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S~n.4 Gün 1 ~nkarada Bir Köyün'! 
lçınde li i -

Almanlar 
19 Gemi 
Batırdı 

Rusyadan Dönen B ir 

Kafileni n Taarr u z a 

Uğradığı Bildiriliyor 

il Yeri Değiştiriliyor ! 
Yeni Sincan Köyü 400,000 Liraya Mal Olacak 1 

Ankara, 24 (TAN') - Öğrendiğimize göre, 400 küsur bin liraya çıkabileceği anlaşılmak. : 
Ankara Valiliği hat boyunda bulunan ve ha· tadır. Yeni Sincan köyü şimdikinin arkasın. ı 
rap bir manzara arzeden Sincan köyünü yıka. daki sırt üzerinde kurulacak, bu modern köv t 
rak yeri ne yenisi n i kıırmak kararını vermiş_ inşa edildikten sonra köylüler yenj binalar.ı : 

ı tir. ValiJik bu maksatla bir proje hazırlat. nakledilecek ve şimdiki köy evleri yıkılat•'< : 
t mış ve proje Nafia Vekilliğince tasdik edil.. buraya yeni köyiin resmi binaları yapılacak. t 
! nıiştir. Yapı1an keşifte yeni Sincan köyiinün tır. t 
........ . ........... ·································~·············~ , . ........ ... 

Son günlerde hissedilir derecede şiddetlenen denız harlıinc nit yenı" bir resim: Pasifikte Anteri. 
1 

~in, ~4 (A;A.)br· N~~L 
kan kuvvetleri tarafından t4hrip olunan bir Japon kruvazö rii alevler içi nd e yan ıyor. ::nizaıt:'ı"ar;ı~ustzi:n~~\le Spit. Li:mJiDi~~tliij:]f(iD 

Stalingrad'a Mühim 
Samuel Hoare 
Ve 
Yarınki Dünya 

iki Mülikat 
-ı zberg ara'lnda Sovyet limanla· 

rından • gelen ve Amerikan ve 
Ingiliz limanlarına doğru yol a. 
lan bir kafileye taarruz ederek 
üç muhrip, bir yardımcı kruva 
zör ve beş yük gemisi batırdık. 

M. Stalin, 
İle 

M. Willkie 
Görüştü 2 Saat 

!arını bildirmektedir. Başka iki 
gemi hasara uğratılmıştır. 
Bundan başka Atlantikte ve An• 

tille denizi cenubunda hareket 
yapan mihver denizaltıları top 
yekün 75 bin tonilato tutarında 
13 ticaret gemisi ile bir yelken
li gemi batırmışlardır. 

• 

Rus Takviyeleri Geldi S:tmuel Hoare, yarınki dünyayı 
kurtarmak için yine dört ene dini 
bir1iğe sarıhyot'. Fakat Hoare'ın 
murat ett i ği birlik ve taşıdıft ruh 
''Dörtler paktı .. ve "Münih0 devri
n.in ruhudur. Bu nutuktan çıkaır:ıca
iımız mana, S Hoare'ın yine eski 
kızıl haclı sef;rini hazırlamak, İn.. 
e'.liz1erle Almanlar at'asında bir 
c:.t"!laşma zemini bulmak istedifidir. 
Churchil!';n bu siyasete yaklaşmr
:v-acağı muhakkak olan bir devirde 
Hoare'ın bu nutku yafnız mti"lü
manları değil, 1nrıilterenin mütte
fiklerini de rencide edecek mahiyet" 
tedir. 

Roosevelt'in Şahsi Mümessili Mr. T aylor
1

un 

Bugün Vatikanda Papa İle Yapacağı Üçünc ü 

Mülakata Büyük Bir Ehemmiyet Veriliyor 
Moskova, 24 (A.A.) - Roone. 

Ayrıca başka bir korvet ile dL 
ğer bir gemi de torpiller hasara 
uğratılmıştır. 

Böylece çlüşman deniz müna. 
kalatı son 4 gün zarfında 125 
bin tonilato tutarında 19 gemi 
ile 3 muhrip ve bir korvet kay. 
betmiş bulunmaktadır. 

Vol9a Filosuna Mensup Harp Gemileri Alman 
Mevzilerini Bombardımana Başladı • Sokak 

Muharebeleri Karışık Bir Halde Devam Ediyor 

1. ngilterenin Ispıınya elçisi, 
Chamberlain'nin eski ha

l'iciye nazırı Samuel Hoare ls. 
l>anya dönüşü verdiği nutukta 
:Yannki Avrupada "Sen Pol'ün 
hirlesmiş hıristiyanlık idealinin" 
tahakkuk edeceginden bahsedi. 
:Yor. "Münih baş Piskopos' u, Nor 
\leç baş Piskopus'u, ve Polonya 
tahipleriyle Holanda papazla.n 
aynı dille konuşuyorlar. Berlın 
katolik piskopos'u, diğer protes. 
tan kardeşleriyle hemen hemen 
aynı dili kullanıyor" diyorlar. 
Yarınki dünyanın nizamını bu 

l>iskoposlar ve rahipler kuracak. 
sa, bu nutkun hıristiyanlık idea
line verdiği kıymetı bütün insan• 
lan müşterek bir iş çerçevesi i. 
Çinde birleştirmek ise, bu eski 
!liplomatın, bu harbin tamamiy. 
le iktısadi sebepler üzerine da. 
:Yanan mahiyetinden tamaıniyle 
gafil olduğuna, daha doğrusu te. 
gafül ettiğine hükmetmek icabe. 
der. Çünkü Samuel Hoare yarın.. 
ki dünyayı ne hıristiyanlığın, ne 
hiçbir dinin ve peygamberin kuro 
taramıyacağını pekala b.ilir .. Ha~ 
bin mahiyeti hakkındaki fikırlerı 
iayet sarihtir. 

* * Daha harpten evvel, lngilte-
re ile Almanya arasında 

bir anlasma yapmak, müstemle. 
keleri y~ni baştan taksim etmek 
Siyasetini takip eden Chamberla.. 
İnin hariciye "'ekili sıfatiyle 
l935 de Cenevrede, bir kısım dev 
letıerin müstemlekere sahip ol. 
Quklarını, bir kısmının bu ham 
ltıadde kaynaklarından mahrum 
Olduğunu, Almanya, ltal?'a, h. 
lıonya gibi tatmin edılmemış 
!levlellerc Avrupadan, Asyadan, 
<\frikadan istismar sahaları ve. 
l'ilmesini müdafaa eden Samuel 
İioare değil miydi? . . 

"Kraliyet hükümetinın. n~ktaı 
!\azarına göre, mesele sıyası ol. 
lııaktan ziyade iktısadidir. Bu 
Qevletleri hoşnutsuzluğa sevk~
Qen monopol endişesidir. Bız 
ltraliyet hükü.ıneti hesab,~na . bu 
ltıeseleyi tetkike hazırız. dıyen 
bir adamın, yarınki dünya~a da 
lııeselenin dini olmaktan zıy~de 
ilıttısadi olduğunu bilmemesıne 
'lınkan var mıdır? 

Baskalarının kesesiden Avru. 
l>~: Afrika, Asya topraklarıı:ıı 
başkalarına peşkeş çeken,, bır 
Qörtıer paktı meydana getırer.e~ 
.f\vrupanın muazzam millellerını 

• ~vyetler üzerine sevke calrna_n 
~all\.~ı. ne Isa, ne de !\!usa ug· 
~'Pi hli Salibe taraftar?•~.· 

O,,.& Rusya üzerine y~ru-
~ece~ · alibin haçını elınde 
ta.mmlak ·, yen bir diplom.~t!ı. 
''l\d . ~ahale" ve "Munıh 

ernı u •• 
Siyasei: ' . rafları, muşterck 

l• Cephe' "Sovyet • Fransı7: '!n-
• 1-ıım-wı".-'ıleyhtarı olan Harıcıye 
• \Pekili 1wusturyanm ilhakı, C~
koSıov'akyanın Almanlara t~s~ı-

12J. Dcvaııu Sa. 2, S ıı. ~ 

velt'in şahsi mümessili Mr. W. 
Willkie M. Stalin tarafindan ka• 
bul edilmiş ve kendisiyle 2 saat 
görüşmüştür. Bu mülakata M. 
Molotof da iştirak etmiştir. 

:.--.. -

M. WiJlkie, Moskovan ın müda~ 
faa mevzilerini ziyaret etmiş, u .. 
çaksavar toplarının çokluğu kar• 
şısında hayrete düştüğünü söyle. 
miştir. Mr. Willkie, muhafızlık 
eden kıtalar arasında üniformalı 
kadınlar ve genç kızlar görmüş, 

M. Miron Ta:vlor 

bunlardan birroğu ile körüşmüş • 
tür. Mr. Willkie, daha sonra bü• 
yük bir mühimmat ve silah !ab. 
rik<1sını gezmiştir. 

M. Taylor Papa ile üçiinrii 
defa görilşecek 

Berne, 24 (A.A.) - İsveç a. 
jansı Mr. Roosevelt'in şahsi mü
messili Mr. Miron Taylar'un kuv 

l2fff' Devamı Sa. Z, Sü. ol 

"Zeytinyağı Fiyatları 
Neden 

Ve Kim 
Yükseliyor 

Yükseltiyor? 

ihtisas Sahibi Bir T acir1 Fiyat Yükselmesi İçin 
Ortada Hiçbir Sebep Olmadığını Söylüyor 

ve Bu İşte Fabrikatörleri Kabahatli Buluyor 

Serbest bırakıldıktan sonra B~ mal eski maldır ve dün han. 
yağ ve sabun fiyatları da bir. gi fiyata satiliyorsa .bugün de ay. 
denbire yükseldi. Evvelce Tica. ni fiyata satılması ıcabeder. Ma.. 
ret Vekaletinin koyduğu fiyat. lı yükselten Istanbullu tücca: de
larla her yerde, istcnıldiği ka· ğildır. Mal İstihsal merkezın?e
dar yağ bulunabilirken, bugün ı ki fabrikatörler tarafı:ıdan .. yuk. 
fiyatların yükselme~te olmasın. , seltilmi~tır._.Tüccar, yagı musta~• 
daki bu gayrı tabıılik de halkı sil fabrıkatorden pahalıya .. aldıgı 
düşündürdü. için bakkala, bakkal da muşterı. 

Ticaret Vekaleti evvelce zey. ye pahalıya satmaktadır. 
tinyağlara 85 kuruştan 101 kuru• "Bugün elde - yarı y°.rrya sabun· 
a kadar muhtelü fiyatlar koy. luk ve yemeklik olmak .uzerc -;-- ~ş 
~u istihsal merkezlerindeki milyon ton stok bakiy_esı. .eytınyagt 
fab~ikatör ve tacirlerle lstanb~l vardır. Bu malın es!n !iyallal'la sa· 

tacl'rlerı· d• bu fiyatlarda Veka. ~ D Sa ., Su" G ~ ...t;;ı cvamı . - • . 
!etle mutabık kalmışlardı. Yapı. 

Almanyada 
lan toplantıda hazırlanan prota: 
kol imzal:uıarak bu fiyatlarla yag 
satışına devam edileceği taahhüt 
edilmişti. Fakat fiyat serbest ka· 
lır kalm&Z, fabriktörler ve ta. 
cirler taahhiitlerini bir tarafa bı• Flensburg Deniz Üssü 
rakıp fiyatları yükselttiler. . 

Başvekilimiz 

Amerika Büyük 

Kabul Etti 

Dün 

Elç isini 
Ankara, 24 <TAN) - Başvekil 

Şükrü Saraço~lu bu,gün Ameri. 
ka Büyük Elçisi Mr. Steinhardt'ı 
kabul etmiştir. Büyük Elçi cu. 
martesi günü 1\fısıra \'.,e oradan da 
tayyare ile Amerikaya gidecek· 
tir. 

İspanyada 
Krallık 

13 üncü Alfons
1
un 

Oğlu İspanya 
Tahtına GeçiriliyQr 

General Franko 

Moskova, 24 (A.A.) - Sovyet 
öğle tebliği 23 eylül gecesi k:ı.. 
talarımız Staliı:ıgrad ve Mozdo. 
bölgelerinde di!şmanla çarpışmış
lardır. Diğer cephelerde önemli 
hiçbir değişiklik haberi verilmi• 
yor. 

S ovyet ek tebliği 
Moskova, 24 (A.A.) - Sovyet 

öğle tebliği eki: Stalingradda şid 
detli bir muharebe devam et. 
mektedir. Mihver kuvvetlerinin 
mükerrer taarruzları düşmana a 6 

ğrr zayiat verdirilerek püskür. 
tülm~tür. Bir kesimde 600, baş 
ka bir kesimde 450 ve bir üçür.• 
cü kesımde 800 Alman yok ediL 
mişlerdir. 

Novorosisk cenup doğusunda. 
ki mihver taarruzlan da püskü
tülmüştür. Düşman burada 300 
asker kaybetmiştir. Sovyet kuv• 
vetleri karşılık taarruzlar Y•P" 
mışlardır. 

· l:Jlj'" Devamı Sa. Z, Sü. 5 

r - ---

Şark Cephesinden Resimler: 

A't·MA N-::RE SMl-TE BL i Gi 

TEREK UZERINDE 
Almanlar Prişibskaya 

Şehrini Zaptetti 
S t alingrat

1
ta Evden Eve Muharebeler Devam 

Ediyor - T uapse Limanı Şiddetle Bombalandı 
Berlin, 24 (A.A.) - Alman or• Cephenin merkez kesımlnd.e kuvv~

duları başkomutanlığının teblL le•ımizin taarruz harekellw t=. bır 
b ., d am etmektedir Duşma-

ği: Kafkasya şimal batı kısmın- aıarı ı.e ev .. 
da topçu ve hava kuvvetleriyle tf2ij" Devamı Sa. 2, Su. 7 
desteklenen piyade kıtalanmız 
birçok hakim tepeled hücumla 
almış ve düşmanın ınatçı muka. 
vemetini kırmı§tır. 

Alman hava kuvvetleri Tuap. 
se limanına kar~ı şiddetli bom. 
bardıman taarruzları yapmıştir . 
Büyük bir yük gemisi tutuşlurul• 
muş ve kıyı sıılarır:ıda başka bir 
ticaret gemısi ile bir himoye ge
misi hasara uğratılmıştır. 

M. Roosevelt 
Diyor ki: 

" Bu Seferki Sulh 
Umumi Olacaktır" 

··-· 

İleri hatlara nakliyat yapılıyor , _______ , 
Madagaskar'da ' 

-
İngilizler 

• • 
lşgalı 

Tamamlad 
AdaCla~ Fransız 1

1 Umumi Valisinin 

Kaçtığı Söyleniyor 1 
Londra, 24 {A.A.) - Doğu Al· 

rika başkumandanlığı tarafından 
Madagaskarda neşredilen tebl:ğ 
şöyle demektedir: 
Doğu Afrika zırhlı otomobille

riyle İngiliz topçusu ve doğu 
Afrika kıtaları dün öğleden son• 
ra Madagaskarın merkezi Tana. 
narive'e girmişlerdir. Kıtalarirniz 
halk tarafindan alkl§larla karşi• 
lanmiştir. Şehir tamamen sakin. 
dir. Kuvvetlerimizin şehre gir. 
mesinden l.'VVel şehrin batısına 
çekilen son Fransız garnizonları 

Terek nehri ü1erinde prisibs. 
kaya şehri şiddetli bir çarpışma• 
dan sonra işgal edHmi~tir. 

