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Başvekil Sarıkamışta 

Başvekilimiz dedi ki: 
"Bu gördüğüm yerler bana kartal yuvalarını 

h·atırlatflğ1 gibi, konuştuğum insanlar da 
bende hakiki Türk karf3lları duygusun uuyandırcı,, 

Erzurum, ı (A.A.) - Böş\·ekl· 
r JJmlz ŞUkriı Saraçoğlu reİakatlc

r nqc Orgeneral Kiizım Orbay ol· 
dulu. halde dun sabah saat 10,30 
da şehrimize gelmişlerdir. 

Başvekil istasyonda Üçüncü U· 
mum Müfettişimiz, Vali vek 11, ko
mutanlar, askeri \'C mülki erkAn, 
Belediye ve Parti bnşkar.ları, mek· 
tepliler ve kalabalık bir halk küt· 
irsi tarafından karşılanmış ve b •: 
askeri kıta tarııfından selamlan. 
mıştır. 

Başvel411mlz istasyon meyda-

nında tc.plar.an halkın sevinç te· 

zahiirleri arasında bir müddet ya. 

~ yurüycrek halkla temas etm iş-

1 lerdır. Bundan sonra otomob llcrlc 

~chre hareket edilmiş ve Ba§vekı
llm,z Umumi Müfettişligı, Vılaye. 

t i, Komutanlığı, Bclediyeyı ve Par 
tiyl ziyaret ctm ışlcrdır. 

Halke\'•rde §ereflc rine 75 k•şllık 

. bir ak;am yemeği verilmişt i r. 

Bu ziyafette Beled iye rcısı, soy
led iği b .r nutukla sevgıll Ba§ve. 
klJlerını \'e c.nun sayın rEflkalarını 
Erzurumluların aralarında gör
mekten mi.ıle\'clllt meserret ve se· 
virç!crinl anlatmı§tır. 

Ba~vek limiz Saraçoğ'u bu nut
ka verdiği cevapta demiştir k i: 

«- Dün Er:ı:lncr;ı ı , bugün d e 
Erzurumu gördüm. Bu gördüğüm 
yerler bana kartal yuvah!rım ha· 
tırlattıgı gibi konuştuğum hısım· 

hır da bende hakiki Türk karla\. 
!arı duygusunu uyandırdı. Bana 
göster len canlı sevg'lcr~ tc§ekkür 
ca<'r ve kadehimi bu kartallar şe· 
reflne kaldırırım . .. 

Sayın mlsaf rimiz, öğleyin Or· rinl eserlerini, mekteplerıni ve as
lduevl.l'de şereflerine verilen zıya- kerl milesseselerlni gezmişlerdir. 

Yemekten sonra Erzurum mılli 

oyunları oynanmıı ve Başvt>kil 

gençleri tebrik ederek güzel birer 
spor olan bu oyunların herkes ta· 
rafından oyr:anmak suretfle tamL 
mlndeki faidcye işaret eylemişltr· 

dir. 
Cette bulunduktan sonra şehrin ta. ."-kşam belediye reisi tarafır.dan cDennu: 5L 1, sa ! : de> • f . 

-----==--

'.Jbyada !\l.ihver kuvvetleri harekete ~tUer~ Illkarulakl ha r ita bu hare~fl r tietermektedlr. 

HarblD.l 
dördüncü 

yılı 
Yazan: Hüsameddin t Jlsel 

1 eylülde dünyanın en büyük 

savaşı üçüncü yılını bitirdi. 

8 u vesile ile umumi dünya duru· 
rnunu incelemeden evvel, üç sene
lik kara ve deniz hareketlerinin 
\'ardığı noktaları gözöoünde tut· 

, ınak faydasız olmaz sanırız. 
Her iki tarafın görüşlerine gore 

dünya harbini doğuran Amiller 
başka başkadır. HallA her iki züm· 
renin unsu,rları arasındaki ıörü&ı 
farkları bile blrbırmden çok ayrı
dır. 

