
.,,.,,..,. ?" 

. ' ' .. ..__ .. 
1111' Wt-O•qz'tş 
r . " . -.. r, . ~ "ıdi\raçta devamlı aşk arayan 

1( Genç Zevç ve Zevcelere 

Z, D .. lf V A Ç T A A S K 
·.. -~ ... ÇİKTI . PİYASA YA ÇIKARIL ~11ŞTIR . 

1 

tftg1liz6esi yarım ~ondan ~azla n~sha basılmış, dü~yanın. 
. her lısanı~a forcume. ed1Jmiştir. • 

Fıyah 100 Kur1 ,c:hu. - TlCR~L KİTABF.Vİ ~ EYLÜL Hl12 
CU MA 

T A N E V 1, letanbul AF'~ııra Cıul, No, 102 

~ • T11taraf : T A N IST. Teleron · 24~10, !?4318, 24319 
.. 5 KURUŞ 

Sekizinci Yı l 25:31 

Umum Satış l\Iahalli : KIZILAY Salış Deposu 
Tetefon: 20062 

Yeni· Mahsul 
.... € --E - --~!SEL ____ - - -::a&WF-... _ _ r·-.. ·-·-·.. . ... " .......... , 

Dördüncü l 
Harp Yılına 
Girerken 

MOSKOVA SABIRSIZLANIYOR 
Pravda Müttefikle 'i 
Şiddetle Tenkit E~ ti 

Müstahsilin Teslim 
Ettiği Miktar Uınulan 

Sevige.lJi Aşıgo.y 

Mr. Eden Divor ki: --
"H~tler·ıe Hiç Bir 
Zaman Uzlaşma 

1 Y apllmıyacaktır 11 

"Dünya Dernokrasileri, Bol Bol Yetecek K~J'f':"et 
Sahip Olduklar~ Halde Sonu Gelmiyen Nok~ai 
Nazar Teatileri ile Bo~una Vakit Kaybediyorla Japonya 

Sovyetlere 
Karşı Harbe 
Girecek midir? 

l Ziraat Bankası, Köylüye Verilen Çevirme 
ve Donatma Kredisini iki Misli Arttırdı 

Faiz MiktaNnı Yüzde 6 ya İndirdi ' 

Londra. 3 (A.A.) - 1ngillere
n!_n .~aı:.be gi.rişinin dördılnci.ı yrl 
donuı:nu munasebetiyle birçok 
mesaJ~ar neşredılıniştir. 

ı- ----

:Japonyanrn, İngiliz - Çin - Ameri
kan tehlikesini bir kenara bırakıp 
Sovyetlere uldırmaı1. Japon m•li· 
taristlerinden beklenirse de. c;ok 
büyük bir cinnet olur. Japonlann 
şimdi!ik herh11lde bu büyük macera· 
ya girmiyeceklerini zannediyoruz. 
Bu itibarla, hadciye nazm General 
Tngo'nun istifası, !:>elki de Başvekil 
General Tojo'nun daha kuvvetli bir 
diktatoraya gec;meııi ile alakadardır. 

J apon I!a~iciye -yek~li Togo'. 
nun ıstıfasıı sıyası mahfil. 

!erde, Japonyamn Rusyaya kar. 
şı gireceği bir harbe delil olarak 
g ~ ~terilmektedir. Japon kabine
sınde meydana gelen değişikli. 
ğın böyle bir ihtimale meydan 
vermekle beraber, henü.ı ortada 
teyid edecek sebepler ortada 
ıneYcut değildir. Bu istifaya se. 
bcp olarak militarist Tojo kabi. 
ııesinin Alınanyadan müstakil bir 
sıyasetc taraftar oldugu, kabine
nin biricik si\'ıl azası olan To. 
go'nun bu siya:;ete muhalefet et.. 
tigi ileri sürülmektedir. Uçün
cı.i bir ihtimal de Japonların Çin. 
de ve Pa~ifık'de ugradıklan mag• 
lıibiyetlerdir. Bu üç ihtimalin 
hakikate en yakın olanını bula. 
bilmek için, Japonyanın harbe 
girişinden bugüne kadar geçen 
hadiselere kısaca bir goz atmak 
icabeder. 

* * J aponyanm harp siyaseti hak• 
kında Militairstlerle, sivil. 

ler arasında ötedenberi bir an~ 
la~mazlık mevcuttur. Militarist. 
ler daha 1927 de Başvekil Tana. 
ka'nın Imparatora takdim ettiği 
"Tanaka Memorandumuna" isti. 
nat ederler. Bu Memorandum 
Japon emperyalizminin resmi 
pi.anını ihtiva eder. 
"Şimdi atılacak adım, Ma.nçurya, 

Mcıgo!istan, ve Çinin zaptıdır. Bir d~ 
fa buna muvaHak olduk mu, bütün 
A~ya, cenubi adaları da dahil olduğu 
halde büyük Asya elimizde olacaktır. 

"Çinin membalarına sahip olduktan 
sonra. Hindistanı. Archipclago, Orta 
Asya, merkezi Asya; hatta Avrupayı 
fethedebiliriz,.. 'i 

Japon Militaristleri bu Meron• 
dume istinat ederek Çinle harbe 
girdikleri gibi. Almanya ve ItaL 
) a ile An ti Komünist paktı im
zalayarak, m ihver blokunu mey~ 
elana getirdiler. 

Ankara. 3 <TAN) - Gelen ha. 
berlere göre. yurdun birçok mm• 
:takalarında, müstahsil, bük(ıme. 
te vermeğe mecbur olduğu hu. 
bubatı şimdiden teslim etmiş 
bulunmaktadır. Çu.kurovada m ü• 
bayaa işi bitmiştir. Konya mın· 
takasında d a sona ermek üze
red ir. Teslim edilen hububat. 
birçok yerlerde, evvelce bek le· 
nen ve tahmin ed ilen sevi) cyı 
a~maktadır. 

Digcr taraftan Ziraat Bnnka~ı 
istihsal masraflarının artması 
karşısında çiftçinin ihtivacı olan 
krediyi temin etmek ü~ere 1eni 
bir karar vermiştir. Banka sube. 
leıi tarafından da dekar b~şına 
müstahsile ödenmekte olan çe. 
virme ve donatma kredisi bu yıl 
bir misli art tmlmış, buna n~u
kabil, gerek büyük ve gerek k ü. 
çi.i.k c;iftçiden alınan faiz miktarı 
yüzde 6 ya indirilmiştir. Bu .ita. 
rar .. c;;onbahar zira.ati için müs. 
tahsile kolayca <;alışmak imkanı. 

airaat Vek ili Ş. Raşi d Uati ı>oğlu nı kazandıracaktır. 

_v aşıı:~tonda neşredilen Beyaz 
Kitap şoyle d emektedir: ''Düşma
nı yenmek için bütün kaynaklar• 
da~ istifade edilecektir." 

Ingilız Hariciye Nazırı Mr. E
den de şöyle demiştir: 

"Hitlerle hiçbiı· zaman uzlaş. 
ma yapılınıyacaktır." 

Mr. Attlee ise, harbin dördün. 
cü senesine ayak basılırken In. 
gilterenin, geçen senelerden' da· 
ha iyi hazırlanmış bulunduğunu 
,,öylfmiştır. 

Zaf e,.i kazanmak iri11 
Vaşington, 3 ı .A .A. ) - HarbL 

ye nazırı muavinı ~lr. John Mac• 
cloy, şu beyanatta bulunmuştur : 

"Almanyayı mühim miktarda 
uçaklarla bombardıman ederek 
ona aman dedirtmek mümkün 
o lacağını bılıyormu, fukat bizim 
kararımız Alman ordusunu harp 
meydanında yenmek ve Alman• 
yayı işgal ederek ona sulh şart. 
le.rım dikte etmektir. Alenen 
söylüyorum: Zaferi kazanmak i
çin kara sil.ih1arına güv~myo. 
ruz." 

---o-~-

Ser:rano Suner 

ROOSEVELT DEDi Ki• İl ' Londr~~~~~~dyo~fl~~ - Mad 
• ridden bildirildiğine göre. lspan. 

ya Hariciye nazın SC'rrano Su. 

F_enahğa Karşı Taarruzu İdame 
Etmeliyiz , ~ Topyekun · Zafere 
Ancak Bu ·Suretle Varabiliriz 

Vaşington, 3 (A.A.) - Mr. ,-
Roosevelt, bugün öğleden sonra -
beynelmilel talebe birliğine hi-
tap eden nutkunda ezcümle de. 
miştir ki: . 

"Birleşmiş milletlerin davası 
bizzat gençlik davasıdır. Yeni 
neslin olduğu gibi gelecek nesi!• 
!erin ümidi de hürriyet, alalet ı 
ve narnuskarlık içinde yaşanabi. 
lecek yeni bir hayattır. Bu hal, 
Nazilerin kendi modellerine göre 
gençlik teşkilleri kurmağa çalış -
tıkları Avrupadaki gençler için 
her gün daha açık bir şekil al. 
maktadır. Bu model gençlik için 
gençlik tarafından yapılm1ş bir 
model değildir. Bu model, Hit
ler tarafmdan yapılarak sahte, 
tağyir edilmiş ve Gestaponun 
silahlan ile desteklenmiş olan• 
lann rejimi olarak gençliğe zor. 
la kabul ettirilen bir modeldir." l 

j ner istila etmiş, yerine general 
1 Hodana tayin e~ilmiştir: _ 

Çok Çocuklu Ailelere 
Şeker Tevziatı 

Ankara, 3 (T A N) - Çok çocuklu 
ailelere ~eker tevziatı Birinciteşrınin 
1~ inden evvel yaptlamıyacaktır. 

Mr. Rooscvelt, silah başı eden 
Amerikan gençliğinin, bugün, 
taarruz kuvvetleri tamamile yok 
edilinceye kan-:· mücad eleye az
metmiş bı... _nduğunu söylemiş, 
daha sonn Amerikan askerleri• 
ne hitap ederek şöyle demiştir: 

Şark cephesinde: Maskelenmiş motörlii Alman n akliye: kolları 

"Bugün memleketimizin en gü• 
zel, en iftihara değer an'aneleri
ni tahakkuk ettiriyorsunuz. Bu• 

11ı~M~ıa,1tııı1:1m 
Novorosisk Limanı Top 

·A+eşi 1'1tında 

Londradada Sövle 1 

Deniliyor: 
---o-

lngilizveAmerikahlar 
9 Aydır lkinca Cephe 
için Hazırlanıyorlar 

Moskova, 3 A.A.) - HabC'rlcı 
bürosu şefi Aleksandrof "Prav 
d::ı" gazetesinde şöyle yazıyor: 

"Harp öyle bir safhaya girm1s.. 
tir ki, harbin güdümüne ait me. 
todlar hakkında planlar tanzimi 
ve sonu gelmez münakaşalar . 
müşterek davaya hiçbir fayda 
Lemin etmemektedir." 

Makale sah ibi, rn üttcfik mil. 
!etleri, belli belirsiz örtülü söz• 
!erle şiddetli surette tenkid et. 
rnekte. bunların bol bol yetecek) 
kuvvete sahip oldukları halde 
pratik neticesi olmıyan sonu gel., 
mez noktai nazar teatileri ile va-1 
kit kaybettiklerini söylemekte. 
dir. 

Aleksandrof diyor ki: 1 
" B ugün herkese düşen vaz:fe. 

sözden harp planları tanzimine 
ve düşmanı zayıflatmak için alı. 
nacak tedbirlerin münakaşasın. 

c!an tatbikirıe geçmektedir. Bu 
t edbirler düşmanı hakikaten za. 
ara düşürebilecek pratik kuvvet• 
li ve azimli olmalıdır." 

Muharrir, Birkşik Aınerikaı. 
nın üç seneden 1,eri ordularını 
lıazırlamak, modern silah istihsa" 
lini büyük ölçüde tanzim etmek. 

4~ Devamı Sa. 2, Sii. 5 

SOVYET<.TEBLIGi . .. ~ "~ ..... ~ 

Ştalingrat 
: Vaziyeti 
Vahimdir 

Bu Şehrin Cenup 
Batısmda Sovyetler 
Tekrar Geri Cekildi 

-o-

Libyadaki h arekata iştirak eden "General Graut" Anı~ 
rikan tankları, ileri hatlara se,·kediliyor 

r - --, 
1 Askeri Vaziyet l 
'- . ..) 

Mısır'da Mrl. Rom w~ı··n 

Yeni Hedefi Nedir? 
İngiliz Cephesini Sahile Y akm Bir Yerden 
Yararak Cenuba Doğru Çevirme Yapabilirse 
iskenderiye Yolunu Açacağı Gibi İn gi l iz: 
Kuvvetlerini de İmhaya Muvaffak Olabilir c-~a~a~: ;;;kliyn;:; =~;-ı 

Mihver ordusu, Mısır cephesinde \ • 
taarruza geçti. İngiliz ordusunun, bu ık• G • • ı • • k 
Mihver taarruzundan. e~vel davr~n.a. , 1 U n u 
rak taarruza geçmesı lazımdı. Nı çın 

geçmedi, bilmiyoruz, Gerçi, bugü.1kii B • H t 
mu~arebe silahlarının mü· hi ş ate~ kuv- 1 r arp Q M 
vetı .karı11smda artık meşhur Alm:rn V iri 1 
harp filozofu Glavzvik'in: "Müdafaıı. s 
içj.n bile taarruz .. ?azariyesi iflaı;. ~t· on ra 
nuye ve bunun yerıne: "Taarruz ıçın • 
müdafaa" nazariyesi kaim o!mıya baş 
lıımı'<tır . Bu yeni na:ı:ariyenin mana~ı
nı şöylece hiilasa edebiliriz: Ta:ırruz 
için önce dü~man taarruzunu beklemek 
ve düşmanın kuvvet ve kudretini sid· 

AlmanlarNovorosisk c1~tli bir müdafaa ne kırıp ezdikte,, 
-;o ı~ra onun bitap kaldığı bir anda 

'Elalemeyn'de 
~ükun Yeniden 
Teessüs Etti Uzerine Yürüyor 1 .. ı<ldetl! bir karşılık taa rruz!~ dü<ıman 

, cephesınl yararak onu m:u lup etmek. 
I\foskova, 3 <A.A.) - Sovyet ' f r. kat bu nazariyeye dayanan bfr plA 

öğle tebliği: 2 eylül gecesı, kıta. nın istenilen neticeyi vermesi, tek bir .. -.o-

larımız, Stalingradın batı şıma· hatta yaprşarak ve müdafiler içln de Yalnız Gen·ış o·· l('>,u""d ... 
linde ve batı cenubunda Novo- ağır bir zayiata mal olacak bir mü- '5' "" 

rosisk'in batı şimalinde dü~ınan. dafaa sistemi ile deği!, derin l i ği ne bir Hava Faaliyet"ı 
la şiddetli çarpışmalar yapmış. müdafaa manzumesinde oynak bir mil 
lardır. Oteki cephelerde ôncmli d:-ı faa şekli tatbik etmekle miimki.in of d ., A ' ' 
hicbir değisiklik olduğuna dair dür. Bugün 1ng;lizlerin tutmakta ol. L!gU n a ş ı tyor 
haber yoktur dukları cephe hattı . derinl ii ine oynak K h ' 3 (AA) .. nun en güzel, en ütihara değer 

taTafı, niçin savaştığınızı bil. 
mekte olmanızdır. Bizzat kend i 

t 'Iff" Devauu Sa. 2, Sii. 5 

S l
. · l l' d bir müdafaa şekli ta1blk etm;ve acab~ , a ıre, · · - Dun, El 

ta uzgrat l e ı ıke e !'llİiSa it midir? M'hver ordusunt1 ı~ Alemeyn cephesinde sükun hü. 

St 1
. ·- a·· .. d s 1 K - Londra, 3 (A.A.) - Stalin. ;ırruz hızı kesilinceye kad~ r ta~b ı l< ki.im sürmiiştür. Öğleden sonra 

a ıngrat nun e, ovyet Kıta arı, uvvetle gradda vaziyet vahamet kcsbet. edilecek oynak bir müdaraa ~ekli. cep ... aat üçe kadar motör1ü kuvvet. 

Fakat Japon burjuvazisi, Mi. 
litaristlerin bu siyasetine tarai• 
tar değildi. S iviller Militarist. 
lerin girişecekleri böyle bir ma· 
cerada, Japon sanayii için lüzum 
lu İngiliz ve Amerikan menba. 
larmı kaybedeceklerini., .i.ktrsadi 
bilyük bir buhrana sürüklene. 
ccklerini düşünüyor, Ingiltere 
ve Amerika ile an taşarak kendi
lerine Çınde büyük nüfus mm. 
takaları elde etmek istiyorlar• 
dı. Militaristl erle siviller ara• 
sında devam eden mücadele, Ml. 
litaristlcı·ın zaferıyle neticelendi. 
Nihavet ··~yuk Asya" idealini 
takiı; için n:ıiııtarıstınr ikLi<l'A_r M. w·ıı•ı·ıe, Nahas 
mevkiine geldtlcr. Şimdi tek sı.. '' 

Müdafaa Edilmekte Olan Mevz'ılerd~.n miştir. Ruslar, sehrin cenubu henin hemen arkasında bulunan ~ ler arasnda yeni bir çarpı~ma ol. 
~ • garbisinde kıtalaı~nm yine ileri maide !skenderiye üssünü ,. e cenup mamıştır. 

Çıkarıldı - Almanlar, Şehre Yaklaşıyor çekildiğini bildirmektedirler. ,,Si• ta. Kahıreyi tehlikeye dii'iii rmiyecl"k Sekizin ~i ordu ve kumandanı 
1
. k . k · . d R l d • mı? İskenderiyenin tehdit edilmesi fn <r al l\I t ma ı şar ı esımııı e us ar ur• ,,

1
•11.2 

Akd . d k. Ak .,ener · on gomery, dü..;man 
vil nazır olan general 1'ogo'nu11 Pş. ile Go··ru·· ctu•· 
islifasıyle de artık Japonyada 3 
iktidar l~ila kayduşart lVlilitarıst. Kudüs. 3 (Radyo, 22.!5) - Ka• 
lt!rın eluıc geçmiş oluyor ~ h_irede~ bildirildiğine göre, Ame• 

~ · , • ,,, , rıka Cumhurreisi Rooseveltin şah *· "*· -~-· ~. ~ si mümessili Wendell Wilkie bu.. 