Stalingradda evden eve şiddet
li muharebeler devam etmekte. 
dir. 

Harnilton, 24 (A. A.) - Mis. kayıtsız ve şartsız teslim olmu 
ter Roosevelt Colgate Üniversite. !ardır .• Tananarive'in şimal do. 
sinde söylediğı ksa bir nutukta ğusundaki Antalaha dün sabah 
şöyle demi~t;r: erkenden işgal edilmiştir. 

"Amerikan milleti şerefli ve Umumi Vali kaçtı 
Fiyatlar neye yükseliyo~, kim lngilizler Tarafından 

yük•eltiyor, fiyat yukselışındekı . • 
sebepler nelerdir ve nasıl tedbır Bombardıman Edıld ı 
alınabilir? \ , _ d . 24 (A A) .-. Hava na• 

il d b · g"" MP\" Ll4ın ra. · · Bunları yı ar an erı 1'.a- · 1 • t•' 1, "" Dün gece ağır 
·ı - . . r. ıstıh<al P. zır ıgı "'ı .,ı. 

Bern, 24 (A.A.) - .Berner Ta. 
gebıatt gazetesi"lin Madrit mu. 
habiri, general Franko ile lspan• 
ya Kral hanedanı arasmdaki mü• 
zakerelerin sona en:liğini bildir. 
mektedir. Müteveffa 13 üncü Al• 
fons'un üçiincü oğlu olan Don 
Juan Ispanya Kralı olacaktır. 
Temmu7. ayında general Frank!l" 
nun murahhasları l..oza'"lrla bulu• 
nan Don Juan ile görüşmüşlerdi. 
Krallığın ne zaın•n ihya edile. 
ceği henüz malüm değildir. 

----·---
Behcet Uz Ankarada 

An.rn;a, 24 (A.A.) - Ticaret 
Vekili Doktor Beh~et Uz, tetkik 
seyahatinden bugün Ankaraya 
dönmüştür. 

Şimalde mühim düşman taar· 
ruzlarına kaqı yapılan. müdafa•, 
savaslan esnasında 3J Sovye. 
zırh!; t.ankı tahrip olunmuştur., 
Düsmanın Volga doğu.batısındakı 
def;ıiryolları üzerinde taşıd~ğı tak 
viye kıtaları ile Saratov cıv~rın
daki akar yakıt depoları yenıden 
Alman hava kuvvetlerinin ta ar. 
ruzlarına uğramıştır. 

devamlı bir sulh yapmağa hazır Ankara, 24 (Radyo gazetesi) ::::: 
bulunrnalıdır. Bu sefer sulh u.. Madagaskar adasmın merkezi İn • 
mumi olacaktır. Konferans ma. giliz kıtalan tarafından işgal e.. 
sasında Amerikanın sesi ağır ba. dildikten sonra Madagaskar umu. 
sac ak ve çok bü~ük bir rol oy· mi valisınin adadan kaçtığı bil. 

zuu ı e ugı aşanb, ~""ı . l -ht'. ·s bomba ur aklarımız sima! ve şı-
deıl, satan ve u ua lIS e 1 ı~.a ~ . ~ bu ara 

!ahi e'ir.e ü he obııyan mal batı Almanya) a ve • 
~: st:cirJen• s~rJ::C.. İşte ?ldıği. da Flensburg denizaltı ussune 

. . · taarruzlar yapmışlardır • 
mız cevap· · · uçakla "- zeytinyaği fiyatlarının Kıyı servısıne mensup ~ 

"k lt'lmcsi için ortada hiçbir nmız Hollanda açıklarında bır 
yub se ı ktur Fiyatı yükseltilen düşman kafilesine taarruz .ve or. 
se f p ~~i istİhsal edilmiş mal ta büyüklükte üç gemiye ısabet
:'ğ;1J'.r ki "istihsal fiyatları yük ler kaydetmişlerdir. Bu hare~et. 

ld . d tış fivatlarının yüksel• !er sonunda 10 uc~~rmız eksik. 
seıesa. . . 
mesinc scbcu olılu" tliycbilclım . tır 

..;_ _____ _ 
Akdenizde Düşen Uçak 
Vichy. 24 (A.A.l - Beyruttan 

gelmekte olan v~ ;\mı;ri.kanı~ An• 
kara Büyük Elçılik katıplerınden 
birini taşıyan ucak Akdenizde 
düşmüştür. 

Voronej şimal batısında düş
manın yaptığı. yeni taarrµz!ar a. 
kim kalmıştır 

nıyacaktır Amerika konferans- d" il kt dir • 
~ d ah ır me e . ta insanlığin her yer e ve s a. * 

da mukadderatna doğru serbest. 
çe ilerlemesini isteyen bir mille. Londra. 24 (A.A.) - Tananıı.. 
t . b" "k Amerikan milletini tem lrive'in Britanya kıtalan tarafın• 
ı, uyu . l" V'ch ' . Mad aas. sil edecektir. Bizim gayemiz her dan ışga ı, ı 1'. nın •,., 

k · · azamı" hürriyet temin et. daki mukavemetıne bilkuvve nı. es ıçın _, ... 
mektir.'' ha ıet ve ... ..,,,ır 
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No. 12-3 
Ağır ağır kalktı, kuşağını düzeltti, 

se am verdi: 
- Goruştuğümüze memnun oldum. 

Yazan: 'MAHMUT YESARt 

mıştım. Izmire gid yordum. Orada 
bckliyecektim. 

Zeytinyağ 
Stokları 

-0-

İstanbufa Gönderil-
mediği Anlaşılıyor 

Türk-Rumen 
Görüşmeleri 

25. 9 - 9:12 

r-- D KAT--, 
fBu Kadar Kırtasiyeci
liğe Neden Lüzum 

Göriilüyor7 
Allaha ısmarladık. 

- Gule gule ağam. ; 
O, kahveden çıkmıştı; benim başım 

u •ulduyordu. Ne yapacaktım? Benim 
k nuşmak, ögrcnmek Uıted klerim bun· 
1 r dc~ldi. Yemeğı yey{p hemen otele 
nı• r. d cektlm? 
Akşam o~muştu, Kahve, tenhalaşı

yo:-du. .M a komşumun tavsiyesi ak
ıma geldi: 

- Bahçerye glderim. dedim. 
l" hveden çıktım Dediğı gibi cad

stu bahçeli lokantayı buldum. Tc
ce b r lokantaya benzlyordu. Guler 

} lu b r garsonun gosterd ği masaya 

1mıir attık benim fçln yabancı yer 
sayılmazdı. Kılığımdıın ötüriı, ikinci 
sınıf bir otele &İttim. 
Boş zamanlarımdl İzmlrfn tiyatro· 

lannı, sinemalarını gezdım. Acaba, 
hangisine gelecekti? 

Garsonun söy!cdiklcrlni da unatmu· 
yordum. Fatma, beğenilmiş ve alkış
lanmış! Onun fikrinı c;elscm, kumpan. 
ya direktörü bıraknııyacaktı. 

Bu d&ı bir engcldı. Kumpanya di
rektorüne para tC'klif edecektim, Ka
bul edecekti. Çıinkü, gözlinü doyura
caktım. 

Edremit ve Ayvalık bölgesinde ge
~rn senenin zeytinyal,'t rekoltesinden 
külliyetli miktar mal bulunduğu. fa
kat bu mallarln istanhula sevkt'dil - ı 
mek istC'nilmedlği anlıışılmaktadır. 
Şehrimizde zeytinyağının teneke he
sa'biyle kilosu 160 - 170 kuruş nra
sıada toptnn sntılmaktadtr. Buna l'ağ
men zeyUnyağcıların blrcoğu piyasa
daki yal;ların meydana cıkartlrmıdtğı
nı ve stokların saklandığfnı altıkalı -
larn söyTPrıiclrrdir. 

Un ve Karne Yolsuzluğu 
Yapan Bir Şebeke 
Yakayı Ele Verdi 

Yeni Bir Ticari 
Anlaşma Yapılıyor 

Ankarada Ticaret Vekl\letiylc Ru
men tiCTıret heyeti arasında cereyan 
eden mClzakC'.reler sona ermiş: iki ta-

B F 1 1 M 1 •ı raf arasında bir anlaşmaya vnrılmış
QZI ırıncı ar aşe emur arı e tır. Bu anlaşmaya göre. Romanyadan 

F 1 U Al 1 smnr sahamızda lrullandacak bazı mal Anlaşarak az a n mış ar :ı:.eme ue otomobillere ait m:ıdenı yağ-
:r.rmi Konınma Milddclumumtligi Tarik Yallı, Fehmi Uyanık. Salih !ar muhtelif is~nçiyıırf maddeleri ve 

miihim bir ekmek ve ekmek karnC'Si Balkrı fehmct Özkay, Melih Olcnyto parfOm ithal edılccektir. Anlnşmnya 
V ft ~u"leyman "-itaya fa:ı:.la bordro t!_örP., yakmda .Romanyadan mC'tnleke-suii!;timnli i~ine dkoymustur. Hı'tdis!! ~ "' '-"' t ı 

şöyle olmustur: doldurtmuslardtr. Bu suretle de 0- ım ze karpit, asit kostik, karbonat 
fisten fa7J:ı un elde etmişlerdir. Bu dö sild, amonyak ve ~şc- gelf'Cektir. 

lıtanbulda taşıt darlfğının bir 
&ebebl de lbtlk tevzlabnın dur• 

durulmuş olmasıdır. Temmuzun 
baFındnnberl IAstlk daljıtılma· 
mnktndfr, Evvelce, bu iti altıncı 
tubenln gl!stcrdljji ihtiyaç IDz:u
mu Ozerlne vfllyet yapardı. Şlm 
dl Ticaret Ons!nln yapması icap 
ediyor, Halbukl Ofis, bütDn vlll • 

: yetlerln ihtiyacı teşblt edlldlktcn 
t sonra tevziat yapflmaaını karnr· 

la~ırmış, Bittabi bu tcsblt" lşl de 
henOz baprılamamll. Yalnız Is· 
tanbulda, bütün Türklyeyc mua
dll ta;rt vardır. işte listesi: 

Pirinç f iyatlarz Taksimde Şe\•kl Fenıh ve Ziya 0- hal ekmek vı unlu maddeler lstih- Bunlara mukabil Tilrkıye, Roman-

o a. dam. Rakı ge.ırttim, 
G rson hiımet etmek istiyordu: 
- Turşu ge reyım mi? Başka ne 
rcder~ rrlz? 

Fatma. aksilik çıkarırsa? Onunla baş 
edece-ğirni umuyordum. Aradan yıllar 
geçmıst.i ama, yine onun üzerinde ıe
ı;lrim, nüfuzum olduğunu aamYordum. 
Fatma, beni blisbUtün unutmuş olamaz 
dı. Beni sevmişti, Bu sevgiden kalbi· 
ıU büsbütün kurtarmış olmasına ım
kin yoktu. Buna inanamıyordum. He 
ni muhakkak dlnliyecckti, 

Dün p yasaya getirilen pirinçlerden 
bir kı~mı kilosu 150 ve diğer bir kt
srm kilosu 140 kuruştan toptan sattl
m~tır. 

bay. Tak.:imde ve Tıırlaba•pnda iki knkını tahdit eden Koordinasyon ka- y_anya pa~uk ve bakır ihraç edecck-
rırtnı olan Niko V<'lealoz, Asmalrnes- h lif I" ,.,, d bu yol- tır. Her ıld memleket ekonomisinin 
'tt .. f •-r ş· k y 'k k kldı rarına mu a o .. u.,un an. lht' cı e ,. us ... ıı Lm51? . u sr n - suzluğu tertip edrn fırıncı ve rnl'mur ıyncı olan m~ddeler arasmda mü-
rmıda Ali Çakar ,.e Hasan Çakar, hırdan mürr.kkep şC'bc>ke mensupları badele yapma~ ıc~n Ankarada iki ta-
Galipd!!de mahnllesindC' MP!;Ut Okul. :ıhkemPye sevkedilmlştlr raf arnsmdakı milzakel'C'lere devam 

ıoıs ıalral, 321 kamyon. 71 otobU., 
60 l:amyontt, PO hususi ve m!baade· 
il otomobil 

Bu tatıtlardan taksllerln aaytsı 
- Ulstlkslzllk yOzOnden - 823 e 
fnmlıtlr. Her ay 150 taksinin de 
ayni Akıbete maruz bulundu!ju 
dOşUnlllül'tle demek ki, beş ay 
sonra lstanbulda takat bulmak 
mOmkDn olmıyacaktır, Keyfiyet 
kamyon ve kamyonetler için de 
böyledlr. 

Bir kaç kaddıten sonra ycmC'ğimi 
el ısmarlamıştım. Garsona sordum: 

- Burada, geceleri çıkılacak yer 
\ r •nı? 

Sinema var beyim, Gayet güzel, 
ye • r lmler getirdıler. 

- Tiyatro yok mu? 
G r on, lç'ni çekti: 
- Burada da mi bulunmazlar. Uğ
'ar. Talım.iz yokmuş, Dıin Hafız 
hmedin kumpanyası vardı. Dört 

)'Un verdi, bu sabah g'tti, ~ 
- Nereye gLtti? 

- Onlarınki bclr olmaz ki., Hafız, 
ire g dec('ğıni soyluyordu. İz:nir

l epey ı var! J)jyordu. Yollarda, gö
tuttugu yerlere de uğrar. Ama so

urıda lzm re gıder, Burada, dört o
y ı ıda çok kazandı. Mnlışer gibiydi, 
er yoktu. Son gece idi, üç kız daha 

idi. Kızların ikisi hoşor şeylerdi. 
r tane k ra gözlü, beyaz kız vardı; 
andı. O, hep 'nden yamandı. se; 

guzcl güzel de okuyor._ Rusyalı i. 
Sınema alkıştrtn kırıldı. G\:r:;:e

ıtlin'z beyim cörü'ecek şeydi ... ıu
z. onunla İzm!rde iyi iş yapar. 

Demek Fatma, oyuncuları ela kan
mış, sahneye c;ıkmı~tı Bu cüret, o

J buyuk tehhkelerc sürükliyehllird •• 
Kumpanyanın hemen İzınire gitmf-

ğ.: anlaşılıyordu. Ben onların yo· 
. ı:nu takip edemezdim, Fatma ile köy
.. de karşılaşmam doğru değildi. o. 

r ınla munakaşa edeceğimi hissediyor 
Jum, 

Yen1 tattığı h:ıyattan ayrılmak vaz 
g ı;mek i tcmlyecekti. Ben!mle ce!.:r
se, eve kapanacaktı. Halbuki o, ser
t cst alışmıııtı. 

Yine İzmire ~decektim, Kitip İhsan 
endi de, acaba arkasından gellT mir 

ti " Fakat, lzmirde, 011u arıyorlardı, 
c.k dönemezdi. 
Fatma bu ıefer lzmirde kendini ıös. 

b lirdi. 
Balıkesırde sıkıntılı bir gece ge
<l m. Sab h'cyin erkenden :10la çır 

1 
r. Gö bels'in 

• 
ır Yazısı 

-o--

u Angfo .. Saksonların 
Kaf asanda Bizim İ~in 

Ona oyunculuk deği!, fakat fsUxiiği 
kadar serbest bir hayat vaadcdeccic:
tim. Refah içinde serbest bir hayat, 
elbette göçebe tiyatroculuğa deı?işiliı
d'. Fatmanm karşısına çıkanlar, hep 
kapatmıslardı. DıinyaYt göı:li görme· 
misti. Oyuncular arasında memnun 
nıuydu? Yaşama e:ırtlan nasıldı? Fa
kat o, ilk hev~. llk hevecanla her şe
yi güı:el. iyi, parlak gôreccktl. Balı 
kesirde "Rusluftı,. hııdıseslz geçmişti. 
Ama b:ışka ycr!erde d:: öyle olacak 
mtvdı? 