Alrnanya 1<Lcbensraumıı diye b·r 
nazar iye ileri sürmektedır. Bu na· 
z~rlye asırların devam ettirip ge· 
~.rdlii (s<imilrge _' müstemleke) 

1Yasetlnd.n başka birşcy değildir. 
Bu siyaset, dUnyaya hükmetmek 
~teyen devletlerin, emellerini baş· 

a başka prc.jelcrle ıl rlye sUrme· 
si demektir. 

Libya cephesin·de: 
• 

Rommel kuvvetleri 
harekete geçtiler 

Cenup 
vetleri 

kesimind ~ iki taraf kuv
çarpışmağa başladılar · 

Berlin, 1 (A.A .) - D . N. B. a· / teık ; llerl diln tnıılız m evzilerine 
jansının ask.~rl bir m embadan öt- ve taşıt kollarına haı:eke tc geç· 
rendiğlr:e gore Mısır cephesinde/ mlşlerdir. 
Elalemeyn Alman Stukaları Ue av (De\--.aı: Sa. 1, stl. 'J ile) -

Ber lin, Ana panın 
işgalini bildiriyor 
Stalingraf cephesinde açılan 

gedik genişl~tildi 

ÇARŞAMBA 1H2 eataıottu Jıldla Fenari sokak N<>. 30 - 32. Telefon: 24136 - Telg. VATA?lo'EVI lst. 

Ruzveltin mümessili 

Vilki, Cuma giinii 
Ankarava geliyor 

Ankara, l (Vatan) - Amerika 
Cumhur Reısi Ruzvelt'in şahsi mü. 
messili Vilkl'n tn tayyare ıle cuma 
günü şehrimize gelcceğj anıaŞıı
maktadır. Vilkl ve malyet'nln o: 
turması için Ankarapalasta odalar 

tutulmuştur. Amerikan sefaretin.n 

mumessillerinden öğrend ğ!mıze 

göre Viikı Cumhur Rc!simiz lsmet 

,.. 

İnonü ıle konuşmak ve Amerika 

~~ Cumhur Reısı Ruzvelt' ın selfımla. 

J d ) rını iblağ etmek lstemektedır. aponya a ' Vandel Vilki'nin Ankarayı zıya~ 
· ) reti dolayısile İstanbul gazetelerini 

k b 
• J temsil edecek olan bir heyet de 

a 1 n e J Ankaıaya giderek kendisir:e mü· 
) lak i c.lacaklardır. 

b h 
) V• ş.I, l (A.A.) - Reis Ruz· 

U r a n 1 J velt'ln şahsi anümesslll Vandel V 1· 
1 

' J ~~d~a:~:at~~~;k:~:t~:tiı~a!~: 
tinde yapılacaktır. 

1 
l l!a lıtifaJar, P aıUlk 1 
C ~ldlaelerl Ilı dı i b 11 11 k 
!,::~~:, 1:17.:~~;·:::~;~ u y u merasimle karsıland ı 
etmıştır 

Tokyo, ı (A. A . ) - Reuter: 
Haber verıldığıne gore hariciye na

Karşılıyan·lar arasanda Büyük Elçimiz, isti hbarat 
zırı Şigenorl Togo şahsi sebeplerden 1 N t• 
dolayı bugUn lStlfa etml~tir ] mpa- c zar e 1 mümessilleri, yüzl : rce gaz~f~ci bu:un:iu 
rator Lo;tıfayı kabul etm iş \'e hırici

:)ııe AaaW6'UU ~İ~ 
vekil Hldekl Tojo'ya emretmiştir. 

Tojo Jflmdı hem b&.,."'-'Ckll hem hari
ciye nazırı hem harbiye nazı rı bulu
nuyor. 

Ankara, ı (Radyo Gazetesi) - Ja
pon kabinesindeki istifaların ~ahsl 

sebeplerden ileri geldiğını söyleyen. ı 
ler olduğu gibi bunun soıı Pasıfık 

1 
hA.dıselerıle de a!G.kalı gorcııler bu· 
lunmaktadır 

Tojo kablnesı mllitariSt bır ka\ıllne 

ldı. Yeni kurulacak kabine mUfrit 
milltarıst kabine ml olacaktır, yok· 
sa bu kabineyi daha mutedil kimseler 
mı t6'kll edecektir, e\'ve· den tahmın 
edilemez. 

