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cişvekilin Trabzon 
Halkı ile Hasbıhali 

Ba,vekilimiz Şü krii Saraçoilu 

BAKIM EViNDE 
Baıvekilimiz, Yen!den Allnacak 10 Kimsesiz 
Çocuğun Bakım Masrafını ~n1hte Etti 
Trabzon, 6 (TAN) - Evvelki 

akşam şehrimize gelen Başvekil 
Şukrü Saraçoglu, dun saat 10.3<t° 
dan itibaren ziyaretlerıne ba'ila 
mış ve sırasiyle vılayet, komu. 
tanlık, parti ve beledıyeye gıt
miş ve mtiteakıben Kız Ensti. 
ttisümi gezmıntir. 

E snal la luı11bihal 
Ögleden sonra Buşvekıl ve sa

yın eşleri Kisarna Maden suyuna 
gıtmişler ve buradaki tesısatı goz 
den geçirdikten sonra şehre don
müşler ve bir müddet de bele• 
diye bahçesıni gezmişlerdır. 
Şükru Saraçoğlu. yaya olarak 

çarşıdan geçmiş, ve bazı duk. 
kanların ôntinde durarak esnaf-

-, la hasbühalde bulunmuş ve bu 
• arada mesleki ihtiyaçlan ve alış 

Türkiyeyi Ziyareti 
Wendell Wıllkle, bu seferki seyahatinde, b"zım memleketim zi de :fr 
yaret etmektedir· Bır bıi~k ve doıt memleketin tallhiyetlı mü. 
mesııll olmak ltıbarıyle, Willlöe, ''Yakın ıark" ın yahut öteki ta
bıri i!e. "Ön Aıya" nın, rerçekten dikkate deier bir memleketine 
utrayor demektir. Willlde, bu ıuretle, yalnııs dava ıah bl bir mil· 
Jetle tanışmıı olmıyacaktır, O, anıca, bu milletin başında buhınan. 
büyuk olçüde bir şahıiyet ile de tanıtmı' olacaktır. Türkıye, bir 
siyaretci için hem harbi hem ıelen ıu!hü rormek bakımından, 
pyanı dıkkat bir tarih taraça11clır. 

YAZAN: BU RHAN BELGE 

r 
Ba JüiliP 

coşkun sevgı tezahuru gôster. 
miştir. 
Şükrü Saraçoğlu ve refakatin-

! deki zevat yeni yapılan lise bı. 
nasını ve cocuk bakım evinı gez
mişlerdir. Başvekil , bakım enn.. 
de gördüğü intizamdan memnun 
kalmış, bu müessesenin daha fay• 
dalı bir şekilde çalışması için kıy 
metli direktifler vermiştir. Şük
rü Saraçoğlu, muesseseye yeni
den alınacak 10 kımsesiz çocu. 
ğun bakım masrafını deruhte et. 
miştir. Devamı Sa. Z, SU. 1 

Ziraat Vekili de Dün 
Adapazarında 

Tetkiklerde Bulundu 

.. 

• f " . • •• -:"" • • - • 

brm~•aa.ı~ı11ş=1rc,J1 
Stalingratönündeki 
lılüthiş Boğuşı'71.a 

lnanllmıyacak Derecede Kuvvetle Tahkim Edilmiı Olan 
Stalingrat Bölgesinin Adım Adun Zaptı için Son Derece Büyrlr 

Şark Cephesinde: Alman ı1abit balonlarında muhaberecll-

S©V·YE~~E-SMMEBLiGi 

STALINGRAT'TA 

Ruslar, Cenup Batıdan Yapılan Yeni ve Ço' 
Şiddetli Bir Taarruzu Geri 

ı>üskürttü - Novorosisk için ı' ehlike Büyüyor 

Harekat 

Kahire T ebliai 
\Aihrer Kıtalannı 

Cenupta Geri 
-;ekildiği BUclirlliyor 

Wendell Willkie, bu Hferki 
.eyahattnie, bizim meme 

leketimlzi de ıiyaret etmektedir· 
Bir biıyük ve dost memleketin 
.ıihiyetli mümessili olmak !,ti.J' 
~ariyle Willlde, "Yakın rk in wıahut Öteki tabiri ile. "~ AJJ. 

• - Fnfhnl mevsimine 1rirerken bir aaorcu arluHlaslan adına alMI id.vor. Z -..Maarif Vekili, mlila1tablua taki• Merk• 
~azısı 2 nci aahifemlzdedir) 
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O u, b raz bahşi$1e alıştırdım. Arlık 
gore. o clın kralı bendim. Seh r.dc 
b tenlcrı, bir gramofon plağı gıbl 
rlıyordu Çom r Recebin ycccni 

tunün bah~ni n::ı ıl açmalıydım? 
er b raı b r ey bılmiş olsaydı, tc~ 
d re pu landıra bana anlatırdı el · 

tte,.· 
G nlcr haftalar geçiyordu: ben; hep 

uyu uk h va iç nde id"m· Hiç bir 
o re em cm şt m. Bu: daha ne ka 
surcrd ? Bunu kestirmek te ım
ı dı· 
r on bu•un ıı;ehir h !kını tanıdr 

yhıyo du Buna tırnak taktım: 
n kapısı d dururken, gclcnl ge
oruyo dum· O, hcps nl ayn ayrı 

tıyordu: ~ 
rgun: 

- Yeri 'eri tanıyorsun, dedim· Ya· 
ı rı da t nıyor musun? 
fer ni gog üne bastırdı: 

- Allah sahıdı.mdır. hepsini tanı -

- Buraya Antepten Rüştü bey gcl
T myo musun? 
rdu allandı: :ı 
A t p en. Ruıtü bey·. Böyle bir 

olacak .. Ama. epey olu)"OI'•. Ya
karı da vardı· 

- Pek nerede oturuyor §İmd ? 
- Bu u b im yorum Ama, istiyor-

b c hına b karım. oğrenırim· 
b ç mcr k etme: 

Ve ki gun sonr dolu geldı: 
- Ru tu b y çar§ının arltasıadakl 

kta oturuyor· Yanında kan var. 
ıuk okağa çıkmayar karı, kap:ıt
ı imı Gunah boynuna·.. Etrafta 

ot.tiluklcr gorulmcmiş, 
ınm arkasındaki sok ktan geçi. 

um H ngi ev olduğunu öğrene • 
m, f k t, garsona birden açılmak 

m'yord m Çunkı.i gevezeliği ile 
m l fımı d ortaya atabilirdi· 

'il zıyeti: pek umıtsiz görmuyordum 
ı olsa: b r gun Fatma ile karşıla· 
ktım Yalnız gorurscm, konusur

"lt Evin onunden geçerken de ka
. pencerede görmek ihtimalleri 

P t un: sadece genç olduğunu b!· 
rdum; nasıl adamdı? B m'yordum. 
k çırı ndan; ele avuca sığmaz; a· 
b r mahluk olduğu anlaşılıyordu· 

Ot de: odama kapanıyor: planlar; 
eler tasarlıyordum. Bir tclgraf!a 
tu evden uzakl tırılabilırdi· O za· 

n; eve gıdcr; Fatmayı alırdım. 
u; bır hayaldi. L&kin; beni oyah. 
bıhyordu. Ben; bu hayalle birçok 

: mesut oluyordum. 

Yazan: MAHMUT YESARi 

çıktım· Sudan bahanecrlc dolaşırken 
Rı.iştunı.in evıni sordum. Gösterdi. İki 
katlı. ufak bir evdi. Pencerelerinde ka 
fesler vardı· 

Tekrar plinlanmla baş başa ka!mış 
tım. Bir ev soruyormuşum g bi, o evin 
kapısını çalamaz mıydım? Kapıyı Fat 
ma nçarsa. konuşurdum Bundan mü
ke:mmel fırsat olamazdı. 
Planımı t tbik ettim· Kapıyı çaldım. 

Açılmadı. Tekrar çaldım. Kafes sürül 
du: nezleli, boğuk bir ses sordu: 

- Kim o? 
Bu nezleli ihtiyar kadın sesi, p!inı· 

mı altüst etmi15ti. B r ad uydurdum: 
- Abd Bcyi11 ev burası mı? 
- Değil. Yanlış, 

Kafes indı. Kapıdan çekilmiye mcc 
bur o1dum Acaba, yanlış ev kapısı mı 
çaldun? Diye dıkkatle b kındım Ha. 
yır, yam!mamı tım. Demek ki, Fatma 
ile Ruştı.i, bir 1htiyar kadmla berabc.r 
oturuyorlarmı . Telgraf çekme, kapı • 
dan konuşma hulyaları uçup gid,vcr • 
m~"lcrdi. 

Otelde garsonun gıweıelikler'nl din 
liycrek çile dolduruyordum· Rüştü Uc 
Fatma; birıbir1 crinden memnun yaşı· 
yorlardı. Ben: ne bekliyordum? 

Fatma benim orada olduğumu b"l
miyordu. Beni beklemiyordu. 

Fatmaya gizlı bir h1ber uçuramaz 
mıydım? Onunla, evde, sokakta. bır 
verde gizli lconusama:ı: mıydım, Boy!e. 
l'kle koçmak ihtimalleri yok muydu? 

Kuçuk yerde soluk alınmıyordu. 

Hep birbirine bakan evlere yaklaşı! 
mıyordu. Her an, go:ı:ler, kulaklar. 
kuşkuda bck!iyorlardı· 

Rüştü, nasıl bir çocuktu. Onunla, 
kozumu pay cdcb lir miyd m? Her gün 
gibi evin önünden geçJyordum Bir gün 
uzun boylu, kem k'l yuzlu bir gcncın 
evden çıktığını gordum. Boyuna göre 
zayıf sayılmazdı. Omuzları dık. kuv
vetli basarak yüruyordu· 

Onu, daraya çıkaramazdım. Belki 
ben• alt ederdı El mc hic b r şey ece;. 
mıyccek, vazıyctım muskülleşccekti. 

Fatma11 başka! rında bırakmıyacak. 
tını. Günı.in birinde muhakkak çala· 
caktım· Fakat bagun, gdm yordu. 

Burada yalnız başına bir iş yapmak 
da kabr. değildi . İnsanın candan bir 
arkadaşı olmalıydı. 

(Arkası var) 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Pr~ram 19.SO Haberler 

urada Al Nafize ihtiyacım vardı. 7 sz Spor 19 45 Konuıma 
b destek olurdu· Ben'm düşüne 7 40 Haberler ı9.55 Şarkılar 

7 55 Orltntra 2015 Rııdyo c•ntesi 
d fim b rçok şey!cn daşı.iniirdu. 12 ıo Proıınm zo .ıı5 Mart 
ktupl nnda Beratta fena sıkıldı - ı.ı.:ıs M rlk (Pl.) zı oo Konn..-

ı yaz yordu: '"Çok goreccğim gcL !! ~~ ~~~~:~ ~~ ~~ ~~~;.,_ 
Hemen her an seni arıyorum. Bu, ı s.oo Prorram 12 t "5 Orlruır·ı 

.; ıs os 'Falll •n 22 SO Haberler 
le ne olacaki' ı •-a 45 Dam orfccwtruı 7!Z 45 Kapanıt. 

B r gun, otelm garsonu ile sokağa 

1 G'-C' G'L'N H,f.BE.RLER 1 
Balıkesirin Yirminci 

Kurtulus Yılı 
1 

B m esır 6 (A. A.) - Balıkesirli-ı mnrşiyle ş::ınlt bayra·ımızı direğe 
bu n u"1ulu ~arının yirminci çekmiştir. 

d n O kutl.ıdtlar. S::ıb hın er- Bundan SO"lrn "9 lıkcıı:irl~l~rin bafl_ 
t nd n ıhbaran halk cadde- ta Ataturk olmak uzern bızı bugune 

: do ılrı s ve her yer b::ıyr klarlıı ulnştırnnlarn ltnrSY onru:- minnet duy 
d tla to gulnnnı vr Mılli Şef İnonu'ye bağlı-

lenını t • ıSaıtüftam oinba adı n~rmP:ı hkfarını teb1nız lttıren nutuklar söy-
b r su 'lt' m reze un an J • • • i 
önce oUu •u ibi Kolordu çeşmesi knmi ve buyuk bır g~çıt resm yn-

. d h i <>rek ıldırım pılmı lır. Bu gl>çlt rrsmıne nskeri kı-
m tırı " ~ re g r Y talardan ve 3andarmıılardan maada 

iylc CUnıhurıyet meydanına gel - okullar V" ernaf 1e eltkülleri de işti_ 
ve m(ıfr ZC' komutam at~dan at- rak etmlşll'rdır, Ger<' tüyuk bir fener 

rak ell rı b~ğlı bir h?lde ışgal al- alayı yoptlac:ık ve t.alke..-inde bir mıi-
d ki B lt :c r. t(m sıl eden genç verı1C'Ccktır 

"- il_.,. B anda samere • 
m b brnı ÇlT"'m ~·ur. u ı· "'lürık rtulıv: bayramı 

anı dolduran halkın yaşa sesleri nego u : 
alk ı r buton B hkcslri sarmış. İnegöl, S fA.A.) - Ka<ıabıımız hal-
çok h yec nlı hova içinde genç kt bugiln 20 tnc.i kurtuluş bayramını 
subay b:ıniorun çaldıgı fstlk~l kutlnmııı;tır. 

Başvekilin Hasbihali 
~ Baştar.ıf'ı 1 incide karıdır· Ve bunu anca~ sizin ~öi Ka· 

Başvekil ve misafırler saat 17 radeni:ı:in sert d lgalarıy!e bo~uıa bo-
. f d halkevin ğuşa yuğuru!muş ve yct.ışmlş ınsanlar 

beledıyc tara zim at~nde bu- yapabilir. Bu büyük ruhu hep beraber 
vcrılen çay Y . • sel&mlanm. 

unmuşlardır. Belcd!ye reıs ~~ "Arkad:ışlarl Bir nutkumda. bizim 
li Tevfık Yunusoglu k~s~. 1 "Azalan Türkçü değil, çoğnlan Türk· 
ta bede bul1;1~~~ş ve. ro.ıs ır e. çü,, olduğumuzu söylemiştim. Burada 
"ho ~eldınız dem:ıştir. kime sorsam, hangi çocukla konuşsam 

• 
Parti Ocak 
Kongreleri 

Dün 47 Semt Kongresi 
Yapıldı . 

Diln İstanbul Vllôyctınc bağlı muh
telif kazaiarda 47 Pıırti ocak kongre. 
si yapılmıştl!'. Bunlar Kmıılı, Burgaz, 
Yeşilköy, K~c·ük.;ekmcC'c Şenlik, Ko
ca Sinan, Dikllltaş, Anadolufeneri. 
Poyraz, Anado1ukavağı, SutlUce, Ke
çecipiri, K:.ıçük Ayasofya Kilçiıkköy, 

Çıtfalan, Al;ptnaı. A • ~lı Merkçze
fendi, Cafı>r~ğa Hasaııp .. şa, Mecidiye, 
O manağa, R:ısirrıpn a, ZühtUp::ışa, 

Tuğlacı, Gö.depe:, Merc~ 'uııköy. Yeni
hamza, Kozyafo"ı 1cer<'nkö • Saman. 
dtra, Rumellkaveğı S .. rıyer, Tarabya, 
fstinye, U kurnı :.ıkoy Zekeriyaköy, 
Kuçuk Kı'•c;lı, Satmaz, Korucu. E
renl!:'r, Murat Rciı; Toptnşı, Kadıköy, 
Kocadere ve Ulederrciır. 

