan Alman 
ordulannın y.ırila.nm tehdit. ctmckte
d r SovYctler geçen 1IC1lC' Moskovanın 
g:ı.rbinde ancak kışın taarruza geçe
bilmişlerdi. Bu sene Rjev taarruzu~u 
yazın yapnnşbr ve Almanların 14 tu
nıenini bozguna uğratarak bctnen he
men tamamiYie imha etmişlerdir. 

Sovyetler gerek müdafaa ve gerek 
taarrus harplcrlnde Almanlara in.san
ca ve ma?zemece çok büyük kayıpiar 
verdtrmişlerdlr. Harp materyeli kayıbı 
o kadar mevzuu bahis olamazsa da, in.. 
s:m kayıbıru telafi güç olacaktır. 

Bugünkü vaziyete göre Stalingradın 
a'lcak bir mucize ile kurtulabileceğini 
soyliyenler vardır. On beş ny!ık Sov. 
yet _ Alman ti3r ae bö;yle mucizeler 
olmuştur. 

Stalingrat AlmanlaTJtl eline geçsin 
y hut geçmesin. şark harbinin, Sovy~t 
n•ukavcmetinin derin manası, harbin 
urrumi çevresi içinde miltalea edildiği 
zaman anl şılır ve görulilr ki bu se
ni' de Almanlar Rus steplerinde kışla
nnk zorunda kalacak!ardır ve Sovyet 
mukavemeti müttefiklere, son darbeyi 
vurmayı mumkün krlan hazıclıklırr için 
çok kıymetli bir zaman kazandu:ım~tır. , 

Vichy Meselesi 

İliinci c-cphenin nerede ~H;ıla. 
cağı hafta. halta aylardımberi 
bütün dünya umumi efkarını 
yakından ahikadar etmektedir. 
Miittcfikfor bunu gizli tutarak 
Hitler'e tahminler yaptırmak 
ta muhakkak ki faydalar gör
mektedirler. Tanmınış bir İn
giliz mecmuasında bu meseleye 
ehemmiyetle temas edilmekte. 
dir. Bu mecmua ikinci cephe 
hakkındaki her tiirlii tahmin
leri bir kenara bırakarak bu 
cephenin gatbmda işgal altın.. 
da bulunan bes metnleketten 
ikisi olan Belcikiı ve Danlmar. 
ka tarikiyle a~ldığını farzedL 
yor. Btuıdan sonra da ikinci 
cephe münakaşalarında wıutul 
nıuş gibi gözüken bu iki dev
letin bugünün umumi hayatın 
nasal o1duğunu ve halkın ikin
ci bir işgale, ne dereceye ka. 
dar hazır bulunduğunu tetkik 
ediyor. Ehemmiyetine binaen 
biz de bu yazıyı okuyuculan
mu.a nakletmeği faydalı hul
duJ..-: 

* * Müttefıklerin ~animark~yı işgali 
takdirinde bırçok imtıyaı elde 

edecekleri muhakkaktır. Bir kere müL 
tefikler kızıl donanmRylR birleşecek 
ve Leningrada daha kısa bir ma!zeme 
;yolu açmış olacaklardır. Deniz harp. 
1eri için Almanyaya hayati bir ehem
miyeti olan !kajeralı:'ı kapamış bulu
nacaklardır. Bu surele İsviçre ile şi
mali Almanya arasında'ıı:i vapur se
ferlerine nihayet verecl"kler ve Nor
veçle Almanyanın irtibatrnt kesecek
lerdir. Ayni :zamnnda $:mRIİ ve gar
bi Almanyanın kapısının e$ijjinde bir 
intikam cephesi nçmış olacaklardır. 

Bunl:udan maada İngili7. tayyare 
kafile1eri bir iki ıı:ıatlik uçu~ sonunda 
Berlin, Hamburg, Bremen'i bombala
mıık imkanını bulmuş olacaklardır. 
İşte küçük Danimakra bu derece mü
him stratejik ehemmiyeti haizdir ve 
biiyük bir harp ıt"hnesinbı tam merk~ 
zh:ıde bulunmaktadır. 

Danimnrkanın aı;ıl sahibi olan Dani· 
markalılar, hürriyetperver imıanlardır. 
Onlar memleket!er1nin icinde bulun
duğu vaziyetten üzüntü duymaktadır
lar. Danimarka Kralı Kristin Berline 
gitmeyi reddelmilitir. Yabancı diyar· 
!arda bulunan hariciye memurları is· 
tifa etmeyi temsil etmenikleri bir hü
kiımet namına çalışmıya tercih etmiş.. 
!erdir. Danimarkadıı bugün yüksek 
mevkide bulunnn adam, !o;galden ev
vel i~mi duyulmamı!I Jaknbson ismin
de bir polis memurudur. Evvelli pofü; 
rnüdtlru yapılan ba ad1 m Him!er'in 
bir ziyr1rctinden sonra adl'v~ vekllllği. 
ne yiiko;eltilm'ştir. Bu~l.in Dnnimarkıi.. 
da All""lan - D:ınim1rka birliğine ay
kırı olan her duygu. her hareket bu 
adam kanaliyle baltalanmaktadır. 

* * 

Fransz mebusan ve ban reislerinin 
Maresal Pctain"e gönderdikleri protes
to mektuplan derin akisler yapmakta 
deı;am ediyor. Savaşan Fransa hareke. 
tine i!tih k etmek maksadiylc son gÜn
lerde Londraya gelen Parls mebusu 
Ch:ırles d'Alain dun akşam Londra 
radyosunda Fransız m"Uetine yaptığı 
bır hitabede şanları söy!emi§tlr: "Ben 
de, Fransanm feci günler geçirdiği sı
ralarda :Mareşal Petain'e itimat ederek 
onun arkasından yf.irümü!jtüm. Fakat 
gün geçtikçe ne kadar acı bir suret
te yanıldığımı ve Vichy hükmetlnin 
Fransayı felakete sürüklediğini anla
dım Bu.gün Fcınsrzlar iç.in tutulacak 
iki ~ol vardır: Y.a Alman zaf.erini_ ka. 
bııl etmek ve cammtzdan kıymetlı o
l:ın her şeyi, hürriyeti, istikl!ili, m~_ı

Aimanl:uın hümma!ı bir faaliyetle 
Sombre ve Meuse muıt~kala

rmda hazırl::ınmn•:ırı Arnerikalıl::ırın 
bu noktadan yani Belçika üzerinden 
kendilerine saldırm~k niyetinde olduk
ları kaaattne malik bulundıtldannı tös 
termekter1ir. Belçika, iki hiiviik kom
ŞU\1!11 döğüısmiye karar verd'ği her de
f:'tfanda ÜZf'rlnd"n g,.cilmek betbaht-

li var!ığnnrzı feda etmek, yahut d':ş.. --- ~ 
mana mukavemet etmek. Vichy mag- Ö L O ~ 
lQbiycti kabul etil. Fakat General De Fen Fnkiiltes.i 
Gaulle'ün etrafında toplanan Fransı.ı P. S. N. talcbe-
millcti mukavemet ediyor. Hür yaşa· !erinden Samsun 
mal: yahut sava~arak ölmek istiyor.,, Cn·liambalı Ali 

Vichy hükmetinln aldığ] son karar- oğlu İhsan Cuma 
br ve tedbirler, Amcrikada da derin giinu Gurcba ha!'-
blr memnuniy~izlik uyandırmıştır. " tnne~nde vefat 
H .. riciye nazın Hull geçenlerde Fran- ctmittir. Pa~ıır 
s~ maslahatgüzarına, Amerikanm Y3· günll ııant 2 de 
hudilere kar;1ı a'ınan tedbirlere ve h:ıstanede yapı-
Fransız i11çilerlnin A]JTıan h::ırp maki ]acok cenaxe tö-
nesJ için çalıştırılmak üzere kütle ha- renine !tnif arkıı-
lınde Almanyaya gönderilmesine mü- da~.Jart ve ak.ra-
svmaha edemiycceğini söylemişti. gelmeleslni rica ederim. 

