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i 
Reisiciimhur Ankarada ge~ irıni5 olan Hariciye Vekili Numan Me~c. 

mcnt'ioğ)u 'nu zi~·aret e tmi5ler ve buradan 
Ankara, 27 (A.A.) Cümhurreisi l\fiHi Şl•f Çanka~·ad nki kö~klerine gitmişlerdir. 
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İkinci Cephe 
İhtimalleri 
Kuvvetleniyor 

İklncı ccphcnın açılacağmı göste
ren alametler, son giinlcrde hnyli 
artnııstır. Bu cephe için militefik
Jcnn hcnuz hazır olmadığı kanaa
tı de arlıtt kuvvetini kaybetmi~ 
görUnCıyor. İngıllz İstihsal Nazırı
nın ve dlgcr devlet adamlnrtnın 
beyanatı. İngilizlerin gerek mal -
zcmc, gere'• n kerı hazrrhklar ba
kımınd:ın Hl40 ile mukaye.!<e edi· 
lemtyccl'k derecede ku\'vctlendigi
rıı ~ôstcrmektedlr. Amerikanın 
artan i t h al faaliyetleri dc, ikin
ci cephemin açılmasında ba51f ba
~ına rol oynlyacak derecede geli3-
rnl'ler gosteren 'btr sa!"n;ya cinniJ 
bulunmak1ndır. 

Mr. Churchill'in Moskova se. 
yahatindcn sonra ıkmci 

cephenin cı.çıir.uyacağı, bu c~plı<.'. 
um ancak W·Kl de açılacağı Aarıa. 
atı hasıl o;mu~tu. lngilız ve A. 
mczikan dev.eı adamlarının nu
tuklarından cıkım mana da hu 
!.dı. Bu ceQh~.: etrafında mütte. 
fık devletler arasında tam bır 
a•.faşmamn mevcut olmadığı da, 
Churchıll'ın seyahatinden sorır.
Fravda gazctpsjnin yazdığı maka• 
leden ve Ma:sky'nin beyanatın .. 
dı:ı.n anlaşılmı~u. 

Ingiltere ve Amerikada müt te. 
fiklerin harb. kazanmalar.ı içi!l, 
evvela Sov;> ı"ı cephesini t u ı:. 
nıak, Sovye.!cre yardım etm~k 
tezinin kabul edildiği., fakat ikin. 
ci bır cepheyi Avrupada açmak• 
taıısa, Libya c.ephesini kuvvet. 
lı.mdirmek, "c Almanya üzerine 
~apılacak tayyare hücumlariy:e 
uu gayeye vannak şeklinin ~er
cili edildiği anlaşılıyordu. 

:Hatta Mist(;r Eden'in 25 ey. 
lıiıde Leamıngtonda söylediği nu• 
tuktan da daha ziyade Sovyet. 
lere malzeme \'ermek suretiyle 
yı:ıpJlan yarıi.ım ve Almanya üre
rındeki tayyar~ hilcuinlanna e
eıımmiyct verildiği ~lüyor. ,,.. ... ; 

ş.Tk Cephesinden Resimler: Lf ningrat muhattbesinde Alman 
aerleri tahkim edilmi~ bir SO\' yet miidafaa m e vziine g iriyor lar . 

1!1'~M~1Nı1tllil:ltte9 
Stalin9rat Şehrinde 

Bazı Mahalleler 
Hücumla Zaptedildi 

Riev Cephesinin Bir Kesiminde Sovyetler 
Mühim Kuvvetlerle Taarruza Ge~ti, 

Şiddetli Muharebeler Hala Devam Ediyor 
Berlin, 27 (A.A.) - Alman or- f sini hasara uğratmıştır. 

dulan başkomutanlığının tcbUği.: Stalingradın merkezinde. piya• 
Kafkasyanın şimal batısında Te. demiz, hücumla, birçok blokhavz 
rek'te, düşman, şiddetli mukave. sistemini ve evler blokunu ele 
metine rağmen, derinliğine hazır geçirmiştir. Piyademiz, Stuka
lanmış mevzilerinden atılmıştır. ların himayesinde, daha baı;ka 
man kıtaları, bir karşı hücumu noktalarda da Volgaya varmıştır. 
Alman kıtaları Terekte iki düŞ- Düşmanın şimalde baraj cephe • 
man t aburunu imha etmişler ve sine karşı yaptığı hücumlar püs. 
b irkaç yüz esir almışlardır. kürtülmüştür. Bir zırhlı tümen, 

Hava kuvvetlerimiz. Tuapse bu hücumlar esnasında, hemen 
ve Kontor limanlarını bombala. hepsi en ağır tipten 24 düşman 
m1ş ve bir düşman ticaret gemi• ~ Devamı Sa. 2. Su. S 

M. Willkie, Mahrumiyet
lere Rağmen Rus Halkının 
Mücadele Azminin Sar· 
sılmadığına lıaret Etti 
1\Ioskova 27 (A.A.} - Mr. Wen 

dell Willkıe, bu sabah Moskova. 
dan Çunking'e hareket etmiştir. 

* Çunking, 27 lA.A.) - Wen. 
dell Wilikıe'nin Sinkiang'a gel. 
dıği resmen bildirilmektedir. 

ıll. Willkie'nin sözleri 
1\loskova, 27 (A.A.) - Mr. Ro

osevelt'in şahsi mümessili Mr. 
Willkie, yabancı gazetccılere ver
diği yazılı bir demeçte bilhassa 
<lem iştir· 

"Şimdı kani oldum ki, Rusya. 
ya yapabileceğimız en iyi yar . 
dım, askeri seflerimız muvafa
kat eder etmez lrıgiltere ile bir
likte Avrupada derhal hakiki bir 
cephe kurınaktr. Askeri şefleri . 
mizden bazıları belkı de alenen 
teşvik edilmek ihtiyacındadır. O. 

l"..iif' Devama ~il. /. , ,:, Lt, 6 

"Bu Sefer işi 
Kat'i Olarak 
Bitir.eceğiz .. . 

M. Eden Yeni Bir 
Nutuk Söyledi 

Londra, 27 (A.A.) - Hariciye 
Nazırı M. Eden, bugün Covcnt
ry'de pasif müdafaa servislerine 
mensup iki bin ki~inln bir top. 
lantısında söz alarak demiştir ki: 

"Bu defa, kat'i olarak iŞi bi. 
tirmeliyiz. Bu işin her yirmi yıle 
da bir defa tekerrürüne müsaa. 
de edemeyiz. Vazifemiz bittiği 
zaman, bu adamların bir kere da• 
ha yeniden başhyacak durumda 
bulunrnamalarwı temin etmeliyiz. 
Ingilterenin '\fe birleşmi~ millet. 
lerin azmi budur. 

Hiç kimse, bu mücadelenin kı. 
sa veya uzun süreceğini bile. 
mez. Alman milletinin disiplini. 
ni ve inkiyadını ve yahut Gesta. 
ponun halk üzerindeki nüfuzunu 
azımsamak doğru olmaz. l\lüca. 
deleyi. daha uzun zaman sürebi. 
leceği zihniyetiyle karşılamalı
yız ve mücadeleye, uzun veya kı
sa, sonuna kadar devam edece. 
ğimiz azmi ile bakmalıyız. Ta ki 
Ingiltere ve bütün dünya, süku. 
net ve emniyet içinde yaşayabil. 
sinler.,, 

Mr. Eden, bu sQn nutit\İ.nda, 
gcçe:ı haftalarda Sovyet 

F.usyaya şimdiye kadar hiçbır ln• 
gıliz ve Amerikan kafilesi ile bır 
defada naklrailmemiş öaeı,ı:ı 
harp malzeml·Si teslim edildiğiniı 
bu ışte 75 Ingiliz harp gemisinın 
kuu.anıldığınt söyledikten sonra 
''Stalingrat n•uharebesi öyle bil· 
kahramanlık mücadelesid ir ki, 
onu vasıflandırmağa hiçbir öğme 
tabiri yetiş€'mez." diyor. 

M. LAVAl Dünkü Haclar 

f.,tallngradın. Sovyet muka,•e. 
metinin destanı kıymetini yalnız 
dostları değil, düşmanları da tak.. 
dir etmektedir. Fakat hayranl'.k 
\ e takdır hnrbın umumi netice. 
lerı üzerin.:le tesir yaprnağa kafi 
değildir. M.:-. E<len bu hayranlıgı 
iiacıe 'Cttikt~ sonra Almanyn~ a 

-~~pılan a~are hücumlartn'.n 
. · ~id~ •ve e!>.'lfetinden bahsed ı
•. voi':"~~~.nfü\ımların Alman ma. 
n~v"i~iflru-sahacağını ve çok mü• 
hi'm tesirler: •yapacağını ifade e. 
diyÖr. Almartlann, Londraya yap
tıkları tayyare hücumlarında"ıten 
düerinin • de sarsıldığını, ve eğer 
.t\Jmanlar bÜ hiıcumlara devam 
etmiş olsalal"dı çok daha fazla 
sarsılacaklarını söylüyor. 

Tayyare hi.icumlanrun tahrip. 
JrAr tesirlerinin çok mühim neti. 
cclcr meydana getireceğine şüp
~ 1'cvon11 Sa. 2, SU. 3 

Devlet Nazırı Benoit 
· Mechin'i 

Kabineden . Çıkar.dı 
P aris, 27 (A.A.) - D. N. B: 

Geçen Haftaki Müsabakanın Revanşında 
Fenerbahçe Beşiktaşı 3 • O Yendi 

Devlet sekreteri M. Benot Me
chin hilktimetten ayrılmıştır. M. 
Laval bu münasebetle basına a. 
şağldaki demeci yapmıştır: •· 

"H ükumetln otoritesine teca. 
vüz edilmesine hicbir suretle 
müsaade etmiy<'Ceğim. Bu her za. 
mandan çok bugtin için zarur!
dir. l:lükümet kuv\•etlidir ve kuv• 
vetli kalmaması idn hicbir sc· 
hep de yoktur. v;zifemf sonuna 
kadar yapmak azim ve kararın. 
dayım." 

Lorıdraya göre 
Kudüs, 27 <Radyo, 22.15) -

Lonradan bildirildiğine göre, M. 
Benoit Mechinin kab~neden çıka. 
rılması, Vkhy hüklımeti azası a
rasında ihtilaf baş gösterdiği şa• 
yialarına yol açmışsa da M. La. • 

<"~ D S ., s· .. 7 .~ C\ anH a. _, • u. 

• 

Fener - Beşikta~ maçından b ir görliniiş 
(SpÔtJıareketlcrinc ve at yarışlarına ait tafsilat 2 nci sahifede) 

Barbaros icin Dü'1 
Yapılan ihtilal 

Prev.eze Zaferinin 405 inci Yddönümü Dolayısiyle Büvük 
4nddı Türk Amiralinin Hatlrası Bir Kere Daha 

., 

;::o;=.c=...--=·~"--=t.. .... 
En büyük Türk denizcisi Bar. 

baros için hazırlanan ihtifal dün l 
saat 10 da Besiktastaki türbesi 
önünde kalabaİık blr halk kütle. 
sinin iştirakiyle yapılmı:?tır. Pre. 
veze zaferinin 405 inci yıldönü. 
mü dolayısiyle yapılan bu mera. .. 

lhtifalde Donanma 

Komutanı 

da Hazır BulurTdu 

simde vali ve belediye reisi Dr. DGnkil ihmalden iki görUnilş: Sold:ı bir manga ho,•ayıı 
Lutfi Kırdar, donanma kuman- Sağda Deniz Te.,:menl F.rtuğrul natkuııu söylerken 