{
anakay 'em andw;nlle ııa-· gün. Mısır Bas~ekili Nah.a~ paşa-

r.,;; : ~;~!İlta~ yı , z~yaret .. e.~mı~. v~. kendısıyle 45 

1 
ı~tleri. ~ı.i~:.ıı sy~" d~ini dakıka goruşmuştur.,, 

ı C'a lı7.l' . ~C.I K~· 'haro . a ~~ . ~ 
Rtts\ ,1d:r r.1Jli )'oksa İne , l 
Aıııcrık.ıy:ı ' karş ı mı '!ıf.ı . TAN: Öğrediğimize göre. Mr. 
hakJ...ındn llZUll bir r '~ı endell Wilkie pazar günü saat 
rnüzakC'rc •rcs~·,.~n'I!He ... , , - 7 de t.ıyyaı·e ile Ankaraya ge. 

Ş.jff Ve,·~;·~ Sti. 3 lecektir! 

., 

B 1
. l l " enız onanmasının sar ı ı il ~ 

er m, 3 (A.A.) - Alman or. 15.400 e baliğ olmaktadır. 
1 
madan A rnanların cenah arın a denizde · buıtünkü üstünlüğiinü. Kıhm :m·ve eri hiçbir müdafaa hat-

~·l!~arı umun;ıi karargahının teb- Stalingrad önüııdc, Alman ve' mukabl taarruzlar yapmaktadıı • Mısır ve Suı;iye arasındaki dar saha L ·~ı 7a nüfuz etmiş değildir'' de. 
lıgı : Anappa nın cenup .doğusu~- Rumen kıtaları düşma111 son de- lar. . da bi!e muhafazası çok güç bir h:le mıştır. 
d~ te,~ler~e bulunan ibırçok mu. rece kuvvetle müdafaa edı1mek- Yakında Stalıngradın Alman · koyar. Cünkü ,artık tekrat tekrar ııor İngiliz harp uçakları dün rıe; 
hım .prevzıler hücumla zaptedil. te olan mevzilerden cıkarrnışl r• lar tarafından çember içine alın- düiümüz tecrübelerle öğrendik ve bi muharebe sahası üzerinde faali· 
roiştir. ~ dır Düsmanın yapmıs old wa ması beklenebilir. Bununla be. liyoruz ki buıün bir donanmanın üs yetlerine devam etmislerı:lir. 

Novorosisk'in önünde bir n1a . ka~şılık taarruzlar püsk~ .. rtülug~ş raber Stalingradın yakında zap. tü~lü~ü keyfiyeti. gemi adedi yahut r e Tank toplulukları ve nakliye kol• 

Y
in tarayıcısı ile bir salapurye t" Al t ı :1 S ml_u tedileceaini sanmak bir hata o. mılerın materyel ve p~sonel harp k~ ı~n mu"affakıyetle bombardı. ur. man ayyare erı ta ın ° b·ı· t' · .. ··nıuw.. lb. tl - ' batırılmıştır. dı A • 1 .· • lur. Emrinde pek çok kıtalar • ıye ının ustu gu g ı şar ar.ı aşa· d"] · t · B' l gra n askerı tesıs eune ve VoL . rak karada havada ve den,zdekı kuv man e 1 mış ır. ır gün de n. 
Seri Alman hücumbotları Ka ga u'"zeı·indeki bahri he.defler" sı"d bulunan Tımocenkonun Alman. tı' · i .. ·: ı·w• v bu · b' 1·w · · giliz UCfl kl arı 6 mihver bomba · · - "" • l · • d d d ve erın ıı..,.r ıgıne e ış ır ı ıı:~nı 

radenızde ıki petrol gemi"i ile detli hücumlar yapmışlardrr. arı şehrın kaJ?ı_ların a ur ur. daha kolaylıkla temin edecek co~ :-afı ve 5 av uçağını tahrip etmişler 
iki vapuru ve bir kafileye men. Kaluga'nın cenup bahsıııda ması bekleneb7lir. ! . duruma ve harekat 1ahasını c;ev i r~· ,.e takriben. on iki tanesini de 
sup olan altı b

1

üyük gemiyi de ve Medyk'in şimal batısında Alınanlar RJcvde Rusları geı·ı karalarnt ve üslerin vaT.iyetine bıı Çl ı hasara uğratmışlardır. 
batırmışlardır. Bunların tonajı ~ Devamı Sa. 2, Sü. 6 l:!fJ: l>evaını Sa. 2, Sü. '!, 12!f".: Devamı Sa. 2, Sü. ı ~ Dcvanıı sa. 2, Sü. ş I 
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2 TAN -------------------------- 4. 9 • 94Z 

ASKERİ 
~ Baştaraf.ı 1 incide 

dır. fskeııderiye limanının Mihverin e
lıl"e geçmesi Doiu Akd:nizde bu hu
custa Mfüverin stratejik vaziyetine 
çok faydalar katacak ve İngilizlerin 
bu sahada strat~jik vaziyeti o nisbet
te sarsılacaktır. Esasen "üs" demek 
yalnız bır donaıımayr teşkıl eden ge
m"lerin demirle

0

yip banndıklan limıın 
demek değildir. O donanmanın bütün 
iaşe. mahrukat ve mühimmat levazı· 
m•m siıratle ve kolaylıkla ıkmal ede
r.ek kaynak ve vesaite. donanmayı teş. 
k l eden büyük küçük her ~eminin tek· 
ne, Eilah, makine arıza ve h:ı.sar!annın 
sürat ve sıhhatle t<ımirlerini temin e
decek fabrikalara malik ve ayni za
manda donanmayı gerek hava ve ıe
rck deniz hücumlarına karşı emniyet· 
le koruyacak surette tahkim edilmiş 
1 man demektir. Hayfa limamı-m. İn
ı:ıliz donanma~ının bütün bu ihtiyaçlı\· 
rını kar,şılayab·lcceği çok :ıüphelidir. 

VAZİYET 
~ _,,. 

mis olacaktxr. Büyük İngiliz tank kuv
vetlerinin, cephenin cenubundan iler· 
!iyen Mıhver tanklarına karşı büyük 
bir muharebeye henüz girişmemiş ol
malarının sebebi de İngiliz komutan
lri:'mm bu ihtimalleri göz önünde tu· 
hrak Mareşal Rommelin plammn da
ha ziyade inkişafım beklerniye karar 
vermiş olmasındadır. 

Pahahlıktan 

Şikayet Edilivor 
ParamlZln Kıymetini 
Koruma Kararnamesinde 

Yeni Ders Yıh 
Hazırhkları 

Okuyucuların ·
,... .... • ·r<avetleri i 

* Galatada "enıankeı mahal· $ 
lesi, Yeni;ehlrll sokak 29 numa· 
rada oturan Hüseyi:ı Arınıt anla· 
tıyor: 

Almanların. Kafkas dağlarının şimal 
eleklerinden bu dağların geçitlerine 
doğru yünidükleri ve İngilizlerin 1-
r:ıkta kuvvet tahsidine çalıştıkları biı 
• ada Mareşal Rommel'in taarruzu 
cok mühimdir. Bu taarruz, traktak~ 
İngiliz kuvvetlerini Mısıra çekecek ka.. 
dar bir şiddet kesb:ttlğl trıkdirde İrak 
;ı. olu liİmalden Almanlara açık kalmış 
dur. Almanlar. şatranç _tahtası üs
tür.de. ayni hedefe. şİmlllden ve ce 
nup batıdan "Vezir" ve '•Kale" ile ayni 
?umanda ''Şah., demek istiyorlar. İn
gilir.lerin. orta şarkta başka başka ls
t•kametlerden gelen her iki hamleyi 
b"rden karşılamak için ''Kale" terinin 

Görülüyor ki bizim bu sütunlarda 
geçen kıştanberi her fırsatta i!eri sür
düğümüz kanaate uygun olarak Al
manlar 1942 bahar ve yazı içinde Rus 
oraularını mağlup ve imhaya matuf 
bir harekete girişmem.işlerdir. Onların 
1942 senesi zarfında tahakkuk ettir. 
mek istedikleri esas gaye Kafkas ve t.. 
t'l\c meselesiydi. Şimalden ve cenuptan 
her iki istikamette, her hrsa\ta vakit 
vakit hamlelerle bu gayelerine doğru 
yaklaşmak için çalıştılar. 1942 senesi 
esnasında bu gayelerine er·şebilecek· 
lt>r m'.? Bu. daima yazdığımız gibi ln
g!fö·lerin, orta şarkın bu sene almış 
olduğu büyük ehemmiyeti Iayıki:•le 
takdir edip ona göre tedbir alıp alma
mış olduklarına b1ğlıdır. Önümüzdeki 
haftalar zarfında bu tedbirlerin alınıp 
alınmamıı,; olduğuna şahit o!acağız. 

Vilayette Dün Yapılan 
Bir Toplantı 

Diin sab~h Vilayette V:-ılinin hıış -
kanlığmda bir toplantı yapılmtşt!r. 
Bu toplantıya kaymak;ımlarla Be!e
diye reis mu;ıvinlerl \'e mitdilrler jş
tirak etmışt:r. İki f·ııat kadar sUren 
toplantfda biltiın J,azala•·ın ihtiyaçları 
ve muame'C'le~;n geli~iıni hakkındıı 

konuşulmuş. llY.J'r ayrı daireleri muh
teur bakımu~n ~lak da:: eden işlerin 

bir an ev\'el ııetirelendirilmesi iı;in 

direktifler H:rılmı~tir, 

Üzüm ve İncir Siparişleri 
Başladı 

-<>--

Menşe Faturaları için 
Formül Bulunacak 

MuhteJif yiyrcck maddEleri üzerin
deki pahalıl!k deva+n e1mektedir Dün 
de Belediye İktısat Müdiirli.igü~e şi 
kayetler ya>.>ılnıı~tır. Şikliyellerin bil' 
çoğu üzerinde <l'Jt ularak mürakıplar 
tarafındaıı :n~Plemelere başlanmıştrl', 
Alman raporlara .Ç!ôre, şikayetlerin 
hepsi de doğru çıı,m.:ıl;fadır. Her ne 
kadaı· yiy~~ek maddesi satanlardan ve 
şikayete mevzu teşkil eden malların 
kontroliinde fııturalarn dahi bakıl -
makta ise de, bu faturaların menşe
lerinden itib3ren yiik~ek fiyatlarla 
verılmiş olduğu 1'Örüımeldedir. Men
şelerinden allımn bu gib; faturalarm 
üzerinde yapılace1k mu<ımele hakkın
da da karar \erilmesi beklenıne1ite -
diı<, 

Peynir fiyatları 
Bütün pr.y,ıir yapan bölgelerin bu 

seneki imalatı huzhanelere konul
mu~tur. f>err.kcm:le pevnir fiyatları -
nm yüz elli kuruşa ~ -"iar satılması 
muvafık söı ~lmed ğin \ n, bu işi mü
r;ıkabe et:tıeyi i'ıcrlerıne alan ko -
mite yiiksefü:ön srbe1')1€'rini izah et
miye davet cclile~eklPr(fo-. 

Bakkallarda şeker yok 
İki gilndenberl yine bakkal!arda 

şeker buhm:n:ımaktad•r. Bakkallar, 
toptancılaım ken::lilerine şeker ver
mediklerindeıı dolayr «ikayet etmek
tedirler. ŞcltP•' ~irketi ise. normal se
kilde toptanc.hra şPkcr verildiğini 
bildirmek~edir, 

---o----
İnönü Gezisi Bugün 
Merasimle Açıhyor 

Değişiklik Yapıldı 

Bankalar, Türk Parası Olarak Yapılan 
Tevdiatı Müsaadesiz Değiştiremiyecekler 

zrmpara ce,·heri, prırıa kuspcsi; 1940 
mahsulü k"1ı a lizüm, S40 - 941 mah
sulü fındrlt. 

Yukartd:ı ya7.tlı mallııı mi.lnhasıran 
ecnebi şa!ııshırın tabiiyetini taşıdık -
!arı veya ikhmetl(ahhırıııın bulundu~u 
memleket!•~r::) ve feımııyesi kısmen 

veya tam::ırrıen ecnebi şırket ve mü
esse•cleri, vıırs-ı ana merkezlerinin, 
yoksa his~cd.ırlorır:tıı ikametgahları
nın bulundugu nwııı1eketlere Maliye 
Vekfılctiıün nıl:saadcr,ıyl~ ihraç edile
bilir. 

--0-

İlkteşrinin Birinci Günü 
Dersler Başhyor 

Bi.itlinleme imtih-ınlaı-ına Ye talebe 
kaydına devam <ıdilmekterlir. t;t~e 3 
i.incil sıniflam· l>ntliıı1emeleri' Pazar
tesi ı,ıünli al:•amt 1:ıiterektir. Salı gü
nü de orbokul 1 iiıırii sını fi arın hii
tiinleme imtihanları son:> erecektir. 
Diğer ır:ıti!ıaııların dıı bitmesinden 

sonra, İlkt01)rin•n bil'inci Perşembe 
günü tcdrisat;ı başlanacaktır Maarif 
Vekaleti bu yıl ckııtııfacak ·kitapları 
\'e fiyatlarr bir !Ue halınde bu haf
tıı içinde ':\Iı•:ırif miirlUt liiklcrine bil
flireccktir. Bu yıl okııtulacı-ık kitap
lar arasınrlıı rırl;ınkullar için de res
mi bir gramer lıulunınaktadır. 

Ayrıca l!sele!ln t;ıı·ih kitaplart da 
Devlet mrıtb<'asrndn b;ınlmaktııcik 

Talebc1w1 ki':apsız kıolmaması 'icin 
seçen yıl ckullar ta•·afıııdan toplanan 
kitaplar ucuı fiyatla yol(Sl.11 talebeye 
s<1tılacaktı'. Bu husu ta da yakında 
okullara rlirektif ı;.öndrrilecektir. 

n---
Mfflli Müdafaa istik· 

raz Tahvôlleri 
İkramiyeli 1\1111! Müdafaa istikraz 

tah,·illeri milH brınka!&rcı gelmi~tir. 

Tahviller b:.ı ayın rın beşinden itiba
ren satışa <;ıkarıl:ıcak v< ayın sonu
na kadar {;~tllacaktrr. Bu tahvilleri 
tasarnıf ')orıoloriyle ıniibadelc etmek 
kabil olduğu için r·<>k çabuk salilaca
ı:;r tahnıın ~.lilme;d,.tlir. 

oı----

Bir Lokantada 173 
Karne Bulundu 

"İşçi olaral< trarnvay idareelne 
girecektim. fdıtrf' dc-ktorları ta• 
rafından aıhtıi mtıl'yenem yapıl• 
dı. lşo kahı.ıl eciflebllmem lcln 
tifo aşsı yaııtırmama lüzum gtis· 
terlldl, Beyoğlu kaymakamlt?jına 

gittim, A§ı yaptl~mi'k l&tedlm, 30 
kurı.ı§lt.ıl< pı.ıl h:tcdller, lpizdlm, 
lıe glrmtve çatı~ioyrdum, param 
yoktu. GiJç bela 30 kuruş borç 
buldum, fownllrn pulu götürdüm. 
Ap yaptılar lfe elime bir sıhhat 
raporu verdilM. O zaman: : 

- Amım cfcnnlın, dedim; ben • 
sıhhat raporu cl~ğil, av şahadet· 
namesi istl}•ort.ım. 

Ve iicrcnıiim ki, Sft şahadet· 
nameleri pula tahi değllmlı. Hiç 
lüzunıu olmııdığı t;;ıldc bana alh• 
hat raporunu vP-rıııekte ısrar et· 
tiler, :löylece 3cı kuruşum boıu• 

boıuna tıarcındı. Günah deöil 
mi?,, 

,t, ., * .. * Maçl-'.ad:ı du;·an bir okuyucu 
şunları soyledl: 
"- Maçka, lıilhusa sabah ve 

akşam ve öğle &cferlorlnde en çok 
tramvay s•l<1ntiaı çeken semtler· 
den blrldlr, Harbiyeye, Kurtulu• 
şa, Şfşliv~ sik sık tramvay işledi· 
ğl halde Mackııy~ ekseriya yarım 
saatte bir trıımvay çıellr. O da 
mahıeri clr (ıalde. Ne binmek, 
ne (le l11mek lmk.5nı vardır, Tram 
vay idarcsiııln dar vaziyette ol· 
dugunu cıazttelerde okuyoruz, 

Fakat buna r;ağmen acaba sabah, 
öğle ve ak;am ııetı.rlerlnde olıun 
- difıer h:ıtıarda c;!duöu gibi ve• 
ya onlardan 1 lrkaernı hazfede· 
rek - bu lıatt;ı bir iki tramvay 
arabası 113ve ctnıel.t mUmkUn ol• 
maz: mı?,, 

-kalarında. icabında vaziyete müdaha
e edecek bir "Fil'' yahut "Fers'' leri 

yoksa Şahın vaziyeti fenadır. Oyun, 
o ta Şarkta İngilizler için mat ile ni
hnet bulabilir. Çünkü görü!üyor ki 
Almanlar. Stalingradı ele geçirerek 
Volga kıyılarmdan Haıer denizine ln
d ktcn ve bu suretle kı~ için tasavvur 
c'likleri cepheyi elde ettikten sonra 
Rusyad:ı harekat durunca cenubun mu
ted 1 ıkliminden istifade ederek son 
l >har ve kış esnasında orta şark me
seiesini halletmiye karar vermişlerdir. 

Yeni rekolt;:ı üzfim \'e kuru incir 
plya~asr herıiiz ~cılmadı •ı halde. Av
rupa merkezlerinden {ızüm ve incir 
tafopleri ve sipari~leri b;;şlamıştır. Bu 
sene incit' rekoltemiz şiddetli geçen 
kışln tesiri) le azdır. Sergideki üzüm
lerin de bir kısmır>m son yağmur -
lardan kalıteleri bozulmuş olmasına 

rağmen bıı ıııııhsullerin iyi fiyatlarla 
ihraç edilnıesı ümitleri çoktur. 

