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SiYASi GÜNLÜK HALK GA·ZETESI . 

demJy; Bitiren 
urmaylarımız 

Kara. Deniz Ve Hava Kurmay Subaylarımıza 
Mecı_·s Reisimiz Merasimle Diplomalarını Verdi 

1 
Ankara, 7 (TAN) - Bugün 

saat dörtte harp akademisinde 
diploma tevzi merasimi yapılmış 
~ır. Merasimde, Büyük Millet 

Amerikada seri halinde tayyare ya.vmağa başiıyan blı fab;ika 

Meclisi Reisi Abdülhalik Renda. 
vekiller, Kurmay Asbaşkanı A
'ım Gündüz, bir çok generaller 
ve güzide şahsiyetler bulunmuş.. 
\ur. Bu yı1 kara harp akademi -
sindıen 58, deniz harp akademi
tinde 4, bava harp akademisin -
~en 12 kurmay subay diploma al 
nışlardır. 
Mezunların diplomaları, Bü

vük Millet Meclisi Reisi Abdül
halik Renda tarafından verilmiş
tir. Bundan sonra harp ahde
misi komutanı General Ali Fu
at Erdem mezunlara heyecanlı 
hir hitabede bulunmuşlardır. 

General ezcümle demistir ki: 
.. Arkadaşlar. kurmay camiasına 

C?iriv<m-ıunuz. Kurmav camiası 
fertlerden değil şahııiyetlerden 
mÜ?"'("kk..-ntiT Bu C'Pmiı>ıım müm 

tJlj' Devamı Sa. 2. Sii. 6 

r ' Türkiyenin 
Yarattığı 

Büyük Eser 
Willkie,Bunu insanlara 
1 iman Misali 
: Olarak Zikretmiştir 

"Harbin Kazanllacağı 
Yer Türkiyenin 

Etrafındaki Çevredir .. 
Nevyork 7 (A.A.) - Söyledi

ği nutukta Wilkie ilk dünya har 
binden sonra Türkiyede vücu
de r-e-tirilen eserden bah!!etmiş
tir. Wilkie bu eseri Amerikalılara 
ve insanlıb iman vereoek bir mi 
$ti.: olarıık zikretmistit-. Hatit"I es
ki enıteilerden kurtulan V'E' han
~ ırkt;ın hanı:ti memleketten o
lursa olsun insanhn-n 'kabilive
tin-1 isbat eden Türklerin s~
ii'klerini söylemiştir. Wilkie 
rHrklerin kendilerine uuıT'!'U'Z e-
dttek olan her memlekPt1P ear
nı~mak azminde bulundnklıınn1 . 
fiirktvenin haı-he ginnek i!rle -
medi~ni w kiminle störüstii 
isem l>,,,.,,.,. .. ~ .. kPn~;.,;n,. ""''"'° hn 

(t1+V" 0PV8mT s~. ! . Sfi. ' 

( Nevyo-;['t~) 

Amerika Henüz Harbin 
Başlangıcındadır .• 

irana Amerikan 
Kuvvetleri Geldi 

Amerlkada istihsal son haddini bu!mamıştır. Denilebilir ki hakiki 
ve seri istihsal bnndan ıonra yapılacaktır ve bu ıebeple Amerika 
h arbe ben üz bütün ağırlıimı hissettirecek devre gelmemi,tir. Yer 
ni~n 17 milyon işçinin harp ıanayiine geçirilmesi düşünülmekte
dir. Asıl istihsal 1943 de başhyacaktır. Bu mtJazzam istihsal ıeli 

bir defa akmağa başladıktan sonra önüne geçmek de rek \'.olay 
olmı,.aeaktır. Amerika bUtiln var!ııllyle harbe s;lrecek hale 11elm0o 
d ikçe bir taarruz harbine girlşmeıi eli! beklenmıez ve ilı:lnci cephe 
meselesi bu sebeple bakı"kat sahuına çıkanlamamııtır. Bunun lc;in 
harbin daha nzun müddet ıürm.İyecefini ı;annedenler ba:Yal kır
gınlığına uğramağa mahktlmdurla r .• -YAZAN: M. ZEKERiYA SERTEL 

... evyork, 3 (Başmuharriri-ı--

SARK CEPHESi mizden" telsizle) - Ame-1~ 
rikanın harp .~ayretleri:ni yakın-\ 
dan görmek üzere b_ir ~ydanberi 
yaptığımız seyahat bıtmış bulunu 

Burada BulunCin · Sovyet 
Kafkasyaya Gönderildiği 

Kıt'alarının 
Bildiriliyor 

~ 
t: 

l 

lngiliz llerleyisi 
D .evam· Ediyor 

cephenin Sol Cenahında ilerliyen 
Yeni Zelandalıların Yarışta Romme 
Kuvvetlerini Geçtikleri Bildiriliyor 
Esir Miktar1 20 Bini Tecavüz Etti. Zaptedilen Malzeme Arasında 
350 Tank 400 Top Ve Binlerce Araba Olduğu Bildiriliyor 

MAR5A=MATRUH 'A K-D EN ;ı·z~3 

Mısır cephesinde, sahil kısmtnda İngiliz kuvvetleri ileri harekAtma devam etmekte, cenup kısmında bidayette 
mukavemet eden piyade tümenlerinin de çember içine alınmasına devam edilmektedir, Temsili harita, son 

haberJ .. göre Şimali Atrikada ki hareketi göstermektedir. 

Kahrre 7 (A.A.} - Orta şark\-

İn~iliz umumi karargahının müs F • t K t 11 • 
ter~e~ ~e~~~~~şrin gecesi, ve dün ıya on ro erıne 
8 inci ordu düşmanı garbe doi'!-
ru takibe devam etmiştiT. Düs - H v • ı k 
man urhlı ku~et~eri _bakiyesi iZ eri ece 
P'uka m-tlan uzennde ıleri ha-
rl'ketimizi durdurmağa çalışmış- , 
!nrdır. Fakat nhlı kuvvetleri • 
mizin, kuvvetli hücumlan neti-
c~!'i olarak J?arbe doı'V"u daha zi 

LÜTFi KIRDAR DEDi Ki: 
yor. Bir aydan kısa bir zaman için 
de 10000 mil yol katettik. Ceman 
yirmi dört hükumet dolaştık. Da 

Kafkas'da 
Bir Baskın 

Hücumu 

1. v:u:le c::ekilmek mecburivetindıo 
· h'muılardır. Elde edil~ esir 
1 nılttan simdi 20,000 i tecavfüı: 

·tmektedir. Bugüne kadl\r zao
'edilen mal:ı~eme arsında 350 
t.uık , 400 top ve binlerce a,.aba 
vardır. Cenupta terkedilen İtal
van tümenlerinin temizlenmesi
ne devam edilm~lctPdir. fl inci 
ordunun ilıari h':c'lr .. ~eti n<>vam 

"Memleketin içinde Bulunduğu Sıkıntılı Şartları 
istismara Kalkanlar Akibetlerini Bulacaklardır .. ha bir yll önce mısır tarlası olan 

arazinin şimdi saatte bir tayya -
re inşa eden muazzam tayyare 
fabrikası haline geldiğini; batak 
l1klann kurutularak üç günde 
bir on bin tonluk gemi inşa e
den tersaneler hallne geldi~i 
gördük. Tayyare talim meydan
larmda on binlerce gene.in sürat
le yetiştirildiğini müşahede et -
tik-. Tank fabrikalarında üç da
ltirlada bir tank imal edildi~ne 
şahit olduk. Devlet adam1ariyle 
Rörüştük. gazetecilerle temas et
tik. Halkın içine girmek ~ve 
onlan yakından tanımak imkan
larım bulduk. Ayni seyahati bir 
ay evwl Mr. Roosevelt de yap
mış ve dönüşte gördüklerini şöy
le hülasa etmişti: 

"Bu seyahat esnasJ.Lda gördü
~ belli başlı şey Amerikan 
milletinin her vakitten ziyade 
büvük bir azimle bu harbi kazan 
mak için vücude getirdiği bir
liktir. Bu 130,000,000 luk Ame
r ikan milleti erkeği, kadını, ço
cuğu yekvücut bir büyük harp 
makin·fln halini almıştır. Kimi
mi7. asker veya gemici, kimimiz 
siviliz. Baz1mız Avrupa üzerinde 
di~er bazımız Pasifikte harp 
ediyoruz. Bir kısmımız yer al -
trndcı madenlerde, bir kısmımız 
fabrikalarda çalışıyoruz. Her bi -
rirniz demokrat medeniyetimizi 
kurtarmak için hissemize düşeni 
yapıyoruz.,, 

Almanlar Sovyetlerin 
Bir Dağ Mevziinden 
Atıldığmı Bil.~iriyor 

Mareşal Von Rock 

Berlin 7 (A.A.) - Alman or
duJan başkumandanlığıntn _tebl.i· 
~: Batı Kafkasyada mevzii hır 
baskın hücumu ile düşman bir 
iR~ mevzünden ~tılmıştır. 

Alman piyade teşekkülleri 'fl:t
apse'nin şimalinde şidd~li bır 
yağmur altında yapılan inatçı 
muharebelıe-r esnasında arazi ka
z:mm1şlardır. Alagir'in doğusun 
da düşman mukabil hücumlanna 
karsı yapılan · müdafada inatçı 
bir muharebeden sonra 30 Sov
vet tankı tahrip edilmiştir. Al
man hava kuvvetleri df> bir zırh 
h tren tahrip etmistiT Gürcistan 
askeri yolunda kıtalann hare
ketlerl keşif uçaklanmTZ tan -
fından bombardnnana tabi tutul 
mvrlur. 

Filhakika bütün Amerika er
keği, kadını, çoeuğu ile tam 

manasi:vle seferber bir haldedir. 
Bilhass~ tayyare fabrikalarında 
mavi veya kahverengi pantalon
lar giymiş, üstüne temiz bir 
blüz geçirmiş inci. gibi güzel 
yüzleri boyalı ve ~ıiklan cila
lı genç kızların nasıl çalıştı~ 
görünce hayran. olmamak müll'\
kün olmuyor. Kadın günden gü
rıe sanayide mühim bir mevki a
]1yor ve er~e yalnız pek ağır 
:2slcri brrakrvar. Daha simdidell 

fJ:lir Devamı Sa. Z, SU. J ~. 
Sta1~ kestmtnde ~ 

1:tfr Devamı Sa. Z, Sil. ~ 

• .. ~.iiitl"i.:~ 
uzaıc dotıı 'ft dofu A.tri'ka ne b1ltı çölünden n Y11km şarkta l'llistinde11 
sonra İrana da Amerikan kttaları gOn derilmlşttr. Resim uzak doğuya gönde. 

rilen Amerikan ktalamlni gBstermekte dlr. 

\ Cenevre 7 (TP.) - lranda • G•• 1 .. k mevcut olan Sovyet kıtaatırun M.Stahn un u 1 kısmı ~za~ .Kafkasya cephesine 
o;evkedilmıştir, ve bunların ye-

E • d D d•k•ı • I rine yeni gelen Arnrika krtaatı mflft e e 1 • v-erleşrnistir. İrana gelen Ame-

Sovyet T opraklarmı 
Kurtarmak Lazımdır 

Düşmanın 8 Milyon 
Kuvveti Yok Edildi 

Moskova 7 {A.A.) - Bugünkü 
cumartesi sabahı, Soyet ihtilali
ıııin yıldönümü törenini Stalin 
bir gündelik emirle açmıştır. 

Stalin bu gündelik emrinde 
bilhassa diyor ki: 

rika askerlerinin miktan 50.000 
den fazla olduğu i<idia edilmek
tedir. Bu rakkam Sovyet kıtaa
tının İrandaki mevcudunun ü~te 
birini teşkil etmektedir, fakat 
bu ay ve birinci khıun ayı r.ır
hnde di~er Amerikan kıtaatınm 
trana ~leceği tahmin edilmek -
tedir. Amerika hava kuvvetleri 
trana, nakledilmeleri çok kolay 
ve çelikten imal edilmiş olan 
"havalanma pistleri,, getirmişler 
dir ve bu sayede arzu edilen her 
bir sahada tayyare meydanları 
~~s etmektedirler. 

t:llr Devamı Sa. Z, Sü. 7 

Cenova'ya Yeni Bir 
Hava Akını Yapıldı 
LOndra 7 (A.A.) - Bugünkü 

cum-:ırtesi ıziinü neşredilen hava 
nezaretinin tebliği: 

Dün ~f'Ce ağır bomba tayya
relıerimiz Cenova'ya taarruz et
ınlslerdir. Gidişte ve dönüşte 
h3va şartlan JtÜclükler ar7.etmiş 
ise de hedef üzerinde müsait bir 
hava bulunduğundan taarnız 
teksif edilmiş ve müessir olmuş
tur Tayyarelerimiz döndükleri 
zan'.ıan b'i:iyük · ya~lar devam 
etmekte idi. İki tayyaremiz ek
~iktir. 

Stalinıırad önünde düşman 
şimdive kadar on binlerce asker 
ve subay kaybetmiştir. Şimdi 
en son kavnaklanna müracaat 
e-ierek muharehf>ve veni kuvvet 
ler atmaktadır. Rus _ Alman ceıp 
h..-sinde müharebenin şiddeti art 
mrıkbdır. 

1 C. H. Partisi Kaza 

~uharebe Sovvet re1imtntn 
kudretini ve sa~lamlıihnı lsbat 
etmistir. Sovyf'tler 

0

hMiği faı;ist 
or<Jularm;ı karc;ı vantı\'h mPnfa -
:ıtstz savaşlar !'ltılhii c:even hfıtün 
mi:letlerin muhabbet ve hürme
tini hzanmıstır. 

. 
: 

Vali doktor Lutfi Kırdar ek -
mek i~leri. lok:mtalarda yemek 
tabdidatı ve tabldot usulü, vur
gunculub karşı alınacak tedbir
ler etrafında bir muharririmize 
su beyanatta bulunmuştur: 

- "Yeni ekmek karnelerinin 
tevziini müteakip alınan bazı ka
rarlar var ki, vilayet tebliki o
larak ~zeteler tarafından ilan e
dilmiştir. Bunlar arasında va
t:mdaşlann bir kısmı kolaylık -
!ardan istifadeleri tahdit eden -
ler de vardır. Me~ela lokantalar 
d~ k:ırne mukAhilinde ilcıhi olsa 

müşteriye ekmek verilmemesi ve 
müşterinin ekmeğini beraberinde 
~etirme~e mecbur tutulması bu 
aradadır. 

Lokantaların ekmek vermesi 
evvelce bir çok suiistimallere yol 
sçmış bulunduğu için, vil&yetçe 
böyle bir karar vermek mecbu -
riveti hasıl olmuştur. 
Müşteri lokantaya karnesiz citmer 

te ve müşterisini kaybetmemek ve o
na memnun bırakmalı: için mUcssese 
<1ahibi karnesiz ekmek temini maksa. 
divt~ bir colf car"lere bıısvurm,,kta, 

~ Devamı Sa. 2. Sö. 4 

Tek Taraflı Mesele 
Karşısında Değiliz! 

