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. M 1 S 1 R C ~ P H ES i N D E Ç Havalarda 

Rommel Kuvvetleri ı .Muh.!!:ebe ._ 
., lngilizler, Sarbruken 

ihtiyatla ilerliyor ~:h~~:u~~~~~~::;~ -
~lma~lar Rommel'in Hareketlerine Bağh Olarak Almanlar da lnglllz 

jehlrlerinl Bombaladı 1 
Londra, 2 (A.A.) - Haber ve. _ Balkanlarda Harekete Geçmek 

için Muhtelif Yerlerde Hazırltk Yapıyorlarmıı 
rildiğine göre, salı • çarşamba ge 
cesi İngiliz hava ordusuna men• 
sup bomba uçaklarından mıirek
kep bir teşkil Sarbruken üzerine 

Bu Harekatın Bütün Afrikayı Ateşe 
kuvvetli bir hücum vaymıştır. 

VerebHeceği Söyleniyor /ngütere üzerinde 
Londra, 2 (A.A.) - Rommel ih . ~'.1dra ... 2 <~-~.) - Haber ve. 

tiyatla ilerlemektedir. 12 kilomet rildığıne gore, ıkı VukkefuJw _1 09 
re kadar yol almıştır. Ve 30 kilo uçağı bu sabah saat 10 dan bır.z 
metre kadar derinliği olan tngil evvel Sussek kontluğu sahiline 
lizlerin mayn tarlasını geçmek !~~aşmışlar~ır. Uçakların her 
ister gibi görünmektedir. Rom _ ikis~ de t~~lı~ av~ıl~~ tarafından 

Mrsır cephesinde bir İngiliz müdafaa me,•zii -.,.. 

SOVYfT TEBLiG! 

mel kollarından birı EJ.alemeyn'ın denıze dUJUrulmuştur. 
40 kilometre cenubunda bulu • * · 
nan El emeina'ın şimaline doğru ~ndra, 2 (A.A.) - Ak~ ~ç 
diğer bir kol doğu şimale doğru, va.kıt alınan bir. ha~re go~e, d~ş 
ü5üncü bir kol da Ruveysat tepe. malıman tayyktarebö~ ~l~n.m 11• • Hava harekatı na reniş mikyasta iştirak tden Amerikan tayyareleri 
sıne yani şimale doğru ilerlemek .. şar lgeler~~e iki ,ehır - ·------------------------------ -----
tedir. Rommel Ingıliz zırhlı kuv. uzer ine yangın ve ınf?ik ~omba ı 
vetlerinin kulli kısmını arar gıbı ları. ~tmışlardır. Şarkı Ing~ltere. J d k • 
görünüyorsa da şimdiye kadar d~ ıkı. kasab~.Ya ve _orta Ingıltere. ap onya a 1 
büyi.ik bir savaş olmam!~tır. nın şımal bölgelerıne de yang,n 

Askeri muharnrlerin mutaiea. bon~baları atılmı~tır. 
sı, general Mongomeri'nin tank • c,,g- Devamı Sa. Z, Si. 7 

Buhran 
taburlarını ihtiyat olarak elde 
tuttuğu ve Alman zırhlı alayları 
topçu ile tayyareler tarafından 
sarsılıncıya kadar bunları muha. 
!azaya devam edeceği yolundadır. 
Mütbefiklerin 6 librelik toplara 
130 luk ve daha başka topiara 
bol bol sahip bulundukları 

tifr Devamı Sa. Z, S il. 5 

ALMAN TEBliGi 

BAŞVEKiLiN TETKiKLERi 

$. Saraçoğlu Dün 
Karsa Vardı 

Sayın misafirlerimiz şe~ir _dı • 
şmda mevki komutanı mülkı ve 
a!tkeri erkan, bir kıta asker Lara. 
fından selamlanmışlardır. Vakürı 
~§ olmasına rağmen yolun 
iki tarafında biriken hallc tarafın 
dan beyec:nla alkı§lanmışlardır. 
Sayın Başvekilimiz bir müddet 
yaya yürüyerek balkın heyecanlı 
1ezahürlerine "nuıliınız arkadaı 

iark- cepheaiHe birwd~r bir -aehri ieçiyorlu 

• tar,, diye mukabelede bulunmuş. 
lar ve otomobille ikametlerine 
tahsilı edilen vali konalına gel • 
-mitlerdir. 

kiJr. De•mı Sa. Z, Sii. 2 

Togo'nun lstifas 
Japonyanın Rusyay• 

iiriillllek1ecHı 

Bayramına Hazırlanırken 
.-w-Jc Dil Kurumu tarafından hazırlanmakta 

R E F t K 1 olan (Sözlük - Lugat kitabı) mn A, B ve 

H A L • D 
C harflerini bir vesile ile gözden geçirdim. Bu. 
günün canlı konuşma ve yazı dilinde yaşıyan 

K A R A Y sözlerle dile yeniden girmiı veya girmekte bulu.. 
._ ____ nan kelimeleri ve terimleri toplayıp sıralamakta 
olan (yeni sözlük) ün, basılıp meydana çıkınca, ihtisas ve mes. 
lek sahipleri dışındakileri artık lüzumsuz aramalardan, tarama. 
lardan kurtaracağına, eski lugatlerin papucunu dama atacağına 
hiç şüphe yoktur. Sözlüğün asıl kıymeti Osmanlıca kelimeleri 
de içine aldıktan başka bunlan ve türkçeleri çok açık. duru, can. 
lı, kolay, hayat bilgisiyle ilim ve fen icaplarına yakışır tanıda 
anlatmasındadır. Kısacası Türkün eline, ilk defa , olgun, dolgun, 
ciiri ve dili diline uygun bir lugat kitabı geçmek üzeredir. 

Size, gelişi güzel birkaç mültayeseli misal vereyim. Türkçe 
kelimele~ de yer ayırmış eski lugatlerde bile "burcu burcu,, 
sözü yoktur: halbuki dilde vardır. Sözlük onu "güzel ve kuvvet. 
li bir kokuyu vasıflandırmağa yarar,. dedikten sonra halk piri 
Karacaoğlan'dan şu mısraı veriyor: "Burcu burcu esen sehe:r 
yelleri!,, eskilerde "Balkan,. kelimesi için "sllsile-i-cibal-iemüşec. 
cere., tarifi geçer. yenisinde bu '8.rif sadece "sarp ve ormanlık 
dağ., dır. Yine eskiler "buram buram,, sözünü: "kesret~ ve fakat 
ağır yağan kara. yağmura vasfolunur,, şeklinde pek kusurlu ta. 
rif ederler. Yenisi diyor ki, "Duman ve koku gıöi havada yapılan 
şeylerle ter ve kar hakkında kullanılarak gürlük anlatır: Buram 
buram duman çıkmak, buram buram kar yağmak.,, "Bel,, içın 
eski kitaplarımız .. Bahçe bellemiye mahsus ile~·~ cJ!fiP.gectikleri 
halde yen: sözlük şöyle söyler: "Toprağın üst tdakasını kabart. 
mağa yanyan ve ayakla basılarak -yere saplantan uc'IM'Sivri kürek 
seklinde veya çatal bir ziraat ileti,, ... Ne kadar tamam ve can. 
landmcı bir anlatış! ' • 

Gelelim Osmanlıca kelimelere: Mesela eskilerde "belagat,; 
ln tarifi icler acısıdır, içinden çıkılmaz bir kelime kördüğümü. 
dür: "keıimm fasih olmakla beraber bir bir muktezavi bale mu
vafık, yani tekelJOften. tasannu'dan, takyid'den. şa~e'vil'den 
vireste olarak bAlJn. mevkün muktezasile ve muhatabın dere
cei kabiliyetiyle mütenasip ve İariayit li.fztyye ve nıine\Piyye ile 
müzeyyen olması.,, Ahmet Vefik Pa~nm (Zor Nikahı) nı okur 
gtbl blr f'Y! Halbuki yeni tarif kısacıktır, açıktır, sadelik içinde 
bellptlldir: .. Sözün veya yazının ge~k llfz, gerek m.lna bakı. 
mından çok belenflecek şekilde, kaideye u~ ve ıanatli olma. 
ıı ..• Dildeki ve fikirdeki son deliıildik hakkında bunlardall par .. 
lak birer ömek ve bir e&el' \'Wllemez{ 
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TAN 

(.Q'~Y:TPuEN BETER] :!t:~uts~ihsali Kağıt ve Mukavva 
Satışları Hararetlendi No. 111 

- Pek kolay değil, afıtbey ..• Karşm
kner. uyumayorlar. 
- Ne b•lırsin, belki dalacakları blr 

gelir. 
Alı Nafiz, beni kendi halime bırakr -

O'"du. Adanaya gitm<ıge karar vermiır 
m Ali Nafiz de gelmek istiyordu. 

len, duşünüyordum: 
- Adana. n lsbeten afak Yt!r •. İkimiz 

e ber gidersek. göze batarız. Brn, 
lnı~ ~deyim, Bir iş için gitmiş cibi 
ıınmı· 

- Sen b'lirsin ağabey. Ben, Hamd<ı 
e burada kalırım. 
- ~r kap ederse. vaziyet müsait 
llt'sa, yazarım, ge!irsiniz, 
O akşamki trenle Adanaya gittim! 

* , Cc?fil ağabey, ellerini dizlerine yapıı. 
ırmış. yorgun dinleniyordıı: 

- Talıhime ıüliiyordum artık· San
~ kayıptan b'r el, benimle uiraşıyor
?u Bu kadar tesadüf olmaıdı. Taham • 
t lume şaşıyordum. 

Bir sigara yaktı, dumanlarını scwur 
u 

1 Adanada 'bir otelt> ind m. Kinı<ıe 
• msenin farkında deı;il· İlk rünler, 
<-z :ı merhabalar!a 
" .. ·ti. Brraz zaman sonra. a~ina,lıklar 
1 lacb. Salih Sadıkı herkes tanıyor. 
17~ngin, ve hovarda olduğunu söylü. 

rlu. Bağ llemlerı yaparmış, para 
ermiş. 