Amerika siyasi mahfillerinde hakim basının Kardeşi Şekib~ 
olan umumi kanaate göre Laval bn ka- 1 

r:ırlan ve tedbirleri Alman baskısı 
altında almıştır. Lava~ Amerlkıılrları iRTiHAL 
g ('end'rmeks zin ve Fransız milletin! Avukat f1üsıırrettln Erduran'ı 
isyan ettitın ksizln Alm3n lstek~erin~ kııvl>ettlk 
yerme ~ tlrmiye, yani 600.000 ışçlyı Avukıd HQsa~1ettln Ahmet F.rdu
Almanyaya göndermi~e, Fransız do- ran, uzun znmandanberJ milptel5. ol
nanmasını ve üslerini Almanlara tes- ı!uğU kalb ha~talığınm ant blr krizi 
llm etmiyıı çalışın ktadır. ~onunda, evvelki ııece Yeniköydeld 

Vichy'run kararlan cenubi Amerika yalısında, hayat:ı göz?crini kapa.mış
mcml k 1 rinde de sürpriz ve heyecan Ur. 
uy ndırmıııtır. Peru ve Arjantin gaze- İyi bi.r insan. miişfik bir baba, ha
te eri: Damarlarınd L~tin kanı kaynı. miyetll bir vatandnıı, cesur bir asker 
yan asil Fr nsız m"l!etinin mağlubi- ve kıymetli bir il~ın arlamt olan mer4 

yeti kabul edemıyeceiini yazmaktadır- bumun ce;ı,ezPsi, eayısı7. meziyetleri
lar. ne hayran olan ~.osfüırrnm umumt 

Arjantin parHlınen~su hariciye en- teessürü içinde bugün (Cumartesi) 

lıaına uğrayan bir devlettir. S(\kaklar Alman askerleri, ameleleri, 
Belçikadan son gelen haberlere göre nıemur!arı, yazıhanelerde devlet ofis

burada halk için için, yıne hürr:yete !erinde çalışım A!man kızlarlyle do
kavuşacakları giln için huırlanmakta· ludur. Dükkanlar, bonmarşeler, açık
dır!ar. Halkın ekseriyeti bu giinün, tıı Fakat içlerinde o da tek tük Al
muttefiklerin karaya a.yalr bastığı glin man mallan bulunmaktadır. Elbise 
b~lıyııcaiı kıanaatindtdırler. Alman· agaçtan yapılmaktadır. Kasaplar haf
y,qa gidecek eşyayı hazırlıyan fab· tanın beş günü kapalrdır, balık yok
rikada, tezgahlarda gün geçmiyor ki' tur. Otobüsler çoktan ortadan ka!k
bir yangın, bir k;ıza, bir aksilik ol- mıştır. Yalnız tekerlekleri lastiks.iz bi 
rna&Inl Memleket açtu. s~falet İçin- slldetlere rastlanır. Sinemalarda tl
dcdir. Fakat Flanders uğrunda dö- y.ı.trolarda hep Almanca filmler ııös
vıişen hürriyet ruhu sönmemiştir. terilınekte ve temsiller verilmektedir. 

Hangi lisanı konuşmaları icap et- l:şte, bugünkü BrUkıeT .. . 
t!ği hakkında uzun uzun münakaşa e
den Fleming'lerle Walloon'lar, bugün 
vaktiyle üzerinde durma!arı icap eden 
çok daha mühim noktalar olduğunu 
aulamakta ve .işledikleri hatayı telafi 
etmıye çalışmaktadırlar. 

, •• Bütün Brükrıel'de hllyat ufak bir 
Alman kaııabaısındakini andırır. 

Fakat Belçikada eski günler unutul
mamıştır. Birçok gizli cemiyetler hep 
hürriyet için hazırlanmal<t9.dır Bun
ların en son kurulanı "Beyaz Lejyon" 
ismini almrştır. Şayet müttefik as
kerleri Belçika üzerinden Almanyaya 
inmiye teşebbüs ederlerse böyle bir 
Beiç:kada böyle bir Belçika halkına 
rdı.lıyaceklardır. 

Bugün SÜMER Sinemasmda 
Bir kahkaha dalgası ... Bir neş'e kaynağı ... Ve mevsimin en 

orijinal ve en şen 

KORKAK KAHRAMAN 
Filmini 

Baş Rolde: 

J O E 

Mutlaka Görüniiz. 

B R O w N _ .. ,, 
-Bursa Ticaret Lise sn Müdürlüğünden 

1 - Bursada bu ders yılı başında muhtelit clarak nı:ılacak olan 
Ticaret Lisc:ııi ve Orta kfsmma talebe (Kız ve Eı·ke!k) k11vfünıı başlanrl
m111tfr. 

2· ~ Liı<enin ve Ort.ı kı!<mınm tahsil müddf'tl"'ri üç yıldır. Lise \"e 
Orta kısmına kı:z ve erkek ta !ebe imtihan<t:ı: olııra1< ııh ırr. Orta okul 
me:ı:unlarmh ~irec'*leri ıımıfta yabancı dil frımaıcııdır. 

3 - Kayıt ~a~tı:ı~ı şunlardır: ~ 

A - Orta kısmtı 1lkokul mezunları. lise 1<:r.;nıtııL\ ortaokul mezu~ları 
almir. Liselerden ve ortaokullardan belgeli tai~bel~:- kııbul edilmez 

B - O°k'Jh kabul edilecek talebeden aran:lııc"k v~ı;ik:ılar · 
C - Jlkokul. ortaokul veya resmi orta Ticaret okulu diploması; 
C - Nilt.ıs hii\•ıyet ciizdanı; 
D - Aş• kaiiıdı ve srhh:ıt raporu; 

E - 6 X .\ boyundıı 12 Qdl"t ""Sikalık .fotoı;:ra r; 
G - Be~ adet pullu zarf (Üstlerine veli adresi Yi\zrlncfJk ttr.) 
F - i Yİ huy kaL{ıdı. 
4 - Kaytt mu::ıme1esi B, incl llokulda sabahi .. m ~aat 9 dan 12 ye 

kadar Pazartesi Salı. Çarşamba, Perşembe güııfori yapıhıcııktır. (10139) 

DEFTERDARLIGINDAN 
' 

ISTANBUL 

Do•ya No. cı 

51112/62 

51217/1114/7' 

CİNSi 

Be;\'"("IA!u Sütlüce mahallesi f m ·ahor 
ımka#ında eski ve yeni 50 - 52 No. 
lu 16528 metre murabbaı arsa 
l\fcc;diyeköyünde 7 paft.a 64 ada l 

.nanel No. lu 4331 metre mul"lbbaı 
ana 

Muhammen 
b~dcl Teminatı 

12.196 930 

8062 650 

Yukarıdıı yazılr gayri menkuller 28.9,942 P.ızarte:-i r,tlıtfi saat 15 de 
Milli EmW!ı: Müdürlüğünde mi.iteşekkil komisy.,nda kapalı zarf usuliyle 
ayrı ayrt &atılııeaktır. t~teklilerin 2490 sayılı l,.gnun t.ükilmleri dairesin
de hazırlanmiş teklif mektuplarını ihale gilnü saat 14 de kadar komis
yun reisliğine tevdi etmeleri ve nüfus hüviyet ci.lzdanl:\rını ibraz eyle-
meleri muktazldir. (91110) 

, 1 L A. N 
936 - 93$ :nnarmda harp silah vasıtalar K. bi!ı emrlndt? askerliğini 

yapan Ünyenin Çamurlu mahallesinden Hac! Kandaz ogullarmdan Arif 
oğlu 334 dc.ğumlu Sami muhtelif suçlardan mrıznu!lduı·. 

