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ALMAN TEBLiGi 
r~ 

\.. Londr~~!!.:._) 

Modern Harb:n Yoron"ei'de 
(efe( f /erİ • Rus Taarruzu 

Komandos;lar 1Püsk~+üldü 
Stalingrat Muharebesi 

Kommandos'lar, artık , cözler ilerde oturmaktan ve beklemekten bık. Ş "dd • • K b 
mışla;: harekete geçme~-~çı? yanıyor~ar; Acaba, o &'Ün ne vakit ge- 1 etım ay etmek• 
lecek . Onu temas ettıırımız en 11alahıyeUi kimseler de bilmi- • 
yorlar. Sadece "vakti c:ldiii ıaman" demekle iktifa ediyorlar. Bel- sızın Devam Edıyor 

SOVVET TEBUG• 

Stalin9rat 
İçin Kanlı 
SavC.şlar 
~-

'!-

Ruslar, Şehrin Bazı 
Sokaklar1ndan 

Almanları Çıkardı 
k, de ?er ş:y _hazır olduıru ve ordu !'. t-ırsı~l.uıdliı ha!dP o mev'ut ırücii 
i"Cfktıren am.'.l vapur meselesidir. Bununla beraber Kommandos'lar 
harbin daha uç sene sürmesini göze almış cörünüyorlar. Sabırsızlık
ları sadece koşuya hazırlanmış bir atın heyecanından ibarettir. 

Baıkumandanhk General 
Yon Kleist'in Ölümü 

Himaye altında seyreden bir İngiliz kafilesine dahil ticaret cemiler\ Mozdok'da Yeni Almctt 
Taarruzlan Püskürtüldüı 

iki Rus Generali Öldü 
Moskova, 20 (A·A.) - Sm·ve 

öğle tebliği: 19 eylıil geccsı kı 

1 

YAZAN: 1\1. Z E KERİYA SE RTEL Haberini Tekzip Ediyor r 
Berlin, 20 (AA.) - Alman or. 

dulan başkumandanlığının tebli
ği: Terek çevresinde Alınan kuv. 
vetleri düşmanın elinden bazı 
müstahkem mevzileri geri almış· 
lardır. 

~ 

Bir Fransız . ' 

Stalingrad kesiminde muhare
benin şimal kesiminde düşmanın 
yaptığı şaşırtma taarruzları aka.. 
mete uğratılmıştır. , · 

Voronej varoşlarında düşman 
taarruzlan kısmen göğüs göğüse 
.reyan eden çarpışmalar sonun. 
aa püskürtülmüştür. Düşmana 
ağır kayıplar verdirilmiştir. 

Gn. Kleiat ölmedi 
Berlin, 20 (A.A.) - Alman or· 

duları başkumandanlığı, general 

Kommandos'lar hususi şekilde talim eöriiyo· 

L ondra, 20 (B~uharririmiz- mek için yanıyorlar 
~e~) ~--: _Ingilterenin Av- O gün ne vakit ~elecek? Onu 

'V on Kleist'nın er meydanında 
öldüğünü iddia eden ve Reuter 
ajansı tarafından yayılmış olan 
resmi Sovyet iddiasının hakika• , 
te uymadığını bildirir. 

1'1 Zeminlik zaptedildi 

rupayı ıs ıla_ ıçın hazırladığı y-; temas ettiğimiz en salahi etli 
nı kuvvetıenn adı Kommandos - kimseler de bilmı'yo ı s dy 
d B l b' · od r ar. a ece ur. un ar ır nevı m ern "vakit geldigyi zama " d kl 

Berlin, 20 (A.A.) - Alman ordu
lan başkumıuıdanhğı. halen Stalin
grad önünde cereyan eden muharebe
ler hakkında Fşıığıdaki tamamlaylcı 
mahimatı vermektedir: 

h b" t ı "d" Ş"mdilt" bal n eme e dar ınpt 1~ e e:ı ır. .. ıtl d ..1 • iktifa ediyorlar. Çünkü "istila 
e ya ı arı ış paraş1:1 e uşman teşebbüsü için yalnız halkın ar. 

hatal~nın arkasına ınmek, ora- zusu, ordu hava ve deniz kuv
da munakale hatlarını bozmak, vetlerinin hazır olması kafi de. 
telgraf, .. tele~_on hatl~rını kes. ğildir. Çıkarılacak kuvvetlerin 
rnek, mumkunse yerliler arasın. 
da teşkilat yapmaktır. t>üpnan 
topraklanna indikten sonra da 
karşılaşabileceği her türlü güç
lüklere karşı techiz edilmiş, ye

Kale 'laliI•e ietlr'l~n ve ekserisi 
Alman topçusu ile Aıman bomba u
çakları taıofından ttmellerine kadar 
tahrip edilen blrçnk e\•lerde Sovyet 
krtalan ina+la mUdainıı:ra devam edi-

tişmiş olması icabeder. 

* * 
Londra dışında Kanadalı Kom-

mandos'ların karargahını 
ziyaret ettik. Kanadalılar lngiliz
lerle Amerikalılar arasında ve 
her iki milletin bütün meziyyeti• 
ni taşıyan zeki, atılgan, terbiye. 
li ve sakin insanlar. 

Otomobillerlıniz Kommandos
lann tallın yaptıkları meydanda 
durduğu zaman kendimizi bir at 
canbazhanesinde sandık. Meyda. 
nın iki tarafında yükselen dik 
yamaçlara bir takım gençler ip. 
lerle tırmanıp duruyorlardı. Düş 
man sahillerine çıktıklan zaman 
sert yamaçlarla karşılaşılırsa 
bunların nasıl aşılacağı gösteri. 
lıyordu. Fakat mania bu sert ya.. 
maçtan ibaret değildi. Yamacın 
üstüne çıkan Kommandos orada 
düşman nöbetçilerlyle karşılaşa· 
caktır. Onun da hakkından gel· 
mesini bilmek lazımdır. 

~ Devamı sa. 2, Sil. 1 ~ l>eYamı SL 2, Sü. 4 

Kaısılıl<lı Hava 
Taarruzları . 

lngilizler Cenup Almanyada Münih'i, 
~imanlar Doğu lngilterede Sunderland'ı 
Ağır Şekilde Bombardıman Ettiler 

Londra, 20 (A.A.) - Havana-,miştir. Bu hareketlerden 10 bom. 
zrlığının tebliği: Dün g_~e ağır ba uçağımız dönmemiştir 

~mba uçak~ndaJ?: . murekkep • Alman ı:e8mi tebllği 
bır ~ava teşk~lı Munı?e ta~rruz Berlin, 20 (A·A.) _ "Tebliğ" 
etmış ve genış yangm~ar çıitat'- G .. 00 .. ·· tek b h ek t m tll"' u uzun aşma ar e e. 

ış den birkaç İngiliz uçağı Alman 
Başka bir b9mba teşkili de topraklan üzerinde tesirsiz hır. 

Sar vadisinde sınai merkede. palama uçuşlan yapmışlardır. 
re akın etmiştir. Av uçaklarımız Bir düşman uçağı dü~ürülmi.it· 
işgal altındaki arazi üzerinde ta- tür. 
arruz devriyeleri yapmış, t>ir lo. Geceleyin İngiliz bomba uçak• 
komotife ve bazı marşandiz tren. lan cenup batı ve cenup Alınan. 
lerine hücum etmiştir. yanın bazı çevrelerine hava akın. 

Sahil servisine mensup uçak- lan yapmışlardır. Muhtelif ma. 
Iarımız Holanda sahili açıkların• hallerde ve ezcümle Münib şeh· 
da düşman gemilerine hücum et. ~ Devamı Sa. Z, SU. 5 

Gazetesinin 
Makalesi 

"iki Muhasım Taraf 
da Türkiyeye 
itimat Ediyor .. 

"Hiç Kimse Türkiyeyi 
Kar~• Taraf.., Gecirmeyi 

Göze Alama z,. 
Vi~hy. 20 (A.A.) - Jonrnal 

des Debats gazetesi, Yakm ve 
Ortaşarka tahsis etti~i bir ya-
zısında dfror ki: ı 
"Yakın \"e Ortaşark \'azi. 1 

yetleri yazın başında biraz 1 
karıştıktan sonra ~imdi nisbi İ 
bir siikfınet devresine girmiş. 1 
tir. Ve eicr Kafkasyada du- 1 
rum istikrar bulursa hu sü. 
kun devam edecektir." 

Gazete, Türkh·enin \'87.İye. 
tine temas ederek diyor ki: 

"Türki~enin dunınıu y~u.ın 
tiatıncla l»lr an nazikleşir aıibl 
oldu. Türkiye, tarafeazhk sL 
yasetinde azimle duruvor· Bu 

1 siyasetin tehlikede olduğunu 
: zannettirecek hirhir sehep • 
1 yoktur. Her iki muhasım ta· 1 
1 raf da Türkiyeye itimat et- :

1 

1 

mektedir. Hiç kimse, Türki. 
yeyi kal'Şll tarafa ıeçirınek gi. İ 
bi tehlikeyi göze a lamaz. Çiin-1 
kü Türkiyenin kuvvetleri ha. ! 

r fifsenecek bir şey de.iildir." 1 - _._ ....... _____ _ 
. 

M. Lavar e Yeni 
Salahiyetler Verildi 

Londra, 20 (A.A.) - Vıchy ka• 
binesi Laval'e vazifesini yapını. 
yan sivil memurları işinden çı
karmak salihiyeti vermiştir- La. 
val Paristen yeni dönmüştür. O
rada Alman makamları ile görüş· 
müştü. 

Fransız b~kumandanı Darlan 
da sahildeki garnizonları teftış. 
ten dönmüştür. 

Amerikan Ordusu 4 
Milyonu Buldu 

Kudüs, 20 (Radyo 22,15) 
Vaşingtondan bildirildiğine gö. 
re, Amerikan ordusu şimdi 4 
milyona varmış bulunmaktadır. 

Yan yoldan yamacın üstüne 
çıktık. Burada yerde gençlerin 
boğuştuklarını gördük. Japonla. 
rın meşhur Zutsu güreşlerine 
benzer talimler yapıyorlardı. 
Bu gençler, düşman nöbetçileri .. 
ni ansızın arkadan nasıl yakala. 
~ ıp müdafaadan mahrum bir ha.. 
le getirildiklerini, silahının na
sıl elinden alındığını öğreniyor. Dünkü Futbol M3çları 
lardı. 

-o --
Fakat güçlükler yine bitmiş 

tıayılmazdı. Bundan sonra sıra
Eıyle demir tellerin nasıl derhal 
orada yapılacak bir torpille ke
sııeceği, dıvarların nasıl aşılaca. ~ 

F. Bahçe Betiktaıa 
J • 1 Yenildi 

ğı, tepelerden aşağı nasıl kayıla· d 
cağı, suyun nasıı geçileceği gös. G. Saray Oynama ı 
terildi. Bu gösteriler iki saat -
ten fazla sürdu. Kanadalı askeP 
lerin nasıl bir şevk ve hevesle 
\•e adeta spor yapıyormuş gibi 
bu manialan aşıp yenmekten 
zevk aldığını görmek insana he. 
yecan veriyordu. 