1 Otelde orta yaşh bir adam!a ahbap 
tı dum. Bursalı imiş, Burada, miras 
1 lcrı takip ~iyormu11 Adananın ı.ı· 
1 -ından "ikiiyet ediyor: 
l - Bağa ı:ıdenler, keyif ediyor, Biz, 

demeyİT. ki ... 
- Epi ıamandır bur.adaı;ını:ı:. Hiç 
nıdığmız yok mu? 
- Var ama, eglentil~inde bulun-

t .ıdıgım için. beni çağırmıyorlar, 
l Ağzını yok' ayordam: 
P - Salih Sadrkın b~ğı nasıl? 
, - Onu sorma ... Temız, gen.iş çift-

k.. Ormanı var, kaynakl:trı var H -
; , .:yüksekten esiyor. Salih Sadrktuda 

ra var. Çalgı geUrtiyor. koyun ke
or. içki, yemek tazeleniyor. Salih 
dık. HaW.C gitti idi.gelirken berabe
de bir ~ getirmiş. Çerkes kn imiş, 

1 k giv:elmis. Eloğlu dünyanın keyf ' ııi 
kanyor, azizim. 
Bağa rıtmeiH tasarlıyordum. Fakat 

«. mi kolumu sallıyarak gidcınezdi'll. 
r bahane lazımdr. Bu bahaneyi bu· 
ırııyordum. 

ı Gunler geçiyordu. Konuşmağı unut. 
uş gibı.ırdim. Ara ~1111 Ali Nariıden 
cktup alıyordum. Yazdığım cevap.. 

<1 ra, kendim bile üziilüyordum. 
Salıh Sadıkla arkada!! olmanın im
nınr bulamamrıttım Ali Nafiz ols.,y-

1 muhakkak butardu. 

Yazan: MAHMUT YESARi 

için Beruta gittim. Ali Nafiz!e konuş.. 
tum. All Nafiz, Adanaya gelmekte ıs
rar ediyordu: 

- Ben rençber gibi bağa girerim· 
Ali Nafizin Adanaya gelmesi b1r me
sele idi. Altın paraları giımrükten na. 
sıl geçirecektik? 
Bunu, Ali Nafiz de düşünüyordu: 

- Şlmendiferdekilerle b.ir anlaşsak. 
Dünya be bu, her şey olur. İğris! 
doğrusuna rastlayıverir. 

- Adanada senin vaziyetin ne o1a· 
cak? Arkadaşım olduğunu anladıkları 
zaman. daha dikkatle bakacak!ardır. 

- İstersen, ben. senden bir kaç giin 
sonra gelirim. S •ni orada görmü~ o. 
!urum. Kimse bir şey ç::ıkmaz· 

- Hamdo ne olacak? 
- Bırakmam. beraber alırım. Ya· 

hut, burada. bir yere emanet bıra
kırım. 

--o--

942 Kampanyasına 30 
Ağustosta Başlandı 
Edirne, 2 (TAN) - Memleket şe

ker istihsalınde mtihim hir rol oynı
yan ve 942 y:lt lrnmp;myası için biı

tun hıızn·lıkh!r!nı ikmal eden Alpul- ı 
lu seker fahrikası r;ihuyet 30 Agtı!;
tos 942 Zafer baynırııma rastlıyan 
Pazar gününden 'tibaren çalfşmala -
rına başlaım~ttr, 

Bu ınilnaset etle f .. brika bölgeler -
deki bütün kanhırlarh1; 23 Agustos
ta açmış ve idrfık edilen pancar mah 
sullerini mübnyoayn ba~h:mıştır. 

Kantar mPmurluklarJnca yapılcın 

miıbayaa bir taraftan fabrikaya sev
kı>dilirken diger tarr.ftan hararetle 
faaliyete devam edilme-ktedir. Yakın 
mmtakalaı deki p:mcar müstahsilleri 
ise mah ul!erini bizzat kendi vasıta -
lariyle fabı iıı;;ıya ıröturmektedirler. 

- Sen. Adanada bir şey yapamaz
sın. Senin kıyafet değ ııtirmen filan 
ı<irülecek, sezilecek olursa, başrn der
de girer. Maamafih. belit olmaz. Eğer 
başım pek sılnlacak olursa, sana ya
ızarım. gelirsin. 

Gerek bu seneki yrni muhsulden 
ve gerek e par.carların fabrikaca te
sellümLinde goster;len kolaylık ve 
fabrika direktörü Bay Hulki Bektaşm 
kendileriyl~ çok yakin alakalarından 
mtistahsıl .son derece memnı.ıııdul', 

Kağıt dağıtılan mağa7.a öniiııde sıra bckliyenJer 

Ali NiJfiz, vine boynunu bükmüştü: 
- Sen bilirsin. 
Adanaya döndüğüm 7ama. hic; bir 

fleyi deği..şmiı; bulm dım· Salih Sadık, 
bağda eğleniyordıı. 

Ben, neyi bek'erliğimi bilmeden, bek
liyordum. Bir ~ün, baia g"tmeyl ta
sarladım. Bağdan herkes geçebılirdi. 
Ytkından &Örmek istiyordµm. Güne~e 
kalmamak ıçin karanlıkta yola çık

rı:.~tım. Araba ile gitme:dlğinıe pişm1n 
oldum. Yol uzundu; sonra da, tarifle 
bulacaktım. 
Öğleden sonra bağı bulmuştum· Rür 

(Ii\r. gün~in sıcaklığım gideriyordu. 
F.trafta biraz dolaştım ve gırnıiye ka. 
rar verdim. B:!ğda yanasınal r. misa· 
fHer varıiı. Be-n m gelisime fazla a 
lil.kah görünmediler... Yorulduiuınu 

dfolenmek isted;ğimi, susadığımr ~ÖY

ltfıim. 

-o---

Parti G. Sekreteri 
Ankaraya GittJ 

Parti Genel ~ekrrtterl Memduh 
Sevket F.ııendal. dün Ankaraya hnre
ket P.tıniştır. Genci !==P.kreter Anka -
radn bir miiıidct kaldıktan sonra ce
mıp ve ark vıl~y~tltırinde bir tetk-ik 
~czisine cıırncaldtr. ME-mduh Şevket 
F. endnl, gineceği ,·füıyetlerden Parti 
i leri Ye Hnlkevı, ocak fııaliyetleriyle 
l,öy odalarının 6.tırıırrnınu inc~liye
celctir. Seyahatin bir huçuk ay kadar 
devam edP,..Ptıi hilctirlln'Pktedlr. 

bıLihap ifjleri 

Hemen bir h:osır tistünde 
terdiler, kalaylı ma§rııba lle 
k~ynak suyu verdıler. 

Parti ıd.ırt' heyı>1i ı t.-isi Suat Hnyri 
Ürgiiplü dun Heli!d İyeye giderek, 
T iıtrı Kır l;ırr :ı:iyaı d etmiştir. Hayri 
Ür!!üpHi yrık!a•an ŞeJıir Meclisi inti

yer göıı- habatı etrafmrlıı Vrıli ile hasbihal et
bu;r. gibi ml~lir. 

Misafirler çakır keyifti . ve biraz 
hava almak için dışarı çıkt1kl<=1rı bel 
liy~. Kö~kten çalğ-r sesi ıtel iyordu· 
Bireı:ı: olgun misafirlerden b"ri : 

(Arkası var) 

BUGÜNKU PROGRAM 
7.30 Proeram 
1 32 Spor 
1 40 Habtrler 
1 SS Muıik (Pi.) 

19. 00 Koouşma 
19. ı 5 Uan• rnli%İ[ıİ 
ı9 JD Haberle.r 
ııı 45 S..rbtsı 
19 55 StmaUcr 

Ocak ko11greleri 

Kfığıt ve mu'.~a\'\ a ıııtt~lannm ser
best bıraktlması üze;:iııe, piyasada he
yecanlı oir ş'.'ıtı;ı bıışlamı§1rr. Diıkkan
lar önünde ~ıılııbalık birikmiş, polis
ler intizamt tr·ınine ugraşm~. buna 
rağmen dükt~a .... ıarci.ı cr.m, çerçe\·e 
krrtlmıştır. Bu hal bil·kaç gündenberi 
Tahtakalc caddesi ve civarmd:ıki ti
carethanelerd:- dün de devaııı et111i~
tir.Dükkaııhtnn enlerin. dolduran am 
balaj kağıiı ve mukwva gibi harcı
alem kMft :ılıınlıır bunları dünden 
itibaren sr·o..-~t piy.ıs <iR paketini 30 
liradan sat\l·ya "ra .. !ıımtşlardrr. An
cak bu hara~'O!tli ı;atrşl;ır ve kara bor
sa faaliy~~i tir·aretle \ e sanııyide lrnl-

İnönü Gezisi Yarın 
Açıhyor 

Yalmıur dr1k.yis·yıe geri bırakılan 
İnönü gezl-:!nin :ıçılma töreni yarın
ki Cumı-ı Rlinu sanı 17.Sl' da yapıla -
caktfr. Vali ve Belt?d'yr Reisi şehri
mizde buiıınarı " ebııslarla evvelce 
kendilerine dcı\•elıye gôı;derilen ze -
vatın yarın ti!ş::-itlennl rica etmeıde
dir. 

Ankara - İzmir 
Bisiklet Yarışı 

İzmit, 2 (A.A.) - Yarıııı takip eden 
muhabirimiz bildiriyor: 

Allkara - Izmir bis klFt yarı)rnın 

t anılan kagıtla?" üzer"nde yapılnıakla
dıı·. Yazı H: hı:..t kJgıdT üzerinde 
- bunları::ı < lrc;q ,.e btilıliık edicisi 
az oldugu iı;in -- simdiyc kadar hiç 
bir vurgun hareke•i o~mamr~tır. 

Sanayide ve tkanttc kuilanılnn 

kagft ve mı.k:ıvwwıın böylece bir 
vurgun Tl1C\' _uu ) apıiınıç olması ti.ic
car ve saırnyıcı.crı h;:ırckele geçir
miştir. Bu ı!ar, birlı'<; emrinde bulu -
nan k:iğıt ve h<>rlonlar11ı sanayi bir· 
liği kanı:ıliyie :~enılile-rine dagıl!lına -
smı f;:tem ıı:rdir. Koyduğumuz re
sim, kfığft ve nıukana s:ıtıın dlıkkflrı
ların onunclek; ı. ölabalıjiı göstermek
tedir. 

Matemle Biten Bir 
Sünnet Düğünü 

İzmit, rn.u~·usi) - Şelıl'im izde ı;:ok 
tee:ssi.ır uy ~ııd ır;ın fed bir kaza ol
mus, çocuklarTnı ı:litrnet ettirmekle 
olıın polis Kemal ele:<tı ik cereyanına 
kapılarak clmiıstiir. Fı:cia şöyle ol
mu~tur: 

Polıs Kenı,11 4 çocuğu icin sünnet 
düğünü yııpaı 1'en [!E'ce en neşeli bir 
zamanda bahceye de elektrik vermek 
iı;temiş. oir ampul :ılaır.k bahçC'ye u~
ınak üzere hmı-kele geçmiştir. i~te 
faciıı bu e.·madı.ı v:.ık,ıculmıış, :ı:avallı 

·ıdaın, nıi<>a!iı !Primt cc'1 bir gece ya
şatmak is,erıten rerey;ına kapılarak 

pek i"ed jjlkilde derhal ölmü§llir. 