Onu klmse 'bilmiyor, tanımıyordu. 
Gel gelelim, oyunculuk aleminde, ka
dınlardan hatta. erkeklerden biri, za
bıtaya fıslıyabilirdi. 

Fatma kend'ni güç kurtarırdı. Ar
tık oyunculuk do edemexd;. Nasıl bir 
hayata düşerd'? B1>yrutta ve Halepte 
epey ders gönnüşt!i. bir yere serma
ye olurdu. Fakat sendele"', yuvarla
nırdı. 

(Devamı var) 

RAMAZAN: 14 
25/ 9/942 C u rn a 

Evlcat Ezani Vaıatl 1 Evlcat Erani Vasati 
CiOneı il 4S 15.50 Alrıım 12 DO J 9.03 
Ofle 6 Ol la 06 Yaısı 1.31 20 36 
lkindl 9.26 16.30 lmuk 10.05 S.10 

BUGCNKV PROGRAM 
1.30 Proırım "· 
7.32 Spor 
7.40 Hıbtrlcr 
7.55 MOdk 

IZ.30 Proıram 
12.33 MOdk 
12.45 Haberler 
U.00 TOrkoı .. r 
11 00 Proın.m 
1803 Fasıl 
18.40 Dıns m!l%ifi 

1 
U.00 Konuıma 
it.IS Oyun havalan 
19.SO Haberler 
111.45 MUdlı: 
20.U Radyo cuetnl 
2Q 45 MOıllı: 
21.00 Rvin saati 
2ı.U TEMSiL 
22.00 Orlceura 
22 30 Haberler 
22.<U Kapa1111-

Hıt.BEAllE.A 1 
Giriş Muamele 

··vergisi 
-o-

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaleti Yeni Bir 

Kölü Niyetler Vardır .. Talimatname Hazırlad.ı 
Be.-ıın. 24 (A.A.) - !ng !terede mu- Ankara, 24 (TAN) - G0mrük

1 
ve 

h c rler tarafından çıkarılan bir ,ca- inhisarlar Vekfıletı yurdumuza g re-
ete, harpten sonra iki yaı;ından 6 ya· cek eşyalardan alınacak giriş muame

' na kadar bütün Alman çocuklarının le vergisi hakkında ?Ir talimntname 
)Uvalarınd n alınarak yabancı mem- haztrlamıstır. Bu talımatnamcye gö
l kcttere gönder lmesi ve tam 25 ı;e- re. yabancı memlek!!tlerdı; im~.t e:ın-

e oralardı tutularak terbiye ed'lmesl mlş olan bütün maddelcrın Turkıy~
·zrm geldığfnl yazmıı ve bu haber ye girişleri muamele vergisine .tfıbı

p uter a;. nsı tarafından yayılmıştır, üir. Yalnız Türklyeye sokulmosı de~-
A!man propaganda nazırı M, Goeb- let inhisarında bulu~an mnddeler. !1u

Lels, neıırettiği bir maklılede bu mPSe- kümetln alacağı mık tar ı;eker .. gum
ı .. h:ıkkında töyle diyor: rük ve tnrl!e kıınunlaı1 vtya saır ka-

• Bu haberi Reuter resmen neşret- nunlarla giriş vergisinden mu:ı! tu
rne-mis olsaydı, lngillz hükumet adam- lulmuş maddelerden, sanayi ve man
i rmın aklındl h fiflik olduiuna l:ülr iin işlerinde kullanılıp memlektti
m ecckt k. Fakat şımdi böyle lehte tılzde yapılmıyan v . çeş!~erl cra 
·r hük6m vermem'ze lmkin yok•ur. vekilleri Heyetlm·e te bıt !!dılecek ~

Çı nku bu f'kr:i İngiliz hiıkumc•lnin lan makine ve Cılctlerle harp ".esaı
m ı1aadesi ve nezaret! altından çıkan tinden. ziraat rn~~lne ve ~letlerınde~ 
b r muhacir gazetesi ileri sürüyor. re Vckdletlerin luzum gö t7rcceklen 
o manla,nmızın neler yapmak n!ye- ııer nevi maddelerden vergı alınmı
t ncie olduğunu Venıal!les muahedest ;acaktrr. 
• bat etmiştir. Biz katiyyen eminiz ki -----o----
t,g;l'zlcrle Amerikalıların kafasında 
tuk kötü niyetler yaşamaktadı; ... 

manya.da iki 
·- Ca us Tutuldu 
Dern, 24 (A.A.) - Berlinden res

men bi!d rlldifıne göre, her ikisl de 
/4 iman olnn bir genç kTZla bir erkek 
casusluk ruçu He Berlinde tevkif e
d lmlıilerdir. 

Bern, 24 (A.A.) - Alman basını 
Opel fabrikaları İiçllerindcn iklıılnin 
engelleme hareketleri suçu ile Breslav 
ce:ıubunda idam edilôik!erinl bildir
n ktedir. _:...,. _____ _ 
t ngiliz Gazeteleri Rusyaya 

Seri Yardım İstiyor 
Londra, 24 (A.A.) - Daily Ekspres 

euetcsi şunları yazmaktadır: . 
"Şahs1 vazife )le şahsi menfaat b!r 

b r.ine çok bağlıdır. Ruslar btiyük bir 
IT'Ukavemet kudreti göstcrlyorla~. Ne. 
ye mal olursa olsun bu kudreti ıdam.:_ 
t ı"T'dır GE'rçi biz Rasyaya yardı:n ı 
ç rı b r (ok eyler y 1ltık, fak~t bu~a 
erttmn k lazımdır Rus!ara güzel soz 
... 1. filli yardım IA~ımdır, Medbi.i ıc· 
n:o ile obüs imal eiSllcmu, 

"Japonyayı Avrupa 
Harbinden Sonra 

Mağlup Edebiliriz .. 
Va&İngton, 24 (A,A.) - Kongre 

azasından mebns M. Warren Magnu
son, Amerika askeri Clslerini tefUşe, 

gittiği Alaskadan dönmü'}tür. M. Mng. 
noson. Japon'arın taarruz vasıflarma 
n·ü"külit çıkarıldığını söyle.mis, fa:Cat 
Japt>nlann Avrupad ki hup blttllrten 
(ek zaman sonra mağl(ip edilebilecek
te:-lnl ilave ederek, bunların ellerine 
geçirdikleri topraklardan tarded"lme
lerl kolay olmıyacağını ve zaman sar 
FetmC'k lazım gelece,-ini, buuun da Sa. 
ıomon adalarındaki Amer•kan taarruıu 
Ue iyiden iyiye sabit olduğunu anlat-

mıştır, -----o-----
Atinada Doğan Her 10 

Çocuktan 9 u Ölüyormuş! 
Kudfis, 24 (Radyo, 22,15) - Lon-

8radan bildirildiğine gôrc. Yunan 
Kızılhaç kunımu başkanı. yalnız A 
tinııda doğan her on çocuktan doku
rJınun öldClf?ünil söylemi tir. 

Pamuk diikii11tiileri 
PAmuk döküntüsü adiyle ihraç e

dilmekte olan yerli pam!ık ç~ltleri
nln lhracmn milsaade P.Cıllmiyccektir. 

t Bu maksatla teşkil edilen ekspertiz 
bC'yeU üç parti dökilntfinün ihracmı 
cddetmlştir. Haber aldığımTza göre. 

bu heyetin teşekk(l)ilndcn evvel ihraç 
edilmiş döküntüler arasmda yüz hin 
lira del!erlnde karııttrılmtŞ pamuk 
~evkedildiği nnln$'1fmnkt:ıchr, 

İtlza.liit mallarını.n fel;zii 
hakkında he11üz karar yok 
İthal~t mallarından yüzde ellisi 

tüccara vcrrımekte, diğer yüzde el11sl 
kabmda piyasaya çıkarılmak Ozere 
birliklerin emrinde tutulmaktadır. 
Eski f:ışe müdürü Mümtaz Rek bu 
yilıde elliden bir miktarının sabit ge
lirli vntandaşlara ıia~ıtılmastnı ileri 
sürmfıştcı, Faknt Ticaret Vekillet! he
nliz bu teklifi kabul etmemiştir. Esa
sen bu iş ayni 7,ıımandn bir kanun 
meselesi olduğu için, bu mevzu Ptra- ı 
fmda yanılan neşriyat hıevsimslzdir. 

Devlet Olgunluk 

imtihanları Başladı 
Çarşamba akşamı biten lise ve or

taokulların bütunleme 1mtihantndan 
sonra dün lise son smıtların Edebiyat 
ve Fen kolJarmm devlet olgunluk im
tihanları başlamııtrr. Edebiyat kolla
rı edebiyattan, ft'n kolları matema
tikten imtihan vermişlerdir. Bugün 
ortaokul 3 üncü sınıfların sözlü im
tihanları neticelenecek. yarın lise son 
smıfinrm felsefe gruplart veya tarih 
ile tnbiiye grupları veya fizikten im
tihanları yapılacaktır. 29 EylCıl Salt 
günü türkçe kompozisyon jmtihanı 

vapılmak suretiyle bUtün EylQt dev
~i lmtlhnnlart bitirilecek ve 1 İlk
teşr.ln Perşembe güna tcarisala baş
lanacaktır. 

Samuel Hoare ve 
Yarınki Dünya 

41fr Baş tarafı 1 hıcide 
mi günii, bu Ehli Salibin hülya. 
lariyle Sen Pol'e değil, Citi'ye 
can yürekten dualar etmişti. 

* * ltalyanın Habeşistanı ilhaka 
hazırlandığı zamanlar, zec• 

ri tedbirlere aley.htar olan Hoare, 
Cenevrede rnüstemlekelerin yeni 
baştan taksimini teklif eden, ya
rınki dünya için yekfıne hal ça
resini küçük milletlerin istikla
lini, hürriyetini, mihver devlet• 
lerine hediye etmekte bulan dip_ 
lomat değil midir? Bu tcıi mü
dafaa eden Hariciye Vekiline, 
Sovyetlcrin Cenevre mümessili 
şu cevabı vermişti: 

"Sovyet hükumeti prensip ola. 
rak müstemleke sistemine, nüfuz 
mıntakası siyasetine, emperya. 
lLc;tlere hizmet eden her şeye 
muhaliftir." 

Fakat Samuel Hoare yarınki 
dünyanın selametini yine müs
temlekelerin taksiminde bulu. 
yordu. Eğer Hitler dünya ha
kimiyeti iddiasiyle ortaya çık. 
masa, İngiliz menfaatlerine do
kunmasaydı, Almanynya verile
cek üç kanş toprağa mukabil, 
haçlı bir sefer yapmak dünya L 
çin yegane kurtuluş yolu olacak. 
tı. Fakat Samuel Hoare mesele. 
nin iktısadi olduğunu anlamış 
amma, hal çaresini, emperyalist 
ideallerle beslenmiş kafasında an• 
cak bu kadar görebilmişti. 

Jf. Jf. 

Harbin bugünkü cereyanın. 
da "Ademi müdahale", 

"l\Iiinih", "City" ifliis ettikten 
Sovyet • İngiliz anlaşması mey. 
dana geldikten, Almnnlann Sov
yet topraklarında yaptığı harp 
her gi.in biraz daha aleyhlerine 
döndükten sonra, Samuel Hoare 
yarınki dünyayı kurtarmak için 
yine dört elle dini birliğe sarı
lıyor. Münib piskoposiyle, Lon?
ra piskoposunun konuştuğu dıl 
bir değil, bambaşkadır. Fakat Hoa 
are'in murad ettiği birlik ve taşı_ 
dığı ruh "dörtler paktı" ve "Mü• 
nih" devrinin ruhudur. Bu nu. 
tuktan cıkaracağımız mana, Sa. 
muel H~are'in yine eski Kızil 
Haçlı seferini hazırlamak, İngiliz• 
lerle Almanlar arasında bir an. 
laşma zeminini bulmak istcdıği• 
dir. Chruchil'in bu sivnsel" yak. 
laşmıyacağına emın olduğumu' 

Topkaptda Muhittin, Gal:ıtııda Yor.ı:i m . · olunmaktadır 
Talaridis, Anasti Nikolayidls. Lıım- DUn adlıyede ifadeleri alınan mıız- ---·--<>-----
bora Barn. Yorgi Kasablls VC' Liilcci nunlnrdan frrmcılar: Cezalandırılacak 
Hendek sokağında fımıcı Ali Ferııh "Biz karne ''erdik. tın aldtk. Hichlr ıı <; 
ve NurJ Burg ismindeki !ırrııc-ılcır hilemiz yoktur. Belki memurlar un A I. ti 
halka sattıkları ekmek mııknbilindf'- ticareti vapmak için razıa bordro dol- , VUi'la ar 
ki kuponlar! iaşe dairelerine verirken durmuşlardtr .. demlşlercl!r, Tayin edilen- saatte mahkemevc a-
mfktarlannı hakiki sayılartndnn ı;ok Memurlar ise: .__ lınmadıltlarmdan bahisle Adliye Ve-
fMla EtÖsterm~lC'rdir, Bu S\lrC'tlr bil- "Biz frrıncıtara itimat ettik, hC'r kfıletlnc protesto folgrafı CC'ken ve 
farz 1500 karne verip 2000 karne kupon listesini saymadık ve bordro- mahkeme salonunu terkeden bC'ş nvu
vermiş gibi göstererclt haskn bir çe- tart sözlerine inanarak doldurduk";; k:ıt yolsuz görülen bu harekdlcrln -
şit yols.Dzluk yapmışlnrd.ır. Bunlar bu demişlerdir. dm dolayı Baro idare hcyC'tlnc ve
yolsuzluklarmı ynpabitmck için de Suçlulardan hangi tarafın haklı nl- rllmişti, D!in öğleden ı;onra toplnnan 
iaşe rnemurlarındıın Ensar Çetintaş, duğu araştınlmaktadır, idare heyeti bu avukatlar hakkında 

Elde kurulmuş ve iyi l§ler bir 
ıılstem varken bunu bozup yeni· 
den tetkik, tesblt diye bir sürU 
bürokratik muamelelere yol 

f ııcacağımıu bu işi yine altıncı fU· 

f beye ve VllSyete bıraks:ık, y:ıhut 
6 ıncı ,ubenln evvelce lstnnbulda 
esaslı surette yaptığı tetkikatı 
kabul etsek olmaz mı? Ecza PiyaSasmda 

disiplin takibatı yapılmasına k:ırar 
vcrtrıi"tir. 

Avuhtlar c~za kanunuıı.a ıı8re dl lplln 
c.cıur. 1 - Jhıar, 2 - Tevbih, 3 -
SOO lrrıyı lı:odar para ceraı;ı, 4 - T•ttn 
cıkarma, 5 - Meılclııen ''karma c~ıa· 
landır. 

Bu beş avukat hakkında bu cC'za-
v lardan biri VC'rileccktir. 

