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M~·· Willliie Ankarada 
Misafirimiz, Bugün HariCiyej Lüleburgazdaki Köy Enstitüsünü 1 

1 7 k l ll G k : Gezdikten Sonra Dün Saat 16 ; 
V e f i e ÖrÜşece t da Edirneye Hareket Buyurdular . i 

Sinyor Gayd;;t M. ~illkie, 
", e eu··yu··k Roma Ame.rıka ve 1~ Dahd Bütün 
imparatorluğu 

f i 
Hava Meydanında Hüklimet Mümessilleri ile J Başvekil Şükrü Saraçoğlu, Yarın Doğudan Ankaraya Dönüyor i 
1 •ı 1 Ati +•k D • t Lüleburgaz, 7 (A.A.) - Bugün buraya ge. mişlerdir. Başvkilimiz, hilahara Akçaabat ka• • ngı tere Büyük Elçi eri ve an 1 emeçıne ı len Milli Şef İnönii, buradaki köy enstitüsünü zasına gitmişler ve kesif bir halk külesi tara. i 
Devletler Mu··messillerı· Tarafından Knrcllandı ! gezdikten sonra saat 16 da Edirne'ye mütevec. fmdan karşılanmışlard ı r. Başvekilimiz, beledi• • 

-· S t cihen hareket bu~· ıınnuşlardır ye parkına ıriderek bir müddet kalmışlar ve ! 
Ankara, 7 (A.A.) - Amerıka t Başvekil, Trabzondan ayrıldı halk ile konuşınuşlardıı • 

Birleşik devletleri reisi Roosevei. l Trabzon , 7 (A.A.) _ Başvekilimiz, dün öfJe. * : 
Sıny ır Goycfa, İtalyanın bu cihan 
harbınd :vrıınız kendi müttefikleri 
için drl?ıl, ayni zamı;nda bütün 
Akdc~ız t:n\ 1.a!'tnd;ık~ devletlerin 
ha .lannı nıi• lafna ve muhafaza i
çm dJ\ Uştıı %1;, söylilyor. O hal
de b 1 rfo\'l('tlC':- üzcrındc hiçbir 1 
hak tdcl a cd"cck değildir. Fakat. 
İngllıılcrir bu dc'll~ üzerinde ne 
siyasi, ne de lıukul::I hiçbir hakkı 
olmad• ~ nı oylerkcn. asıl h:ıkkm 
İtalyava aıt olduğunu iddia etmek
le. kcnc!i flrri slirdüğü davayı 
kcndı lı n )le '°Grutmıı~ olmu-

tin şahsi mümessili Wendell Will ı den evvel ikametgahlarında t:ahşarak bazı zi.. ~nk, ara, 7 (TAN) - .~a .. şvekil . Şükr.' ü Sara •. İ kie, bugün saat 14,30 da tayyare t k -ı b h d t l 
ile Kahireden Ankaraya gelmıs. $ yaretler i kabul etmişler, öğleden sonra as erı, çog unun ~ar~am a gunu şe rımıze av e ı : 

• t mülki müesseseleri ,.e bazı imalathaneleri gez• beklenmcktedır. · • tir. \. ı 
Wendell Willkie, tayyare mey. ••••••••••••••••• -••••••••-••• •••••·---•••••••••••••••••••• • •••••-' 

danında hükumet adına protokol 

Gıomalc d'Italya gazetesi • 
nın başmuharriri Sinyor 

Gayda'nın Akdeniz hakkında yaz 
dıgı hır makale İngiliz gazetele_ 
nyle Italyan gazeteleri arasında 
münakaşalara sebep oldu. Gayda 
bu yazısında "lngilizlerin bu de· 
niz iızerinde ne hukuki, ne de si. 
yasi hiçbir hakları yoktur. Asıl 
hak, bugunkü cihan harbinde, 
sırf kendi şahsi menfaatleri için 
değil, bütün Akdeniz havzasın _ 
da bulunan devletlerin haklarını 
müdafaa ve muhafaza etmek ıçin 
dôğuşen Italyanındır,, diyor. 

umum müdürü Salahattin ArbeJ 
ile Hariciye Vekaleti kalemi mah 
sus müdürü Şadi .Kavur tarafın. 
dan karşılanmıştır. Amerika bü. 
yük elçisi Stein.hardt başta ol • 
mak üzere İngiltere büyük elçisi . 
Knatchbull Hugessen. Sovyetl 
Rusya büyük elçiliği maslahatgü 

SOVYET TEBLiG! 

Stalin9rat 
Şimal 

Batısında 
. 

zan .Kostilef ve Atlantik demeci. , 
ne· iltihak etınış olan de\•letler 
büyiık ve orta clçilerile bu elçlik 
ıer erkanı. yerli ve yabancı ajans , 
larla basın mümessilleri de tay. 
yare meydanında hazır bulun • 
makta ıdiler. Wendell Willkie'yi 
getirmekte olan tayyare saat tam 
14,25 de meydnn üzerinde görül. 
mi.iş ve bir tur yaptıktan sonra 
merek istasyon binası öni.inde dur 

Almanlar Durduruldu 

mu~u~ · 
Bu esnada istikbale ıelm!ı olan 1ah 

siyetler tayyarenin yanına cltmi,ler 
ve tayyareden inen Amerika Birleşik 

Ve Ruslar Bazı 
Noktalan Geri Aldı --
Radyo, Askerlere Şu 
Hitabı Yaptı : "Bir Tek 

Devletıerı reisinin mümessiline "Ho:s Adım Geri Çekilmeyiniz .. 
ıeldlnlz,, demişlerdir. , Moskova. 7 (A.A.) - Gece ya. 

Aaterllra ~ 9il$.iıi'I., 1111 o:alek ıuında ~ilen SOvyet teltlfll: l'rotokoJ umum mUdJlrUnfl • e ona ta • S . 
k ben de Haricf1e Veklletl hususi h· 6 ~lu~de Jutalanmız taun . 
Jcın müdürünü Wandell Willkie'ye grad ın şımal batı ve cenup batı 

RoosC\·elt'iıı şahsi miimc ssili l\l. Wcndcll Willkie tt9, L l;li§ De,·aou S a. 2, Sii. 6 d böklgebl~r1 i il
1 

e .Ndovodr?.sisk vlea l\ş"ı~doz. 

• • 
o o ge erın e uşman . 

detli muharebelere devam etmi~ 
!erdir. 

Oteki cephelerde bildirilmeğe 

l11~~1~19'1~11il:ltte3 

NOVOROSISK DOSTU 
Stalin9rat Önündeki 

Taarruz Gelişiyoı 
Son 4 Ayda 56 Tümenle 39 Liva imha Edildi 

= .Kaı·a-===Ve1113 

Sinyor Gayd 'nın, Faşizm ile -
ticlar ıncvkııııc geldıği gündenbe· 
ri daima biıyük Roma imparntor 
luğunu müdafaa ettiğini biliriz. 
Geçenlerde, Jtaly:mın Osmanlı 
lmparatorluğunun varisi olduğu. 
nu söyliyenin de Sinyor Gayda 
olduğunu unutmadık. Bu sebep. 
le Akdeniz meselesi bahis mev. 
zuu oldt1ğu zaman alakamız da 
çok kuvvetli oluyor. 

M. Willl<ie Diyor I< 
Müttefiki er Muhakkak 

Muzaffer Olacaktır 

değer bir şey olmamıştır. w • 1 

6 eylfılde sona eren hafta zar. ı •ılllYQ.S · -.... • , 
fında hava muharebelerinde yer· :I: 8 , 700,000 Ardah-;~ 
de ve uçak savarlar tarafından 

1 

?t~rol Borı:ı yolu .. _ ;il * * Mihver devletleri ötedenberi 
İngiliz emperyalizminden 

şikayetçıdirler. Kendilerinin bu 
devletin esareti altında yaşıyan 
müstemleke devletlerini kurtara. 
caklarını iddia ediyorlar. Sinyor 
Gayda'nın bu son yazısına da ba. 
kacak olursak, İtalya bu son cL 

tahrip edilen Alman uçaklarının . ;;,.,;;- _ _ "'= 
sayısı 366 yı bulmuştuı'. A~ni dev Novrosisk ile Karadenizdeki di~er Rus limanlarını gösterir harita 
rede biz 250 uçak kaybett.ık .. Ba~. (Yazısı 2 nci sayf nınızda) 

han harbinde yalnız kendi men. /"-..----..••••• • ••••• ••••••••••••••••••••••••"\ 

faatleri için dövüşmüyor, bütün .• "Rommeı•·ın Taarruzu D d 1 t Mısır'ı Tehd·ı+ :. Akdeniz havzasındaki devletlerin Ur UrU muş Ur Ve 
haklarını mtidafaa ve muhafaza : Ed ı•k B f f Ed•I • +• A d • 
için dovtışüyor. o halde bu dev· : ~n Teh ı e er ara ı mış ır • vrupa a : 
ıetıcr üzerinde hiçbir hak iddia t A I k Ol 1 k. • c h 1 • d 5 ·· M ··+ h 1 r nd r 
edecek degildir. Fakat Ingilizle . • ÇI aca an lftCI ep e Şln e OZ U e aSSIS a 1 1 " 
rin bu deniz üzerinde ne siyasi, f Ankara, 7 <TAN) - Bugiin şehrimize gcl<'n "Çok iyi hir seyahat yaptım. Havada hiçbir 
ne de hukuki hiçbir hakkı olma. t ıu. Wenrll'll Willkie, saat 17 de Am~rika Lü. rahatsızl ık geçirmedim. Kendimi her ııaman • 
dığını söylerken, ~sıl. hakkın ltal. i yiik elçiliğinde yerli ve yabancı ajans , .e ba!>m kinden emin hissediyorum. Vazifem hakkında 
yanı~ .old~ğ~n~. ~?.dıa etmekle~ mümessillerini kabul ederek kendileri ile gö. şunu söyJiyebilirim: . • 
~end~ ılerı s~.rdu.~u davayı kend~ rüştü, Gazeteciler konferansında Matbuat U. "Mihver propagandası, Amerika mıllet.~erı a. 
lısanıyle çurutmuş olmuyor mu. • l\f"rl " .. S r s r er , .e Matbuat mii rasında bir birlik bulunmadıitnı bütün duaya . 
Habeşistan, Habeşlileri kurtar · t md .~ıml . ud ursu k~ ımE .. ~ P ''d h r bulunu • ya yaymaktadır. Ben, Amerika mU1etleri ara. 

tık denizindeki harp gemılerım1z 
10.000 tonluk bir düşman nakliye 
gemisi batırmışlardır. 

Sovyet ek tebliği 
Moskova, 7 CA.A.) - Gece ya. 

rısında neşredilen SO\·yet tebliği 
ne ektir: 

S talingrad'm şimal batısında 
Sovyet kıtaları Almanları birçok 
meskun yerlerden çıkarm~ş~ır. 
Düşmana ağır kayıplar verdırıl -
miştir. m- Devamı Sa. 2, Sil. 4 

Ati antikte 
ınak için mi istila edilmişti? Ar. • ur erın en ~c ıp ng ımerı e azı • . . · ~· lduwunu İ7.nh 
navutluk, Arnnvutların kurtul • ı yorlardı. ~·?da tam hır bırlıgın rne'.'.cut o .. g l ~ Al 1 17 
ması icin mi Italyan istilası. al - : Gazeteciler, Wi llkie'~·e nmhtt-lif ~ualler sor. 1 ~111 h~ı scyaha~elt~ık~r;.hrma tuzum o dugu. man ar 
tındadır? Arnavutlukta bir Ingi· t d ular. O, h iç tcr<'ddlit etmeden bu suallere ~11 nu Reıs Roose\ e c 1 ır ım. .. • • • 
lız idaresi .de yokt~. lta}.yan gaze. ~ cevapları \'erdi: ~ Denmı Sa. 2, Su. 1 1 Tıcaret Gemısı 
tf'lerinde ıkıde bır, Tunus,, , \.----•••••-••••••-•••••• ••, ••·--~·-••••••••••••••••••••••••••••,, 
"Cibuti, t "Nis,, nidaları da bu. D ha Batırdı 
ralarda 

1

yaşıyan milletleri kurtar a 
makiçinmidi~?Eğerİ~~lyayal. Garp ço··ıu·· nde M. Eden nız kendi şahsı menfaatı ıçın har. 
betmiyorsa, müstemleke deyı.et . • 
lcrin büyük devletlerden bırının 

emperyalizmi nıtında yaşaması - Londrada Bulunan 
na muhalifse. her şeyde~ evvel 

Trablusgarp ve Bingazinın, Ar.· 1 T k Türk Gazetecilerini 
ııavutluğun ve elinde bulunan d~. M a re c a 1 R 0 mm e e r ar 
ğer mi.ıstcmlekelerin istiklallcrı. ~ Kabul Etti. 
ııi tanıması lazımdı. • ç k • ı d • 
Büyiik n!ma1tmpar~~o;luğu Eski Mevzi 1 er ı ne e ı ı 

gnycsi, Akdenizden kovu. 

lacak hır İngiltere ve Fra!1s~nın lngilizlere Göre, İlk T ecebbüs Mag"IQbiyetle 
mirasına konmak oldu.ğu gtbı, bu 3' Londra. 7 (A.A.) - Londrada 
havzada ve Balkanlarda yaşıyan Neticelenr.:niştir - Mihver, Takviye A~ıyor bulunan T i.irk gazeteciler i şere -

Times, Dikkate Değer 

Bir Makale Neıretti 

birçok müst~kil .m~lletleri de bu Kahire. 7 (A.A.) - Orta Şark :Muharebe bölgesi üzerıııde ha. fine bugün istihbarat nazı rı ta. 
imparatorlugun .ıst~s~ar sahaları t rafından bir öğle ziyafeti veril · 
haline getirn;ıeyı ıstıh?af eden İngiliz tebliği: va faaliyeti hafif surette ar mış miştir. Türk gazetecileri bunu 

lngilizler Duisburg'u 
Almanlar Sunderland'ı 
Bombardıman Etti 
Berlin, 7 (A.A.) - Alman umu. 

mi karargahr. asağıdaki hususi 
tebliği neşretmiştir: 

Alman rlenizaltıları, birçok çe 
tin savaslardan sonra Amerika . 
nın doğu sahilleri açıklarında, At 
!antikte ve Afrikanın batr sahıl -
leri önünde düşmanın 17 vapuru 
nıı batırmıslardır. Bu vapurların 
hacimleri yekCmu 108 bin tona 
baliğ bu lunmaktadır. 

bir gayedir. Bu gayeyı lta~ya~ 5.6 Eyl(ı l gec<'si, şimal kesimin tır. müteakip Har iciye Nazırı M. E. 
devlet , jıdam1arı, gazetecılerı de İngiliz keşif kolları faalıyette Alman resmi tebliği den tarafından kabul edilmiştir. Londra, 7 <A.A.) - Resmen 

• k arık yaz b lunmuştur 1 7 A ) "T bl'ğ bildirildiğine göre, lnailiz hava muhtelif d~a ar açı ... • u ·. . Ber in, < .A. - e 1 .. Akşam üzer i de hava nazıı:lığın °· 

Duisburg'a akın 

dlklan gı'bıı1,, .imdi Gayda'nın neş Cenup kesımınde, seyyar ko~~, Mısırda merkez cephesinde bir d b' k kte 1 rtı· verı'lmılstı'r kuvvetleri. d ün gece Ruhr böl • 
rl....4 lln b t b t d - ' a ır 0 Y pa - - . "J • gesinde Duisburg'da vş diğer yer rcttiği son maKhle"'f.: ~Ji>®dan. aş Jarımız. ve ?P<:um.~z. a ıy~ , og diişmnn hücumu püskürtülmüş • Haberler ~azın, Oftlt- ~ıyaf'e • 'ıerdekı' hedeflere hücumlar vap. 

ka hiçbir mana...i(ad~ .et~ı~or. ru gen çe~ılcn duşm.anıt ;z fça tür. Pike bomba uçııklnrı diin ln tind~ kısa bır nutukta Turk ga. 
1 

dı Sekiz İngiliz uça1'-:ge. 
Hnttü bu münakaşalara ıştır~.k devam etmış ve mayın ar a nrı giliz top mevzileri ile tank ve zete ·ı · · selamlamış bu ziya- ~ış .~r r. . . 6 
eden, ltalyıının. Almanyanın mut bölgcsin.~n doğus~ında .. düşmanın kamyon topluluklarını, Arabistan rett~~ e~~~~uğu sevinci bil«irmi§ rı donmelr\.iŞtır. · 
•efı"ki Mncoristnndn çrkan Pester artçı mufr(!.zelcrıne hucum eyle. n.;,. S 

2 
s·· l 

"' · ... · l d" "~ Dc,·aını Sn ., Sii 6 • . . ,,.~.·'De,·anu Sa. Zı SU. f t'!fJ' vç.\•amı a. , u. /t..ı J. De' mm Sa. 2, Siı. ... mış er ır ll:!:.ı • ~ı • a::.a .. 
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1 Günler Geçerken) 
Harp Zamanında Tütünün Rolü 

RE Fi K 
HALI D 
KARAY 

Sigara satışları yüzde altmış nisbetinde art 
mıf ... Azımsanamıyacak derecede pahalr. 

laştığı halde! Demek ki, keyif verici, zihin oyala. 
yıcı, keder dağıtıcı şeylerde pahalılığın sarfiyata 
tesiri olmuyor. Hele harp gibi sebeplerle dünya 

------ nizamı blisbütiin bozulur, insanlarda düşünce ço. 
ğdır, kafalar olan biteni kavrayamaz hale gelirse paraya al. 
dıran hiç kalmıyor. Tütiın, vazgeçilmesi pek güç keyif ihtiya~. 
larından biri, belki de en mühimmidir. Hazır sigara olarak 
pek pratik şekle sokulmasının da yayıma tesir ettiği şüphe. 
sizdir. Bir katile asılırken cemiyetin son ikramı sigaradır; öfke. 
lenen bir adama .'hele otur, yak şu sigarayı, çek biri iki nefes, 
yatışırsın!,. deriz; hiçbir ordu, askerini tütünsüz bırakmağa ya· 
naşmaz; harp esirlerine ve yaraWara düşmanın büyük lıitf u 
sigara dağıtmaktır; fikriyle çalışanlardan tutunuz, irgada kadar, 
jşten bunalan sigaradan medet umar; bir hasta, sigaradan lezzet 
alınca nekahate girdığini anlar! 

