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Jçı.Ponyada Kabine Buhranı 

~aıvekif Toio Ve 
Hariciye Nazırı 

Togo istila Ettiler 
Harbin 4 üncü / işbaşına Nas.si Bir Kabine G eleceai Bilinmivor 

YıB~na Girerken 
o:· yanın 
Umumi Vaziyeti 
· ı· kinci cihan harbinin üç 3ene. 

si tı~mam oldu. Almanya 
harbe gı :dıgı 1..aman, yıldırım 1 
harbi yapacağını ve harbi sür'. 
atle bitırccegini ılan etmişti. 
Hakikat.en harbin birinci ve hat
ta ikinci senesinin buyük bir 
kısmı yıldırım zaferleriy~ ~us. 
lcnd . Harbin ilk yrlı jçlnde 
Hitler Polonvııyı, Danirmarkayı, 
Belçikavı, Holandayı, Luk:ıen_ 
burgu \'e Fransayı işgal etmi~ 
sıranın İngıltereye geldiğini söy. 
krnişti. Harbın ikinci yıl:nda Japon Başvekili Tojo Ja;>on Hariciye Na71T1 rp.,g., 

Almanya, YunanArtanı, Yugo...~ To•-yo, ı (A.A.) _ "Reuter'" I ı· ba b. 
ı · l · R ·!\ ş şum Dasıl bir ka ıne avynyı ı~a etmış ve usyaya 11aber verildiğine göre, Haric " 
Uıarrm: etmı.,.\.ı. Bu snala'"tia ,_ nazın Sigenori Tnc.~ sa. hsi sc. I geleceği bilinmiyor 
hu~yanın ai:tı ·haftada imha edi• .J- • ~ 
leccgi söyleniyordu. Sovyet Rus- beplerden dolayı oogtin istifa et- Ankara, 1 (Ra<lyo gaze~sıl -
yııya acılan harp bir buçuk se. m.iştir. Imparator irtifayı kabul Bugün Londrndan gelen bir ha. 

1 etmiş Ye har:.oiye nazırlığını de• . 
neye yak aştığı halde, hu mıha _ _._... etm .· . b . , k·ı H"d k" bere göre Japon Başvekili ToJ 
ı ket · d 1 . ,. ruını;e esını ns\e ı ı c ı 
A~:aru:ı mc~ an~ g:O ~{ş.ır. Tojoya emretm4şti;. Tojo ~imdi istifa etmiştir. Ingiliz radyosu 

d ki 
nn °';:__

1 1
P . arı~ bsn başvekil hem hariciye ;ıaı:ı. Japon haricıye nazın Tojonun 

ıı muazzam ı~.neme erıne rag• h h b" ·b 1 istifa ettiğini bildirmiştir, Bun• 
men, durum kat'i zafer hakkın.. n em ar lye nazırı u unu. 
da ümit verecek bir mahiyette yor. * .. d;rn anlaşılıyor ki Japonyada bir 
d.,.mldir. kabine buhranı vardır. lş ba~ına 
~~· Londra 1 (AA) .R""ut"r a daha mutedil mi vewa daha mü{-Bilhassa son ....,~...&.... dur.n • · · - ,.- '" - .; 

....... .Ra"""" jansının bildırdığine gore, Japon ntlerln mi ge eceğı tahmin ef!fıl. 
Sovyetılerin lehine dönmiş gibi. başvekili Tojo da istifa etmı.ş ir. miyor. 
dır. Geçen sene sür'atle ileır. -----------------------
leyen Alman zaferleri bu 
mevsimde durmuştu. Şimöi 
aynı şekılde bir duraklama 
görüyoruz. Voronej cephesinde 
başlayan taarruz, ve Stalingrad
da Sovyet1erin gösterdiği muka
vemet, mih,·er kaynaklarının id. 
dia ettikleri gibi, SovyetJerin 
taarruz kabiliyetini kaybetme
diklerini gosterm.iştic. 

Sovyet cephelerinde baflayan 
taarruzun me\'Ziı rnahi7eıtte olup 
olmadığını, bazı mühim noktala. 
rı aldıktan sonra taarruzu.n du.. 
rup durm.ıyacağl.m önümüz.dek; 
gunler göst.erec~ktir. Bcuı as.kE• 
ri müşahitlerin kanaatine gore, 
"Bu cephede inkişaf eden hare.. 
iket, Moskovaya ık3l1f üç 99tal 
şeklinde ileri çıkmış olan Viaz
ma, Rjev, Pejaisk mevkYerinl 
tazyik etmclci.ir. Rjev'de v.ulcu. 
bulan çarpışmalann gayesi, ileri
de Moskovaya karşı Alman ordu
suna bir atlama tahtası görecek 
olan Rjev'i dt.işürmek ve imkan 
bulurlarsa Smolensk'e kadar u. 
zamnaktır.,, 

Btı taamnmn neticesi ne olur. 
sa olsun, bugün ortaya koyduğu 
bir haktkat vı.rsa, o da ya:r. harp
leri esnagnda muntv.am bir su
rette ric'at eden Sovyet ordu. 
rumın sapa'41ğlam ayakta dUT. 
duğtı, Almanların bu orduya nis
betle çok yıpranroış olmasıdır. 
Bu taarruzu takip edecek olan 
gen.er.al kışın taarruzunu da he
sap edecek olursak, Almanlann 
$ov)'et topraklarında çok fela. 
ketli bir ku: geçireceklerini tah. 
mm edebiiiriz. 

* -..,; 
Harbin lbu dördüncü senesi-

lU~tJ:ınm 1 B•llfUllNB 
. Stalingrat Sovyetler 
Bölgesinde Taarruza Geçti --
Açılan Gedik Yeni 
S~~detli Hücumlarla 

Geniş letildi 

20 Günde 868 Rus Tankı 
Tahrip Olundu 

Berlin, 1 ( A.A.) - Alman or. 
dulan haşkumandanhğınm tel:>H• 
ği: Aşağı Kuban cenuburu:la Al
man • Rumen kıtalan şiddetli 
düşman mukavemetini yenmiş -
lerdir. 
Alınan hrılı hücum botları Ka• 

radeniz ooğu kıyılanna kadar i. 
lerleyerek himaye all,ındaki bir 
düşman kafilesine hücum etmiş
ler, araJ-arında bir de petrol ge. 
mi6i bulunan başka iki gemıyi 
batırmışlardır. Bunlar topyekun 
4500 ~nilato tutannd:ıdır. 

Kerç boğazında topçumuı düş. 
man motörlü gemileri teşkiline 
ates acmış, ıkisini alevler içinde 
hareketsiz bırakmıştır. 

Kalinin Bölgesinde 
3 Müstahkem Yer 

Geri Al ındı 

Almanlar Bir Muhare.,._ 
de 1800 Ölü Bıraktılcw 

. MOE>kova, 1 (A.A.) - Sovyet 
te'bliği: Kalinin cephesinde Sov
yet kxtaları üç müstahkem mev
kii zaptetmişlerdir. Alman ka. 
yıplan 1800 ölü ve yaralıdır. 

Stalingradın şimali garbisinde 
Sovyet krtalan Sovyet mevzile
rine sızmağa muvaffak olan hır 
düşman gurubu ile şiddetle çar
pışmışlardır. Almanlar büyük 
kayıplara uğramakta ve \akviye 
getirmeğe ul,rraşmaktadırlar. Bir 
takviye kolu Kızılordu tarafın . 
dan bozguna uğratılmıştır. 

Kletskaya bölgesinde Sovyet • 
ler harekete geçerek ılerlemiş
lerdir. Bu kesimi müdafaa eden 
İtalyan krtaları mukavemet ~ 

Stalingra~ ccnııb~ı.1d'l, sert tcşek- meğe tesebblis etmi~lerse de m u• 
küller tal'afindan hızını gclc_n yardrm vaffak olamamıslardır. Burada 
ıören piyade 1ünıen'l"ıl ç~tın sa.vaş- 38 to 265 makin~i tüfok 15 
Jardan sonrıı dı~mıın t&hkımat sıste- . p, . . '. 
minde açtılckr! gediği genişletmişler ı mılyon 100 bın ~r;mı v~ bırçok 
ve hızlı hlicıımları ı;ayesinde önemli kamyon ele geçırrnış, esırltt a• 

r ' Başvekilimiz 
Seyahatine 

Devam Ediyor --
Ş. Saraçoğlu, Dün 
Erzurumdan Geçerek 
Sarıkamtta Gitti 

Erzurum, 1 fA.A.) - Baweki
limiz Şükrü Sançoe-lu rE-falcat. 
lerinde Orgtm~ral Kazım Orbay 
olduSi;u halde dütı aabah saat 
10.30 da şehrimize ~lmic;ler<iır. 
Başvekil iıılasyonda ftçüncü umtı• 
mt müfettişit,ntt, ~ali vekili. ko
mutanlar, askeri ve mülki er~~n. 
belediye ,.~ parti baskaniart. 
mektepliler ve kalabalık b\r halk 
kütlesi tarafından kar~lanmıs ve 
bir askeri kıta tarafından ~elam. 
lantnıı;tr. 

Ba.,ve.kfümiz ilıtasyon meyda. 
nmda toplanan halkın ~vinr. te. 
zahiırleri ar111ınnda bir miKldet 
yaya yiin1yerek halkla temas 
et.m.islerdir. Buntian ~onra olo. 
mobillerle ı;.ehre hattket edılm\ş 
ve başvekiTimiz umumi müf~ 
tişliği, vflayeti, komutanlığı, be. 
lediyeyi ve part!yi 7.İya~t etmi~ 
lerdir. 

tn l>e\·amı Sa. ?. Sii. 5 
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Müsabakalar Çok 
Munt azam Oldu 

Pa7.ar günıı hın·anın y~~urkı 
ol'rna~ı dolavı~i~·l~ ;ırsıpılama~an 
Türkiye fPrdi atlefüm hlt'inci.liği 
dün Fencrbsıhçe :;t~dında biıyük 
bir k.al~bk ini1n<te yapıl.mı~r. 

Atletlerın ukert bando :ile 
vaptığı gecit'Tesminden '8ftnra be
den terbivesi umum miidi.ırti ge
neral Ce~il Taner kı:ı;ıt bir hiıta• 
be ile Türkiye bırinciliklerini 
acm1strr. 

·Elde edilen neticeler ·şunlar. 
drr: 

400 Metr-- :man~k 1 - Tuman 
60,ti. 2 - Mul!l\Uer. 3 - Kı\mll. 

100 m~re oa~s.n\ar: l - SüP.ım 13.7 
(:reni reltor), 2 - f"ah<>m•t: 3 - inci. 

Gulle .ıtnıa: 1 - A trl' 12,58: 2 -
M~met, 3 - ~ta.,,ri. 

Cirit: 1 -- !t,.nıal 54.42, l - M~
lih, S - P'ıuıt. 

100 metre: l - C~mi 11: 2 - Mu
zafl"°; 3 - S'lmi. 

Uzun :ıtta!lu: 1 - Muzatfer S,Be. 
2 - Melih; ı - Gön#ı·. 

~ ~ı S.. Z, Si. T 
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PiYA SA YA ÇIKARILMIŞTIR. 
Umnm Satış Mahalli: KIZILAY Satış Deposu 

Telefon: 20062 

Libyada .'>On harekatın cel'e)'9ıl\ ettiti . aha~"ll gö teren harita 

Mihverciler Libyada 
Taarıuza Geçtiler 

Alman 

O:';:!_~r:~ I~gf t~A~üşter~~~~nb~~ 1 ı• N G ,. LTER EYE G ı• DEN !ti: Dun .!labah erkenden buyuk 
düşman kollan cenup kesiminde 

~zi~~~~1~r~~~: ~a:~!n~~:~:: ru·. RK GAZETECi. LERI. 
mu~ ve muharebe bu bölgcd~ 
bütün gun devam etmiştir. Bu 

Dün Akşam Londraya Vardılar. Çok Saminl 
Ve Dostane Tezahürlerle Karşılandılar 

sabah merkez kesiminde düşme• 
nm erkenden yaptığı bir taarruz 
püskürtülmüştür. Kara kuvvet• 
lerlmiz sabahtan akşama kadar 
birçok ~an uç:ı.lbnı dÜ§ll.T -
möfl~. Londra J'ad,.osu dün akpm ·göre, ga~rimiz Londra~ 

Asker ta~rııan nakliye saat 19.45 Türkçe yayımında Hij. hava meydanından trenle gelmş
seyin Cahid Yalçın, Zekeriya !erdir. Garda büyük elçimiz Rae 

uçakları Sert.el, Ahmet Şükrü Esmer, Ah uf Orbay, elçilik ve konsolosluk 
Kahıre. 1 (A.A.) - Rommel met Em\n Yalman ve Abidın erkanı ve Londrada tahsilde bıP 

dün SAbah l\lı<;trda taarruza geç. Daverden mürekkep 'l'ürk gaze• lunan talebelerle Türk kolon sin 
miş, miittefik tayyarelcrı Alman 1eciler heyetinin' tayyare ıle den kalabalık bir karşılama küt. 
hava alanlariyle malzeme üsleri Londraya vasıl olduklarım bıl• lesinden başka Ingiliz istı.hb::ı.rati 
ve limanlar üzerinde akınlar 1 dinniştir. Spiker bu intibam nezareti rnUstesarı ve bu neza
yaptıktan sonra İngilizlerin et:• tesbiti için istasyona bir alıcı ter ret erkanr ve her millete men.. 
nuı> cenahma hii<:um etmıstir. tıbath otobüs gönderilditini ve sup pek cok gazeteciler Türle 
Sonum ve Skfi Barrani yolu iize• bunun radyo ile yayılacağını gazetecilerini karşılama törenine 
rinde mihver kollan dagıtılmı. bildirmiştir. istrlrak etmiştir. 
tır. Müttefik uçakları asker ta- Bu neşriyattan anlasıldığına ~ Devanu Sa. Z, Sü. 7 
~yan A!.TJ'\an uçaklarına rastgeL 
mişJerdir. Bu nakliye ucaklar • 
nın ikisi diic;iiri.ilmfürtür. Tobruk 
bütün muharebe esnasında yapı• 
lan bcımbarı:hmanların en siddet. 

1 Günler Geçerken 1 
~ Devamı Sa. 2. Sii. 3 

( As~eri Vaziyet 
CEPHELERE UMUMİ 

BİR BAKIŞ · 
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Yaşına -----.... 
Dört Basan Uğursuz 
RE Fi K 
HA Lt D 
KARAY 

E"velki gün, ikinci cihan harbmin üçiincii 
yılı tamaml::.ındı; felaket dördüncü yaştna 

girdi. Üç yıldanberi felaketin bastığı yeri ço. 
kerterek uğursı:z adımlarla her tarafa yürüdü. 
ğiinü ve daim:ı büyüdüğünü bize uzaktan, üze.. 
rimize bir damla kan sıçratmadan seyrettiren, 

f.aık'at istiklalini korumak ıçin her tedbiri pekle,tiren ~un 
ve imanlı siyosetimize hamdüsena günün ilk vazifesidir. Bir 
va;ıo;ifem1z de şudur: Kıyas yapmak! Anlayı~ ve iyice kavrayış 
bahsinde ıki şeyi, eskiyı ve }eniyı yanyana getirerek araıarında. 
ki farkı belirtmek kadar faydalı ne vardır? 1917 • 18 kışını 
hatırlayanlara bunu şiddetle tavsiye ederim. O sıralarda bu bir 
arka~ma her taraftan gelen haberler bir kelime ile hulasa edi.. 
lebilirdi: Ölüm ... Vatandaşlarımızın ve ülkelerimizin küme kü. 
me, yer yer, ardı arası kesilmeden ölümü! Bilmeyenlere o kor~ 
kunç, şeametli havayı i:nlatmak çok zordur. DenilebHir ki gö'k. 
te ışıktan eser kalmamıştl; memleketimiz daimi bir güneş tu .. 
tulmas~ halindeydi; hava mı zehirlenerek nefes almamız güçles
mişti, kanımız mı kurumu tu da kımrldamamız im.kansızlaşmaş. 
tı? O ne derin bir ruh çöküntüsü, ne amansız bir vücut yıp.. 
ranmasıydı. Tabii zamanlarımızda eskiden çektiklerimizi unut. 
ınağa belki hakkımız vardır; lakin ahval bozulunca kötüyü ha. 
tırlamakk bir tedavi kadar lüzumludur. 

