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Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
dınız. ÇDnkD bu Analklopedl on. mekteo kitabı kadar v• belk 

ondan daha clyade ıt:ııımdır. 
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1ürk Hava Kurumu 
1 esislerini Gezdi 

Cephe f 
~ 

Başvekil Dedi ki: "Kurumun Üzerinde 
için Milletimizin 
Kuvvetlenmesine 

Gerçekleşmesi 
Alakanın Daha Çok 

Çahştığı Planın 
Gösterdiği 

ihtiyaç Vardır .. 

Ticaret Vekili 
Denizlide 

İzmirde Biri Zahire, 
Diğeri Kuru Sebze için 

iki Şirket Kuruldu 
.. An.~ara, 21 (A.A.) - Başvekil 

Şukru Saracoğlu, bugün saat 10 
da T~\rk Hava Kurumunu ziya -
ret ederek tesisleri ve Etime.sut 
tayyare fabrikasndaki çalşmala . 
ri Letkik etmiştir. 

Basvekil Saraçoğlu, tetkiklerı 
sonunda Anadolu Ajansı muhar
rirıne şu beyanatta bulunmuş -
tur : 

Ticaret Vekili Dr. Uz lzmirde üzüın ,.e incir pt~·a .. aları a~ıldıgı .'Türk Hava Kurumunun te.sfs 
&iin ı;atı~ çıkarılan üzlimleri tetkik ediyor lerini gezdim. Memleket havacılı 

( _ Londradan: ) · 

Harp İçinde Bulunan 
İngilterenin 

Yakından Manzarası 

-ı ğınrn gelişmesi bakımından çok i
sabetli geniş bir plan üzerinde ça 
lşıldığını gördüm. Bu planın ger 
çekleştirilmesi ve havacılık ihti
yaçlarımızın tamamiyle karşılan
nabilmesi için milletimizin göster 
diği alakanın daha çok kuvvetlen 
mesine ihtiyaç vardır. Hadiseleri 
çok iyi kavrıyan halkımızın, bağ 
Tında büyüttüğü bir ese olan Ha 
va Kurumunu gayele.rlne daha ça 
buk ulaştıracağina eminim.,, 

Bu~tin İngi!terede her gördüğünüz manzara, her konuştuğunuz adam 
size şu kanaati telkin eder: İngiliz mmeti harbi ka7.anmıya karar ver 
miştlr. Bu azim ile sulh zamanındaki bütün parti ihtilaflarını, bütün 
siyasi ve içtimai kavgalarını bir kenara bırakarak Churchill'in etra
fında toplanmıştır. Sulh zamanında mukaddes saydığı blr çok hak
larından vazgeçmiş, daha nz ycmcfe, daha çok vergi vermlyc ratt 
olmuştur. İngiliz mi!leUnl bu .r:afer ıtzmine ve bu milli birliğe sevk 
eden iki sebep vardır: Biri, 1940 Alman taarruzları, diğeri İngiliz 

milletinin aklı selimi. 

YAZAN: M. ZEKERİYA SERTEL 
L ondra, 21 (Başmuharriıimiz- r-= 

huıund~~m~~~igün~:~!~ 1 POLONYA 
da bir taraftan hava, deniz ve ka- • • 

ta kuvvetler~i faal bir ~alde ~e BAŞVEKI LI 
ili başında gorerek İngilterenm 
liarp gayretleri hakkında bir fL • 
kir edinmiye çalışırken diğer ta
l'aftan da devlet adamları, muh
telif partiler mensuplan, gazete
tiler ve her smıf halka mensup 
lcirnselerle temas ederek harp için 
Ueki İngiltereyi tanımıya ve an. 
lamıya gayret ettik. 

Londrada Bulunan 
Türk Gazetecileri 

ile Görüştü 

Ticaret Vekilin in i zmirde 
yaptığı tel kikler 

İzmir, 21 (TAN) - Ticaret Ve
kili Dr. Behçet Uz, bugün Tzmir 
mebuslariyle görüşmüş, toprak 
mahsulleri ofisi tesislerini gez • 
miş, Ged~, Seydiköy, Cuma ova
Eı ve Bulgurcada üzüm ve tütün 
mahsullerini gözden geçirmiş, 
parti merkezinde tacir ve zahire
cilerin toplatıtısına riyaset etmiş 
tir. bu toplantıda biri zahire işle
riyle, diğeri pirinç, fasulye, no. 
hut vesair gıda maddeleri alım 
s.atrnıiyle iştigal etmek maksa -

l2iJ'" Devamı Sa. 2, Sü. 4 

Benzin istihkakı 
Tam Verilecek 

Görülen lüzum üzerine yarıya 
indirilmiş olan benzin istihkakı 
bugünden itibaren tam istihkak 
olarak verilecektir. Vilayetçe neş 
redilen tebliğde, taksi ve hususi 
otomobillerle kamyonetlerin bu
günden itibaren ilk tahdit ka. 
ramamesindeki miktarlara göre 
benzin alacaklan bildirilmekte -
dir. 

Muhabiri Diyor ki : 
"lngiltere, ikinci 

Cepheye Rusyadan 
Ziyade Muhtaçtır .. 

"Rusyadaki Durum iyi 
Değildir, Derhal 

Harekete Geçilmelidir .. 
Sidney, 21 (A.A.) - "Reuter,, 

Avustralyada ajansın bir şubesini 
açmak için Sidney'e gelen Sov -
yet istihbarat ajansının muhabi
ri Vildinin Nikoheyev bugün ga
zetecilere demiştir ki: 

"Buyük Britanyanın, Sovyetler 
Birliğinden ziyade ikinci cephe. 
ye ihtiyacı vardır Büyük Britan
yanm yardımr bizim için zaruri 
değildir. FaK:at Büyük Britanya
nın bizim yardımımıza ihtiyacı 
''ardır. Alm:rnyanm, kuvvetlerini 
Rusyadan çekip Büyük Britan -
yaya karşı kullanmasma ancak 
iidnci cephe mani olabilir. Eğer 
Almanlar kıştan evvel Volgayı 
geçmiye muvaffak olurlarsa Bü. 
)·ük Britanyaya karşı kuvvet gön 
dcrebilecek duruma girecekler ve 
Sovyetler ise karşı hücuma geç
rr.ek için ç:ok zorluk cekecekler
dir. Rusya, bu takdirde, ikiye bö 
lünccek ve küdik Alman kuvvet 
leri Rusları hareketsiz bırakmağa 
kafi gelecektir. Rus durumu iyi 
değildir. Derhal harekete geçmek 
lazımdır .,, 

Sovyet - Bulgar 
Münasebetleri 
Vahimleşti 

Bulgarlar Varna'daki 
Rus Konsolosluğunu 

Kapattılar 
Bern. 21 (A.A.) - Zürih'te çı

kan Nouvelle Gazette'in Budapeş 
te muhbiri yazıyor: . 

Üç Bulgar şehrine yapılan Sov 
yet hava hücumu üzerine Sofya 
ile Moskova arasındaki münase -
betlerin birdenbire vahimleştiği
ni gösteren belirtiler başgöster _ 
rniştir. Varnndaki Rus konsolos
luğunun kapatıJması, konsolosluk 
memurları tarafından yapılan as 
keri casusluk hareketinin netice
sidir. Macar gazetelerine bakılır
sa, konsolosluk binalarında yapı. 
lan araştırmalarda, Karadenizde
ki Bulgar askeri tahkimlerinin 
planlan bulunmuştur. Varnadaki 
Sovyet konsolosu ile konsolosluk 
memurlarının yakında Türkiye -
ye hareket edecekleri bildiri! -
mektedir .• 

Şimdiye kadar beş, altı nazır, 
birçok mebus, gazeteci ve muh
telif partilere mensup salahiyet. 
tar kimselerle konuşup görüştük. 
l3u temas ve tetkiklerin neticesin 
de edindiğim intibaları tesbit e
uen bi rseri yazıyı dönüşte ne~
tetmek üzere tehir ediyorum. 
l3urada sadece bu müşahede ve 
temaslardan elde ettiğim kanaa. 
tin umumi hatlarını vermekle ik
tifa etmek istiyorum. 

* * Bugün lngilterede her gördü-

Voronei'den Yapılan 
Sovyet Taarruzu ğünuz manzara, her ko • 

lıuştuğunuz adam size şu kanaa. 
ti telkin eder: İngiliz milleti har-
b~ kazanmıya karar vermiştir. Bu Genera] Sikorski Bu Taarruz, Alman Orduları Stalingrat 
uzm ile sulh zamanındaki bütün 
})artı ihtilfıflaruu, bütün siyasi ve Londra, 21 (A.A.) - "Pat'' Po. Muharebesine Atıldıkları Sırada y apılmadıg"'' 
içtimai kavgalarını bir kenara hı lonya istihbarat nazın Stronski, 
takarak Churchill etrafında top- lngilterede bulunan Türk gaze - İçin Simdi Muvaffakıyet Şansı Biraz Zayiftir 
lanmıştır. Sulh zamanında mu- tecileri şerefine bir akşam ye -
kaddes saydığı birçok hakların - meği vermiştir. Polonya Başve - ,-Yazan: Emekli Deniz Subay·-, 
dan kendi rızasiyle vaz geçmiş, kili ve başkumandanı general I • 
daha az yemeğe, daha çok vert~: Sikroski ile Başvekil muavini Mi- 1 ~ c r " T y A c: u il T 1. 

lJ~rmiye razı olmuştur. !~giliz kolajczyk: H~ric!ye ~~z!.rı Ko!'! ------.-----------·"!'99--
ltıilletini bu milli birliğe, bır şef Raczynskı, Turkıye buyuk elçısı i A!manlar. Sta!lngradr hala alamJdı şch:r Alman ordusunu belkı Eyliıliin 
etrafında toplanmıyn, birçok hak Rauf Orbay, H ariciye ve ıstihba- lı:r. Şehrin sokaklarında, ~vlerlnde . sonuna kadar uğraştıracaktır. Alman 
larmdan ferağate sevkeden amil rat nezaretlerinin bircok yüksek her eşyayı siper haline getıren Rus lar Stalinrradın zaptı 1cln hesap et-

t - ı .. ~.. uk 1 b · f tt l b ça p . tlk!erl zayiat ve zamanın belki üç 
tı.e şefinin dik ator ugu, ne y a- memur arı u zıya e e -ıazır U· askerleri •e bunlarla yanyana r ı mll'lini ödediler. Bu hal, onların diger 
tldan gelen bir tazyik, ne de her lunmuşlardır. , şan sivil Rus halkı ile Alman ordusa planları üstünde tesirini röster~cektır. 
bangi bir şiddet siyasetidir. İn· İstihbarat nazırı Profesör arasında boiuşmalar devam ediyor. Rusların Voronejde bir aevlıcükeyşi 
giliz milletini uyandıran ve on Stronski ile Hüseyin Cahit Yal. Bazı sokaklar elden ele ceçiyor. Bazı taıırruza geçtikleri ve bir kaç koldan 
~hlikeyi duyuran en njlihim ba çm biribirlerinin şerefine kadeh binalar, !derindeki müdafi~erin üstle ilerlemiye başladıkları haber vcrltlyor 
d.ise İngiltere harbi ~dıhı verdfk. lerini kaldırmışlardır. Ziyafet sa rlnc yıkılarak toprakla hır o~uncaya Bu haber teeyyiit ettiği takdirde Rus
lt>ri l940 Alman ta~zları ol ·(, ... '1tli bir hava içinde devam et - kaclar her penc;ereıılnden ateş saça~ !arın, pek ıeç olmakla beraber cenup 
tr\u<>i O vakite d . ..:ıar teM\ke- miştir. Türk gazetecileri Poion- hir kale gibi günlerce mukavemet edı· l'.tphesinin düğüm noktasının Voro:ıej-

':i'"ur. ~ 1 · · h b · t k · h k ~i görmemiş, harbin vahameti y4 ~.uvv~t ~:ı~~n ~r . e gıt ~ çe y<'r. Böyle her sokağı, her e",, er de clduiunu nihay~ avramıe o!duk-
Gnlyamamışlardır. 1940 ilkbah ?f ~uk bır olç.udc ı~tırak ettik - fııbdkasr tC''ker teker bombardıman ve tarını ıö~terir. 

Cffi. Devamı ~ ~. SU. 1. ::,JFıni öğrenmışlerdır: hüc:umla ıaptcdilmesi lizım celeıı b.ir tiff' Devamı Sa. Z, Sil. 6 .. 
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Yeni Bir Yapı Kooperatifine Girmek Suretile 20 Senede T t i 
Bin Öğretmenin Birer Eve Sahip OlabUeceği Hesaplanıyor S 
.. Ankara, 21 <TAN) - tllrokul öğretmenle- ,Bundan sonra öğretmenlere mesken z:unm i 

r~nın. kıdem zammı ve mesken bedelinden bi. verihniyecek, fakat kendilerine birer yuva tt'· : 
rikmış olan alacaklan baklmMla Maarif Ve- min edilecektir. Maarif Vekilliji bu mak111at· : 
.killiğince hazırlanan kanun projesi Büyük la bir yapı kooperatifi kurmağa karar vernıis. • 
Millet Mecli~ine sev~e~miştir. Projede, bu t~r. Öğretmenlerden maaşlanndan her ay k;. İ 
ala~akla~n ode~m~~ını ve ~~dan ~onra bu sılecek cüz'i bir para ile bu kooperatife aı.a ~ 
kabıl gecıkmelenn onlenmesmı temın edecek .olacaklardrr. Bö~·ltte yia·nıi senede 14 bin ld•· ı 
hükümler vardır. sur öğr«men birer ev sahibi olabile("ektir ., 

................................................................................ ...: 

İngiliz dt>narımnsınm halen faal hizm ette bulunan 3ıı; 000 tonluk :ılrhlıtnrd ıın King George'un iki ayrı gorfinıı il. 
Bunı.ın eşi ı;lau "Prince of Walles., zı rhlısfnın Singapur .harekatı srrasında bntttğı ve yine 35 000 tonluk ''D ıke 

of York,, zırhhs.ınm <la dahıı sonra hi r:mete glmıi:.; olouğ\ı h&tırlnrdadfr. 

ALMAN RESMi TEBLiGi 
• • lngdterede 

KAFKASLARDA ,27 Ayda 30 
Harp Gemisi 

İnşa Edildi 
Almanlar Vladimirovski 
Ve Terek Şehirlerini Aldı 

Bunlar Arasında 35 Bin 
Ruslar Stalingrat'ta Ümitsizce Çarpışıyor Tonluk İki Yeni 

Muharebe Gemisi Var 
Londra' 21 (A.A.) - Amıral.. 

lik birinci Lordu M. Alexander 
Şefild'de bir nutuk söylemiş v~ 
son 27 ay zarfında İngilizlerin 4 
zırhlı, 4 tayyare gemisi ve 22 
kruvazör yaptıklnrmı anJatınıs -
tır. Bu suretle İngilizler bu 27 -:ıay 
ıçinde kaybettikleri bu sınıftan 
gemilerin yerlerine yenilerini koy 
mu~ ve hatta noksanı faz1asiy1e 
tamamlamış bulunuyorlar. 

Zannedildiğine göre, her biri 
35,000 tonluk olan "Ansan,, ve 
"Howe,, zırhlılan da yapılmıştır 

Birinci Lord, inşa edilen kru -
"·ı:zör sayısının da kaybedilenler. 
den fazla olduğunu söylemiştir. 
Bunlara Birleşik Amerika tara -
fmdan İngiltereye verilen kruva
zörler de ilave edilirse lngiliz f ı• 
losu 200 kruvazöre, yeni yapıl -
m.ış 200 den fazla korvete asker 

Kafkasyada Mozdok çenesi ile Almanlarm hedef tuttukla- ihracına mahsus 100 kadar hu 
Grozni'yi ve Terek ırmağını gösterir harita rı \ susi gemiye sahip olacaktır ... 

Berlin, 21 (A.A.) - Alman or-

~tn umumi karargahının teb- ~J•l't'lllN'ı~llli:]m:a 
Terek nehri kıyısında mühim 

Terek ve Wladimirowski şehirle
ri, düşmanın müdafaa hatları ya• 
rıld.ıktan sonra hücumla alınmış. 
tır. 