İnönü .~'W' i bu~ün saat 17,30 da 
törenle açılacaktır Bu münasebetle 
Vali Liıtfi Kırdar bir nutuk söyliye
cektir. Evvelce k;>ndilerine davetiye 
göndcrilen4er !:u flçılm:ı törenine eş
leriyle bidlkt~ ı>:eleblkceklcrdir. 

An·,ar~. 3 tTAN) - Bugün ne~re
dilen resmi gazetede Tiırk parasının 
kıymetini koruma hakkındaki karar
namenin 6 incı ınadde&i deği;;;tirilıniş 
tir. Yeni kararnameye göre, bankalar 
Tiırk parasi olarak :,.apılan tevdiat 
tnusaadcs .. ıL hiçbir ı:ıuc\le ecnebi pa
rıısıııa la!ıvıl edl'!miyl'reklerdir. ika
metgahı 'l'iı, k•ye clıeında bulunan hn
kiki ve 'ıükrr:i ı-;;hıs\arll' Ti.irkiyede
ki malları:ıı•ı ir:<tları ve satış bedel
leri, serma~ e Ye işıiı'ıı't hıı;selerinin 
gelirleri v~ Ttirk para 'yle ol11n her 
nevi ıncvcutlnrı \''.! :ıl ıcakları, yerli 
ve ecnebi menkul ::ıynıetleri bugün
den itibaren blokcdir. .Muayyen bir 
bankaya yıı~ırılnı::ı~ı kanım ve karar
nameler iK'..:.asmdan bulunan mema
lik ile Tiir!-..iyede yııpliacak masra! 
ve mübayauları karşıJ;ımak uzere ha
riçten göndeı ilen serbest dövizlerin 
satışından ntt•tehasst\ paralar blokaj
dan must~nadır. Hariı.:t? bulunan ha 
kıkt ve hükmi şah.sla?ın Ti.lrkıyedeki 
bloke alacn1danm istıfc. ve menkul 
kıtrmetlNinı tesellüm edecek 5ahıs
lar kambiyo mürakabe mercilerinden 
müsaade alarak TLi.r1;: liralarını istifa 
tarihinde·1 itibaren bir a~ içinde Cüm 
huriyet l\[erkPZ Baııkıı~ına ve men
kul kıymct'eri test>llüın taı-ihiııden i
tibaren aynı müdciet :çmde dıledikleri 
bir bankay<1 tevdi'? mecburdurlar. 
Türkiycd,•kı hCTkiki ve laikmi şahıslar 
taraflndan Türkiye hancinde bulu -
nan hakiki ve hükn.i şrıhısltlr lehine 
Türk lir<ısı i.izerinı:len kı edi ııçılınıya
cagı gibi, tevdiat da yc;pılaınaı ve 
TürkiyedP. bu"unan C'Cnebllere ·hiçbir 
suretle Türk PfH'3siyle ikrazııtta bu -
lunamaz. Bazı istı!!na ve hususi hal
lerde bu şcldlde bir kredi açılması 
ve istikraz yapılması Maliye Veka -
Jetinin ve teYdtnt ıcr<ı!:'l da kambiyo 
mürakabe mercilerinin ınezuııiyetine 
bağlıdır. Hariçteki fiımıılar tarafın -
dan ise teminat clarak Türkiyedeki 
bankalara yapılac:ı!< tevdiat kambiyo 
mürakabe mercilerıııın müsııadesine 
bağlıdtr. Bloke p:ırn ve menkul kıy
metlerin Türkiye rlaililindeki istimal 
şekilleri ~faliye Vekf.ıletınce bir tali
matname ile tayin olunacaktır. Bu 
nevi paraların h:ıı-irc çıkarılması aşa
ğıdaki malların ihracı suretiyle müm 
kündür. Bloke pflralarır. transforu 
hakkındaki muka,·ele ve anlaşma hü
kümleri nıt.ıhfuzdur: 

Bıı memlrketler kiiring veya ben
zeri bir ıııls~rna ıle ha !; bıılundu!tU 
muz ınem:ckctl~r cduğu takdirde ih
rnı: edilen !'Heli bed~llerinin kliring, 
lnkas veya kayıt hauc: bırakılacağı

na dair bu ıroP:nleketlerin alil.kadar 
resmi mü<!s.;er.~ier;ndfn müsaade a
hnma~ı ve bı.; ıdisaadeden de Maliye 
Vekaletine murncaat edilmesi laznn
dır. İhraç cdılecck nııılların navlun. 
sigorta, I.or.~'syon .ı:ıibi ihraç masraf 
tarı alakad rbr taratırıdan bu mal
LarTn transfcı krinrlen elde edilecek 
dövizlerle b r!il~te oderıeceklir. Her -
hangi bir ıneınlekı~ttc hususi takas 
hesabımrı.ch lcraknnı etıni~ mühim 
miktar mcı•)ali~ h•;lunduğu Ye o menı 
Jekettcn ithalatın e:ıerımıiyctıi surette 
güçleşmiş oldu~tı. tit'ı;rt tediyeleri 
tanzim knm ilesi tnraf•nc1an tayin ve 
tesblt cdildif:i luıllel'de yukarıda ya
zılı malların it.ı·c.cma ıniısande edil -
meyip, bu nevi paraların o menıle -
kette açılmıi hu~wi taka~ he~abıınız
dıı kayıtlı :rebanidcn mahsup sure -
retıyle transferı :ıap!1~cnkttr. Muvak
kııt bir m ıdı:ltye göre y<.nlarmda blo
ke para ve menkul kıymet bulunan 
hakiki ve hükmi rııhıslar bu karar
namenin nE:'lri tarihinden itibaren bit' 
ay içinde kambiyo miirakııbe merci
lerinden mü;ıaııdc alatak bloke Ti.irk 
liralarını Türkiye Cümhuriyet 1\Ier -
kez Bankasına \'e menkul kıymetleri 
de d ~!edikleri bir bankaya tevdie 
mecburdurhır. Hrılrm bankalarda blo
ke mebaliğin Merkez Bankasına tev
(lii için !::ıımbiyo miirakahe mercile
rinden müı:;aade i~tihsaline lüzum 
yoktur. 

Beyoglunrlıı Ar;ı.pcanıiindc Üçkaı-
cieşler lolrnııtasında müşterilere 50 
kuruş mu ,ahil neli' karne~ız ekmek 
verildiğini haber alan emniyet ka
cak~·ılık tc~kllah b•r cUrrnümeşhut 
tertip etıni:;l.ir. Yapılan arama sıra -
ıanda 173 tane Eyltil - Teşrinievvel 

aylarına mahstı!' ekmek karnesi bul
muştur. 

~ ..................... .-
Mareııal Rommel, taarruzunu bizim 

tahminim"ze göre daha ziyade sahi!e 
vakın bir yerde inkişaf ettirmiye gay
ret edecektir. Bugıin, harekatın şekli 
\•e turruz istikametleri gerçi henüz bu 
hu usta muayyen bir fikir verecek ~e· 
k"lde foklşaf etmemiştir. Fakat, esa· 
Hn Ok günlerin taarruz istikametleri 
eh.ha ziyade taarıuz planmı gizlemek 
ıc n teşebbüs ed len hareketlerle ıJgi. 
hd"r, Mareşal Rommel biitün cephe 
boyunca bilhassa cenuptan İngiliz cep
hesine b"r çok taarruzlar yaptıktan 
o;onra ani o!arak asıl büyük kuvv~tl 
ıle İngiliz cephesine sahile yakın bir 
yerden yararak cenuba doğru çevir. 
mek lstiyecektir. Bu hareket, muvaffak 
olunduğu takdide ona hem İskenderiye 
yolunu açacak. hem de İnglliz ordusıı
nu kendi ordusiyle Kattara bataklı~ı 

Parti Ocak Kongrelerine 
Devam Ediliyor 

Lokaııtıırım lcarneleri nereden bul
duğu araştlrfünaktadır. 

Mahrukat 
Ofisi ,~ 

FENERBAHCE KULUBUNDEN: 
Kongrenin 13 eyhll 942 parar ıı:ilnil saat 

onda fevkalade olarak tophntıya daveti ida
re heyetince kararlaıtırmııtır. 

N!B!01 
BUGÜNKU PROGRAM 

7.30 Proırram 
7.32 Spor 
7.40 Haberler 
7.65 Mli:zik (Pi.) 

l ı9.00 Konuşma ı9.15 Oyun havaları 
l!J.30 Haberler 
ı9.45 KliUJJı mUzlk 
20.15 Ra.dyo ıı:auıesl 
Z0..45 Operet 

Ay baş111dan itibaren yapılmakta 
olıın Parti ~.·ı::k kongıeleri idare he
yeti seçimlenne dün ele devam edil
mişiir. Dü:ı Bakırkö:vcie 3, Beykozda 
2. Şilede 4. Yalovada 3 ocakta halk 
dilekleri tesbit edılrniştir. Ayrıca 
Kurtuluş, Hocapaşa, Kazlıçeşme ve 
Alipaşa ocakl:ır•nda dıı toplantılar 

yapılmıştır. Bugün de 12 yerde kon
grelere devam Edilecektir_ 

Bir Kamyon Tramvay 
Biletçisini Çiğnedi 

Karne kaçıran bfr çırak 
yakalatıdı 

Beylerbeyinde ıs erk isin fırınında 
çırak'lık ygpan İlya, rlün Ermeni has
tanesine 11l!l karnelık ekmek götür
müş ve ekmekleri \'erin karneleri al
dıktan soora dönmenıi$tir. 

tıya karııelel'i satarken yakala11 -
nuştır. 

1 KOÇUK HABERLER 1 
rasına sıkıstı~ imha etmt'k imka:ımı 

verecek ve bu suretle İngiliz ordu.,u
nun. Nilin öbür tarafında yeni bir 
ceJJhe tutması ihtima~ini bertaraf et. 

12.30 Provam 
12.33 Mi.ıxlk (Pi.) 
IZ.45 Haberler 
13.00 TürkUlu 
18.00 Proırram 
l8.03 Fasıl sazı 
18.40 Dana müdil 

~!:~ ~;ts~ru 

Tayyarelerden İkramiyeli 
Vecize Kağıtları Atıldı 

Havac:ıhk hafta., dol.ayıtıılyle t&YY•reterden 
atılması kararla~tır•lan mükHıtlı vecize kii
fıtları dan ;ıtılmr~trr. Bu kaı'!ıtları buluv 
han kurumuna götürenler yazı]ı ikramiyeyi 
alacaklardır. 

Şoför Rasanın kulfondığı kömllr 
Anason, ı,:ün~er, ~aban domuzu eti, yüklü bir k·ımyon Pangaltıdan ge

yaş sebze, kök boya halt· llile taşr• rarken Ali i•mınde bit· hnm\'ay bi- + KALAY VURGUNCUSU - Aıma altn~da • ' • ~ ,.._ tüccar Ali Ko.s 490 Jı:uruıluk kalayı l 1 hra 
22.00 Orke•tra 
22 .30 Haberler 
22.45 Kapanıt+ 

193! ~e. d:ıh.a evelk! sen~lerın mah- letçisine çarpmış ve çiğremiştir_ Ağırı 70 kuruşa ~attrğı için Adliyeye verilmiştir. 
sulu tutün yaş !'l"leyva çoven "arap· ı yaralanan Ali bitkin hır· halde has- * TOPRAK OF!SI MUDURU :- Toprak · ·· ·· ' ' ' " ' j < ' Ofısı Umuın MUdfirll Ihsan Benııı dün All· 
hkor; gul yağı; cehr1, maden suyu; taneye ka1.dn·l)m~tlr, karaya dönmllştOr. 
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J Japonya Sovyetlere 

~G_,_C_E_G_E._L_5._N_H_>-._. e_E_R_lm __ • Karşı Harbe . 

L d d Z
• ti . Girecek midir? 

taarruz ve harbe devam kabili. 
yetlerini kaybetmediklerini gôs- MOSKOVA 
terir. Japonların ellerinden çı. S b 1 1 
kardıkları bu eyaletler, buradan a ırsız anıyor. 
Tokyonun bombardımanını ko- ~ Baştarafı 1 incide 

Oft ra a ıyare er tar Baştarah 1 incide 
nin istilasına karşı Sovyet Rus. 
yanın Çin lehine aldığı vaziyet 

laylaştıracak üslerdir. İngiliz ve Alman kıtalarına karşı bugünkü 
AmerikaWarın, Japonları adalar• ve yarınki savaşlara hazırlan. 
da değil, Tokyoda mağlUp etmek mak için bol bol vakti olduğunu 
siyasetleri, ve Çine yetiştirdikle..ı söylemekte ve, şunları ilave et. 
ri büyük tayyare kuvvetleri de mcktedir: 

Bombardımanlardan En 
Mahalleleri Gezdiler 

r Gazetecilerimiz, 
Çok Hasar Gören 
Londra. 3 (A.A.) - Türk gazete

c lerl, dün West Endin en yüksek bi
nalarından birine çıkmışlar ve oradan 
bo71bardımanlar yüzünden Londranın 
uğramış olduğu hasarları bir panora. 
nıa seyreder gibi temaşa etmişlerdir. 

Turk gazetecileri. bugün Londranm 
bombardımanlardan en ziyade müte· 
essir olmuş olan mahallesini ziyaret e· 
c!eceklerdir. Bu mahallede birçok müs
lııman gruptan sakin bu!unmaklaydr . 

B. Yalman. Britanova muhabirine ~u 
beyanatta bulunmuştur: 

"Son ziyaretim esnasında Londrn 
haikının harbe karşı pek o kadar cid
dı alaka göstermemekte olduğuna şa
hit oldum. Halbuki şimdi bu sah1da 
pek kuvvetli bir azim ta~ımakta oldu-
gunu görüyoruz.,, 

Türk gazetecileri. dün akşam kl'>n
d'lcrlnin refakatinde bulunan Teimen 
\Villiam Allen'in tertip etmi<ı olduğu 

Macar Naibinin 
Damadı da Tayyare 

Kazasanda Öldü 
Budape~te. 3 (A.A.) - Naip Horti

nin damadı Kont Jııl Karo!yi dün bir 
tc1yyare kıızası neticesinde ölmüştür. 
Kaza bir akrobasi uçuşu sırasında ol. 
muşt~r. Jul Karolyi kendi arzu~ıyle 
ha,·a ordusunda hizmet almtştı. İçınde 
bulunduğu tayyare Çarşamba günü sa
at S te Tunaya dıiıımüştür. Kont 4S ya· 
;ııındaydı. Karısı Paulette Hort~ i~I 
!!ene evvel vefat etmişti. Kaza, bır vı
raj alırken olmu'} ve tayyare dikine 
ııulsra cömülmüştür. 

İngiltere Kral Faruk'u 
Tazyik Ediyormuş 

• VithY. 3 (A.A,) - Kahireden ah. 
2\an bir habere göre, lııgilizler. Kral 
F•ruk'u; hük\imetl Sudana nakletmesi 
içın tazyik etmektedir!er. . 

bir cocktai! ziyafetinde hazn· bulun· 
muşlardır. Türk gazetecileri bu ziy~ 
fetten sonra West End'de bir sineJ""q,ya 
gitmişlerdir. 

Times,in makalesi 
Londra, 3 (A.A.) - Times gaze -

tesinin oaş.nuharrirı, Londrada bu
lunmakta olan Turk gazetecilerınden 
sıtaylşle b ı:ı~·eoerek tunlarm müttefik 
lerin dostu cılduklarım, bu dostluğun 
akıl ve mantığa ciayarı .. n bir dostluk 
olduğunu yazmakta ve şöyle demek
tedir: 

"Türk g:nctecileri memleketlerine 
İngilizler n Türklerle olan ittifakla
rına sadakatleri hakkfr.da en mutlak 
bir itimat taşıyarak clör.ccekler ve bu 
ittifakın mükellefiyetlerine sadık kal 
manın Londracla cnrnml bir arzu ol
duğunu :,öyliyeceklerdir,,, 

Salomon Adalarında 
Çarpışm~lar Hala 

Devam Ediyor 
J#ondra. 3 (A.A.) - Salomon ada

larında çarpışmalar devam etmektedir. 
Buka 'da Amerikalı havacılar hava a
lanına 5 on bomba atmışlardır. Bir 
muhrip de bombalanmı$. fakat isabet 
olup olmadığı tesrnt edilememiştir. 

Lae'de Japon ii<ıleri de Amerıkan u
caklarma hedef teski! etmekteydi. 

Müttefikler Dakar'a 
Hücum Edeceklermiş! 

Bern, 3(A.A.) - Mihver devletle
ri müttefiklerin Dakara hücum etmek 
için hazırlanmakta oldnkları şayiasını 
ortaya atmaktadırlar. Bu maksatla Af· 
rikanm birçok Fransız 1eHeri, müza
kerede bulunmak üzere Vi.chy'ye git
mişierdir. Bundan sonra Alman kıta· 
larımn Dakara varmış oldukları haberi 
tekzip edilmiştir. 

Bisiklet Yarışı 
Zannedildiğine göre M. Chttrchitl, 

son geyahatinde bizzat Kral nezdinde 
bu hususta teebbüste bulunmuştur. 

----0 !ımit 3 (A.A.) - B siktctı;.iler. dün 

Mançurya ve Mogolist.an dava
sında gösterdiği alaka, "Hasan 
Gölü" çarpışmasında Japonların 
uğradığı kahkari hezimet, Japon 
emperyalistlerini boğazına kadar 
silahlı bir Sovyet Rusyaya karşı 
harbe girmektense, evvela tngiL 
tere ve Amerika ile hesap gör
mek, bu rakipleri ortadan kal
dırdıkıtan sonra Sovyetlerle he
saplaşmak siyasetine sevketti. 
General Bluher tarafından Sihir. 
yada techiz edilmiş olan Sovyet 
ordusu, Japonları bu maceraya 
atılmaktan uzaklaştırdt. 

