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ef lnönüden Kahraman Orduya 

MilH Şefimis ismet lnönü 

Milletimiz, Ordularımızın Kıymetine 
Kahramanlığina . Ve Fedakô.rlığına 
Yürekten inanarak Güvenmektedir 

. Mcireşa·ı Verdiği Cevapta, Kahraman 1\Mr. Roosevelt Dün 
Ordunun Her Vazifeyi Başaracak 9· 1ııııırı..1 + k 5 · · 1 d• 

Kuvvette Olduğunu Bildirdi ır r._u U oy e 1 
Ankara, 31 (A.A.) - Zafer bayramı münasebe- ,lığına yürekten inanarak güvenmektedir . Cümhu. 

tiyle Reisicümhur Milli Şef İsmet İnönü ile G,... 'riyet hükumeti ordularımızın iyi vasıtalı bulun. 
nelkurmay Bqkanı Mareşal Fevzi Çakmıı>c ara. ması için her feyi onlara tahsis etmek azminde. 
ıunda aşağrdalti telgriiflar teati edilmiştir: dir. 

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 
Genelkurmay Başkanı 

Milletçe f\re ord.uca beraber çalışmanril bütün 
semereleri sulhta, harpte milli selamet abirlcsi 
şeklinde tahakkuk edeceğine eminim. 

Reisicümhur 
Milletimizin zafer bayramını ordularımıza teb.

1 

iSMET İNÖNÜ 
Tik ederim. Milletimiz başta teminat saydığı or. 
Jularımızın kahramanlığına; kıymetine, fed&kar- Z2ll9 Devamı Sa. 2, S U. 1 

Amerika Cümhurreisi Dedi ki : 
DünyaJI Esarete Sürüklemek lstiyenlere 
Hürriyet Namına Harp Eden Bu Devletin 
Zaferini Göstereceğiz, Bu Uzak Değildir 
Vaşinıon, 31 (Radyo. 23.45) - · 

Amerika Cümhurreisi Roosevelt 
dün gece 23.45 de radyoda, bir 
demeçte bulunmuştur. 

• Roosevelt bu nutkunda. Ame. 

B k·ı· . . Tetk.ıkler·ı j çı·n ııerıey·1c·1 rikanın ancak 1940 dan sonra a$ve 1 lml•ın · S harbe hazırlandığımı, bu zamana 

A •k Al D Ed• kadar sulhü temine çalıştığım1, mert ada evam IYOr fakat Pearl Harbour faciasından 
-- sonra dünyayı esarete sürükle. 

Muhtel.lf Nu••tuz ·.ş ••k •• s "l . D •• ) · ·· rnek isteyen Faşistlere karşı kati 

Cenubi 

Çinliler Japonlara bir harbe girm@nin zaruret ol• 

P l•t•k 1 U ru Q Pnçoı a U un duğunu anlattıktan sonra, harbm O • 1 a arı . 1 u O Soluk Aldırmadan ~::~:sa~ geçerek de. 

Burbo• BBLCB EJ n k Eli .......... Ecltyorl.r .,., . 1 7 ' a ..... ,,. .. ,.... ......... Ame. ııarboıhaflyle bitUn paslfile blkim o. 

G~:c::ın~r~~~erini rzuruma are e ı llr Haftada 20 den ~::~~:c~:.~~~~l~~cnnf::~.~~:! 
harbe sokan sebep, denizaltı hare Fazl c hl G i Al d zafere c~türecelı: bir harbin hazırhiını 
binin şıddetlenmesi olmuıtu. Bu a ye r er ın I yaptık· Mercan denizi muharebesinde, 
defa, :Qirleşik devletler, başka Çunking, 31 (A.A.) - Pazarte- Midway'da Japon donanmasına indir. 
sebeplerle hal1be gimıiş ve deni. Dahiliye, Ticaret ve Ziraat Vekilleri de Tetkik Seyahatine Çıktılar si akşamı Çin tebliği: Çin kuv. dilimiz darbelerden sonra. onları Sa· 
zaltı harbinin şiddetlenmesi yu. vetleri 29 ağustos sabahı Lişhui' lomon adalarından da kovmıya muvaf • 
.zünden harbe girmek mecburi- Erzincan, 31 (A.A.) - Başve- ri . nin 65 kilometre batısında Süng. fa.~ .~ldu~. Bıı henüz bir başlancıçt~r. 
Yetı. Brezilya irin hasıl olmu• k'l" · Şyk ·· S -ı d '· ...... H Ok ' 1 1 dı J 1 Butun dunya, muazzam sanayılmız, 

' :ıı Y 
1 ımız u ru araç.og uı un og. m Y.angı ~~ı a mı~ ar r. ap?n ~r harp sanayiine çeviren tersaneleri, tay. 

tur. leden sonra. da E~zıncanda kala- arp u u uz 1 şımal ıstik.am~tınd~ Suanpıng e yare fabrikalan teçhiz edi!en, donan· Şu var ki denizaltı harbinin ak uht lif t tk kl d b 1 d ğr k lm 1 d Doğ Çe . . r m e e ı er e u un • o u çe ı ış er ır. u • ması ordusu hürr;yet ve demokrasi 
şıdde~!enmesı, ne geçen harpte muşlar ve bu. meyanda zelzele kiangtaki Çin kuvvetleri Ja. namına bütün milletl-;rin hürriyeti l\fr. Roosevelt 
Ame~ikanm ne de ~u haryte mıntakasını, Maskirt deresinde ponlan takip ederek müsait su• namına seferber edilen Amutlranın 
Brezilyanın h~rbe gırme1erınde yapılmakta olan baraj inşaatını, 109 y 1 M 1 rette ilerlemektedir. Hankeu ba• kuvvetini pelr yakında sCSrecelrtir. De..lfa,iıt devletlerine. hürriyet 1111111m& ıeı 
tek bqına anul olmu~ur. Ekse- askeri müesseseleri gezmişlerdir. Un C U 1 ezu n arın 1 tısında Han ırmağı kıyılarında rı lzlerin dibine, denizlerin üstün~ ve ferber edilen ve barp eden bir 41e9letu: 
riyetle zat.en tası ıtaşıran son Yeni Erzıncan ve civarına elek. ve Şansi doğusunda Küpe eya. cölrlere hikim olacaiız. Dünyayı lror. zaferin! cöstereıceilz. Bu. zafer de co• 
damlaya, en büyük sebep naza• trik ihtiyacını temin edecek olan K h o d v de let merkezinde tali ehemmiyet. kunç bir esarete sürüklemek isteyen uzakta delildir ... Dem!ıttr. 
rıyle ~akılmaz mı~ . şelaleyi görmüılerdir. a ram an r uya er 1 te çarpışmalar olduğu bildiri!. 

Bu ışt~ de, .Yanı Brezil~anın Başvekılimiz, her tarafta seve mektedir. H •+ı D •• d •• •• H 
harb~ gırmesınde de, denizalltı gi tezahürleriyle karşılanmış.tır. Ankara, 31 (TAN\ - Harp O- vetli kütlesi ~ftirak etmiştir. lapon/.ara aoluk 1 er 1 or uncu arp 
harbı, mevcut :menfaat Aynhk • Halk.evi bahçesinde tertip edılen k l 'ti · rd ? • • • 
nnı büsbütün meydana vurmak da k'li . d to 1 u unu bı rıp o uya ıltıhak e. Törene ıenç suba,.larırnmn hep bır. •. aldırmıyorlar K 

1
. • Al M•ıı +• e 

.,,, . . .. . . z· , çay , Başve ı mız ora a P ~- decek olan 109 uncu yıl merun- !ikte söyledikleri latilrlll marıl:rl• ba1- 1 ş 1 ç 1 n m an 1 e 1 n 1 
tan ba?.a bır ış go~~.mıştır. 1: nan Erzirıcanlılarla ayrı ayrı g<>" lanna d ün saat 16 da tör~nle lanmı,. banu mfltealdp MecHı Relıl Çinclı:lnc. 31 (A.A.) - ~on altı haf. • 
ra, Brezılya, ilk gununden berı rüşerek ihtiyaçları hakkında ma- d' 1 1 .1 . t• M Abd··ıbalik Renda meaunlara dlı»loma· ta .nrfıada yaptıkları •~rı ıiınlar ne-
şimal komşusunun yardimtısı, hlmat almışlard'ır. .1P ;m;~" .. k v:;.\ı~ş;. r . era. lırm~ ve ıronra da diler aımflardan ttceıaindı Çin kuvvetler! Klancı! ve F d k A 1 v ç v 
ilk gününden beri"Panamerika" Baıvftilimiz aqam tromutanlılr t•- ~~A~ .. ~ul'k r: d e~ts~ ~-derece alanlara müklfatıarmı vermi1- Çelı:1anıeya!etıerindeZOde'llfazla1~h. e a arına anırıyor 
fikrinin taraftan ve ilk günün. rafından 5erefine verilen ziyafette ve ıVsı kil' uN a ı eMn a, ar_ıc~yle tir· rl ıerı almıelardır. 1 1r 1 ':I ':I 
d be · A ı s k ı .. b e ı uman enemencıog u Cin kuvvetleri Japonlara •o a a dır. en n, ng o • a sen arın 30 Atustoı zafer bayramı mun11e e- tkt t Vekili Sır 1 D M.. Olrulnn yaı ktttllllne 109 ancu çivi da 1 da d tmi 
dostu ve dava arkadaşı idi. Tıpı t;yle tertip edilen baloda bulunmur k l~taVek'l" Amı· rl Fahy •. Eun~. çaluldılrtan ıonra meıunlarcUn bir ma . n taaTn1ı ann "am • 1 ve 
kı M...ıı. ik 'b' · • · , d a a ı ı ra a rı ngın. D S z S 

"7AS a gı ı. .ar ır. nk 1. . k 1 b 1 b" d S 2 Sft '1 1288 evamı a. , ft. 7 
Bu, neden lböyle idi? Daha l:tf!" Devamı Sa. 2, Sü. C A ara va ısı ve a a a ık ır a• ~ Devamı L , • 

Dün Bir Tebliğ Neşreden Alman Führeri 
· Halkı, Askerlere Yardıma Davet Etti doğrusu, neden Cenup Amerika. 

Berlin, 31 (A.A.) - 1942 • 431 ALMAN TEBLiGi SOVVET TEBLiGi YENi GINE'DEKI SON MUHAREBE sı memleketleri, bu harpten ön. 
ce ve bu harp esnasında, bazısı 
daha çok Anılo - Saksonlara di. 
ğerleri de, meseli Şili ve Arjah. 
tin, daha çok m~ercilere· tema. 
yül olarak tanınmışlardır? Bu, 
bir propagandadan mı jbarettir, 
yoksa, Cenup Amerikuının U. 
tin devletleri arasında, böyle, 
gerçelaten iki türlü cereyan mev. 
cut mudur? 

yılı kış yardımı harp kurumu. w d il wm.ı 
nun açılış günü münasebetyle 1 an e ..... 

A 1 m a n 1 a r J . K ti . K 1 et s kaya =~aşağıdaki bildiriği neşret•ı Gelyor 

S. talingrata apon.__ . u·•v• v• •e ••er•'• Çevres•ınde .. "Alman mili~~. ~ale!°'. ~e. Ankara, 31 (TAN)= Amerle atıy.~~. mevcudıyetı ısın gırıştı~ı k c·· h reisi Rooseveltin h• 

Bu suallere kat't bir cevap 
vermek kabil değildir. Şurası 
yalnız maliamdur ki, mihver dev 
Jetleri, harpten ôoce, nasıl Av. 
rupada Avrupalılan Anglo - Sak 

1 
bu olum ve kalım mucadelesinın ~ ~ ur . . . , . şa 

T aCJ D ru du S ti 
dördüncü ·yılı başlangıcında, Al. SJ mumessilı Wılkıenın Şart 

25. K ı·•-a· u• a UŞU ovye er man milletini. onuncu defa ola. memleketlerinde bir seyahate m. l il 1 r .. . rak kış yardı.mı işine kendili. çıktığı malumdur. Şehrimiz siya. 