10/9/04?. tarihiııe kadar Sivasta askeri posb numara 3256 dakl as
keri adli M.kbrıl!ğe mi.lracantı veya bu tarihe kadar rr·eskenlni bildirme
si. aksi •takdirde ~skerl muhakeme usulü kanununun 212 maddesi muci
bince kayıp sayılarak hakkında ka7rp muamelesi yapılacağı i!An ve ih-
tar olunur, • (1217 - 10202) 

Hukuk Fakültesi Dekanhğından 
Fakültemi7.in mazeret ve ikmAl devresi el~nıe imti.hanları 28 - 30 

EylCıl 942 gtinler! yapılııcakttr. Oers ve imtihan saatleri Fakilltede iltın 
edlmiştir, Keyfiyet alıi.kaderlara tebliğ olunur. (10188) 

KOCAELi VILA YETiNDEN 
Kapalı zarf tısulivle müzayedeye konulan Hertkede Mağraburnu ve 

zeytinlik mf!vkilnde 9840 tnetre murabbaı hali arazi dahilindeki somaki 
ve menner 1.aşocıığı için talip çıkmadığından 5. l0.942 Pazartesi günü 
saat orı birde fhalesl yapılmak tızere yeruden ı.:apeb ıı:tl'f uıuliyle mllla-

yedeye vazedllmlştfr. Muvakkat teminat ııenede çıkartlacak blok ve mo
looz tafm metre mlltAbt için vetllmeai teklif edilecek resmin y{lzde yedi 
~uğu nis~tiooe verilecektir. İsteklilerin o g<in zikredHen saatten bir 
saat evveline kadar tt-kllf tnektuplaı ını Ticll1'.'"t i.)dası v~ikası ve muvak
kat teminatlariyle vi!Ayet makamına vermeleri !Azı.mdır. Posta ne gönde
n1ecek t1:!klif mPttupl:ırnıda vAkl olacak gecikme kabfil edilmez. Şarlna
mesini ~örmPk istlyenle.rrln viIAyet encümen kalı::tnine mQracaatlart. 

(10181) 

lstanbul Mahrukat Ofisi Umum 
Müdürlüğünden 

FENER VE 
SARAYIN 

BEŞIKTAŞTAN. G. 
ISTEDIGI NEDiR ? 

LSr maçları ba~· Galatasaray idare-
larken hayır'ı r - y AZAN:-, cilerine gcire, Sa

olsun demiştik. Fakat • 1 rı kırmızr takım, dl-

nak kıllarını cımbrzla aldırır; o zaman 
kı giyim kaidesine riayet ederek ôn!i 
boyundan aşağı kadar düğmeli, kollu 
beyaz bir yeleğin üzerine yaz kış "İS" 
tambu!in" dedikleri siyah bir setre gi• 
yerdi. 

işlerin gidişi bu sene 1 FÜRUZAN TEKiL 
11
• ier takımlarla bir 

futbol mevsiminin 1 tutulamaz, çünkü ta. 
pek de uiurlu git- ı raftan çoktur, ya• Kend1siyle tanıştığım zaman Ana• 

doluhisannda Yeni mahallede bir kör 
kü, körüğü yok edilmiş ve yalnız kas
ndı kalmış fayton bozması bir ara
bnı, bir de sabahleyin oda hizmetçi· 
ııi, öğleye doğru a:ıçı, öğleyin sofracı, 
ôğleden sonra arabacı, ikindi zamanı 
hahçıvan, akşam üstü efendiyı iske!e
den almak üzere yine arabacı vazifesJ.. 
nl gören poturlu blr uşağı vardı. 

miyeceiine delalet etmektedir. Oyun- ni oynadığı vakit hasılatın temininde 
!arla birlikte başlıyan ve gün geçtik- büyük hissesi vardır. 
çe halline değil, karışıklığa doğru gi- Fenerbahçe ve Beşiktaşın idarecile
den ·bir dedikodu yayıldıkça yayılmak rme göre, Galatasaraym bol seyircisi 
lat büyüdükçe büyilmektedir. Bu su- olduğu doğrudur. Fakat sladların da 
retle, ve binnetic:e mıı.çlar heyecanlı c kadar büytik masrafları vardır ki, 
o!nıak şöyle dursun, boş; hatta boştan -meıeıa Fener stad;nın idame maa
da fena, iafil güzafla geçeceie ben- rafı ayda 250 liradır- saba hls!!esi 0-

ıtmektedir. lıırak alınan para tamamiyle bu mas-
Akşam serinliğinde Küçüksn çayı

rında çavuşun kahvesinin önüne çimen. 
!erin üzerine hasırlar serilir, vapur
da:ı çıkan eş dost bu hasırlara yan 
gelerek sohbete başl:ırlardı. Behçet E. 
fcndirun, daireye inınediğ" günler bu 
hasır ovası muhabbeti o kadar parlak 

Yayılmakta ve büyümeke olan dedi- raflara gider. Şayet klüp!erln eline 
kodu Gaiata111ray klübünün Jjg maçla- bir kaç kuru$ kar kalırsa bu de bun· 
rında Beşiktaşla Fenc bahçeye karşı ca sene bir stat sahibi olmak ic;in c;a
ı;ıkmıyacağr keyfiye~İd r. !şittiğimf.ı:e lışmış bir klübün en me~ru hakkıdır. 
ıere bu rlv4.yet tahgkkuk eotmiı gibi Gafatasarayın oynadığı büyük oyunlar 
dir. da stat hiı;selerln!n yüzde kırkını ver. 

Dün akşama kadar Galatasarayın, mek ise, biitün sene gelirınln yüzde 
rakipleri olan bu ik! klüpten beklediği kırkını vermek demektir ki, bu şekil
cevap verilm1şse bu, evvelce Öğrend:- de sahası olan klüpler statlarını ya
g::mze göre, Galatasarayın talebinin şatmak için başka yerlerden para a
ıeddı şeklindedir. rayacaklar, yani zarara girecekler, sta 

olurdu ki, fazla gü!menin sinirlerde 
yaptığl "aks .l.. te'sir" .yüzünden bazı 
kimselerin kaçtıklarını bilirim. Bilhaa. 
sa Hacı Bey zade Muhtar Beyi u
luştuklan zaman nükte, cinas, neşe bir 
fırtına gibi eser, gönüllerı saran can 
eıkıntısmı kökünden söküp atardı. 

Ortaya atılmış olan bu talep, pek de dı olmıyan Ga!atasııray da açıktan kar 
yeni bir mevzu değildir Bunun yeni edecektir. Bu takdirde en iyisi stat 
olmaması geçen yıllar Galat::ısarıyın sahibi olmamaktır, 

Boğaza gidenler, bütün İstanbulun 
"Efendl baba" diye tanıdığı Behçet 
Efendinin sohbetini dinlemek için o
nun daireden çıkıp Hisara gelmek ü
zere bindtği vapuru gözlerlerdi. " 

hu tıılebine müsb~t cevap verilmesi ve Bütün bunlar iddia çerçevesini aşa
bunun neticesi olarak dR lıtediğı pa· m1yan sözlerdir. Tevsiki ·icap ettiği 
rayı almış olmasıdır .. Bu cihet, bu se· vakit, kalemi kağıdı ele alıp hesap 
ne kendisini h~kh ve mağdur görme- ;ı.apmak lilzımdır. 
~inde ve teklifinde ısrar etmesinde fi.- lşte ıaha sahibi bir klübün idarecisi 
mil olmuştur. "Bu talep geçmişte niçin şöyle bir hesap yapıyor ve diyor ki: 
İ<;'af etmiştir de redd cihetine gtdil "- Lig maçlarının ikı devresinde 
ınemi1tir?., G'bi bir suale alikadar Galatasaray; Fener ve Be§iktaıı klüp
iki klüp, yanıld•klarını ve akılları şim leri arasrnda ceman altı maç yapılır. 
di baılarına geldiğini söylemektedir Bunların üçil Şf!l'ef sahasında üçil de 
ve hesap kitaph Galatasarayın karşı- Fenerbahçe stadındadır. Bn hale gö.-
~ınc; çıkmaktadırlar. re Be$iktaş ve Fenerbahçe klüp!eri üç * * büyük maçtan müstefit olurlar •. Gala

tasaray ise dört büyük maç yaptığını 
ileriye sürerek bunların dördünden 
hisse almak ister. 

au hesabın ne olduğunu okuyucu-
larımıza göstermeden önce, ih 

tilif mevzuunu anlatmak gerektir. Yn. 
karda pek de Ye'li olmadığını söyledi· 
ğimiz bu talep Gal~tasaraym Fener
bahçe ve Beşikt~ş klüplt'r'yle yaptığı 
maçların saha h~9ılatını1°n yüzde krrk 
hisse almasr merkezindedir. 