* * 

Liğ maçlarına dün Fenerbahçe 
ve Şeref stadlarında devam edil. 
miştir. Galatasaray takımı, saha 
hasılatı meselesinden çıkan ihti. 
18.f dolayısiyle oynanmamış, bu. 
na mukabil Fenerbahçe Beşıktaş. 
\a karşılaşmıştır. 

Fenerbahçe 8 - Taksim O ' 

Gösteri bitince bizi zabitle. Günün ilk birinci küme maçı 
rin oturduğu ordu evine Fenerbahçe stadında tribünleri 

göturdülef. Burası bahçeler or- dolduran büyük bir kalabalık ô· 
tasında büyük bir evdi Fevkali- nünde Fenerbahçe ile Taksim a· 
de temiz ve asüde bir hayat ya- rasnda olmuştur. 
sıyorlardı. lki yıldanberi bura- Fenerbahçe bu maÇa şu kadro 
da bulunuyor ve bir istila teşeb. ıle çıkmıştır: 
busu bekliyorlar. t Cihat, Muammer, 11.'uret; Ömer, A• 

Son Dieppe akının• ~nlar d -.Aı.a: Aydın; Fikret; Naci, MUJdet, 

iştirak etmişler ve h8~ kaY,Jp l!tf, Halit, ,_ 
wrmifler; fakat hal~.Aözler ieJ Oyun baştan sona kadar F.e. a. 
rfde oturmaktan ve b~emekten e.<'bahçenin baskısı altında ce-
bıkmıclar- artık hareket('· geç. ·Jt • (.ZT D~ \ ıuıu Sp. %, Sil. ' 

:ıı ' .... ,· , • ' 

... 

··- - ·~\ 

'9 \ ,\ 

A • 

Feneihahçe • BetiJdat ma çmdan bir emtantane .. 

BUZ DENiZiNDE 
talanmız. Stalingrad \·c Mozdol 

• çevrelerinde düşmanla çarpışınq 

B• 1 ·ı· K t•ı • Av lardır. J r n CJ 1 1 Z a 1 e 51 ne CJ 1 r . Diğer. ~e~elerde mühim hiç. 
bır değişiklik olmamıştır . 

H •• ı y 1 d Çetin sokak muharebeleri u C Um ar a p 1 1 Moskova, 20 (A.A.) - Gece ya 
rısı neşredilen Sovyet tC'bhl!ıniı 

Berlin1 Rusyaya Malzeme Gatürmekte Olan 
45 Gemiden 38 inin Batırıldığ1nı 1 Ayrıca 6 
Harp Gemisinin Tahrip Edildiğini Bildiriyor 

eki: Stalingrad bölgesinde mu 
harebe inatla devam etmektedu 
Birliklerimizin miikerrer muka· 
bil taarruzlan net cesınde Al 
~ Devamı Sa. 2, Sil. 6 

"Pasililfte -, Berlin, 20 (A.A.) - "Tebliğ" 

H 
• • Şimal buz denizinde bir gemi 

arı c ıye kafilesine karşı büyük bir mu
harebe başlamıştır· 2 temmuz ile 

V k 
• ı • • 7 temmuz 1942 arasında geçen e 1 1 m 1 z ~~~~et .içinde . şim~l .denizind_e 

buyuk hır gemı kafılesı tamamı. 
Japon Harp 

Gemilerine 
Taarruz Edildi R h t 

le tahrip edildikten sonra, Ingi. a a s 1 z lizler, 13 eylülde önem!i miktar. 
da deniz birlikleri refaaktinde 

Mütalaası Al1nmak 
Bir Alman Üzere 

Operatörü Geldi 

büyük kafileyi şimal buz denı. 
zinden geçirerek bir Rus lima-
nına götürmeğe teşebbüs etmir Uçan Kaleler e·ır Zırhl 
!erdir. Fena hava şartlan ve bu 
gemilerin şimal denizinde rota- Ve Bir Kruvazörü 
lörıru çok açıktan geçirmelerine 
imkan veren buz sınırı bu te~eb- Hasara Ug" rattılar 
bU.ü kolaylaftınyordu. Londra, 20 (A.A.) - Vaşing 

A_lman harp uçak ~şki~eri. ve tondan bildirildiğine göre. uçaı 
denızaltılan bu gemı kaf1lesıne kaleler 14 eylulde Salomon ada 
tearruz etmişler ve tam bir kah• ları açıklarında kuvvetli bir 
ramanlık duygusu ile yaptıkları Japon deniz teşkiline taarruz et 
bu çarpışmalarda yuvarlak he· mişlerdir Bir zırhlı ve bir kru 
sa.p 45 ticaret gemisinden mü. vazöre isabetler kaydedildıği sa 
ıekkep olan bu kafileyi de tah• nılmaktadır. . 

'rıp etmişlerdir. Düşma~ uçak- Japon gayretleri boşa çıktı 
ı;avar toplan ve avcılarıyle yap. L d 20 (A A ) G d l 

Numan .Menemencioğlu 

Hariciye Vekilimiz Numan 
Menemencioğlu'nun birkaç gün. 
denberi rahatsız bulunduğu ha· 
ber verilmektedir. Kendisini mu• 
ayene eden doktorlar, Hariciye 
Vekilimize evvelce bir ameliyat 
yapml§ olan Alman operatörü • 
nün mütaleasına liızum goster. 
dikleri için bu operatör memle. 
ketimize davet edilmiştir. Ope
ratör, dün tayyare ile saat 14,30 
da Yeşilköy hava meydanına gel
miş ve saat 16,30 da yine tayya
re ile Ankaraya gitmiştir. 

Numan Menemencioğlu'na acil 

şüalar temenni ederiz. 

Willkie Moskovada 
Kudüs, 20 (Radyo 22,15) -

Moskovadan bildirildiğine göre, 
Mr. Wendell Willkie beraberinde 
Amerikanın Moskova Büyük El. 
çisi Amiral Stanley olduğu halde 
bugün tayyare ile Moskovaya 
varmıştır. 

r 
H. Şükrü Baban 

"TAN,, yazı 11lleılne l<atTlrrıYttrr. 
Bu kıymetli profetar ve t•nınmlf 

muharrlrın yaaalannı bugDnden 
itibaren her P•Hrte.ı 1 UncU 
aayfamı~da t.ul•cak11nız. 

lngiliz işçilerinin 
Büyük Zaferi 

batlaklt ilk m!lhl"' yazYıını 
ıonı<a UV!tnızda okuyunus. 

bu• 

tığı şiddetli müdafaaya rağmen °~ ra, · · - . ua a 
harp pilotlarımız topyekun 177 canal ~~ hava alanını ışgal. et 
bın tonliatoluk 25 ticaret gemisi- ~ek ıçın Japonların sarfettıkle. 
ni batırmışlardır. Başka 8 gemi rı gayretler boşa çı~tır. 
0 derece hasara uğratılmıştır ki, Salomon adalarındakı . ~~rpış 
bunlara kııybolmuş nazariyle ba- malar _da ~mı kaybetmış.ır· 
k 1 bil. Alına tl Yenı Glılede Owon Stanle' 

1 a ır. n hava kuvve e. d ğl d 11. b" d • · iklik ı" · d" - ta ft b" to ·d a ann a ıç ır egl§ o • 
rı, ıger ra an, ır rpı o t l\,,. •. tt fik kl b mamış ır. ·ıu e uça an u 

ıtfr Devamı Sa. %, Sü. 3 na, Lae'ye taarruz etmişlerdir. 

1 Günler Geçerken: 
Çözülen Bir Edebiyat Sırrı 

Niğde Halkevi yayımından bir eser ki bilgi, 
emek, göz nuru ile meydana gelıniş, yıL 

larca süren dikkatli ve zekalı bir çalışmanın, de. 
rin bir ihtisasın verimi: (Divan Edebiyatı - Ke
limeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar) 

.._ ___ .-J sahibi Agah Sırn . Levend'i, eşsiz başarısından 

dolayı, değme müellif için duymadığım bir saygı ile tebrik ede. 
rim. Bu kadar hararetie ve heyecanla söze girişmeme bakıp 
Babıflli Caddesinde çok defa adet olduğu gibi aramızda içtik
leri su ayn gitmez bir dostluk mevcut bulunduğu için o zata 
reklam yaptığıma hükmetmeyiniz. Yüzyüze gelmiş bile de. 
ğiliz. Eser medhinde ne derece cimri olduğumu ve hatıra. 
gönüle bakmadığımı bilen okuyucularımın zaten öyle bir zan. 
na kapılmalarına imkan yoktur. Tavsiye ediyorum, eski ede. 
biyatımıZ hakkında doğru, sağlam, tam bir fikir edinmek istı. 
yenler o kitabı okusunalr. Her nesil bundan ölçüye, tartıya 
sığmaz derecede faydalanacaktır. Divan EdebiyaUnın bütün 
manası. kıymeti, kusuru, esrarı açığa vurulmuştur. Dört yuz 
kiısur sayfayı dikkatle gözden geçirdiniz mi artık sizin için 
bu edebiyat -içinden çıkılmaz, çözülmez vak'alarla dolu bır 
zabıta romanı. Son faslında "detektif" in izahatiyle nasıl bir 
denbire aydınlanır, basitleşir, bilmeceliğinden çıkarsa. öylece
muammalığmı kaybetmiştir. Her unsuru ayn ayn ayıklanmış 
ve tartılmış bir analiz raporu karŞı~ındas~dır~ yahut . o ~7 
biyat bir maket şekline girmiş, cisimlenmış, musbet bır fikir 

RE F IK 
HAL8D 
KARAY 

olır.uştur. 1 

Eserden mühim bir nokta daha anlaşılıyor: Ara sıra beş. on 
rnısra mınldanarak Divan Edebiyatını bilirım sananlara aldan• 
mayınız; meseli onlara sorunuzı Nailii Kadım'den: 

Tarikı fdkalla hemkef f olup senaiye 
Cenabı külhanll lôyhara dek qideriz 

beytinin manası nedir? "Senai" ve ""d!nabı Külhani" kimler. 
dir? "Lihylra" dan ne alıyorsunuz? Bunlan size bahsettığım 
~itap öğretiverecektir. Kimya, simya. nücum. zaıçe, remil 
sihir, tılsım tabirlerine kadar! Muharrir bu eseriyle önümu~ 
düşüp bize acaip bir alemde, acaipliklerle dolu bir sarayı gez
diriyor ve karşılaştığımız akıl ermez sarı'atklrlıklann nasıl 
işlenip öldilrüldüğünü bütün ince 8_!!lariyle anlatıyor. Himmeti 

. yar olsun, olmalıdır ve şüphesiz ki olacaktırr • 
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aLümDEN BETER 

oare'ın Son 
Nutkuna 

erilen Mana 

:i. RADYO 

anlar Bu Nutka Adamn Merkezine 100 

llaınamcla Bır11zlık Yapan 
Bir Adam Yakalanch 
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ALMAN TEBLiGi a 

• 

SOvYET Tf!Jf.i(,i 

2 -•. 14Z 

DiKKAT .... 
Sakat Sistem 

Acaba 
"'Düzeltilemez mi? 
............ lldlhıl ......... 