Almanya K'1 Harbine Hazırlanıyor, J aponlar 
T eıebbüslerinde Muvaffak Olamamı~lard ır, 
Libva'da Rommel, Ya Bir İngiliz Taarruzunu 

Önlemek veya Mısır' a Gtrmek ist iyor 
/"- YaMn: EIMkH Deniz Subay1-, 

1 N~CATI YASMUT ., 
(Yazısı dördii11cii sayfamızdadır) ne girerken, diğer mihver 

devletlerinin durumunu da ç<>k 
parlak görmüyoruz. Jaı><>nlar 1iD- -
l:lnda Hindistanın<la, Malezya, 
Filipin. "Ye Birmanyadaki zafc.r:. 

t,-;i[T Dev~mı Sa. 2. Sii. 2 ttfr Devamı Sa. 2, Sü. 6 
--~.....:~~~~~~~--,_._~~~~~~~~~~~ 

Bugün gazeteleri açınız ve bize doğrudan doğruya dokunma
yan harp haberlerini bir tarafa bırakarak okuyunuz: Geçen kış 
yanan Edebıyat ve Fen Fakülteleri yerine hemen yenisınin 
yapılmasına karar verilmiştir... İnönü gezisi açılıyor ... İki bin 
yataklı bir Talebe Yurdunun inşasına başlanmıştır... Ceyhan 
barajı bitirilmiştir ... Başvekil Erzincanda yeniden kurulmakta 
olan ~ehri gezmistir ... Şeker fabrikaları mevsim icabı faalı •ete 
gec·miştir. Şimdi de dünya ile aramızdaki münasebetleri sıra. 
layalım · İngiliz maresali Lord Bırdvud zafer bayrammı anarak 
Ti.ırk dostluğunu ve Türk orduswıun kahramanlı~ını göklere çı.. 
karmıııtır... Berlin radyosu milletimizi pek samımiyetle tebrik 
etmistlr ... Amerika Cümhurreisliği nan17.edi Wilkıe. Re s Roo e. 
velt'in bir mektubunu Ankaraya getirecektir. Yalnız bu kııdar 
mı ya? Başka türlüleri de var: Alnıanyadan esya ve malzeme 
yüklü 250 vagon yola çıkmı~ır... Memleketimb:e t?Ön<lerilmek 
üzere Jskenderivede l!>iriken hadsiz hec;apsız mrılkır• "evkı •fo. 
\'am etmektewr ... A"l(rupaya ihracatımız btivfık bir qrtJna 'lS. 

le nden sonra, dört ay geçllgı 
helde hiçbir zafer kazanma~rnş. 
muhtclıf den.iz muhıırebelerınde 
mağlubiyetler ;kaydetm!jlerdir. 
Uzak doğuda, Çınde dahı Japon 
ıtnnrru?.lan duraklamış, Çinliler 
muhtelif cephelerdeki taarruzla.._ 
da muvaffakıyetler elde t?t.miş:
lerd ir. Japonlar AvuStralyayı şı• 
maiden ve c-.µptan saran ada
ları alarak, :Pasifiğin b~ ~ühım 
noktal elde-ttmek llıt~;:acır.• 
da idıler. poEann P~.ıfıkle-
kı hareketleri i i~çok luzumlu 
o an Mıdvay ve lom?n adaları-
au elde edemi.'d . gıhi, Japon 

l:iii. . ı, Si!. & { 
• 

Harti~nniı"*: lditüjiiM ıot llftCU çhi ça1alı)'Ol 

terivor' . • 
· işte harbin üçüncü senesi bitip nördiinciisii ba~larken biz 

gazetelerımizde bu haberlerı okuyoruz. Halbukı gecen harbın 
dördüncü senesine girerken iç~n ve dıştan okuduklarımız bam 
b~a, kapkara şeylerdi. Ak ile karayı seçmenin tam zama. 

ı nıdır, 
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İki gün sonııa fRall'vete geçmişti. 
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Yazan: MAHMUT YESARİ 

· Fırınclların 
Bir İddiası 
Bugünkü Şartlarla iyi 
Ekmek .Yapılamazmış 

TAN 

!Belediye, Piyasa~ 
Kontrole Başlıyor 

Tralıya 
MüstahsiDeri 

Hükumet Hissesini 
Sevinçle Veriyorlar 

2. 9. 942 

r· ... DiKKAT -) 
"Yıldırım. Hıziyl e 1 
Propaganda Yerine 
KapJumb:ağa Siir'1ti 

Önce vasrtaların ağzını aradı. Pek bL 
le."1 yoktu. N~ bir bilen çıktı· 
A 1i Nafiz, vaaıtapı a!dı, gitti. Döndü
gu zaman, solu,ıorda: 

- Ev, temize b~m:iyor. Ama kadın, 
Allahın belası.. Köpek gibi hırlıyor. 
B lmem nasıl anlaşacağız? Misafirleri... 
miz var, dedi, içeri almadı. Iki, hatta. 
üç gün sonra gideriz. 

oynatamıyord11m. kötlirümlesmiştim· İn 
meli ıibi idim. Bu hal, ne kadar süre -
cekti? Ne kadar BÜrebılirdi? Hiç hirıey 
bilmiyordum. 

Birkaç gün sonra. Cemile Laliye ıit· 
tik. Kadın, blzi tanıdı: 

- Fırtma gitti ı dedi· 
Eğer kapıya iutunınaeam düşiiy~r _ 

dum: 

Frrmcıl:ırdan bir gıızı; dün beledi- BEYANNAMESIZ SATIŞ YAPAN 
ye iktrsat mi!dürilnll :ı:lıyaret ederek Trakyay;t ~tmiş nJan toprak offai 

umum müc\iirü Ahsen Bengi muavi
ni Şakir Tımılt \'e Nurl Orak şehri

gelen kohylıkl:ın göstereceklerdir. miı>:e dönmüşlerdir. Trakya müstah-

bugÜnkü 5artlar ııitiııda ekmek ya- ESNAF CEZALANDIRILACAK 
pılma~mın giıçli!~iflü iddia etmişler- . ~ . . . .. _ .. 
dır Fırto.:ıiar bir frrmı bütün malze- BelPdıye fk.ıs.ıt. muQurlııgu 5 Ey-
me. ve vesaiti jle beleıiıyenln cmrlne l lülden i.ttbar~n miırakıplerin faaliye
blrakacaklarım ve bu fırmda bele- ı te g~lnlnıe!':ıne ve pıyasanm tarama 
diyenin eknwk yaptfrmasun istemek- suretiyle :;Tkı su~e~te kcntrol cdilme
tedirler. .D-...ı suretle vaz.iyetin bele- sf~e karar ',e.rn~ı~tır. Mi.ırakipler dün 
diyece anla-;thcagım ileri siirmüşleıt- yıyecek. ınat.a~.:<;1 ~atan b.iıtun toptan
dir. Ekmeklerin te.kcı teker tartıl- ~ı!ara ~ır teblıg gondf'rmı§lır. Bu teb
masmda Ja her c-km"kte 3 _ 5 gram lı~~ fı?re, .toptııncılıır sutı~larrnciR ve 
bile noksan çıkınca Ekmeğin müsadere murakıt,>lerın kontrolıi 51r:ıstnda tica
edildiğini bu ise J endilerini zaral'a ret ve zahıre bor~<ı~n.dan aldrkl.m 
soktugunıı ooyl:yerek ekmeklerin yü- borsa beyanmımclerıııi gö-termiy? mec 
'.7~r yliıer tartılma~nıı istemişlerdir. bur tutulmuşl;ır.dr:. I:ıey;.nnameınz sa
Belediye iktırn~ mfidllrliığü bu teklıC- tış ya~snlar mılh korun~1a kanunu-

Otın AOuat.os Zafer Bayramı i 
ı:ıUnlJ Ankarad:. Harbiye m~l<tebl· 
rtfn t09 uncu 'fl'I ~zunfanna dip· 
lomaıwı ~. Bu mUnaeeb~le 
büyük me!'aSjm yaıı1tdı, Bu şanli 
ve ,e,.efll fürenln bi.lti.in tafsll~tl-

- Olur. " ' 
Cemile Lali, Ali N afizin gözünü fena 

Y ldmmştı, Ü'ç gfbı sonra değil, dört 
gun sonra g.ittik. 
Kadını görunce, Ali Nafize lıak vM

d m. Cemi!e Leli, memeleri göbeğinin 
ustüne düşmüş, kal,çaları s9Ckık, çatık 
k:ışlı, karan1ık ağıır.lı korkunç bir mah 
luktu. Ona bakarken, insanın iı;ine tik-
nnıe ve ürperme geliyordu· 

- Nereye? 
Kadın, çatık kaşlarının altmd~n giz-

!ice bize bakıyordu: 
-Ada.naya. 
-Sesim boğll7.ımd:ı trkanmışh: 
- Adanaya mı? Ne zaman? 

D" . - un .. , 
Biz, bir ~ey ıöylem'yonhlk· Kad1n 

insafa gelmiş olmalı idi: · 
- Adamı Salih Sadık, Adanalıdır .. 

Di.tn Cemileyi aldı gitti. Biraz bağda 
bava alalım, dedi. 

ler etrafınıfa İl1celenı<' yRpacaktrr nun dordunctl ek !lladdeşıne gorc ce-
k f n1 · Ealandmlacaktır 
apanan ın ar Piyasada tetkikler 

Belediye tei·üş heyet:. reisi iği ııon 

Nakliyecıll'r de bu e yantn nak1ini silleri hükQmcTe ver;Jmesi mukarrer 
tercihen bbul edet•t>lderdir. olan dörtte bir nıııhı:ulün büyük bir 

Pamuk döküntüsü kıı<mmr mf'mnuni~tle toprak ofise 
.. . .. .. .. .. teslim etm lş:erdir. Ru ay!n on besine 

~on ıı:unlerde pa•nuk okunt~ı~u u- kadar Trakvad:ı biitürı mü<ıtahsiller 
~e;·ıne f:ı7.J ır::ı i~ olmaktA<lrr. Ihracat 1 borclarmı Xdemi! buunacaklardır. 
ıçın satılmakta ~lan b!.l malların için-
cte pamuk tıyarrııda ım;llar bulunduğu 
ıı;örülnıiiştür. Hnlbu.kl pamuk ayarın- Saman Yüzünden 
da olan m;ıll;ırın ıhracı hususu ba-
7.1 şartlara tıhi ıJulunnıaktadir. Ticaret • • • 
odasT bu gibi nııı11nrın ihracmı mah- Cınayet lşlendı 
.ıurlu ı?ör.lü~iir:den l:vndıın böyle her 
ti.irili p<ımu't döl~[iı,tiilerinin ek~perti- Nazillinl!t (Sevinrilkn) köyünde bir 
ıe edilme~ını v~ pıvnul< ayarında o- 1 cinayet olntU!;, CPriöin Mustafa a-

"" Anadolu ajansının verrrı~sl la
zımdı, Ajans, Ankaradakl bu tö• 
reni valnız lstanbula ~~il, Tür- f 
ktyenin iıef" tarafirta en çı>I< bir 
saat zarfında vayalullrdl. Fakat o 
gtlnlln gecesi c;ahaha kacla~ bek- f 
lendl(jl tıalde EtjaJ'lııtar. bı.ı bahiste 
hir tek kelime a!.namadf, Art-ık 

erteat gün akçama do{\ru bu tö
rene alt havadis neldi. Bunaft ne- ı 
tlcest ol:ı~ıık de garetcler ba ha· 
beri mecburen bir giln teenhllrle 
ve an~k dllnicli nfi&tıalaf'mcfa ve-

f rebildilcr. 
Ali Nafiz, kenc»ni tanıth. Kadın, a· 

grr bir tavırla bizi içeri aldı. Bir yan 
edaya oturttu. K.uşımızda durdu, bi -
z m konuşmamızı bekliyordu. 

li Nafiz söze basladı: 
- Sizde Fatma .adında bir kH var 

mı? 

Kadın başınr ulta1h: 
- Var. 

Ali Nafiz. benden uyanıktı: 
- Salih Sadık, Adanalı mı? 
Kadın, cevap vecdi: 
- Evet· Oranın eşreftndandır. 
- Demek herlr:ea tanır. 
AH Nafiz, kolumdan tutmuştu: 
- Gidelim. Başka öğrenecek bir ieYİ 

miz kalmadı. 

günlerde yapılan teftişler sonunda 
hoklarmda zabtt tutulan fJrınlarm bir 
listesini Jıat·rtamış ve belediye reisli
ğine göndeııuiştJr. Teftiş heyeti re
isliği raporunda hilha~sa ekmek unu
na bakla, fasulya '!l'e nohut eibi un
lar kar'fştri~dılda.rı sabıt olanlar hak
kında ftl'lnlarIDm knpatılmasi !Azim 
geldiğini bHdirmektecHr. Belediye re
i~llği, kapat..rimasıı,a karar vereceği 
fııfrNar ço:.t olduğu. takdirde, bu fı

rınları bPlediy~ h~c.btna i1;letmeyi 
diışünln('idc•Jir. Ayni zamanda kapa
mm ftr11iliuın bulunduğu semtlerdeki 
halk ekmek abnald.a güçtük çekmesin 
diye bazı oabüar fırtn şubeled olarak 

Ticaret VekilJi~i ıdurı milsteşar mu
avini Sait R::ıu( Sarpt!r şehrimize gel
mişl.ir. s~ıı µer birkaç güne kadar pi
yasa vaziyetini incelenıiye memur e
dilmiştir. 

lanlara ·nen~e şnlı:ıdetnam4'si veril- ! dındnki şahı.;, Dağlı Aliyi dilgenle 
ml'mPsini k'lrnrlrıstıımıstır 

1 

öldilrmüştilr. Vakl'\J'.ın tafsiL'itı şu-

z t • w • f • ti dur . ',Jey ıyagı. ve peynır ıya an K. d ...... " ... 1 s ·ı a· ... uzu ere ... oyunum o up C!V n ı .. -
Bugün z:-yt"ı y;-ı~ tacırleri ticaret ilde oturmakta olc.n Dağlt Ali, köyden 

mıntaka :r.üı:'iırlüğür.ün reisliğinde Hasan Hüseyin ile ortak mahsul ek
ticaret odıstnd::ı bir toplantı yapacak- mişler, ve bunu aralartnda güzelce 
lardır. Zeytiııy,ğ tiy.ıUarrnm vi.ik<:cl- tıı.k..,inı etmişlerdir. Diğer ortak his
mesi için hiç bi,. «ebep r>lınadt/:ı hEll- seo:ini köyden Ceridin Mu~tafaya sat
de tüccariar fiyol \•(lk~Pli~inin ~ebf'p- trğı ic:in sanwrım ynnsını almak {i

lerini izah:ı davet eöilnıi~lerdir. Ayni 7.ere Mu«hf:ı harmana gitmiştir, Fa-
7.amanda ı)dıt •ar.ıfı~ıdaıı flyrılan zey- kat saman mfüıavi ~<'kilde bölünme
tinya'{ komitf&ınrten de yamı ıık~ama miştir. Çünkü F.amanm çok tarafın! 
kııdar yüksele fıy:ıtln yRğ Aatan flr~ Dağıt Ali ıılmıık i~tcmlııtir, Must;ıfa 
malıırm 'aim ve tıdrcı;ierl istenilmiş- ı;amanın doi'ırıı bölilnmEsinl söylemiş
tir. Bugün ~yrılr tarırleri de odaya se de öbürü rı:zı olmamış ve Ü!!telik 
davet edıtmiş'<!rdir Kendilerinden çapa ıe UzpnnP. 'Ürüyünce Mustııfa da 
peynir fiy:ıt.larf hakkınd& izahat iste- kı:rank elindeki dirıxeni Alinln kafa
necektir. mna indirmişHr, A 11 aldığ1 yaranın 

t Anadolu zjnnSa, radyodan eonra ı 
$ biricik )'OJım ve propaganda va-
$ &ıttıM"uz!lk, B?ln-.-ı kendimize a-
S it lşlet"<Je gay•t ç\lratli işlemesi i-
t cap eden bir müessesedir. BütUn 

ı 
dünya yıldırım hnlyle propaganda 
itleri Ue uöraıırken bi:ılm ajıınııın 

hali\ kaplu1Y1bağa süratlnl deölş· 
tlrmemeel, hı\llll vurdum duymaz

•• liöa devam etmt'si ,ıışılac~ ,ey• 

- Halepten aJaınn. Reşit AY11Riden. Yolda. sallana sa!lana yürüyordum. 
Azami karlar 

- Zföni Hamnrun terekesi. 
- Bız bu k1ZZ alacağız. 
Kadın. gözlerini açmıştı~ 
- Nasıl a!acaksmız? 

AH Naffa, kolumu bırakmıyor, bana, 
de$tek ofoyordu· 

Ali Nafiz, inandıran bir kuvvetle söy 
hi7ordu: 

Eve gelince. r.akı :ıldırthm, birbiri 
üı:erine içtim. Beynim tutuşuyordu. Ar 
tık Ali Nafizle bu, kim bilir kaçıncı de 
fadır birbirimize soruyorduk; 

Ticaret ıx!a:;tncıı iesbit edilen itba
IA.t maddelerine ait azam\ fiyatlar 'e 
ktır ni!ııbeUC'\"i ı-etvelleri Ticaret Ve
killiğine göııdeTıln>il!tir. Vekillikc:-e bu 
fiyatler muvc.ıfık gi:ıri.ıldüğü takdirle 
hf'r ithallit madde8nin a?.ami karlıırı 
ilan olunac:ı:<trr. - Basbayağı ıdacain. ParaııHe, Ne 

stiyorsun? 
Kadın, iltiınttıe dıe aının uzun baktı, 

diıııündü, yutkundac 
- Pazarlık kolq ama. kızı ııöcın~ -

- Şimdi ne yapacağız? 
Berutta duramazdım: 
- Adanaya g'dece~m. 
Ali Nafiz, düsünceliydi: 
- Gidelim. Orada ne yepacağrz? 

Gümriiklerdeki mallar 

kulanılacaktlr. 

- Patmayı göreceğim Kadın, b3ğtı cı:-ıiz. 
- Burada değil mi? 

İ stan.bul köyUderi 
Şehrimive t.nhms edilen 900. 000 kü

sur ekmek karne!>lnin tev?.İi tamam
lanmıştır. Bu arada noksan kalan 
karneler de gc1ır.iş ve dr.ğılmıştrr. 

Dün bankacılar ve rıaldiyeciler mtn
t..ıka ticare! m\ldiirfüğünde toplanarak 
gtımrükl~r.:le malların çıkarıltp n:ıkle
dilmesi içın görüşın\Merdir Verilen 
karıııra göre bankalar tuecrırth inalla
rmı derhal çıkartabilmeleri için lazım 

- Burada· 
- Çağır gelsiıı, 
Kadının kaşlan fena çatr1ıyoro11: 
- Gelemez. Adamı var, 

gittfle:r. dedi. Bağda. insan yüzü göTü
lebllir. Oraya, her kthkta yanaşabia • 
rim. Fatma ile konuşabilsem, kolay .. 
Hemen kaçınnm. 

Ancak, Tir.srE>t Vekl1liği fstanbula 
yaktn köykt i dl' müı;tahsil telıikki e
d(!1'ek bu köylt:re veriimiş olan ek
mek kameeriııin geri almmasmf em
retmiştir. Dağılmış elan kaı-nelerin 
geri almm.J.st h:ılinde müstahsil ol
nııyan bu köy h:ıl:Cımıı eJ...-meksiz kal
malari ihtimali vardır. Çünkü bu köy
lerin çoğu balıkçılık ve sebzecilik ile 
geçinmt'ld••drr. Bugiııı vilayette bu 
meseleyi n.arcıra b,ığlamak maksadiy
le bir topla"ltı •:ıpılacak ve köylerin 
vaziyeti tasbit edlleı·ek Vekilliğe bil

Allah, benim sabrımı deniyor&, Çat 
ryacaktım. Birbiri üzerine gelen bütıin 
bu cıksilikleTdcn çıldırmak i1ten deği!
dı· Dişimi sıkryoroum: 

- Bu adamdan, ne zaman kurtalnr? 
..<adın kollarnu açtı: 
- Bilemem ... Bu şimdi sorulmu. A

damı, eski tanıdığımdır, hiç bir şey so 
.amam. Kendi bilir. 