Kongreh.·dc :a re heyetlerinin bir 
senelık fa:ılıve• raporlıın dinlenmiş, 
hesaplar tet.dk c'Clilmiş ve yeni idare 
heyeti ile nahıye konRrelerine gönde
rilecek azanın '"CÇlmlf'rl yapılmıştır. 

Üskiıdara bağlı R:ıih•rbaşı Murat 
Reis semt Ot'S~mın kongresinde, t.l's -
kiıdarda b:r lise rçılması. yeni bır 
ha1kevi :raptırılmau ve yakacak dıır
lığına mah::ıl btrnkmıy:-cnk tedbirle_ 
rin alınması istenmişHr. 

Ü'sküdarhiar muhtı:li' v!:'sllelerle 
Üskudnrda bir Ii e açılması ve hnlke
vi yapılması dil~lnl tekrnrlamnkta
dtr. Parti reisi Lü1fi Aksoy dılekler 
etrafında geni$ izahat vermiş ve bun
kırın kaza ve vılayct kongrelerinde 
de bahis mevzuu eöileccğini bildir
miştir. 

Rakı Sarfiyatı 

Boyuna Artıyor 
Bildirile! ğ'ne göre, son senelerde 

rakı sarfıyntı devnmlt surette artmış_ 
tır. G~en seneki rakı i tıhscıli 7 mil
yon lıtrc "ken l>u ı:enc bu miktar 9 
milyon litreıe c;ıkaıı'mı<tır, Diğer ta
raftan gere1 sene tam randnnanla çıı
lışamtyan lJirn rnbrılrniarı da bu sene 
daha geni~ istihs::ılde bulunacaklardır. 
Ankara ve 1ı;tan~ul bira fabrlknları 
tam randtnı::ınla çalışacaklardır. İn
hisarlar !dal'esi şarap fiyatlarım 40 
kuruştan 50 kuruşa çıkıırmıştır. Bu 
artış hususi lı"'lllllerin milracııli üze_ 
rine ve but.iln şarJplarda bir fiyat 
muvazenesi temlru rr.ııksadiyle yapıl

mıştır. 

TAN 7 - 9 - 942 

P O Kampı Bitiren 
•• • • • 
Unıversılehler 

r--- DiKKAT --, 
ı Şikayetçi Gitmiş, J 

Suçlu Muamelesi 
Görmüş! FUTBOL M EVS İ M İ Merasimle Abideye 

Dün Çelenk Koydular DÜN A ÇILDI 
• Ün iversitell gE>ncl!'rln Oc;ilncil devre 

Beledlye d:ılrr!lerlndcn birinde 
kitlp oleın Ncjııt Hogcan Kara• 
köyde bl~ cıUkkn•ıdan bir çift ço· 
rap alıyor, lkı buçuk lira veriyor, 
kendisine 116 kuru~ iade ediyor• 
lar. B;.ı paranın 100 kuruıu bir 
gümUş llr11.ı.r, 15 kuruıu da nikel 
para. 

Futbol mevsimi. dün Fencrbahc;e sta. 
d·nda öğleden sonra yapılan futbol eğ. 
!ence ve mac;lııriylc ac;ılmıqtır. 

Hasılatı futbol federasyonu eski ıe 
isi merhum Sedat Rıza ile bblge baş
kanı Fethi Tahslnin kabirlerinin ın· 
şasına tahsis ed' len diınkü organllas· 
yon fevkalade muvaffak olmuş ve 
futbol menıklıları güzel bir gün geçır. 
nı"şlcrdir. Saat 15 30 da stada Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel dC' gelmiş ve 
macları ~onuna )tadar alaka ile takip 
etmiş ve bu aradn spor adıımlariyle 
haı-b'haldc bulunmuştur. 

Saat tam 15.ıO de ond" deniz bnndn. 
oıu olduitıı halde ve Gn•at:ısarav miis 
tesna, klüplerin yaptığı bir geçit rcs· 
mi ile mares:me boı'llıınmıs. sahada ta
kımlıır yer alrp, İstik1'1 marşı rııhn
dıktan sonra futbolcüler adına Vefalı 
~·uhtesem sportmen'ik anrlı içmi&tir. 

Bundan sonra hakemler ıle eski hey 
nC"lmllel ovuncular arasmda on heşcr 
dakik:ıhk hir mac; yapılmış vı- c;ok cf· 
lcnceli geçen bu oyunda senclcrdır ı;ıı. 
h:ıdıı gôremed;ğlmiz eski bcynelmile! 
lcri scyretmk hakiki bir ZC'vk olmuştur. 

Eski beynelmilcllcr şu kadro ile ny 
n mıı;lardır: 

Hamit. Va!jar, Bürhan. Rcsat, Kemal 
Rifııt. Sckıp: I.rb1"l-t 'Mehmet: Alact 
tın: Sabih; J.dtif: Brd i. 

lkincl devrede A18ettın vasıtasiyle 
g~zcl blr gol atan eski Mılli takım. 
h 1.:emlerin Eşrefin ayağından kazan. 
dıklan bir gol üzcrir11a. bcraheriige diış 
müs ve mac; bu şckllıie b•tmiştir. 

JUuhlelit lakmılnr maç1 
Bundan sonra Sabih ve L. Mchmedin 

tt-tkil cttikcri kırmızı ve kırmızı hcyu 
formalı ekipler karııılaşmış!ardır. 

Kırmızı takım: Osman, Muhteşem 
(Bahadır), Enver (Mehmet), BPhadır 
(Tarık). Tarık (Arif) Eşref (Faruk), 
Fikret, Arif (Sahap). Hakkı: Şeref: 

Şükrü. 
Kınnızı Beyaz Takım: Cihat, Mu. 

rat, Muammer, Muazffer, Kadır, Me
lih. Mükerrem. Naci. 

Hakem: Doktor Nihat· 
Oyun başlar başlamaz, Şı.ikrünun sı 

kı bir şütü Cihadın plonjonununa ,.,ğ 
nıcn altından geçerek kııleye girdi. 
Huna kırmızı beyaz takım hemen Mc
lıh vaııtas!lc mukabele etli. Bir ara· 
lık epiycc tazyik eden kırmızı beyaz 
takım Mc!ihin ayağındln ikinci biraz 
sonra da Naci vasıtasile üçunciı sayı. 

bııhçe klübünü Tlyaret etmlt ve idare. nskt>rlik kampları bitmı.tlr. Bu mü
ci!trle tanışmı~tır. 

At Yarışları 
nm:cbetle diın Tak.,lm Cfünhuriyet fi
bidesi ön!l!\d" bir mf'ra~im yopılmtş
ttr. Knmpa iştirıık E>den talebe vapur_ 

At yarışlarının O"'•·"ul'cu hafta ko- la Kabataş iskelesine c;ıkmışlar: orn
~t.ları ifün yapıldı Koşular hir tanesi dan muntaz::ım kılı?lıır halinde ve ön
miıqf,..,n;t , norm;ıl netice'erle bitti. lcrinde bir &!ökcrl h::ır.do olduğu hal
BİRİNCt KOSU: tki havvan girdi. d<' Talcslmr gitmislerdır Abide önun
Vıldırrm 2 . Gürsoy Ganyan 130 de yer al:ı:ı Ünlve,.citcliler hep bir 

kurus verdi. nğızdan İsilk13• m::ır ını söylemişler 

Nejat Hoşcan KadıköyUnde o. • 
turur, evine glderker çar11dan ö· ! 
teberi alır, lirayı verir, fakat es• • 
naf bu paranın kalp olduöunu : 
uöylcr. Genç katip bunu öjirenln· ı 
ce doğru polls karakoluna gider, f 
lirayı gönterfr çtdığı yeri sl!ylcr. ! 
Muamele yapılmasını ister, Dü· • 
r05t ıılr h:ırckct defflt mi? Fakat + 
bakın ba,ina r:c gelir? i 

1K1NCİ KOSU: Dört hayvıın girdi. ve merns"ml 0 abideye çPlenk konul_ 
1 • H17.1r, 2 • Dnbi, 3 • V,.c·7.~ Ganyan muştur. Bundan snnr::ı genc;ll'r yine 
100 plasel,.r 100. 150. kil b his 180 önlerinde b;;rıdo olduğu halde, Tak
kuruş vcrn~. sim - Kar:tl·öv - F.mlnönU - Anknrn 

tlCÜNCÜ KOSU: Glinürı yegane caddec;I yoliylc Ünh•crııltcye gitmiş_ 
~tırnrizi hıı ko~uci" o1r1u Kosuvn dört !erdir. Kampı bitiren gı-nçler tnl•m 
hııvvan ı:iri\J. 1 Davalairo. 2 Oemet, tııburu Ö"\Une giderek burad teç. 
3 _ Karııbiber Ganyan 1050. plheler 1 hizatlartnı teslim ı-1mitler ve milteıı-
270, 120 kili bııhıs 2050 ikinci ve üçün kıben evleriııl! gitıııl$1f'roir. 
di koşular üzeri nd~ki ç fte bahis !75 
ku rus verrli 

DÖRDilNCÜ KOSU: Üc ha1van 
glrrli. 1 • Meneviş. 2 - Alceylan 3 • Tir 
y.,k:. r, nyan 150, ikili bahis 240 ku
rus v,.rdi. 
~E$1NCt KOSU: 6 hayvan ~irdi 

1 TaT7.an 2 . Bora 3 • Kuruş Ganyıu1 
ı 15 oUlsc!cr 100. 225 lk 11 bahis 240, 
tforrluncü ve beşinci koşular i.ızerln.. 
d<-ki cift~ bahis 240 kunıc verdi 

Y clken Şampiyonası 
Y clken şant!lİvonası dün Moda'ıia 

v=>pılmı~hr. B"rinc:i D,.ın:rsrıordan 
p,.yyıız. ikinci G'\!atcısar;1vd~n Nedim, 
üc;üncü G~l->t11s r:wn.," Mnhmut. 

Bisiklet Yarışı 
'Balıkcs'r. 6 (TAN) - Dün geceyi 

Mu'<tafakcmalpa$ada ı:ccircn blsiklef 
ko~uı:uları s:ı.~t tlokıızrla Bal•kC'Rİrc doi 
ru yola pkmı !ardır. Saat 11.47 de 
b;ışta Orlııın Suda olduihı halde kosu 
culıır birb rini takiben buraya ı;elmış.. 

l•ı dlr Birıncl ~elen Ankaradan Orhan 
Suda bu mesafeyi 2 sııat 47 dakika ve 
13 saniyede, fstnbu!dan Muzaffer ve 
E~kisch.ird"n o~man 2 s:ıat 47 dakika 
13 saniy,.de bitirmişlerd i r Kocaeliden 
.Ahmet rlôrrlıinciı ve Ankaradan Ay
dofmuş beşinci gelmiştir, 

İskeleye At1ayan İki Kadın 
Denize Dü~tii 

Kadıkoy r.'crkezlnde ifadesini + 
alırlar, 71lbıt tutarlıır ve kendisini • 
mevcudeıı po:ts beıfncl ıubcyc ! 
sevkcdeı•ltr, orada tekrar ifadesi. f 
nl alı.·lar. Kıırııköy mcrkc:ı:lne 
gönderirler. J<u-köy merkezinde 

~dirnede Elek+ır·k aa t 23 e kadar kl'l•r. aaat 23 de 

U .. cretler·ı Arttırıldı Kadıköy mıorkczlne götUrOrler, 
Kadıköy merke:ı:inde sabnha ka· ı . . j dar ncznrçt altında bulundurur· i 

F..dime, iTAN) -: ~C'hr~ml~ clcktrık ıar ve cıtf!s: cünü gidip evinde 
iıcretlcrl ye .ıld<.>n yiiı<:C'ltıl.mış ve be: nrama yaparlar ve ancak bundan ı 
her kilovat 40 kuruc u.ı:erındcn tesbıt • sonra ıcefalete raµtcı~ kendisini 
C'dilmistir. Ayni .. uım?r.da evv<'kC • serbest bırakırlar. 
kaldırılmış olan dort .. kılovatlık mec. ı •ı Nejat Ho;cıın karakola keneli· 
burl sıırfıyıtt ta:ılıhudu de yeniden lh- ı sine kalp para sDrl:lmüı olmasın· 
d:ıs dilmlş'lr. • I dan ılk.llıetı;i olarak gltmlı, fakat 

Daha cvv~l ~glr~C'n sonrıı elektrik suçlu rnu:ı'1'\clcslnc tlibl tutulmuı, 
cereyant v~rıld ğir.ı yıızmıştnn. Bu u- Ustellk kılpaz:ınmıs gibi muamele 
ırul de kaldırıl!'l'lış ve 8"ıtart zamann • görmlistilr rllndeki paranrn bili. 
lndlrflcrck her J?im ı;cı, t 1!130 rlan gc- f hare k:IJ' olmaC:ıfiı da anlaıılmıı· 
cc 12 yr- lç;ı~::ır c<'rcyan ~<'rllml.ye ?as- ıtır amma o bu pnriıy. kalp sana• 
lıınmfctır. F,ıc:ktrlJrle muteharrık ıma. • rak pollı• götUrmDş ve tlklyct 
tAthane ve sana:•! m!less<'sclerl . bu ı etmiştir, Belki "zı:bıtaya hizmet 
viızden slk1o1hlı ourumn dQ~muşlUr. ederim,. maka:ıdiyle hareket eden 

bu gencin UHıl tutulduğu muarne• 
Fabrikadan 1 plik Ça1an ıe doğru mi.'? 

Bir Amele Y nkalandı '-••••••••••• • • • • • • • ••• ..1 
Kazlu;eşrnc-le Fualln trikotaj fab

rikasında amele Ml'hmet. evvelki ge_ 
ce sabaha kal'!iı işten çıkarken sekiz 
masra ipliği g'jğsUne b:ıcc:klnrm::ı sar
mış ve gidP.rkrn kapıı•ıııtn şüphesi {!

'terine üstıı ::ı:-::ınnrak iplikler mcyda. 
nn çıkarılmıstt:-

Dün mahkemeye verilen suçlu 2 
ay hapse nahki'ırrı edılerek tevkifha
neye gônderı!mlı-tır. 

.Adliye Katipleri Teşkilfıtı 
Düzenleniyor 

Ankara ve İstanbul 
Belediye Seçim 

Hazırhklarl 
Yeni BC'le-!iye ı;eçlm! hazırlıkları 

tamamlanmak fızeredir. İntıhap hak
kını haiz otarılartn cetvelleri yarın a
sılacnktlr. Seçimde son nilfus sayı
mındalô b:'iZa ve mıh'ye nUfuslan e_ 
as tutula.:1k ve V ı·ıyct Umumi Mcc

lisl fızal rı bu nüfus nl betine gorc 
seçileceıtlir. 

Kepek H muzları Adliyeye 
Verildi 

aiı'çok sıiolurdan kepek c;alan Ah
met ve çıılfnan }"<!pek erı bılerck sa
lın alan $adı ve Temel müddeıumu. 
milığe verilm•ı;lerdır. 

' !arını çıkardı ve devre 3 - 1 kırmızı 
takımın mağQlibyctile b ttt İkinci dev 
rede takımda cpi değlşıklık yapan kır. 

mızılılar üstünlüiü a'dılar ve S:ıhapla 
Sukurunün ayağından .ik i gol çıknra
rar oyunu berab .. rlik'e bitirdılcr. 