Bizim lçin Bu Cihan Faciası içinde En Başta 
Gelen, Milli Varlığı Masun Tutmaktır 

her vatandaşın bu mUzahe : 
ret işini aydınlatacak mahi • 
yette hi"r yazı yazmı,tır. E
hemmiyetine binaen bu ya· 
zıyı aynen iktibu ediyoruz: 

Bir karikatürün mevzuu şu· 
Leylek yavrub.nndan birini, bal! 
'T!ak üzere, yuvasında alıkoy • 
ınuştur; ikinci yaVTusunu da ha· 
wıy.a fırlatmf!;f;lT. Leyleğfu üs
tünde "yardım", yuvadaki yav. 
ru üstünde "memur" ve atılat 
vavnı üstünde de "halk" yazılı 
drr. En basta ı::unu haber verelim 
ki ne bu karikatürün _çıktığı ga 
?ete ne de bu karikatürü vapaı 
ressam icin menfi bir düşünce · 
ıni?: •oktur. 

Müstevlilerin veni veni tPSeb 
hüs1ere ~rismPleri naimı:ı muh
temeldir. Ancı.k. kuvv4"tleri VTP· 
rsnmı!itrr ve kavmıklıınnm ~n1111 
na J!elmt>ktedir. Hıırhin h~c;ınilı:ı" 
beri düsmanın sekiz milvnnnarı 
fulP er ve suhayı mııhııTcbe dT 
sı edilmf~r. Simdi ~it1er orıfo . 
su karısık Rumen. İtalyan. M a
car ~ "Fin ltmı1ıtrl•'• ,,,.,.,.,.,~. 

~ Devamı Sa. 2. sn. 3 
~ Vilftyetı dahllhıde Pal'Ct b&a tcıc:cı 9'eri deT9ln ~fr. Re
ıslnı, Beyoğlu kaza koııçesinl cöater mektedlr. Yaııa ikinci uyfamısdadfr. 

Bugün iki dava karşısında 
bulunuyoruz. Bunun biri bü
tün dünyayı yakıp yıkan ve 
hudutlanmn:a yaklasan harp 
Af etinden kendimizi koru • 
mak; diğeri de memlekette 
pahalılık beliye!riyle ve bu· 
na yaratanlarla miindele et
mek. Birincisi milli miida. 
faa, ikincisi f'konomi davası
dır. Her iki davanın hallini 
de yalnız hiikl\mf>ften bekle
mek doğru dcğildiT ve lli7i 
selamet yoluna ~öfürıe~ek o
lan, bütün vatandaşlann hn 
dava)ann bRc:artlma~llla hfi 
k<ımete • ya'l'dım etmesidir 
Fakat bu vardımtn da ~urlu 
olmam linmdır. Bilerek ve 
bilmiyerek ltu r1Bvamı71n ba
tanlmasında hükömettn tsi · 
nJ '"'"'-ti"'°'f"! n1'f1?117!. 

Falih Rıfkı Atay, Ulus'ta 

Zaten btJ ve biraz. aşafıdaki mlsa• 
il. bugün başlıca milll davalarımıı 

ic:lne aldığımız bir meselenin. hicbiı 
\-ötü nlTetl l'llm"'8nhlr taraflnd:>n da. 
~ Devamı Sa. Z, Sü. 4 
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~-1 GELIN~iK ~li] 
No. 11 Yazan: KERll\fE NADİR 

Ben de yazıyordum.. Çünkü, hayat• 
ta aradığım insana rastlamaktan do· 
fan bir imana maliktim. İfadeleri be• 
nı kendisine baflıyor, g{in rec;Ukçe bu 
ba~lanışın bir hayal ıukutu ile çözül• 
mesinden korkmıya başlıyordum.. Bu 
'=orkumda haklıydım. Zira, beklediğim 
'le!ice ula gelmlyordu.. Mektupların
da hazan, onu benden uzak dı:ırmıya 

mah~m ln!an sebepler bulunduğunu 
ima eden ıör.lerine rastlamakta, baza.o 
d1 yeniden ümide dı.işmekteydim .. .U· 
a;ar.ında, bedbin insanların ııdanısı 

1'ardı. Sana bu mektuplardan bir ta• 
nc~ini okuyayım .. Aşatı yukarı bütiln 
dığcrlerinin hülasa!ını ihtiva ediyor .. 

Feyza, ı:ızunca bir zarf içinden 
c;~kt=ği mektubu alsak sesle olı:umıya 
başhdr: 

"Çok yüksek Ye kıymetli unatkt. 
•ınıl 

Bir hatip ta1aYVar ediniz ki, binler 
•e Jnsana söz ıöyJUyor, anlatıyor .• 
1V3yle iı;tlma!ara pek ender relebilen 
b:r münzevi, tesadüf kabilin~n ola• 
rak cemaate 11okulmu,, hatibi dinle. 
miye koyulmuştur. Fakat dinledikçe 
'ıayrctten hayrete dÜ'$Üyor, afallıyor .. 
Zlra mevzu, benliğinde römülü olan 
tıı~ıerin tA kendisidir. Nasıl ki, kırıuı• 
zı. yeşil deyip ccçt!fimiz şey, siıln 

v."b! bir ressam gör.ünde sadece bir 
renk defi!, renk!er ailesidir. Tek ke· 
ı:l'!lcyle, bu müt)zevi de, söylenip ceçi• 
lrn bu mevT.uun tabiatına ve kafasına 
e:ı- yakm olanı değil, tabiatında ve ka• 
hsında~nin ayni oldulunu anhyor ... 
·hrıt muhal olarak- bacaktan ınahrum 
bir klmıe, bir gezinti filrnlndc kendi• 
nl sattım bacaklarla yürür Hyreder• 
ten, naul hlı!erle burkulur veya mü
trluzh: olursa, öylece hisleniyor ve 
hi' beyl sonuna kadar heyecanla takip 
cd;YM ..• 

Bu hatibe medyundur. Hitabenin 
oı:lü bir hatırasına sahip olmak hi11i, 
heyecanın meyva!lı oluyor ve ondan 
b r resmin! yalvar17or., 

ı:eyzl hanım; beni kırmayan yi!ksek 
nez:ıketinlz kargısındn size minnetler!• 
mi rnnmak, ı;llkranlarımı ulavtırmalr 

ic;'n kaleme nnldım, Yaaadıiım he• 
y1>cenın kuvvetli hazzı bcnl buna ıO· • 
ruk!emiştl. Fakat allı:ışlamalı: Jçin eli· 
rn n tamatuını az buldum. Kıymetli 
ı natklrımı kafamın ıon kabiliyeti ile 

lir .•. 
Sifohi bir goruşme yapmn teklifim, 

yine çok yüksek bir nezaket ve ince• 
!lir tecellisine sebep oldu: Yuvanızın 
aan azalan huzuruna çıktım ... 

Bu çıkış benim iı;in ı;ok hissi bir 
itila idi ki, kaUyyen unutamıyacafım. 
Ulaştırdıfınız bu merhale, hakik:ıten 

ner.akctinizln ve inceliiinızin 7ükselc 
bir tecellisiyle bezenmişti... Ve ben, 
ltıı!'amın:ırn yalnız fotoğrafı ile iktifa• 
Ya boyun eğerken, onunla konuşmak 
saadetine nail olmuştum .• Çok müref• 
feh, çok mesuttum .. Bugiln de bu 11a• 
adetin terennümü ile ya3amaktaT1ml. 

Muhterem Feyzl hanım; size ken
dimi daha iyi tanıtmayı bir vazife ad
dediyorum: 

Meslek tahıi!lmi bitireli altı sene 
olnul .. Bu altı senelik hayat, beni ilk 
devrelerde ifrcnmcye ve yese sürü~ 
lemi,ti. Sonra, iğrenme devam etmekle 
beraber, yeis yerine Iikaydiyi kazan• 
dım. Bu lakayöi, yaldtzlan kazımamak, 
örUllerl kaldırmamalı: ıelı:lindcydi. 
Muhitimdeki eski ve y~n i işinalarm, 

ya!nız zevahiriyle alakadar olmanın, 
içlerine bakmamanın, hayatta en sıh• 
hi n en hude yol olduluna kani ol• 
ılum. Bu kanaatimde mutaassıptım. 

Mcktcplerdeykcn muaşereti bamba~ 
ka tıuavvur ederdim. Anladım ki. bam 
ba$ka olan benim kafammıı .• Zannet• 
tli!m rabıtalar, muhtclir ıahrılar art• 
&ınd&ki ve muhtelif renkteki ııevgiler, 

ancak müelliflerin muhayyilesinde ya· 
t.ıvıp kitap!arda küflenen mevhum 
m•lhumlamu, ! .. 

Evet, bu kanaatler zihnime yerteo• 
tikten ıonra, on sene evvel Anadolu 
uhlllnde bir servi gölceılne uzattri·· 
mı:ı: annemin ıefkaUndcn başka, her 
:c;ııin yalan ve riya olduiunu anla· 
dım ... Onun varlıiı mefer benim lcln 
ne bilyük bir. servetmiş., Ana!ığının 

him:ıyekar kanadı her titredikçe ıhl• 

gal~mın zevk'i hava, 1J1efer ne büyiik 
bir saadet esiri imlş, .• Ben onu bil• 
mlyerck 

(Devamı var) 

~ . 

/ıi~ı ~ADVO·:. 
BUGUNKU PROGRAM 

l:ııtlamak, övmek istedim.. Sehlnıah• :. !~ i;.a~~~';' (pl) 
lara kaside okuyanlar gibi dcfjl, tak• j ı 40 Habcrl~r 
dfrl erimi bir tufan halinde başıntza 8 ss Mar,ıar <ııL) 

ıv.ıs F11ıl 
l 9 30 Haberler 
19.4$ Serbest 
19.SS T rlıOler 

20. U Konuıma 

20.30 DDttlu 
21 .00 Evin aaaıi 
21.15 Şarkılar 
21 .so At lroıular 
:n.oo M l•llc 
22.SO llıbtrltr 
22.45 Kapanı, 

1 ıı30 J'roıı:rarn yağdırmıya kalktım •• Bu hal, cok it• ı:ı .n Sololar <ı>q 
' J f k ked ·· 1 · -j12.4SHıbtrltr vınen er e c;o er geren erın se 13.01 Sorkılar 

\ nç veya tesel!i ortağı aramalanna u.ı'l Solo oTlı.utruı 

b • h 1 l 1ı: '-b t dil 18 O'l Proıram brnzer ır ım e o ıra - u e e- 18 03 Dan• ork .. trHI 

bTr •. Sevine; veya tescili ise aacak ıa. 45 F111ı h•,.cıl 

1 l d la 
' - l . 19.flO .ı.:onuıma 

a~lıvanla pay a~ı ır, uyan &OY csı• 

Amerika Henüz 
Harbin 

Başlangıcındadır 
Jt!lj Baş tarafı 1 incide 

her tarafta işçi buhranından bah 
ı;eniliyor. Gezdiğimiz bütün fab 
rilralar işçi adedini hiç olmazsa 
iki misline çıkarmak ihtivacında 
olduklarını söylediler. Halbuki 
Amerika harbe gireli henüz bir 
sene olmamıştır. 

1 tomobil kullanmakta isbediği ka
dar serbest olmaması, istediği 
kadar şeker sarfedememesi, cam 
çorap giyememesi 2ibi bizce ta
mamen lüks sayılacak küçük 
mahrumiyetlerd ir. 

Pearl Harbour faciasından son 
ra uyanan Amerika, şimdiye 
kadar '3ncak eski sanayiini harp 
ıhtiyaç1arına uydurmak, ve yeni 
harp sanayii kurmak işi ile me • 
gulmüş. İstihsali henüz son had
dini bulmamıştır. Denilebilir ki, 
Amerika hazırlğını henüz bitir
memiştir ve hakikt ve seri istih
sal bundan sonra başlıyacaktır. 
Onun için bugünki.i istihsal mik
tarı Amerikanın istihsal kudre
tini izaha kafi de~ildir. Yalnız 
Krıyzer tersanelerinde günde bir 
,ıcmi denize indirilmektedir. Fa
kat asıl istihsal 1943 te başbya
caktır ve bu mtrazzam istihsal 
seli bir defa akmağa başladıktan 
sonra önüne geçmek de pek ko
lay olmıyacaktır. Amerikayı sı
kan ve üzen iki noksan var: 

Biri liı.stik, öteki çelik. 
++ 

Pasifik mağlubiyetinden son 
ra Amerika Pasifik adala

rındaki ham maddelerden mah
rum kalmı~ır. Bu mahrumiyeti 
en ziyade lastik ve çelikte his
setmiştir. Listik ihtiyacım kar
şılamak üzere sun'i lastik istihsa 
line başlanm.ı,Ştır. Çelik ve de
mir ihtiyacını karşılamak icin 
de hulk lüzumsuz demir hurda
larını hükUmete verme~e davet 
edilmektedir. Bu davetin verdiği 
netice; Amerikan milletinin harp 
karşısındaki asil hareketinin en 
iyi misalidir. Şehirler ve hüku
metler hurda demir toplamak hu 
susunda birbiriyle rekabete gi
rismişlerdir. 

Her geçtiğimiz yerde en ıiya
de J?öriimüze batan manzaralar
dan biri de bu hurda demir 
yığınları olmu1tur. Bugün neş~ 
redilen bir rakama göre, şimdi
ye kadar dört buçuk milyon ton 
hurda demir toplanmıştır. 

Amerika, harbin sıkıntısını he 
'l'liİ7: tamamen duymuş değildir. 
Onı1 şimdiki halde en ziyade ü
•en sev. lastiksizlik vüzünden o-

Fakat her geçen gün harp bi
raz daha memleketin içine gir
mekte ve kendisini hissettirmek
tedir. 1943 de Amerikan mille
tinin vesika ile yaşamanın ne 
demek oldu~unu öğrenmeğe mec 
bur kalacağına şüphe yoktur. 
Çünkü bütün c;anayi, bütün istih 
sal !aallyıeti yalnız harp ihtiyacb 
rına hasredilmiştir. Büyük kü
çiik bütün fabrikalar münhası -
ran harp için çalışmaktadır. Şim
di sivil halkın ihtiyaçlarını kar
şılıyan müesseselerde calışan 17 
milyon işçinin de harp sanayiine 
gec::rilmesi dlişünülmektedir. O 
vakit halkın biraz dalın sıkıntıya 
dti~eceklerine şüphe yoktur. Sö
zün kısası Amerika heniiz harbin 
bııştangıcındadır. 

Ordusu daha hazır değildir, 
dc·nanması tamamlanmamıstır. 
H:ıva kuvvetleri henüz haZlrlnn
maktadır. Hattfl evin içi bile ta
mamen tanzim edilmiş sayıla -
maz. Her gün kon~reden çıkan 
yeni ka:1unlarda ve Cümhur Re
isine verilen yeni sal8hiyetlerle 
memleketin siyasi, iktisadi ve 
istihsal işleri tanzim edilmekte
dir. Onun için harbe henüz bü
tün kuvvetiyle ağırlıjtınt hisset
tirecek devre gelmemistir. 

Daha onun da halledliecek pek 
çok meseleleri vardır. 

* Bu meseleler halledilmroik-
çe ve Amerika bütün var

lığiyle harbe- gireook h"1e gel· 
medikçe bir taarruz harbine _gi
dşmesi beklenemez. Bu sebeple~ 
dir ki ikinci cephe meseleısi bir 
cok münakaşalara yol a~ı~ı hal
de hakikat sahasına bir türlü cı
ksrılamamı t.ır. Bu sebepledir 
ki harbin daha uzun müddet sü
rcmiyeceğini ~annedenler hayal 
kırp:mlı~m:ı uğrama~a mahkum
durlar. Hakikat budur ki mütte
fikler henüz teşebbüsü ellerine 
alack, taarruz harbine başlaya -
rak harbi bitirebliecek vaziyete 
henüz _gelmemişlerdir. 
Almanvanın vcdi senede ta. 