- Peki biz ne yıı.palnn? ,.. 
- O da sizin bt1cceğiniz ~Y· •. Bir 

'~aç gün sonra uğrayın, 
- Peki., Teşekkiic ederiz, dedik 
Ali Nafiz, sôyleniyordu: 
- Amma tcra~di:yor •. · Buradaki ho· 

\ rdalıklar da hep giinlercc, gecel~ce 
s riıyor. Ağız tırc:h j]c keyif eaiyortar. 

Tesadüfler!e l(ğraşmonın imkanı, ih 
t mali yoktu. Sarpa sarınca, zorla dü· 
zelmiyordu· 
Konuşmak. ırülmek zevkini kaybet • 

l"'I ~tim. Ne yapacağmu kestirebllsey . 
m. rahat Yıtşardım. Boşluk ve hava· 

·zlr'k !cinde boğuluyordum. Kımıldan 
r.ı k istiyorum, fakat serçe parmağımı 

( Arkae. var) 

Üç Ayhldar Dün 
Verilmeye Başlandı 

Üç ayh'c rnooşl.'lrl'ni emlak ve ey
tam bankasından alan emekli, dul Ye 

yetimlere b-ml\:a dundcn itibaren ma
a:>larmı tedi~ etmiyc başlamıştır. 

1\ıTaaşlarını nır.I !mndll:lndan alanlaı-a 
da bugfin boşlnn:teııldır. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
1.30 Proıraaı 
7.U Spor 
7.40 Habtrltt 
1.55 Orkestra 

12.10 Procram 
13.33 Miüllı:: (Pi.) 
12.45 Haberler 
13.00 Şarkılar 
ı &. 00 Proıram 
18.03 Fasıl oau 
18.45 Orkennı 

19.JO Haberh!r 
19.45 Yurttan soler 
20.1 5 "R•<IYo e•retp•i 
2'l. 15 Rad:vo lfatetesi 
20.45 Halk tilrkusU 
21 00 Konuşma 
21.15 Sarlular 
21 . 30 TEMSiL 

1
21.50 Bando 
22.30 Haberler 
22.45 Kaııanr4 

1 G c~ GE.LE.N H•BEAlEA ) 

Üç Koordinasyon 
Karan Değişti 

'I erem61erin Günlük Ekmek İs+.1ıkakı 
450 Grama 

Anlfara. 1 (TAN\ - Yarınki resm! 
g;ızetede fü; yeni koordinasyon kara
n nesredı1erek maiyet mevkiine gi

recektir, Bumardan biri memlekete 
'ren kamyonlar hakktndaki koordi

nasvon kararıdır ve bunun bldncl 
maddesi memlekete yeniden gelen 
kamyon bed~llcrinin \"erilerek bu su
retle satın alınan kamyonların tah-

s yerlc·1ni Tlc:ıret Vekilliğinin ta
yın C'deceğı seklide tadil edilmiştır. 

İkinci karar maden kiimüriı ve lin 
y·t işletmelerinde çalışan yer üstü tş
çılerinln munzam iirret verilmek ııu
retiyle Uç soote k:ıdar fazla 91tltşt1-

Çıkanhyor 
n11'1ialarf hakkındadır. 

'Ö'çüncü deği~ikliite uğrayan luır&r 
da 13 Sonkllm.rt' 942 tarih!\ ekmek -ı>e 
ekmeklik hııhı.ıbat hakkındaki karar
dır ve i:>u knraına-menm birinci med

desi ®!!iştirilmelde, ikinci mnıı~l 
madde ile pt'llvmıtor:vıım. sanatoryum 
va hRııtahanelcrdP. k..J~ vi edilen -,re

remli hastıılıırm ekmek .isti.hkaklan 
f!>O gramli ç~art1mok1a, allınca modde 
tadilAtt rJa kart usulü tatbik edilmi~ 
yerlerdeki er.mek sarfiyctmm normal 

sarfiyatı s:eçmemesl leirı icap eden 
tedbirleri rılmıık E<ılfılılyetirıi valilere 
vermekted1r. 

irmanyaya Yeni Bir B!1!;M:lli:Jltm 
ln~Jliı ·Çin Taarruzu ar~ 1 Rı<:ide 

BeklenİJOF 
N~ôr':c,;.: ~:(.A.A.)' - Aslı:eıi mah

fillerde hıgfür.Ierle Cirtlihttin Binnen
yada Japonlaı-n Imrşı taarruza geçme
leri beklenilmektedir. 

'Akyaba hücumlar 
Londra, 1 (A.A.) - Dün. müttefik 

bomba .ıç.nklıırI Birmanyada Akyap 
Jımanma taarruz c.tmMer ve limanda 
bir gemiye bomba isabet ettirerek ba
tırmıslarda. 

W. Wilkie, Cuma 

Günü Geliyor 
Ankara, 1 (TAN} - Amerika 

Cümhurreisi Rooseveltin şahsi 
mümessili Vilkie'nin tayyare ile 
cuma. gunu şehrimize geleceği 
anlası1maktadır. Vilkie ve ma
ivetinin oturması için Ankara 
Palasta odalar tutulmuştur. A. 
merikan sefaretinin mümessille. 
rhıden öğrendiğimize göre Vilkie 
Cümhfırreisimiz İsmet Inönü ile 

bir -tepeyi ~ ~ d'fışman zirttlı 
kuırvet1eıril:d 'İIO'lba ~~. 

Hava ordt:ımı•zım topJu halde yaptı
ğı herekeUer düşman mukavemetini 
kfrmrya yardım ctmi~tir. Stallngrat 
şehri ile Volga doğusundaki blr çok 
düşman ı11va al~tıları dün gece ı,id
detli bomba. taarnızlann~ uğramıştır, 
Ka1uga c 0 nup b:ıtt~ıncl~ başarı ile ya
pılıın mild1fE1n savnşları strasmda 11 
Ağwıtostanheri ~ edilen Sovyet 
tanklannın s:ıyı~i 868 i bulmuştur. 

Uzak ştmıılrie Arka-njel askerl te
sisleri bomJıalanmış v burada bir 
c:ok yangmlar c;ıırnn•m!;trr, Sovyet 
hava kuvvetleri son iki gün zarfında, 
hava savaşlarmdıı ve ıx:aksavar ate
şimizin te5l 1 i! 182 u çak kaybetmiş
tir. Ayrıca d\işman ucağı da yerde 
tahrip ecJllmlştir. Ayni devre zarfında 
biz yalntz 11 uçak kaybettik. 

Anapayı limanı zaptolundu 
Bertin, ı (A.A.) - Rumen kıtala

rtnm Anapayı nıptettikleri askeri kay 
nakt:ın bildiriliyor. 

konusmak ve Amerika Cümhur• 
reisi Rooseveltin selamlarını ib
lağ etmek istemektedir. 

dirilecektir. 

Memurlara Taksitle 
Mahrukat Verilecek 
Memuı'iar kooperatıfi idııresi ilk o. 

larnk azaya cd•Jn ve kömür dağıtmaya 
ve panısmt teko;;itle r1hruya kanır ver
mi~tir. Bu karar ntt1hrulı:at ofisine 
bildirilmiş Ye ofisin kooperatif emrine 
mangal kömurii ve odun tahsis etme
sini istenmi~tir. 

Libyada Mühverciler 

Taarruza Geçtı1er 
t;;![f" ~tarafu. 1 incide 

!isme maruz kalmıştır. Büyük 

Burhaniye· NaziHi 

Kanalı Kapandı 
Gec:enki yağmura~ celen seller Hor

sunlu civarinrla yargn• y:ıotığı için 
Bürhaniye - Na:dlli kanalT on beş 
günden~ri suruz kalmr.ıtır. Köyler
den gönderilen yüzlı>rce amele ile ka
nalm açılnıA~tl'a çahnlmaktadtr. Bu 
yüzden köyliinün mlmr vesair bir kı
sım mııhsuileri !1.ılan::.myarak kuru-

maktadır. Bürhaniye - Nazilli ara
sında mevcut olan ehemmiyetli çay
lar üzerinde k3p~ü kuı·ulmadıkç~ ka-

nal üzerindekı bu aksaklıklar eksil
miyecek ve mahsuller erı lür.umlu a
nında RUSUZ kamak tehlikesine uf."ra
yacakhr. 

Altın Fiyatları 

Dün bir a ltt!1 3270 kuruşfnn ''e bir 
gram külçe 4!"2 koru!ltan satılmşhr. 

Harbin 4 üncü Y ıhna 

Girerken 

Umumi 
Dünyanın 

Vaziyeti 
l:lf} Baştarafı l incide 1 yangınlar çıkmış, birçok infilak_. • 

ler olmuş, malzeme depoları ve 
nhtımlar tahrip edilmiş, bir yük 
gemisi tutuşturulmuş. Marsa 
Matruh hava alanı tahrip edil
miş, Sirenaika sahili açığında 
mihver gemileri bombalanmış, 
bir petrol gemisiyle 6 bin tonluk 
bir yük gemisi yakılımJştır. 

donanmasr için telafisi güç zayi• 
atla karşılaştılar. Bu ad;:ı.ların 
altı tanesi Amerikalıların e1inde
dir. Yuado _ Kanada tayyare 
meydanları da Amerikalılar ta
rafından kullanılmağa başlan-

mıştır. 

D. N. B. ye göre 
~riln. 1 CA.A.) - DNB. Ajım~mtn 

a'lkeri bir ınenbadan ögrendiğine gö
re Mısır cephe,.inde Elakmeyn Alman 
stukalarl ile av teşekkülleri diin İn
giliz mevz1erinc ve taşrt kolar.ı:na 
karşl harekete µcc;mişlerdir. 

31 Ağuııt~ gece8i Alman muharebe 
ta,.-,.areleri tar:lfındnn İı:kenderiyc ci
varında bir ingılız hava meydanına 
karşı yapılan ta~rruzıın pek tesirli ol
duğu bu hedd l'ivarlnda yapılan bir 
kşi flen ::ın\aşılm1şt.Jr. Yerde bulunan 
tayyareler arasmda ve hava meyda
nının tesiı;t~intlc çıkan bir çok yan
gınlar büyuk hasarlara sebep <11-
muştur, 

H arekfitın baflıyacağı bir 
kat; gün eooel anla§ılmııtı 
Londra. 1 (A.A,) - Harbiye ne

zaretinin tebliğindP. şöyle denilmekte
dir: 

Birkaç g'.indenberi Rommel cephe
sinde fa:ı lfyıetin teknıı· blişladığma 
dair bazı alametler bıllirnmcktc idi. 
Bugünkü Pazartesi sabahı erkenden 
Alman krhlart z'frbb "kuvvetler de 
dahil olma~ tl?e.n.• Himeyand civarın
da cl'nup lrnnr tl:ırımıza doğru ilerle
miye başlamışlar ve burada derhal 
hafif kuvvcileı im izin tnarruzuna uğ
ramışlardrr. Muharebe devam etmek
tedir, 
Düşman Uı11f1"1?.Unun geniş bir ın

~üde olup olrnadıiı malôm delildir. 
Bilhassa İtalyanlar tnratından esaıı 
cephemize karşı Ytp)lan ileri hareket 
kayıplarla püıktır~lmilştUr. 

Hava hücumları 
Lonctra, 1 (A.A) - fnıfllı w A

merikan uçııklan dtln El Debba ve 
Tobruk UınaıılnrıM tumı:ı etmltler 
ve tam tsab(!Uer k.,.dettnlılerd.lr. Tob 
ruk llmınmdR bfr cok yanımlar çt
karılmTı ve tnfllAklara sebebiyet ve-
rilmiştir, •• 

Muhareb2 ıınhım ~zerinıie fMllyet
te bulunan rr.üttelik ı1çaklı:ırı plyAde 
ve tank d~şman kollarına t;ıarru;ı; et
mi lcr -.. &ayqılar verdınnişlerdir. 

Amerikan Cümhurreisi Roose
vett'in evvelki akşamki l:.onfe• 
ransında söylediği gibi, Ameıika 
Pearl Harbour facia!'lından sonra 
uzun bir hazırlık devresi geçir• 
mişı sanayiini harp sanayiine çe. 
virmiş, tedricen kendine yak_ın 
olan üsleri ele geçirmiştir. Ilk 
önce Nev-Zeland'ı tahkim ettik• 
!eri gibi, bilahare bütün kuvvet. 
leriyle Avustralyayı tahkim et• 
mişler, Mercan denizi muhare-
lbelerinde Japonları mağlup et. 
tikleri gibi, Midvay ve Salomon 
adalarının da Ja.ponların eline 
ge\mesine mani olmuşlardır. Bu 
mUhirn noktaların Arnerikaiıların 
elinde olması, durumu müttefik. 
lef' lehinde çok diizelrtmıştir. 

İkinci Salomon adaları muha. 
rebesinden sonra, bugüne kadar 
bir intizar devr~i geçiren Ameıo 
rikanın, şimdi hava deniz ve as
ker kuvvetleriyle harekete geçti• 
ğini görüyoruz. Amerikalıların 
Çine tayyare ve Hindistan yoliy• 
le yaptıkları muazzam yardım• 
Jar da semerelerini vermiş, Çinde 
Japon taarruzu durakladığı gibi, 
Çin ordusu da hala taarruz ka. 
biliyetini kaybetmediğini goster. 
miştir. 

Afrikada Rortunel ordularının 
yeniden taarruza geçmesi, henilz 
bu cephe hakkında kat't hüküm 
verecek mahiyetıte değildir. Fa-
kat umumiyetle müttefiklerin bu• 
iUJıkü ıiyas.t durwniyle, henüz 
bütün zindeliği, kuvveti ve kud• 
reti ile harbe giren Amerikan 
kuvvetlerini, İngiliz mukavemee 
tini, Sovyet enerjisini terazinin 
bir gözüne, mihver devletlerinin 
üç senelik bütün durumlarını di
~~r gö%üne koyacak olursak, bu• 
günkü durumun miittefild<?r le 
hine olduf!una hükmetmek ica-
beder. TAN 

Bakla, 'asulya ve t otrnt fiyatlarının tesiriyle derhal ölmOfitür. Vakayı ha
yükselmesi üzerine mrntııka ticaret ber altm zabıta MuFtafayı yakalam11-
mildiirliiğü vc:ziyetl lncelemlye baş- tır. 
lamlştır. 

P. Ocak Kongrelerine 

Dün Başlandı 
Parti ocflk koııgreleri dün başla

mışt ır 27 Eylft'e k:>d;ır devam edecek 
olan bu kon'!relf'rd" nt1'ıye halkt bü
tün isteklf'rini bildirf'cek ve yeni o-
1'.'ak idare he'\o'f:tlerini ~cce«ektir. Par
ti i<lare :,,..yı!tı rı>i!-:Jiiij bı: kon~releriıı 

d::ıha çok ta""i:ılı olahtlmesi iCin kon
P,relere dalı l c:ok '';ıtanda,Jarın i!ıtirak 
etme~i Hizım r.cır.;i!in! l::ildirmekterllr. 

Dün Karlıl.öy kaz:ı~ıntr. Mahmutbey 
nahiyesinin. Be~ikt::ış merkez nahiy&ıi 
ıı in. Beyoğlu Si<ıli nahıye!ıinin VC' $i
lenin Ağ•:a. Al?.calr. Akcakese; Teke 
merkez ocrık kongrE!lcriyle Eminönü 
kazasının .A.l~mdar nahiyesinin Akbf
yık ve Silivriniıı l>it·iprım oeak lt.on
ı;ıreleri yapılnıı~t r. 

Bupiin de 8 kaıanm 11 ocak kon~re
si yapılacaktır. 

Başvekilimiz 
~ Baştıırafı 1 incide 

Sayın misafirimiz, öğleyin ordu evin. 
de şereflerine verilen ziyafette bulun -
dııktan sonra sehrin tarihi eserlerini, 
mektep!erini ve askeri müesseselerini 
geımiı_;lerdir 

Akşam Belediye reisi tarafından Hııl 
lı:evınde şerefler'ne 75 kişilik bir akllam 
yemeği verilmjştir. 

Bu ziyafette belediye reisi. söylediği 
bir nutukta s"vglli B~şvekillerinl ve o
nun sayın refikıılannı Err.urumlutarın 
aralarmda ıörmekten mütevellit me -
serret ve sevinçlerini anlatmıştır. 

Başveki! Saraçoğlu bu nutka verdiği 
cevapta demiştir ki: 

"Diln Erzincıını. bugün de Erzaru . 
mu gördüm. Bu ıı;ördiiifünı ynlcr bana 
kartal yuvalarını hatırlattığı gibl ko -
nn~tuğum İn"lanlar da bends hak ki 
Tiirk kartalları duygusunu uyandır~r. 
B.ına gösterilen c::ınlı sevgilere teşek -
kür eder ve kadehimi bu kartallar şeıe.· 
fine kaldırırım,., 

Yemekten sonrrı Erzurum m'lll oyun 
farı oynanmış ve Başvekil gençleri tcb 
rik ederek giizel birer spor o!an bu o· 
yunltırın herkes tarafından oynanmak 
surdilc tamimindeki k~ideye işaret ey
lemişlerdir 

Başvekil Sarıkanuşta 
Sarıkamış, 1 (A A) - Başvekilimz 

bu sabah saat 9 da bı-aberlerindc orge· 
ne~al Orbay ve üçüncü umumi mufettiş 
olduğu halde. Erzurumdıırı hııreket et. 
r.ıiı;lerdir, Yolda Hasan kaleden sec;er
ken halk Ba~vekiliınizl ıdkıılamrş ve 
bayan Saraçoğluya bir buket veril:nl' 
tir, Sayın Başveki!, buradı, halkla ko· 
nuşmuş. onların ihtiyaçlarından malii· 
mat edinmiştir, Buradan sonra yolları. 
na devam eden Sarac:;oğlu, saat 14 te 
şehriml7.e gelmiştir Şehrin dışmda as· 
ke•i ve mülki erlcanla halk, kendisini 
kıırşılamııı ve blr ukeri kıta tarafınlan 
selamlanmıştır, Hıılkrn alkııları arasın 
da ylirtlyen Başvellimlz istirahatleri 
için har.ır!anan orta okula ıitmiıler ve 
belediye 1.arlfndan haırlanan öile ye -
mcilndc butunmu,lardrr. Blllhare ""h 
rl ıe..ımi,lcr, bu meyanda ukeri ve 
mülki müe11e1cl'!ri ve hutahaneyJ cör 
mUtlerdlr, Bııvekllimlz- aaat 115,30 dı 
Kanı hareket etmJılerdir, 

Yugoslavyacla Çetin 

Muharebeler Oluyor 
Londtıl, ı (A. A.) - Stcfanl ajan· 

11ı batı 'Ro~na l"ll'manhırmda ıldrletll 
bir ı1avaş ~ııpıldtğı. ve Yugl)RlllV yurt
sever kuvvct!crinin dı:ımiryolutı11 şid
detle hucum ettiklerini bildiriyor. 