danı Amiral Şükrü Okan, aske. - - ---- ------------ --- - - --

~~~ ~;~~e:;~;~su;f~r~r~::~: \ Rı.bbeftf101J 81 .. f 
zır bulunmustur. 

ihtifale tam saat ıo da deniz 
bandosunun çaldığı Istiklal Mar. B •ı A v d • 
şr ile başlanm.ıştır. Js~ik~~t .. Mar- ' anco er 1 
şı çalınırken lımandakı butun va• 
purlar, düdük çalarak büyi.ik ö. 
lüyü selamlamışlar ve bu sırada ı ı R K · · y · • 
-earbaros zamanu\daki kıyafe ı rı , usya,. uvvetmın arısını Kaybetmıştır ve 
taşıyan erler tarafından türbenın Yen·ı Ceph 1 K 1 O K*•t•• .. 
önündeki direğe şanlı bayrağı. . e er uru ması nun o urum 
m~u~e:~~m;r~~~ türbeye vilayet. Hale Sokulmasmı Durduramıyacaktır .. 
İstanbul Kumandanlığı donanma Berlin, 27 (A.A.) - Alınan Ha· ı "İki sene evvel Almaı;ıya 1taL 
Kumandanlığı. Parti, liman ve dl• riciye Nazı_rı Von Ribbentrop, bu ya, Japonya arasında tJçlü Pakt 
ğer teşkillcr tarafından gönderi. a~şa~ y~ıu Pa~t~~ ~za~~ tarihi- imzalandığı zaman bunun hedefi 
len çelenkler konmuştur. n.ın ıkı~cı yıldonum~ munasebe. bilhassa Birleşik Amerikaya ilı. 

Çelenle koynıa mcrasiıı~iııden sonr~ tı~le_ hır kabul renmı . tertip e~: tard:ı bulunmak ve Roosevelt A. 
deniz talim alaylndon murekkep lkı mıştır. Bu kabul resmınde Uçlu merıkan milletini harbe sürükle 
manga. türbenin bahçesinde havııya Pakt deyletleri elçileri ile Alman mekte devam ederse bir ha~ 
üç el atış yapmı·tır. .. başkomutanlık dairesi şefi mare- takdirinde kimlerle karşılasaca-

1:.ffr Devamı Sa. Z, Sn. G şal Keitel ve daha birçok zevat ğını kendisine bildirmekti. İttifa. 
Hazır bulunmuştur. ' kın manası ve gayesi bu suret. 

SOVYET TEBLiGi 
! Von Ribbentrop._.hu. kabul res. le sır: 'tedafüi idi. Bu 'ittifak. be) 
m~~e b~r nutuk soylıyerek, de. ne1mılel iş adamlan tarafmdar 
mıştır kı: l:!fj'" Devamı Sa. Z, Sü. ı 

Stalingrat'ta 
-<>-1 

Sovye+ıer 
12 Hücumu 
Püskürttü 

Fakat Almanlar Bir 
Kesimde Rus 

Mevzilerine Sokuldu 
Moskova. 27 (A.A.) - Sovyet 

sabah tebliği, geceleyin Sovyet 
kıtalarının Stalingrat, Mo7.dok ve 
Sinyavino bölgelerinde düşmanla 
çarpıştıklarını bildirmektedir. 

Oteki cephelerde önemli hiçbir 
değişiklik yoktur. 

T~bliğde ilave edildlğlne göre, 
Almanlar Stalingradm bir kesL 
minde Rus mevzilerine girmiş. 
!erdir. .Mozdok bölgesinde Al. 
manların 60 tankla desteklene
rek iki piyade alayı ile ya'fltıkla.

1 rı hücum Ruslar tarafndan dur
durulmustur. 

Neticesiz kalan Alman 
taarnızltr rı 

Moskova, 27 (A.A.) - Alman
lar Stalingratta kiitle halinde 
tanklar kullanarak ve siddetli bir 
hava bombardımanının himaye. 
c:inde olarak taarruzlarda bulun• 
muslarsa da damlardan, pencere. 
!erden ve mahzenlerden el bom. 
bası yağmuruna tutulmuşlardır . 
Bu taarruzdan evvel de Alman 
topçusu Sovyet hatlarını dövmüş• 
tü, Almanlar neticesiz kalan 12 
taarruzlarında 42 tank kaybet. 
:miışlerdir. 

l:!i} Denmı Sa. 2, SU. 5 

1 Günler Geçerken J 
ALDANMA Ki ŞAiR SÖZÜ ••• 
RE F t K 
H A'l t D 
KARAY 

Elbette yalandır, derler. Gazetelerin yazdığı. 
na göre zeytinyağı tacirleri İstanbul va. 

lisine ve Ticaret Vekiline söz vermişler, ".serbes 
satı~·karanndan sonra fiyatfan şu kadardan yu· 
karıya fırlatmayız" demişler; fakat bunlardan 
çoğu sözlerinde durmamışlar, zeytinyağını iki 

yyze çıkarmışlar. O halde artık yukandaki ~ur mısraı 
"aldanma ki tacjr sözü elbette yalandır" şekline sokup vali ile 
Vekile ithaf pek doğru olur. Zaten umumi efkan vurguncular 
aleyhine ayaklandıran .ve idam cezası istiyecek derecede ileri 
götüren sebep bu yalancılıktır. Bu yalancılıkla tüccara gös. 

· terilmek i!'tenen güven siyaseti iflas etti. 
· Öbür taraftan mihver memleketıerl blr sürü telgraf haber .. 

leri gönderiyor: Romanyada b ir iaşe m ürakibini direğe balla. 
yıp alt.ı gün halka teşhiretmişler! Macaristanda ışık söndürme 
sıraSTnda patates çalan bir ihtiyarı ölüm cezasına çarptıımıflar! 
"O halde biz ne d uruyoruz? Madem ki piyasayı sarall vurgun .. 
cular!a başa çıkamıyoruzı :istisnai mahkemeler kuralim ve ıdam 
kararlan verelim." hayır .•• Harp içinde bulunan devletlerle ken. 
dimizi aynı vaziyette görmek, hele cezadan ziyade ııulme da· 
ha fazla benzeyen hareketlere baş .urmat bizim sulh hali si. 
yasetim~:z~ u_ymaz. Zulmü veya ceberutluğu herkes yapabilir; 
bunun ıçın ilme, irfana, devleti adamı olmağa lüzum yoktur. 
Asıl güç olan i~, bir ·taraftan zuhne kapılmadan eldeki kanun.. 
larla .suçluyu cezalandırmak, öte yandan ikt.ısadi buhranı, ik
tisat ilmine uygun yollardan önlemektir. işte henüz başarama.. 
dığımız nıarifet budur. Ne suçlu icabı kadar ceza göl'ebildi, 
ne ia~e hastaiığı ilmi. kararlı ve devamlı bir sıstemle zararlı 
nöbetlerinden kurtanlabildi. Okuduğumuza göre İngllterede 
harp pahalılığı ytizdc on seki;! geçmemiştir ve İsviçre rnzetele. 
ri gecen yıld:mberi t>şya ve gıda fiyatlarında yii7.de va~ dere.. 
cesiııde b!ı farka bile meydan verilmemiş olduğunu y:mnakta• 
dır; yıne Isvİ<'rede sute kilo başında ~kı santim z~m yapmak :ç.in 
federal meclisi olagan ustü bir toplantıya çagnım·.,'tır. J.:te harp 
iktısadi siyaseti ve te~kilitı budur ve bilirilmz ki ne orada, ne 
de İngiliz adahmnda henüz hiçbir vurguncu ipe \!ek.lmeınisHr ••• 
Çekileceği de yoktur' 

İstisnai. korkunç kararlar almak gerçekten demokrat ve 
sulhte kalmış bir devlet için en sonra baş vurulacak bir tedbirdir. 
Romanya ve Ma~aristan usulü sert hükümlere imreneceğim~ze 
lsviçrenin yürüttüğü iktısat siyasetini öilesek daha iyi olur. 
F.vet, bu politika direğe adam bağlamak ve patates btrsızını 
sehpaya yollamaktan güçt ür ; fakat daha şereflidir -en mühim 
n6kta- daha verimli, daha de\•Amlıdır. 
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Yepyeni Bir 
Ser9i Açdıyor. PO Yeni Müdafaa .. 

Tahvilleri 
Okuyucuların ~, 

, .. • • • • • ŞikCiyetleri 

No. 125 Yazan: MAHMUT YESAR! 

Genç kadın, kaş!arını 
va baktı: 

k:ıldırarak n- yaşıyor •.• Eminönü Halkevinde 
Hazırlıklara Başlandı - Fatma burada mı? 

Sarı~ın genç, atıldı: 
- Hayır 1 Dil.ha gelmedi. 
- Gelecek mi b kalım? 
- Gelir, muhakkak gelir, 
sarım. 

Kalıbımı 

- Geleceğine neden bu kadar gü • 
rılyorıun?. 

- Artistliğe hevesi var. Bir kere 
hneye ayağım attı mı atmad: mı, ar 
k kendisini kurtaramaz. 
İhtiyar aktör, tasdık etti: 
- Teneşire sürer Hastalıktır. 
Sarı!jın gent, heyecanla konu!juyor-

- Hep öyle değil m!Yi.z? Surada ka· 
ncımız ne? Başka yerde daha fazla, 
nı daha rahat kazanamaz: mıyız? Ba 
ın dediği gibi teneşire sürer. Sen, 

na ile banendeliğe gittin. Elbette 
h rahattın. Amma, duramadın. Şa
Y ayağım atan, bir daha çekip kur 

az. Fatma da öy!e .•• Gelecektir. 
Ben, hiç lakırdıya karı~mıyordum. 

J şça sordum: · 
- Fatma nerede? 
Verjin, omuzlarını oynattı: 

İhtiyar aktör, sanşın gence bakıyor
du: 

- Huy başka, artistlik başka, .• 
Sarııın genç, isyan etmişti: Eminönü Hıılkevf, milli mefahiri-
- Şimdi, Fatma, artist mi oldu? mizin ve büyük zaferlerımizin yaşa-
- Artist oldu? d'yen yok evladım, tılması ve bunların canlı tablolar ha-

Eğcr bu yolda devam ederse, çalıııır 1 !inde gözonUne konulmasını temin i
sa, olacak, diyorum. Ne vurdum duy. çln bir serııi teslsıne karar vermiştir, 
mazhın ne mankafalar vardır. Azını Bu sergide bliyUk zaferlerimiz ve 
gormcdik nramızdal Şimdı unutmıya· mılli tarihe taallük eden hne Diyo-
lım. roma'larln canlandırılacaktır. Mem -

Faikin sesi yükselmişti: leketımh:d<ı ilk defa yapılacak olan 
- Arajça şarkı!ariyle İstanbulda bu tnrz, mev:ı:uunun do kıymetiyle 

d1 tutunur ol Çok tatlı söylüyor. büsbütün carlp bir şekil alacnkttr. 
İhtiyar aktör, gülümsedı: Serginin Cumhuriyet bayramından 
- Aramıza gireli on gllnll doldur - evvel aı:ılması !çın hazn·lıklara bas -

muyor. Daha yabancı sayılırız. Öyle lanmıştır, Bu suretle Cilmhurlyet bay
ikcn neye arka çıkıyorum, dtill mi? ramında halk ve bilhassa Cümhurl· 
lieride, ben demedim miydi? Diyece yet çocuklaı1 İnönü, LQzan zaferleri 
ğim. Ama duramamıs, çıkm~; onu da gibi yakın tarihin mdahlrleriyle be-
düşi.ınccek değlliz. raber Anarortalar savaşı, lstanbulun 

Bana dönmüttU: zaptı gibi TUr\c tarihinin birer dönUm 
- Si.z, niçin anyorııunuz? noktası olan eşsiz knhrnmıınltk men-
Huaplı konu mıya mecburdum: kıbelerinl de canlı tablolar· halinde 
- Ailesi mcrıık ediyor, Benim de yo görmek tırs tmı bulacaklardır. Ser-

lum dü,tüiü için arayıp soruyorum, ginin bUtOn hasılatı Eminönli Hnlkevl 
Kendisini herhalde görmeliyim. sosyal ynrdım koluna btrakılmış bu-

Dünkü Haclar 
Geçen Haftaki Müsabakanın Revanşında 

Fenerbahçe Beşiktaşı 3 • O Yendi 
Lig maçlannıı dün Fenerbahçe ve 

Beıiktaş stadlarmda devam edilmiş, 
fnkat gunün en mühim maçı olan 
Fenerb:ıhçe - Galatasaray mnçı. Ga
tatasarayın sahnyn çtkmıımııkta ısrar 
etınesl üzerine yı:ıpılamamış, geçen 
halla oynanan Fenerbnhçe - Beşlkta~ 
maçının revanşı yapılmıştır. 

Beşiktaş tı:ıkımı Şeref sahasmda 
Beykoz.in da mnçt olduğu için. Kndı
köyiine asıl 'birinci takrmiyle gelme
miş ve bir kısmı ihtiyat, bir kı mı da 
nizami olmıynn değerli oyuncularının 
kurduğu bir takıma Şükrü, Rifat. Ya
vıız ve Feyzi gibi birinci takım ele
ınanlarınt do katmTştı, 

Oyun bnştım sona kadar denilecek 
ekilde Fenerbahçenln hAklmlyetl al
tında geçmMir. 

lstanbulspor 1 - Vefa 1 
Erken vakitlerden itibaren dolmıya 

bn,lıyan Fenerbahçe stadında bU,Ok 
mııçtan evvel istanbulsporla Vefa oy
namışlardır. Vefa ilk devrede bir gol 
atarak galip vaziyete geçmiş, fakat 
i!;tıınbulspor ikinci hartaymda Vakur 
vıı ıhısiyle bir gol çıkararak takımmı 
berabere vaziyete getirmiştir. Bundan 
!;Onra her iki taktmm gayretleri ne
tiC"eyi değiştirmemiştir, 

Süleymaniye 4 - Taksim 3 
Fener stadmda ilk maçı yapan Sil· 

leym:ıniye ile Tak~im birinci devrede 
birer golle yenişememişler. fakat i
kinci devrede her iki tar:>f da gol çı
karnns. SU!eymaniye maçı 4 - 3 ka
ıanmı,trr. 

Şeref Stadında 

Ha1kımızm Rağbeti 
Devam Ediyor 

Ankara, 27 (A.A.) - MilU Müda
faa istikrazı tahvillerlnln gQnlUk sa
ttşları etrafında muhabirlerimizin 
gönderdikleri telgraflnr, hnllı:ırnızm bu 
tahvillere karsı gösterdiği rağbet ve 
al~kanm önemini belirtmektedir. Bu 
arada Adana husust muhabirimiz gü
>.el bir bulusla, BliyQk Millet Mecl!
qinin altıncı intihap devresinin üçiin
rfi içtima yılıntn açış nutkunda Milli 
Şef fnönU'nün, de\•let varldatmT:n ve
dmli genişleme~inden bahsederlerken 
halkırnı:zm memleket borcunu ödemek 
hususunda göstermekte olduğu olgun
luğa alt s15ylediği sözleri Isaret e7le
mektedir. 

Filhakika Millt $ef bu nutukların
da $Öyle demlşitrlerdl: 

* Beılktafta ClhannOma fiia• 
hallesinde Abbasağa camii 60ka• 
ğında, 6 numaralı evde oturan 
gDmrük muayene uru ıJCAşlf 
Alhnok: ya%lyor: 

"Semtimizde 115 otf11ilentierl 
çöpçil :rok. Bizim eotaıitn t8HG• 
aUniJ dOn bOf arabasl1te g6rUp 
hemen çöplerimiz) vermek tste• 
dik': 

- Atamam, i!eCll) fjfüff tiafka 
ye ... gidiyorum. 

- Neye ııtmdlye ICadaıı ılJ6lme· 
din? diye sorduk. 

- Hayvan hastalanifi. li'3Jfr:a 
hayvan da vermediler. geleme·. 
dlm, dedi, 

Bütün blr mahafienfn t!Pferl 
115 gUndenberl evlertmlz'ae dUf'U• 
yor. Kokudan evlere glrUcm1Y'Of', 
çocuklınmız hnsta ordu,,. 

~ * Lllellde otura~ dJ!ıo! ilik11)'11• 
cumuz matbaamlza gcterek pn• 
ları anlatıl: 

- Nerede? Bilir miyiz" Derbent kö 
de, ihtiyar hast:ı bir kadının evin. 
kaldı. Anasını hatırlamııJ, ona ba

yor, Birkaç gl\n sonra gelecek. A. 
kaç gün sonra? 

tb• yar ııktör, dUşünceliydl: 

- Vaziyeti, aşağı yukarı anladınız. lunmnktadır. Bu ~uretle elde edilecek 
ŞimdJ, burada dciil. Ama, birkaç gUrıc hnsnattan bu kış şehrin fakir halkına 
kadar celecek. Biz on gün hattl 1$ler yapıl cak yardfmm blrıız daha genis
rast giderse on beş gün buradayız. S'ı \etilmesl iml:tfınları da elde edilmiş 
ge!ln, arayın. Zaten bizim kumpıınya olacaktır. Diyoroma'larln ihzarı işi 