Stalingrad'm bazı mahallerin
de henüz son derece inatla yapı -
lan sokak muharebeleri devam et 

Stalingrat Müthiş Bir 
Cehenneme Dön'üyor 

mekte ve düşman taze kuvvetler Reuter, 
getirmek suretiyle şehri muhafa. 
za için ümitsizce uğraşmaktadır. 
Şehrin şimalindeki ana mevzie 
karşı yapılan yeni ihraç hüc~'!1 -
lfirI düşmana knyıplar verdıril · 
mek suretiyle akim bırakılmış -

Stalingrat Muharebesinin Henüz 
Başladığım, Kızılyıldız Gazetesi Her Evin 
Teker Teker Müdafaa Edildiğini Bildiriyor 

tır. 

Saratof yakininde Alman tay. 
yareleri Volga'nın kıyısındakı 
petrol sarnıçlarında yangınlar çı-
k armşlardır. • 

Moskova, 21 (A.A.) - Öğle Ü· J makla kalmıyorlar. Ruslar soı 
zeri neşredilen Sovyet tebliği: 24 saat içinde arka arkaya. müte 

20 eylw gecesi kıtalarmıız ~ta- addit sokağ! Almanlardan te 
lingrat ve Mozdok bölgelermde mizlemişlerdir. Stalingrad, oradi 
düşmanla çarpışmışlardır. döğüşenler için bir cehennem ha 

Diğer cephelerde kavda değeı lini almıştır. Tarihte görülmemi! 
bir ~ey yoktur. şiddette sokak savaşları gece güı 

ı\ düz devam etmektedir. Gündüz 
Voronej'in batı simalinde düş. 

manın yaptığı müt~addit hücum· 
ler, bir kere daha akim kalmı. tır. 
İlmen röliiniin doğu cenubunda ., 

M~kova, 21 (A.A.) - "Reuter,, 
Ruslar Stalingrad'da yalnız Al • 

~ Devamı Sa. Zı Sü. 5 manlann hücumlarını durdur • 

p_iyade yüklü kamyonların takij 
ettiği Alınan tankları barikatlar 

~ Devamı Sa. Z, Sil. 3 
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- Haztr bir ~ a.!ınz. Sırtına ge. 
ç"ı ırsin. 

Ba kararla so~ çrkın~. Bir 
hazır elbised m::tıwısı vardı. Aba ile 
kumaa arası avcıı b ~ ceket 
pantalon bulduk, al fk. 

Dönüste Ali Nafiz. btr sarnca uğnı.. 
d , ıki oluklu çif~ kemer ısmarladı. 
Bana: 

- Paralan !st1f ~ dedi. 
Ben, sinirlen[yordnm.: 
- Bunbr tyi amma, ben geç kalı

yorum. 
- tki günden bir şey Ç"Jkmaz. Nasıl 

c-lsa y kahyacaksın. Ve yaka~adın mı, 
c gru lstanbula gotürürsün. Fatmanın 
lılikı da çok değişmiş. Öyle anlaşı

l yor. Belki sanıı karşı d:ı tıvırlar a. 
caktır. Amma sen. birine kulak as

mazsın. 

/... IX 
YOLıLARDA 

~rtrsl giın avcı b çtmi esvabı giymiş, 
kemerlcrımi de kuş:ınmıştmı. Ayakla
r ma spor çorabı gtÇinniJtim. Aynada, 
kend·mi güç tanıyordum. 

Al! Nafiz, keyifle gUlüyordu: 
- İyi oldu var.ah 1 Yakıştı da .. 
Ögle üzeri. araba Balıkesir yo. 

'unu tuttum. Hep ayni şeyleri düşün
nckten yorulm~ Arabanın sar
ı tısına d11 aldırıu etm"yordum. 
Arab , bir ot ! ~ndc dunnuştu, 
• m. Hesabı gördükten sonra. oıelc 
d"m. 
Ot .. ı sahibi karşıbdr: 

Buyursunlar beyı'hn. 

- TE.'k y taktı ochnu: wr mı? 
- Çift yat:ıkh od3mız Tilr. Amma, 
uşteri yok. SU:, J'2limz yatabilirsiniz. 
- Sonradan btrl t:e!inıe.,_ 
- Boş yatakl:ırnmz vaı:,, 
Odayı gördükten sonra aşaJıya in-

dm. Vakit, akşama yakl~ıyordu. Bl
z şehri gBrım:k istedim. Bir kahveye 
ıımeli, oturm:ılı, ahb:tp edinmeli, ko. 
uşmalı idim. 
Çarşı üstün • ~en birine 
dm. Ali Nafire ide -.eriyordnm. 

K·bğım. k ınecırln g'5zfine çarpnnl'Qr-
·a. 

Kahvecl, b:ışh bMnhı de otıuduiu 
b r masayı göstermtştH 

- Buyurun beyiıQ. 
Oturdum: 
Masa komşum, orta yaş?ı, branta 

b"r adamdı. Bapm eğdi, selamladı. 
Enli kuşağından maden! tabakasını çı

rdı, b r sb;ar:ı ııannağa baş13dı:: 

- Hoş geldinizJ 
Yüreğim Gyila\h Bu, iyi b!r başlan. 

cıçtr: 

- Hoş buldırk, ai:'3m. 
O, önüne bakarnko aiır sesle sör 

lJyordu; 
- Nereden gelf3ııorsaouız1 
- Bursad.-ın.. 
C1gara t;ııbakasım bana uzatımGtr: 
- Sann hm bir gga-._ 
Cıgara sarmayı becereıırlyordum, e1-

a=r: MAHMUT YESAR1 

!erim titriyor&. F:!k:rt. EOl"layoroum. 
o, hlç bMıa bdcmıyordu: 

- Ço'lı: mu k:al~aksmız? 
- Hayır:! Birini gönniyc geldim. 
- Bunurı cğ1enocii yedir. Sdm-

Dlllısınrz. 

- Bir fki gün.. Ne dly.e stkılaca-
ğnn? 

- Yabanethk g6çtfir 
- Orası doğru. 
- Ben, asıl Rumetttıyim. Bnraya 

geleli yirmi yıl oluyor. Artık vatanım 
buraaı ••• Rnmeliye gftmek içlıı, geçen· 
!erde bir fırsat çıkmıştı. Gitmedim. 
Ö~menf&im. Buraya, daha kanım 
kaynadı. Ferah yeroır. Eğer canıııız 
çekerse, aqaınlan sofrayı ktırnbilirsi
nlz. Hiç yabancıhlt r,;drnle)'In. Yol üs
tünde bahçeli lokanta vanbr, oraya 
gidin. Yemekleri de iyidir. Ben, evim 
varken, buı akşamJar, 5eytan:ı uyanm 
~hçeli}'C uğrarım. 

Kahveciyi çağırmıF: 
- Bana bir okkah yap, dcdl. 
TC'krar crgara sarıyordu: 
- Sizin i$1nh: nedir? 
Ne cev111> vermeliydim? Bir fCY uy· 

du.-acaktım. Gel gelrti:m karıımıdakinin 
isi gücü neydi? O, çiftçiye benziyordu. 

- Baclarnn var, dedim 
- Bursada mı? 
- Hayır! İzmirde .• Adamlarım ba· 

knrkır. 
- Kurulu düzen iş, ~dz-ıfğinden 

)'firir. Bağct..ık fl'idlr. Hastalık gel
mezse .•. 

- Elden geldifl kadar önliiyoruz. 
- Kirh, bereketli iştir. 
- Allaha bbı şh1dir-. 
- B<>nim tar!abnm var, ekip biçi-

yorum hamdolsun. 
Masa arkadaşım, tartalannı anlat 

ml}"ll baıılmıştı. Boynum bükuk dinli
yordum. Belki bir sa:ıtten fazla söy
ledi. Nihayet, e!inl koynuna attı, bU
yük bpaldı saatbrl ~rdı, ba lrlı: 

- Aksam olmu19 dedi. Gitmeli ar 
tık. 

(Devamı var) 
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Azınlık Okullarmda da 
Derslere Başlandı 

Dün sabah btıtOn ilkokullorlyle ya
bancı ve azınlık okulları 1142 - 43 
y!h öi?refim!nc bo.:ıamışfordır. Ders -
!ere İstiklal marşfylc başlanmış ve 
öğretmenler t.1le'beye sulh içinde iyi 
ders J'fllan temennisinde bulunmu5-
lardrr. 

Pansiyonlu ilkolnıUımı girmek için 
müracaat eden beş yüzden fazla tale
benin dil<?kçelerl bu bir hafta içinde, 
Valfnhı riyasetinde toplanacak bir 
heyet tarafmdan tncelcI'ccek ve alı
nacak tal""e ·ıarı C'(lilttf.'ktir 

Edirııede luızırlıl;lar 
Edirne, (TAN) - Şehrimiz kültür 

mü clcrinde yeni ytl t<'drisatı için 
hazırlıklı~ devnm dm<'ktoolr. ı Ey
l:ülde D.Ç'llacak olan okull rtmızda ol
gunluk ve iltm!ll imt.ih.ınlarr somı er
mek üzeredir. 

Bu sene şehı-lmlzdC' y<'nlden kuru
lacıık olan erkek sannt okulu ôğrct
mon kadro .. u tom:ımlnmntstır. 

250 si yntılı olmnk tlzere san:ıt o
k:ulunun talebe miktarı 400 Q bula
cakUr. 

Bundsn ooşka Edirne Kız Sanat 
EnstitüSi.lndf.' de hozırlrklar devam et
me' .te ve knyıt mu:ımelcsi yapılmak
tadır. 

T vallerin 
rar +le 

ev m Edirvor 
Ankara. 21 (A.A ) - Mim Mnda

f ıı tnhvtı:crinin s:ıtlŞl. evvelki gOn 
bildirdiğimiz gibi hara~tle devam l't
mektc ve yurdun her tarnfmdan e
lman 'haberler hnlkırr..IZ!n ilk J!iinler
~c göırterdilii rn~bl:tin ayni şevkle de
vmn ettil'ı:nı bildinnektedir. Bu teza
tliirlln bilh SE.'vlrıç ve lftlh:ırla 
karsılen:ı11 elheti. c-n uzak ve en kü
çük k .. .ıbnlarımızın blfo bu umumi 
rağbdt""' 'bfr hissesinin bulunmasıdır 
tlk p:ırti olarak ~öndf'TIJen miktarla~ 
t1 bttlrerek ;venldcn t:ılı\'il lc;tiyen şe
hir ve k'lS balamnıza bu talepler:! 
lı:arştbyaclk ml'ktnrd:ı t~hvil gönde
rilmiş ve vı.ıtıındnslardan hiçbirinin 
bu şerefli ve kürlı işten mahrum ka1-
mmnası içın ic:ıp eden tedbirler :ılm
mıştır. 

J on Heyeti 
'.Abnnny::odan memlC'lcetimizc- gcl<"l'l 

'Japon askeri hey<'tl dün sabnh Anka
ıııdnn şehtlınize c1önmüsfUr. YarTn 
Almanyay:-ı dönecektir. 

Altın Fiyatları 
Drm bit' nltm l)tuz Ü<" llrııdan ve 

btr nnn 45 ru n ılm 

trr. 

~ Baş tarafı 1 incide 
la çarpışıyor, gece klzıl dwnan 

G Ç 
.. 1.. d l A •k H b altında ve yangn alevleriyle binarp o un e #merı a ar e} le~. ay~nlatıcı fişel,rin ışığı için 

, de sungu savaşlar ıyapılıyor. Bu 

Hazırlık G l·rmeden ölüm sahnesinde kayıpfor çok a-

Kat'j Neticeli Bir 
Taarruzun Yaktn 
Olduğu Söyleniyor 

Anknra. 21 CR:ıdyo pctesl) -
Mısır cephesinde Od gilndcnberl keşif 
ve dcvri}'t? harckclter.I artmış bulu
nuyor. Her iki tru-cf da burada de-

mlt hava t:ıarnızfaıin:ı boşlamış-
1 drr. Bu hsreltctler 1ratf neticeli bir 
t rruzmı artık ya!dışmulrta olduğu
na bir de'n ol:ırnlt bıbu1 edilebilir. 

Almarı tebliği 

Mihver Casuslarının 
Gizli Toplantıları 

Bile Filme Alınmış ! 
Vaşington, 21 (A.A.) - ;Federal 

tahkikat bürosu tarafından Htzırla
narak şimdi Vaşington sinemalarında 
göı:terilen bir filın, Japonların Pe:rrl 
Harbo11r bü.<:wmındm çok önce Bfr
lesfk Amerikad k! n:n:i casusluk fa
aliyetine işUralt ettiğini aç ğa koy
m ktadtr. • 

Filmde görüldüğü gib, büylik Na
Bcrlin, 21 (A.A.> - Tebliğ: Şimal zl çetesinin azası 1941 Haziranında 

:Afrikada Almnn uçak teşkilleri El A- federal bliro ajnnları tarafrndan ya~-
1 eyn cephesinde ve çölün cenup !anarak tevkif cd"ld"ı?l %ama.o bu çete· 
b tgc.;-indc dusm!ln kuvvetlerine bom nin azasından Japon deniz snbayı Ta
b ve mltrclyözle h\icum etmişlerdir. keo Ezlma Japonyaya kaçmıştır. Fe· 
4 İngilız av uçnğı bava savaşlarmda detal büronun ajanları, casusların &lz
Alımın tayynrclcrl t:ırafmdan dilşü - ti toplantrlarrnr bile filme abmşlardır. 
ılmüstUr. 9 Ey!Cılde-n 20 Eylılle ka- YJne bu ajanlar çetenin Nevyork'tıi 

dar olan müddet zarfında İngiliz ha-· Longisland'd:ıki merkezlCTinde bir teJ. 
., ordusu 189 uçak kaybetmiştir. siz verici postası dl tesis ctmişle!'di. 
Bunl rd n 46 61 Akdenl2 üz<?rinde ve Casuslann tcvklf"ne Hamburc'tan ve
Ş.;mall Alrlknda dti:ifirü1müştilr. rilen ve Almanyaya gidi ma!timat Vf!" 

iki Alman Şehrinde 
14 )(işi Kurşuna 

')Dizildi 
Vlchy, ~1 (A.A.) - K.:ırlsruhe ve 

Fr nkfurt'da neşredilen resmi demeç 
IE.'re göre. bu iki şehtrde 14 kişi kur
IJUlla dlzıLnlşUr. Bunlar yurda ihanet, 
komünist p:ırtisinf tekrar tcşkile te-

bbüs etmelt ve ynbancı radyo hn
berl rlnl yuymakbn suçludurlar. 

li'in1andanın Vaşington 

~Jçisinc Atfedilen · 
Bir Beyanat 

Anlı:arn, 21 (Radyo gnzctcsi) 
Londra radyosu dün sabııhld ynyt
mmda şunu blldlrml!"tir: 

Voşin~tond:ıkl Finl:ında Elçisi Fin-
1 ndn i~ln arttk tehlike mevcut olma
d nn kıınnnt get!rlldiğ nl, Finlanda
nm ar zl bUtünlü Ci hakkında temi
n t vcrlldlf,'1 takdirde ortada harbe 
d v ır.a 'l.rttk hiçbir sebep ·mevcut 
0~ dt mı, fa1rnt ş mdiye kndar bu 
y ıi h çl:ılr tckl f yap lm dr !lnı s15y
lemlş•Jr. 

B>.ı zblir. Elç:lnln ş:ıbst tnn'talAa!;! 
~a lhtlmrıl v~ lir,' 

rllmcsinl istiycn bir telsiz telgrafın 
aaph sebep olmuıtur. 

1 ngilizler 
Sularına 

Mayin 

Mihver 
100 Bin 
Döktü 

Londnı, 21 (A.A.) - Amirallik ve 
Hnva NaZLrlıklarıntn müı:terekcn ncş
rettlklf.'t'f bir tebliğe göre; son 6 ay
da düşmen sul::ırmn dökiılen mayin
ter düstrıan nnkllyalmı sekt<'ye ul:'I'at
mrstır. 