' Uç mühim 
karar 

HodJhanelerde yatan 
veren:l i~ere ' 

Bay Ahmet E min Yalman 

Londra, ı (Radyo> - Spiker kd· 
nuşuyor : 

B ay Abl~n Daver 

Mr. Cartell'e Türk gazetecller he
yeti reisi HUseytn cahit iraruıızca 

mukabele ederek dedi ki: ( Londra ıst.a.syonuııdayız. Her ta 
raf donatılmı~. GeJeçek Türk gaze· - Dostlarımızın arasında bulundu
tec;terini bekliyoruz. Nerede ise gelt>_ 
cekler. tren ~rona girmek üztre. ğumuzdan dolayı çok mesuduz. In. 

Bekliyenler sabırsızlanıyorlar. Istas. giltere zaten bize yabancı bir yer 
yonda Türkiye büyük elçisi Rauf Or_ .day Hll..eyln Cahid Yalçın değildir. Dostlarımıza bize böy:e bir 

bay, istihbarat nezaretinden Mr. ı harp gayretini göstermek lc;in blze j fırsat verdiklerinden dolayı oldutu 
Cartell. Mr. Brauvn, yüzlerce gazete- ' . . ' 

. Lo d d b 
1 

T .. k be fırsat verdığinızden dolayı çok bah- kadar bize g:östel'ilen hüsnü k&bul-
cı, n ra a u un un ur tale lerı t ' 1 
ve gUzıde bır kalabalık var. ıyarız. (Devamı: SL S; Sü. 1 de) -

Tren gittikçe yaklaşıyor. Nerede 
ise duracak. Gelenler arasında Tür
klyenin en gUzlde gazetecilerı var, 
Vatan'dan Ahmet Emin Yalman, Ye
ni Sabah'tan Hüseyin Cahid Yalçın, 
Ulus'dan Ahmet ŞUkrU Esmer, Tan. 
dan Zekeriyya Serle!, l kdam'dan 
Abidin Daver Londraya flmdl ayak Günde 450 gram 

ekmek verilecek 1 

basacaklar. 

Tren durdu. Kendilerini karşılamak 

Pi_yasayı kontrol 
edecek tüccarlar 

Mallea lfletmelırlntle • las!a ••aal l9Sa muza• 
loNt werUı cık 

Ank ara, 1 (Radyo Gazetesi) 
Yarın (bugün) Resmi G::ızclcd .. Uç 
K oordlr.asyr,n kararı neşrolunacıık 
tır. 

(Devama : Sa. I; Sil, 4. de} " 

1 

üzere koşuyoruz. 

Gazeteciler birer birer çıkmıya 

b8'ladılar. Türkiye büyük elçisi Raur 
Orbay'la el sıkı,ıyorlar. 

i stihbarat nezareti namına Mr. 
ihtikarın elebaşıları niçin 

Cartelle ho, geldın iz, dedı ve lnglllz- ı bu kom 't l d t t l 
ce de\•am etti: l e er e u u ugor 

- Do~tıarımız ve mUttefiklerlmlz- j İstanbul Ticarct ve sanayi Oda· / lslerl'll tetkik etmlı ve bu komi
den saklıyacak hlçh!r sırrımız yok· ı sı geçen gün fevkalade bir içti a t 1 in b i~ bap.ram ~ 
t ur .. Görmek is.tedi~ini.z her feyl g~- yaparak, piyasayı kontrol ve m~-1 k~a~~t g~tirerelı:, kcml~uı aza 
rebılırslnız. Sıze Ingılız mllletın.n rakabe için ayrılan komiteler in adetlerinin fazlala~ılnuııına k• 

rar vermiştir . 
. ~lmanya hayat sahası istiyor .. 