ı Çaresizlik, kararsızlık içinde bunal· 12.30 Prognm 

c ı . u:vuıımuş bir h31de idim. Otelde- g !! ~~~~~ıe~PI.) 20 15 Rarlyo vazı>tesi 
20.45 M Uxik (Pl.) 
21 .00 Kanuşma 

Parti or·ak kcıngr,.!erine dün de 
dP\'atn edilmiştir. Di.in atış ahını, Ev
liya Çel.,bi, Hncrk·ıdnı , ı;;ehremini. 

Çapa; Seiimna~a. Doi!nncali, Scmsipa
~a. Ycnimrıh<>lle, <.:alıca ve Kabaklı 
ocak konqrf'leri '':lPTiımshr. Yalova 
köy konağır,d,ı :o :ıpılaıı Yenimahalle. 
Çalıca ve Kr.bakit ocak kongrelerin
de köylul"'r hiı•ı;ok dileklerini bildir
mi~. Y:ılovtı!lTn imar •e güzell~mesi 
için teme•rnile.-~e hul,ınulmu~tur. Be
wğıu kaı:q~mın Evıiyn Çelebi ocak 
l;ongresi Psrti blnımrıda kalabalık 
bir hAlkın i:ftirak:yle yaprlmı~ttr. Bu
ııiin 17 :ıtQni'l'C dııha yr.p\lacakhr, ,.._ 

l\forhumun er nazf';ı! törenle kaldr
rtlnıfş ve t;5t ende VC\li muavini Vehbi 
Berk, emnı {l't müdiirii Hüsnü Arı ile 
emniyet ıniidıir nrnıwınl, polis te.jh.-i
lfıtı ve oirr·r·i< zı-vat buh.nmuşlul'. 

U.00 Puıı 

Fırınlara Fazla 
Un Verildi 

Bütün Fırınlarda 1 
Günlük Stok Var 

3.9.9U 

r-- DiKKAT --, 

T efgrafın Mektuptan 

Farkı Kalmadı 
Dumlupinarda yapılan Zafer 

Şehrimizin un ihtiyacını tamamen merasiminin takip ve gazeteye bil· 
karşrlamak VP fırJııhmi;ı stok bulun- dlrflmesi için ı:;önderı:llğlmlz arka· 
durmak icin yapıl;ın çtıltşmalar neti- ka.daıımız b•JgUn morasfm tafallS· 
re)'lnde Ofis, frrtnlara birer giinlük tını telgrafia bildirly~r. Bu arada 
Cazla un vc,.miştlr. Vali ile Toprak i Milli Scf i nönU'nün Afyonu ziya· 
Mahı;ulleri Ofisi Umum Müdürü bu retlerlnin yıl dönümü münaaebetl-
mevzu üz~r•'l1e kontıfmtıslar ve un le Afyorırfo ~;apTlan muazzam te-
ı;tokunun muhafaz;ı~ı için lüzumlu zalıüratı da telgrarıa veriyor. Tel-
tedhirfor ittihıız etnı:şlerdir. i fgarf 108 kelimelik krsıı bir tıu!Asa· 
Kanıe ile satış 11opılacak dır ve Afyondan Gaat 18,30 da ve· 

rllmiştlr. 
yerler Matbuat telgraffa:-inın, diğer tel· 

Ticaret Vckflleti ı:nrıı'" ilr ekmek graflardan <'livEıl ~ekilmesi için bir 
s~hşı yııpll:ııı yerlerin lıstc. ini Vila- rüçlıan hakkı vardır, Bu aebeple 1 
yete bildirnıi~tir. Yeni bir tehliEi ge- ı bu telgrnfnl en geç o gürıün saba 
)inciye ka:lıır bu ;ıydan itiharen kar- hına kada~ ga7.eteyc gelmesi llzfm· 
ne ile c'cmıo-!; tevzii yııpılan yerler dır deljll ınt? 
şunlardır: İı.tarbul. Ankara, Amasya, Böyle olmaı;ı tablT olamsı"a rağ-ı 
Aydın; Bi!r~ik: R;tlı;;: Rurrlur, Bur- men teiuraf ancak ertesi gün ak-
ı:a. Can:ıkks!c Ça lrn1, Diycırbakır. ,Pm saat 20 Je mntbaamı:>:a gel· 
Edirne; F.::luzrğ; .C:r:r;un 111 : Giı·csun, miotir. "anı cekildıfiirıdıın tam 
Gümü~anc, H:ıtı-ıy, İ7.mır; İçel, fı:par- yirmi aiti ııaat ıonra, tvlıafı da şu 
ta: Kars. Kastamonu, K<.y~cri, K!rık- ki. telgrııf mil'le:ı:zıl ile Afyondan 
kale, Kocaeli; Msl:ıtyn; Manisa; Mar- bir ~Un c:vvel blzo telgraf çeken 
din; ;\faraş: "'\!ı• •h. Orciu. Rize. Sam- t muhabir arka.daş matb2adan içeri· 
sun: Seyhaıı: Ceyhıın; Siirt: Sinop ye beraber gırdiıer. 
Stvns, Te'drd~J! 'l'o:<at. Trnbzon \"e j M uhalıir, ya:tısinı matbaayı ge-
Zonguldak. lip y;ızJbıleneo< J.'.aclar zaman ge• 

Bu vilayct1ı>r haricinrlf' kıılan ser- çlrmeğl gt'ze :ılclıktan sonra neye 
he!;t satıs yc•·lerınde de emııjyct iş- 1 telgraf ceJ<ıain. "Tergr;ıf bu kad•r 
!eriyle tığr;.~:ı..,!:ı" f'kmcklerin isı·ı:ıfı- geç kalır5a meı-tııptan ne farki 
na mani c·~ca!;:, L·dlılf.ki kontrol e- ":alır. 

de<"ek te:tb'!'ler <;lacaktrr. ~---·• ••••,.,. .,. • • • • ..J 

Sigara 
Yüzde 

Satı~ları 
60 Arttı 

Haber ::ıhlrfııınıza f!Öı e, ı:on aylar 
zrıı·frnda sig.-ra ı:;aıf!iları ıiurmadan 
artma1<trıdır. Bu al'ltş şimdi yüzde 
altmışı J•ıtmu!itur. Jnhiıonrhır İdaresi 
istilıl5ki kıırsllamak ı~ııı yeni si2ara 
makineleri ge1iı tnıek imkilnsızlığm
dan dolavı mevcut ınııldneleri de
vanıli surn•te çalış1ırmııt,tadır. Fakııt 

bazı cins sig;ırıılı-ırn ı ağbet çok art
ınıı;Ur. Bazan bu :dizden bu c;eşit si
garaların d·ırlıl{t his~edilmektedır. 

Her ne l'ad:-r İ ,t:ınbıılclıı sigara 
darhğı pe'ı{ 'faTla devam etmemekte 
ve süratle pbrasııdaki lioksenlık kar
§Ilanmakta lıe de uzak bölgelerde 
buna koiayl!'il imkan elveıınemekte-
dir, 

-----o----

Peynir Fiyatları 

'urttaki 
T le e 
On Gün Daha Yurtta 

Kalabilecekler 
Diın ıurtcmi e ıelen 25 !<adar •cnç, v!lk• 

arlr ıalısıl talebe yurdunda bulundukl•nıır bil 
dirmiı •·e vurdun yanıı:ın ıehilhsiııe brp ko 
runma tedbiri olmadriı için btlcdlyenln yur
du kapadıi!mı, kendilerinin açıkta lı:aldıklırı
nı J6ylcm· !erdir. Bu genelerin ilave ettirin• 
ıı:llre; ynr .apana•ak ol r a kendileri a,rkla 
kalacaklar pansiyon bıılamı:vacaklar ve neti• 
cede !ırıivcrGiteye de~ ~nı cdrnler ikmal lmtl
hınlarır.da nnıvaffak olamııracaklardır, 

Ocnclerin bu ın(iracaatı üıcrlne belediye • 
d n azly tı orduk belediyenin bildlrdifine 
eörc yurt mild rlUf ne en·cl e yanılan ve a 
o·lık b'r raman !cinde lkmali lhımırelen yan 
ırına karşı korunma tcrılbatı dllne kadar 11•• 
ııılmamıı "e F.mlnonn lcaYlt1d:nmhı:111a :vıırdup 
uhllye ettirilmtsi bildirilml tir. 

Talebenin a,ıkta lcalmımoı ı,ın :vantrfımrz 
te ~bb!\• li erhıe beleıliye yurt taebel•İnln 
daha on r,tln kadar yurtta tıuındınla:ıuımı 
ın!laude etmi• ve bu mi det ı,iade IUıumlu 
trsls1tın yapılmasınr. a~ takdirde ırine l'«DG 

l lerin haYatnıı knru~ak ı•ın yurdun boııltılo· 
<•iiı bıldirilt'lll5t"r. .. 
Bir Kadm Trende Doğurdu, 

Cocuğu Öldü 
Dun -.;:ıb,ıh Si~kcc• garına 

ıor.5 sayılT katı:ı.rda bulunan 
gelen 

Hatice 

e er. anı sıra, işimi soruyorlardı. 
~n savmô cevaplar veriyordum. rr 18.00 Proııram 

JS.03 Puıl heyeti 
18.H Sar eserleri 

21 ı 5 Muzik 
21.45 Orkestra 

Altın J<.,iyatlan 

dö.-düncü kısmr olan Adap-.:ıar İzmit
Yalova, etapının 50 kllometr~lik ilk 
yarı konağı olan İzmite ilk olarak 
Ankaradaıı Orh:ııı Suda girmiştir· Bu 
e•apın ikincisi 15 metre farkh Ankn
radan Aydoğmu", üçiincüsü de !stan.. 
bol an Muııafferdir. r:ı.hndan bir dolma kalem, İ.zmit bt!

Or- kdiyesi tarafmdan da bir saat be
ta- diye edilmiştir. 