Harbin bldnyctindcnberl düşman 
sulartna dlikülen ll"avinlerin adedi 
100,000 dlr. İnrrlllz uÇeklan Norveç 
kıyılarma ve B lttk 6'.<'nizine de ma
yinler dökerek Mihver deniz nakliya
tına ly1 bir darbe indirmişlerdir. 

M. Will ie Molotofla 
Bir Mülakat Yaptı 
Londr.:ı, 21 (Radyo 19,45) - Mr. 

Wendell WlU'·i~ bu s~b h Drilanya
nın Moskova BuvDk Flç siyle. bilaha
re de Molotnf ile JWTCimıü tur. Anh
şıldığm:ı göre W.llkle. Stnlin fic dJ! 
J?örilşccekfü 

[,rırdır. "Sakak savaşlan cereyan 
ediyor,, cümlesi bu faciayı tasvi
re kafi değildir. Şimal batı mahal 
lelerinden birinin bir sokağında 
savaş iki gün iki gece durmadan 
devam etmiştir. Bu savaştan son 
ra bütün sokak tekrar Rusların 
eline geçmiştir. Verilen kayıplar 
hakkında bir fikir edinmek için 
şunu söyliyelim ki, Almanlardan 
temizlenen bir sokakta Ruslar ya 
ya ka.ldırnnı üzerinde, bahçeler
de ıve evlerde 400 den fazla Al . 
man cesedi snyroışlardır. Hafta 
sonunda Alınanlar kazandıkların 
dan fazla Jrnybetmiş bulunuyor -
ldI'dI. Almfulların düz araziden 
tank ve piyade ile Volgaya var -
mak teşebbüsleri aki:rn knlmtştır. 
Stalingrat muharebesi bitmek 
şöyle dursun, enca:k henüz başlı. 
yor. 

Her ev müdafaa edUiyor 
Moskova, 21 (A. A.) - Kızıl Y'ı~· 

dız gazetesi yazıyor: 
Ahnanlar mcvzilcdmizde bir çıkın· 

tı husule gctlnnck maksadlyle arka 
arkaya taarruz etmektedirler. Kıırşı 
k:ırşıya bulunan kuvvetleri ancak 30-40 
metrelik bir saha ayınn:ıktadrr. Sık 
sık göğüs göğüse muh"'rebeolcr olmak
tadır. StaUngradın ıılmali garbi kır 
mmda Almanlar gediği ıenışletmek 1-
çln bUtün gayretlerini aarfetmektedır
!er. Muharebe sokaktan sokağn yapıl· 
ma'lı.ta ve her ev müdafaa olunmakta· 
dır. 

Nişa11lar verildi 
Moskova, 21 (A.A.) - Stalingrat 

muharebC"Sinln ilk gUnlerinde 70 Al
man tankını durdunnıyn muvaffak o
lan 33 Sovyet erine muharebe bütün 
çıddetiyle hüküm sUrerkcn merasimle 
nişan verilm ştlr. Bunlar 27 tankı ele
geçirı:niş, 150 Alman öldürmilşlerd.ir. 
Bu küçük grup tarafından göskrllen 
kahramanlık Rusyanm her tarafında 

&lk!ıılanmııktadır. 

Sovyet ek tebliği 
Moskova, 21 (A.A.) - Gece yarısı 

teb!iğine ek olarak neşredilen bir teb· 
!iğde, Novorosisk'in cenup doğu!l'.ln
d>i Sovyet deniz erltrlnln iki düşman 
piyade bölüğüni4 yok ettikleri bildiri· 
Uyor. 13 tank, 7 h van bataryası tah· 
rip cdilml.ş, bir çok harp malzemesi e. 
le geçirilmiştir. 

Voronej çcvrrs"nde Alm n hücumla· 
n piiskıirtfilmü'1ur. B r tek keı:lmde 
üı: ~ün iclndc 3000 duı;man öldürül-

TAN 22. 9 - 942 

Piyasada Türeyen Bali üzümlü Ekmek 

K• 1 f M 1 Al I işi ilerliyor 
r-- DiKKAT -

Elbise Fiyatlarını 
Yükselten Sebepler . ımse er n a ma arı HerSafıEkmekYerine 

imkanları K.aldırılacak Un Alınabilecek 
Her §Cy, her gİİf'I bl ... z daha 

pahalıianıyo,., ba arada giyecek 
fiyatta.ol ı!ıı glttikçe yllkıellyor. 

O k9d1tl" ld. en adi bir paltoyu 
160 - 180 Hradan .. •Oı yaptır• 
mak hmmkth, de!fll. Bu paha!flı

ğın lçyB.un!l antştlt'dık ve ıso
rendlk llfl buftft ~ ottın Nkat 

• Manlsn vll~yetl, i!rlbli vıc zahire 
borsasmTn karanyle clrn'ıetdere ttzlhn 

ihracat MaDarında Spekülasyon 
Devam Ediyor • Zeytinyağı Stoku 
Azalda .. Peynir Fiyatı Yükseliyor 

karışttnlm:ı~r merlne bottln Eae böl
gesinde ekmeklerin 1h:Qmlü olmasına 
cioğru bir hareket bnslmrııştrr. Mani -
ııanm UnlmHl E.'k~fnden şehrimiz 
Ticaret Odıısına da bir nümunc gön
dcrilm işlir. Bu nDmuncye göre, 'fi
rumlQ ekıncğln gıd'l br.k"lmmdan u
mumi evsaft tesbit edile<:ek ve halka 
ktvsiyc olunııcaktrr. 

bir sistemin tatblkldlr: 
Terz.lleı-e malz~ blrHk -A

rlrmlş. Fakat btl malzerne ancak 
tDccar vasfını hah! oları terzilere 
VCT'llirmlş. Tüccar olmıyan ter•I 
de malzeme hulamazmlf. Bu va• 
zlyette de muhtac olchıAu 'mat. .. 

İt.lıal:it ve !hrneat birhklerinde dün 
büyük bir toplantı yapt•m~tır. Top
lan\ıya Ticaret V('killiğl tcşki1ı\tlnn -
dama umum mOdiırü Avni Snkman 
reislik .:ıtmlşti::-. Göriir;melerdc birlik
l<?r tarafından getirtilen çeşitli mal
ların tevzi :ekli kararlaştırılmış ve 
piyasalarda tOriycn bıızı kimselerin 
bu malları almnlanna ve rtyatları 
yiıkseltm~l<>tine mtır.I olmak için ted
birler tE'cbi! ulıınmustur 

İhracat mallan11da 
spekültisyon 

Piyasalarda ihracat mallan {lzerin
de de baş\ıımış olan spl'külôsyon d~
vam etmC'ktedlr. Son günlerde keten 
tohumu 72 ve susam 71 kuruşa kadar 
fırlam!Şttr. Di~!"r manardan kücilk 
baş hayvan derilf?r:I. kitre, barl kuru 
meyvnlarm fiyııtlan d:ı mütemadiyen 
artmakul'lır. 

Peynir f iyatlnrı 
Edim"', 21 (TAN) - Şc.hrirnlz yi

,.ceek maddelerinin hisı;edilir derece
de yOksclmekte oldu~unu bildirmiş
tim. 

Bu anda Edımenin meşhur beyaz 
(buzhane görmliış teneke) peynirinin 
de kilosu 135 - 140 kuru~a yüksel
miştir. Kaşar peyniri ise 240 - 250 
kuruş arası:ıdn satıl'?lııktadır. 

Zeytinyağı litresi 13ft - 140, sabu
nun jyisi 96 kuruşa ı;-.ıt .ımaktadtr Pi
yasada leıeyağr ve pirin<> bulun"ma -
maktadır 

Zeytinyağı stoku az 
Piyasamtzda Z<'ytlnynıt stokunun a7. 

olduğu anl:ışdmt<rtır. Fnbrikatör ve 
tficirlerln ljehrimlze yağ getırtmiyf.'rck 
bu surctl~ fiyatlarm yiıkselmeslnl ko
laylaştırmak istedikwrı söylf.'nmekte
dlr. Zeytinyağ m•ntn~ıılormdıı cLı fi
yatların yi!kselt!lmlye başlandığı gö
rülmüştür. Ticaret Odası zeytinyağ 
işini yaklrıdan takip edrrrek yükcelme 
ı;ebepleriııı ıın:ı~tınn:ıktmlr!'. 

2.~5 Kuruşa pirinç! 
Ticnret Odası mürokıpları dün pi

yas:ıdıı oir bakkalm Vıyolina pirinç
lerinin kiloııunu 235 kııruş:ı sattığını 
tesbit etmiştir. B;:ıkkal hnkkTnda ta
ltibata başb:-nmıMtr. 

Tiftik işleri 
ra ı r.r tn l1 CT'C e Al-

manya için satrlrnası kararlaşan tif-

Ş. Saraçoğlu 
l:1fj' Baş tarafı 1 incide 

diyle iki şirket kurulması karar-
laşm.ıştır. , 

Zahireclkr şirketinin sennaycsi bir 
milyont ki.lru scbıelcr şirketinin yilr. 
bin lira olcıeakhr. Şirkdler bu mııd
deler UzemdekJ spckillfısyon yapıl
masını önlemek ve buıılıırın mUstf.'h
lik halka ucuu-a satılmasını temin 
maksadlylf.' lı:urulmnkt&dır. Doktor 
Behçet Uz Ticaret Vt-kllllğinln, şir
ketlerin mesaisine yurdtmda buluna
cıığmı bildirmiştir. Şır1'ctlcr Beledi
yelerin, hm•tnne ve nlektcpler!n ve 
diğer mliesseselerin znhlre ve kuru 
sebze fhtiyacmı kc\rşılıvncııktır. 

Vekil, ı:aat 14 45 d"' Denizliye hn
rcket etmiştir. Behcet Uz Denizlide 
dokuma kooperalineri mümessilleri 
ve dokumncılnr birliği müdilründen 
izahat alarak c1okumalartn pahalıya 
mal edilm"!;i tebeplerlnl yerinde tet
kik edecektir Tıcarct Vekili Denizli
de dört sa••t · kııldtktrın sonra fspar
taya gidı?Cek ve cır adan A nkarayH ha
reket edc::ckt:r. 
Nafıa Vekili Erzinca11da 
Erzlncnrı, 21 (A.A.) - Cuma günCl 

5chrimiZP. gelen Nafia Vekili Gene
ral Ali Fuat Ccbesoy. gazhane ve asrt 
mezarltkl:.l Yenişehirde yapılmış ve 
yapılmakta olıın bOtün lnsantr. Vns
kirt deraJinin ıslahı lr.leriylc kurut
ma kan:ılln.-ınt ve ıırazlye zarar ve
ren diğer dereleri gezerek tetkiklerde 
bulunmuş ve icop edt'nlere önemli dl
rckt!fier vermiştir. 

Vekil, Bcledyie tarııfmdan tertip e
dilen ziyafette E:rzfncımlılnrle hnsbi
baldc bulunmu!l, hııreda gl5rdiiğü iyi 
kabulden, hilkCımet makıımlarlyle 
halk arasmdald işbirl!~lnden duydu
ğu memnuniyeti beHttmlştlr. General 
Ali Fuat Cebesoy Pn1':ır sabaht trf.'n
le S<'hrimizden ayrılmT!:trr. 

mıi~tür. Bfr çok harp malzemesi tahrip 
edılmiş veya ele geçlri!mlştir. 

Bir muhrip batırıldı 
Londra, 21 (A.A.) - KaradenJz Rus 

filosuna mensup cüzler, bir düşman 
muhribini torpilliyerek babnnışlardır. 

~loskova, G. Kleist'in 
ölümünde israr ediyor 

Moskova, 21 (A.A.) - General 
Kleist bir tüfek mermlıl Jle ölmü&tlir. 
General, parlak Sovyet karıı taarnı.. 
zrı neticesinde hırpalanan kuvvetlerini 
toplamak için bir tankm yanında ye 
Terek nehri kıyısında bulunduğu ıı
rada ölmü3tür. Tahmine ıöre, General 
tankın mazgal deliğinden başını -:uat
tığı sırada tam iııabetle alnına çarpan 
rnenniye hedef otmu&ttır. Sovyetler 
Generalin ölümlinü resmen blldirml&
ler ve Almanlar da ayni resmiyeUe ya· 
!anlamılilardır. 

tik partilerini henfız t.-ı:ıhhfit etme
mişlerdir. Hfık\lı-etin kabul E.'ttiğl fi
y:ıtlarl;:ı mal satn1nk istcmly<>n bu tli
cirlerin İngiltere ve Almnnynyn mal 
vermcdikç .. diğer memleketlere t ftik 
ihraç etmelnrlııe de mUsaode cdllml
ycc<'ği anlaşrlmaktadır. Bu maksatla 
tiftik lisan.~l~nnın ''erilmesine şimdi
lik imkan gôrinmemf.'kt<'dir. 

Ull tevziatı 
Bugünden itibaren her nahiyede 

mutemet olarak :ıyrnmış b:ıkk:ıtlar
d:ın ekme~ yerinf.' un olmabilecekt'ir. 
Mutemet bakkallar hP.'r Salı günü 
kame !işi mul:abflinde un vereeck
lcr<iir. 

Dökiint.ü pamuklar yapağı ve Yünlerin 
Pamu·c döklintüsi.i ihracı için dTş 

memleket'er<l~ birçok talepler ı::cı- Beyanname Verme 
mekte<iir. İhraç ~ılmi11 'bıızt parUle-
rin içinde pamuk eynrmda krrpıntı Müddeti Bitiyor 
görülmüş ve bu gibi malların ihraeı-
na müsaade edilmemeı:i kıırarla~ınl- AnkRnı, 21 M'AN} - Yııpağ ıvc 
mışttr. Pamuk dökllntülerinin kilosu yünlere elkonduğu h:ı-kkı,ndaki 366 
150 - 160 kımt$ arasında istenilmek- numııralT ve 13 Eylül<M! yürürlüğe W
ledlr. Halbuki en iyi romuğun ihraç ren Koor-:lirıasvon h\Ycti knrnriyk
fi:yntt 105 - 1 !O kuruş nrasmnadır. ellerinde :rapaft ve yOn ol:ınlann bc
Tkaret Odası bu gibi döküntülerin yananme verme müddeti yann akş.'lm 
hakiki dökfmt!.\ olm~ıru ve aralan- sona ermektedir. Ynrm iş saatinin 
na pam ı·~ karıştırllmamasını temin , sonuna kadar bu beyıınnamcyl ver
için tedbi:- alınmasmt Vcltillikten is- miyenler 25 liradan 250 liraya knd:ır 
temi6tir. Veki.Ul~ Odod.:ın ve Tkaret para cczasrıa çarptır!locaklnrdır. Ay
Mmtak:ı müdürlliğfinden birer eksper ni zamtınJ'l eftmmın Yflpaitt ve yün
gctlrllerek ih?"8Cat başkontrolörlüğli- k!rl teslimden kaçınanlar, saklryan
nQn reisliği altında bir tetkik heyeti lar, bu gibi lıareketlere ynrdnn eden
kurulma;;ınt bfldirmistir. Heyet ku- ler ve bu !~!eri yaptfr:ınlıır 250 lira
rulmuş Vf' diinnen ltlbnren işe bns- dan 10,000 liraya k:ıdar para C'Czasr 
l:ımtştrr. İçinde pnmuk parçaları ve- ödemlye ve 3 aydan bir ııeneye kadar 
ye pnmu!;: :ıyıırmda dökUntü veyn hap.'>e mahkıim edileceklerdir Ve el
kırpıntı bulunacak bu gibi mallarm konan yapağıları da milsad~ edfic-
lhracına miis:ınde ed!lmiyec<'ktir. bilecektir. 

! t( HABFRLER 1 
* BOLGE SANAYi BlRLlKLERI - 943 

ten itibaren kurulaeak b6lııe oanıyi birlikle· 
rinia merkezi htanbulda olacaktır. * CEZALANDIRILAN BAKKALLAR -
Beyoflu ve Nlpantaı bolıı:etcrindcki dOkkln· 
lar teltlt ed.ilmıı 48 bakkala Yıldırım cezası 
verilmi,tlr. * OLU BULUNAN BAHCIVAN - Bo· 
mont! fabrikasının yanındaki sebze bıhccain· 
de bahçlvanlık eden Mehmet Şevlı:et illU ola· 
rak bulunmuıtur. 