Hatice ve Nurly• adında iki karlın. 
vapurla Hııydarpaşayıı geçmişler ve 
vapur yamışı:-ken i•keleye atlamıya 

kalkışm~lardrr Her iki kadtn da bu
nıı muvaffak elamı •arak denl1.c düş
müştilr. Hem l:cğui:mıık \'e hem de 
iskele ile vapur :ırasında <'.zilmek tch
lıkc iyll' 6<ırr.ıla nr. iki kndtn, kapta. 
nın mane'/rtısı ve cir:ıftan yetişenle
rin yıırdıınıyle dc:nb:c!en çıkarılmış
lardır. 

İstanbul Adliye <'!nclimenl, katıplcr 
tııllmatnamesine göre yeni bir katip 
tcşkilfıtı !·rnmıaktadır. Yapılan tet
kikler bltın41tır. 
Öğrendiğlm!zc göre, yeni tc kil!ıtla 

ktıtlp kadroları r.ıml!'.livecek ve d ha 
fazla randtr.:an vericı şekil afacaktır. 
Yeni listed~ hır('ok deği8ikler yapıl· 

mıştır. 

Ankara B cdlye ecım; hazlrhkl. n 
da llerlemı"tir. Ank rnda eeçlm cet
velleri ayın onunda a"ılacaktrr. Bu 
cetveller bir haftn n~ k!dtı kalacak ve 
bu müddet içınde itirazlar dinlene
cektir. 

Yeni B 'e11ye Mecl' i azasının sc -
çimi Birlm:ltesrin ba.mdt1 yapılacak. 

tır. 

Wendell Willkie 'nin 

Türkiyeyi Ziyareti 
l:1fr Baştara{1 1 incide 

Şimdi ise, Türkiyeyi, Ameri
ka, Willkie gibi bir şahsiyetin i
fadesi ile tanıyacaktır. 

Morgenthau'dan Willkie'ye ka 
dar, hasta adam ölmüş ve inki. 
lapçı bir Türkiye dogmuştur. 

Morgeuthau ile Bristol safha. 
sın<la, Türk milleti, hasta ve me-
c alsiz bir İmparatorluk ile bir• 
likte, muhtelif "manda" lar me. 
raklısı ulak ve mutert>ddi bir 
zümreyi de tasfiye etmeğe mu
vaffak oldu. 

Bristol'dan sonra, Türkiye ar
tık "Milli Misak" ını 30 ağustos 
günü zafere götürmüş ve "hür 
ve müstakil millet" hakkını Lo. 
zan'da dünyaya tanıtmış bir 
millet. haline gelmişti. 

O gün bugün, Türkiye, dün• 
yada ne kadar millet varsa, bun• 
ların kayıtsız şartsız müstakil ol• 
mastna tarafıUırdır. 

Ve, nasıl, Fransız ve Ameri
kan inkilfıpları, bir "beşer hak. 
lan" beyannamesi kaleme ala.. 
rak, bır milletin ancak hür va. 
tandaşların bir araya gelmesin
den vii.cut bulacağını dünyaya 
ilan etmışlerse, Turk inkilabı da 
bir medeni ve haysiyetli insan. 
lık camiasının, ancak, hur ve 
müstakil milletlerin bir araya 
gelmesinden hasıl olacağını ken• 
di hesabına ilfın etmış bulun
maktadır. 

Maçtan sonra Maarif Vekili Fener· 

hukukun tedvinine yoı açacaktır. Mısır'daki Harekat 
* * Willkıe, mcmlekctimn:ı zıyr.• 

ret etmekle, yalnız davn 
sahibi bir milletle tanışmış olmı
yacaktır. O, ayrıca, bu milletın 
başında bulunan, buyuk olçüde 
bir şahsiyet ile de tanışmış ola. 
cakıtır: İnönü. 

İki harp arasındn 20 sene geç• 
mi.ştır. Bu müddet zarfında. baş. 
ka memleketler, pek çok mechs· 
ler, pek çok kabıneler, pek çok 
politikalar ve hatta rejimler de. 
gıştirmiştir. 

Türkiye, bütün bu mf ddet 
zarfında, ne rejiminde ne de .da. 
vasında, en kiiçiık bir uıhıraf 
yapmamıştır. Bu istikrarlı ve se· 
batlı yürüyüşte, Atatürk il~ ln. 
önü, aynı büyuk ve mcdenı da. 
vanın birbirinden ayrılmaz ve 
birbırınden cozülmez direkleri. 
dir. Her ikisi de, "devlet ada
mı" ölçüsünün dışında üalacak• 
tır. Çüni.iü ''devlet kur_ucusu' 
vasıf ve payesine yükselmış mem 
lek·et evlatlarıdır. 

l:iff' Baştarafı 1 incide 

tebliğine göre. 5 cyllıldc Ameri• 
kan bomba tayyareleri Girit kör
fezinde deniz tt•sislcrinc ve bir 
elektrik :santralına taarruz etmi~· 
!erdir. Antrepo ve doklarda tam 
isabetler görülmüştür. Doklar 
mmtakasında yangınlar çıkarıl• 
mıştır. 

ılt. Willkie cephede 
Kudüs, 6 (Radyo. 22.15) - M· Wcn 

drll W llkic bugun l'Öldekı harp c;ev· 
rclr:rini gezmiştir. Bunu mı.itcakip de 
mecte bulunan M Willlde şunları söy. 
le?IY!jtir: 

''Çölde, bu harbin manalı çınpısmıı
!ıırından biri cereyan ediyor. Gördük. 
!erimden edind'ğim kanaat. çöl lstıka. 
m•tlndcn gelen tchd1din kaldırılmış ol. 
duğudıır. Düşm:ınrn tamamiyle bcrt.ıı
raf edildiğini ~öylemlyorum· Bu ınu 

ha~ebc bundan 140 sene evvel Napo. 
lcon'un hezlm ıt!yle neticelenen mu. 
h. rebe kadar bır önem taııımaktadır ... 

olmasına bağlıdır. 
Atatürk ve İnönü, sentetik 

devletlerin kurucuları arasına 
sokulamaz. Bunların yeri. ayrı-
dır. ~ 

* * 

Bir devlet kurmak, tarıhi za. 
man ve mekan şartlarının derin 
bir vukuf ve hassasiyetle idrak:• 
ne vabeste bulunduğundan, Will. 
kie, Inönü'nün şahsında, .. modern 
insanlığın davalannı bus~utun 
başka bir zaviyeden tetkik et. T ürkiye, bir ziyarctiçi içın 
miş bir şahsiye{~.c tanı~caktır. hem harbi hem gelen sul• 

Hemen söyliyclim kı, bu va- hü görmek için, şayanı dikkat 
sıflara malik olup da, mılletlc. bir tarih taraçasıdır. 
rini ve memleketlerini bu mu. Sulh derken, "aman sılh ol. 
azzam faciada bir takım hesap. sa .. " demek istemiyoruz. Böyle 
sız kitapsız, çünkü mcs'ulıycts.iz, bir facia, ancak kendi ölçüsünde 
maceralara scvketmekten çekın. bir sulha kavuşabilirse, nihayet 
miş insanlar, nadirdir. bulur. Facianın büyüklüğü öl-

IJir Rastarah 1 incide 
Bııskın mııhiyetinde olarak düşma

nın birçok uı:ak nlaniarımı hlicum ve 
bu esnadl L:ıdogıı göliinlin cenubun. 
da ve Noıocho\· köpriı başında ve Lc
nlngrad'ın rt'mbcrlcme cephesinde 
yerde bulunr n 20 8ovye1 tayyaresini 
tahrip ettik. Düşmanın birbiri ardı sı
ra yapmtş olduı::u taarruzlar, nkim 
kalmı§tır. 

25 Ağustos ılt- 4 EylCil arasında 
Sovyet hava ku,·ve:lerl. 1062 uçak 
kaybetmi~tir. Ayni devre esnasındn 
49 tnyyarcrniz. doğu Cl'pheslnde kay-

bolmuştur 

N oı·orosisk önünde 
Berlin, 6 (A.A.) - Alman orduları 

bafjkomutan!rfının bildirdiğine göre, 
Alman ve Rumen kıtaları beton sıfı 
n:ık slııtemlerl arasında cereyan eden 
şiddetli muharebelerden sonra. ,No~o 
risisk istihklimlarının dış c;embennl 
varmıı:lardır. Alman ve Rumen kıta 
Jaıı şimdi Novorosisk şehrine doğru 
yakla~maktadırlar. 

Stali1ıgrat muharebesi 
Bcrlin. 6 (A.A.) - D.N·B. ajansı· 

nın askeri muharriri, Stallngrat önünde 
cereyan etmekte olan muharebelerin, 
harbin en ehemmiyetli neticeler vere
cek kat'i hareketlerinden birini teşkil 
ettiğini yazarak diyor ki: 

&!•1Tiiili~:lf(@I 
~ Raştarafı 1 incide 

Alma11ların zayiatı 
Londra, 6 (A.A.) - Rcuter aj ı 

sının Mo krıvadnid muhabiri, Rus rn ı 
knvemetin ·n artıl'akta oldufunu b _ 
dirmt>ktedir. Strılingrad'm dolayl "ın 
daki stcplerd:ı 25 000 Almanın olu 
yntmaktnrfır. 

Almanhr dun Stalingrad'm cen ı 
batıo;ındn stmdiy~ kadar vukua g<'I ıı 
taarruzların c:ı büyüğünü yapmışl r
dtr Kuvve'li ztrhh tesklller 3 mil
hl~ ı·esim0 i"arn:z etmistlr. Her ta
arruzu Alm:ın uçaklarmm dalga ha_ 
llndc yap•ıklan bir hova bombardı
mr..:ıı takip etmi5tir. Bu hava bom
bardımanhn !ki saat devam etmiştir. 
Bu u ul ·ayesi"lde dli~man uçakların
dan bazıhrı R·ı, miidafaa hatlnrma 
okulmıya muv<1ffak olmuşlardır. Rus 

kara mfid:ıfn-ı hatlat1 sarsılmamıstır. 
Karadeniz Rı:s lım<ınlanndan No• 

voro sl~k i('İn tehlike artmış bulun. 
maktndrr. Kuvvetli Almnn kolları 
şehre şim::ıl batıdnr. ilerl<'mektcdlr. 

Rremen'e 2 Tonlu~ 
Bombalardan 1800 

Dane Atlldı 
J ondra, 6 (A.A.)' - Dün gece Bre. 

mene kartı yapılan taarruz sırasında, 
frgiliz tayyarc?erl 2 tonluk bombalar
d3n 1800 tane atmıştır. 

Amerikan uçan kaleleri dün 1ilmali 
Fransa ilzcrindc uçmuşlar. ve askeri 
r.nleflerl bombardıman etmişlerdir. 

Rouens schrlndc dcmlryolu şebekesi 
ve Le Havre llmanında doklar bom· 
h:ı~iiım:nııı tıahl tntnlmn<:tur· 

Buna Başvekil, sık sık a~ış. sel:iz on çocuktan ve kardeşten bah· 
lanan heyecanlı bir hitabe ile seôiyor. Benim söylemiş olduğum nut· 

,., evap vermiştir. Şükrü Sara- ı.-un daha evvel siz'cr tar fından an-
d oglu demiştir ki: la ılmış olduğunu ve d ha evvel tat. 

Türle inkılabı1 yüksek prensip 
etrafında, fazla miktarda ideolo
j i propaganda ve gürültü yapmış 
d~ğildir. Faka!t, bu inkılabın ma• 
nası, eğer yakından bakılacak o. 
lursa, tamamiyle budur. 

Bunlann çünkü, hem diişünc.e- çüsünde bir sulh da, ancak, mil• 
Iet1er ve ırklar ve akideler ve 

de hem de duyguda, muası; ı~. kıt'alar dahil, bütün insanlığı fe• 
sanlığı ve muasır medeniyetı bus 

"Sa!.lnerada doğru ilerledikçe daha 
barİ7. bir •ekilde beliriyor ki. Stalin· 
gradın stratejik ehemmiyetini tamamiy. 
le idrak etmiş olan dü~man kendi cep 
hesinin bu en ha~sas noktasını ve be!.. 
ki de harbin mukadderatını tayin ede 
cek olan bu yeri şimdiye kad~r görülen 
blitün Sovyct ~ahra tahkimatını çok 
rerilcrde bırakacak bir tarzda tahkim 
ctm!ııUr. Sovyetlcrin bu en ehemmiyet
li endüstri merkezi ile buraya taarruz 
eden Alman kuvvetleri arasında cidden 
muazzam bir istihkam kütlesi yüksel 
mcktedir. Stalincradın önUnde inanıl. 
mı:vacak sayıda döner zırh!ı kuleli 
beton istihkam şebekeleri kurulmoştuı 
Bunlardan başka, şehrin dış mahalle 
!erine varan ve şehir etrafını yarım b r 
daire şeklinde çeviren Alman kuvvet
leri ile şehrin merkezi arasında yeni 
yeni blokhauslar, muazzam barikatlar 
yükselmektedir. Yeni Avrupa askerle 
rin!n buradaki başarıları cidden aklın 
a!amıyacatı derecede yüksektir. Bu 
başanlar, binlerce yıllık askeri tarihin 
kaydettiği ender menkıbelerden biri 
ofa.ralr: tarihe ceçccektlr. BütUn tstih 
kSmlar birer birer ve biltün s!lihlarıı 
müracaat edere kzaptctmek 16.zım gel 
mistır. $imdiye kadar bir eşi daha gô 
rülmedik çetlnllkte cereyan eden btı 
n uh3rcbclcrde en ağır yük lstihk5 
ve piyade askeriyle karşıkoyma topcu 
erlcı:Jnc yüklenmektedir· 

da kullanılan usul, 1939 danberi kulla· 
nılan usullerden büsbUlUn başkadır-
1939 danbcrl yapılan muharebelerde 
Alman orduları ka!elcri ve miistabkem 
mevkileri zaptetmck içln ağır ve en 
ağır topçu ve pike tayyarelerinin :yar
dımı ile ya cenahlardan hücum etml~ 
yahut da çevirmiştir. 