....... .............. ldllltll ....... 
11!191' taltıbe bunal lmtlh ... lftll ti• 
nDnde ,,._._. bir .... ,. ...,. 
tlhanı De ba l't lca"'9•YI telifi 
edeblllf'. l'abt bu lmkln ane91c 
ortaokuttı.,ıa ne.terde blrlnel ve 
fldllcıl erftlf ......... ........ ..... 
iki ktefmda eo11 lllllf ._...._. lolft 
hl9hlr m ... ret bb.. edll....-.. 
Hllttl 810111 derec:•lftlle h .... hk 
wyeflat ......... - lcardet .... . 
.. yalanllll'lnd•• ........ ... .... 
btle., Son 111' f tal..... ..,._ .. 
llıtde olmıyan bir m ... rett. •· 
tlt.•11 ""'" ....... , ......... ..... 
tine ,. ....... - .. ,.. ..... ....,.. 
ttr. ODnka b .. ..,.. daha okut1111k 
veya iMie,__ ....... ...,. ....... 
dlr, 

Bir 1n••i: Aydında etafU fa• 
kat letanbulda oıcuyan bir talebe, 
imtihana yetltmek '9111 A)'•nda• 
lcalkmıt; bab..ıyıe b .... ber bllrlte 
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l~!I~l!J~I 
Stalin~!'at Harbi 

,;·Yazan: M. ANTEN 

f:titün gözler, Stalingrada çevril-
miştir. Bu ıchir etrafında cc

•cyzn eden kanlı boğusmaların neticesi 
6ı.lman harp makinesinin müstakbel 
~amleleri üzerinde mühim bir rol oy-
ıyncak, ayni zamanda harbin uzama

ı•nda veya kısalmasında, geniş ölçüde 
:m tesir yapacakbr. 

Sovyet baş kuınandanhğmm Stalin
ır:ıt muharebesini uzatmıya karar ver
i gi anlaşılıyor. İki gün evvel Stalin
t;rat müdafi!eri taarruz emrini almış-
rdır. Buraya tayyarelerle Volgadan 

:akviye kuvvetleri gelmektedir. Şehrin 
iış mahallelerinde göğüs göğüse so
tak muharebeleri cereyan ettiği için 
\iman tayyareleri bombardımandan 
ıazgcçmek zoraııda kalmışlardır. Ve 
~u keytiyet müdafilerin vaziyet.ini ko· 
aylaGtırmaktadır. Diğer cihetten Sov
•etler, Voroaefden ve daha cenuptan 
italingratın yakm!anna kadar uzanan 
N'l:ı:reşal Bock ordulanntn sol cenahlL 
·ıoa karşr şiddetli taarruzlara başla
nışlardır. 

Gelen haberlere göre, Sovyetler, AL 
nanlara kayrp?a:r 'V'Ct'diren bu muka
rcmetleriyle Alman harp makinesini 
rıpratmakta, kendilerine ve müttefik
<:rine zaman kazandırmaktadırlar. Her 
rıukavemet günü müttefikler için bir 
tazanç teşkil emekte ve kışa yaklaş
:ıımaktadır. Yağnuya başlıyan yağ
rıurlar Almanların. esasen çok uzun 
ılan münakale1edni büsbütün güçleş
:irmektedir. Bu flll'llar içinde Stalin
~rat beş on gün llOllt'3. düGse dahi, sol 
:enahr daima taıryik alhnda bulunan 
Uman ordusumm. yaz plaruarmı ta
namlryacaklan öne 1riirülmektedir. 

Littelton geçen Temmuzda veroıği 
>lr nutukta müttefiklerin sıkıntılı ve 
chlikeli 80 gün geçireceklerini söyle
n:ısti. Bu tehlike bi!hassa Sovyet Rus-
1ada başltyan ve Mrsırda başlamak 
i"'l"re bulunan Alman taarruzundan ile
'İ geliyordu. Bundan başka Atlantik
eki gemi kayıpları da endlşe uyandr 
·ıyordu. 

A:vni zat üç gün evvel Schefield'de 
•t>Jık fabrikası iKfierine yaptığı bir 
ı tabede bu sözlerini hatırlatarak bu 
uhranlt 80 günün yalmz 20 günü kal
iığını söy!emiştir. Hissediliyor ki, 
l ·ttelton Stal!ngradın 20 gÜn daha 
• ukavemet etmesini istemektedir. Çün 
<tu bu takd'rde Almanlar, Batumun ve 
B kunun işgalini yahut Moskovayr ar
·.ıdan vurmayı ve Sovyct merkez or
dularını çevirmeyi istihdaf eden geniş 
:,ıçüde hareketlere başlamak imkanını 

bulı:.madan kış gelecek, Alman ordusu 
g .. c;en sene olduğu gibi bu sene de 
Rus steplerinde bir kış daha geçirecek 
ve muhtemel olarak ktzılordunun ge
ı;en seneden daha şiddetli taarruz!anna 
nı~ruz kalacaktır. Diğer cihetten uzun 
geceli krş aylannda Alman sanayi mer_ 
l'.ezlerl gittikçe ştddetlenecek kesif 
ve devamlı hava taarruzlarına maruz 
kalacaktır. 

S. Hoare 'm Nutku 
Sovyetlcrin, miittefiklerin müşterek 

?:aferini mümkün kılacak fevkelbeşer 
cchtler sarfctt.ikled bir zamanda, İn· 
gilterenin büyuk elçisi S. Hoare, A~ 
man propagandasına müttefiklerin a
raamı bozuuya matuf faaliyetlerde bu
lwmıak fusatml ıvcren ıarip bir nutuk 
aöylemlştir;., 

En Önemli Nokta, Amele isteklerinin Times Gibi Bir 
·Gazete T arafmdan Kayitsiz ve Şartsız Mutlak Olarak 
Müdafaa Edilmekte Bulunmasıdır Bu Mühim Bir Olaydır f ngiliz amele sendikaları yedi Ey-

liilde (Bleckpool) de amumi bir 
kongre akdettıler. Ötedenberi hürri
yet oltası sayılmakta olan ve haki
katen İngilizler için ser~i beşiğ: 
bulunan Büyük Britanyada işçilet 
geniş salahiyet ve haklardan istifade 
eden bir küt!e teşkil etmektedir. Kü
çük yaştaki çocukların atölyelere 60· 

kulmamaeını temin eden ilk kanun 
İngilterede neşredilmiş ve böylece 
on dokuzuncu asrın devlet müdaha
!esl politikası kapı ardımı kadar açıl
mıştı. Ameleye sendika halinde bır
leşmek hakkını dünyada ilk tanıyan 
İngi!tere olmuştu. Grev hakkını da 
1825 tarihindenberi kabul ve teyit 
etmiş memleket burasıdır. Fransa 
ancak 1864 te yani tam kırk yıl son· 
ra böyle bir hakkı, o da bir takım 
takyitlerle, ancak kabul edebilmişti. 

İngıliz işçileri bu hürrıyetlerden is· 
tifade ederek mi!slcki sendikalar ~ur
duklarr gibi bu sendikalar bir!eşcrek 
muazzam kütleler de teşkil etmişler
dir. (Trad-Union) lar arasında tah
mil, tahliye, şimEndifer, kömür işc;i
lt>ri gföi azasr sayısı üç, dört mil
yonu tecavüz eden gruplar vardır. 

Bunların cümlesinin ittifakı ve bir 
merkezden idaresi siyasi hükOmet ka
dar kuvvetli bir teşekktil saytlabi:ir. ı 

Amelenin iktısadi bu kudreti siya
si nüfuza da sah.ip olmasını doğur 
mu~ ve böyle işçi partisi uzunca bir 
müddet, beş, altı sene, Mac Donald
m riyaseti altında Büyük Britanya 
1.mpararorluğunun ldare mekanizma

Yazan: -, 

Şükrü Baban j 
"Henüz milli bir hükumete 

malik olmadrğımız bir sırada 
(yani Cemberlayin kabinesi za· 
manında) anıele sendikalarının 
müşterek bir i~ ('ephesi kurmak 
suretiyle gösterdikleri mubah. 
betle milletin şiikranına layik 
o~muşlardır. Ancak bu işçilerin 
hımmet ve gayretleriyledir ki 
sulh iktL.,adiyatından harp iktı
sadiyatına zararsızca geçmek 
kabil olabilmiştir. İngiliz nnıe~ 
lesi harbe şiddetle devama ta
raftardır. Buna mukabil hiz de 
sendika metalibini iyi niyetler
le karşılamak ve arzularını ter• 
viç eylemek vazifesiyle karşı 
karşıyayız. Bilhassa 1926 kanu. 
nunda istedikleri tadilatı .)"ap_ 
mak suretiyle .. " • 

İngiliz amelesi Hitler1zm ve Fa-

şizme karşı miicadele bahsinde hü
kumetin arkasında sağlam durmakta
dır!ar. Fakat bundan bütün amele 
smıfmın Churchlll'den memnun ol
<luiu manası çıkarılamaz. Bllhassa ı· 
kinci cephenin açılmamış olması bü. 
yük hoşntusuzluklar doğurmaktadır. 
Maamafih kongreye arzedilen iki 
takrir de bilhassa harp teslihatı iıin· 
de kullanılan işçileri temsil eden 
(Amalgamatut _ Union) grupu harp 
istihsa!fitını d.1ha ziyade teksif ve 
tanzim edilmek şartiyle hükGmete 
müzaherete devam edecefi kayde
dilmektedir. 

* * Bütün bu hadiselerde dikkati cel-
betmesı icap eden en önemli 

nokta, amele isteklerinin Times gibi 
bir gazete tarafından kayıtsu: ve 
şartsrz mutlak olarak müdafaa edil
mekte bulunmasıdır. Bu tarihi büyük 
lıir olaydır. Eski dünyanm artık bir 
daha geri dönmesi imkanı olmadı
ğı c;ok açık olarak görünüyor. Har
bin seyri ve neticesi ne olursa olsun 
liberal sistemin mücadeleden evvelki 
usu~leri bir daha geri gelecek de
ğildir. Yeni alem büyük rsttraplar t
ç:nde doğmaktadır. Her doğum ~ibi. 