İngiltere ve Amerikanın harbe 
hazır olmadığım düşünerek, bü_ 
yük bir siir'at ve maharetle bu 
kuvvetleri yeneceklerini umdu· 
Iar. Pearl Harbour'da Amerikan 
donanmasına rverdirdikleri zayi• 
at, Singapurda, Fransız Hindis
tanında, Siyamda, Pasifik adala. 
rında elde ettikleri muvaffakı. 
yetlerde bu iddialarını teyid e. 
der gibi göründü. Bu sebeple 
Sovyetlerle bir ademi tecavüz 
paktı imzalayarak, Sovyetlerin 
Almanlar tarafından mağlup edil• 
mesını, mağlup bir Rusyadan 
istediklerini alrnanrn kolay ola
cağını düşLi.ndüler. 

* * 

hesap edilirse, Japonyanın bü. "D~nya demok:a~i dAevletleri, 
yük bir tehlike karşısında oldU- zaferı kazanmak ıçın lazım olan 
ğu anlaşılır. her şeye sahiptirler. Bu müca• 

dele vasıtalarını kullanmaktan * * başka yapacak iş yoktur. 

Bu vaziyet karşısında Japon. Eğer pratik ve lüzumlu bütün 
ya, Sovyetlerle harbe gire- tedbirler alınmazsa ve elde mevıo 

cek midir? General Togo'nun cut bütün vasıtalar kullanılmaz• 
istifasının bQ ihtimalle alakası sa en güzel ve en üstün gaye 
var mıdır? fleri sürülen ihtL hakikat olmadan kalacaktır." 
mallerden hangisi hakikate da _ * 
ha yakındır? Bu hususta elimi:t.• Londra. 3 (A.A.) - Geçen üç harp 
de kat'i bir delil yoktur. Fakat <;enesine ait olarak har~ye nezareti 

tarahndan neşredilen muhtasar bir hii
Japonyayı tehdit eden bu Ingiliz, tasaya göre, tnıil izlerle Amedkalrlar, 
Çin ve Amerikan tehlikesini bir ikinci bir cephenin açılması için dokuz 
kenara bırakıp Sovyetlere saL aydanberi hazırlıklarla meşgul buluıı
dırması, Tanaka Memorandumu- maktadır!ar. Bu hülasada bilhassa şöy
nu takip eden Miliıtaristlerden le denilmektedir: 
beklenirse de, büyük bir cinnet "İngiliz kara kuvvetlerinin teşki!it, 
olur. Japonların şimdilik bu teçhizat ve talim ve terbiyesi 1942 !e
büyük maceraya girroiyeceklerini rıesinde ıslah edilnüştlr. Kıtalar yeni 

b
. ı · R bir hedefe varacak bir dııruma getiril-

zannediyoruz. Har ın evve a us mtk üzere tahşit edfım;ştir. İngiliz a. 
Y.aya mı, yoksa İngiltere ve Ame daları garbi Avrupada lngill:ı: ve Ame
rıkaya mı açılması .~.~zakerel~ rikan kıtalarınrn müşterek bir hare
rinde hakim olan duşunce, 81- kete geçmelerine imkan verecek ımret
biryadaki muazzam Sovyet oıdu• 1 te birer üs haline getiri!miştir. Di· 
su idi. Bu ordu dokunulmamış eppe'e karşı yapılan keşif hareketi. 
bir halde duruyor. Almanların. pıyade tümenlerinin, evvelce korr:tnrlrıs 
Sovyet toprakwrında kazandıkla- lar. tarafından takip edilebi~en. _tah.i
rı zaferlere ra<rmen de Sovyet yeyı başarncak d~recede yetıştırıhmş 
ordusu imha edilmiş değil, taar- olduğunu göstermiştir.,. 
ruz vaziyetindedir. Bu şartlar M. Roosev

0

elt Ded: k•ı 
altında Japonyanın Sovyetlere ı . 
harp açması anca~, . mezbuhane 
bir tesebbüs olabılır. General 
Togo'ri'un istifası,. Mil~.taristler~e 
siviller arasındakı mucadelenın, 
bugünkü Japonyanın içinde kıv. 
randığı iktısadı buhranın ve hoş
nutsuzluzlukların neticesinde, ge
neral Tojo'nun dalı~ kuvv~tli bir 
diktatoraya geçmesıyle alakadar 
olabilir. TAN 

Adapazarında Akşam Kız 
Sanat Mektebi Açıldı 

(tJ?f" Bastnrati 1 incide 
yuvalarınız, kendi hür mektepa 
leriniz, kendi kiliseleriniz. kendi 
ülkeleriniz için dövüştüğünüzü 
biliyorsunuz." 

M. Roosevelt, yarınki dünyanın bu
günkünden d:ıha iyi olAcağım söyle
d:kten sonra ~özlerini şöyle bitirmiştir· 

Fakat hadiseler, düşündükle_ 
ri gfüi cereyan etmedi. Bu. 

güne kadar muvaffakıyetlerle 
devam eden Japon taarruzları 
Mercan denizi muharebelerinde, 
Salomon adaları muharebelerin. 
de Japonların aleyhine neticelen• 
di. Amerika Pearl Harbour fe . 
laketinden sonra yaptığı seri ha. 
zrrlıklarla Amerikan donanma
sının ve tayyare filosunun faikL 
yetini temine muvaffak oldu. J a. 
pon donanmasının uğradığı bü
yük zayiat hesapları bozdu. A. 
merikalılar elde ettikleri her a. 
da. yolu Tokyoya yaklaştıran bir Adapaz:ın. 3 (TAN) - Maarif Ve
adımdır. Japonların Milne kör- kaletl kanmlzda bir akşam kız sa
fezinden çekilmeleri de çok mü- nat okulu açmış ve talebe kaydma 
himdir. Buna Çinlilerin Çeki.. başlanmr~tır. Ancak nıektepte fazla 

masraf oldujtun::J::ın bahiı;le kazada 
ang. ve Kinnsgi'dc elde ettikleri fena bir propaganda )apılmtş bulun-Bek ika Kongosunda sabah i ı de tzmite gelmişlerdir. An-

Lcndra ~3 (A.A.) - Be!çika Konc~ k<ıradan itibaren yapılan koşunun umu· 
nm:ı Am~rikan aı;kerleri varmıştır. mi tasnifte bu mesafeyi . Aııkarada~ 
Sunlar burada çok iyi kar~ılanmı§.lar- j Orhan ~~d3: ~5 saa! :o ?:ı~ıka 25 sanı. 
"'· yede bırıntılıkle bi.tırmıştır, 

muvaffakıyetler de ilave edilir- duğundan, mektebe şimdilik fnzla 
se, Japon taarruzunun zayıfladı. ı·ağbe\ yokt.ır Bunıınl;ı beraber mek 
ğtnı, Çinde dört senelik bir mu. tep idare·i bı~ yanhş telfıkkiyi hal -
harebeden sonra Çinlilerin hala kın ~hnindcıı silmiyc çalışmaktadır. 

"Biz amaçlarrmtza kolaylıkla vara· 
mryacağımızı iyi biliyoruz. Fakat bü
tün birle-şmi!; milletler!e genc;Uğimizin 
şimdi katlandığı muazzam fedakarhğı 
ancak karşılayabilecek olan dünya ni
zamını kurmak ve korumak için gere
ken teknik vasıtalarla maddı kaynakla
ra ve her şeyin üstünde cesaret görÜ!; 
ve azme malik bulunuyoruz. $ek;] 
ne olursa ol!.un fenalıia karşı taarruzu 
id~me etmeliyiz. Çocuk!arımızm ıöz 
vt din hürr~yetlerine ıhtiyaç ve korku 
endişelerinden uzak kalmıya olan hıık
larını sağlamak için çalışmalı ve mü· 
cadele etmeliyiz Ancak bu suretled r 
ki bu topyeknn harp to'Oyı:kUn bir za. 
fel'le neticelenebllir.ı 

wr. 

ftllr Baştarafı 1 incide 
düşmanın yapmış olduğu birçok 
hücumlar kırılmıştır. 

Rjev bölgesinde düşmanın yap 
mış olduğu şiddetli hücumlar da 
akamete uğramıştır. Bu bölgede 
Sovyetlerin 100 tankı tahrıp e_ 
dilmiştir. 

Ladoga gölünün cenubunda ve Lc
ningradın önünde dü~man birçok hü
cumlar yapmışsa da hiç bir netice el
dt edememiştir. 

Alman tayyareled. bahkçrlar yanm 
adası üzerindeki Sovyet bataryalannt ~ 
ve Murmansk yakınında kain bir ha· 
va limanını bombardıman etmişlerdir. 
Bir ve iki Eylfılde Alman bomba u
çakları ile uı;aksavar bataryaları Sov
yetlerin 54 uçağım dü-şürmüş!erdir. 
Bir Sovyet uçağı da yerde tahrip edil· 
miştir. 8 Alman uçaiı üslerine dönme· 
m!~tir. 

* Vichy, 3 (A.A.) - Alman kuvvetleri 
Stalingrat ve Novorosisk'e karşı bas
kılarını arttırmaktadır. Novorosisk'e 
uran yol üzerindeki geçitte ş.imdl şid· 
detli çarpışmalar Cf'reyan etmektedir. 

Berlindeki kanaat 
Berlin. 3 (A.A.) - Alman kuvvet. 

leri Stalingrat istikametinde biraz da
ha ilerlemişlerdir. Berlindeki kanaat, 
bu bölgede pek yakında kat'i netice. 
nin almaca(ı merktzindedir. 

* Ankara_ 3 (Radvo Gazetesi) - Ve· 
rilen haberlere göre. cenupta Novo· 
tos.ilik limanı top atesi menziline gir
fnfştir. 

Bu haber doğru ise Almanların bu 11· 
nıana 15 - 20 ki~ometreye kadar yak
lastıklan anlaşılmaktadır. 

iki Bir Günlük 
Harpten Sonra 

l2ff" Baştarafı 1 incide 
Londra, 3 (A.A.) - Bugün öğ· 

leden sonra Reuter ajansına ge
len haberler, on iki gün içinde 
çölde hüküm süren sükunet dev
resinin bu sabah da devam etti
ğini göstermektedir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 3 (A.A.) - "Tebliğ" 

Mısır cephesinde geniş mikyasta 
keşif faaliyeti olmustur. Dün 
bildirilen harekat esnasında zayi 
olmuş olan İngiliz tanklarının a. 
dedi elli bire ÇJkmıştır. Alm_an 
ve !ta1yan av urakları dün 21 In• 
giliz uçağını diişürmüşlerdir Bır 
Alman uçağı üssüne dönmemiş
tır. 

2 eylfil gecesi, Alınan hava 

---0-. 

Kışm da Nazımlık 
Vazifesini Yapacak 

Mahrukat Ofoi kışın da piyasada 
nazım rol oynıımak için, elinde beş 
vilz, altı y{iz tcıı rıangal kömürü ve 
bol miktard-ı da odun stoku bulun"' 
durımya kat•ar vermi tir. Bu suretle 
şimdi fiyatta!·· rlüşütmty( mecbur ka ... 
lan tfıcirleıin kışın :ı; oksul halka yük
sr$ fiyatl.ı yakucak maddesi satma .. 
!arma m[mı oluııa~aktlr. 

Altın Fiyatları 
Diln alt:ı. yeniden biraz yflkselmls 

ve 3315 kuru~tan satılmı,ştır. Bir graır 
ktilçe 456 kuruştur, 

&:tel'i1i6i~~ımm 
l:lfr Baştarafı 1 incide 

püskürtmek için çok miktarda 
tayyare tahşid etmişlerdir. Çar" 
pışmalar, sokaklarda devam et• 
mektedir. Sovyct tayyareleri 
durmadan Alınan hava meydan• 
larını bombalamaktadırlar. 

Cenupta Almanlar Novorosisk ii
ZJ!rinde yürümektedirler. Betlin racı. 
>osu bu limanın şiddetle bombalandt• 
ğ.m bildirmektedir. 

Alma11lar, Stalingrada 
ağır şekilde yükleniyor 

Moskova. 3 (A.A.) - Moskova 
radyosu bu sabah erkenden şu neşri• 
yatr yapmıştır: Sta~ngrada hücum et· 
nıtk için Alman hatlarının çok gerisin .. 
de bulunan çevrelerden tayyare, tank 
ve piyade ihtiyat kuvvetler! getirilml~. 
bu da yetmiyormuş gib.l taze Rumen ve 
Macar tümenleri keza muharebeye sü• 
rülmüştür. Stalingradın batr cenubun• 
da düşman tanklarla ve düzünelerle a<I 
ve bomba uçağı ile kuvvetli hücumtat 
yaomaktadır. Tanklar Sovyet mevzile.. 
rini aşmıya muvaffak olunca Rus~~r 
t:ınklarr ve onları takip eden piyad~yi 
tecrit etmek tçjn mevzilerinde kalmak• 
tadxrlar. Alman esirleri Almanların çoli 
biiyük kaYtpllara uğradıklarmr söy .. 
lemektedirler, 

Sovyet e"/(. tebliğt 
Moskova. 3 (A.A.) - Sovyet teli. 

lığine ektir: Stalingradın şimal-batı. 
sındaki şiddetli savas!arda Sovyetlet 
11 Alman tankı tahrip etmişlerdir. 

Kletskaya çevresinde bir Alman pl. 
yade alayının 38 tank himayesinde y;ıp. 
tığı bir hücum püskürtülmüş, düşmana 
ağır kayrplar verdirilmiı;tlr. 6 tank 
ı,ullanılmaz hale konulmuş, 200 den 
fa:T.!a düşman askeri öldüriilmüştür. 
Stalingradın cenup batısında kıta!ao 

rımız şiddetli müdafaa savaşlan ver. 
nıiş, müdafaalnrımıza girmis olan düş. 
man kıtalarına hücum etmişlerdir. AL 
manlar dört hücum yapmışlarsa da heı 
defasında da şiddetli top ve mitralyfü 
al<"$iyle püskürtülmüşlercUr. 
Başka Qir kesimde kuvvetlerimiz yıo.. 

ni mevzilere çekilmlş'erdir. 

N ovorosisk önünd~ 
Moskova, 3 (A.A.) - Batı şimalder. 

gel ıp Karadeniz kıyısmdan ilerliver 
önem!i bir Alman ordusu Sovyetlerirı 
elinde kalmış ba31ıca den.iz üıılerlnd~ 
biri olan Novorisisk'e hücum etmekte. 
dir. Kızrlyıldız gıızetesl, cereyan eden 
eok şiddetli muharebeyl haber vere· 
rek Sovyet kuvvetlerinin bir kesimde 
yı:n.i mevzilere c;ekild klerini söylem,.k> 
tf'di~. 
2 

teşkil n Kahirenin şimal batıs; 
ıle şım doğusunda bircok ln. 
g:I iz ucak alanlarını bombardı• 
ınan ctmi§lerdır, 
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TDrklye Ecnebi 
1400 Kr.. t lene 2800 Kr. 
760 " 1 Ay UiOO " 
400 • • ft 800 8 

t6o • , • aoo • 
AdrM d.ıllştlrmek (2S) lcuruttur 

Son 
Cephesinde 

'" ":şaflar • 
Yazan: M. ANTEN 

crkcz ccpcsindckı Sovyet taar 
ru.ıu a~ır fakat emin bir su· 

rette devam etmektedir. Almanlar bu 
epheye acele takviye kuvvetleri gön

dererek, Kızrlordu tarafından ku,atı. 
lan ve pek yakında geri alınacağı bh
:nin olunan Rjcv mustahkem mevkünl 
ınırtarmak ıçin buyuk cayreUer sarfet· 
:ı cktedırler. Sovyetlcrin daha şimalde 
L. doca gölünün kcnarrnd ki Şluscn· 
ı•r g'u gerı alımya çnlıı,ıtıklnrı da his. 

·cd.lmektedir. Buna muvaffak oldukla
ı takdirde Len ngrat muhasaradan 

t m mıy!c kurtul1caktır. 
Stalingrat oniindeki muharebeler bil· 

· ı şiddctıyle devam etmektedir. Bu 
~ehrin şimali garbisindc Sovyetler 
uvvctll mukabil taarruzlarla Alman 

lcrleyi ini durdurmuşlardır. Burada 
!\iman ordusumrn sol cenabına yapı. 
·cak daha geniş b"r taarruz Stalinıra.. 
h kurtar bileceği g bı Don kavsi içln
~~kl Alman kuvvetlerini de dcate mcc. 
ur ey! yecck ~ bütün Alman planla.. 
ıı ı altust edecektir. Stalingradın cc-

11ubu garbi inde ise vaziyet Sovyct
er için cıddiyeti:ni muhafaza etmek.. 
cd3r. 

Satışların Serbest Bırakılmasmdan 

Kağıt, Ambalaj Yapılan 

TAN 

Sonra, Üzerinde 

Kağıdı, Mukavva Vurgun 

Ve Buna Benıer S4nayide Kullanı 1'3n K~ğıttır ' 
Kağıt ve ka~ıda muteal!ik rnadde1C1' 

mevzuu uzermde bir kere daha. 

durmak icap ediyor. Bundan evvel kl

ğıdın kiıltürümüzle alikadar bir mad· 

de olmak bakımından da düı;ıunülcrek

seıbest bırakılması lüzumu ileri sürül

n:üş, tahdidin faydalarından ziyade 
mahzurları olduğu be!irtilıniı;ıll. 

Temenni makul göriıldu, k!ğıt ser. 
best bırakıldı. Fakat iki, liı; glindüı b:r 
kiiıt alış vcrlıi heyecanı baş'adı. Ki· 
ftt mevzuu ile alakadar olsun olmasın 
herkes kifıt almak sevdasına düştll 
ve asıl ihtiyaç s bipleri klğıt alamadı. 
Bu halden b!ttabl şıkiyct edildi. 