Dün pev,1:r fıkirleri Ticaret Mm -
laka müdifrHığünrle bir toplantı yap
mışlardir. Ti<'arnt ıntidürü Baha top
lantıyı idaı? f'lm iş Ye tiiccaı-c1ıın pey
nir ~atıslaı rnııı vıi>{selt fiyatları hak
kında izahat <:.1tml)1fr. V~llcn izahat 
fiyat yüksefüi lçin klif, bir sebep 
teşkil ed<'ınivccr •\ rc·t icesine \•arıl

mıştır. l'ic<11 et mürlilrii vaziyeti Tica
ret Vekilliğiııe bildircc~ek lir. 

isminde bir ı,öylü k;ıdın Yarımburgaz 
11~ Çekmı'rr. ıırr~ında doğurmuştur. 
Cocuk ar:ı gelinciye kad:ır 61müş, 
k<ıdin !".Ok k .,n Jı:nyb ttiği için bitap 
bir halde hı:ıı;tıneve krldmlmı~ır. 

niı 

u 

JRoyle oturmakla o'lmıyacaktı. S:.ılih 
dılı: bağın.daydı. Ben bir iki giin 

:?2.30 Haberler 
22.45 Kapaıııo. 
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1 G&CE; G'l'M H.t.BUUüi' 1 
Turk Gazetecilerinin 
İngiltereyi Ziyareti 

f' 

] 

1 
e 
r 
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iki Memleket 
T ezahürleırine 

Arasında Dostluk 
Vesile Olmaktcd3r 

~ Londra, 2 (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajansı bildiriyor: Tanın
~mrş Türk gazetecilerinden beşi -
ı.nın Lonclraya gelmesi burada bü 
t yük bir memnuniyetle karşUan • 
c;mı~ır. T(irk misafirlerini kabul 
Je.den istihbarat nazırlığı siyasi 
ı. miısteşarı Mister Edpport soyle. 
tdıği bir nutukta demiştir ki: 
1 Dostlarımızdan gizli hicbir şe 
c yimiz yoktur üç sene harpten son 
.. ra İngilizleri yine zafere inanır 
J. bulacaksınız. 
ı Ahmet Enıın Yalman. Zekeriya Ser-
1 ı. Şukru Esmeı·, Abidin Oaver ve 
ı Huseyin Cahit Yalçın kendi gazete -

1 e"inı ve bi.ıtun '!fır)( m .. tbualmı mü-
kemmel ı:urt.tte tems•l etmektedirler. 

Son ;ri.inlf'::rck lıaşY.a Türk gazetecile
rinden mı.irekkcp bir heyet de Al
manyayı zıyaıe' ederek, bu menüe
ketin hakiki durumu hakkinda bk 
iikir cdınmişttr. Tarııfrttlı~n buyük 
bir kıska'ldtkl.ı brıglı olan Tüı·kler, 

İngilterenm lıakikt durumu hRkkın
da da fikir sahibi clmo1': istemi,ler -
dir. Türk n.atbuatı tıpkı Türk hüku
meti aibi ı;ırndiyo kııd ı duriIBt bir 
bitaraflıkla ır.llli ııwnfaatieri samimi 
du>·gularıyle telif ttmı:v<: muvaffak 
olmııştur, Tiır~lerin 1.udutlarınm ya
ntbaşmda ve Kr.rcd'!.'nıı'df' cereyan e
den hfıdiseiere ilışık ı~ kalmasma inı-

kan yoktur. Fi\k .t Türk milleti yolu 
üzerindeki tPhll:~<>le,.i atlatmasını bil
miştir. Turk fa2'efecıJeri ingılterede 
on be,ş gtin kndar h,ıfacQktır. 

Dün bir <ıitu• 32GO kuruştan ve bir 
~ıım 450 kı.aru<ıtan s.ıhlmIŞt'A-. 

Japonyadaki 
Son Buhıran 
ıtr=r' Ba~tarafı l incide 

rıyni zamanda harbiye ve hariciye na
:ııdığrnı da yapmakta olduğundan harp 
iÇnde bu iki nazırhğın blr kiii üıc
rinde toplanması muvafık görülmemiş 
ve hariciye naıırlı;ma bir başkastr.ın 
tayıni kararla~tırılmrştır· Yeni harci· 
ye nazırı ayp.i. zamanda teşekkülü clü
ııi.ınülen büyük Asya nazırlığını da Ü· 
zerine alac."lkhr. 

Togo'.r1u11 istif mnntn 
sebepleri ve ileri 

sürülen tahmirder 
Vaşington, 2 (A.A.) - Japonyada 

göı hapsine alrndıktan sonra Birleşik 
Amerrkaya dönen United Presc;'in 
Tokyo'dalci miıdürii, Shigenori Togo'· 
ann lııtıifasly!e Japon kabineı;inden ıon 
s:•ilin de uzaklaşmış olduğunu söyle. 
mı~tİT. Bu hadise yakında Japonyanın 
Ruııyaya taarruz edeceği manasına da 
ı~lebilir. 

Shigenori Togo'nun kabineden çekil
nıesi Başvekil Hid~ki Tojo'nun ihti
r:ıslarrnı tatmin edecek ve onu Japon
ycınm diktatörü olmıya sevk edeceklir. 

Shigenori Togo, iki sene evvel Ja
ponya ıle Rusya arasılıda harbe ma• 
ni olmıya çalışan bir dıplomat sıfatiy_ 
ı~ tanınmıştı. Onun Japonya ile Ru!lya 
arasnda bir h:lrp c;ıkmasma mani ol. 
duğu muhakkaktır. 

Togo'nun istifasc askeri zümrenin 
Rusyayı arkadan vurmak zamnıt"m 
geldiğine karar vermiş olduğunu gös-

Şimali lrlanda'da 
Karışıkllklar 1 ' 

Be1faat, 2 (A.A.) - İlci mühim giz· 
'!ık infilak mad<leleri ve sil~h deposu· 
ı nun meydana çıkarılması üzerine dün 
: ~kşam mitralyözlerle silahlandınlmış 

BaşvekİIİn T etldkleri teren bir alamet aayı!abilir. 
Söylendiğine göre, Siberyaya karşı 

sftfl" Ba<:.taraft l indde ta•rruu ııeçmek zamanı gelinceye ka~ 
Ankara, 2 (TAN) - Münaka • d::ıı Rusya ile sulh halinde kalmak ıa

lat Vekili Amiral Fahri Engın rureti karıısında Togo şimdiye kadar 
yarın sabah memleket içinde bü kabmede b1ralnlm19tır. 'T'ogo ayni :ıa
yük bir seyahate çıkacaktır. Veki mRnda Pearl Harbour taarruıu ile ne
lin uğrayacağı vilayetler arasın- tirelenen hazırlık tamamlanıncaya ka
da Malatya, Diyarbakır, Sivas ve C:ar Japooyanın bir anlaşmaya varmak 

ıh 

le 
.nı 

u: 
dı 

u 
h .. 

· polısler Ş'mali lr!anda hukiimet ıner
kezinin sokaklannda dolafi1111Şlardır.Po 
1 se •önderi!en takviyeler bugün idam 
eôıecek oan Marth 'I'homas Williams'
ın bulunduğa hapishanenin etrafında 
toplanmıştır. 

Mahkum affı için verilen lsidanın 
kabul edilmediğ.iııl oğrend;ği zaman 
olüme hazır bulunduiunu söylemi$İr, 
Birçok bolgelerde halk Willi'ye dua 
etmek için toplanmıjjtır. Karan!ık bas
tığı saman genç kadınlardan mürek
kep ıruplar hapishanenin etrafında top 
]anarak nümayişler yapmı!flar ve tr
Jıında milli marşlarını söylemişlerdir. 
Polis nümaylı;cileri daiıtmrştır. 

idam edildi 
..,etfut. 2 ( A.A ) - Son defa ~st~. 

daları r~ıtdedilmi~ olan Thomas "Yıl~t
~ı:n~ buA'Un Be!fa~t'ta idam edıbm~tır. 
19 ya,ında olan Willinns pofü m"mur· 
h.r1nıl n Patrlc\ı: Murrıhy'vi oldurmek. 
le ittibam edilpıcktcydi· 

havalisi vardır. istl!diğine Amerikayı inandırmak için 
---o de kullanılmıştı. 

Amerikanın 15 Milyondan 
Fazla Askeri V ~r * Vaşington. 2 (A.A.) - Söylendiği· 

ne gört>. lstifa eden Japon Hariciye 
Vaıılngton 3 (A.A.) - Haberler bü- Nazırı Tot::l, ordu tarafından yapılan 

rosu taratrnc'lan ıfün tıe!jredilen bir ki- toplantılan'1 hiçbirine ksbul edilme
taptıı birle~miş de\"letlerin şimdi si- miştir. Sözlf'rine inanılıl' bazı klmı;e
lah altfnd:ı 15 mi'yoııd n fazla askere 1 !erin söylediğine ı::öre, Nazn- Pearl 
,.e 16 _ Hl milyon lhtı;ı; ata malik Harbour tııanı.ızunu ilk bombalRr 
bulundukları açıl,a vurulmaktadır. düştfikten l;irkaf' saat sonra haber al-

mıştır. Pe1rl Jiıırbour'a karııı taarruz 
Almanya, Fransadan .Japon umıımı karaısahı tarafmdan 

Ü t . hildirılinciye kJda.- yani taarruzu ta-
s stemıyor 1 kip eden '.iört <;a;ıt icJnde Togo, Bir-

Vichy, 2 (A.A.) - İstihbarat Ne- leşik Amerik•ıım Tokyo P.;lcisi Mis1 

zaretı bil~rriyC>r: Son günleı de bazı ter Grew'e bu tararm.dan haberi ol
ajanslar Alr,ıan tıl~ırnetlnin, Fraı rn· 1 madtğını tı•:n'n r~m 'ştır. Taarruzdan 
hukümetinderı Afr k;ırl;:ı üs lstedl~i ve be~ saat ev,·eı i(ec,.. yarıı:ı y~pılını 
l">ak~r'da Al,.ııın ·.ı;.-trlı;riııln hulun- trıplantı "'Smısırırla To,o, Reis Rnn~f'
duğunu bili rmı: e .. dl Btı haberler \ f'lt'ın ısoıı me aiıııı İılıpnrRt<'>r Hiro
ıamamlylt: y;ılanlanmaktadır hıto'ya takchm etmeyi kabul eyle -

Sapancaya ve !zmite ilk giren 
lu>u Sudaya, Sapanca be!ediyesi 

ft1!r Bastaraf1 1 incide 
ğı bir Sovyet sarnıçlı gemisini 
bombuhyarak batırmıstır. 

.Kalugııntıı o •• tı cenubunda Hl RJC\' 

bölgesinde So\yetleri•ı müteaddit 
ıııevzii tanı:r uzh•ri piı.,kürtu lmüş ve 
topçu ateşi\ lı:ı Alman uçc.klarınm ta
arru1Jarı toplulukları ı,;Jırip clnıişiır. 