Parti Ocak Kongreleri 
Şehrimizd~ki Pıırti ocak k<ıngrele

r.ine hararetle devam edilmektedir. 
Henüz ..:0•1grelerinl )apmıyan, dilek
leri tesbit ctmiyen ve idare heyetle
rini s~mıJen 12 oeok vardır. Dün 
~ki Al!pa~a. TJnkapanı ve Gelewl'nin 
kongreleri y:ıpılml§tır. Bugün yalntz 
Balat v~ &lynhırın kongreleri yapT-
ıaeak, yarn !"evr.!p •e 

cak kongr.:Jı:ri olacaktır. 

·~~--~--~-----

Sütlücede Bir Adam 

Çamura Saplandı 
Dursun Ali isminde blr amele diln 

Siltlilce ıskcleslnde denlze dOşmilş ve 
Hnllcln çamurlarına saplanarak bo
i:tulmu~r. Ccsct denize atrlan mOtc
addit çengeller ve getirilen tarama 
makinesiyle ve milşkül:'\tla bir çamur 
balyast h~lind~ çtJrnrılmıştır. Miid
deiumumt Orhıın Hamnmt tahkikata 
başlıımışt!r. 

Kürek Yarışlarında 
Pazar günil Beykozla Modıı artısın

da yapılan kürek mukavemet yartş

larındıı tılrıı•cillği Gıılafasoray. lkincl
u t Baltn ~~ H l~t ftncilntl:~ll 

Demirspor aimı:ştrr. 

! 
meyi tOcc:ar tenfnhı kurduftu ka• 
ra borsadan altrmıı. 

ipe elbl9e fıyatım yGkMtt.. 
sebep:. 

i 
K üçü•c terzi yaw1 terzi .... an 

malzemesiz kaldıkça rekabet ya-
pamamakta. bDyDk terzi, yani 

! tüccar terzi de rsklpalz kalınca 
dlledlljl gibi at oynatmaktadır. 

Bu vaziyette yapılacak it. Mal• 
zeme tevziatını ttlccar terziye ht• 
hisar ettirmemek, esnafa da t..-
mll etmektir. Ounun için de u• 
zun muameleye IU•um yoktur. 
Her terzinin bir Onvan tezker .. ı, 
bir l<azanç vergisi mOkellefl:}'etl. 
hOIAs:ı tşinl ve iş hacmini l.tıat e• 
decek bir vedkası, bir kaydı var• 
dlr. Bu v~kalara ve ~-• 
dayanarak ldllhe bfr tevsi •· 
temi kormek pekAlt M8mklln· 
dDr. 

\. ••••••••••••••••••••• ..1 

Mahmut Saim Diiı 

Yakalanclr 
... 

179 uncu dolnndınclhlı Jl8l)IB ,.. 

bir h:ıfhdanberi anmıhnakta Ollın 
Mohmut Saim Altmdaf, dlln balw9:o 
rak müddelumumtliğe ~ 
Mııznun müdclelumw:nllfte ""'1'dlll lôo 
fodroc: 
"- Benim Maarif m6ttlhlllll -. 

nıftndan verilmiş 1'Uhutnammi ...
dır. Bu t.ııretlc ben bilet ve kart tm
dm roC'rek pare toplaımya mem
num" demlstir. 

Bu lddl!lSıntn doğnı oMı> aln••la 
arnştırılmahladır. 

Üsküdar Cin<!yetinin 
Muhakemesine Başlandı ... 
İki ay kadar evvel tlsküdarda Ye

nlşE.'hlrdc kı.hv<>cillk eden Kental Ak
l?ill meçiıul bir şahıs tnraf~an para
sına tnm'i:"l edilerek karanlı~ bir so
kakta öldürlilml'~tür. Zabıta Kema• 
Un komşusu İffetin dostu Abdullahı 
suçlu olarok yakalatmrştt. 

Abdutl ~m duruşmasına dDn tias• 
tanm rr Su lu emay.ti yllpdladıtuu 

iddia etmiştir. 

1E•;ıi1~1i4:1UC1111 ASKERİ VAZIYET 
ft.1U' Baş tarafı 1 incide 

l.adoga gölilnün cenubunda Sovyetle
rin arka arkaya yaptıkları taarruzlar, 
bütün silihlann müşterek ate:tiyle yok 
edilmiştir. Dü~an ciddi kayıplara ui 
ranv~tır. Ladoga cölünde uçak!ar, bir 
yük ıemisJ b<ıtırm13lar ,başka bir re· 
mlyi hasara uğratmışlar ve bir hııh 
botta yangın çrkarmııslardır. 

/Jlerkez cephesin 
Rerlin, 21 (A,A.) - Alman orlu

t.m başlnımandanhiı dofu cephesinin 
orta kesiminde cereyan eden ıavııtlaf 
hakkında aşai'ıdakl tebliği veriyor: 

!9 Eylülde Bolşevikler savaş tank
ları ile desteklenerek yapı!.an kuvvet
li hücumlarını tekrar etmişler, fakat 
kısmen ıöiüı göfüse yapılan slddetll 
savaşlar esnasında püskürtülmüşlerdır. 

Bir noktada düşman müdafaa mevzlle· 
rinı yarmıya muvaffak olmuştur. Al
man piyadesi açılan gedifi derhal ka· 
pa:mı:ı ve çember içine alıttnn düş

m;ın yok edilmiştir. 

Stalingrat harbi 
Stokholm, 21 (A.A.) - Bugün )az 

taarru7u, sona ererken Stalingratta e
!an çarpışılmakta ve Sovyet müdafi· 
ler, seri bir yürUyilşle llerUyen ve yii 
zer arabahk dalgalar halinde taarruı; 
eden Alman tanklarının müUıiş bas1rr 
sına maruzdurlar. Dün şehrin batı şt. 
mal ve cenup kcslmlerinde sava&lar 
bilhassa ılddeUi olmuıtur. 

Romanyada Bir iaşe 
Direktörü 6 Gün 

Halka Teşhir Edildi 
Londra, 21 (A.A.) - Resmi AL 

man Ajansının bugün bildirdiğine 
göre, Köstence iaşe mürakabe bü 
rosu direktörü, kara borsanın 
kontrolüne ait kanwılara aykırı 
hareketinden dolayı t.eşhfr dire -
ğine bağlannuştır. Elleri ve ayak 
lan bağh olarak umumi meydan
da altı gün teşhir edilen direktö
rün önünden büyük kısmı kadın 
olmak üzere binlerce halk geçmiş 
ve suçlu ile alay ederek yüzüne 
tükürmüştür .. 

Hariciye Vekilimizin Sıhhi 
Durumu Düzeliyor 

'Mt'ltlnuniyetle öfrendiiimize ıöre, 
H:ulciye Vekilimiz Numan Menemen• 
eloğlunun sıhht vaziyetinde sarih bir 
salllh •ardır. Ankaraya ge!mie bulu· 
nan llç Alman profes8ril Hariciye Ve. 
kilimlzi muntazaman tedavi etmelr:te
cllr. HaııtAlık bu şeklldr tabii ı<'yrlni 
takip eltiğl takdirde Mf'n,.mencıC1clu 

nek .Yakında yataktan kalkabılccektlr. 

«2if' Baş tarrıf ı 1 incide 

Son iki ay içinde 

Almanların son iki ayhk cenup cep.. 
hesi harekatı esnasında Ruslar, cephe 
nın muhtelif kesimler.inde muhtelif za· 
mor,\arda karşılık taarruza geçtiler. 
Alman taarruzu Voroneje dayandıiı 
zaman burada Rusların ıöstermiş ol
dukları şiddetli mukavemet, onların, 
Voronejin cenup cephesi harekatı ur 
tünde oynıyacajı rolü kavradık!arı ve 
dah:ı sonra Alman taarruzu ecnup do· 
ğuya doğru çarkederek Don dirsc:ti 
btikametine ilerlerken Rusların Voro· 
nej'dcn teşebbüs ettikleri karıııhk ta 
arıuz de onların, Voronejin stratı:jik 
ehemmiyetinden tamamlyle istifadeye 
aımctmlı; olduktan fikrini uyandır
mıştı. Fakat Ru~lar bu taarruzu devam 
ettiremediler. Çünkü taarruz, bu işi 
ba~armtya kifayet edecek derecede ve
sait, malzeme ve kuvvetli yapılmamış, 
y:ıhut bu vesait ve kuvveti Ruslar Vo
roııejde toplıyamamışlardı. 

Eir hafta sonra Rus!ar, şimalde 
Rjev istikametinde taarruza geçtiler. 
Almanlann Rostofu alıp cenuba dot
nı sarktrklan, ve bir taraftan Don dir. 
seğinl geçmiye çalıştıkları bir ıırada 
bu cepheye kuş balı:rıı bin dört yüz 
kı1ometre mesafede bulunan bir cephe
den taarruza geçmekten maksat neydi? 
Doğu Prusyayı tehdit ederek cenup· 
taki taarruzu durdurmak mı? Fakat 
bu taarruzun böyle bir tesir yapabile
cek kadar lnklıaft için çok büyük kuv
vetlerle ve hazırlıklarla yapılması ın
r.ımdı. Ruslar, bu taarruzda da mu
vaffak o!amadtlar. 

Daha sonra. Don clirseiinJn şimalin 
den bir kaç taarruz tctebbüsü yaptı
I:ır. Buruı Alman taarruz kollarının 
tnklet merkezine p<'k yaktn olduğu için 
Almanlar tarafından cephen!n en lıcuv
vcUe tutulması icap eden bir kısım 
idi. Almanlarm nisbeten zayıf bulun· 
duldan kısımlarda muvaffak olamı
yan Rus taarruzlan tabii çok kuvveUl 
bir surette tutu!.an kısımda hiç mu
vaffak olamıyacaktı. 

Stalingrat muharebeleri devam ei!er
ken, Ruslar Stalingradın şlmallndcn, 
ııchrı çevlmıiye r,;ahşan Alman ordula
nnın sol yanına doğru bir çok taar
ruzlarda bulundular. Bu taarruzlar Al
manları epeyce ıa~ırttı ve ~ehr!n dile· 
metini bayll geciktirdi. Fakat Ruslar 
bu taarruzlarda da kafi derecede kuv
vet ve vesait ku!lanmadılar. Fikrimiz
ce Ruslar, Stat.ingrat ,chrinl cepheden 
daha az kuvvetle müdafaaya çalıeıp 
echrln şimalinde, muhasara hattının 
dısındıı daha fazla kuvvet, tahşlt etse· 
hiiler btı sureUe Alman muh:ısara or. 
dusunun sol yanına ve arkasına tbh:ı 
büYük kuvvetlerle yüklcncbUirlcrdi. 

-
H tta bu taarruzlar, Stallncrat mnda .. 
filerinin de iştirak edecekleri bir tar. 
şı!ık taarruzla ayni zamanda yapıJa• 

bılseydi Alman ordusunun ıol cenahı 
iki ateş arasında kalarak Stalincrat 6-
nıınden r:icate mecbur olurdu. Fakat 
neUce olarak bu şeklin de tesiri ....ı
nız Stalingrat muharebelerine 4okuDa• 
bilırdi 

Bugiinkü vaziyete gelince 
Halbuki Ruslar tam Dd aydaaberl 

Rjev'dcn, Don dirsefinden, VoroncJ
den euradan, buradan )'apml}'a caıı.. 
tıklan taarruzlarda ltullandıkkrı ta• 
nrrur kuvveUcrlnin ve vasıtalantllll 
hcpslnJ Voroncjde toplayıp, Almanlar 
t:ım Stalingrat meydan muharebetlne 
grrıştiklcri zaman Voronej'den tlddet-
11 ve büyük bir taarruza ceçmlt ol• 
sııydılar bu taarruzun, yalmz Stalfft• 
gradın akıbeti üstünde delil, bittln 
Kafkasya harekltr üatünde teeir ve 
şüır.ulü görülmüş o!acalı: Ye beHd Ru. 
yadR muharebeler ııimdiye kadar bafo 
ka bir mecraya çevri~ olac:aktı. 

Almanlnrm, Voronefden cenap fkr' 
ğnya doğru çarkettiklcri samandanbr 
n tam ild ay ıeçti. Rusların Vpronej
de böyle büyük bir taarru Jaıned 
tcıplamaları için bu müddet lı:lf! idi. 
Bihusus Don dirseğine dofru ricat
leri esnasında gösterdikleri mantuam 
rlcat safhalarlyle bu ricatin enelce 
hazırlanmış bir plina ıöre 711pı!ıdıtı 
i.$lkiir olduğundan bu ricat pltmnc!a 
Voronej'in stratejik ehemml)'tltl de 
takdir edilip, cephenin b!r 1amtmm rl
cat planı, diğer kısmmm da tecemmu 
planı ile ihzarı llzı.mdı. 

Rusların, bugün Vorone)'den ,..,.. 
mıık istedikleri taarruz muvaffak ol• 
dncn takdirde şüphesiz lci ıerek Kaf• 
knsyeda gerek Stalingrat 6nUııcteıri Al 
man ordularımn lkıbeti çok ıebllbU 
bir hal alrr. Fakat Voronej'den ,..pd. 
m:ıs: lazım gelen taarrmı lıiras ıec 
kalmıştır. Bu taarnınn, Alman ardır 
Jarııun blltUn kuvYetleriJ"le Staliqrat 
meydan muharebeeine atıldıtdan a
man yapılması llznndı- Munffakı7ei 

şansı o nm•n daha 7flbekU. Stalln
grat muhasara altına alındılı Ye tehll 
yakından sıkı bir çemberle çevrildiif 
için muharebe sahası tablatty!e ldlçil1. 
müştür. Buradan serbest kalacak blı 
çok Alman birlikleri buclln tehltkt 
gösteren başka bir kımna hemen 1n

kc&1eblllr. 

Voronej, StaJ!nırata bee yt!s ldlct 
metre mesafededir. Burac!ald ,..al Ruı 
taarruzu tik günlerde muvaffak 0111 

b1le, hcnUz yağmur mevsimi hatla~ 
mı~ olduğu için, kuru •e c!ila arazide 
serbest Alman motörlU tilmenlerl mtl 
teakip ı:ünler zarfında yeni mabarcOı 
sahssına yetıııcb11eceklercirı , 
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80D0SMAN ASKERİ , 
ÖLDÜREN KADIN Ahmet 
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'l/stanbul~ 
Y.lüstahsil Şehir .. 

Artık Eli Silah Tutamıyacak Mizahi 

Rasim v~ 

Simalar 
Yazan: ULUNAY 

Şark 

S n 
Cephesindeki 
uharebeler 
Yazan: M. ANTEN 

vrupada harbin mukadderatı ü· 
zerinde birinci dC't'ecede blr rol 

oınuyacak olan şark cephesindeki son 
vazıyet şöy!e hülasa edilebilir: 

Son haftalar esnasında Almanlar 
J.::afkas cephesinde eheımniyetll iler
ley1şler kaydedemcmişlerdir. Novoro
s sk'm işgalinden sonra ne sahil yolu 
ne de d ğ geçitleri yo!u ik Tuhapse'ye 
d·>ğru ilerhyebilmiş!erdir. 

Merkezi Kafkasyada Grozni'yi işgal 
ve miıdafaa için yapılan muharebder 
Yeniden ciddi b!r safhaya girmiştir. 
Groznl mühim bir petrol mıntakası 
olmakla beraber Mahaçkale - Der
bent yolu ile Bakliye karşı yapılacak 
t arnız için kıymetli bir hareket fissü 
v, zifesi göreceğinden dolayı Alman
lar için biıyük bir ehemmlycti haizdir. 
Bunun içindir ki iki taraf da bu ke
s mde büyük gayret!er sarletmekte
d;rJer. 