Bütün bu sebepler, bizde devlet inhisarında bulunan tütün 
fiyatlarına, lüks cinsler müste~na, artık, harp boyunca zam ya • 
pılmaması lüzumunu göstermektedir. Mademki bu madde zaruri 
ih tiyçlar arasına girmiştir, fiyatları ikide bir arttırmak, adeta, 
kendin i ayıramadığı bir zevkten istifade yolu çıkararak halka 
kıymak gibi çirkin bir mana alır. Memleketimiz bir tütün ülkesi 
olduğu ve t ütün ihracatı da yaptığı cihetle sigarayı yalnız paha. 
hya satmamak değil, tütünün iyisini de kullanmak lilzımdır •. Mu. 
kavva paketleri bırakarak en yüksek Amerikan ve İngiliz siga· 
raları gibi bunu kağıda sarıp vermek suretiyle masrafı eksilterek 
tütünün cinsini düzeltmek de mümkündür. Stok paketlerin tü. 
kendiğini yenilerin ayni iyi mukavvalarla iyi baskıda yapılma. 
masından anlıyoruz. Neden kağıt ambalaj tercih edilmiyor da zarr 
tarafına gidiliyor? Hükumet müessesesi olduğunu unutarak inhi.. 
sar idaresi diyebilirdi ki: "Mukavva kutuları, süslü kağıtları ata· 
rak bunlardan yaptığımız tasarrufla içtiğiniz tütüniin cinsini mu. 
hafaza ettik.,, 

Halbuki hem fiyatlar yiikseldi, hem malm cinsi bozuldu, 
hem kutular çirkinleşti, hem tütünün ateşi söner hale gelerek 
kibr it sarfiyatı arttı ; ayrıca istenildiği kadar mal bulmak imkan1 
da ortadan kalktı. Anladık, memleketin yetiştirdiği şeker nüfu. 
sumuza yetmiyor. Anladık, buğday rekoltesi azalmıştır. Anladık, 
müstehlik çoğalmış olduğundan gıda maddelerinde darh~a düşüL 
müştür. Anladık, Kara borsacılarl.fı vurguncu lnrın hakkından gc 
!emiyoruz. Fakat yurdumuzun en verimh, en nefis ve başımız. 
dan tackın bir mahsulünü hem pahaWaştırmak, hem de onun 
kötüsü~ü sürmek için ortada bir 5ebep yoktur. Olsa olsa batalı 
bir :dare sistemi ve bir değişiklik lüzumu vardır. Hiç değilse 
müşteriye izahat ve hesap vermek lazımdır • 
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• illkie De • 
1 ki: 'Yiyecek 

Fiyatları 
1 
Okuyucuların -, 

Amerikan istilısalfitı 
f 

.Uısır ceplıesillde 

İngilteredeki 
Rus Sefiri 

z rn"'l Gl.1c::ıktır ... .. - -
'A tlantikte 
ıt?f' Ba fanfı 1 incide 

İngiliz ve Amerikan ağır bom7 
ba uçakları, dün işgal altındakı 
Fransadn bulunan hedeflere taar 
nız etmi lcrdir. Boulogne'da dok 
lara isabetler kaydedilmistir. 

Amerikan uçankaleleri Saint 
Ömer ve Seine nehri dolaylarına 
taarruz etmi~lerdir. lki Ameri -
kan ve 3 lngiliz uçağı kavmtır. 

:Alman ı·esmı tebliği 

de il, as-

W llkie: d h sonra Mıhver propa. 
gandasından bahsetti VC' dedi ki: 

Bir Kısım 
Yeniden 

Maddeler 
Yükseldi 

Belcdiy.:? Iktı.,, ı l\Tudurlügüne ye
mden bir.;o·~ p;ıh !ılık ıhbar ve sikıi
yetleri yapılmı~ı.. Merı:-imeğin 48, 
kuru fasulyımın 45 1 uruııtıın satılcllğT 

adeyıığ b•ılurı:ımadıgı gibi. şark yağ
lnrmm zorlukh kılo~u 360 kuruştnn 
almabild:Rı ..,ı'<het me\•1uları arasın
dadır. Sadeyağhrıııın d, zahire bor
sasında tılnır~ c'ü~ünulmcktedir. 
Bu mak atlı !f ı • tarırıerl borsaya 
çağrllıırak iıkirler1 sorulmuştur. 

Müntehiplerin Listesi 
Bugün Asılacak 

Şehir 1\f Pcfüi intihabatı için yapıl
makta cılan hazırlıklıırtn bir kı.mıı 
sona ermiş ve fizcıyı seçecek olan 
miinfehiplerln 11-;tcleri kaymakamltk -
tara gcmcieril:ıııştir. Listeler hugiin 
ilAn edilecektir. Bu listeler 14 Eylüle 
kadar askı:la kalrhktan sonra scçicl
IC>r muayyen yerlerde reylerini kul
lanaeaklnr \'e ırnmzetlcrden dıledık
lerini scçet'eklerd!r. 

Birkaç ııüne kadar Parti mımr.et
lcrlnln fize•·ıncle konu~mal:ıra b::ı~ıa -
nacaktır. 

, ..... . Şikayetleri 
* BeL'ikbı§t:ı Abbas mahafle· 

sinden Necmi Sallhl lmzaalyle 
yazılıyor: 

"Buracla ekmek lıl bir tllrlü 
düzelmiyor. Fırincılar tarafındnn 
kirası 'l.'erilip kapalı tutulan fi• 
rınlardan ba~ka 6 flrın çalıpyor. 
Fakat hiçbirinde gtınün her aaa• 
tinde ekme~; bulmak lmklnı ol· 
muyor. Sebelıi de Beşlktaı fırın· 
farının Bı:yc(;luna bile ekmek 
g!iadermesi ve t:labl:dı!jlne kor• 
nesiz ekmek ımtfıı yapılmasıdır. 
Beılktnıı fırınlr.rınin Beyoğluna 

ekmel< giındermeslnin men'i, bu• 
t radokl h:ılkı s:kıntıdoın kurtara· 
t caktır ... 

L . * 

•Ben m S 1ı gunıi Kral Faruk f!e 
goriışecd: m ilan edilmişti. Umulmı
y30 b 0 r sebepten dolayı seyahatim 
teehhiır etti. Kah reye Çar amba günü 
v11rdım B n m Salı gumi Kral Farukla 
konuşt~gum~ zanneden Mihver propa.. 
gandası; o gun radyo lan v sıtaslylc bu 
nn:Hikat hakkınd:ı malumat verdi· Hal 
buk ben ancak Cum giınıi Kra! Fa. 
rukla goriı$ebıldim. Bu karakteristik 
b r m·s ld r." 

Dıger ı. r ft n Tir. ret Vekilliği ta
rafından b· z, lhrcıcnt m. llarmın Sl'r
best dov•zln lhra~ edılme lnC' dair 
yapılan tabi ( U7.Cril'e. ba:ı:ı maddele· 
rin fiyatları yfiksC>lmı, 'We baı.ılarınm 
ise duşmuş1ur. Bu ıırada zeytinyağ -
ları kilo ba Tn:ı beş hıruş yukselmış
tir. İyi 7. •yt nyagı toptan 140 kunış
tur. Kete'l tcıhuınl. rı 62 ve susam
lar 61 kuıu 'l dıl mu tür. Tı!tık ih
racat flyat:arı bugunku piyasa (!yat
larından daha nz olrluğu ic;iıı. bu 
maddenin ıbr<.ıcı yapılmamaktadır. 

Ayancık, !? CTAN) - Ayancıkta \müddet evH•l !lç hDytik motiir deni-
hummah bir f;ıııliyf tle motor inşa ma zc ntılınışt ır He• mı. inşaat fııaliye-

de\'am edilmektrd r. Bundan bir tını gosterıyor. 
Eminönii 1-f alkevônde 

Bir Taplant, 

ımanlar lduesınde açılan bir memıı 
•ima imtihanına ııirmck istıy n bir ıı• 
cın halındcn ve ıröıtcrdl 1 vuıkalard 
m sabakaya so ulmamak ı:ıbı bir hık i 
11zh ı marıız kaldıfma inıı dık Bunun 
!ııerınc bu ı:cncin ılkSyetını de pazar 

i kiırıci cephe meselesi 
W llkie, h rb n ne kadar devam ede

ccğı hakkında kat'i b r şey si:ıylene
m'ycceı nı; fakat harp ist.ihsalatındaki 
artışın Eyliile kadar kcndısini hisscttı. 
receğ ni tebarüz ettırd \°I" ikinci cep 
he hakkınd:ı soru1:ın bır suale şu c.e
vnbı verdi: 

P. Ocak Kongreleri 'ı Bir Kay•k Motörle 
Devam Ediyor Çarpışıp Parçalandı 

1stanb•ıl Parti ldırP hryeti rei!ill
l!ınc tavin ed le:- Kayst?rl Mcbu~u 

Suııt Hnvri Ürgiiplti ile Eminöniı 
Halkevl 5-ıa5ını t::ınıstırmıık maks::ı -
eliyle rlün I·~v rrisi Yııvu? J\horlan ta
r;ıfından bir c;a.ı- • erilmlslir. 

ı nku •yımızda ya arak hakaızl fı ) a t 
panın hrtkcııni tenkit ettik. 

Yaptıfımıı talıkıkata ııöre bu lıln 
en ı ıu ıekıldcdır: t 

lmtılıan ve müsabaka artlarına rb t 
yet ctmiycrdc evrak ve vcuikinı lmu i 
handan evvel ııctirmiycn bu mUracaatcı 
imtihan ııUnU ı:elrniı vcı m:.sıbıkaya 
ıokulmasım lımıın memurin mOduru 
emekli tuğbay Feyzi Ycnaldan ısrarla 
iıtcmi•tir. Kendisi ırlbi bu ~ckilde hır 
kac da mOracaatcı oldu u {'in Feyrl 

'Bu cephe bugun Mısırda mevcut
tur Fak t sorulan sual, herkesin Av 
rupada açılmasını istedığı cephe)"C a. 
ttir; zannederim. Avrupada böy!e bir 
ceı>henin açılm:ısım AmtT11ı:a Birleşik 
devletler· halkı ddc.tle arzu etmek
tedir· F at bu mese mutehassısla 
ra bırakılmıştır. Bu cephenın bu sc. 
nenir. nihayet ndcn evvel açı!ıp aÇtl
m:yacağı hakkınd soylıycceğim soz 
Jeril' kıymeti yoktur. Ben mutehassıs 
degi'im:" 

Soruları diğer sualler 
Roosevclt'm hususi mumess lı; Ja

ponyanm Rusy.ıya taarruz edip etmi
)'eceği sualini de ııoyle karşıladı: 

•,Ben Japony nm ıtimadını haiz de
ğilim Bundan dolayı da çok müfte
hır~m" 

Wıİlki~: Amerikanın sulh hakkında. 
k nokta nazarını oyle izah elti: 

HJ,.BE.RlE.R 1 
Vekillerimizin 

Seyahati 
Vekili lzmite 

Münakalat 

Tıltik t clr1eri dün blrlıktc bir too
lantı yap.mık !ıyntlıırm yükseltll -
mesıni is~mıye karar vermişlerdir. 

Parti o~.ı·~ k'lıı;trclcrıııin idare he
yetı scçiııılı>r ine dun ele de,·;ım edil
miş ve y iılercC> l'ıı,.tıll reylerini kul
lanmışlard•r Du., ··ongı C>lrrl ynpılan 

ocııklıınn ls • .ıı!E'rı cıunlardır· 
Bağcılar. Hu cyın·ıP,a. Kııdırga, 

1 Vurauncu Ve U•• Sultan el nı $. rıı:uııl, O,.taköy: Gök
Ç lnasalT, Sofular. Hrıı;nnlı. Selımlye: 

C h•t T k•f Ed.ld• Kurtköy, Cn:ır~ık· ,\ğ;ıt'lk . <\'a 1 ev 0 0 1 ı Bugün cll• ~ıulıtelir knzalarda 13 o-
Yemişte limrm i kclesinde 38 nu-ı cagın vıll:lt k.,nınc>s vnoılar.aktır 

'maralı dul<kOndn v fcı Hrmnynk Tir- Burnaz ocajjı k()rıgresi 
ynkioglu, 23 5 l<:u• uşluk makine yn - Burgaz Ad .,1 p ti oı:-ak konj?resi 
ğrnl. 100 kuru t n "e 67 kunışluk Pazar gunü torıl:ınmıs 1-.ongre rcisli
makıne }·aııını rla 2.'iO kur~şta.n satar- itine Bııv r; llp ee<;ılmi". raporlar 0 • 

ken ynkıl:ın~ııs VC' Mıllı Korunma k 1 lda"e h ti H"l i E-. · .... lm. r 0 unmuş. es .ı • ev<' ı m 
mahkemesınce tevkıf '"'1 ış .ır. u- ı?emen'in rcb:lh:lrıdc ibkn edilmistir 
ruşma c;ırasır'oa tlmme ıırhidı olarak J l~ . k ~ 

· 1 ·ı lb h' l\~ t t İ <:onv-eye ııdıı ... ı azası b ... ıkanı dok-
dın enı en 1 • ım. u • ıı ve ~- lor Esat iş•iral( elmiş, ıımum! heyet 
zetln vatan yere ahııdettc> bulunduk-ı ğ d k' .,,.1 •·\ k ... 1 11 · 

• 1 1 d t . asa ı a ı ,,ı e,,; c~ın B ... u un rıc1 
ları anla,ı.n,ış ve bun nr ıı evkıf e· t . 1 d' ~d 1 k t · 
dilmiştir :.mış_er ır: ~ ayn f e . r •: 

· g n hır an evvel ı:<"ın••I bıı dcııız 

1 can kurt ı, ;.nının bol!\ılma, c1oğum. 

d 
. . d 

1 
S vnngln tı>ltl kel rıııc l.a~ J ne lnrdn 

ya~a; ora an ~ıne '! . ecel m· eya. bulunması, nok~aıı k fon rıh! mların 
h<ıtım oldukça uzuntu.u ve uz~ndur. ıkmali. ckme~l .. r.n de hr lvi ıılşiril -
St.yahat ~r.og:amı~ ~.ak~ı~da ~ır şey nıcslni. fı ının temiz tutulma ı. çam 
-sovlcmcyışımın ııe e 1 1 venn yap· l agaçlarmı~ keı; lm,.me i yollara ve 
m3ô1ğım mulikatları neşretmeııne yar t . ı·:ı; d'kk t ... ı · d { 

emız •ı.e ı ·a <-.ıı m 11 aya m ı"-
dımdir· Bundan çok zevk d~ymak. tak'! b' d kt 1 d 1 • 
tavım.'' ı ır o· or ayn e ı mesı. 

* Ankara, 7 (TAN) M. W ll1kle 
y .. rr: (bugün) saat 10 da Hariciye Ve. 
kılimiz Numan Mencmencioğlu tara. 
fıııdan kabul edilecektir. Bu akşam 
Amerika büyük elçtliiinde misafir !C

rchne bir ziyafet verilmiştir. Y;ırın 
aksam Hariciye Veki!i Numan Mene. 
mene oğlu tarafından Çiftlik gazino 
sunda 107 ldşilık bir zlyafe verilecelı:
tır. Çarşamba ııinu: İngiltere sefare. 
tirde bir öğle ziyafeti verilecek ve 
J(f'll d k nun blumu dolayı iy\e b11 
zıyafette İngılizlerden ve Amerikan 
mümessi!ınden ba5ka kimse bıılunmı
yı caktır. 