Hafta 

3 

TAKViMDEN 
iQ YAPRAK 

"T agore .. un 
•Nefes.. leri -Yazan: ULUNAY 

y arıclarınm f nsanlar, zcbcrced renkli ylikselc 
3' dailarr. s!vri, keskin cam kınk-9 uncu 

Favorileri H a n g ·, ı e r i d i r 1 lanna dondürdüler; sarı altın ovaları 
alev rengine boyadılar; firuze sem~ 

rab!ber çok iyi bir Rn'i 1lm~cklerle bpkızıl; billW- c;ai-

r- YAZAN :---.. formdadır. Bunu re- !ayanlar salhana deresi c bl kan rengı• 
' h Dan. arametJ.l köpüklü umanlar demir ve 

zuncu hafta ko. I ı c;eu. hafta cmdaen el ni lekeleriyle beneklenmiş! Bulutlar 

İstanbul at ya• 

nşlannın doku-

şuları bu pazar. Sabahattin Aygen İ dinın arkasınki n .~.k~I da ıimıck •e:vaJeJcrinin yerine c;elilı: 
: r~~ yarış_ı. i ncı 1 e yıldırımların "çeki cik" Jan var; ova. 

yapılacaktır. Az --------·------ bıtırmes ıısbat etmlo- lar. tufandan evvel yaışıyan demir ka. 
hayvan girmekle beraber dbrt tır. Ko11u bu iki hayvan adasında &e- buklu kap!umbafaları andıran acalp ''° 
koşunun da handikap olması çcccktlr. kil!J hayvanların yırtıcı tırnaklarmd:ııı 
yarışları enteresan şekle sok. Dördüncü ko§U (Handikap) çıkan zıngırtılarla inliyor; dcnWerdcn 
maktadır. Bu koşuların neti· alev püsküren çelik canavarlam ~ 
celeri hakkındaki tahminleri• Üç ve daha yukarı yaştaki yerlı murtulan sahillere kadar geliyor. 

Yarım kan lngi!izlcr arasında- Bı"rdcn bu"tün b tr f dı miz aşağıdadır: u ıs rap erya a. 

B
. . . t k dır. Mesafesi 2000 metredir. rasında bir ses. dünyanın ıahsiyetlne, 
Lrt1ıcı Stl l§ 'O§UBU ismi Bin"clsi Kilosu varlığına yakrıan bir ses yükseliyor: 

iki yaşındaki saf kan İngiliz tayları "Sen beni ebedi kıldın. Ve iıte ıcnln 
M · Sokolay 64 aeYkiıı. 1'CJ'en bi5yledir. Sen bu nlrın., 

arasındadır, Mesafesi 1200 met- l'ncvış dayaıukau kadehi tekrar ve tekrar bo-
redlr, Alcr,ylan Bayram 58 ııltır ve dunıııdao taz~ bayatı. doldu· 

ı T ki Mustaf. 54 rurının. 
sml Binıclsi Kilosu ırya Sen bu lrazıırıtan minl nıinl "n117'" ı dere 

Acı:r Baha 50 tepe clnlaıtırdnı ve oııuola cbcdin'ua 

Y:ldmm Bıha 58 
Gı ı soy M: hm et 54 

Bu koşuda do'"t kilo fazla sıklet ta· 
şımasına rağmen Yıldırım favoridir 

Bu kO:JU Meneviş Alceyll.n ve Tir. ,,.ni natmeler tlfledin. 
S.nln ellerinlıı ölmez doklınuıo De kalbim 

yııki arasında entcrcssan bir şekilde nefc içinde kabı04 arfmu, kendialııl 
geçecektir Meneviş ilk defa kendisin- kaybeder ve tarif edilmez ıulcr çıkarır. 

Senin uca bucafı 01mı7an hedl:velcrin ba· 
dcrı büyUk yaşta ~r rakiple koşmakta ~ plnu bu kllcQk ellerimle ı:clir. De· 

l·kı·ııcı· '·-şu t~drr. d'7elcri yafdınrsın. Yine de ellcrlmd4 

1 

ve üstelik de daha fazh kilo taşıma1ı:· vlrlrr, uırlar cecer ve aen hill bu he· 
1\-U _ " onlan alacak :ver '·ardır." 

ı; yaşındaki af kan arap tayları Bence bu yarışta Men.-vlşln kazan- Bu. büyük Hint şairi Rab!ndran:ıt.h 
arasındadır Mesafesi nıası daha fazb muhtemcldır. Yalnız Tagore'un Gltanjali başhğiy!e yazdığı 1200 met. Mcı,cviş koşmazsa Alceylan Tiryakiye ve İbrahim Heyi tarafından tercilme 

rerur. 
1smi Bin'cisi Kilosu ı:orc daha şanslıdır. edilerek bir kaç gün evvel neşredilen 

Beşinci kO§U (Handikap) "Nefesler" den biridir ve tatlı blr mel· 

Hızır Sokolııy 62 
Dabl Ahmet 58 
Rint B:ıyram 53 

Dört ve daha yukarı yaştaki ı;af 
kan araplar arasındadır Mcu.. 

Kafkasya cephesinde askeri harekat 
3 ha ziyade Sovyellcrin lehine olarak 
nkişaf etmektedir. Almanlar. evvelce 
)ovycUer tarafından boşaltılan Anapa· 
11 işgal ettiklerini blld rlyorlarsa da, 

Kiğıdın serbest kalması temenn.isi
nc İtiraz edenler bu 11.k&yetı fırsat 
bildiler ve hemen: 

- Kağıdın serbest kalmasının mııh· 
zurlu olduğunu iddia etmiıtık. İşte 
nümunesi. Kliıt, kültüıümüzü alika. 
daı eden bir mevzudur. Bu bahiste 
vurgunculuğun hemen onünc geçmeli· 
dir., dediler. 

w\ S"run 53 
\.JZerinde vurgun yapılan kağıtlann alun ve satımından bir sahne Vecize Horvart 5l,5 • 

fe:.I 2200 metredir 
İsmi Binicisi Kilosu 

tcm'in okşadıfı denizden çıkan şıpırtı. 
afaçların yclplrdiycn yapraklarında1d 
tatlı hıııltı, yavaş yavaş ağlıyan scl
sebiller!n gizli hıçkuıklarr, gülün bil!.. 
blile. bülbülün güle nazü niyazı kadar 
dünyaya yaktııan bir sestir. 

hillcrc denizden asker çıkarmak i. 
• n yaptıkları butün teşcbbils?cr ağır 
c ıyıplar vcrd rilcrek akim bırakılmıŞ
tr Krasnodar'm cenubunda Sovyctlcr 
a 

0

rruza geçmişlerdir. Grozny petrol 
r.crkezinc doğru ilcrliyen Alman kuv· 
retleri son günlerde hiç bir terakki 
c ydcdcmcmlşlcrclir. Elbruz dağının 
"PC ine bayrak çektikleri ilan cdllen 
tı.lman kuvvetlennln ise. bazı ehem. 
Ti yctJıız dal geçitlerine nüfu:ı od.en di
~er munfcrıt Alman kuvvetleri gibi 
rı1ha olunduğu ileri sürülmektedir. 

Askeri müşahitlerin mütalealarına 
tMe: Kafkas cephesinde Almanlar pet· 
ol sıkıntısı çekmekte ve tanklarının 

Kağıt vurgununun hemen önüne reı;
mck hakikaten lazımdır. Fakat bu va. 
Z:yet kağıt satışları serbest kaldığı i· 
çin husule gelmiş değildir ve hemen i... 
li,•c edelim ki bugün üzerinde vurcun· 
cu~uk yapılan kalıt da külturümüzlc 
al!kadar olan kağıt değildir. Harcıllem 
ol:ın. kunduracılar, bakallar, ~ekercller. 
helvacılar; kasaplar; kutucular hUla
sa herkes ve ber ftırt tarafından su 
gibi fstih!Ak cdllen ıımballj kağıdı, 
mu:kavva ve bunhra benzer sanayide 
ve ticari sahada kullanılan kağıttır. 

r- Yazan: -"\ 

1 SAiD KESLER 1 
Bir kağıt ve mukavva ithalat blrllfi 

vardır. Statüsüne nazaran cidden ~Ü· 
zumlu olan bu birlik. yine statü yü· 
zündcn veyahut da statüsunün iyi tat.. 
bik edilememesi yüzünden maale'!ef 
lüzuma derecesinde faydalı olamamak.. 
tadır. 

bırliğe Batl§ln ve istihl&kln kontrolü 
ıınkanı verilmelidir. Bu da kara bor
sanın faaliyetine meydan vermemesl 
bakımıne,n lüzumludur 

Kiğıt, memlekette çok lüzumlu maci. 
delerden olduğu için bir?iğc kağıt it 
hal' salihiyeti ile beraber lüzumu ka· 
daı sermaye de vrilmdidir Bu d:ı blr
liiın gctirteceıi klğıtla piyasad d:ı
lına nazım rolü OY"IY b"lmesl b:ıkı. 
nundan lüzumludur Birlik normal fi· 
yatla kağıt sattıkça h k"ki müsteh
lik, hiç bir zaman kanı borsıı~ n ki 
ğıt almıyacağından kigıt fiyatları dli· 
ma normal vaziyeti muhafaza edeb!le. 
erktir. 

Burada yine Hızır ve Dab; rak:pl!'
rlndm dah:ı şanshdır Aradaki dört 
kilo fark Dabinin ıansrnr fazlalaıtrr
maktadır. Bence hava yaimurtu olmaz.. 
&a bu ko111nun favorisi Dabldir 

O çüncü koşu (Handikap) 
Üç ve daha yakan 

saf kan fngillzl"r 
MC's,.fcs! 1800 metredır. 

İsmi Bin cisi 

yaıtakı yerli 
arasındıdır. 

Kilosu 

Demet Bayram 63 
R ırabiber F'liııs 58 
Heybeli Rıdvan S4 
Davıı.laciro Sokolay 50 * * Bu koşuda nv:arı d1kl:ntl celbeden 

Hlil"ıa k"· t .. . bl h yvanlar Demet ile Karııb;berdlr Ka-• , a~ı mevzuu uzenne r • 

Bora Arkadi 67 
Tnrr.an • Ahmet 65 
Kısmet Davut 58 
Kuruş - Mecit 50 
Sldibarani Solrolay 49 
Tarhan Rıdvan 47 

B11 ko,nnun da normal 1Jeki!de Tar
zan ve Bora arasında ıeı;eccğa mev
d3•ıd ıdır Üç yaıınd .. ko,mıyarak ilk 
yarışını yapacak olan Sidıbaranı de 
çok Jyi hu1rl2nmıştır. 

Fııkat Bora v~ T rzanr vuracağını 
sanmam. Tarzan Borad•:' biraz daha 
vanslı ve koşunıın fırvorisid'r. 

Bu haftaki koşularda çifte bahiı: 

Z - 3, 4 - 5; 
!kili bahis de: 2, 3 4. 5 inci lı:oıular 

üzerindedir. 

Tacore. Hayyam, Attar, Mevlana 
g:öi hayat felsefesini bir komprime 
halinde ortaya koyan bUyük bir şaird r 
ve bunda o kadar kvvetlidir ki onun 
ldeta lisanı. hayatı, şiirleri yaşanılan 
asra yalı:ı:inlıyor denebilir 

"Tagore" u: 
"ICadctdn cllı'lerl bir kere blrblrf7Je bir· 
lepp ve kaynaıııı teıekk!il ettikten aonra 
onu bir urboı bile kınr.afı luyab lir m ? 
Bu kadar nareııin baıtar. ınulk e r, 
bacaklar, ayaklar acabl ldmın muhlb
ber Heri olarak birbiriyle unun; et ı. 
blrletti ve ka.vnaıu? Ve sonra kimin 
kini ile birbirinden ayrıldı ve parcalıın· 
dı? Bua.u anlaaaml" 

Diyen büyük Tiırk şairi Hayyam ile 
bir safta görüyoruz, 

kısmını yere gömerek blokhavz 
bi kullanmaktadırl,ar. Bu, iHal et. 
klen Maıkop pctro! kuyularının ve 
ıosfıychanelcrinin Sovyctler tarafından 
mamiylc t hr'p edildiğini teyit eden 

oır vakıadır. D ğcr c'hettcn Volgaya 

Kültürel sahada istihlak edi!en ik1n· 
el hamur kli~ıt üzerinde şimdiye kadar 
h\ç bir vurgun hareketi olmamıştır. 

* * K&ğıt piyasası serbest bırakılınca 
neden vurgun bn~ladı? Görüp 

diııledifimize gore bu işte en mühim 
amfi iıin iyi idare edilmemi, olmau ve 
ellnde kiğıt bulunan taarlerin bir ta· 
r"flan alakadarlara husnü niyet gos· 
tedp, diğer taraftan karnborsayı koru. 
m:ıya kalkışmış olmalarıdır. Bu işte 
kirgıt ve mukavva ithalat birliğinin 
bir hareketi de tüccarın bu cmelıni 
b!raz ko!aylaştırmı§tır. İzah edelim: 

Birliiln ıtatiisü. ithal edilen malın 
satış ve istihllkinin kontrolüne müsait 
değildir. Birlik, azası olan tüecann it. 
hal ettiil mahn ith llnl, zni.kdarını ve 
fiy~tını kontrol edebiliyor da. onun 
satışını ve satılan yerdeki istihlak şek· 
lirıi kontrol edemiyor. 
Kiğrt ve mukavva ithalat birliğinin 

mevcudiyetine. bu birliğe kayıtlı arza 
kağıt ithalinde fiyat, evsaf ve sipariş 
kontrol ve tahdidine tabi oldufu halde, 
ithaJitc;ı tahdld edilmedi~! lı;ln bir 
bnska birllfe mensup bir tüccar dile
diği şeki!de k&iıt ithall yapabilmek.. 
tedir. 

satış heyccanrnı önlemek k"ğıt 1 

::~:~I;!~:~::~~~;~~~~~~.:~; 1 (O) !C rJi !!~ bırhgının vazıyctinl bıraz ıhha düzelt.. ~~~~ 

Tagore' nefes!erlnde tamamen prk 
feh•efetıini terennüm etmiıtir. Pek ya
kıl' •&mantara kadar bu büyük ada
rum şaluiyeti ve eserleri bizce hemen 
brmcın ..,:ılGm 4eilldl Bu itibarla e. 
serlcrinl dilim1zc ~evirmek 1111retiylo 
onn bize tanıtan İbrahim Hoyi'yc bü• 
yiı\ bir teşekkür borcumuzdur. 

~ Kafkaslara k:tdar ilerlemek suretb·
csas üslerinden bir knç bin kilomet
uzalda!!!:tn Alm3n kuvvetlerinin mü

r ale b kımından kaşıl tıklan güç· 
ıdcr gittikçe çogalmaktadır. Alman

ı r Donetz ve Kafkasya demiryolla· 
rı muntaz m n i~l"yebilccck bir su· 
t e hcn!iz tamir edemediklerinden cep 
lerc asker. yiyecek maddeleri ve 
rp levazımını knmyonl~la nakletmek 

mecburiyetindedirler. 

Kıştan Önce 

Kağıt ticareti, 25 Ağustos Sah gü. 
nürıden itibaren serbest bırakılmıştır. 
Fakat kağıt ve mukavva ithalat birli· 
il bu kararın ancak 29 Ağustos Cu· 
martcsi giınıi tatbıkine ba~lamı&. bu 
al'ada da, klğıt 11ah5larınrn kat'i ve 

Fakat Nnzl!cr. her ne pahasına olur· ~snrt olarak serbest bırakılmasına 
s olsun kıştan evvel Stalingradı np. raimcn yazılı emre intizarcn mütenıa.. 
t tmek ve aşağı Volgaya bakim olmak dıyen ordino vermiıtir. 
necburiyctindcdirler. Aksi takdirde Zaten her şeyi hcsaplıyarak hareket 
Kafkas eteklerine kadar uzanan kuv- eden bazı tacirler, muhtclıf ellerle ka. 
\etler· geri çekmek mecburiyetinde ka· ğıt ve mukavva ilhalit bir liginden or· 
lab.:tırlcr. djno a'm:ık imkanını bularak elindeki 

Stalingradı zaptetseler dahi kızılor. kağıdı güya ordino mukabilinde bir 
dunun taarruz kudrctıni oldukça zayıf. ba5kaSina devrcdiyormu:ı it b•. bir de
l m:ıkln beraber tamamiyle krramıya· podan alıp bir başka depoya nakle 
c k!arını bizzat Almanların da anla· muvaffak olduğu gibi. yine kcndı an. 
dıklan hissolunmaktadır. Faaliyet ser. laştrğı şahıslar hesabına dukkanının 
be t:s ni geçen senelere nazaran pek önüne toplanan i~portacılara kağıt ve 
çolt kaybeden ve hldisclcrin tazyiki mukavva vermek suretiyle müteb;ıki 
r.ltında harekete mecbur kalan Alman. malını da bir depodan bir başka de
ynnın Total zafere artık itimadı lı:al· P<'Ya naklettirmİlj, böylece aatııı yap.. 
m:ıdığı öne sUrülmckted.ir. Simdi temin nır~ cörünerek hiç satış yapmadan ka· 
edılmek istenen şey, kıştan evvel kızıl ğıdmı karaborsaya devir imkanını bul· 
ordunun taarruz kudretini kısmen ol-· mı·ştur. 

Meseli bir tütün veya yapaiı ve 
yahut hububat ihracatçısı ihraç etti· 
ğl ma! muka'bllinde dilediği neviden 
dilediıii fiyatla dilediği kadar kağıt 
ithal cdebılmektc. fakat kağıt ve mu. 
kavva ithalat birliği azası bu imkana 
malik bulunmamaktadır. 

Bu da. bu ıeklldc ithal edilen kiğı. 
dın sadece harcı&lem olan ambalij 
Hğıdına ve mukavvaya inhisar etmesi 
bakımından mahzurlu olmaktadır. Çün 
kü memlekete -istihlik sabalan dar ve 
alıcısı mahdut olduğu için üzerinde 
vurgun yapılamıyacağından- kültür 
ihtiyaçlarmd:ı kullanılacak yazı ve ta· 
bı k&ğıdı ~cim.emektedir. 

Bu sebeple kimin tarafından olursa 
olsun kağıt ve mukavva ithalat birlı
ğinin müsaadesi olmadıkça, daha dof.. 
rusu ihracı permiye tabi maddelerle ol. 
duiu gibi, ihracı permiye tabi olmı· 
yan maddeler mukabilınde de memle
k~te girecek Hğıtlar için bir!lfin mu. 
vafakati alınmadıkça kiğıt ithaline 
müsaade edilmemelidir. Buna memlc
ke!~ gelecek kağıt nevinin kontro!O ve 
kağıt fiyatlarının yükselmemesi bakı
mından lüzum vardır. 