Mozdok kesiminde şfılact?i muhare· 
beler cereyan etmektedir. Bu kesimde 
Alman taarruzlannm Wdikafkas !sti
kametinde inki§af etmekte oldufu hıs· 
&edilmektedir Bu surdle Almanlar 
cenup kanatl~nnı emn}Jıet altına aldık
tan sonra Groznl'ye doğnı yürümek 
isHyorlar. 

Almanların be1 on gün tçinde zap
tcdecek!erini umdukları Stallngrat bC3 
haftadanberi çok üstün kuvvetlerle ya· 
Pılan şiddetli hücumlara ha.Ja dayan
nıaktadır. Sovyet başkumandanlığı bu 
ehrin müdafilerine taarnıza geçmek 
cmıf rıi vermiştir. En zoıı haberlere 
t:ore, Stalingrat müdafileri bazı mev
z !eri geri almıya muvaffak olmuşlar. 
dır Rcuterln Moskow muhabirine gö.. 
re Stıı.lingrat muharebesi, bı1mek şöy
!e dursun yeııl başJarwı;br. 

Voronej keslminde de Sovyet taar
ruzu dört koldan .inkişaf C'l:mektedir. 
Ş"malde Volgaya ve cemıpta Tcrelt'e 
dayı;narak geniş ve derllı bık cep teş. 
k 1 eden Alman ordularmm &01 cenah. 
1 nna yapılan bu taırrt'tlzan muvaHcı
kıyeti, bu kuvvetleri m.liikül •aziyete 
duşürebilir ve bütün ~ cephe
sındeki orduları rie&de mecbur ederde 
iiç ayda kazanılan b!IUhı muvaffakı
Yetler:i sıfıra indlrcbilh:.. 

Sovyet istihbarat bilrosmmn verdiği 
rr~limata göre cenup cr;phesfude Al· 
ınanlar bugune kadar 1,S'00,000 kişi 
l:::ıybetmıiş!eı{.:llr. Bn r.ıkıım, son üç 
ay içinde Sovyetlerin geniş arazi kay
b,tmelerine mukabil bir y:pratma ve 
Yorma harbini ba~k'arnu ~öster. 
tncktcdir. 

Paris Hadiseleri 
Frnnsadaki Alman i§gal ordusu ku· 

ınandanı İngilizlerin Dleppe baskını 
esnasında Fransız mı1letine, çok iyi 
hareketlerinden dolayı teşekkür etnıi4 
ti. ı~akat ayni kumandanlığın, son ıün.. 
lt'rdc A!man askerler.ine karşı yapılan 
suil:ast hareketlerinden dolayı 116 re
lııneyj idama mahkum ettiklerini n 
Pazar t.rilnü bütün eğlence ~derinin 
kapatılarak sokaklarda Almanlardan 
başka hiç kimsenin dıolapamaaım em. 
ıettıklerinl öğreniyonız. 

Bu hadiseyi bahis mevztıa eden sa· 
vaşan Fransa sözcüstl diin akşam Lon. 
dra radyosunda demiştir kl: Dieppe 
l::askmı esnıısmda Fra'nsıZlar, bizim 
tavsiyelcrim.Ui tuttuklan için harekete 
Ceçmem?ilcrdir. Fransızlar, beyhude 
yere kanlannı akıt:mtyacak'ardır. Za
ınam ıelincc onlara düşmana kal"Şt js

Yan işareti ven1ecekt:fr vıe ancak o 11a.. 
rn.an kütle halinde haı:ekete geçecek
lerdir. 

Hem Sulh Gelmekte İken Hem Sulh Geldikten 
Sonra, 
Dav asile 
Yeniden 

İstanbul Davasmı 

Beraber Mütalaa 
Yeniden 

Etmeğe ve 
Halletmeğe 

Yeni Bir Görüş 

Memleket 
Her ikisini 
Mecburuz: 

Yeni Bir 
Bir 

Teşhis 

Ahenk İle 
Koyarak, Kullanarak! 

A nadoluda ycui rkvlcu kuraıken, 
İstanbul hakkında, zihnımize, şu 

flkırler hakim olmu~tu: 

1- imparatorluğu kaybet. 
tiğimize göre, J:..tanbul'un mer
kezi bir vaziyette olmasl üs
tünlüğü kalkarak, bunun ye. 
rini, sahilde bulunması mahzu
ru alnustır. 

2 - Yeni milJi devletin mcr. 
kezi kadar, kudret kaynakları 
da emniyetle olmalıdu. Buna 
göre İstanbul, ne devletin ne 
de Türk sanayiinin merkezi o. 
labilir. 

... 3 - Gerek ithalat gerek ih-
racat, bir tek limanın yani İ~
tanhul'un iizerine yığılacağına, 
birçok limanlara taksim edil. 
melidir. 

4 - İstanbul, bir kiiltür 1ncr 
kezimiz olarak kalabilir. Fakat 
yegane kültür merkezimiz kal
n1asmda, mahzur vardır. 

5 - İstanbul biraz bekleme. 
li ve devletin iktısadi, siyasi ve 
ktilti.ire-1 temellerini bu defasın 
da Anadoluda atmak işi, ta -
mamlanmış olmalıdır. 

Yirmi yıllık Cümhurlyct rejimi es. 
nasında, 1c:tanbula dair tebellür ede
bilmiş olan bu gibi fikirlerde-, bakim 
bir hususiyet göze çarpmaktadır: 

Yeni devleti sağlam kurabil
mek endisesi! 
İstanbulun bu yukarda ar:ı:ettigimiz 

beş maddede hüffisa ed1ldlği üzere mü· 
talca edi!mi:ı olmasr, hep bu tabii ve 
haklı endişeden doğmuştur. Ve pek 
yerinde olarak, ilk hamlede, mütema
diyen, yeni devlet, yeo:U devletin mer. 
kezi, yeni devletin yeni iktısadt, ya
hut yeni mal'i yahut yeni kültürel ku· 
ruluşu düşünülmüştür. 

Ve İstanbul, azçolı: bu gibi müliha
:ıalnnn muhassılaııı olan bir muame
leye tabi tutu!muştur. 

Mesela, İstanbul limanı isine ,İzmir, 
yahut Mersin, yahut Samsun - Zon
gııldak ( ?) limanlarından dnhn fazla 
bir ehemmiyet verllmemiştir. Çünkti 
memleketin yeni istihsal bölgelerine 
göre düşünülmüş yeni limanlarla teç
hiz edilmesi, daha doğru bulunmuştu. 

Keı:a, İstanba!da, bir nevi sanayi· 
i.-ı yerleşmesi, doğru, mencdilmem\!ı, 

fakat teşvik de edilmemiştir. Çünkü 
Milli müdafaa bakımından C9aslı sa
nayiin Anadoluda kurulma:;ı daha em
niyetli sayılmıştır. 

Evet hatti, kültür müessese1erintn 
kısmen Ankaraya taşınmasında bile, 
hep, yeni devleti bir an önce ve müm.. 
kün olduğu kadar sağlam kurmak en.. 
dlııesini görürüz. Ankarayı en kısa bir 
zamanda nüfusu yüz bini aşmış, hat
tı iki yüz bine yaklaşmış bir sehir 
h:ılinde görmek arzusu, bu endişeden 
doğmuştu. Zira, adeta irticalen dev!et 
merkezi kabul edilen Ankarada, bir 
~ehrin lüzumlu vasıf!arı ve kolayhk
Jan teessüs etmedikçe aileleri yerleş. 
t!rmek. tı:ileler ~r~kçe de nü
hısu çoğaltmak kabil olmuyordu. 

Fakat, Ankara üzrinde sarfcdilen bu 
dcvam!t gayret, bMı kimSf.'lerin, fs
tanbuhrn ihmal edildiği idd?J ve de
dlkodrılRUln hal1ıc aTasında :yaymasına 
J'Ol açmıştır. Ve hıma kar.sshk anlatı
lamannştır ki: 

1 - Giden im~ratorlnkla 
gefeıı Türkiye Ciimhariyeti a
rasında, dikkatler ve fikirler, 

r- Yazan:-, 

1 BURHAN BELGE 1 
cihetteki gidenden ~ok gelen 
üzerinde duracaktı. 

2 - İstanbul meselesi kolay 
kolay ele alınnmazdı; çünkü, 
son viiz yıl icinde son derece 
ihm;l cdilmis bir İsianhul'u, 
İstiklal harbi-;,_den heniiz çık
mış ve kendini yeni şartlara 
gi)re henüz tanzim etmiye baş
Jnmış bir de' let öyle ilk ağızda 
ve bil"kac hamle ile bakımlı bir 
hale koy~mazdı. Nitekim o say. 
dığnnız hütiin miişki.ilata rağ. 
men, Cümhuriyct hükiımetle
ri, İstanbul İçin, son 100 yrl 
içinde hiçbir rejimin yapmadı
ğı ölçüde gayretler sarfettiği 
halde, öyle g(izle göriilür ve el 
ile tutulur bir değişiklik yarn 
tammmşttr. 

* * Hü!asa edersek Cümhuriyet dt'v-
rinde.ki tstanbulun, ht'p, kurulan 

yeni devletin icap ettirdiği şartlardan 
nıür~essir kaldıfını göriirüz. Yani Is
tanbul için, yapılan işleri de yapılmı
Yan iş!eri de. yeni bir devlet kurma
nın müşkülitı ve zaruretleri zaviye
sindt'n tetkik etmek lazımdır. 

Bu harbin zuhuru ile bugünkü si· 
yasi durumumuz, her şeyden önce 
kudretli bir milli devlet kurmak ka-

rarının, ancak, doğrulufunu isbat et
mıştır. 

Fakat, bu harp, bir gün bitecektir. 
Ve bu harbi çok sayanı dikkat bir s•1lh 
dt'vresi takip edecektir. Bıt sulh dev
reo;'nin bariz tarafım. kendine takad
düm etmis olan harp devresi kadar 
çetin ve mesuliyetlerle dolu olması 
tcşkıl edecektir. Bu sebeple, hem sulh 
gelmek üzereyken, hem sulh geldik
ten sonra, İstanbul davasını yeniden 
memleket davası ile beraber müt:ılea 
etmiye ve her ikisini yeniden, bir a
henl! j)e halletmiye mecburuz: Yeni 
bir teşhis koyarak, yeni bir görüş kuL 
!anarak!, 

Yalnız işte. harpten sonraki sulh, 
büsbütün b şka şartlar!a, büsbütün 
baı1ka bir diinYa yaratmıya çalışaca
ğından, acaba, bu gelen şartlar, ba 
k<'ndini vaadeden fakat h"nüx takdim 
etmemiş builınan sulh n<>dir, ne ola
CAkhr? Bunu bilmiyoruz. Fakat bun. 
!ara intibak etmek lazım geldiğin.i, 
scnra, bu intibakın menfi bir inkiyat 
şcklınde değil müsbet bir hamle şek· 
linde tecelli etmesi gerektiğini bili-
:ı;oruz. 

* * Gelmekte olan sulhün nasıl bir 
su!h olduğunu ne kadar iyi ve 

eı ken anlar ve sulh gelir gelmez mil· 
!etler arasında yeniden b~slıyacak o
laıı medeniYt't yarışına ne derece ha
zırlıklı girersek, yarınki hamlemizde 
o nisbette muvaffak oluruz. 

Ve bunun b'r ı;ok hayırlı neticele 
rindt'n yalnı7. bir tanesi, bir müstehlik 
tt'kaüt!er şt'hri olan İstanbulun bir 
müstahsil çalışkan ve yaratıcı lnsalllar 
ıehri haline geolmesi olacaktır. 

KARAR HÜLA$ASIDIR 
C. ~!!/1096 - Milli Koruma kanununa muhalefetten Kabalaş lisesi 

içerisinde bakkal Muhittin oğlu Recep hakkında Aı.liye ?. foci ceza mah-
kemesinde cereyan eden mahkemesi neticesinde suçlur.un fiiH sabit oldu
ğundan MllU Koruma kanununun 32/1. 59/ 3, 76 maddeleri mucibince 56 
lira 10 kuruş ağrr para cezası ödemesine ve hükilm katfleştiğinde ücreti 
suçluya ait olmak üzere karar hülfısasfnın Tan ga7.ctesinde neşredilmesi-
ne 19.2.9-!l tarihinde karar verildi. (10314) (16) 

KA AR ASiDiR 
hı. 4':!/232 - Millt Korunma kanununa m•.ıhalefetlen Eallkpazarı As

maaltı C:ımbazhan 11 numarada bakkallıkla meşeul Nayır oğlu Şapat 

Adut hakkmda İstanbul Milli Korunma mnhkMncsinde cereyan eden 
mahkemesi n~tlresinde suçlunun !iili sabit oldllğıı'ldan Milli Koruma ka
nununun Sl/ı:l. 5~/5, 63 maddeleri mucibince 50 lıra para eezast ödeme

sine ve yedi gün müddetle de dukkAnmm kapııtılma .. ma ve hüküm ka
tileştlğind~ tiereU suçluya ait olmak üzere katar h\ıla~asının Tan gaı.e· 
tesinde neşred;lınesine 22/5/942 tarihinde karar verildi. (9) 

KARAR HÜLASASIDIR 
Th. 421281 - Mi!U Korunma kanununa ınuhal('fetten Ortaköy vapur 

iskelesi 42 numarada kömür ticaretiyle meşgul Ynsef kfzı Raşel hakkın
da İstanbul Milli Korunma m:ıhkemesinde cereyan eden mthkemesi ne
ticesinde ~uçlunun fiili sabit olduğundan Mill! Korunma kanununun 59/ 3, 
59/4, 63 maddeleri mucibince 5 lira nğ!r para cezası odcmec:ine ve hü-
küm katile~tiğınde ücreti suçluya ait olmak üzere karar hüHısasının Tan 
gazetesinde rıCljrcdilınesine 18/ 6 / 942 tarihinde karar v~ildi. (13) 

Beyoğlu Yer6 Askerlik Şubesinden 
Aşağıda iı::tmleri. yazılı subaylarm acele §1.ıbcmiz~ müracentları, aksi 

takdirde :haklarında kanuni takibat yapllacğaı ilan olunur. (1238-16) 
PiyadP binbaşı Şnhitı oğlu Nevzat Güven 321- 527 
Top. Tğm. Yahya oğlu Adil Soycr '·· 50463 

_PJ~ Tğm. Cafer 49222 

" " Hüseyin oğlıı H asbi Karahas;u-
,, • Remzi oğ. Mahmut Pir;irıc 

Harp san<ıY[ Bnb. Remzi Öztekin 
Yd. piyade Tğm. Hulit Anoğlu 

50233 
49405 

"S30-Il-53 
45828 

Yaz.an: FRANÇ1S DE CROISSET Çeviren: ULUNAY 

HİND DİYARINDA 
.KarUJ Karış .. 

Halde · Olmasına Rağmen 
Yine Cepheye Gitmek İstiyor 

Bu harpte adı hürmetle anı. 
lacak bircok kahramanlar cı
kıyor. Bi;kaç gün evvel, SO 
düşman askeri öldürdüğü için 
kendisine mükafat verilen Al
la Ageyeva'da bunlardan bir 
tanesidir. Bir muhbir onunla 
olan mülakatını şöyle anlatı
yor: 

* * Moskova civarındaki evinde kt'n" 
disini ziyaret ettiğim zamJn, 

Alla Ageyeva, yarasının tedavi t'diJ
mekte olduğu hastahaneden henliz çık
nııştr. Onun etrafını çocuklar sarmtş 
tı. Hepsi bo genç askerin başından ge 
çen sayısız hikfiyeleri d lnlemlye can 
atJyorlardı. 

Alla harpten eTvel nişancı!ık hocalı 
ğr yapıyordu. Kendisi bir çok nişan 
alma müsabakalarına ginniş ve iki 
defa şampiyonluk ka?anmıştı. Alçıya 

konmuş eliyle karşımda oturan genç 
kıza, sordum: 

- Nasd oldu da sizi ta cepheye gon· 
derdiler? 