50 Tübya işgal olundu 
Berlin, :.ı (A. _.ıı...) - Aı<keri bir 

membadan öğn'nildigil'e göre, Alman 
kıtaları ,fü,ı Leninııırııd keı:iminde ye
ni terakkiler kavrleımi~lerdir. glli 
tabya işgal Pdilmlfıtit. Şehrin şiımıli 
garbislnde J iman hava kuvvetleri 30 
Sovyet taıık1 ile 15 top tahrip etmiş
lerdir. 

Alman av.:ıları yı>,.de 16 dü~m;;ın 
tayyaresi iahrirı etmislerdir. Elli dört 
tayyare de ha\·a muhıırebelerincle ve 
hava batılryahrı t:ıra1mdan dıi~lıriıl~ 

miiştü"r. 

Kahve Darlağr. 
Kalkıyor 

t"JT? BMtaraf1 l inridt-
Alfıkalıl~r ıecen ny d,. şehrin bir 

aylık ihtiy,1r.tıın yeler bir mil.tarda 
kahve vı>ı·•ldl~ln, ,.e ay soııl< rnıa 
doğru kanv<'nh ti.ikerıme>inin sarfi
yatın razhılığrnrlıın ileri g~ldii(lni l'oy
lemeJ..."iedirkr İnhisarlar Idaresi kah
ve darltğmıı .me;vdnn ''E:rmemck için 
tetkiklf're ba,lamışhı'. 

Biz.im :nptt~ırıırz tdl-iklere göre. 
geı;e11 ııy ıç·r-de Ist::ıı1bıılun ihliyacr 
için ayrrlan krh\'edcm cligl'r viltıyet
lere ~Rh~lar ;rapllmt;:1r. Bu satışlıır 
İnhisar idoıre:.iı:in tııyin ettiği c;iğ çe
kirdek kah\·eden kiloda 25 - 50 ku
ruş bir rarJ,la !'atılmışnı ve şehirde
ki kahve d:ırltğı Ja buı>dan Heri gel
miştir. Heoih me,·zii nıahiyeUıı olan 
bu hareket n öııünı> geçilmediği tnk
dirde kahue sntr~l;p·ıııırı kara borsaya 
iııtiknli \-e liClıirde kahve darlığhıın 
zaman zaınrın göriilm(si milmkiindür, 

mişti. Togo ayni ıı:nmonda Amerika 
Sefirinin İrııparııtoı· tıırııfindan kabul 
edilmeıı.i !çın elinden geleni yapaca
ğmı da ,ıi\ıietmışti. 

Büyük Asya nazırlığı 
Ankara, 2 (Radyo gıııt'tesi) - Diin 

Anadolu a)ansmın ,·erdı~i hir hnbPr
de .Tapon Da$Hkili 'l ojo'nun istifa 
ettiği bildirilmi~tir Eı:ı:im radyolar -
dan dinleıırliğimiıe ııöre Japon Harici 
ye Nazrrı Togo istifa etmi~tir, Ajans 
bu haberi da~ .. ltnıiştiı ve l5tifa ede
nin Japon Ba~vt-kili olmayırı Japon 
Hariciye !-fo-:tı •r'ır. 

İn~illz r<ıt'i:;osu ı:itln ,Tımnn Nazırlar 
heyetinin fopfarıarıık Biıyilk A5Ya lc
Jeı·i Na:rırlı"nııı Ni~ p~rı.il'vi tetkik ve 
kabul eltlğınl b ldir:yordu 

Mı sar Cephesinde Müttef~klerin lral< ve 
irandaki Heırbkları 

t1: , r' Baştarah 1 incıde 
<la yeniden müstakil bir ordu te_ 
şis edilmiştir. Churchill'in Oı ta 

ti, t = Baı-.ıarah 1 ıncıde 
bu sırada en mükemmel tabiye 
düşmanı çok kuvvP.tli olan ınüite 
fik müdafaa mev1.ilerine çarpa 
rak yıpranma[ta mecbur etmek 
tir. • Şark ve frandaki müzakerelerin. 

den sonra ordu komutanları ara
ı;ında değişiklikler yapılmış. ve 
Orta Şark umum komutanlığına 
General Aleksandr getirilmt~tir. 
han ve Trak bu komutanlıktan 
c;karılarak yeni bir ordu birligı 

kurulmuş ve bu ordunun başına 
da eski Yunanistan, Filistin ku
n:c.ndasını idare eden, Suriyede. 
kı harplere iştirak eden General 
Vilson getirilmiştir. Orta Şarkla 
yapılan bu değişmelerde dikkate 
değer bir nokta da, hava kuV';et
leri böUinmiyerek Hazer deni -
ıınden Akdeniz kıyılarma kadar 
olan sahadaki hava kuvvetlerınin 
bir tek kumanda altına verilmiş 
olnı.asıdır. Buna sebep olarak da, 
lwva kuvvelıerinin arazi müşkiiL 
lc:rine tabi olmadan bet' istenilen 
yere en kısa tamanda yetışebiL 
mek kudretine mahk olmalaı·ı 
gösterilmiştir. 

Alma11lar Balkanlarda 
/ıa1·ekcte ge<;eceklermiş 

Londrn. 2 (A.A ı - Britano\ia a
jan"ının !Ja ::ıuh:ırrır:r.in yazdıgına 

göre. Alının Ge•~"!rı,l'e-ı · arasınrln ya
pılan d"~i,iklik VP. General Löhı··un 

Balkanhır:ı tayini ,"!manların bu ya
rımndad;:ı taarr117;ı hı zırhıntlıltlarınt 
söstermektecllr "t uıwııistaııda. G i
ritte Ye hdynd'1 bıızı hı;zırhklar göze 
çarpmakta,itı. Bu hareketin Rornrnel 
in hareketl<>riıı<' Lıı ılı olqııı;u apikllr
dır. 

Almanlara .r1öre 
Herlin, 2 (A.A.) - /\lnrnn tebliği: 

A lıncın ve 1t,,lyan n otörlü kıtal;ırınm 
l\Trsırdaki tn ilız ne\ 11leriııe karş• 
yaptıkları nı·ıc·ını csı1<1!'"111rhı dihımı:ınm 

30 hhcunı .ıııınası t: l'rip edılmi :;; lir . 
31 Ağusto~ v~ l Fyl:'.ıl giıııleri y;ıpi

lıın bu 5avıışlarda Aıman ve itııly11n 
avcıları ,1a\ ı rııunar<·beleri ycıpar11k 
fil İngiliz t.r:ıgın • cH.ışüımü~1erdir. U
çaksavar lr,}ıçusv ri:ı 4 İngiliz tayya
ı-e"Ji diışiirıııiiıqllir 

{f:.!Ji" Raştarafa 1 incide 
kı:ıvemetten sonra meskun bir ma 
halden geri çekilmişlerdir. Doğu 
Kafkasyada Prokladnaya bölge _ 
sinde Sovyet kıtafan müdafaa sa 
vaşlarına iştirak etmişler ve mih 
''er piyadesinin hücumlarını püs 
kürtmüşlerdir. 

Batı cephesinde Sovyct kıtala 
n müteaddit meski'm mahali iş. 
gal etmişlerdir. 

Havalarda 
Muharebe 
l;lJ1> Baştarafı 1 incide 

Alnıa11lar blldfriyo1 
Berlin, 2 ( A.A.) - .'Tebliğ": Diin 

gece Ingillz hava kuvvetleri Palatin4 
ve Sar bölgesinde miiteaıtdit maha?le.. 
re hücum etmiıılerdir. Sivil ahaU ka· 
yıplara uf ramıştrr İkametg§.h mahal· 
leleıinrle e:ıcümle Sarbrukende bina· 
J.,rda ha~arfar yapılmıştır· Hiıcum e.. 
den tayyarelerden ikisı düşürülmüştür, 

ı\lm:ın hafif s:ıvas uçakları cenap 
İngiltere sahilinde bir kıtalar toplu
luğuna iri ~.apfa bnmhıılar atmış, tam 
is:ı betler kııyöetmiştir. Geceleyin Mid
lc>nd'lara ve doğu şimal İnıtiltercye 
tahrip ve yanı:ın bombııları atılmış.. 
tff. Bir çok yangınlar çıkarttlmııtır. 

Bu suretle Hindistandan Irana 
ırndar olan bütün kara ve deniz 
yolları gerek müdafaa. gerek Sov 
yetlere yardım, ve belki de zama 

Lomfra hasmı bu hm·eketleri nında Almanlara karşı yapıla -
bir başlangıç sayıyor 

Londra, 2 (A.A . ) - Romrııcl'in Mı 
sırda yen· derı meydan okumasına at
fedilen ~hemmlyl!ti Londra matbuatT 
b~lırtmektedır. Gaı:ete!er umumi ı.u
ı ette Mihver taarruzuna biivıik ta<=1rru. 
iUn ilk saflıasr ~avmakt~ dırlar. 

İngilizlerin dununıt 
Kahire, 2 (AA.) - Londrada bir 

miı&ahit Rommel tarafından yaprlan 
bu taarruzun bütün Afrikayı ate~e ve
rebileceğini söylemf9tfr, General A
lexander eğer muvaffakıyet!i bir mu
kabil taarruz yapacak olursak Birleslk 
milletler bütiin • Ah-ikada hakimiyeti 
elde edebileceklerdir. 

l,ondramn en emin membalarından 
alınan haberlere ıröre. İngJlizlerirı kul
lanabilecekleri kuvvet 140 bin kişi!ik 
lıw ordu ve 600 tanktır. Hava kuvvet
lerinin -U,;ı{an maliım delildir, tnci
uı; tayyarelerinin aiır ve orta Ame
rikan bomba tayyarelerini ihtiva eden 
müttefik tayyareleriyle takviye edil· 
diii ve muhuebe cephesinde havaya 
hakim bulundukl;ırı zannedilmektedir· 

Rommel taarruzu Elılemeyn hattı
nın çalı!ık bölıl!de kaybnlduftı nokta. 
eh batlamrıtır. Seklzınci ordu Generııl 
Alex'lnler tarafından yeni taarıııılar 
yarabilerek auretıe yeniden t.ıınzım vı 
tensik edılmiştlr 

ccık bir taarruz için hazırlanmış, 
Almanlarla Japonların Basrada 
birleşmelerine karşı mühım ted. 
birler alınmıştır. 

* * 

da bu hazırlıkların ehemmiyetı... 
nı gôstermıye yarar. 