AiLE H E MI 
sını eline geçirmiş idi. Rusyada BoL Y-me, geceleyin hastaya çafrnldığı lle•ün bir hekimi bulunur. Bir ailenin 
şevik hükfuneti devam ederken ser- halde gitmiyen bir doktorun hikayesi... daima bir hekimi bulunması ic;ln ona 
mayen.in en kuvvetli kalesi sayılan Bu hikayeyi gazetede okuyanlar dok. daıma ücret vermeğe de lüzum yok
Londrada amelenin iş başına geçmesi torun geceleyin evinden çıkmamasına tur... Bir aile arasında her ne vakit 
dünya dizginlerinin artık tamamiy!e taaccüp ediyorlar. Hikayeyi yazan ga- hasta bulunursa daima ayni hekime mü 
işçilerin elinde bulunduğu vehmini zete bile' o doktorun adını -sevabına- raraat edilince 0 hekim kendisini ai
hasıl ederek kapitalizm ilemi hayli alika!ı makamlara bildirmiş .... Bere- lenin hekimi bi!.ir, gece ve gündüz ne 
heyecan ve telaşa düşmüş idi. Fakat ket ve~sin k.i başka bir hekim hasta- v..Jüt çağmlsa hemen gitmekten hiç 
Mac Donald başvekillik rolünde çok nın evıne gıderek onu rahatsız!ıiın- bir vakit yerinmez. Kendisi evinden 
yumuşak davrandı. H,,tt.i bu defa dan kurtarmış. çrkamryacak bir halde bulunsa bile 
Japonlann eline geçen Siogapur de- Her hekimin gece ve gündüz çafı- hııstamn hekimsiz kalmasını temin i -i~ 
niz üssünü on küsur mibon İnglliz nldığı hastanın evine gitmiye mecbur bir arkadaşından rica eder Aile ~e
!irast sarfiyle takviye ve tahkim etti. olduğunu sanmak eski zamanlarılan kimi, bir mütehassısın ı;ör~esine lü-* * kalmış bir şeydir. O zamanlarda dün zum olacak ?ıastalrklarda da 0 müte-

lşçi böyle kuvvetli olunca nüfuzu- yanm her tarafında hekimler, arasın· hassısın gece ve gündüz ne vakit iste-
nu ve isteklerini sermayedar- da yaşadıktan cemiyet içinde ba~ka se, mütehassıs hekim dıı arkadaşının 

!ara cebren kabul ettirmek mevkiin- insanlardan adeta üstün bir insan sa- ricası üzerine derhal gelmekten çekin.
de bulunacaktır ve bu kuvvetinden vılırlar ve onları başka meslekler er- mez Aile hekimi her ailenin en tyi 
mağrur olarak haşin hareketlere de babi gibi tutmak kimsenin hatırına dostudur. Ailenin dostu o aileye hiz· 
tevessül edebilecektir, 1926 yılı i~e gelmezdi. O zamanlardaki hekimler de. met etmekten hiç bir vakit kaçınmaz. 
böyle mua:zzam bir tecrübeye şahit cemiyetlerden ~ördükleri bu h~rmete İstanbu! gibi bir şehirde geceleyin 
olmuş idi. Dört milyona yakın İngiliz karı;ıhk, her çagırı!an hastaya gıtmeyı., bırden bire hastalananın, istediği he
işçisi -şlmendifer, kömür, dok ame- hastanın ° vakitki tabirle "ayak teri" kim.ö evinden çıkaramamasına değil, o 
lesi dahil- grev ilan etmişler ve İn- vermiye kudreti olmasa bile, kendile- ha'ltarun yahut ailesinin hasta olma
gi!iz hayatını ağır bir felce uğrat- rine borç bilirlerdi. dan önceki tasasızhğına taaccüp et-
mışlardr. Altı küsur ay devam eden Bu zamanda hekimler de, her mes- melidir 
bu grev işçi sendikalarına çok paha- lek erbabı gibi vergi vermiye tabi jn- htanbul gibi şehirlerde belediyelerin 
lıya mal oldu ve bütün biriktirilmiş sanlardır. Hatta kazançları ı;ok farze- gece ve gündüı nöbetçi bek.imleri de 
servetleri aç ameleyi bslemek uğrun- dildiği için bir de, başka meslekler- v;ırdır Bir ailenin her vakit davet e
da heba edildi. Bu fırtınadan sonra de olmıyan, ııınıf vergisi verirler. Ta- dıobile~eği aile hekimi bulunrnl\zııa bi
amelenin ve sendikal.um nefesini til günlerinde onlar da, başka mes!ek- le, evde biri birdenbire hastalandığı 
artık tükettiğinden umumi grev hak- ler erbabı gibi, muayenehanelerinde v:ık~t. hiç olmazsa nöbetçi belediye 
kı ve memur sendikalann amele ile çabşamazlar. he-kiminden rica etmeyi ak!ına getir-
işbirliği yapmak salahiyeti kanun!a Sonra da bu zamanın hekimlerinden nıı>lidir 
yasak edilmişti. bir ı;oğu hekimliğin bir şubesinde mü Bu ;amanda, a le- hekimi bulunmı 

Geçen hafta toplanan amele sen- tehassıs adamlardır. Bir şubede müte· v:ın bir ailenin evinde bM birdenbire 
dikalan kongresi kendilerine bu es- has!'.ıs Olan bir hekimin b::ışka bir ~ıı. h'stalanınca. istediif: herhangi bir he
ki müktesep haklarının tekrar iade beye ait bir İ~ görmek salah.yeti yok kimi her i~lediği vakit evinden çıkar
edilmesin.i istemektedirler. Hatta bu- tur. Mesela dahili hastalıklarda mü- mak istemesi, haksız olarak blr hak 
n.ı hükUmete harp içindeki yardım- tehassrs olan bir hekim bir kimsenin iı'l~i" etmek gibi görünür. 
tarının bir mukabelesi gibi telakki gözünden bir çöp çıkaramaz, burun ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ., 
etmiye temayül etmektedirler. ka~amaımı. dindiremez, yahut bir ço- i VATANDAŞ . ! 

Dikkate değer nokta, İngiliz tari- cugu tedavı edemez. • • 
hinde ilk defa olmak ü~ere Times O halde, herkesin istecl.iil herhangi E''İnde, kilerinde bulunan f 
gibi muhafazakarların aıırhk neşir bir hekimi istediii her vakit evinden mal ve zallirevi idareli kul j 
vasıtası sayılan dilnyanrn en aiır çıkarmaya. nasıl ~akkı .~!abilir? . lan. Akmıya('~k. koknuya_ 
başlı ve nüfuzlu bir gazetesinin bu Fa~at dıyeceksınlz kı, geceleyin bir- C\}k, hozulınıyacak nıah sak_ 

1 taleplere aşaiıda nakledeceğim sa- denbıre hasta olanlar ne yapsınlar, he- 1 C b k hoznlan m<>] h" 'k • 
1 l ·· 1 b i tek ki · ı k 1 ı " H h" k' a. a u · ., 1 ırı • i tır ara tercuman o m.aeı ve u s - msız m asın arr. ayır, ıç ım- ti f d , . 

leri terviç etmesidir. senin hiç bir vakit hekimsiz kalmaması rmekte ay a ~ erıne zarar 
(City) nin maruf gu~esi diyor için pek kolay bir çare vardır ... İs- vardır. 

lAskerô Tetklkler ~ 

iATLANTiK VE 
HAVA CEPHELERi 

Avrupa Harbinin Mukadderatı 
Şarkta Deqil, Bu iki Cepheden 
Birisinde Taayyün Edecektir 

lngili.z hava Jı:uv- r- y AZAN: _, ~hl,·tanp•e bıı ıuretle 
vetleri, batı Al· ' ,_ ederken şüp-

manya sanayi şehirle. 1 1 hesiz ki hava strate-
rini ve limanlarını bir :

1 
NECATI YAŞMUT İl jisinin dayandığı şart-

slstem dahilinde bom • lar hakkında tam 
balamıya devam eder- bir malilrnata sa-
lerken Ingilizler 15 Eyl61 günü, ln- lıi~ bulunuyordu. Fakat O, Mister 
giltere muharebesi adını verdikleri Churchilrin güvendiği diğer şartlar 
hava muharebesin.in ikinci yıldönümü- hakkında malilmata malik bulunmuyor
nı.i tesit ettiler. 940 senesi son baha- du. Bu şartlar da Churchill'in, bu fe-' 
rına doğru İngi!tereyc karşı başhyan na ve en gayri müsait şartları yene
hava taarruz!an 15 EylQl günü en şitl- teklerine tam bir itimat beıılediii ln· 
detli safhasını göstermi3, o gün İngil giliz havacılığmm materye! teknik üs
tere üstünde ctreyan eden hava mu- tünlüğil ile personal havacılık kabili
hıırebcsinde İngilizler yirnu beıı zayi- yetinin fevkaladeliği idiler. 
ata mukabil yüz seksen be3 Alman taY- Hadisat, Mister Churchill'in itima
yaresi düşürerek büyük bir zafer ka- dında haklı olduğunu teyit etti. İng!l
zanmışlardı. Hava taarruzları, bazı terede taş üstünde çok taşlar kaldı. 
günler :ıiddelini azaltarak bazı günler Fakat Alman şehirlerinde her gece bir 
arttırarak Teşrinievvelin sonuna ka- biri üstüne yrkı!an taşlar muazzam ha 
dar ekseriya Alman havacılıiının a- r:ıbe yrğmlan teşkil etmlye baıladı. 
leyhlnde tccel!i edeu muharebelerle de. * * 
Va'm etmiş, bundan sonıfa Almanlar ·1· l Al 

Son zamanlar, I~ ız erin man 
uğramış oldukları tayyare ve tayya- şehirlerini bombalamıya verdik· 
recı zayiatının yüksek. yekUnu karşı- !eri ehemmiyet kadar Almanlar da At
sındl kütle halinde hava taarruzu !antik muharebesini şiddetlendirmiye 
sistemini terketmiye mecbur kalmış- ehemmiyet verdiler. Ve ellerindeki bii· 

!ardı. havacı- tün deniz üstü ve denizaltı vasıta!a-
İngilizler, bu muharebeleri riyle batı hava kuvvetlerini hep bir-

hktan en zayıf bulundukları bir za- 1 den bu işe tahsis ederek son ay ar 
manda başardılar. Onlar, Alman hava .ı:arfmda mühim muvaffakıyetler ka-
kuvveti karşısında müthiş adet eksık- t:andılar. 1942 yazı esnasında Alman 
lilderini tayyarelerinin teknik evsah-

tebliğlerine nazaran müttefiklerin ver-
nın yüksekliği ve hava pcrııonalini~ miş oldukları gemi zayiatı harp başlr-
ilstıin meharet ve kabilyieti ile teli 1 yahdıınberi görülmemiş bir yekG.na ba-
etlller. .. .. . llğ oldu 

lr.gilli:ler, bu buyuk tehlıkeyi atlat- H ·ku . . b"" .. k b' '-ım"" 
·· ·· b" tı t ava vvetımn uyu ır ııa .,_ 

trktan sonra buyuk ır gayre e a.y- le Rusyada ve bir kısmı ile de Mısır-
yare. inşasına ve hava perııona~i yetııı~ d'l uğraşan A!manyarun, İngili:z hava 
tirmıye başladılar. Zaman geçtikçe, 1n altınlarına ayni şiddetle mukabelesi
gıliz havacıhiı daha f~~a kuvvetlen- ne imkan yoktur Almanya, Rusya har
miye ve yavaş yavaş mudafaadan ta- bl . t . 1 t• f' k t ve kud · ·· d k" nı ammıy c s ~ye uvve 
arruza geçerek ılk once .. işgal altın a 1 retini tekrar batıda teksif edinceye 
Fransız !imanlarına huc~m~. başladr- ka8ar müttefik hava kuvvetlerinin a
lar Bazan gece bazan ırunduz devam • .. b' . d. 

· ' 1 d ı ı le gır taarruzları her gun artan ır &• 
etmlş olan bu ta~_rr~.z ar 0 ayıs y detle devam edecektir. Esasen Alman· 
Fransa toprakları ustunde cereyan et" R h b. . t · 1 tasfiye . h" ya. usya ar ını amamıy e 
miıı bir çok hava muharebelerinın ıç d b"l ·k "? Et b"l ly"'t ve . . İ . 