11 I • ği~den fedakarlık etmeğe davet si mahfillerinden öğrenildiline 

Mesafede V d :J er ıyor edıyorum. göre Wilkie önümfiıdekl hafta Japonlara . Çok Agv ır Kayıplar er irilai Dünya kadar geniş bir sahada . . • . • 
• kuvvetlerimize mensup askerler, ıçınde Tilrkıyeye gelecek ve dev-

sonlar t:llttJrkümünden kuı:ara- , • 
cakıannı, tildrıeri işlemek uzere, Tayyareler, Şehırde 
ileri sürmüfllerse Ame~ada d~, • 
aynı faaliyet>, Lat!n Cu~urı. Bır Çok yangınlara 
yetleri nezdinde ,Osiennışler S b b" t V d" 
dır • e e ıye er ı .A vrupalı1ar tçln, Anılo • Sak- l 

nlann ta}ıakkümünıden kurtul- Berlin, 31 <A.A.l - Alman or. 
:.ıc pek manan~mevzuaa olan duları umumi karargahının tebli. 
bir cİava delP4tr· l'aat Litin ~: Afatı Kuban cenup çevre. 
~· ,..._ ~ sınde Alman ve Rumen kuvvet. 

1 kendllerlne .il! Je;ri bir taarruz neticesinde düş.. 
~ Dl.. ~ manı Karadeııiz kıyıtı istikame. 
. Unde _geri ıürmüılerdir. Uçak•~ 

dır. Ve, 9iJu.l .ıı cta var bataryalan bir Rus top çe. 
keadle~ . , brini batırml§lardır 
temmŞu ~;:;,~ .... SWJnııradın cenubunda Alman 

, • an ve- lbılıQ kuvvetleri düşman hatlarım yar-,eaere, 
~Vlill&!Bll ~l 16) l2r, Denmı Sa. ı. SL 3 1• 121': .... • "" 

Londra, 31 (A.A.) - General k hayat ve sağlıklarını tehlikeye Jet adamlarımızla temaslarda bu-
Mac Arthur karargahının tebliği: Von Boc Ordularının koyarak çarpışıyorlar. lunacaktır. 
Yeni Ginede. Min körfezinde ka. T K d 1 • 'k --===========----
raya ayak basmış bulunan Ja. aarruz u ret eri b ~e~l~ketlerimhizdiı:ı k ~~s~~e. 

1 .. • tJ · h d ' l kt d ar ar ıgı,na, ya u ı apı r .., 
P?n ar s~r a e ~. a e J mf! e. Çok Azaltıl ı riyle Anglo • Saksonlara kurban W il 7 
dır. Gen kalan duşman askerle- • olmasının önüne geçmek için u. e s Soruyor • 
ri körfezin şimahnde bulunan dar Mo9kova. 31 CA.A.l - Gccf' k d ~ .11 tl · de Avrupa 

... ..ı d,.,.,, ·· ·· l kt edil S et tebli~i za ogu mı e erı 
y~nm .... aya v~~ .s~ru ~ he· Y1ansık~eşdr k e~ dı~'1· g·· e. milletlerinin büyük kısmı gibi Yazan: Faik Sabri Duran 
dır . Bu kuvve~erının de un a n n e ın e ay e ı!'iıne or . d k tl b. . k vvetlermize il• 
edilmesinden korkan düşman bu garp "merkez" cephesinde Sav. s~ a a e . ızım. u ' Uzun zanıındanberı devam e· 
b" likl · · denizden geriye ~k veıt kıtalan bir nehrin geçitleri- tıhak etmışlerdır. den hastali6ı yt:ıtınden gazete· 
ır erını • · . . . Memlekette iç ilrtldan ele ıeçlrmek mh:dekt yaz•larrP'a faalla vere11 

mlye çalıf111aktadır. Japonlann ni ele ge.c;ırmek ıçın ı:arpışırwş.. üzere mücadele ettiih:nlı tarihlerdeki kıymetli orofeslSr ve muharrtr 
bu taarruzu evvelden keffedtlm11 lırdır. Akşama dotru Ruslar er n1a bııciin de bir kere da- Faik Sabri Duran lylle,ml,tlr. 
ve müttefikler ona göre davran. nehri geçe~ garp sahilinde ~ar- h:·~~e ~';'.:z cephe almıı bulun117or- Bundan bi.Me .. ,>"•" orofealrün 
mışlardır. Japonlar kendilerine ptsrnağa devam etmişlerdir. . lar eaktııı ;ııbı h.,, "aft01 bir yarı .. nı 
hazırlanan tuzağın içine düfll'Üf- Stalingradm şimali garbtsınde Mitler hundan ıonrı beyne!milel 78. TAN ,iltunlannda bulacakıtnaz. 
}erdir. mihver tanklanna ve mühim pi• hudllifln 7alnıı Avrupayı, medeni ilk yazııfnr bugtln 3 Oncü. uy• 

Daha batıda, Kokoda bölgesin· yade kuvvetlerine karp inatla devletleri c!efil, müstakil btr me.,cu. famrzda t-kuyunıız. 

~ J>!v11D1 ~ ; Sti. i :l:!/r. Deıramı Sa. Z, Sil. S 13r. Devamı Sa. 2, Sü. 1 '----------_. 
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·mDEN BETER 1 
No. 109 

- Bir kaç 
.üyorsunuz? 

'ye •. Siz, h:miisim 

Alı Nafı.z, titizlendi: i 
- İri sıyaiı gö.ı:liı. Uzun boylu bir 

ıenç kız vardı. Onu, kime sattınız? 
Reşit Uyuniırin omuzları diişmüştii: 
- Evet. Dört kız vardı. Ama, hiç 

iıkkat et~im. Bu kızlann ikisini 
B·lal H mdıye, ikis.ıni de Ceml!e La'- 1 

ı ye sattım. Vzer mdcn ylik gftti, kur
udum. 

- Bu B' fil H:ımdi ile Cemile!'\ na
.ıl bulabıtru;i' 

- Y rnı. çarşıya dukkba gelin, bir 
·ocukla gondcriritn, 

- Teııekklir eckrız. 
- Bu, h klkatcn umulmadık bir ıu-

tuftu. A'i N fiz, kendi kendine SÖY· 
enır "bi: 

Yazan: MAHMUT YESAR! 

- Cemile, sizin gdecettni3 btliyoc 
muydu? 

- Hayır! 
- Öyleyse. bir şey yok .. 
- Peki, Cemile hnnım nerede? 
- Bu sabah. Bcyruta gitti. 
Apışıp kalmıştık: 
- Bcyruta mı gıtti? 
Ali ,Nafiz, çabuk toparlanmıştı; 
- Cem le La'li. dıin akş m Reş1t 

U}'Uni'den iki kııı almJ11 Zıbnl Ham. 
zanın kon ğınd ki kı r!ltn l sıni. 
Kadın tasdik etti: 

- Evet, aldı. 
- Onlar burada1nr mı? 
- Hayır! Beraber aldı, götiirdü. 
Bir bo~luğa yuvarlanmıştık. Ali Na.. 

fü:, bocalıyordu: 

.. 

Biiyük ~ferin kazanıldığı Dumlupınar~da 30 Ağus~sta yapılan mera imden iki sahne 

1 - 9 - 942 

r.-- DiKKAT --, 
Kömur Bayileri 
Çoğaltdamaz mı 1 

M'fllnur •nıfııt1n ,,. sabit gelir• 
il zUmrenln bugünl<D geçim gUç• 
lüöU klı'!fsında dOftOllD sıl<tntıyı 
blraa 01.Jw11 hafifletmek için Eti• 
bankın bunlara takeltle klirnUr 
vermesi 1Uzumuna işaret etmlıtll<, 

Mem1'unlyetle öft-enlyoruz: ki, 
bu temt'nnfmlz nlAkadıırlar nez· 
dlnc!e hOsnO kabul oörmOttDr ve 
memurl~rl\ kömUr taksitte veri• 

j 
lecektlr, Bir yıından nıemurlar 
böylece akıntıdan kurtarılırken, 
diğer y;ırıdan dn parasınt peşin 
verdiği halde komür :ılrnnkta 
güçlUk çokcrlerl ı:ıkıntfdan kur-

brmak lbıPldır. Eski idare kS· 

- Ne herif! D yordu Ne herifi Ce
ıaze kalkar kalkmaz onu tasfıye ed.
vor. 

Reşit Uyun:inin D!ağazası büyük, ağır 
"e tcmizdı. ~damın, her hususta tf 

ı.ı: oldugu auhısıhyordu. Yanımıza 
a~tı ı çocukl::ı Bilal Hamdinin evi

'le g ttık. Kara s.-ıkalh, uzun boyla bir 
ıdam kapı11 açb: 

- Bcyrutta Cctnlle U'liyi bulabilir 
miyiz? 

Kadın. gayet ciddi başını salladı: yeni Ekmek 
- Bir insan, bi{ insanı bulmı\Yl 

niyet etU mi bulur. 'Cemile La'
1
i'yi l Karneler·ı 

Haleplcn ço\t Bcynıtta tanırlar. Be • 

·DİL BAYRAMI Talebe Kaydına 
BaşlandL_ 

mür s:ıtıfJnı blr nevi monopole 
tibl ~utmu' latanbulda bir bftyi 
zümresi ynratmtıtı. Bu blyllere 
ton baffna ıel<sen l<ııruş prim ve· 
rlllyor, fakat t\lçblr biyl buna 
kanmıyor, bir ton l<llmOrU eve 

teslim 34 llrııc!an ııı.ıııöı satmıyor· 
du Haibukl bu 1ıekse11 kuruş prl· 
me razı olup kömür satıtı yapa· 
cıYc birçok esnaf vardı, 

- Ne ~nuz? 
Ters hir ftl9M1 ol ufu belliydi. Fa-

l( t, bo)'Jl ı: et kb Ellcrlm.4i ovuso 
t ruyorduk: . 

- S z dün akşam, Reşit Uyunidcn 
k kı.ı: almışsınız, 

Hcrıf, bir durdu Gözlerin i açtı: 
- Sııcl UJ'11!11 mi gond~rdi? 
- Evet. O gondcrdl. 
- Pnzarhktan çayıyor mu? 
- Hayır. Aldı ınız kı:ı:lann icmden 
r tane&i blzım meml ketlimiz. Onu 

lmak süyonu. Fiyat hususunda d:ı, 
h c duşiınmeyin. 

Kara sakallı, uzun boylu adam, da. 
r ladı, eliyle i ret etti: 

- Demek, hemen peşin alacaksımz. 

rutta evi vardır. Ama, ben, bilmem 
Eğer siz, iyi arayacak olursanız, mu. 
h:ıkkak bulursunuz. 
Kadına te$ckkfir'e ayrtldık. 

Sin'rden iten 'mi yıyordum: 
- Bu iştck ııksi1ııı:i ani mıyorum. 

Yine Beyruta yol göründü. 
Ertesı giın pılımııı pırtımıaı topla

mış Beyrut yoluna çıkmıştık. Bcyrut, 
yabancımız def 1di Onun °çin, biraz 
rahat nefes alab ' l\yorduk. 