Sinyor Gayda ve 
Büyük Roma 
İmparatorluğu 

ft-#1 Haştarah 1 ıncide 
Gloya gazetesinin Roma muhabi 
ri de, en büyük Italyan gazetele. 
rinin mütalaalarına istinaden yaz 
dığı bir makalede İtalyanın harp 
gayelerini tahlil ederken şöyle 
diyor: 

"İtalyanın her şeyden evvel ham 

Mensucat Fabrikahırının 
ı~tih~alleri A rttırı laeak 

Sümerbım:: l'nııı:T' fildi.lrlüğü, bü
tün mem;ucnt f brikc.lıırmm rnndı
manlarınT m·tUrabllme~i lc;ln bazı ted
birler a1nııy;1 ı<:>·ıır vermlşl:r. Bu 
münasebeti,. Uınum i\Tiıdür vc- Sü
merbank müesseseleri frknlk müdur
leri şehr•!l'izn ı;elmı lcrdir. Bu mak
satla diin Dı.:ftercl:ırdak r •. brıkadıı bir 
toplantı yspılmış ,,.,. ytni kararlaı; 
vcrılmi U-r. Surr.~rbıın ·:ı bajth bUtUn 
fabrikalıırırı IPJIDİ rundlman fcmin 
edebilecek surette çnlışmr.ları pl:1nlaş
lrrılmıştt:-. 

{tJt? Bao;faTafı 1 in~idr 
Stalingrad'ın cenup hcıtı ında, 

kıtalarımız düşman tanklarına ve 
piyadesine karşı şıddetli muha · 
rebeler \'ermişlerdir. Diiı manın 
12 tankr tahrip cdilmiştır. 

Novoro~ts': bôlgcs nde duşnıan tank 
larınıı ve mrıtoı lü rıvr.d<'~lı e karşı 
şiddetli s w,.slnr ÔC\ anı ediyor. 

Ziraat 
Geldi, 
Vekili M 1 d m .dde ve hububat kaynaklarıyle. niı-a atya a {us fazlalıklarını yerleştirecek top. 

Mozdo~ bolgeı.ind<.. kıtalarımfz bir 
nehri aşmıya muv. ffak olan dU~mnn 
unsurlarıyıc> çnrpv;ını,1 ... rdır. Birlik -
lerımizden bir tanc~i. bh· günde iki 
düşman J.>olı ~unil fmh::ı rtmi tır. 

·ı - İki Ondür A- raklara ıhiıyacı vardır. Bundan başka 
vı> Hendek bölge- İtalyanın iktısadi inkışafmın tam bir 

lerlndc t +ı , lcr • p kta buluno.n ~niyet havası içi~.d~. bulu~abılmesi 
Zira t v, ilı R .t H t bo lu bugiin ıçın Akdeni:r.ın, ve buyuk denızlere ~-

h · iz<? g lrn tır Vekil burada dn 1 çılan yolların d ğer devletlerin tehdıt 
. r,ımd m h kkı~.a tetkiklC'r yap- ve hakımiyetle:fınden kurtulması li· 

zıra uru d 1 1 k b 1 b "· kt çiftçi' rle g· riışmcktedır. zım ır. ta yan anca u suret e ıı. 
mıı n ve yük gayesine, eski Roma İmparat~r-
/ktısaf Vekili Zonguldakta lııgunu ihya gayesine vasıl olacaktır .•. 

Bu yazıyı Italyanın bir duş -
manı değil. müttefiki olan bir 
devletin bir gazetesi, İtalyan mat 
buatındaki yazılara istinaden yaz 
dıgım soyluyor. o hafde İtalya -
nın bütün Akdeniz havzasındaki 
devletlerin haklarını muhafaza 
ve mtidafaa için dövüştiığüniı id. 

iJI ünakalfıt l' ekili JJI alatyada 
M 1 tya, 7 CTA1':) - Dün şehrimi

ze gelen Mim "k: l t "\ekili Amiral 
F hrl Engın, tctk klc>ri Irasında is
ta onla şenlr r ınd ki munııkale 
gtiçlu lrrlni örmiı ve şehre uzntıla
cak ol n demiryol in a .. tmn bir on 
f'vvel bn ı rm::m için nle.kıılılara ta
limat v rm' t,,. Bu knrnr hnlk ara
sında büyuk blr memnuniyet uynn
dırmı ır . 

... 
Uenzin Tahclidau Hakk,nda 

Ba vekaletin Tebliği 
Ankara, 7 (AA.) - Başvekliletten 

tebl ğ cdılmlştir: 
9 Eyl,1 1941 tarih ndl'n itibaren ben. 

zin tevziatında tabik cdilmeke olan 
• hd d3 t 9 Bir'ncite rin 1941 tarlhilT' 
de ilan edi'miş olan esaslar dah llnde 
9 Eirinciteşrin 1942 tarihine kadar 
d"vam edecektir· 

da aynca 7 uçak 

uçakları dOn 

dıası nerede kalıyor? · -

* * 
Her nevi emperyalizme mu. 

halifiz. Her milletin hür ve 
müstakil yaşamasına taraftarız. 
Fakat İtalyanın büyük Roma Im· 
paratorlugu olması karşısında, so 
rulacak bir sual var. İngiliz e m. 
peryalizmi kötü de,ltalyan emper 
yalizmi neden haklı oluyor? 1914 
harbi bu emperyalist devletler a. 
rasındrod menfaat zıddiyetlerini 
halledemediği için 1939 h arbine 
geldik. Bugunkü harp artık bu 
hakim devletler arsında dünyanın 
taksimi harbi değildir. Üç mih. 
ver devletinin bütün kıtnları hü· 
kümleri altına almak için açtık. 
lan harptir. Avrupa, Almanya • 
nın, Asya, J aponyanın, Afrika 
(l:talyanlann zumunca) İtalyanın 
olacaktır. Bu devletlere verilecek 
nüfuz mıntakaları, veya birkaç 
müstemleke ile meselenin halli 
devresi çoktan geçmiştir. Ya mih 
verin galibiyeti ile bu iddia tahak 
kuk edecek veya bütün dünya 
milletleri istiklallerini kurtar • 
mak için sonuna kadar harbede· 
ceklerdir • 

Sinyor Gaydanın iddia ettiği 
gıbi, Akdenizde, ve bu havzadaki 
devletler üzerindeki hak ne !tal • 
yanın. ne de hiçbir milletin de • 

Almanlar durduruldu 
I..ondrn, 7 (A. A..) - Stal•ngrııd 

i~tikameıın"" ~·npıhnnkt. olan Alırııın 
tııarruzu hc'Tı durdurulmus. ht'm de 
Ruslar "ehnn ı;lmnl b:ıtı~ındıı bırc;ok 
noktala;ı Alrr.arıların el.nden ıılmtş
lardrr. 

Radyonun bir hitabı 
Moskoı;a. 7 (A. A.) - Moskova 

radvosu b•1 !':thnhk nf ,.iyatma baş
larken cephrdc'< mııhı.r!plere hita
ben aşağ:dn~I so~Je .. ı soylemi te keıı 
dilerini •ırıum; kadar mukavemete 
davet etmıc:tir. 

"Artık ı::c:r· t'ekilmek için yerimiz 
kalmamıııtır DuPTY"tar. durdurmnk zn
mıını geln ic.t·r. T<-k adım geri git -
memeli ve n-1111 topraklardan duııma
na bır :to:ırı Y"• bile t•ermemelisiniz. 
Vatan slır. ölünrıye kadar dayanma
nızı emrcd yor 

Klzıl 11ske•·lrr. 1 i1 ·yor musuntı7." 
Bir tek adm1 bile gel'· gitmiyeı:-eksi
niz. Memkk~t·n mukadderatı sizin e
linizdedir. Dilşm~ııı n.u11ııka yenme -
liyiz,., 

Sorıyet donanmmu 
Londrn. 7 (A.A.) - Brltanovıınrn 

bahri miJ ınk1<ıdl ı:;ovyl"l 1 erln Novo
rosisk'l k.:ıybcl•nclc'r; halinde de do
nanmalnı 11'111 Tu::;p.,r. Potl, Sohnum 
ve Bııtum limanların• C>llerinde bu -
lunduracaklarını )'ar:maktndır, 

Birkaç lı:ı rta e\'V<'l Sovyet gemile
ri, Novorosisk ve Tı.ıap e'yl terket
mişlerdlr. Bu gE-milcJ. deniz tarikiyle 
Kafkasyıınm garp sahili boyunca im
tidat eden dC>miı·vr.lunu himaye etml
yc devam ı::ylem;lttcdir!er, Hattrı Sov 
yet gemileri, Xöstcnccnln ablokasını 
da idame Ptmektc olup, burada Ru -
men gemlıerlyi.? A lmanlı:rm motörHI 
torpidolarını ''c c:enızaltılarTnı mah -
sur tutm:ıkıa.,ır'ar. 

ğildir. Akdenizdeki h ak bu hav. 
zada yaşıyan her milletindir. Bu 
milletler de hiçbir milletin kendi 
hesaplarına döğüşmesini ist ida 
etmediler 

TAN 

Rıızi is :nlndı• bır rı-rıc nıın Hoydaı-
paşa i~taı;~·c ı•urırlnn krıyıkla Knciıkö

vCine g,.,zmrk i~t,,mlı; "" Mehmet ls
mind" hir kavıkc;ınln lcayıj!ınıı bln
m istir. 
Kayık r''tl~md:m blrıı7. ayrılınca 

mukabil ternfü.n !!elen Alinin mot8-
rü ile carrışmı.+ır Ca•pışmıı sonun
da kayık carcııl:ınmı> ''" tahin par -
ra lıırı Rm:inı11 hıırıırıjteri hlza!itndıı 
nl:ır yaralar açmıstır. Yrıralı Nümu
ne ha•tıın,.~irıc- \;;aldtrılını~ ve kendi
~ıne bir ameJt~·ııt l'Rpılmak mecbıı -
rlv<>ti hasıl c-1.ııu~1ur. 
Üsküd~r <'lficlrlelumurnt muavini 

Fuat Ger!lk tıı!ıkikııl;ı baslamıstır. ,,_ 

Ye: Ydı 

Hazırllkları 
Lı!:c 3 'ını·ıi ı ınıflnııı b!ıtUnleme 

imtıhıınlıırı dun nksaı'' ııona ermiştir. 
Bu sabah l e h Urrnr lmtlhanlnrına 
bııslanac;ık~rr Ortaokııllıırtn da bu -
tiinleme lmtihanl:ırı bu akşam bite
cektir. 

DUn Mı. rıf M!ldüril Muhsin Binn
lin ba~kr.rılıJiwdr. ll'ol nan mUdilr 
muavinl"'ri o taokullr rır öğretmen 
kadrolıırıylo meı;.,.11 olıııu.,tur. Ynb:ın

cı \'e nz nlık okul arı dn yeni ders 
yılı c;alı~malarınıı ha7ırllk yapmtya 
bıışlnmışlar. kadı:o1armı ve okutma 
ücretlC>riııı te<ıbi' ctmlıılrrdlr. Bütçe
ler VekAlrt-.: gönd,.r'Jmı~tlr. , 

RAMAZAN 
İ ataııbı.t Miıftiiliıgilııcieıı: 12 Eyliıl 

!142 Cumııı te 1 giınli Rıımazanı .SP.rlfin 
iptıdaıır oldu~u i!:\n olunur. 

Altın Fiyatları 

Vali Lutfi Ktrdar !lr. bazt mebus
ların dııv~tli nlıırak lııılundukları bu 
toplantıda V. ,·uz Abadar llköncC' Ev 
lizalarını takdim etmfc. sonra dn Evin 
umumi mesıılsı fizPl'

0

nde iwhat ver
miştir. 

Yavuz Abadan, E\°ln muhtdlf ŞU· 
belerinin ~a. llyctiııi izah ederken bil
hassa Soı;yal vard·m kolunun ıne al
si Ozerlndc durmuş. hu yıl muhtelif 
teberrulardar ba"ka Aııtıgone temsil
lerinden '-'C f'eslivııl J:Plirlerlnden on 
beş bin lirıı elde f d•ldlğlnl, bu parn 
ile Eminonıl nımhıkn"mdn bu kış en 
;ız bin fak;re yı}'r.cC>k "" yakncrık yar
dımr yapıl~cr.ğtnt <tnlııtmış, şimdiden 
12 ton fasu•y~ trmın fdildiğinl, llızım 
gelen vakar nğın tl;ı Mnhrukat Ofisin
den teda~ik rdil<l<'egiııi ili.ve !'tmlştlr. 

Runda•1 ı.orr.<ı hıı11rlanan cay ma -
sasına gidilmit. ('nyda11 sonra da bina 
ve Iıılkevınln Nururo.ı mnıılycdr tesis 
ettigl iş b,ılma yurdu gezilmiştir. 

... 
Yüzme Birincilikleri 

Adana, 7 (AA.) - Yüzme blrincl
liklerinde, müsab:ıkalardan sonra va 
pılan uı:numi tuniftc Seyhan bolgesi 
123 puan!a Tıirkiyıo yiızme blrinciı; 

olmuııtur İstanbul 120 puana !kinclli 1 
i:, İzmir de 33 puanla ıiçiınciıluğıi ka • 1 

znnmıslardır. 

Yenal, mumkun e bunların da, ıııulllnd 
ve yolunda mGracaat edenler ı:tbi. im· 

i 
tıhana ıokulınuını imtihan heyetinden 
rica ctmlıtır. Heyet, bu hususta kendı· 
ılndc salAhiyct ııörmedı ınden keyfıyrt 
umum mudurlilkten aorulmuı fakat bu 
aorııuya cevap almak mumktln olama· 

t dıfından maalesef bunlar imtihana ı:lrc· 
• mrmı J~rdir. 
t llurada dıklcate de er bir nokta T&r• 

l dır ki, o da, bu müsabakaya ıııremiyrn 
bu ıı:cnckr, ılerde bclkı b yllk kuvvet 

t ve kıymet oalcalı:lukcn ıısu'pcrcsılılı:ten 
·t dolayı mulcscf burulan mahru kıılmı 

olmalarıdır. 

~ ................•.... ., 
30 Ağusto.s Piyan· 
qosunun T alilileri 

.. 

Mılll Piyanıı:onun 30 afuıtoı Zafer Ea:vra• 
mı çck\1i1ındeki huyllk ikramiyeyi htanbulda 
Dakırköırtlnde berber Mahmu• Aıuta:v kazan• 
m•itır. Berber Mahmut, kazandı ı paranıı;ı bir 

BUGÜNKU PROGRAM ı kısmını bank•Y• yaııracafını bır kıımıylo 
• ev alacaEını Te hır de mllkemmel bir bcrbd 

7 .30 i'roıı:ram 1111.30 Haberler dOlckiru pçacalını illve etmiıtlr. 
7.32 Spor 19.45 Faul Heyeti ı 20 bin liralık ikramly•:vi Bandırmada inıaat 
7.40 Haberlor :ıo.15 Radyo ıazetui •melesi M mın Çalışkan ıo bin lirılık ıkra• 
7 55 MOzik (Pi.) 20.45 Pılm par:ılırı 1 mıyeyı Uluborluda lleıt6P köyünden Ahmet 

12 30 Proıram 21 00 (Rvin uul) Oktende kazanmııtır. 
12 U MUıi.k (Pi> zı ıs Korolar "Rcı bin lııalık ıkramlyelerdcn birini Andl· 
12.45 Habuler 21'30 Konutma rln orman muha b Abdurrahn:an Kayran, 
13 00 Sarkılır 21 45 Klhik Müzik dığcrını l\k ekı Zıraat Banka&• mQdUTO Ce· 

Dun bir ııltın 3112~ kuruşton ve bir ı ıs 00 Proııram 22 ııo Haberler mal Dınçkal kazanmııtır. Dııter bcı b n lıra• 
1 t ı ıa 03 Orkestra tık ıkramiyelerin talıhlılerı almamıılardır. 

gram ki.il~~ 462 J·uru tan satı mış rr 18 45 Fasıl heyeti 22 45 Kapanıı 

M. Eden M. Willkie Ankarada l(J!;M~li4:lffi' il 
1:-lff' Ba tarafı 1 incide t1fj" Bastarafı 1 incide 

tir. Hüseyin Cahit Yalçın -.erd·• takdim etmiş ve bunları takiben A 
ği ce\·apta tn.giliz milletini ta • merika biıyük elc;isı dığer şahsiyetler 
zimle a narak Türk gazetecileri. I de ayrı ayrı tanıtmıştır. Bu _tııkdı~ 

• , ve tanıştırma esnasında Amerıka bu 
nın Douvres. F olkstone . ve yiık elc;isi tercümanlık etmekte ve 
Canterbory'yeye yaptıkları zıya• Wendell Willk~e ho~ geldıniz dilek. 
retlerden bahsetmiş, cenup kıyı le•inc karşı teşekkiır!er nı ve kendı
şehirJerinden birine yaptıkları !eriyle tanışmış olmaktan duyduğu 

zıyaret esnasında bir hava akını. memnun~yeti ifade eylcmekteydi. 
} · ld ki b d Merasımln bu safhasından sonra 

na şa ut o u arınr ve u e.sna 8 Willk!e Amerikan bıiyiık elçisi ve d.ğer 
Ingilizlerde gördükleri cesaret. ıevat ile istasyonun çıkış kapısına ka· 
guven ve azmin .kendilerinde bu• d:ır gelmiş ve buradan kendılerini kar 
vuk bir intiba hasıl ettiginı soy . şılamış o!anlarla vedalaşarak otomo 
i istir b !ıne binmiş ve doğruca Amerıka 
em · B rleşik Devletleri büyiık elçUiğine git.. 