d.ı teme111 kalmaaına imkin yok. :Po- dckorntör Ved:ıt Ar'a bırakılmıştrr, 
lisle baı;ımız: derde circr. Hafız bey 

Birinci devrede Fcnerli1er rüzgftr 
a !tında O)'norna larına rağmen daha 
ağrr basmıya boşlamışlar ve yc<linci 
dakikodıı Halidin karışıklık içinden 
çıkardı~ topu yf'rdl'n bir şiltle kale
ye sokmıı!dylc Fcnerbahçe ilk gollinü 
knııınmtı;;tır. 

Bundan sonra Be~lktaşın ııerl orta 
akıncısı Tiko Mehmet wısıtasiyle yap
tığı tehlikeli akınlar Fenerbohçe mil
datııaııı taranndan epey güı:lllklc ke
sileblhnlş ve devre 1 - O Fenerbah
çenin nstiinlUğ(i ile bitmiştir. 

Şeref stadında ilk birinci küme ma
çı bu sene birinci lige terfi eden Dn
vutpnşa ile Kasımpaşa arasmda oy
nanmtstrr. Davutpaşa '1 - 1 galip 
gelmiştir, 

Şeret ~tadmda son ve mühim maı: 
Beşiktaş ile Beykoz- ıracmdaydı, Be
şiktaşltlar Kadıköyiine gönderdikleri 
birkaç krymetli oyuncularından mah 
rum olarak sahaya çıkmışlar, buna 
mukabil Beykoz da gayet gayretli bir 
mac çıkararak birinci d!'vreyi 1 - 1 
bitirmiye muvaffak olmuştur. 

"Vatandaılarm memleket bQrcunu 
6demek hususunda gösterdikleri ol .. 
~nluğun bu neticeyi almakta büyilk 
tesiri olduğuna şüphe yoktur. Bu ol
cunluğı.ın parlak bir misalini de, 
revlcalAde Millt Müdafaa Ihtlyaçları
nı karşılamak üzere bu sene çtkarı
lan tasarruf bonolarmtn knrşılııııtı~ı 
rağbf'tte görllyoru:z. Bundnn dolayı 
bütün vatandaşları tebrik etmek be
nim için bir :zevktir,., 
Adan:ı muhabirimi?: telgrafını şu 

fürf'tle bitiriyor: 

"Şu havagaıd lılerlyle allka• -
dar olan bir makam yok madur? 
Evimde senelerdenberl gn kul
lanırım. BugUne kadar en çok 
harcadığım ga.z 11 llralıktır. Fa
kat bu ay tanı 27 llralrk fatura 
geldi. Ben, gaz sprflyahnı çl)Öalt-

$ mrş dejjlllm. Fakat ocak kuvvet
• ah: yanıyor, gaz yerine hava çtkt· 
•ı yor, aaatl hava dl>ndUrUyor, biz 

de bu havayı ga.z ftyatlyle 8d0yo• 
ruz. Biraz allka rica ediyoruz:,., 

- Tuhaf bir kız., Artist tarafı var. 
S rı ın genç, umursamadı: 
- Baba, sen de tuhafsın ya? Ne 
rafmı artist buldun Fatmanın? 
İ'ıtlyar aktör, baııım öne öne sallı. 
rdu: 
- Tavrında, hıı.!lnde, o ı;alnn var, 
n doğru konuııurum. Kumpanyada 

ıler1 sevmem. Hep alıştıklarımla, 
l.se alışkanlarla oynamak !sterim. 
tmanın geliııi, hoııuma gitmedi, A
. dofruyu söylemek başka ... Vllcut, 
ne v cudildür. Endamının gUzem. 

kusursuzluğunu ink&.r edemenl· 
Konuşması da güzel.. Daha geri· 

ne kaldı1 Sonrn, mahcup, tutuk de. 
Az zamanda açılacak, tavlanacak, 

S rısın genç, burun kıvırdı: 
- Onda o geçimsizlik varken, hiç 
.. yerde uzan boylu tutunamaz. 
O bir iki erkek, ne konuJUyor, ne 

.Jd nıyorlardı. İhtiyar aktör, on -
dan sağda oturana sordu: 

- Fn kı;"ğim, sen hatulıyacaksın, 

r Ame'ya vardı vaktiyle,.. 
F k, elini çenesinden ceçlrdi, dal· 
. 
- Birçok Amclya vardır. Hangisi? 

r Amely:ı mı? 
- Tamam, &arı Amelya,.. Ond:ın 

crnsiz insana rastlamadım hiç ... Yok 
n yere abilık çıkarırdı, Gd gele· 

• gittiği k-.ımpanyalann ba, taer 
Qcçlmsizllfine herkes katlanırdı. 

de fazla uiraııamaz. 
Verjin, bana ıordu: 
- Burada olacağımızı nasıl haber 

aldmı:d 
- Balıkesirden. ·.,. 
İhtiyar aktör, elini dizine vurmuııtu: 
- Telsiz: telgraf 1ıllyor. 
Ayağa kalktım. Hepsini ayrı ayrı 

stıAm!adım: 
- Rahatsız ettim efendim, kusura -· bakmayınız. 
Hep bir atı.zdnn bağırdılar: 

(Devamı vır) 
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Lastik 
Emir 

Tevzii için 
Bekleniyor 

Otomobil liıstlklerinln Ticaret Ofi
si tarafmdan tevzi edilmesi için e
mir geldiği haberi doğru de ildir. Sn
llıhiycttar makamlardan ynphltmtz 
tııhklknta göre, bllftkls tcvzlatm ev
velce seçilen komisyon tarafından ve 
hazırlanan listelere göre yaJ,>Tlması i
çin bugünlerde emir beklenmektedir. 

Diğer taraftan, tevziııtın gecikmesi 
yUzilnden şoförler cemlyetl de Tica· 
ret Vekftletlne milracaatn karar ver
miştir. Cemiyet reisi bu iş için yakın
da Anlmraya gidecektir. 

Şoförlerin iddJasma göre, kara bor
sada lfıstik fiyatıannm alabildiğine 

yükseli ı. kısmen de tcvziatm gecik
mesi yüzünden vukua gelmektedir. 
Bundan bn5ka. mevcut lAstiklerden 
bir ktsmı derhal dağıtıltrsa. bu His· 
tiklerin munyyen olan daynnma mia
dı dolmadan kullanılrnası mümkün 
olacak ve bu suretle bunlıırm çürü -
meleri önlenecektir. 

Yeni Bir Sanat Okulu 
.çapa Kn: EnstltilııUnd 4' de A'k.-

ıam Ktz Sonat ok'11U acılmıştır. Bu 
okula okuyup yazma bilen her ka
dın devam edebilecektir. 

İkinci devrede Fenerbahçe rllzgarı 

da arkasına alnrak arka ıırkaya akın
lar tanzim etmiş. bilhassa bu arada 
Rebii ile Esadın tınlaııması taknnı çok 
i!üzglin oynamıya sevketmlştlr. İşte 
bu sırada Rebll uzakta ayaıtınm ucu
na indirdi~! topu ani olarak Bt,şlktaş 
kalesine stkı bir ııütle göndermiş ve 
.ıoknıuııtur. 

Fenerbahçe ikinci golünü de rıttık
tan sonra cok daha rahat ve düzgün 
oynamıya koyulmuş ve knçır<hğı bir
çok fırşatlard<ın sonra kiiç!ik Fikre
tfn Ömerden aldığı bir pası fevkalftde 
bir şütıe kaleye göndermesine yeti
şen Miijdadın ayağından üçOncü go
lünü de atmışttr. Bundan sonra Müj
dat gnzeı bir frrsat daha yakalamış
sa da m~ele ettiği için kaçırmıştır. 

Dlln B~iktaş çok enerjik bir oyun 
oynamış, Fenerbahce de gayet düzgün 
ve anlaşan bir takmı halinde muka
bele etmlıtir. Ort~ konan kupayı, 
birer galibiyet almış olan iki t:ıkım
clan average neticeSfnde Fenerbnhçe 
kaı:nnmtştır. Hakem doktor Nihat 
maçı iyi idare etmi tir. 

EN&RBAHC:~· Çi'b<!t - M •ammor, Mo-
ra - Omcr. A rır•. ltıı.ad ltret, •· 
el. MQ~dat, Rebi! Halid. 
BEŞlKTAS: Nrhmct - Ynuı, Yani -

Rifat, Osman, l'cy&i - (Sabahaddin) Vcc• 
dl, Cahid. Mohmet, HQseyin, Şilkril. 

İk:lnc! devre sonlannda B~iktas 
bir gol kaıanmeya muvaffak olmuş 
ve macı 2 - 1 kaıanmıstır. 

Ankaradaki Maçlar 
1 

Ankara, 27 (A.A.) - BuıUn Anka· 
rada yapı!an futbol miilabakasında 
A:ıkara(ileü ile Kırıkkale tılı:rmı kar 
şıl.ı!<mışlardır. Oyunun batından lt\ba
r~n hiklm vaziyete ceçen AnkaraallrU 
5 - 3 calip ırelmiıtlr. 

At Y arııları 
Ankara. 27 (TAN) - Senenin son

bahar at yanılan buıttn Ankarada 
başlamı~tır. Yarı5larm neticelerini 
bildiriyorum: 
BİRiNCi KOŞU: Birinci Meneviı. 

ikinci Tiryaki, OçüncQ Kader. 
Müıterck bahis Tiryaki ve Menevl

şln ganyanı 110, Tiryakinin plhesl 
115, M~nevi~ln plhesl ıııı kuru~. 

1 KlNcl KOŞU: Birinci Tomurcuk, 
ikinci Sava, üçOncO Cey1Antek, To
murcuA'un ganyanı 170, plAsesi 115, 
Savanrn~eal 29 ..kurua, 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: Birinci Konca, 
ikinci Komisıırj. üçüncü Sifkap, Kan
canın ganyanT 2!l!S. p1Asesl 160, Komi-

''Yeni Milli Müdafaa istikraz:ına iş
tirak ıÇin taııarruflarrnı bu tahvillere 
yatırmakta gösterdikleri tehaHlkle 
halkımız, Mlllt Şefin bu yüksek tak
dirlerine lfıyık olduğunu bir defe .da
ha göstermektedir,., 

Şirketi Hayriyenin Kararı 
Slrketl Hayriye, bundan önce 7ap

tıJı zamdan ayrt olnrak, memur ve 
mOıtııhdemlerlne yeniden bir miktnr 
ıam 7apmıya karar vermiştir. Bu 
ıam Eyllil ayma da teımll edllecek
tlr. Şirket aynen, alır IDlerde cahşnn 
işçilerine parasız olarak bir ö~iin sı
cak yemek vermiye b11Dlam16ttr, 

sarj'ln p1Asesl 260 kuruş. 
DÖRDÜNCÜ KOŞU: Birinci Gun

gadln, ikinci Demet, OçUneO Knra· 
biber. Komisarj ve Heybeli kosmndı. 
Gungadln'in ganyanı 155 kunıs. 

BEllNcl KOŞU: Birinci Destegül, 
lklnc:i Varııdln. üçüncO Haspa, 

De..tegüliln "anyanı 12 lira, plAscsl 
2t0 kuruı. Varadln'ln plAsesl 235. 
ftaspanın 4215 kuruş. 

AL TiNCi KOŞU: Birinci Sekban, i
kinci Alcey!An. Gülcan koamadı. Sek
banın anynnı 380 kuru • 

4, 5 inci koşular arosmda çifte ba
his Konca - Destcı:fJJ 39 lira 90 ku
ruş verdi. 

'·····················' 
Fotoğrafçtlar Bir 

Birlik Kurdular 
Şehrimizde ticarethane halinde ça

lısan 300 fotografçı bir birlik h.-ur -
mıya karar vermişler ye bu hususta 
Vilfıyetten mils:ıade almrsl:ırdtr, Bir
liğin diğer formaliteleri birkaç gQnc 
kadar tamamlanacaktır, Birlik, fotog 
raf malzemesi vurgunculuğu ile mü
cadele edeceği gibi, malzeme tevzia
tlnda da ynrdmıct bir rol oynıyabilc
cektir, Fotografçılnr, malzeme bul
makta çr'.;:ilen gilçlilklcrin. m:ılzeme 
yokluğundan dej?ll, bu maddeler Ozc
rinde vurgunculuk ynpılmnktn olma
sından flori grldlğlne kanidirler. Bu 
itibarla. bu birliğin faaliyete geçmesi 
ile birçok fayd lor temin edilebilece
i::inl umuyorlar. 

Edebiyat ve Fen Fakültesi 
Binaları İnşaatıma 

Başlanıyor 
Yanan Edebiyat ve Fen Fakültele

rinin ycnid<.'n inşası için hazırltklnr 
t.amamlanmıstır. Projeler Nafia Ve
kftletince tnsdık edilml tlr. Binaların 
t~eı atma mcra..-.;hni önClm!l:ı:dr' 1 
C\imhurlyet b yramınd:ı yapılara tır. 

1nşaatm 1043 ders yılı içinde bitirlle
ce 11 umuluvor Hı lnzmışt .. Aramızd:ın çekildi, ev 

di. Şlrıtd,I. lcocı:ısiyle rahat, mesut 
~~--------------------------------.----~----------------~~---------~~--------~~---~----~~--------~~-------------------------

için Dün 
ihtifal ( G&C' G'LE.M H.B .. AlER .1 

V. İBBENTROP BİR 
BİLANÇO VERDİ 

l't2fj'" Baş tarafı 1 incide 
ıkarılmış olan Avrupa harbinin, 
rl~ik devletlerin iştirakile bir 

unya harbine inkilfıp etmesine 
e bu suretle uzamasına mani 
lmak istiyordu. Roosevelt, bu 

an duymamazlığa geldi. Bir. 
ık devletler reisi, sulh yolu 

e hal suretıne varmak lmkanla
nı kat'i surette ortadan kal. 
r cak emrivakilerle açıkça harp 
rekatına başladı. Üçlü Pakt 

:i vlctleri, onun tnhkirlerini, tah. 
iklerini ve hasmane harekatını, 

Amerikan halkının aklıseliminin 
RooseveL't ve zümresini her şeye 
ragmen nihayet doğru yola so-

cağı ümidıyle, bir sene en bü• 
yUK bir ihtiyatla karşılamışlar. 
ır. Demek oluyor ki bu harp, 

Roosevelt'in şahsi eseridir. Bir. 
l ik devletler reisi bu harbi is. 
t diği içindir ki bir giln muhak-
ıık surette Japon milletinin şe. 

refini yaralıyacak taleplerde bu. 
lunmuştur. Bu, bardağı taşırmış 
ve Japonya darbesini indirmiş -
tır." 

Von Rlbbentrop bundan sonra ge
cen tlkkanundanbcri askeri sahada 

zanılan muvnffakıyetleri saym~ ve 
rk cephesinden bahsederek oöyle 

d vam et.mistlr: 
"Bizler, politikacı veya asker hepi

miz ve botün Abn:ın milleti bntyo -
ruz ki, bu mOcadelede çok bOyilk ga
Y ler mevcuttur. Alman kıtalannın 
kahrnmanlığmm Stalingrad'da da za
f rl elde ed~inl bilmekteyiz. Bu 
meydan muharebesi, belki de sonra 
Avrupa bürriyeU için milcndelenln 
5 mbolü olaeakttr, Çünkü, Rusy:ıntn 
cenup kısmı ile şimal kısmı :ırasında 
en büyük münakale :merkezini teşkil 
eden ve bu memleketin esas kan da
man olan Volgayn Mıklm bulunan bu 

hrin alınması, en tehlikeli dilşmanı-
nuza, altından artık kalkamlyacağt 
b r darbe vuracaktır. 

Nazır, sözlerine şöyle devam et-
miştir: • 

"Bu yıl müttt'fik orduların a!lı:erı 
h relditmm nihayete ermesi Sovyctler 
)! rlıf\nl fevlca!5.de gUı; bir <}uruma ko 
J19eakttr. Rusyanın arazi, insan, h~e 
n ü. maden: her türlü iptidai madd~: 
~ 'I stri imkanları, stratejik ve askerı 

"n kale yolları kayıpları o dercceyı 

bulJ1UJ&tur ki Sovyet devi, şimdıden, 
knvvetinin yansından fazlasını, mU
h1m bölgelerde hatta üçte ikisini ve 
dahı. coğunu lı:aybetmlıtir. Arazl ba
kımından, müttefik kıtalar, şimdiden. 
1 milyon 400 bin kere kilomC'lre top
rak almı§lardır. Rusyanm en mUhim 
o!3n Avrupa kısmının yarısından faz
lası Alman kıtaları tar;ıfından alın
mı~tır. Sovyet!er birliği bu anız! lra
yıpları ile; 90 milyon kadar nüfus da 
kaybetmiştir, Buna, 14 milyonluk ölü, 
yaralı ve esir kayıplannı da ilive ct
rnek lazımdır. Ba suret!e. Sovyetler 
blrl!ğl, yuvarlak hesapla 100 mllyon 
dan fazln insan kaybetmiştir, Bu, Rus
y:ı"lm umum nüfusunun yarısından faz· 
lası, Avrupa kısmının ni.ifusunnn i't' 
üçte ikisidir. İşgal olunan Ukrayna, 
Donetz ile Don ve don ile Volga ara
sındaki bölgeler, Kırım, Kafknsyanrn 
bi~ kısmı, Sovyetler B!rliflnin en fe