1 

e e ı ece mı se ' e ne vaz "' 
birinde İngılızler, Almanların, ngıl- ,_ tt t "lt dö kt' Bun . . d ... uvvc e ngı ereye- nece ır. -
ter~ muharebelermde vennış ol ukla- 1 d , 1 d' . . . . ar a ayn mese_e er ır, 

rı ağrr zayiat!a nısbet ed.ilebılır dere- Atlantik cphesinde ise batıran ıl-
cede bir zayiata uğramadıla~. D~ha 1 Hilı ile yapan tezgah müthiş bir yarış 
sonra bu hücumlar Alman §ehırlerıne, I h:ıl!ndedir İngiltere. ticaret gemisıne 
sanayi mıntakalarına ve llm~nlarına 1 tl'larruz eden hava ve denizaltr s115hı
doğru uzatıldı. Ve 1.da~e .. ~cli~~i. ~e ! na karıır mücadele sistemine her gün 
son üç dört ay~anberı buyu ır şı - yeni bir vasıta ve yeni bir kuvvet e-k-
detle devam ediyor. lemekteciir, Bir taraftan da ha.tanın * . ~ . . yerine yenisini koymak için İngilz ve 

Alman devlet reısı, bu İngılız hava bııhassa Amerika te:zgShlan baş dön
taarruzlarının yeni baıladıiı an- dürücü bir f•aliyetle çahımaktadtt'

larda vermi• olduiu bir nutukta aynen !ar. İki ay sonra mevsim münasebe-
şu sö:zleri ~~ylemiıti: tiyle At!antik muharebesinin iİddeti 

-u Inıı-ıhrler. Coirafya durumunun • 
ve hava stratcji•inin bu hususta uma- hlssolunur derecede azalacak ve bü
miyle kcı:ıdi aleyhi.rinde olduıtunu un~· Uin kış esnasında müttefikler zayiat-
tarık böyle bir harekete te,ebbus ett ı- , • • 
ter. Netice kendileri için atdUrücü ola: ltınr.ı telafı etmek ve 1943 baharına 
caktır. Inıı;ltcrede taş ilstlınde tat kah Atiantikte çok d3ha müsait şartlarl::ı 
madığı zamiin tngifü halkı bunun ınes'• I · l kl d 
uliyctlni Churchil\"dcn sorsun." g rmıye ça ışaca ar ır. 

Alman devlet reisi düşünce~inde hak Galiba, Avrupa harbinin mukadrle-
lıydı Gerçekten coğrafi durum ve bu ratı ne Stalingratta, ne Moskovada. 
duru~a dayanan hava stratejisi ljart- h ıtta ne de Kafka.sya ve orta ıarkta 
•arı tamamiyle fn(riltere a\eyhindey· tavin edilecektir. 
rli. Bütün Fransa Man~ sahillerine sı- Avrupa ~arbinin net~cesi ya ~tlant!k 
ral:ınmış hava üslerinden uçan Alman muharcbes.ınde kaybeden Ing ltcrenın 
tayyareleri, fngillı başşehrine ve nüfus aı: .. kal:nasıyle y~hut hava ce~hesindc 
krsafetl toplanmış diğer biivük şehir- mııttefı.k hav.a fılol:.rrnın kesıf bulut· 
lere ve sanayi mmtakalarına vasıl oP lar halınde bır an goz açtırmad,an Al
mal.c:rı i~in 30 - 60 kilometrelik me- n•anya üstüne çul!anması ve Alman şe. 
ı;afeler katetmeleri kafi ldl Ha'huki hirlcrini ve ı:anayi mmtakalarmr düm 
T~gifo: tavyareleı·i Alman şehirlerine düz etmclerlvle- tavin edilecektir. 
taarruz edebilmek ic;in g'dls ve dönüş 

Mizahi Sôma~aı 
Yazan. ULUNAY 
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Eski "Sirkeli Hayriye" kapı çuha-. 
darı Merhum Hacı İzzet, kaba 

lehçesine, iri vücudüne rağmen ince 
duygulu ve son derece zeki bir adam 
dı Kend!sinde bizim Anadolu uşak
la;ına has anadan doğma bir incelik, 
nekrelik ve hazır cevaplık vardı. 

Onunla konuşulduğu zaman insan 
kendisini "İncili çavuş" u habteden 
kurnaz köylünün karşısmda sanırdı. 

Bu Ui.übalilik ona bütün kibarların 
meclisinde müstesna bir mevki verdıği 
için onlan sık sık ziyaret eder, bil· 
hassa Ramazanda kendini her akşam 
bir yere davet ettirmek imk~nını pek 
güzel hazırlardı. 
Hacı İzzetin val-tiyle memlekette 

getirdiği bir kazadan dolayı e!inin bil. 
külmiyen orta parmağı bir davette 
bir çocuğun merakını uyandırır. Ba• 
basma: 

- Babai Der. Şu adama bak. Yemek 
yerken orta parmağ1 bükülmüyor! 
Hacı İzzet: 
- Küçük beyi Der; bunun sebebı 

parmağımın sakat olmasından değil• 
d!r Benim sahandan bir lokmayı ... 
hrken kimse almasın diye orta par
mağımla da öteki lokmaya ni,an koy
mak adetimdir. Yarın akşam da sizde 
edeceğim iftarı bu akşamdan peyledi~ 
ğim gibi. .. 

S!rketi Hayriye memurlarından bit' 
Fahri Bey vardı ki "Şair Ömu" adiy
le zamanının en iyi Karagöz oynatari"' 
lamıdan blri idi. 

$irket müdürü Hafız Bey, Fahri Bo
yin Ramazanda Direklerarasmda Ham. 
di merhumun orta oyununda zenneye 
çtktığını haber alır; Hacı İzzeti, me~ 
selenin doğru o!up olmadığını tahki
ke memur eder; Hacı İzzet o akşam 
Dirklerarasında iftar eder; teravıh~en 
sonra bir bilet alarak ön sırada bit 
yere otarur. 

Hamdi merhumla küçük İsmailin, 
Türk dilinin bütün inceliklerine, cı• 
naslarına, kinayelerlne, telmihi.erine 
ırecit resmi yaptırdıkları bu harikula .. 
de temsiller çok rağbet kazandığı jc;id 
her taraf dolar ... Nihayet oyun baş• 
larr Evveli Peşekir çıkar, selamlar, o• 
yunun ne olduğunu halka tehliğ eder~ 
arkadan kavuklu, daha arkadan da 
zenneler sökün eder. 
Hacı İzzet. o puf yaşmaklann, şao1 

lı:aklardan fışkıran kıvırcık saçlarını 
rastıklıırın sürmelerin, allıkların altırl'I 
da Şirketi Hayriye memuru Fahri B~ 
vin hangisi olduğunu sec;miye çaba'I 
İarkcn zennelerden biri tam Hacı tz.
zetin önünde birdenbire elini ka!bin• 
doğru kötürerek: "Hay!" diye şuh biı 
feryatla bayılma taklidi yapınca peııeı 
kS.r merakla sorar: 

- Aman ne oldu? A benim Sehl~ 
v~diml 

Zenne: 
- Ah İsmail Efendi 1 Der. Birdedl 

bire karşımda irni bir ayı gördüm de, 
Üsttime fenahk geldi! 

Rac.ı İzzet, alayın arkası kesilmiylf 
ceğlnl anlar, yavaşça iskemleden kal• 
kaı·, savuşur. 

Ertesi gün, müdürün huzuruna çıkın 
ki Fahri Bey de orada ... Müdıir s0< 
rar: 

- Hacı İzzet! Zenneye çıkan bi:zin 
Fahri miymiı,ı? Tahkik ettin m'7 

- Ettim efendim, Bana kalırsa- .. 
ret taklidi yan:ın Fahri Jley oln--"'" 
cak.,. 

- Neden 
- Çünkli oradaki ayrdan korliuyol' 

Fahr Beyin büyük babasr Su!ukule er 
rafından olduğu icin b~zlmkt alışılıı
tır: öyle ayıdan. şı-b•kte-n korkmaz! 

~ a? bin iki yü:ı: kilnme-trelik mesafe· 
ll'r katetmek mecbııriyet"nde bulunu
ynrlar ve hu suretle hem menıilleri 
mahdut avcı tayyarelerinin himayeoıin
den mahrum kalıvor!ar. Hem de bu 
uıun mesafe dah:llnde bir çok Afman 
h;ıva dafi istasyonlarının ateşlerine ve 
a\•t"ı tayyarelerinin müdahalelerine ma· 
ruz kalıyorlardı. 

1 L A 

Alman dl'v),.t rel~i. Mlst!'r Chur-

931l -- 9~8 ~ ıllıırınd;-ı hıırp silAh vasıtıılar K. Tığı c!nrind" ııskerllğinl 
yapan l.tnyenin Çamurlu mah;:ılle~inden Haet Kandaz o>{ull::ırından Arif 
oğlu 334 fü,ğumhı Sami muhtelif suçlardan mtıznundur 

Hoare bo ndtk:uı:ıda İspanyo!lann, 
müttefiklerin wetl uzun zamanda ka
zanacakl.armd3n -w:ı bu esnada mede
niyetin çökeccifnden endişe ettiklerini 
ve sürat !stedil:1erlrı:!. söylüyor. Nut
kuıı bu 1mmn trııaiı Jrnınnlanndan mii!L 
takil olamJı: alındığı takdirde Hoare 
da bir çıo1t idtD.9iıı?er gı'bi, Anglo - Sak
sonlann Avnrpada lir an evvel taar
ruza geçeA!t :aımetterl Alman tahak
kümünden brtannalannı istediği zan
~ilebllir.. Fakat tmtlcan diğer kısım· 
lannda Chambedaln mektebinden o
lan bu dip1omatm. .Alınanlarla Sovyet
ler aleyhine bır 1ll!?alma sulhüne taraf~ 
tar olduiu hillfll hasft olmaktadır. 

lrl~~:!!!!!!'.:::::=iii:~!!!!~~~~~~~tan~~b~u~l~g~I~b~l~m~ed~e~n~i~b~i~r~y~er~d~e~h~e~r~a=\-~~~~·~·~·~·~·~·~·~·~·:·~•;•;•~·~·=•~·~·~·~•:;•~ ----!~~~~~'"!""~"'!'"'""'!"-ı"!'~----""!!!"!!"""!'------~ 

10/9/942 tarihine kadar Sivasta ıısked posta numa;a 3256 daki as~ 
kert adli hakimliğe mliracaatr veya bu tarihe 'kııdıır rMskenini bildirme
si. aksi takdirde :.~kerf muhakeme usul!i kanununun 212 maddesi tnucl
bince kar.p saytlarak hakkın<l:ı kayıp muamelesi yapılacağı iltln ve ih• 
tar olunur !121'i. - 10202) 

Hoare atııın> 8: "'Dostumm: olan bir 
eok İsp~~ Portekizler ve diğer 
'Avrupahla.ı:, lfM! :tstibdadmm yıkd
masmr istemekle hetaber bu keyf lyetin 
Almanyada ve btRftn Avnıpada bir a
narşi dolmacatmdım ve dlieı- cfüetten 
müttefik zaferln!n diğer memleketlere 
muayyen bir hftkllmet şekli kabul et• 
tirmesi iht!tm..'hı:ôen endişe etmekte
dirler. Atlımtilt beyannamesi, Chur. 
chlll'in, R~, Eden.'in nutıık
lan onlan tatmbı etmcmilitir. Alınan
lar, derin ınıretıD .,er almı!f bu ıı.üphe 
ve endiıedeo ı.tilade etmektedirler. 
Bizim de, b3'kJ memleketlerin dahili 
lşlerlııe karqaıalı: aiyetinde oldui:ıımuz 
hissini vC'l'ecdk herhangi bir hareket
ten kaçınmamn l&znndır.,, 

Hoare bu söz1eriy!.e, İspanyada Fa
§jst rejimi kunna, obın Frankoya In
giti.zler ve Amerikalılar tarafından te. 
nıinat ~mesini 1stemektedir. 