Ali Nafiz: • 
- Cemil Lli'l' de. ev işlı.-tiyor ol

malı, dedi. Kolay butacağımırı limit 
ediyorum. 

(Of'vamı var 

Arkadaşım Yarahvcın 

Pavlonun Muhakemesi 
- A!acaftz. 
- lçeri gıri.nlz. On bir &\ln ev \ 1 fü.>yonlupc;l,ıı, nr-
1çerl aldı. Sofa üstündeki od vı kııda-şı Yan y • kundura bıçn mt at:ı-
tı: rıık öldun.-n Pa\ \ r.un tl unı m sı dün 
- Simdi ge rlcr. , bitml Ur. 
Çok geçmedi, Billl Hamdi. iki kr Pavlonmı Türk t:>zıı knnununun 

öınla bırl ite oday glrml~ti. Ben. 448 ind m dd .ı delı\l t yl 452 mad
J•ha ı k b ~rşta, boşana geld'f imizl desinin V f' yaşt kuçiık olduğundan 55 
nlamııtım. Bu iki kız, kısa boylu, inci fıkra:ıın tstb k c<l ;erek tccı.lyesl 
kmak llbi Türkmen 1ualanydı, • istenmi~tir. 
F lil Hamdiye, boynumunı buktük; Dava. suçlunuT\ IT'üdafa:ıst için tfı-

ç kt.ık.. Sın. Cemile Ll'liye gelmiş.. lik edilmi tir. 
• . Dar. pis .okaklar seçtik; nihayet, 

rnbe bir ~ onünde durduk. Kapı 
ır muddet aç?lmtıdı. Neden sonra, 

"erden b:ılnldı: 
- Kım ol \ 
Bcklıyordulı. T•ıhlrta takunye sesi 

Pt'Y oldu. JCaps açıldı. Goııleri çu 
kura batık. dlılkri duımüş. kemikleri 
c kık b r .,._, fıldır fıldır bakıyor

rlu Kandile ~ korku gelmişti. A-

HUGÜNKÜ PROGRAM 

lı Paf nn M:SJ Utriyar cıbiydi: 
- Ccmi?e Ll'li bumu cormck ir 

7 10 Procram 
7. 31 Spar 
7.40 Habulıır 
7 SS Mllzık (Pi.) 

12.10 Proaram 
l'2U MUıık (Pi.) 
ı z 33 Habrelcr 
u 00 Sanılar 
u 00 Proıı:ram 
18 Ol Orkestra 

1 
19 30 Haberler 
iP 4S PolUor 
20 ı S Radl'O ıart:tHl 
20 45 D&nı muıığı 
21 ,00 Konuma 
21 lS Keman 
21 3'0 Konu,ma 
21 45 K15&11ı: mllıdlı:: 

Misafir Çoğaldığı 
için Kafi Gelmedi 

Şehrim o: hel ·ına teni e<lilm k i· 
çln göndt'ri!m?ş olan ekmek karnele
ri dağıtılml tı... Fakat :> ıız münasebe
t le ve alış l er ş m&ks:ıdiyle !'>ehri -
miz t~çlan lml§ va\and arm 
fpzlcılı'!t d'))ayışıyle ~kınek kıım !eri 
kfıfi gclmcmistir. Ankarndan telgrafla 
kame ~ıı ennm,ı;it,., 

Cezala.11d.ırılan f1rıncrlar 
:Emniyet G tncı şube müdürlüğü 

memur\nrınm fınııl r:l kontrolü <" 
ek.sik tartilı ekroek mii ad re etme -
}eri dun d~ d!'vam etmiştir. Dün ya
pılan ko oller netlc.-csinde Bahurl -
ycqe tbrahlmin hrtntn<la 174, BeyQğ
hında Gwri!'ın fırınındr 25. Aynalı
c;cşmele Homldln fırmmd;:ı 71 noks:ın 
tnrtılt ek!'llek bulunmuş ve musade -
re edilmi tir. Memurlar tn·ıncı Os -
mnnın diı:ı'l' bir hrrncıya beş çuval 
un srıttığlnt tesbit ctmls}erdir, Bu fı
rıncılar h:ıkkmd:ı takibata başlan

mıştır. 
--~--~ ~ --------

Halk Paırtis·nin Yeni 
Reisi İşe Başladı 

26 Eylulde Yurdun Her 
1 

Tar af ında Kutlanacak 

Bütünleme İmtihanlar1 
da Dün Başladı 

Acaba yeni idare eımııfın bu dl· 
lellnl yerine ectlrcmez mi? Bu 
takdirde birçok ihtiyaç sahipleri 
Kuruçeırıuıye kadar zahmet et· 
mekten veyahut mahdut birkaç 
biyle minnettar olmaktan kurtu· 
lacak, k6nt0rlln0 cHledlğJ k6· 

Dilndrn !tibarm okullarda bUtlln
lcme lmtıhaf'lan ve t:ılrbr kı:ıyrt ve 

26 Ey1U1 cumrırte~i günü. Birinci\ rnanlarda Taks n1de çalın:ıeak bazı k abulü b'lşl mtşttr. Resm1 ve hususi 
Türk Dil kuruttııyının tcıplanacagT gü- milli parçal::ırı ş<>hrin her tarafına lise ve ortaokullı:ırn müracaat eden 
niln ilnuncu yıldön1t rrıudiır. Kurull' yaymak istemckted' r. Bayramlarda veni tnk':ıe mıktarı dün bini geçmiı-. .ı mDreliöcl' hine gelen flyatla 
~":" re· ü:;.ü ve Kunılt~.· kararı ger<!- radyonun humsi nesrıyl'tı da yn .,a- tir. Rıı yıl rhrimizdckl okultarn vl-

.... 0 1 t - bittabi en ez SO Ura evine tes· 

F ·ı d d ' llm ıartlyle - elat-llecektlr, Bu imle ug -ı Kurum u ıorı, Ral ev- cuk tl'sls tla ı;:ehre ~ yt c k 1r. , lfıyetlerd~n faı.la müı-acant vilkl ol - i 
leri. Türı;ı:iyc bm;ıru ve yurdun bütiin ırsalta.rr İSil a e C Cll muştur. Ycıtılı llself'rden Knbıılaş ve uaulUn birçok faydala:rtndan baı· 
dilseverle ·I ımıııınd D.l bayramı ola- Hnydarpaıı:ı fü:clerınc de namzet kay 

bir g11z1·n~ıı k 11 ..ı ka Kurur-e.:me tlcno11unun llz:e· 
:r:ık 1ru lanııC'al< ır. .,. " """ dma başl.ınmıştır. Bu o u ara tl'rc- ,.. " 

1 10 ı 1 rlndekl yükD \afifletcce!jl de dO· 
Bunun için Turk Dil Kurumu Gc- Tııksimdt'kl E!tallfos gazinosu sa- cck yatılt tnl!!be iç n zum u o an eş-. . n d t 1-'- 1Unülmtı'lıflr. ncl Sekr~terllt:I t~r:ıftı da pir prog- hıbı Yani Pavledb :rn Al!ustos Zafer ya okul idıırsi \ara n nn a <-veve ı 

ram Jiazırlanr.ı1 tı•· (aıı pro~rnma gô- öayrıımını •f'\yr,.tmck tçin gazinosuna verimekted'r. Dün baclıyan bi.iti\nlc- '-••••• ••••••••••••••••' 
re, 0 gfuı s:ıat J!),45 de Anknm raclyo- geleıılcrdl'n fc tura nıırici bir lokum me lmtlhanli.m 7 :E'yl01 Pnzart(lsl ıık- SPOR 
J;unda Tüt k Dil Kıınımu adf!l:ı bir vererek 2i kuru,; l':mıstır. şıımı sona erecektir. 8 Eylı'.ıl Sah gQ
söylev verile:•ek vn r:ırtyosu olan 1lnl- Bu suçla ıki numaralı ~illi Korun- nü de lise hltirme ':ımt:hıınlarına brt§· 
kcv1cri ne başka ıs1 ckıilcr lnrııtındıın ma nıııhknmc ne ver'lcr. Yani lŞO li- lanacaktıy. 
dinlt'necekt;... ra para ceı:ısrn:ı ve bir ay dukkAnını _.:, _______ _ 

Bütün sfıyl<'v ve p zllarda, Türk ııçnmamngı nvıhk-=:,n1 ccfümlştir. Dün Akşamki Tramvay 

Atletizm 
Müsabakaları dil devri:nınio. ıçindn yaşaclıgımız Kazası 

büyük Turkçiiluk \•e Türkçecilik iı;- Şehramizin Petrol D{ln ak am Uıeri r.nat 18,30 da Sa- Pazar i!ilnU yapt1acak iken lıırvnnm 
tcğinin ve Cumburıyet rejımln n ge- V B • 1. I • h inp:ışn önunden gec:en Ortaköy_ fazla yağırıu,.lu olması yUzfinden tc-
reklerinden olarn~ ileri gotilrNdüğU, e enzgn Ş eri Aksaray tramrnyma ~1hyım 13 yn ın- hlr edılen Til:-kiyt:> !erdi atletizm bl-
yar.ı dilini:\ herk~ln kclnyhkln anlı~ Şehrimizdeki petrol vt• benzin i~le- da Ali tutunnn'l\'3rak durnıil tiır. A- rlncilıklerl bu ün Fener stadında yn-
yabilcceğı yold", konu ma diline yn- rlni bundan snnra doğrudan doğruya ğtr ,ı;urt'tt"' ynr. lnnan Alı Cerrahpaşa pıla<'aktır. 
kın bir .;adelilt knzaı•mnstnın esas ol- oetrol $iı'kell .. ri fdııre edecektir. Şir- hııstnnesine krldırılm! tır. Müııabak..ılnrın bilha~a "Ür'at ko:::\1-
duğu vevahmırt soz!erdcn, hele ya- ketler doğrud:rn ooğ. uya mnl grtire- Bu yüzrje., Bey ztt semtine giden lı:ırınd:ı beyPcanlı ~eçrcrğl nnl:ı ıl
bancı dil kurallartnd~n kurt_ulma~m cekler ve Srikoni ş · rketi dtğer şirket- tram\·ayhr ya,.ım~ıır s r.at röter yap- mııkL: dlr. 1'~n ylik ... f'k formu çok g(l-
ulusa1 bir CJilek de crı i Jıldıgı b:hr- !er namtıı~ h'ıyilere te~l::ıtı yııpıı- m lnrdır. r.cl bir d"'recc Uc tutmµş ol'ln Cezmi 
tilecek v __ e dil çalt l<ıtyıntzm lgı11 1 111e' --ı cakttr. B..ı iş ıakKınd<ı esa lı blr ta- ' 1 ile mnruf şampiyon Muzafferin te• 

Cümhurlyet Halk Vıırtisi Vılfıyet 'l' k D 1 K t KÜÇÜK HABERLER · h ı kt dlr .,.. rl ve orclun('l\ ur ı uru D> ı llm:ı •-:ım,._ h ı:ı vırl,:mması için dtın Be- 1 kişmesi mrr:ı1c.a rk e'lmc c . m U• 
idare heyeti -reiııH inr tayin cdilC!Jl 1 t 1 t "' " -·•- 'L"~~efl n-h • ... nın veiim!crı :ın (1 1 b(', ır. lediyede uir toplantı ynpılmıştır. knv!'met ko:,-.....rlr.da dıı "'il' e """ .. 
Kay~ ıucbusu su. t Htı.}'.r Urgtip•i ı tf<l t 1 f S"k . * PARTi OCAK KONGRELERi - Bu v.ndın ynrı.,ı çok sıkı olacaktrr, 
dün sabah vazite!tiı-uı bıı"-lamış ve Re- JJI eydanlara hopaı·lör Top an " pc ro 0 15 ve 0 onı aabab Ocak konı:reıcnnc b.,...anncakıır. Kona: 

t M
. ııı d 1, ; i •-ı . de Vakum şirket\ müml;'c;s ili de bulun- rclordc tesbit edilecek dilekler lleridıı ıunı l FUTBOi. MEV8İMiNIN AÇILt,,. 