Birlik statüsiinde tadilat yapılarak 

mek. s~ahiyetini biraz d11ha nrttrr. E N u· · R E z I y E Ç I N G I R A K 
mak; kacıt ve mukavva mevzuu ile • • • 
alilcadar olmr.J'8nlarm lı:lftt ve mukav
va ticareti Yl'!omahrın"l mıtnJ olmn~ 
lbımdtr. Bütün bun'an yapmak da 
kağıt ve mukavva lth->'itını ve s:ıtı. 
şmı tahdit etmek demek de.ild r. Ka 
fut ve mukavva ith~lab ve sıı.tı~ı yine 
snbesttir, ama basıboş de.ildir, kon. 
trole taQidlr demektir. 

Tu7! 1 • r.s 

su·;s+imal Tahkikat• 
Tw: inhisa~ idaresinin Ka ım-oaşa 

"Ubeslnde blr sui"•tımal yapıldı ı a
lakalılara biJdirilmMir Yapıl n ilk 
tahkikat nelir.esinde ıtıtr brm dur
durulmasına luzum roJillMli VC dP
po muhürll'ıur.,,tır. T, hkikat birnı 
genişletilince bu depo ılc muamell'si 
olan tuzculıınn d m ğr.za ve depo
larının mühürlenMe ine zaruret hastı 
olmustur. Bu yüzdeı• piyasada bir 
tuz darUğı baı;.E?österml•tir. 

Yugoslavya Kralının 
Doğum Yıldönümü 

Yuıoslav Kralı Jkincl Piyer'in dofum :vıl· 
d6nOmn mUnaıcbetlvle pazar ubı!.r saat on 
da Yuıoılnya lcoı.nlsiııin lıtlrakiyle ıehri· 
mir Yuıoalav;va kıtlilb!indc merasim yapıla· 
caktır. 

Geceleri ya~ıru ıslatmayı ldet • 
d nen çoculu mutlaka bir hekame ma
a•ıcne cttirmelidır. Bundan önceki ya· 
zıda saydığım sebeplerden biri bulu· 
nabılir. O vakit hekim çocuğu tedavi 
ederk. Enürezi de kmdi kendine kay. 
bolur. 

Bazan da. belli başlı biı; bir sebep 
bulunmaz. O zaman yine türlü türlü 
ilaçlar vardır Meselli. çocuf un idrarı 
fazln asit olurs:ı alkalik Ulçlar onun 
k my2 halini d .. f.ştirir· İdrar fazla al· 
kalik olunca aıılt i!lçlar pek fayd:ıh 

olur •. 
Akşam yemeğinden önce ılık tu 

banyoau çocuğun s nirlerlnl hem tcs· 
k n eder. hem de kuvvetlendirir. 

Enüreziye karşı. c;ocuğurı kuyruk 
sokumundan scrom tırınaaın yaparlar, 
ct-.hn önemli ameliyat yapanlar da 
vardır. 

Bunlann hepsini, tabii, ancak heklm 
tatbik edı:bilir.,. Bir taraftan da c;o· 
çuiu her gece bir kaç defa kaldırma
nın ne kadar faydalı olduğunu çocuk 
anndcri pek iyi b'lir!er.·. Çocufun ya· 
tağını ıslatmasında kabahat• biisbütiln 
çocuia yilklctmcmel!d!r çocuğa bakan 
hırını onu gecede bir kaç defa kaldır. 
maktn, ihmal etmelerini de hesal>a 
katmalıdır. 

Geceleyin, hem çocutun uyınmaaı
nr, hem de ona b:ıkanlıırm kRlkmasmı 

kola,.ıa,tınnaJr .... bir lleldm l)'f bir 
çarro diiısünmüştiir. 

Herhangi bir madenden iki küçük 
livhs yaptınhr. Bunların her bJrf r 
!cktrlk cereyanına b~ğlanır. Evde e· 
ltktrik cereyanı bulunm:ızsa, onu piJ. 
lr.rl~ de idare etmr.k mümkilndllr • E· 
lekfrik cereyanına bir de çıngırak. :bat. 
liı.ntr· .. İki levhanın ara!'.tnda t.czahane 
pamuğu bulunur ... 

Aralarında pamuk bulunan bu f1ri 
livha çocuğun yatağmda, çocuk al
tına salıverince ıslanab!lecelr bir yerde 
durur... Pamuk kuru kabncl! cereyan 
olmaz. Pamuk ıslanmaya başlayınca 
ctreyan hastl olur, elektrik çmaıraiı 
çalar·.. O vakit çocuk yataftnı pek de 
çok ıslatmadan uyanır. Ödaaında 1• 
tarak ona bakacak olanlar da elektrik 
ç:ngıraiınm sesini duyunca çabuk kaL 
karlar. çocufıı çjşe tutarlar 

Enüreı:iyc tutulaa çoculı:, tekdirden 
ve dayaktan ziyade bu elektrik çmgr. 
rağının sesinden çeldnir, bir liri hafta 
içınde, ihtiyaç bisstdince. kendi ken
dıne uyanmıya alışır ... 

Boylc c;ıngırak!ı maden levhalarını 
da herhangi bir elektrlkci usta yapa· 
b!lir .. 

IST.ANBUL UÇUNCU HUKUK HA-
KIMLIClNDENı 

Mütercim, '•Nefesler" in baş!~ıcm. 
da: 

GltHfall lıG)'tlk "Taccre"ınl ultlbt <111,. 
aadd!r Ta-ına ıasatttlr .. ,.. a4alılan 
ile dolu bir plyaledir ki bumı lı:ana ka a 
içebilmek her kınanın ula~mak lstedı • 
en bGJilk saadettir_ diyor. 

Sark. şarap kadcbln.i ~ btiyülı: b'r 
scnbol olarak kabul etmiştir. Tagorc'un 
da bu eserlerinln nczlrlerle dolu bit 
kadeh ribl sunulması pek doğrudur. 

Hayyam da sekiz yiiz sene evvel şoy. 
!e ıövlüyordu: 

"Dcrlnllfl belli olntayan bu dllnyada 
ıı:llnlOnQ hof tutarak tarap iç. Cünlı:U 
felek eda edicidir. leme arrası una 
ıı:elince: ı,tni çekme, teess!if etme. Ç n• 
kO bu, gıra ile herkese g11nduklan b r 
kadehtir ı•• 

Darülacezede Sünnet 
Düğünü Y aplld~ 

Darllliceze bir sünnet dü~O ter
tip etmiş ve 40 kimsE:siz çocufu d n 
sünnet etfümiştir Darül3ceze idaresi, 
Hayri İpar adında hr.yırsever b r 
vatandafilll y~rdımiyJe çocuklara b r 
örnek elbl,eler yaptırmıs ve blrço 
ovuncakl"" verm1rlir. 

ÖL Ü 1\1 
Ankara Selr.d\ye Reıı; muavini Bny 

Tahsin'in kardeııl Bay Muammer Ka
yaalp teda\ı'i edilmekte olduğu İtalyan 
hastanesinde ve!z.t etmişUr. 

sun kırmak ııarctiyle bir mikdar karll Bir kac; gündenberi kiifrt ticııretha. 
ve bilhassa hava kuvvetlerini garp cep.. neleri önünde ııörülen izdihamın baş. 
hesine nak!cdcrek İngl!tcrcyj hava a lıcCı. sebebi bu dalavereli satışlardır. 
kmlariylc mütemadiyen taciz etmek ve FJ?vaki kalabalık arasında hakiki ibti· 
bu.'lun net.kesi İngiliz efkin umumi- ynç sahipleri yok dt"ğildir. Fakat bun
yes ·nde h 111 olacak bezclnlik hissin.. 1..ı ya hiç mal alamamakta. yahut da 
den ve ıulh arzusundan istifade ederek Pi'' a.ı1 mal alabilmektedir. Asıl mal 
belki de bir u.ılapna sulhu temin et· almıya muvaffak olanlar vurgunclın 
mcktir. pay kapmak için uğraşanlardır. Bun· 

F'RANÇIS DE CROtSSET Çevıren ( ı ı 1 
hmaro Baka tarafından 042/599 No. ne 

kocası latanbul Yeniköydı Dere sokak 'J No. 
da Yorıl aleyhine açılan bop.nma danaı Q. 
zerine mllddcaleybin ıö&terilcn yulıanki ad· 
resc ıı:önderllen dava arzuhaline verilen meı• 
ruhatta lkametglhınr terkc:vle:verelı Yunanls
tana kaçufı. anlaplmakla H. U. M. K. nuıı 
1<1ı, 10 ncı maddeleri mucibince ttblii olu 
narak evrakın mahkeme divanhanesine tali· 
kıne n hulasai aıulıtcviyaunm Rumca mlln
teılr ~atı.mcrinl ve Tllrkçc Jnllntcılr Tan 
ıaıetea•Ylc llAnen tebhğlnc ve ilin tarihin· 
den itibaren 1.5 ün içinde araııbal aureunc 
cevap verıned ve tahklket lcın tayin olunan 
0/9/942 car~ımba uat 14 de mahkcmHle 
bizzat ve:vabut bılvelıilc buır bulunması 
ıelmedifi takdirde CT:vap karan lttlhu 01.ıı. 
ııacatı tebliJ olunur. 

Cenazesi bugün 4 9. 942 Cuma na
mazını müteakıp T~Hdye camiin
den kııldırılarak Z!ncirllkuyudaki aile 
makberesm~ dc!nedilecektir. Allah 
rahmet eyleıım 

HİND DİYAAINDA 
Mısırda başhyan Rommel taarruzu 1.a..:'l ~öyle sıralamak mümkündür: 

ile 'Balkanlarda yapıldıfı bildiri!cn 1 - l\lah satan tüccarc nüfuz 
U.l~ıdatın. başlıca gnyesi de gö~Unlişe edebilen \'eya niifuz etmek sa. 
gore Surıye ve lrakta, 1randakı müt. lah. f • h · l l 
tefilı. kuvvetlcrın Kafk"syada Sovyctlc. 1~ ~na. aız o an ar: 

· d mı"" ...c..-}crinc mani olmua 2 - iki hra vererek bır unvan 
r n yar ı "" ı:s•w•- ,. te 1.- • el · · b" h 

Anglo • Saksoo efkS.n uımırniycai zftÇresı e geçınp ır an o• 
~~erinde tesir yııpllCllk muvaffakıyet- dasında ticaret yapar aibi gö-
ltr kazanmı~ır. rünerek ve asıl işi piyasada 

Pakat son Moskova konfcransnMlı geçen her malı ahp yüksek fL 
mü1tcfiklcr Nazizm imha edilin~ yatla karaborsada satmak olan• 
J.: dar harb.e devam edeceklerini bir lar 
defa daha teyit etmişl.~r .ve on.a. gö~c 3 _:_Elinde unvan tezkeresi de 
tcdbiı'Ter almıı;lardır. Butun ln~li.ı hU- olmadığı halde bazı tacirler 
ktimet adam~annın ve millctınln tek • . • b .. d l"k 

. . M"h hik.imiyetine son ve ıstıf ç•ler hesa ına gun e ı " 
duşuncesi ı vc.r 1 lışan · --..ı- h it 
vermek için bütun fclakirhklara kat· e ça , ve pıya~ -:r . w: 
la ktır M Roosevclt, iki gün ev. hal edılen mahn tevzı edıldıgı 
v~~msöylediği ·nutukta, nazi.ım yok e- yere üşüşüp ne alabilirlerse 
dılmedikçe ve Nazi şefleri clnayetleri· efendilerine ta~ıyanlar. 
n"n cezalarını gormcdikçc Amerikanın Yukarda da tebarüz cttirdliimiz gl. 
s•lihmı elinden bırakmıyacafını bir bt. a!ınıp satılan mal her zaman her 
defa daha tekrar etmiştir. • yerde satılabilecek olan muuvva ve 

- Bu "kaltı> dcği~tirme,. kaç tane
dir'? 

_ Yüz ~ekiz. Sonra ilAhlarTn da 
bütün isim~crıni ezber söylemi.ye ça
lıştyorlar. F"kı.t bu insanlıırm kud -
reti dahilinde değildir. 

- Onlar yilz r.ekJzden fazla mı? 
_ Üç yü.., milyondan fazla ve her 

gün de artmakta. 
_ o ?ınlde Brahmıın'lar ••. 
Hollicott rllmleyl tamamlamadı: 
- Her şevt- tapar~ar! 
Ve il~ve etı.i: 
- İngilider müstesna .• : 
Onu dinler~P.~: ~aTl11k göğijslU ca

dılar. kafı;ı\ımn:ı bir Go-:-gon şekil ve
ren dimdi:t Jrnc;n ~lclerlyle bizde 
dalgalara &füya" çocuklar gibi, zıp
hya ztplıya ııı.ıya sıçrlyorlar. Ve her 
dcfasmda ayni kelunpyf biraz daha 
kuvvetli tekrar ederek coşkun ihti
laç\arta atrzlarmdan köptıklcr saçı
yorlar. 

Hollieott anlatıyor:· 
- Dul ka:itnlarl 

Dün Londrada Amerikan lnt~tarı ilk ambalaj kliıdı nevinden mal olduğu, 
defa olarak ıokaklardan ~eçmısler ve tabı •• yazı kltıdı ıibl mahdut ihtiyaç 
Alman bombardıman.!arıyle kısmen 11hiplerine mahıuı madde olmahiın· 
tahrip edilen ve XIV linc.il asırdanbe· dan utı5ında da müşkülita ulranmı
rı Londra belediyesinin merkezi olan yacaiı için hem karaborsaya arz kolay. 
Guild Hall'de bir merasime iştirak et. la~makta, hem de iıtifinde biç blr mah· 
m" lcrd r. Burada kısa bir hitabede bu. zur görülmemektedir. 
lunan Amerıkan kuvvetler! kumanda· * * 

Balırıriark .. n göbeklfrine dokunu
yorlar. Buruıılartnın bit deliğini tı
kıyorlar, almların.ıı \'Uruyorlar. Bu au vazlyette asıl sebebin teşkilat hareketleri bu sefer tersine olmak İ "!tereye taarrnıı: etmek ve har

nı, nı:ı . . • 1h 1 lıi 'kazanmak için gcldıklerını ve n. a 
_ı 1 t min etmeden memleketlerine bozukluğu olduiwıll ııoylc~tik. şartiyle tc .,.ar ediyorlar; şaşırtyorlar. 
••ner c 

1 
. 

dönmiyetek}erini 5oylem §U'i 
Ronıı da izah edelim . ..'"1l"~hrıyorlnr. Fakat nihayet hepsi 

Kar~ Karış .. 
Tefrika No. 79 

beraber ayni harf'keti yapmıya mu
vaf!ak oluyor;:ır. Bu, bir "balet,, o
yunu gibi tnnzim <!dilmiş. Dans yayı• 
lıyor. Suda yıknnan dığer gruplara 
sirayet ediyor. Btıtilıı snhildc bir 
kukla sir~su başlıyor. Sordum. 

- BütUn bu ndamlar hakikaten i
badet mi diyorlar? 

Hollicott cev:ıt-cn: 
- Hayır, dedi. Bu111n.r o derece 

dindar ad:ırr.lardır ki, artık ibadete 
vakiUeri yoktt.rl 

* * 
Ağır agrr Oerliycn yassı kayık 

nehrin ortasma geldi ve ıılmdl kabus 
aydınlantyo:- ve bir ieen olnrnk açı
lıyor. 

Her prcıns sahile kendi n·ıunın 
saraymı yıaptırrnı§. BUtün bu bina -
lar, birbirlerini takip ediyorlar, bir
birleriyle &idtt Gluyorlar. Bazın b'r 
hizada, oazan da onları takdis eden 
nehrin suyunda gölgelerini SnlkAs et
tirmek hususunda sabırsı.ılık gösteri
yorlarmış c:u.ecek bir tehalükle bir
birlerini Wyorlarmış gibi göninUyor
lnr. Hepsi or~da t ~ ~ t a n ziya
retçiler gibi 1t a 1 a b a l ı k bir 
halde bulunuyorlar. Bireoklnn bu 
kat kat saraylru1n tazyiki ile ta· 

rnamen nehre ıömillmlllilcr. Sudan 
çlkan sütun baslrkl.ı:ırı sahil boyunca 
!mtidnt ediycır. Nehirde münferit şe
kilde yııkselen t.arac;:ıJar ve sfıtunlar, 
adacıklar tc5klt edlyorlGr. 

Şehir m;ıntaııı.ır. bir surette nehre 
doğru kayıyor ve ba!aklığa gömülu· 
yor. Hiçbir şey tamir edilmiyor: ö
len ölmüştür. Fakat henilz yıkılmı -
yan saraylar güneşe karşı granitten 
bayraklarını açarak mensup oldukları 
ırkt tasdik ediyorlar. 

Bilmem neden Arap V(' İtalyan ns
lUbunu hatırlatmak t:ıırtıyle aryen, 
Hindu, Çin, han. Mogol; Efı:an her 
Oslılp mevl'ut. 

Efsane tariltlc beıaber yürüyor. 
Asuri bir sarayla Kloran~e denecek 
Ushlpb oir saray; Bnbil Bizansl:ı, A
tına Kartaca ile komşuluk ediyor. 
Taklar, oklar, ('hramlar. Yapraklan 
yolunmuı mısırlara benrl,.en Hint 
mabetleri :muha!Jz ilAhları ile her ta
rafa serpilmiı .. 

Bütün banlar, bin etnelik duvar• 
ların dibinde ~melen dllencilerin su
ratları tı:i!li. küflü, ('ilzzamlı taşlarlyle 
lağırnlarını 11çığa vererek, fareleri 
meydana çıkararak çatlamış, dökOl -
mUş, yıkllm~, ke:nlrUmlş bir halde 
idi, (Arka11 var) 

KAYIP - Suun mottirUne an mesa a a 
hadeınamcsinl lcaybcttuıı. Yenisınl ala a• 
imadan bükmO Yoktur. Zonruldak liman a. 
baflr Sıua n mot8ril kaptanı Idrls ollu Ha kı 
Orbostan. 