Bu maçlar şunlardır: 
Fener stadında: Galatasaray - Fener, 

Beşiktaş - Fener, Beşiktaş _ Galata
s«ray ve ikinci devrede Şeref stadında 
ayni maçlar. 

it':iff" Devamı Sa. 4, Sii. 1 . 

işçi ALI NACAK 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden 1$1etmelerl 
İşletmc1erimb: Şlçli hımirhancsi fçJn göst~rf!cı>ği ehliyete göre saatte 

(40) kuruşa kadar ücret verilmek VE ayrıca evi ile iş yeri artrnmdıı mec
cani seyah3ti için 1'r:ım"·ay teknik işçi hüviy<>ti iş clbiı:;ef.i ekmek ne 
beraber ôğ'e yemeği ve yil7.de on bcı; hayat pah:!hl•ğı :r.ammı da verilmek 
suretiyle !2 trı"raı•ızoz. !! boblnör, 6 tenekeci. 14 teııvlyecl: 4 t<ımacı; 6 
soğuk demirciye ihtiyar: vardır. 

Aııkerlıl,Je alfık:asl olmıyan isteklilerin nUfus hüviyet eüzdanı, hi.is
nühal k11ğl'!r 4 adet vesika rotogrııfı ve şlmdiy~ kadar ç:ıir:;mr1! oldukları 
mi.le•sPsclerden alınını, iyi bir.met veıikalariyle birlikte:! 23.0.942 Çar~am
ba ıziinii -;a~t 14 dı>ıı 17 yP karlar idarenin Metro ham 7.emin katrndakl 
Zat İşleri vn Sicil Mildiirlüğüne müracaaları liwumu bildirilir. 

(10210) 

Nafıa VekCiletinden 
Eksiltmeye konulan iş : 

l - Su ıştr.rl on altıncı şube müdUrHlğü bölgesi iclnde bulunan Ma
nRvgat oca"t sol sahil sulaması için yapılacak kar·al ve analatl smaiye in
şaıttı tab.uln e1'len l•esif bedeli fiyat vahidi esası üzerinden (350,000) li
ra ( 00) ı..:u. u(tllr 

2 - Ek:.ıltme 28.9.942 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat (15) te 
Ankarada Su İşle.<1 Reı!llği binası içinde toplanan su eksiltme komisyo
nu r;dastnda kapalı rart usullyle yapdacektı:r. 

3 - tst"klıler cksiltr.ıe şartnamesi, mukavele pro]esi, bayfndırlık ıs
lr-ri genel ~&rit"Jameı:f, umum! su f$leri fenni şartnamesi ite husus! ve 
fennt şartnameleri ve projeleri (17) lira (50) kuruş karşılığında su iş
ler! reisli~irden &labilirler. 

4 - Eksiltmeyt> giıebllmek için fstcklllerın {17 7fi0) Uraltk muvak
kat temimıt vemıesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az üç gün 
evvel bir dilekçe ile Nafia Vek~letine müracaat ederek bu ise mahsUs o1-
mak üzere vesika almaları ve bu vesikayı göstermeleri şarttır. 

Bu mtlcdet içinde vesika isteğinde bulunmt:vanlar ek!'!ltmeye gtte
mezler. 

S - !st~ı~uıwn teklif mektuplarını ikinci maddede yuılı saatten 
bir saat öncesıne kadar su işleri reisliğine makllu.ı kars1lığmda verme• 
lerl lhınvi'rr. 

Postada ohn gecikmeler kabul edilmez. (7220) (932t) 

Kütahya Vilôyeti Vakıflar Müdürlüğünden 
Kütahya,laki Bıı!Tkh hıımamının esaslı tamıratı kapalı zarf usul!yft! 

münakasava konnıuş lı;e de tallp çtkmamış oldui'!urıdan 24!.lO sayılt ka
nunun 40 ıncı maddesi mucibince 9.9.942 tarihinden itibaren bir ay nıiıd 
detle ve pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir 

1 - Yapıl<>cak i~in bedeli keşfi 13674 Ura 20 l<'uru~tur.: 
2 - Muvakkat teminat 1025 lira 56 kuruştur. 

Bir gün Behçet Efendi vapura gi
rer. Her taraf tıklım tıklım do!u ol
duiu için yer bnlamaz. Etrafa mel 
mel bakındığını gören dostlarınd:ın 
birisi uzaktan haykırır: 

- Efendi baba l Gel. Sen d 
mır.a çörekleniverl 

Behçet Efendi: 
- Baş üstüne der, eğer !i 

sen geleyim; yoksa tf!J's tarafım 
larsa sokarım ha! 

Yıne bir gün Köprüden kalkan va
rarun yukarsında otururken Boğazı 
gezmiye çıkan bir sürü seyyah Behçet 
Efendinin oturduğu srraya yaklaşırlar. 
İçlerinden biri: "Pardon!" der, Beh
çet Eff!Ildl, kımıldar yer verir, bir f .. 
kincisi de "Pardon!" der, Efendi baba 
biraz daha kenara gider; nihayet "Par
don!" Jarın tevali ede ede kendisini tl 
rıırenın ucuna kadar sürdüğünü görün· 
ce tercümana seslenir: 

- Baksana Çorbacı! Gf!Zdirdiklerine 
an!at. Denize uçmak için bir "Pardon'" 
kaldı. Terbi7eslzliğime hükmetmesin~ 
!er. Alimallah artık yerimden kımılda .. 
marn ha.,, 

Behçet Efendi bir Ramazan ahba
bından birine iftara gider. Sofrada 
kar,sısına tesadüf eden bir softanın o· 
burluğu fena halde sinirnle dokunur. 
Hoca kolları sıvamış, ortaya hangi 
sahan gelse "Sünnettir!" diye cililayrp 
öyle gönderiycır; yemeğin sonuna doğ. 
ru tath olarak yumurtalı cevizli, sa
çaklı pasak!t yassı kadaifi gelir.. O 
sırada davetlilerden biri Behçet Efen.. 
dlye sorar: 

- Efendi baba. Karabatağın gagası 
ne kadar büyük de olsa koskoca pisi 
balrğını nasıl yutar? 

Behçet Efendi, kafasını havaya kaı 
dınp yassı kadaifini büküp ağzına 
yerleştiren softayı gösterir: 

- Oğlum, der. Bunu öğrenme!f ir 
tiyorsan karşındaki hoca f!ft!ndlye 
bak. O nasıl kadaifi kıvırıp yutuyorsa 
öteki de plsi balığını öyle yutar) 

Ev sahibi -bizdi !det oldafu vec• 
hile- davetlilere yemek hususunda ıs. 
rar ettikçe ohu t Hocanın daima, ell1. 
le boğazını göstererek: 

- Allah ziyade etsini Doydum ••• 
Dediği ha!de yine yemeğe devam et
~cı;! Behçet Efendiyi kızdırır; ev aa
hıblne: 

- Aıdzim, dl!?'. Artık ısrar etme. Ho 
ca efendinin vücndünda boı olarak blr 
can evi kaldı. Bir kaşık helva ile o· 
ra:vı da dolduracak Bize teravih ye
rine cenaze namazı kı1drracak. 

1 KOCOK HABERLER 1 
+ KlZILAYlN VEREMLILERE YARDI

MI - Verem mftcadelc cemiyetinin ı:alı~:na. 
~ınr yakından taklbedcn Ktzıla:v lnsııııu bit• 
mck Ü ere olan Ercnköy Sanaıoryomu ikin i 
pdvyonu için ııardım olarak elli adet karyo
la, battaniye ve ,Yalak ta!mı:ılıı.n hediye ıı:t• 
miıttr. * Fiil VOLSUZLUGU - Ekmek karne· 
lerın n yapııurıldıf,ı karton fııler Orcrınıle 
yapılan ara~tırmalarda bhı fırıncıların kaı. 
ne fiıletlni ııtnlşlıfine ke•crck kutontara 
YBP•,tırdıklAcr tesbit edilmiı, bu ürıncılar 
hakkında takibata ba§lanmıştu. + TiCARET ODALAR! PROJESi -

3 - Pazarlık 9.10.942 Cuma gü nil saat on beşte KUtahyada hUkQ
met cadde& ndeki, Vakıflar MüdilrlüğUnde ınüt~ekkil kumJsyon hu~urun
da yaptlac:Ud1r. 

Tallplerhr 
A - Müte<lhhitıik ehliyet vesikMr, 
B - T icaret Odası vesikası; . 

Dun Ticaret Odasrnda yapılan b;r toplantıda 
Ticaret OıJalan ve Ticaret borsalannın 
veni bir tekilde faaliyetini temin lı:ln huır. 
lanmı' olan proje kabul editıni,tlr. + HAYVAN SERGISI - Yedinci hayvan 
~erıiisl dOn Yalovada acılimş, teJhfr edilen 
hayvanlara m!lklfatlar verilmiştir. Scrıılde 
Vali muavini Ahm~t Kınık da bulunmu~tur. + VALi ÇATALCADA - Vail Dr LOtO 
Kırdar dün Çatalcaya gitmiştir. 