şa ımnrotı un ~n ar • şıe..- nı - k l k . . edilerek ~etine ıı:ctirilmea.i yp\qna s•tf11 ek· 
vir almTştır Y€>ni :tdnre hey ti reisi Ollll aca ımıştur. Ş~hırde yııpıl:u ak mııb, ile ıir. şı - ituthol ınevsımf, Pazar gUnft 

m•LRI • --.;>JU • Boludan döıı.,en Yali mua• nı A met Xınık 1 
öglcdcn sonra P rti Genel S~reterl tıda ·r~k m d:ın\.ın; ve a cnd- \dare ede<'c'!ktJr. kaymakamlar bir ıopl~nu Y•Pınııur. B- !arla açtlııt'a)\tır. O ııünl<U orıcan zaa-

--~~ -"-ı 1 ' i t k • h --- toıı anuda kara'ırın iaıe ıılcrı enarırida •5- yo:ııun ha ıl tı, merhum Fethi 'fahsin 
J.ilc_'"llduh ~ket Esem:m i a b rl k c delerin 'kın't.ı~an no taı nrın:ı opar- Altı 11' ·at]·ırı ro,melcr yapılmııt•r. 

t vonu. 
Kadm, ırsfttdl. baktı, homur&ndı: 

ıs 45 iasıl hani 
U 30 lhbıırler 
22.45 Kapıın11. 

du-n ·~'--h ~iyaretleri kab\il etmiş '~'n sabah bel ivcde bir toplan-ıtevzıaµnı Belediye 1kıı0at Müdürl\,i U * K Y.UAKAMLAR T1 Çl.PLAhNTıST - Fcnl'rb:ıhçc ~tndmda yapılacak ma~ 

Parti i§lerinı çQr~muşitir Me.miuh l lurler konulmnc;ı ctralındn görüşme- n I) < < * ŞIK DOLAND!RICll.AR Abd ,.,.a'h ile 6l!(Jat llızautn knq• rll'rin in in !il 

-Şevket Esendal cun akşıı~ Ankara- ler ytıptlquşl~. Beled ıy bayrıımla i'da Dun bır ı:itm 3"80 ve bir gram 450 I ~u~n ,,:e ,. :;~:~Jık~in:t.,1\~;d/\;:c;k ~a~ısr~; gıbt ok hnyı lı bı l t hı:! edık -
'y::ı gJtmrştİr, • VQ balkll\ C'ldd !ere dÔ iıldli;Ü 21\ • kuruştan "•'Ilm~tır_ dolandı(dıhn sqnıa d~n yıkal~mnı rd r. C<1~\ir, 

. 
Başvekilin T etki~leri 

ft1ff> Bastarnfı 1 incide 
11!1!wM~••~=J!Mll 

Lqj" Baştamfı 1 ineide ~"1' Baştarnfı 1 inciclc 

mışrar ve düşmana ağır kayıplar Balorıun sonun:ı dofru orgençral ynpılan muharebelere devam e. 
verdmmişlerdir. Bu kuvvetler Orbay Başvekilimizln Erzlnc"n r.iyn_ dilmiştir, Bütün Alman taarruz· 

h 
. k' retlnin zafer bayramına tesadüf etme- l . . k "' t"l .. t Bazı 'imdi Staling!rad se. rınc 25 ı. . . b . 1. k •. . bir kat arı gerı JJUS ur u mus ur. • sı!Mn u ;ı.:ıyare ın tyme,ını • 1 cdr 

Son Yağmurda 
Muhtelif Yerlere 
5 Yv d rım Düştü 

Alman Deniı:altdan 
Bir Haftada 181 Bin 

1 Tonluk Gemi Batırdı 

lometre mesafede bulunmakta- da.ha :ırttrrdı.r:ını. ordunun öz ıve kan kesiml<'rde Rusl~r mukabe e • 
1 dır. Alman hava kuvvetleri ta. karckşi ve lkl glindenberı de ltt\ravana 1 rek Almanları agır knyıplara ug• 
rafından Stalingrad şehrine ka~ kardeşi olan Saracoğluya, Cıirıhurivet ratmıı-;l.ırdır. 
şı yapılan gece akınları biıyük hiikümetine karşı ordunun gevg;sini Stalingrcıdın şimali garblsınde 
ya~ınlarn sebebiyet vermıştir. tebarüz ettiren bir nutuk söyl .. mi tir· bıışk{l b\r kPsimde bir ltalyan ta. Cumartesi gecesi başlayan 

yagmur pa.zal' sabahı da devam 
etmıs ve -ıneden sonra hava kıs.. 
men • bulutkı ve kısmen açık ola• 
rak geçımişttr'- Dün sabah da yt" 
ne şiddetli bir yağmur yağmıştır. 
İkı gece enelki şiddetli yağmur 
sırasında şehre müteaddit yıldı
rımlar düşmüşse de iyi bir tcsa
duf eseri otu'$ bunlardan hiçbL 
ri haso.r ıve zayiata bep olma• 
mıştır. Y'ı.'ld~ımıa;cıan ~iri ~e
nikapıda denıze, dığcrlcrı SırKe
ci ıstasyonnnda bo~ bir snhayn, 
Unkapanma, Bcşiktaşa ve koprü• 
ye düşmüştür. 
Yagm,urlamı devamı yüzünden 

ebz ve :ıneyva bahçelerine g1rıl· 
mcdığinden sebze fi.>:atlarında ha• 
fıf bir yiikse\me olmuştur. 

. ----Almanyadan 250 }~şya V(! 

l\la zeıne Yüklü Vagon 
Geliyor 

Ankııro. :n (TAN) - Şehrimize 
g len m~ guro, Almaeyanm 
dcmiryoll kl:ırem1ze vereceği 5~ 
vagonun ~ partisi olan 250 yuk 
vagonu ~ıkarıımtşlır, Bu ~a-

onlar ınuht~f 'I'ilrk mücsseselerıylc 
Ftib nkm rbıdı~ı eşya ve malze-
me ıle do:< . Vağonbr 29 tonluk-
tur ve kapalıdır. 

Hitler'in Nutku 
KJf.r Baştarnfm 1 iııtd~ 

i'yet Hacle eden her cemiyeti yok et
mek için ğmı anlatmış ve nut. 
lnına devam etmiştir: 

•Her dıer;ıdn en muazzam ~ en 
'nÜtbişi otan bu mllcadclede Alman as 
kcri taııamI edilemiyecek nlsbette 
büyük mahnımiyetlere katlanaTak en 
ııfır fedakir!ıldarla çarpı51yorsa. ge
ride ka!anlar da, bu sene her zamand:ın 
far.la azami fcdakfırlıfı yapnuya mcc.. 
burdur Gcridekilcrin fedakarlığı, kara. 
dı, de~lıde •e havada kuvveUerlınWn 
meydana gctirdifl eserlere nisbet cdi· 
lecck olursa en küçük bir paya dahi 
tekabül etm'yccek kadar az sayılabi. 
lir 

B bakımdan gerldeltllerin. dördiineü 
harp kı ı için v~eccğini ortaya koY· 
aınJ.: suret yfe vazifc~ııl yapacağnıa J· 
Um t cd yçır:um.,, 

Bcrlin. 31 (A.A.) - "Tebliğ": Hu
susi bir tcbliğd,. b!ldirilcfiii gibi; A~ 
ma.n denhaltıları geçen b fta zarhn
da duşman denız nak' iyatına c;ok a
ğır kayıplnr verd'nnişlerdir. Bu de. 
n;zalttlar kuvveti bir düşman hava ve 
deniz ınüdo.faasın:ı rağmen Att:ıntiktc-; 
Karayip denizinde ve batı Afrika kı
yısı açıklarında tonilato mecmua 
181.000 1 bulan 30 gemiyi batırmışlar
dır. ~u gemller nnud:ıne çarpışmalar 
reticesinde ve refaka gcmilcr'nin rcıil.. 
dafaasına ragmen batırılmı11tır, Başka 
S gemi dıha torpillenmiştir. 

29 Aifu tosta bir av fi'cısunun kQo 
modoru bulunan kumından Gollop 
doğu cephesinde hava muhart'beleTi es
nasında 150 Incı zafonni kazanmıştır. 

Berlin Elçiliğimizde 

Zafer Bayramı 
Berlin; 31 (Radyo 21.45) - Şanlı 

Dumlupınar zafermin yıl dönümü mü· 
rıasebetiyle Berlin Türk klübünde bir 
rnerasim yoapılmı11tır. Merasime Tür. 
klyenin Berlin qtiyfik elçisi Saffet A
nkan, elçilik ve l1-,m;<1loı\ulı: crlranı. 
Tiirk ticaret ua1arı ve tekmil Türk 
kolonisi iştirak etmiştir. Mcrl\sim klUp 
reisin.in ıniıhim bir nutklyle açılnuş, 
bunu talebeler t arafından söylenen 
monoloğlar, mini oyanbr ve müzik ta
kip etmiş, geç vakte kadar neşeli bir 
gece gcçlrllmişt~. 

Saffet Arıkan Meçlıul Asker 
ôbidesine çelenk koydu 

Berlin, 31 (Radyo 21.45) - Türki.. 
yenin yeni Ber!ın biıyuk elçisi Saffet 
Arıkan Meçhul asker ib'desinc bir çc. 
lenk koymuştur. Elçilik müsteşarı, ata
şcmUiter ve ataşenaval buyük elçiye 
refakat etmüteydiler, 

Yunanistana Yardım 
Londra. 31 (A. A.) - İçlerinde 

15,000 ton ~uğdny lıu.lunan 3 İsveç 
gemisi YunanJstıına v. rmtştır, Gcml
krde tevztntı id"re edt:>c-ek olan b 
veçlller için btr iki otomobll bulun-
maktndtr, • 

Kanadada, r.ıon1!"('al~'d'.l 5 İl1'1CÇ 
grrn l d h Yunn:J ırtan istikametin
de hareke\ etmek Cz:ercdır 

Aynı zamanda Volganın do.. 1 .Ba vekilimiz bu .n~tka . yerdlgı be- buru ciddi bir bQzg~na Ub1l'atJl-
ğusunda bulunan demiryolu te-1 ffi:~n~ı cev~~ta .. ~~mıı~.ır kı; 

1 
• mı tır. Bu tabur gunduı me"-:-

sisleri ve düşman bava alanları 1 Burada gordugum ~ç ~ak krt butun cudunun en aşaih yüzde:> ) ctmı-
etl bard hayatımın en kınnetl ı bır hatıruı o. . . l.9 

ınuvaffakıy e bom ıman e- 1 it 1. 1 lt't B .. hak ht """- sırıt knybetmı ır. . 
dılm'şt' ara .a ıea ır. o uç " ·1ı: , ı r arki ndc 

1 ır. . .. !ardır: Birincisi, 30 Ağustos zah:r bav· Kote1nı ovo nun.. $ ma 1 li . 
R3'ev çev~de duanan ehem- 'k' . . 1 1 l "k' .. ·ı Sovyet kıtaları mudafan muharcbelen 