Limon Tuzunun Dagıtdma Vatmanv~Bil_e_t_çilere 
Tarzı Şikayetlere Yol Açtı Yine Zam Yapdıyor 

Dün İstanbul ecza plyasasmda bir 
hAdise olmuş ve fş, atı\kadarlarm şi
kAyeti üzerine Milli Korunma canu
nu ahkAmına göre takip safhasına 
girmiştir, Hf'ıdise şudur: 

, Ticaret Ofisi, elinde bulunan beş 
ton acld tartarique eczacılar cemi
yeti emrinde bulundurmak üzere üc 
ecza deposuna vermiştir. Ofis, cemi
yete bu depolarda bulunan mezkur 
maddenin eczacılara ihtiyaç nls.betln
de tevzi edilC'blleceE!inl de lltıve et
miştir. Eczactlar cemiyC'ti derhal ih
tiyaç listesini tnnziın etmiş ve muh
telif eczac1lnra birer mektup yazarak 
kendilerine tahsis edllC'n nılktarlıı 
müracaat edecekleri depoyu bildir
miştir. 

Bir kİsun eczncılnr. kendilerine 
tahsis edilen malı almak üzere Ana
dolu ecza deposuna gittikleri zaman, 
bu deponun kendlsinr verllc-n iki ton 
acld tartartqueı anzuk ecznh n in 
sattığmı öğrenmişlerdir. Eczacılar cc-

iki Mülcikat 

mlyetl Kanzuk eczahanesine ıte 500 Vatman ve biletçi yokluğu yüıün
kilo limon tuw fahsis etmiş, fakat o- den tramvay ldarc>sinin çok mii kül 
na Anadolu cc:ı:.a deposunu değil, ö- durumda oldugtı gfü.öntindc tutular!'lk 
zl ecza deposunu göstcrmiııtir. • mevcut vatman ve b letçi ücretlerine 

Kanzuk eczahanesl bu depodaki is- zam yapılması kararfa~ırtlmışhr. Ay 
tlhkakmı da almıştrr. Kanzuk ~za - başından itibaren evvelce :ı:.am görC'n 
iıaMsine 500 kilo limon tuzu tahsis bu gibi müstahdemlere yüzde orı beş 
edilişinin sebebi de bu eczahanenin nisbetlnde YC'ni bir 1.am dnhıı yapıl
meyva tuzu Jrnal etmC'Si meyva tuzu ması karıırlaştırılmtşbr. 
Jmalindc de limon tuı:u kutlanması- " ---
dl't'. Bu sebeple buraya diğer cczaha- .ı\ltı.n Fiyatları 
nele.rden fa:ı:.ln mal ayrılmışttr, Dün bir altın 33 lirııdan ve bir 

Limon tuzunun kilosu serbest piya- gram külçe 454 kuruştan sntılmtştır. 
sada 11 liradır. Halbuki bu mal ec
ıacılnra depolardan 480 kuruşa tevzi 
edilmektedir. 

Kendilerinl' tahsis edilen malın lis
te harici ba~kasma satıldtğını goren 
cczncJlıır, cemiyete muracant etmişler, 
cemiyet. bu deponun kendilerine Ti
caret Ofisi mCldilrlUğü tarafından tnv
s\ye edildiğini bildirmiş, keyfiyeti de 
Ticar O ne abcr verm ş ır. Tl -
caret Ofisi de yaptığı tahkikat neti-

· SOVVET~ TEBliGi 

Cf'Sindc iki ton malın Kanzuk ecza 
deposuna satıldığını öğrenmiş ve Jşl 
B!!ledlye İktisat MıidClrlUgUnc blldır
miştlr. 

Bel!!diye İktisat l\fildClrlO ill me
murları bir taraftan Anadolu ceza 
deposuna giderek vaziyeti tc bit <'t
mlşler, birer zabıt varak- dn tut
muş ardır, lrlidlsenln bugiln dllycye 
intikal etmesi muhtemeldir. 

Zeytinyağı Fiyatları 
vetli bir ~!~ş it:r~~,;a i~~~~ ıtW Baş tarafı 1 incide Neden Yükseliyor? 

Stalingrad'a yeni Rus ~ n •· r ı in ·d Papa tarafından üçüncü defa o- ~ aş "ara ı cı c 
!arak kabul edileceğini haber ver• takviyeleri geliyor tılmıısı lazımdır. Bunun icln de lcnp 
mektedir. Papanın huzuruna M k , 24 (AA) _ "Rcu- eden tedbir derhal alınmalıdır. r:n 

. 1 M T os 
0

' a, · · basit tedbir. evvelce bUtiln nldkndnr-
kabul edılıncden evvc _r. a~- ter" StaJingraddaki sokak muh:ı• lnrın muvafakati ve imzalan ahnaL ak 
lor, Beyaz Saraydan yenı . talı.. 1 

rebelcri şiddetli, kanlı ve karma• tesbit !!dilml§ olan !iyatm yine t:ıt
mat alacaktır. ~u d~ ta~m.ın et. karışık devam etmektedir. En blki olabilir. Yeni kampanya henuz 
tiriyor ki, alelade hır ~or ı~e. küçük bir korunma imkanı vce başlamamlşttr. Bu sene rckollenln 30 
den ibaret olacağı iahmın edılen ren her yerden istifade ediliyor. mılyon tondan aşğı düşmiyeceğl talı
bu üçüncü defa huzu~a kabul, Muharipler, devrilmiş otomobiL min edilmektedir. ~sen her seneki 
bilakis bundan evvel~ılcr knd.~r Ierin arkasına, yıkıntılann geri. lstlhsallmizin vıısatlsi budur. Bunun 
miihim olacaktır. Vatıkanda go. sine ve gazeteci kulübelerine sı- ıo milyon tonu sabunluk olarak, 12 
rü~meler hakkında çok ketum ğınmaktadırlar. milyon tonu da yemeklik olarak ll'!!m 
da~ranılmaga devam ediliyor. Fakat kaı:ir evler h:ıkikatC'n iyi mil- lcket dahilinde s~rre~llir. üst ta:afı 

Papalık makamının harp halind .. ki dafa mevzileri teşkil etmektedir. Bu ihraç ol~nu~du. Şımdı dahlll ~arfıyııt 
nıemleketler ricaliyle olan münas~bet· itibarla ufak mttralyözcü gruplarının arttığı !çın ihraca . mfisaad~ cdılmlyor. 
l;rine müteallik en mühim mesele!-crle b:J gibi mevzileri tedarik etmek ı~n Bundan sonra :aıımemesı de doğı:ı
Papa bizzat meşgul olmaktadır. Vati- mütrmadiyen evden eve dolaşmaların- dur. Şu hale gorC' de l~tlhsıılimlz, ıs
kan mahrilleri, M. Taylor'un şahsi mü- da ~aşı!acak bir ~ey yoktur. J<::vler ele 1 tlhHikimlze bol bol kıfayct edecek 
mes~ll sıfatiyle mUzakere edllm!!ktc geçirilince her iki tarafına havan top. mlktıırdadrr. 
olan meseleleri etraflıca tetkik kolay- ları ve hafif toplar konulmak sur'!tıy· "Pamukyağı, istihsalimizin g«?Çen 
lığına mazhar bu!unduğunu söylemek- le bunlar birer kııle haline ifrağ edil- Sl'neye nlsbC'tl<' 4 bin ton eksik ola -
ted'rler. nıekte Vf! bu küc;ük toplar. bazan bi- ı:nğı tohmiu edilmektC'dir, Geçen sene 

Umumi surette mevcut ketumiyete oaııı.n ikinci ve ya üçüncü katına h- on bin ton istihsal edilmişti. nu sene 
rağmen VaUkan mahfillerinde bir m~ dar da çıkarılmaktadır. Çukurova ve lzmirdekl istihsal ye -
nıınlyet intibaı mevcut b~lu?duğu ~-o- Stıılingrat cehennemin" atılmak i- k(ınıınun G bin tonu gecmiyeceği sa
rülebilmektedir. Zann~_dıldığine. go.~e çin Volga kıyı!arına klilliyetli mlk- nılıyor. Susam, ayc;lçC'ği vesalr<' gibi 
Papa ile M. Roosevelt ın hususı mu- darda yeni Sovyet kıtalnrı gelme'rtc- tohumlardan alınacak nebati yalılarla 
mcssili arasındaki temaslar, durumun d'r Ezici kuvvetlere karşı bu kadar bu ııoksanı telafi etmek mümkUııdür. 
b3z1 noktalnnnı tamamen aydınlatmak ~hramanca çarpı$8n insanlar asla gö- Fakat bunun için de hükfimetin çekit 
lmklnı vermiştir. Sahscn temas olma- rülmemiştir. Gözleri bütün gece ;0 _ \•c yıığlı tohumlar ihracı için lisans 
dıkça bu aydınlatmanın tahakkuku ror filaklarm göz kamaştırıcı aydınlıkla- vermemesi 15ztmd!r. Ancak bu saye
olacalrtır. riyle yorulan askerler, safakta bir a& dedir ki, memleketin - muhtelif se

Hindistan-da Bazı Resmi 
Memurlar Halk Tarafından 

Diri Diri Yakıldı 
Yeni Delhi, 24 (A.A.) - Teşrii 

mecliste adliye. nazırı Sultan Ah:net 
beyanatta bulunarak Bihar eyaletinde 
düşer. askeri bir tayyarenin mürette
batının halk tarafından ö!dürütdüğü
nü, yine btt eyalette bir İngiliz suba
yı ile 4 Ingiliz erinin pusuya düşürü
lüp öldürüldüğü, Mlnapurda 5000 kl
ııinln bir polis karakoluna hüc:um et
tiğini ve halkın bnşında ellerinde kon
cre bayrağı bulunan kongre asnzı bu• 
luduğunu söylemiştir, 

Mukavemet eden po!is müfettit ma
avini dJri diri yakdmış, Lampant'ta bir 
polis müfettiı;i ile iki polisin üzerine 
petrol dökülerek yine d!rl dlrl ya\ıl
mrş, Bihar eyaletiyle .merkez eyaletin
de bazı resmi memurlar da öldürül-
müştür. 

bir devirde Hoare'in bu nutku 
1 v 

yalnız mi..ic;liimanları deg:ı. _ ~a· 
şizme kart rı.Gc~clele eden butun 
milletleri rencide edecek m:ıhi
yettedir. Hoare, bir birliğin de. 
ğil, dini ve siyasi bir nilakın 1o. 
humunu saçmaktadır. 
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k:ı hakiki ceb-auıem aleviyle karşıla- beplerle - azalan sadeyağ istihsali 
$ıyor!ar. 

Almanların 12 hücumu 
geri püskürtüldü 

Moskova, 24 (A.A.) - "Reuter": 
Stalingratta dün ıimdiye kadar görü
len sokak n1~arebclerinin en şiddet· 
lisl olmuştur. 200 Alman tankı ile bin· 
terce piyade erini taşıyan bir çok karı;
yonlnr birdenbire şehrin merkezine hu
cum etmiştir. Alman topçusu da 5!~
deUi bir baraj ateşi ac;ım~ır. Rus mu. 
hafız birlikleri benzin şişeleri, tüfek
ler el bombaları, tanksavar toplnrı 
gibi çqitli slli.hlar kullanıırak 12 bü
c.'Unıu püskürtmüşlerdir. Sokak muha
rebelerinde 42 tank kullanı!amaz bir 
hale getirilmiştir. Müdafiler bu çar
pışmalarda bir adım bile geri atmamrş
lnrdır. 

Nehir filosu faaliyette 
Moskova, 24 (A.A.) - Moskovada 

ne~redilen Sovyet teb11iinde Rus rıe
hft' kuvvetlC'llİnin faaliyet! ı:ikredit
mektedir. Tebliğde deniliyor ki: 

Volga filosuna mensup gemiler, •on 
~ünlerde Stalingraltaki Alman kuvvet. 
!erine ağır darbeler indirmişlerdir, En 
az 3 Al:nan ve Rumen taburu yok e
dilmiş, 8 top bataryası ve 3 havıın 

topu bataryası bu ıemi!erln ateşiyle 

ıa11wrulmuitur 

nebaU yağlarla telafi edllebtllr ve fi
vat muvazenesi temin olunur. 

"Antep, Maraş, Diyarl>akır; Mar
din, Erzurum; Kars; Urfa ve Siverek 
ile Karadeniz vilayetlerinde - Surl
yeye kacakçılık. gecen kışın hayvan 
kırımt gibi sebeplerle eksilen - sade 
yağ istihsalini nebatı yııf:ları Hidro
gene etmek veynhut margarin yap
mak suretiyle telafi etmekten baska 
çare yoktur, 

"Bizde bu işi şimdilik ttıryağ fabri
kası başarmıya calışmaktadrr. Turyıığ 
fabrikası her sene zeytin ve pamuk 
yağlarını Hldrogene ederek 4500 ton 
l.'ağ istihsal etmektedir. Bu sene de 
:_ bir ay sonra başlıy:ıcak olan kam
panya ile - bu mlktardıı yağ !stlh
.salinc hazrrlanmaktodır. Falırikantn 
elindeki stokun bu yıl sadeyağ fütl -
yacını 1carşıl:ımnk hususundn bfiyCllt 
ynrdımları olmuştur. Bu yardım htılft 
devam etmektedir. İstanbul bakkal
lar cemlvetfne - şehir bakkallarına 
te,;zl edlİmek ve bakkallar tarafından 
aznmt 125 kurn~a satılmak şnrUylc
dün 25 ton yağ verilmiş, bu miktar 
yağ da muhtelif Anadolu viltıyetleri
ne gönderilmiştir. Bundan başkıı yine 
1stanbuldııkl bakkallara teV7.I rnllmek 
~C' ayni fiyatla sattırtlmok OzC're fs
tanbu1 tilcc-arfarına dn 6('1 ton y 1f ve
rflml$tır AvrıCT1 ~amcrb n • JOO tnn 
EUbank 50 ton yat verilml , Kıııl111 

Böyle yaptılJımız takdirde tev· 
zfat derhal başlıyablllr. Artık kır· 
tııalyecllikle harcıyacak zamanı· 
miz kalmadı, 

\.. ..................... ../ 
Süratle 
Hecek 

MünakaHit Vekilliği Türk liman ve 
şehirlerinde toplan:ın her türlil ylyc
C<'k maddelerinin İstanbul, İzmir, 
'Mersin; Sam un gibi büyük şehirlere 
s!ır tıe n killeri icin tedbirlC'.r almak
tadrr. Bu maksatlıı bütün n:ıkil vnsı
taları bir program dahilinde olarak 
!ICfcrlerlnJ tıınzim cdecC'k ve bu gibi 
limanlara sık sık uğnyacaklardır • 

Dil!cr taraftan tren hattının Reşadiye cad· 
dealndrkl antr~poların 6n0nc kadar uırattlma• 
11na müıaadc edildifi haklıındalıl Daimi En
cümen karan diln Devlet Demiryollnrı fda. 
re.tne blldirllmlıtlr, Jthallt cıyn!lnrn ko· 
l•ylıkla ııiyuaya çılınrılmasr lcln Devlet De• 
mlryolları hemen inpata başlryauktır 

Ayakkabı Fiya tıan 
Yüksek fiyatlarla satılmakta olan 

muhtC'lif ayakkabı çeşitlerine eskisi 
kadar rıığbet gösterilmem<'ktcdir. A
yakkabı satışları eski alıcıların azal
ma ından dolnyt gcvşemlştir. Bunun 
net cesi olarak f..iyntlarda düşüklük 
b lııdığı kaydC'dllmcktcdir. 

tt!Jr Baş tarafı 1 incide 
nın Rjev yakmlannd~kı karşılık taar .. 
ruzları pilskürtülmü;ıtür. 