yizli arazisidir. Bu: buğd:ıyın üçte i
kisi; etin üçte ikisi ve şekerin hep!l· 
ıfü. Hayati ehemmiyette fplidat maılde 
kayıp?an da felikeU'dir. Meseli: d"'
mir ve antrasitin yüzde 60 ili 'iO 1: 
man~anez:in yüzde 95 i kayıptır. Bu 
suretle bi kalitede çelik istlhanli teh" 
tikeye dibmü• bulunmaktadır. 

Sovyetıer Birliği, gerek insan ihU
yatlan ve gerek iptidai madde ve yi
yecek maddeleri bakımından tüken
me hudutın.rınn gittikçe yaklaşmıık -
tadır, BOtün bunlara, kaU ehemmi
yette bir unsuru da ilave etmek lll
ztmdrr. Bu da Sovyet petrol istihsa
linin yiizde doksantnın tehlikede bu
luntnn!:ıdır. Kafkas petrollerinin Al
m:ın kıtıılnrmm kontrolil oltmdn bu
hınnn yollord:ın nakli, şimdiden artık 
hemen hemen lmkfınsızdır. Benzin -
den mahrum bir modern ordu ve ha
va kuvvetleri ise. i$e yaramaz bir ha
le gelmektedir. Böyle kayıplarn uğ· 
ramış olan bir memleketin ergcç son 
rıeCeslne varmak zorund~ kaldtğına 
'se hiç şüphe olamaz ... 

Nazır, Sovyetlere vfıdcdilen lnglllz
Amerlkan yardımına temas ctmls 
Almanyanm Dieppe bnskını tarzmda
kl yeni tcşcbb{lıleri anıemlye hnzıt 
,.,lduğunu söyliyerck 5yle demiştir: 

''Almanya ve müttefikleri bugün o 
derece kuvvetlidir kl, Roosevelt'in et
rafında gürültUler yaptı?:ı bir ikinci 
bir OçilncO, bir dördilncO cephe ku -
rulmıısı için yapılacak tcsebbfüıler, h!c 
b'r suretle Sovyctler Birliğinin kötli
rllm hnle sokulmııstnI durduramaz,., 

İkinci Cephe ihtimal· 
leri Kuvvetleniyor 

itli!"' Baş tarafı 1 incide 
he yoktur. Fakat bu harbin, ne 
kadar kesif olursa olsun, tayya
re hücumlariyle kazanılacağı şüp 
heli ve mfınakaşaya değer bir 
mevzudur. Almanya, bugün ha. 
yat ve memat mucadelesindcdir. 
Nazi Almanya iktidar mevkıini 
muhafaza etmek için Alman mıl
letini daha birçok fedakarlrklara 
sevkedecektir. Ingilizlerin Lond• 
rada göstel'diği mukavemeti, Al. 
manlann da daha uzun zamna 
göstermemeleri için şimdilik bir 
sebep yoktur. Böyle olduğu bal. 
de yalnız hava taarruzlarjyle 
Almanların yıkılmasını bekle. 
mek, İngilizlerin harbin uzama. 
sında ibir fayda gördüklerine de-
lalet eder. • • • 
Fakat, harbin uzaması mütte. 

fık~rin lehine midir? Ha
zırlıklannı tamamlamak ıçın 
müttefiklerln zaman kazanmak 
ihtiyacı doğru olabilir, Fakat bu 
kazanılacak zaman Sovyctlerin 
yıkılmasını temin edecek olursa, 
o vakit bu, müttefiklerin değil 
mihverin lehine olur. Sovyet mu• 
kavemetinin bu kaybedilen za. 
man içinde sarsılmıyacağına ln. 
gilizler bu kadar emin midirler? 
Sovyet1erin Avustralyadaki mat. 
buat şefinin Lidney'deki beyana. 
tına göre, ikinci cephe açJınaz• 
sa, vaziyet vahimdir. 

Dün radyo, Roosevelt'in siya• 
si mümessili olarak MCJ,ı;;kovayı 
ziyaret eden Willkie'nin bir be
yanatını verdi. Willkie, Sovyet 
Rusyada bütün istihsql faaliyet. 
!erini gördüğünü, bunun akıllara 
hayret verecek bir m~hiyette ol
duğunu, cephelerde yapılan ha. 
zırlığın, ve gösterilen mukavemc 
tin takdirlere liyik olduğunu söy• 
ledlkten sonra, "bütün bunlara 
rağmen bu seyahatimde edındi. 
ğim intiba, ikinci cepheniı1 sür'. 
.ıtle açılması zaruretidir. Bu hu. 
susta Amerikaya döndükten son
ra faaliyete geçeceğim" diyor. 

* * ikinci cephenin açılacağını gös• 
teren diğer alAmctler de 

vardır. Birkaç gün evvel lngiliz 
radyosu İngilizlerin yakında taar. 
ruza geçeceklerini, Fransız: hal• 
kına lıitaben de Manş sahillerin
den U7aklaşmalerını bildirdi. Biı 
Nevyork telgrafı da Avn1 pNI• 

Ordu'da Yeni 
Tip Ekmek 

Tek Tip Una Yüzde 35 
Patates Ka+.lıyor 

Ordu, 27 (A.A.) - Burada be. 
lediye tarafından, tek tip una 
yüzde otuz beş nisbctinde pata
tes karıştırılmak suretiyle yapı
lan ekmek tecrübesi muvaffak 
olmuştur. Yarından itibaren fi. 
rınlar bu tip ekmek çıkaracaklar. 
dır. 

Böylece on beş milJ:on kiloyu 
bulacak olan 942 patates rekolte
si vilayetimizde daha geniş öl. 
çüdc istihliık edileceği gibi. bol 
miktarda da ekmek elde edilmi~ 
olacaktır. 

bir taarruı yapılması ve bu ha 
rcketin general Marshall tarafın• 
dan idare edilmesi meselesinde 
1ngiltere ve Amerika hükümetl~ 
rinin mutabık kaldıklarını b.ldi• 
riyor. Moskova gazeteleri de müt• 
tefiklerin garpta harekete geçme. 
leri için en elverişli zamnnın gel• 
diğini bildirmiştir. 

İkinci cephenin açılması için 
müttefiklerin hazır olmadığı ka. 
naati de artık kuvvetini kaybet. 
miştir. Mr. Eden nutkunda Jn. 
giliz hava kuvvetlerinln 940 tem 
muzunda 3500 ton, bu yıl aynı 
ayda 13 .00~ ton bor:ıba ~ttrğını 
söylüyor. Ingiliz istıhsalat nazı. 
rının ve diğer devlet adamlan• 
nm beyanatı da İngilizlerin ge. 
rek malzeme, gerek askeri ha
zırlıklar bakımından 1940 ile mu• 
kayese edilemiyecek derecede kuv 
vetlendiğlni göstermektedir. A.. 
merikada artan istihsal faaliyet. 
leri üç senedenberi yorulan AJ. 
ma~yaya karşı ikinci .bir cephe. 
yi açacak kabiliyetted!r. Şu hal
de, eğer ortada hus~sı. bir malt. 
sat yoksa • ki bu~a i?timal v:ere. 
miyoruz • artık ikıncı cephenın ae 
çılması zamanı gelmiştir. Kıt &y
lannda Avrupada açılacak bir 
cephe veya 1943 de açılacak bir 
cephe: belki kat'i neticeyi almak 
da faydasız olmıyabi~.ir. .. .fakat 
milyonlarca insanın oldu~u bir 
harpte bu insanları tasarruf et. 
mck, kat'i neticeyi bir ayak ev. 
vel almak berahlde daha fayclalı. 
dır. Bu son gfinlerde beliren a. 
ltımetler bu cephenin açılacağını 
-röstcrmektedir. TAN o 

IE!~a:ıij:J![C.111 
t'Iff' Ba~ tarafı l inciclc 

tankı tahrip etmıştir. Sovyetler, 
şiddetli hava hücumlan netice -
sinde ağır kayıplar vermi§lerdir. 
Alman ve Rumen savaş uçakları 
teşkilleri, aşağı Volga demiryol. 
ları üzerinde düşman ia~e malze. 
mesinin imhasına devam et.mi§. 
tir. 

Don cephesinde mahalli faaliyet lıay 
deôılmi!itir. 

Voronejin liınal bat11mda blrçok 
düsman hücumu bir kere daha aka· 
meta uğnım~tır. 

Rjev civarında, düşman, tank •c u
c;.ıklann hlmayetinde. mühim 1nı.,.,et· 
lcrle bir ke9İmde hücQm etmİitlr. 
ŞıddeUi muharebeler hal~ devam cdı· 
YN. 

Ladoga göliinün cenubunda, bir çok 
dü~man hücumu püskürUllmüştiir. Ollş· 
man, karılı ka)'lplara uğramış •e . bü· 
tun sillhların ve hava kuvvetlerınln 
a lCIJ!; hücuma hazır!anan bapa dilt
r:ııın kuvvetlerini imha etmiştir. 

DÜ$man: reni, bir cephe-den Ne
va'yı ge~iye teııebbils etmi~tir. Bu 
teıı:hbüs esnasırı.da 260 top imha edil
miş ve bir mlkdar eıir ahnmrııtır. . 

Dün; Sovyctler 50 uçak kaybetmıı
ll'I'dir. 3 Alman uçağı kayıptır. 

~ Baı tarafı 1 incide 
Sovyet ek tebliği 

Moskova. 27 (A.A.) - SoV)'et Jf<:e 
yarısı tebliii ekinde haber verlldijine 
cöre, Stalingradın batı 3!malinde Rus 
kıtalan bazı terakkiler kaydetmiye mu 
vaffak olmuılardır. Alınanlar üıtüıte 
karıı taarruzlar yapmışlar iae de bun· 
ıarın hepsi pUıkürtülmüftür. DüF11a
nın takriben 2000 kiti kaybcttifl tab· 
m:n olunuyor. 

Mozdok bölc~de A!ınanlar 5 defa 
t·21rnııa ceçmlşler ve hepsi pülkürtü
len bu taarruzlarda alır kayıplara ui
ramıılardır. 

Novorosi*'in doiu cenubunda ~azı 
Alman taarrulan pllıekiirtlilmüıtiir. 
Bir tepenin saptı için yapılan aavaı e~ 
naınnda çok milı:darda Alman aaken 
vok edilmi,tlr. Sln,avJno bötceaindc 
Sovyct lı:ıtaları Alman taarruılarını 
pli!1kilrtmü1lerdlr. 

Bir denizaltı batırıldı 
Moıko...a, %7 (A.A.) - Sovyet ha

berler aJanıı, Wellen Rus ticaret , ... 
miıının bir dilşman denizaltısına kar-
111 yaptrfı lcarırlıldı çifte taarruııı ın· 

latmalctadır, 
Bir dost memleket limanına git-ııel< 

i;zere yol alan Wellen Sovyct cem s 
c~nup sularında taarruza uğram•stır 
DUşman d~nlzaltıırıun ac:tıiı flk tcırı 
ateşi gemiyi hasara uğr:ıtmıı, knman-

ıBarbaros 

Yapdan 
t:Jir Ba tarafı 1 incide 

Bundan sonra kürsliye gelen Be
şiktııı kaymak<tmt Snbrl, Preveze de
niz zaferini Türk tarthtne s,ıınan bü
yilk Türk Amiralinin hamasetlcrinl 
anlatmış ve bu kııhramnn Tlirk deniz
cisinin y(lce nıımınm bıııUn denizci
lik tarihimizde muvaC.fakıyet ve kuv
vet ııembolil olduğunu söylemiştir. 
Beslktaş kaymakamından sonra 

kürsOye grlen deniz tdmenl Ertuğ
rul da heyecanlı bir hlta\>e ile Bar
tıaros'un muvaffakıyetlerini tebıırtiz 
ettirmiştir, 
Nutuldardıın ıcınra deniz tııllm ıılıı

vından mürettep bir tabur. mektep
IPr, kız ve erkek lıcller taranndaıı 
yapılan bir ge<;lt ~esmlyle merııslmt' 
nlh;ıyet verilmiştir. 

Gece, bUyfık Amlrnl Bnrharos'un 
türbesi birçok pro]ektlirlcrlc aydm• 
lantılm111 1llrbenln ctrofı geç vakte 
kndnr kalılbalık halk topluluklariyle 
dolup boşıılmıştır, 

Geceleyin Denl1.yrılla1'1 va Şirketi 
Hayriye vapurlnrı dn elektriklerle drı
natılınışttr. Şirket vapurlart Barba
roıı tllrbesinin önilııden geçerken :pro
jcktörlcriııl türbeye çevinnek rure
tlyle bilytlk Amirali selftmlaınışlardrr. 

Hıılkevlerinde de Barbaros için top 
lnntılar yapılmıştır, Kadıköy Hıılke· 
vinde tarih öğretmeni Niyazi YOkse
len tarafından büyük Aminılin hayat 
ve kahramanhğt hııkktnda bir konfe
rans verllmlş ve bunu Bayan Nedre
tin ean konseri takip etmiştir. Be· 
voğlu Halkevinde de Ev reisi Ekrem 
Tur Barbaros bakkmda bir konferans 
vermiştir. 

~---------e-~~~-

Pariste, Üç l\laskeli Şa'fiıs 
Belediye Dairesinden 

2500 Kar.ne Çaldı 
VcrMnles. 27 (A.A.)' - Maskeli üc 

c:ahıs dfin İlkteşrln Jaşe karneleri da
ıırtıldıftı sırada sartrouville belcdiyr 
dairesi salonuna girmişler ve taban
C"alarla tehdit suretiyle 2.500 karnr 
calmı,lardır. Dördüncü şerikleri dısa
nda gö:ı:cülillc etmiş ve bislk1etlrr1 

.,ek1Pmiıtir. İşlerini bitiren dört ş:ı
'"'•c ı,.,.r•n <'itmi"'l.,rdlr 

nanla bir subayın yaralanmasına sebeıı 
olmu:tur. Düşman at~Ine karşılık ve
ren Sovyet gemisi denizatbnm tor
!.annı 11111turrtıuşt12r. Gün doğarken 
dil,man denizaltısı Sovyet gemlslrıln 
ı oo metre kadar açrimda tekrar ııö :iin. 
mU$tÜr, WelJen bemen,.ateı açmış vr 
·arn isabetler elde etmiştir. Denlzıılt 
r!lnıdllr ıuya gömülmUş ve biraz S0'1r>' 

~11 yll~Unde koyu yal lekeleri belinnl 
tir. Sovyet gemisi kıymetli yükü ilt 
gittiği limana ulaşnırljtır. 

Mr. Wil kie 
dan ç·n· 

Rusy 
Gi ti 

~('':-.. Ba~ tarafı l incide 
niiınüzdeki yazı beklersek çok 
geç kalmış olabiliriz. 

Rus Haberler Servisinin ra. 
porlan da gösteriyor ki, şimdiye 
kadar yaptığımız birkaç hava a. 
kını Alınan milleti üzerinde tah. 
rip edici ve maneviyat bozucu 
bir tesir yapmıştır. Rusya üze· 
rine her gece binlik uçaklarla a. 
kınlar yapılmasını istiyoruz.1' 

Mr. Willkle, demecine şöyle 
devam etmektedir: 

''5 milyon Rus ölmfi:i, yaralanmıe 
ve: ya kaybolmuştur. Hiç değilse 60 
milyon Rus da Hitledn idaresi altını 
(:eçrn Rus toprnklarında esir kalmış
tır. Bu kıı,ı Rusyada yiyecek az (llo
caktır ve hatta aı:dan da daha ter.a 
olacaktır. Milyonlarca Rus ocağı bu 
xış yııkıt yilzu pek gormiyecektir. Or· 
du ve esaslı harp imalatında çalı;an 
1$çiler hariç olmak üzere halka verll· 
mck için hemen hemen hiç giyecek kal 
m.ımı(i1ır. Bir çok 1Hiçlar hlı; yoktur. 
Bunun!a beraber Rusyada hiç kimse 
savaştan vaz geçilmesini ağzına bUc 

almıyor_.,_. ----o----... 
M. lAVAL 
ft2ir Baş tarafı 1 incide 

val bunu yalanlamıştır. Bununla 
beraber, Benoit Mechin, Fransız 
Faşistlerinin l.id~ri Doriot'~ur 
riyasetinde yenı bır Fransız hüku 
meti kurmağa çalıştığı, hatta bı: 
hususta Almanlarla görüşmeleı 
yaptığı söylenmektedir. 

Alma11yaya i§çi temini 
için yeni tedbirler 

Londra, 27 (A. '.A.) - Bugün Vi• 
chy'de nesrcdilcn bir kararname, Al· 
manya istihsal cephesine göndcrllect'l 
mütehassıs fsçHerln toplanmasını te· 
mine alt kanuni pHln hakkınıb tafsi· 
lat vermektedir. Kendiliklerinden gö. 
nUllü olarak gidecek her ameleye Al· 
maııyada alacat,'I nylıktan fnzla ola· 
rak Fransada almakta bulunduğu üc· 
retln yarısmn muadil hususi bir tah· 
c;lsat verilecektir. Sermayesi taviz be
delinden ödenecek Olan bu fazla iic· 
ret, işçinin Fransada tcrkcttlği mÜC'J• 
c;ese vasttasiyle işçinin memleketlndı 