:mamltyabildi~i silahlanmayı on
lar üç $ene içinde vamnak zo
runda kalmşlardır. BüWn kav -
nAldnrını bu işe tahsis edehilm iş~ 
tir. Falcit burada pir şenede va
oılan is bir mucize sayılacak k.ı~ 

Parti Kaza 
Kongreleri 
Beyoğlu Kongresi T e~ 
zahüra+a Vesile Oldu 
Dün, BC'J'oilu kazası parti idare beo 

yeti kongresi yapılmtştır. Kongre· 
:le okunan idare heyeti raporu ka• 
bul edilmiş ve halkın dHcklcri din .. 
lendikten sonra yeni idare heyeti 
,eçimlnc geçllmi,tlr. Yeni idare he
~et!ne Meklğ Hikmet Gelenbe&", Ha• 
şim Refet Hakarar, Mehmet Alf Haıtt 
m~t Kırca. Baha Alprök. Celal Sait 
Bekcr, Halit Y;ışaroğlu ve Nai! Say
dam 11eçilmlı;lerd!r. 

Konrree C. II, Partisi vilivct ida• 
re heyeti reisi Suat Hayri Urrliplü 
ve umumi meclis azaları da bulunmuş• 
tur. 

Bagünkü kongre, Miltr Şefin bu ay 
ba!!rnda Mectıııln açılması milnasebt• 
tiyle söyledikleri tarihi nutuk etr•• 
fında geni$ teı:nhürala da bir veşi!e 

teşkil etmiştir. lConcrede Milli Şefin 
nutuklıırırun millete direktifler teşkil 

eden parçaları üzerinde mühim karar 
!ar ver!lm!~ ve konırenin biıtün bu 
direktifleri mutlaka yerine getirecee 
~ine dair Milli Şefe, Büyük Mil'et 
Meclisi Rei5ine, Başvekile, Parti Ge
nci ~1rretcrlne tUlm tel&"ranarı çf• 
kilrnlş'tfr 

lstanbul 
Müdürü 

Emniyet 
Değişti 

. ~·· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
f Kadıköy Halkevi Y oksulfara .Yemek Veriyorf 

Kadıköy Halkevi tarafından lakfr
lere açılmı, olan aşevi muhitteki ha• 
yırscver ıevahn teberrüiyle çok müs
bet b!r fekilde verimli olmakta ve 
muhitte iyi bir tesir bırakmaktadır. 

İlk defa Kadıköy Halkcvinin teşki· 
Hitlondırdııtı bu hıyrr işi diler haf-

kevlerimlz tarafından da ele a!ınmafa 
başlamııtrr. 

Resmiml.ı, Kadıköyde İleri sokaiında 

ki bu aşcvinde her akşam 11cak yf!" 

mck yiyen ve adedi 150 yi bulan fa• 
ldr vatandaıJarın bir kısmmı &"öster
mcktedir, 

Fiyat Kontro ilerine 
Hız Verilecek 

4zr Ba~ tarafı 1 incide 

Burdur valisi Ha!Qk Nihat Pepeyi· fiyat farkına bakmıkıızın şuraya bu" 
rııyıı. başvurup yo!ıınzluia teşvik ve 
(dame etmekte ldi. Bıı yüıden mürı• 
knbo tamamen eilcleşmekte fdL Lo
kantada ekmek verilmesi meneditince 

Yine ıon alman kararlar arasında 
lokıınta!ar için kabul edilen mahdut 
yemtk listeli ve al\bit fi;yaUı tabldot 
usuli! de. vardır lı:J, maksat yalnız fj

yatların listelerde alabild!ilne her gün 
yükselmesinin önilne ıeçrnck dciil • 
dir. Bu maksadrn yanında listeleri 
do~duran !layısrz yemkeleri muayyen 
miktara indirmek, bilyük ekıeriyetln 

katlıınchtı mahrumiyetler karş111nda 

7.engfolerin s:ıdece para kuvvetine da• 
yanarak mahrumiyet c;ekcmlcrln göz· 

nin :ıehrimiz emniyet mUdürlijğüne 

tayin ed!ldifl diln vUAyete bildirijmir• 
tir. Emniyet mildüril Kamran Çuhruk 
da Burdur vallliğine tayin edilmiştir. 

HaJOk Nihat Pep~yl Burdur valili• 
~ine tayin edilmeden önce şehrimiz 

vall muavin!iğini muvaffakıyetle yap· 
mıı ve muhitinde çok iyi bir tesir 
bırokmı,tır. HalQk N~hat Pepeyi Fa• 
tih ve Çankaya kaymakamlığında bu• 
lundutu sıralarda da bir çok batan
lar röstermiş bir idarecidir. 

Beden Terbiyesi İstişare 
Heyeti 

Beden terbiyeııi umum müdürlüğü 
merkez istişare heyctf yarm Ankarada 
toplanacaktır. Bu toplantıda mü
hllcfiyet lt!crinc vel."ilccek yeni dü• 
ren i!c sair mevzular mUzakerc edil~ 
cektir 

Altın Fiyatları 
Altrn rülcıclmclctc devam ediyor. 

Dün blr alhn 3890 kuru1a kadar y\i\r• 
sı>lmiotir. Bir gram külçe 526 kuru ş• 

tur. 

sadece !okantayr teftiıs ctmeltle mık" 
sat elde edilmiş olacakhr. Müoterlyi 
!ok.:ıntaya ckmefini bizzat gö!Urmcğe 
me~bur etmek vatandaş için büyUk bir 
ku!fet sayılmamalıdır. 

Verilen son kararlar arasında mu• !eri ön!inde lüks ve israflarda bulur• 
vnkkat karneleri vermek vazifesi iıı; ma'arrna mcydAn vermemek, umumi 
~kmek bürosuna tevdi edilmiş bulun- h::Y<1 tta tasarruf ve lktisat zihniyetini 
maktadır. Bunlar Haydarpaşa, Sirke• hakim kılmaktır. 
el v(- Galata yolcu salonları ekmelr Plyuııda lfö~umıuz fiyat yiikselme
biirolrıdır. lııtanhu!a ilk gelen vatan• ler'nc meydan vermemek için elimizde 
d:ış nqfu11 tezkeresi ile orünkü seya-ı lci ımklnların son haddiy!e c;atıımakta 
h:ıt biletini ve diğer ves;kılannı Yll• yız. BurUn lç!n mesaimizi en çok 
r.ma alarak bu subclerc müracaat et .. ! başlıca ~aruri ııda maddeleri üzcrir• 
mekle vaziyetin! kçılaylıkla tesblt et- d: teksif etmis bulunuyoruz. Yakında 
t irc-;ek ve karnesini hemen alac:\ktır. }'eni ve daha f'ı;a~lı kararlarla kontrol 
Muvakkat karneler bcı, cünl!ik olarpk ve n1Urakabcr IŞnl dahe tenıereli bir 
!ahdit cd'lm~ııt,ir, Fazla oturacak ,. 1ı~ıe ıetirmek isi üur!ndeyiı:. 
!anlar, bulundukları kaza i&fe bilro• 
ıuna ikametlerini uıattıklarını bildi· 
rrrck muvakkat karnelerini deKlştirr• 

rek alab leccklcrdlr. Bu ııur~ttc her 
defasınCla yolcu salonlarına kadar e!t· 
mele zahmetinden kurtulacaklardır. 

Me'lru kaB.nçların UsUinc çıkan, 

memleketin Jc;lnde bulunduh sıkıntılı 

sartları her hftn!fi bir şeki!d .. hıı!IİS 

mrnfııtlerı ııtrundA istiımarıı ltallcıın• 

!ar err .. c;. fakııt muhakkak surette mu
ksder ikıbctlerln! bıılıcaklardır.,. 

Türkiyencn Yarattığı Tek Tarafb Mesele yoktur. Fakııt, mcselA, hiç aıılfthlye_ 

timh: yokken kendisine yine ıu ce
vabı verebiliriz: "Bu tQccarı bulu_ 
nul';, ıetırebllect!il bilt!ın bujdıylım 
Toprak M11h11ullerl Ofisi birkaç misli 
kArl11 sntm olacaktır. Kendisinin ka
rırnoco ı rnllyonlua da esle vurıun 

Büyük Eser 
lt1lJ9 Baş tarafı 1 incide 

dudunu geçecek olan ilk askerin 
\'e onu takibe c-esaret edecek o· 
lan di~r askerlerin yokedilcceği 
kanaatinde bulunduğunu söyle -
diğini belirtmiştir. 

Nevyork 7 (A.A.) - M. Wen
dcll Wilkie, burada söylediği bir 
nutukta demiştir ki: 

Şimali Afrika ve Türkivenin 
etrcıfındaki çevre harbimi~i ka
zanaca,ıtımız veya kaybedeceği
miz yer olacaktır. 

f ntih::um şudur ki, - Türkiye, 
bu memleketi bilhassa do1!1Jnun 
fethinde anayol olarak kullan -
moık istevccek bir mütec~viz i
cin çok korkunç bir mesele teş
kil etmektedir. 

M. StcıHn Gii lük 
Emrinde dedi ki: 
~ Da§ tarafı ı incide 

Hl41 y1h yazında ve sonbaharın
da olduğundan daha zayıftır. Hit 
lcrcl mikrobundan Sovyet top -
raklarını kurtarmak lazımdır ve 
bunu yapabiliriz. Ancak bunun 
i~in üç sey _gerektir: 

1 - Cephe hattlmızt sebatla, 
dü~mnna ac:la daha ileri I?itmiyc 
imkan vermemek azmiyle, mü
dafaa etmek, 

2 - Ordumuzda demirden in-
1lbatı ve kumanda birliı'tlni her 
Vfl~tta ile kuvvetlendirmek, 

3 - Diişman p,erilerindc cetc 
hi!reketlerlni slddctlcndirmek. 
Kız1lordunun indir:ece11i darbe 

nin biitiin şiddetine dii~manın 
uXrıyacağı ı:?ün uzak değildir. Bu 
na biz de gülıeceıtiz. 

SARK CEPHE Si 
tlf!9 Baı tarafı 1 incide 

muharebeler olmustur. Savaş ve 
pfkP uçaklanmrz Volı.ıa'nın do -
i!usunda topçu mevzilerini bom
bnlamıstır. 

Cephenin merkez keılmlnde 
hµcum unsurlanmız dUşmanın 
bir cok beton s1JtınakJarını tah
rip ve !cindeki askerleri imhı 
f'h'rıicılPTti İT'. • 

dar büyüktür. Bu mucb:evi ken
d; ızözlerlmizle gördükten sonra 
harbin mukadderatı h kkınd 
dıılıa mü ait intibalar elde et p 

mek mümkün oluyor, 

Karşısında Değiliz! 
ti/!' n,,, tarafı ı incide 

hi, hazan, ne kndLir hafife nlmdlğını 
göstermek çln yaııyoruz. Sormak is
terdik: Bu dayına ve baıka mahıul
lcrlne en yüksnk fiyatı verdi1'foı!z 
clflçl . acabn yuvnd:ın nttı ımız "holk,, 
arasınila mtdır? Acaba kaz ncını ve 
gündeliglni bug!ııılw haynl pRtıı.ılılı

ğına uyduran serbMt esnaf, 2~ ku· 
ruşluk zeytin yıığlıırını 250 kuruşa 
sa t n tucı:nr, Kuruc:e"meden Bostan_ 
cıyn kı.içUcük yelkenli sıındalr ile 9 
llraya kömür tnşiyan kayıkc:ı. bahcl"
lerde gilncfo iki buçuk liraya kirlııııe 
yapan jşı:j, ayda iki yüı Jirııdon a~a
ğl olmamak tizere tstan'bulda klra
lonmadık boş yer bırokmıyon yığın 

yığın m isafir va1'1n<ln ~lıır, yuvad n 
atlığımııo: halk Ltrastnd:ı mıdır" !\'lese• 
le nedir? Muhterem Saracoğlu'nun 

da ilk nutkundn sllylerll ı 01.ere. he_ 
yat pah :ılılı~ındnn bilhnıısa ıstırap c;n
kenler, gelirleri değişnı iyl'n vatan .. 
daşlardır. Bunlıırrn do ilk snnnda 
aylıklı ve ticretli nıemurlor .sttlir. 
De\•let nıüdahalc:sinin bi'ıtün v:ızitele
rlni bu memurlara görcHırilyoruı, .Su 
memurların mııa§lal'J?):ı um yapmak 
demek, diğer tiyatlıırı dohi alllbildi
g_lne oırtiırrnak para bolluğunun bü_ 
tün ı;ılolerini ~ekmek yine Boiveki· 
limizin Ublriyle, bir fasit daire için
pe dönup knlmak olduğunu biliyo
ruı. Kaldı ki. bütün karlkali.irler. bir 
iki sencdcnberl sııdecc memurlar lil

n!Cının ı>eCaletinc terci.iman olmu~lar 
dır. Önçc memur, rrıütekait, dul. ye
tim g ibi besleqıelt ıonmda oldukları 
ile beraber yalnız İstanbul şehrinde 
bir~aç on bini hayli <ışrın bu ı;ınıfa 
yardım edeceğiz. Acaba sabit gelirli 
ve yardnn edilecek vatandasl:ır sa
dC'Ce bunl:ır mıdır? Hleblr geliri ol
mıyanları halk aıhonelC'rinde besle
me tedbirleri dahi alan HükCımet, di_ 
ter hakiki muhtaçları nrayrp bul
makta ve lmdatlarınıı yetiımekte dc
vatn e4ecektlr. Bu bahi te ıazeteler 
dahi, sa14hlyet11 olanlar ıibl hükQ
mete ta\•ııiyelerde bulunurlaraa bun
dan kim memnun olmaz? Fakat ley_ 
tek karlkatUrilnOn mevzuu bu mu
dur? Bu karikatOrd"1 almabllecek 
llk dara, hilk<ımet )tendi memurlarly
le beraber 'kendi baımtn çaresini a
ramakta ve halk tlblrf içine ıiren 
mllyonlan kendi talihine terketmekte 
oldu~dur. 