Orozdibak Müessesesini 
Sümerbank Satın Aldı 

Sümerb::ıt•k tarafındnn satın almma
s1 takArrlir rd""n Oroıdibak müe:-Re
«ıt-~inin ~ata mııamele~i bitirilmiştir. 
Tııkrlt muamelesi dDn aksam Silmer
b<ınk admn YerH Mallar Pazarları 
Mi.idi.irlüğürıce ikmal olunmu~tur. 
Bina vakıııd:ı tRhlıye edilecek ve Yer
li mallar Par.arl<ın müeırgesesi bura
ya taşınac::ıktır. 

Toprak Of isinin Adana 
Şubesindeki Yolsuzluk 

Adanad" c1!uın Bmıtiıı gazetesine at 
fen Adıma toprak of;l"'i şubesinle vu
kua gelen yolsuzlukfan bahsetmiş ve 
bu i!ii umwııl miıfettiş olarak memur 
edilen H~tıfiain d1'! beyanatınt yaz
mıştık. Dün Hatifi imzasiyle aldıi(ı
mı7. bir t·~lgrafl::ı kE!ndiı<inin umumi 
ddW. mü!ett"s rldu unu, Bu(Un ga
zetesine bu şeki1!e \:ıt>yanatta bulun
madi~mı bıkfünıektP~ir. 

Ki•rDiltii:l"ftffll 
tl2fr &~tarafı 1 incide 

lınmıştır. 
Kotelnikovo'nı:n !'imal! şarkisindc 

Sovyetler tank ve pıyadc hücumlarını 
geri piiı;irnrtmürlerdir 

Rir kcsımd~ diisnıan. Sovyct mev
zilerinde blr c:ıkıntı hu~ule ~tirmlş
lir. Düşm:m:ı mukavt•nıet eden Sov
yetler 300 ,ı\lrr.anı yok etmişler ye 

~ekiz tank tahrip r-tmişlrrdir. 
Krasno lflr'm renubunda Sovyetler 

düqman tanrmzlannı f.!eri püskürtmüş 
terdir. 

Bir Almr-ıll p0rAşütc:-i.i grupu So·vyet 
hatlarmın gerilerine inmişse de yok 
edilmiştir. Bu cephede 1A düşman tay
yaresi tahrıp olunmuı;tur. 

Proklııdnay:ı ccphe.!'inde 200 den 
faı:a "iman ısı...ııırülmü<1tür 

Ruslar taarruza geçti 
Mosko•ıa. l (A.A.) - Do~ Kaf

kasyada kızılordu Rue mevzilerin! 
ta!<hih ic:in Prokl:ıdnaya bölgeııinde 
bir kAr:-:ı tMrru:ta taşlamıştrr. Adı 
s5:vlenmiyen bir şehirde muharebe 
büttiıı şiddetıylç devam etmekte Rus
lıır dü~manı ayrı ayrT rer evden tard
f'lrnPkkıJirler. 

Rjev'deki Almn.11 "nrnizonu 
tecrit edildi 

Stokholm. 1 (AA.) - AlmanlarTn 
Rjcv'deki knlsh;;hk gı;miıonu şimdi 
tamamiyl9 territ rdilmL-; bulunmakta
rltr. Ruslar şehri kusatmışlar, Alman
ların bir narça ya-rdım ümit edebilP
cekleri Velild - Luitl demiryo1unıı 
keşmhderdir. Rm:lar R;ev hava ala
nma hakir.:1irler Ve Almanlarl gar
nizonu taY".1are He fa$esinden mE>net
mektedlrfor. 

Rjevde Almanlar mukavemet için 
yaptıkları !'on dereee büyiık bir gay
ret netlcesınde eli sl1Ah tutan bütün 
erkekleri hJWI iı1ci böl&klerine men
sup 15 - 17 yaS'lTldaki gençerl hl7.me
te almış1ardtr. Bu genı;-l~r ağaç kes
mek ve yol :vııpmak !c:in cepheye gön 
derilml~lerdir 

Almanlar yeni takviye 
getiriyorlar 

Landra, 1 CA.A.) - Stallngrııt do
laylarmda ıı•d~etıl muh~rebclcr de
vam etmektedir Bu ı;ehrln cenup ba
hımda btıtlin Alman hUcumlarT geri 
atılmıpsa da bir tek ~lıede dUşman 
hatlar1Jnızda rllhne açmr,ya muva.Uak 
olmuıtur. 

Cephey• Almanlıır yeni takviye kı
talar! getlrmtıtf!l'dir. 

Rjevde !\•ıı taarruzu pllf!nektedir. 
Yeniden, tahltım edllmlt 3 meskun 
mRha1 ~@ri nlmmıstır, 
nofudıt. Kıtfkaııyada Grozn:v ~t

rııt 111hahırına dntru Alman taıırruzu 
inkişaf etme~ bir hııle ıtelml& bulun
maktadrr. Kar;ıdcnl?.'. lstikametındekı 
taarruzda hali!lcmistir 

i dir. AJö1nstıın biraz sürat, bh-az 
da aldığı vazifeyi bıtfôrrna gayreti 
istiyoruz, 

'-·····················-' 
lngHtereye Giden 

Türk Gazetecileri 
!'?!" Baştaraf.ı 1 incide 

Tren gara girip Türk ga:r.eteciteri 
inince büyük elçimiz Rauf Orbay hepsi. 
nin elini ayn ayrı sılmuıı ve hoş geldl~ 
nlz demiştir· Bunu müteakip İngMiz is
tihbarat nezareti müsteşarı da gazete" 
cilerimize hoş geldiniz dedikten sonra 
İngilizce ktsa bir hitabede bulunmU6 
ve Türk gazetecileri Londrada görmek 
ten mütevellit memnuniyetini bildir • 
mi~tir, Buna heyet namına Hüseyln 
Cahit fransızca cevap vermiş ve teşek
Hirlerini bilrlirmiştir. Müteakiben Hü
Reyin Cahit Yalçın Türkçe kısa bir hita 
bt"de bulunarak ez cümle şunlHı söyle. 
mistir:r 

"AzI:ı vatıındııslanm. Londraya ge• 
len gazeteci arkadaı;lanmın muhterem 
aileleri· Smdi Londraya muvasalat eı
mi~ bulunuyoruz. Uzun ve yorucu bir 
seyhatten gelmiş olduğumuz için size 
ya1 nız sıhhatte olduğumuzu ve burada 
clostfar arasında bulunmaktan fevkaHl
'1e memnun bulunduğumuzu söyliyece. 
ğim. Candan hürmetler ve sel!mlar, 

Londra radyo!<unun sipikeri bundan 
ı1oııra Türk gazetecilerinin Savoy ote• 
lindı> misafir edil,.ceklerini bildirmiş ve 
İngilterede kaldıkları müddet nrfmria 
bır çok yerleri gezeceklerini söylem!ş
tfr. 

Gazelecüerimize gösterilen 
dostluk 

T.ondra. 1 (A. A·) - Yalçın, Yalman 
Esmer, Daver ve Sertel, Londraya va
sıl o!muşlardır. Tiirklyc bily\ik elçiliği 
memurlarından biri Britanova'ya beyn. 
natta hulunarak Türk gazetecilerinin 
t;ımamile serbest olduklannı söylemiş· 
tir Arzuları ne olduğu hakkında kendi 
lerile lsfüıarede bulunulacak ve bu su· 
retle bizz-at kendıleri İngilterede ika • 
metleri esna!mdalci programlarını tan. 
z1m edeceklerdir. Eğer arzu edecek o· 
!urlarsa fabrikaları, en şiddetli bombar 
iımanlara maruz kalmı~ çevreleri zi
yaret edece"kler ve halihazırda talim 
görmekte olan kıtaatı göreceklerdir, 

Türkiye büyiik elçiliğinde kabul res
mi yapılacağı gibi istihbarat nezaretin 
de de bir kabu! resmi yapılacaktır. 

Türkiye büyük elçisi, lngiliz gazete 
!erinin baş muharrirlerini Halkcvlne 
davet ed~rek kendilerini Türk gazeteci.. 
1erile tanıştıracaktır. Maarif Nazırı M, 
Butler, kadın mebuslardan Miss Me· 
gan Lloyd George, 1nıilterenin iki eski 
Ankaro büyük elçisi sir Pcrcy Loraine 
ve sir George Clark, ayni zamanda bir 
<;C\I~ fnglliz müesseselerlle Boys Scont 
lar. Girls Guldetı ve kadın grupları mü 
nıcssilleri hazır bulunacaklardır 

Ferdi Atletizm 
~ Baştırrafı 1 incide 

Gülle atına b:ıyanlar: l - Melahat 
9.32; 2 - Nennin; 3 - Marlka, 

800 metre: 1 -- R~cep 2,1,8; 2 ..... 
Kemal; 3 - 0$man. ' 
Yük~ek atlnma: 1 - Pulat 1,80, 2 -

Jerfi; 3 - Sinan. 
Disk atma: 1 - Atİ'f 37,8; 2 ,_ 

Hayri; 3 - Yavtu, 
5000 metre: 1 - Eşref 15,51,4; 2 -

Behz-at; 3 - Hüseyin, 
:J Adfm: 1 - Önıer 14,09; 2 - Gfi

ner; 3 - YaV!'U, 
Çekiç atma: 1 - BalcJ 40,~; 2 -

İlyas; 3 - Aslan, 
110 Metre man'nb: 1 - Faik: 15,i; 

2 - Rllmı; S - Süha, 
1500 metre: 1 - Eıza 4,14,1; 2 -

Raif; 3 - Mustafa. 
Yüksak atlama bayı:nlar: 1 - Mc ... 

l!ıhat t .30, 2 - Marlka, 3 - Saffet. 
400 ~netre: 1 - Osman 52.S; 2 -

Muzaffer; 3 - Recep, 
200 metre: l - Cezmi 22,9; 2 - Mu. 

zaffer, 3 - Doğan. 

Sırıkla -yüksek: 1 - Muhittin 3,6o; 
2 - Halit, 3 - Münir, 

Müsabakala""d:ı.n sonra kaza.nanla• 
ra General Cemfl Taner tarafından 
mük~trıUan verilm'iş ve bu sene re• 
kor yapanlarn birer ku])a hediye &o 

dllmi$tlr. GUrıiln en iyJ derr.csinl va• 
n n Faik'e ve ndan sonra ı;el"'I' 
C<'zmlye ayrıca jjercf mndal1asI ve· 
rflmiştlr 
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Harp, 
VJlına 

o··ırdüncü 

Girerken 
Yazan: M. ANTEN 

Dinamik bir makine harbi t>lmaııı 
öolayıılle pek çabuk sona ereceği 

tahmin edılen ikinci cihan harbinin ü • 
çuneu acnesl bitmiş bulunuyor. 

Muttdıkler, Alm:ın askeri kudretini 
aıımsadıkları ve Almanya11 ma!i kud· 
retleri ve abloka ile ycnebilecei:lertnl 
?.annettikleri için; Alınanlarda Polon -
yada, Frnnıında ve Ba.Jkanlarda kendi. 
kt'ine umulmayan muvaffakiyetler te· 
mineden yıldmm taarrazlarına ve müt 
tefık!erin hazırlıksız olmalarına fazla 
gi.ivendıklerinden ve Sovyetlerin askeri 
kudretleinl yanlı~ hesapladiklaindan 
dolayı yanılmı;ıladır. 

Harbin birinci ıenesi. Almanyanrn 
tam hakimiyeti içinde bitmştlr· İkinci 
&enes!nde İngiltere büyük blr istila teh· 
lıkesi atlatmı~. üçüncü &enesinio başm. 
da Japonyanrn Uzak $:ırkta kazandığı 
yıldırım zaferleri müttefikleri çok :nilş 
kiil bir vozlyete sokmuş, fakat bu se· 
nenin sonunda. Sovyet ve Çin mukavc. 
meti, ve Amerikan hazrrlığmın muhte· 
lif cephelerde tesirini göstermeğe b.ış. 
L~ması. gittikçe milttdlkter lehine bo· 
211fan bir kuvvetler muvazenesi tcsiı 
etmiştir. 

23,8.1939 da Almanya ile Sovyetler 
arasında imzalanan ademi tecavüz pak. 
tı mucibince iki memleket birbirlerine 
k;;rşı on sene müddetle tecavüz e'tme· 
meği taahhüt etmişlc:rdL Ozaman Hitler 
verdiği bir nutukta, Almanyanın ıeçen 
harpte işlediği buyiik hatayı yani ayni 
zamanda iki cephede birden harbetmek 
hatasını bir daha tekrar etmiyeceğini 
soylcmişti· Fakat 22,6,1940 taarruzu 
Almanyaya bu hatayı tekrar ettirdi. 

1940 da Alman resmi tebliğleri, bir 
c;:.k defalar, Kızıl ordunun imha edildi.. 
ğini, Moskovanm • Leningradın zaptr 
nın bir ıün meseleııl olduiunıı sazlı ve 
sozlü bir surette ilan ettiler· Fakat Kı
zıl ordunun mukavemeti Alman ordusu 
nu Lenlngrad kapılarında ve Moskova 
mn önlerinde durdurdu ve kı~ harbine 
hazırlanmamış o!an bu orduyu çok 
ır.iışkül bir vaziyete soktu. O zaman 
ordunun kumandasını b!lfiil Uzerine a. 
h!'l Hitler hesaplarındn yanıldıtını ve 
Sovyetlerln tahminlerinden çok daha 
kuvvetli olduğunu Hirafa mecbur kal -
makla beraber gelecek yazda Kızıl or. 
r·ınun hesabı görUleceğinl söyledL Fa
k t yaz geldi geçti ve son b aharda Kr 
111 ordu. cenup cephesi müstesna bü -
t ., cephelerde taarruza ıeçmlo bula • 
nuyor. 

Goer"ng 1940 da Almanya üzerinde 
t~k bir du man tayyaresinin uçamiya. 
c ğmı iddia etmişti. Fakat aylardan 
b('rf, bazan 1000 tayyareden mürekkep 
Tnglliz hava kuvvetleri Almanyamn sa· 
r. ~yl merkezlerini, askeri hedeflerini 
l:Lil yığını haline getirmektedirler. Al· 
mantar nrofından kağıt üzerinde birı;olı: 
defalar yok edilen Sovyet hava kuvvet 
'eri ise, Berlin de dahil olduğu halde 
bir çok Alman endüstri merkezlerine 
muvaffakiyetll akınlar ,ırapmaktadırlar. 

l<at'i Zafer 
azl 5eflcrl. İngUtcrey! denizaltI har. 
bl i!e ac bırakıo teslim olmaita mec 

bur edeceklerini bütün dünyaya ve Al 
man mmetinc lnandtrmaia çaltotılar. 
Fakat İngiltere aç kalmadı. Denizaltı 
harbinin verdifti büyük kayıplara raf· 
men Amerlkadan, Kanadadan ve d fer 
Oky~nuslar aşırı memleketlerden tngil 
tereye ham madde, yiyecek ve harp le. 
vezımı gelmekte ve İngiltereden Orta 
Sark, Hindistan ve Pasifik harp cephe
lerine mühimmat ve asker göndedl • 
mcktedir. Üstelik çok miktarda Aeme
rikan kuvvetleri hiç bir kayıp vermeksi 
r:in İniiltcre Jimanlnnna gelmektedir . 
ler. 

Blr kaç gün evve~ Vaeington 14 ma· 
yıstan beri Atlantik sahillerinde sefer 
eden 2,000 gemiden ancak 5 tanesinin 
kaybolduğunu bildirmiştir Yalnız A • 
merika tezgG.hlan hergün muntaza • 
men iki gemiyi denize indirmektedirler 
Geçenlerde Amerikada 24 gün içinde 1 
geminin inşaatı tamamlanmıştır. Ge • 
cen aya nazaran gemi inşaatmda %23 
ter.ı,.Ut vardır. Teınmıız ayında 780000 
toy:ıllato hacminde 70 cemi hizmete gir 
mil}tir. tn~lterede. Kanadada ve diğer 
müttefik memleketlerde yapılan gemi • 
teri de bunlara ilave etmek llzrmdır· 

Orta Sarkta Japon!arda, taarnızd:ın 
müdafaaya geçmişlerdir. Müttefikler. 
Avustralyanrn ve Hindistanın istilası 
tehlikesini önlemişler ve Japonları 
zapicttikleri mevı.ilerden ~oğmağa ba~· 
Jamı&lardır. Kahraman Çın ordusu ve 
milleti Birmnnya 7olunun kes!lmesl do 
layısil~ müttefiklcdnin yardımından 
muvakkoten mahrum ka!mış olmnsına 
rafmen, müstevli Japon kuvveUerlne 
karşı taarruz:a geçmi~ ve Japon adala. 
rının bombardımanını mUmktln kı~acak 
cok mühim hava üslerini zaptetmı;ıler-

dit. te lkincl cihan harbinin dördüncü 
scneıtne atrcrken vaziyet b6yle ıörün 
mektedir 

Bu harp daha nekadv sürecek ve 
hangi tarafın munffaldyetlle eoııa ere 
cektir? 