kalan cslne verilecektir. 

Oslo'ya Yapılan Son 
Hava Alonında .. 

Stokholm, 27 (A. A.) - O lo'daı 
,1Jdlrildlğlnc c6re, geçen Cuma gfini 
,.., lo'yn kam yapTlan İngiliz hııvn n• 
cını csnatmldtı 10 Norveçli ve iki Al· 
mnn ölmilş ve 50 kl!il ya~ı:ılonmı;ıtn-
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ucJcr paktının üçüncü yıldönümü 

. munaacbetiyle, ınihver devletle-
r n!n muh m ıahsiyetlai nutuklar ıi)y. 
k 1 lcr ve m hvcr matbuatı yaptııtla· 
rı r.eşrlyatta Bolıcvikl ğin ve Anglo
S k on plu okrasıslnin ortadan kaldı
rılm sı zaruret.i !Uerlnde dıırmuıbr
dır. 

Alman hariciye nazırı Ribbentrop 
verd ği nutukta: Mıhvcr devletlerinin 
buyuk zaferler ve güç taarruz edıllr 
ır>cvzilcr z ptctmiş olmalarına raf men 
bu mevzilerin muhafazası içln çok çc· 
t.in mücadelelere intizar edilmesi kap 
cttığini soylemlı;tir. 

Bundan evvel Goebbcls, Das Re'ch 
mecmuasında ne,rettifl hafta!ık m1ka
I'!. ·nde Alm oyanın dev3mlı gayel-::-1nl 
&u suretle hillisa etml&ti: Hudutsuz 
huni>:et, !stik!U, hayat sahası, Alman 
nı lletı !çın zaruri olan harcketıerdır 
Butun bu sözlerin tek bir manası var: 
d•r: Almanyanın kendi hikimiyeti .. ı
tmda ve kendi menfaatlerine uygun 
o•a-ak -asgari- Avrupa kıtasmı yeni 
nızam C'!aslanna göre tanzim etmek 
hususunda tam bir serbesti 

Goebbels ayni makalcsi~de harbin 
anormal olduğunu, bugün birbirleriy-
1..: boğı.ı an insanlann yarın normal Jıa· 
yata doneccklerini, Avrupa milletleri
nin harpten sonra yine yarıyana ya
§lyacaldnrmı; kln ve intikam hisleri
ni:ı fena neticeler vereceğini yazmış
tır. Alınan propaıanda nazırının bu 
so !eriyle İngiltereyi Almanlann e;n
r v kilerini kabul ederek uzlaşmı:ya 
d vet •etıığl ve Avrupanrn içtimai ni
umı muhafaza etmek için Alınan or
cu una m\jhtaç olduğunu hatırlattığı 
hi olunmaktadır. 

Fakat buıün 1nıiltereyl Chamber
la n'in degil Charchill'in idare ettiği; 
A:ner ka ıle Sovyct Rusyanın İngll~e
renin müttefikleri bu!undufu dü5ı.inü
le ek olursa ln;lltereyi Sovyet Ruiya
dan ayınn k ve mihver tarafına çek
mek fçln yapılan bı.itün gayretl~rin 
b yhude olduğu anlaııılır. Esasen Al-

nvanrn Anglo - Sakson alemin! 
S vyetlere karşı tahrik etmek ve kl'n· 
d h rbln n Bolsevh:me kareı mulı:ad
ce bır cıhat mahiyeti verdirmek ıciıı 

e t 1 bUtUn cehtler ıimdiye lra
c' r ak"m ka'mı tır 

D"ğer Nut~klar 
Dı..r. bir nutuk v<'ren tnıl!tere hı

ı ve nazın Eden Stallngrat muhıır ... 
b nın tavı f edilemez bır k:ıhramsn
ı lı. mucadelesi olduğunu 6Öyledıkten 
o~ İn iltercnln harpten sonra ye-

n h yatı ya tmak için Amerika, Sov. 
t Rusya ve Cin ile ~b rliği yapaca-

cını ilave etmi&Ur. 
Sovyctlcrin Vaşington büyük elcisi 

L tv nof gazetecilere gonderdlği bir 
nıc: ajda: Sovyetlerin diinyıının ye'li
den tanr:mlnde ve bütün memleket!-er
dc ş h i hakların muhafazasında müt-

' t .. f klerle yüzde yi.iz i$1:ılrliği yapaca
gını ve müttef k gazetelerin en mUhlm 
" zlfclerlnln bu meselede Sovyetl:rin 
fena niyetler beslccliklcrl hakkında ya
pılan propagandalara karşı mücatlele 
etmek olduğunu söy!cmlııtlr. 

Sovyct Rusyada tetkikatta bulanan 
Wıllkle guctec tere yaptığı son beya
n.,tmda ııunları söylemiştır: "Rus mil
letinin sonsuz fedakir!ıklarını ve 
k hrıunanca ııava,ıarını gözlerimle 
gôrdükten ıonra onların )'aptrkları 
h rbin halJc, millet harbi tabirinin ma
nasmı tamamiyle anladım. Stalin jJe 
t;oruştliklen sonra, ikinci cephenin der· 
hal açılması lüzumuna kani oldum. 
Gelecek yaz ı;ok ıeı: kalınmıli olacak
tır.,, 

Bir çok İngiliz pzeteleri ve ıf)'asi 
ş h!iyetlerl de Stalingradın dü&meei
nin Sovyctlerden ziyade lngillzler için 
tehllkell olacağını aöylmıektcdirl!r. 

Gemi inşaat. 
Varfngtondan resmen bildirlldifine 

göre: Geçen Eylillden bugüne kadar 
-6.me-rika tezglblarrnc!a 5,5 mil,.on to
n ?atoluk 488 gemi yapılmııbr. Son 
ay içinde bir ıcmı tczdhına konduk
tan 10 ıün sonra denize indirilmlstir. 
Bu gemi dört bcs ıUn ıonra faal hb
mete cirmiıtir. Bıından evvelki inaa
at rekoru 24 ıtindil. Halbuki ıeçen 
h::ırpte bir cemi ancak 200 ıı.inde 7a
p11:vorchr. 

Almanlar bu ıenenln başından buıU
ne kadar fi,5 milyon tonilatoluk cemi 
batırdıklarını ilin etmişlerdir. tnııi
hzler bu ralı:amlann çok müballialı 
o'duiuna s8ylüyorlar. Fakat bu ra
k1mlan doğru kabul etıck dahi miit
tefilc cemi i&aatmın cemi kayrplarmı 
karsıladıfını kabul etmek mecburiye
thıdeyia. Cilnldl ayrıl müddet zarfada 
yalnız Amerikan tezıihları 5,5 ml170n 
tonllltolult ıcml lnıa etmlılerdir. Bun 
can batb, Kanada ve İngiltere tez
g&.blarda yapılan fakat mtkdan blldi
ri!mlyen cemiled de bu yek9na illve 
etmek llınmdır. En nihayet Brezilya
nın müttefikler cephesine iltihalrı ııe
ticesl bu memleketin limanlarında tu-
1urıan Mihver ıemileri ve bizzat Bre-
2ilyanm ıemtlerl de müttefiklerin nak
tlvr fllt\'""'" 11'Ah1m•tı'sırı1•r 

ö L M 
(jueted arka4ıı!lnmısd•n Ce.mıt Rcfif!n 

bıba 1, lnhlt1rlar nkl m d rlerınden O man 
R fık voht ctmlıtlr. Cenuul dQn Fıtlhtt• 
lıl c..tnden ıtınıralt cenare nama ınt m tu· 
Mı> F. rneklııı me ıırl•f1na defnedllml\tlr. 
Meri! 1 rahmet dllu. arkada~ıınıza tızıyct· 
lcrlmw ıunııru, 

Amerika Cümhurreisi, Prensip~re, Nazariyelere 
Bağlanmaksızın Demokratik Amerikayı Enfilasyon 
Ve Sefalet Uçurumundan Kurtarmak Azmindedir 

Sırrını 
Çotu aanatlirlann dcferlerl ölünr 

K f d 1 
!erinden aonra takdir ediliyor 

e S e e n e r Güzel sanatların her &ubcsinde biit~ 
ömürleri füru zaruretle ge~ dih1 

1 r denecek derecede büyük oahsiyoUere 

Amerika Cumhurreısi Mister 
. Roosevelt Bırleşık mıllet. (- y d Z a n : -, 

lerm yaşayı ını yakından ıl,.,ilcn• : : 

~ir~n ve ~atta dunya ıktıs~t">dı u• i Pr. CÜKRÜ BABAN İ 
zermde bılc mucssır olabılecck : ~ : 
fiyat tcdbırlcri almak uzere kong : i 
reye kuvvetli bir mesajla mura- ları bir yıl içinde % ıs nisbeti•ıde 
caat etmiştır. Beyaz Saray mi.;;a. b:r yükselme knycletmıs olaCJktır 
firİ millet mUmCSSillerlJle adeta ''C bunun illeti de bilhassa kontrol 
bir ultimatoın tevdi etmiştir. Da- dısında kalmış olan iıda madd•le-
ha ziyade ha§in hır eda ıle dılek. r.ncf.ekı tereffudür. Zırııi mahıul f-
leri birıncl teşrinın ilk gününe yatları 1939 tarih ndenbcrı % 85 
kadar kubul ve tasvip edilmezse :ıisbctinde çoğa!mıştır. Bunları mü· 
bu muvafakntinı almadan da ha. rakabe ettirmezsek her türlu •sıik-
rekete geçeceğmi söylemek lüzu. tar fikrine ved8 ebnck llizımdır. o 

zaman enfliayondan kııc;;mmak ll'JI 

munu da duymuştur. Bu kadar kanımız olamıy:ıcak ve bir felil:ete 
serrt davranmak için ileri sürdü.. surüklenecetız. Binaenaleyh: 
ğü sebep şudur: A - Fiyatlar, 

''Zaferlere c~el olab'lccek oir B - Ucretler, 
feliketl bertaraf etmek iızere ıcap C - Maaşlar, 
eden bUtun tedbirleri alacağım tir- D - Karlar, 
tısadi karı~ıklık yuzünden harp.~ay· Tesblt e lmelid"r. Bu f&teklerl-
retinin tehdıt edılmemeıinc dıkkat- min de nih et Blnnclteıır ne kadar 
le itina edcceğım.,. konirece kabul cci lmcsı ıaruır. 
Mister Roosevelt'i bu kadar Kongre gafil duracak o~ursa ben 

endişe ve telaşa du üren amil zi4 şahsen mesuliyetleri iızerıme alarak 
ı'ai mahsulat fiyatlarının yüksel. harekete ceçeceiim. Zırai mıhsul 
rniş olmasıdır, Durumun biıtün fiyatı takrir ed lebllirse ücretler 
anahtarı bu fiyat politikasında- de tesbit edilebilir. Esaı toı;kılit 
dır. Fiyatlar şimdikı seviyelerin kanunu ReisicUmhura bu baota 
de tutulabilirse vaziyet kurt.an- serbest hareket hakkını vermekte-
labilir. Yoksa uçuruma, enflasyo- dir. Fakat demokrasiye olan merbu 
na, boşluğa yuvarlanmak mukad• tJyetim bir defa da size müracaat 
derdir. etmeyi bana emretti. Mnamıtflh 

devlet reisinin harp halindeki me-
Serbest iktısada çok bağlı gö- •ulıyctleri gayet ağırdır.,, 

rünen bu demokratik memlekette 
harbin yarattıgı toptancılık zihni~ 
yetini gu?Jelce göstermek itibari
le mesajm bu kısımlarını olduğu 
gibi naklediyorum: 

"Tecrübelerimiz göstermlsür ki 
fiyatların umumi kontro!U ancak 
bu kontrol her nevi emtiaya şamil 
lae kabıldir. Maiıet ı;eviyesiııi bu 
l:'Unkü halinde tutabtlınok üzere 
yaptığımız biıtün gayretler ücretle
rin yeniden arttırılması ve satın 
alma kudretinin çoğalmnsı dol:ıyı
s:yle fiyatların mutemadi taz:yiki 
altında çok mU15kül bir safhadadır. 

., 

G örülüyor ki parça parça 
tedbirlerle harp iktısadı 

davasını halletmenin kabjl ola. 
~adığı anla~ılmıştır. KöYlüyü 
hımaye edeyım derken işçi, me
mur ve şehirlinin hayat seviye
sini pahalılaştınnak w bunun 
neticesinde de onlara fazla alma 
kudretleri temin eylemek lazım 

y 

hçi ve memurların aldılı:!arı ıün· 
delik ve maaılar 1039 yılında 44 
rnllyar iken 1942 de bu rakam 75 
milyara çıkmış, yani % 80 bir ı;o
falrna sostermlştir. Harı> sanayıi 
için daima fazla amele kaydetm"ye 
mecbur olmamız ve bu lıçllece de 7.ıiğürt olup duıunmekten, UYUZ o. 
munzam aaatler lc;;İn illvelçr yap- lup kaşınmak evlidır, derler ama, ro
mükhlımız bu neticeyı doiurmuli- kat'ta orta okul ta!ebeslnden genç din 
tur. Ayda çoıalıı nlsbeU b.ır mılyar ley:cımiz Bay T. G 'nin, zuiurtlü~en 

yana tasası olamıyacağından, kaşınma 
aolardır. . 

Zirai mahsul fiyatı yükselmiyc 1 Y• g dermek ıç n çareleri gazeteden so. 
devnı ettikçe h yat scvıycsıni ı;;ıbıt rııyor ... Kaşınma lizerlne-, vaktıyle, bu 
tutmıya ımkan yoktur. İşc;i!erın radc: haylıca yazılar yazmıştım. Fakat 
&;ilndclik l>aremlc:ri yukarıya dor.ru henı.iz orta okulda bulunan bir genç 
Sf.yrettıkçe hıç hır t sbıUen !::ıahl11 o~uyucunun, 0 zaman gazete okuya -
mumkUn değildir. HnttA ~u andaki cak ya:ıta bulunmaması pek tabiidir. 
mahsul fıyatlariyle i.ıcrcUeıi dar- Kaşınma iızcrinc eskiden yazdıkla
durmak kab•I olmasa yine yukarıya rımın hepsini tekrar etmek pek: u"un 
doçru çıkııı tazyikine mani obma- dü~er, o zaman onları okumuş olan 
yu:. 

Amerikalıların milli gelirleri 1941 
'Kfi.nunundanbcri ayda "'o 2 nişb~tin· 
ôc çoğalmıştır ve böyle! lde lıasıl 
olcın fazla varidat bu senenin ntrn 
alınabllecck emtia hacminden 20 
milyar kadar fazladır. Boyle mah
dut mal!ar için bu kadar fazla tıılep 
olması biıtün fiyat mekanizm sm1 
alt üst edecek mahiyettedir. 1942 
Mayısında Eıyatlar için bır tavan 
tesblt etmiştik. Kontrol edilmekte 
o!an veya edilm('mckte bulutıan 
gıd& llyntlıırı bu tı\Vanı delml:ttlc. 
Bu böyle deovam edene ıelecek sene 
Mayı9ta zaruri eıyı ve cıda fiyat-

ckuyucularımın canını ııkar. Bu rene; 
okuyı.ıcumun hatırı için, bugün kaşın. 
ma bahsini kısaca yazacagım. 

}~aşınmak tür!ü türlı.i sebeplerden ge 
lir. c-nun kôkünden geçlri!mesl çaı-ele. 
ri df nereden ccldlilnc ıöre deiiıir. 
Kaıınmanm neden ileri ıelidıf ni anıcı 
mnk da hekim itidir. Bununla berabı:r 
kasınmanın sebebi ne olursa olsun, n
kln yemeklere d kkat etmek: iyi olur. 
Bııbırlı, h bcrli ve çokça yağlı yemek 
lerden çekinmeli, c;ny ve kahve ic;:nc
mcli .•. Yumurta, ı;iko!Sta çok defa ka. 
ııınmayı arttırır ... Her gün, bütiin vü 
cudc ılık su dökünmek de iyidir. 

Ka5101'1'İlk vücudun her tarafında, 

gelir. Bunu temin ise para bol. 
luğuna hatta enflasyona kadar 
gidebilir. lşte Mıster Rooscvelt 
boyl~ bir fasit dairenin çenber.L 
ne gınnemege çalışmaktadır. 

Yalnız şu noktaya ısaret iyi o• 
Jur kı Amerikada zır~at san'ah
nın mechste kuvvetb bır ekseri. 
yeti, nüfuzlu mumessilleri var
dır, Onlar büyuk karlardan ko
lay kolay vaz geçmek ıstemc:l;ler. 
Binaenaleyh kongrenin taallül 
gostermcsı ihtimali vardır. Esa. 
sen bunu düştınen birisıni, meclis 
kabul v_e. tasdik etmese de şah. 
ı:;aıı bu ışı vade sonunda yapaca
gmı açıkça ilave etmektedir. Am• 
ma bu hareket ve şiddet ile reıs 
birçok müntebiplerinı hem de nü• 
fuzlu dostlannı kıracaktu f'a
kat harp zamanı fazla hatır ve 
gomile bakmaga musait değildır. 
Rooscvelt, prensıplere n:ııeriye. 
lcre bağlanmaksızın demokratik 
Amerikayı enf Jasyon ve scfaiet. 