Times'i11 IJir yazısı rn ştir. 
Wenrlell Willkie'ye Amerıkan h:ıbeı 

nimi' burosundan Rolph Barncr le 
Garduer Cowbs Junior refakat eyle 
mcktedlr. 

Berlin, 7 CA.A.) - Alman or • 
duları başkomutanlığının tcbhği: 

Hususi bir tebligle daha evvel 
ce de bildirilmiş olduğu gibi, Si. 
vastopolun zaptından sonra Ka .. 
radenizde Rus filosunun barına· 
bileceği son harp limanı olan No. 
vorosisk'in kara ve deniz kaleleri 
Alman kıtaları tarafından ışgal 
edilmiştir. 

Rumen suva~ileri ile işbırlıği 
yapan Vürtcmbourg, Ba.d, Ftan. 
konya ve Hes tümenleri çok sarp 
arazıdc günlerce süren şiddetli 
muharebelerden sonra bu buyuk 
z.ıferi kazanmışlardır. Ele gcçirı. 
len ganimetler hakkında şimdi ~ 
den tahminde bulunulmaz. 

-; Eylül tarlhlı Tımes gazetesi Turk 
mııtbuat heyetinin İngiltereyi ziyareti 
munasebetıyle yaıdıiı bir yaııda şöy. 
le diyor: 

"İ! t ihbarat nezareUnin dıvetl1&i o 
lrııl: dün Londuya gclt-n Türk mıt-

Stalingrat muharebesinde Al. 
man ve Rumen kıtaları şiddetli 
çarpışmalar sırasında yeniden a. 

Garp Ço··ıu··nde razi kazanmışlardrr. Düşman şi .. 
malde Alman kuşatma mevzile • 

bı:at heyeti aza"' bu mem!ekelin ya. 
b.ıncısı değildir Reyetin iıç azası, 

Fr; nsanın duşmcsini takip eden ka
ranlık günlerde memleketimize murnh 
h:ı" olarak gelmişlerdi, Bu heyetın 

l'.epsi memlelı:etim.zin tarihinı, mil. 
el!::eselerini yakından tanırlar· ~u 
heyetın azalan 1nıilızce konuşan a
l-emin hıirrıyet ve demokrasi idea!· 
k:inin taraftarıdrrlar. Düşman pr~. 
paı:andasının müttefik devletlerı~ 
h:-ırr harici olan devletlere kar&ı ıuı 

n\}·etleri olducunu ilin ettikleri bir 
zamanda bu heyetin burada bulun-

nıa lan çok krymet!idir. Mısafirlerl: 
mizin dostluiu samimirl!r, bu samı. 

nııyetin, ötedenberi devam eden. YP?.· 
tıs propagandaları ve t enkitlerı du 
rc:!tmiye yarchm edeceihli ümlt ;
dı riz H!ç şüphe yok ki burada go-
recekleri. öğrenccek~ri c;ok şeylar 
vardır. Burun xiyaret ettikleri tnıll 
terenln, 1940 ta ziyaret ettikleri ıs
tırap ve tcdakli.rlıklar içinde kıvra-

nnn fakat daima nikbin o!an tnıll· 
tere.den çolı: farklı olduğuna şüphe 
yoktur. Bu değişiklLkten Sldıkları 
ilh:ımlın sadıkane bir surette akset 
ti,.cceklerine eminiz· Misafirlerimizin 
mcslelı:i kıymetleri de Avrupa tarl 
hınde bu büyük günlerini tescile ki 
fldır. Fakat kendi mcmlekct!erlnin de 
maruz olduiu tehlikelerin Ankara ve 
lıtanbulda nasıl evvelden rörU!düğü 
h:ıkkındı söyliyecelrlerl vardır. Bu 
tehlikeler fnciltere hlikUmetl ve tn. 
ıi!iz askeri sallhiyetleri tarafından 

da kavranmıttır. Bu uzun ve teh!ikelı 
ıc)•ahati cöze alan ıazetecllerin mil 
taleal;ırı, liyık olduktan d kkatle 
dinlenecek ve tetkik edilecektır. 

(t11 Bastarnlı ı ıııcıde lerinc karşı kuvvetli piyade ve 
körfezinde bir uçak meydanını tank teşkilleri sürerek şiddetli 
miıessir bir surette bombardıman şaşırtma hücumlarında bulunmuş 
etmiştir. Alman av uçakları mu. tur. Bütün bu hücumlar püskür. 
harebelerınde 15 düşman uçagını tülmüş ve Alman kuvvetleri düş 
düşiırmtişlerdır. Korfo adasının mana kanlı kayıplar verdirerek 
cenubundaki deniz bölgesinde de 108 tank tahrip etmişlerdir. Ha. 
bir düşman tayyaresi düşiiriiJ • va kuvvetlerimizle uçaksavar ba. 
müştür. taryalarının himayesinde hare • 

Eski mevzilere aı·det 
Kahire, 7 (A. A.) - Reutcr a11n 

smın hususi muhabiri bildiriyor: 
Sekizınci ordunu ı seyyar kolları ta 

rafından arasız takip rdilen Romnıel 
ku,·vet!eri, bundan bir hafta önce Nil 
vadisine dofru ilerlemek üzere hare 
ket ettiği mevzilere dün akşam don.. 
mü" bulunuyordu Düşmanın başlıca 
zırhlı kolları kara ve hava kuvvetle. 
rimizin devam!ı ateşi altında müttefik 
mayn sahasının batısına çekilmişler
dir, Şimdi Romme!.'in ordusunda ciddi 
boşluklar hasıl olmuş bulunuyor• 

Takip devam ediyor 
Kahire, 7 (A.A.' - İngiliz Seyyah 

kUV\'eUeri batıya öoğru çekilmekte 
olan Rommtl ordusunun gerilerini 
koruyan Almnn artc;ılartnı takibe de
vam etmektedirler. Romcl rlcat hare
ketini korumak ve kuvvetlerini yeni
den tanzım etmek icin yeni hava ktıv 
vetleri getırmıftir. Sonbahar seferinin 
birinci safhasrıda Rommcl bir mat· 
lublyete utı amış bulunuyor 

Batırılan gemiler 
lskenderiye 7 (AA.) - Denlzaltr 

hırımız doğu Akden zde beşi büvUk 
olmak üzere 7 diiı;man ticaret vapu 
nınu batırm15tır. 3 ıeml de haaara 
ufratılmıııtır, 

ket eden motörlü piyade tümen. 
!eri ve tanklar bu harekata ge • 
niş ölçüde iştirak etmi~tir: Hava 
kuvvetlerimiz şehir ve cıvnrına 
gündü:z ve gece akınları yapmış. 
!ardır. Diğer taraftan hava kuv. 
vetlerimiz dün gece Volganın do 
ğusundaki uçak meydanlaıını 
bombardıman etmiştir. 

Bertin, 7 (A.A.) - Almnn ordu .. 
Jarı başkomı.;+anlığt bqdıriyor: 
Doğu ef.'plıe~indcl:i şiddetli s:ıva~ 

larda ileri hareketlcrirıe durmadan 
devam ed ~o Alman kıtalan 1 .Mayıs
tan 31 Ağu tos 1942 ye kadar cenup 
cephesinde 56 SovYet tümeni ile 39 
llvayt yo'ı; etmi lerdır 

Akdeniz filosu başkomutanı Amiral 
Harwood, yukardakl tebll&i neşreylc. 
dikten sonra ~öy!-e demiştir: 

• Sık sık Afrikada Mihver gemi k:a
fil~lerl geçmektedir· Bunlar kliçilk ka. 
filelerdir. Bu kafileleri dıiıımaa av a· 
çaklari:yle denizaltılara karşı koyaıı 
h:ıva devriyeleri korumaktadır. M h' 
ver ı;emileri yüklerini BingazJ ve T<Jb-

k'a çıkarmakta bir ta,.aft n d Tr b
'u ~arbe devaıulı nakliyat yapılmak~ 
dır." 
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Avrupa harbinin mukadderatını •? Z • 1 • y d N O'd ? -uzaması veya kısalması bakımından- ikinci Cıhan Harbinin dördüncü Edildm. • engın erın ar ımı e ' u. 
gtnı5 bir ölı;ude tayin edecek oian senesine girdik· Paslfıkte harp 
k nlı muharebeler, uzak şarkta olan atesi Ekvatorun şimalınden cenubu· 
h dıselerc ve bu meyanda Çinlılerln na atladı. Şimdı toplar cenup deniz. 
ser• gunlerde kazandıkları muvaffakı. lerine serpılı adaların kıyılarında 
;>etlere Jıizumu kadar ehemmiyet ver- gümbürdüyor. Vaktıyle Avrupada ve 
dırmemektedir· Halbuki uzak &arkta, ya Amerikada garp medeniyetinin fe
'J ponyanın mukadderatını tayin ede- yizlcrindcn bıkanlar tabiata kavuŞ- Bit? Udlif::::... 
erk muhim hareketler ba~lamıı; buiu. rn:ık için bu cenup denizlerindekı a· 
nuyor. dalara can atarlardı: Şimdi tabiata 

Avrupada Almanyaya ve uzak şarkta donmek sırası bu adaların kendileıi· 
Japonyaya çabuk ve büyük kazançlar ne gclmi&. 
temin eden başlıca anül, yıldırım har Bu adalara son zamanlarda yaptığı 
bi olmuştur. İki hasım tarafın kuv. blr ziyaretten dönen Ch:ırles A. Bor
vrıleri arasındaki nisbelsizliğin müm· den (1) isminde bir Amerikalının 
kür. kıldığı bu yıldırım harbi, ani ve Nevyork'ta çıkan TRAVEL mecmu. 
şiddetli b r surette indirdiği ilk bÜ. asında yazdığı bir yazıya bakılırsa 
)'uk darbeden sonra karşı tarafın ih- mesela Tahiti'de pek çok deği§ikhk 
toat kuvvetlerlnl toplamasına ve ye- olmuş. Bordcn diyor ki: 
ni miıdafaa hatları tesis etmesine ma 
ni olarak darbe üstüne darbe indir. 
mel: suretiyle büyuk galıbiyetler ka· 

"Tahill dünyanın en nt5eli köşesi 
idi' Harp içinde olmamıza rağmen 

zandırmaktadrr. 
Japonlar da bu yıldırım harbi ile 

miıltefiklcri Fılıpinlerden, Felemenk 
H ndistanr adalarından. Birmanyadan 
ve Hong·Kong'dan atabilmişler ve P~
slfikte bir çok adaları işgal edebıl-

bugün de oyledir. Biraz ekmek bul· 
mak için çok zahmet çektik· Kahve
mizi şekersiz içtik, s garad;:ın mah· 
rum kaldık, gece otelde bize bir gaz 
Uimbnsr bulup getiremediler, fakat 
yeril balıkç ılar ellerinde meş'alcler 
geı.:e balık avına çıkmışlardı. söyle· 
dikleri şarkıl ar körfezde akisler ya. 
pıyordu, halbuki bu sesler senelerden 
bı-rl duyulmaz olmuştu. Ertesi gün 
öğle sıcağından sonra yerli kızları

Ru resimde cenup denizindeki adadan birinin bir köşesini ve bu 
adaya gitmekte olan yerl ilerden birini kendilerine ınah us bir 

sandal üstünde görüyorsunuz. 

nıi !erdir, 
Fakat yr!dırrm harbinin de hududu 

vardır· Eğer yıldırım harbi yapan mem 
lrketin karşısına, büyük lhtyatlara, 
zengin ham madde kaynaklarına, kuv. 
\etli harp sannyiine ve geniş mesafc
le-re mal k bir memleket, çıkacak olur. 
s 1 bu yıldırım harbi gitgide yavaş
ladıktan sonra bir müdafaa h\rbi ma
hiyetıni alır. 

Avrupada Almanya. kendisi kadar 
iyi hazırlanmamış olan ve geniş mesa. 
felere malik bulunmıyan memleketlere 
k rşt yddı.rrm harbi sa~s'inde baş 
dcindilri.lcü muvaffakıyetler kazandık. 
tan sonra Sovyet Rusya ile karşılaşın. 
ca bu yıldmm harbi iflas etti. 

Japonlar ise 8 aylık bir harpten son.. 
r.ı müdafaa vaziyetine geçmek zorun· 
d1 kalmışlardır. Amerikanın tahmin· 
l röen önce kendini toplıyarak Mercan 
denizinde, Mıdway adalarında, Salo
monlarda Japonları hırpalamaları, aon 
Ç n ta rruzları, müttefiklerin Avrupa 
cephesındcn evvel uzak şarkta taarruza 
gecmelcrini mümkün kılmıştır. 

İki Yol Var 
Müttefikler Japonl:ırr mağlup. etmek 

ve eline geçlrdığl yerleri gerıye aL 
mak için iki türl\İ hareket edebilirl.e~: 

1_ Japonyanrn sanayi merke:ı:lennı, 
lir.ıanlannı. üslerini, gemi tezgahlan. 
nı ve miınakale yollarını hava taarruz· 
ı riyle tahrip ederek Japon harp ma· 
k nrs nl isliycmiyecck bir hale koymak 
suretiyle, Bu mctodla çok kısa eir 
z m:ınd:ı çok kat'i neticeler almak 
!'1ümkündür, Fakat bunun için mese
la Sovyetlerin Sibirya üsleri gibi is. 
tinat noktalarına, bava üslerine malik 
olmak lazımdır· 

2 - Japonyavı ağır ve tedrici bir 
;urette çember içine alarak iıgal et. 
t:ği yerleri birer birer geri almak su 
rctiyle. 

r- Yazan: -, 

1 Faik Sabri DURAN 1 
nın dağlardan topladıkları "fei" de· r;.srndaki cidaller yapmacık harpler
nilen meyvalar omuzlarında şarkılar le hallediliyordu. her iki taraf b a
soyliyerek evlerine döndi.ıklerini ı;iır. zrrlanıyor, başlanna en korkunç mas
cluk. Artık Pasifik limanlarına turist kc:ler geçirerek ve ellerine en kes
vapurlarr §Oyle dunun, adi posta va. k:n silahlarını alarak ortaya geliyor 
purlarr bile uğramıyor, "Cenup D e- ve harp şarkı ve danslarına başlıyor. 
r.izlerinin Perisi,, denllen Taitinin l.ırd r· Bu gösterl§lerden hangi taraf 
Papeete limanına hiç b r Avrupa malı aaha evvel korkup kaçacak olursa 
çoktan gelmiş değildir: Barcılar vıs· harbi 0 kaybetmiş sayılıyordu. Hal
kisizlikten hatta bir kadeh adi sofra bukl şimdi adalara medeniyet getir
şarabı buİamadıklanndan şikayet e- mek için gelen beyazlar ve onlara 
dıyorlar. Çinli mağazalarının hemen uyan ııarılor hakıki harp oyunlarını 
büti.ın rafları boşalmış, yerliler ısc en öldürücü sllihlariylc, bu sakin a. 
rnemnun memnun. eski yaşayış tarzla damların memleketlerine retirmiD 
rına dönmüşler· Çarş.rda bir dükkan bulunuyorlar. 
cı: "Yerliler artık bir şeyler ıt!maz ' "' 
oldular, şimdilik satacak bir şeyi. * * 
miz de yok amma öyle görüntiyor 
k:, olduğu vakit de onları bu güzel 
şeylere tekrar alıştırmamız çok zor 
olacak," diye sızlanıyordu. ''Nedır 

\ bu güzel şeyler?,, diye sordum, lıi 
r.!ltlct, baama; siıı;ara; kokulu sabun: 
cevabını verdi. Yerliler, şimdi kc:ndi· 
leri sabun yapmıya b:ıııladılar, içle
rinden bir çoğu geceleri kulübelerini 
gaz lambası le aydınlatmayı bırak. 
mıslıır. eskiden olduğu gibi kandıl ile 
l'ydınlatıyorlar. Diye ilave etti .• 
Gôrdum ki Tahilililer Avrupalıların 
konserve balıklarına, ekili basmaları 
n:ı ve "ateş!i su'• dedikleri i~kilcrlne 
_{.rtık rağbet etmiyorlar.,,1 

· A!erlkalılarla Japonyalılar şim. 
di Salomon adalarında çarpııı· 

yorlar. Bu adalar Pasifik'in batısın 
da Malezya parçasında bulunur. A· 
vı:stralya kıtasının dqğu şimal kıyı. 
ııma yakın olarak uznnır ve evvelce 
B~&marck adaları şimdi Yeni Bri
tanya adalan denilen takıma varırlar. 
S:ılomon adolarrna en evvel gelen Av 
rupalrlar İspanyollardı. Adayı b:ılan 
ALVARO MENDONA buranın zen. 
~inliğini görerek zamanının en kuv. 
vetli ve en zengin bükumdarr olan 
SÜLEYMANa izafetle adalara Sa· 
lomon ismini vermişti. Fakat İspan. 
70\lar bu toprakların rakiplerinin e. \ * * line geçmesinden korkarak ve bu hal· 

. 

rA diğer adalarda olduiiu gibi bura. 
ya da askerlerden önce misyone,.let 
seldiler, yerleştiler, katoliklerden 
sonra proteııtanlar adaya uğramışlar. 