ır·-· rc:ımı, ı ıncısı ze zc en n yu ı nu ııı - . . 1 
miyetli piyade~ tank kuvvetle:>• kip atmıya baş!amı o'lan cesur Er yıpmışlauiır:. Bur~~a .~kı .. A man tıar-
riyle birçok noktalarda taarruz• zincın halkı liçünciisü de hu en emre ruzu geri puskurtulmuıttur. 
hırına devam etmiştir. Yapılan 1 hazır cesur Turlı: ordusu. BB.Jka bir k~s:mde taarr;z~ ~ııl~=~ 
<ınudane çarpışmalar esnasında ı Müsaade ederacniz ,mıdl bu üç ha· Almıın tankla'"'Y ~ ve pıya es Y e 
48 düı:m-ı.$1.n tankı tahrip edilmi"'4 kikati ve bu üç hakikatin birlefmesin_ pışmakllard olmakb~~ıQır .. d . tla rarpı 

r·--,· ,':< d do~ ku , . 1 w h Po a naya o cı.-sın e ınıı .. • 
ıt.ir Bu tanklardan 38 ini b\r en gnn vvet.ı var ıgrmm ep h . k tini k• .. · .. · · 1 h berııbcr selliınlıyalım şan Ruslar m Yt'r.n mu _nvl'mc -
hucum mufrezesmın top arı ta • ç k . . b' h • .. d b ıuıık meskUıt bir mahallı hıcal etnıl~· . . . o samımı ır ava ıçın e geçen u 
rıp ?~§tir:. .. .. toplantıdan ayrılan Başvckilimız ordu lerdır . • . • ' 

Ladogn gohınun cenubunda Y..e- b;ıbçesini doldµran davetlilerin var ol /Jır Rıts ıll'1·leyışınde11 
ııi Rus taarruzları akamete ug_ sa.~hlari.y!e uğurlanarnk istasyona gel. bahsediliyo,. 
ramrştır. mıı1crdır. 

İtalyan seri hücnm botlan La: Başvekilimiz ı:ecc saııt yarımda Er
dasc> gölünde bir Rus to~~e~ı zurum'a hareket buyumıuslnrdrr. 
ile bir düşman tiQaret ~emısmı Ticaret ve Ziram l 1ekilleri 
batnını tır. 

Yeni Gine'de 
t:iff:' Ba tarnfı 1 incide 

de J~ §iddetli çarpışm;ı.lar 
dan 80!lTa geriye çekilmişlerdir. 

Japonlar geriliyor 
Melbourne; 31 (A.A.) - Avustral. 

ya mlittcfik umumi karargihının teb
lici: Kokoda'da ıık ormanlar bölgc
slnde yapılan rpünfr:rit çarpı mılar ne
ticesinde düşman gerl atl?mıttır. 

Salamaoua'da düsmanın kara faaliye
ti artmaktadır. 
Ra~l'de müttcfık ığır bomQa ~J" 

y:ıreleri bir düımıan kruvazöru le nak.. 
!iye gcmlleplne taarraıı: etmiıter ise 
de netice mü ahede edilememiştir. 

Port Darwin'de ·çer dÜiIJIBn tayya. 
s!nden mürekkep iki grup gece ta· 
arruzlan yapmış ve hiç h:ısara 11ebcp 
olmadan limana ve bataklıklara bom.. 
balar atmııtır. Bu aab:ıh yapı!an ik\nci 
bir taarruz da biT netice vermemiştir. 

Temizleme hareketi ilerliyor 
Melboume, 31 (A,A.) - AvustraL 

yadaki müttefik umumi kararılhmın 
hususi teblipnde Milrıe Bay'da yapılan 
temizleme hareketinin ıüratle ilcrlc
d'ii lraydolunmaktadır. Amerikan ve 
Avustralya hava kuvvetlerine mensup 
l)lrlil:ler'c d<"steklenen Avuştralya hü. 
cam kıtaları dü5manı yarımadanın dar 
hudut1ıırma, iiuün r,imnllııe doiru sür. 
ımi.,lerdır. Dil§man burad;ı süratle yok 

Ankara, 31 (A .A.) - Zıraat Vetrli 
Şevket Raşlf.. Hatipoğlu ile Tıcrıret 

Vekili Dr Behçet Ur. tatildcıı is\Hıı,dc 
ederdı: Y~banovadakl pirinç tarlalarını 
gordüktcn ve yoldıılr.i köylulerle! har 
mantarda konuştuktan sonra Gerede, 
Bo!u, Düzce ~e Akçakocnya gltm!ş• 
krdir. 

Her iki Ve~f\ buralıırda ibre lrr\lr. 
!eri, belediye ve parti reisleri ve halk. 
in ihtiyaçlan hakkında konuşmalarda 
bulunmuşlar, Akçakocad1 fıııdık bah· 
cclerini 'fe fıbrıkalanru t;;1nm satı, ve 
tarım kredi kooperatiflerinin çalışmı:>_ 
!:ınnı, Ziraat ~nkası ve ofia alım yer
lerinin vuiy'1tlerini gözden geçrd'k· 
ten ve Bolu ve Aband ormaI\lariyle 
~erestc fabrikalarını tetkikten sonra 
Ankaraya dönmüşlerdir· 

Dahiliye Vekili JJludcmyada 
Bura, Sl (A·A.) - Evvelki ciln 

sehrimize gelınlt; olan Dahiliye Vekili 
Ret~ Peker, dün Mudanyaya giderek 
Mütareke evini ziyaret ctmlıı ve yapı
lacalı: anıt hakkında tctkikatta bu!un. 
mustur, ' 

edilmektedir. Japon kayıpları p.ıık a· 
iırdır. Galip bir ihtimalle ~zı diiJman 
unsurları kurtularak gcçeden istifade 
suretiyle deniz bir!lklerine binmiye mU
vaffak olmuılardır. Tanklar ve iııse 
maddeleri de dahli olm:1k llzere düş. 
mıınm bütün aiıt DW;cmcsi \a,hrlp c
dilmi§tir 

Moskova. 31 (A.A.) - Rus bf'e 
t<'hli~ıne yapılan ek. Klctskaya çev•c
s nde Rus ilı:"lc işinden b:ıtnıetmek!f'
d•r Kafkncıvada Krasnodar'ın cenu· 
hu~da ve Prokladnaya çcvreıı!nde neh
r n r.cı:lt verdiğı yerlerde hırpalama 
t kt ğinden muvaffakıyetle istifade c
dilmMir, 

Vo11 Br>ek ordulanmn 
taarruz kudreti azaltıldı 

Stok,holm. 31 (A ·A) - Son 48 aaııt 
:ı;arfında Timoçenko'l'.'ıın kuvvetli lcıır
~ılık taarruz.ları \ 1on Boc.k ordularının 
Stalingrat önündeki taarruz kudretini 
a:r::ııtmı~ttr. 

A 'manlar, Rusların üı; taraftan ~ehre 
tnarruz ettikleri Rjcv'e takviye lutalnrı 
crtirmlşlerdir. 

Ruslar, Alman takviyelerinin hareke· 
te geçmelerini önlemek için Rjev bıı· 
tmnda kuvvetli bir b:ıskı tntb k et
mektedirler Ruslar oıerkcz cepheslnde 
t.ır.rruzlarım Mame ettirirlene bunun, 
A tmanları hava kuvvetlerini kısmen 
cenuptan merkeze t&!'lta\lya mecbur e
deceği kuvvetli bir ihtlma~ olarak 
Stokholmde tahmin edllmrkcdir· 

Almanlara verdirilen 
kayıplar. 

Moskova, 31 (A.A.) - Stalingralın 
~mal batmnda bir tınk blTliii bfr kaç 
nnt devam eden bir çarpıpna esna· 
ısında 12 d' man tanln111. 14 topunu 
ve 1 mitralyöz YUVattnr tabri91 ve •OO 
~ .. n fazıla Almanı imha ctm ı:ıterdlr 

Bııska bir k"slmde Alman piyade ve 
tankları mevıilerlmize kareı hücuma 
lmlkmıya ye1tetım'.şled r nu taıırruz 
topçumuz ve tanksavar toplarımız ta 

MHli Şef İnönü'den Çin llerlevişfi De o.m 
Kahraman Orduyq . Edöyor 

ıt~· Rast11mfı 1 incide ~ Ba~tnraf1 1 

~Iareşahn Cevabı J:ıponlımn Sanghayı S lnr.=ır 1 r 
Gcnelkurmny Başkanı Mıırcşal Fevzi ynlu ile h:ığlamalt tasavvu 1 

Ç.ıkmak tarafından Reisicümhnrumuzn ya dilşürmüştilr. 

* vrrılcn cev;ıp sureti: 
Yirminci yıldörıümii münaııebetlylc 

ibzal buyurulan il•lfatı devlet!erl nr_ 
d ıva tamim edilmi ı;r 

Cümhuriyet hükumetinin lütufkar 
v::ırdımlariyle bugunün fstr:klerhıc uy 
gun b ' r şe.ki•de tecıh z ettirilmi~ r.U
"~rlli " kahraman ordumuzun tarih bo. 
yunca harikalar yaratan varhğ!yle sulh 
ve müı;a'emet yolunda ve vatan mü
dafaar.ı için verdiğiniz her vazifeyi 
emniyetle başaracak kudret ve kuv
vette bulıınduğunu bUyUk bir iftfharla 
.YtJCc başbuğumuza saygı ile nrzed~ 

rm. 
Genelkurmay Baekanı 

FEVZi CAKMAK 

JJlnrc~al'in teşekkiirii 
Ankımı. 31 (A .A.) - Genelkurmay 

P. .. şkıını Mareşal Fevzi Cııkmıık Zafer 
B,.yramının 20 nci yrldô 'liimU müna. 
sepetiyle ııldıih tebriklere; ve bu vesile 
ile ordu h"kkında iyi temennilere kar· 
şı tl'şelikürlerinin iblafma Anado1u 
ni nsırıı memur etml&lerdir • 

tMcksika Gümüş t~eını 
Yasak Etti 

1o iko, 31 (A.A1) - R l• cOm -
hur Cama,..lıo. Mcksikadnn ıı · mU lh
Ta<'ınf mcııedcn pır J.. ar .. rname imzıı
lı-mı$tır. 

Fransada 144 Kişi 
İdam Edildi 

Londrrı. 31 (A. A.) - Dün ;;ece 
Vicp:r radyosunun bildirdi ine ıöre, 
Nant şenrinde 144 kış! :komünlst\ik 
iddla-ıiyıe idııma mahk\ım edilmiştir. 

rafından ecri ah?mııı\tr. Muharebeye 
iştirak eden 30 Alman tankından 16 sı 
tahrip edilmlıtir. 

Y e11i Rus muvaffcrkıyetleri 
Londra, 31 (A.A.) - Moskova rad. 

yosunun bildirdiğine ıöre şlddeUI so
kak c;arpışmalanndan ııonra Rusbr 
Almanlan Stalinrratın şimal batııında 
bulunan bir mcsldin mahalden püskürt· 
mü,lerdir. 