uçurumundan demır bır el ilt: 
kurtarmak azmindedir. 

Trakyada Köy 
Kalkınması 

Edime. (TAN) - Trakya Umumi 
Müfettişli.gı koy kalkmma ı yolunda
ki me ainın daha progrıımlt şe)<ilde 
devamını ve daha esaslı ıeklldo in· 
ki~ııftnr temin maksadlyle köy ve 
köycOlilk işlerine ehemmiyetle cl
koymuştur. Bu arada ikinci beş yıllık 
bir köy kalkınma progrnmmm esas
ları tesb!t edilmiştir. Bu pr~gramm 
basılmast ile birlikte Trakya köyle -
rinde en iyi ve bugunkü sarllara uy
gun bir şekilde istihsal ve dığer milş
terek köy i&lerlmfzln verimli bir ha
le getrilm«lSlne çalışılacaktır. 

hem de şlddet!l olursa, o vakit sıcak 
ıu bıınyoıuna ılrmok zaruri olur. Ban 
yo snyunun içine 250 cram n şasta koy 
mak iyi gelir ••. Evde, ıu !le doldurulup 
içine girilecek banyo bulunmazsa. ka
"mma pek şiddetlend &i zam::ınl3rda, 
b r litre suya yirmi tane papatya dçc 

Çi hir kök de hatmi koyup kaynattık. 
tan sonra onun suyunu, büyücek b*r 
ı.;ımuk parçasıyle blitıin vücııde • b:ıs· 
trrmadan - sürmek fayda ve-rir.. Sulu 
• rh de fena değildır. KolonyA s~yıınu 
br.1 bulursannı onu biıliln vücude ıür
mek pek iyi, hem de aı.ızel kokulu, bir 
deva olur,., 
Kaşınma vücudün ya!nız bir yerin

de olursa onu geçirmek daha ıüı; o· 
lur. Bununla beraber, bira.z önce, b,n 
yo için yaııdıfım tllcları p muk batı 
rprak k:atınıın yere ı1lr sı'k ı!irmek, 
u çok. fııyda ver r .. Bu kadarla ka1ın 
mak geçmezse, cılt miitehassısı hekim 
bulunan bir yere kadar giderek, lcaş•n 
m.ının sebebini teşhis ve ona göre te• 
davı ettirmek Uznndır .. 

Burada yazdığım şeylere ıkocıkıırı 

ilaçları diyeceğinızI ben de blllYorum. 
Fakat size burada ilaç recetest 7au • 
mam. Yazacak olum bile o reçeteleri 
yııpacak eczacı bulamazsınız. 

Vergisi, Zarar ihtimali, Masrafı: 
Kaycıusu, Tasası Olmıyan Mucitlere 
Parmak lsırtan Kazan~h Bir Keıif ! 

Edırnekapıdak. ka· -YAZAN :- .. Tuhaf tuhaf yü· 
le bedcn!e:ı ü r ' zume baktılar. Ev-

ı;erinde hır maden i 1 . veli çekinir ıibi 
zabehanesı bulundu 5 A 1 D K E S L E RE oldular, sonra bir-
tunu ve bu izabeha ! birlerinin yiızune ba· 
nenın tonu be~ bıft ıı- 1 lı:ıp: 
rayı ııatılmııkta olan bir maden ııtıh· - Adaaaaamm aende ... Der gibi o-
ııal cttı~iııi bilıyor musunuz? muz şilkerek cevap verdiler: 

Evet, tonu bcıı bın !.ıraya satılan - Ayar ararız beyım, ayar ... 

leeadüf olunur. Bunlar bir :yarıdan 
maıcet..l.e miicade etml&lcr, bir yandan 
da muazzam ve muhalled ererler mey
dana ıetfraı4lerdlr. Hatti brı balı:tm
dan .. deha" yı kamçılann lmi
lin "ihtiyaç., olduğuna dair de bil" 
kanut vardır 

Moliere (Molyer) daima para n
kınt:sı çekermi§. Balzac (Balzak) bü
yük bir zarurete katlanarak kalemiyle 
nıUthlş bir borç ödcnı!yc mecbur ol .. 
mu~tu. 

Verlainı: (Verlen) Jn b!itün ömrii 
hastahane ve hııpt.hanede ceı;ti. 

Baısh baııına resimde bir tarz icat 
eden Marel!yalı Montlçelli, kaldırım
ların kenarına dizerek telbir cyleditl 
tablolarından birini yirmi franga ııat

k,ymetli bı.r maden, ldcta altın ma- - Ne ararsınız, 6nlıyamac\ım, 
deni mı1 

llani eı;kı. taı ba5ması Ebu Alı Sı- - He ya. Ayar ararız. 

ıı.yar mıya muvaffak olduğa gün kendisini 
bahtiyar sayarmı&, bugün tablolarının 
büyük kıymeti vardır 

Son gelen Avrupa 
0

mecm11alarmdan 
birinde Fransanın çok tarummı ıkl 
ressamma ait bir fıkra okudum; mec
mua Claude Monet (Klod Mone) ile, 
Camille Pissaro (Kamil P.ıaaro) ya 
ait ilci mektup neşrediyor; sanat iç"n 
pek kıymetli birer vesika olan bu iki 
nıekıııbun birisi Pisaaro tarafından ar
kıd ıı Monet'ye yazılıyor. Aynen ko
yayorum: 

na hıkiyeleri vardı, bu hlklyelerde - Ne demek ayar ... D111hem, ıram. 
a!mya denilen bir ilımden bahndllir fılln mı dıişürdı.inllz. 
ve bu ilme vakıf olanların altın yapa- Güldüler: 
bıldikleri anlatılırdı ya, ste onun g.bl - Yok beyim, ayar. Hanıya tene-
b r §ey. lki açık goz, besbcdav •• dan kt>cı!er kullanırlar, kalayla karışt::ıl
tonu t-eş bin liraya satılan bir maden mış ayar yok mu? Ondan işte[ 
lstibsa! etmenin yolunu bıılmu~\:ırl Ben yıne an!amamıştım ama bere
Hıbıre çalışıp duruyor ve aat1p para- ket versin öbürü ayarın tercümuini 
cıidarı keselerine do duruyorlar. yaptı: 

lzabehanenin ne kirası var, ne ver- - Leyim beyim, leyim .•• Hant ka-
ıılıi var, ne ınııhrukat masrafı var, ne r.:d:ın ceçcrkcn bağırmazlar mı Yihı
elcktrik sarfıyatı var, ne amelesi vıır, Jıler tenekeci!.. Leyimcll .. Diye .. lıte 
ne kar.anı, ne tesisatı, ne damı duvarı, onların kullandık\ırı leylmlcri arirtZ 

'"Nihayet bir kaç para edinebl!ıdim. 
Fakat o kadar az ki bununla ancak 
.Er~ny'de birkaç ıün ıeçinebileceiim. 
Zaruretin son haddine geldim ..• Aklrm ne kaydı kuydu. ne de eııamesl var, burada? 

Hiç nıi ama hiı:; bir ıeyi yok. Bir a~ık - Ne münaııebetlc burada lehim ba5ımda deiil. .. n 

hava jzabclıanesi burası, arıyorsunuzl. 
tki patron, hem patronluk ~diyor, Bu kadar fa:ıla soru ıual canla,.ını 

hem amelehk yapıyorlar. lı:abe h,,ın sılrınıt olacak kı beni ccvapıız bırak:
J:lzım ıelen kaloriyi civardan bedavaya lrlar, yıne işlerıne koyuldu!ar. Fakat 
elde ediyorlar, izabe ettikleri m-ıden ben de onları söyletm ye liarar vcr
cevherini de yine bedavadan topluy~r- dl TI, başlarını durup seyirlerine dal-
lar Ve gı.inde en çok bir saatlik: bır dı-n. ' 
nıe~alden ıonra en azdan onar, on be * • * 
şer \ıra p;ıylaşarak yan gelip key n,· 
rlne bakıyorlar. 

Karları açık o1sun, tuttuktan hte 
kimsenin de g!Szü olmıdıiına emınim 
amma, kazançlarına k mııenin goı ı.or 
ınıyacaimı t~min edemem. Öy1e Y\l· 
vı:rgi&iz. masrafsız. kontrolsüz bir iş. 
Elde edilen mCt.lln da alıcısı, hem de 
J<apı~ "kapışa alıcısı olduktan aoora 
böyle kaııınca kim ıöı koymaıl. 

* * Bu izabehaneyl ben tenduien ktt 
fettım. Yo!um Edirne.kapıya duş 

mÜ§tÜ. Kale bedenleri üzerinden yu u 
yup gıder ve O mey nınd n k pu 
gelen ıerin ruııira ıoauı v rip lu ;mm 
kıvrım Halıcı zevkle seyrederken go
ıı:ilm çopçülerin doldurm kta oldukl•fl 
:Sııı mı hendeklerıne lllı;tl. 

Hiç oralı degillerdi. ışlcrlne ba· 
kryorlardı. Bir hayli durduktan 

sonra bir s gara çıkerıp yaktım. Bır 
andq gözleri elimdeki pakete taltılıp 
kaldı. Anladım kı canlan çelrmıetl. 
Bunu fn sat saydım. İkisine de biter 
rigara uzattıktan sonra yıne Jihn ya• 
l<aaını ıctım. 

- Ne biliyorsunuz burada !chim ol· 
dufunuP t 

Jlazla ısrar etmediler, anlat1ılar: 
- Biz, dediler. gördiltfin ılbl ık! 

fokfr çlngeney z. •sokak ar lınnda H

k l'U kü, delik: deş"k , p ıh, ise yara
nıaı teneke parçaları toplar, getirir 
l)uraya yığarız. Elli okka, yüz oltlca 
teneke toplarız her ıün. Sonra Qlllart 

tclır burada yakanı. Tel'lekeler kıu
tilnca tiııenndeki leh m!cr erir, tOPf,
gın üzer"ne akar TcnC'kelerı k:ald rrr, 
1 le gordugün gıbi buraya yığ r, altın
d:'I kalan kulleri savurur, akan hhlm 
damlacıklarını süpürge ile toplar, yı
kar, eritir, külçe haline koyar, ıutü-

İkioci mektup Monet'den ilk eıer
lerlni satın alan Mösyö Chu~et (Şı.i
f:e) ye hitaben yazılmıştır: 

''On parasız bir zavallı içln alzdctı 
biraz mı.isamahakar olmanızı rica et
tlllmden dolayı çolı: mahcubum: fakat 
ne y payım? Nereye baş vuracaft'llr 
bılmlyorum. Deierstz olduğunu bildi
clrn bir kaç eserimi llttfcn ve merha
metcn satın almanızı iııfrham ed yo
rum. Hınıi!erini beienlrseniz size el
li franga, kırk fnuga. vclhasd ne fi
yatı iıtersenir: bırakmıya hazırım: ai• 
o artık beldem.iye takııtım kalmadı •. ,. 

Son zamanlarda Monet'ye alt on ta• 
ne tablo "Üı:; milyon yüz kırk üç b n 
Uç yUz., frangı satılmış ve yalnız V:ı• 
nınl"e'a ait bir tek manaara mezatta 
ııltı yüz on iki bin franga çıkm11tır. 
H•Y•tında ııaruretten aklı batı'lda 

cı~adıiını ısöyliyen Pissaro'nt1n •·E
raırny'dc ormanlık,, adlı bir eseri de 
al ı yüz on b in franga satı!mf1tır. 

Bizde Manol namında Awup:ının 
Islr divarius'ü kadar meşhur bir ıu 
yapıcısı vardı. Çarşıltapısındakl dük
kfinlannda çalışan bu iki kardeşlerin 

1arıtıklarr atlar bugün ant ka ye"ıno 
ıc:anl5t!r. 

VakUyle !talya mfiı:e1erinden birin• 
de kazaya uğrayan P aganini'nin ke
manını evve11ri halinden daha mükem• 
mel bir surette tamir etml:ve muvaf• 

İı;tanbul İmpar.ıtorlannın, FaUhın 
ordusu geçemesın d ye kazdırıp suyla 
d~ldurdukları bµ hendekler dört yi.ız 
bu kadar &ene olduiu i lbı ka!dıktan 
s•ınra &İmdi de bclcdıye tarafmdan 
c;opıe do1cluruluyor. lyi mı yapılıyor, 
fena mı oraı;ını bilmem. Fakat hen• 
deklerden ynrısından ı:;o&u dolduıul· 
nıuş , aokııkla b r edılmit 

riır, satarız. 

- Para eder mi bari bulduiuııuz fak elRn bu iki kardeış sanatlarının on
lara getirmesi laznn selen deierlnl 
kıızanamadı!ar. BugUn içlerinde ''Mı• 
roliden imıa olunmnştur,, etiketi bulu
nan ut.lar biitün 1Rrktı afırlıiınca al• 
t:n ediyor. Acaba Manollor ne oldu? 

lşte- bu doldurulan hendeklerden bi" 
rlsındeki çöp yıiınları uurinde Jtale 
burc;lan cibi ylikle!mıt bir pulı 11-
lıntıya rastladım, Yıiıntı o kadar ylik 
ıektı ki ben daha yukıe'lı: bir ye:de 
olmama rağmen o yıfıntının etei:le
ı ni ve öbilr tarafını ıöremedim. Yal 
r.u yıiıntının tepc.ııini ılsleyen hahf. 
fakat koyu bir duman gördı.im, Mc
r.ikla o terafa doğru indim. Genişçe 
b:r kaviş çevırd lrlen sonra yıtıntının 
l:ihür tarafına ula~trm ve ıordum k 
iki adam yanmış b"r toprak ilıerlne 
eğilmişler, ellerindeki ı;ope benzer ın
ceı"ılc demirlerle kuller içeralndc bir 
~eyler arattırıyorlardı. 

- Kolay ıcle, dedim, ne arıyor
sunuz, bir ıey mi dı.itUrdUnUz? 

lehim? 
- Etmez ml beyim? Lehlm bu, }{i-

losu beı liraya kum clbl mu11terısl 

var. 
- Ne kıdar !ehlm toplarsınız ırün-

de ... Şoyle yarım kilo filin çıkar ınt? 
Y ne ıiildı.iler: 
- Yarım kilo lehimle geçinir mi iki 

kişi beyim. Bende var 8 ıopar, Uri de 
kan, tövbe estağfurullah, iki de hrr 
dec:Un;, bir kan, btr de onun arkad:ıııı. 
Var onlnın anası, d ısiz bir kırı da
ha. te bunun da 4 çucugi var, bir iki 
de kızanı. Doyar mı yarım kilo le
himle bu kadar can? 

- Daha mı çok çılcı10r? 
- Çıkar elbet. Ama beli! olm11. 

gUnUne göre .. D8rt k:i!odan tut da, 8 
kllo~a. sekiz kiloya kadar l~hlm eı-

l:!fj De\'am1 Sa. 4, SU. 1 

Klmblllr? ~ 
Belki bütün sanııtltlrlar gibi onlat 

da acından ölmüşlerdir. Eğer sağ kal• 
ıılardı, ıelrıeninden sonra gelen st>r
vetin içine lbrkh bir surette "yuft"! 
boruıu 'eken Kazasker'tn hikl:yesl bir 
daha tekrar ed1lml!ı olacaktı! 

Trakya Panayırlan 
Faydah Oluyor 

Edime, (TAN) - Traleyanın me1-• 
hur panııyrrarından bir ktsmı açılmıt 
ve diğer ktsmmın da önUmüadekl 
gOnler zarfmda açılması :fçhı gerekli 
hatırlıklar yapılmaktadır. _ 

Etrafımda bir koku var. Bu mide 
bulandırıct, iğrenç kokuyu mukaddes 
şehrin ölüm kokusunu ben pek g!izel 
tantyonım. 

Yazan: FRANÇ1S DE CROISSET Çeviren: TTT~lTN 4 Y rak duvarın dibinde uzanmak iıtlyo
rum. Fakat topra&m pisliği ve arka
mR takılan dllcncl beni bundan me
nediyor. 

Her yıl büyük bir alA.ka topttyan 
Pehlh"8nkay panayırı yarın açılac~
ttr, KtrklaTeli panayın da bu ayın 2Z 
lnd Salı günQ açılncakbr. 

1kl mabedin arasTndakl btr yarık
tan hasıl olan dar bir sokaktan dö
nüyorum. Bır ihtiyat eseri olarak bu 
ardı arası keailmiyen dehllıleri aa
yıyon.ım ve hareket noktalarımı tes
blt ediyorum. Fakat buna raJmen 
kendimi kaybolmuıı sayarak ellen! -
;yorum. Bu fikir beni güldürüyor. An
latılacak ne güzel bir macera: Gece 
Benares'de kaybolmuşum .•• 

Fakat garip ııey; kendimi sanki yal
nız del!llmfşim sanıyorum: Arkamda
ki gölgem o kadar uzun ki, mehtap
la badanalanmıı sokalı.n boyunca u
zanıyor. 

Sigara fçınek istiyorum; kibrltleri
mi unutmuıum. Bir geçici, sigara 
içen bir g~lcl arıyorum ve birdenbi
re kalbim buz gibi donmuıı; oldutum 
yerde kalıyorum: 
Arlık sokaklarda kimseler yok! 
Saat kaç? B!l~ikli saatime bakı

yorum. İyi göremiyorum. On mu? 
On bir mi? Ne olursa olsun avdet za
manı olacak. 

Geri donuyorum. Pek güzt'l hatır