)"ine bir baıka arkıdaımuzın ilk 
aylasında lrl hartterle bir Ulccan

dıı piyasalardan dlirt bucuk 
bulday temin tıtmı, olduğu 

d lmelctedlr, Bu arkadaşrmtzm 
dıı iyi niyetinden $Üphe etti~imlz 

4 mt!ll ı vurmıyacaArı!., Dilnyenm 
ıtır tor11flnclı ihraç careııi buluna-
'Tlııdı ı için, hol ve ucur. mırldeler 

olduğunu kim bilmez'> Yine Reovekl. 
!imiz bir yındıı aclıktan ıdıım lllür
l:"en, dilnvanın öbür ucunda fa:ıla 
ııuğdııylarmı yakıın milletler oldutu
ilU söylememlı midir" ArkadHımnın 
Jaluııttlji tiiccor, ucuz buldnyınl TOr 
tiyeve tıııımak kin hllki\ırıetlen kii
~iiciik ilci :varılım isterqe!-;kdir: Dolıır 

••e gemi' Ancak bir de:: bu hıı 3lığı nl
duğu gibi okuy;ın vatandıışların ilk 
:iuyglısunu clii,iinünüz: 

"- Öyle ya. eğer hiiklınıel bııce_ 
r;kll olabi!Ee. l"ğcr bu .ııl<ıllı ı;c hü· 
nerll tuccarnı keı;Cirıden lstlfadtı ede
bilı;e, ıwın barıii devri fiyatma ek
nıek ycılıı:; henı de dUkkı'.ınlarırnıı.da 
hamur işlerinden geçllmeı:!., Cenup 
A.mcrik:ısınd:ı buğdfly var: Kıınndad:ı 
buldııy var, Bunu ne hacet. bizıat 
!\rneriknlılar bize buğday \•fıdetmlş
lerdlr, Duıı:ünkü mesele, Okyanuslar 
Ü5timrlc ihtlyııc maddelerinin bulun_ 
ınası mıdır. onlıırm nakledilebilmesi 
'l'licllr" Burgıızla İstanbul arasında 
~Oçüc:Uk )cayı}d~rımızın feltıketlerlni 
vazanlnr yine gıııetelerlmh: değil mi· 
~ir? Aııglo-Sa~sonların tekne Jçayıp· 
lan ve sıkıntıl•rı hakkında })er gün 
ocl bol maliımııtr gaztelrrlml:ı:den 
":iğrenmiyor ırıuyuı:? Bu tflccarın. çö. 
\ün meçhul bir rıoktaııında deflne bu
\undul!unu haber verenlerden farkı 
ıeı;lir~ 

Geçen sene ııehirlerimise c;:ok ksr 
ya~dı, beltdlyelerden bazıları birkaç 
rün eaddeleri ecıımııdılar. O vakitler 
bütiln memlekette bir İstanbul nük
•eııinin öolaştıjını belki hetırlarsınıı: 
"- Ak~am iistil hilkümetten bir el
'<oma kararı alınıı. yarın ııobah so
'taklarda bir avuç kar bulamaışınız!., 
Efer bunu diyen bir. gillen birkaç 
'.11ııaydt, ehemmiyeti yoktu. Elkoyına 
>iyasetlne konan umumi t~ls bu i_ 
di. O kadar ki bu slyoset, timdi bizi 
bugUnlcünden ikl misli d:ıha iyi halde 
bulunduracak bile olcıaydı, en ağır 
f~l~lcet jçinde bocaladığı.mızt söyliye
cektlk, Acaba Saracoğlu hükumeti
nin tedbirleri daha ciddiye mi alın

mıştır? Diln dilşilnilyorduk ki, sıkr 
devlet müdahalesi içine aldığımTı 

köylu, artık bir bu~day tanesi ckm!
yE'Ct>kti; tıstı.ıne varırııanı7. dal!a çıkıı. 
caktı; zati. e~kl tut!\n lCacakçılannı 
btnzer. ~ilAhlı 'kervanlıırt da~larda 

gören vardı! Bu, zavallı k1Sy1ü !di. 

Piyasada Yeni 
Hareketler 
Nutkun Derin Akisleri 
Görülmeğe Başladı 
Milli $efin nutukları plya1ada ge· 

niş mikyasta tesirin! ıöstermch baş.o 
lamı$tır. Baı:ı ticarethaneler malları

nın fiyatlarını azaltmakta, bazılan da 
r!yıt hususanda re1mt makam!arm a· 
lıcetı karara intizar etmektedir. Bu 
ar:ıda sehrimizdekl pemkendeci ma• 
nifaturaqlar da C. H. Partisi vilayet 
icbrr heyetine müracaat ederek, bil• 
diri!ecek her hususı:ı yapmata hazır 
bulurıduk?arını, vatıtnc!a11m menfaati
n! icap ettiren her kolaylıir ve yardı• 
nr &"Östermek hususund:ı talimat°bC'k 
'ed\klainl blldlrmfılerdir. 

J)lfer ba1.1 e"naf Ve ticaret erbabı~ 
ım da ayrıf şekilde müracatıe bulun
ıııak ürcre hazır!andıkları haber ahn• 
mıstır. 

Akademiyi Bitiren 

Kurmaylarunız 
l:.tJ1" Baştar11f1 ı incide 

ıaz vasfı ordunun ili hizmetine 
nr.f~lni vakfetmek ve büyUk öl
cürle feral(at.le <'alışmaktrr. Kur
may subayının fikir vaşıfJannda 
nlı;ırhk merkezi bilgide ddil, fi • 
kirdedir. Bilgi hedef değildir. 
hf'rlef için vasıtadır. 

En güzel fıkri icra etmek için ira
de ve enerji 1Anmdır. İrade ve e_ 
netJlnin kaynağı da karakterdir, Ge
rek harpte, gerek sulhte esas olanı 

•rapmaktrr. 
Kurmay ıubay, ıenç yaşında bil· 

ırük vazitell'lrde kullınılacakttr. Yıı

!ltt hiç ehemmiyflti nlmıyan meslek. 
kurmaydır. MilU Şetfmb; Yemende 
rırdu kurmav baıkanı iken 27 yaşın_ 
dıı. Büy!ll< Harpte kıırargAh umum! 
,ubesi mildilrU iken 32 yaşmdaydı-

hır. 
"Bir kunrrny subayının ldea11 Mflr 

re$nl olm:ıktır. Bugünün ve gelecek 
kurmay nesillerinin İ"tikamet nok
lnııT odur. Kurmay rıım iasm:ı inki_ 
şııf kin bilurnµm hareki\tmızda "Ma
reşali .. hfldef ve ömek tutmanızı t(ıv 

r.iye ederim,;, 

Ebediyet yolund:ı uzaklnian vr. 
yü~elen Ebedi Ş!!fimiz AtatQrkOn 
luılblerimir.de ve vlcdımlanmızdn 

hfıkim olan aziz hatırasınr tazimle a
narız. 

Tooçu kurmayı olan il}tokuldan 
erkAn!lıarbiye meltte-J>!ne k;ıd;ır her 
okulda her sımfta ht>r yıl birinci o
lan. hayatta ve tarihte birinci olan 
Milll ~fiıpiz. yUce başbuğumuz İs
met tnön!Pnün iyi kurmayları olma_ 
nı:ı:ı dilerim. 

Uul{ün tıırıne başkadır: köye reiah 
değil. kumar. içki ve dağıtmn götü
riiyoruı. Birinci sınır kadın terıllcri 
köy kadınl,.rma 150 liraya es\·ap ye
tlştirememekledirler. Yahut. devlet. 
';l'Urkiyeoin iıışe talihini Salomonun 
h6mlyetine btrakmı§lır. . 

Bit.im bu rnti1Aha7.alıırımıı. mem· 
lekctte pahAlılık olmadığı. stkıntı bu
lunnJadı~l iddiaları mıdrr? Bu mOlfı. 
tııızalıırdı. \"urgunculuk. fiyat oyun
culuğu, yolsuzluk olmadığı davası mı 

vardır? Hayır! Fakat yukarıdaki 
neşriyat havnaındu. perişanlık verici. 

~aşklnlık verici, halkı hakikatten u
zak tutucu ve onu her tedbirden şüp
he f'ttirlcl, bilmem ki ne demeli; her 
halde kötü bir şey vardır. Geçen gün 

okuduğum bir yazıemda , barrş dev
rlnd~ki mtsuliyetııiı: gazeteciliğin 

:Frıınsayn verdiği zararlardan ba)'ıse~ 
den !'rsnc:olo; Maurlac .diyordu ki, 

"Çflk defıı tıaldı oldufumuz zamıın 
dn haksızdık!,. 

Bir harp ekonomlel davamız,, bir 
de milli mUdefu polltlknsı davamız 
vnrdfr. Vurgunculuk. yolsuzluk, bu 
tedbiri bırakmak, bir yenisini almak; 
tıı<Jblr tamamlamak; bunlar, birinci 
davamız ıclndedlrler. İşi bu çerçeve
den çıkarıp, halkı birbirine kin bes
ler, hükOmetten •ilphe eder, umumi 
vaziyeti tıkdlr etmez. zamanm ve 
ıartlarm z.orlııdılı fedakArlıklarden 
herblrlnl ancak idarenin kusuru sa
yar, vulte; halk ve mesullyet ölçü
sünü ka7beder bir hale sokmak ikin_ 
ci da\·amtı:ı alA.kalıındırır. Halbuld 
biılm için bu cihan faciası imtihanı 
içinde mllıt varlıtı masum tutmak en 
baıtu, heı' ıerektlll vakit, Rçlıtın da. 
çıplaklığm da başmda gelir. Hem 
vatanlarını ntm hl\rrlyeUerini, hem 
yüz binlerce evHitlarını harpte kay
beden ve onun arkasındıın da ne ek
mek. ne pabuç, ne eııvap bulaııııyfln, 
k:ıdınları ve erkekler! zürriyet ver
mez ?.~fa düşçn komşulardan soluk 
mesafesi uzııkta ya,ryoruz. 

Kurtuluı mncadelemlzl devam et
tiren yine bir mili! rnOcadele devrin_ 
deylı. D:ıhıı ciddt olmalıyız, Sadece 
lyl niyetlere hitap edlyonn:: Kötil ni
yetlerin hiçbir söıU, tenkidi umuru
muzda değildir. Memleketi, vaziyetin 

gerektirmediği bir baskı altrnda bu
naltmak zarureti de yoktur. Daha i
yimser. daha şevkli, fakat daha n. 
zlfe, hak ve mesullyet ısayıır bir nıh

la; ayırıcı, bo7.Ucu ve dağıtıcı değil 

blrfo~tirici, yııpıcı ve toplayıd bir 
t,.nkitle, r.orluğu füırrı dC'!vam ettlltço 
daha artacek olıın lslmlr :pe,lnıif! n~ 

lalmı Falih Rıfkı Atay 

o - .A...I. tl-t• 

Okuyucuların •• .. • ., 

,. • • • • • Şikayetleri ; 

1 

* Kandır•dan çiftçi Mlthat 
Özcan yaztyor: 

"Burada, tarlaya yeni attlan 
tqtıumlara bir takım muzlr hay. 
vanlar musallat olmaktadıl'. Bu 
hayvanlar, halkın Ziraat Baıtka· 

aından satın alarak tarlıarna ek· 
tlğl buiıdaylara milhlm zararlar 
vermektedir. Bu hal, ayni za· 
manda gelecek yrl mahaulUnUn 
de ılmdlden tahribine veella teı
kll etmektedir. Bu gibi muzlr 
mahlOklarla mücadeleye girişti. 

muinin allkadar makamlara du· 
yurulm11ını rica ederim.,, ,,,. 
* Maçkadan okuyuculanmb:· 

dan Cemal ize! yaziyor: 
"Tramvay idaresinin ıon bir. 

kaç gUndenberl, günün en mühim 
saatlerinde Tak11lm ile Sirkeci ı
r11ında tramvay arab•ları çalıı· 

tırmıya baılama11 bilyUk fayda• 
t lırı mucip olmuı ve bu aradaki 

i
+ izdihamın l:!nUnc geçmlıtır. Fa• 

kıt, bu müddet zarfinda M açkı 
arabalarfnın aultılmaaı gOçlUkler 
doGurmu,tur, Öyle ki, aaatlerce 
araba beklemek zaruretl ha111I ol. 
maktadır. 

Maçka arabalarının da aıraltıf· 

maması huauıunda tramvay lda· 
rHlnln dikkat nazarınTn çekil• 
muini dllerlm. 

............... _ ....... .. 
Şeker 
Tevziatı 

Yeni Kararlar 

Bekleniyc. 
Sekercillk ~irketi dün verdiği bir , 

emirle şeker satr,ların1 durduQDUI • 
tur. Buna sebep Anka rada şeker teV" 
ıi i';lcri etrafında yeni kararların u 
lınm~kta olmasıdır. Burün!erde &ee 

ker tevziatına yeni esaslar dahilinde 
başlanacaktır. 

Suikast Davasında 
Reddi Hakim Talebi 

.\nkara 7 (TAN) - Sulkut dava• 
sının dosyası henüz Keskin alır ceı:a 
m:ıhk'e-mcsinc gönderilmemiştir. Bu. 
rmn !ICbebi Pavlof ve Korn.ilof tarafın· 
dan lmı:u edilerek verilmesi lllzım re• 
le>n bir vesikanın henUz mahkemeye 
selmem!ş olma~ındandrr. Vesika re. 
l !r r:elm~z dosya tckemmill edecek ve 
Kc .. k1n a(trr ceza mabkemes•ne gön· 
de·!leccktlr. 

lng~liz il rleyişi 

Devam Ediyor 
1:ifr Baş tarafı 1 incide 

ediyor. Bir gece evvelki ağır 
')ı.>mbardmanlıırdan sonra tay • 
ynrelerimiz diin daima r icat 
hnlır.dc bulunan düşmana karşı 
ıılc-:.ktan . hiic-ııml:ınna devam et
micılercllr. Marsa Matuh'un 
gr..rbinde yapılan \"e bilhassa 
muvaffakıyetle neticelenen hü· 
cuın neticesinde düşmana a~ır 
knyıplar verdirilmJş, kıtalariy· 
Je arabalarına büyük hasarlar 
ika edilmiştir. Ailır bomba tn.y
warelerimiz ~ündüzün Binıtazi 
ve Tobruke hücum Ptmi~lerdir. 

Alman teblirii 
Bcrlln, 7 (A.A.) - Alınan tebllfl: 

Mısırd:ı çetin muhıırebeler devam et
mektedir. Dlişmrın zTrhlı kuvvetle_ 
rlnden mürekkep teşk!Uere kar~ı hü
cumlarımı7la nğrr kayıplar verdlril
mllitir. Alman ve İtalyan hııvıı kuv
vetleri Mrırsa Matruh ve ElAlemeyn 
arasında dilsman motörlU kuvvetle
rine devamlı surette hUcumlarda bu.. 
ıunmuslardır. 

I tal ıran tebliği 
Roma, 7 (A.A.) - İtalyan ordu

ları umumi kararg~mm 805 numa
rıılı tebliği: 

Dün Marsa - l\'!atruh'Un ılznal 
bölceslnde müendele devam ettnlıtlr, 
Mukabil taırrrudor yapan Mihver 
unsurlar dilfmen ztrhlı koUannı k•
yrplar:ı uğrııtmışlardır. 

Marsa Matruli mu1Jarebesf 
başladı 

Londra, 7 (A. A.) - En son ha• 
berlt're ıBre, Mısırdaki vaziyet IÖY
ledir: 

Sekizinci ordu Rommel'in mhlı 
artçılıı.rı tarafından teşkil edflen per
deyi yıkmakta ve çekilmekte olan 
Mihver kuvvetlerini muharebeyi ka
bule icb:ır içln batı istikametinde bü
yük blr kavis halinde ilerli;yerek ya. 
yılmeldadır. 

Sol cenahtu, Kattara oatağı ke• 
narından nerllyen Yeni Zelanda kuv
vetleri Mısrr hududu istlkamrıtindekf 
yerıst:ı Rommel kuvvetlerini gC!:mis
terdir. 