Hoar•ın ba nut1nımm, Cburchill'in. 
Rooseveit'ln mıtuldanna hiç C'hemmi
Yet vermez srBrl!nen Alman aiyast mah
fillerinde allka uyandırması da pek 
manalıdır. Bu münasebetle bu mab
fil':er, Almanya bir nh:am unsııru ol-

rnaktan çıkansa bfç bir kuvvetin Avrn
pada Bolşevizmln hllklm olmasmın ö
ııüne geçemiyccefini, bu sefer Hoar'-
111 sözlerinden kavvet alarak iddia et' 
lllck imk~ını bulmınfildır. . 

Yazan: FRANÇ1S DE CROlSSET Çevir~n: ULUNAY ~--. ..... 

HİND DİYARINDA 
Karı!J Kar14 .. 

Tefrika N o. 86 
Korkunç çiftlt'şmelerden doğan cins kiş dikiyorlar. Sanki iIA;h'lan gibi 

cins, nevi, nevi. iptidai il:fü çeşitleri.. dört elleri "Var! 
Bunlarm yanmda ".Leda;; ne "kuğu., Dar soka'k.ta bir dc"c yolu kaptyor 
kuşunun nıı;aştkası bir köy düğünü ve beni oir dükk!lna girerek bit' na
g!bi kalır. Böyle dükkAu sergile~in- zarlık almzya mecbur ediyor. Çıkı
de sıralanan, gelen geçene arzedılen yorum: BLı sefer bir inek bent bir 
mini mini mabu&r iııı:ana dell§et ve- kuyumcunun bodrumuna itiyor, çtkıı
riyor. yıın, diyorum; yolumu bir manda 

Bunlar, tnsan vilcutlan, fil kafala- kesiyor. Bu zoraki alış veriş biraz 
rr, maymun suratıan; engerek pulla- pahalıya mal oluyor. 
rı, boğa n~..zları, edam gövdeleriyle Mukadde.; mahalleye gelmiş olaca
mahlfıkat kademelerini tekrar etmiş ğtz. Çünkü (Sed) ler y{iz misli faz
ve bütün ideallerin azametini ihlAl, lasiyle sar'a ihtilAçlarma başladılar. 
her güzelliğin bekaretini izale ve bü- Tepesi Çin damlı, etrafa müstehcen 
tün ümttlert mal:vederek kaybolan heykeller işlenmiş bir fıbideyi dolaş
ınevAlld z.i,,clriyle tı?krar bağlantlmIŞ tık; bu, Nepaul mabediymiş. Birçok 
hissini verıyor, karmakarışık ziyaretci ailelerin çö-

meldikleri bir meydandan gec;tik ve 
Mabutlaıdan bfri adam suratlı.1.. Siva aıttn madebine giden yola çık

Bil' berbı?r çırağı gibi kıvırcık saç ~ tık. 

ve kıvırcık bıyıklı •• , " . BurasT dllencilerln eokatı 'v.! karar-
Holllcott: gMılandır, 
- Vişnu! dedi. Bu ,eklt .,.Oz seki- Her dilendnin bfr sadakaya hakkı 

ze varan tenasilhJerden biridir. vardır; ve bütlln dilenciler birer azlz-
Bir defaltk insıın $eklini ahın bir cllrler. 

iUıh için bunu bir muvMfakıyet gibi Benar.l!s'de onlara iki tnnbet vak-
telakki edem:,Yeceğlm. !edilmiştir. Frindistıında boyle mllyon-
Kumaş pazıırıncfa, tüccarlar çömel- !arca a1Jz vardır. 

mş ayak parmaklariyle kumaşı tu - Bu mır<ıfle sokak lt'\tuf iı:temiyor, 
tarak. haYJ~ C.ılilf.ç_el pir süratle dl- adeta bir dU~ncilik veI"gisi ta.rhcdiyor 

ve bu o derece rcsmt bir hllvıyefo 
bürünüyor ki. dilcndl('rc vertlecek 
ufak par:ı.yi temin icin çocuk gibi kü
melenen rupye. anmıs, yarrm annas'
lann önfüıd~ s:ırrafüır ~6melmişler. 
para bozuyorlar. 
Kaldtrıml~r iki sıra korkunç şekil

li alillerle dolu; !'Okak müthiş bir il
let ve sefılet ml\ze'll... İki taraftan 
uzanan itil maniııi:ırmm ara!lmdan ge
çiyoruz. Bu kollıınn çoğunun pannak 
lan dökillmüş ve kfitlenmiş ... 

Kolu budu olmıyan sakatlıırtn diz
lerine birer tos kovmuşlar, mefhlçlar 
taslarmt dlsleriyle tutuyorlar ... 

Birçoklar•nm da Yil.ıleri yok, CO
zam, frengi, karaçiçek etleri kemir
miş. Glilfüıç rnü? İ11rE-nç mi? Kor
kunç mu? Bilmiyorum. 

O kadar müthiş bir mRnz:ıra ki, 
insanlık" çerc;evesine sTi!mryor. 

Merhamet kayboluyor. İğrenme 
hlı:ısf, hayrete yer verıyor. Sanki klli
~elerln sakaflarına. oluklarına konu
lıın korkunç tıeykdler m~sab:ıkası .. 

Paçavr.11-:ra biirüncn hülün bu is
keletler top:ıllıını.nlar. sekmel~r. 1n1e
mcler, titremelerle sı-lyalnrmt akıta
rak bize doğru tırmnnıyorlar, etrafı
mızı sariyorl::ır1 bizi muhasara ediyor-· 

tar bize :ısıhyorlar,.. Ve tehdide ben
ziyen yalvarişl:ırla sad:ıkalarmı isti
yorlar. 

Nlhayet onJprdan kurtulup Siva 
ma~lne varabiliyoruz. Fakat bir 
kahustan başka bir kllbusıı yuvarlanı
yoruz. 

Mabedin astl iboıdct edilecek yeri 
bize memnu: fakat dehlizlere. avlu
l:ıra girebiliyoruz.. Buraları da deli· 
ler divan~uınesi ... 
İhtfü\ch bir sa11ıınrşla tepinen.haJ~ 

ta.rafmdan itile kaktla; yerlerde uza
nan başlarma tpler ı;arılmış fakirlerin 
üzerinden atlıyar:ık t·pkı bir tiyatro
dn nöbet bekler .ı:tibi sıray.a diziliyo
ruz. Kadt~ t>rkek seyyar satıcılardan 
ibaret bir mania önümüzü kesiyor ve 
mabutlara nezredilen fakat hakikatte 
rahipleri semirten bu~day. plrlnc. pas
ta. bal: ter~yağı gibı birçok şeyler ar
tedlyorlar. 

Baznan da mukaddes su satıyorlar 
ve bizi göı:üt görmez suyun gölgemi
zin aksiyle kirlenmem~i için şeffaf 
amfor'lan elleriyle örtilvorlar. 

Eırafımrn bize renkli tozlar, çiçek 
dizileri, san çiçek d~metlerl satmak 
istiyen çocJldaı:- alıyor. 

Ve sağlam '1enecek derecede kesif 
olan bütün bunların üzerinde mor ve 
yeşll bir bulut uçuyor: Sinekler. 

Rahipler, ayakkaplaronut çıkartı
yorlar; b.,ynumuza mecbur! çiçek 
gerdanhğt geçiriyorlar: alnımıza bir 
kırmızı uoırl:.:ı lt:oyuyo•lıır; milstekrch 
bir ·çanıııtda kayarak mabedin avlu
sunu aşıyoruz 

(Devamı var) 

----.. 
Yarın Akşam SÜMER Sinemasında 

.Meşhur Arjantin Kitari.sti ALBERTO VlLA'yı MAUREEN 

O'HARA ve DlOSA CASTELLO-

ile beraber çok güzel bir tarzda yarattıklan 

BOENOS • AYRES 
<TANGOLAR ÜLKESi> 

Büyük musikili filminde teganni ettiği "LOLlTA", "EL 
CHACO", "AMARiLLO" ve "RANCHERA ARGENTtNA'' 

namındaki 4 yeni tangoyu dinliyeceksiniz. 

'-'11111•-•• 'idden herkesin hoşuna gidecek bir filin. s•-••• 
., .Unutulmaz LA KONGA.'nın Unutulmaz Yıldızı 

~ JUDY GARLAND'~ 
·Önümüzdeki perşembe akşamından itibaren 

SARAY SINEMASINDA 
Gösterilmeğe başlanacak olan 

kü ç Ü K NELLY 
,CLITTIE NELLIE KELLY) 

Cazip ve neş'eli şarkılarla dolu 

Prı !lnn musikili Filmimle tekrar qnrecek8f.nfz. ... ·---··---------------mı~ .. · 



J 

4 

Resmi Dairelerin . Nazarı ~I 

Dikkatine: 

Evvelce mevcut ve Maarif Cemiyeti ile hMikte ba. 
reket eden (Resmi İlanlar T. L. Ş.) tasfiye haline 
girmiş bulunmaktadır. Bundan sonra gazetembde 
neşredilecek Resnıl nanıar 16/9/ 942 tarihinde ye
niden teşekkül ederek işe başlıyan .. 

T >\ N 

Türk Basın Birliği Resmi 
İl&nlar Kollektif ~irketi ı BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

1 ~ Nevralii. Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser --- -- ... -
tarafından idare edilecektir. 

' Gazetemizin bundan evvel nan ne,rtne V851tal"' 
eden şirket ve teşekküllerle hiçbir alakam kalmadL 
ğ'ından bundan böyle ilanlaJ"Pı.zt: aynı fiyaı ve 
şartlar dahilinde lstanbolda 

Ankara Caddesinde Kaya 
Hanında Türk Basın Birliği 
Resmi UCinlar Kollektif Şirketi 

merkezine yollamamzı ve bedellerini de aynı adrese 
~öndermenizi rica ederiz. 

SAY r N BAYANLAR-
Kış yakhıı;tı diye düşünmeyiniz. Bu sene de : 

KÜR K MANTOLARINIZI 
5 - 10 ~eneye k;)dar Garantili o1arak ve TAKSİ1'LF. Yalntz mağa

zamızdnn tcıforil-: edebilirsiniz. 
DiKKAT: SUBAY ve l\fEMURLARA KEFAI.ll:TSİZ muamele Y11prlır. 