ôı, 1856 da Patterson isminde biı 
papas gelerek yerli gençler arasından 
seçtiği bir kısmı Londray:ı gönder' 
mlş ve orada tesis edilen Mcllinezva 
misyonerlik mektebinde bunları tab. 
sil ettirdikten sonra memleketlerine 
yollamıştı. 1873 te Avustraly:ı:un 
Queensland hii~metinde te$kil ediltn 
bir ziraat şirketi mesaisini Salomon 
adalarına da teşmil etmişti, 1893 tc 
bu adalardan Malaita. Marovo, Gıı
adalcanal, San Cristova adaları ile 
bunların yakınındaki adalar İngiltere 
tarafmdan zaptedilmls ve o 11ralarda 
Pasifıkte boı kalan yerlere yerlet 
mek istiyen Almanya ile İngiltere a. 
taınnda 1899, 4 İkincitetrin anlao-
ması imıalannrak bu adalar iki lıU 
kQmet ara5ında payla,ılmııtr· Birin. 
ci Cihan Harbinde 19 14 Ey!Qlünde 
Salomon adalarının Almanl,rın elin
de olaııları Avustralya kuvvetleri t• 
ıafmdan işgal edilmişti. 1920 de Pa. 
sifikteki eski Alman müstemlekeleri. 
nın E kvatorun şimalinde olanlar ) a· 
ponyaya brrakrlrrken E~vator'un ce
r..ubundaki bu adalar da Milletler 
Cemiyeti namına mandater olarak A
vustralya Dominyonuna verflmieti 
1927 de yerliler arasında çıkan bü· 
yük bir isyan hareketinde birçok mlıı· 
yonerlerin öldürülmesi üzerine adL 

tarın her tarafında örfi idare ilan e, 
dilmişti Bu hale nazaran Salomon 
adaları yerlileri on beıı ıenedenberi 
ateş içinde bulunuyorlar, demektir· 

'd 1 · de bu zenginliklerden kendilerine bir 
Bir zamanlar Tahiti e ya nız mıs 

~ey koklatılm1yac:aixn1 düşünerek cı) Bordcn'dcn nvd, aulh nmanınt!a Alaln 
yonerler hakimdi. Zavallı Ta· Mendonanın keşfini (İzli tutmuşlaı dı Gerbault'da ayni ıiklycıte bulunmuı ve Av· 

L·t• 111 rl bugu··n hep bir ag-ızdan · 1'11Palıluın oluklu cinko damlı binaları nto• 
" 1 1 yer e • Daha sonra buralara relen seyyahlar mobiltcri ile adanın ııtrclliılini bozduklarını 
coyledıkleri şarkrlannr kilise ilAhlle- Fransızlar oldular ve ilk defa olarak bir eserinde yazmı,u. Gcrbault kücUk kotraaı 
rlnden ibaret olduğunun farkında de SALO • ile dQnya etrafında bir d•vrlllem ••nhaıl MON adal arı Fransız harıta!a. yapan ve Atlu Okyanu•tınun ve Puilıki tct 
ğlller· Bir aralık papasların tesiri d • b tU .... k ı ı ı ı rın a a:östenldi· Husus!yle meşhur aırna . ~w .ı•m s c nde ırcc•n ccsu~ Fran· 
altında sömürge idaresi Tahitl yerli. Fransız seyyahı Bougainvllle bunlar. :det ·~~ıc~a~!~ıııC:::~ı811~oro!:r~.11111M~~ü-~!'J 
terine mllli kostümleri 1.le. sokağa dan bir kaçına uğramış ve bunlua cibi adalard.a mtıhafua edebUdllılerlııl ve o
çtkmalarınr bile yastık etmıştı. Fakat .Pransı ca I I 1 I ti D h ralarda "rlılerln Hilpo·HUpo denilen meıhur 
bu adalara gelen Avrupalı ve Ameri· z s m er verm D • a a son- danslarını cısrmck n:ilmkiln otd12tun11 söyler. 

Kapıdan ıirilince 

iyi tanzim cdiL 
mis. c;Jmento döşeli 
tertemlz bir bahçe 
Kapının tam karşısın 
da eskiden yapıldığı 

I"-YAZAN :-, 

lsAID KESLER~ . : 

a en bir çok 5Qn. 

net düfünll 
gördüm. Fakat he 
men ıöylemeliyim ki 
rördüğüm düğünlerin 
hiç birisi bu kadar 

~ekllnden be111 olan bir lbide, bu 1. 
bıdenin önünde de Halil Rıfat (Paşa) 
r.ın fotofrafrna bakılarak yaprlmtş bir 
bii&tü göze carpryor. Mermer kaide ve 
me-rmer Abide o kadar temiz ki insana 
yeni kalemden çıkmıs hissini veriyor, 
bu güzel bahçenin bir tarafında er 
ktkler, bir tarafında da kadınlar o
turmuşlar, ortada çalan bandoyu dın 
liyorlar. Bir krsmr çiçek tophyarak 
hem kendini süslüyor, hem arkada~ 
!arına ikram ediyorlar· Hepsinin çeh 
ruinde karnı tok, sırtı pek. endlşes1 

ynk lnsanlarm huzuru ve sUldlnu var. 
Clçeklerln süslediği ve kokuladığı 

güzel bahçe bayraklarla da ıilslenc
rek bir kat daha güzelleştlrilmi,. Saf 
tarııfta bir pavyona yaklaşırken gözü· 
r.üzden ziyade kulafınrz!a iı;erde olup 
bittnleri anlıyorsunuz. 

- Baaakk benim pehl!vanrm 
- Söyle benim ustacafızrmf 
- Sen katakulliyi bilir misin? 
- Bilmez miyim hiç, vurcuncunan 

akıt hocası· 
- Canım o delil. \..'-; 

- Bilirim öyleyse burnu lnlhyı. 
- Kimin burnu krlh külhani? .. 
Hokkabaz oynuyor; birinin elinde 

bir denlz mahlukunun kabuğundan ya 
pılmış garip bir düdükle şaksalı:. di. 
ferinin elinde def, fl&klabanlık yapı. 
yorlar· 

Koridora açılan bir kapıdan da bir 
saz sesi geliyor. Koridor ve pavyonun 
bütün odaları ne~ell insanlarla dola. 

tantanalı, bu kadar ea'saah, ıüı; 
O)Un ve cflentl bakımından bu kadar 
ze-ngin delildi. Hokkabaz. monoloğ, 
karagöz. ince aaz, bando müzika; he
diyeler; elbiseler ve üstelik kırk co. 
cuğ:ı her daklka itina ile bakan on. 
da:\ fazla hastabakıcı, bir de Löbonun 
h:ızrrladığı zengin bir büfe, hiç bir 
ıiınnet düiününde bir aradı görülmüs 
eey ıeğlldir. 

Ya çocuklar, ya karyolalarla karyo
laların kurulduğu salonun süsü. sata. 
fatı, temizliği ve güzelliği? Dille tadf, 
kalemle tasvir imkln haricindedir. 

* * z engin bir vurguncunun paraya pu• 
la bakmadan tertip ettifi muh

teşem bir sünnet dülününden bahset.. 
tiiiml sanmayınız, 

GazC'telerin: 
" Darülaceze bir sünnet düğünü tertip 

elmiş, 40 kimsesiz çocuiu sünnet et· 
tltmhi.. diye iki satırla bahsettikleri 
sünnet düğününü anlatmak istiyorum. 

Bu düğün için .eski Padişah düğün • 
lerini tarif maksadiyle yazılanlar glbl
bir sl'ırname yazsam hiç de müballiia 
etml& olmam· 

Üçle yedi yaş arasında 40 çocuk, 
değme paralı ana babaların pydireml· 
yecekleri kadar güzel kumaşlarla ı:iy. 
dirlUp donatılmış, çiçek gibi tertemiz, 
yepyeni. güpgüzel yatak takımlarının 
içersine üçer üçer yatırılmış, her ya. 
tağrn ba§ında yine çiçek gibi glyinm;ş 

~-•••••au Akşam b ütün İstanbul Halkı4 

SÜMER .Sinemasında 
Yeni sinema mevsiminin küşat programı olan ve 
1 

Joan Blondell Melvyn Douğlas 
• ' j gibi dehakar ve ideal çüt tarafından yaratılan 

KOCAMI ARIYORUM 
Güzel, nülcleli ve gayet alakabahş filmini takdir naznrlarile 

seyredecek ve candan alkışlıyacaktır. 
'••• Bu akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. __ _.,r_ 

10 EylUI önümüzdeki perşembe akşam ' 

SARAY . SİNEMASI 
Yeni Sinema Mevsimini 

CHARLES BOYER • JEAN ARTHUR 
gibi iki büyük ve dchakar artist tarafından yaratılan 

SAADET GECESİ 
C T Ü R K Ç E ... S Ö Z L 0 ) 

Son zamanlarda uzak şarkta cveyan 
eden askeri harekat, miıttefikluin ay. 
nl zamanda bu iki metodu da kullan· 
dıklarını gosterlyor. Filhakika bütün 
Avustralyayı ve Yeni Ginenin cenup 
"hillerinl ellerinde tutan ve Salomon 

nd !arına yerlcsen müttef~klcr Japon
Yl etrafındaki çemberi tesise başlamı~ 
sayılabilirler· Bundan so.nra Cava ve 
Sumatra odalarını da I&gal elerek bu 
çemberi cenuptan kapamaları lazım ge
lecektir. Fakat yalnız bu metodla çok 
uzun zamanda ve büyük kayıplar pa. 
h sına mıihim neticeler almak mıim· 

kah seyyah kadrnluın onla~ı .. takli-ı,__ 
den yaptırdıkları elbiseler bütun dlin JJ'•••••••••••••••••••••••••-.. Kuvvetli, Aşk. macera ve lüks filmi ile açılıyor. 
ya ptajlarında moda olnrak nihayet • ' ,, 

kündür. 

yıne Papeete'e gelince bu yasağın Belediye lntı•hap Defferler·ı 1 ~-----------manası kalmamış ve yerliler artık is • • 1 Mu··nakala"'t V k "'I +· D 1 t L·manları 
tcdikleri gibi "Pareu" dedikleri bil B . . A ld ... l e a e 1 ev e 1 
yuk daı1ı mavili dçekli peştemaııa. unun 5 t 1 ·. "".ı:.- lcletme Umum Müdürlüliünden 
rına bürünüp öyle sokaklarda dola~ ':I S ':il 
mıya ba~lamı&lardı. Tahitiıı.in tari. 1 + 
hinden alınmış bir rılmi de görmüs- s anbul Vali ve Belediye Reisliğinden 
tük: Kumandan Blıgh isminde bir İ 
kaptanın idaresindeki "Bounty" a s t.a nbul U mumi 1\Ieclis i azalığı için 1 teşrinievvel1942 
dında bir İnglliz gemisi 1789 da Ta. tarihinde ba~hyacak olan seçimde rey vermek Ve aza 
hiti'yi ı:iynret ediyor, zabitlerle tay 
falardan bir kısmı ada hayatına o seçilmek hakkını haiz olanlar hakkında bele diy e şube-
k:ıdar aıışıyorıar ki avdet yoıunda !erinde müteıo:ekkil İntihap Encümenleri tarafından 
kumandana isyan ederek geminin i- ıs 

darcsin.i ellerine alıyor ve kumandan ayrı ayrı hazırlanmış olan intihap def terleri b u g ü n 

ue ona sadık ka!an beş on kiııiyi ge. saat (9) da İstanbul sehı·r hududu dahı'linde bııluna11 
minin bir sandalına bindirerek Ok· • 
yanus ortasında terkediyor ve ken. A dalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Beykoz, Emin-

Akçaobat ( Pulathane) Akcay, Alanya, Amasra, Antalya, Ayancık, 
Bandırma; lhrtın. Bodrum, Bozcaada, Burhaniye, Cide; Çanakkale, Dl· 
kili, Eceabat; Erdek. Fııtsa: Fethiye, Finike, Gelibolu: Gemlik; Gerze; 
Giresun, Gökovıı, Görele; Hopa, İmroz. İzmit: Karabigıı; Karamilrsel; 
Kuşadıısı; Lapseki. Marmara Ercğlisi; Martnarı~; Mersiı\, Muöanya, Mil· 
refte; Ol, Ordu; Payas; Pazar, Rize, Silivri; Si-lop; Sürmene, Şarköy· 

Taşucu. T~kirdağ; Yircbolu, Ünye, Zonguldak; Ayval.ık i:;kc.-lclert milnı· 
riye tarifeleri b:.ı ı~ere tadil edilmiştir. 

İşbu tarife hükli'Tllerlnln 1, Teşrlnlcvvel 942 tarihinden itibaren tat-
bik olunacnğl fJfı" olunur, (9608) 

Dil Hakkı;ıda 
Meslekdaşın 

Bir 
Fikri 

Yazan: ULUN AY 
"U lus'' da "Yankılar" sütunundan 

öğrendiğimize göre Dil Ku 
rullayının komisyonlarmda bir iki zat 
ortaya §Öyle bir fikir atmı;ılar: 

- Biz. eski bir İmparatorluğuz. O 
nun için tam bir devrim yapmış olan 
bir takım ıiıilletlerle kıyaslanamayız, 
Onlar bir çok kelimeleri atıp yerine 
öz dillerindeki karşılıkları getirmf.3 
olabilirler. Fakat biz İmparatorluk za.. 
nıanımrzda nasıl toprnklar, ülkelet 
fethettlkse bir çok kelimeler ele fet. 
hctml5izdlr. Onlar bizim kılıcımızın 
hakkıdır. Şimdi onları dilediğimiz gi 
bi kullanır, yerlerine b:ışka kelime gc:. 
tltmiye luzum görmeyiz. 

Bu, sayın meslektaşım "T. İ" nlıı 
ılddetle reddettiği bir görüş olmakla 
beraber. münakaşa götürür bir fikir· 
c!ir. 
"Yankılar" muh::ırrirl, Türk diline 

çuval çuval giren bu kelimelere "Kıh· 
cımızın hakkı,, yahut "Fetih ha%kı'' 
adının takılmasına ve onlara Tilrk 
cilmhuriyellnln nufus kağıdının verll. 
me~ine /kar5rdır. 