' C - uu gibi lşle.."'<ien lAakal on bin liraltk bir tş yaptıfma dili bon-
servis. · 

Ç - Muvakkat t.eminat makbuzu ven bauka mektubu ile,,. koll!ts-
y-on riyasetne müracaat etmesi iarttır. 

İhale edllec!!k tamirata ait evrak ~ardır. 
1 - PlAn; 
2 - KE:~lfname; 
3 - Umum!, husıı.s1. fenn! şartnameler; 
4 - Mukavele projesi. 
Talipler bu evrakları ve dosyayı her gQn Kfltahya Vakıfl:ır idare-

sinde gör~brurter. (10211) 

+ DARULACEZE PAVYONU - DariJ. 
lleeıede yapılacak yeni pa~n kin tl0.000 
l"ra toplanmrıtır. Daha 150.000 lirllJ'a ihu 
yaç ıı:Srillmcktedir. 

1 ASKERLiK iŞLERi 1 
PATlH SUBESIND&N: 
Aıafıda ad• ve rütbesi yuılı ıubaym acel 

§Ubemlıre mllr•caAtı. 
P Xrtmen Sami Oıor {2~381) 

cümeni Almanya ile siyasi münasebet- öğle nam'1.Zım müteakıp Teşvikiye 
Icrln keıilmcııinl isteyen bir teklifi camilnrlen kaldırılarak aın1 mezarlık
ckserlyetle k bul etmi~tir. Arjantin taki buı;usl kabrine defnedilecektir. 
de Almanyn ile aiyasi. milnasebetlerini Ailesine ve dostlıırma sabır ve me
k ııtiği takd"rde ~ş·u müstesra- bütün lanet dilm iz. 

r KÜTAHYA VALILIGINDEN 
.... "';;;~~:;;···~··· ........ ~ 

1 
Pahalı mal atma. Yüksek fi· ı 
yatla satılan malı yemekten 

Amerika krtaııı muttef'kler grup~na 1 Tnnn rahır.c! 1',Ylcsin. 
ilti k et.mi o1ac.,ktır ve bu kcyfıyet . . --. 

'h · · · bı"r darbe tec::kil ede· Ce!r.nk ııctırnmcmt11 mcrlıumtın •bıyetl mı ver ıçın yenı " tı:abıdU" 

ccktir, 

f - Mafirul'ııt Oflst ödtin deD01al'1tla daımt amele ft ti@~ ılmıeü
hr. İateklllertn yaşı 50 den yukarı 25 den 8§8ğl obnl:racaktır, Bunlara 
liyakatlerlne göre elli, altmı:,ı lira aylık Ocret verllecektir, 

2 - Taliplerin rıUtus ctızdanlan ve nahly'9 veya kazalarından ala
caklaı1 tyi durum kağrtlarlyle Mısırçarşı.cn yantnda Makulyan hanmda 
~ıuıb\ll ~b.tukat oıı,ı !!..mum M..~~ mü.ra&U\l!!:l'lt .U0018). 

Villlyetln mahalU idare hlzntetlerfnde istihdam olunmak ve ayda 
S659 sayılı kanun ahkamına teVflkan azami 260 lliaya kadar ücret veril• 
mek şartlyle (Yüksek Mimar) tayin edilecektir. 

Serbest çaJışan ~k tnlttıarlardap talip olanlarm vesaiklylc VilA-
l e1' m~~PM• .(9981) 

ve kullanmaktan bir müddcf 
için va7. geç! 

'-·····················-' 



4 TAN 19 - 9 - !i.t~ 

Allilml Resmi Dairelerin 

Dikkatine: 
Nazarı~I . . . .. . \·: ,; . . . . ' . . . ı.. ...-, 

1 
1 

Evvelce mevcut ve Maarif Cemiyeti ile birlikte ha_ 
reket eden (Resmi İlanlar T. L. Ş.) tasfiye haline 
girmiş bu1unmaktadır. Bundan sonra gazetemizde 
neşredilecek Resmi İlanlar 16/9/942 tarihinde ye
niden teşekkül ederek işe başlıyan 

İÇKİSİZ SAZ 
• HER PAZAR SAAT 14 den ıt a KADAB 

CAGALOGLU 
Çifte Saraylar Bah~esinde 

22 kişilik Bayan ve Baylaıdan mürekkep Cifte Fasıl 
Saz Heyetiyle birlikte Bülhül Sesli 

Türk Basın Birliği Resmi 
İlanlar Kollektif Şirketi 
tarafından idare edilecektir. 1 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
MÜZEYYEN S 

DinlemPk Fırsa+mı Kacırmavınız. 
..... A YRI~A: U'stad Zurna Eminden ve Darbuka Hasan Tahsinden 
~•lı '<agıthane oyun havalan dinliyeceksiniz Telefon: 22~0" ••' Gazetemizin bundan evvel ilnn neşrine vasıtalık 

eden şirket ve teşekküllerle hiçbir alakası kalmadı. 
ğından bundan böyle ilanlannızı; aynı fiyat ve 
şartlar dahilinde İstanbulda ·· 

1 Ye~ yemekten sonra QÜnde 3 defa mun+a~amarı dis1erinizi fırca1avmrz 
.. ~ . ~ . t . ~ :i ' " . . : ... > . ~·~ •. ,.,_. • ' ..... ~ . . ..... ..~.. . ,>-- .. , ~·,,. 

---•• lSTNBUL NlŞANTAŞI - KARAKOL KAKŞJSINUA ,. ... ___ , iLA 1 
Ankara Caddesinde Kaya 
Hanında Türk Basın Birliiji 
Resmi llCinlar Kollektif Şirketi 

A N A • ı L K 1 ş 1 K L . . KIZ ıVE .ERKEK 
ORTA. LtsE 1 S E S 1 YATILI. YATISIZ Sümer Bank Umum Müdürlü~ünden 

1 KURULUŞ TAR1Ht: 1885 .. TÜRK1YENIN EN ESKi HUSUSi LİSESİDİR ı - Ereğtl (Konya) da yapılacak metnUJ' ve fşçl evleriyle 6ekAı 
E:msali ares1nda Deraiti en ehven 9'e şahsi menraat beklemlyen bir nım müessesesidir. Güzide bir talim be oavyonlart. kanalizasyon yol ve hat1ct su testsatı emanet usuliyle ihale 
ve.tine maliktlr Onilmüzdekl ders ;rılında LISdn tedrlsatma bilhassa ehemmiyet verilecek; dera saatleri dı 1 "<iilecektlr 

merkezine yollamanızı ve bedellerini de aynı ~ 
gôndenl!enizi rica ederiz · 

::ıında bm:usf Lisan ~rsla'l"J acılacek mnzıte fsfidadr olan çocuklarfn bu husuııtakl ı?E"lişlm;rıt> ıiE" önem VP 2 - t~u inşaat ve ameliyatın muhammea ke~ bedeli l,000,000 Ura• 

1.,, rilecelı:tir Telefon: emm •••••••••••••••iri' iır. S - Ektı!ltme t-vrakl Ankarada Sümer Bank MuamelAt Şubesinden lSI 
ııra mukabillnde almacaktır, "'· 

ı ııııl .. •••••••••·-·~ • t Ç C dd · H A •••••••••••••._ 4 - Muvakkat t~inat mfkta" 30,000 liradır. lmt' r · ışan aşı, ınar a esı, ususı ~ 5 - El{slltm\! 30 F.vl~l 1942 tarihine rnüsadif Carşarnba gQnft saat '18 

S I• s L ı• T E. R A K K ı• L ı• s E s ı• 1a Ankıır;ı Sümer "'l::ınk Umum MüdürlUğü tnşaat subesjnde yapılacaktır. 8 - f3reklfö~r teklif evrakı meyanmda l!im-liye kadar yııpmtş oldok• 
• r lıın bu ~bl :ş!ere ve bunlıımı bedellerine, finnanrn tPlmik teşldlAtmın 

ll:fmlerden terekkı1o ettf,ıtlne ve hangl bankalarla muamelede bulunduk• 
Ana, İlk, Orta ve Lise - Yatılı, Yatısız - Kız, Erkek ıanna ı!atr vestkaıar koyacaklardır. 