Cephenin şimal kesiminde Ladoga 
golii cenubunda girişilen taarruz hare. 
htleri dü manın neticesiz karıılık ta· 
ırruzları ve şiddeUi mukavemetine 
rağmen toprak kazançlariyle bltirll
nı tir. 

l>oiu cephesinde dün 62 düşman n· 
çağı duşürlilmüııtür. Yalnız iki Alman 
uçagı eksiktir. 

[(afkas dağlarında 
Bcrlin, 24 (A.A.) - Kafkas dafla· 

rınde, savaıan Alman teşekküllerınin 
oncüleri 4000 metre yüksekleri faıla-
s:yle a;;mışlardır. • 

Fin elçisiJıin yeni 
bir beyanatı 

Ankara, 24 (Radyo Gazetesi) - Ge· 
çr.:1lerdc Finlandanın sulh gartları hak. 
kında bir demeçte bulunan Finlindanın 
Vaşıngton elçisi şimdi de Finlinda kıta 
!arının c~nubunda, Alman - Rus cep. 
hesi boyunca yan yana harbettlfi ha
berini yalanlamıştır, Elçiye göre bu 
cephelerde Finlc-r varsa blle bunlar 
muntazam kıta!ar defildir ve bunlPr 
o!s:ı olsa gönüllü Fin birlikleridir. 

l\'.lühendislik Tahsili İçin 
Yabancı 1\femieketlere 

85 Talebe Gönderilecek 
Ankara, 24 (A.A.) - Bize ıve. 

rilen malUmata göre, maden iza. 
be, makine; elektrik ve kimya 
yüksek mühendisi yetiştirilmek 
ve bunlardan bir kısmına men
sucat ve ka~ıt ihtisası yaptınl • 
mak üzere müsabaka imtihanı ile 
lktısat Vekaleti yabancı memle
ketlere 85 talebe gönderecektir 

M. Von Papen Amiral 
Horti İle Görüştü 

Born, 24 (A.A.) - Berline gL 
den M. Von Papen Macar devlet 
naibi Amiral Horti tarafından 
Budnpeştede kabul edilmiştir. 

ile İstanbuldakl muhtelif hastane ve 
mekteplere de 25 ton yağ satılmıstır. 

"G!SrOlüyor ki, turynğ fabrikası 
memleketin sadeyağ ihtiyacını karşt
lamaktn bilyClk bir rol oynamaktadır. 
Yal': istihsal edilen nebat ve tobum
lnrm fhrocına müsaade edilmemekle 
diğer küçük çaptaki fabriknlarm da 
bu yardıma iştirakleri temin edilebi
lir. Ya;{lı madde ve tohumlarm ihracı 
Uıkdlrlnde he günde YÜz ton yal? is
tlttııal ooı?bllen fabrikalar muatt 1 k -
ıacak. netJcde de memlekrtte snde--
111!! sıkıntuı devam edecektir.,· 
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OKUL KOOPERATİFLERİ ABONE BEDEL 
TOrklye Ecnebi 

/Askeri Tetklkler: 
3 

1400 Kr. :1 Sene 2800 Kr • 

. ~i.i .. ft.,~r:S\ :t~ .... ~ Bütün Mekteplerde 
ı=ı•reJ•1~•ı

1

s ·· ' · ti K ı ı 
MADAGASKAR 

ADANIN STRATEJiK EHEMMiYETi 
VE COGRAFi VAZiYETi NEDiR? 

Modern Musiki 
Yazan: ULUNA 

Bizde aldığı şekle bakıyorum 
"Modern" kelimesin! çok 

lrş yer!erde kullandığımıza hükm 

FinlCinda Sulh , ur a e uru ma ~ 
Madagaskarın İn· YAZAN • muharebesinde ln-

yoıurn. 

Lılgat manasına göre, modern • 
mineye uygun, yahut ait olan" nes 
nedir. Bu kelime, "kadim: ortaç 
gibi bir devreyi de gösterir: Me 
Türkler tarafından İstanbulun fethi 
lan (1453) senC"Sinden Frans~ bil 
ihtilaline, yani (1789) senesine ka 
olan tarihi devreye modern denilir 

Yazan: M. ANTEN 

Geçenlerde Flnlandanm Va~ngton 

Mekteplerde Senelerce 

Bulunan Bir Gencin Diplomasınr Aldıktan Sonra Hayat 
Mücadelesinde Muvaffak 

Kooperatifçifik 

Olmamasına 

Tatbikatında 

İmkan Yoktur 

Yapabilir mi? ... 
gilizler tarafın. r- . -, g'İliz kafilesinin ve 

dan işgaline geçen 1 ' himaye birlik!erinfn 
Mayısın beşin~ günü ı NECATI YAŞMUT uğradıktan ~ühim 
b~şlandı. Andıman ve 1 1 zayiat, Akden?z yo-
Nıkobar adalannı iş.. Iunun artık şay:ı.nı 

elçisinin, Fin!andanın, varhiını 
tehdit eden tehlikeden kurtulduğu, is
t kla~ ve toprak bütünlüğü hakkt:'lda 
ı:endısine kat'i teminat verildiği tak
dı:-de harpten çekilcieğini söylemesi 
bu mcm!ek~tin ayrı bir sulh yapmak 
arzusunda olduğu hissini uyandırmış
tı. Fakat Finlandanın İsveç elçisi !ki 
gün evvel, memleketin harbe devam 
edeceğini ve ayrı bir sulh yapmak ni
l'etirıde olmadığrnı ıöy!emiştir. Ame
rikan hariciye nazırı Hull ise, g.ı.ıe
terilerfn bu mesele hakkındaki aual
lerine karşı müsbct veya menfi bir ce
\rap verm\verek sadece yakında A
llıerika - Finlinda. münasebetleri hak
kında beyanatta bulunacağını ıöyle· 
inekle ikUfa etml&tir. 

Harp ve ticaret g~mi ve uçak!arı-
nın yanında bır de oku} gemi 

ve uçakları var. Bunlar sırf talebeyi 
mesleğe alıştırmak ve yetışfirmek i
çindir, yoksa başka İlie yaramaı:!ar 

KoopcratHçılikte de böyledir.fh.lk
0

, 

belediye ve devlet için o!duğu gibi 
srrf okul çocukları için de ayrı çe

r Yazan: 

/ Suphi Nuri iLERi 

iş hayatında daha ziyade kuvvetlene. 
ceğındcn ve..kooperatifçılik adeta bir 
ıkinci tabiat haline geleceğındeİ:ı her 
biilde çocuklarımız büyüdükten &'>n
ra hakiki rollerine daha kolaylılcla 
ba~lamış olacaklardır. 

ga.l ettikten sonra o adalarda acele ı şayanı istifade bir yol olmak şartla
kurmuş oldukları kı.içük üs!ere daya- nnı tamamiyle kaybettiğini gösterdi. 
ııarak Bingale körfezinde ve Hindis· Halbuki, Almanların batıdan Mısıra, 
tan sahillerinde harekata başlıyan Ja- §imalden fraka pek yaklaştıkları ve 
pon deniz ve hava birlikleri. Seylan böylece orta şark cephe?erinin İngil
adJsr açıklarında İngiliz filosuna ta- tere içln çok hayati bir ehemmiyet ka
arruz etmişler ve cereyan eden mu- zandıklan bir sırada bu cepheleri ana 
h:ırebele iki İngiliz kruvazörünü oa- vatana bağhyan emniyetli tek yolun, 
tırmışlardı, cenup Afrika yolunun üstünde bazı 

Japon işgal!ne mani olmak için, Sey_ taşıt gemilerinin Alman denizalttlart 
lan adasında her tür!ü emniyet tedbiri t.::ırafından batmlması veya hücuma 
alındığı ve. bu emniyet tedbirlerinin, maruz kalması Madagaskar limanlann
batı Hint ve Umman denizini çeviren can Almanların gizlice istifade ettik
;:ıd:ılara dahi teşmil edildiği bir sıra- leri şüphesini uyandırmış ve bu şüp.. 
da Japonların, Vichy hükılmetinin he İngi!izleTi, adanın merkezini ve di
rnuvafakatiyle Madagaskar adasını iş. fer limanlarını işgal için tekrar ha· 
gal edecekleri rivayeti ısrarla dola~mı. rekete sevketmiştir: 

Bıı suretle bir tarza, bir üsluba, 
sanat görüşüne alem olacak kadar 
hemmiyetli, esaslı usu~ ve kaide! 
biz, edebiyatta, resimde ve bilha 
musikide yenilik göstermek hevesi 
::;apılan acaipllklere mazerc1 örtüsü 
bi kullanıyoruz. 
Anlaşılmıyan bir şiir karşısında & 

ler~nizin hayretle açddığını ~ 

Amerika, geçen harbe ait borçlarını 
tamamen ödeyen tek memleket olan 
Fınliindaya karııı büyük bir muhabbet 
ile teveccüh beslediği ve hatta Alman
l'anın zahiren dostu o!duğu halde
Sovyetlere karşı yaptığı harpte yar
dun ettiği de malmdur. Fakat Sovyet 
~usya nazizme kaqı mücadele eden 
tııilletler arasına katıldığı ve bu da
\·aaa baş rolü oynamıya basladığı za-
11'.ıaııdanber.i Amerikanın Finlandwa 
karşı vaziyeti değişmiştir. Amerika hü
l:umeti,Finlandanın Almanlarla beraber 
harbe devam etmesine müsamaha ede
ıtıiyeceğini blr çok defalar bildirmiş
tir. Almanyanın Sovyet Rusyayı 1-ir 
lrıldırım harbi ile mağlup edeceği sanıl 
ılığı zamanlarda Mareşal Mannerhcim 
in Amerikanın bu tavsiyelerine, lıatti 
tehditlerine fazla ehemmiyet vermiye
ceği tab:i fdi. Bunun için AmerikJ.nın 
J. ınlandayı Almany:ıdan ayırmak ve 
Sovyetlerle ayrı bir sulh yapmıya sev'" 
ketmek için yaptığı teşebbüsler n:tl
te vermedi Bundan sonra Amerika 
Pinlandadaki konsolosluklarını kapat. 
lı . Fakat siyasi münasebetleri kesmedi. 
Bu keyfiyet, Amerikanın Flnlantlayı 
ı\~manyadan ayırmakta ümidini tama
rııiyle kcsmediilni gösteriyordu,. Bö,..
le bir ihtimal Almanyayı endişelendir
ıniş ve Hitleri Mannerheim'i ziyarete 
Sevketı:rhti. 

Vakıalara istinat ederek söyliyebili
riz ki: Kış gelmek üzere olduğu ha1· 
~e Almanların Sovyet Rusyada bili 
lc;..t'i bir netlce alamamaları, Stalingrat 
mukavemeti, ayni zamnda Amerikanın 
tehdit!eri, Finlindanın dahili vaz;iye
li ve gittikçe had bir vaziyete gelen 
iaşe buhranı, mukadderatını Alınan
l'aya bağlamı& olan Maonerheim'in 
endişelerini arttırmaktadır. 

Fikrimizce, Mannerheim'in harpten 
llaz geçmesi ve Sovyetlerle ayn bir 
Sulh yapması için Almanların ciddi: bir 
bozuna uğramaları, mesela Stalingrat
tan geri çekilmek zorunda kalması li· 
2rmdır. 

Finlandamn harpten çıkması şüphe-

şitleri var. 
Bu okul kooperatiflerinin gayesi 

asri kooperatiflerinkine pek benze
mez. Çünkü burada maksat çocukla
rı en genç yaşlanndan itibaren ko
operatıfçıliğe altştırmaktan ibarettir 
Bu itibarla Maarif Vekilliiımizin he; 
ılk, orta ve lise oku!unda mutlaka 
ve mecburi olarak bu ~ibi pedagojik 
kooperatifler açtırmasını dilemek 
hepimizin vazifesidir. 
Vakıa bugün bazı okullanmızda 

buna benzer her ne kadar bazı ko
operatifler var ise de, tatbik'ltta 
bunların faydası ~örülmüyor. Çünkü 
elde mevcut talimatname pek de o 
kadar basit ve ameli olmadığr gıbi 
bu iş.in mütehassıs müfettiljleri de 
bulunamadığından heveslilerin keyfi. 
ni kaçıracak bazı müdaha!eler de 
eksik olmuyormuş. 

Okul kooperatifleri her ~eyden ev
vel çocuklara iktısadi ve içtimai blr 
terbiye vermek gayesini güttüğün

den memleketimiz için pek fayd1lı-

ve kabahatleri bu!mak, şikayetleri ve 
müclafaalarr dinleyip h[ikmiinü vPr
mek, icabında idare meclisine itimat 
ermeyip acızleri veya hırsı:darr de
\"lrmek, nihayet umumi heyetin rey 
ve itimadım kazanıp yeni bir idare 
meclisini kurmak. 
Hasılı mürakabeye dikkat etmek, 

ıoikayetlere sebebiyet vermemek, ka
bında susmak ve dinlr'mek lazım 
ge!diği vakit söylemek ve isbat et. 
mek ve nihayet büyük adamlar gıbi 
c.iddi ve ameli bir surette alış veriş 
etmek, aldanmamak, aldatmamak, 
çalmamak, çaldırmamak; müşterileri 
memnun etmek; herkesin itimat ve 
hürmetini kazanmak. 

İşte okul kooperatiflerinde çocuk
lar kendi kend"lerini, !ldeta oynıyıp 
tğleniyormuş gibi, ta ilk günden i· 
tibaren hayatın ciddiyet ve hakik:ıtte
riyle yakından tcm;:ıs ettiklerinden 
ders kitaplarında öğrenemedikleri 
bir sürü muamele ve m:tlümatı böy
lece ameli ve tatbiki bir surette el
'1e ebniş bulunuyorlar. 

* * dırlar. Vakıa çocuklarımıza okul prog • 
ramlarına göre bir sürü ders oku- Qkul sıralarında başhyan bu tat· 
tuyoruz. Bu derslerden imtihan ve- bikat ve a!ışkanlık sonradan 

Bu mektep kooperatiflerinin çocuk 
hrın seciye, terbıye ve tecrübeleri 
üzerinde pek hayırlı tes.ir!er icra et· 
t iği muhakkaktır. Artık okuldan dip
lomasını alan ve senelerce koopera
tifçilik tatbikatında bulunan bir gen
cin hayat mücadelesinde muvaffak 
olmamasının imkanı yoktur. 

Bu suretle gençler hayata atılırlar 
iken kendilerine güvenecekler ve pi. 
yasada gayretli, namus!u birer şah
siyet o!acaklardır. Hasıh koopera
tifçiliğin ders programlarının noksan 
larmı telafi ederek dipl'oma alan genç 
leri tecri.ı.öeli. becerikli emln birer 
r.dam yapacağında şüphe yoktur. 