- Almanlar Moskova kapılarına da 
yandığı zaman ben gönüllü olarak 
orduya yazılmıya gittim. Nişancı!ıkta 
şöhretim olduğu için beni kabul etti· 
!er. Bu, 1941 Birinclteşrinind.-yd!. B!r 
r.ıiiddet sonra beni teğmen rütbesine 
çıkardılar ve emrime bir rrıanıa ver· 
diler. Yaralanıncaya kadar bu vazHe. 
me devam ettim. 

- Harp esnasında geçirdiğiniz ma
ceralardan bir ikisini olsun anlatmaz 
mısınız? 

Bir müddet düşündükten sonra mu
hatabım ~u vakayı anlattı: 

- B!r gün mıınıamla Almanlann 
elinde olan bir kasabaya girdik. Hü
cumumuz o kadar ani ve süratli ol · 
muştu ki; düşman t.amamiyle gafi! av
lanmıştı. Kısa bir çarpışmadan sonra 
yeni mevkilere ı;eklldiler. 

Henüz elimize geçirdiğimiz kasaba 
nın muhtelif yerlerine nöbetçiler, göz
cüleı dikmi,tim: bunları tt'fti& için do 
ıa,n·ken birdenbire bir evin tavan ara. 
sındarı birisi ateş eo~m!ye ba~ladı. Va
nımdakilere hemen siper bir yere gır 
melerini emrettim ve ben de ateş aç
tım. On dakika ~onra ates kesilni 

Alla Aıreyeva 

ben de gizlend'ğim yerden çıktım, He. 
nüz bir kaç adım atmııtrm ki, birden· 
h!n: evin arka knpıııından bir düljman 
subayı ile, asker çıktı. 

Subay: "- Teslim o!!" diye ba
~ırclr. 

Ben cevap verdiğim zaman adamca
ğız hayretten dona kaldı. Buna sebep 

t W Devamı Sa. 4, Sü. 2 de 

,_ Yarın Akşam 

MELEK'TE 
Zevkine doyulmayacak de
recede gülünç sahnelerle 

dolu nefis bir komedi 

ZORLA 
KAHRAMAN 

Baş Rollerde: 

JOAN BENNETr 

JOHN HUBBARD -
ADOLPHE MENJOU 
Numaralı koltuklar bugün-

'• den satılmnktadır. _, 

,--ı En büyi.ık , en \ası. en ço.K 
t c:t:>., hn l '11n ,,.., h;,";;ı, --~ 

E N B R i TA 
SiNEMASI 

BUGÜN Açılış Galası şerefine 
\ıfa tinelcrden itibaren 2 büyük şaheser film birden 

1 • ÖNCE 
EDWARD G. 

ADALET 
~R O B 1 N SON 

Senenin ilk büyük aşk ve macera sinema romanı ku.vvctli bir 
mevzu ... Emc::al!'iz bir heyecan Kanlı bir macera 

2 - MARİA 
PAULLA WESSELY 

i 
WILLI BİR GEL 

Tarihten bir yaprak. Eski devirlerin bir aşk efsanesi büyük 
mİZflDC::Pnli ;:ı c::k ;htir:ıc:: c::::ıhnPlPrini TY"l1JC:::1VVPT" c::::ıhPc::f>rlPr Mlıpı;er 

Sayın mi.ışterılennden gördugiı fevkalnde ı at?bct karşısındn 

Sinı>mrtmız Senenin yalnt7. en büyül: ~"heserel(·rinl Angaje 
etnı ro lfp l'\'\11\•:>rf l< Olrlıt~""ll hil~ ':-n ,.,,.ip qOr4"'f N1JV3T 

, .. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;; .. ~.: ... , 

Bu Akşam S Ü M E R Sinemasında 
Bütün şehir balkımn sabırsızlıkla beklediği 

BOENOS • 
(TANGOLAR 

AYRES 
ÜLKESi> 

Senenin ilk büyük musikili ve ı::arkılt filini baslıyor. Bu film-
de Kitar Kralı A L B E R 1., O V 1 L A 'nın 

Diosa Costello ve Maureen O'hara 
ile beraber teganni ettikleri ~en ve şuh Tangoları ve Ruhnc

vaz Arjantin kitaralarmı dinliveceksiniz . 

Bu zaman gelince.,.e kadar Fransız
ları lrendilerlnl koramaJar.ı. düşmana 
yardnn etmemeleri, ona kabi!ı olan bü
ti.ın giiı;lüklerl ı;ıkarmalan, düşman he
sabına işliyen fabrikalarda az: çabş
maları, harp matcrydlerini tahrip et
n:elerl, Fransız i3çı1erinin Almanyaya 
çalışmıya gitmemeleri, Fransız çlftçi
&ınin mahsullerini sakhyaralt A~man
lara vermemeleri Jazmıdır. İngilizle
rin Madagaskan bizzat FJOAn11anm kur 
tulu~unu ve mfrttefiklerin zaferini te
ınin maksadıyle işgal e1me&i kargısrrr 
da hassasiyete gelen V'idı;y Pramsuı, 
bu idamlar, Alsas - Loren'Sı ilhakı -.e 
bura.dan Almanya hesabına asker alın. 
ınası, HincUçininin Ja.pon!ar tarafın
dan h,ıgali knrşısında hareketsi:ı kal
tnaktadır Bn keyfiyet. Vichy hükil
nıet!nin Mihverle işbirliği yaptığını a· 
çıkça göstermektedir,,, 

Bütfuı hislerim boğulmuş gibi •.. 

Tefrika N o. 87 ( 
bükülüşler, sarsmtılar, titremeler de 
bu cehennemi musikinin "pandomi
mE!',. sına benzJyor, 

Brahtnan'larda nbril: 

Bilhassa: LOLlTA. EL CIIACO, S!MPAT1CA - AMARlLLO, 
RANCHERO ARGENTINO tangolarını dinliyecek ve en cerbe

zeli ve cazibeli dansları göreceksiniz. 
'9ı Bu akşam için yerlerinizi evvelden aldır:ınız , 

lngiliz Filosu 
İngiliz bahriye nazırı Alexandcr 

Fransanm inhılallndenbcri geçen iki 
Bene içinde İngilizlerin zırhlı, kruva
tor, tayyare gemisi ve muhrip kayıp· 
larmın tamamlyle teHlfi ecllmiş oldu· 
ihınu söylemiştir. İngiliz!er harbin ba. 
§tndanber.i 4 zırhlı, 4 tayyare gemisi, 
22 kruvazör, ve 80 muhrip kaybetmiş 
olduklarına göre, üç &ene gibl çok kr 
sa bir zamanda bu kadar ç.ok mlr 
darda harp gemisi yapmalan, bütün 
harp güçlüklerine raimen azamt randı
tnanla çalışmış olduklanm ve hava 
taarnızlanndan müteessir olmadıkla
rını göstermektedir. Ingi.liz gemi t:z
&ihları bunlardan başka, bir çok nak
l.iyc gemisi, denizaltılara ka~ı en ttr 
ıirU bir silah olan süratli hüycum bot-
1-rından ve karaya asker ve tank çı· 
lrıırmnk için kullanılan vasıtalardan 
lltinıcrw yapmışlo.rdır,. 

Kulaklartaı ağrıyor. Her ziyaretçi 
saldmyor ve Siva'nın cismine girdiği 
hnyvant ilfillt uy.'..IIldmnak ve kendi -
sinin geldiğini haber vermek için 
çanlan tahrik ediyor. 

Halk hr.:ıfindan srkıştırılmış ve a
yağım yerden kesilmiş olarak hemen 
hemen ancak mabe1in kapıstnda İ· 
13.h'ın lri ağzını görüyorum. Manza· 
rası ve temaı;ı bile bizi iğrendiren bir 
izdiham Hollicott ile beni :Crrlat:ryor 
ve merdiven ayaklarından aşağt kay
dırtyor. Girilecek kapının dışından 

mabedi korkunç boru seslerinin dol
durduğunu farkediyorum, 

Bu adamlarm ibadet dedikleri şey: 
'{angın ç\kınış bir tiyatro binastnda 
ahalinin karmakarışık kaçışı, bir an 
evvel mabedin ibadet edilecek: ma
halline varabilmek için birbiriyle gü
reşen kadın, erkek ahalinin bir insan 
nrtınası gibi birbirini ytrtması, devir-
mesi, paralaması .•• Pıırmaklarınd:ı bir 
yasemin, kolu havada, isleri çığlıkla
riyJc bir ~t'nÇ cılduğu yerde zıplıyor. 
Kadınlar ' 'Dansöz., lcr gibi sıı;rtyor
lar. İniltiler, feryııtlar: haykırtnalar 
çanların, borularfn ~slerinc karışıyor. 
Delice vaziyetler, Qirckctlcr; inleyip 

Tki Brahman bizi görmüşler; hid
detli nazarlarla bakJyorlar: Acemiler 
kapismdan girmemi~!%. Hemen avuç
larına sıktştırdTğım17. birer rupye on
ları derhal teskin ediyor. 

İkisi de şişman ve soluğan ..• Bir
birlerine benziyorlar: Sanki sade 
yağdan yapılmışlar gibi.. Terlemeleri 
de mumların erımesini andtrıyor. 
Arkalarından giderek vıcnc vıcık 

ınüzahrafat dolu bir avludan geçtik, 
ayaklarımıza yapışan merdivenleri 
tmnandık ..• 

İşte seksen lak (14) altfna mal o
lan kubbei 

Kendislı>e verilen tek rupye bah
~işten memnun olmadığını haliyle 
anlatan Brahman'lardan biri: 

- Bu, dedi; HindistaJ'l:tn en mukad
des mabedidir! 

HoTiicott ile beraber bahşişe bir 
rupyc dııha ilave ettik. İçyağı surat
lar siyah dişler göstererek gülümse
diler. 
Bulunduğumuz yerden bitli sokağı 

ve kll.buslu halkını görüyoruz, 

(1) Bir lak yliz bl11 rvpyedlt'• 

- Kubbelere yakmdan bakınız! 
dedi. Göreceksiniz ki, som alttndır. 
Bazı kiremitler sağlam görünmüyor. 
Hollicott. sordu: 
- Bu kıymetli kiremitlerden bir 

ikisinin bir gece aşJrılm'1SU:ldan kork
muyor musunuz? 

- Kaoil değil • 
- Niçin? 
- Çünkü mabedin kubbesine sir-

kat knsdiyfo elini uıatanın hemen 
iki gözü kör olur. 

Hollicott mırıldandı: 
- Fena buluş değil. 

Birdenbire stÇt"adım. ~amızda 
kubbenin altında bir ''tam tam,. or
kestrası başladı; bizim rehberler gibi 
saçsız, · yağlı suratlı, koeaman karmlt, 
rağ tulumuna benziyen beş rahipten 
biri bir boru yakalamış, sarkık, yağlı 
vanaklarını flı;irerek,' gözleri dışarıya 
uğramtş üfliiyor. 

Sokal!m patırdısı, c!eliren çanta-r, 
gong'lar, darbukalar, t:ım tam'lar, hep 
Jirdcn gllrnltü ediyorlar. 

Hollicott: ~ • 
- Şimdi Kdli'nin ma~inl görc

.:~ğtz! d::cli. 
Sordum: l.Dov.amı "ar) 

~- San'atın Zaferi Nc;'enin Zaferj - " 

L A L E ' nin Zaferi 
olan büyük gün yak1aSlyor .. •. 

BARBARA STANWİCK - HANRY FONDA'nın 

M 
L 

E 
A 

M 
L E 

yarattığı . 

N U MEY VA 
S I N E M A S 1 ' nın 

· İlk büyi.ik filıni, en şerefli yolu olacaktır. 
D t K K A T : Numaralı yerler şimdiden kapatrlmaktad1r. 

' Telefon: 43595 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 

, 
1 - İdare ihtiyacr olarak 500 adet onlu tı!vzl kutum kapalı zarfln 

münaJaısaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (12500) Lira ve muvakkat teminatı (938) U

ra olup eksiltmesi 7 Blrinciteşrin 1942 Çarşamba günü saat 11 de P. T . 
T. Umumt Müdürlüğü binasında levaznn müdürlüğünd'c mütesekkil satı
nalma ltomisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuzu ve b::ıııka teminat m ektu
bu ile kıınunl vesikıılarınt ve teklifi muhtevi kopalı zarllannı bclll gtin
de eksiltme saatinden bir saat evveline kador komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankara P. T. T. Levazım ve İshınbuldn yeni Val
dc hanmda P. T, T. Umumi Depo ayniyat muhasipliğindea parasız ola-
rak verilir, .U4 - 818!>) (14) 

Bir haftadanberi Türk mlzalunııı 
inceliklerin! temsll eden şahsi• 

yetler hakkında yazdığım "Seri" nin 
bu"ünkü ynzısmda merhum "Muhsin" 
den bahsedeiektlm. Fakat zamanın her. 
gün iımansız eliyle kopardığı hayat 
takviminin yaprağından, Ahme't Rfı• 
sim'in on sene evvel bugün vefat et. 
tlğinl öğrendim. 

Ahmet Risim, Muhsin} çok takdir. 
ederdi. Hatta Muhsin öldüğü zaman 
onun sanatkarlığı hakkında pek gii .. 
zel bir yazı yazmıstı. 

Ahmet Rasim, Türk guetcdllfiaiiiı 
namrru daima hürmet!e andığı, müm. 
taz bir si,.masıdrr. O, bize meslek h«Y 
cah~ eden Ahmet Mithatlar, Abdullali 
Ziıhtült'r, Ahmet Cevdetler, Mahmut 
Sadıklar gibl. kodamanlartn arasında 
yalnız "yazış" larıylc değil, ayni za• 
manda "görlis" ve "duyuş" hassalarfY.! 
le de bir tanedir. 

!~tc bu hassalardır ki Rllsiml mCJil'" 
leketi "gayet iyi tanıyan" bir mahar, 
rir yapmıştır. Ve bu gayet iyi tanıYJŞı 
Rlsime Muhsini çok sevdinni15tir. 

Rllsim, Avrupa?ıların "pfibllsist" de
dikleri ihatalı gazetecilerdendir. O a" 
sabi, keskin kaleminln kağıda naklet
mekten 6clz kaldığı bir mevzu yoktu. 
Hattll İkincl Abdülhamit idaresinin bir. 
çok muharrlrleri ümitsizliğe ve aczo 
düşüren mantıksız ve insafsız müda-
halesine Rasim, daima yazacak bir 
makale bulmak suretiyle mukabele et. 
miııtır. 

Ra5lmin, Muhsin merhum hakkın
da yazdığı makale bir incelemeden zL 
yade sanatkarın ölümüne blr "mer .. 
siye" idi. O ı;atır!arda, İstanbul r;a .. 
rafetinden -yerine konmaz surette• 
eksilen bu kayba ağlıyan, hassas vo 
m~ıuı bir ruhun feryadı vardı. 

Bfr günde birlesen bu iki nıazllıin 
unutulmaz hittraları önünde hüruıcUc 
ei;ılerek ikisinin de ruhlarına bireıı 
Utiha ithafına vesiyle olmak üz~e 
Muhsinin Rlsimden dinlediğim tıU fık.. 
rasım kaydediyorum: 

"Muhsin bir aralık sesinin Pıntalr 
lığı ile tanınan bir "hanende" ye fişıJı: 
olmu:ıtu. B.rlnln bu!unmadığı mecliste 
dığerlnin neselenmesinc lmlrun olma .. 
dığı fçin blitün o eslci zevk ve safa 
alemlerine, mehtaplara, saz ve söz 
mecllslcrlne daima ikisini birUktc ôa• 
vet ediyorlardı. 