Btatlnırat 8nftnde cereyan eden muha 
!'ebenin neticesi bu sualin ce\'abım vere 
ektir Eğer Almanlar seçen ~ne Mor 
kova~ alamadıkları ıibi timdi de Sta· 
llnı:rat anUnde rlcata mecbur kalırlar
sa ve 'Mısır cephesinden taarruza ıeç 
tiği bildirilen Rommel kuvvct!erl geri 
r.UskürtUlüne, bu harbin 1943 yazında 
ll'tftttefiklerin kati ıafcrllc bitmesi mu· 
hakkak gibidlr, 

As eri Harekata Tesiri Kadınlar&r Wells ve Diiıtve 

Meselesi 
Yazan: ULUNAY 

lnglliz edibi We!ls'in, dünkti Tan'da 
Falk Sabri Dııran tarafmdan, tahlil 

edilen düşüncelerini biraz: ''mal<lmu 
film,, biraz da "safdilinc,, buldum, 

Wells diyor kl: 

Meteorolojinin 

Mi il eti er için 

Bilhassa Havada Dövüşen 

Ehemmiyetli Olduğu 

Çok Kuvvetli Bir Hakikattir 

Bugün 

Ne Derece 

Münakaşa Götürmez 
Meteorofojik şartlar milletle. 
rin mukadderatı üzerinde mü. 
him roller oynamaktadır. Çün. 
kü atmosfer unsurlnrının askr• 
ri hareketler iizcrindc ekseriya 
kat'i tesirler cra ettiği tnri. 
hen sabit oJmu~ hir hakikattir. 
Bugünkii cihan harhi, dnha zi. 
yade bir havn hnrbi olduğu 
için hava ilminin eskisinden 
daha ziyade (incnı kazandığı 
aşikal"dır. Bu itibarla bizde de 
bir taraftan havacılı;".'1m1zın in• 
kişafı için ~alı~ıhrkcn diğer ta. 
raftan da Meteoroloji teşkilatı. 
mızın genişletilmesine \•e eheın 
miyet verilmesine ihtiyaç \•ar. 
dır. 

İşte muharrir bu makalesinde 
bu nıcsclclcre temas etmekte 
,.e atmosfer unsurlıırmm vak. 
tiyle yaptrtr..ımız a keri hare. 
ketler üzer.inde oynadığı hadi. 
selerden bazı misaller vermek.. 
tedir; 

* * 9undan otuz sene kadar önce, ya· 
nl meşrutiyet devrinin ilk senele

rine kadar meteoroliji iı;!erile meşgul 
olan hemen hiç bir müessesemiz yok· 
tu denUebillr Gcrcl maarif nezaretine 
bağlı Rasath~nd Smire namile bir 
müessesemiz vardı. Fakat Beyoğlunda 
bir apartımanın bir köşesine sığınan 
bu müessesenin müsbet hemen hiç bir 
faaliyeti yoktu. 

Meırutiyetin ilanından sonra başka 
memleketlerde olduğu gibi bizde de 
n.eteorolojl işlerine önem verilmeğe 
ba~tandı· Rasathane Beyoğlundaki 
apartımanından Kandilliye nakledi'di. 
Fakat Kandillf rasathanesi de uzun 
müddet memleketimizin hemen tek 
meteoroloji istasyonu olarak kaldı. Hal 
bu ki Osmanlı imparatorluğu çok ie· 
ni~ ve muhtelif lld 1mleri içine ahn 
bir memleketti. Böyle bir memlekette 
bk tek meteoroliji mllessesesesinin 
- ne kadar mükemme! vasıtalarla mü 
cehhcz olurıa olsun - bir is göreme· 
mesi tabii idi, Bu sıralarda yaban.:ı 
memleketlerde bu işe çok önem verm· 
yordıı, Bundan on be' ııene kadar ev. 
vcl memlcketimzin meteoroloji teşkila· 
tında ihtlııaundan istifade etmek Jç·n 
Macarisandan getrilen profesör Retli 
lstanbııl Erkek Muallim mekteblııde 
vlicude reUrdiğimiz ikinci sınıf mete· 
oroloji stasyonumuzu da görmeğe gel 
mişti. Profesör Rclli söz ara~ında 
914 - 918 umumi harbinden evvel Ma· 
cadstanda binden faz!a meteoroloji 
istuyonu olduğunu söylemi11tir. Hele 
Amerika Bi rlC'şik hükumetleri meteoro· 
ldi teşkilatını köylere kadar teımil et 
mlşti. 

* * cümhuriyet hüklimetlmizin bıı İ§e 
daha buylik bir önem verdi: 

Milli Müdafaa, Maarif ve Ziraat Ve· 
kaletleri ayn ayrı meteoroloji teşk"la· 
tı vücude ıeUrerek faaliyete geçtiler. 
D;ıha sonra bu müessese!er blrlcştiT.f. 
lerek Başvekalete bağlı "Devlet metc· 
oroloji umum müdürlüğü,; vücude l'e"' 
tirildi. Yalnız Kandilli rasahaneıi; zel. 
zele heyet aletlerile de teçhiz edilerek 
faaliyet sahasını geniş!ettl ve Maarif 
Vekilliğine bağlı kaldı. Bugün bu ıki 
müessesemiz Avrupai bir tarzda çalış· 
maktadır Ancak memleketimizin ge· 
nışllğine • ve muhteUf bölgelerinin bi. 
riribirindcn pek ayrı iklim ııartlarr gös 
termeıılne nazaran bu te kilatımıı kafi 
gelmemektedir. Bunun ic;in memleketi
mizin gerek zlraati, gerek askerliği ve 
bi'hassa havacılığı ve deniıclliği bakı· 

r- Yazan: -"'\ 

1 Harun R. Kocacan 1 . ~ 

mından meteoroloji tc:şkitltımızın ge. 
ııııletilmesi lazrmdır. 

* * Meteoroloji bilgisizliğinden görü· 
len zararların bir çok tarihi ml. 

salleri vardır. Bunlardan bir kaç ta· 
nesini buraya kayded 'yorum: 

1 - Bundan yarım asır kadar önce 
Japon!aTla ticaret münasebetleri 
tesis etmek makıadile Osman pa· 
~anın reisliği altında bir heyetimiu 
Japonyaya götüren Ertuğrul harp 
ıcemrr.iz dönüş.te brtuıaya tutula· 
rak 16 eylCll 1889 tarihinde Japon 
denizinde 'ı:ıttı ve geminin 650 iti. 
şiden mUrckkep olan zabit ve cfra· 
dından 581 i boğuldu . O zaman bu 
gemide havanın istikbali hakkında 
istidlallerde bulunacak aletler mev 
C1.lt olsaydı ve bunlardan ist,ifade 
edi.lJebi!seycil fırtınan:.n çtkacafı, 
önceden anlaşılarak icabeden ted· 
birler alınır ve bukadar memle • 
ket evladı yok yere kurban gitmez
di. 
2 - Ylne bundan yirmi dokuz se 
ne evvel tayyareci zabitlerimi:ı:den 
Fethi, Sadık, Nuri ve Ismail Hakla 
beyle İstanbuldan Ka~reye bir 
seyahat icrasına teijebbüs ettiler. 
Fethi ve sadık beyler "Muaveneti 
Milliye,. tayyareııilc 1329 senui 
ikinci kanununun 26 ıncı günü ls· 
tanbuldan havalanarak Konya üıe· 
rinden Halebe ve oradan da Beru· 
ta gitt!er, fakat beruttan Şama ii
derken Taberiye gölü yakınında 
düşerek şehit oldular. O vakit bu 
iki cessur tayyareclmlzln "hava 
çukuru,, denilen meteorolojik bir 
h5disc.rün kurbanı oldukları söy • 
lenmişti. 
Bıı azalıp çoğalma srk 11k olur'Ja 
Filhakika rüzgarların süratleri sa· 
bit kalmaz; ara sıra azalır, çeialır, 
böyle bir hava içerisinde uçan 
tayyareler; rüzgar süratinin bu 
deiişmesinden pek müteessir ol • 
mazlar· Fakat rüzgarın sürati de
flvtlrmesi aralıklı olarsa, mesela 
rüzgarın sürati azaldıktan son-
ra bu ıürat azlığı fazlaca, 
faraza bir kaç dakika devam 
ederse bu hal tayyareler için mete· 
orolojidie "hava çukuru.,, denile'Il 
hadiseyi husule getirir. Hava çu· 
kurları tayyareler iı;ln tehlikelidir. 
Işte Fethi ve Sadık beylerin o va 
kit böyle bir hadiseye kurban gtt· 
tikleri zannedilmişti. Nuri ve h· 
mail Hakkı beyler ba,ka bir yol· 
dan ıeyahatler1ne devam ederek 
Şama vardılar. Buradan Berut 
..:. Yafa yollle Kudüse gidecekler 
dl. Yafadan havalandıklan ııırada 
o civnnn meteorolojik şartlarını 
bilmedikleri için onlann tayyaresi 
de denize düştü· Nuri bey deniz · 
den bayııın br halde çıkarıldıktan 
bir müddet 5onra vefat etti. 
Maamafih üç kıymetli arkadaııları 
nın ölümü, cenur tayyarecilerimi· 
zi azimlerinden döndüremedi. Tar 
yareci Sa!im ve Kemal beyler ar 
kadaşlarının k§ebbüsierlni tamam 
J;ımak için meslekta~armın şehit 
oldukları yola kostular ve 1stan· 
bul - Kahire seyahatini tamam· 
ladılar. O vakit meteoroloji teşkl 

• !ayacak yerde bu muvaffakiyetli 
1ıava aeyahatlerini röiüsleriınlz 
guruç ve sevinçle kabararak kcn· 
dilerlnden dinleyecektik. 
3 - Geçen 1914 - 1918 umumi 
harbinde Fransız ordusu meteora· 
lojl işleri şcfl profesör Rouch ta 
rafından yazılan bir kitapta bü • 
yük askeri harekelerde meteoroloji 
bilgisizlifinden iş1enen tarihi h:ıta 
tara dair misaller vardır Bu misal 
!rein birisi de bize aitti~: 
Profesör Rouch, Kanuni Süleyman 
ordularının 1529 da muhasara et· 
tikleri Viyanayı znptedememelerl· 
ni meteorolojik sebeplere atfetmek 
tedir. Filhakika hu mumuvaffekl· 
yetsizliğin o sene kışın şiddetli 
olmııst sebebile afır muhasara top 
tarının götürülememes.inden iler 
geldii tarihçe mazbuttur Demek 
ecdadımız askerlikteki hil~i ve kah 
ramanlıkları r;ib : metcoro!ojide de 
bilgi sahibi olsalardı burün Viya· 
na belki bir vJliyetimiz olurdu!,. 
4 - Rouch kitabının bir yerinde 
ıöyle diyor: 

(Vict-0r Hugo, Les miserables 
adlı eserinde Vatcrlo muharebe -
ıinde Napolyonun yenilmesini 
§Öyle tasvir eder: 
"1815 senesi haziranının 17 lnci 
ıününü 18 inci iÜnüne bağlayan 
gece yaimur yağmasaydı Avrupa 
nın istikbali değl~ccekt·. Bir kaç 
damla yağmur Napolyona bayım 
eğdirdi. Mevsimsiz o!arak rök yii 
zünden geçen bir bulut bir ciha • 
nın yıkılmasına sebep oldu ... 
Şair bu sözlerinde biraz mübalaga 
ediyorsa da atmosfer unsurlarının 
askeri hareketler ijıerinde ekseri
ya kati tesirleri oldnğu muhakkak 
tır. 

Napolyonun 1812 de yaptığr Mos
kova ııcferinde Rusyanm ~edit ik. 
timini ve 1815 deki Vaterlo mutıa· 
rebesinde Belçikanın yağmurlarr 
bol bir memleket olduğunu hesaba 
katsaydı, bugün insanlığın tar~hl 
ve belki de medeniyetin istikameti 
deiişirdi. Yağmur, kar veya rüz • 
gar nered~ iki tuaftan birinin le 
hine müessir o!ursa dlğerinfn aley 
hine icrayı tesir eder ve bu tabiat 
kuvvetleri neticeler üzerinde in • 
sanlarda daha kuvvetlid'r). 
Yukarıdaki misaller, meteoroloj!lc 

şartların minetlerin mukadderat!ında 
oynadıft rolü röstermekted:r. Eskt • 
d('n yalnız yerde harbeden ordular 
için bu kadar önemi olan meteorolo• 
jinin yani hava ilminin bugün daha 
zıyade havada döğÜ§en mUletler !çln 
ne derece önemi o!acafı münalcalja gö 
türmez bir hakikatıır. 

1 KOÇOK HABERLER 1 
* MEB'USLARJN T.ETKJKLERt au. 

mliıhacıköy, (TAN) - Amasya meb'u ların· 
dan TsnıaU Hıkkı, Esat ve Nafır. Hacık8ylc 
~imişler, hallı: ılc unuı blr s&r!lame yap· 
mıılardır. 

+ tNONU GEZISf - lnllnO ıı:eıl!lnln 
t:an iyi oldufu takdirde cum•neıi ıllnO •'1l· 
muı kaurıa,tınlmı,tır, * SUREYYA PASA KORUSU - Cam· 
lıcacaki ."SQreyyan Pata" korusunun bele· 
diyece latimlik cdilmul kararlııtınlmııtır. 
Vali dün mahılllndc tttl:lklcr ;vapmııtır, * BELEDiYE SEÇiMi - 6chtt Mccliıi 
ua •e1:İmi dcfterltri lolı ayın 8 ine kadar 
taınamlanıcık ve 9 un.tan itibaren IS ıı:iln 
müddetle asılı kalacaktır. Bu devreye acç;ıe
cek aza milı:tarırnn ttsbltlne çalııılmıkudır * BELEDDTYE BROSURU - Delcdlııe 
son bet yılhlı fuliyctinı bir bro,!lrd• topla· 
mıh hnr vumiıtir. llu broıOrdc belediyeye 
batır bütün daire '"" mUc11cıtluin fulfyu. 
lcri huli•a edilecektir. 

!atımız klifi olsaydı bugün bu kah MES'UT BtR NtŞAN _ na3vtkllet Mat· 
raman tayyarccilerlmlz aramızda buat Umum MGdllrlilfil milıavirlerinden E
bulunacaklardı ve bizde onları hu min Erim ile Ku Ens!ltlieb llJretmtnlerİ.n· 

·· ki" 'hi h" Ü l 1 h dtn Beyhan Onbun nııanlanmıılırdır, T~b 
gun ı gı uz n ve C' em.e atır rlk ederiz. 

LZ::::::::Z 
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HİND DİYAAINDA 

Sokak deliren ı~ır karnaval mevsi
mine benı:iycır ~Iğhklar, SEIZ seslllfi 
kannakan,şrk b!r g!lrilltli halinde o
ğulduyor; blr deli ılaymln geçiti... 
Suratları tekıı l!Us ettlrmtı müsabaka-
sı ... 

Fakat ı;araylarm. rnateUcrin ara -
smdan GanJ nehrinin merdivenlerine 
inen oorsalt ı,;ibl tııkı5TJ11'$ ve boj:{ul
muş ateı gibi yamın yağlı tilnellere 
sokok denebıllr mi! 
Duvarlnrı korkunç cnnnvar suratll 

lltıh rcslmleri, müstehcen şekilli kn
bartma lar, vah"!. hayv:mlar gibi ka
fcslcnmt:ı yırtı:-ı putlar yerleştikleri 
kovuklerdnn insanların yaptıkları 
korkunç yüz. bımııturmalara sanki 
cevap veriyorlar. 

Birkaç binlerce sar'nlı küllere bu-
lıınmıı san:nk :isk~letler, çarptlmış 
hastalar vahut dilendler. oyruyan 
tüys\1% ıençler, Ctplıık çocuklar, ıslak 
örtülerde vUcuUnrmJn şekli teressüm 
eden babası tutmuı kadmlnr korku
lu rüyalarda göriilc'.'l c~.dılara bcnzl-
1en kocalcartlıır... Okuyorlar, bol!ırr
yorlar ve yerlere kapanıyorlar. Bun
larm kimisi çnn çnltyor, kimisi ncfir
lcre üfliiyor, bir inkrm resimlere. 
1'l'klllere tcreynfı yahut zeytinyağı 
sürüyorlar; Alihelcro ekmek neıfr-

Karı.ş Karış .. 
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leri ineklere, mabutiartı clçekler atı
yorlar; etrafa sarı, yer,U, mevt to:ı:lar 
saçıyorlar; msbutlara. ganeşlere; Si
vfılara; Kalilerc g{imüı;, bakır khe
lerden; abdanlardnn; mınl mini tunç 
vazolardan Gnnj suyu serpiyorlar. 

Dövünerek tepinerek yaptlan her 
hareket mez.1ıc'tlt bir lbndetUr. İki 
bin mabedin rahlplr.ri hep birden 
gonglara vuruyorlar. Knrantıl demet
leri; yasemin, glil ı:e1rmklerl tosrynn 
eller kuyufarm etrafında deliriyor. O 
günün veyahut geçen senelerin ncı.lr
lerlnin çürüdUetl bu S<ırruclardan bir 
ölü kokusu yükı:cllyor, 

Mukaddes maymunlaı fil kafalı ma
butlara ll6ıltyorlar. Bir çoklart da in
sanlar kadar suratlarmı buruşturarak 
bir kehleyi yıkalıyorlar yahut etrafa 
dağıttyorlar. 

Gözleri evırıdeJ'\ uğra.mtt (l])lalc bir 
"fakir" kurumuş ellyle bir inelin boy
nuna sanhrak mubtttls ve aptal bir 
aşk ile yalvan7or.; inek sıvastk teze
ğin! bırakryor. O zaman müthiş bir 
bilcum oluyor. soknktan h~r geçtm; 
bu murdaı·Uktan rrz'kmı almak için 
saldırlyor ve ineğin pı~llğlni ylyor, 

Ben. r6mcılm!:;, ntmım15, kabuftlu 
yatalarla kur§un! bir renk nbnış sar'a 

buhranları ili" sarsılan: kıvranan ya
hut kıızık kcsı!en vı.\cutlarm uzerin
den istikrah !lf! buz kesilmiş cılarak 
ıttl.tyorurn. Siyth birer delik gibi bom 
bo11 gözlerla )taskııtt uzanarak sanki 
ôlUm takhui yııpıyorfor. Geçenler, bu 
fed ve manasız OZJ7.lcre lhtiromkt'ır 
tovrrlarla tcmns ediyorlar. 