Spllrer ş-Qnlan ili.ve etmlıtir: 
Sokıık sokak ve evden eve yapılan 

şiddeUi bir muharebeden &onra Ruslar 
A?manlardan rırazi almışJnr ve dil°' 
manı gen c;ekihnlye mc~bur etmi 1er. 
dir Ruslar zayiata uğt'amadan yakın: 
lard:ılri tf!'{)elerde mevıo:i almr1lır ve 
AlmıınlRn 'bir yayhm ı•e .. lnt: tutmlı 

\ardır· nusman bir çok <ilıi ve yaralr 
vermi11tlr 

Cuncking, Sl (A.A.) - ç nl 
ki IVangsi'de Liıhui bölgesinde k ı.. 
dıkları muvaffakıycti Kuanı;tunı t P 

hcsinde yaptık\nrı şiddct'i bir muin· 
bil taarruzla devam ettlrmi§lerdir. Bn 
cephede Çin11lcr birkaç mühim noktayı 
geri almışlardır· 

Cuma günü Çfo kıtaları Palıong'un 
cenubunda Kanton - Hankov demir. 
volu üzerinde mühim bir şehir olan 
Yantam'ı ıeri almıs.lardır. Cenuba dot. 
11 c;ekilmiye devam eden Japentar Çin• 
lilcr tarafından yakından takip edili 
me\ttedlr. 

Knnton'a 50 kilometre kaldı 
Filistln, 31 Radyo (22,15) - Cung. 

klng•ten bildirildiğine göre Mareeal 
San.Kay-Sek kıtalan Kantona 50 ki. 
lometre mesafeye kadar yaklaşmıılar' 
dır. Çinliler bu limana 85 kilometre 
daha &imalde Sun~Fu ~ .. hrini işgal et. 
nıişlerdir. Sımdl Ç!n!itcr mühim bir se
hir ol n Nnng-Şang'ın kenar mahalle'" 
1erine hücum etmektedir. 

Amcrikalılnr Lashio'yu 
bombaladılar 

Çungking, 31 (A.A.) - Geııend 
Stilwclls'in umumi karargihmcla ne15o 
rcdilen tebliğ · şunlan blldimıclrtelUr: 

Cumartesi günü Amerikan bomba 
uçaktan Binnanya yolunun en son ts.. 
taayonu olan Lashio'ya karşı ılddet!.i 
hir hava akınında bulunrn1ışlnrd1r. 
Depo ve hangarlar hasara ufratlmtş 
ve en az 3 yangın çıkarılmııttr• 

Cuma gUnü Amen'kan bomba aça1'-
1ar şimali Hindiçlnide, Psolu do! y. 
l:ınnda demiryolunu ve Jape>n tesisle. 
rinl hasara u·ratmışlardır. 

Harp Okulumuz 
t1fr Baştarafı 1 incide 

gen~ subay alay sancağını fktncl mu. 
fa teslim etmiş ve bu mukaddes ema
rıeU ıeref!e ve pnla tasmıalannı dile. 
mlştir, Emaneti tealim alan talebe can. 
lan ve bnlan pahasına da olsa ve 
müpül sartlar içinde bile ıarllı sancağı 
kortı)lacaldarına ant içmiılerdlr. 

Okııl ko~utanı kurmay .albay Mas· 
tara Ercm muııııJara he:rccanlr bfr 
hitabede batumnrıt. hunu mezunlar a. 
eh.na han 11tel1\lenl ?.in 'hnsunu11 
bir ıöylevJ takip etm.lıtir. 

Nutuklardan •onra büt~n harp oku. 
hı tnaU11 ve talebeleri hep ber h"r 
harp okulu marşım s5"kmi:ilcr ve 
merasime ıorı verllmlsUr. 
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i Amerika a i HTIRA J LA NI ,i---------------------·-----------------telüf ·•fuz 
olH"kaları 

"Uzak hatlann dnrt telli geçer ir
tibat tertibi,. hııkkındaki 12.10.1940 
günlil ve 13035 sayılı ihtira müracatı SAYIN HALKIMIZA 

ıt_:.r Baştarafı 1 incide bu defa mevkii fille konmıık Qzere 
Fc>rmayeleri de dahı1dir. Esasen ahere dcvıii!crıığ \>eya icar edilece
S lı'de Alman, Arjantin'de de J. ginden talıp olanların G&lata'da fktı
t lyan sermayelerimn çalı~ması sat hanında Robert Fcrri'ye müra

Kömür alım ve satımında ra!!ladığınız zorluktan haber Teriniz.· 

olmasaydı, bu iki' memleketin, 
mıhvcre, diğerlerinden çok müte 
mayıl oldugu hır rivayet halin. 
d<> dahi dolaşamazdı. Yalnız ıştc, 
1914 • 18 harbinden mağlüp çı. 
kan Almanya ile daıma serma• 
'e fukaralıgı çekmiş Italya, ln. 

caaUarı lliın olunur. ---- --
KAYIP: 213 ~il-S-!142 tarihinde ba

t.an Nımeti Huclıı mcıtorumde bulunan 
kapt~nltk şMadNn un<'nıl, liman ve 
muayen<' dızdanl. rıyle ağır işçi ek -
mf'k karnel"rı vcs ır resmi cvraktrn j 

Tpzlu, lslak Ve Eksik Kömür Almayınız 
Kömür fi af ı muavvendir, fazla 1>ara vermevini1 

J * 1 • 

Sarih adres ve JnÜspet vakıah şikayetleriniz derhal takip edilir. Bu hare
ketiniz kendi menfaatiniz icabı olduğu kadar, vatan borcudur. 

ıl z ,.e Amerıko.n scrmayeleriy 
kaybolmuştur. \'~nılerıni alac.o.:ımdan ~ 
hükumlcn kaim mıştır Şile limanına 

Müracaat yeri: (Ankara ve lstanbulda) 
1 sık atamıyaculdarmdan, her 

baglı ~"ti Hiıd:ı motörü k1ıptanıl TÜRKIYS: KÖMÜR SATIS ve TEVZi MÜESSESESi 
Saım, • , _________________ '. ___________ I 

Ankara Üniversitesi' 
Coğrafya Fakültesi 

.... ı mıhver devleti, ıki cıhan har. 
bı <ı.ras.ındakı devrede, Amerika• 
ı n Latmlerın . sermayeleri ile 
c zbedemıycceklerını anlayarak, 
kcndılerı için kabıl olamayan ------. -------------...:....---------------------------------

s ımn)e yatırma hareketinjn ye-, ADl"<o·. y KIZ ENSTı·ru· · su·· ı n kendilen .için kabil olan mal i ' 1 
c ~kme , • ..,. mal satın alma hare ı · J 
kMıni ikame etmışlerdir. Yanı 1 ve AKŞAM KIZ SANAT OKULUNA 
~' vnıpanın cenubu şarkisinde ol. '--T d.ığu gıbi, Amerikanın cenubun. ALEBE KAYDINA BAŞLANMIŞTI R• 
d.ı da. "tamamlıyıcı c>konomıler'' 
ıwri) esini ve bunun muvaffak 

~ır munyyidcsi olan Klirıng usu. 
ıuııu tatbike koyulmuşlardır. 
1S1yaset ve propagandası bcr.ıber 
olmak şartiyle). 

Ve bu işte, kendılcrne şu şart
lc..r, yardım etmiştir: 

1. 1929 iktısncli buhrnnı, Ce. 
nubı Amerika meınlckctlel'.ini 
pek çok sarsmıştı. Ve, Brr.zil .. 
) adn kain eler l akılı) or, Ar. 
jantindc huğdnylar ve etler çü
ru) crdu. B naenalc) h, bu mcm 
lckctlcrin baslıca derdi, mallı:.• 
rı ıçın, pazar bulmaktı. D' 
Schacht'ın Kliring usulü, bu 
itibarla, pek işlerine l aramış. 
tır. 

2. An..,lo.Saltsonlann, bn mem• 
lckC'tlcrdc gerçi pek çok ser. 
nıayclcri ,·ardı. Fnknt, 1929 
dan sonra, malı çckcmiyorlar
ıh. Çünkü bu mc1lların en mü. 
hiınlcri kcndilc:ıııde de ,·ar. 
dı; et, deri ,·e bugday, Amc. 
riknnın kendinde mc,•cuttu. 
İngiltere de, n~ nı maddeleri, 
Otta\\ a anlnsması ile, daha zL 
:\ :ıdc Kanada ve A vustralyn .. 
dan çekmcğe mecburdu. 

İşte, bu harbe takaddüm eden 
s neler zarfında, 1929 cihan ik 
tı di buhranının -doğurmuş bu· 
lufldugu bu iktısndi şartlar, mih• 
'cnn, Cenup Amerikasında bir 
n "i siyasi taarruza geçmesini 
hu ı,,metle mumkün kılmıştı. 

* * yrtca, Amerikan ve İngiliz 
sermayeleri, birbiriyle, bO" 

-·usmaya koyulmuştu. Hatta, o 
zaman veliaht olan Sekizinci Ed. 
"ar, Cenup Amerikasında, lngi 
l z sermayc<larlan adına, bir sc
~ ahatc bıle çı.knııştı. 
Bınaenalcyh, mihvere göre, 

\'aziyct müsaıtti. Milletler arn. 
s. mübadele durduğundan, yat. 
mıs İngiliz \'C Amcrıkan senna• 
yelerinın faizlerini ödemek La. 
tın Ame!"lknhlara pek guç geli
~ ordu. Halbuki, mihver dev'ct 
lcri, sermaye faizleri üzerinde ıs. 
rar etmek söyle dursun, ayrıca, 
Latın Amcrıkalıların en çok ıhtı
yacını duydukları bu kolaylığı: 
1\IAL M BADEl..ESINi. imkan 
dah line sokmuş bulunuyorlardı. 

İşler bu şekilde devam et. 
m k sarUyle, lngilız ve Ameri• 
kan sermayeleri !birbirini ifna 
etmış olaco.k ve miıbadcie saha• 
sında buyuk kazançlar temin e. 
den mıhvcı· tıcaretı, günün bi. 
rinde, belki de bu birbiriyle kav• 
ga etmekten başka iş germeyen ' 
s;;;nnayelcrin yerıni alabilecekti. 

Harp, harbe ıtakaddüm eden 
ınucadelcler ve bilha.ssa Roose
' elt'in Panamerika davası, rnih 
vcrın ıstc bu umitlerini suya dü• 
surmuŞtür. Hem öyle bir şekılde 
kı, mC'sela Meksıka misalinde, 
Roo.,cvelt siyasetinin aleyhinde 
bulunmak da güçleşmiştir. 

Hep hatırlarız ki, . Meksika, 
güniın birınde, devlctçı. _ve ıml
letci bır kararla. tıpkı bızım yap. 
t1<rımız gıbi, bütün yabancı pet 
rol şirketlerine el koym~~ ve 
muayyen bir para mukabılınde, 
rnusadere etmiştir. 

ô zamanki lngilterenin başın• 
da Chamberlain bulunduğundan, 
bu hareket hiç hoşa gitmemiş ve 
ıkı devlet arasındaki münasebet 
kl!>ılmh.tir. Ta, bu harp, baş. 
l vıncaya kadar. Fakat ve daha 
o t rıhlcrdc r.nlaşı1mıştır ki, Ro. 
o"evclt Amerıkası, Mcksikanın 
ı u h rcketını csus itibariyle tut• 
mu'j belki de hatta teşvik et 
mı 1-r. Çünku b~ harek:tleı b~· 
tun Cenup Aımerık~sı Cuf!l~u~ı· 
yetlerine, mali ve ıktısa_dı. ıstık• 
lfılin bir örneği vcrılmıştır. 

Meksika da zaten, o tarihten 
bcrı, Roosevelt Amerikasmın ya 
nından ayrılmamış, onunla bir
likte harbe girmiş ve diğer La• 
tin Ciımhuriyetlerin siyasi tema· 
yiılleri üzerinde, mucssir olmuş• 
tur. O ve Brcıılya! 