K d izin mert c:e- bik cdild ğın öğrenmekle pek çok 
.. Arkada !ar, ara eknl 1 ' memnun oldum.,, 

sor ve kahraman çocu arı .. . . . . 
ıh Bunıya sizleri gormek. siz~crlc .g~. Bundan sokin1rabmu~tel fb_dılekbl~rı dı'!: 

k d rtlcrinizi ve sevmçlerınr leven Başve . un.ara rer ırer c .. 
ruşme ve c . d"l '-1 d %. h" 

le pay!a mak için geldim. Dündenberl vap vermiş vhe ı c .. ledr c~ çol,.unun u-d 
m d b lunuyorum· Gıizcl mcmlc- kümetçe d::ı a cvvc uşunu en ve tc . 

kra~lz .a g~zclhklerini gördüğüm gibi blrlcri knrarlaşan şeyler olduğunu 1-
et n zın .r. il k d iştir k'. radcniz çocuklarından pek ço .. u . c zah edere cm . · . . • 

B g"rme ve oörüşmenın "Görüyorsunuz ki hukGmetınız. ıhtl· 
ru tum. u o .. . . 1 d h'ı' d 

ende uy::ındırdığı duygu şudur: Türk y:ıçlannıza sızın arzu adrınız ~ ı.ın e 

d b el kö.,esl çocukları ile rareler aramak yolunda ır ve hukOmc-
yur unun u guz .. , " .. "ld""ğ"' l b tt b 

il, ne kadar mnğrur ise bu çocuklar d.a tJniz mümk~n goru u. u n s c e u 
d yurtlannın gilze!liği ile o kadar mag çareleri temın edcccktır·,, 
... Bu samimi toplantı geç vakte kadar 
w rurdur. k'l d' ğ • b. ''Buraya gelmeden evvel bazı yerl~ devam etmiş, Başvc ı ve er mısa. 

d ldugu g bi burada da bir ek· firler Halkcvi binasının etrafını doldu 
m1:1k de rfıgı bulunduğunu biliyord:.ım. ran Trabzon'uların coı:kun sc.vgl teza 

h lda iken ve buraya vardıktan hürleri ve alkışları arasında ıka~clle-
r :trcndım ki, bu darlık, sız!er r'ne tahs's ed len köşke ~·tm'şlcr? r. . 

k n \ır ı tırap kaynağı dcgil, b liıkis Başvekil ve sayın e lcr Orducvmdckı 
r b eğlence ve şaka mevzuu tc$k 1 et. aile toplantısında da bulunmuşlar, oy. 

r D rlık n neşe yaratmak ancak nanan mi'li oyunları scvredcrck tak· 
n/·ruh arın ve kuvvetli kalplerin clirlerinl bildirmi~lcrdır 

Willkie, bu davayı, şimdi ya. 
kından tetkik etmek fırsatını 
bulacaktır. Iyi tetkik etmesini 
bekler ve memleketine, bu haki. 
kati, seyahatinin en müsbet bir 
hatırasr olarak götürmesini di• 
leriz. 

* * 
T

ürk inkılabına göre, "be
şer hakları" beyannamele

ri nasıl her tarafta, demokratik 
millet idarelerinin kurulmasına 
ve "Code civil" lerin tanzim ve 
tedvininc yol açtı isc1 dünyadakı 
butün milletlere, hiirriyet ve is
tiklal hakkının tanınması, yeni 
bir devletler ve milletler arası 

· 'ht" raha çıkaran bir sulhtur 
bütün başka bir sevgı v; 

1 ıras İşte Türkiyeden böyle bir sul• 
ile benimsemiş olması lazı!11.d~r. 
Bunlar kendi memleketlen ıçın- hu görmeğe imkan vardır. Tür• 

' ta d · kiye, kanidir ki, eğer "Lozan " -de nasıl en büyük va n aş ıse. 
ler, ~ ... 1eri ve davaları dün. ya öL dünyaya teşmil edilirse, bu harp• 

""l' b tt te ölenler, vazifelerini yapmış. 
çüsünde görünce de, . o nıs .. e e, lardır. 
büyük ve vukuflu bırer. dun. Y.a 

h t d Lozan nedir 
vatandaşı ve dünya şa sıye ı ır• Bunu, bu Türkiyede, iki bü-

ler. b ı·· 1 .. yük varlık, Willkie'ye anlatJJ'la. 
Politikacı zümresi, u ur u v • d dir· 

&damlan çıkaramaz. Devlet ada- ga ama e • 
mı zümresi, bunların eserine ve Biri, Türkiyenin kendisL 
iş ahlakına dayanarak vazife gö. Diğeri de, :;ön;dür. 
rür. Ve bunlan çıkarsa çıkarsa, 
bir İmparatorluğun batışı ve bir 
memleketin yeniden doğuşu J! 
bi müstesna doğum ağrıları do. 
ğurur ki, bu şartlar da, ancak, 
bu vak'aların, bir büyük ve vic• 
danlı milletin başından geçmiş 

Biz bu harbe girmedik. Çün. 
kü biz bunu yirmi yıl 

önce bitirdik. Biz bekliyoruz kı 
dünya, bize gelsin ve bütün diin• 
ya milletleri. kendi Lozan'larına 
kavuşsun 

Bu sefer, c;ok kuvvetle tahkim edil 
mis olan bir kaleyi zorlamak hususun. 

Stalingrada karşı bu harpte Alman 
askeri doğrudan doğruya cepheden hü
cum etmektedir Dünyanın en müstah. 
krm kalesi olan Slvastopol Alman ns. 
kerinin emsalsiz harp kabiliyeti say& 
sinde 7.aptedilcbilmlştir. Yine ayni sn· 
retle. Sta!ingradın istlhkamlan da ne 
kadar mükemmel olursa olsun, Alman 
b:ı~komutanlığı son taarruz emrini ver. 
diği zaman, hiçbir ise yaramıyacaktır 
Çökmekte bulunan bir 5.lcmln remzi 
olan Stallngradın, bu kayadan yapılmı• 
dt-"ln enkazı altında S--vyetlerin er 
eçkln kıtaları işte böylece ezilip gıt> 

mt-ktcdir. Sovyetler b!r!iğimn bu er 
z vade fft[har ('ttiği yerin enkazı ü:ıe 
r 'nde öliim sük<lnu hüküm sürünc-,.vt 
k dar savaş çetin olmakta devam ede 
cektlr .• 
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ı·;jiijjij'~i O g na d ığı Mühim Rol ~~~~~K~~,~~i~~,u~~~;~e~iı 
ispanya Kabinesinde Amerika Cümhurreisi Roose. 

Yapdan Degviciklik Zaf_er, Her Şeyi Evvelden Görenindir, Bu veıt'in hususı murahhası Mr. 
3' Willkie bugün memleketimize 

Yaza~: M. ANT~N ~rada Havanın Nası l O lacag .. ı nı da Önceden gelecektir. İki yıl evvel Re. 
~ Suner'in harıc!yc nazırhıpndan isicümhurluk için yapılan se. 
~· ve Falanj partısinln reisliğinden r ayin Ederek Hareket Etmek Çok Faydalıdır çime namzetliğini koyduğu ve 

ç .. kilmesl ve bu son vazife~ Franko- Roosevelt'e karşı mağlup oldu 
nun kendi üzerine alması hadisesi, har. Geçen haftaki yazımızda Me. ,.._ y • _, takip edeceği istıkametle süratinl ğu halde 0 gündenberi Willkie, 
b'n mukadderatı üzerinde müessir o teorolojik şartların askeri ha. , azan • ' bilmesi icap eder. Difer bir tabirle 1 h 

k tl · k' t · l · · d l .... : 1 1 .denı'ıcı"lerln d"dı'g-1· g·;bı". daima bu· muhtelif meselelere emen 
d•v 1 . 1 ·ıı ukadd t .. lundugvu yeri bı''.erek ıeyretmeıi Ja· her gün siyasi sahada az ço ıacak bazı mühim askeri hare e erın re ata esır erını ve o ay ... y. Harun R. Kocacan ~ . k 

cereyan etmekte olduiu ve ıger ~rının e mı etlerin m era ı u· 
hklendiği b'r zamanda. ehemmıyetle zerinde oynadığı mühim rol. :r.rmdır. ön planda kendisini gösterme. 
iızcrinde durulmıya değer bir hadise- lerden bahsetmiş, bunu miite. Bir kaç ay evvel bir kaç İngiliz ğe muvaffak olan nadir şahsi.. 

h ı ı tayyaresinin yanlışlıkla Milisı bom yetlerdendir. 
d ~. t addit misalleriyle iza a ~a ış. saba katılması sayesinde mümkün. bardımıın etmeleri. bu hava kaide- Bu itibarla bu defa memleke-

Malumdur ki, Almanya ve talyanın mıştık. Bu haftaki yazımızda dür. Aksi takdirde .maruf tabiriyle-• rStif!ll inde İspan sine uygun hareket edememelerin· timizi de ziyaret eden Willkie• 
musellah Y9; ·:-1'ı· ~ayesvlli d rek da, modem harplerde hava ra-ı karanlığa kubur sıkmaktan farklı den ileri gelmiştir Filhakika son. nin hususi ve siyasi hayatı 
i~a~~:;~u~~e~ı ~~~~ Fn:::co~ ;aş~zm ııat ve istidlillerinin önemini ol;:iın bunlardan topçulun bu hu· radan an!aşıld•ima göre bu tayya. hakkında okuyµcularımm ten• 
ve Nazizm g bi totaliter bir rejim kur. anlatacağız: suıta tayyareci!ikten daha ince he. reler o civarda ftalyanrn işgali at· vir etmeği faydalı bulduk: 
mak emelindedir ve tabiatiyle Mihve- tında bulunan adalardan birini bom· ö W"lk' 'y° 

re 
miıtemavi! b r siyaset takip etmek. • * * saplara dayandığı anlaşılır· bardıman etmek üzere üslerinden R eis Rooscvelt, Mö~y ı ıe. ~ 

,, 2 - Deniz kuvveterinin meteo· havalanmışlıırdır· Fakat ya hava Amerik.m:n harp ıayetennı 
trdir ve kendisini .orta AmerikR mem. M odern harplerde meteoroloji ra· l ·· · t"dlill · d f c·· '- · t" ı h ytemiye ro oıı rasat ve ıs ı enn en ay cereyanlarını veya kendi ıüratlertni Türk uın·ıtırıyP ıne za e 
lcketler"nin değilse bite- §imdilik Fran satlarına havanın ı'lerd· nastl d ı M t l ·· · d 1 t · •· 

dı ~ a anması: e eoro oıının en z 1·..,.; hesap edemedikleri için tayin memur '? m•ş.u 
sız Fasının t b i varisi saymakta r. v · tı"dl_.I ••p ı...· · du l v tatb'k" d k ·· ı· ,,. 1 f k · 1 olacarını ıs " c r.,vısıon topçu uguna ı , e ço onem ı. ettı"k!eri ıaman sonund·,ı hedefleri'l.. Amer!k:.ıt'lıı rrıuha t>fPt ır ası reıs 
Fransanın hezimetini müteakip Hit k ·· ·ı kt d' h b l · d ' ' lt' temps" ço onem verı me e ır. dir: Deniz mu are e erın e atış.a· den ba•ka bir yere yani Mills Uze- olan Mr Willk~T Reis Rooseve e 

terle Franconun İspanya hududunda d · h k ti · ta · ı i · · d"I " · b ı·· 
I 

Kara, enız ve ava uvve erı. · rın serı o Ması ve yı tanzım e ı • rine gelmişlerdir ve burasmı cet- zahir olan lıiifün fırka1arm ve ü un 
Y;ıptıktarr bır görüşmeden sonra, s- · U · · h ti "r ayar · ı· d ç·· kü h 'l 1 b' li alıye ennı ava şar arına go e meıı azım ır. un arp ıemı e- mek istedikleri hedef zannederek Amerikalı vatnrdaşlartn sağ am ır -
P.nyanın Almanya hesabına Cebelita ı d ı " mu ffak o · · "h' t hd tt · ı J . t k.. amanm ereces ne ıore va · rının mu ımma ı ma u ur ve ııa· bombalarını atmışlardır. Eğer bu gini temsil etmE'ktcdır. Mıl et er ara-
pğa hucum edeceği şayıası or aya çı !urlar Hava için iki tür!ü istidlll ka· vaş esnasında bunların ikmali müm- fngiliı tayyaecileri 

0 
civann me- sına dokunan rneı.eleler münasebetiy-

nıı •· . Daha sonra hanciye nazın'. bul d -'·t d" k"" d i"ld' B b t üh" • •• ı ... t e ımn. e ır: un e ı ır. u se ep en m ım- teorolojik ıartlarını iyi bilselerdi. le iki adam birbırlerıyle pek guze 
S Suner ın Bertin ve Romayı ziyare \ matr beyhude yere sarfetmemek ll· 
ve söyledigi nutuklar, İspanyanın mu. 1 - Havanın uzun zaman sonra rotalarını doğru tayin ederek ha· uyuşmaktad!rlar. 
k dderahnı Mıhvere bağ!adığı ve mü· nasıl olacağını bılmektir.Mesela, bir zımdır. kiki hedeflerini bulur!ar ve bir dsot Reıs Rocsevelt gibi. Willkie de harp 

l 
· i ay sonraki havanın veya oniimüz· Bunun için de mermilerin menz11. lcaaabasını, düşman aehri diye bom- ten sonraki dü:;yanm tanzim' ' ı., ya_ 

S t bir fırsatta Mihver devlet enn n ı · · · d ı ı· k t t da "' 
Y 
ırdımı ıle lngıltereye kartı harekete deki kııın, hattl. ıelecek yazın na- ennı zıya e.eı ırme ve a ıs ar balamak ribi acıklı bir yanlr5bia pılan pro~rama buyük bir el ~ 1iyet 

d t sı! olacağım anlamaktır· isabetleri temin etmek icap eder. meydan vermezlerdi. vermektedir 
geçecegi h"ss n tekrar uyan ırmıs ~· 2 _ Havanın bı"r ı"kı" ,,,uıı·· sonra Bütün bunlar için ise ·karalarda B 1 b W'llk' k' ı R · R 
F k~t aylar geçtı•gvı halde İspanya bı. • unun a eraber havada, bulunu ı ıe ı ı sene ıvve eıs oose-

.. 1 1 v i ti'dl"'d' o!duğu gibi- meteorolojik elemanlar 1 · bil ek k d i il ıt• k R bll k rtl inin 
t•raflık vazıyetini muhafaza ederek nası o acarmı s ıu ır. an yerı er seyretme en ı · ve e arşı epu C' el' pa s 
" Havanın uzunca zaman sonraki is· dan istifade etmek mecburiyeti var- . d tm kt d h b" .. k c· h tsı·•ı edl ldı" Bununla M'hvere Fransa kadar bıle faydalı ol zerın e seyre e en a a uyu um urre <s• "'lazm . 

tidlilı harbeden ordular için çok fay· dır. Bu iş için artık ıemlnin dire- rüçlülder gösterir. Çünkü ekseri beraber 1ünya ı~leı i hakkında iki ra-
m dı. • 

Başlıca Sebepler 
Francoyu böyle ih ıyat!ı bir surette 

h rekete mecbur eden esaslı sebepler 
vardır: 

e Üç senelık dahili harpten perisan 
h halde çıkan İspanyanın sadece ya. 
ayab lmesi çın İngilteren·n ve Ame
nkamn yandımına ihtiyacı vardır. 
Franco hiıkiimeti. İngiltere ve Ameri
ka He yaptığı anlaşmalar sayesinde on. 
l rın mali yardımını temine ve yiye
cek maddeleri almıya muvaffak oldu· 

• Franconun iktidar mevkiine ret 
n esıni mümkün kılan ve mevkiini mu 
h Faza etmesıne yardım eden unsur-

dahdı~. Fakat fen henüz bu meseleyi ğindeki anemometre (rüzrir illeti) hava cereyanlarının hızı haylice bü. kip tamanıen mutabık kalmJŞlardır. 
haledememiıtir. Nitekim Alman me· kifayet etmemektedir· Bunun yerine yüktür. Bunun için bir tayyarecinin Aralarmdak1 yalnız dnhilf siyasete ait 
teorolojiıtleri geçen kışın bir buçuk hava sondajlarını i1rame etmek ll· ptmek istediği noktaya vası! olması bir ~örüş ihtilatı vardr 
asırdanberi misli görülmemiş bir ıid- zımdır. Bunun için deniz ordulann- iı;in elinde iyi ayarlanmıı bir pusla İki adam Jn mütecavizin tehdidini 
dette o!acaiını bilemediler ve bu se- da merbut balon!arla meteoroloji bulunması kafi değildir- Uçacaiı anlıyorlar ve onu cnlemeyf samfml-
bepten Alman ordularının Rusyaya hü- ruatlan yapmak usulü tamim e. yükseklikteki rüzrlnn sürat ve ;.. yetle dU11ünüyorlardı. Sulh işinde A· 
camlarının o sene muvaffak olamıya. dilmi11tir. Bu usul ile rüzglr SOO ve. tikametini de sıhhatle bilmeai ll. tnerikaya teveccüh eden mesullyeti 
cağına dair Alman erkanı harbiyesini ya 600 metre yükıekliie kadar iil- zrmdır. Havanın bu elemanlan da de pek g1lzel takdir ediyorlardı. 
ikaz edemediler. çülmektedlr. Daha yüksek hava pilot!u balonlarla yapılan hava son· Harbe ve dünyada kan dökülmesine 
Havanın bir iki gün sonra nasıl o- sondajlan için de pilotlu balon!ara daJlariyle elde edilir mini olmak ic;!n btr memleket ahali. 