Talebe kayıt işlerine her gün 9 dan ı 7 ye kadar bakılır. Talebem.ize ders saatleriTıt" ilAvt"ter 'I - Teklif mektuplanm havi zarflar ka-palı o1aratt ihale gO.nft saat 
'9 •••••••• ücretsiz yabancı dil kurlan açılacaktır. Telefon: 80547 ~ ı~ e kadar ma~bnz Tl"Ukabllinde Ankarada Sümer Bank Urnum1 KAtipll• ••••••••r ~fne teslim olunaca1':1ır. 

---------------------------------- 8 - Posta De J?l\nderile<>ek teklifler nlhayet fhale saatinden l)fr saat 
SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDESİNDE: HUSUS ________ .._ evveline kadRr ızelmil? ve ı:arfm kanunt şekilde kapatılm1s olınast l!zım• 

. ~ für. Postada v~kf olabfJecek gecikmeler nazan itibara 2Immıyacakttr. 

1 
K il'- HAY . . . 1 ·ı ı ('1954) (10013) 

1 
:n; ~~:k RIYE LiSELERi 1

1· ' ~~~· ~~:~
17 

, BT' AKŞAM _. # 

1 aı_ebe kaydına devam olunmaktadır Eski talebenin taltsitlert.nJ yatırarak k:ayrtları.n.ı venı!eaıt 1 B Ü Y U K D E R 1!. 
0

r 1 lazımdır Müracaat ber gün 10 <!an 17 ye karlardır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardıı11 hashı· 'qJ:V A 7- p A V'ın 
ı 'z r;ündüzlü ~~ ı:rı~lrtetlıı hususf vesaitivle nakledilir l'elefon 20"' 4 1 

------------------------------! VEDA KONESRI 
Lig İle Başlıyan 

Dedikodu 
l:lfr (Baştarafı 3 üncüde) 

Görüliıyor ki, Galatasaray iki statta 
ik.~cr defa, yani dört kere oynuyor ve 
her maç vasati üç bin lira getirine 
on iki bin liralık bir hasılat esası 
uzerinden hisse istiyor demektir ki 
bu on iki bin liranın yüzde otuz biri 
rc .. im!ere ve bakiyesinin yüzde ellisi 
bolge hissesi olarak ayrıldıktan sonra 
ucı klübe kalan paranın yüzde kırkı 
1656 lira eder. 

Gelelim Beşiktaş veya F=erbahçe
n r. bu teklife göre alacakları paraya: 

,---•HER AK Ş A ŞM 
___ , 

A K S i M 
s A L o N u N D A-

Ramazana Mahsus Büyük Program 
Memleketimizin tanınmış artistler tarafından oyıı .. nan 

MAHMUD YESARİNİN YAZDIGI 

MODERN KIZLAR 
60 kişilik büyük "reVü, büyük hır muvaffakryetle devam ediyor 
DİKKAT: Temsilden c;.onra her tarafa vesaiti nakliye vartlır 
27 eylül pa7a1' ~ünii .,ıınt 16 dan 18.:Ht a kadar ~m orogramla Yukarda görüldüğü veçhile her ldü. 

REVÜ MATiNESi btin stadında üç maç yapılmaktadır. ! 
Bunlardan ikisinden Galatasaray hisse ~ 

ahı. Birinin saha hissesi tamamiyle ~'1111-= .. ••••••••r• l'elef'on: 426:-l::' ••••••••••' 
saha sahibine aittir: Yani Fenerbahçe-
Beş1ktaş mııçının. 

Ba tek maç sahaya resim ve yüzde 
e!lı belge hissesi çrktıktan sonra t;ıb· 
minen 1035 lira bırakmaktadır. Diğer 
(ki maç da Galatasaraya hisse verilince 
1242 lira bırakır ki mecmuu 2277 Un 
etmektedir, Bu para sahanın tanzim ve 
babmına ancak yetişebilmektedir. Ya
ni sahası olan klüpler aldıklarını saha
va sarfede dursunlar, sahası olmıyan 

klüp doğrudan doğruya kar edecek de
mektir. 

Blz!m küçük maçlardan kazandığı
mıza gelince, bu, kapı masraflarını 1 
çıkaramamaktadır.,, 

Fenerbahçe ve Beşiktaş idarecileri: 
"Kaldı ki, diyorlar, hız ona buna he-
11ap vermekle de mükellef değiliz. Bu 
sahaları her halde kendimiz için yap
tırdık, başkaları kazansın diye değil; 

butün temennimiz, Galatasarayın da 
bir saha sahibi olmasıdır.,. 

* * Galatasaraylılara gelince onlar 
söyle iddia ediyorlar: "Biz baş.. 

ka klüplerin kazanç vasıtası değiliz: li1r 
den aldığımrz para bir kaç yüz lirayı 
geçmemekted'r. Kupıa maçları fimı
Jırıden de (şayet finale kalırsak) pay
la::ıacağımız pıra bizi tatmin etmiyor; 
sahamız §ehir planr uğruna elimizden 
E'tmiştir •• , 

Her iki taraf noktai nazarlarını mü
dııfaa ededursunlar, biz Galatasaraym 
Fener ve Beşlktaşa karşı oynaması 
taraftarıyız. Çünkü böyle büyük bir 
kliibUn Fener ve Beşiktaşa karsı oy 1 
nama.ması, evvela, oyunculannın spor 
\'C heyecan ihtiyacım tatmin edilme
miş bırakacaktrr. Saniyen, lig maçla
rında iyi derece alamıyarak sene so
nunda az bir paraya hak kazanacak!ar 
dır. Bunlardan başka klüp manen sar
sılmı1 o!acaktır. 

Galatasarayın, bölgeye yazdıklan 
mektuba göre, tekllfleri kabul edil
mezse yarın oynıyamıyacaklardır. 1-
dare heyeti kararını yanhş olduğuna 

kani olarak değ:ştirirse Sarı kırmızı 
takımı yine sahada görürüz. Bu takdir 
dr yarınki Beşiktaş - Galatasaray maçı 
tok. i:.tirı ve heyecanlı olacaktır. 

Lig Maçları 
Lif maçlarına yarın Fenerbabçe •e Sere! 

ııtadlarında dc•om edilecektir. Fener sta · 
ılında Topkapr • Alemdar, DemirspQr • Un· 
1 apanı, Fenerbahçe • Taksim, Be§ikta1 

!\liOI' f'Tt>7. 
3ılor Gratuvar dlc; fc:hı muhtelif 
ıro J<.ırtu ~epare karb'irandüm tılr tar;ı!tı 
150 SUkslyon otomatik 
20f. ~nndıı muııvene için 

?O Amyant plAk lehim lçln. 
Yukarıda yıırJı fi kalem di~ malzemesinin ra1ıır1ıkla elo:i1tmesf 211 

9/942 ~.uartes1 ~nn srııt 14 30 da Tophanede Lv. A.'Tllrllf{i satm alma 
komisyonunda YR'>•lııc-alrhr K::ıtt teminatı 573 lira 7 kuruc:tur tı;tek111erin 
belU vakitte t-'umh;yonıı gelmeleri. U91 - 9953) -20.000 ar1et l<r:rsrk ve 150.000 adet ~atal peııırltkla 11atın alırıııcaktır 

İhalesi 22/11/!142 Salı l?UnO ~aat 15.30 da Tophanede Lv. A.mirliJi bl· 
nasında M. M. V ht<ırıbul satın alma komisyonunda ,..epılııcaktD'. Tallp
lerl.o n!lmune ve temUıatlariyle belli vakitte k~misyona ııelmelert. 