Fakat bu faydalı ve yüksek gaye
ye varmak için her şeyden evvel 
Jl.faarif Vekilliğinin şu okul koope
ratHçiliği işini eline alması bunun i· 
çln gayet basit ve ame!i bir ruzam
n;ı,me hazırlaması, hakikaten müte
hassıs bir müdürlük ve bir müfettiş· 
lık kadrosu vücude getirmesi ve buna 
dair kitaplar ve mecmualar ne,ret
mesi ve her okulda mutlaka bir ko
operatif kurdurup yaşatması lizım
dır ve bizim dileğimiz de zaten b:.ı
<lur. 

rlp diploma alanlar okuldan so:ıra f 
hayat.a atıldıkları zaman bir hayli I .... ,.~.r'1t~r .. rı•,rT .. "•I 
::;;:l~~:;:X1! i~:f!L!: 1 ~ •) ~j ~ fJ ~ tdf!tfmttf~ 
hem uzun suruyor ve hem de acr ~. -:, -~ 
ve hatta feci oluyor. K Q K U L U B U R U N 

Nazan dersler ile kafası dolan ••• 

bir diplomalı genç evvela ameli ve Burnun koku a!ması iyidir ama, ken- Ozen hastalığının büluğ yaşı:ıd; 
tatbiki hiç bir kabiliyet gösteremi- disi koku çıkarırsa pek fena olur... başlaması, onun hormonların bozuklu
yor. İ~te bu aciz ve zaafın önüne Burnun öyle fena koku çıkarmasına ğundan ileri geldiğini gösterir. Bozul 
p:eçmek ve nazari derslerden maada, ozen hastalığı derler Bunun man:ısr muş hormonlar sempati sinlrlerini:ı i" 
ta mektep sıralarından itibaren, ço- da, zaten, fena koku ·demektir. • yi iş!emesine mani olurlar. Bunun ne-
cuk!ara hayata ait pratik usuller · · k 
go"stermek ·ıçı·n her yerde okul J.:o- Bu hastalık aksi gibı" en ziyıde tıce& olara burunun içen;inde kabuk-- - · ı lar peyda olur, fena koku da o ka-
operatifleri teşkil ettiriliyor. genç kızlara, hem de on yaşla on beş b!.!klardan çıkar Bu hastahk kendi * * yaş arasmda, yani çiçeğin tam da •ı:r- haline bırakıhrs~··pek uzun sUrer Ka 

Bu kooperatifler sayesinde çocuk- lacağx ~aman~~· musallat olur. Yeni d•:ılığın o günlerinde, fena koku" da
lar ders kitaplarından göreme· açıl~~ çıçek guzel kokulu olacak un- ima artar. O günler kesildikten sonra 

dikleri pek çok ·hayati ve ameli şey- nedılırken, ona yaklaşanların burnu fena koku da kaybolur fakat o za
ler öğrenmekle az zamanda teka~ül kop<ır .. Ya!nız kokulu ,burnun sahibi, man da çiçek solmuş buiunur. ' 
ve inkişaf ediyorlar. burnundan çıkan ° fena kokuyu ken- Bereket versin ki burun mütehassısı 

Evvela muayyen ve ciddi bir iş i- disi hissedemez. Fakat,. ~undan dola- hek:mler kokulu burnu iyi etme<;fni 
çin bir araya gelmek, toplulukla ça- yı, kokulu burnun sahıbıne, ne mut. bili.rler. Bir genç kızın burnu koku 
hşmak, us!u oturmak, susm'.lk, din- lu, denilemez, çünkü kendisinden b:ış- çıkarmıya baş!ayınca onu, hiç vakit 
lemek; söz vermek; söz almak; kür hlan ° fena kokuyu hissedince ya- k:ıybetmeden, hemen tedavi etlirn1ı-1i
EÜye çıkıp açıkça fikrini arkadnşla- nmdan kaçarlar ve nihayet hastalığı Cl!r .. Horultuya tahammül eden bulu· 
rına söylemek; onları kandırmıya kendisine de haber verlrler. Ozen has . nur da kokulu burna t.ahammül ede
gayret etmek: muvafık reylerfoi ve talığr içtimai bir derttir. O hastalığa bilecek hiç kimse bulunmaz. Hele hur. 
itimatlarını kazanmak az bir ~ey t:ıtufanr hiç bir yerde istemezler. Ai- nu kokulu genç kızm ağzı da açık o-

ya başladı: 

Akdeniz yolunun, kendileri için em. 
rıi.1etli bir yol olmak vaziyetinden c;ık
tnJş olduğu bir zamanda, cenup Afri
ka yo!una hakim bir mevkideki ~.da
nın şüpheli bir vaziyette bulunmasına 
İngiiizler razı olamazlardı. Beş Ma
yısta adanın şimal ucunda, adanın en 
mtihim deniz üssü ve dünyanın en gii
zel ve tabii limalarmd'!'ln biri olan 
Diego Suares limanını ve Antsirana 
şehr.ini Senegalli müstemleke askerle
rinin ufak bir mukavemetinden sonra 
işgal etmişlerdi. Dlego Suarcs 1imanı 
iyZ ve glize! bir üs olması, adanın en 
şimalinde bulunması ve doğuya dof. 
r;;ı açılmı~ ağziyle, doğudan gelecek 
Japon tehlikesine ilk önce maruz ka
lacak bir limandı. Bu sebeplerden İn
gilizler önce bu limanı işgal ettil~r. 
Sonra i~gal kumandanı ile adanın mer 
kezi bulunan Antananarivo arasında 
müzakere başladı. Daha sonra, Mer· 
c.an denizi muhaberesinde Japon!.:ırın 
uğradıkları muvaffakıyetsizlik ve za
yiat dolayısiyle Japon istila tehlikesi 
b!r müddet için bertaraf edilmiş olun
ca, İngilizler, dünyanm dördüncü bü
yük adası olan Madagaskarın her ta
rafını işgale teşebbüs etmemişler, yaJ· 
nız işgal ettiklui deniz üssünü elle
rinde bulundurmakla iktifa etmişlerdi. 

* * Bir ay evvel, Sici!ya ve Sardinya 
açıklarında cereyan eden de.Uz 

* * Adanın uzunluğu bin m ldir. Mer-
ke7.i, dahilde, besbin kadem vük

reltlikte dağlar arasında Antanana
rivo sehridir. Ingiliz kuvvetleri dün bu 
şehr! işgal etmiljlerdir. Merkez şehir 
bir tren hattı ile doğu sah"lde Tama
tova limanına ve muntazam bir ~ose 

ile şimal batı sahilinde Majunga li
manına bağlıdır. Adanın hava mey
danı ve tesisatı Majunga'dadır. Bu li
manda üs!enecek deniz ve hava kuv
vetleri, bin mil uzunluğundaki Monm
bik kanalını fam kontrol imka:una 
malik olurlar. 

İngilizler, evvelce işgal etmlş ol
dultları Diego Suares üssü ile bera
ber Majung ve adanın cenubunda di
ğer bir yardın1cı liman daha işgal er 
ti:tled takdirde Umit burnundan Men· 
dep boğazına kadar bütün deniz yo
lunu kontrolleri altına almıs olurlar. 
Adanın karşı Afrika sahilleri, Por· 

tekizin Mozambik müstemlekesidir. 
Cenubi Amerika hükQmetlerinin birer 
birer demokrat cephesi tarafında mev 
ki alarak mihvere karşı harbe girdiı... 

teri bir sırada gerek ırki ve gerek ik 
tısadi bir çok bağlarla bu milletlere 
sıkıca bağlı olan Portekfa hüldlm~ti
nin Mozambik limanlarından mihver 
c!enizaltı gemilerinin istifade edebile
cekleri artık ümit ed'1emez. 

Bugün Matinelerden itibaren 

__ , 
TAKSİM SINEMASINDA 

Yeni ve görülmemiş 2 güzel f Um birden: 

Parisin Son Günleri KAP T 1 K A Ç T 1 
Rex Herrison - Karen Verne 

tarafından oynanmış 

macera ve casusluk filmi 

(Buny Charlle, Hny) 

son derece gülünçlü ve neş'e_ 

~air: 

- Anlamadrntzf Diyor; haklısın 
çifokü bu, "modern bir şiir" dir. 

Ve bu suretle o, "modern" olun 
an!asılmaması lazım geldiğini de 
öğ·etmlş olmak suretiyle bir taşla 
k.ış vuruyor. 

Resimde de böyle anlaşılmaması 
zım gelen incelikler karşısında kaldı 
O kadar ki, muşambanrn üstünde lı: 
şr. gözü, ağzı, burnu; birer tarafa s 
çlla" irip renkli suratlara; işkembe 
b! &allanan iğrenç göğüslere; çarp 
çurpuk kalçalara 'modern" örtüsü 't:i 
az geliyordu. Musikiye gelince: G 
çenlerde radyoda bir kadın okuyuc 
nun bilmem lıanğl büyük modern b 
tı-kirımızın yaptığı modern musikim 
den okuduğu b::ızı -şarkılar demiyeyi 
pa-:-çalar dinledim 

Musiki demek .:kadans" "ritm" 
' ni "se;yr" ve "usul" demektir. Yumu 

tasız omlet yapılamıyacağı gibi usu 
süz de musiki olamaz. Halbukı b 
kaç sene iç'nde fide gibi yetişen m 
dern beslek!lrlarımız şark musik 
hakkında şöylece en basit bir fik 
edinmek için bilinmesi lazım ge!e 
"makam, usul, ika',, gibi esasları kald 
rıvermişler. Hı:ı.nendey.i istedıği gibi u 
zatarak. yahut kısaltarak okumakt 
tıerbest bırakmışlardır; saz için bl 
t:ıksime refakat eder gibi okuyanı t 
kip eylemekten başka yapacak bir şe 
kalmıyor. Zaten giifte, vezin ve kafly 
gıbl kayıtlarla bağlı olmadığı için i 
tP:ı 'len kelime üzerinde "imale" ve 
yahut "zihaf" yapılmasında hiç bi 
m:ılızur görülmüyor. Mese!a "Tüken 
Ah -ü- zirıml" cümlesi: 
"Tü, ... kendi ii .. . ah -il- zarı n ..•. m. 
~eklinde okunuyor. 

Musikiden usulü kaldıran bir sa'1a 
inhitatına şimdiye kadar dünyanın bi 
bir yerinde rastlanmamıştır. 

"Itri" merhumun usulsüz zanned le 
"Na't -i- Mevlana" sı, yine öyle oku::ıa 
.. durak" lar, hatta orta Anadolunu 
"Boz!ek" larmda bile usul vardır 

Geçen harpten sonra Avrupayı !s 
tıla eden zenci musikisi bütün muvaf 
fokiyetinl "Kadans" a, "ritm" e, usuı 
borç!u idi, Bu zenci havaları anca 
' Tam, tam" !arının muttarit li.henkler 
say~Einde milyonlarla halkt zıplatatıil 
ıiiler ve hala da zıplatıyorlar. 

siz Sovyetluc büyük fayda?.ar temin 
edecektir. O zaman Buz den.izi yolu 

midir? lesinin arasında bile -kendisi gibi- tunca, hiç bir delikanlı ona eş olmak 
İdare meclisine seçildikten sonra kokulu burun sahibi o]mıyanlar onun i-;t-:mez .. 

da vaadini tutup kabul ettirdiği prog yanrndan kaçarlar. 

1i giizel hlr komedi filmi 

'!----------------------...... , 

Yenilik diye yapılan bu gibi cere 
yanların su üstüne yapılmış nakışla 

gibi olduğunda şüphe yoktur. Netice 
•ııhariv'e sanatın sağlam kaideleri bıı 
gibi acaiplikleri da "ma silmiş süpiir
r>•.i~tiir 

Modern denilen bu usulsüz musild 
tı:o.,a Rektaşinin sözünü hatırlattı: Ue Sovyet Rusyaya harp malzemesi 

&önderllmesi kolaylaşacaktır. Alman
Yanın Finlindanın Şmal üslerinden is
tifade ederek buz denizinde sefer eden 
kafilelere kar~ı yaptıkları hava ve 
deniz taarruzlarının şiddeti genit öl
~üde azalacak, Alman!arı Norveç tir 
!erinden çıkarmak kolaylaşacaktır. Di
&er cihettC'tl, Fin cephesinin ortadan 
kalkması, Sovyetlerin bir kaç yüz bin 
lı:işl tasarruf etmelerini ve bu saye
de Leningradr muhasaradan kurtarma· 

r 
!arını mümkün kilacaktır. 

Stalingrat'ta 
Stalingrat. bütün tahminlerinin zı~ 

dma olarak ve Alman planlarım alt 
Ust ederek, 56 ıncı mukavemet günü
nü de geçirmiştir. 

Muhtelif kaynak!ardan gelen haber
ierden: Almanların tayyarelerle tak
viye aldıkları, kızılorduya Sibiryadan 
büyük kuvvetlerin iltihak ettiği ve 
Sovyetlerin Volga harp filosunun da 
tnuharebeye iştirak ederek Alınan mev 
2i!erini müessir bir surette bombardr 
ınan ettiği an!a§ılmaktadır. Stalingrat 
nıüdafileri §ehrin dıs mahallelerini 
ttıüdafa ve muhafazaya muvaffak ol
llıakla beraber kızılordu Stallngradrn 
Şimali garbisinde Alman ordusuruın 
sol cenahına karşı tehlikeli olabilecek 
Yen.i. bir taarruza geçmiş ve bir kaç 
klometre ilerlemiştir. A!manlar para. 
IÜtle Sovyet hatlarının arkalarına ve 
§ehrin içine kızrlordu üniformalı AL 
ınan askerler atarak müdafileri şaşırt.. 
ınak istemişlerse de bu teşebbüsleri!l
de muvaffak olamamışlardır. Daha bir 
hafta evvel bedbin olan Londra mab
fil!eııinde Sualingradın düşmiyeceii 
kanaati kuvvetlenmiştir. 

Bir Londra te!grahna göre Alm'!n.. 
tanın askeri mütebassıslanndan Ge
rıerat Dietrnar radyoda vaziyet bak
hnda 111 izahati vermlıtir: 'Rusya gi· 
bi bır düşmanı çabuk ve kolay mağ
lup etmenin mümkün otn:ıadığım anla· 
tnak lazımdır. Böyle btr Jnıdretf~ki 
diişm'1!a di~ çöktürmek kol~y .. değil
dir. Rur maneviyatı bir kaç buyuk t!::ır
be ile bozulamaz. Sovyetlere karşı 
muvaffakıyet ancak yavaş yavaş kaza
.. !abllir ... 