Ell'ılemeyn'!n 188 kllnmett-e batı-
sında bulunan Marsa Mntruh muha_ 
rebeıl belki de baılamı~ır. Fuka ile 
Marsa Matruh ara~ında Rommel'tn 
ceride bıraktı ı biltün kıtııl r nnlım 
çeviren İngll z tonklıın v topları ta
rıbndan d vO\ ck tnf71 
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st•Ji~ boltffiklllr inln!lbnun 25 

inci yıldönümü münasebetiyle 
söyl•diil mühim nutkun eıularını p 
ıuretle hüllaa edcblllris: 

Bu nutukta, ıarpte ikinci cephenin 
açılmaıı mcıdelwıı hlkinı bir yer 
tuttuja cörülmektedlr. &talin, cecen 
harpte Alm.anlann ellerinck balunan 
220 tümenden ancak 85 İni Ruı cepıo 

hesine •.iıınderclllderi lla!de, lMlsiia i. 
kinci ceptıe a(Jlı:nadıiı i~ kuılordıa 
170 Alm.uı tümenine JEarıı koymakta 
olduğun• ve yine bıı !kinci cepbe ,_ 
çılmadJiı için Almanlar bütün ihtiyat. 
ları111 to,.1ıyarak adedi bir ilıtilıılült 
temin etliklerladcıa dola:rı cenup cep 
h~inde muvaffakıyet!er kazandıkları -
nı s!Sytemfıtfr. 

Stalln lklncl cephe açıldığı takdirde 
60 ~ Ahuıatara ve ao al AlısWıJanıo 
miıttefiklerine ait olmak üzere 80 tli• 
mcrJn ııarlt cepeha.inden çeltileceiine 
işaret ettikten sonra, ildnci eephmia 
ya!nu So9yet Rusyanın ihtiyacı oldUıo 
iu i'1ıı dejil, Franııamıı ~uieıet.indeıı 
sonra bıı cephenin açılmamasının bit' 
tun hllrrlyete lıık milletler ve bizzat 
rnüttefik?er icin bir felllret olacatı İlt 
ç.n. erseç acılac:aimı katiyetı. •Öyl .. 
rniııtir, 

StaUn, Almanların bu aeneld hedefle 
Tinin Kafkas petrollerini almak değil, 
belkl Kotlır0n71 arkadan cnlrtrek c .. 
nnp ve merkez ordularını brbirlnden a 
Yınnak ve .Moskon:rı zaptetmek oı. 
dulu ve cenuptaki taarruzlarını Moı· 
kt>Ya cephesini zaYJflatmık maluadiy. 
le 7aptık!arını ve buna muvaffak olaıt 
nı.1dıklannı IÖyledilı:ten aonra Alman· 
larm cenuptaki batarılannı bu mua 
vaffalayetlizlWn 'crcev•i lı;ind• mü 
tıılta etmek icap ettiğini bildirmiıtir, 

Sovyet Ruıyadan baıka biç bir mem 
leket, Jmdordadu Htka his bir 
ordunun Alman kuvvetlerine muvaf • 
fakıyetle kartı ko1am11~ı noktuı 
ıiırrinde duran Stalin, mliUelllderlll 
ır:ıddi ve manevi kaynak!ar bakımın· 
dan mihverden üstün oldupnu, 
hıç bir mcfkOre farlanm, bet• • 
rıyeti tam • bir vahşet ve esaretten 
kurtnrmak içln zar<ıri otan mU&terek 
gayreti aarsamıyacatnu ve kitimiJi • 
cafını ve iaferJn muhakkak aurette 
nıut~ef klerin olacağını lı:atı bir li · 
sanla ıöylemiıtlr 

S~alln Rusyayı mahvetmenin Alman 
Y'lyı yoketmek clbi imklnaıJ bir PY 
olduğunu ve sadece Hitlerizmln yoke
dilmeaine çalıtı1dıtını a!Sylemekle, na. 
zi ııef?erinln ıon zamanlarda Yerdir 
leri nutuklarda, maildbiyet halinde 
Alman miUetinin de Alman orduıu ile 
beraber 7okedilecıii ba~ndaki ıöı • 
l"rine blr cevap teşkil ettiğini ve Aı. 
man milletini ııaıilerc kartı koymaiı 
istihdaf ettiii hisso!unmaktadır 

Nutkun M&nası 
Fikrimizce, Stalinin Jkinci cephe 

meseleli ttıabıde ısrarla dpnrıa· 
aı müttefikler arasında bili bir ano 
la~manıazlıiın bulundupmı ifade • "" 
mes. &talin, bu nıeaele hakkındaki ı
zautı, bilhU•• milletine, kı~ılor• 
dıunuı ınuaııam kuvvetine ra&'tDen 
Almaalann m119affakwet!er kuana • 
bibnelerinin esas ecbebirıi bildirınek 
mabacliJl• vermiştir. Stalinln, Ch1U" 
clhll'in ve :Molotof'un ıeyahaUerinden 
•onra Uç \tUJiik devlet arasında J'll• 
nu: harp müddetince def il, sulh dev
resinde sıkı bir ilbirliiinin devanı 
edeceii hakkındaki aöz!eri bıınıı t9yit 

etmektecllr. 
.Stalia bıı natlnmc1an ıonra ~zılol"' 

duya rönderdljl cündelik bir euıirde: 
Soa711fıt unayi "'' kollcktlf ıdraat U• 
zerine milatenlt kuvvetli bir devlet 
kuran Sovyet Rusyaıım. keııdisi için 
Ytni 'bir baya.t yolu, 7eni bir kU! tUr 
balclaiull e6yleclikten .,e 25 HllO lı! 
çlndeld bqarılan bydettiktcıı ıoııra, 
kıznonl\UIU11 dilpnana kati darbeler 
indir.celi sfinün uzak olmadılmı sör 
l1tt1ırk ıurctlylc, mu.taJEbel bir Sovyet 
taarn1%11na c1a itaret etmiıtir, 
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KULOPLERIM 
VAZiYETi 

1 

Bir Teıhls 
Münasebetile 

Yazan IJ fJU"fll A? 
Milli Selin Büyük Millet Meclle 

ılnJn .:rüksek kürsüsünde irat 
eyledikleri nutuk ihtiva eyledltı bir 
çok 111mal!ü ve mlihlm meıeleler do-

Boğaz'çi Hakkında 
Meraklı Efsanele.r 

' ç ki S T "k Ed k lanılyle hem memleketimiz heııı de ocu arı pora •ıvı er en. bası ecnebi matbuatı taraf~dan p .. 

lstanltul log"" azının Sert Akıntdar ve Sa•aldar Yüzünden Onrarın inkisarını Mucip ormamak ısabetıı ınırcıı.e terıır ediliyor. .,.. Nutukta en futa dikkati celbed• 

Y .. enH Gemlcilie llverlfll O•- Pek. Eskiden için Mutlaka Kulüpleri Yaıatmalıyız :~1:. ~::~~ ~:::~~:r;1r,..~::;: 
"Çatı•an Kayabklar n 1 il Kanatlı ELılerl er il 1 .. Poselclon ıuııar futbolcüle- - f AZAN:_, letin Wtip etmek"' ve emrılyet havuıdır. Cümhur ReJıi-

3' ... rbWı sece ... "' te olduia reıml ID&l:9 mlıln ka,t'i ıözleri bütün muhitlerde 

Cinleri,, Gibi Bir Sürü Acalp ... _.. ... Yol Af!•1&hr ta ...... ladscle ~pbir •"RUZAN TEKiL 1 !ardan ve ıerek be- m!lsbet bir tesir yaptı. Harbin tea .. r•••s IC aıactaa IODH ... rv den terbiyesi .... rlyle memleketimizde baıule sel~ bae 

Mektepte iken eski dünya yeain.i uydurmuflar-. Mı•lın ha ualatı olarü or- miidürliiiilntiıı birar zı dsr!ılrların sebeplen bu ıuretl .. pea 
tarihine ba~lalığımız sı. r- YAZAN : ' uydunılmuına Bolaziçini dar. ı.,. çıkan ralramJ~r. kola olarak ca1J. mantıJrr bir surette teırfh edllml'Ş oı-

rada bize ilk önce Yunan ef • ' ı lık ve akıntılar yüzünden ıeç allka!ı lrllip Idarecılerlae nbatca blr BaD klliplerfn yaptığı hususi maçlar- du. MllletlerJn böyle zamanlarda •• 
sanelerlnl öğretirlerdi. Şiirle do_ RefiL Hald il •RAYı nıek ıorlulu da .. hesiz nefes aldırttı.Bıma mukabil, ba itle il• dan verci a!rr. Hem de huılabn üçte kıntılara maruz bıılunmalannı tabU 
ı b 1 • nl' d t ... i.+i fUP Y• • ıllf olmrJ'JB dJler kltlplw, eok defa biri kadar bir pare ahr. görmek lbımdır. Bir çok defa teb 
u u güzel efsanelerin, doğuş ım e • ....,. r. ,ldalu cibl. ba rakamlar &lllnde rıp- tik olarak ba İli ulletmek, clt"Vle- rar ettik: Dünya bir cehennem maıı-
tan hisli ve hayıale llapılmağa 'd . , , ~ * * ~ blaleri ile ı&lill S1Çirdller. Baııaı- ün ı.bmat ayırarak idare ettiii klüp- zaraaı arzederken biz "bir elimiz YaP 
istidatlı genç bir bevin üzeriıı. ~ 0.n ile_ Gea .. nın kı~ı . Ch_ arybde da b1 l" · b lda • b :-ı:ı. Argonodlar seferine -1in- :u H•lndlreceJr, bursım ela ppta et.o len ait paranın bıledi7c7e ıecmem"" • r e ımız ll , dört llıtii 111111' 

de vapac .. ~ı ~-ı·rıer ço'· d~rin ınıış; ır munasebetsWoUA yap • ..... •----L L da -• ... _ - 1-1 t · ~--L ı _... ' rad üstü bı" ··l t•- b 1 " "t6 ve<> • • H 1 · ce: Bildtı·; ... ız· gibi C'lli ka b~ aa r meı.... e ........ para ı.. anı11 •uıısa e se • ._lr. .. r v .... ye ..., u unamayıs. 
l'ftk ..ı-"--"-dır. Hele o talebe mış, .e. rc .. ule'ün öküz erini çal. - • b bd .a. - U ı b u...ı- .... i l Elbette bizim de baz mab ı t' r-· """'""WA b ü.k T Ze de b dar Grek, Kolsid iilkesindeki aca a ne arwh. sua n n ce.a ı ,,.ı~· ın au.1c.Z m : ı rum ye .ere 
yatılı mektepte bulu.ı:ıup da ak.. ~:;l uy k ,::::1 ı: mla wıa altın yapağıyı ele ~lrmek için sadece ''hlr liri bin !iranın" lcfnde lba• .lrinet meaele resml maclann tan• katlanmamız llzımdır. Milli Şef: "Bil 
~ dli hayatla milnasebe o e ene~e. . yı n çarp A d d b' . b'-- rt~sinBin Hadles~ ka~~ darbi ~~ Llllctiıdıe- sim tekildir. Liı maçlarında, bce zamanda hic bir memlekette ıflr malr 
~~ ke.,;lerek ille okumak ve ko ~ış. ?enızın ~ıbine yollamı,, rgo a ın a ır pmıye ..-.- • ır. unun a uen .... T, r .. ., " ra . zurlan olmıyan hlc bir tedbir tılarmı 

n 
..... ,,_:..:ıı_ '"-••a clüıliin-*,_ __ bır. girdap şeklme salun111 .•. Iıte. ler, Ege denizinden Çanakkale bil• lroca bir spor lı:lü!JU olarak tanr ~ kupa m!iaab~';'l~nlndda, h hdeiyeca~lı yoktur. Milletlerin 11Jrıntılara IUll 
~uma _,~..... y- ··-· .... d k il ve Istanbul bog~ ularını geçerek •an tecıeklı:llllcr için mflhlm bir pa- ır oyun spor iŞ eruım z e a IC _o.a• ruz olmaları careıizdlr.,, Di7or. 

runda ""alıyeırsa kendisinı' bit • amıa aynayan ve gemıc en ., cak kadar azdır t •·rafı etıceıS "" b ğ k akınt b h Karadenize girerler; bin türlü d · 
1 

.. ' n llarp bütün dünyanın n aallam mes tükenmez bir zevk hazne a rına çe en ı u ırsız, .. .+} -...ı a ~:_,_,,,, Hııllr"'l"dt' 'H m.nı .... evvelden katiyetle kestirilen oyanlar l:ıUove!i milletlerlnln mııkavemet L- • 
sine kavuştaracak sihirli anahta hayırsız ve hırslı yarım ilAh sergı.ıze'i'~ :enıen sonra nihayet ""'P"<e, nır. _ k.ı.,ın, kısac~ı ahl&l·-·- kad v ... ı .. wa•e varırlar ve Kral kızı • lenzer müsbet yaşayı' teı1ı:ıni kaynak- Bu •·- blr diiıen ----L ...,...ı,L blliyeUerini ıantı Etrafımıza b..ta • 
n elde ,,...,,..;.,, ayrıca ın' ce <!<>nata __.. ~ lDl ,J~ ..1 L} •t dl rl .... YW&- _,... cak OlUra&lı: eft t il t 

1
__ ...... 

1
ww. • rttı ak b~· h temsll eder. nın yardınılle sihirli yapağıyı armua, çeea .. anı mu ema ""' •t • klüpleri küçüklerle bir ıırıda oynat• meıu ve m 

1 
epna 

0.ı.Au mey mı a rac ır o A al lertltn, "atadyamı kot", ''sıhhatint tartlar içlndt Y•tayan yine memleke-

cayı da bulmuş demektir. 
Ş.u man. ı ve bot efsane bir bul~p dönerler. ri rnıY&rak bofuna vakft kaybetr.ıeınek. timi ld fu 1 ika lngiliz muharriri Young'un ly: bak" ıibi ölütlerie tesi aı yeya rıilıaytt lı:ltlplere iiıtUnlı:ilrl maçlardan 

2 0 
u nu unutmam ıyu, 

Yeni ö:.rendillrlm her efsane ~~ t.ın rnas8:11aştırılnuş §ek çok da o!sa karş11rksız lı:almaktadır Hayat pahalı ımı,: 
6 6 lıdır· ""'"a M•'"""'" boğ d r:1.rın· e go"re masallaşan o altın zlyt<'lt hususi ve cazip müsabakalar. Bu halrllrati herkeı biliyor. -..L..A 

üzerinde •aatle-e düıı:un~ u"p kal- .• ' _.. . - .. - azın a ge ... fınr dRha açık bir ifade jle çocak ... _. 
0 '"' Y 1 gı~ A~ı- tiftik ı. · · eenebi temafları yapmak fırsatını ver• bf · 