Bir gün Adliye nezarc:!inhı en mll
him erkarundan olan Şevket Beyin 
Kandillldeki ya!ısında bir eu tertip 
cdıUr. Saza davetli olan Muhsbı1e ma• 
şukası Kanditliye vaputla gidecekleri• 
ne 'ü:sküdardan ve dağdan gezerek git
meyi tercih ederler. Mevsim bahar, 
tabiattaki hayat Muhslni magukasının 
öniı.nde diz çökerek i18.nı muhabbete 
sevk eder. Muhsin aşk ve sevdasını an. 
!atmak iı;ln ke1!me aramakla uğra~ır• 
ken civardaki taş ocaklarında çalışan 
ame.!e -o zamanki zihniyete göre-o 
"muhadderi.t -ı- islamiyye" den biri• 
nin yabancı olduğu halinden anlaştlan 
bir erkekle beraber bulunmasına ta• 
hammül edemez ve kimi kazma. kimi 
külünkle hücum ederler. Muhsin, buna 
gö tünc:e maııukasmı orada bırakır vcs 
tabanları yağlıyarak kaça kaı;a kaıı 
ter iı;lnde yalıya düııer ve bir kenarda 
kötü kötü düşlinmlyc baslar; yalıdaki
lcı sorar!ar: 

- Muhsin Bey! Yalnız mı gelıtnl.ı? 
- Onun gibi bir şeY... Efendim. 
- Canım. Hanende hamm yok ma 

idi? 
- Vardı efendim. Fakat bir !tl n .. 

bur etti de geride kaldı. O da nere• 
deyse geolir ••• 

AraSI bir saat geçer. Sofada bir fer. 
ynı i~tllir, Muhsinin maşukası ah al; 
morumor salondan içeriye girer. Her. 
kesin içlnde Muhsiırln 6Uratma tükıi• 
rcrck: 

- Yuf olsunscnm edceltliğinı:J Der~ 
Beni o izbandut gibi .hcıiilerin i,çinde 
bırakıp kaı;mıya utanmadm mı? 

Muhsin hiç bozmaz: l 
- Yal Der. Bınıkıp kaçmıyayım oa 

herifler s~ü dövdliktcn sonra bir de 
\i.stclik beni dövstınleı-.. Yağma mr 
vari' 

Çok Acıklı Bir Ölüm 
HMlkM M~vcret Mektebi müdilril 

merhum Abdi ve m erhum ba~kfıtip 
Emin Beylerin torunu ve Merfno 
Fabr l.kasr Muhaberat Şefi merhum 
Nahit Ulcny oğlu ı.·e Hakkı Manı;onun 
yeğeni Galatasaray Lisesi talebesin
den 

Yusuf Ulcay 
Pek g11nç yaşında, dudağında çtkm:ı 

sivilccnln ameliyatı tızcrine on gün 
süren kısa bir h3stalığı mnteakıp ni
lesini ve tantyanlnrı elemler içinde 
bırakarak dün n~nm vefat ctm~ir. 
Cı-nazcsi 22 Eylülde.. Salt günü öğle 
namazından socra Yenicamiden kaldı
nlarak saat on üçte Sirkeci Araba 
vapuru iskelesinde Motörle U"skildara 
nalı:ledllcı·ek Karocaahmette ailesi 
makbercsine defnedilecektir, 

İRTİHAL 
Yenfsehir eşrafından merhum Be

kir Beyln oğlu VP Devlet Limanlar! 
müfetUşlerind~.n Mecdi Serdcngcçti'
nin bab:ısı Avukat Al Kadri vef 1 
etmiştir. Cennz"8i bugün ~ğle nama
zını milteakm Aksarny Vaid · cam n
den kaldırıl ar:;ık Edimekapıdakı Ş • 
'11tl iYe icfrırdılec-ektlr 
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·t AN 

Düşman Asker] 

Öldüren Kadın 

Harp İçinde Bulunan 1 80 

lngilterenün 

Yakından Manzarası l'.t!f" (Baştarafı 3 üncüde) 

benim söylediğim· sözler değil, fakat; 
zavallının demindenberi kendısine ateş 
eder..in bir kadın oluşunu anlayışıydı. 

; r . ., __ .. · • • • , . .; ' • ~ .. • 
• • t' , ·, 1'. • ~ • ·'. • : •• ; • • • • • • • • 

l2fr Baş tarafı 1 incide 

nnda buraya gelen arkadaşlan • 
mrz o vakıt Dunkerque fac1as1-
nın bile bu memlekette harp ha· 
vasmı getirmediğini söylerler. F a 
kat Alman tayyareleri başlarına 
bombalar yağdırmıya başlayıp ta 
Manşın geçilmez bir mania olma
dığını isbat edince tehlikeyi sez. 
mişler ve o zaman gaflet uyku -
sundan uyanarak hakikati gör -
mi.ışler.. 1940 Alınan taarruzları 
onları korkutmamış, yıldırma -
mış, onların azmlerini arttırmış 
ve onlara müşterek tehlike kar. 
şısında bir şef etrafında birleş -
mek lüzumunu telkin etmiştir. 

Bu zafer azmini kadın, erkek 
herkeste gorursünüz. Bunun için 
ordu arasına karrşmıya lüzum 
yoktur. Işçisinden tırnakları bo· 
yalı sosyete kadınına kadar her
kesin söylediği şudur: 

·Bu harbi biz kazanacağız ve 
k.tzapınalıyız.,, ... '\: . ., 

* * 
1. ngiliz milletini bu zafer az. 

mine ve bu milli birlige sev
keden ikinci sebep de bu mille
tın aklı selimi olm~tur. Ingilte
renin bütün siyasi tarihmde, bü. 
tün parti ıka\galannda ve bütün 
büyük davalarında lngiliz mille-
tine has bu aklıselimin hakimi -
.) eti gorülür. Muhafazakarların 
Avam Kamarasında hazan en ile
ri fikirleri müdafaa ederek en 
müzmin kanunları ileri sürdük. 
leri, hazan da sol geçinen partile
rın muhafazakar fikirlere müda
fılik ettikleri görülür. Bu defa 
da İngiliz aklı selimi onu birliğe 
sevketmiştir. Bu milli birliğin ve 
bu harp azminin en büyük amil
lerinden birini de hiç şüphe yok 
Churchill'in yüksek şahsiyetinde 
aramak lazımdir. Yorulmak ve 
yılmak bilmiyen metaneti, en teh 
likcli badirelerden muvaffakıyet• 
le çıkmayı bilmesi ve bilhassa 
azim ve iradesindeki kuvveti ile 
Churchill, lngiliz milli birliğinin 
ve· harp azminin sembolü olmuş• 
tur. Churchill her sınıfa mensup 
lngilizlerin emniyet ve itimadı· 
nr kazanmıs müstesna devlet a• 
damlarından biridir. 

İngiliz milletinin böyle buh -
ranlı bir devirde böyle bir şefe 
sahip olu~u büyük bir tali eseri 
ve büyük bir bahtiyarlıktır. Bü
tun partiler, aralarındaki ihtilaf
ları harpten sonraya bırakarak 
onun etrafında birleşmişler, işçi 
ile sermayedar, kavgalarını unu
tarak elbirliği yapmışlardrr. Şüp 
hesiz Churchill'i beğenmiyen, hat 
ta tenkit edenler de vardır. Fa -
kat bunlar dahi harp için<le 
Churcm kadar hiçbir kimsenin 
bu millete şeflik edebileceğine ka 
ni değildir. 

Harpten sonra İngiltere han
gi istikamete yol alacaktır? Sağa 
mı dönecek, sola mı sapacaktır? 
Ingilizlere göre bu yarının mese
lesidir. Bugün bütün gayretlerin 
harbi kazanmıya hasredilmesi la 
zımdır ve zafer mutlak İngilte -
renin olacaktır. 

"Eine Fraul" "Bir kadın!" diye ba
ğrrdt ve rövelverinc sarıldı. Fakat ben 
onlardan daha evvel davrandım ve bir 
an içinde heıxı onu hem de nefeı-inl 
ye-re serdim. 

* * _ 90 tane düşman askeri öldürdü 
ğünüz doğru muduı:? 

- Evet, doğrudur. 

BAŞ, DİŞ. NEZLE. GRİP. ROMA TiZMA 
- Yaranızı nasıl aldınız? 
- Aman o hiç unulamıyacağım, çok 

~evralii. Kırıklık ve Bütün Ağrdarı Derhal Keser 
İcabında Gilncle 3 K~~" ı\hn::1bilir. 

fena bir gundü, Benim mangam bır 
keşıf vazife~ine yollanmıştt. Derin va
dinin eteğinden ilerliyoduk; birdenbi
re düşman üzerimize ateş açtı. Bm ve 
adam!arımdan b~ kişi yaralandık. Ge. 
ri hatlarla temastmı.ı; kesilmiş olduğu 
h:ı.lde mukabele ettik. KarşmılZdaki 
faik düşman kuvvl'tiyle tam 12 saat 
doğüştük ve en nihayet onları geriye 
püskürttük. Sonra biz yaralıları has
tahaneye kaldırdılar. 
Karşımdaki genç kız konuşurken ben 

yan gözle onun alçı içindek i eline ba
kıyor ve onun şımdi ne g ibi bir iş 
yapabileceğini düşünıiyordum. Tabii 
ki artık cephe'de işe yaramazdı. Her 
halde olsa olsa bir hükumet dairesin
de ca:ışabilirdi. Fakat onun birdeıtbL 
re söylediı':i sözler benim bu düşün· 
cclerime nihayet verdi. O içirıi çeke
rek: 

- Çok yazık ki kolum bükülmüyor, 
dedi. Bu hal cephede bana biraz zah
met çektirecek, 

- Cephede mi? Geriye mi dönece
ğinizi söylemek i~tiyorsunuz? 

O sıcak ve tatlı bir ses!e cevap 
verdi: 

- Tabii değilmi ya? Beni terhis 
etmek istiyorlar. Fakat ben istediğim, 
zaman son derece faydalı olabilirim. 
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. . • ..... • : ;""'~ , •. ~ • ' "0: "'t • • • ,. __ BAYANLAR BAYLAR 
Müessesemizde daima KADJN ve ERKEK kot, ('eb saatleri, ma' 
duvar saatleri, altın ve platin nişan yüzükleri, kıymetH taşları 
'üslü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni "Şev aliye" yüzüklerln ln Zf'1 

gin çeşitlerini buJundu.rdugıı.muzu bildirmekle şerP• duyanı 

No. 10 

)8 Elmas, 7 Pırlanta 

365 Lira 

SiNGER 
Saat Mağazaları 

No. 36 
18 Elmas 

No. 18 
2 Pırlant:. 

A"~· f~'1i'h."'flTTT, FMNil~t) CAOOR~t No: R 

1 Pırlanta 
250 Lira 

24 Elmas 
280 Lira , ........................................................ --~ 

, ~AJ1.A~.l.lA1'1JiliA~J tiOKllOtl CAUUl!;SlNDE: HUSU!' 