'\'Iahmutpaş:ı Kürkçü A PAPADQPULU Telefon: 1 
Han içh.:!e No. 10 • 23266 1 

~~ ......... ._ ..................... , ...... , 

. -
İcabında Giinde 3 Kaşe Alınabilir. 

·"'::~'.:_ -Y'. ·-.::.,-·,;.: ; ...... - . ".l:. . . . , , .. - :.. . . . J l ~ ]'·. 

ADEMi iKTiDAR .... 
VE BEL GEVŞEKLIGINE 

KARŞ• 
HiR ECZANEDE BUL.UNUR POSTA 1(. 222 

~---n• lSTNBUL NIŞ~NTAŞI - KARAKOL KARŞISINDA ,. ___ dl, 
ANA•İLK 1 c 1 K L ,. s E s ,. KIZ :VE .ERKEK 
ORTA • LİSE ~ YATILI • YATISIZ 

KURULUŞ TARİHİ: 1885 - TÜRKİYENlN EN ESKİ HUSUSi LlSEStDIR. 
8msall arastnda şeraiti en ehven ve phsl menıaat bekleml:yen bir ilim müessesesidir. GOzfde bir tallın be 

• • vetlne .maliktlr ünümüzdeki ders yılında Lis.ın tedrisatına bilhruısa ehemmiyet verilecek; ders saatleri d>· 
IJ'™ G L U T E N E K M E K L E R 1 _, ;ında hU'SUst Lis.;n !.:ursltın acılscak. mQzl~e istidadı olan çocultlartn bu husustakı f!ellsimfne de ~nem ve 

1 
Şeke!" hııstalığına mUptela hastalar için imal ettirılen Glüten ek- ı - rllecektir Telefon: 80R7' , 

rıckleri eczanelerde sattlmaktadtr. 

hd günlük ekmek kuponu mUkabilinde veril<-'n 250 gramlık paket OSMANLI BANKASI # __ , == 65 1-:uruştur. , ~ • 1 L A N ~ 1 y Ü c A Ü L K Ü L i s E s i 1 
"AİLE SANDICıl'• Piyanırosu 

, ---------------------• OEmanb Bank81mea lbd .. edilen "AILı.' Kayıdlara başlanmıştır. Telefon: 20019 _, 
SAND1GJ .. piJ'an~1111nan ketfdeırl U eylOI 

K 1 z 1 L A y 
Deposu Direktörrüğünden : 

OYUN KAGITLARI 

1942 tarihhıde icra edllee•k olup, ltldelı:ı 

ilıraml)'clu tcYsi edilecektin 

Adet 

ı 

• • 
ıs 

ı.ooıı.- ııraıııı 

:uo.- • 
100.-- • 
50- • 
:ıs- • 

ı.ooo.

uoo.
soo.-

1.250.-
1.250.-

85 adet lkt'aatl.Ye icin, cem'an s.ooo.- T.L 

Balıkesir Orta 

Komisyonu 
Okullar Satın 

Ba~kanllaından 
~ t.I i'1l 

. temPnab 
' Kfto 

Lh-a K. CffıcSI 

1479 1'1 

Alma 

21 - 9 - 942 

.,.,. ' 
Demet DeniryoHarı lıletme U. Müdürlüğü ilanları 

21/ 9/ 942-27/9/942 tarihlerine kadar muhtelif hatla
rımıza kalkacak vapurların isimleri ve kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
ı<aradenlz Hattı 

Mudanya Hatb 

SanrJ•l'mll Hattr 

l<arablga Hattı 

ı&.yvaffk Hattı 

lzrtılr (SUr'at) 

Salı 4.00 de (Erzurum), Cuma 4.00 de (Ak
cru) Gıılı1a nhtımınöan. 
Cumartesi 18.00 de (Kadeş) Sirkeci rıhtzmtn
dan . 
Pazartesi, Salı 9,00 da CSusl, Çarşamba 16.00 
da (Trak). Perşembe ıs.oo da (Sus), Cuma 
16.00 d:ı (Trak). Cumartı>o;i 14.00 de (Mara
kaz) ve Pazar 9.00 da (Trak) G alata rıhtı· 
mırı dan. 
Pazartesi. Çarşamba, ve t"ııma 8.15 de (Manı
kaz\ Ga1nta rıhtimmdan, ayrıca Carşamba 20.00 
de (Amıfarta) Tophane r.h1ımfndan. 
Sah ve Cuma 19.00 da (Bartın) Tophane rıh· 
tmımd;ın. 

Çarş:ımba 12.00 de (Ül!!en), Cumartesi n.oo 
de (Antalya) Sirkeci nhtrm1'ndan. 
Pazar 13.00 de (İzmir). Perşembe 13 .• 00 de 
(Trrhan) Gal;ıta r.ıhtTmı:ıdru>, 

NOT: İkinci bir iş'ara lt3ı'lar fzMfT ve lM-
1<..oz postrılnn yapılmıyaeaktır. (10237) 

* * N O T : Vapur ııeferJ.erl hakkında her 1Url!l malOmat aşağida 
tl'lefon numaraları ya:ı:ilı acentefcrlmizden arırenlleblllnlr. 

Baş Atenu Galata - Gı:lııta rıhtımı Umar.tar Umum 
Müiıürlüğü blnasi altınaa 42362 

Şube Atl'ntahğı Galata - Gıılatıı rıhtımf Mıntaka Liman 
Relsllğl blnas:ı attırıdr 40139 

22740 1 s~ıbe Acentalr~ı Sirkeci - E.i•·1<~et vofeu salort:ı 1, --Cill'JI-... ~ 
, ................................ ........................ . i M. M. V. lstan~ul Satın Alma Komisyonu ilanları j 
............................................................ _ 

26 .ı:alem spor mal:remesı almacaıttır. Pazınlıltla eksiltmesi 24/9/942 
Perşembe günil saat 14,30 da Tophanede Lv. Amrlliği bmastnda M. M. 
V. İstanbtıl satın alma komisyonunda yapılacaıttır. Nümtıne ve §arlna• 
mesi komisyonda görülür. Taliplerln belli vakitf:e komh•yona gelmeleri. 

(203 - 10191) -•· 
41t ton taze fizüm iı:in teklif edilen fiyat pahah görüldüğ{lnden pa• 

ı ~arlikla eks1ltmesi 22.9.942 Salı gün!i saat 15 te Tophanede Lv .Amirliği 
binaı::ında M. M. V. İstznbul satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeıi 18,680 lira ilk teminatı 1026 liradtr. Evsaf ~ prlnames.f ko
P"ı .. vnnda görülür. Taliplerin belli vakitte ko.ousvona gelme'leti. 

tl'OO. - 1M7.A\ 

Metre 

36'l,OOO 21 Mm. lik düz şerii 
IMO Ci<JO 27 ,. n n " 

ısrı ooo l'ıO • " fitnU " 
150,000 PO .. " düz '" 

İpliği ciheti askeriyeden verilerek yaptrrı:Jac.'.lk olan yukarıda yazıh 
şeritlerin pıt:r.arlıkln eksiltmesi 22/9/942 Salı günü saat H.l'O da Topha• 
nede İst. Lv. AmirliUI satın alma komisyonundn YtıNlacaktır. fmaliye
nin t:ıhmln bedeli 180.200 lira, ilk teminatı J O 2115 lir:ıdır. NOmuneleıi 
komisyonda törlilt1r. Taliplerin belli vakitte konıisvona gelmeleri • 

. (19.\ - ~ - rı 

20.000 adet ka~Tk ve 150.000 adet catal pa7.?rltkla satm •1ınaeakfır: 

nm 16 - 1 ve 360 No. Iu 52 lik Bir Destesi 
Şehrimizin Muhtelif Semtlerinde Bulunan 
Aşağıda İsim ve Adresleri Yazılı Bayilerde 

Itba keıldeye, Nlaan • eY1t1 1942 •llJ •ır· 
hk mOddet urfı.oda ,.AlLE SANDIOl'" (Ta· 
sarnıf Cllrd.am) beaabındald matl11b11 T. L 
50 den •ı•tı oımrır.n ber mudi (ftlrtk etmelc 
haklımı haizdir. 

IOOOOG ~ •• U&OOO A.~ ol)lmıe'll: 
! &iM' Gr !tapeb tart ıo.:ı -

İhalesi 22/!1/!N2 Salı Jriinü sa11t 15.30 da Tophanede Lv, AmtrHrf bf .. 
nesında M . M. V .. lstı>Ttbul satın ıılma komisyonunda yapıl3cakttr, Talip.o 
terin nümune ve temimıtlariyle b 1U vakitte komisyona ~E>lmeterl. 

230 Kuruşa Satdmaktadır 
İkinci ve Tam Liste: 

OEVAZIT 

~E:YOGLU 

~ANGl\l. Ti 
slşLI 
MAÇKA 
BEŞIKTAS • 
CHTAKÖY 
ARNAVUTKÖY 
BEBEK 
SAF\IYER 
Tt.Rt.BYA 
S~RKE<;I 

F"'ATIH 
KÜÇÜK M. PAŞA 
8.6.LAT 
FENF.R (HALIC) 
GALATA 

AKSARAV 
ı- ur~· Kt.Pt 
BAKIF:KÖV 
ÜSKÜDAR 

:O:ADIKÖV 1 ·-
~AVDARPAŞ.A. 

'<IZIL TOPRAK 
Ei:::ENl<ÖY • ., • ... ,.-
ı>OALAR 

Hacı Ziilfikar - Carşıka·'T Ye-r.:ct>.ri Cad. No. 68 
H,ıcıan Balh - Beyazıt İş R:ırıkası yanı No. 134 
K~zrm Şar - Sultanahmp• Parkı karşısı No. 24 
rerit An:t - Cümhuriyet Cnd. No. 11 
Hüseyin ZE>keriya - Parmakk:tpı No. 80/82 
Hayık - İstiklal Cad. Saray S!nemast karsısr 
No. 175 
Angelidi~ - t~tiklal Cai. '99 
Mithat Sargm - Tarlabaşı Cad. 2~ 
Esat Akman - Hamalb ışı Nn. 21i 

H<ıcan Şahin - Ergenekon Cad. No. 123 
: Zekeriya Uzel - Halaskar Ga7i Cad. No. 371 
c Ali l'zun - Dilek Apart. altındıı No. 92/5 
c Avni Ak<;t'hol - Tramvav Cad. N'o. 71 
ı İdris Akcan - Uncu sokak No. 21 

~ ,.Yani Durbctakl - Beyazıtii1 ~okak No. 6 
ı Hiiseyın - Cevdetpaşa Cad. No. 258 
ı Mu!\tafa Bayrak - Yenimııhc.11e Cad. No. 45 
ı Hristo Tııliuris - Tarabva Cad. No. 96 
ı İsmail Akkaya - Bahçekapı trıımvay durak 

\
yeri No. 49 
Cemal Cante-z - Hamidtye tQrbeı;i İş Banka-
sı karşTsı No. 15 
Hııvdar Karaca - Anltanı Cad. No. 138 
Rr-bri Kar2n1tko~1u - Hamidiye Cad Tram. 
d:.ırak :yerj No. 13 

.)i'HııvdH I<rlrç - Fatih Tramvay durak y•"1 
H::ımdi Memecan - No 22 

ı Ali Habibi - Tahta Minan~ Nrı. 143 
C ~ıim Günyilz - Mürşelna~a Cad. No. 1 
ı Hilmi Egemen - Ziraat Bankaı:ı No. 140 

ı Ali Ak:.-oy - Uleli Cad. No. 24lV!50 
ı Fatma Ergentek - İstasyon Cad. No. 2 

Ali Roı:bas - İstasyon Cııd. No. 61 
~ Mehmet Küldbi - H4kimiyeti Milliye Cad. 