Bazı ajansların verdiği malu. 
n-:.ata göre Orta Şarkda birçok 

Müttefıklerın Irak ve Iran- Amerikan tayyaresi, malzemesi 
da yaptıgı bu hazırlıklar, ve askeri gelmiştir. Müttefikler

mihver mahafilinin de dikkat na. }ı:- Sovyct Rusya arasındaki ra .. 
zarından kaçmamaktadır. Son bıtayr kuvvetlendiren bu yolla • 
ı•ünlerde mihver kaynaklarının tın acılması, kumandada yapılan 
lrakta isyanlar çıktığına, Iran değişiklikle, müttefik kuvvetle .. 
serdarlarından Sahabın müttefik rin Orta Şark, İrak ve !randa te. 
terle işbirliği yaptığı için Iranlı. cemmüü, önümüzdei günlerde bu 
lc-ır tarafından öldiirüldüğüne, t. cephede büyük faaliyetler göste. 
randa askeri idare ilim edildi - rilcceğine bir işarettir. 
ğine, Sovyetlerin lrandaki asker. Rommel'in Afrika cephesinde 
lerini Kafkas cephesine çektiği- harekete geçmesi de bununla ala 
ne dair işaa ettiği havadisler de kadar olabilir. Hiç şüphe yok ki, 
Irak ve İrandaki bu hazırlıklarla Almanya ve Japonya bu hazırlık 
alakadard1r. Bulgar radyosunun ların semere vermesine rniıni ol.. 
cıa lstefani ajansının lstanbuldan mak, Japonlarla Basrada bulu • 
ald1gı bir habere göre de, Berut şabilmek, Sovyetlere yapılan yar. 
ıle Hayfa arasu1da sahil boyun. dınu · in, bu hazırlıkla. 
ca in§a edilmekte olan demiryo. ra e eı-dikleri gibi bu 
lu eylül ayında biteceği halde, fa tçiıı teşebbus • 
n.iıteahhit1erin gösterdiği rnüş - le eklerdir. Bu cep. 
külat ytizilnden daha geç bır ta. heıif 1 an 'hazırlıkların kıyme 
rıhe kalmıştrr. Mıhver mahafllin tjni öniimüzdekı hadiseler goste .. 
rte Ir<1k ve !randa yapılan hazır•, ıeceklerdir. 
lıklara karşı gosterdıkleri telaş' 'IAN 



ı inızeGelenK .. 
Katla Göz Arası d 
N ıl Bir Mi tar Ek ilir? 



e 
u 

a t ı 

' 

1 1 

Ça 
yor 
mc 
me • 

ek , 
m 
74 
d 

Çıı • 
l"U 

u 

r1 ı 
ırn 

1 

sh 

le 
.m 

tf 
dı 

u 
lt 

;-- 4 

.............................. ı 
: Memleket H berfori • ............... --......... 
·zmi Hler 

es ;m 
• • • 

PATm AS. SOBESIN.OWı 
S<;:ıtmlrı!e l<aımlı Y•I h drllm d~...,,,n• 

ıı:bıy1u hane difter ıubı•luın 2 foto:>«ulh 
2 ryJCtl &ilnli ıkıamıııa kadar ubcyc ınU· 
racantlan. 

• • • 

4 

m 
Süper 

TAN 

Halk Radyoları Gelmiştir. 
Lumba Mevcudü Olem Bu Makinelerin 7 Lambalı 

Makinelerle Mukayese .Etmeniz için : 

frmit, 2 <TAN} - BugQn İı:mitte 
r: ıtıUn tcK ko~t yeol yit nuıh
~t.'ımUn drvkıte ıeı;fun edllmC1i ve 
n ustah 11 omba.t1n:ı:na lmWtnlmact_ 
dır, V:ıll 'fnkclı. dzh9 ilk gQrılercıe 
t>u i~ UZ"Wtd.? ~.i h~et ve 
• ':i".:ı j (' d•rrnı.tı....t- h ... '!!at ""'·1--'tr.ca FATJH ASKERLiK SU.BESTNDEN: 

ll'"' • .,~....._,, Apj!Tı!a adlan 711rı!t ııucas'!ıırm cok .,.,. T 1 $ 1 K 
b ı al:\ko kııt kıJt ıırtm it lvt bir n!'!:i- ıuhı>mln mllracutlın ~ ~ilrlcri t•k· 
C'"VC vasıl oh.:nması ?çin k"trnrl:ın t~- ~~k!~ hakla-nda takibatı ~.ınuniye yapılı· 

k lat dl ';>Uıı.li bir kJ de iılem'Je ı P. Tefm. Tn!ık ofla F ruk '9174 Bat·~c 
b sl IT'I ltl' Vı ~~ 15 8 ~.2 ırtinü- ~ı:ıı Verit llahar Puan mubuebe mrmuru. 

Satış Mağazasrna Teşrif Ediniz. Sirkeci, No. 37 
• • • 1 P. Trfıu. Zi;rn n o 'u Kar! r 4HiJ Vc2n•· T'' 1.· {J • 'llf" "}) • w • C"< 

nt' ııdıır borı;lau!trrmr~ olan hubu- ı dlrr Deru:nım F! odl Saltık ıo nı:muıdı l 'l"Zem::.ı:=~· nrtiıye mum1 " ume~sı JJ.{l: ~adettin Sönmez ve Şeriki 
, 

h tn dt'vl•t' tP.stTr.ı 7ek!ı.nu ~udur: otııraa Puik: mu lımı Kık•a1 lın.u. 
•80 814 kı o ~ .~·. 567.093 arpa; ma~zı~ 

1 
t!-Gmtmnııaa~mmıDBl!IBL"DRlDllllS12Bm••1111am•••·------------~ 

"llO:l2 vtJ'?i; 122.837 ça\~~ ve S.317I 
kırı mah fi~. 

F.,flul ? ıunıt koıh:T b\ı nınttar ikt 
11 nı b:.ıtac11-~. S:mdl batnn böl

r<'n" cok h"irlllf!tli mr bıaltvet de ikin 
cı (tefa e,:i\en mrsır &~dlr. İım•t 
!'Pf \'C SU ~P~:Jml'l D!a'ıırlntt.3:ı:ı Sl')fll'a 

rkılcn mohsuliıtm "813 ~ olmuş 
tu. 

ur r~ ıyor 
i;ıındc çalcyıcak bir 

yüksek okul mezunu Ilc tC'""riı
beli b r küttiph• ır ve liıborotu
var mem•1ru aramvor, Başk:ı hlc j 

bir yerd" işlc•i ı:ılnı:ım~k ~arttır. 
İsU7enledn Y"! • .:e UlkU Lisesine 

~!!~~~O'.!$.!~,p 
ı. 

KIMIZA 
Kömür ahm ve ntımında ra~lad1i!mız 1.orluklan haber veriniz. 

isi k Ve Eksik AlmCl'fJnız 
ir, fazla para verm.,.,ini~ 

Kömür 
··r .. fiafı muar,ıen 

"!t.RTC\D.\ UAHS 'L - İT.mit. 
<T\") -- Bu y1I Danlwci-. yuhk mal:. I 
• •ıl O mit cd1thğ! ~ceri vcrmf'mi{ı

B ı"'d y ve Gt'.PI! ,_, r(')-tin mı:ıh:rJ
ıyld r, Darıctt ~n1 öl.'f!mllzde

kı yll dııll l gen ~ topt"aj'!:t san
lı! kl:ıl'dır. 

Ç \ Y VE :f:~'li1 YOK - İ:ımit. 
<T A.'N') - Şehrhr..Tm bir kaç haftn
~r .. cııy ve knh·ıe bahınlBl'N!mBktadır. 
r lk b r ırn cvYd C1!Y VP. krıhvenin 

1 L A N 1 
Sarih adTe" ve müspet vilaalı şikayet1eriniz deThal takip edHir. Bu hare.. 

ketiniz kendi menfaatiniz icabı olduğu kadar, vatan borcudur. 
l\lüra.caat yeri: (Ankara ve lstanbulda) 

ö UR SA TIS ve TEVzt MÜESSESl:SI 

F.lbnde l>ı."vıet IX-mıryollarından al
m1.1 oldugum 11818!!2 n.ım:ırıılı bir p<1r 1 
ça ordıno muhtevıyatı olan malt çı

karıp nak1rtmek ves:ılr islerde yar- ı 
dım etme tlırcC"re komlı;yonru Bay 
İu.M ne b.r ücret mulrnbfi.n:ie mu -
tabllc kıılm ~~ırn. Bu kere gôrulen lü- ı 

rumOreri-ı"B"Iu~n~m~fi-ı ~amnmm~•••••••m•••~••••~••••••••••••••••~A • ., n edıh :loe~"ei .İı:h!.!arhr İdarcsın
cl"ıı 1. t,.m ... !.;:•.-(1ır. zcrındclti al'ık ~mı t.-ımomcn rc!ettim • r 

Binoennl.:>vh mu:ıuıi'eyhır. k~ndi im- A.tmDmmmmlililllil SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDESİNDE: RUSVSI ' 7.' HTTEN T ARL{ILA!t - t~l"!"'!it. 
<T \N) - C, H. P. Gcu , ~krPtrlit:I 

;.,, S ·Ft B n';!l\~1 febrlın!r.e göıı
,.,,iııt r. S:.r.· •tr.~r bu .. C'Jdn ı ay im

i "3 İzm•t.n çnk ~ rnkte.Q-:.tik rı!ım 
t ~ ı ı ,.mt ~:h:cce!rtlr. 
nzumtYı-; SEX.1r>ti N'- tZETL1-

;r . fzry:!t. (1'1\-'N• lmıttle ~IC'dive 
mi ıc '1 ~:L:ı;tı'f~ra b:ıetanmrştır. 

Ha, .. zada Yeni Tütün 
Rekolte.si 

na\'Z'CI: (T A?l - 6~ib~ Gümfış
''llt koy ve h.:n~&inde 1~ tiıli1n 
,.,. oltı- lnt'l dtıl"Jmn !y1 c'l!!l'tildir. Ha
\ ı ırm :Cl;'rel.: y,itım>'Jt ~i\:Nien iiTün 
"'!'o C'n SPOCf'rt'! ~!." 1~~ ell; dE'rE'

lnrlt:' nn'kr. "ldn'. Rttmı m~!l.htl in
rl:ır d lr""'nf"l .J.mlv-ı:nf bir t"k 1lde 

"-t!P'r 1•'"lı i'f t~lardan 
• lıır;;:ıl o\urcaenk ll)Jlt~l.\n nrfaı;et 
"' tmnıdıın ç17!ı; yt:rlr~ bi:r randıman I 

, 1 l"rr~i ar.l~l.,ltfkt.adır, 

Dlf:E'r hnı•tıı~ tide 1'ye~lrmed" 
• v. ffıık olem~ tıu mmt*ocfa İn

., Tl• r !d:ıre!!i m~b1m tedbirler ııl
r , t <fn' 94:ı :rf!t ~ H cılırliyde in-

' rlıır ldr. .. ~· t'l'.rftl'>n&ın umumt b1t' 
r olllt tc<öi• o1ı..'2?ı>M!k ~ f'.k!t''lf':re to
h m ycrın" fide ~z:i r.dl1oecktir. 

r r. 

f'ı2j' ~'fntaf ı 3 ~ocüde) 

,,,• oha ktrk elli küfe l:öml\r i<;erisinde 
Hclirir gldcrl~c. 