lıyorum kl, evvelA sağdaki dnr oka
ğa sapacagım. Sonrıı bir duvard n !il 
kafalı bir İlah'ın uzandığı soldaki so
kağa döneceğim. Sokağı bulduın. fn
kat dar geçidin k!i~e baştnda İ!Ah 
yok, yahut o nrndığtm f !Ah yo •• 
Karşımda duran mabut bir nevi 

kafese lcapanmııi, yırtıcı bir çehre .•. 
Fenıı hesap etml~im. Yine h rckct et
tiğim noktaya donsC'Tn nerede oldu
ğumu bilecc~im, fakat ~imdi sağda 

HİND DİYAAINDA 
Karış Karış .. 

mı. solda mı bilmiyorum... Ne yap
malı? 

Ü1iüyonım. 
Uzakta biri var: Çömelmlı bir di· 

lenci. Beyaz duvarın iistundc beyaz 
bir leke teşkil edi"yor. Uyuyor. Ona 
elimi sürmiye cesaret edemiyorum. 
Kimbilir belkı bir "aziz,, dlr. Öksüril
yorum, sonra elimdeki bastonla blrnr: 
dürtilyorum. Basını kaldtrıyor... Ne 
milstckreh bir surnt! Nazarları yok 
olmuş ..• Gözleri birer çukurdan iba -
ret, acaba kör mü? Hayır k6r değil. 
Bana bakıyor ve doğnıluyor. Slmdi 
onu uyandırdığıma esef ediyorum. 
Ona inglllzce otele gidecek yolu so -
ruyorum, Anlamıyor. Bırakıp yürU -
yorum. O ne? Neye arkamdan ıell
yor? 

ÖmrUmde bu tadnr blr ölUye bcn
ziycn kimse görmedim. Elmacık ke
miklt'rl çrktk, çökük yanaldan da o 
kadar çukurla~mış ki ..• Hele g6ileri, 
helf! gllzlerl .•• 

Hızlı hı:r.lr yiirllyorum. Artık ar
kamda dejtil; fak9t nereye gittiğimi 
b lmiyorum. 

Bir kndm geçti. yanma gidemedim 
Amınıı gitmeklislm de l~ztm. Ona 

... 
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dotru bir adım attım; korktu: blr so
ka~a saptı ve kayboldu. Fakat bu 
müddet zar!tnda olduğum yerde fazla 
durmuşum ki, patlamış gözlü dilenci 
bana yetişti. 

Ne fstıyqr? Bir rupye verdim; aldı. 
Defolup gidecek mi? • 
Uzakla&tım. 

Adrmlannı fşitml:Yonun; fakat ar
kamda olduğunu hissediyorum. 

Boyu uzun, biraz kamburca ve bir 
değneğe dayanıyor. 

BOtiln gece böyle serseri serseri 
dolaşacak mıyım? 

TA uzakta parltyan nedir? Bir ı
şık mı? Evet; bir !$ık c6rdQğüme e
minim; sOraUe yürüyorum. Bir sokak
tan çrkıyorum, diğer bir sokaktan i
niyorum. 

Burnuma bir trln kokusu geliyor. 
Uzaktan gördilı<!m bu ışık ölil ya

ktlan odun yığınlarının ateıst .•• 
Öliller, yantyorlar ve tUt<lyorlar!: 
Şimdi nerede oldutumu bt1l:yorum. 

Ve bunu bllmekliğlm beni derin bir 
hOıilne boğtlYf'T'. 

Otelden iki fef'!lllh uzalctaymı. 
Acaba bu ateş yakan, yahut kül 

topltyan meyyltçller tnglllzce anlıyor
lar mı? İçlerinden biri bana bakıyor: 

Ona para veriyorum ve otelin admı 
heceliyorum; hiçbir ışe:y anlamıyor. 

Yeniden uıaklnııyorum. 
Ağır bir kırıklığa benzly~n büyilk 

bir yorgunluk yürümemi ağtrlastırı

yor. 
Ve neye y0rllınell? Artık yolumu 

bulmaklığune hnkAn yok. 
Dilenci yine arkamda ••• 
Ergeç ingilizce konuşan birisini 

mutlaka bulacağım. Diln §cbfrde ka
nşıklıldar olmuıı; sokaklarda mutlaka 
kol gezen askerler vardır. 

tiç tane dar ıokak geçtim. Bu bar
sak gibi sokaklar uzanıyorlar. Geri 
dönüyorlar. dolaşıyorlar. Şehrin orta
sında zikzak giderek damarlara ~n
zlyen bir sistemle birbirlerine dola
nıyorlar. Bir saattenberl bt\yntenmiı; 
gibi ayni dairenin içinde dlinüYorum . 
Ve hanı! istikamete do~ gitsem ıs
U\lerfn yanma çtktyorum, 

Bütün irademe ralm•n kendilerini 
lAmbaya çarpan pervaneler yahut ae
ce kuşlan gibi ontarm ıştklarlyle 
mıhlada:lıınm~ gibiyim. 

Bir oda, bir yatak, bir aıiınacak 
yer. Uyumak! 
Uşüyorum. Hııtt~ ne olursa nlsun 

orada, ba~rmm alUna paltomu koya-

Şimdi artık yolumu bulmaktan vaz 
geçüm. Bütün ıayem arkama takılan 
dilenciden kurtulmak. 

Fakat bunun lmkAru yok. Dalma 
arkamdan geliyor. Bazan yolların is
tikametine •öre onun sessiz, husumet
li golgesJ önilme geçiyor. Şimdi bu 
gölgenin içinde onun sabırlı sırtma, 
kafastna basarak yürilyorum. 

Bu mevhum kara hayalet, sokakla
rı benden evvel tınnantyor, sanki 
beni bir l<lbus çıkmazı içinde kay
betmek iııtlyormuş gibi, bana rehber
lik ediyor, 
Ayaklarım al:nyor, 

zonkluyor. 
şakaklanm 

Nehrink ü!lü nefes miyasma koku
siyle ağrrla!ian bir sis tabakası gibi 
yOkscliyor ve buhan vilcudumdan ge
çiyor. Buz gibi olduğum halde terler 
döküyorum, Mutlaka a~lm olmalı. 

Dişlerim korkudan değil, atesten 
takrrdtyor. 

Bu, llAb resimleriyle dolu olan c!u
varlıırtn Oıerindeki eehe:nenm! hayatı 
uyandıran da ııekilsiz ay delil, yine 
o ... 

Korku mu? Neden ve kimden kor
kac:altm? Dilenciden ba:şJıca klmse 
yok. Ve bu cenaze hayaletini ben bir 
vumrukta devlrfrfm. 

Fakat ne yalan sl:Syliyeyitn? 
Korktuğumun farkmdayınt. Bu di

lenciden, burada kimse olmamasın -
dan, hususiyle niçin korktulumu bl
emedllimdeıı korkuyorum. 

(DIVtl'lh var) 

Bu sene Trakyantn muhtelif ,erle-J 
rinde kumlan ve fazla rağbet kaza• 
nan bu panayırlar bilhassa k6ylüm0-
z{]n iaşe ve hayvan alım ve satımı 
bakımından bilyilk faydası olmu,tur 

Prof. Mazhar Osmanın 
Dünkü Konferansı' 

Prores5r Mazhar Osman, dQn tl's• 
küdar Ilalkevindc "artan sinir hasta
lıkları,, mevzulu blr konferans ver
mi~tir. Profesör, konferansında sinir 
ba&taltklartnm bugQnkQ sebeplerini 
ilç kısma aymnıştrr: ' 

1 - Rakı. 2 - Xokatn "" Mcr.!lna 
3 - Telkin. • 

Konferansçı, rakı fstihlAklntn 
umanlarda ehemmiyeUi surette 
hğmı, vurgunculukla para 
larm ve nhıb! bir refaha 
lt6ylOnUn buna sebebiyet 
belirtmiş; rakT fJyatlarlnı eok fazhı 
arttırmak ııuretlyle bunun ~nQne ıeç. 
mek lAzım geldiğini s6ylemlştir. 
Ko'kahı ve morfin kullananlanll 

'1lemnunlyet verici bir derecede azat. 
dttmı ııöyliyen profesör, telkin Qze
rbıde bilhasaa durmuş ve bu arada 
evlenmelerden de bahsederek, boşan
ma muamelelerinin kolaylastırıtırıılı 
kötü ve kara düsllneelere meydan ve
rllmemal lüzumu Qzerfnde durmu .. 
tur. 

Blac (Fitrcnbi Tttrk Hava Kurumuna -
rinlz) "dikleri sımaa hiç tcredd t edebil ~ 
mlyls. 06kleriıı konınmumı tudt. cdcbO.. 
r~ıı ... ı. h eblr nınelr .... m•rl r 
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ŞEHİRDEN -RÖPORTAJ i~ 
t?ir 18a'jtarafı 3 üncüde) tondzn da 800 kilo ıeıı:m çık:ırıJm·ştı. 

" ... 

•::trdığımız olur. her hal dört kilodan 
a ~İ'• dii1mcz. Elli kilo tenekeden Uört 
kıJo leyim, çıkıyor. 

* * 9uıu~ fen~ dciildı Açıktan ve bcs-
bedavadan para kazanıyo1 lır, 

ht:f' gün &elişigüzel sokaklara attl:vc
rcn mühim bir servetin de yok yere 
hed ·c.ılmasının önüne geçiyorlardı. Bır 
gür.de en azdan dört kl!o leh im elde 
c-:f'p yine en ~zd:ın 20 lira ahyoılar, 

onar lira paylaşıp yan geJiyorlı1.rdr. 

Tenekeleri yakm~k için odun, kö"Tlür 
fılıin da kulJanmıyorlar, civardaki 1..u
nı o:Ja r, çöp saman döküntülı:r'.ni 

t~pl ~1yorlıırdı. 

fki çingene günde 100 kilo tt-nekc yak.. 
t.kl~rına röre bir tonu on ıtünde ış
liyorJar, dcme.kt i. 'B-ısit tıir he~;oplıa 
ile; bu('uk ayda beıı;bed-:ıv~dıtn dört b~n 

1 
!ira para kazandıkları meydana çıkr
Yordu. 

V~rgisl. zarar lhtimatı, masrafı, l(;ı

yıbı; kaygısı; tasaın olmıyan böyl~ ~ir 
k<lzanc;: fena bir kazanç mr? Aşk n!,un 
çln!?enclerc. Değme mııcitlere parın;:.k 

ısırtacak bir kazanç yolu keşfetmi~ler. 

Bn tıcaretl b~şkalarma kaptırm:ımqk 
ıçin akılları varsa bir de ihtira beratr 
alsınlar. ı 

KAVIP: Bey<ı7.ıt nüfus memurlu- J 

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

r!'ııhınıla r.iinıl!' ~ 'I<:>«· \ hnı>hilir 

"'' "' , . . ;., - ,, :·· Be buluş, blr n•vi altın madeni !t_.ş. 
frci·s gibi bir şey<ii. 

'\.,anı başımdaki d~i gibi teneke yr 
i~'ı?nı şöy~e bir tahminledim, do~uz, 
nn tonluk bir şeydi. 100 kilo eskl te
nrkrden vaşcıti 8 kilo lehim çı.kt!it:-ıa 

~"rt. dC"m"'k ki bir tond:.n 80 kilo, on 

"undan aldığtın hüviyelim ile Eıninö- ı 

nü Rııkcrlik şubesınden aldıJ::"fm a!ike- ,ı•••••••
ri terhis tezkeremi kaybettim. Yeni

lerini alacağımdan eskilerinin hükmi.ı 

yoktur. 328 doğumlu Toma oölu Niko ! 
Halopuloı, , .......................... _. ..... ,~ 

SATILIK OTEL 
Ve Gazinoya Müsait 

K Ö $ K ve B A H Ç E 
Ayrıca İcara Verilecek Su Altında Arazi 

1 Kız • Erkek 
1 An• • tılı HA YRiYE LİSELERİ Yatılı • Yatısn 

Orb . LI•• 

•alebe kaydına devam olunmaktadır. EskJ talebenin t.ak$ltlertnı yatırarak kayrtlanru yenılemt 
Pri lazımdır Müracaat her gün 10 Catı 17 ye kadardır. Ecnebi ı;,,anı ilk sınrflardan başlar 

' '1ündüzlü til- nıl!ktet'.n lmsusl vesaitiyle nakledı.lir Telefon: 20!i'' • 1 

, 1> lSTNBUL NlŞANTAŞI - KARAKOL KARŞISINDA 4 ' ı 

A N A • ı L K 1 ş 1 K L 1 s E s 1 KIZ :VE .ERKEK 
ORTA • LİSE YATILI • YATISIZ 

KURULUŞ TARlHl: 1885 • TÜRK1YEN1N EN ESKİ HUSUSİ L1SES1D1R 
Emsali ar2Etnda ,eraıti en ehven •e şahs! meıı1aat beklemt:ren bir ilim milessesesidfr. Güzide bir tallın be 
.. etine maliktlr OnUmüı:dekt ders Jtlında Ltsao tedrlı;atma bilhassa ehemmiyet verilecek: ders saatleri. d1 

---- - ,... 
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TÜRKİYE CUMHURiYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 ".irk lliiısı 

Şube ve Ajans ı\dea... ':!65 
?:irai ve Ticari Her Nevi Bank;. \luameleleri 

' 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

ı 

' 

Iy ;u ve hava. iylc ve dört tarafını ~aran yeşil Ormanlariyle meş
ıur bulunan Beykoz'un eski Arnavut ve yeni Mahmut Şevket Paşa 

et'liyP:si merkezrnde kain yazlrk Otel olarak inşa edilmiş renkli cam
ı· rla slı~lC'nmiş elt katında allmrş metre murabbaına yakrn ~enişlikle 

ir g zinosu vr Ayrt kapıdan i,Icr bir antre iizcrinde bir kahul oda~t. 

bı kil<'r, bir odunluk ve kömürlük, bir mulbak, bir mu,luk ve aptes
hanesl. O<-t katmda geniş bir ı::alon 6 odası ve iki Balkonu, Üçüncü 
k 1tınri.1 25.5 metre ınurabbtlmda bir cihannüma Salonu ve öniindc bir 
Da"konu havi tamir edilmiş bir kö1k ve yanında ayrı bir avlu üze
rinde altı asri ahırı ve ü1't katında bir antre He Ü( oda~ı. bir musluk 
·e aptcshanesi bulunan ve han ol:ı.rak kulhınılmtş olan diğC'r bir hı::ınc 

lf' envaı çeşit meyva ağaçları ve ~ebze bahçesini havi iki dönüm bah
Çf!S, ile gayet ucuz fiyatla satılmakta ve çok hayvan bt<:ılemiye müsait 

;rnda h!J!;U!'I Lfs;.n ,_urslıtn •cıhıcak mürl.te i~frladı cılan çôcuklar1n bu huw~t.akı ePll~imlnp ,..,. l\n_.m VP \ 

i ,'··.·M·u·s-Ev·,·ı-ıs.es·,--,11-·;:;~;fo~:~relerin ilan İşleri ~ I 
1 

Kayıt. ve ıt3bul muamelelerine 

iKRAMiYE VERiYOR 
?lr••t Bartk•B• .. d• kUMltat"'8ft YI tftitl"tlllts tı .. rl"Vf fleupfırındı ert •• WD 
·'••••t bulul"lanıa,.. • .-"ede ıe det• O-k1fecek 1<ur'ı ue aıaDıdakl ptln• 

~ .. 
a8re lkPll'ftlY~ d10fttlae•kttr.ı 1 

4 - AdOI 1.000 Llraıır 4.000 . LI~ 
4 • 100 • ..- • 

:f~~~;~ın. Hor 111n m!lr•caa• Hakkında Mühim Biı 
Bi .. h.a.ssa küçük ıtnı!lann Qc-

retlen o•du'<ca teıı•ll edlldltm- T e b I ·, CJ ... 
deo müı acaatlarm (otalacafı 
memQl olduğu ve smtflara ltabul 
olun~cak talebe miktan tahdıt 
edildıjl ıclıı müracaaUano bir ı 

an evvel T3pılmas1 tavsiye o1u- ı 

l 

azi ve 25 dönüm su altında sebze bahçe!'i, ortaklı~a veyahut icara 
ve ilmektedir. Taliplerin ayni kö!jkle mukim Fatma Minevvere nıü
'"acaatlarr. ,_ , 

Belediye Sular idaresinden 
f Paremizde acrlmt!J ve <"cıhıcak yerlerde ('alışttrılmak tiıere mü.saba

ka ile m<'mur almacaktrr. ~lüsabaka imtihanında kazananlar sıra ile mc
rıuriyele tayin edHeceklerdir. İmtihan 2 Birinteşrin 942 Cuma günü 

P,30 da yapılacağından h•teklilerin şartları öğrenmek ve adlarmr kaydct
t1rmek ı1;ı:ere en geç Birincitesrin 942 Perşembe günü akşamma kadar 
rı.ıuamelfll dairesi şefliğine müracaat etmeleri lüzumu ilfın olunur. (116) 

r o kat Vilayeti Daimi Encümeninden 

our, 
MUSEVi LiSESi M0D0RL000 "- , 

, TUrk Bayanları Biçki • Dikit il\ 

TERAKKi YURDU 

Şimdiye kadar resmi dairelerin iliınlarmm neşrin• 
ta\'as.ut eden merkezi Istanbulda Erzurum Hanındaki 
(Türk Maarif Cemiyeti Resmi ilan işleri Bürosu Limited 
Sirkeli) tasfiye halindedir. 

Ticaret Kanununun 232 nci maddesi mucibince mab 
kemenin tasvibıne iktıran etmiş bir şüreka kararı olma 
dığından Erzurum Hanındaki Şirketin muamelata devamı 