Dalı : 1. .. a Gfo:a nehri ağzında 
it der z harbinde Grnf v. Spee 
ırhlı ı yaralanırken anlşsilmış. 

210 ı o. lu bJi!dCıy, çavdar ve emsali ma'ı"ullcrc mahı:us tari!e l 
TC'şrinı<'v'V<.'l 042 den ıtibaren mülga:fır. · 

Mezr:•jr t, r fc ~erınr şebekC'dc mer'i 209 zahire ve :!t2 No. lu yağlı 
hububat ~r felerl ka•m olmuştur. 

Fazb tafsılıit için istasyonlara müracaat. l':362) (9417) -
D. D. 231 No lu grupaj tarifesine giren D. D. 245 N'o lu havaleli 

eşya tarıie.;1 1 Tcşrinie\.vel 9~2 den itibaren nıG1.t:adlr. (i37~ - 0423) 
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ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

Dosya No, 

52301/610 

52153/335 

F. 3/3808 

\. 

clNsl 

Aksarayd.;ı Klltlp Kasrın mahallr.s!ncie 
Kum.al sok:ığında eski 11:! yent 18Y k11-
pi ve 840 ııda 56 parsel No. lu 21,60 
rr:r.trc ırur&bbnı arsa 
füıviı~dl.'recic eski Mumlu yenl Kırklar 
soknı;ı.,..da e ki O ymi 7 No. lu :ırsa 
BuYtıkclcrcde e kı Duvarcı yeni Dildar 
'"Oku mda eskı 100 yeni 17 sayılı evın 
314 hi sesi 

51217-1114 M<.'<'ıd.yeköyünde 5 pafta, 42 ad'a :.ı paısel 
No. lu 533 metre murabaı arsa 

67 
51217-Jll4 Mccidiyckbyünde 9 pafta 57 ada 31 pür• 

sel No. ıu 1387· metre murabbaı nıs:ı 

82 
52183/8 

51217-1114 

81 
F. 212111 

52152/41 

D. 1/6378 

52152/125' 

5tal7-11'14 

64 
F. 2 2066 

55100/2490 

~dlrneknptdıı eski Çı1orağa yeni. Avcı
bcy maha'lesintn eski Hançerli kilise yeni 
"t:luoatlı soknğinda esk1 ve yeni 21 knpı 
No 'u 30 metre murabbaı arsa 
M~d yck~lyündc 8 pattn 57 ada· 32 par-
sel N'o. lu 3887 metre murabbaı ::ırsa 

Ü<.kü<iıl"da Selami Ali erendi m.ı'hn11c-;l
nln Kerp.çh ne ve Do~ram.acı '5oka!.mda 
c.kı 12 yeni ıs No. lu 21,50 metr~ mu
rııl:.bııı ı:rrn 
Çcrıgrlkoyünde eski Suyolu yeni Dt>fter
d:ır o~~u sokağmda eski ve yeni 13 miı
kerrl'r No. lu 7i9 metre 68 desımetı·e mu 
rnbbat ı-rsa 

:Beyazıt lı•C'bey mahallesinin Hao;anpasa 
K rı..kcı h:ınr sokağmda 671 ada, 11 nar
ııcl ec;ki 'iJ yeni 71 kapı No. lu !ırmın 
184/9(10 hıc~esl 
Humcl'h'ımrında Ali Partak mah:ıUC!lnrle 
llis:ı.- cndde.,ind<' eski 52 ")'"'11İ 1G - 18 
~o. ıu c:vvclce iki halen bir du1-k:ının 

ın h ssesi 
'Mecidlvekôy{lndc 5 paft:ı 42 ada 2 par
se! No. lu 614 metre murabbaı arısa 

!\u"gunctıkfo Tahtalt bostan so'l=;agmdn 
ec;k\ 14 yeni 24 kapı No. lu evin 1':28/ 
lQ368 h' esi 
Ktnalı.a:i:ıda eski Narlıyan yeni NaT' t!ct'
i!; ve hBşklü soka~ınd:ı 78 kapı No. ıu 
,413 metre murabbaı ahljap evin 300/ 

:H56 hissesi 

Mvh•mmen 
bedel Teminat 

2i,50 • 3 

100 8 

330 25 

133:!,50 100 

... .. 
'1664 125 

55 

31011 23.t 

470 

158 12 

€30 52 .. 
:i40 41 

1842 139 

200 15 

92 
., 

51217-1114 Mccidivel<övUnde 13 pafta 2 ada 12 -par-
sel No~ lu 3400 metre murabbat arsa SL'QOO 255 

189 
1/6333 

51217-1111 

256 

51333/19 

51333/19 

Hcvbeli:ıdıuhı Kürkçübnh'!'1 sokaltmd2. rski 
9 yeni 14 No. lu hanenin 5/48 h!sseı:i 
Mccidıyrköyundc 12 pafta 75 adıı ı par
sel No. lu 4i40 metre murabbaı arsa 

Sımycrde C"kl KOrkçilbaşı yeni f rtlnye 
mnhalle lnl11 eski Ha\'\lzlu bostan ye?'İ 
C•1Ytr 60rtal;Jnda eski 22 yeni 1 kapı No. 
Ju c: yırdnn bozulma bostan ve çavlr 
S:ırıyerdc c ki Kürkçübaşı yeni lstinye 
m:ıh;Jll<'S nin eski Havuzlu bostan yeni 

125 10 ·~ 

'ill 54 

400 30 

400 30 
Cayır sokağındıı eski 22 yeni 1 kap! No. 
lu çııyrr. 

Yukarıda yo1.ılı ı:ayrımenkullcr 4/0/942 Cuma Jt{inil saat 14 de Mllll 
Emlôk Mudaı luğünde mllteşekkil komisyonda nyrl ayrr ve acık arttırma 
ile satılac:ıkttr. isteklflcrtn nil!us hüviyet cüzdanl:m ve t.mılnat ı:ncktup
lariyle biı liktc ıhnle .. ı:ıııtinde komisyona ve .fnı1a izahat :çln Mıllt Em-
lak Mildurlü •ıine mıirr.caatları. (9008) 

İHTİRA İJ,.ı\Nl YENi N EŞRiYAT: 

"Raylarto ahşap Traversler Uzcrl
ne yayla tct:bltl ve bu tesbitl takmak 
ve sökmctt için tertıbnt,. hakkında 
alınmış ol:ın 5.8.1134 gün ve 1830 sa
yılı ihtira bt>ratı ile buna ait 26/2/ 
937 de t<'Sc:'il edılm hlrincl ilAvc tas
diknnmesııu bu defa mevkii fhle 
konmak Uzere ahcrc devriıfC'ra~ ve
ya car C'dılccrı.ndcn talip olnnlarm 
Galatn'da İktrsat hanmd::.ı, Roberi 
Ferrl'ye mürııcaııtlnn 1lfln olunur. 

ASKttRT MECMUA - Uc ı:rdı blr ,,ı.a. 
rtlır En mGtehuıu aıktrt hllrlmltrln :r•u· 
lan' ve bu :razılarla alilı:ası olan harita •e 
ıırafilclcri 'hnidir. 12S inci ••"1•• cılcmı,trr. 

Bu sa:rı:ra: (mıı'tHlbl:rctlmbln ulı:erl H• 
bcpleri) cnlren: Kurmay ı\lba:r Hilmi Ora:r. 
Tarih kısmı ol.ral< da (BQy(llc harpte Kaf • 
kas ve Iralı: ccpheolndc bccinel kuvnt) :rıun 
:Kurmay Albay Hulilsl Bı1koc kltıplın ılh• 
edHml,ıir. 

Bulana 10 Lira Mükafat 
31/8/9 l2 Pazartesi gilnU Galat.asa· 

raydnn gaı;!!rkeu ııufus cüzdanımı ve 
askerl!k vesikamı znyi ettim. Bulan· 
larm aşağıdaki adrese getirmeleri ve 
parayt almaları rica olunur. Aksi tak
dirde hUkmil y'oktur. T2kslm Sıraaer
viler, BlllOr sokak Ardaı Papaıı:y.an 

Çini fabri~aıııncla Bedros oölu Slmon 
Haçik 328. 

tır ki, Brezılya, bu harpte, yeri• 
ni tayin etmiş olan bir devletti. 

Ki denizaltı harbi Amerika• 
mn Şimal kıyılarında dikiş tut
turamayıp, yani Groenland _ İz• 
lando - lrlanda yolunu keseme. 
yip Karayib denizine, daha son• 
ra da daha aşağılara kayınca, ta• 
b'atiyle Brezilya sahillerinde ha• 
zı hiidiselcre sebep olncak ve bı. j 
biatiyle Brezilyayı, harbe sokun. 
caya kadar uğraşucakh, 

Dil ve Tarih 
Dekanhğından 

• 

Ankıır.:ı Dfl ve Trırih - Coltra:fyıı Fakiiltesin" t<ılere k;yıima Eylt'ılfın 
ı:-; inci ~1inu başlıınaralt. ve Bfrlnc:'itl'şrin ~onunda !lihayet verilecektır 

Fııküiterle terlr:s c-lunıın Tılmreler §unlardı•: ' • · 
F'rlı;rfe 

Arke?ıofl 

!:.ı:ııerolc.jl 

H ıtitc-İojr 
Slnol?ji 
Hindcl.,jl 
"4ııl'lg•rol~, 

TUrk ıil:ı Vf' e:tchlyatr 
Franıız dili ve tdtbıyııt1 
lnglllz dil; ve rdebıyatı 
Alm•ı'I dlıl ve e<fel:ıyatı 

Ar•p dili ve edebıyatı 

Fara dil! v~ cdelı~yah 
Rus dlıl ve edc:hlyatı 

Klhil< f!lolojl 
Tarih 

Antropolojı ve Etnoloji 
Co{lr••ya 

İstekli!e.-1n bir d•lrkçe fle lise ve olıronluk ôlplomal:'l1 ın1, aşı ve slh· 
hat raporlartrı haj!lıvarak Salı ve Cuma günlcıi !'a~t 9,3r öan 17 ye ka-
dar FakUl!e miiciürlüifüne müracaat etmeleri rnl.ın:d:r (i366 - 9422) 

Askeri Fabrika~ar 
Ticaret Şubesi 

Umum Müdürlüğü 
Müdürlüğünden 

11 Tnıı pım('('llk kösrlP (Grap~·ın veya k"ana+) 
7 " VakC'la 

Er kurıdurası ımn!Ah fc:ln yukanrla mikbırlıın ~azılı kö•el,. ve vake· 
ta sııttn alınaC'akttr. Eilerlnrl"' hu i~e elverişli 11'./:\sele ve '-'ııketası bulu
nanlıırm n:Jmı.:>ıe Vf' cvı:aflarr tcshit edilmek ve sonra Entın alınmak o-
2ere 7 /91942 Pazartesi g(lnO akeıımına );:adar TıC'aret ı:ubP.,<r.<. müracaat 
etmeleri füın olunur. C7193) (924tn -INGILIZ KIZ ORTA OKULU 

( English High Schoof For Şır ls ) 
K'lyı"t mı:aı:neleıı:i 7 /91942 tarlhinrlen lt.ıb:ıren Pazartesi ve Per-

şembe giinleri Enat 10 dan 12 ye kadar yııpıltr. 

lknıal lmtlhnnll'n' 
Ort.ı okul son F•nıt lmtihanlıın 7/9119t2 sııat 10 rlıı, 
Tii,·kçtl ımtlhıınl&rı 23/!l/942 seat 14 de 
fnı;ı l;z,.e imtlh<ınlarl 2119/942 ve 2219/942 s~at. 9 M 
01-ul 24 ·9, o.ı2 Per,embe günU acllaeaktır 

~ ............................... __ ., 
Müstakil Ressamlar ve 

Birliğ~nden Heykeltraşla.r 
Birll~lmızın t.enelik kon2resl 2 Eyl(ıl Carşıımb:ı ı;:ıinü saat 16 da Be

yoğlu Hııllfovmde a':<tedi1eceğlndon sayın A.taları;ı fesntıeri rica olunur. 
Ruznan'?: ? - İdsreı Hcv'Mi senelik• raporıı ü1rrlrde ııörfi$me, 2 -

Devlet RE'ı:;m Srghd fürl!'lne Ar.ıı f:ec:imi. 3 - İdıırı> ~C'l'ttl sec;lml, 4 -
Türk Ress.mı!at v~ Hcykeltrıışlar Cemiyetine ne ~kılde iltihak crlilc
~ği. 