Birbirln:? girift olmu~ mikrop hc
venklcrlyle ıı•ıd:ışım snldmcı kesif 
lfığım buharları bı.: lüzucetli hümm:ı 
ltulvarlartnı aflır kokularla dolduru
yor. İtile kıılt Jn, ,anyıına ilcrliyorul't"I. 
Ayağım süprimtü, pislik ve çürümüı 

çiçek yığınına giriyor; kaytyorwn. 
Holllcott'a: 

- Çıkalım buradan, dedim. Artık 
dayananıtyOrum. 

Birdenbire <SnOtnüıdc ıenıs merdi
venlere doğru ufak bir ısokak açıldı, 
Biraz haft geldi: 
Ganj nehri: 
Burası daha ~rbat. 

) 

Blitün ahııllı:i delirmiş, bir yıtıiJda 
clilcncilcr dün:;ıısı: Rlr yara, çıban, 
kanser ve ul6cr ı:crglııl! 

(DevaMı var) 

Giyiniyor ve 
Çalışıyorlar 1 

Harp lçlnde bulunan her devlette 
oldufu gibi Almanya ve İtal· 

yarla da kadınlar bir çok yokluklara ve 
sıkıntılara katlanmaktndırlar· MaamaH 
Alman kadınlarından Nazilerin bUtlln 
kaidelerine tabi olmaları istendiği hııt· 
de, 1talyada kadınlar şık giyinmeğe, 
cüze!liklerirıl muhahıı,aya teıvik olun· 
maktadır. ı 

Malüm ya.. İtalyanların bir nüfus 
aıttırma siyasetleri vardır. İ$te Faşist 
hülıiımeti bu siyasetin muvaffak olo 
bilmesi için, kadınların güzel giyinme· 
teri ve erkekleri ce7betmeleri icap et· 
tiği kanaatindedır. Hatta hüklımet ye· 
ni evlilere müsamaha göstermekte. on 
lar:ı elbise ve ev eşyası almak için fnz 
la vesika kuponu vermekedlr. Yeni ev 
lenen bir kadına altı çarşaflık patiska 
almak hakkı verilm1$tir. 

Zarif görünmelerine mani olur kor 
kusile bir mtiddetten beri İtalyada ma 
temli kadınların siyah giymelerine mü· 
saade edilmemektedir. Bugün ltalyada 
miimkün oldusu k dar az malzeme ile 
nıümktin olduğu kadar şık gczmeie ça· 
lışılmaktadır, İta!yan kadınların giy -
dlkleri etekler daha dar ve daha kısa 
3apkalar daha ince ve daha acayiptir, 

Harp uzadıkça İtalyan .kadınlarının 
giyiniş tarzları d:ı günden ııüne ifrata 
varmaktadır, Yalnız kadınların panto· 
ton aiymelerJ katfyen yasaktır, Dudak 
kırmızları - gayet idi o' mak şartilc
bol bol bulunabilmektedir. Has ipek 
çnrap ortadan ka!kmış, bunun yedni 
milyonla yapılan taklit çorap almııtır, 

Zengin kadınları kocalarının e6kl el 
blı;elerinden tayyörler yaptkları glbi 
fakir kadınların ves1kalannı satın al • 
mak suretile de bu d1rlığın önüne bir 
dereceye kadar geçebilmektedirler, Ve 
ı;lka usu!ilnün bir çok püf noktalan var 
dır ki, kadınlar bunları keşifte gecik
nıemektedirler. 

Mesell: üzeri kumaş, altı mantar o 
lan ayakkabılar - Bunlar çarşıda bulu 
nabilen yegane cinstir - ancak: 40·6o 
vesika kuponu mukabilinle satın alına 
bilmektedir, Halbuki perakende satı -

Cocufun yııtaiım kirletmesi blitUn 
ev halkının canını sıkacak bir &eydlr. 
Yntağr temlzliyecek olanlar, öfkelenir. 
ler, bağırırlar, çağırırlar, çocuğu pay. 
lar!ar ... Evin temizlik işinde alakası 
bulunmıyanlar da. evde çıkan gUrül· 
tüden rahatsız olurlar. 
Kirlenm~ yatağı temizliyecek olan· 

!arın öfkelenmlye haklan vardır, ama, 
çocuğun annesi ve babası, çocuklarını 
enüreziden dolayı çocuğu p y!amazdan 
önce, hir kere kendilerini yoklama
lıdır·.. Bahada ve annede yahut her 
11.'sinde birden .adını tekrar etmek 
!ı;lemed:ğtm. o kötü hastah~n. çocu· 
l!un enüreziye tutulmnsında büyük bir 
tesiri vardır.- Bazı hekimler enürezi
ye ııebep olarak. yüzde 75 defa o k& 
tü hastalığı gösterirler .. 

Öyle olmasa b: ı ... ı;ocutun geceleri 
kendi .. ini tutamaması. annesinin, baba. 
sının yahut her ikisinin b:rden pek sL 
rılr?I olmalarınd:ln ileri gelir. EnUrezl 
pek sinirli famılyaların yaı alimet
lerlnden birdir. 

İşret eden babıılann çocukları cok 
defa eniirezlye tutulurlar, bllhassa pa· 
zar akşamının çocukları... Bunun ne 
rlemek oldufunu elbette billrsinb:. Pa
zar günleri bir çokları için işret giL 
nüdiir. O güniln akşamı hnsıl olan ço. 
cuklara Pazar akşamının çocukl rı 
derler. Enüre.r.inin biiyük blr sebthl 
de c;ocukta hormonların bozulmuş ol· 

lan mantar tabanlar vesikası%; deri kol 
çanta!arı da 2 kupon mukabilinde elde 
edilmektedir, Şimdi açık göz kadınlar 
bu çanta derilerinden ayakkabının üst 
kısmını yaptırıyor ve altına da mantar 
lıhanlari koyuyor, bedavadan bir çift 
ayakkabı sahibi oluyorlar • • Alman kadrnları ise güzel giyinme-

yi adeta unutmuşlardır. Nazilerin 
b'r kadının meşgalesi "Çocuk, k!Hse ve 
mutfaktır,. sözü şimdi b!r kadınn meş· 
r.aıesi "çocuk, fabrika ve mutfaktır., ol 
nıu~tur 

Yapılan resmi lst,Uıtiklere göre; 
Almanyada son iki sene ic;lnde ça!ışan 
1-.adınların m iktarı 9,400.000 ni bulmur 
tur ki bu 1,000.COO luk bir artma de • 
mektir ve bu adet de ründen güne jra • 
b:ırmaktadır, 

Ziraat ve ormancılığın büyük bir kıs 
mı kadın işçiler tarafından yapılmakta· 
dır Bu latif cins ayni z&manda mü • 
hir.ımat fabrikalarında, değirmenlerde, 
madenler ve laboratuvarlardl büyilk 
b r ekseriyeti teşkil etmektedir· Tram • 
vay ve otobüs biletçilerinin hemen hep 
ı;i kadındır. 

Satılan kumaşların sıkı bir vesikaya 
tabi oluşu ve tuvalet eşyasının hemen 
hic; mevcut olmayışı Alman kadınları • 
nm rüzel ve cazibeli görünmesine im • 
kin bırakmamaktadır. Fakat onlar bir 
h3rp kazanmakla meşgul olduklarından 
buna aldırmamaktadırlar. Blr kadın, 
bir Eene içinde ya h!r ersaz elbise, ya· 
huc ta bir takım adi iç c;amaşın alabl 
lir. Eğer bulabilirse. altı çift çorap al
mak hakkını haizdir. Bir palto almak 
içln ıerek çorap gerek elbiseden vaz 
r.ec:mek icap eder. Ayakkabı ve fötr 
ııapka için hususi izine ihtfyaç vardır. 
Runların b!rinci"i için irin almak he -
men hemen imkansızdır. 

H!.1l yüz pudrası bulmak milmkünse 
de. dudak lurmızısi, tırnak boyası. la· 
varıtalar hep maziye karısmıııtır· Caııw 
d a diş mncunu tuılmalc ırayet güçtür. 
Alınacak ufacık sabunlar bir ay dayan· 
mıılıdrr. 

masıdır. Bundan dolayı çoe11fun idrarı 
Ya fazla asit olur, yahut alkalik olur. 
Bunun iki türlüsil de. çocuğa gecele. 
yin, blllQr havuz rllyası gördürUr ... 
Böyle olması, bir bakımdan h'Ytrlr 
dır. Çünkü pek basit illiçlarla çocuğun 
idrarındaki kimya hali düzeltilir, ~
niirczi geçer... Bunun bü!Ctğ devrinde 
<"ndi kendine geçmeı;l de honno.,ıa,.ın 
fEe karıştıirna bir dl!llldlr. Bü!Ctğ dev· 
rinde hormonların müvazenesi yoluna 
r;irdığl için enürezi kemdi kendine ge. 
c;cr· .. 
Çocuğun he! kemiiinde bozukluk 

çok defa enürezlye sebep olur. Enü· 
reziye tııtulmuş çocuk!arrn yüzde 82 
E!nde belkemlği bozuk bulunmu~tur. O 
nnn için enürezye tutulan cocufun 
Rönlcen r~ıklariyle bel kemiğinin rn. 
mıni çektirmeyi unutmamalıdır. 

Bunlardan ba k.ı. enürezlyl meyda· 
na c;ıkaran daha b ir çok sebepler var
dır. Meseli çcıcuğun idrar deliğinin 
darlığı.·. Çot'uk erkence sünnet etti· 
rilfrsc yatağını artık ltjrletmez... Ço· 
cuğun barsalı:larmda küçücük kurt!ar 
r;ecelerl y;ı.tatını ldrletmeslne sebep o.. 
!urlar. Onlara kanıı llAç ver!lince c;o· 
cuk ye1'ılbndan temiz temiz kalkar. 

Herhalde, enüreziyc: tutulmak, çocu· 
F.un sadece kendi kııbııhati ıieiilld lr. 
Onu pııylı>mar.dan. hırpalamazdan ön· 
ce bir hekime iyice muayene ettirerek 
enürezlnln sebebini anlamak daha doğ 
ru o!ur• 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 
1 - Llsıtlere 6~retmen yetfstlren okulumun yen) derl' yt1ı fçlıı im

tihanla talebe alinııcaktır. Okulumuz param yablıdtr. Kayıt muamelesi 
1 Eyl(tlde başlar ve 7 Blrinclt~rin aksamma kadar devam eder 

2 - Kabul üntihanma girebilmek icin uaAidııld vuıflarl hAlı 
0

olm.2Jc 
prttır: 

a) Türk vatanda111 olmalt;• 
b) 25 vasmı bltlrmemı. olmak; 
c) Lite olgunluk imtihanını baııırmış bulunmak: 
c) Öfrctmenlife engel olarak bir sakatltğı olmamak. 
3 - İsteklilerin okula aşağıdaki evrak ile müracaat etme'l8J 11· 

znndir: 

1) Dilekçe; 2) Nüfus kAVdr. 3) Lise bitirme ve olıunJuk dJplomala· 
n; 4) ası kfığJdı; 5) 4,5x8 bfiy\lklnkte 8 fotoğraf 

4 - trnUhanlara 8 Birincltcşrlnde başlonac:ıktır. Fazla molQmat al-
mak istevcnlmin c-lmla mOrııcııııtl::ırt lfü:umu ll~rı olunur. (9175) 

"İnsanın hayat $Artlan son kırk g~ 
ne zarfında büyiik değişikliklere uğra• 
mııtA-. İnsanlar: diğer hayvan cinsleri 
gibi bu şartlara kendini uydurmazlarsa 
dilnya tizcrinde ayn bir nevi olarak 
kalamiyacak?ardır; dünyadan isimleri 
ve cisimleri kalkacaktr. 

Fakat biz nevi beşerin böyle blr fe
JGkete uğramiyacağmı blliyorm. Çtin· 
kü insanlar "dil., ve "yazı,, sayesinde 
lrendilerinden evvel gelenlerin manız 
kaldıkları felaketlerden ibret alarak 
ona göre tedbirler a!Bcaklardır.·. ilih.. 

Wells ayni zamanda dünyamn pek 
fena idare edilmekte olduğuna kaildir, 
Bunun için bütün dünyayı idare ede • 
cek bir adama ihtiyaç olduğunu n~i 
sürliyor ve candan gelen bir temenni 
ile haykırıyor: 

- Nerede bu dahi? 
Dünyanın her yirmi beş senede m L 

yonlarcn hayata mal olan harplere sü· 
rüklendiğine bakılırsa hakikaten küre
nin pek fena idare edilmekte o!duğunq 
anlamak için bliyük bir ke if sahıbi ~ 
maia ]uzum yoktur· Fakat dünyayı 'da. 
re için de bir dahi aramak dünyayı bil 
memek demektir. Böyle muazzam me· 
seleyi ba5armak bir ~aamm kin olur 
mu? Bu, ancak insanlığa, insanlığı ta. 
nıtmak onu manen tekamfıl ettirerek 
büyük ideallerin etrafında toplamakla 
olur. 

Bin bir çe5it emelier. ihtiras!ar, kin· 
ler, garezler, birbirine zıt kanaatler. lı; 
tlhaUar aşklar, nefretler. mücadeleler, 
muharebeler .. • Aman Allahl Daha ni' 
ler de neleri. 

1nsanhfl bu his mahı;erindcn kurta. 
np b!r fiklrin. bir emelin, bir saadcın 
etrafına toplayabi!mek iç:n d3hi olm k 
l:ifi midir? H::ıyat şartları yalnız aon 
kırk sene zarfında d frişmiş d· ~ dir. 
Fakat son zamand;:ı bu değiş:'kl kler ar 
tık lçba' haline gelmiş bulunuy'lr. 

Biz insanlığı ayn bir nevi gibi tel k
kl etmiyoruz; belki zevah'rin ve maki• 
ne aleminin bir tekamül numunesi ola. 
rak kabul ediyoruz. 
Tekimüliı yalnız bu v~diye hasret • 

mektlr ki insan!an asri maneviyat k S
veslnden tecrit ederek haldki va .. lığuı 
dan uzaklaştırıyor· İlah Mister Well ! 
1nsan~ara felaketlerden ibret almak gibi 
bir fazilet isnat etmek de nereden ha. 
tırına geldi? 
İnsanda bu haslet olsaydı dünya bu 

cunkü hale gelir mi td ? Hiç o zaman: 
Oda lı:lft difil-. Bu ıtın lı:aralar, 
Ve d•nlrlcr. •ehlrll kumbar•l•r, 
Bombalar, ıiJ!lelerlc null mll 
Bıru lclımisin? ıebuıımusun? lll 

düsturu hükilm sürer mi idi? 
İngiliz edibinin "DlyoJcn •. in fent'!'le 

adam araması gibi. dünyayı idare ede· 
cek dahi araması meııut adam arayr.n. 
hukilmdarın masalını ak!ıma getirdi: 

"Melankoli., illetine tu ulan b,r hü • 
kilmdara hekimler bu illetten kurtul • 
nıcık iı;ln mesut bir adamın gömleği."li 
ciymesinl tav~ye etmiıler Her tarafa 
ııdamlar çıkanlmış b r türlü "mesut 
adam,, bulun3mamıtı. Senelerden &onra 
b:r glln arayıcılar c;lft süren bir köy1il• 
ye rastıamişları 

- Mesud musun? 
- Çok ıükiir mesudum. 
- Hiç bir &eyden ~ikyet etmiy0% 

musun? 
- Hayır, ı;ıhhatlm yerinde, ihtira • 

sım yok. kimsenin malında değilim. 
Dünyada benden mesut kimseyi ta&aV" 
vur t'tmlyorum. 

Efendilerini artık kaUycn hastalıktan 
kı.ırtaracak !licı bulduklarını aruayaa 
mtthl!fJzlar hemen ç.ifçlye: 

- Öyle ise, dem'ııler. Hemen soyuı:ı.• 
Adamcağız ııaııırmış: 
- Neden? 
- Gömleğini ~lacağtz g8türüp bit 

hastalığa tutulan hükümdara g.iydirece
ğiz, 

Köylü gülmüş. , 
- İyi ama oğul 1 dcmls. Gömleğim 

yokl 
Bunun gibi mister Wells'in istediği 

gibi bir dahi onun me,.hur romanındııki 
''Görünmez adam" g b dlr; yani yoktur 
ve olmasına cb ihtimal yoktur. 

1 ASKERLiK IŞLFaRI 1 
TAP:STU AS. ŞUBESi 'DEN: 
Takıim Askerlik ıubcılnde ka:vrth bna. 

mum yedek ıı.ıbaylann iki~r fotoenıflarıyle 
J eyllll tarihine kadu •ubC7e nıUracaatları. • * • 

EMfNONV YE:RLl AS. ŞUBRStNDEN: 
EmlnöııO :vuU AL Subuinde kayıtlı e

mekli ve :vedek Sııb!.;vlann •ıı~ıda bUdlrlleıı 
rllnlerda: dlploı=:a. ııhhl rapor ve en ıoıı lılz· 
met ettikleri blrhlı: veya mlluıeaelerden ııl· 
mıı oldulılan ttrhi• ttzkerul ve llı:t adet 
fotoınnarfyle birlikte illbeye ıelmderL 

Pl;vade: a 1 afuıtostan ı cylQI ak:uıııııa 
lıadar. 

Topcuları 2 c71111 rllnO 
6Durl, Nakllye, IaıUıUm 3 e71Ql cllnll. 
Tabipler: 4 eyJOl 
F.cucı, Umy•ııcrler: S eylQL 
Jlenp .. e muamele Mc. 6 cylQL 
n~nis. Jar.darma: 1 l!y!Ql 
Dl ,ı, Veterincrı 8 eylQL 
Muanıı;o~. Mimar, Makiııist, Kamacı, Do

nılrcl: 9 eylQL 

Darohane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden 

1 - Kllostıııa 100 kuruş tahmin edil~ 1000 kilo kador m~<ln par• 
tast ldareml%de mtitesekkil komisyonca 18,9.942 O..ı..-na eUnü saat 16 dn 
açık artttnna ile satıh:cakttt. 