KAYIP - htaa.ltul limanından almıa o 
dufutı\ 11/l 703 numaralı atetcl Plzdanıınr 
lraybetthrı. Yenisini alacafmıdan uldsa 
hOlımU :vokrıır. t{ehmct oflu SOleyman Er 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları 
lıletme Umum Müdürlüğünden 

Kaptan, çarkçı, şc,för, yalct &emle!; ateşçi a1macakhr. Matlllp 3eraiti 
hai.ı olanlarin Galatnda İdare merkezindeki 13.\::J 1'.;n..<'Jlektöılilğe mOraca-
atları ilan o!unur. (9599) 

KARAR HOLASASIDIR .. 
İbtikAr 942/288 - MllU Korunma kanununa muhalefetten Ciball odwı 

iskelesi 17 Sultanın kahveainde seyyar sebze ticaretiyle me5gul Rizeli Dur
sun oğlu Ali Osman Özkan hakkında İstanbul Mılll Korunma mahke
mesinde cereyan eden mahkemesi neticesinde suçlunun fiili sabit oldu
ğundan Mi\11 Korunma kanununun 81/2, 59/3, t!3 T. C. K. 56 maddeleri 
mucibince 4 Ura 10 kuruş ağır para cezası ödem~ne ve büküm katneş
tiğinde Ucretı suçluya ait olmak Uzere karar hUlflsasinın Tan gazetesin-
de neşrcdilmes!ne 25/G/942 tarJhindc karar verildi (9558) 

KARAR HOLASASIDIR 
bıtiklr M2'2'8 - Mll1t Korunma kanununa muhalefetten Kara

köy Haracçı sol:ak 27 ve Pangaltı B. Sungur sokak 132 • 3 numarada 
manifatura tlearetiyle me~gul Kapril otlu Karabet Telzsn baklanda İs
tanbul Milli Korunmn mahkemesinde cereyan eden muhakemesi netlce
stnde suçlunun fiili sabit oldufundan Milli Korunma kanununun 32, 59/3, 
4 63 madde!eri mucibince dört lira on kurulJ para cezası ödemeslne ve 
y~di gQn mOddctle de dükkılnmın kapatılmasına ve hfikilm katll~tlğlnde 
ücreti ı;uçlu.ya alt clmak üzere karar bnIAsasııuo Tan gaz.c~sindt' ne~rer 
dilınesine 8,6,942 taribmde karar verildi (9535) 
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IYUCA ÜLKÜ LisE'sij!ı' ..,..,JW"AKHER ~.!\~JW 'ct~ l 
"- Kayıdlara başlanmıştır. Telefon: 20019 __ ., 4'. ~ .JL. ~ ~ ~ .A.. ..._., 

SiNGER 
SAATLERiNiN 

,;\.faç;.;a :nez::ırhg!naa inşa edilecek merdive;) \"C::>ll"e a1:ıl: el,sıllınE>ve 
konulmuşt.r·. Ke~.ı becle\i 3108 lira 93 kuııış \'C ilk teminatı 233 lira "17 
kuru~tur. KPşif Ye şartname Zabit \·e ıvı:uaınel:i.t Mücfürlüği: knlemin<ie 
ı:örUlebilır. I'.ıale 21/{1/942 Par.arteı;:i günii şaat H rle Da;rni Encümende 
yapılııcak•ır. Taliplcr;n ilk teminat makbuz veya mektuµır.n ihale tari
hinden (se'.;:1z) gün en el Belediye Fen İşleri J\Iülüriü!;Une müracaatla 
alacaklan fP.nni e!1~İYt't ve kanunen ibra7.ı l:i.ıom gden ciğer ve:•dk:ıla
riyle ihale :.tihiı muanen saatte Daimi Encümende lıuluıımeıla.rı. 

~0606) 

Yıllık kirası İlk teminat 

120,00 
\iti aylık 

klra'>r 

0,00 Kadıköy HU binası altında (39) No. lu dükk~n 

600.00 45,0ll Şehir Tiyatrosu Kom'!di kt~mı bı•fe \'e gardrobu 
Kıra beJel: ınuhanımenleriyle il.'.;: teminat rr.lktat lan yukarıda yazı

lı ıki parç.ı f;".Vrime:ıkul kiraya verilmek üzere ayrı avn acık arttırma
va koııulmutur. 

Sartn:ınıeleri Zcıbrt ve Muamelat Mlldtirlü~·i kıüemiııdı> göri\lı-bilir. 
İh;ılelıo:-i Jl / 9/912 Curnl\ günü s.ıat 14: de M:Jli Xoruııma KanununH 

t~\ fıkan :oıu!ı;;m,nı-n bedeli kabul edenler ar;ıq;ndı kur'a ke~idı>~i sure
tiyle Daimi Enrümende yııpıl::ıcaktrr. Taliplerin lik teminat makbuz ve-
ya mektııpl:ırı -;e !<a'1unen ibrazı lazım tl'elen dıı;ıer vesikdariylı> ihale 
gijnü muayyen saatte Daimi Encümende buluııırıa';n-ı. (9253) -Belcriiy'! ve Hu-;ml 
diye :;:iiııl .. d· 

İdare tekaüt ve ökswlc.ıinin iiç ıı:•lıklartıım te-

Beledfy~ Tedry-
eı.·a No. 

Huırnsl idare 
T"dlye sıra No, 

l - 4Cn 4 Eylul P42 Cuma ı - 200 
101 - 550 5 Eylul 942 Cumartesi 200 - 300 
i'.11 - 950 7 Eyh\l 942 Pazartesi 301 - 4!\0 
~51 - 1252 6 Eyl(ıl 942 Salı 451 - 502 

G(inCıT'dı> ~elr.ıi~·~r.ler {) Eylül 942 Çıırşamb:ı Gününde gelmiyenler 
B('lroire ve Bı.ısuc: İdRre tekaüt ve ök~üıhn inin Eylül 942 uç aylıl~

Jarı y ık;ırafa gijstcrllen günlerde cüzdan srra numarı;.lanna göre tediye 
eri ]('c·,..ktir. l'ı!;;aş ve nilfus cii?:dıoııılaı·iyle birli;ı;;t• 7fraı:ıt B~nka~tna miı
r.ca;;ıtl 1rı , . ., ~;i;1ilnde 'elmiycnlerin aylıkları t~1iyenin sonundıoı Vf'rile-
cegi ıl.1n ol:J"u... (960:5) - ~-

Vılô.vct ıi&hilindf':<i ilko)<ull::ır icin ;ılmıır;ıJt (4101i) ;ıMt ı::oba boru~ill 
Ui50) ;;rlPt ym;::rla~ f.in•ek ve (630) adet dinek kapalı zarf u~uliyle 
ek~ııtmrye konulmuş!ur. 

M<'m•.'."tluuının tnhmin bedeli (9:'\78) lira (30) kuruıı ve ilk teminatı 
(703) lira !!":8i kuru~h•r. Şartname Zabtı ve Mwımelfit :Miidürli.iğü kale
ıninde ,ı;röni1ı-1>llfr. 

İhale 7 / 9: 942 Pa?.artesi günü saat 15 de D.ıiml E'.nciıınende yapıla
caktır. 

Talipi-:ıriıı i!k tr-rnırıat makbuz vı?ya meoktırnlı-rı ~ e kanunen ibrazı 
lazım J?elen diğe:· 't~ikaları (2490) No. lu kanunun tarif<.tı c;evre~iııde 
hazırltya.:a!;ı.au teklif mektuplarını hale gün;.i saat 14 e kadar Daimi 
Encümen? ,-ermch!rı Hi7tmdır. (9108} , ................................. _,~ 

TELEFONCU BAYAN ARANIYOR 
Bır Mi.i~~c:esenin hususi telefon santrnlın! idare E>deceı.- kadar tec

nıbe sah oi \'e Fra•ısı7.ca bllen bir 'riıitk Bay·.ıl'a. lıtiy~-ı.ı.ardtr, T:ılip
lerin Te!dfoll id::ırı;sir.den mm;addıık ehliye~n:ım~!'ı h~mi< bulunınası 

l<'lznndır. Mtıracı.at : Posta kutusu 1505 Qaj;ı1,..1. 

ma•" 
İstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden 

Mektebimize Girmek Üzere 
Müracaat Etmiş Olanlara 

l\r\l•::ıh<ıi<.1 inıtihaııı F.yl(ılün 10 ve 11 inci cıii:ıl .. ri ~:-hhle;vin ı;aat 

~.30 da y.~şil.;öyde cam; yanındaki ilkokul ohıısında ! ::ıpılacaktır. 
(9505) 

IST ANBUL DEFTERDARLIGINDA N 
'hı!nımmen 

N!V'I be-del Tıımlnat 

51:!17-1114 :!" 1'.T,,cidıyeköyünde 2 pafta 10 ada 
;>arıte-1 No. lu 64 metre murabbaı arsa 64 5 

:?3 )tecldlyeköyünde 2 pafta 12 ada 4 
tıarsel No. lu 244 metrf! murabbaı ıır::a 488 37 

28 · •. DofocidiyPköyünde 2 pafta 29 -ı~a 17 
; p;ırsel No. lu 4165 metre nııırRbbaı 
t · a:-sa 1Fi66 125 

29 Mecidiyeköyünde 3 pafta 1!5 ~in 1 
p::ırsel No. lu 446 metre mur.ıbbaı ar-:::ı 869 51 

30 Mf cidiyeköyünrle 3 paft::ı 15 arh 5 
pıırı:el No. lu 94 metre murıı!:ıhaı <1•~a 56.40 5 

32 ~1'Pıiir.;y,.kny!indeo 3 rı=ıfta 16 ııda . 3 
p:=tr!'ıPl No. lu 9!)0 nıPtrf' mıırı:ıbb:ıı ar<:ı 930 75 

33 MrciıliyıPlmyiirırl~ 3 pn fta lA ııd:ı fi 

3-i 

37 

38 

54 

53 

ı,ı;-ırsel No. lu 1586 metre n.urı~ba ı 

<>r!'a 
]1.1pdcl;ycköy~nde 3 p:ıfüı 1A ad;ı t' 
pa,.sel No. lu 2447 metre munıi:ıbat 

arsa 
l\Tecidiyeköyünde 3 pafta 17 ;ıda ' 
yıaıscl No. lu 1279 metre mu.-a')baı 

:n~a 

M••cidlyeköyünde 3 pafta 17 eda ~ 
par;cl No. lu 2466 metre m:.ırahb:ır 
arsa 
:\ıl"'cidi:"'eoköyünde 4 pRfta 2 ada 14 

158e 

2147 

1279 

246El 

parsel No. lu 214 metre murahba: arsa 642 
:\fcc-idiyeköyiinde 4 pafta 2 ıırb l~/1 
p:ırsel No. lu 288 metre murabbaı ~~ 684 
.Mer:i<!iyeköyünde 4 pafta 2 tad'l lfi '1 

110 

144 

96 

Ul5 

49 

52 

p:>ı sP.l No. lu 476 metre murabhı:ıı ıır•.a H2P. 108 
Yukarıda vnılı ırnyri menkuller 2'.J.9.942 C: •n~~mba Ji!:\ınil !':at:ıt 14 de 

Milli Emlak ~IüdürlU~ünde müteşekkil komisy?ı'rlr. ı>yı-ı ayrı ve ııc;~k 
1rttnına il~ ~ııtıl:ıcaktn . İ~teklilerin mifu~ hu\• ıyr>: ctu:danı:ırı ,.e tE>ını
rıııt makbadr.ri:;le bid'kte ih:ıle şaatinde komisyona ve f;11J;ı izah;ıt icin 
Mllll Emıa:t 1'.Iiidlır~lığüne müracaatları. (9574) 

yolları 

MünaJ<alat 

Umum Müdürlüğünden; 

Vekaleti Devlet Deniz. 
İıınir ~be muhasebesinde 12.0 lira aylık üı:retli bir memurluk a-

çıktır. k nı 
Muha,;~b! i:l!!rinde c:alı~rnı.!! ve . bare~ ~f'recesı u~ızun • ve as e~ ı - : 

'li ..... k~lrn"'mı· taliplerin vesıkalarıyle bırlıkte Dt·nızyoll .. rı Zat T~lerı 
1 qı~ı ~ . .. ~ (9566) 
Mildürll'ıthv~ ıniiraca;ltları. · 

~ahip ve Nrıtriyat Miidfüii: Halil LuUi Dördüneii. 
Gazetecilik ve Nc~riyat T. L. Ş. TAN Matbaası 

Çok aranılan iki yeni modeli gelınlştir: 

H~lk Operetinin ve mcmleketiınizin tanınmış san'atkarlarr tarafından iki kapaklı gUmLlı cep saati Lira 415 
n •• altın kaplama " " 150 

MODERN KIZLAR SİNGER saatinin kalitesı yüksek, müba• 
yar şeraiti faydalıdır. Bu flrsattan istifa .. 
de e1mek istiyen ta~ra maı;terllerimiz be .. 

60 ki~ilik biiyük revü deliyle birlikte pe!jinen posta masran o .. 

200 kostnın - Zengin mizansen, Yazan : Mahmut Ye~::ırl - Besteliyen: Kapoçelli -- Reji~Cir: S. Afila 
Bal<· Şefı :r.~i~cl - Dekor: Zarmayr. Ayrıca 24 kişilik memleketimi1in gii7..'de Saz Heyeti. Tel: 42633 

' Pek yakında pazar matinelerimiz başlı~·acaktıı •••••••••••'., 

Iarak bir Lira ilave olunur. ' 
S t N G E R saatlerhı.ln her türlil ta• 
miratı 15 sene zarfında meccanen yapıht 

Ehven Satıllk Hane 
Büyükadarla (;arkırelek sokağmd:ı 

38 numara!t Fevkalade manzara dört 
oda. çatı ara!;ı,·ı . ~:uyu. sarnıı:. mu
ııamba d c»cl•, ya~lı boyalı, banyo~u 
da olan b·~1t<;elı, elektrik tesisatını 

havi kargi r hanE' ı.>hven satılıktır. O
turana miiı ac-an~ 

ADEM'i İKTtDA~ 
VE. BEL GEVŞEKLİGİNE 

KAR$~ 
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA I<. 229 

Askeri Fabrikalar 
"· Ticaret Şubesi 

•fen• •LE $U•Ll1t 

Umum Müdürlüğü 
Müdürlüğündelf 

11 Ton penrelik kösele (Grapon veya kanat) 
7 " Vaketa 

Er kuııdurası ınıalatı icin yukarıda mlktari:ın yazılı kösele ve vake
ta ı;atTn alıneC'akttr. Eilerinde bu İ!ie eh•erişll kösele ve ,·aketasr bulu
nanların nLlrrıurıe ve evı:ıaf l arı te:::bit e<lilnı<'k ve sonra i'atın almnıak ü
zere 7/ 9/ 942 Pıızartesi günü akşamına kı:ıdar Tıcarct şııbe~im. müracaat 
etmeleri Han olunur. (7193) (9246) 

Singer Saatleri Mağazası 
!st;mbul - Eminönü No. 8 ŞUoemiz yoktur 

Ordu Hastabakıcı ve Hemşire1er 

Okuluna Ait Bazı izahat ve ~ula 

Kavi+ ve Kabul $artlar• . 
1 Haı:fab::ıkıcı Vt> hemşire yetişHrmek iizcre A n lt a r a t! el 

M. M. V. taı·afından l 939 senesin& açılmış ol:ın r. ::ı~tabııkıcı ve hem• 
şlreler okulun~ b> .. sene de 45 talebe alınacaktrr. Okultı girmek anu e
denler bulurıd•ilda.r• mahallin ValUiıtine ve kayrnakamlrğına veya ask~ 
Uk şubelerine dilek~f! Oe mOraeaat edeceklerdir. ı 

ı - 3433 tayılı kanun tnuclbfnce bu okuldan mezun alacaklar, Mfl4 
tnınur olup tekatidiyp alacaklardır. _ 

3 - Me~n ol&nlar altt senelik mecbur! hlznietlerlni ordu hutaliM 
nelerinde yapacaklar ondan sonra arzu ederlerse memleketteki tin~ 

7Tl' ı ,,.~ 
sthht teşekk:Cfü~t kendl1erine açık olacaktır. 

4 - .l'ı:ıhsil mOcdı>t Qç sene olup bu mltddet içinde okurlara ayi!I 
be~ lira hıırclık verllecek, tıışe ve Ubaslan tamamen okufa ait olacaktıtt; 

15 - Okulıfan mernn olanlar barem kanununa gtir" 20 Ura asll ftl.a• 
artan baslamıık Ozere 111aaş alacaklar ve bu mfkadr g:lttfk:ce co!alacak~ 
ttr. Bu zaman dab; fase. ~ydlrme ve barınma orduya alt olacaktır: · 

8 - Okul ı~ Eyl01 942 de tedrtsata başltyacakbr 
'I - Okula kaytt ve kabul ııarllan şunlardır: -
A - Türkiye C OmhurlyeU tebaasmdan olmak ve Ttlrk ırkınaan ~ 

lunmak. 
B - Sıhhatl yerinde olmak ve i!urumu her iklh:rtde vazife g!rft\l.,. 

mnsalt bulunma.k. (bunu herhangi bfr hastane ~Jhhl heyett raporlyle tea .. 
bit eottrrmefıı: VL' evrakA ball::ımak lbımdtr.) ~ 

C - Qkurtın talebe yı:ısT 18 dan aşıı~ ve 22 den yuknn olm.ıyacakttr: 

~--·····=·~ .. 11Jf0:.! Tabibr---~ 
AZIZ SELCEN 

O - ıtendfııl ana ve babıı lffet ehlinden olmak, (bu vaziyet l'Ollsc~ 
tevsfl< ett!rılerek evraka ballanaeaktır.) 