- Ya yllkterken de tiitelcri say-

dıroıı:11:ı.? ••• 
- Ne ehC":mUifyeft ~. St!:c onlat' 

ıı;'l•ncyd , bun!:rr !:?'!leme der'«, ~·u. 
l:'rsınız. 

- Ya kapıva b•~Jta yet"?~irlp de 
ı:;rdmtııa knd r tartns~. 

- Kul.ık ~nu. M!ıv.re)'i çıılım kı
lıfı!'lı h~ttlıu. Void çg:.dtb komüfün 
:verfoe ya toz do!dunır. 1")hut da hır 
kac; kova ıu atn.r. Yine d! heıııı.p dolİ
ru çıkar. 

- Desene. tas t3m:un lömfir atma. 
crr. ;mkarıı yok. 

- Ycoo-.. Böyle b!r vey demcd!m. 
Dunyada sütii temlı poföıt. ~naat ·ir 
hıım:ıl kolmamtt de 11 r.ı ... Eker böy
lesine ra!llanrnt kömı:n1in eviııc tas 
tnr.ıım gcl'r. Paket böy.le ııoförle ha 
mala ra~thm&. d:ı piyaı::godur. 

* * an, kok l:ömiirüımn h'lth~idir. 
Ta, kömih'tinrY: m, mııngal kö

rıi:ründc cY.:. odtırd:m ı'b. a~rı'i ~,.kilde 
hl'·sızltk1 ar ""•pı1JYOrtnUio 'Mang<!l kB 
rr.•ırü tartarl m çın~ti :::n ıı ~?l ipe 
b~"!!rlar. tu'-''!.lkınn içine ıı:ğtr çeksin 
r·vc ta« ko ..... far. bı.Tl't;\r sapın:ı pat .. 
n• k dobmd-.ı"'Urlar fil mış. 

F.n ivlsi tns:ının glS;{h!ü dör ac;· 
rr t;ı nivcct~'ttl7. , KJıc; pıın ed .. r F.r-
1 rı goı:den ıUrmc ~l:::m;Yı b ld·ktc'.1 

* JTllALAT WJA'LLAR! - T~ırct ofis 
m 1irO Cc"'ll Conr. Ankırn'fJ'& Çwni•tir Ce • 
mıl Conı: or- dCWTrd'lecri: itlıdl':t malları111D 
ttvd feklı ve N.de :val ıııtt<tlnl etrafınd& 
, •ı;k ile tem..,ı.rda 1nıhtıla<:O.lı;tır. 

+ TJCAr.!:T ODAI ARI Y.ANIHIU - Ti, 
c•ret Ve AlcU tarafından .,.,ıırlrnlı ticaret o· 
i. ~tna v~rU.ıı ~r emırda ü.»n:ı odalın ve 
tı aret v• 1ıhlrc bors&lan hlllcltıı:ıfa yeni b'r 
l<ıın 11 liyOlıuı 7.apıla ab b'1"1.CD kin bır ay 
rnf nda bir 11.ri'"a haıır\:ın-ıuıııı bftd1"1mlıt r. + BlR T'F.P.Fl - u.ı:t.ıu Mlllt Kon:r.
..,. mab~..-1 h&lrn;nl Sırut :ııtenç bir dcrec:r 

Ga:etesi -
lYA Al 

Rr. 

Başlık maktu olarak 750 

1 inci sayfa santimi 500 

2 " 
,, " 

" " " 

zamt h:ıvi ı•lıır:ık i crcı::: n<lccf''-1 OT'rli
no vc!\.ıir vesıkııi •Tln hıçbir huk.m\i 
olmadrr,mı v.. ;ukrıd:ı ı:e ·~ yRz.ılı 
ordı ;oda k'ıayıtıı mıN üıerlnrle ben -
dPn b<ışk11 • hıı:btr ldm.~r.nin bir gı'.ıntı ı 

alfıka•r io:a•nıı\dıj(tnı U!ııı edr.Tim. 1 

.-·n:~ - ;~;;-ı· HAYR·Y,. L1·sr-1 ER1· l~~;:.-a::ı 
Alla _ ıık lilft o1'ıı-. v~ ·--------· ·---~----Talebe kaydına devam olunmaktadır. Eski talebenin f.l\k:.itlcrini yatual"ak kayrtfannı yenileme. 

lcri lazımdır. Müracaat her gün 10 dan 17 ye kadardır. Ecnebi lfaa.nı ilk sınrfiardan başlar 
Gündüdü talebe mekteb"1 hususi vesaitiyle nakledilir. Teldon: 20f;~0 AdPetı: L~lcll Gtrıctılrk eokak No. 

35 SelAmet :ıp.!!•lımıtn• 1 inci kat 
Haaan Mljgar ~:m;g!IP.flilil!'BDSı::mll!l!lmmln_._. .... ~.:---•-----------------' 

• e 1 ç 

TRAŞ BıÇAKLARI 

Cildi tahriş etmez, 

cildi yumuşntır. 

Her yerde POKER 
baş hıçaklannı R'MlVm17:. 
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HOLANTSE BANK .. ÜNİ ~- v. 
fSTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAl<ÖV P~LAS 

AJANSI : MEYOANCIK ALALEMCI HA" . ' ... . • 

BÜTÜN BANKA MUAME°Lr;ı F=Ri 
KASA ICAR I 

-
MERt<EZt · t<ÜRASAO 

l 
'j 
ı 

14 Evii'ıl 94:? tal'fh•nc teıı:tııtiif eden Paznrtn~! trfu·fi sıınt 15 de irl~n
bul - ıu;yoL?lu - Tttfkıt~ı rnrldegfndP :H9 numar~h b nanın W.t k~ındıı 
Iİ!'f>l('l' muha~ebet'.'11if:; eksiltme kom!svonıı "t:l"ı;'ndl'I itınl<'!!İ yapdtnıık ii
sere 24311 Tın 96 kn....;.: keşif bt>de\11 F.renk~ k:l:". lisem b!~asrııfn hııricl 
)'ağh boya ve \<ım!T ~lerl 11ç1k ekslltmeye komılr.ıı.ı~tur. 

l. , ... 

$U9f\.E"tt 1 AMSTf.AOAM - AOTTEAOAM - euiııros llRES 

~.: MAAACA190 - MAtFA - WtU..!MSTAO - ().P4.N •-•~ 

Mukavele. ~, ~i1•me. bsymdıth'lt i~krl, gct\e-1; ve fcnrrf ş;ırtnnmelrri, 
pro~ k~ıf hülAf'r.SJ l1tı buna mUtrl4>1'l'i diğer e.vra'·:" rc~mt t:'til ı:•inlerln
den !'llaadn hn- ı:On saMıh &"lat 9 dan ıı~m <;1111t 17 ye kadar Gö~l~pe
deki :&renk~ ku l:s~i madürlül?iinde 1:6rillcbmr. 

Muvak:ks!. temin:;t 183 Uradtr. 
!ste'tıiler.n ,,., nz bir tnahhOtte 1600 Tiralık bu ~e N'Tll"('r tıı yaptık

larına datr iQartlerırıden almış olduklnr1 rcsmt v~knları:ı iı;tınac'len h-tan
btıl Vilôyetinc r'.'\ür.1<'a.-ıfüı ckı;ıltme tarihinden <~:iJ mln\(>l'i hariç) üç 
gOn eV\ to\ eur.rnış elıii"et ve 1042 yılına ait Tl::ır ~ Odııııt ,.~il::ıılarh•lP 
2490 sayılı knn'.lnt:n tarifatıco uygun olımık hDkCımc:çe ta..,ln edılen b:ın
knlardıın nlrr:mı~ trmir.at mektuhıı vey3hut mıılıw vt>~ mnl<bu:rlylc 

S.'lt.tiJilfo meı:ltt1r binada tonır.oıı~ak olnn komi"yonıı 
(Q~!l'.·I' 

•• 
r.:U Vekaaetinden 

I. - Askeri li ~lerle, Kırıkkale sanat, Ankara 
.Musiki. Kayseri ve J,forzifon Gedikli oknllarmın kayit 

ve kabul işleri "J{onya askeri orta okul hariç,, 15 cylfıl 
942 tarihine kadar uzatı1rnıştır. 

II. - Maarif liselerinde hiitiinhmtere knhp ta hu 
tarihe kadar biitün1emc sınavlarını kendi nkullarında 
muvaffakıyetle ,·eren istekliler de atikeri liselere 

alınacaklardır. 

Bu gibilcrin ımmzet kayit olunmak üzere şimdi
den birer dilek<.:..e ile bulundukları yerlerin askerlik 

şubelerine veya doğrudan doğruya olcul müdürlük- 1 
lerine müracaat etmeleri ilan olunur. "9070 .. 