Muıilca, Hlklm, Mnbeııdl1, Aa. Muallim !'"'"' Oö""~ D·~~·~ "'" 
2 - Muvoltkat teminat akçesi yetmiş beş lira olup taliplerin mezkur 

gün ve saatte kom!syıma mürAcaatlan. 
3 - Her güıı bğleden sonra m&§ln parçaları ıösterilfr ve prtname 

verilir. Ce.62) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
ı - tkıMl ımtıhanlsn 14 EylQlde basla}'fp 2e Eyltılde sona ~lrth. 
2 - Mekt~be ~riş için kayıt muamelesi ı EylQldc actlaCAk ~c 4 

Blrfncltesrın Pazar r,ı1nfl okşamın:ı kndar dev:ı:n t!decektir. 
3 - Giriş milsabakn lınt.lhnnları :ı BirincJtcsrln Puarıe.sı «fhıO btıll 

lıyacaktır. (9137) 

Scınelerdenberf Aksaray ve dvan 
halktnın teveccüh ve muhabbetini ka· 
::anmış aile reisimiz 

Dr. MARKO ARDfTt 
kısa bir b11stıılıktllll sonra dünkü Sil• 
lt g(lnü vefat etmiştir Cenaze mera
simi bugün saat 12,80 da Beyoğlun· 
da BUyük HendclctekJ Keeset 1srae1 
musevi sitıagonunda yapı1"cn~dau 
soı: tcşy! vazlff\Slnde bıılunmıık' ıst • 
j Penlerln me7.kfu ~et~ Sinagonda ha-

l 
nr bulunmııları ,,.. taziyet zlyRretin· 
le btılunulmllmliS! rtra oluLur 

,.,,_ .. -(f 
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58 Elmas, 7 Pırlanta 

365 Lira 

1tı ı~ ct.phesf: ~t!l1inpat e~ 

d ·nuharebeler siddclıe devam ed)
Y•>:-. "\'azi,.et ,.eıbr!a. c ...... A1-
nıanlar letıtıı>' olM'!llt daha ,.._ -
\.: ı$Jıt etmektediT. $irnalın.n lf'br1 ce
' rmak iste,.e11;knV\•etleri Ruslar kar

c:ıUk tsıarrmle JchıJoıdunnu~l&r ~ lm
raıie. Ahn-ı),..laı- takvl~..,.. akrr111ıc "ttkrar 
t~arruz:ıı b""l"mt~lardır. Muhareh&
lrr dev•m ~- Sf'hrir. cıenubunda. 
1 r. Londrd rady~:ı\m da tud:ik f"t
t ;cı:i gibi /drıı:lnl;Jr, ;ık Rus müda..taa 
h~tlarm ·yarJ1"ak şchriıı pek yaktnı

r; kadar sokıı\muslnrdır. Bi:z. bu 5"a· 
t rl:lrı ya1.rlı~-n.13 anlar zar'mda Ru$1-
I r karetı.~c b'r ta:ı!rt.<ıla bu Alm<Jn 

köy vapur islr:eles~nde oduncu tsmel 
tnate odun Gepomndn mevcut ve 
t.ıiı.mw.ea %5 çıtk.i nı~karalık ve mo
bt~ - ... ıı: .. ıt •itac:! l " 
~ - 4.-f'.l'f2 ta&-lhıne mü
Stldit Cu.mtt günü saat 16 dan itlOOre!\ 
eatıaıı 791>li'i.ca~t.tr. O gün nıuhammir 
k:l')"!Tt(lftnhı es r.t ioi bulmats\ ikinc: 
açrk. aırttırması B,9.lM2 tarlbıne mt.iq.
Otf t;ah gtin\ı ayni mahal ve saattE 
ıın çok K\Ch~n·t ınalelli yapllacaktır 

lsteıthl«ın mahal1inde ve saatlerindt: 
mahallirxle haıır buluuııcak memuru-
na % 7,5 pey akçasiyk mliraeaathır, s ı• N G E R 
il.An olunur. ..____ No. 36 No. 18 
- il\ S M v f 18 Elmu ı Pırlan1. 

24 Elmu 
~80 Lira 

2 • 9 . 942 

TALEBE ALINACAK 
'Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
Yatılı ve parasız olarak Zoııguldakta açılmış bu

lunan Maden Başçavuş mektebinin birinci teşrin 1942 
de ba§layacak devresi için seçme sınavile talebe alına
caktır. 

ı-. • .,,,.,;,,; iurdurmı~• muvaıt.k oıa- ·tDr HAFIZ CEMAL . aat agaza arı 1 Pırlanta 
n ,,tJlar 3 h~ ~t,.lıngrat SE"hrı h'f'm > 1 
~" bunun simolind~ da.vannn Ru• IDahollye mOteh .. oi"') ADRF.S: f!'T A'l.'lflrL. EMNl'ı~O CADDESt No: 8 _; 250 Lira 

' ··vetleı:·•,'n vsınl~rı ,.e bM'kt de ftP.- t~nbul Dtvanyo1u. Tel: 22398 '•••••••••••••••••••1••••••••••••••••••••••••ır J 
,. hatları t,.hli'<:"" i'lttrıA ..,,.,,,is ola- - 1 

Bu tekııik mektebin biri ameli diğeri nazari olmal{ 
üzere iki sömestre ayrılmış, üç senelik tahsili vardır. 

Ameli devrede talebe madenlerdeki kazancı ile geçinir 
ve kendilerine birinci, ikinci sınıf ameli devrelerinde 
100 kuruş, üçüncü sınıf ameli devresinde 120 kuruş yev~ 
miye ver ilir. r - ır. Fa'' ·, <e•ir dti IH:lii l•kdmt~ KAYI P - Zı·n•t l'anka"1 htanbul ~··----------ı:ı .. Nişantaşı , Çınar Caddesi, Hususi .............. lill 

~ ~~ b~e\~::r.:~.~itt~~~A:,•:;v:~:,~ ~~n:~1~~~!~;~ırr~p1~:;:;942c~:~~~; s ı• s L ,. T E R A K K ı• L ,. s E s ı• 
1 ı-t. \Pn"1""1<'J'di!n cenub~ doih'u cııırk kaybettmı.. l:'""nis.nı ııııoeağnndan e:;· 
c f k....,ri ~, .. ,~n Alman b::"t;;knmlıt:ın1litı kısının hllknlu yokhtr. I 1 
n" hnroini bu «nP h<tirrmiyeceğine &uHlh•ttl n Sön m.,.öz • Ana, tik, Orta ve Lise - Yatılı, Yatı s ı z - Kız, Erkek ·. 
k n idi '8i-, bunu n 7.romAn btı •Üttın-
J rri• e•·a~ı ... ;. h.aha cr.ltşmıstık. A· KAYIP _ p 1r141 Ei•iklet pl~kam Talebe kayıt işlerine her gün 9 dan 17 ye kadar bakılır. falebeml?e d Prs saatlerine ilaveten 1 

o~ aYJ g~~~ t.ıı~at bu cephedeki uyı ettiı~ HUkmJ. :,.oktur. ücretsiz ya·bancı di1 kurları açıl~caklır Telefon: 80547 , 

h ·e: 1 ·~t nPıi.n t•ib<lyet bulmamıştır. laa Bozbuh.ıt -

Belgrat Devlet Orman işletmesi 

Revir Amirliğinden 

Denizli Orman Çevirge Müdürlüğünden 
l - Den17.li ıru•t-kf'."' ka,..~,.mtn hudutlar ı şarf:tıanı.ede yaıtlı Gt-ri k;ıya 

dc\'lrt om1arınd;.ın ta:~m : nen 1420 metre mikfi:p rı•dli c:ım agaC"ınm bir se
ne içinde tıl""""'"ı F nd:'ln cık::ırı1mak ÜYErP. 2R R !li.2 L~:-;°!"lT".-:lcn itibaren otuz 
gün mürirlıı>tıf' ,.,. kapr.lt 7.art tıı"uliylc arttrrmaya c,ıkaı ı lnuş1tr. 

2 - S1t1 . ..: "'S.~ . !l42 tı:ırihinp mü~~cHf P<ı7;:ırt~~i ~ıh1ü ı::a~t 16 d~ Dtıoniz
li nrm11n CE'Vl rıt'° ıııiüiurlii!!ündf> miitr>~""kkil k•ı"!1l'"Y0n i"ll'.l'tıriyle yapıla
caktır. 

3 - '3~hc ... JCCJ-"T'İ mı>nıul m,.tıe n1iktlh1nfn :ıılıha:-:ımcr, bt"deli 505 ku
ruştur. 

4 - :.\1•1 akk;ıt h·minat .';37 lıra 83 kuru~t·ı:-. 
5 - Ş~11.11 ... n1P v~ n1ukavel~ prcıjelrrini :-O~;·, ıP.k ıç;rı ATıkaritda or

man umum müc!ü.-?üj:;ü ile D .. niJdidE orman cevtr.c::~ rniidüı hi~Unde ,.-ı:ô
rebihrlM": 

6 - Tektif mektupları 28.9.942 Pazarf.t'!si (":inil saat 011 beşe h.adar 
komi"lyon re;"':ı itine \'t-ri1nlesi 1c\z1nlrlrr. 

7 - }t;t,,kLIPrır1 t;c-<>rct odRı:ı ,·e şıka~tyle blr!'ktt! tP11. edilen ~ün 
\l'e saJtte fn;.!r kıırnt :.ytu1un;ı ınüracaatları. T'ICl' e: o.'.itt~ı vt-~ikası köylU-
lcrdcn islenmel. İl.in oh.;nur. (916!\) 

Aşağıdaki şartları haiz olan isteklilerin nihayet 
23 ey lfıl 1912 akşamına kadar Zonguldak Maden Tek
nisyen Mektebi Müdürlüğüne vesikalarile bizzat müra. 
caatları lüzumu ilfin olunur. 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türli 
ırkından olmak, 

2 - Doğruluk kağıdı göst~rmek "19-U - 1942 
ders yılı mezunlarile halen mektep talebesi olanlardan 
bu belge aranmaz,, 

3 - Bulaşıcı hastalıklarla malul olmamak, bün. 
yesi maden ocaklarında ameli çalışmaya müsait bulun
mak "~ai{lık muayenesi Zonguldakta yapılacaktır,, 

4 - İ lk mektebi bitirme vesikasını göstermek, 
5 - 18 ya~ına girmiş ve 25 yaşmı geçmemiş bu. 

Junmak, 
6 - N üfus hüviyet cüzdanı ve dört adet vesilta 

foto.!i;rafı vermek. 
Bu şartl an haiz olan istekliler 2.') cyliıl 194~ de ili{ 

okul rler~l l'r i nden yazılı imtihnna tabi tutulacaldar ve 
mııvaff:ı k o)a.nlar ameli stajlarına lıaşlamak üzere o
caklara dağıtılacakl ardır. • "6880,, "9059., 

A ·'l'\:ı.nlanıı leh""P r1r-ralc bu cephe
ci h:lre~::ıt."1 ö:ram1 on gün zRrfnl
c' nihav.:-t hul~e-.;ı~filı f<1r7. ve- kabul 
r>" rk bile :\l,,..11n rrdı:l~rrnTn başka 

b cf'ph""~'! tT'.e~el~ \"oro~j'de bir 
er ku\ıcPvş t.aa"'UTUHö. C:t'<"4"bilmelcri 
c-ın flC\~~ri ~irmi yırm; be s;:ünlük 

h hc:ı7.rr1ı'-: d~''1"eoıi Uı7tm relt'('t>A:tir. 
( nku bütıin r.ıP.rİt~7. !ltklctini c-P.nup
t •oolaınrc; nl.:an hu o•·dclt:ırm bu tf"P
h d"l"\ dör~ 't~ yiiı k11ometrc uı:nk 

lı ka bir ,.,,,,k ::ıd:ın 01ı:ııilk bır t::"tın·nı

z ;:r('C'bilnırl-rj için mericf'Z ~ık1ct1-

n nı-ı:ıy;:ı ~•kletmf'llİ \·e o cephc-rle 
b Ti,. büvü!.c bir aarrur iein 13?.lm 
ı=:f"'lrn Ybtmsı.lı y:t-pma~: ic~p erlecek
t ır Geçt:ı kıt: rne\·.timinin sonuyla 
k n·li ü:ttr::ıf.2 bh "l'o;ıle gf'lrn mova
,,: la yoll"lrtırl1n .,!man taamı": ha
JCt 1 ık1Arfnln !k;n:::ıli ;çin nf' kRdar 7.a
f'"A., gC'ç~{ı,-::j'l.i \'P. bu taarru1. h~7tr

hi:.1~rmt'T'l !:ir kı~ınrı!n Hti,.kt>t i~ti-
1 arr.rt;n1<'.<~ Ruc tcıarru,;iyle s;prf ve 
1 t·hl;\ki ic.,1p -di•l<"E" ~Pniden t..aarru· 
r hi17.1rlannı.ak için Alman ordusuna 
ne adar :aman ıaırı11 gtıoldiğini \'e
k vıi tBk;p etn1is oku:t"ucu1anmT7. pelc 
f\ ı hatırl'lrlar. Bu lıazırhklart bitir
rl ' U-n !lorra kııı;~ kAdar ka1ncak kf~a 
~ nıPn zarfınd~ i~E" orta ,.e ~imal ke-

1 - rşletmt'mlzin Kurtkemeri bölr,e . ..:i depOSU'ld:t mf'\"CUt 12 ila 20 
metre u.tunluR,unda \•t- ınuhtelif eb'atta (130) yilz otuz mt">tre küp dört kö
ıe me$e ~errstesl tlc;fk arttırmaya çl~arılrnıştrr. 

2 - Bther metrEküpi.in muhammen fiyatı (8~ liradır. 

3 - Aıttır::ıo 18 9.942 Cuma günü saat 15 to BUyükdtre Bclgrat or· 
man t$1etmes! re·.;lr 2rr,irU2indedir. 

, fR ta!1bııl Nisanta ında Karakol Karşı sında - .. 11\liıı. 

1 1Ana~lk. !rı. ~ Li,. _ ~hl!~ y,~, -~"-·~k~ki 1 y E N 
1 Tesis Ta rihi: 1885. Tıirki y~ıı ıı·ı .~n eski hu~usı lisesidir. 1 

Eski -;:ılcbenin 15 F.ylül JZ"Ününe kadar ı.-:ay•hnm ytnilenm".sı Uır:rn1dır 

• 
1 

rirki Lu.s ordtılanni ma~lUp ,.e 
ı ıha f'>tmr-1< imk:t.n1't7. olacaktır . F.
c •rtı Alnıaıı ÔC" J .. "- ~h:; de bu haki
k.-' ;ı:-Qrmi.I~ \'P. dün Enlinde ne.şl"f'

ri lf'n hir tebHğ ilıea 'Alman nıilletıni 

yr:rı. bir krş harbi iı;in fedak:Arlığa. 

d .. et Ptm.1t•-.• 6ı..lman lTıilJeh 942 ba· 
h rmd~ Rus ordrusı1nın imhasma hk 
h r ku\·vet maw c.lc.rr.Tyaca.ktır, t..::ır-

'"' bir bf!'yaneot iJr ~ı-tt~ lıı:rı; dahi 
!edaktlrl?*a davet ,eô\hnlıti. 

/'(l sifik cephe,si: 

.Tııpınl~r. A!"nerika kuvveıtleı1't0., r,
ı:: 1 etmiş olduklan~S.lomorı • adalarm
<l· ı n ('ık.armak it;in, achlar ı civartnda 

h:ııı a denız muria""PbP1ertne girişerek 
, ,. ~onra &d'!l~;;. ıtakviye kıteları çt
knrmnk ic;t!yerei: )dpnuş olduk.lan 
her tP:;ebbi.Etl.'! ·~u,.<"'f!akı:yets i z11ğe uğ 
r~ıktan s•ıcHa ttt.-ru~ mevkiini ve 
•nlkametini deği~:rdiler. Amerika, 
n a11tl Sihir.':ı hududunu.o emniyeti i
C' ln Japoı kU'l\":etJeı:.ıni cenuba çek
nlf!k mak:sı.diyie bu hur.ek.i.ta tc!leb
hıl rtti ise Jcconlar öa 1bu teşebbü..c;e 

k:ır~t koy:JmRyıncaı A"ıttikantn takip 
c:~ ., oldu~.ı ayr.i U!'it.<lcı ba:s wrdu
hır. Yeni Gir-e: aıdaı!rof'lll lbatı knmına, 
? 1alırıo körfe!ine lnıvvetphractn11 t.e
ırbbıl.5 et~t ı er., Bu kör fex,aAwrlralya
rım Port Darwir ~ünün tam şim.a-
1•,.viedi r. Jıpc7!"lı\ör, b11 sureUe burada 
Q~ kurarak Ve jr~tlV\'ci tcıh~it ederek 
P nrt Darwin Ü!&üırü ytkl ndan tehd it 
etmek ve .~,.:ust .. :tiya k:ıta~tnın müda
taall ını üJt.ü.._ almıs ·olan Amerika 
",l\·\•etleri'.'lia dikk:aıtinı Yeni Ginenin 
batr.-ma ve A\·Uf.-trailyanın ~imaline 
t;tkmek üıtc10eı'. Pakat görültiJ"(>r ki, 
Amerikahla:- Sııılomon adalart hare
k Atrna J(irişirlerkea' J•pıonların teşeb
b-Os roebilecek1.cri\t::ütü;ı. kart:ılık. ha
reketleri hr'""Pla~ar ve tedbirlerini 
<'MR göre :ı,!,,-,15lardır, Karaya çıkan 
J ?""" k:U·.'VP~!erj bur~da evvtlcP ha
z:ır\anrnT~ c:ok -:jddetH bir müdafaa 
k \r~ı-tntf a ma~,1\:.o <lımu~~ar hatt~ im
h a ed.tlrrıl1!er, kartuJebilf'nlerin bir 
J.: mn r tekrar gemf1tte- iltica etmi~lt'r 
b r k r"lTit da ;)tmırnlık araziye aığtn-

4 - Muvokl:a~ Tfmln:ıt (828) lıra (7.1) hır"'tur. 
5 - Bu batt!i3ı ait şartname t~tanbul Orma 11 çe\.~'°ge m\ldürh.ıCilnde ve 

isletme merkca;nde keresteler Ktırtkemer deposunrl:1 ll{Öriılebilir. (9378) 

&... Ka~ iciTI her j?Ür. miiTacaat olunabilir T:ırifr.~rnfl' i•tpyınlz.. .......... m••• Telcloa: GOB79 ............. ~ -... .. --- . 