E - F.n az orfaokuı tııh~!l\nl bltlnnls olmak, (eleme ffritttianlarm• 

Hakimliğinden= 

Eşas 942/112 - Pı..ırs:ı E:1şçı İb
rahım B. m<ofı all,,sı 2 inci okul sol<:ık 
5 No. lu ıwde Haiil oğhı Vey"el Oy
mak vekili Y;.10\ ııda d<ıva vekili Ta
lat Altay t'lrnfından ölli Den'İşe E
mine vari3l»ı ;;,dn Aciviyt' ogulları İb
rahim Fathiy•? Abrlülkadlr vekilleri 
Karamiir:;cl dava v<'J..illerindPn Ulvi 
Akyıldı7. ve !1.1111.- Kanıyak;ırl;ı ilko
kulda n!!re+,.,en :.ıf'Jaha+ yanında ıın
nrsi Gulş"n kı;:t S:ınııye ,-e İslanbııl 
,\ks;ıray Ceı·rahpa~a cad<leıdrıdc 12 
No. lu evô~ Glll~en k1.1.ı VE>ysiye ve 

KaramtirsPl h'ikumet lı<'i;;imi yanTnd:=ı 
mukim Saıiet oğlu fi i l.rııC't ve Çor
luda ııskeri pMta l 1 Ei'I motör P. ko
ınutrınt f'1r11'.: e;i B:ından ve Bur~;ı
da Maksim b~ırcı İlw;ıhım B. mııhııl
lesinde Okul ııoirnk No. 8 Vey .. el ya
nında muk'ın Gı.ilşcn krzı Şllhidc ve 
Hüseyin HifaNİ !rpı Zeynep VP. Bur
<:ada Abtal mahrllı>!iindeki tekkcd<:> 
Veysi oğl•ı Remzi P 'eyhlerine ikanıe 
olunan ve Yııl,..va :Ocre köyünde Kı
lınc; Kervansar.::y rrıc\·kiindeki bir 

de~irmcn yı>rinin taksimi ve k;ıbil 
olmach~ı talcdlrcle sat:larak şüyuunun 
İT.alesi d;was:nııı yapt'l'T'cıkta olan clu
ruşmasmdcı: D:ıv.:ı'!lııroaı~ Z<>yncp \'e 
s ıhidc ve lieınzlnir. h:ıliha7.!r ik;ımct
~~lıının m":Lıtıliycf dnlayısiyle ilfıııen 
nıptlıın d1:1vı·tyı> t;ılcbine r<ıf:mr.ıı 
gdmcdiklor nd••n VP nıi'•ıfafi <le ~i)n
ıiC'rmedikıı•~in,\eıı kE>ndiJPrine ıııynrı 
kar~rı tE'l:>lij "e VI:' clııruşnı:tnın 24 / 
91942 Per:;~:ıııbe ,::ünü s<.at 10 :ı t:ilik 
edilmiş .ıliu'.1,uııdnn. ad• e:ecen z,,y
ncp ve Şahi1<> \'I.' Fifm:dnin ınezt~ür 
sıün ve s.:ıatte n ı cıl1kc mede hazır ~u
lunmaları için gıyıp kararı tebliği 
yerine k'lfm ohl'<ık üzere keyfly<:>t 
beımucibi karar lifin olunur. (~565) 

1 LAN 

Bir miirldPt Sirkt>timizin muha~P
besınde -:ı=ı1Tşnıı:; olan S ·•bat illya Ba
har·ın Şir"rtimizle biı g\ını• alak<ısl 

ı<almadtil:mı ıı:oriliı>n lüzı;m üzeri! ilan 
ederiz. Öztürl~ Ticaret Limited Şirketi ı 

l'ltanbL•f Şubesi 

r
-Ur. AB4\HUNt .... , I 
Vaz.ıfesinde.ı dönmfüıtür. Kun . 

'\pıdaki mu::ı:venE>b<.ne~inde heı 

run '"'' k•bal •• , .... , "'" 1 

Dr. NAZMI 
Ilaseki Hastanesi Göz Mütehassısı 

Eter ıriln sıı'it l~ den 18 e kadar Beyaırtta Ç'irşıkapıd:.ı Tramvay du
raj!1 < .. rcf•ındr ~9 numaralı .,,uaveneh::ınesınd., tıa ... talarJTJ· ·~a~11 ' """"' 

Kih·amiı;e cıar ai;tz.lı renksı7. ~iııe. 
ı .;oo Aclet ıoo gramlık 

1500 .. 
1000 .. 
1000 .. 

250 
500 

1000 

.. .. .. 
Kal~c.JT•lc• r,rnlş a,E!11IJ renl<ı:lz ~l~e 

1500 Adet 1011 ır<ımlık 
15t)4) .. 

1001) .. 
11)00 .. 

2ii0 
500 

1000 

.. .. .. 
Yuk<1rıdı y"ı:ılı dar ve genli!! şişeler pa7.al'ltklıı ~::ıtı:ı altnacaktrr. !

halesi 7 /9 ·ıl42 P;ı7.:ırte~i günü saat 14,:m da Tnpnaııede Lt' Amirlil(i sa
tın alma knırıısvonanda yapı)acaktrr Tabın in bı>ôelı 11.11 O lıra, ilk te
minatı 833 lira 2:; l;uruştur. 'l.'aliplerin belli vakıtt~ ko..,,ıc:;•cna ~elme-
leri. (15!ı) (9218) 

.. 
Eyüpta ıtnvri ımımü! ambarmrla mevcut 99.627 metre ltanavlceden 

çuval yaptırılar-aktlr. P 21arlfkla tksiltmeı;I 7/91942 Pıı7.ar1f'ııi günü saat 
15 de Tophanede Lv Amirliği $atın alma komisyonunda l-apı lacaktır. t
maliye Uc4·E.t1ni.· tu.hının bedeli 1017 lira 20 kııruş fi,:; frminatı 301 lira 
29 kuru~t;.ır. Çuval r limunesi , evsafı ve sıırtn~111es' komiı-yonda ıtörülliı 
Çuvallar r.-.Otr~hhırı·:ı atöl:veı:inde y3p1lacaıır ..tibi. Tflph;:ıtıı>clı> Sarac evin
de ;ıosterılec.Pl( m11kine ve yerlerde dP yııpll :ı bilir. TaliptPnn bı-lli va-
kitte komisyona gpJmeleri. ( 1117 - 933R) -Behel'ine lP.4 kuruş tahmin edilen 12.000 actet cam :o:urzhı alinacak• 
tTr PazarlıJda f'kı:;ılt:ııt"sl 9/0/942 Car~amba ~nü <ıaııt H .~o da Topha
nede tst Lv Aır·irlifıl satm alma ı,oınic:yonunda ?apılacaktır. İlk temi
natı 127S Ji;adrr Sıırtnı<rnesi kom1syonda gbrülür. T;,:iiplerırı belli vakıt-
te komisyona gelıırnleıi 11611 - 9428) ·-Adet 

10, 000 1000 Gramlık geniş a):!ızlı ııise. 
5, 000 500 Gramlık geniş a~zlı 6lse. 
2, 000 250 Gramltk genjs a~ızh şişe. 

Yukar•.da y;:ızılt ~iselerin pazarlıkla eksiltmesi 7 ı:ı . 94il Vaı:rırtesf sri}nü 
~aat 14.45 te TophanE>de Lv. Amirliği ~atm alma komi~yonund;ı yapıla
cı=ı kttr Tahmirı bedı>li li02C lira ilk teminatı 451 lira :)0 kuru .. tur Talip-
lerin ·belli v;:ıkitte kom;~ona 'e1mP\ıPrl, ( 161) (9220) -

:;oo t°Pıı~oı:rtin 
.;on A«i~ :ı~etilo salı~ilik 

301) H"lmitol 
3!ı0 liı oi~-r.pir. ikinc; 
2:;n ~.om diı tolu 
:.ı~v Rorn dr perı: 
501) r;11m arabik 

30 Fenoltitalein 
300 ~u g:ıllat dö bizmut 

'! .· 
50 F,sans dô mant. 

nııund'l •ıı:ızıl· on kalem ilacrn paı~rlıkla f;!<siltıı:ı~si 14/9/942 Pa-
zartesi gtj 11.l ;~at 14.(0 da 'J'ophanede ht. Lv. Anıırliği ısatm alına ko
misyonunda y:ıpılaral~tır, Hepsinin tııhmin bedP.li 35.440 lire.dır. HPr ka
lemi ayn hl'lıı> ve"ilf'rP.~incleıı i!':lekli!erin % !!'i t .. mln:ıtl;;riyle hrlli va~ 
'< itte kflmi•wnıı;ı ~elmr1E>ri. (9:ilH) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

d11 rnuvııff:ık olmak ıs::ırttır) veya bu derl?c-ede bıh~U ııörcfü~ü fsbat et
tnelC <T::ı~dilrnııme veya bunun tasdikli bir sureti. Muameleli evrak ona . ~ 

eklenecektir.) 
F - Evll veya rılsaı;:ılt bulunmamak, (evvelce evlenip '6oşanan1arla 

kocııı1t ~lmile olanlar kabul edilir.) l1una ıılt medeni b.all blldlrlr müs• 
bft eVTak keza eklenecektir.) 1 

G - Okur stht.r !ıebepler dı~nda okulu kend111ğlnden terkettlil, 
f'V1enme suretiyl~ ~eya diğer lnzfbat! sebeplerle okuldar: çıkanldığı, _altı 
senelik mPcburl hl7ll'letlni yapmad~ veya tamamlamadı~ı veyahut ıthhl 
sebepler dsında çıkartldı!tı takdirde tahııkkuk ?ttirl~ecek mektep tnasraf
lannT tamamen ödtyecı.>ğine ve $(Österdfqı veslkalarTn tamamen doğru ol• 
dujhına dair not.erlrırten tasdikli ve kefilli bir taahhiltname verecektir. 

8 - Yukarıdıık' şeraiti haiz olan okul okula imtihansız olarak ka• 
hul ro!lerektir. 

1 

1 - Yuk.ı.rııiaki mncldrler mucfbincc evrakınm muamr.leslnl bltlren
lerdt>n vnA.vet veya kar.a merkezlerinde otı1ranl:ır bu makamlar veya 
R~kerlik şubelerl vasrt:ıslyle evraklıırınT do{!'rııd;ın dcıi:tru;t Ankara Ordu 
Rast::ı b::ıkıcT lil""!ısire1f'r Okulu mOdUrlfl~lne S?öndercc.-ek)l'J'dfr, 

10 - Mtiraceatlnrırı A~ tns 1942 nllıayetlne kadar sona erdirilmesi 
l~ıımdır. 

11 - Okurlıırırı k11bul edildik!<m ve mek~~be hı:ır~ket etme tarih• 
feri ıı:vn.I makamlar tr.rafından kendilerine blldfrl1ecektlr • 

12 - Ka't>tıl ed!lc>reklerln okulun bult•ndul!u Ankanya kadar gel• 
mek ve okuiıfa tek!Rr yapılacak ı:D'ıhl mmıyı>ne nctl;cs; hı>stalıklııt1 te
b,.VYiln erlenlenı. memlekl'tine gitmek lc;in masr~! edeı-eklerf yol pat'B• 
hın kPndllerfne ait olaC'aktır (544 - '7802) 

·' , I . ;;:~~ l Y E N i K O l E J /~a~!~_I 1 'I -ilk ·.: Orta - Liı:ıe Taksinını:- ı::;ırasNviler 80 1 
TTıı.~u~1 .v<:>t l f'rİ . V .ıb::ı ncı clillE'r Ö~r<'tlminı> Ô'1Cn1 \ "Trnek. talebes in in 

c:ıhl, ·• ' , .... i rı? ih., t ; .. ı ... , . .,l·ınrl ''' i1 ır i lnııınektir. 

Telef.:ı., : 411 !l!l " Fabrikalar Askeri 

Ticaret Subesi ... 

Umum Müdürlüğü 

Müdürlüijünden 
100 
l !lO 
110 
110 

Kiln .. .. .. 
111 No m;ıkina ipliği 
El işi ıpllği 
Ağaç kundura ç!viı;I No. 4 

•• " ,. .. 5 
110 .. .. " • • e 
300 " BakTr kundura çlvfst N". 18 
120 " Monte çivisi No. 24 (nUmı.neye töre)' 

JO '' RRlmumu , 
100 " Çiriş 

10 onr. C in N;ı1lrn (ı;-h•lsl ile lıı>rııher) niimuneye gart.ı 
10ll onr ~ •1rl Kabam c;ivisl (Nilmııneye ~lire) 
44 000 Erkekli dişili knpsiil (totek) ııümuncyc giSre 

t ono Tııbak!! 7.ımp:ıra kf!ğıdr " • 
Er ınındur:ı:.T im:tll\hn<'l:ı kullamlmak fü~er~ yukarı~a miktnr ve C11'l• 

,ı va7.ılf t3 kııl~"Yl mpJ71>me sııtın ıı.lınarı:ıktır. K;ılı>m kalem tekllt yap,. 
l::ıhlıır. 1~trkli1erin !PJ.-lifll"rln! 7 /9/942 Pazartesi gtinü aksamına kadı:ı,. 
rkııret şub .. ~ine '!'ermı>lcri il~n olunur. 

Bu :nıılzemımin nümuneleri her gün Ticaret subes!nde ~örUlebUlt 
(7194 - 4247) 

KOCAELi VİLAYETİNDEN 
Herel<ede Mrıiı:ıra burnu ve zeytinlik nıevlctinde (9840)' metre mu• 

rabbAı half arazi dahnindekl somaki ve mermer taş ocağt be~ sene müd• 
' dctle ruh~::ıta ba~lnnar&khr. !hale Eylıilün 14 tin.eti Pazartesi gi.!nü saat 

on birde V!!ayct makamtnda ~apalt zarf usuliyle yııpılaeaktır. Muvakkat 

teminat ~erıE>de çıkarılarak Blok ve moloz taştn metre mlkflbı için veril
me;;i tt>klif edlle<'ek re~min yüzde yedi buçuğu ntsbetiııde hesap edilerek 

1 verilerektir. İsteklilnin o g[in zikredilen sırntten b!r sa:ıt ~vveline kadar 
tf'klif ını> !d.udarmr muvakkat teminat ve Tk;ıtet Oda~r kayıt vesikası He 
birlikte , ı ll'lvı>t m:ıkamınıı vermeleri ve ıııırtnamesinı r,örınek !stiycnlerin 

Rilyiikada :ıv vc.rl!ileri binaşlııda yapılacak rt201.50) lfr~ ktoşit bedelli vl15yet ıondlmen kalem ine müracaattan 11lzımdır. TekHf mektuplıırtnxq 
tamir i~i 7/ !J 'fl42 Paıartrsi gürıü saat 15 de Mıfl~ Emldk Müdudüğünde poı.tıı<'la v:lkl olacrık g<:>cikme~i kabul edilmez. (9317) 
nıiitesekkil komi~.vand;ı actl:i: ebiltıııe ile ihale ı:d!leceklir. l ______________________________ _ 

Muva:;:'rnt tı•minat 9f:. llra 86 kuruştur. i 

hte:,n:erin en aı. biı taahhiitte bin lit'altk ':>u i:;e benzer i!i yaptığl- \ T • E k • D v 1 k kl""b"" • +• d 
na daır i•lıı.rc>lernıdım ı:ılmıı; olltı~u •:c~ikalara i"tinadı>n l!.lanbul Vilaye- eftlS S rım Ve QaCI • U U rıyase lft ef1.. 
tine mliraclaföı ek~iltme tarihinden tatil glinıeri haric; lic gün evvel a- 1 ı _ Kllibümüz binasmtn 294'74 Lira 9 kuruş keşif bedelli yalnız te
lınmış ehllyet ve 942 yılma ait Ticaret Olası ve.;U..:alarım ibraz etmele- 1 mel, duvarlar ve cntı aksamı inşaatı kapalı zarf usullyle on gOn müddet .. 
ri muktazlJir. ı le eksutmeye korımustur, 

EMNIYET SANDIGl MUDURLUGUN- :Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel Ve husus! VQ fennl şart- 1 2 _ İhC<le '1 Eylô.1 1942 PazartesJ günü tıaat 16 'da T aksJmde Slraser• 
D~~irıı tramva:r dvraft No. 75 do Dol.tor nameleri v~ f\ı vje kesif hülasasiyle buna ?nüteterri tilğer evrak Mim 1rllerde 57 nurnarada Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi binasında tnüte-
Bayan Aliye O ya 6. 9. 9 .ıo .... 9. 9. 941 ta· 'Cmlak M\.id~lt1il"'iinde görülebilir. (9080) •,e'·k'l hu~us' komi'"'. onda ya,.,t1acaktır, rihlerindc Sandıfımııa bıralct1fı paralar ı,ın ., 

1 
" ı •' ı .,., ,.. 

•erilen 54560 ve 59&t4 :ıuınaralı bonoları n · 1 s _ P.u iş~ ait proje husus! şartname keşif hülAsası umumt esaslar 

:!k~::!f!"ihJ~~~m~r~~·dığ;ı~i~ :,~~~·r~eıtinden. Yalova AskerAı Satın Alma Kom·ısyonu-rd-n . ·e mukavele ömeğ! her gün Bölge Muhasebe ııen'!sinden veya Taksim-
•• l!ft ip Klüp mPrkezinden (2) LirR mukabilinde almablllr. ıNi 

1 

KAYIP - Stım•r Bank Yerli Mallar Pa. 
•artarı mile-.< reintltn ~lmı' oldu~unı ı 111 
No.h maniiatur.:ı karnf".sıni .. ayi tttinı. Venin· 
ni alacalım~•n ••l<İ8İnin lıilkmü voktur. 

Krr':lorrli m•nlhıuracı l•rail M•crisrı .,e 
•iulllar 

Bir d~ınlT<."J, bir maraneoz, bir s~rac u~tn~ı hizn-: .tc alır•acakhr Ba- 1 4 - Dtı ise alt mııvakkııt teminat miktarı 2210 Lira 56 Kuruştur. 
rPm kamın•ınım J!l ıır.cu madcle~ine ııöı-e Ucretleri \ eril"<'l'Çıınd•m ta liple- ı !'l - İıı$:ıata v,. taliplerin hıısu!':\vetlne Ait fnz1a t:ıfsi'ôt için Taksimde 
rin bu işler" ait PhliyPt ve derı-c-elerini gtjsterir v~ı;ik:ı.~rlylf- birlikle Y~- Klüp riyaRet!ne veya Bölge Müdürlüğüne mesaı saı:ıleri dahilinde miira• 
loYada Asıteri ~ ... bnl'lmt. komisyonuna gelmeleri (1031) (95Qt) cıınt edilmc~i. (tl37G~ 