(190 - 10127) -
26 ".t:ılem spor mal?f>m~i almacaktır. Paz<ırlrlda ek~lltmesi 24/9/942 

Perşembe günO saat 14,30 da Tophanede Lv. Amrllijti bınastnda M. M 

V. fstanoul satın alma konı ,;yonunda yapılacaıttır. Nllmune ve şartna
mesi komısyonda görülüı. T .liplerin belli vakit+.e koml!<vona gelmeleri 

(203 - 10191) 

ANAPIYOJEN ~ı,. MUSEVi LiSESi 
Dr. IHSAN SAMI ı ı Kayıt ve k:ıbul n:.uamelelerine 

'~treptokok. tstafllokok. pnö başlanır.ıştır Her gün mllracaat 
ııokok, ıtolt plyostv:ınlklerl•, edilebilJr · 
.vaptığı çıban . yare akmb ,,e c11 Bhb~ ktlçil'k stıutlann ile· 
"IR!:tahklıırtnı karSJ enir te!'trı retler:! oldukça tf!Dzll edildiğin• 

' tR:r.e- asıd" ti 1 den ı:nQracaatlarm çoğalacağl 

tstanbul 2 ncı iflb Memurlu{ıun· 
dan: Müflis J.Usyen Jtiberin umumi 
işleri hakkında gör'ilsi.llmek ve dava 
masraflan ic:ın aıacaldılıırdan katı bir 
cevap almmak üzere aiacakltların 25/ 
9/942 saat \4 de toplRnmasma lüzum 
eöıillmOştilr Bu i~e aH\kadar alacak
ltlann o J?iln tfl~ı; dairesinde hazır 
bulunmııl:ıu •l:'ln nlunur 

ZA Yl - Se,ı•uş nOlu• da•reılnden aldı
Cım nilfuı cU•dınımı -•ybattlm nni•itıl al•· 
cıfırıdaıı ealıi•inln hOlrmll lıalmad•ıfrnı ilar 
"!'derim. 

Ayt~n Tunay S32 do-,umlu Beşllrt&$ Gal• 
ta Ha.,._.,..,. en\.••· NI'\ '" 1 -ı.rf ~11t. 

memQJ olduğu ve smtflara kabul 
olunacak talebe miktan tahdit 
edildiği ıç1n mllracaatlarm bb 
an evvel 7apılmasf tavsiye olu· ı 
nur. 
'IAUSEVt LISE8f M0D0RL0Gfi ,_ , 

OSMANLI BANKASI 
. I LAN 

"AİLE SANDl(H'' Piyanı:osu 
Ô•m•nh Bankaaınca lhd11 edilen 'AlLli. 

SA NDJGJ" plyan•o•unun ke,ldeal U eyllll 
ı 942 tarihinde icra erlilecelı oluo, ltldclıl 
io••nıi.,..ler t.e'"'I •dlla~cktlrt 

Adat 

1 
Galataah:ay oyunlirı virdır. Şeref ::!~adın· 
da da Rumelihinrı • Kurtuluş, Beykoı • KAY 11- - lıtant-uı l~ ı.lncQ lkolı:ulundaro 
Davutpa,a, Vefa . Süleymaniyc, Inanbul$por 1940 ıeneolnde ılcfrı?nn 1ahadetnameyl kay· 

4 • 
ş 

Z5 
50 

ı.ooo.- ıtrablı 
250.- .. 
lOO.- • 
50.- • 
2s.- • 

1.000.
t.ooo.-

500.-
1.R!O.
l.250.-Altrntui oynryacaklardrr. beıtlm. Yeniıirıl ıJacairmdan bükmU itil· 

G~;hhararay kulübllnlln Fenerbahçe •• rnamı,m. 
Bc~ıktaşın, kendileriyle yapacaiı cem'a.n Adile Suh191. No. •65 
cldrt maçın uha hlsıeainden y\bde kırk bir 

KAY J.P - A•lter adelentıe yardım rç•r 
F.mLnbnll Ka:rmaklmlıtmdaıı alm•k~a oldu 
1um maa' tıtbi~ mUhrllmD taybettım. Ye· 
ni!ltıl yaotrrecaı'11mdan P.aklalnln bOlrmtı yok 
tur. Kumltpı Ni,a...:aıu Turalı•• •okaf> "" 
'"1:1.... 1 4"""" V.JıfJ1191" .... ft 

pev almak teklifi her iki kulUpçe •eddedil· 
ttılştir. Galatasaray kulilbll de bölıey,.e bir 
mektupta Ferıcr ve Beıikuıa u.rv oynıya. 
mıyacağını bildirmit ve ,ayet bu ı.ulilpler 
ileride bu parayı vermeti kabul cderl~rse. 
gecmlı ye haklarında bükmen maı!lübiyet 
t•klındc netice vermiı maçıa.rm tckrannı 
isıcmhlerdir.. ~ölıce. bu tcklıfın hbul ~ıle· 
r.ııycceflnı bıldırını~tır. Bu hale c6re Gal~· 
t •arayın Bc~lk ta$la OTnayıp Ol'"•mı;raicı:ı lı muvaflakıyctlcr bu yarı,ın 1an llcrnrı 
ııtınOn apor m•grlesi halini almr,tır. iller tarUından 1ı: .. anılıeabnt tahmin ettiri 

KURF.K MUKAVEMET BlRINCtLrGı - yorsa d5 Galaıanroy ılı bu rarışl en tnı-. 
Jl!lrok ~ukavcmet birincılıti vann •abah 'Bey vetli k~~ro•ivle htir3k edecektir. 
lr O Mnda ırasında yApı~çiktır. Yanı ATLF.TIZM AJANI - htnbal atlctlrnı •· 
d •ut te kl r artısında olacaktır. Şimdiye k•· janı Suad Ulagay lttlfı etmlttir, Yuiııa Jı&· i 
_or c c • aöstcrdfü iırlır.• DİU ltimae tayiıı cdilmcuıiıtlr, 

-I! adet fkraml:Ye için, cem'an S.000.- T.L 

lıbu lıeıl4eye, Nl .. 11 qJtll 1942 altı AY· 
lılr mllddet saTfmda "'AiLE SANDIGJ" (Tt 
•arraf Cll.sdaıu) hcaabmdalrl matlubu T. L 
50 den aıpfı o1ft>1Vın her mudl \ıtlrllı etırıeı 
~•klrtru lıal•dfr. 

KAYIP - 165 ••TTlı l'Dnı.rllk ıromJsyonct· 
l\'I.. memnnı lrarneml .ra~ ettim. Y~lwln· 
rlru~ca~nıdan uld~lnln h!lkmD .oktur. 

• · .. -: '"'·'-'· tt,.. .. ' ' ,. D1 ... h•,. •,..:_. ,. • 

Sahıp .rt: .'lf>ıjrıy .. ı Mildtırii: Halil 
LQtfi DISrdO.ncil Gazetecilik ve 
Ne:r.i.yat T. I.. S. TAN matbaası 

-----". 
ODIO 

Tiirkiye Umumı Acerıtası: 

.BU HA~~RYR 
BU MARKAYA 

Dikkat Ediniz. 

~ L BALI 
RADYODUR 

Fiyatı '1e1' k~e:'\·e uygun. ()mrü 
uzun ve yedek parça ve 

lambası boldur 

Türk Radyo ve Elektrik L td. Şirketi 
Galnta Posta kutusn 1557 Telefon: 44fl32 · 

- Ki R AL 1 K Ç i FT L i K _,, 
ORTAKtlY TS:DCiM OLUNUR 1 

tst;ınbulıı col-: y;-km tf1>mlrvolu ve deniz fl1'erın:iedl ... ArRzlnln eok 
•eri n.:ıda?lanmııs. hububııt ve bostan zer'ivatma.. ~tdilfik ve tııvuk· 

"Uluğ& çok Plverlşlıdir, Demlrbae hııyv:ım ve rılA~ vard1'r fı;t!:f'ı"nlerır 
lsta:nbal T.atımil. K•~ 90kM: Ne. 4.._ Jrelefnft 11175 ten 110rmaları. '= w a n: saaw z wf •=••lllYJI~, 

Sevimli San'atkar 

~ÜZEYYEN 
A 

ı\NAOOl,U OYUNLARI~ 
,_ V A.RYETE NUMARALARl 

MEMUR ALINACAK 
T. C. Zira t Q k .... 

lstanhuı t!arlctr.deki şube ve ajanslanmmb caJ.t!'ttnlmak Gzere lft• 
~umu tcada: memın n.ım7edl altnacıı~mf!arı ADA111.~ ANKARA. ANTAL
V:A. BALIKl.~t'R BURSA DİYARRA.KTR ERZU'Rl..ı'M. ESKİSEHİR, G. 
C\.NTEP GİRESUN. İSTANBUL fZMİR KA~~ Tt:AR'l'Arı.•nNU r.'.AY• 

'>ERİ. KONYA. MAL."ı.TYA. SAMSUN «1VAS ORDU ve TRABZON au• 
belerimlzde müsabaka imtihanı ac:ıhıcak'tu-' 

MÜSABAl<ANlfl! ANA ŞARTLAR! ı 

l - AııketlJ~nf )'aıım~ veya halen a~kerlllfle b!r tllsli:tl bu1unmamlJ 
olmak. 