Jacağını bilmek mümkündür.Harbeden müracaat edilir. Bu işlerin remi. Rüzgir bilinince ~e tayyarenın sinin dfife" hfr rıemleke'I ahalisiyle. 
ordular bu bilgiden ve hava rasatla· terde yapdmuı, karadan yapılma· sürati de mal6m olunca gayet ba- bir milletin diler bir mflletle, blr A· 
rmdan pek çok faydalanmaktadır· sından daha güç değildir. Gemiler. sit bir hendese tersmi ile gitidecek lemin diter bir Alemle tamamen ve 

914 _ 918 umumi harbinde Fran. de hava sondajlan için Teodolit L yol çizilir. Rüzginn hareketi müte- mütekabllen anlaşmad lhım telditi-
sız ordusunun meteoroloji işleri şef- Jeti yerine Sekstant kullandır· Ha· savi ise yani sürati sab;t i•e evvel. ne kanaat ~!tirmlşlerdi. 
!iği tarafından yapılan hava rasatları va ıartlannın denizlerdeki tesiri den tayin ed'..len bir zam:tnd·ı hedefe Reis Roosevelt ile Mösyö Wilkie 
üzerine genelkurmay heyetine verilen daha mühimdir. Meseli kesif bir ılı vasıl olunur. Eğer rü:ı:glr, istikamet Birleşik milletlerin zaferinin gayesi 
raporlardan çok istifade edilmiıtir. veya büyük bir fırtına harp gem;. ve süratçe sabit kalmazsa ki bu dünyada hürrıyetin tesisi olduiuna 

d t l ler&ıin -tnız tesirlerini azaltmak. o zaman Fransız or usu me eoro o. 1
y hal uzun seyahatlerd .. hemen daima müttefiktirier. 

ji 11en olan profesör Rouch diyor k~ : !a kalmu, çok defa iş görmelerine vukua gelir- bu halde layyare T S. Willkie harpten sonra bazı şefierin 
1916 da Birinci Somme muharebesın- büsbütün mani olur. F. yani tets'z telgrııfla riizginn bir masa t'trafmda to~mı:ılıı!:!,11ın v 

de 118ctitll ...... .,.._ 1ttlltflnhıri9e dr• 1 - Ha.. ~ -- ......... ....,.. tlli-lfiMıMJr'WüiF ~ ımıdal!Jp) ft' mttr 
bir çok defa deil;tirilmiıtlr, roloJlden fa7dalanmaa: Bir hava ffh riizrlrın silratf 111. Le Prlearttln rahhaslar te'!.ttsb:tn, hürriyetin emnl-

0.tende abtokaaına karşı yapılan nakil vaartatınm bir tayyarenin he- ti . t k f4'Ul 1 · bü1" tenl define emniyetle ""debilmeai için - <Devamı Sa 4 S fi 1 ~f'l ye 111 e e etm ye kAtl olmadılı 
askeri harekit, meteoroloJi '- •· "'"'" • • ~ kanaatindedir 
rine göre son anda kararlaştırr!mış-

tır. 
1
• 

Londıa üzerine hücum eden zep ın· 
Ierin muvaffak olamaması, hatta bu 
hücumun kendileri için feliketli akı· 
betlerle netıcelenmesi, Almanların iyi 
bir hava istidlali yapamama!anndan 
ileri relmiıtir. 

Pariıten Cezaire veya ltalyadan İn· 
giltereye yapılan uzun dirijabl seya. 
hallerinin. hiç olmazsa hareketlerinden 
hır gün sonraki havanın nasıl olaca
ğına dair istidll!de bulunmadan Y~ 
pı!maları delilik değil midir? 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

imtihanla Memur Allnacak 
1 - Teşkilatımtzdnkl münhal memuriyetler için 21.9.942 tarihine 

müsadif Pazartesi günü (Lise ve Ortamektep mezunları arasında) İs

tanbulda Ankara, Adana, Samsun ve İzmir Başmüdüriyetlerinde bir im
tihan yapılacaktır. 

2 - Lise mE-zunlarmın öfleden evvel ve Ortamektep mezunlarının 
6ileden ı;onra irntihanlan yapdacakhr. 

3 - Talip olanlar bir dilekçe. evrakı müsbite ve iki fotoıo-afla hir
llkte İstanbulda Zat İş.lt'ri şubemize ve Ankara. Adana. Samsun vt' f7.
mirde bu mahatler BaşmüdOriyetlerine müracıı3t etmelidir 

Son nutuklarından birinde &(Syle 
115ylemiştir: 

"Milletimiz dokuz arianlıerl harp 
halindedir. Bu iki farklr b a r p 
hükGmet ve hayat kanaatinden doğan 
bir ihtlllftır. Almanya bu iıtlll hlr
blne iktidar mevkline dUıklhı bir tek 
adamın emperyalizm bl11ivle ıllrOklca· 
mittir. ttaı,.adı a,.Jedlr. Patlat harbin 
Sinyoru Habetiıtanın pek kola:r fUtuha· 
tından neıvelenerelr eıki Avıoıto .. ıann 
lhthamını tahaYl'tll edi:rordu. Onlarla 
beraber asırlardanberl imparatorluk bili· 
yaları kuran JaPonyada harp ediyor. 
Buırü" bu hayaller faaliYetn atep i· 
çinde hlr tekil almah baılamııtır. 
Bu mUthh &1kerf birlomenln ancak bir 
tak rabttuı vardır: Yatnıa ve lat'll 
uru•u... Bu bir emperyıl"rm ittifakıdır. 
l).omolıratlk millf'tlf're men111p olan hb· 

V. WiUklt 
ler, emperyallame kartı hubeıtl:vonıs. 
Biz arazi istemiyoruz. Bi:s insanlann 
hur olarak :vaıaııaeıklan bir dilnyl la· 
tl:ronız. Bia inl&lllan bör 1'&P•Ü latl• 
yoıuz, ealr defi!. 
Biz, inaanlann daha alkin daha rahat 
llmllr ıUnneleri için dUnyanrn iktnıadt 
makinelerini ortadan kaldırmak iati7o
naa." 

D irçok seneler Mr, Willkie, mll
letle:arasr ışlerine yakmdan a

lAka gösterm~tıı·: 
1941 in IkmcıkAnununda alelAde bir 

vatandaı gibı tayyare Ue Londr&)'B 
gitti; lngUU: Başvekilı Churchill ile 
iş baflllda bulunan birçok lnciliz r1. 
caliyle ıör.i,t'J, i.ıglterenin harp ıa -
yelerini ve halden ne bekledilinl &t
rendi. 

Willkie 50 yaımdadrr; Amerlkanm 
Middle West eyaletinde bir çiftlikte 
dolmuştur Mektep ırıanafmt çtkara
bilmek 1çin on yaşında ıuete satı
yordu. On döı-t eene hem mektebe 
ıitm.tı, ııem de hayatını kazanmıştır. 
1914 de Hu1<uk 1'0akOltesinden cliplo . 
masını amuı, ertesi Sf'I» de orduya 
girmııur. 

Birinci dün....,. harbinde l'rama cep
hesinde muhare~ cıtmft ve rütbesi 
topçu yüzba~ıhfı"la kadar yükselmiş
tir. Harpten sonra \Villkif kendi mes
leğine avdeı ettı. Siyasf meselelerde
ki anlaytş kuvvet~ ve teııki!At hassast 
ona hür g5rüşlU bir adam şöhretini 

· etti 
barb ~wm.. 

kie Amenka kııra ve deniz askerle
rinin ihtiyac:ma ait birçok teşkilAtı i
dare etmcitteydi, 

Willkie Türkiyeye müteveccihen A· 
mreikadatı ayrıldtğı r.ün "Los angeles 
Times,, ro:azetesi hakkında ıu maka
leyi neşret'lıiştir: 

"Willkie bbiııı harp saffnıa prfettlitmb 
ıayrtt ve arlıasındı buhının ıillm bir· 
lllı hakkındı hakiltatl 16)olemelı ~in 
Tilrlıin:vf s!Jrartt edecektir. B11 ı.ı ,... 
rine sednnek için ondan daha l:vfılnl 
bulmak sfic olacalttı. Onvn blrGOlt 1ıu· 
1\111 mesly:vetlerl vardır; lnMnlann tı· 
!ıla t terine vlkrf old11lu clbi kendlalne 
doıtlar varatmaarnr da bilir. 
Mr. Willkie'nln 1evalıatlnin tebUll 1ı. • 
merlka Blrle1ll• devletlerinin ırelal ltooııe· 
velt'ln nlrn1ncla tek ada,. flbi blr 
ktltle t••kll e:vledlfinllı en bana bir t•· 
sa hOrOdOr !" 

1 r arasındaki htilaflar ve zıddiyetler 
o u müşknl bir vaziyette bırakmakla
c'lıı lkı gün evveline gelinceye kadar 
S Suner'ın tdarai altmclald Palaid 
p::ırtislnin muhtelif temayülleri, ordu
rıun Requettes'lerin ve bugün Porte
k zde yaşıyan katolık şefi Gil Robles'in 
t~mayiılleri arasında mütemadi çarpış.. 
malar vukua gelmektedir. Muhtelif un. 
sur-lar arasında çıkan hadise!erin va. 
hm bir şekil almaması için Franco 
mütemadiyen müdahale etmek mecbu· 
riy~tinde kalmaktadır. Franco böyle 
bır hadıse mi.ınasebetiyle Madrid va.. 
ı si Falanjist Carlos Ruiz'i azletmiş, 
fakat ayni zamanda Burıos kuman. 
dlnhğına tayin edildiği zaman Fa~an. 
ja karşı şiddetli bir nutuk söyliyen 
General Monteros'a işten el çektirmiş 
tir· Bundan baıka Calahorra rahibine, 
totaliter rejimi tenkit ettiği için bir 
tevbihname göndermiş. General Quel. 
po de Llano'yu ikamete memur etmiş. 
tir Gürültü yapan bu hadiselere as. 
keri ve sivi! memurlar araııncla yaptıiı 
dcğ"şiklilder de ilave edilecek olursa, 
Franconun. bizzat istinat ettiği unsur· 
tar araınnda bir anlatma ve fikir bır-
1 ği olmadığı ve buntarm Francoya 
çıkardıiı ıtiçlukler hakkında bir fikir 
edinilmiş d!ur. 

e BütUn bunlardan başka Frankist. 
ler:n, İspımyol halldnın akttillmetin
den çekindikleri de hissedilmektedir. 
Söylendığine röre, 300.000 İspanyol 
cümhuri:petıçt.i be'Düz mevkuf tutul· 
ıpaktadnı- Bunun beş altı mis!i Ispan
yolun ise Prankistlere müzahir bir ta.. 
vır ta1nnmadık:lan öne silrtili1yor. in.. 
giltere vıe Amerikaya k:arŞt yapılacak: 
bir harp lııpanyayı aç bırakacak ve bu 
unsurlar arasında bo11111tsuluju art.. 
trracalıctır. 

Bütün bu hatalara rağmen bu mtlt
kül seyahatlerin kazasızca yapılmıt ol 
maıı iyi bir tali eseridir. 

Modem barp!erde havanın bir kaç 
sut sonra na11l o!acağmın bilinme~i 
bile faydalıdır· Filhakika mesela bır 
bataryanm dü111ıan mevzilerinden. bi· 
rine bir iki saatlik bir tahrip ate&ı aç. 
ma11 lizım reldiii zaman havanın bu 
müddet zarfında müsait rideceğlni 
bilmek kifidir. 

Keza, hir bombardıman tayyare fi· 
lota çok defa 4 - 5 saat havanın iyi 
olacaimı: bilirse, iıini görmek için 

4 - İmtihana ıthmek tstiyenlerin aşağtda yuılı vııslf ve şartları 
haiz olmaları lbımdır. 

A - Lise veya ortamektep me111nu olmak; 
B - 18 yaşını bitirmiş olmak ve 45 yaşmdan yukarı olmamak', 
C - Vazife ifasına mlni bir hali bulunman>J.k, 
D - Askerliğınl yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve bilhassa 

her iki halde de son yoklamalarmı cüzdanlartna kaydetUrmiı olmak. 
15 - fnıtlhıında kazananların muvaffakıyet ve tahııil vaziyetlerine gö. 

re baremdekt dereceler üzerinden ücretleri teabit edilerek struiyle ta
yinleri yapılır, 

Harici Yağlı Boya ve Tamir 
işleri Açık Eksiltme ilanı 

Erenköy Kız Lisesi Art+.nna ve Eksiltme 
Ve Satın Alma Komisyonundan 

a Cem..r ve orta lcmerika devletle
rinin Milwere karp aldıkları dü~an.. 
ca vaziJıet}er bi!hassa Brezilyanın AL 
manyaya -.e ltatyaya harp ilin etmesi. 
Portekizde olduiu ribi İspanyada da 
derin akisler uyandırmıştır. İrk ve dit 
bailariyle bu milletlere baih bulunan 
İspanya, on!arm üzerindeki nüfuzunu 
kaybetmeksizin açıktan .11çıfa Mihverle 
i,cjb!rlifi yapamaz. 

Fakat bettin bu miilihıızalara raf 
men, MtbıMrin Mnrn istilbı ve Akde. 
nizde tam bir hakimiyet tesisi Fran
coyu Mit.erle beraber harekete sevk 
edebiU.. 

Mektep 
lmcilne 

Defterleri 
Baılandı 

Ellerinde deffar imaline yanyan 
kAğıt bahman toptancı tüccarlara 
bunlarm defter için çfzdirllip hazır
lanması için birlikten müsaade edil
miştir. M01Vcut çizgi makineleri bili 
fasıla delterlik kfığttlan hazırlamakla 
meşguldür. Btt. iş daha bir müddet sü
recek ~ ıcekteplerin açıbna zamanı.. 
na kadar detterlerin yeti11tirllmesine 
çalışılacaktır. AJAkalılar İstanbul ve 
diğer yakm vlllıyenerin ihtiyactnm 
zamanında yet"ı;tirilmE'si mümkün o
lacağını. hk· t uzak yerlerin defterle
rinin gecık~'"ctini söylemektedir. 

Defterler hııdrfandıktarı sonra bun
larm d.eğıt-ına 4i kararla§acaktır. 

başka bir teY iıtemes. 
Meteoroloji istasyon ıebeke!eri olan 

memleketlerde bütün bu maldmatı me. 
~orolojiıtıer kolayca verebilirler· 

* * C imdi kara. deaiz ve hava kuwet· 
~ terinin bava ratat ve istidlll· 

terinden nasıl fayda!andıklannı sıra
ıiyle aö:vli:velim: 

1 - Kara kuvvetlerinden toPÇU· 
Jann hava rasatlanndan faydalan
ması - Top ateti hesabma bir çok 
Amiller prdiii için bu huıusta hava 
rasatlarının önemi büyüktür. Filha· 
kika rUzclr, merminin istikametini 
inhiraf ettirir, Hava direncinin 
(mukavemet) ziyade!e1mesi mer 
minin menzilini azaltır· Havanın 
direnci de yoiunluiuna (kesafet) 
tabidir. Havanm yofunluğu ise ba. 
BJnca (tazyik), sıcakhia (sühunet). 
ve neme (rütubet) göre değişir. 