"Bunlar diyor: kılıç hakkı değildir. 
Olra olsa kültür kılıcrmıza tebellee oL 
r.ıuıı paslar. lekelcrd r. Simdi dava on• 
form hlr çofunu giderip kılıcımızı Ni
tün parlaklığı ve keskinliği ile mey. 
dana çıkarmaktır.,, 

Hürmet edıleeek bir kanaatle sör 
lenen bu fikirden sonra arkadaşımu: 
sakat bir mantık kıyasına diışüyor. 
"Eğer ölçümüz bu olsaydı, şimdiye 

k~dar tarih mezarlığına gömdül!ümüz 
bir çok 5eyler için de: 

- Bütün bunlar kılıcımızın hakkı.. 
dır. 
Demekliğimlz ve bugün bir ortac;ağ 

ml!'nzarasr arzetmemiz tfizım gelirdi •• , 
Bu kıyas Kübra, Sufri ve Netlyce 

terazisine vurulamaz. Zira d'I mesele i 
milletlerin tarihteki seyrini takip eder. 
Filozofik, psikolojik hatta flziyolojlk 
bir bahistir. 
Osmanlı Türklerinin Anadoluda 

kurdukları devlet daha istila ve fütu. 
hat devresine girmeden dilinde kel~ 
me, şiyve. eda bakımından büsbütiln 
ayrı bir sadelik vardı. Tarihi menkrbe4 
lrrln bize kadar şeklini değistinniye. 
rek getirdiği konusuş tarzlarına ba• 
ktlırsa o zamanki Türkler gerek savaş. 
lardı, gerek hususi hayatlarında b!ze 
bugün belki pek acaip gelen bambaşka 
bir lehçe kullanrrl::ırdı. Türk dilinin 
bu sadelikten yavaş yavas ayrılmnsı 
mUJetlerin fütuhat tesiriyle Jill:se bü. 
ı·iinmelerlne benzer. Ve bunun tesiri 
iledir ki meşhur "mcvlid" sahibi SU. 
lcym~n Çelebinin "sehl .J. mtımteni" 
ye mısal olan o güzel lisanı yavaş ,.., 
vkş unutulmuş, küllenmı5tir· 

.. T~rk a.ilinin Osmanlıca hifvlyetinl 
burunmesıne Türkçenin kclime nolı 
5:';11lrğı bir ıebep olarak gösterilcmcz 
çurkü Türk dili her fikri ifade edece1 
kad~r zengin idi. Buna İmparatorlait 
teş~~J eden muhtelif ülkelerin de biı 
tes.n olmamıştır; çünkü son :ı:amarı 
!arda Osmanlıcada en fazla rol oy 
myan arapça ve farsça kelimeleri a 
rnpJar katiyyen bizim kullandığrmrı 
manalarda kullanmazlar. Farsça kcllmı 
l~rl ise o kadar büyük bir lehçe far. 
kıyle teUiffuz ederiz ki bir İranlı bizin 
~?nuıtuğumuz farsçayı ya pek gilg 
lukle anlar veyahut hiç anlamaz 

Bu mesele Fransızcanın, Lfi~ce vı 
eski Yunancadan kerme alması kadaı 
baailtir. Çünkü milletler birbirlerin. 
de:ı dalma bu hususta istiane edegeL 
mfı;Jerdir· ı 

Memlekette J.isamn özlestirllmeıini 
dolru esaslı bir cereyan vardrr. Bil' 
nun lç!n zaman kadar kuvvetli bh 
mümeyyiı olamaz. O. özleşen bir kclL 
meyi beğenirse ona bir çok ilmt ba. 
hislere temas ettirir: tasfiye eder: tc
liffuzunu blzlm edamrza yakıştrnr ve 
a~rr, kabul eder; böyle olmadığı tak> 
dırde ne YBPJ1sa o kelimenin lisana 
girmesine imklin yoktur 

Dil, meyvasını ağır ve~cn bir afa"° 
trr Bunu unutmamalı· 

- NİŞANLANMA- C 
Milli Saraylar Müdürii Sı-zai Si!• 

lek'in km Sütude ile avukat Arif 
Mustafa Aras'ın o lu Ferzan'ın nf an
lnnmn törenleri 5 Eyhll 942 gOnn Ta· 
rabyada T<'katlıynn ~lonlarmda seç
kin davetliJ,.r huzur.ınd." yapılmıştır. 

Tıır:ıO!ıroı .. n,.,~,., !1:'1 ıiPftrr ıiilerlz. 

ÖLÜl\1 
Gazeteci P.rk:ıdaşlartmtzdan .Atıf 

Bunun içindir ki müttefikler birinci 
metodu da ihmal etmemekte hatta bu.. 
na daha büytik bir ehemmiyet vermek 
tedlrler. Amerikan hava kuvvetleriyle 
t2kvlye cd len Şan-.Kay-Şek ordularının 
son taarruzlarının verdiği muvaffakı
yetli neticeler; Amerıkahlara bu im
kanı temin etmiş gibi görünüyor. Fil· 
haklka, Çin kuvvetleri şark sahilleri 
Tokyodan takriben 1800 kilometre ha. 
va mesafesinde bulunan Çe-Kiyang eya
letlrJn merkezine varmışlardır. Daha 
cenupta ikinci bir Çın ordusu Kiyang
Tung eyaletini hemen tamamiyle geri 
alarak Kanton'dan 25 kilometre mesa. 
f .. de bulunmaktadır. Bu vaziyet n-ctlce· 
si Amerlkan hava kuvvetleri Sibirya 
üslerine muhtaç olm:ıks1zın Japon sa. 
nayl merkızlerine ve Japonya ile muh· 
te!if harp sahneleri arasında sefer e
den nakliye gemilerine ve Japon deniz 
kuvvetlerine müessir b:r surette hava 
taarruzlannda bulunabilecektir. 

dileri Tahitldeki rahat ve ne~eli ha· •• • E .. F i 'r 
yatarına dönuyorlar· Bunların yar- ö nu, 'yup, atih, Kadıköy, Sarıyer, usküda r k aza-

dımı ile dü5manlarma galebe eden ları n a hiy e , köy ve mahallelerinde kaymakamlık, na-
kabile reisi Pomare adada kahve, 
pamuk ve Geker kamışı gibi yeni zi- hİyC mÜdÜrJüğü, köy konakları \ 'C polis karakolları 

Münakalat Vekaleti 

lıletme Umuın 
Devlet Limanları 

Müdür lüiiünden 

Kaptan, çarkçı, eoför, yağct, gemici, ateset amaeakhr. MatlQp 8e· 
raiti haiz olanların Galatada İdare merkslndeltl Bos EnspektörlUfe mil-

• Sakar'ın BEYPARS lı;mindekI S 5 ay
lık erkek çoeu~ vrf t etmiştir. A-r
kadaşımıza vıı kedc'rdldc ailı- ine ta• 
zlyctlcrimızi bfldıdr ve kalanlara boş 

Görülüyor ki son günlerde Çin kuv 
vetleri tarafından işgal edilen hava 
meydanları müttefikler tarafından mu. 
hafaza edilebildiği takdirde Japonya 
çok büyük bir tehlike kar~ısında kala· 
caktır· Bunun içindir kl 1aponlarm 
herhangi bir maksatla -Sibiryada, Hin. 
d standa taarruza geçmek yahut A. 
\'astralyayı istila etmek için· Çin cep. 
hesinden çekildikleri tahmin edilen 
kuvvetleri tekrar buraya ı:öndererck 
Çlnde yeniden taarruza geçmeleri ve 
kendileri için çok felaketli blr vaziyetin 
hasıl olmasını önlemiye gayret etme
leri beklenebilir. Bu ise Sovyetleıin 
ı:oıt sıkı:;ık bulundukları bir sll'ada yü. 
1' ıinü bir mikdar hafflettiği gibi, as. 
keri barı-kata müsait mevsimin gelmek 
t"ere bulunduğu Hlndistan eephesın. 
~da tehlikeyj de azalti!taktırs ~ 

r::ıatıer tecrübe ediyor, adanın top- kapularına asılmıstır. Defterler 14 eyliıl 1942 pazar-
rdr çok zengindir: Ne ekilse iyi 
yı-Uşir; pençerenizden atacağınız biı İeSİ g ÜnÜ saat {18) e kadar a 1Jı kalacak YC bu saatten 
çekirdek ağaç oluyor, komşunun bah. k d · d" ·ı • b 
cesini ayırmak üzere yapılan çit b!r sonra as "l an ın ırı ecektir. Hcmşcrilerın U dcftcr-

rnüddet sonra sıkı bir orman haline }e r i n asılı kaldığı hu müddet iç inde bu d e fterleri tct.. 
eirer. Fakat daho sonraları bu ada k • · h · 
)ara simsarlar ve misyonerler üıü· kik edere ısım ve üviyetleri defterlere yanhs veya 

§üyorlar adaların tadı, yerlilerin ra müke r rer yazılmış veya hiç yazılmamış bulunduğu 
hatı kaçıyor, ve bulaşık hastalıklarla 1 kd' d 14 }Al 1942 
i::plrto yerliler! eritiyor.Nıhayet 1838 ta ır e ey U paz artesi g ünii s aat (18) e ka-
de bir Fransız harp gemisi gelerek dar m e nsup oldukları kazaların belediye şubelerinde 
o zamanın Kraliçesi olan Pomare Vi' 
y1 esır atıp götürüyor ve ada biı müteşekkil İntihap E ncümenlP.rine mürar.aat etm el erj 

Fransız müstemlekesi oluyor. lüzumu 1580 sayılı B e lediy e Kanununun 35. inc i mnd-
Avrupalılar ve onların peşi sıra A-

merikalılar Pasifik Okyanusuna ser. <lesine tev fika n ila n Olunur. (!'17fı3) 
yıiLi olan bu güzel adaları ele geı;ir
clikeri vakit adalarda buldukları yer. 
!:Icrin bir lnımr henüz cilahta~, bir 
kısmı maden devrinde idiler, fakat 

~-------------------1 istanbul . Mahrukat Ofisi Umum 
Müdürlüğünden bazı adalarda insanlar çok ileri bir 

medeniy~e varmı& bulunuyot·lardı. ..__ 
bıızıları pek sakin insanlardı: Çıplak 
geziyor, kabile reisleri klübelcrini in

Odun l<~tccek fi'iotörU bulunanlar gösterlle.:ek odun arposunda mon
taj yapm:ık t:uretiyle satmak lstlyenlcrin 11.9.042 Cumııı·tcsl t:\lnü saat ı ı 

re kador tckllfl~rinl Ofise vermeleri ne mezkOr gfin \'C s:ıııltc münakasa
ya girmek üzern Mıcırr;ır.ı:u:ı flrllindıı 'M'::ılm1vıı"' :ı. ... .,,,.,~:ıı..ı OCJste hulun· 

san kafatasları ile süslilyorlardr, am· 
ma bunların hepsi bir göster'şten f. 
bıırct kalmıııtı. Kom~u kabileler a.. malari (9738) 

raeeafüm illln olunur (9590) 

Konya Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Kc.nya - Dey~rhlr yolunun mebdelnde y:ırtırılacak parke fnşaa

tının 27.8.042 tarihindeki eksiltme gününde istekli çıkmadı"rndan ayni c
Eas ve 5art!o< dahilinde pazarlıkla intacı takar•ür etmir:tir. 

2 - Bedeli ke~if 48747 lira 20 kuruıı ve rnuvnkkn~ tEmc.lat 8656 lira 
4 kuruştur. ti" 

3 - fstiyen1er bu ise ait cvrakI her Cfin Konya Nnffn Müdilrlilğiln
dc görüp tetkik edebilirler. 

4 - Taliplerin 24!<0 sayılı kanunun hüküm~er~n~ uy~un olarak tan-
zim edllmlş evraklyle birlikte pazarlık gilnü olarak tesbit edilen 28.0. 
94t Pazartesi gl!rıfi sa&t 15 de VflAyet Dalını ~·ıcümen Rel~lıflne mllrıı· 
caat etmelı-"1 llfm cılunur. (9625) 

Yüksek İktısat ve Ticaret Okulu Müdürlüğünden 
Tolcbe kayıt ve kabulüne 15 Eyllll 942 ılen itibcıren bı;ılanacaktır. 

Lise bitirnıe ve clguııluk imtihanlarını vermiş olanlarla tts?nf Ticaret li-
selerinden merJn oianlardan okula kaydedilmek istiyenlerlrı Pazartesi ve 

i
\ Perşembe günleri saat 9 - 12 anısında aşağıda yazılı vesikalarla birlik· 

tc, mildürlü!e bizr.at mOraeaatlan blldlrillr. 
ı - B!Urme ve olgunluk dlplomalarmm a.nllarJ 
2 .. Nüfus nih•i;vct cüzdan; 
3 - Sağlık ve aşt raporu; ·~" 
4 tyi hol kıil!ıdı; 
ı; 1.5 ')( 6 cb'&dtnda 12 roto&:ra!: 
6 " yıl ve l;abul dilckccsl· (9760 t 

.ın .,., .:ııı,..1 

Bir Dad Aranıyor 
Bir ayni< bir çocuf::ı b kmıık Ozerc 

bir dadı arıınrvor Dııdı~tn orta yaş· 
larında olını:n fenr.1 surettc coeuk 
bilrlitmrs nl hilmrcf m tlilptur. Bu 
şartı haız olanlann Cıımr.rt si ve Pa• 
uırdan başkF her gı.1n saat 17 den 19 a 
kadnr Tnn ı::azetesıne mOracaaUarı ri
ca olunur 

ANAPIYOJEN .... 
Dr. IHSAN SAMI 1 

streptokok tstafılokok, pn~-
'Tlokok, koll plyoslyan!klerin 
vaptığı çıban, yare akmb ve cilt 
.,ıııotıı h!l'l:ıl"fna kaw çok tesirli 

' t.aze BSldıt ~ 
..-----------------------,_ Dr. ABAHUNl -'"·-"'"·-

1 
Vezlfeslnı'le>ı dönmnstQr K 

ı •Pıdakf rouoycnebımeslndc rı 

r rlln hasta kab1.1J ve tedavi :::.. 

- -----.: 
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ı-r7 ma~taraı. :ı ımcüıtcı Satılık Çadır Parçaları ve Yün 
,ti

1er yüzlü, 1efkatli bir çocuk bakıcı, K 1 z 
1 

L A y c E M 
1
. y E T 

1
. 

Gayri Menkul Satış ilanı 
i 

\'C bir kaç ziyaretçi, Çocuklardan hiç 
bır.nin ıstırabı yok. Hepsi ncseli, ya 
hokkabaz, ya karaıoz seyrediyorlar, 
yı:hut d<l eller.indckı oyuncaklarla oy
nuyorlar. Zaten kes!lirken de hiç ıs· 
tırap duymam11lar hokkabazların habi. 
r~ düdUk çalıp: 

- O~du da bitti masallah, acısını 
du,-maz inşallah .. Dıye yaycara kopar. 
n~aUrına lüzum kalmadan sünnetci E.. 
n1 n Fıda.n 40 çoc,iu, tam kn-k dJkİ· 
kada kesivcrmi1. Ne sürat dt>ğ:l mi? 
Çnçuk başına bir dakika-

- Ne oluyor? Ne olacak diye düşü
r;1nceyc kadar çocuk kend:sini: 

- HoooP ... KaryolJda buluyor. Eli. 
n! oyuncak verı~ıyor, hokkabaz ş3kla
b ılık ediyor, ince saz çahyor, şark\ 

sOyleniyor. c;ocuk nıye uğradığını al1' 
lamadan. yanına avni şekilde bir &:"' 

k.'.:daş daha gctirtil.iyor. 

"" ~ D1rüliieı .. c. denilince insa~ın gözü 
onün~ acız, sarsak, ıht.ı,yar, bu . 

r.. k. yarah, bcrelı b:r sürü in!ıanın dol
durduiu pis sinekler istili etmiş, mü· 
tC"=ıffin bir bina veyahut bir koğuş &'C'" 
~r Halbuki böyle değil. Filvaki Da_ 
ru'lcerede bahsetti&im insanlar yok 
dcı:ı. faka hepsi tertemiz. çiçek gibj. 
g.rdir.lmiş, hisıett•kleri saadet yüz. 
lc1·indcn ve ~ükran hisleri &'Özlerinden 
okı.;.T'an insanlar. Ancak bunlar. anlat· 
tığım sünnet düiününün davetlileri 
v;ıız yetinde bulunuyorlar. Bando, saz 
d n.. vor. hokkabaz, krıragöz seyredi. 
yf\r sür.ınet çocuklarını sev:p okşuyoı 
ve LObonun pastalarını y:yıp eilenı. 

y > lar. 
11,.rüliı;ezenin aceze ve kres. yani m~ 

r.ıe çocukları kısmından başka bir de 
ıçlc yedı, hatta on beş yaş arasında

ki çocuklar için· çocuklar kısmı var. 
Sünnet e<l;lcn 40 çocuk. bu kısımdakl 
1 :o c;ocuk arasından ahnmıştır. 
İdare bu sünnet düğünü için de 

.. tuccar Hayri İparın verdiğ1 200 lira 
mu"tesna4 hiç bir yerden ve hiç bir 
h:.ımiyetli. ıenıı'.ndcn ( !) yardım gör· 
nıu~ değil. O, zamane zen&inlerinden 
h.ı.:bir 1 de~ 

.. _ İki lirayı gözd~n çıkarayım da 
beşe kuruştan kırk külah şeker yap
tı•ıp $U kimseslz yetim yavrular, se
v·r.direyim,, diye dlişünmem:$. 

Onlara anaı;ızhklarını, babasızlıkla. 
r:-nt unut.turan, e:t zengin insanlann 
b:lc tertip edemiyecekleri muhteşem 
lı ... sünnet düğünü ile sünnetlerini yap
tı,.an Darülilcezc idaresi olmuş. 