..J."'-. ve hay-H •lple- ıu··on, mıcı er ıçın gerçekten _tehlikeli papa • ~'Aaramn ~eçısı. kOlflcak stadyum, bas vuracak kl!lp um mücadele edeceflmiı yalnıı baıt U45ıu.u au .,. .... "'- Yaln b b d d ;.·ı melt lizımdır. Bizim lic ve kupa u• 

mundan fazla g
A"'eklik ve•e .. olan Kalafaro adında bır girdap dir. ız u akım an eaı ıulımamakt11d1r 'Mtkteplcrdt 'ıe spQr dar. Baılı:aları nde pahıhhlı:la delil. ... ., • . ıns!lerhniz, lrtitü bir lsopy1eılık mab- ,_ 

rek .. .. .. .. .. d dipdiri ve tam karşısında, Italya yarun daha başka cıhetlerden de Ar • 1~111 ayrılan ı.tııı· .. ı vtr rnıdırP v,r- ıutudtlı:. yo .. ıu!hıkla ve mütemadl7en tepeleri" 
&~umun onun e adası k d d Slll d il gonod'lar seferi bizi ve BoEraz. sa ecabı bunlarla bir kaç top olsun ne 1aian cehennem yafırıurlarly!e do 

canlandırdıgıw mı adeta onlarla ıyısm a a a en en o Olsı olıı. hazır değil, kendi ölçfi-, h betl' b' k lık dır ıç' ı'oı' ilailendlrir. Zı'ra de"'in ;ıımalı: mümkün müdür? t uğı:ı,ıyorlıt. M'lli Şef nutkunda pare 
v• .. ...ıı•ğ•,..,• "·"''• n•cir oldug·u m.e a ı ır aya . var , o .. •·· ı.. mtı-:r r!Sre elbise clymeliylz ngilte. 1 ühl bl 1 J~ ..._ ~ ~ Gird k ak b"h...i aeçen Rumelüene!"inde 11övle vazivetler nihayet çoctıitın fr• mıı ını m m r bastalıtın teıh si 
mu hala pek lyi hatıramakta • . . aptan açınm ıs. te_ yen ıe.. '"'"" • "' 1 1 .... , .. , ,._ ~ed<"Jrini aYJ1en a'mak, oradalfi IJ'lt1la· nolttasrna basıyor: 

k k t k k - hep efsaneye göre - Kral ııarrnr nnıe " 0 ar "'e u ,.. 
0

"-
1 

"" rı da buraya getimıek imklnlanndan 

Ymı. Haı&, her m~l, -dün oku. mıcı, ço ere e nesını o aya Phıne' . e bu c-aretU. yılma' ge fütler en.inde ıııonun•fa •Afta k,1.,,ıvıı - Bizim ıtördiitttmüz hastahk iki lara çsıı,.... rçala ... ... şonra ol""lıdır. Orada kümtler arasın 
mn• veya kendi ba~•-rıan geç -..,.ar, pa r. ·e bir "imkil18tzlılt" 11uuıı clolumıaye enedenberi Cllmhurlyet hlilrtlmetleri. -.. ~ * * mlellere yer göstermı't ikram ~a bile btf-"k farktır bu!•mazsınrz· 
mı., kada• zihnı-de sapasag-lam, ' • "tıtıJrOmdur. .l"" ni muvaffak etmeımelı: !çin estirilen 

- u•• la d bulunmuştur Onı~ .r da b!ıdr iıo blrlijin birincisi ile be-
taze heyecanı ile durmaktadir. Bizim Boğaziçi ile münaae " r a lık 1' H o d Kul'' l ~;ndıi arasında beş gömlek farkı var• :reh rll havadır! Diyor... Bu zehlrU 

iyiliğe karşı Kra ı arpi e. up er: havada Climhur Relılniıı kastettitl + + . beti bulunan yukarıdaki • dır. 
ak f 1 nd 

nilen insan yüzlü ve kanaUı ej. Klüp!erim!z bugün ıenrliğin spor minft 11rllıtir: Bir "bedbinlik havan 

F at o e sane er arası a, (Çatıl'Ul kayalıklar) efsanesi ise d l d kurt lar<i H • Ttkrar ~iyoruz: .. Ec:nebt tıkım ıc- yaratılıyor. Vo bu havayı yaratanlar 
Istanbulla münasebeti ol - garplı" bir bilginin ---.ı·1tına er er en armış ır. ar. uzusunu karşılamak ııöyle dur tlrmtk heyecanlı musabakalar yapmık 

-.uu.ı.e piler tam ziyafet sofralan kurul nm, bir kae kiti ile blle ııor 1aşa• · . . .. uğlam yürüyüşle i!erliyen Cümhuri• 
duJclan f...._ en ziyade alAkamı göre _ Orektaşı ve R""nelifene t ve sporu ıevdırmek, ka1ıtesinJ yulı:selt• k . t k 1 ki • ... f ~'"" -.. duan zaman gökten inerler ve ntktadır. BlllYO tertibatı olan. ıtırı- . . )'tt me anızmasının e ere enne ue -k- ikisi idi· Çatuuan kayalık n· dedi1timiz tehlikeli yerden e... mFlt ıçın JdUp taknnlarını botuna yor 1ı: km k i t' 1 d' K' b 1 
..- _. • ..,,..... l!i bulurlarsa yağma ederlermiş... ~alda topu topu ıncalr Uç dört klüp 1 ne ııo a 11 ı:v.en er ır... ı un .. 
1ar ile &.-onodlar ıefert... çıkmadır. Tarihin .-.k ~ki za • d L' ı nl · ... _.., · mama ıy.ıı. na kısaca "nanlr"rlerl,, dly•billr'· -• .,- Ef-ne, bir z·-•nlar zenmn •ar ır. ıce c re enn •-uı ııe ıan• 6 b ,._ il ., .. .. 

Birincisi şudur : Karadeniz ma,nından beri orada, gemicile - ..._ -.-- '1 .. enem yirmi ıelı:izdir. ,.mpıyonu es """' .. sonuncusu, ç 1 Beclbinlilc bir Hl ettir, hattl ruht bir 

;s ğ ik
. t af da k k ç 

1 
.. te k . in 

1 
. Bo"'aziçı· kıyılarına ikide bir ya 6 1ı: 1 •• 1ı: bı<• kuruı almalı:'- khıpler tabfatlyle .. 1 J·'"t 8 ,, •. 11 'kr 

O azının ı ar ın or un re yo oos rme ıç gece erı • norcular endi malzeme erını en- " .. •• ı • ... ır • tr la • '--- k k h d t1 rı ·- ancak on blr forma i'e on bir oyun<"u• .. 1
11 

k i. u 
1 dr~ 1 

_e n ~ op n 
b

. k ı bu k yalar k k lm t.d tm'"' F k t UöUCı ve or unç ay u a n Jtl~rı tedarilı: etsıler dehi wki bu hr... . . . ıı r ere naanm ım,•rnı nu··fuı e.a-ırer aya varm ş; a ışı ya ı ası u e '9"• a a 1 ettiklerine lcı1,.ettir Ta•ih vıı tl'tabıhrler. Ben tarafta. "bana on k 1 b hl . • b d ~ 
1 · hl b'ld' ~ · · k h .. 1 · k 1 kt B ~ ı ga.r r-- · • clnsızdır. Zira baska bı"r kl"p i:endı- -· . ce o ursa - ssıne lr en hlkım 

Yer erme mı ı, ı ıgımız ı • da a once erı, aran ı a oga. " h .. f ı ıe d - ı d "" ·ıer sanıyorlar kı' bu haydutlar \lf ovuntıınan 31 a!lı .. zım eg " ... • Gö h · ı h örtl L-9 

l,ı_.,._ k 1 I'd d ~·ı · il 1 çı u cyuncu çr-kmek için bir tercih se• d _.1 • h .b_ . o \1r z. er ıeyı ı ya ı r; ... 
JIU "4'Uuuaz a~a a an egı mış za giriyoruz, sanarak er iyen il)r d f k ..,,,., __ .. da yelken . yen i ::trıKoJY aııta .,, trı un Yl'tl"• 1 1ı: b ..:: 1 ,. d bi ft •--

d 1 
· l d e a a;:J'..__._ ,., 0!1oun di,.. lıu mabıem•J'f tetttın . a er ... ze ıuz e r men m ..... 

öfkelen i er ını ara arm an ge geıniler civardaki ko;ya, belki de ull ,.~.- k t .. tneı.ı rllull,etlnde ııörerek tılrbıh ede- d .. 1 ! lı: lr L.... h 
1lı il re nöbetleşe b "nk" dil dablar lt 1im k anan adamıaIUU; ana SO- 'der• bir kllibün pıaarafJ a:r4' ın az m11'.'lriz. Bu vaziyette 9por-tahaildar üc• uya~! en ~ze biç çek ~11<1JS1l •ata• 

çen zava gem e ucu u a e • a ı . anı zü buradan dolmuştur. Hatta Jlr lı:ac yüz liradır. Spomıtara veril• retin: bfJt lı:arııılJyamr)'ln ıza aida•ı n~n qaalmllrmesıne r an aolmn r•tlll 
Aldırır~. bifi yürür, çarpar, na düşerler, geçit bulamiyarak Bog·aza hırsız ve çapulcu akını ıncşi kabul edile11 zaruri maaraftırı . rır· • aaı ona ,.Jıua acıyı haber 

. k'lir k rQıdaki ha k la 1 1 ıle spor yapılamıyaca1'tır Çocukıııra '1 11 l gen çe ı ' sonra a • aya ra çarpıp parça anır armış yakın devirlere kadar devam et lı hesap ederse~ a,ıla "' az 111riz beden terbiyesini .,ııark~ onlann ir• vd~r r:d.•k n n "bt.mbaı ettlli her ,,,. dl-
rekete geçer, pertav eder, döner ve hükmederlermi~ ki ild Jıcıyr, mia, sı ...... ., --'tanatı 0 hayduL Jtla lirayı bulursunuz. Buna mukabil k" ~ 1 d . ne ı en cı 1 atar: blcare sUnden 

tl 
· il Xrd k' h k t ı· b' b' "'Y -- ~ t •- b 1 f b 1 1 .sıra U&1amama armı a temın etme- _ '"ü . ·n1 _ 

bu sure e gemıc er ~& a ı.n - arasıra are e e ge ır ve ır ır luklan ancak kuvvetli bir filo .s ... n u ut o pmp :retm.. nan btttiln 11 tcı'"b b guııe n vıyetı saran "" marazın t. 
l d le k ld 1 1 1 

... b 1 ... ld i ; u e ve melde e ıporu yaşatma . . 1 . 1 h b' kil UL lb 
den kurtu ayım er r en so a lerile buluşup çatışır. , kal 

1 1 
.. l' b"l i.§tir A. tS maç arı sonun..,. o ııqen • 1 ' 1 ki , 11 1 ımıy e 11ma ya ır t • ı ı 1anar. 

kinin pençesine düterler ve niha Benim o masalı okuduğum ve e ere on ıY,e 1 ın · hiaae be;ı yüz !ira kadar bir şeydir. m n.arrnı verme Y z. biter, 

ikı . . t -+ıkl d kik i kl k klil d"" :· d"" nadolu ve Rumelikavakları ara Bur.unla bir ay ya ... masma bile im- Busfiftlerde mtHrellefleri aala ıolı Bıı illetten kurtu'ımak l<-iıı en tesis-. - ,,ının ça 19 • an a a vak t, çocu u a e u~ıın u.. U ld ı. ,... d"" d'" ·· k t k L ı· .. ,,-. ~ sındı bir :zincir geri O u.u trlıı yoktur. . on urup, ce e tı artan• ta nn ve 11 tedavi ,aresl: "telktn binefsfbl,. dlr, 
da bin parça olarak cofkun <lal gv üm şey başka idi: Boğaziçi har h nd ' .. _ft., c•- '"t ı..... •· &'""'& m kon· rivayeti de Bizan• tari leri e Vergi nte#Mle.ı!" ,_.. ı.wC• CD .~"1r~r -·1 ızı. Bunun l~n olmıyan ,eyleri meTC11t 
galarla sert akıntılara ıömülüp tasına bakarken bu dar geçidin 1 kt d forlt• ıençllk klup erı kııracalımıı:ı 1- glbt gHstermete de ihtiyacımı• yek' 

giderlermiş! insan elinde büyüle bir kudret yer a ma a ır. Klüpler 9'mdi7e kııdar btr çok ılefa sltlp claruyoru. auna st'flntrken, be• 
Anadolukavağı üzerindt'ki ~ tur. 

P.renk edebiyatında "yağmur olup iki taraftan itilse burunlar H teşklllt yardım etsin diye tat- ri tarafta yine bu cemlyetln iç;n<'len Çok tükür, memlelretlmJzde - im 
~ft- d k d 1 t •1 ki kalenin arap padişahı aru tumıuşlardır. Bu lbım olmakla btr .. cıtmıı,, Jrenclt yaiiyle bin bir enıele ~ kaçayun er erı o u,ya u. koylara, girintiler çıkınn ara, K zıl H lıl f olan buı ufak tefek ak11khklara rai-
..__, __ ,..,. <ı>---...:ıı- ''Kari'-.ı nürreşid ve ı aç ar şe 1 ber, hundan evvıl yapılınaaı elıem e- ı!P'fiıı •ererek mukaddes ıpor ateeini 
ı.uama&,, marul9UIQA uuen tıpa1'p uyarak sapasağlam ke • f .. • men - htt ıc7' var. 

. b d Godefroy de Bouillon ta!'a ın • lan huıuılar vardır. Banların basında yakıp ıöndürmemek !cin uira1m11 ıpor 
Sillaya düşmek,, söziı ura an netleneceğine dikkat eder, "za --" lın' ld ~ dan muhasara ıı:ui ış o ugunu be-lediyın!n aldıtr relim cellr. klüplerlmiıi Uvey evllt c!bf cönnem .. 
dlııha doiruau Sicilya adasında hir, derdim,. burası tek parça düşünerek ve tarihi kıymetine lıtanbu? beledlyni -,ünkü her bel• ıı. on!arm ela slinden tutmalı. bir ec· 
k1 bir girdap ile karşı taraftaki imiş, volkanik bir hadiR ile ay bakarak muhafazasma çalışmak Ji'."'e ahnaz• ıpor müsabakalannı ha- nebi maçının getirdiği bir tiri bin lira• 
kayadan kinayedir. Güya o ge rılınıf, ayrıldığı sıradaki manza lazı.mgeldiğini unutmayalım. ~l. tOccar zlbnJyeUJ orıanlzatörlırrn ı ya ıözJerlni fal taşı ıl\li açtırmama• 
çidi bir ejder 'bekler, gemileri rayı düşünenler ileri geri gidip '!inde addodlvorın.s ırltıi. ~re~ lew ıırııı. 
Ylltarmıf. Ejder. aslında Poııe • gelen ve çatışan kayalar bika. ım- l)evaJDI Sa. ' Stl. 1 

ŞARK Sinemasında -..1' M EL E K' 
Arabacının kııı filminin HILDE KRAHL'" -qaı artisti in SINDIA&INDA 

Dillere Deetan Olan Şaheseri: TYRONE POWliR Ve 

DOROTHf LAMOUR' 
un yırattıldan A K ~A N u 

JPHNY APOLLO 
f KiRLI MIRASJ 

TAKSIM SINEMASIND/ 
Şimdiye kadar görplen türkç~ filmlerin en mUkeınmeJi 

KÖY 

LEYLA 

Sözlü Türkge Şarkıh 
,Hl.al, ahlaki hlrikalar filmi 

MURAD TAHIYI MUHAMMID 
YUSUF ViHll 

filmi muvatfi.kiyetle devam Okuyanlar : MUALLA 1$fLA Y SUAD &ON 

Hele o firuz• renıi c;ollk noktalarla 
lelrelenmemi,, mavi semanın altındı 

elimiıi kolumuzu fallıya sallıya cezeı. 
bil:-nrkl"iim:z yok mu? 

Bu zamanda ya!nız bu zevki tacl .. 
htlml'1r dh;ın ıf•f,.r bir nfmettlrl 

VO&ı 

BUGÜNKÜ LiG 
MAÇLARI 

Lfır maclarına bustin Fennbaltc• 
Ş.ref Ye ll'atlh ıtadlannc!a dfl'H!D e4' 
lece~r. Bütün tklnct ktlnıe ısıaçları 
artık Fıttib ıtadınd« npılm.lrtadn', 

Günün en öncrnll o~n11 Fenerbatı~ 
stadmdaki Fenerbahçe • lata1'bulıl'()r 

1 mac;ıdır. Sut 15,30 c!a bHlıyacık o 
lan bu maçtan evvel ayni stadda Ga• 
lata,aray i!e A.Itmtuf, JJeyko:ıı fle Si 
lı::ymani1cı eyıuyacaklardır. 