kabı! değildir Bu sebeple ilanlarınızın doğrudan doğruya 

tSTANBUL ANKARA CADDESiNDE 
KAYA HANINDAKi 

Türk Basın Birliği ve Ortakları nesmi 
ilanlar Kollektif Şirketine 

l - Tokat N•fla dalreslnJıı lhtlyııoı olan •sdtda clns ve mlktan 
yazdt mahemenln ihal .. l S/10/942 tarlhlne rastlıyan Paz•rll'Si ırllnO saat 
15 de Vl!Ayet Dalrr' Encilmen!ııde ')'llııılm.alı: llze.re ~çık eksiltmeye lı:onul: 
rnuştur. 

Biçki ve dikişi hiç bllmiyenlere 
9, bitenlere 6 ve dikişi bilip ma
ka!'itar olmak if-tiyer:lere 3 ayda 
bütü.J. incelik ve teCerrüatile e
saslı surette oı:retir. TasdikU 
diploma verir, Talebe kaydına 
başlanmıştır. Cumartesi ve Pa
zard3:n maada s<>at g - 12 ve 
14 - 17 ye kadar her gün milra- 11 
caat olunur Beyoğlu Alttnbak-

kAl Bebll caddt'!i Ne. 6:l , 

ı:önderilnıesini rica ederiz. Şimdiye kadar Er-ıunım Hanın. 
daki Şirkete gönderilen ilanların da Şirketimize tevdi edil. 
mesinin bildirilmesini tavsiye eih.'l"i2 

• 
) 

j 

d 

iŞiN NEV'i Mlktart., 
Kilo -Yapma kanı çivi 30 - SS Cm. !Q• 

lllnde orta kuturda 6 M/M olmak Q• ' ' 
Z"1'e .. ·~ : 

Yapı kara c!vl 22 - 27 Cm. !Qlllnde 
orta kuturda 5 M/M olmak O.Zere 
!Somun yan!! 16 dlğer ;ranst 20 MiM 
tik cıvata tçfn ' 
Civata 1620 l\I/M kutrunda (Somun 
barlc) 
Civata 12 MiM kutrunda 
Somun 12 MiM 

Kanr.> 12 M/M lllı: 

800 

(00 

100 

300 
100 
!5 

uo 

l'lyıt 

L. ı<. -
l 

l 

1 

1 
1 
1 

-
!O 

so 

00 

50 
60 
20 

10 

VekGn 
Uro -

-· DOO 

600 

200 

150 
160 

55 

210 

2575 
J _ Ek•!Itmeye iştirak edeoeklei nk teminat o1orak (193) U.ı:ayı ZI· 

raat Bankamı& yatıratak makbuz ibraz etmJye mecburdurlar. Thaleyt 
mOteakıp Jsbu muvakkat teminat " IS e fhlftğ olunacaktır . 

( _ Bedeli ihale malzemenin tes!Jmln1 mllteakıp hususi idare bQtçe
sinden detrıten ödenece-kttr. 

5 - tıAn Qcreti mukavele, delJAIJye vesa1r b'ltün masarlfat mQtealı· 
h!dlne aittir, ' ' : 

8 _ Malzeme !haleyi m0t.!ak1p mu!caveı..n.ln imzan tarlhlnden iti· 
baren b1r ay tclnde tıımamen tesllm edilecektfr. 

---·--- ı 
~IJ~~~.~i~.P.~~~.~.r 1 
11, Her .U. uat 15 d•11 •011ra 8eyof 

.._ ıu • Afacanı.il, Sak11:•l•r' cıt.ddeaJ Çöı• 
'11111119 Ukce•rn• eokıı.k N"'- 13 T '•'0111 424f 

ISTANBUL ASLiYE J üncfı TiCARET 
MAHKEMF.SJND,t;N: 

Nuri Topba, tarafındın Kon7adı ıırraf 
lir r;addeıihde t\ıccardan Emınotlu Muıula 
Erot\lt alcyhınc 16121/40 No. ,.e ._ 1. 942 
tarih •e 3000 liralık ke,ldccigi Konyadg 
Mustafa Erosta ve muhatabı Nuri Topbeıı; 
olııın •e mınıfıturı bedelinden mütıvelln 

bulunan cclı:in Konyad• ke,ıd,ciıl tarafından 
poınıyı gur't.i ıdiyede teslim edilerek ıa7i. 
otduju ve muhıubına vı~ıl olmdıtı •• be· 
delinin Konyada Ziraat Bank•ıı;ında r•hfuı 
lf.ldıjınd.ln Tıciret Klnununua 6.S bıcı 

.nadde~i mucibince çckın İptaline k•rar ve· 
rilmcıi hıklı:ında acılan dı•adı, mevzu.ı.ıbaı 
lfil:Zl/40 numaralı .... 1. 1. 942 tırlblı lOOO 
lir .. lık mınıfatur• bedelinden rnatevrllıt 
co:kin üçUncü iUn tarihinden itibaren (i5) rllıı 
rırhrıdı zayi edilen t'kin mahkemeye ibrın, 
ibr:r eı:lilmedili:i takdirde bu mi.iddetın hi~ 

umındı çekin İDtılinc lı:ırar ycrıleceftnde" 
.. ,."' ~ .. ı•la ilf' ne 14,.f.a iliır•n• l:ııır~· ... 

nlmlt oldul('undın mcılı:Qr müddet zı.rhııda 
illllı..e:rnevc ıbrı.t olunn· .• cııaı ~ ..... dirdc ~ı.: .. ,ı 

irtıline 1ı:ırır ,.erllece:fi ilin olunur. 

r 
A 
R 

'1 _ fstekl!lerl Ticaret Odasında kayıtb olduklartna dair belıe ibraz 
etmelerl mecburldlr. 

8 _ Fada ma!Omat almak, keşif ve prtnarneı!nl gllnnek lstlyenle- ,. 
rln her glln vi!Ayet Daimi Encllmen kalemine m!ıracaallan ıırın olunur. I O'" 

" ..-;-. • ' \1 \·~ (10103) '" 
• R,EnKU 

~ İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirli9inden ı~ ~"'' y 
d ı _ 30000 kutu (200 gramlık) mercimek komplrmesl pazarlıkla sa- Ki.İSE. 
E tm alınac:aklır, 
I{ 2 _ İsteklilerin 30/911942 Çar:•mba günil saat (15) de Yeni po'ta-
t harıe karşı!-ında büyilk Kınactyan han No, 9/10. d! .hav~. satınalma ko-
k tnısynnuna müracaatlar?. 

3 - Şartname komi~yond::ı eörülPbilir. (821 
. ı 

Devlet Denizyolları işletme-· 

Umum Müdürlüğünden 
İşletmemizde 100 lira kadro ücretli bir lebrit makini!itli~i münhal

dir. 

Buraya 3888 ve 3656 S;lytlı kanun hükümleri da iresinde makinıst alı
nacaktır, 

Taliplerin tekmil vesikalariyle birlikte İ~letmemiz Zat i~lcri l\.fiidür-
lilğüne nlilracaatlan lüzumu nan olunur. (172) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
1 - Beherıne tahmin edilen· fiyatları aşağıda y!'z1Jı 5 ka

lem bakır malzeme pazarlıkla satın alınacaktır 
2 - Kat'i teminat ı 3135 liradır. 

3 - lsteklilerın teminattan 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 eörülebilir. 
Seherine 
Tahmin 

edilen fiyat 
Lira kuruş 

185 
160 

140 
20 
14 

00 
00 

00 
00 
00 

Adet 

·- 20 
20 

15 
350 
350 

Tutarı 

Lira kuruş 

3700 
3200 

2100 
7000 
4900 

20900 

00 
00 

00 
00 
00 

00 

Cinsi 

Büyük bakır kazan kapaklı 
Orta büyüklükte bakır ka. 
paklı kazan. 
Küçük kapaklı bakır kazan. 
Kapaklı bakır bakraç. 
Bakır )c:.ravan::a.. 

Yekun 

KOCAELi ViLA YETiNDEN 
x~palr zarf u~liv1e müzayedeye konulan 'Rert:kede Mağrabumu v~ 

zeytinlik mP.vk.Jinde 9840 metre murabbaı h ali arazi dah:llndck.1 somald 

ve mermer taşocoj!ı lcin talip çıkmadığından ~.10.942 Pazaı:tesl gOnO 
gaat on birde ihal("!l'l yapılmak Ozere yeniden kaua la zar1 usuhyle müza

yedeye vaztdllmfstJr. Muvakkat temb.ıat senede. (ıtc3rtlacak blok ve mo-

~ 111111111111111111ııııııı111111111111111ııııııııııııııııııııııııııııı ı' 

,~----~11 ~ Yeni Müşteri Bulmak Sanatı §1 
TAN Gazetesi i Dr. Gasson diyor ki: : 
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1 taışm metre mikAbt için verilmesı teklit eililecek resmin yüzde yedı 
ı::uğu nis"hetinde vtrDecek!ir. t~teklilerin o ~an ılkredilen saatten bfı 
saat evveı~.'.ne kad~r tf'kli! tnektuplaııru Ttcar.aıt Od:l~1 vet1!kası ve muvak
kat temlnatl:ıriylc vil~yet makamınavennelerl !Azımdır. P osta fle gönde- ı 
·ı k t•klif tnoklupl.ırrnda vftkf ol>ook gecll<Tne kabul edilmez. Ş.rtna-

rı f"'cr - , · tl 
·nı f'l'ljnnrk lı;tiy~n!errin vtlftyet e.ncOmcn ka.!...mıne mOr~caa ~r1. 

mcsı • (10181) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 
l _ İdare ihtiyacı olarak SOO adet onlu tovzl kutusu kapalı zarfü 

münakasaya konulmuştur, 
2 _ Muhammen bedeli (12500) Lira ve muvakkat teminatı (938) li-

tAN FIY ATLARI 

-
lfaşlık maktu olarak 750 

ı inci sayfa santimi 600 

2 • • '• 400 

3 • • • 150 , ______ , 
~-----, ra olup ek•ll'.ınesf 7 Blrlnclteşrlıı 1942 Çarşamba günO saat il d~ P. T 

T Umumt MOdQrlOğjl blnasmda levazım mOd!lr!Oğllı)de müteşekkil satı-
n;lma ıtomi!Yonunda yapılacaktır. t. t> j (D•hlllyo mDtehualeı) 1 Dr. HAFIZ CEMAL 1 

3 _ t~tekUler, muvakkat teminat makbuzu ve barıka temfnat mektu · 
bu ne ı:tanunı vf"~1kalarm1 ve teklif\ muhtevi kapalı :rarfl:umı bcllJ '°n

de ,,.K!i!ltt:ıı~ snatinden bir ııuıat evveline kadar komiıı:vona vereceklerdir. 
4 _ Şartn~"!ıel_.r Ankara P . T . T Lt?vanm V"e- İ1"tanbuld<l yeni Val

tlt: hô'!ntnrla p 'T' T f!mumt Deoo avn.1..-at muhaslplii!:inden para~u ola-

rak verU\r, (H - 8189) (14) 

j ı.tanbul Olvanyolu Tel: 22398 

~ J 
JI Sahiı> ve Nf'sriyat .ll.1üdi.ırü: Halil 

Lütfi Dördüncü. G<l1ctecilik \'e 

N•>'iY•t T, L. Ş, TAi'\ matbaası 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik -
~ etmek suretiyle bi.r iki sene gibi kısa bir zaman içinde ~ i 
- müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben ol : 1 
~ kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.., § 1 

: Fiyatı 50 Kuru~ : I 
:: Stttıs yt>rl: TAN mnthon11ı f11tanhrıl ~ 1 

I 
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Havdarpaşa Lisesi Alım Satım 
Komisyonundan 

Hayı!~rpa~a füpsfı>ln 4778 lira keşif bede!U tarıı.sasındc yapılacak tec
rit işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme e/X/94 2 Salı gOnO saat IS ı!e Beyoğlu, trtıklAI caddesl 
to::ıırlman ma!azam k•~"'mda Useler muhasebocUiğ! blnasmd.o yapılacak• 
ttr. EJalltme ıı~neı. husısl ve fenni şartnameleri ve 1!e$1f hOl~aslyle bu· 
ııa mQtefe<TI diler "'1rak mektepte gilrülehntr. 

Muvalckat temloet 359 liradır, 
t steldilerln en az bir taahhlltte 3000 llralll< bu işe b•mer l~ yaptıj!ı• 

nıt dair \d~releTinden a1mıs oldu~ vesikalara f!;tin:ıdr.n İstanbul vi1Aye
tine müra.cı:ıati.a Pksiltme tarih.inden tatil günlec1 haric.. 3 gUn evvel alm· 
_,, ehliJ'et ve 1942 Ylima ait Ticaret Odası veJikalarlyle g<lmelrrf, 
-~ . 00220: 

4 • !60 • •.ııoo • 
co • 14'0 • .ıı.ooo • 

100 • 1111 • 1,000 .. 
120 • .., • 4,80CI • 

180 • IO • 1.200 • 
>IKKAT: Meuofat'1ndatcl .,arıtır btr ••"• f~ln~e 10 Lfıoadan aıılfi 'ddr 

..,,tyel"ller• tkramtye ç.ktıl1 taıkdlrd• t)ıSt 20 faz1aatyle verflecektlr. t<ar'a• 
~ ,. •el"lede 4 def'• t1 l!:ylOt, 1t 81rlnelklnun, 11 Mart ve 11 Hufl'Jll 

brlhlerfft(fp celıtfleeekttr - .. -~ • •••• ......._. = ...,... •• ..........,. ~......- ...... ................................................... 1 i M. M. V. lstanbul Satın Alma Komisyonu llCinlan 1 ................................. ~·················· 
Bcherinc 300 kuruş tahmin edilen 1000 adet 10 No. çinkodan su ko ... 

va!Oiı almacaklır. Paz.c.ırltkla eksiltmesi 29/9/942 Salı günü saat 14,30 da 
Tophanede M. M, V. İ!'ltanbul satm alma komisyonunda yaprlacaktcr. 
Kati teminatı 450 liradır. Nümunesl kAmisyonda görülür. Talip1erJn belli 
vakitle komisyona gelmeleri. 1 

• (121} - · Seherine 2!5 santim fiyat tahmin edilen 600,000 adet kil~Uk yaka 
kopçası pazarlıkla ek.,.Utmeye konmuştur. İhalesi 30/9/942 Carıamba iil
nü saat 15.30 da Tophanede 1\.'I. M. V. İ!danbul &atm alma komi91onun
da yapılacaktır, Katı teminatı 225 liradır. Taliplerin be11i vakitte komis-
yona gelmeleri. (219) (175) -Sahpazarrndaki ambarda mevcut denizden su çeken rnotörnn bobin 
telleri tamir ettirilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 30/9/942 Çarşamba günü 
saat 15 de Tophanede f\.t. M. V. İstanbul satm alma komh5yonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 130 lira, katı teminatı 19 lira 50 kuruştur. Ta-
liplerin belli vakitte kombıyona gelmeleri, (218) (174) 

- • 1 
48 ton taze üzüm lçfn tekli! edilen fiyat pahalı ı?ÖrüldüjHlnden ph. 

zarı.ı.-1~ t?ksiltmesi ?9r 9/942 Salı R'ilnü saat 15,30 da Tophanede Lv. A
mıı ı.gı binasında f\.l. ;ı.t. V. İ!"tanbul satm alına lı::omf!'cy"onunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 1:\ 68 lira, ilk teminatı 1028 liradn". TaliplC'rin bellJ 
vakitte komisyona gelmeleri. ( 213 - 10378) 

...,...,.,_ . ~ .. ~ 
3,000 adct maden kömürü sobası. Bir, iki, üç numara. 30,000 adet ı;O• 

ba boru.su . 6000 adet soba borusu dirseği, alafranga ve alaturka olmak 
üzere pazarlıkla satın almacaktır. İhalesi 2/10/942 Cuma günü saat 15 
de Tof'l'hanede 1\1, M. V, İstanbul sattnalma komisyonunda yaptlacaktır, 
Ttıliplerin verebilecekleri soba, dirsek ve borularınm nümunelerfni ihale 
gUnünden üç gün evvel komisyona getirmeleri ve ekslltme gününde tek
lif edecekleri fiyat üzerinden teminatları ile beUi saatte komisyona gel-
meleri. · (119~ - ,... -

Beher metre mikftbma 132 lira tahmin edilen 15 : 30x20x3 : 5 eb'a
rlmda 384 metre mik~bı kereste almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 29,0.942 
Salı gUnü .. at 15 te Tophanede Lv, Amirliği binasında M. M. V. t.
tanbul satm alına komisyonunda yapılacaktır_ İlk teminatı 3784 Ura 40 
kuruştur. Ev!a! ve oartnamesl kl)tnisyonda a:örülür. Taliplerin belli va• 
kitte komisyona gelmeleri, (209 - 10358) 

iŞ 
. ANKASI 
>C, TASARRUF 

HESAPLAR! 
: l kl nclteırfn 

<~idesine ayrılan 
lkramlyeler : 

• adet 1000 liralık 
1 • soo .. 
2 .. 250 .. 
.. .. 100 • 
10 .. 50 • 

-~ 40 il 25 • 
t;) '10 10 