~mr:SBJ!l~mz=am~~~er.m:Dmaam!'JD•.,_,,' 
l{om en lığından • snKZ 

YaSl (32l den fıu:.İlt olmıunak: O'Z~ ~,.lt oıu~ytını!an ltıı~tl tmtı
hımmdıı muvoffak ct.rurl:rrdan yirmisi rlenızordu~ı tÇ't".I ht'!11'S:~ na ....... m .. ı .. 
memuru yet1$Utilm•k 071.~re almaC'&kUT, 

24 F.yiı\1 9(?. tııılhirP. k2dar mOrıır.aat ~flmr.si 1/ı;ı:ımdll', 
1stektt\erln kııvtt ve lnıbul 5artlnn haldtmdı mıahımct atmak nzere 

komutanlt~mt7. mOr~l"aatlan (9371) 
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:~.:: ·k: •. :.~ h,,i ~~·m~~ ... ~!.~!, L. ~:~rt-1 
nm yenikıımesfoe 10 Eylüle kadnr devam rdlleccktlr. 
t-ı-HZADC:BASI POLİS KARAKOLU ARKASI 
~- • _Jff 

mi~~~ın:;:ı;:acl!lltn T ,. ı e f ,, n: 225$4 v 

Sahip ve Neşriyat 1\lfülürii: Jlnlil Lutfi Dörrliincü 
Gazetecilik \'C Nc~riyat T. L. Ş. TAN l\1ntbnnsı 

RLO OE. .IAHE~O • <;ANTO!'\ - SAO PUJLI 

Eyil~.e .9,ı:tyri m111ml1 amborll).la mevcut !fl.627 rn~trP kana\•iqedıon 
c:vval yaptırılı.ıca~ttr. Peaarllkla clt~ltmesi 7J9t9'2 l'auırteıa: ııun6 aut 
l:'i de Tophanede- T.Y. Amlrü,ti sn tın ıılma komı5pmundıı yapılıı.r.akhr. İ
mal iye '1.cr~t1nlıJ t.ıhmfn bedeli 4017 lira ~ k~'' · llK tem!Mh 301 lira 
19 kuru$tUt, ı;uvlll r,(imunesi, evsafı ve ~rtnımıe$i l<omrııyonda gfüülür. 
Çuvallar rr.ftttı::.htııdtn atölyesinde yapıl.•caid ~ibi. T0phanf'de Sara( evın
de gösterilocP.\c mttlt!r .. ve :yerlerde de yaptlab.Hr. TaliJllPrhı tM-1\1 va-
kitte ko:nlsyor:uı ge~eleri. (l 117 - 9:l38) 

~ 

Beher 1dmsuna SB kul'uş tııhmin edilen 11) ton !'ahun ahnııNıktır Pa
zarlıkla eksiltn:ıe!I! 4/V/942 Cuma iilnil ı;aat 16.45 de Tnphımede L;, A
mlrlivl satl:l alma kf\misyonunda yarılacaktır. Kati teminatı 1290 llradlr 
Taliplenn b<>llı vaJüttc komisyona ~elmeleri. (1 Hl - 9337) -15 : 30x~ox ~ : S eb'ndında aııı metre mtkAbt ımbal~j:ık Uıhb a'1-
n1'r.aktır. Par.arlıltla ekıdltme.c;I 4.9 942 Cııma ,nJrılJ saal !!\ ~ Tophar.!i!dt' 
tst Lv. AmlrH~i s:ıtın almıı k:onıisynnundrı vapıla.:aktır. Tahmin bt>dell 
47.RUI llra ilk tf'mırıatı 3568 lıra :ZO kurwtur. Tahpf_.,.,,, ~111 vaktttt 
krımisyoııa ~lmelerl. (1S8 - 818!\I --I.v. YnllıımP lfrl . "mı-inı1t> b11lunan 42 ~o. lu mnti\rnrı tr,lrrıe VP. mıı
k.inc~i tamir l'ttirıl !<"ektir. Par.ar:ilkla ek~lltme;i 9/919~2 C11roamhn tlinli 
s;:ıııt 15 de Tophıınede I.v. Am\dljti sr.tm alma komis:ıronıındA yapılar~
tır. Teknenin lteşrf bedeli 698 lira. ilk teminatı 52 lira 3:i ktın.ı.,tür. 
TcknC'nin kc;.ıif b"dc·li :\R05 lira. ilk teminatı. 26~ lir:ı :lS kuruştur. Keşif 
ve şartnamesi koıni,yımda görülilr. Taliplerin belli \'<\kitte komisyona 
gelmeleri. ( 149 - 9508) _ , 

Sati pa1.arındaki ı:ımbardıı mP.vcut rleni7.den l'U ç~ken mrıtörün bobin 
telleri tanıir rttırilecektlr, Pa7ıırlılc1a eksiltm~i 9/!>'9~2 C'ar{llmba günü 
:;:ııat 15,31l <!a Tophanede Lv. Amirli~ satm alma knmis;v(lflunda yaptla
r;ıld1r. Kt-ı;i! tc~cli 71\ lıra. kati tP.minatı 11 lira 25 lcunıştı.ır. Taliplerin 
bC'lli vakitte k-,mıı;ytma gelmel1:1i. (17C - 9509) 

Erenköy Kız Lis9si Müdürlüğünden 
11>42 - 1945 rtM'• yıl! talibi kayıt "e ~ııb\ıHerinP 31 Afustoe 942 dl'! 

oaşlanacal( ve ~!l Eylül 942 de ı:on verilecektir. 
Yııtılt lrn7dııdıl111e'.c Oı:l'.t'e tatla mürsc.-,ııt C1ldu~rıdan ol<ulıın @!ki 

yatılı t:ıle1Jt'1erlrıln lfı ,F.ylul 94:? tarihine kııdıır k:ıyttl:ırın• y~nllemelerl 
ve taksitlerınl hu tarlhc lrndıır okula vermeleri hmndlr, Aksi takdirde 
yerlerine yeniden n' lir;.cant edeeekler almaca:Ctıc, 

Kardt?'J v• m"mt•r çocuklarının idare meclis1erlnden mt2bnta alma
lan ve taksiil"rinl rostıı ile gönderecek e~ki talebelf"t' de adreslerini a-
cık yazmalıırt Hlıumu i1iln olunur. (9274) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Beşikt.a~t.;ı Edebiyat Fakültesi blnasmda :rar.lacak 4474.39 lira ke

şitll Plektrik tt>ı:lı:ııtf 7,TX,1l42 Par.ıırtcsi aiinil !!~at 1 • de RektörlOkt• a
çık ekciltmc ile lhııle PJll,.ccktir. İdeltlilerin ~3A hr:ı muvılkkııt teminat 
makbuzu ve hır tnruıhüttc 2500 linı lık bu işe b~r.ıe.r i~ ~rtıklıırıno dair 
htanbul \•tl~yctinden lhall?~n Ilı: rt{ln Pvvel ııh:ırn~s · veıı'ıtl'llıırla 1?elıne
lerl, p11n, kc~.r. rıartmıme, mukavele projeııi Rektörliıkte ıörül<ir. (0038) 

:l - 9 !l42 

TALEBE CAK 
MacfenT t 

Genel 

• 1 tifüsü 
en 

Yatılı ve parasız olarnk Zonguldakta açılmış bu .. 
hinan l\laden Başçavuş mcl\tchinin hirinci teşrin 1942 
de başlayacak devresi icin ~ecmc sınavilc talebe alına.. 
caktır . 

Hu teknik mektebin hiri ameli diğeri nazari olmal\ 
üzere iki sömestre ayrılmış, iiç senelik tahsili vardır . 
Ameli devrede talebe madeni ,rdeki kazancı ile geçinir 
ve kendilerine birjnci. ikinci ınıf ameli devrelerinde 
100 kuruş. üçüncü sınıf ameli devresinde 120 kuruş yev. 
miye Yerilir. 

Aşa~1daki şartları haiz olan istek1ilcrin nihayc! 
2.1 eylfıl l~H2 ak"amına kadar Zonguldak l\laden Tek .. 
msyen lUcktehi l\Iiidiirliiğiinc 'csikalarile bizzat müra
caatları lüzumu ilan olunur. 

1 - Türkiye Cüınhuriycti tcbaasmdan ve Türk 
ırkından olmnk, 

2 - Doğruluk ka~ıdı göstcı·mck "1941 - 1942 
derR yılı mezunlarile halen mektep talebesi olanlardan 
bu belge aranmaz,; 

3 - Bulaşıcı ha ·tahk1a:rla malfıl olmamak, bün
yesi maden ocaklarında ameli Ç<llı~maya müsait bulun
mak "sağhk muayf'ııcısi Zonguldakta yapılacaktır,. 

4 - İlk ınekt<'hi hitirme vesikasını gösterme!' 
5 - 18 yaşına ırirmis ve 25 yaşını ırecmemis bu .. 

lunmak, 

6 - Niifmı hiivİ;\'Ct dizdam ve dört adet vesı1ia 
f otoi!rafı vermek. 

Bu !'~1·tJ:ırı haiz olan ish:kliler 25 eylfıl 1942 de illt 
okul der:-:l<•riudcn ya7.ıh imtihana tahi tutulacaklar ve 
muvaffak olanlar am"li staj1arına başlamak üzere o.. 
~Rklara dağ1hl:ıcaklardır. "6880,, "9059,. 
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BOGAZICI LiSELERi 
ANA SINII~I -· tIJ< - ORTA - LİSE 

Yatılı v" yatım· talt>be kayd ına ve eskf mleberun kaydmm 
yPnile,.,meclne hııcfarmı~tfr. 

l\RN,t\VTTTR'~V f'ff'Tf' '1-"RAYT.ı\R - 1"••1,.fnn~ ~UL21" 
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NAFIA <A N 
Eksiltmt'ye lroııııbn f~: 
1 - S•ı !şforl amncı Ş"Uhe mOdnrınıın 'bınceı:ıi · lell'dıo Seyhı1n sol sabn 

stılarnp ve d,.şa,.J sebekeı;lyle ııtnal imal!ıtı ve işl<>tme binaları intantı ve 
kımı:ı nit h:ırita t~lrrl. 

Tah .... in "!lllı-n kPclf bedeli fiyat vahidi es:ısi fizerlnden (8 000 000 
tim) (O(J) kurud'ıtt', 

2 - f;biltıre !~/0/942 tarihine rn"tlryan Pııznrte!i gt\nQ saat (lS) 
ıfo Ankarıııfa Sıı f.tılcrl Reisliği binıısı fclnde tophmın su ekfj1tme komlS· 
'omı odnsınd-:ı kapııh :zarf u~uliyle vnptlncnkttr. · 'I 

S - tst~l(lile: eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık fs• 
teri genf'l anrt:-ame.>I. umumt ve su isl<'ri fennt ~artname•lyle husust ve 
fennt sartn'lnıel"ri ve prô,elerl (50) Ura (00) k:uı11ş I-ı:rşılığında Su İşleri 
lleMi~lndı?n ıtlablllrler. 

4 - Ek'11tmf'ye- girebilmek için tst.eklllerln (253 750) lira (00) ku
n.ışluk muvakkat teminat vermesi ve ekıılltm~ttı yepılıu-ağı günden en u 
11ç g{ln evvel bir dllekee !le Nafia Vekftletlne mQrac:a&t ederek bu ı~a 
rnah!IUS olmak Oz~re vesfk11 almalar1 ve bu v~~kııyı g5ııtemıelen sarttrr. 

Ru mlıd~eı içınde ,.osfka fct ~lndcı bulunmı~·anlar ekırfltmeye gtre-

,,-ıer.lrr. 
5 - tmltlilerln t<>kll.t mektupUııını .fld:rıel mıh1df.'de yaı:ılı saatten bir 

saat öncesine kııdnr Su İsleri l\"l 1WM ~ kbuz kersılı~tnda vcrmt!lerl 
11znndtr. P~tada olan gcd.l\.n}clor kabul cdllınet,. (6651) (8793) 