Zdten ıdarc bu çocuklar için !Jefkatli 
Lır ana ve baba vaziyetinde 170 çocuk· 
t ,n yetmişini bütün maırlafarınt ve
rr:::-ek yatılr ilk mektepte, 10 çocuiu 
Y:ne ayni !J&rtlarJa Nişantaşı orta mek. 
teb:ndc okutuyor~ Bu sene ortayı bi· 
t ·en iki çocuju da ı:sede okutacak. 
Ceri k. tan dıjer çocuktan da terzi, 
n1a anroz, halıcı, demirci olarak ye
t t riyor, 

Ba muvaffakıyetinden dolayı idareyi 
t r\ir etmemek hak~rzlık olur, Gerek 
r.tidıirü, ıerek me11ai arkadaşlarını ba
Ş'ırılarından ve kaybedilmiş 170 ço 
cn&u memlekete kazandırmış o~mal1rın 
~~n dolayı tebrık ederim. 

r 

uanv~ -beyantederTi~'fk~ 
CİLD GIDA~Ot!AN 
< . ... ~ .. 
BU BIOCEt.: CiDDEN •< - - -- . 
ŞAYANI HAYRETTi~ 
-*r.ı!Qin~emik"ık ııriir'f///Jaf 

~ ............ ~·,.,, 1 
#_Uğllfl_v_f_Sf!,Ol,.!_fff!!.:J .:. J 

ı- ~ -

D ok torum. .., bu 
, husu•i cild gı

f da$lnda t1 mevcut 
olan Blocel'ln bü
'yük :bir ıtııın ile 

KAYIP Rtlyüıdrrf' nüfuoı mtmurlufu!'dın 
tkhtım hüviytl eü.ıdanr ile lsunbul lımıın 
rhrcsindetı kapunhlı: tahıdttnamemi. lı:ıybtt· 
01 Ycıulc.riai a1,ı.hmdaa hl\kümltra yolı:t11r. 

Jıf.ıı:;lah. fıdı.n 

· U.\IUMI" MERKEZİNDEN. 

1. - Etimesğut anbarlarımızda mevcut 15 ton miktarında zadır 
parçalarile 4530 kilo yün 21.9.932 tarıhine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara Yenişehir'dc u· 
mumi Merkezimiz binasında satılacaktır. 
2. - Talip olanlar yapacakları teklife göre ~;. 7,5 nisbetinde 
teminat vereceklerdir. 
3. - Nümuneler Ankara'da Umumi Merkezimizde 
bul'da Yeni Postahane civarında Kızılay hanındaki 
Müdürlüğünde görülebilir. 

ve lstan. 
depomuz , _____________________ , 

ÇEVALYE SATIN ALINACAK 
~ünakalat 

' işletme 
Vekaleti Devlet Limanları 
Umum Müdürlüğünden 

Yıllık ihliyoç olorak 15000 adet Ereğli 5000 adet ko< 300C adet orta 
paşa ve 1000 adet k;Jçükpaşa çevalyec;;i satın alınac-akttr. 

TaliplPrin 15'9'942 aksamtna kadar nilmuneJeri.vıe- blrlikttı (telle sa ... 
rılmak suretiylt> tak\•fye edilmiş çevalye teklıfleri ierC"l!ıan tetkik edi
lecektir.) Tet.Jııl~rini iaare merkezindeki Lcvaı.r:n ?.-Tüdürlüğiine tevdi 
etmeleri i15n olunur. (9703) , ___ _ 

KIZILAY--~ .• ' 
HEMŞİRELER OKULU: .. 

DIREKTÖRLÜCÜNDEN: 

Kııyıtlar 15 Eylılle kadar devam edecektir. Orta mektebi 
bitirmiş. 18 • 25 yaş arası, sıhhati tam olan taliplerin Aksaray 

Haseki Caddesi Hemşireler okuluna müracaatları. 

Telefon: 24483~4~~~~~~~~1~ 
,• 

istarıbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
Ahmet ŞJ.k lEO::i'.t hL ap nun, ıı ıyle Scı.ndıgın•r:d ·n alCı~ı 62000 liraya 

kar~ı BPyog;Jnra /qrac::ıınii Agahamammda es1.i B:ıhçeli h<lmam yeni 
Bahçeli 1-ı'lrll;Hn \'C Ctıddeikebir sokağında c3:-:i 1 \"f' beş defa ml.ikerrer 
l yeni l. 3. fı 141, 143'. 145; 24'; 26; 30 numarah çift~ hamı:ıırı. \"C dük
k~lnlar \"e h ne \e yeni sokakta ahrr Ye arab~ltk \·e düi>:ktın ve deru
nuna cari J -.:i bucuk m,;.,ura su.vun üç yüz hic;:..:p itiba~";yle: altmış hisse
sinin taın:lnı"yh: ür yu:.:de kırk hissesinin otuz: altı b.issede alt! hissesi \·e 
yine Beyoı;hn :ra ltih .. r·y'nağa mahallesinin CuQdC"ıkeLlr Ye c;arşı .derunu 
,-e araba:.'.'ı \"f· c:lr-ıii Tıit cedit Caddeikcbir \"e C~ınii şerif ~okagında e~

ki 1 ita 2r,, J 10 ilA 118,5 na 13 yeni 86,88 .i15. 9-t ve 4 il<'ı 8 numaralı zir
de rrıuhl: re hudut qe. ntahdut ınezkür numarnl~rla ınur<1kknın berveç
hi \"aKf!yct 1asarıuf clurıur tc\'sii jntıkalli gedıl~lf·rı :lri ınahal ile kasap 
ve c;örekci ve berber \'P bervethi mülkiyet teınellük olunur. Duhhanı ge
dıklerindf'., münkalip elyevm otuz bcıp dükl.;.;in n1 ~a çarşı kapısını mü~
tt>mil Rumc 1.ı ha:ı.i d<>nrr:ekle Arı~ bir b:-ıp hantrı an-.<\:;;: Haınidıe\·\·cl vak .. 

fındnn ol::ın ıne .. .klır k. E-ap dlikkiınından nlaadn~ı «1-ın rrıuayyen mahalle
rin üçer hi sc;c itıba:iylc birer hls~elerini birinei derecede ipotek etnı.iştir, 

Dosyrıd.1 n1cv, ut tapu kaydı suretinde (mezkCı~ ~nyrimenkulcrin ay
ni sen1t, '11ahqlir ve 2'nkakta ayni kapı numar<ıh "\'P ~.yni hh.~rli olup A
ğahamanund~ ki ('it'•c h~ınam \'e müştemiliıtının hududu, bir tc.r;:ıfı Nuri 
ınenzili \'".' l(o~ti Ynzıc· menzili ve bir tarcıfı :.reni ısoka"k \'l• bir tarafi 
Göçe oJ!!ıı .ı\gop :11<.·J;zili ve t;;ırafeyni tarik ile \"C. H.uıneli b<.ıntnın hudu
dunun d.ı· 

Rir tcı• !ı. hazan Ekmekçi A~op \·eı-escsini"l. dükl·~ı!ı bc:.z~n Ohanncs 
Liitü!yan at .:ı~ı \ e iı-11.,n Ko:-;lanti menzıltcri ve hazan Arıtuvnn menzil
lerI ve lJ,ıza•ı Ağ~<'anıll imrınuna meşrutc ohır \"C ar~tı;ılı!t. \"C bazan A
rı~bacı sok<'~'1 \"C bn- hıırtfı baı.an Caınii şerif b~.ht:csi du.-a(; ve tarafı ra
bii Ctıdd~ı;<e 1,:ı· \'e ( ~ıni: .şerif sokaf::r ile m;ıhch .. ~ cldu.~e b.ldıri1mi.$tir. 

Kayıtl c.ı tır.da s1ttın1<ım~ları hakkında kad'lst:·:ı rpohkt>-n1csinden tedbi
ri ihtiyai.i kor;:ırı \'<' ı:,.ıkir hissesinin bedeli icart tc~r.iT cd;Jm;yeceği hak
kında meşrııhaf ı,,P.vc·ut i.c:c- dt> tedbiri ihtiyatinin l::nııiyct Scı.:.dıı;ının hu
kukuna ınUC:' .r nl : ,1ı:·ncagı hakkında kadastro flhkC'n1CEindtr. karar ve
rilerek t~pvy;.: tnı)lığ cclilıniştir. Bu sebeple ou ferlbhın San.dik ve mUş
terilerinı:.> karsı tr. ir· kalm::ırltgı gibi, kira te.sciJini:1 tnl~mnuiycti hakkın ... 
drtki k<ıydınd;-ı ~)Clnrlık Ye mü~terinin hukukuu1 tes;rı :,.oktur, 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan i ş : 

1kr:ı~, es::ı!' ol ,ıı tr ühan1mln raporlarına p,:clin<'e : Ci!l~ hamam ve 
müştC'mil<it.ııH aıt rlpor rnucıbınf'e rr.ezklır J(ayıin1cnkulün un1um me.c:a
hası 480 ıııPt re mur -:ı ııb::ıı olarcık bundan 23 111e~<f? Jrıııalıba- kısmı 2 dlık
ktın 118 rıthi' ırıurabbaı kismı stccıklık hino.:u 66 nıPtre murabbaı kısmı 

t;oğuklul< Lir•ca!'ı 170 TI'f•trc nlurabbaı kısmı garrıj \'e kah\·e 20 ınelre mu
rabbaı kı lr'İ hallaç cıükk;.inı 30 mrtre n1ura'J01i khın~ ~.hsnp ev olduğu 
\'e 4 di.lk .a'l \'e 3 k~th e\"io 4 oda 1 hcliı.dan ' arf:'t buıur.rluğu binala-

r 
rın k5r~n· \"e .:-\· vr grırtjın ııhşap YC ic;lerinin kJ!'hv n boyalı olduğu ve 

J elektrik ,.,~ 5U trıı:•ı:;.ıfı bt.,;lunduğu beyrın cdilmişt;r, 

Rumeli J-,aırn"' ait rapor lnucibince n1eı.kür gayrin1cnkulün unı.um 
mesaha1>1 13!1:> metre nıürabbaı olup ~unun 1160 nıetre ı-:ı.urc;.bbat kısmı 1 - Su işleri on nlhncı !fllbe müdürlüğü bölgesi içinde bulunan Ma ... 

navgat oca.;t sol sahil sulaması için yapılacak kar.al \'e !maıatr smaiye in
~öatı tahıuin ed 1len ]re~if bedeli fiyat vahidi e.>ası üzerinden (350.000) li
ra (00) h.uıu~tur, 

2 - Eksiltme 28.9.942 tarihine ra~tlıyan Pnzartı:-si ~i.ınü saat (15) te 
Ankarada Su İşleri f<eısHği binası ir;inde topla:ıan su eksiltme komisyo-
nu odasrnc;J ktpelt ıarf usu1iyle yapılacaktır. . 

3 - lst•:-klıler crl.siJtme ~artnamesi, mukavele pro.iesl, baytndrrlık iş
leri genel ~t.rt11amesi, umumt su l.şleri !enni ~ırtnamrsi ile hususi ve 
lenni sartn.tw.cleri ve projeleri (17) lira (5-0) hurt!~ kar~ılığında su iş

leri reisliğit1den o.l.ıbilirler. 

4 - Eksiltıneye gitebilmek için jsteklilerin (17.7!10) lirallk muvak
kat temin'.lt vemıPsi ve eksiltmenin yapılacai;ı günden en az üç gün 
evvel bir c!i.lckçe ile Köfia VekAletine müracaat ederek bu ise mahsus ol
mak üzerı:- vcsil--a f.ln1aları ve bu vesikayı gösterr.1eleri ~Jrttrr. 

Bu müC.deı içinde vesika ü;teğinde bulunn1lyaııl~-ır ek.!'iltmeyc gire
mezler. 

5 - tst~ldi~rrin tf'klif mektuplarmı iklnci mnddede yazılı saatten 
bir saat önccsjne k'1dar su işleri reisliğine maktnu karşılığında verme
leri Uı.zımı:ltr. 

Postad..ı ol1n gecikmeler kabul edilmez:. (7220) (9329) , ......... ------------~ 
Türkiye iş Bankası A. Ş. den 
Ankarada Kavaklıdere İran sefaıethanest ch·arında Atatürk bulva ... 
rina yakm mahalde imartn 2551 ada 3 ve 4 parselleri 21,9,19~2 ta-
rihinde açk arttırrrıa suretiyle yapılacaktır. .e .. • 

Talio olanların yevmi mezktnda İş Bankt1!"'ıında hukuk "O"Üşavirlik 
dairesind~ Bay F.dip 1-1eldem'e mürncaat etn1P.~erı il~n olunur. , ............................... ,, 

Tramvay ve Tünel 
Umum Müdürlüğünden 

istanbul Elektrik, 
İşletmeleri 
ı - ı·akribi krs'{ bedeli 24489.95 Lira ol'lrı. Knılu:P n'edc 156 No. lı 

muhavYıle '•"··ke7 i inş...,~ı işi a<;ık eksiltme uo;uliy1c ıh;ılc edilecC'kti . 
2 - F. K.siltır.P 141!' -'942 Pazartesi günü saıt 10,30 dı ~lelro hantnln 

5 inci katında )·:ıpıları.ktır 
3 - ?o.Tu\•akktlt teminat 1836,75 Liradır. -------~ 
4 - Al;gart 20.000 Liralık bu nevi bina lrışc:ıah ytpmı,s olduğuna dair 

\.'es.ika ibra ;ı 1.~?Jmdır. 

5 -l!il<'kliluitı pa ~JZ olarak "·erifmektt" oları ı==artnaın~leri L;ı,:aı.ım
dan alnıaW ·ı ve k•ınun·ı vesikalar! ve ınuvakk • ._ t-·ı11ına!lariylC' il;.ln edi-
ll'n gtin ,.'-~ raatte J:crrıit.ronda hi:izfr bulunınal~rı. (9683) 

bina ze:nınidir. Bina kftrgir çatı örtüsü ahşflp ycdı ka!lt \'e boyall olup 
kuyu \"(' clt ktri;;, tC'rkoı. te~l.$atı vardır. 

Yedi kr.tlı mc>7.ku .. J(ayrln1cnkulün ı. 2, 3. 4, 5 ;nc·i katl<.ırmda seki
zer altıncı katında t..c~ ve yedlnci katındaki ytdi üpartınıan dairesi ve 
bodrum \'~1· ~ır. 

Viı.dc:ıind" bnrcun \'Crilmcn1e::.inden dolayı y;.ıp1"lan t;:ıkip üzerine 3202 
numaralı k.~ııurıın o)fj tncı maddesinin malufu 40 cı ~1adde:ı- 1 nc göre sa
tılması icıp eden r,ay~·irrıenkul hiS!-eleı•i bir b'J.çuk ay müddetle ;ıçık art
tıı·maya konn1uştı.:r. ~ •. tı~: tapu sicil kaydı.na .::ı:·~·re y pılmaktadır. Arttır
maya gir nek "st 1 yeıı Cilte hamam venüh;temilfıtt hisı-;esi icin ( 1388) \'e 
Rumeli n:ı•u hi5"'"C'Fi iı;ir. de (12500} lira pey 3!\.r;csi ,.C'rP.cektir. Milli btın
kalarıınlıdan i:''. inin teminat mektubu da kab:.ıl olunur. Blrikmiş büttin 
\"ergiler, belediye r 'rrıleri ve \·akıl icaresi , . .'.! taviz bedeli ile tellfıliye 

rüsumu tı•l·-~~uya 1iltir. Arttırma şartnamesi E '9 1 f 42 tı1r!hin<~en itibaren 
tetkik etmL"< i<>tıyf"nlerc> Sandık Hukuk 1şlerl servisinde a('i~~ bulunduru
lacaktır. 1'apu sicil l:a~ dt vesrıir Iüz umlu izalıat da şaa·tnL1n1ede \"C takip 
dosyasınd:ı \'urc~ır. ArtLrınaya ginni$ olanlar, bunları teikik ederek sa
tı.ltğa çı;tarllan g~ıytiıncnkul hnkkınd a her şeyi ö~renmiş l!d vr- tcl5.kki o
lunur. Bil'lııci arthrmı:ı 4/11/942 hırihine tes:.ıctL·.r e·i~;l (Car~hmba) günü 
Cağaloglund;ı 'nlın S<>11dığımızda ı::aat 10 d:ın 1'! ye k.vinr yapılacaktır, 
1\'luvakkJ.t ı"J-.ele y;:ıpılına~ı için teklif edilC>cc>ic bcC!C'lin trrc:hun alınması 
Jcap eden ao.u .. ·it:ı:ıe:•ıkul ınükelletl.yctiyle Sand:::.C ılioc h11 tamarncn gec;-

ıni:j olma:.-ıt f<.. Oır. Akli takctir<le son arttıranı.ı tcıahhüd<! haki kalmak 
e:artiyle 2:J' ll /9-12 t~l'·ihine ınüsadi f (Pazarte~ı l günü ayni nıah<ıldc \'e 
~yni saatt 1 son ı rttırnH:,sı yapılncaktır. Bu nr~urnr~d~ g"vrimenkul en 
("Ok arttır.:ı.nın i.L-liind~ bırakılacaktir. Hakları trı,.u sa·i!l!!ri~·l< sabit ol
mıyan ı:ıl;ik~ddrlar ve irtifak hakkt sahiplerinin bu ha'.\.lt"ırını ve husu
siyle fal?. ve ınnscırire d:..iı iddiahırını ilün tarihi111c:ı iliı>.1?C'ıı yirıni gün 
ic;inde evrakı 11,üşhitc>lt ı iyle beraber daireınize bilctirnı<'lcri liızimdır. Bu 
suretle 11·11<1 • ...:·ııL tilıil rremiş olanlarla hakları tnJl'll sicille··iyle sabit ol

tr'tyanlar s.,: ıs ordrı)i1 1 in payla~ınasından hariç kalırla1·. Daha fazla ınalü
mat alma:~ i.:ifynlf'!"ın 40,.2194 dosya numarasiyJ 4 s~~c.ııı!ın1t.1 Hukuk İ~-
leri servisıne rrıürac&.vt ctıneler lüzumu il[ın olunur. ~ ~ 

D ı K K A T 
EMNi';fT SA"'oıGı: ~. rdıki'ın alınan J(a)T;•n('nkulli ipotek göster

nıek istiyc·:ı1e:·" n1uhaır.minlerinlizin i~oymu)i uldtığu 1 tym{'lin "'tt 40 ınt 

teı ı,vüz E:tmc·m-:>k üzere ihale bedelinin yarrnıııa kudJt borç verınek ~ure-
tıyle kol.Jylık ~i.-stf'rırıekledir. (9762) 

r .. ' 
_;;:~~ y E N i K o L E J '· Y•~::·_. 1 

1 
IJk -· Ort:ı - Lise Taksinıdeo Sıras~rviler 86 1 

Hususıyet!P.ri: ),1h~neı dillrr öğ"rrtimine 6'lem \•r>rmek. talebesinin 
sılıha+ \"e in1ibativlP ynkınd:ı'1. ilrilcrımeJ:;tlr. 