~ıo. 84 
t '"Mehmet Sabri Yenersf% - Fıır.aryolu No. 86 

• Salih Tanyaş - Moda Cad. ::5 
ı StlkrV Ucel· - Gar içinde 
ı Ali Haydar - Cici Ma~azast No. 42 
ı Hızır Eren - İstanbul Cad. No. 20 

------·-
Baltlı:lı b11taneal Dahiliye Miltehassr 
11, Her .Un OA•I 15 don ıonra Beyoıt 

l ..._ıu. Aiecamll, SaJur.•tacs caddul Çbı 
... ukçeım• ıook No. 13 Telelonı 424 

1- KiMYAGER -

1 
HÜSAMEDDiN 
İdrar, kan v~air tahliller. Emi-

l 
nömi, Emlak ve Eytı::m Bankas~ 
k:>'f~ı.:;ında tzzet Bey Hanı 2 cı 

' • kat No ,, 1 

, ... _______ , 
1 T A !t .. Gazetesi. 

• il 

'LAN FIY ATLARI 
Er 

450 
1144 

00 .. un 
Z20 

4000 
!300 

5000 &09W! ..ti • • 
3300 Sa.~ .attı • • 

Baııltestr orta oınıllann MaJ'lt! NS somma «adar .ruı:tarıda '8Zlh ft< 
<alem enalo kapalı zart usuliyle eksUtmeye ~arJlmı:obr ~t EylOl 94:. 
Pazartesi gQntı saat 10.SC ıta lhereııt ya,,ıJa~ l'altnTPr!Tt m11ıı~ ı?Oı 
ıe saatıe: Maariı MOdQrlOğünde mO~kldl lfomtsYona mn'tıat makbuz· 
<ırlyle oirlt~t.e ı:nüra<'aatıan ve teklif aarfl9.l"nm !ha.14! natirıderı otr sa•• 
•'1'•li-n~.... ~"""'"m" ho•tı-,..,ı.&,-n,. .,.~P4i ll•,.. ~hm'IJT (~0110 

~ 

01110 
Türkiye Umurnı Acentası: 

Dikkat Ediniz. 
Piyasanın en Jtiizel, en sağlam 

5 LAMBALI 
RADYODUR 
Fiyatı Her Keseye Uygun 

Ömrü Uzun ve Yedek 

Parça ve Lambası 

Boldur 

... • Akile Uyguner - $aııkın Bak1<ıı1 No. l\/365 
\ O~m<ın Ör.tiirk 23 Nisan Cad. Bü:yükada 
Kardeşler Bakkalı - İskele Cııd. Heybclhıdo 
Ynnko - İskele cadrle~ı Rıırsıar.:ırfa 

~~m9!!!1l_• __ _._. ..................... ,I Haşhk makta olarak 750 

L lnci sayfa santimi 600 
Türk Radyo ve Elektrik L td. Şirketi 

Galeta Posta ku~a 1557, Telefon: 44032 

lstanbul 
Ve 

Sıhhi Müessesele~· Arttırma 

Eksiltme Komisyonundan 
'!. Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hashhanesinln mutbak binasına 
konulacak yemek sobası işi açık eksiltmeye ltonulm:.ıstur. . . 

ı _ Eksııtme :rn.9.942 Çarşamba günü saat 14,30 da Sıhhat vt İçtı-
ma1 Muavenet MüdiirlliğO binasında toplanan komisyonda yapLlacaktır. 

2 - Keşif bedeli 9400 liradır. 
3 - Muvakkat tf'minatı 705 Uradır., . 
4 _ tstekliler mukavele, Bayındırlık İşleri renel husus! ve fennt 

c:ıırtnamelP.-i proje keşi! hiil~sasiylc buna müt.c!crrl diğer evrak! çal!şma 
ğünlr>rin.i~ kıımicyond:ı g~rebilirle~. . 

5 _ ht•·kliler en fi?. bır taahhütte 5000 liralı!\ bu ış~ b~nzer iş ya~tı-
~a dair ıd:ırP.lerinden almtŞ olduğu vesikalara ıs1inad~ıı Istanb:ıl vıHl
~rnc -n'irJcaatla eksiltme tarihinden tatil gi.inl,..ri hRrıç (3) gün eV\·el 
u mış ehlh·et ve 942 yılına ait Ticaret Odası \•esikasiylc belli gün ve 

5~~tte "ttonı:syona gelmeler! 00025) 

s • • • 400 

8 • • • 150 , ________ ,, iLONKA 
, ~ Güzellik Kremi 

(DahJllye mOtetıanTsı) lor. HAFIZ CEMAL 1 
tst anbul Divanyolu Tel: 22398 

1 

. , 
en fenni formüllerle hazırlanıp 
Avrupa kremletiyle rekabet e
debilecek evsafı haiz yegane • 
kremdir. Cildinizin gençliğini 
uzun müddet muhafaza etmek 
isterseniz: ILONKA kremleri... 
rıin yüksek vasıflarmdan he· · Sahip n Neşriyat Mlldl1.r0.: Hali• 

Ldtfl D!Srdtındl. Gazetecllik vt 

N~at T. L. S. TAN matbaııı:ı 

l 
l\..ı11 .. •m•e•n• i•st•ü•a•d•e•e•d•in•i•z ....... 

...... /199 - 1D12'1 

-1 Rnntken ampulu 
1 K ontıı kt turna. 

Yuk"lrıda yazılT malzemenin pa211rl1kh eksiltmrgf 24/9/042 Perı;eM• 
be gtlnü saat 14.30 da Tophanede Lv Amirli~! binasın<'la M . M, V. İs• 
tanbul Sa Al. Ko. r''l yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 305 Ura, 
kııtt temi"latı 45 lira 7!l kuruştur. Şartnamesi komisyonda göriıtür. Ta• 
liplerln oelli vakitte koml!\yona gelmı.>lerl, (202 - 10159) . 

1 -BehP.rı:·e JRO kuru~ tahmin eöllrn 45.000 'ac-si terlik vidalaSJ alma-
caktır. P:ızar1~k1:: eks:Jtmesi 28/9/!:ı.t2 Pazartesi günii saat 14.:rn da Top• 
hnnPde t !':t, Lv Amirliği ~inac:md::ı M l\'T V. İı:tııh_ıınbuJ sııtm alma ko
misyonund:ı y:ıpıl::ıcııktTT. TstE>klilerin teklif e>dı>,•ekleri mikt:ır üzerinden 
lrnti teminııfön·i~·l" hrlli v"lritt" lrnmic:vmııı ı:röln•P f,..ri f204 - 10253) 

ÜNiVERSiTE REK Ö LÜGÜNDEN 
Bu yı! Untve.rı;ite:ve kabul cöllccek talebe<'len Tıp tah$flf f~ln lfifira• 

<'aııt edenPr (600) ü , Eczacılar (80) nl, Dlşçt1<>r (60} ı gPctiği takdirde 
Fizik Kimya ve Eivnlojiden. Kimya mühendisli!?! iı;in mürcıeaat edenler 
de (100) il aııhğı hııldP Fizik, Kimya ve Mate,rıatikten yaz.ılı imtihana 
tAbi tutulacaklardır. "" 

İsimleri iki defa irtı1ıar 11ste!:ine gecmiş olanlıı• imhn:mınt: alTnacatt-
tır. İmtihanlar Fen Fııkültesinde 20 BİRİNCİTEŞHİ.N 942 tarihinde ya
pılacaktır. 

t~teklilerin 15 BtRtNCİTEŞRfN akşatnma ~adar lkn Fnktl'l'teııfne ffii}oıı 
(10057) 

Bursa Ticaret • • 
ısesı ·· dili-li.iğünden 

ı - Bursada bu den yıb bnşmda mubte\tt olarali aÇtlacaJC elan 
rıeııret L1ııesJ ve Orta ıdsmma ta.le~ (Kız ve Erkek) kaydına baŞanıl• 
m~. • • 

t - Lisenin ve Orta kısmımrı tatısn tnftddetlei ~ ,,ı&r, Uıe w 
Ot1a kısmına kıs ve erkek talebe bııtfhansr:ı olarak almtt. Orla olru1 
merunlarmtn gtrecekJert sınıfta }'ll'bancı dll fr.llD!fıscadır; -

8 - Kayıt ,artlal"t tunlardırı 

A - Orta ktsma ilkokul meıra:nfnn, itse TCt.nn~a Cll"hı.otuı' mem''~"' 
almtr Lfaeterden ve ortaok:Dllardan belgeli talebeler kabul ed.Dmet 

8 - OlrulA kaba! edilecek talebeden aramlaeSlt ftS!ıta1an 
c - nkokul. ortaokul veya resm.ı orta Ticaret oımıu cl1llloıııa:D: ::a 

• l -
C - Nüfus hOviyet dlzdanı; • • , • 
D - ~ kA~dr ve sıhhat ?'SPora: 
1 - t x 4 boyunda 12 adM Vf'Sfkal1l: l'o~f: 
O - Bet adet pullu :r:arl (Ustlerme vell adre~ yazı1acr:ktTr.) 
r - fyt htJY tUıdı. ' 
t - ıtaytt tnu<ımelest B. fncl flokulda ;mb11h~ıı'M !ant 9 <!an n ye 

~ıı"ıır l'A~ıırlPı!t Sıılr Carsı:ınıbıı. l'P.r<!PmlıP ~.,1,.rt TPT111Rrı>ld1T t1013!Jl 

lstanbul Ticaret ve Sana ıi Odasındon 

Bilfimum Fabrikatörler ve Sanayi l\füessese Sahipleri 
lle Her Nevi Byüli ve Küçük lmaI6.tJa İştigal 

Edenlerin Nazarı Diklmtine. 

Odamıza kayıtlı ve kayıtsız Fabı1kat5rler ve sanayi nınessese .,,, .. 
teriyle keza her nevi imaUtla iştigal eden atölye sahipleri il!n tarı 
den itibaren en geç bir ay zarfında Odamız :sanayi şubesi müdnrlUgı 
şifahen müracaatla tevzi edilmekte olan sanayi siciline ait 6ede1.siz rr 
bu beyanrıamelerden alarak iktnAl ile sanayi ~<'Si tnndilrltıtnne im 
rnul':ııbilinde iade etmeleri ehemmiyetle rica olunur. 

Müddeti 7arfında veya müracaat etmekten ı~tinlı::Af edenler Ticaret ve 
Sanayi Odalan ıı:anununun madde! nıııhsusuna tevfikan tecrJye edilecek· 
lerdir. 

NOTs • · 
Oday:ı ~avttttlar s'cll vesikalarını, Juıyrts1 .. lııT iı1e Unvan tezkerelerini 

runi müracaathırında b:rliktc getirmeleri l~zımd?l' (10102~ 