Bugün top atışlarında, eskiden 
yapıldıfı gibi yalruz rUzrirm top
rağa yakın kısmının incelenmesiyle 
lktHc edilmemektedir. Balon son. 
dajlariy!e merminin tekmil yolu 
boyunca riizrlrın defişmeleri bula. 
narak: atrı hesaplarına sokulmakta. 
dır. Bundan başka, artık havanm 
keıafetinin matem· olan kanuna rö
re, ·:vübeklili1le mllten411P olarak 
azaldıiı kabul edilmemektedir. Atıt 
esnasrndL ya sondaj baloniyle veya 
tayyare ile. ribekliie ıCSre BJtak
hğın ve nemin hakiki deiiımeleri de 
ölçülmektedir· 

Nihayet. şimdiye kadar tesirleri 
ihmal edilen yağmur, sis, bulut .. 
ilih gibi elemanlar da atıı hesap. 
!arma sokulmaktadır. 

Hüllsa top atışlarının isabetli ot. 
maaı ancak hava elemanlarının be-

6 - Müracaatlar 19.9.942 Cumarle!li günü saat 13 c kadar lmbul e-
dilecektir. (9614) 

Erenköy Kaz Lisesi Müdürlüğünden 
1942 - 1943 den yı:U talibi kayıt ve kabullerine 31 Atustos 942 de 

başlanaca'c ve 21 EylOl 942 de ton verilecektir, 
Yatd! kıı:rdedilnıeık Qsere fazla milracaat oldutundan okulun eski 

yatılı tale'belertııhı 11 Eylill 942 tarfblne kader kayıUarın• ,..Ulemeleri 
ve taksitlerıni bu tarJbc kadar okula vermeleri lızlmcill'. Aksi takdirde 
7t?1"1erine yeniden mnr-cıeaat edecekler almacakttr, 

Kardet ve memur çocuklarm!ıı idare meclislerinden mazbata alma• 
!arı ve taksl~lerlnf roata ne ı&nderecek eski talebeler de adreslerini ·-
çık )'Ulft81aTf lôzumu DAn ohJnur, (92?4) 

Maarif VekiRiğl Erkek Terzmk 
Okulu Müdürlüijünden 

ı - Nfhart. parasız ve tn:uhtelit olan erkek tr.r7.flik okuluna en az 
ilkokul mezunlaıı alınır. 

2 _ Üç ytllık dikis tahlilhı\'en sonra mennlara dlkiı ve dördüncü 
sene bic:Jd tahsilinden sonra da bietd diploma&! verilir, 

3 - Kayıt ve kabul tartian ortaokullar gibtdlr. 
4 - saat 19 da batıllYan bfcld kursları vardır, 
15 - Kayıt devam ettnekt~. 
Fazla izahat almak tein okula mllracaat edilmellcbr (9498) 

Yalova Askert Satın Al111a Komisyonundan 
Bir demird, bir maranıoz. bir saraç ustası bJsınete almacaldır. Ba

rem kanunıuıun 19 uncu maddesine ıöre Gcretlert v~den taliple
rin bu illere aJt ehliyet ve derecelerini g6sterir vestkaıariyle birlikte Ya-
lovada Askerl SatınalmF komisyonuna gelmeleri nosn (9591) 

ÇEVAL YE SATIN ALINACAK 
Münakalat Vekaleti Devlet Limanlan 

lıletme Umum Müdürlüğünden 
Yıllık ihtiyaç olarak 15000 adet Erelll 5000 adet kok 3000 adet orta 

paşa ve 1000 adet k\lçükpaşa cevalyesl satın almacakttr, 
Talip!P.rin 1519/942 akşamtna kadar nümuneleriyle birlikte (tene sa

rılmak suretiyle takviye edilmiş çevalye teklifleri tercthan tetkik edl• 
lecektlr.) Tekfölerini idare merkeılndeki Levaum MüdürlüJ(lne tevdi 
etmeleri UAn olunur, ~9703) 

14 EyltU 942 tarDune tesadüf eden Puartesl ıonn saat ıs de htan
but - Beyoğlu - lııtiklAJ caddesinde 349 numaralı blnamn Ost katında 
liseler muhasebeciliii eksiltme komiayonu odastnda ihalesi yapdmak n
ır:ere 2436 lira 98 kurul keeif bedelli Erenk61' kız lisesi blnasuı!D barld 
yallı boya ve tamir fılert açık eksiltmeye konulmullur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık lf1erl. pnet; ve fenni prt:nameı.I. 
proje, kqif hil1'saaı ile buna mGteferri diler evralt: retmS tatil ,onlerln
den maada her liln sabah saat 9 dan akıam aaat 1'1 19 kadar 06&teP9-
dek1 Erenk6y ktz liMsf mOdGrlOIQnde glSrillebillr, 

Muvakkat teminat 183 liradır. 
İsteküler!U er. az bir taahhütte UIOO Urahk bu ite beftser lf 78ptık• 

larma dair idarelerinden alm11 olduklan resmt vesi'kalara latinaden İstan
bul Villyettne miiracaatıa elulltm• ~in4eu cıaw f(lnlerl hariç) ne 
gün evvel a1ınm1Ş ehliyet ve 1942 yılma alt Ticaret Odad vealkalarlyle 
2490 sayılı kanunun tarifatma uyıun olarak hilkömetce tayin edilen ban
kalardan almm11 t.ıninat mektubu ~ut maU,. ....,. makbunyle 
muayyen liln ve saatinde mukar binada toplal\acak olan kotnisyona 
gelmeleri, • (9283) 

... 

Nafia Yekôletinden 
Eksiltmeye konulan it: . ' • 
ı - Su leleri QçQncn ,ube mtıc!OrlQll b61ıesl lçbıde edalı reıtıllt6rll 

ikmali ln$aab. 
Tahmin edilen ke,U bedeU tıyat vahidi aasl 112erlnden (834 ısn 

Ura (35) lwruttur. 
2 - ElcsUtme H/D/942 tunııne rast1lFan Pu.arteıd IOnll aat (IS) ete 

An.karada Su İşleri Refslltt binası fclnde toplanan au eJWUme komisyo
nu odumda kapah zarf usoliyle ,.,.tacaktır. 

3 - İstekliler elrl!lltme prtnaınesl. mukavele proJest. tiQmclırhk 
(fleri genel şartnamesi. umumi au fllerl fenni sartnamest ile husus! " 
feıınl prtrıamelert ve projeleri (fl) Ura (71) kunJI tarpblmda Sa tr 
leri Relaltlinclen alabilirler, 

' - Eksiltmeye ıJrebllmek tem lateklllerhı (3'1115) Ura (25) lmral
luk muvakkat teminat ftl'mell .,. eksiltmenin ~'Pllacalı ,aa4m en u 
ne g11n .veı bJr dilekoe De Nafia Vekllettne mOraeaat ....- bu ip 
mahlUS olmak Uaere ""8lka almaları ve bu vealtQI ~ tarttır. 

Bu müddet icfnde veafka fstettnde bulunlDJ7U')ar eDDtme;,a &lıe
mesler. 

5 - İstelı:Ulerln teklif mektuplarını lk!ncl maddede yazılı natıea 
bir saat öncesine kadar Su İsleri Reldlline malcbuz lta11ıbimda verme
leri llzfmdır. 

Postada olan gecllnneler kabul edilmez. (88993) (8890) 
·' 
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Aık ve Fırt.na 
- C'c sahnelik ve iki ki• 
~ gülünçlü dram -

Yazan: ULUNAY 
• CD.re ılnnda pedavra talıta1ariy1e J'•• 

pıhıııı "91111lııı bir lıayık llkalfflne hallı 
,.U:enl acıJmrt, banltete !ıuır bir aan4alü 
l111t ltencli ltendhıe tonupr:) 

- CAnanTtn hlll gelmedi. Aca'6a 
bir ~ ıxü çıktı?. Hah! İşte geliyor. 

CUsalttan baacılr eteklikli bir bdm, et• 
rafrna korkula nuarlar atarak mlntlt' pll• 
1111cları• l•ttltıde ankları !ıurııulı borırıılC 
cellr.) 

- Oh! Nth:ıyet gelebildin? 
- Her şey hanr mı? 
- Hlchfr ıey eksJk değil. Bizi son• 

suz ummanhra gbtilrecek aandah bu 
sabah kiraladtm. 'Bir testı dolusu su .. 
yumus var Valntz karneyi acele ile 
evde unuttuJtum için ekmek alama .. 
dun. Fakat ne ehemmiyeti var! Senin 
doyurucu aııkın, besleyici muhabbetin, 

- Şimdi onlan bırakınız. Hemen 
ııfdellm. 

(Derede11 esen ilin bir meltan1e llarma
raya açılll'lar) 

- Oh! Ne güzel!.. Tıptd "'Dorotl 
Lamur" lle "Bin~ Krosbl,, nln "Boö 
Hop;; dan kaçışlıırı g!hi.. (Rüzglr çı• 
kar,) Fakat.,. Siz gmıl idare etme-ıı 
sini bllirslnt~ değil mi? 

- TabU yelken gemisi blle ellmaen 
kurtulmaz. Be-ıi böyle ufak rQzglr .. 
tarda değl, bOyUk frrtmalarda görme. 
lisinlz. Geminin direkleri -raY Jibl 
billrilHlri İpler ıstık çdar; dalgalar 
delirmiş koyun sürüleri gibi tekneye 
güm ırUm tos vurur! .. Ve bunların i
çinde ben. elim t!ilmende, gözlerhn 
ufukta ••• 

- Ah sevglilm! Seni Myle g!Srmelf 
isterdim. Hani ''coşkun deniz,, fil• 
minele Klark Gabl yok mu?... (Bit 
uınak .. .,dalı k•p•klatacak gibi b1• 
tokat vurur) aman! •• 

- Korkma ruhum! Bunlar denfz!D 
p.kalandJr 

- Biraz sana sokulmak fstfyordum:; 
(Sıla bir .aıtnakla .. .,dal tekrar yana 
yatar.) Batlfk tın? 

- Korkma ••• Sana bunlar c!ent. sa. 
kul declim ,._ 

- Evet. Fııkat bfraenblre )'QrelhıJ 
oynadı.. Ş:tka aeı-ken kaka olacak. 
RüzgAr !ertteşti: ıçime bir ftrperme 
geldi .. Sözle'l"mıi fcııtmlyor musun? 

- (Endl,ell bir edl De) l§itiJOr"I 
nım... Faıcat . 

(Hava ısfttlltce ılddetletılr. lalldat rlscl
nn llnilne diltmflı nnerl biı' martı &ibl 
ıQırllklulr.) 

İkinci Sahne 
Bir aut aonrL- llaıulı:a Pclaft911n Sll'1I 

sın! ıular akank ıapltuiyle ......... n:rv
na ııo,altrr. A'1k ditlerl birbirine carııara• 
ne J'aptıimı, ne yapacafrnı bllmes 1llr tıaı. 
d~dlr Sandalın kaburca&ına her cat'lt•n dal
ca lklılne de mecburt bir duı ~ -
lı:aclma crflrklar kopartı:ror ••• ) 

- J!lfttfllJ KoDRl'llft keıdldl ••• 
- Blru .. B'. bl. bf. daha pyrett 
- {Avuı Çllct•llt kadar bafırarak) 

Can kurtaran yok mu? 
- Susun cannn. Eağırmaym 6yl 

Fena oluyorum •• 

- Ne olunan ol. Can pazan tiu\ 
- seninki can da benimki patlıcaıa 

mı?. Amma ağztmı bile açmıyorum, 
- Ah alnımın knra yaztaıl (Alllr) 

hf ••• hi .. hı.. hfl •. hl ... 
- Bir bu eksiltti.. Simdi bir da 

atlama cıktı 
- Allarım Y8. Bana "denfzc!en ~ 

taran, bO,.Ok babam pazar kayılmda 
hamlacı ldl, diyen sen delfl mbılnt 

- Yalm 13vlemedfm YB •• 
(llOtltlı bir dahra 16ailn0 tuzla bir tıe • 

katla alnna tıkar) 

-Acaba neı edeyfz? Uzaktan sivri 
bir beyulA ,miküyor. Ne olursa ol• 
sun buraya 72naşmalı, fırttna ~
cfye kadar bannınah., 

(Sandal 1ıattanlıara edet. Aııkla mlttıkll 
Sivri edanm •rıı Hlılline vıltarlar: dnlM 
nllla bir ••Irada karııhlıh HllSll' SUllll' 
tltre .. rek aom11rtUrlar. ROzılnn nlrlılan 
denlatn bomvrt11111 araamcla U.dmla lııclanlııo 
lan. •• ) 

- Yine neye ellf.Yorınm? 
._ Amıınl tk:de bJrde sorma.. Zvl 

dtlfftn(lyorurn. Şlmdl ev halkı deli il• 
bf sokaklaı a dflşmOııler, ahbaplarnna 
kosmutlaı'drr. Kocama ne demellf 
Kaynanama ne yalan uydurftlah? 

- Öf! ADladık.. ~mdl aıkındml 
da, kaynanandan d!l ba&hyacafml.. 

- Ne kahıı t'Uhlu adatnmfpm ,.... 
rabbU Kabahat senin ıtbf senemin 
arkasına takrloncfa, 

- Alzıru topla,. Seni zorla kadı'. 
madun J&, Öle bayıla sen geldm' 

- Gelenıe:ı o.ıa,c!ım! ' 
Cçüncü Saline 

CDffıklerl ltm1an eandıl Bos !ıunaıJa W.. 
ımas Adanın dnnnda hocalar. Unlıtan 
.. cen bir ftp11r, latlmdat lpretüıl slrlr, 
kaıraııedelerl bınanr, crlıeiln flıtll hap peo 
r1...., kadnınl HGI batı dannadafnl ntıtl• 
ma parlar. AP.. mlpıka ftCla • .._ 
da blrlılrlerlnl nefretle sflzerler Ye lılr _.. 
Uıial de dltlerbıia aramulan Qlll ~ 
mrnldalllrlar ı) 

- Allah tıe1lm vershı! 

Bir D~cll Aranıyor 
Bir a:vtit bir çocuğa bak!dak tızer'4I 

bir dadı araDl1'0?. Dadm!n orta ~ 
1armda olınaaı. fencl surette eoea1f 
bQytltrneatnl bflmesf matlQptur. Bu 
prtı haiz olanlarm Cumartesi ve Pa .. 
zardan bqka her gün saat 17 den 19 a 
kadar Tan ıazetesine milracaatlan rl• 
ca olunur 

VENi NEfRIVAT: 

DENiZ - h mealelı: --., it 
ııcl .. ,... - clevla ftlı'alamıa alt Pli ft 
reıiınlerh latn!ıvlda cllaıuttır. 