Ştref stadınct. Vıfı ile Tablnı 
Beellrt" ilı ıle Dnutpap brtılaPl 
taklardrr, 

iln en IOft prattıiı 
müzikal film; 

. .-11,or. IEITEICAR • SADi ıc•&.AY yw •Bütün dün7ada meşht • 

'·B·q·ÜA·'· ..... ' •• ı •• ı ticf.ll:.te.ıızlltı•litl.', ı:~~:-:.~-B·u· .. ·ü·n_._s·_ .. ·l:·_~·~·~-_...ML.IAa·.Tl_·N· ...... ·E_.·:·~···R·Ai·K-::~ 1 Jası; tt;ıf ;tz'in DANS Eden. ba 71l48nthnll mllnastbefl,ılt 
Stallne siinclerdiil blr aına.i4aı Ru 
Jnllletiııln kabraaıaııca mukavemetinin 1 LÜT,EN ı Saat 1 ın.tinesl itin bilet a!aal., ı~ Wlttlı 
24 aensde kurmuı otdııiu binanın nıııd :.,.ı-D.IK-K1111A.,T_._ı ... s .. o..,.••-n,.sm._4.• .. A~!(tJ-.ıılİıSK.-A.._.11_.1m;;.l;,;n;;.l ..;d;e.g:;;8;r.;e.;bl;lft~l;e;ır·İlı 
dt vı mlntvt Jnıdrctinl iıbat etUilnt • 

fehıl' n1•"'°9U Dram k•snu ac,..u " 1 -,.,- :ıı-- uasuu -

Kornec11 tae!.:" "~"~L~••N •A•A 1 S TA N B U l G A Z 1 N Q S U N' da ANDRiA LiiDS Baıtın ıs,so t1a Matine JOfL MAC C RIA 
"• harp miiddttiace o!duju sibl barı- ..._._. ___ Bugiln Saat 11 de Tenzilatlı Matine ..._ __ .., 
ten eonra da iki sıillet arasındaki !.,. ~ ,. 

blrliilnin devam edeceiinl ı8ylemck 11••••••••••••••••••••••••••1~ 
qreii,re IO'V7et r•.Jf.mlnin Hi~lıir Bü"'1& bJ.r faciayı tMYİr eden bir dram •• Allahta ve lnsalilann 
na .... a~,.eı hiikGlll•~D iatıli • •daletL .. Mllthlt bir •elit hatanın feci neticesi ... 
moJlerl bealemediilne tnıllttf'tnln .. 
kanaat ıetinnlı olddan ii•de etmek HENRY FONDA .. 
i~emlstlr. MAUREEN O' SULLIVAN 

TEŞEKKÜR RALPHE BELLAMY 
oııwn Süha Delerin uf\ılfl rnftna· 

ıebeUyle gerek ıifahen. ıerek \ahrl· 
ren taziyetlerini bildiren ve ,.reltle 
cenazetlnde bulUl).an arkadaı ve doat 
lera ayrı şyrı teşekltUre "5ürllm 
Jllini olduğundan bu hususta muh. 
1-ttem l"etenlıl.n tavassutunu rica 
ederim. Denh:yolları Muhaıebe mU· 
4llr •ııavlnl Bahil! DeDer, 

Gibi ınWıtesna artistler tarafından yaratılan 

BIRAKIN YAŞA YALIM! •• 
filmi bu çarpmba. matinelerden itibaren 

SOMl!R SINEMASININ 
Fevkalade proıramı olacak.ta. 

KAYIPı ıstJnDUl Uıüveratteaı Uaı· • · GENE REYNOLDS 
kuk Fakültesinden aldıtun 7774 l)ll,- Bmende A G YAZAR 'ın 44 el sanat ha7atının Jlldönfbnfl ile beralteı yarıttıb 

man.11 t&Jtbe hQv'71t VN'akauıı UY l1!f(ISll OLAIAI 1 L A- H 1 
bettbrı. Yeaillrıl -~ bWaoil T 

kalmam-.tır. r.tıı&Jffer l•ml Soyası A L A B A. N D A REVÜSÜ K E M A N 
KAYIP': ı:rsurtım nüfua memurlu· 

ğunfu aldıtun ve lı;bıtle Bnuıum Musiki hari.kuuul• bu haf 
aske!'lik ıubestnd.en aıkert yeldunam B~ ÜltlMÜ lfWtn mÜlil)'ealeriıı lştirakiJe Ptk •UCin bir 5 A R A y 
nmtı hnvt,.et eQ811u•ı ~. proll'Blllla kutlanaeaktır. Telefon: 408'1-& 
Y.u.ini alacetıJndln etlPalnin tıQk.. 
mG ~. Tophatı• V.kllhapt ALAIANDA Ravüaiiniill Soı Haftası 'SINIMASINDA 
.. ... N•. 11 Aln .. t ollu e.ter t<ı• Bütün aeyirciled gaşyedi 
"-k 1111 ............ Pef r aiııda Ci•ıiıomuıda : J yor. Muıiki dalgalan aruır 

KAVlft: UçtıncO. noter taraflrıdan da ıeçen mevzuu ise cidde 
tasdik edtımiJ tatbik rnilhOrilmn il•' !laem ve C81Dal Betlt 'kanlelleria J'•llP 1tcatoletltklm calibi dikkattir. 
betthn, Yenlsfnl 1apt1racel1mda11. ea. S 1 ı d ev 1 
~1;!: ::::,~ YC>ktur. Mayi• ellu •AL D 1 R M A IÜYÜK REVÜ . l -•u•a•rev9:ıd~rınJ;.:nı;:::.,, 
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Ha ta Konuşması 
., ... _____ ~ 

l:lfj" B~tnraiı J üncüde A rgonodlar, yanlarında aL 1 

SA YİN DOKTORLARİN 

Nazarı Dikkatine 
Senelerdenberi 

Diyüretik kabiliyetini 
takdir ettiğiniz 

tın yapağı ve sihirbaz 
kadın Medee olduğu halde dö -
nerlerken Tarabya önünde de 
mir atmışlardır. Efsane bakı • , 

romdan o yerin adı Phannakia l "EUPHYLLIN" • 
imiş; zira sihirbaz kan aynı yer ın 
de, yolculukta kullandığı ecza 
ve büyü çantasını bırakmıştır. 
Lakin sonradan, hasta bir pat _ 
rik havasından sıhhat bulduğu ı 
için, başka bir rivayete bakllır 
sa araziyi pahalıya satmak, .c;pe 
külfısyon yapmak maksadile es. j 
ki ismi değiştirmiş, "şüa yeri,, 
mana.sına Therapia adını vermiş 
tir. Hakikat ise başkadır: Ta -

Tablet ve Entravenöz ve 
tntramüsküler ampullaril~ 

Süpozituvarları 

GELMİŞTİR. 
Bll\lmum Ecza depolarlnda mev 
cuttur. Piyasada bulunmadlğı 

takdlrde Türklye Umumi 
Acentesi: 

rabya, coğrafi vaziyeti icabı dü F. KNECHTEL'e Posta ku-
zenle esen hafif, serin ve !ati! tu.su 139 müracaat edilnıe-
bir rüzgar uğrağı olduğundan 't 
hoş bir yazlıktır. Havası ne Be. -• 
bek ve Beykoz koylarındaki -----------

da ~------.. gibi ağır, ne de Kireçburnun 1 ~ ' 
ki kadar serttir. Bahçe Meraklıları 

si rica olunur. 

1AŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Nevram. Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal · Keser 

İcabında Günde S Ka~e Alınabilir. 

8. 11 942 

ve 

·.T u R A L 
KUTUSU 85 KURUŞTUR. , 

Jstanbul Mahrukat Ofisi 

Müdürlüğünden 

Umum 

1 - Ofisimizden ~zt edilecek birinci tertip odnn ve odun k!5m11-
r0.ne ait defterler ve &meler kaza kaymakamlıklarına gönderilml$tir. 

2 - Birlikler bu defterlere kendilerine bildirilen miktarlara göre ma 
hallerlnln en fakir, müt.ekait, maaş sahibi dul ve yetim olanlart:ııı kay-

dedecekler ve kaydettikleri khnaelere ayni umanda karnelerini 'ftre
ceklerdlr. 

3 - Hane başına verilecek odun şimdllik bin kilo ve mangal kllmn
ril 200 kilodur. Bu husustaki talimat birliklere gönderilen defterler üze
rinde yazılıdır. 

4 - Ofisten odun ve köm<ır almak lstiyen mahdut gelirli ve faldr 
balkuniza mahalle birliklerine ve karneleri gelmemiı birliklerin de na
hiye müdürlerine ve kazalarm kaymakamlarına müracaat etmelerini rica 
ederi%. (1182) 

"Şeytan akıntısı,, nın da bir 
masalı var: O akıntı, belki de i 
bütün Boğaziçi akıntılan gibi 
cinler ülkesi imiş ve bu cinler 
merhame~c;iz Poseidon'un emri 
altında bulunurmuş. 

Nadide sus fidanlar, muhtelif 
çamlar, manolyalar, güller, sa
lon yeşillikleri, top akasyalar 
sarılan neviler ve saireyi Orta
~öv. Ankara Bahçesinde bula-

- bilirsiniz. Vull -
ADEM.İ iKTİDAR 

VE BEL GEVŞEKLİGJNE 
KARŞl 

il- Eon Son l'tfodel ve her Çeılt STiL Uzere ha%1r ve lama;lama ., 

1 ••mtu~.2ti! ~t.!-. EAm~!..ZSef..! ~~ No. m I 
S. DIYAMANDIYEF 

.. ..... Mobflyıı Fabrikastna m<ıracaat ediniz. Telefon: 40939 _, Poseidon kimdir? Yunan efsa
nesine göre deniz, denizcilik ve Sahip ve Ne~riyat Müdürü: Halil 

fırtınalar tanrısıdır; bunu Ro L<ttfi Dördüncü. Gazetecilik ve 
maWar Neptune yapmışlardır. 
Sular altında haşmetli bir ı:;aray Neşriyat T. L. S. TAN Matbaası 

HER ECZANEDE BULUNUR POSTA K. 228 

da oturur, fakat arasıra, idaresi ~~-~----~----------------~------~--~~-------------~----------------~ 

lstanbul Memurlar istihlak Kooperatifi 

Şirketinden 
altında bulunan dünya denizle . -••••••••••••••••••-~ 
rini gezmek için, elinde üç dişli , 

bir kargı, geçtiği yeri alt üst T Ü R K 1 y E 1 ş B A N K A s 1 
ederek yolculuğa çıkarmış. Bir 
çok işler arasında Turuva hisl!-r 
larını yapan da kendisidir. Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMiYE 
1) .. PLANI 
KEŞIDELEK: 

1 Şubat, 3 Mayıs. 2 Ağustos 1 İk:inciteşrin tarihlerinde yapılır 

lstanbul Bölğe Sanat Okulu Alim Satım 
Komisyonu Reisliğinden 

M. Fi, 
Nev'i Kuruı 

Yün kazak 600 

Mlk, 
Tutan 
LI. K u. 

1500 Ad. 9000 

Kati Te, 
ll. Ku. ihalenin T. G. S. 
-- -- --------
1350 9/XI/ 1942 Pazartesi 

14 de 
1 - Müstacelen teminine znruret hasıl olan yukarıda yazllı yün 

kazak pazarlıkla ihale edilecektir. 
2 - İhale fstanbulda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde topla

nacak okul alım sattm komisyonu tarafmdan yukarıda yazılı gün ve saa 
tte yapılacaktır. 

Unkapanmdaki fh.tndan Eminönü, Eyüp, Fatih ve Beyoğlu kazala

rına sevkedilecek yevmiye yüz bin ekmeğin nakil ve tev%1i işi bir mü

teahhide verilecektir, Talip olacakların 11/XI/1942 Çarşamba akşaml• 

na kadar Yenlcami caddesinde Mısırçarşısı kapısı ittisalinde Makulyan 

hanında İstanbul Memurlar İstihlAk Kooperatifi Müdüriyetine tnilraca
ntlarl ilAn olunur. , .................................. , 

Acele Satıhk Köşk 
• Çapada Tramvay caddesinde 284 il! 288 No. Emin Ali Bey hanesi 

Bütün masalların dayandığı 
tek nokta Boğaziçinin, bir çok 
sebeplerle, hele su üzerinden ve 
içinden kaynayan sert akmtılar
la, rüzgar sağanaklarile eski 
zamanda yelkenli gemiciliğe hiç 
te elverişli olmamasıdır. Şu sa
tırlan yazarken Kandilli akıntı 
sının helezonlu, hırçın. amansu 
kaynaşması gözümün önünde 
canlandığı için o korkunç efsa.. 
nelere hak vermekten kendi.mi 

r 1943 1 K R A M 1 YEL E R I 
· 1 adet 1999 Liralık _ 1999.- Lira 

999.- " 
888.- " 
777.- " 
666.- " 
555.- " 

3 - Taliplerin bu lşe ait kati teminatr ihale saatinden evvel Yllk-

l sek Mektepkr Muha!lebecillği veznesine yatırmaları ıaz.ımdtr. 
4 - Taliplerin, bu pazarlığa iştirak edebilmeleri için 2490 sayılı ka

nunun icap ettirdiği vesikalarla birlikte müracaatları şarttır. 

denmekle maruf 8 odalı, 2 salon, 1 yemek odası, bir çatı arası; 1 
mutbah, 3 helA ve 1 hamamı muhtevi ve terkos, Elektrik ve Havagaz.i 
da mevcut. 1355 metro arsa ile 450 metro bahçeli ve bahçede havuz 
ve kuyusu bulunan Naciye Çaltan hanesi acele satılıktır, Gezmek i
çin Şehremini Nahiye kaptctsma ve pazarlık için Öz İpek Palas 1 
1\To v~ o:aat 1 dPn :l P kanır milrııC'a:lt. 

alamıyorwn. 

* 1... 

Bahsi bitirmeden önce frenk 
lerin lstanbul boğazına 

1 " 999 
1 ,, 888 

1 " 
1 " 
1 ,, 
I ,, 
2 

10 
30 
60 

250 
334 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

777 
666 
555 
444 
333 
222 
99 
44 
22 
11 

,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 

444.-
666.- " 

2220.-
2970.-

'' 

" ,, 
2640.- ,. 
5500.-
3674.- " 

\.. ••••••••••••••• il •••••••••••••••• .,) 

Tiirkiye İş Bankasına rara yatırmakla yalnız para biriJdrmi~ 
ve faiz alınış olmu, ayni zııtıaanda taliinizi de denemi, o. 
l141'Sunaz. 