•u sözler, Sovyetlere karıt yılduım 
harbi taktilinln if!asını tesbit etmek' 
killi 

r'1ma göre icraata başlamak koope- Rir a.i!e arasında bir kaç kişinin bur 
ratifin dağıtacağı eşyayı aldanma- na kokulu oldu~ vardır. Ancak bun· 
dan, çalınmadan çarşı ve pazardan dan dolayı hastalığın bulaşık oldu~na 
satm almak. bu eşyayı ortkalara arz hükmedilemez. Hastalığın sebepleri ir 
etmek, dağrtmak; beğendirmek; he- si'dir de onun için kardeşlerde bulu

ÖLÜM - Mülgıı. Harbiye Nezaretı 
Levazım İnşaat Şubesi Müdürü mer
hum Besim Bey halllesf ve elektrik, 
tramvay ve tünel işletmeleri Umum 
Müdürü Mustafa Hulki Erem, İstik
lal lisesi Müdürü Ekrem İnalı Ada-

l!apları tutmak; ihtiyaçları ön!emek; nur. 
şikıtyetleri bertaraf etmek: mües<se- Kokulu bunmnn sahibi, kendisinin 
eeyi ileri götürmek ve nihayet sene- ç•kardığı fena kokuyu hissetmediği 
nin sonunda bilinço ve raporunu gibi., güzel veya başka kokuları da 
hazırlayıp açık alın ile arkadaşları- hissedemez... Kokulu burunun n·:fes 
run yant umumi heyetin önüne çık- 21ması da rahat olamadığı için, koku 
mak, hesap verip itimat reyi iste- lu burunun sahibi ağzından nefes a~
mek ve almak. ınıya mecbur olur ve ağzı açık ge:ı:er. 

idare mecliııinde olmryanlann ken Onun için boğazı da daima kuru o
di1erine verilm bilanço ve raporu hır, kulakları ve gırtlağı da hasta o
tetkik etmek, zayıf noktaları, ku<>ur lal1ilfr. 

na Osmanlı Bankası Müdürü Galip 
Serter'in kayın valideleri Nahide A
rısan dün vefat etmiştir. Cenazesi 2~ 
Eylül 942 Cuma günü öğle namazını 
müteak1p Beljiktaşta $inanpaşa ca
miinden kaldtrılarak Karacaahmette 
ailesi makberesine defnolunacaktır. 
Allah rahmet evle.sin, 

Yazan: FRANÇlS DE CROlSSET Çeviren: ULUNAY 

HİND DİYAAINDA 

Hollicott: 
- Hindistan<lıı. dedi: Brahmanlık 

kadar gıpta edilecek bir yaşayış yok
tur Brahman hiçbir şey yapmaz. 
Doian, hastalanan, iyileşen, ölen ona 
para verir. Mukannen zamanlarda a
yakları ylkanır ve o su içilir. Buna 
rağmen yine iğrenmek hakkı Brah
manmdır. 

Kall'nin mağarasın! bırakarak sar
smttlarla tepinen şehirden geçtik. 

Gece yaklaşıyor. Nehirden buz zi
bi dumanlar yükseliyor. 

Mabetlerin bedenlerinde çarpuk 
çurpuk aşk ilah'ları teressüm ediyor. 
Ay, ilk ytldrzlarm ışıldamıya başladt
ğı saf ve temiz bir semada yükseldi. 

Otomobil bizi bekliyor. İniııli çıkışlı 
yoldan otele doğru kaçtyoruz. 

Ne Hollicott, ne ben ağzımızı açı-
yoruz. 

Birdenbire sordu: 
- Siz ne düııiinüyor, 

- Bu kabus dıığı ile delirmiş İlah-
ları! 

Hollicott. inatcı bir eda ile cevap 
verdi 

K.arı.l} /(a,.,ış .. 

Tefrika N o. ~ . 
· - ·Böyle adamların İlfilllan da böy- ı !er de geçmiş. Kendisine edilen ta
ic olur! rizlerle bunalan ve aYni zamanda 

genç kadının gitmesiyle de ferablıyan 
"Kleopatra" nın Burnu yüzbaşı ona, bir askerin vazifesinden 

Biçare Desdemona, fino köpeğiyle, 
hizmetçisiyle dün ak§;lm gitti. Şişkin 
yanağmt, taşkın burnunu maskele
mek için bir Hintli kndm gibi örtü
lere bürünerek oteli terkettl. 

Vazifesi do1ayısiyle jkametini kırk 
sekiz saat daha uzat:.ln Hollicott ona 
ancak istasyona kadar refakat ede
bildi Rıhttmtn üstünde vedalar ol
dukda hararetli oldu. Bu ayrılıktan 
müteessir olmıyacak kadar kendi 
kendisiyle meşgul olan Madam "Van 
den Basalt., yalntz gittiğinden dolayı 
yine sinirleniyor, Hollicott'u partiyi 
yarıda bırakmakla ıtham ediyor; ve 
hırçın tabiatiyle buna lakaytltk tnli
nasr veriyordu, 

Yili'başı beyhude yere ona mantıki 
olduğu kadar faydasız bir takım mu
r.ip ı:ebeplerle mukabele ediyor; fakat 
Korncliyen Dcsdemona, buna karşı 
cidden tutkun bir kalbin aşkla vazife 
arasında asla tereddüt ctmiyeceği ce
vabfnı ''eriyordu. 

Hatta arada tecssü!e değer bazı söz-

ayrılamıyacağını anlatmrya çalrşn:ken, 
Desdemona; hiddet topukta, vagonuna 
girmiş, köşesine büzülmüş ve tam 
tren hareket ettiği zaman pencerede 
~örünerek şöyle haykırnıtş: 

- Bu hareketinls belki iYi bir za
bite yakışır; fakat bir cenülmene 1a
kışmaz! 

Eski Part'lartn kaçarken attıkları 
oklara benziyen bu cümle, zehirli ol
masına rağmen Madam "Van den Ba
slat., m beklediği yarayı aı:madı. 
Çünkü genç kadın vagonun pencere
sinde yüzü örtüsüz olarak görünmek 
ihtiyatsızliğında bulunduğu için, onu 
götüren tren haTeket peronunda dim
dik duran yüzbaşmm nazarlarına 
"Lüna Park,, "Cooney Irland.; gibi o
yunlu bahçelerde, bakanlan dayanıl
maz gülünç şekillerle yanırt yumru 
EtÖsteren komik aynalardaki 9'1.lratların 
hatırasını nakşetmi§ti. 

Hollicott o akşym bana şoyle dert 
vanıyordu 

.(Devamı var) 

-... 
Türk Çimentosu ve Kireci 

Anonim Şirketinden Tebliğ Edilmiştiı 
leytinburnu fabrikasında gündelik çimento sevkiyat progra· 
•nında bazı değişiklikler yapılmak icabetmiş olduğundan 14 
teşrinievvel 942 tarihine kadar sevk Elinü tertiplenmiş olan 
.ılakadarlann, fabrikaya nakiJ vasrtası göndermezden evvel 
drket merkezinden veniden giin sormaları lüzumu tav-ıh·r 

\ıı olunur. 

lstantiul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
1 - Beherine tahmin edilen fiyatlan aşağıda yazılı 5 ka. 

lem bakır malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. '' 
2 - K.at'i teminatı 3135 liradır. 

3 - İsteklilerin teminatlan Eminönü Malmüdürlüğüne yatı.. 
rarak ihale künü olan 30/9/1942 çarşamba günü saat (14) de 
Yeni Postahane karşısında Büyük Kınacıyan han No. 9/10 da 
Hava Satınalma Komisyonuna müracaatları. (81) 

4 - Şartname her gün komisyonda görülebilir!"· 
Beherine· ' ' 
Tahpıin 

edilen fiyat Tutan 
Lira kuruş Adet Lira kuru~ Cinsi 

__._ 

185 00 20 3700 00 Büyük bakır kazan kapaklı 
160 00 20 3200 00 Orta büyüklükte bakır ka. 

l paklı kazan. 
140 00 15 2100 00 Küçük kapaklı bakır kazan. 
20 00 350 7000 00 Kapaklı bakır bakraç. 
14 00 350 4900 00 Bakır karavana 

20900 00 Yekfuı 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
1 - 30000 kutu (200 gramlık) mercimek kompirmesi pazarllkla sa

tın alınacaktxr. 

2 - ·İsteklilerin 30/9/1942 Çarşamba günü saat (15) de Yeni posta
hane karşısında büyük Kınactyan han No. 9/10 da hava satınalma ko-
"1.isyonuna müracaatları. . 1.. 

S - Şartname komisyonda göruı.ebiUr. (82) 

KARAR HOLASASIDIR 
Karar No. 173/163 - Tayin edilen fiyattan yukan ekmek satmak 

suretiyle Milli Korunma kanununa muhalefetten suçlu Yakacık frrmızıda 
tezgahtar İbrahim oğlu IIUsrev Ündar; Üskü<ia r Milli Korunma M ahke
mesinin 4/8/942 giin ve 1731163 sayılı karariyle 65 lira 30 kuruıı ağlr 
para censına mahkum edilınl~tir, -

Bir Ramazan akşamı teravihten r::>n• 
ı ra mahalle kahvesinde biri sormuş: 

- Abdestsiz namaz kılmak olur 
mu? 

Bir kösede çnbuğunu fosurdtan bir 
Bektaşi fukarası: 

- Olur! Demiş, 
Diğerleri hep bir ağızdan bafr•ı• 

!'!l:§lar: 
1 - İmk6n harlcinde.. Hiç abdestsiz 
'naınaz o1ur mu? 

Bektaşi çubuktan bir nefes daba çeli. 
nıış: 

- Siz ne der .. eniz deyiniz! Demiş. 
:Ren bir kaç defa yaptım: pekall o .. 
luvnr! 

SPOR 

Almanyaya C';idecek_ 

lstanbul Takımı 
Alman beden terbiysi reisi Yon 

Tchammer'in' dave'ti üzerine Alman. 
yaya gitmesi takarrür etmiş olan İs. 
tanlıul muhtelit futbol takxmı 12 Bi• 
rınciteşrinde şehrimizden hareket e• 
decektir. Takımı büyük bir ihti.malr
le futbol ajanı Nuri Bosut götürecek
tir, Ayrıca bir de hakem istendi@n
den beynelml!el hakem Şazi Tezca:ıın 
da gitmesi lazım gelmektedir. 

Gidecek kafile nihayet 20 kişldett 
m:irekkep olacaktır. Evvela Viyma 
da, ondan sonra da Mün.ih ve P"" tin. 
de birer maç yapılacaktır. İstanbul ta
kımı ayın 26 smda dönmüli buluna ... 
caktrr. 
Takımın ve kadrosunun kimlerd!!a 

müteşekkil olacağı henüz teıbit edil .. 
memiştir. Ajan, bu hususta teknik a-ı 
damlarla görüljerek tetkikatta bulun .. 
maktadır. Bll cümleden o!mak tiz~rl! 
vine ajan, bu hafta Fener stadında 
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 
hususi bir maç yapı1ması hakkında biı 
tc~ebbüste bulunmaktadır. 

Bu teşebbüse henüz bir cevap alnı" 
mış değildir. ŞimdiEk Galatasaray hı 
maçını oynamazsa Fenerbahçenin B~ 
şiktaşla oynaması karan hlklmdir. 
B~DEN TERBIYESl MUDURU -

Beden terbiyesi İstanbul bölge müdü· 
rü Dir!mtekin ao:;kerlik vazifesirıdeı! 

avdet etmiş ve asli vazifeııine _ ba§la; 
mı~tır 
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DİKKAT! 943 MODEl 
l\ferimin en 

SIK 

ı-. . . . 1 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Nevralii, Kırıklık ve Bütün Ağrdarı Derhal Keser 

icabında Giinde ~ Kac::P Alınabilir. 

------· SA.RAÇHANEBAŞl HO!:tH01' l.AJ.)Ul:SlNU.t;: HUSlJ~ 

23 • 9 • !l42 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasındaı 
Bilumum Fabrikatörler ve Sanayi Müessese Saliipleri 

lle Her Nevi Byük ve Küçük İmalatla lstiJ?al 
.· 

Edenlerin Nazan Dikkatine 

Odamıza kayıtlı ve kayıtsız !'abt1katarter vt sanayi müessese ~lı:ı· 
lerl,yle kerı her nevi bnıılAtla iştigal eden at15lyt sahipleri 11An tarihin
den ltfba? l!ll en geç bir ay ıarflnda Odıımn nnayi 1Ubesi mOdilrlO~r.ıe 

~lfahen mQracaatııı ~vzi edilmekte olan sanayi sfcillnt' ait bedelsiz mnt
lU bl"yan>ıamelerden alarak' llmıAl ile san:ıTi ~~ mfidfirlüğüne imza 
'1ukabilfnde iade etmeleri eherrımlye>Je rlca olunur. 

Müddeti zartında veya milrııca3t etmekten istlnltftf edenler TJcaret ve 
~anayi Odaıan hnununun madde! mahsnsuna tevfikan teczJ,e edilecek• 
t'rdi.r, ' 

NOY: -
Oday:ı JtaTtttnar- sfcil vesikalannL kay!tmlar 'fse Qnvan fez'lı::erelcrlnJ 

ıfnl miir;ıraıttlarınd;; b:rlikU. ırrtimırlrri l~:n:mdJT <10102) ucuz 
SAGLAM 

RADYOSUNU 
Pivasaya arzetmekle ORİON iftihar eder. 1 K:.; ~:ı HAYRİYE LİSELERİ 1

----. 1 
Vahh • Yansa j L°*! 

f<ADININ EN 1 Orb. Lf,_• 
l'alebe kaydı.na devam olunmaktadır. Eski taleberıirı taks1tlert.nı yatırarak kayrtlanru yenı!eme 
.. r1 lazımdır Müracaat her gün 10 <!.an 17 ye kadardır. Ecnebt lisanı ilk sınıflardan baslar 

BUYOK KOZU 

~--~ '"';iindüzlü c.:akw D'~kteMn t?ususf vesaitiyle nakledilir. Telefon: 20!'i· ., # ~~ 

TUrkh·e Ummni Acentası: • 
rORK RADYO VE ELEKTRİK LTD. ŞİRKETi 

Jalata posta kutusu 1557, Telefon: 41032 

lıtanbul Aıllye 8 inci Hukuk Hl· 
klmllğlnden: Mahkememizin 939/66 
numarasiyle Bozktrın Babuşçu kö
yünden Gokoğlu ölü İbrahimin anası 
Ayşe ve karısı diğer Ane ve hemşi
releri Ümmü ve diğer Ayşe tarafın· 
dan Albert ve Nesım ve Jozef Tarika 
aleyhlerine murisleri İbrahim 935 se· 
nesinde işletmekte oldukları Mılasta 
Sarıçay Zımpara madeninde işçi iken 
bir kauı neticesinde ölmesinden dola
yı 8000 lirantn t<ıhsiline dair açtık
ları dava arzuhalinin sureti müddeia
lcyhlcrdcn evvelce Biıyukdcre Piyasa 
caddesinde 55 numarada oturan Al· 
bert Tarikanm ikametgiıhınm meçhu
lıyetine mebni zatma tcbllğ edileme
miş olduğundan bir ay müddetle ilA· 

.. nen tebliğine karar verilmiş ve bu 
-..--------------------------baptaki ilAn muamelesi icra edilmiş 

Belgrat Devlet Orman isletmesi 
Revir Amirliğinden· 

1 - İşletmemizin Kurtkemcri deposunda teslim edilmek 
4 • 12 metre uzunluğunda ve muhtelif eb'atta (80) M3. dört köşe 
meşe kerestesinin 7 /9/942 tarihinde yapılan açık arttırmasın. 
da verilen fiyat haddi layık görülmediğinden ikinci defa a. 
çık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Beher metre mi.kabın muhammen fiyatı (76) lira (25) 
kurustur. 

3 - İhale 9/10/942 cuma günü saat 15 de Büyükdcre Dev 
lct Orman işletmesi revir amirlığindcdir. 