--S-a-tı .. h_k_K_ı_y_m_e-tl-i -A-r-sa_l_a_r -...l ı Eksilt~,?!n~~n i~ ekaletinden 
., 

B E B E K T E M ıolr -.eforotl ~• ne 'l<> ln • ve de n ize ' 
n ııı atr tr• rııv ay yo lu üı:erlnde ve 

M A Ç K A D A KAOıth•n~ ead~esinC:e kb§e batı ar· 
eala r aa til ı ktı:-. 

'••••• tstanbul Ltmnn han a_ş-ma kat 63, 'Iel: 22175 z, 

150, OJO aile~ rortatit çadır direk ve k:azıgı shn<ıcak1rr. Pa:z:ırltk\a 
eksiltmesi 31Pı942 Pcr!embe günü saat i ~-~O d1 T.)phanedc İst. Lv. A
mirliği satın alma t:omlsyonunda yapılacaktır. He~!nin tahmin bedeli 
74,220 lira, nk teminatı 4981 llradtT. Nilmune ve 6art11amcı~i komlsynn
da görülür. 1stel:\'.}ılerin belli vakitte komlsyon:ı ~t1 rnPleri. (150 - 9141) 

Türkiye 

ZiRAAT 
Cümhuriyeti 

BANKASI 
Kurulut Tarlhl ; 1888 - Sermay esi: 100,000,000 Türle Lirası . Şube ve 

A jans adedi . 263 

Zirai ve Ticari her ne\'İ banka muameleleri. 
Para biriktlıcnlere 28.800 lira ikramiye veri yor 

[ - ·ı 

1 

1 

1 

1 - Su 115\f.ri on altnıcı ~thf' mHdilrltlZü höh.,r~i ıcııırl(' bnlu nan Mrı.
navgı:ıt nc-a~t gnl auhil ı.u laıpa,.; ı için y·ıpdttcak t..dr _.ı \ "t' . ın~IAU smaiye in 
~aatr tah,11in f"rf"leıı Jre::if becieli fiyat \·ahıdi e.;alf.J iiıerınrien (350.000) li
ra (00) h.ura,.tur . 

2 - Eksiltme 28.ll,942 tarihine rastlıyan .Pazaıtl"~i ıunii ~Hat (1~) te 
Ankarada Su Islcrı keı~liğ'.i binasL irinde toıJ~a.u•n su ck~i1tmt' komisyo
nu oda~tnci,.ı kap<'h zs.rt ut'uliyle yapılacakltt. 

3 - i.st•'klılf'r c~ı=i11me şartnam~ı;i . muka\·E·i"' i'}ro,ie~i. b<ıytndırhk is
leri gt!1'lel şur~..,am('si, Lımumi su işleri fenn i şırt11Jme!ti ile husust ve 
fenni şartnarnf·l'!"ri ve pro]elcr1 ( 17) lira (50) t..url:.~ kar,..lhgtnda su i&
leri reisligiı'dEI'! iıliıbıUr ler. 

4 - g kEilt1neyt" girebilmek için ü•teklilerın ( 1 ·ı 7!'i0i lıraıtk muvak
ltat temın:Jt vernıc·1'i V<' ek~iltın<'nin yaprlacag ı ızünden c.11 37. ile ~ün 

e\•\·el bir Ci.lE'kce ıle r\<i!ia Vekaletine müracaat ederek bu i~c mahsus ol
mak üzer-e vcsiJ.-a f. 1 nı~lr-ır ı ve bu ,·eı;ıikayı gösterıılt-leri 5arttrra 

Bu .rnü.:!det icin-ie ve;:;ika i~tt-Kincle bulunrni''"nlc.r "'<1i l tnı.eye gire
mezler. 

5 - t-:~~klı'f'..,.ın tPklif nıekhıplt=trm ı ikinri tnAddede yrııılı saatten 
bir saat Ön(·e..:ine kr·dar su işleri rei~liğine nı'!k:>uır. karb11tt:uıda v(>rme
leri l~rımrJtr. 

Pnıı::tı,l.ı olqn ;:?ecit<melE'r kabul edilmez. (7220) (P32Pl 

i .... ------------------, 
1 Türkiye iş Bankası A. Ş. den 

Ankarada Ka,--akhdere. İran se!a1 ethanesi ciYarında Ata.türk bulva · 
rtna yakm m~haldr: irnartn 2l~1 ada 3 ve .( parselleri 21.9.19·12 ta
rihınde açk arttim•a suretiyle yaprlacaktrr. 

Tahp olanhn· ın yE"Ymi mezküıda 1 ş Banıtası'lda huku k mü$avirlik 
daireslnrlP .Bav F..din r.teldf'm'"" mliracaat et'lıf'~ .. " ·l;?ın ciunur . ,,;,,,_, 

fSTANBUL 

D osya N o 

52188/ 48 

DEFTERDARLIGINDAN 
Cl ttıl 

f,.1 uhamm $n T e · 
bed'I mln ;. t 

n1· lardtr. t 

P(l:sifik.~ .. bıt barek:\t cereyan edc-r
k r.n Çin ordul:ırınm J~ponlara kar;1:1 
u mııml bir taar'"1.17.a gE:('miş o1mal~rt 

Zir aat Ben.kasında kumbaralı ve ihba rsa tasarruf besaplarmdı eu 
az 50 Lirası bulunonlara senede 4 defa çekileccc kuT'a ile aşatıdakı 
plı\na gör e 1Jtt8l1liye dağlblacaktır: I·, K.3/4 

81/8856 

1'opkapıda ef'ki Beyazıt.ağa yeni Y ttma ıul
tın ~ntıhalJE-sinin ~ki Mektep ;rıe.nl ~ eda.ı so
k~A;ında eskı 12 Y•n i 18 No. h 71 metre mu .. 
rabbaı ~n·ı:ı.nm tamamı. 

Qrtnköyde l\f f'cidiye mah:tll~inde Dere 50-

kağmda 189 No. lt ü<: arsa. 
\."edikul~dL İmrahor Hyasbey m.ıhalleEi nde 
eski Kuyulu yeni Tatlt kaynak sokağmda 
eski 16 yenı 20 No. h 105 met ro murabba ı 
ar.sanın Uımamı. 

100 8 

150 12 

rmm taar""-uı1.ı Salomon adalarına 4 • 1500 • 2,000 • 120 ,. 
ınanidardU'. Şüphe b: ki. Cin ordu la- 4 •det 1,000 Llrahk 4,000 Ltra f j1 00 •det 

k artt giriıi1..n1iş olan taarruL pl~nınm 4 'W: 250 • 1.000 " 160 " 
bır parçasıd :r. "\o·e buniaı hep Mosko- 40 "' 100 • ~.ooo • J 

50 Uroı.ıc 
00 • 

20 • 

5,000 Lir• 
4,800 
8,200 • 

\. a münkcr~lermtn netlceleridir. ~lak l Dl KKAT : Besaplarmdak.J paralar bir ıene içlnc!e 50 IJr adan a~ğl 
• •I, Rusyayt eı: <tkısrk 1'lr zamanmda dOşmlyenıere lltr..mıye çıkbğt takdirde % 20 tııtlaslyle verilecektir. 
s i·~• ;ı udut!orınıt.-o rahat bırakmak 1 Kur'alar senede 4 defa 11 Eylıll, 11 BiTincikanun, 11 Mart ve 
, .,. h11 sure!lt? nu~sal'\fl1 bUt!in dikk:ıt 11 Haziran tarihJeriode çekilecektir. 
••r kuvvPtinl A\·rllp<ı ctphf'lrrinrlf' t('tp , 

l 'T\a~1n ı t"'tnin td~rt"k Ru5 mukavf'- .._ 
mrt ni kr,s.1 kiid ... r iclrıme f'tmektir . 
"'tlı'l€'.iiklr,. h,.1\d iik cltfa ol~rrık bir
b ndcn ?fl b~ :~!f!rc.:- kilometrP uıak 
cc hcl,.rd~ biıl ,•n hl'.lreketlcrini bir 
t ,. gaye ctrr.f1t·.c'n toplamı:, bulunu
'oıl .. r Ve bu bir tc;t gayeyi temin 
;dece!; liCV!\.ü!ceyş pl<lnnı.ln büti.in 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubes i Reişliğinden 
Sa.bemiz~ 

adet vesika 
\.. Yıth bil Umum yedl"'k ~ubay ve asx.erl memurların Oçer 
lotoğr~ırıariylc birlikte 3.9.942 t.arJnır.e kadar ınür::lcaatlar1. 

(1 005) (9478) 

p rçalartnt, !1~tıi ~:.ımar.da, birbiriı
d en on blıı!e:cc l:ilometre uıak cep
h Plerin üstünde ta!b~ka başlamtş va-

Sahip ve Neşriyat l\füılürü: Halil Lıltfi Dördüncü 
Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 

%iyettelerji r. · 

'b! ısır cephesi: bir yazıya b1 ?'aktlk:. Yalnız kısaca bu 
'taarn.ızun f\d ma:csattarı birini istih-

!'.f ;h,.er c.r:~ueou C'ephPnin cenubun- ..::al için yap•laı~.rn r \>:aydf'debiliriz. l\fa
d :l Katara butaklı:'.tı .,-~,nmd:)n İngiliz I"~Cja] Romrııel, fngiliz ordusunun bi\-
01 duo:un:ı t arru:a basl&mışhr. Henüz yük bir tı:ıo:rı.:ıa geçmek icin yapmr.: 
bu husuıı;t'\ hiç b"r m:;,lUmat olma- ve ikmal etı~ıe~te bulunmuş olduğu 
"""'ı icin !',u t :ln u-uı: mak~at ve nr- tcıarnız. n.17.ırhkl~ırrrıı Ctrtcıraf etnıek 
~ ··o leri n•k.-•"-da nıiıli!lcam "'I b_<ışka \'C Jn;:iliz. ihtiy•t k U\')"ttlerini Cepheye 
''"'"' ~--~... . . . 

sokmıya mecbur ederek İngiliz taar
ru:r.unun önı'.lne geçmek i~iyor. Yahut 
Mareşal Rommel İngiliz ordu5:unu 
mağlUp ederek gec€'n taarruzda gire
mediği MfJ!:-:ı g;rırck istiyor. Vazi
yetin inki11ftna gOre ?vlarr~;ıl Rom
.ncl'ln taarru~ plftnı h~kkmdaki mü
talenmız.ı okuyuculara bHdircccğiı.:. 

5Zl53/379 

51029/907 

Beyoğlund3 Füruıağa m ballesindf!: Türkgücn 
sokağmda 30 pafta, ~9 ada; 24 pauel eski 
ve yenı 33·35 kap! No. lı ve 75, 75 metr• 
murabba.! arsanm tamamı. 

H-ıcıosrrıan bayın civannda ( krokisi mucJ ... 
h ince) ikı patcada (28~900) metre mı..rabbaI 
araz;drn nfeş tuğlası fmalinıe e l v~r:şli toprak 
alınma 1s:nin üç sene müdıietıe icarı. (Sene
l ıic kira~u pl'bin). 

ı55 12 

1200 90 

~tnf'lJli 
1400 ~15 

Yukarıda yazılı ıznyrlmPnkullcr 7.9, 942 Paıartf'~I giinO A;JRf 14 tc Mil
ır emlfık mC.dürlü~ünde mlltcsekkil komisyonda rııyr1 ayrt aerr artttrm:ı 
ile satılacak ve kiraya \'eritecektir. İsteltılilerin nü!Ms tıüvll·et cüıdanlan 
ve teminat mnkbuzt.ıriyle birlikte ihale 5-aatinrle komJ:ı.yor.a. ve fazla i-
zahat için Milli Enıl!ık Müdürlüğüne müracaatl l\rı . (9051) 

Fevkalade Arazi Satışı ·, 
Sanatorhım , Otel vesalr mebanl lnsu!na ve meslr,, m•halU ittlh8%I

na elverişlj ve Kt!"ıklı istasyonuna pek ya):tn KıFıkltda Seras
ker Rıza "PB$3 koruFU namlyle. maruf ve Boğcı thır1 a Haliç, Mar
mara, Adalar ve Yakaeığa kadar şe.hrln her t aratma !evka-
13.de netcıreti buıurıan icinde çok mfkdlrda afi'achırı ve kuyuhın 
bulunan koru KUçii'~ Canıltca tepesi de dahil olduğu ha1de ~uyuun Jz!'llest 
suretiyle Üsküdar Sulh 1'-f ahkemcsi Ba$ kitipJiğinC"e parca parça 4 E-y
hllde sahlac:'lkhr. HrırHa~iyle diğer evrakı ::;örmek ve feızl;. maliıınat 
almak i.steye-nlerio mthkcme B o.3 k clUpliğinc ruüro.ıcaatları ilan olunur. 

Reni([~ 

ÖNÜNDE 
"aaınıar.ın 

\mkani" h~Sıt Oıinüotu.r~ 
.su yeni , pudr~sıı.At,m 
. cın;ıe:e, "'Empermeabl" 

--rı:NJN" dır,_ Yaimu~ve rllz · 
GÜZLLLl(;INJ gara ratm•n butiln ıun 

Trninize '" 'uyı,?un ON P.1 İSLI sabıt kalrr En srcak bıj 
ARTrflRIR td3ns• cal~nunda:r.., bıle 

gelecek pudranın tam burnun parlamasına ma-
\'f: hakıki reneini ve- ru olur~ Tenıntı. taze.. 
ren yeni bi r 41 Co1orınlelriquc 11 nemıın ve sevımlı olur. Yenı Toka· 
ma)\ine icat edihniştir . lon pudraşını bucün tecrube.,edinfj? 

Bu sayede. , imdiye kadar göril1-
memi.ş derecede cmsal&lz c:üzellikte 
yeni pudr;. renkleri istihzar edilmesi 

Elaziğ Naf~a 

ve hemen datıa genç ıörünunüı.. _ 4 
Tak.a lon ~udrası J. kullanmakla J:IJ 
nettcelcr•_-J alacatmız. teminaUıd.ır.t 
Akıl takdirde parantz ... iade orunur. 

~Aiidürlüğünden 
ı - ~3'i32 lira 27 kurus kesif lıedelll ElAz·~ 80 yabklT ınemleke! 

ha~tahanP.:;J ikmfit ı i':"l~~a.h kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kontılmu§tur. 
2 - Fh.ı İ,je ;ı:it evrak şunlardır. 
A - R;ı:vnıd1rhk l~lert genel s~rtnaınesf; 

B - Frnnt ve htı!l'ust sartname; 
C - Ek~iltmf' eartnamP!il, 
D - Resi! hUIA.. .. v• metraj; 
E - Mukavele projesi; 
'I' - S«rıdl\prl ; 
O - YapJ Jşlerl fl'nnl $~rtnemPsf. 
l.ıeklner bu s•rtname ve evrakl EIAzflt Nafia MOdilrlill!11nden l lira" 

<4 kurus hPdf"lJ ... slabfllrler. 
3 - Elt•lltm• il 9 942 ıtllnOne rastlıyan Cuma gQnO aaat 15 do E

ı~zığ Nnfla Mndnrlü~ü odası:nda mDteşekkll artt:nna ek•illme komlsyo
rıunda 1ap1l ar ;ıı~tır. 

4 - Et.:siltmeye ıılrebllmek için isteklilerin 3926 lira 61 Kurul llıU• 
vakkat tenıtnıt vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları ibraz et
melor! ıAzımdır. 

A - Eksi ltmeden llç gün evvel EıAzıı vllAyetlnden l:u işe d air a• 
lınmış ehliyet vesikuı; 

B - 1942 yılma ıft Ti.earcl: ve Sanayi od;ı.5' ve!rlkasr, 
S - Teldi( mektup1;ırı yııkRMıia S QncD msdedt> yazılı ıastten btr 

•.qııı t evveline kadar komfryon rel!'litin~ nuıkbuz muk:lbllinde verecek• 
'Prdfr. 

1 

PMrt:t Oe 1tl'\nderllrrck rıırlthıplar nfhay-P.t ~ ftflC'tt maddfl ya.dit _. 
~tte aç rlm~ bu lunmah6a-. Po~·tada ol~c~k R'Pcikrıe.Le. kıtbaJ edilma. 

(901!5i 

Ticaret Vekaleti iç Tica ret limum Müdiirlii9i.inden 
30 İ k.1Tıc'te-:ıirı. 1330 tarihli Ecncti Arırn n .... .,. se:.,·r.~.:)'t'ıJ ~;hama 

munkosim Şirketler kanunu hükUmlcı:.11:: ~jr~ Türk.iyede İ; Yapmasına 
izin verı lmi$ olan (İmperial Kemlkal İndustri (Turkey) Lımitcd - lm
perial Chemlcıl İndurtries uTurkey,, Limıted) Şi.~ketı bu kerre müraca
atla Şirketin Türkiye umumt vekilliiine kendis~ -veril~n vekAI~a
medekl şar~Iar dairesinôe $1rket nnmma yaırcseiJl! 1Şl.erd-en iıoğ::ıc~ dava
larda dava edt:n, ediler. ve Oclincü sahıs •ı !lj l haz:r bulunmak üze
re İstanbu!<:l:ı ~IErteban sok:-ııtında Sigorta haat\.ITn i!QnCI k&.tmda oturan 
Kenan Ahdi ŞP.~bc~·; tayin etlığlnt bildirmiş: ve llıtm gE-Jeıı vesikaları 
vermtstir. 

Kcylivet tetkik edilerek kanuni huk!imlero u:rıun görülmüş olmak• 
la ilıln ohınıJ.r. .., 