# İs tanbul un En Kıymetli Y! rinde . ' ' Tcleto~: 41159 •' 

1 8!,~! t.~a!i ~ddesi ~ l~ö;S! ı~a~(~ ma- 1 
j:azası) n3ıniyle mnruf büyük \'e çok fi:ıymftli n1ağazanın dörtte. birı 
satılacaktır. Tak~in1 meydanında (Uçman berber ~alorıuna) bızı.at 

' " ımuLıva'5ttm) veya yazı ile mi'.rar<Jnt. 4 1 ı 
, Masa ve Tabure Yaptırılacak 

Akademisi Arttırma 
Komisyonundan 

Güzel Sanatlar 
Ve Eksiltme 

l - GUıc' S:ın;ı'loı"" akademi için ev afı ~.ırtnamed(" y .. zılı (20) 
adet ('eknıel·rU ve do .... pl· resım masa(\ı \'e 20 c>det t&>bUrP yı•ptırıl:ıl·aktır. 

2 - Bu iş 25/Pı 942 tarh inde saat on dör+,( ~ r;ağrıloj!l;..ında YU.k~ek 
1\fe:Cteplt>~· l\iuha~ebecılit:inde toplanacak komis.r~nda açık ck!.iltme usu
liyle ihale edilecektir. 

3 - Ytpılacak isin heyeti umumiye!inin muhammen bdeli (2200) 
muvakkat teminatı (165) liradır. ~. 

4 - Bunl3ra .;ut ~artnamc ve resimler bedelsiz olarak Akademi ida
resinden <;.lınal:ılir 

5 - EksHtm.r.~·e isHrak edeceklerin 942 Ticaret Odaı:;i vesik;;ılart ve 
ruhsat tinvun tezkereleri ve marangoz fabrikası !rthibi clduklarına dair 
\·esikalaru11 söı.ü &eren günde saat 14 de kadar komisyona tc\ dl eylPme-
teri lAzın10rr. (9674) , YÜKSEK MÜHE1JCtlS MEKTEBi ve TEKNİK OKULU 4I ___ , 

Girit O ene,,ıelerl '\"ardımc ı ı ı 

ÇÖZÜLMÜŞ GE0:\1ETR1 PROBLEMLERİ 
Veni lll•ıeılyle çıktı, Fıy;ııtı 125 kuru' 

y :'.'1. l\1. \"e Tf"k:, Ok. giriş denen1elcrlnd'! FC)rulmuş Ye bazı mühim 
probte-mlcrin halleri, Taşra i<:in P. kutusu 2'322; Georrıetri. Prob. 

H A $ E T : (BeyoQlu) SERGIYADIS (Tünel batı) _ı 
, __ i K 8 A L K 1 T A 8 E V 1 ( A nkara caddesi 1.-tanbul) P 

lstanbul Levazım Amirliğinden 
12 llk Rarlson tıp! milceddet veya müstamel corap makbesl alı• 

nacaktır. 
Bu makl~elerl gafmak arzu edenlerin mufassal teklif lnekluplannı 

bir halta zarfında Tophanede İst, Levaznn Aruirlıflne vermeleri, 
(9633) 

')ahip ve Neşriyat Müdürü: Halil LUtfi Dördiincl 
Gazetecilik ve Ncsrhat T. L. S. TAN Matbaası 

Denizli Orman Çevirge Müdürlüğünden 
1 - Denizli me•·kez kaı.asmtn hudutları şartrıamede ya:1:ılı Geri kaya 

devlet or.narıııdan t~hm•nen 1420 metre mik3p dikili çam ağacının bir se
ne içinde orrnar.d<ın çıkarılmak üzere 28,8,942 t:ıririndcn itibaren otuz 
gün müddetle ve kapc:ıl! ı.art usuliyle arttırmaya çıkerılmışttr. 

2 - Sıh.) 28.9.942 tarihine müsadif Pazar!cst gtinü ~aat 16 da Deniz
li orman çe\'irg<'- ıaiiöiırlügiindc müte:ickkil korniryon huzuriylc yapıla
caktır. 

3 - B~he:"" g~ıyri mamul nıctrc mik5bıntn muhan1mcn bedeli 505 ku .. 
rustur. 

4 - ;ı.t·1ç-akk1t 1t"minat 537 lira 83 kuruştı.1r, 
5 - Şaı-tntn1e ve muknvcle projelerini ~ö:-mek Ic;!n Anknrada or

m::ın umum mlit!ii~·lür,ll ile Denizlide orman çevirg:e müdUrlüğ:Hndc gö
ı·ebilirlef. 

6 - Teklif mektupları 28.9.942 Pazartesl günü s::ıat on beşe kad:.ır 
komlsyon re:s~ığinc \"C'rilmesi 13znndır. 

7 - tııtck1!1erin t;caret odası vesiknsiylc birJ=kte belli edilen gün 
\"C s<ıatte in&lc komif>yonuna müracaatları, Ticcı!'et oda~ı vE:sikası köylü-
lerden r tcnm.e~. ilJn oiunur. (9465) 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 
1 - LfsTılC're öı:rctmen yetiştiren okulumuzı. :reni der~ yıh tı;ln fm· 

tih:ınla talebe altnacaktır. Okulumuz parasız: yatılıdtr. K;ıyıt muamelrsl 
t Eylôlde başlar ve 7 Birinciteşrin akşamma kadnr d~vam t"rlf"r. 

2 - K:ıbul imtihanma a:irebilmek için a~ağtdt.ıkl \":tsıfl.:.rt b;:dı; olıniJk 
ıarttır: • 

a) Türk "\•atandnşı olmak; _ 
7 

b) 25 y::ışını bitirmemiş olmak~ 

c) Llse olgunluk imtihanmt başarmış bulunmak; 
c) Öğrctınenliğe r'ngel olarak bir sakatlığı olm3ma .. _ 
3 - İsteklilerin okula a~ağıdaki evrak il• mıiracaat etmeleri U 

znndır: 

ı ı Dilekçe; 2) NU!Us kAğldı; 3) Lise bitirme ve olgunluk dlplomala• 
n; 4) aşı k~ğ!dı; 5) 4,5X6 büyüklükte 6 fotoğraf, 

4 - tmtihonlara 8 Birlnclteşrlnde başlanacaktır, Fazla malilmat al· 
mak lsteyenloıin otrola müraeaatlart lüzumu UAn olunur. (9115) 

ÜNİVERSiTE REKTÖRLÜGÜNDEN 
GP~en y1' ~<J(r·rllk dersi de\.·nm miiddetirıt cioldurm~t~ kız talebe 

fçin 14 EYLÜI, fl.\2 ıle b<lslaınak üzere 15 günlük bir ln.ır.s açıl<ıc-. ktı.r. 
'f'01H·n t:ı.!ı111•1J Jcn,1"11ıt:.nlr?lına h. !t vuııılm<l!lt l!l722) 

J 

lkran', İ)~ İkrnmıye İkramiye 
Ad erli. r..ı; 1-;t;;:r~ Tutarı 

1 "1.000 25,000 
3 lr.coo 3C JOO 

5 5.000 2" .000 
20 ,, 0(t0 40.000 
fjrJ l 000 60,J OO 

120 \ QO • o.ooo 
800 00' 80,JOO 
800 M 40.000 

2 rıoo w. 40,000 
R.0110 10 80.000 

eo.oro : 240, ? 

!H ,809 Ycı...Un 720.000 
Tam hılet 3. yarım bilet 

1 ~o Liradı 

Kilo 
• • 

500 Frn:ı~ctir. 
500 Asi~ a~etilo salisilik 
300 Jff"'ln1:tol 
3lı0 (trotrr.pin ik --ıci 
251"> Boın db tolu 
!!:iil ,Aon1 dt' peru 
500 r; .... ·ıı arabi t 

30 Ft"!)n~t:talein 

300 Su g<ıl1at dö birnut 
50 Esans dO mnnt. 

Yuk::lı-:.j1 :v11zıl• on kalem il&..cın ~azarhk1.a E1 Ell E' ! 11/9 '!l42 Pa ... ' 
..ırtesl gü-ıu saat l-t.:'G da Tophanode İt ı Am 1 l!l satın alına ko· 
misyonunda y:ıpılaral;tır. Hcpıı::inin tarunı be:ielı ., > 440 lı dır. Her ka
lemi ayrı t'll:bc \"cı·ile:C'cıınctcn i!jtc!<.lileı:in ';0 15 t in~ tl:ır yle belli va-
kitte komtc;yona ı:.clmeleri. ' (9584) 

600 ki!.J h._ı,.ufcıt i!e bi-.a :ırlC't tnaihcıa tlpo b'"c:kT t'11aldrc 1 tererrt:ı .. 
tiyle berabf''!" ı·lınac:ıkhr. Pazarlıkla rksiltmesi 10/ 9/ !)A-2 Fer cmbe günü 
saat 15.30 da 'i'op 11:ınc·r'lC' Lv-ı Amirli~ı salm a 1n• ır -von "' yapıla
caktır. Ev~ ıf V" ~artnamec:i knnıisyonda görü lr T l• i 1:.cdcll 6000 lira, 
katı temınatı 900 ı;radır. Taliple in beı va{ft+e kom ynrı ge1 ı.ı.eter! .. 

ti c.-1 - 9690> 
~ . -

Cür'et t\ımork5rfinürı makine ve kilzanının ''"{inr:1 kC'şfJ n"!ucibinee ta-
tıirah yapt~r·ıh:ırn.lthr. Pazarhkl<ı elı::stttmcsi 9/9 n:ı:? Ç· r ·m!:>a gUnti sarıt 
ıs.ıs de Torhanede ı ,-_ Aırlrlif,i soıtrn alma koır: ""Vonı. ı.r1.l y nılacakttr. 
Keşif be:I ~!i ]-iP.O lira, katt ten1in:ıtı 222 liradır Kc f komisyonda gö-i 
rülür. Taliplerin bC'lli vakitte komi<.;yona g('lrıeleri. (173 - 9691) -2:i ad~t ..-an«ın sö.-.cJürmc Alcll ile 8 Uo tctk' ·l toı.ı ltnr on alı ... 
nacakl rr. P: ız-ı~ ir" · l :. t ıı:· ne· 10 J "Jt? P r c t ı 30 da 'l'ol)-
hanede !..v. Amirlıgı ı..t. ı nlı'"""la o ıniSYnnı !1 }{el"'" ıln 
tahmin J~:l"ii 67l lı'".ı, kati temin;ıtı 101 lırı IJ 11 r •· . ,._.u ıu lCS:l ko .. 
011s.yonda g&ıüliır. T~liplerın belli vı ıttc kJı •) .. il r, nllcı·. 

r ı 7'J - ~739) 

, ....... m:1 .. 11111111m11mııı1:=:::ııı:ı::ıı:::ı::ı==:::!l!:lllCll ..... ,1111ı. 

1 Kızılay Deposu Direktörlüğünden : 
Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan asağıda 

· lsim ive adresleri yazılı bayilerde 

Oyun 
52 lik bir destesi 230 kuruşa satılmaktadır, 

BİRiNCİ LİSTE: 
•• 

BEYOCLU, : 

.. .. .. 
ŞİŞLİ 

.. 
MAÇR.., 
GALATA 
SİRKECİ 

,, . : 
BEYA2"' 

" 
" 

FATiH 
KUMKAPI 
AKSARAY 
BEŞİKTAŞ 
ORTAKÖY. 
BAKIRKÖY ' 
BALAT 
TARABYA 
KADIKÖY 
HAYDARPAŞA: 
ERENKÖY 
BURGOZADA: 

Hüseyin Zekeriya • Buyük Parınakkapı 
No. 80/82 
Angclidis • İstiklal caddesi No. 299 
Hayık _ Saray S'neması karşısında No. 175 
Mithat Sargın - Tarlabaşı cad. No. 26 
Hasan Şahin • Pargaltı • Ergenekon cad. 
No. 123/1 
Zekeriya Üze! • Haliiskar Gazi cad. No. 3(1 
Ali Uzun • Te~vikiye cad. No. 92/5 · • 
Hilmi Eğemen • Köprübaşı No. 37 
İsmail Akkaya • Bahçckapt tramvay durak 
yeri No. 49/1 
Haydar Karaca • Ankara cad. No. 138 
Kazım Adamoğlu • Efktıf soknf,ı köşesi No. 
25 Çcnbcrlitaş. 
Hacı Züliıkar • Çarşıkapı Yeniçeri cad. 
No. 68 
Hasan Ballı • fş Bankası yanı No. 143 
Kazım Şar • Sultanahmct parkı karşw· ""a 
Haydar Kılıç • tramvay caddesi No. :.; 
Fatma Erğentek • İstasyon cad. No. 2 
Ali Aksoy • Laleli cad. No. 2411/250 
Avni Akçebol. tramvay cad. No. 71 
İdris Akcan • Unciı sokak No. 21 
Ali Hoşbaş • İstasyon cad. No. 61 
Saim Günyüz • Haliç Feneri Müsel Pş. cad 
Hıristo Taliuris • Tarabya cad. No. 96 
Mehmet Sabri Yeneriz • Pazaryolu No. 86 
Şükrü Üçer • Haydarpaşa garı iç1.ııde 
Akile Uyguncr • ŞaşlunbaJı.kal No. 3/365 
Yanko Tütüncü 

İ kinci ve tam liste yaliında ayrıca iliin cılilcceldir. 

'------------------=::::::::ı:::ı:ı=::::!!m .. ~ KOCAELi VİLA YETiNDEN 
Herek.ede ~1::ıiara burnu ve zeytinlik mevkiinde (9340) rrıetre mu

rabbaı halt arazi dtlhBlndeld somaki ve mermer tnş ocağı beş sene mUd
detle ruhsata balllanacokttl', İhale Eylilliln 14 ilı•cil Po,.rl•sl günü saat 
on birde Vilftyet makatl"'lnda kapalı zarf usuliyle yarılanktır, Muvakkat 
teminat &enf"de çıkarılacak Blok ve moloz taşta metre m!'·tı.bı tein veril
mesi teklif edilecek resmin yüzde yedi buçu~u ni~bet1 "'1d.e hesap edilerek 
verilecektir. İsteklilerin o gün zlkredilen sao.tten b nat evveline kadar 
tckli1 .ne1d.uplc:ırını muvakkat te171lnat ve T;c ... ret (" ! ·- ,Yft vesikası ile 
birlikte vılfıy<-'t m:lkamma ver,.,,eff'rl ve prtnatne ..,ı r.ıek fstiyenlc:-i.n 
vil~yet eneümc~ kalemine mllraeaatlorı IAzımdır. Telı:llf nıckfugbrtnın 
tın<:t.~tln v!lki nJ,qrak rtf"rfkmıuıl 1rııh111 .,4: ...... a-. • '""'"~ 

\ 

, 