4 - Muvakkat teminat (457) lira (50) kuruştur. 
5 - Bu satışa ait şarfnamc İstanbul Orman Çekige Mü. 

dürlugünde ve İşletme merkezinde k_eresteler Kurtkemeri depo
sunda gorulebilir. (83) 

ffii· 

K. TASARRUF 
HESAPLAR! 

2 lklncltetrln 
K~desinc ayrılan 

ikramiyeler: 
ı adet IOOO liralık 

1 "
1 

500 " 
2 " 250 " 

J4 • 100 ,. 
10 .. 50 .. 
40 .. 25 " 

50 10,-;:;~N;~?J~~~--

ve muhakeme için muayyen olan gün 
ve saatte sözü g~en müddeialeyh 
Albert Tarlka mahkemeye gelmedi-

' ginden hakkmda usulün 401 inci mad 
desine tevfikan ve adiycn gıyap ka
rarı tebliğine ve iıbu kararın da ilA
nen ynpUması karargir olduğundan, 

muhakemenin muallak olduğu 2/11/ 
942 tarihine mlısadi! Pazartesi gunu 
saat 14 de mahkemede hazır bulun· 
ma~ı ve aksi takdirde muhakemenin 
gıyaben cereyan edeceği ilAnen teblig 
olunur. 

lıtanbul Aıllye 8 inci Hukuk HJ· 
klmllginden: Mııhkememlzin 9401270 
numaralı dosyasiyle müddei Hidayet 
Aydıner tarafından Nesim ve Jozef 
•e Albert Tarıka aleyhine muvekkll-

1 rındcn A:ne ile s.ulh olan milddcl· 
aleyhlerdcn \'Ukatlık kanunu muci
bince 500 lira müsemma ücreti ve· 
kaletin müteselsilen tahsili hakkında 
açtıgı dava arzuhali müddcialeyhler· 
den evvelce Buyukdcre PJyasa cadde
sinde 55 numarada oturnn Albert Ta
rikanın ikametgAhınm meçhuliyetine 
mebni uıtlna tebl"! edı "memiş oldu
ı;undıın b ı r ay müddetle ilAnen tebli
gıne kaı-ar \•crilmış ve bu baptaki i
lfın mumaelcsi ıc.ra edilmiş ve mu· 
hakeme için muayyen olan gün ve I 
saatte sözü geçen müddeialeytı Albert 
Tarika mahkemeye gelmediğinden 
hakklnda usulun 401 inci maddesine 
te\•fikan ve adiyen gıyap kararı teb· 
liğine ve işbu gıyap kararınm da ila
nen yapılmasına karar verilmiş oldu· 
ğundan muhakemenin muallak oldu· 
ğu 2/11/942 tarihine müc:adit Pazar
tesi günü saat 14 de mahkemede ha· 
zır bulunması ve aksi t~kdirde mu
hakemenin glyaben cereyan edeceği 
ilanen teblig olunur. 

Mudanya Sulh Hukuk Mutııkeme· 

ılnden: 942/ 196 - Mudanyanm Işıklı 
köyunden Tahir kızı Bahriye tarafın
dan Eskişehlrde tayyare alayı temi
ni Zeki Kutlu nezdinde sabık gümrilk 
muhafaza memuru Hilmi Kutlu aley
hıne acılan men'i müdahale davası
nın yaptlan duruşmasında: 
Davalı mumaileyhin ikametgahı 

mechul kalmasından dolayı ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş oldu· 
(tundan mumaileyh muhakeme günü 
olan 6/10/942 güniı davalı Hilmi 
Kutlu'nun Mudanya muhakemesine 
gelmediği veya bir vekil gönderme· 
diği takdirde hakkında kanuni mua
melenin yaptlacagının da\·etlye ma· 
kamtna geçmek üzere ll~n oluııur. 

~---------·-------
KAYIP: İzmir nüfus memurluğun-! dan aldığtm hüviyet cilzdantmı ve 

, C YÜKSEK MÜHENDiS MEKTEBi ve TEKNiK OKULU .... ,lllııı Eminönü yabancı askerlik ~besinden 
d 1 aldığım terhu tezkeremi kaybettim. 

1 Giriş dersleri yar .ımcı 1 
• Yenilerini alacağımdan hükümleri 

Çözülmüc Geometrı Problemlerı . yoktur. - Ahmet o~lu Haıan Llml, 
~ · tt 1'>5 K j Trablusgarp 1322 dogumlu. 

l 
Yeni lUıveslyle çıktı. Fıyıı w uruş, •ı 

':f, M. M. Tek. Ok, glrlı denmelerlnde 11ıorulmuı ve barı , , -.,. 
mUtılm problemlerln ha eri - ' 

H A ş E T : (Beyoğlu) sergiyndis (TOnel başı) T A N Gazetesi 
- l K B A t..: K l T A B E Vİ (Ankara Caddesi İstanbul' . 

1 • . 

,ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııır'\ 

i j D E A L B· Ü ·R O ~ · 
,tlN FIY A nARI 

"'· -

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 
Aşağda iıdmlerl yazılı subaylarm acele şubemize mOracııatlan, aksi 

takdirde haklarmda Jı:&nunt takibat yaplla<'ğaı i!An olunur. (1238-18) 
Piyadı> binbaşı Sahin oğlu Nevzat Güvcr "!?1-527 
Top. Tğm. Yahya oğlu Adil Soyt> 50463 
P iyade Tf:m. Cafer 49222 

" " HOseyll\ oğlu Hasbi Karahasan 50233 
" " Remd oğ. Mahmut Pirinç 49405 

Harp sanayi Bnb. Remzi Öztckln S30·B-'13 
Yd. p iyade Tğm. Halit Arıol'ılu 45828 

Beyoğlu Yerli Askerlik Subesinden 
Yedek Tbb. T!ln. Ha~an Fevzi oğlu Reşat. 
Yedek P. Teğmen Cafer 
Yedek P. Teğmen Hilseyin of:lu Hasbi Karabasan 
Dmy. T!m. Cemil Onal ·• 
Top. Ttm. Sadi Yedievli 
Nakliye Tllm. İızet oğlu Arif Hikmet Beton 
Tbb. Yıb. Ohanes oğlu Toros Balıkçıyar 
Top. Tğm. Ynhya oğlu Adil Soyer 
Emekli Top, Yzb. Raıılm Akbaşar 

3!H74 
4!1222 
50233 

111688 
36792 
50463 

328/41-C 
Yukarda isimleri yazıh yedek subayların a<'ele $tıbemlze müracaatları 

il~n olunur. (1248 - 10:1611} 

T~ÜRKIYE CÜMHURIYEJt 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka l\luamelelcri 

Para Biriktir..enlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE V·ERIYOA 
- - - f 

Zir.at Bınka.,nd• kv1'ftb.1rıft w lhbrasıs hea""" fı.,..p'9"1"da ın as 50 
hleaeıt bulunıtttıa..-. ef'rıede 4 defa ç«kllecek ıcur'a ile , •PO•d•kl pllna 

gllre lkP11ml"" dıCttılaoaıctTr. 
4 Acln 1.000 t.lralılt 4.000 
4 • 5oO • t,000 . 
4 • 250 • t .000 

40 • 100 • 4,000 
100 • 80 • 1 .000 
no • 40 • 4.800 

Llrt 
r • 

• • 
• 
'• 

,80 • - to • •.ıoo 1 • 
Ol 1< KAT: "'eea"l-"ndıkl Dll'ılar btr Hne tchtde 80 Und•n a,aDı dD•· 
mlyenıe,.ı lkra,.,,tye Çtktıft1 takdlrd• % 20 fazlHlyle ver-fleeektlr, Kur'a · 
lır aenede 4 defa, 11 !ylOI, 11 Blrlnelklnun, 11 Mırt ve 11 Hı:ıfrarı 

tal'ltıl•rlnıt .. Cl'klleceıctlr • 

.................... , .............................. . 
J M. M. V. lstanbul Satrn Alma Komisyonu ilanlar• f 
.................................................... 

1500 ton buğday ktrdrrılacakhr. Pazarltkla eksllbnesi 28/9/942 Pa
zartesi e{inü saat 15,30 da Tophanede M. M. V. bir No. lu sattn alma 
komisyonunda y;ıpılııcaktır. Tahmin bedeli l ı.2so lira, katı teminatı 1687 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür, Tıı,liplerln bc.lli vakitte 
komisyona gelmeleri. • ~211 - 10376) -Behttr mrtrc tıılkllbma la2 lira tahmin edilen 15 : 30X20X3 : 5 eb'a· 
dmda 384 metre mlkllbı krrcsle almacakhr. Pa:ı:arlıkla eksilt.me.<:I 2!l.9.!142 
Sah günil saat 15 tc Tophıınedr Lv. Amirliği binasında M . .M. V. İlf· 
tanbul satm alma koml~onunda yapılacakttr. İlk teminatı 3784 lira 40 
kuruştur. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin be!U va· 
lı;itte komisyona gelmeleri. (209 - 10356} 

= '(azan: lktısat Doktoru GASSON ~ 
~ Diyor ki: "Az masrafla iyi İ§ yapmak, para kazan~ak i r ı~aşh1' maktu ol~ 750 , 

istiyorsanız, "İDEAL BURO" yu oknnınu7- • ~ 1 1 lnd sayfa santimi 600 A S E T 1 L O P 1 R 1 N N E Ş' E T 
Satış yeri: TAN lstanbuJ ! GRİP - NEZLE - BAŞ ve DİŞ AGRILARI 

F• t 50 K = a • • • coo . Soğuk algınlığına karşı tesiri kat'idir. 

1 
= 
1 
= 

SULTAN HAMAM <l8 
1 

Fötr. laperı. antilop oe flÖllJl'"tope /eokalô.d~ 

Tokat Vilayeti Encümeninden 
~ - Tl'l!tat NaflR dairesinin ihtiyacı olan a<;rıl':Tdn dns ve mtktan 

yazılT mab•.emf'tlln ihaletıl 5/10/942 tıırihlne rastly;ran Pazartesi gOnil saat 
15 de VIJAyet Dalm.t Encümenlnde yapılmak UzP.re açık eksfltmcye konul~ 
muştur. 

:a-·· 
1$1N fllEV'I 4lktı1'1 Ffyat VekOn 

Kilo L, K. Lfra 

Yapma kara çf vf so - 35 Cm. ti) 
llmde orta kutuTda 6 MiM olmak n-• 
zere • 600 1 M DOO 

• Yapı karcl civi 22 - 27 Cm. «Hilnde 
orta kuturda !5 M/l\f olmak Ozere 400 1 so 600 
3omun yansT 16 dl~er yansT 20 MiM 
ilk clvatA fcln 100 2 00 200 
cıvata lfJ 20 M/M kutrunda (Somun 
hariç) sno 1 50 4!50 
Clvııtıı 12 M l'M kutrunda ıno 1 60 11!0 
Somun 12 .MiM ~ 25 ~ 20 55 
Kanca 12 MiM Uk 140 1 &O 210 -21175 

s - lP,k!dltnıeY• l~tlrıık Mer-~klPr nk trmln:ıt ol"ralı: c"nı:n lirayı Zi
raat Bıınkııııma yatırarak makbuı ibraz etmlye m~bıırdurlar. tt.aleyi 
mOteakıp hıbu muvııkkııt teminat ~ 15 e lblAğ <ilunacakhr. 

4 - F!f'drli fh:ıl,. mal11•menln teslimini mütcakıp hususi idare bOtçe
'in ~en deffıterı ödent'ct>ktlr. 

S - tun ilcret.i mukavele, deU:lUyc vesatr b'itiln masarifat mQteah• 
hldlne aJttlr. 

8 - ~alzeme ihaleyi mQteakıp mukavel'lııln imzası tarihinden 1t17 
baren bir •Y ltlrıde t.m•mcn teslim edilecektir. 

7 - İsteklllerı Ticaret Odasında kayıtlı o1dut.lru1na dair belge Jbraz 
•tmelert mecl:>uMdır. 

8 - !'azla ma!Omat almak, keşif ve ~artnamesin! glkmek lstlyenle
~ ı n h.,- cıın vil~YP.t D.ıımı Encümen kalenune muracaatları Ulln olunur. 

cıoıo:n 

KOCAELi VILA YETiNDEN 
K;ıpah zrırf u!<UHvlr. m07.ay~c~e konulan Renkede Mağrnbumu ve 

1rytinlik mP.vkiinde 9840 metre murabbaı hali aıazi dnhiiindekl somaki 

\'t! mermer taşO<'::ı~ı icln talip çıkmadıMndan ~. 10.9-12 Pazartesi gQnn 
saat on birde ihalel!i yapılmak ü:tere yeniden ı..apalı 1'.arf usullyle müza-

redeye vıızedilmişf;r Muvakkat t"mlnııt senede ('ıkarflac:ık blok ve mo
looz taşm metre mlldlbl !cin verilmesi teklif edilecek remıin yilzde yedi 
buçulttJ nisl-etinde verilecektir. fsteklllerin o .. ıın zikredilen saatten bir 
saat evve!.lne kadar lf'kllf mektuı>larını T icaret :Jd:ısı ve-~fkası ve mavak
kat teminatl:ır!yle vUı'lyet makıımınıı\•ermelerl Azımdrr Porta ile g5ndc
rile<'ek t<?klif mPktuolnrmda v~kl olacak gecikme kabul erli'mez. Ş'.lrlna
meslni görmrk f~tlvenlerrln vil~vet encfim"n kat~mıne müracaatlart. 

(10181) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 
1 - İdare ihtiyacı olarak 500 adet onlu t"!vzi kutusu kapalı znrlb 

münakasaya konulmuştur, 
2 - Muhammen bedeli (12500) Lira ve muvakkat temln::'.tı (938) ll· 

ra olup ek~n•.me!':i 7 Birl:ıcltesrln 1942 Carsamba gOnQ !'aat 11 de P. T. 
T. UmumT MüdürJOğil blnasmdıı levazım müdürlüğünde müteşekkil satt-. 
nalma tom!5vonunda yapılEıcaktır. 

8 - İstekliler, muvakkat teminat makbuztı ve banka teminat tncktu• 
bu ne kanunt ve--:lk:ıJıı,-mt ve teklltl muhtevi kapalı zarflarını belli giln• 
rte eksiltme saatinde:ı bir saat evveline kadar komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankara P. T. T . Levar m ve f,.t::ınbuldıı yeni Val• 
dP. hanında P. T. T . Umumi Depo ayniyat muhaslp.l'ilnden parasız ola-
rak verilir. (]4 - 8189) 04) 

ÜNiVERSiTE REKTÖRLÜGÜNDEN 
Bu yıl 'ltniverı:lfeye kabul ednecek talebet!en Tıp tahsnı fçJn mQ.ra .. 

caat edener (600) a. Eczacılar (80) ni, Dl~cilec (60) ı gectfitf takdirde 
Fizik, Kimy:ı v~ Biyolojiden. Kimya mühendislığl ıe;n mOrcıcsat edenler 
de (100) n aştığı halde Fizik, Kimya ve Mate.nat!kten yazıll imtihana 
~bi tutulacaklardır, 

İsimleri iki defa iftihar listesine geçmiş olanlar hnUh:m~z nlfnacalC• 
1 tır. imtihanlar Fen Fakültesinde 20 BİRİNCİTEŞllİN P42 tarihinde ya• 

nılacaktır, 
İsteklilerin 15 B1R!NCİTEŞR!N akşamma kedar Fen Fcıkülte~ine mO• 

• cıcn·n 

ıya 1 uruş 1 8 • 150 2 lik zarf ve 20 lik fiipleri her eczaneden ara111mz 1 Snf1ş yerl - T~N Matbatun - lstan1nıl j • • l'9- ---:;,_--il 
'-ı111•1ııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı11ı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ••11r , ~--••••••••P 

$1\hİp ve Ne riyat Mudiirü: Halil Liııfi Oördiincü 
r---retcdlik ye Neşri~ l\t T. L. ~· TAN l\lntbaası 