Tenis Eskrim ve DaCicıhk klübü riyasetinden · 
1 - Klübüm07 rinıı~mtn 29474 T..ira 9 kur!.lş k?ıif ~edf'lli y;ıTnı1 te

mel. duva!'lar ve cnh IJ'4{!<ıımı inşaatı kapalı r;ırf uruliyle o:ı gün miiddct
le ek~!ltmeye lwrımu5tıır 

2 - İhale 7 1-:ylı'ıl l 942 Pıızıırlı-st g(inQ saat l R da' Taksin'ciı!' Straııl'r· 

vilerde 57 num3r:ıda Br,dcn Terbiye"! t~tanbul Bö1~esl blnru:mda mlitc
şekkil huruşl komiııyondn yapılacaktır. 

3 - P.u işe ait projt, hnsuı<I sıırtname lceeif hul~~t umumt uaslar 
ve mukavele öır.eği her ~On B81ıtP M11ha~ebe ~\•iı;indf'n veya Taksim
de Klüp Mt"!'kezınd,.n (2) Llnı mııknbilinde nlmabilir. 

4 - Bu işe ııit mu,•okkot teminat miktarı 2210 Ura 5R Kunııtur. 
5 - fnS11ata vr. tıılirılerin hu~ı!livetine ·ait fıltla tMsiJAt lcin Tak~imde • 

Klüp riyasetine veya Bölge M'üdfirlüğüne mesai sa:ıt,.ri dahfümtr- mnra-
caııt edilmesi, (9376) 

Nişantaşı Kız Enstitüsü Müdürlüğür.den 
NE V' 1 VASFI 

J"Jövme bakır tencere 22 S. kutru 30 

• '" " 24 S " 3C 
• " " 28 S " 30 
.. .. .. 36 s " 30 

Yuvarlak t<!psl 30 S " 6C 
KPsme bıılm tepsi müstatil 24 x 30 'I( ~ 30 
Dö\'me b:<ıkır c:ukur ı:ahıın 20 S. kutru 1RO 

ı - Yukarıda miktar ve \'astfları yazılı ha'krr kaplar Rtık eksfltrne
ye konuhıJuşhır 

2 - 1hııle 16 F,yl(ıl 1942 Carııamha gilnü ı;ııat 14 de Yüksl'k l\f~ktep
lct Muhm.eb:?c'Jıl:I b:.nıı~Tnda toplanacak olan komisyon tarafmdan yapı· 
lacakttr. 

3 - Muhammen bedel 1580, muvakkat ta.-nınatt 119 hradır. 
4 - Şartwıme okul tdareslnde görülebii1'1'. 
5 - 1steklilerirı ehliyet, teminat makbuzu ve Ticaret Odımnm yeni 

yrl \'esika:w ile birlikte be1li gün ve saatte lı:omısycna gei1T.eleri. (9443) 

lstanbul Mahrukat Ofisinden 
ı - İki Stntbeker krunyonu lçlıı kTa~r ,.aptırılaeakttr. 
2 - Beherinin muhammen 117atı 1200 lirad'll'. ~artnamest otfs tno

hnscbestndedir. 
3 - ihalesi 2.9.042 Cı1rsamba g{1n0 saat 11,.de :rap11ac:'&ğııdıın talip o

lanlarm teminat nktelerlyle roezkt\r saatten evvel n"Orar.aaUan. 
4 - Du saatten sonra \"1.ıkubulııcak ınilrac:ıatlar kabul e>lırnmaz (Dl R2l 

Emniyet Umum ~üdürlüğünden 
Zabrts memurları için nu 1500 ço~u 2100 !akmı maa kr.sket kışltk 

elbisenin dlklş işi 17.9.942 Perşembe ıünü saat 15 de kapalı zarf usully· 
le münakasaya konmuştur. 

Diktirilecek elbiselerin yalnız kuma~1 UmuHI MtidürlilğümOzden ve
rilecek ve diğer bütUn leva:ı.trnı mütcahhlde art olacaktır. •Kasketiyle \:J!r· 
likte beher takrmt için 670 kuru' fiyat tahmlo edilen elbiselerin nümu· 
ne ve ş;utnıı.-neslnt g5rmck ist!yenlerin Umum Müdürlük Satınalma ko
m!svonuna mUracaatlan, 

0 

İsteklileriıı 1(1511 lirs.lık teminat makbuz: veya banka iT.C!'ktubunu muh 
tevl teklif rneklupl:ırını 2490 sayılt kanunun ı Ü'1CÜ maddesinde yar.ılt 
bC]J;C}CflC birlikte tksiltme S{hıfi ;Saat 14 de kadar k:ımfsvona \•CrınPlerl. 

' .(7359) (0418) 

• 
1 • !) • 942 

Meşhur s· GE 
SAATLERiNiN 

Çok nr:ınılan iki yenl modeli gelm.lştir. 
iki kıp:ıklı gCimCiş ccµ ıra .. tı Lira 45 
" '' altı'ıf kap lama · " " 60 

5;İNGER saatinin kalitesl yQksek, mtıba
yoıı şeraiti l ydalıdır. Du .flrsattan istifa
de <'1rnck istıyen ta~a mCişterilerimiz be-

deliyle birlikte peşinen posta masra:rt o· 
lnrnk bir Lira ll!ive olunur. 

S t N G E R saatk·rinln her ti.irlü ta
ınlrntı 15 sene uır!ında meccanen ya-pıtır 

Sin9er Saatleri Mağazası 
İstanbul - EminBnfi No. 8 şubemiz yoktur 

Askeri Fabrikale1r 

Ticaret Şubesi 

Umum Müdürlüğü 

Müdüırl .. aü den 
100 Kilo 113 No. mııldna ipliği 
150 .. El tşl ipUiU 
11 O " Ai~aç kundura çivisi No. 4 
110 " •• .. " .. 5 

\lO " " " "' " 8 ' 
ano " RakTr kundura çh•lsl No. 18 , 
120 " Montn çivisi No. 24 (nilmı..neye göre) 

J0 " Bıılm\lmu 
ıoo " cıris 

10 000 Cift Nalka (çivisi fle brraber} nQmuncyc ı;örc, 
700 O()'} Adet Kobara çlvh;I (Nilmu~"Ye göre) 

44 000 " Erkekli dl ili kıınstil (tore!~) ııümuneye göre 
ı ooo Tabakıı Zımpara klit!ıdı " " 

Er kıındurnst imalfıtmda kullanılrrıak üzcrı- yukıında• mik-tar ve cin
si yar.ılt 13 k:ıle"TI mcılzemc satın alınacaktır. Kıılcm kalem teklif yapı• 
labil!r. İsteklilerin tr~·!ifl('rini 7/0/942 PaznrtP.Si giinü nkşamma kadru: 
Ticar,.t şı.ıb,.stne \'erm<>leri ilan olunur. 

Bu :nıılzemP.nin ı•ümuneleri her gün Ticaret şubcsinde görillebilir. 
(7194 - 4247) 

T Ü RKİYE CÜ MH URiYEIİ 
7-IRAAT BANKASI ,. 

Kuruluş Taı;hi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk L1rnsı 

Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zirai \'e Ticari Her Nevi Banka l\fnamele1cri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
~ '<PO\ 

Zlra•t 8Rftkıİsındıı kumbanılr ve lhhrısn: tnsal'f'Uf hes:ıplnnndn "'ett n-151J 
hl ... al bulu~anrara ir,.t>de 4 defa çeklleeek kur'e llcı c;:aOıdakl pfDna 

gı;'rcı lk,.amtve defjf1ıl•eakttr1 ... 
4 6.de' 1.000 •.lralıJıo 4.000r - •rı 
4 • &00 .. 2,000 • 
4 .. 250 .. 1,000 • 

40 il 100 "' 4,000 • 
100 .. &o • 15.000 • 
120 .. 40 .. 4,800 • 

1!10 " 20 .. 8,200 • 

Ol K KAT: t-ıeaaıılıınndııkl paralar bir ıene içinde 50 Uradan •ı3flr CfOt'" 
mlyenlere ikramiye çıktıOı takdirde % 20 fnzlııslyle verllecektlr, Kur'a .. 
tar ıenede 4 defa 11 EylOI, 11 BlrlnelkDnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarlhlerlnde çektlecektlr. 

Aşaı:rda yazllı mahallerde mutıtcll! mlk rınrd ~ !ıayvan satılacaktu: 
Tııliplcrl" b<'llı va~f;crdf' satış yerlerinde bulunma'crı. 

S A T 1 Ş G Ü N Ü SATIŞ MAHALLi 

Çatıılca Bo~·alık koy{l 
" ,, ,. .. • .. 
• .. .. 
" Dağ Yenice " ., ,. " '" -.. . n .. 

157 Cephanclik mevkii 

~ 

1/9/942 
3 n " 
s .... 
s .. " 
2 .. " ' ,, " 
!) " .. 

1 " 11 

Salı 
Ferşem~ 

" 
Salı 
Çıırı:amba 
Cuma 
Carsamba 
Sıılı 
(992 - 94ll'ı, 

Bf!beıinc 1ô4 kurus tahmin cdılcn 12 000 ıırlet cam ı::urııhl all'lacn'k• 
Ur. 'Pauırlıkla f'kc;ılt'Tll'SI 9/0/!112 Çarş: mba ı:ılnu ıımıt 14.30 da Topha• 
nene ht. Lv AııJrHi:i satm alm:ı komisvonunıh v. pılııcaktır. İlk tcml
n:ıtr 1276 Jiraaır Ş:ırtn. mc i ko,nl"YO"lcla gorulilr T, lıplrr•n bt'lli vnkıt-
tr. komir.vonr l'PltnE'l"ı i tl6ll - !H28) 

'\ 

lstanbul Deniz Komutanhq~;ıdan 
Yaş1 (32) den fnzlp olmamnk üzere yedek subaylardan kabul imti

hanında mllvaffak clıınlarclan yirmisi dcnl:zordus::ı için hı•sa!' ve muamele 
memuru yettstirllmek üıere nlıno<":ı.kttr. 

24 Evlin 942 tatllıfnc kadar mürııcnııt Pdllm<>si l~:ttJTtdıt 
fsteklllerln kavtt Vl' kabul sarf.lan hakkında mıd(Jmat almnk Qzero 

komutanlt:?:ımTz" milr~,.aatlıın <9321 > 

Sabıp ve oeşrıynı rııııdurü: HaliJ LüCh Oorduocu 

Gazetecilik vo ncşriJ at T. L. ş. 'l'AN }\1atbaası 