Kız • Erkel& 
Ana • tık HAYRİYE LİSELERİ ı Yatılı • Y atısa 

o"ttı . u~ .. 
Artık elimin sılah tutmıyacağı doğıu raıebe kaydına devam olunmaktadır. EskJ talebenin taksitlennJ yatırarak ltayrtlaruu yerulemc 
dur Fakat ben cephe hayatına alış- .... i Hi71mdır Müııacaat her gün 10 c!an 17 ye kadardır Ecnebf lisanı ilk sınıflardRT' haslRT 
tnn; ora.da çok işe ıarıyabilirim ve ı, r'}ündüzlü &dl~ m~lrtet:n ~usust veı;aitivle naklf'dilir Telf'fon 20"' 4 , 
)arıyacagım. 

~~~~~~~~~~~~~ 

#mi Resmi Dairelerin Nazarı 1111 

Dikkatine: 

Evvelce mevt'ut ve Maarif Cemiyeti ile biTlikte ha. 
reket eden (Resmi tlanlar T. L. Ş.) tasfiye haline 
girmiş bulunmaktadır. Bundan soqra ~az~tem1zde 
neşredilecek Resmi nantBr 16/9/!1"42 tarihinde ye
niden teşekkül ederek işe ôaşlıyan 

Türk Basın Birli9i Resmi 
ilanlar KoUektif ~iı:keti 
tarafından idnTe edilettkUr. .. 

Gazetemtzjn bıfbdan evvel flAn neşrlne va"'1tfthll 

eden şirket ve teşe'kktillerlr hf4;'bfl' alakas-ı kalmıtdı. 
ğından bundan böyle na.ntarmı-n: aynı fiyat ve 
şartlar dahilinde tstanbulda 

Kava 

Hanında Türk Bactn Birliqi 
Resmi ilanlar Kollektif Şirketi 

Ankara Cadde"iııde 

merkezine yoDamanı21 ve bedellerini de ayuı adrese 
· 1röndennenizi rica ederiz 

\ . ,., ~ : .. , ~ . . ... -
DAVETNAME L 

,, - ' 
1 ~ıı:ıc;_- QrtaY_EL,_-eN İ KOLEJ [~::7·1 11 

, Taksımde Sıraservtler 811 

-ıususıyetterl Yabancı diller Oğrettmine O"lem vermek talebesını 

' 'llhh".' .,.f' tn7fh;ıti•lf' vıılrrn'1ıı" tıvilerımFktlr TP1ef"'1 · 41Hi<' 1 
1 NURUOSMANfY E Caddesinde Hmmsi _, 

1 Y F- ~! İ ~ ~ ~ İ L İ J K O f( IJ l IJ 1 

1 T:r~e~ ~rnn:ra !~~:t~n. Yuvada ye~!~ Z HP-:~tinE s~t~~ ~ ~7 ı '. 
arrı~nrla l-:ıvı1 ,,,,,,,111 1\.fpktf'n 21 F;vhilr!P :ırılmı•tı.-

\ı, ........................................ , 

1 Cio.ba Borusu ve Dirsek. Soba 
Tmr..W 11e .Saha~J<ucuhnası 

- ::--.1 Sc H ALcwf !.-! ..... ::.....ı::..ı:: :.::..- ........__ -,~ ~ ac. ~ S!!!~~~ 

,t.kıı~emınlfl ~ Dolmııbahcedf'kf ~m ~ !'>P•lı°Pt mO'l~T'fTı nmhtPll " 
tölve Vf' 0.1'11 .... ımı nrrolmıt!tf IMID ..,,"'" .. nh'lll!TTTI .,O~l!f' l'ılrhmRn bf>M> 

ttrı:ek ve .. 3•-..sı ' lıal~e konulm1J<:tıır Mııham ne-ı """t •'l~arf RSl2 ~ 117.ıım' 
020 llr"ld1r Mu ... ·ıılr lrııt tf'minıı1 711 111"F 50 ~J""'J'<tuJ ttııı1P 2~ ttlın.t? Ctı 

na ırt'nO "aet 1 R da Cdalnıthınriıı Yflk.,e'Pı Uplden1e• !l"ııha.,t>h~fll~ bl 
ıRcımda :vamle~alrtır T Pf'f'IPT h11 tıılf' meşıruf oldııkhır1T"11 chıtr v!'c;aiki v~ 
Q42 malf V'llmıı aft Tırp1'f"I Oıfaefl bPlhpc:ini .,.,,.,...,,. 1Tt!'<"btı1"r'lıı,..J:oı? ı:: ... t,,,. 
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KOCA~ti ViLAYF.TiNDEN-
Kıpalı zıırf ll"lllivlr miiıııvrrlr>vc krınıılıın Herı-kcde Maib:nburnu \'C 

22 • 9 • 942 

'BLAUPUNKT .. 
llADYOLARl 
1943 

• • 
MODELLERiNi D.İNlEVrNfZ 

'\ 

. '• 
~HllHEDD/3 

GAlATA 

llARAKÖY~fus 

Tokat Vilayeti Daimi Encümeninden 
1 - Tokat Nafia dı:ılre!'fnln ihttyact olan aşı:ığtdn clns ve mikta 

yaztll mah;f'menln ilıates; 5/10/942 tarihine rastır:ran Pa?.art!'si günü saa 
15 de ViUvet Daim! Enci.!menlnıle .vaoılmak üzF-.re .acık ehiltmı>vA lmnn1 
muştur, · 

2-
lşlN NEV'i 

'lapma kara ~fvt 30 - 35 Cm. «l 
'ünde orta kuturda 6 M/M olmak ü-' 
-.ere 
'laııı kar-c1 civf 22 - 27 Cm. tôlünde 
ortıı kuturda 5 M/1\f olmak {!zere 
:>omun yanst 16 dit'ıer yRrı!'t 20 MiM 
ı;ıç clvet.a için 

Civatıı 16.20 M/M kutrunda (Soınun 
harfe) 
Civata 12 MiM kutrunda 
<;omun 12 M/M 
r<:anca 12 M/M lilı 

Miktarı 
Kilo 

800 

400 

1(\0 

300 
100 
25 

140 

Ffyat -- VekOn 
L, K, Lll'tl -. 
l !llJ '>OO 

ı 50 800 

2 00 ~00 

ı 50 450 
1 60 160 
! 20 55 
ı 50 210 -257!1 

g - Ek!:iltmPVf> !şfinık t>rft>C'elrl<'T ilk tf'mfm.t olımık (193) lirayı ar 
·aııt Bankaımıa yatırarak makbuz lbr<ız etmlye meeburc'hı1'1ar. İhale 
"TIÜteakıp lşbu tnuV'akkflt teminat % 1 !l e ibTAğ- olunacaktn". 

4 - Beden fh;ılf' mıı 17.emenln teslimini milteaktp husus! fdare bfitç 
·inden defrıterı ödenecektir. 

6 - tıan ücreti mukavele, dellAliye vesa;.r b'lHln tnasarifat tntıteati 
• fdine ıılttır 

6 - !\fal?.erae lhaleyl mflteııkıp mukavel<>nln imzası tarllilnden ttl 
•ııren btT :ıv iclnde l::ımamen tı>c:llm edilf'C'ektlr 

7 - tsteklllcrı Tkaret Odasında kayrtlı oldu~larlna dair belge lbr 
tıııclerf ""P<'lJur!dir. 

8 - Fazle malftmat almak. keşif ve ~artnameslnt ~önnelt 1stiyen1 
4 n her ı::ün viH\yf"t Dııim1 Enct!men kıılemlne miıraraııtları UAn olunur. 

(10103) 

Bununla beraber harp içindeki 
cereyanlar ve harpten sanıcı İn . 
gilterenin ve gerek Avrupanın 
nasıl bir şekil alacağı hak.kında 
1leri sürülen birçok fikirler var 
ki, bunları dönüşte anlatmak ni
yetindeyim. 

SEN SAPKA MAGAZASI j
1 

7.eytirıl ik mr\·kiirı<f,. 11R4n nı<'tre murııbhnt hM li 'il ~7; rl.~h'iinrl"ki som;ı ki 
ve mrrme1" tıı~oC'nııı iı·Pı t·olip cıkn1ııd11Uncinn rı 10 'H'.! Pıızartı-si ~ıınıı 
!'aııt on ni~ıiP ihnlr•i v·ınılmıık İİ7f'fl' vc-nid<'n ı,.;:ırıııh z; rf u~uliyl!' müz;ı

vı>deve v;pprJilmi.;t r Mın·nkk;ı1 tf>nıimıt •Pnede cık:ırtl:ı<'ak hlok ve mrı
looz taşm mrtrr rıikiıhT ldn \•c>rilme•i teklif "•l'JC'"C'k rr•nıin yiizde yf'di 
hu('ui!u ııi~hC'tinr1e vcl"İ'f'cddir, tstf'°k !ilerin o .:(.!n 7.İlnNlilC>n saatten bir 

saat cvvr'~ne kıııfo• tf'J.;lif mrktu-pl;ııını TiC'ar"'t , )d;ısı vr·ciknsı ''" muvak
knt temina11ari~·k viliıv<'1 nı:ık<ımırını·ı>rmeleri fürnn<lrr Prı~ta il<' ııöndl"
rile>ce1< v•klif rn<'ktııpl:,rll'da vl\ki nl:ıcak r(ecikrne kabul edi'me:r s~n·tn:ı· 
mesini :;:iiı111rk i~11ven1Prrin vilayet enciimen ka1Hnine mürııcı:ı:ıthrt 

I, __ 
MEMUR ALINIYOR 

VENi NEŞRiYAT: 

:MAFSALDAN AYRI ROMATIZMALAR 
re KIZIL TEDAVlLERI - Profesör doktor 
O marı Cevdet Çubukçunun eseridir, Resimli 
>l;ıral< ncırcdilmışti.r. 

FOTO MAGAZiN - Glln!ln vaka ve re· 
im crını, :itncma ve hiklye ncırcder 90 ıncı 
ıayuı ,,ı..mı}tır. 

TURKIVE TURING ve OTOMOBiL KU· 
RUMU BELLF.TENI - 31-202 sayısı çık· 

c '.llt~tır. 

YENt TURK - Istanbul Ha~kc."i mec· 
nu .. ıdır. 5 6 nc:.ı uym nc~rcdılmışur. 

Bı\VlNDTRLTK IŞLERl DERGISI - Na· 
ıa V•kAlcti neıriyat ınildU.rl~gü tarafından 
< •Yri• bır ncşredilır fennı •>lerden bahse· 

l•r 9 uncu yılın birinci şayı~ı çıkmııtır. 

SiYASI lLIMLER MECMUASI.-. l.3 4, 
. 35, 136 ncı ıayısı A nkara da ne!redılmı~tır. 

SuJtımhamam No. 46 

Avrupadan Getirttiğ;i Şapka Modellerini 

Te ·hir Pdf'reğinden 23/9 dfln 26 ' 9 / 912 taı ihine kadar her gun oğ· 
leden ~sımrı: Salonunda yaptıacağı SERG ive: sayın mlişteı ılerini davet 

eder. 
E K : D<l\·etname almaı 

Tf'rine kııbuliinü rica eder. 

; olan Mlişterile-rinin işbu ılAnın Davetiyt-

HER AKŞAM 

s i M 
, 

M A K 
s A L o N u N D A 

Ramazana Mahsus Büyük Pro_g-ram 
ve memleketimizin tanınmış artistler tarafından oynannn 

MAHMUD YESARİNİN Y ~ZDIGI 

MODERN KIZLAR 
~ Dr. İhsan Sami••-. . 60 kişilik büyük revü, büyük bır muvaffak11:e.tle dev~rn ediyo1" 
...- 1 DİKKAT: Temsilden c;onTa her tarafa vec;mtı naklıye varıhr 

l 
lstafilokok AJISI 27 Eylul pazar gününden itibaren her pazar saat 16 dım 13.30;.. 

fstafilokoklarc!an mütevellit (er· kadar tamprogramla 
genlik, kan ı:ıbanı. koltuk aıb • •• • V u· · M A T ı· N E S ı· 
çıbant, arpacık) ve bütün cilt 1 Ç K 1 S 1 Z R E 
hastalıklarm:ı karsı pek tesirli ~·-••••••••s- 1'f'lPfon: 4211~~ •--••••• ..... .,., 

bir aşıdır. Dıvanyolu No. 113 ' .. "' .. _, , _____________ .. _, 
DAKTİLO ARANIYOR 

Biiıodn Ka~iye>r \e Daktilo olar:ık cıılışmıık İİ?"re Fr:ınsııcs mii 

kemmel bilen bir Türk B;ıyana iht iyac varjır. Kefalet ve!'ilm~si sart-

(10181) 

, ................................................ ~ 
• f i Y. M. V. fst<1nbuf Sa+•n Almn Komisvonu tlanlor 1 
.................................................... 

26 .ta lem spoı mal1f'mesı Rlmacaktrr PaL'lr lıkıa eR:ı<ıltmes; 24/91942 
PerşP.mbf> ıı:'i"'{l c:;ıat 14.30 da Tophanede Lv Amrilii!:i bın;ıstnda M M • V. htano•Jl ııatı;ı alm;ı krımi!'Ynnunda 'l'apılan;ıKtrr Nü"TlUnP ve ş;ırtna-
'1'1esi komısvonda ıı:örillfu Tallolerln belli vakit+.e komi~vrını ıı:<>lmf'll"rl 

.o(203 - 10191) -Be-herlT\e 211 llrA t:ıhm1n erlllPt! 900 11det yınıl(ın sı'in'IUrmt- Alett pa· 
1.arlıkls satın ahn::ıcaktır . hıııl~ 2319/942 Cıırsamba ~ntJ saat 15 dı> 
l"cıphenE"tP Lv Amirlil'ti blnıı<:mda M M . V !stanbul ~atm elma komlı.>· 
vonunda •fl]:'Tlacııkttr tik teminatı 585 llradD' Taliplerin belli valdttt 
l(omlsyona ııelmeleri, Evsaı ve nümuoest ltomis:vonda ~fü11lilr. 

' (200 - 10157) -
50 lldet btlyi)k Vf' 150 adet kü~k bak!r traıarı tta1avbıttm?aeaktır 

[{alay. pamuk ve rı.isfldın eihetl askeriyeden v:wflrnek 92rl!yl~ pazarhklıı 
eksiltmesi 23/9/~42 Cıırşamba gtlnO. saat 14.30 da Torıhıınf'<le Lv. Amir 
liğj btn&SI.ıda M. M. V. tstıınbul safm alma komisyonunda yapılacakttT 
rııhmln bcdc>H 111!'1 UrA. btf temlnab 27 !Jra 7!'1 kuru~tur Kazımlar Sah 
o~annda ambarda ıöı:ülür. Tallplertn belli vak.itte koml<ıyona ~lmel@· 
rı:- . ... - '· ·201 - 10158) -"RehPriııe :?il lir:ı 1:-hmin e>rlilrn 16 ::ınet ya:ı1?1n c:l\nıiilrm" ilkti ıılına-
c:ıkUr. t'a7:ırlıkl~ !'lc~fltmc-si 2::ll!l'fl42 Ç;ırşamhR ıtılnil s;ı;ıt l!i.:rn da Top
h;ınrdf' M. M V. fı:t:ınbııl .~:ıtm ıılma komi~vrınıınrlrı yapıl:ır:ıkhr. Niimu· 
ne knmisvımcl:ı l?"lriiliir. 'talıplc.rin 62 Ura 40 ktıl"U~ kııU 1Pmlnatlariylr 
komisyona gclmelerl. ~205 - 10) 

...,._ 

tır. Ttl'p)f''"in Y('ni Po"<tane karşıslnda Mimar Vcdr>t Caddı><:i num;ır· , 
F1P.her kllmuna ~ .ın lrunış t.ıhm ln oPdllen 8 tım 1'-araman koyun eti a

lınacak; :r. Pe;·arlıkhı eksiltmesi 2ı,/!)/94:,>. Cuma gffnil saat 15 de Topha
nede M. M. V. 1ı:tıı ııbul satın alnın komisyor>unda yapılacaktır. Katı te
mlııart lfllıll lif":- ·~ır Sarlnamesi komisyonda görülür. T11ip1Prin belli va-

~--------------------------~ 
kitte komısyona r:ı•lmelerl. (206 -- t J) 

l ~· '\ıı •• 28 ya müracaat an. 4 w . ___ j 
Fatih :\ cU Sulh Hukuk Haklmll

ginden: !)42/893 - 5araçhanebaşmda 
Hayriye L'sesi karşışmda oturan Hil
mı kızı Hosrne akıl ha~t;ılığma mUp
tela oldugundan ıe;91g42 tarihinde 
ı, cir altmn alın:ıı:ık kanunu mede
ni ın 35 ! cu nır.dcie~inP tevfikan a
n. ı ~ıırl'rl'nin \'clayetı altına kondu
lu llan cııun.ır, 

Tıp Fakültesi Dekanbğından { istanbu1 Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden 
. F~kliltenılı Kaciın - Doğum h;ıstaltkl;ırı Kliniğinrle blr asistanlık 

miinhaldlr Tııl ip rılanlarır. yahancı dil inıtiham ~·apılm;ı';; fızerc Birinci
teşrin!n :.:rinci Pcıscmbc ~unune kadar Dekc1111ı:-: kalemine mürıı"";ıt et-
,,...~ınri (12) 

ı - A;vazpaşa vakıf ornı:ınlıırmdan istihsal edilecek kömiirii im~l 
ı·e fstan'buı:.ı nakil irin Vl'rilt'n fly:ıt haddi lfrnkınö~ ı::örilhnı-r! l!irrlPn 
kııti ih;:ılC'r•in 2" '!l '~~? Cuma ~iinü 11aat l f el~ v;:;pTl;ıcnğnıdıırı tallrledn 
tcm:nat ükı;esı olan 20 bin lıra ile müracaathrı ilan olunur. (3) 

1 Yazı ısıert:r!e muhac:ebı> veya ambar lşleMne ~akıt tecrObel! ıkı 

1 nemur alfnacaktrr. İsteklilerin rotoın-afiı hal terrümP kağıtlarını, lht1 
•asiarm1 bildiren bir mektup (MEMUR) r .. m dvfe coc:ta kutu&u N 
•"la •resme ıtllru1ertm:olert illin otuntn' 

, ....................... &!lllii • ....,r ...... ...,.~ 
Belq~at Devle+ Orman işletmesi 

Revir Amiriiiiinden 
1 - hi<'tn ı·rn•~in Kıırtkemcri böl~esi deD"mtnda mc'\'etıf 12 tU 2 

mPtre boyunda \"" mtıhtı>llf eb';ıtta (150) yüz elti metre küp, dört kö~ 
nı<'ş!' kPrr>sf(>si an'< ıı~ttrrmav;ı ~ıkar ılmıştır. 

2 - f.n'ıf'r ml't~e kiipiin muhammen fiyatı (85) liradll' 
3 - Muvnkk:ıt t<-min:ıt (!l!i6) llra (25) irurttştnr. 

4 - Aı·t1ırm;ı 7:i tı.!H2 Cııma günü saat 15 de BUyiikde!'C' Devlc>t OT 
ııı;ın tsıc1 .,,f' ... nnı•ir Amirtil•;ncieclir 

5 - Rıı ·;;ho:; :ıi1 ş:ırtrı;ıml' fst:ınhııl Ornınn ÇPvirge Mii.niirlii;;iınd 
\'<' fş\ctm" llıl'rkf',dııdl'. kercstclf'ı· Kurtkemeri deııorunda giiriilPhllir. 

(9711. 

Oenizli Orman Cevir~e Müdürlüaijnde~ , . 
1 - Denizli meı-J.teı kauısmTn hudutlan şartrıamede yazılı Geri kaya 

devlet omıarmdıın tahminen 1420 metre mlkAp dikit1 çam ağacmm bir se
ne içinde ôTTl'landan çıkanlmak 07.:eı-e 28.8,042 tarihlnden itibaren otuz 
ı:ıün müddetle VP kapat! zarf usuliyle arttrrmıtya çıkardmrşttr, 

2 - Satı~ ?.S.9.942 tfl1"fhlne mOsadif Pazartesi güntl saat 18 da Dentz.. 
ıı onnan çevirge mtıdürlüğünde mütesekkll ltO'lılzyon huzurlyle yapıla .. 
·aktır. 

3 - Beher gayr! mamul metre mlkAbıntn muhammen bPdPll ""!'\ 1rn~ 
ruştur. 

4 - Mııvakht ff-mlnat 537 tıra 83 kunı$hı!'. 
5 - Şın·tnemP ve mukavele projelerini fı?Örmek tein Ankarada or

man umum :ni.lc!flrlül:ü ile Denizlide orman cevirge müdürlüğünde g3 .. 
rebilirlet'. 

6 - Teldi! mektup1arl 28.9.942 Pazartesi g{lnQ saat on beşe kadar 
:.::omisyon reısliğine vPrilmı>si 1Azmıc1ır. 

7 - İsteklilerin ticaret oda~ı veslkaslyle birlikte belU edilen gQn 
ve saatte ihale komlcıyonuna mftracaatları. Ticaret odası t"E:şlkasr köylü .. 
lprnen ic:tnnPn•» fı~ ... ..,hınur (9485) 

ISTANlllU&. BEJ.EbJYE_SINDEN 
Kame mukabili her Panırtesi ~nü bakk;ıfü;r vaıottasiyle tevzi edile

cek unlartrı i:ı;ıdı>ma Salı ı?ürıleri yine baklcRll<ır vasıt<ısiylo tevzi cdilıı-
r""i 1l~n rıh•N•r (10324 - 15) 

Sahip '-<' Nesıiynt Miirliirn: tlRlil (Jt°'İffi Oördiindi 
Gazctcdlik \"C Nesriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 