, .................................. ,-ı 

KARAR HOLASASIDIR 

'verdikleri "Oküz geçidi,, mana.. 
sına gelen "Bosfor _ Bosphore,, 
udı üzerinde de durmak lazım. 
Efsane bunu bir ilahın boğazı 
tılsımlı öküz ;;ni:ında bir yan • 
dan öbür yana geçtiği şeklinde 
anlatır. Fakat hakikat biisbütün 
başkadır: Pek ~i zamanlardan 
beri Avrupa ve Asya kıtalann
dan bu yolla büyük sığır si.ırü -
ll!ri geçirilmektedir. Aynca gö. 
çche hıılk da boynuzlu hayvan.. 
larını !-tışlaktan yazlığa sürmek 
için ayni yoldan faydalanmak 
zorundadırlar. Boğaza hakiın o. 
lan devletler, tarihin belli her 
devrinde o sürülerden geçit 
remıı alırlardı. Oküz geçidi adı Fiyat Mürakabe komisyonunun tesbit ettiği miktardan fazlaya kö-

m{lr satmak ~tiyle Milli korunma kanununa muhalefetten suçlu Kar-
bu vergiden yadigardır. tal kazasının Kurt.doğmuş köyünden Eşref oğlu Muharrem Üstün hakkın_ 

Avrupa tarafına dönen Kan - da Üsküdar Mint korunma mahkemesfnce yapılan duruşma sonunda: 
dilli eıku.tısmdan faydalanarak Yirmi lira ağır para cezası ile mı-hk:timlyetine ve gazete ile neşrine 
havvan s1rtında Rumelihlsanna b~edllmiştir. 
te~ck mtımkün olduğunu da ; 
tarihler yazar. Güya Bizans im 
pacatı> .. larından birinin hizme -
tinde Anadoluda askerlik yapan 
Tunalı bir süvari kuvveti, mem 
leket hasretine dayanamiyarak 
atlo.rmı oradan denize sürmüş 
ler. Ru~elihisan önünde kara • 
ya ayak basmağa muvaffak oıla 
rak çnla kamçı ve dolu dizgin 
ymtlanna kavuşmuşlardır. 

Olur mu, dersiniz? Vatan ve 
memleket hasretile her şey, en 
olamiyacaklar bile olur, derim. 

Mecburi iş Mükelle
fiyetine TCibi Kamyon 

Ve Kamyonetler 
İstanbul vilbetindcn tebliğ olun • 

mu~tur: 
1 - İkinci devre i~ mükellefiyetine 

t!bi biHlmum kamyonların dördüncü 
kafilesi yarm sevked.ileccktir. Gelıni• 
yenler milli korunma mahkemesine 
veri!eccktir. Sevke tlbi kamyonların 
p·lal:a numaralan a.Şaiıda gösteril • 
m!ştir. 
s487, 3490, 3532, ss4s, 3544, ss8s, 1801, 
3602, 3609, 3623, 3849, 3611' 3720, 3743, 
3740, 3741, 3757, 3773, 3775, 3824, 3127, 
3883, 3893, 3903, 3908. 3930, 3939, 391iS. 
401 ı, 4021, 4052, 4060, 4068, 4072, 4091, 
4110 4115 4117, 4121, 412~ 413~ 415~ 
4167: 4ı59: 4172, 4173, 4176, 4185, 4189, 
4192 4214 4216, 4225, 4249, 4253, 4254, 
4257: 4258: 4266, 4282, 4283, 4841, 4222, 
4327, 4328, 4539, 4340, 4341, 4345, 3439. 
3462 3470, 3476, 3480, S49S, 3495, S506, 
3508; 3509, 35ı2, 3546, 1558, $364, 3583, 
8603, 3639, 3642, 3660, 3674, 3705, 3716, 
8752 3759, 3763, 3772, 3780, 3786, 3838, 
3842° 3843, 31144. 3845, 31152. 3868, 3874, 
3884, 3909, 3915, 3922, 3946, 3959, 3991, 
3996, 4013, 4025, 4081, 4084, 4085, 4087, 
4090 4092 4096. 40911, 4104, 411!, 4112, 
4137' 4141° 4146, 4154, 415$, 4166, 4168, 
4110' 4178: 4183. 4186. 4190, 4191, 4194. 
~202 4224 4226. 423ı, 4236, 4245, 4248, 
4250: 4262: 4267, 4271, 4288, 42110. 4320, 
4284. 3506 ve 

Catalc:&dan 19, 84, 71, 83, 114, 85, as, 811, 
sos. 109. 112, 114, 115, 117, 169, 171, 176, 
179 ısOt 1117 ile. 

ı'ııivrldcn ı, 14, 27 • l«l, 

KARAR HOLASASIDIR 
Satışa ar.ı;etti~ eşya üzerine etiket koymamak suretiyle Milli ko

runma kanununa muhalefetten suçlu Galatada Kapıiçi Kaval sokak 7 
No. da oturur Davit oğlu Salamon Bonos'un ttsküdar Mim korunma n{ 
mahkemesinde yapılan duruşması sonunda yirmi beş lira ağrr para ceza-
sfyle mahkt>.miyetlne karar verilmt, ve 29/9/942 tarih ve 223 sayılı o_ 
lan karar katileşmiıtir. 

KARAR HOLASASIDIR 
c 9421'788 - Mim korunma kanununa muhalefetten Fatih Hü

sam~ nıahallesi Macar kardeşler cadd~ 18 numarada kömürcülük 
ticaretiyle meşgul Hüseyin oğlu Bekir Orhan hakkmdA İııtanbul Asliye 
ildnci ceza mahkemesinde cereyan eden mahakemesi n«!tlcesfnde suç
Iumm fiili sabit olduğundan MDli konımna kanonunun 31, 59 v. T.C. 
K 55 - 76 maddeleri mucfbhıce 8 lira 60 kurnş para cezası l5detn~ne ve 
0~ dört gün müddetle de dakkAnının kapattlmastna ve hllküm katDeş
tlğinde Qcreti suçluya ait olmak üzere karar hQl1sasmın Tan gaze~e-
slnde neşredilmesine 26,2.94l tarlhl.nde karar verildi. (1140) 

KARAR HULASASIDIR 
e '942/l'f() - 'MDlt korumna kanun~na muhalefetten Beyoğlu Kal

Yoncukulluğıı Daduodalar sokak S8 ınım.arada kasaplık: ticaretiyle meş
gul Boğos oğlu Haçlk Atamyan hakktnda İstanbul Asliye lkincl ceza 
mahkemesinde cereyan eden muhakemesi neticesinde suçlunun filli sa
bit olduğundan MIU1 korunma kanununun :n, 59 uncu maddeleri muci
bince yirmi bet lira para cezası ödemesine ve Yedi gQiı mMdetle de 
dükkArunm kapatılmasına n hükiim ıı:atn~finde ücreti suçluya alt ol
mak üzere karar h\llAsasıntn Tan gaı;etesinde neşredilmesine 14.11.941 
tarilı1nde karar verildl, (1139) 

lstanbul Mahrukat Ofisi 
Müdürlüğünden 

Umum 

Otısimfı tarafmdm halka tevı1 edilecek kömürleri Sfttmak tstiyen 
bayiler prtıarınf öğrenmek ve muamelelerini yaptırmak üzere 10.11.942 
tarfhlne kadar her gün O!islm.lze mOracaat edeblllrler. (1183) 

Üsküdar Askerlik Şubesi Başkanlığından 
Subemlz yedek subay defterinde kayıtlı bulunan emekli ve yedek 

subaylann ikişer ktta '9'eSika fotograflarınbı alınmasına lilzum görülmüş 
olduğundan, §Ubemize men!UP eınek li ve yedek subayların iki~er kıta 
fotograflannt bizzat veya bilvasıta tezelden şubeye getirmeleri ve fo
tografl.-:ırmm ark:uıma da kayıUt bulunduğu defter sıra numarasiyle aınıf-
la.rmı ~ ~ P!A oı_un~ (1637,1235) 

5 - Şartname ve nümuneyi görmek istiyenler her gün okul idare-
~ine başvurmalan. (1015) 

1 

- Şapkamı heg ... 
ru.yorrnusun ? Onu 

S!.n. 
nagaza.smdaki zen· 
~m şapka kolehyo
nundan seçtim 

------ Atk,u SULTAN HAMAM 48 

Yüksek Mühendis Mektebü Müdürlüğünden 
Son giriş müsabakasındn evvelce kazandıkları illin edilen talebeden 

maada sıra numaralar! aşağıda yazılı namzetler de mektebimize yatısız 
olarak kabul edilmişlerdir Hemen mür->C'aafüırt . . 

Sıra Ne> 

274 
136 
280 
508 

94 
85 

355 
145 
49 

354 
478 
167 

17 

Sıra No. 

340 
312 

48 
110 
502 
204 

13 
396 
310 
303 
132 
366 
455 
427 

Sıra No, 

450 
371 
246 
227 
409 
115 
348 
56 

527 
416 
399 

60 
36 

218 
(1226) 

Sıra No. 

418 
236 
3~1l 

155 
12A 
465 
417 
80 

117 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden 
Deniz fabrikaları muhasebeıılnde istihdam edilmek llzere dört öcretll 

memur alıancaktır. İsteklilerin dilekçe ve icap eden vesikalariyle en g~ 
15/11/1942 günü ak$amına kadar Gölcük Deniz FabrikıılsırT Gt>nel Mü
dürlüğüne müracaatlan ve bu tarihten sonra vAki olacak mUrııNıatlıı-
rm nazarı itibara altnrnıyacağı. 0221) 

ÜıkDdar Aıllye Birinci Hukuk Hl. ,,. 
klmllğlnden: Kadıköy Rasimpaşa 
Ceıme sokağında 44 numarada Ce
mile Bengin veklll avukat Mihri He- \ 
lAv tarafından Kadıköy Moda Rır.a I 
paşa mahallesi Gürbüz Türk soka
~da 10 numarada Pervin ve arka
daştan aleyhine açılan feshi akit da-

ANAPIYOJEN ~ 
Or, IHSAN 8AMt 

•tttptokok tstafllok:ok. pn< 
nokok. lto11 ptyosiyanlkleTı 

•aptııJ çıban, yan akmti ve el' 
ıot~hklartna lı:arsı eotf t ..... ı. 

, ___ tan asıdır 

vasının icra 1o1mınakta olan tahki- _________ ...,. 

katı sınsmda: I ' 
Mnddetaıeyh)erd.en ~ mu- TAN Gazetesi 

kaddema ikamet ettfği Kadıköy Rıza-

paşa mahallesi Gürbüz Türk aoka
ğTndaki evden çflctrğt ve balen ika_ 
metgAhının meçhul bulunduğu anla
şılmasına binaen davetiyenin ilAnen 

·1 .. AN FIYAnARI· 
'.ı 

Haşlıli maktu olarak 750 

ı . i.nd sayfa santimi 600 

ve ilsaken teblltf,na ve muhakeme
nin 14/12/942 saat 10 na tllikine ka
rar verllmiş oldufundan mezk<tr gUn
de muhalterneye gelmedili veya ka
nun! bir vekil ıcllndermedlği takdir- 1 • • • 40ll 

,! _____________________ _ 

İstanbul Belediyesi 
Hesap işleri Müdürlüğünderr .. 

' Hesap işleri Müdürlütü kadrosunda münhal bulunan 15 Ura ınaaşll 
ve 50 lira ücrPtli seyyar memurluklar için 18/ 11/942 Çarşamba günü 
saat 14 de ortamektep mezunu erkekler arasında müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. 

Aşağıda yazılı evsafı haiz olanlartn 17/11/942 Salı günü akşamına 
kadar belediye riyasetine istida ile müracaat ederek istenilen vesaiki 
vermeleri ve tayin edilen gün ve saatte belediye merkez binashıda hazır 
bulunmaları IAznndır. 

1 - Türk olmak, 2 - 18 yaşını llanal etmiş bulunmak. 3 - As
kerlikle al!kası bulunmamak. 4 - SO yaşından yukarı olmamak,. 5 -
Herhangi bir mektepte kayıtlt bulunmamak. 

t~tenilen vesaik: 1 - Hüviyet cüzdanı 2 - Askerlik vesika.st. 3 -
Mektep diploması. 4 - Doğruluk klğıdı. 5 - 6 x 4,5 eb'admda dört kı-
ta fotograf. (1230) 

Beden Terbiyesi lstanbul 
Bölgesi Başkanlığından 

Fatihte Futbol sahası yanmda Bölgece inşa ettirilecek kapalı salo
nun ve saha tahdit duvarlarının mevcut avan projeye göre fennl ııart.. 

namesinin, metrajmln ve ihale evraltmın tanzimi, inşaatın kontrolQ 1/50 
mikyasında tafsillt plAnlarmın yapılması (Statik hesabatı hariç) ip' 
Türk Yüksek mimar ve milhendisleri arasında 10/11/1942 tarihinden 

itibaren (20) gün müddetle kapalı tarf usulü ile münakasaya konmuş .. 
tur. Bu iı; için muhammen bedel 80.ilOO seksen bin Lira üzerinden y(lz"'I 

de 4,4 hesabiyle 3520 üç bin beıs yüz yirmi Liradır. 
Bu miktardan kazanç kanununun 28 el maddesi deWetiylo vergi• 

kesilir, 
Taliplerin münakasaya g:irebilm !k için: 
a) Yüksek Mimarlık veya Mühendislik diploma!ımı haiz olmaları. 
b) Ellerinde başlı başına bir Di?Vlet dairesi naınma resm1 bir f$hı 

proje ve şartnamesini baz1rladtklanoı ve bizzat kontrolünü yapt1kları ... 
oı tevı;ik eder resmt birer vesikayı haiz olmaları, 

c) Beden Terbiyesi Umum Mildilrtağünden ehliyet vesikası alaraJı: 
tbraz etmeleri; ' 

d) % 7,5 nisbettnde t.eminat vermeleri lAzımdır. 
e) Bu işe ait şartnnme ve avan proje (b) maddesindeki vesikayı 

gösterme!( şarUyle her gün bet Lira mukabilinde Taksimde Straservil~ 
de 57 numarada Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

En mutedil ücret ve en muvafık teklif yapana ihale icra edlllr. 
(1242) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l M. M. Y. lstanbul Saten Alma Komisyonu llcinlor 
.....••..............• ,, ....... , ........... , ...... . 

Pazarltlda 6000 kilo sığır eti alınacaktır. Beher kilosuna 120 ku
ruş fiyat tabın.in edilmiştir. Katt teminatı 1080 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden sonra Ko. da görülür. İhalesi 9/11/942 günü saat 15 de 
Tophanede bir No. lu M. M. V. aatto alma Ko, da yapılacaktır. İstekli-
lerin belli vakitte Ko. na ıelmelerl. (262 - 1154) --Pazarlıkla 20 bin kilo bırvuç alınacaktır, Beher kilosuna 20 ıru'iı.q 
fiyat tabıniıı edilmiştir, Katı teminat 900 liradır. Şartnamesi her gün öt
Ieden sonra Ko. da garülür. İhalesi 12/11/942 günü saat 11 de M. M.V. 
Bir No. lu Ko. da yaptlacakt1r, İsteklilerin muayyen vakitte Ko. na 
'11Ünıcaatlan. (1188) 

1---------------------------------Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 

Aşağıda künyeleri ;razı1ı Yd. Sb, ve me:murlarm şubemize mtıraca
atları akst takdirde kanun! muameleye tevessOl olunacağı, 

Sn. 6 Ha. M. Bekir oğlu Vehbi An Usk1lp 329 - 14 Top Tim. Meh 

de usulün 398 inci maddesine tevfl- 1601 
kan gıyaben tahkikata devam olu· 9 • • • 
nacağı tebliğ yerine kaim olmak ü- ..................... _____ .. ,,, 

met otlu Mustafa LO"tfl 50637. Top Ölç. Tim. tmıan Ot. M . M'ltııa1 
Erdener 50742 Ecz. ütem. Yasaf Olt tsak Adatao 38Hl ~P Ttm. Ad.D 
Soyar. 50483 P . Tim. Remzi Ol Mabmut Pirlnççi. 49405 Nk. Ttm. İz• 

zere ilAn olun?Jl'. Dosya Hl/.2208 zet Oğ, Arif Bilı:met Beton 1368f (1620 - 1163) 