FILIS'l"IN VB &lı.RK·UL-UIU>111f - Jlw 
-l•ketlerla cofralJ'a, tarlJı 1ıünmııdaa .._ 
sbetlerl ile mllH:vet cere,.anlan, --ı U,, 
teki lıare .. t ft ondan -rald Arap llemlıt
den bahla bir IMl'dlr. Renlıll haritalarla 
inhlan :vapılmııtrr. Cdll Terilk Karasa• 
pan tarafından :ranlmıt ve blrbıcl cildi net
redllmlatir, 
YARİM'. lı.Y - Aile ve cenclllr mecmu'*· IH rıeı llQlll latan!ıulda netnelflıııil. 

*· 
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Sayın Müşterilerimizin Nazarı Dikkatine ... , 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kc'ıme ile S 1 N G E R S A A T 1 elemektir. ÇDnkD 
Plrıantab ve elm .. sh saatlerin buton ha!dki evımf• m~huru Alem olan s 1 N c- E R s:nıtlcrindc top-

l:ınmıştıt'. Bunun ıçın: Saat alaeağtnız zaman, te:-edcl:llsilz S 1 N G E R saati almatısınıı: ve saatin üzc-
rındckl S i N G E R morkasrruı, müessesemJ:.in tdresine dikkat etmeniz lAzuııdı:r. 

Mod ~vı tnklp eden her asri kadın için ~ıymetli taşlr.riyle ve nefis işlemelerıle h&kikatl'n nazarı dikkati 
celbeden b<.iyle b;r h rikul!ıdc s 1 N G E R s;mt ne sııh!p olmak Adeta bir saadettir. 

SİN GER SAA Ti Hoşa Gidecek En 
Makbul Te En Güzel HEDİYELİKTİR 

No. 82 - O. Elmaslı ve 11 pırlantalı 600 lira 
No. 82 - C. Elmaslı ve ortadaki büyük olmak üzere ll pırtantalı 700 lira • 

No. 82 • E. Elmaslı ve ortadaki ile kenarlarındaki büyük olmak üzere 11 pırlantalı 800 lira 
No. 82 - H. Elmaslı ve ortadaki ile kenarındaki daha büyük olmak üzere 11 pırlantalı 980 lira 

El\JS.\LLERİ GİBİ 15 SENE GARANTİLİDiR. 1 
O İ I{ KAT: S İN G E R saatleri .tstanbulda yalnız ~minbnü merkezindeki mağazamızda 

satılır. 1stanbulda şubemız yoktur. Adres SlNGER SAAT Mağazaları. 

~---•••••••••••• İstanbul. Eminönü, No. 8 , 

SAYIN HALKIMIZA 
Kömür alım ve satımında rasladığınız zorlukları haber veriniz. 

Tozlu, lslak Ve Eksik Kömür Almayın 
Kömür fi atı muayyendir 1 fazla ı»ara vermevin ·., 

1 • 

Sarih adres ve müspet vakıalı şikayetleriniz derhal takip edilir. Bu hare
k~tinh. kendi menfaatiniz icabı olduğu kada:r, vatan borcudur, 

:Müracaat yeri: (Ankara ve İstanbul da) .. 
İÜRKIYE KÖMÜR ve TEVZi MÜESSESESi SATI$ 

~ .................................................................. , 
, _______ SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDESİNDE: HUSUSi ------11111. 

Kı~-:-;kek 1 
Ana • İlk -

HAYRİYE LİSELERİ Orta • I.ise , ____ __ 
falebc kaydına devam olunmaktadır. Eski talebenin taksitlerini yatırarak kayrtlarını yenileme--
eri lazımdır. Müracaat her gün 10 can 17 ye kadardır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan başlar 

' Gündüzlü t=--1.1Uc mektctdı r..ususi vcsaitiyle nakledilir. Telefon: 2053" 4 1 

Modern Harpte 
{t'7ff' (B~ştarafı 3 uncüdr.) 

Dcrivagraphe'ı gibi bazı Sletlcrlc 
tayyare içinde de tayin ediLir. 

Bundan ba,ka yalnız uçulacak 
yuksrklıktcki rüzgarları bilmek ka· 
fı değildir· Uçmak için hangi yuk 
EC'kliğin en müsait olduğunu da bil
mek lazımdır. Çünkü burada rüı:.. 
gar, tayyarcclye önemli bir yordım· 
cıdır. Boylc mtisait b

0

r irtifaın in· 
t babından elde edHen fayda çok 
btlyük olur. çünkü bu sayede yol 
"Pek ziyade kısalır. 

* * A skcr!ik tekniği meteoroloji ba. 

-:· :.-·İstanbul ·. Le\'azım _ Amirliği _::·~ .·.-
, ~ .... . . .• .... ' . '. ·~ · ... ' 

.. · Satınalıria Komisyonu , ilanları . -· 
. ' . 

Beheı:ine 164 kuru~ tahmin edilen 12,000 adet cam surohl allnacak
ttr. Pazarlıkla E>ksıltm<'Sl 9/9/942 Çarşamba gılııb saat 14.30 da Topha
nede tst. Lv. Am.irll1,<i satm alma komisyonunda yapılacaktır. İlk temi
natı 1276 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. Taliplerın belli vakit-
te ko~ona gclmcJeıl. • · ll68 - 9428) - . 

Lv. Yollama Md. emrinde bulunan 42 N'o. lu motörün tekne ve ma-
kinesi tamir dlinlecektir. Paznrllkla eksiltmesi 9/9/94:? Çarş<ımba günü 
sant 15 de Topha."lcdc Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacak
br. Teknenin keşif bedeli 698 llrn, ilk teminatı 52 lira 35 kuruştur. 
Teknenin keşif bedf'Ji 3805 lira. ilk temfnotı 265 lira 38 kuruştur. Kesif 
ve şartnamesi komisyonda gorülllr. Taliolerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri.. (U'J - 9508) -Salt pazarındaki l!mbard:ı mevcut denizden su ccken motörun bobin 
telleri tamfr rttırilecektır. Pa24ırlıkla eksiltme'li 919/942 Ç:ır~amba ,gün!l 
s.-ıat 15,30 -:l:ı Tophanede Lv. Amirliği satm alma kQmisyonunda yaptla
cakttr. Kesif l::c<!cli 75 lira. katı temimıtı 11 Ura 25 kuruştur. Ta1ıplerfn 
belli vakitte komisyona gelmeleri. (17C - 9509) -

.. 

TAN 7 - !) - 942 

Ordu Hastabakıcı ve Hemşireler 
Okuluna Ait Bazı izahat ve Okula 

~-----------------------------
• • 6 

Kayit ve Kabul Şartlara . 
1 - H-ı,.tabı'kıcı w hemşire yetiştirmek Uzer~ A n k n t' a d a 

M. M. V. tanıfınd.,n 1939 senesinde açılmış o!an ~.ıHabakıcı ve hem
şireler okuluna bı.. une de 45 talebe abnacaktır. Okula glrmek arzu e· 
denler bulur.d\ll<lar• mahallin Vııllllltlne ve kaymakamlığ•n• veya uker· 
ilk subelerlne c!nekt'f' ile mOracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 ııayıb kanun mucibince bu okuldan tn&Un olacaklar, me· 
mmur olup tek;ıOdiyf' al:ıcnklardtr . 

3 - Mezun olar.lnr altr oıenı>llk me<"burl hizmetlerini ordu hastaha· 
nelerinde yapacakla-- ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bQtOn 
sihht teşekküll<>• ker.dilerlne açık ola<"::ıktır. 

4 - fahsfi mGödet {iç ı:ene olu13 bu mOddet içlndP. o1curlRTa aydıı 
brş lira harçhlc vernecek, faşe ve Ob:ıslnn tamam"n okutı ııft olaeaktrr 

5 - Okulıfan mPnın ôlnnlar bıtrrm kanununa r,l!rr 20 Ura aslt ma· 
ııstan baslamak Ozere maa:; alaeııldar ve bu mlkııdr ~ttlkcP Côlıılacalc· 
tır. Bu zııman dah· la$e. ı?Jydlrme ve bannm11 ,.,rdu'rn alt olacaktır: . 

8 - Okul l.• Fyl01 942 de tedrto:ata basıtvacaktır. 
7 - Okula kay'tt ve kabul şart1an şunlardır: ' 
A - Türkiye COmhurlyetl tebaasmdAn olmak ~ TD.rk ırkından bu· 

lunm:ık, 

B - Sıhhati Yf.'rlndc olmak ve durumu her fk11rr.dP vnlfe g!irmlye 
mOsalt bulunmak. (bunu hrrhangf bir haı;tane 4.lhht h~~f raporlyle tes· 
bit cttlrml'k VL evrak:ı bafl:ımak 13znndtr.) 

C - ôkurun tplebe ya&T 111 den asal!ı ve 22 den yukan olmıyacaktır 
D - ~endisl aOR ve hııha iffet ehlinden olmak, (bu vaziyet ı:ıollsçe 

tevsik ettlrılerck evr11ka b:ıthımıcaldrr.) 
E - En R7. ort.:ıc.kul tahsilini bltlnnls olmıık, (eleme lmtfhanlarm· 

da muvaffak olmak sarttır) veya bu der<'cede tahı.1.1 g5rdO!tilnO lsbat et
ml'k. (Taı;diknamc veya bunun tasdikli bir sureti. Muameleli evrak ona 

iNHİSARLAR 
Umum Müdürlüğünden: 
1. - 4223 sayılı kah,·c ve çay inhisarı lfanü&.llilnn 

muvakkat üçüncü maddesi hükmüne tevfikan 

7.10.942 tarihinden itibaren inhisar kahve ve 

~ayı 1nhisar1ar İdaresince yeni fiyatlarla satışa 

çıkarılacak ve tüccar tarafından yapılagelmekte 

olan satış1ara nihayet verilecektir, 

2.. - Kahve Ye çay ticarctilc iştigal cden1crlc ticaret 

maksadilc bu maddeleri eJJcrinde bulunduranlar 

7.10.9•12 gününden itibaren 48 saat zarfında mev-

cut1arını bir beyanname ile en yakın İnhisarlar 
.> 

İdaresine bildireceklerdir. 
eklenecektir.) 

F - Evli veya nisan il bulunmamıık. (evvelce evlenip bosananlıırla 
kocası l\lmOs ol:ınlar kabul edU!r ) buna alt medenJ hali bildirir mQs· 

, __ .... _ ... __________________ ,, 
. -....... -.. lfll,m ................................ ,. 

bit t!vrak k"e7.a eklen~ektlr.) 1 
G - Okur s1ht.ı sebl'Pltt dısında nkulu kendlllğlnden terkettlğ\ 

"\'lt'nme suretiyle \eev:ı diğer lnzlh:ıtt seht'plcrle okuldar. çıkanldrb. altı 
senelik mecbur? hbınf'tlnl yapm:ıdfitı vt'vıı tıımıımlamııdı,llı veyahut sthhl 
sebl'J)ler dsmdd cıkıu·ıldılh takd!rdtt tahAklmk: ~ttlrl1C<'ek mekteıı masraf· ı 
IıırınT tamamen ~ıvtreı!lnt> ve g5sterdlltl veslkabrtn tıımamerı dotru o1· 
duğunıı dııfr noterlikten tn~dlkll ve kef!tll bir taahM!tnııme verce@ktlr. 

8 - Yuknrtdak! şeraiti haiz olan okul olml.ı imtihansız olarak ka· 
bul edllece'lı:tlr. " • f"I uı ~" .. .., 

'I> - Yukdnc!aki mııddcler mucibince cvrakmm muamelesini blttren
lerdcn vil~yet vey-> kazıı mcrkPzlerlnde oturanlar bu maltamlar veya 
nskerV.i· şu'belP.rl va~ıtnslyle evraklıırınt doğrudan dcı~Yll Ankara Ordu 
HastabakıcJ 'HP."nşireler Okulu mOdilrlO:t\ne g6ndf'ret'rkJttdtr. 

JO - MOrac~atların Ağustos 1942 nihayetine kadar sona erdbilmcsl 
IAz1mdır. 

11 - Okurlat"1:' kabul edlldll:'!~rl ve mektebe hareket etme tarih· 
!eri ayni mııkamlaı t~rafından kendilerine bildirilecektir, 

12 - Kabul ed!lcceklerln okulun bulunduğu Ankaraya kadar gel
mek ve okuıda tek: ar yapılacaK sfhh! muayene rıetl.;es; hastalıklart te
beyyün edenlerllJ memleketine gitmek tçln masraf ~cceklerl 70) para· 
lnn kendilerim? ıılt nlrıı-:ıktır t~u - TRO" 

Devlet Denizyolları işletme U. Müdürlüğü Hanları 

7 9 942-12 9 942 tarihlerine kadar muhtelif hatları
mıza kalkacak vapurların isimleri ve kalkış zün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar ' 
Karı;;denb: Hattı 