1 - Lise ortaokul mezunu veya mmıdlli mekteplerden mezun olmak 
il - fst:ııdama m~nt hatl bulurımamıık 
f - Yaşı orı cıı-k!1jrıden 3z otı11 berten yukal'l olmamak (18 den il• 

ııa~ yast& olanlar lmtihsnıı ~rebllirlerse de 18 yasından evvel memurlulı 
ııTnıfme P.:t>t>Pmttıf!r.) 

il - fstenecek v~:ılkl fbraz etmek ve haokaton• gôsteret"eitl verdt 
vazife ~abu!ünf ve n"fmurluk t:ıahMtnamesini tmraya lmAde olmak. 

DIGl!D ~ARTLAR. 

t - Ayni tarihte ayr1cıı "11Pilııcaıı: mO!'mbı:ıl<'aya ortamektep mezun.
len da alr.-acaktır Ancıık t~tanbul. A.nkara n t:o:mfMe ortamekteı:ı me-o 
gunlarms ı;tt mfüıabakaye mOra,.aat rırastyle yalru1 ılk onar kişi i~ 
edebnecetctıı 

2 - Taylnlet'f taksrrnı ~det'E'klere 3659 s<'tnh barem kanununtm bl1• 
kC.mlertne v~ imtlhandak' muvııffakır;>ef ve tsı.hs11 derel't!l!'rlne göre aylık 
verilecektir 

lf - Bir yabancı dll~ Ctransfzca. almanca. tngfllzce} b1haklruı bnen• 
ler!e. mesteld tahsil gllrerıler mOsabakııda rüç!ıan bakkmt bab addolu• 
tlUTlar 

f - Memuriyete kPbuJ olunacaklar dahill 
kalltltJk re1lınınden sa~lık ıandııtırıdan. Y'llrdnn 
t'PklerdJr 

IM'ThiA.N VE MİJRACAAT TARtHLERt 1 

mevzuat dairesinde te
bırliğindf!n ist.i:tade ede

\. 

OrtamP.kteı:.. ır.erunlannın tmtfham 7.10 94t ve i!ıtfi11 "1km ~ tahsflt 
ol"nlııl"IT' lnıtnıam 8 Vf O Rlrtnclt~Tln 942 "' nnftıocakttr 

Mil!'Jl('tıf:ıl:or tmtfhandan bit gQn evveline kadar tabut o~ 
MOR"'CAJ\'f ı 

tsteıı:lOerln ımtthaıı ye~lerhıdı>k! 91.11;@ tn0dflr101rleı1ntı w AnltanCDI 
8Rnka""' ı:>~,..,.,.,n,-l fQ'Pı-1 PT'lflilflrlOl•fhı~ mflrR"""' o-1 ...... ı. lmttl,,r.ı ı:ıroır-• 

mm1 "•YT" olnımıı '"'"' t1>....ı ... - ,.. "''""' ''"';>':" 
OIPlOMAtı s:e~ACI ARANIYôP 141'Wilh - 'r 

Türkiye Şeker Fabrikalan Anonim Şirketinden~ .ile .JtJ9J9~jklet__ Artt1n~~·~r. __ ı 
Stl59 ııayth Rıırf"l'TI hnununun MlkOmlen maclbl.ııce Or°Haa'P af1e-.. 

\!! derl"Ce llzerlnilen Turlıa) fabrlkıımuı fettı dıp..*omab bir l!!czecl at S::ıtmalr ıııtly0n1Pr111 r"pebııc;Tn 1a Ko!"!oV11 hanında 4 numarada 
ıacaktır 'AJtı ay sorı?'ll kendisine barem kMmnw:ıa glh'e bit tı!~tr qa... ~ı,.... ·nOrqeaAtları., -

1----------------MB!'.· 1 
1erecesJ verUecektir Ev. fabrika t.urafııtdtm temin edileocelr n r l ı '-••••••••lilıiiiiiiiiıilmiiiiiiiilBiiıiii:aiiiii~mr:ı::z:ııım~'"'llm-" 
nUdaı klra alınacaktır. Talip olanlarm Yen1t:ıostahane Arkaınr .. ı:ı .,_ 

' ·- lfctrımd·a·
3

·-·"·ft·tr·"·tbı·~-~---
8

·"-~.".·."'·"·"·""·"·.".·"'··----' 1 Tıp r alebe Yurdu VHdürlününden .,.__ 1 - Tıp P'ak111tesi DrnıAJ tmtthanJanna l' Bfri.nMtesrfn 942 gOnO &a,. 

lstanbul Mahrukat Ofisi Umum ;~~0~"~:ıııe talmış bulunu Tıp taıet>e yurdu taıebeıer1n1n1 ıı 

t - ı:;:mı:r k:ı,.r.tır dahllfnde A18'll'P8S8 vakıf ol'manlaJ"lndaıı tıd1hl'a) e
dllef'ek 53112 ton m:mgııl k1Smüı1!nlln fmııl ve nekllyes1yl~ vagon letrı1'• 
t$tıınbulda ı?ôsteritecek t,ta~onJarda teslim' eksiltme~e kımulmustı.ır. 

2 - 21 Eytnl !142 Paıartesi Jlfnn s::ıat ıı de !halesi icra lohnaca~ btı 
<:in sertn.cımest Mahrukat Otist muba!lebeııılm'fedr,._ 

3 - Taliplerin kanun' tf!'mfnı:ıtfonyle bfrJt'rle teklinerfnt mezlı1ir ~rı 
"e saate kadar Oflq lTTl"um MildO.rUli!tlne tevdJ ve o ııaa~ mOnakasaya 
•sttrak etmeJr kin. olmı<rlyonda tııbatı ~eut etmPler"I tA,..tm~J1' Bu <mııttl'n 
·rını-ıı ıtelf'rp)ı- tp1r1'11Pr lt'ı>hnl nlnnmaz 00084' 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Alma Komisvonundr.:n 

Satın 

Mekt."b!ml1 Su Uboratuvıın hazfnesf inşaatı kapab :ı:arl uın.ıUyle ek 
siltmeye konulmuştur. Muhammen bedel 9903.57 ve tık teminat 743 ıs. 
radt.r, Eksiltr.ı~ 6.10.!142 tarihinde 9'e 6aat 11,30 da ppılacaktır, l"a71a ma-
lfunat içln mektebe müracaat, {10187) 

t - P'Pr F~kflltf'<'1 ~ftl tTrıtftınnln!"ITlll "' ~1tı1 !t42 ennn 6ıı~'an8e9• 
·mdan tıu sırata men:rup T'fJ) talebe yurd.-ı blebelerinin 20 Eyl1\l 9~' 

ı\nO; 

ı - l'l.lrO~tel'de- d"~tere 1 honcltesrtı:ı 94ı ıti]rıtl 
'rrr!llU 11lryı ,ptn 1.'l:ı t.aı~ı,.. ~ 't9.l'"bl!lerfnhı de 25 
'l"fl ""''"~ out-..1-"m" '"" ~ım. 

bıt~JUM<'.'18f!ndatt 
B~.,. 94~ 

(100.'tO' 

Nafia Vekaletinde 
n ı:,tdl 942 taTlhtne rastJryıın Pa1artesl g'lnO eksıttmeııt Yal)thca~ 

fl4n edilen 8.000.000 lira kf"Şit bPdeUf Seyha" ~1 ~ahil <oulama ve Oegarj 
sebekesl n. mıaf bnalAt ve lsJetme bloalarr ... bu lt'l!Oltla aft bıırtta ts
lerl waai.L bunıı alt mukavele ve eartname 0t·oje!Prirı>i.. rq t.ıı ~e~-
··'ı"ılı. ,,.b..,. .. ıv • .. ı,.,ntn-. .-..ı,.,., 1ır,,.f11,l"f•m•..tı• fı;•.,.., '1f1149\ 

iSTAN UL DEN 
19/9/942 Cumartesi sabahmdan itibaren (600) Gramlık ekmPğln a"". 

dedine (l'l') kurus fiyat vazedildiği flAn olunur· '(10226> 