Bartı" Hattı 

~~ udınyo Hattı 

Sandırma Hattı 

Karabfgıı Hath 

.\yvalrk Hattı 

'zmlr surat 

S ıı 4 (il) de <Aksu) Cuma ~.00 de (Karaıie
ıı'ı' Galat<. rıhtımından. 
Cumartesi 18.00 de (K.ıdc$) s;rkeci rıhttmın
c:an. 
Pı 1.artl'si. Salı 9.00 ela Ç:ırşnm'tıı. Perşembe•ve 
Cn!t':ı Hl oıı da (Sus). C'tı'11nrre~i 14,00 de 
~~~~k), Pcz;ır 0.00 da (:o;u ) G ılr.ttı rıhtı~~.::..I 

Pcı7.:ırtl'~I Cnrşıımba ve Cu'T.:ı !.".00 de (Trak) 
G, 1. ta rı'ltımmdan. Aynr:ı Cıırıı:ımba 20.00 de 
(Çnnakkale). Cumartesi 20.cn de (Ana!arta) 
Tcphene rthlımından. 
Satı ve Cuma 19.00 da (narlın) Tophane rth_ 
tı'11ınd:ın 

Ç cş:ıınba 12.00 de (Ülıu•rı) Cumartesi 12.00 
ıfo (Ant. J~ :ı) Sirkeci rıhtımındıın. 
Pn1ar 13,00 de cfzmlr) Pı>r·Pmb~ 13,00 M 
(Tırh<ın) Galııta rıhtım•ndıın. 

Nnı·: İkınci bir lş'ara k:ı~:ır 17M iT ve iM· 
RôZ pl':<laları yaptlmtyacnktır. (9670) 

* * 

Kızılay Deposu Direktörlüğünden : 
Şehrimizin muhtelif s~mtlerinde bulunan aşağıda 

isim :ye adresleri yazılı bavilerde '"" ...... 

Oyun Kağıtlarının 
52 lik bir destesi 230 kuruşa satılmaktadıı: 

,... 

BİRİNCİ LİSTE; 

BEYOGLU Hüseyin Zekeriya - Büyük Parmakkapı 

.. 
" 

ŞIŞL! 

,, 
MAÇKn 
GALATA 
SİRKECİ 

" 
BEYAZİT· 

.. 
FAT!h 
KUMKAPI 
AKSARAY 
BEŞİKTAŞ 
ORTAKÖY 
BAKIRKÖY 
BALAT 
TARABYA 
KADIKÖY 
HAYDARPAŞA: 
ERENKÖY 
BURGOZADA: 

No. 80/82 
Angelidis • İstiklal caddesi No. 299 
Hayık • Saray Sineması karşısında No. 175 
Mithat Sargın • Tarlabaşı cad. No. 26 
Hasan Şahin • Pangalh - Ergenekon cad. 
No. 123/1 
Zekeriya üzel • Halfıskfır Gazi cad. No. 371 

1 
Ali Uzun • Tcşvikiye cad. No. 92/5 
Hilıni Eğemen • Köprübaşı No. 37 
İsmail A.kkaya - Bahçekapı tramvay durak 
yeri No. 49/1 
Haydar Karaca • Ankara cad. No. 138 
Kazım Adamoğlu _ Efkiıf sokağı köşesi No. 
25 Çenberlitaş. 
Hacr Zülfikar • Çarşıkapı Yeniçer1 cad. 
No. 68 
Hasan Ballı - !ş Bankası yanı No. 143 
Kazım Şar - Sultanahmet parkı karşısında 
Haydar Kılıç • tramvay caddesi No. 5 
Fatma Erğentek • İstasyon cad. No. 2 
Ali Aksoy • Laleli cad. No. 248/250 

Avni Akçebol - tramvay cad. No. 71 
İdris Akcan - Uncu sokak No. 21 
Ali Hoşbaş • İstasyon cad. No. 61 
Saim Günyüz _ Haliç Feneri Müscl Pş. cad 
Hıristo Taliuris - Tarabya cad. No. 96 
Mehmet Sabri Yeneriz • Pazaryolu No. 86 
Şükrü Üçer • Haydarpaşa garı içinde 
Akile Uyguner • $aşkınbakkal No. 3/365 
Yanko Tütüncü 

kımından.. zahiren b rbirinc mu 
h:ıl°f iki tekamül tarzı takip ttmck 
tPöir: Mesela bugünün tayyaresi her 
hı:vad:ı uçab"lmektedir. Tankların yol 
ı~~ın bozukluğundan endişeleri azdır· 
Topların mlikcmmcllcştirilmcsi ve ço. 
ğ ltılm:ısı duşman mevzilerinin bom
bardıman zamanlarını kısaltmışbr. İyi 
tcchlz edilmiş asker Jçin yağmur ve 
güneşin tesiri ehemmiyetsiz bir bale 
g,.Jm 1ştir. Senenin en sıcak ml'Vsimi o· 
lıı"l bugünlC"rde, Avrupanın serin mem 
!ekd gençleri Afrikanın alev fışkıran 
çoller 0 nde harp tekniğı sayesinde .ga
zetelerin rivayetine göre- frijldeı il 
tanklarla d6ğüşuyorlar. Modern harp 
ı;t.mis! artık eski yelkt.nli gemiler gibi 
rtıı:ı:arın oyuncağı değildlr. 

20,000 adc•t k:ı ık Vl' 150.000 adet çatal almaC'aktır. P:ızarlıkla eksilt- , 
mest 10/9/942 Pcr~mbc günü saat 15 de Tophanede ist. Lv. Amirli~! 
satm aln;ı1 knm•ıı:vonundıı yapılacaktır. Talıplerm numunl' Vt> tcminatlo- Bat 

N O T • Vııpur seferlerl hakkında her tOrlO malOmat •1f86ıda 
t~lefon "urnaraları ya:rılı acentelerlm'1:dl'ln ISjirenlleblllr: 

Acenta Galata - GıılıtA nhtım1 Limanı.- Umum 

İkinci ve tam 1iste yakında ayrıca i1an edilecektir. --- ~ 

Fakat diğer taraftan harp gitg:de 
d~ha nazik bir sanat halini almıştır: 
Atmosferik şartlar, modern topların 
mp,ızilleri üzerine büyük tesirler yap
m:ıktadır· Rüzgarın sür:ıtlni tayinde 
b r kac metre hata etm,.k. bir hava 
h•reketini muvaffakıyetsizliğe düşür
ntiyc kafi geliyor. Bir kafılenin bir kaç 
saat cccikmesi, bir kamyonun bir yer 
d~ çamura batması, badıselerin yürü. 
yli•iı üzerinde çok fena tesirler yapa 
bj)'1or. ... -

Pek küçük hatalardan, ehemmiyetsiz 
!:"'' kmclerden du-man istıfade etmc .. l 
ni b'lir. Çunkü duşmanın d:kkati daL. 
m.ı pusudadır. Onun için asker1ik 1$
lc-·ndc, kutup seyyahı Amundsen'nin 
so unü hiç unutmamalıdır: 'Muvaffa. 
kıyet. her şeyden -evvel, bütün güçlük 
kr: yenmek için alınması gereken ted. 
b rlcri önceden almaktadır. Zafer, her 
"e:ı:i evvelden görenindir·., Bu sözlere 
profesör Rouch da şunu ilave ediyor: 

Bilhassa havanın nasıl o!acağmıl •. -------·-)r İbrahim Denk er 
f'alıklt hutannl Dahiliye MOt•hassı· 
••, Her ..,n u•t 115 den aonra Beyof· 

....._ lu • .Afacamlt. SaJurahcı caddesi Cnı> ~ 
,_ ukçqme aokak No. 13 Telefon: 4246 .. 

f 
• REFİK l'ENMEN'in ., 

Yeni çıkan kitapları 
1 - PRATİK YÜKSEK 

MATEMATİK 130 kr. 
2 - Şoföriin Kitabı 80 " 
~ - Yeni Elektrikçilik 
Ehliyetnıımeye hazırlar 
3 cild 290 " 
t - Elcütroteknik l/l 
ve 1/2 130 " 
'ilt 11: 140 kr. cilt ın 200 " 
'i - Yeni 1\Jakinccilik 
': cilt 190 " 
\nkarada Akba ve her 
--• kitapçıda 

, 

rlylc bcru vakıttc krmısyon:ı gelmeler!. ' (]72 - !1628) - . 
Beher kiloruna 120 kuruş tnhmin cdlll'n 20.GOO kilo krezilol alına

caktır. Pazarltl-la rk,.iJtml'si 11/9/942 Cuma trlinü saat 15 de Topoha
ne:tc İst. L\•. Amirll~i satın alma komlsyonund:ı v;ıµılacaktır. İlk temi
natı 1800 liradır. c:ar1nemesi komisyonda gbru~ıır. Talip:crJn belli va-
kitte komisyor.-ı gclml'lerl. (176 - 9632) -45 ton kpyun veya "ığır eti alınacaktır. Pn·rlıkla ekrlltmesl 11/9/ 
942 Cum3 günü saat 15,15 de Tophanede Lv. Amirlilll rntın alma ko
misyonunda y"tplia<'ak1ır. Koyun etinin tahmin !iyatr 126 kuruş. ilk te
minatı 4252 lira 50 htıruş. Sığır etini~ .t ıhmin fiyatı !JO 1'uruş, ilk te
mfü:ıtı 3037 lira 50 kuruştur. Taliplerln belli vakitte Jt'omı~yona gelme-
leri.· · (174 - 9630) -CD.r'ct t..>mork5rünün maki~ ve kazanının ikinri kcşfı rrucibincl' ta-
miratı y:ıpt.nla('oktır. Pazarlıkla eksiltmesi 0/!l S42 (.'arı;ambıı giinii saat 
15,15 de T.:ıph:ı'lerle Lv. Amirliği ımtrn alma komi7oııunda yapılacaktır. 
Kc ır bc:i,.·i 14P.0 lira, katı temin1tı 222 liradır. I<cşfı komi~yond:ı go
rultir. Ta!lplc::-in betli vakıttc komısyona Sl'lmclerl. ı 173 - 9691) 

600 kfi:ı h!.lrufnt ile bir adet m:ıtbaa tipo b.1skt makinı>sl tC'ferrila. 
tiyle brrabCT tılımırnktır Pazarlıkla rksillml'sl l0/9/94:? Fcrıı<'mbe giinü 
s:ıat 15.3!! da Toph:ınedc Lv. Amirliği satın :ılm.ı J.:omlr.yonunda yapıln
coktrr. Evslf vr sartnıımesi komisyonda görülür Tahmin tedl'li 6000 lirıı, 
katı temınatı 900 liradır. Taliplerin belli vakitte komlsyon:-ı gelmeleri. 

077 - 9690) 

Darphane ve Damga Matbaası . 
Müdürlüaünden 

1 - K!lnsu'1n 100 kurus tahmin edilen ıoco kfio kadar meşin r.ıar
çast idaremizde mütesekkfl komisYonca 18.9.942 Cuma eünu sııat 16 da 
rıçık arttırma· ile satıl&cnkhr. 

2 - Muvat.k.ı? teminat akçesi yt>tmlş beş Ura olup t:ıllplcrln mezkQr 
{:'iln ve s;ı:ıtte komlı:yona mOracaatJan. 

3 - Her cCın bgleden sonra mcşTn parçaları göst~!lir ve ş.ırtn:ımc 
vl't'llir. (9462) 

lstanbul Deniz Komutanh9ından 
Yası (32) den fıız11.1 olmamak Ozere yedek subaylardan kabul lmtl

hanmda muvaffak olanlardan ytrmlst denlzordus!l lçln hesap ve muamele 
memuru yettstırllmek Ozere alınacaktır. 

24 EylQl 942 tarfblne kadar mQracaat edllmr.s2 \hmıdlJ', • -~ -
lstek!Uerln karlı w kabul sarUan hakkında malilmat almak O:ı:ere 

lstanbul Levazım Amirliğinden 
72 lik P.arlson tlpl mQceddet veya müstamel ~ornp makinesi alı

nacaktır. 
Bu makfr>elerl f'<ı1mak arzu edenlerin mufnssal teklif mektuplarını 

bir harta zarfında Tophnnede İst. Le\'azun Anılrlığine vermeleri. 
(9633) 

Sahip ve Neşriyat Miidürü: Halil Lutfi Dördiincii 
~azctCf_ilik ve .Neşriyat T. L. Ş. TAN l\latbaası 

42362 

1 
MUdürlUOD binası altında 

ı qubc Acentesi Galata - R~~~~~~ ~;~~:' .~;~ ~:k• · Llmın 4202173450 TAL E B E AL 1 NACAK 
Şube Acenteltfjl Sirkeci - Sirkeci Yolcu Salonu 

'~;-=-=======::--==:.~' Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
!~~~~ .. ?.~~~ ... ~! ~~!, ,~~~.~~~.?..~«- Genel Direktörlüğünden 

rübe sahıbl ve Fransızca bılen bir Türk BaY"ra ihtiyaç vardlr. Talip- Yatılı ve parasız olarak Zonguldakta açılmış bu .. 
!erin Telefon ld:ıresindetı musaddak ehliyetn:ım~!'I hfımil bulunması 
lazımdır Mür:ıcnat. Posta kutusu 1505 Galat..;ı lunan Maden Başçavuş mektebinin birinci teşrin 1942 

'~---· ----------------•' ·de başlayacak devresi için se~me sınavilc talebe alınL 'r fstanbul Nişantaşında Karakol KarşııSında-1\ caktır. 
1 Ş 1 K L İ S E S 1 ı Bu teknik mektebin biri ameli diğeri nazari olmali 

üzere iki sömestre ayrılmış, üç senelik tahsili vardır. 
Nrla. ilk. Orta ve Lise - Yatılt; va•u:ız - Kız. Erkek 1 Ameli devrede talebe madenlerdeki kazancı ile geçinir 

E 'd tJlcbcnın 15 ı~ylül gününe karlar kaydının yenilenmesi l~zımrlır ve kendilerine birinci, ikinci sınıf ameli devrelerinde 1 Tesis Tarihi: 1885. Tıirkiycnia.t•ıı eski husu 1 lisesidir. 

Kayıt kin hl'r gün milr:ıcaat olunabilir. Tarifr.a:ne isteyiniz. 100 kuruş, üçüncü sınıf ameli deYresinde 120 kuruş yev. 
' '!!~~T::e~le~Io:n:_: ~8~08~7:_9 .!!~•••••••"' mi ye verilir. 
~------ Ktz ve Erkek Klsımlan ______ , Aşağıdaki şartlan haiz olan isteklilerin nihayet 

B O G A Z 1 Ç 1 L t S E L E R 1 23 eylfil 1942 akşamına kadar Zonguldak Maden Tek. 
ANA SINIFI - İLK - ORTA - LİSE nisyen Mektebi Müdürlüğüne vesikalarile bizzat müra. 

Yatılı ve yatım talebe kayd ına ve eslı::t hılebfoııın kaydmm caatları lüzumu ilan olunur, 
yenılenrncslne ba~lı;nm~ttr. . 1 Tü" k. c·· h . . b d "1:: 1.: 

ARNA VUTKÖV çtFTF. S\ARA VLAR - T('1efon: 36.~lfl - r ıye um urıyetı te aasın an ve ..& u.IA 

,~ ... --------------·---•#r ırkından olmak. 
V ~ · N 2 - Doğruluk kağıdı göstermek "194f • 1942 

MALİYE EKALETJ DEN ders yılı mczunlarile halen mektep talebesi olanlardan 

Maliye Meslek Mektebine Talebe Alınacak 
Maliye meslek mrktC'bine almacak talebenin seçilmesi için Hdncl bir 

defa daha ya .. ılt ve sözlü mUsabaka açtlmı~br. Mdsabaknya girmek için 
17 - 25 yaşmda olmak, en aş;ığı ortıımektep tahsılini bitirmiş bulunmak. 
Askerlik çnğırda otaııiar için askerliğini yapmış veya ealr sebeplerle a
lftkasmı kesmf~ olmak şarttır. (Tecilliler ;ılınmaz.) Yımlt milsabaka tmtl
hanlart Anknrada Maliye meslek mekteblnde, İstanbul, ~eyhan, İzmir: 
Sıvas: Samsun; Bursa; Am:ısya; Zonguldak; Tokat, Ordu, Erzincan, Bile
cik; Çankın; KırşPhir: Çanakkale; Tekirdağ; Krrktareli; Bolu Detterdar
lıklartnda 10 Eylül 942 tarihinde yapılacaktır. 

Talip oumlarrn imtihan günilne kadar Ankarada Maliye meslek tnek 
tebinc ve villiyetlerclc isimleri sayılan Dcfterdar!tltlara müracaattan U
zundu. Ankarada fcrns1 knrarla:;tırılan s5zlü imtihan ,Gnü 15 EylQl 942 
den 25 Eyl(ıl 942 ye alınmtstır. 

M<'klelJi'l t:ıhs;l milddeti th; yıldır. Talebe tnı>kt<'rıtc yatar. Ayrıca 
laşelerlnc mukabıl C'rt. mektep mezunlarına :ıyda kcslntJsiz 40 ve lise mc
wnlarTn;ı 45 l'ra \!Cdllr. Mrktcbl muvaffakryet!e bitirenlerden ortamek
trp ml'zunl:ın 20 lira, lise mezunları 25 llrn maasU ınemurıyetlt!re tnyln 
olunurlar, l7288) C940S) 

bu b~lge aranmaz,, 
3 - Bulaşıcı hastalıklarla malfıl olmamal<, bün .. ' 

yesi maden ocaklarında ameli çalışmaya müsait bulu11- . 
mak "sağlık muayenesi Zonguldakta yapılacakhr,, .. 

4 - İlk mektebi bitirme vesikasını gösterme~ 
5 - 18 ya§ına girmi~ ve 25 yaşını geçmemi§ bu., 

~. 

lunmati, . .. 
6 - Nüfus liüviyet cüz<lanı ve ()ört adet vesi1ia 

fotoğrafı vermek. 
Bu şartları haiz olan istekliler 25 eyl(il 1942 tle iIR 

okul derslerinden yazılı imtihana fubi tutulacaklar ve 
muvaffak olanlar ameli stajlarına başJamati üzere o. 
caklara dağıtılacaklardır- "9880,, ''9059,, 