~unya haritasının yeniden tetkl
ıunı, Cermen ırkının haklarının 
tanınmasını lleri silrüyor. İtalya 
dUnya servetinin başkaları elin~ 
oldugunu \ddia ediyor. İtalyan hal
kının açlığından, servetslzllilndcn 
Yarayakıla ı{kAyet ediyor. 

Berlı n, 1 (A.A.) - Rumen kıt- , 
alarının Anapayı zapletliklcri as· 
kert kaynaktan b~ldlrıllyor. 1 

Berlln, 1 (A.A.) - Alman or. 
duları başkomutanlığının te bliği: 

Harp Okulundan m : zun sub ·::ı ~ l ~ rımıza diploma fevzii=ı 
ötrendlllm1ze göre,, Oda beye. 

ti, bulgur ve pirlr.ç komitesine Qç. 
peynir komitesine de iki aza •• 
çllmesir.ı muvıflk ımm~ ve birer 
namzet g&iterntlıtır. İşte bu sı
rada orada bulunan azadan zı.,a 
Kılıç söz a1arak göstc.rılen na.m. 
zetlcrden. biri h;>kkır.da, fazla tı· 
yatla mal satmaktaıt dolRyı zabıt 

1ngıttere dünya mllletlerlntn baş 
k«!ı"a c~ ir olamıyacağını söylü
YC.r. Amcrlkn her mliletln hür ve 
murtı k 1 oh1P ını ister görilnüyor .. 
'
1
"Tlo:) a ırkdaşlarını esaretten kur 

tarmak hedef nl öne koyuyor. 
Ru ya dünya servetinin dünyaya 
a t olmesını, beşeri hakların bırli
ı. n• ı ı .. cm r. ıçın uğraştıtından dem 
nıruyc.r. 

Almanya. İnı lterenın R va ile 
it tifıtk dcrı k lnsanlıtı feİAkete 
~Uıüklnmt'k ıs•cdııtlndeıı şikayet 

(De\ arnı SL '· su. 1 c\e) (-) 

Aşağı Kuban cer. ubl•nda Al· 
men · Rumen kıtaları şiddetl i düş.. 

man mukavemetini yenmlşlerd fr. 

Alman hızlı hücum botları K a· 
radcniz dc.ğu kıyılarına kadar iler. 
ılycrek himaye altır.daki b ;r düş· 
man kafilesine hücum etmişler, 

aralarınd11. bir de petrol gemisi 
bulunan başka iki gemiyi batır· 
mışlardır Bunlar topyekün 4500 
tonllAto tutarındadır. 

Kerç boğazırda topçumuz düş
man motörlQ gemileri teşklllne a
leş açmış, ıkislnl alevler ı çinde 
hareketsiz. bırakmıştır. 

. Stallngrad cenubunda, seri teş· 
kıllcr tarafından lazım gelen yar. 

,.,..._. l!I&. ı_ IML 6 4ıl> • •• 

badi Harp Okulunmı 109 uncu yılı mnunlarına mr.ra. .. ınııe diplomalarının teni edlld!Jlnl ı1Un bildlrmı,tık. Yukandakl ~imler bu mera,lmden 3 ıntı
r. Blrlnt'I resim ordumur.a katılan ıtrnç ı.ub·ı~ l:ırınıızı, ortadaki re.ırn :\lttli!i Relı.lml.ı.ln diploma teullni dlft>r l de Harp Okulunda 109 

Cll çlvillia (UÇ bir ıubay tal'9fmdan çaJubnasıru ~bit etmek tedir. ' Ull 

' tutulduğunu iddia elmii ve bun· 
dan dolan da komiteye aza l!Ave 
edilmemesine kırar verılm:itlr. 

Ticaret Odasının zabıtl•rındu 

çıkardıiımıı yukarıdaki kayıtlar 
bize, bu kcmitelere seçilebilecek 
azaların dürüst, hiç lekelenmemiş, 

hattA haklarında zabıt dahi tutul. 
mamı:ı klJY1selcr olması lAzım gel· 
dlğinl gösteriyor. Halbuki blz Ti· 
caret Odasının bugün çıkardığı bu 
kaydı, bundan aylarca evvel. dalı& 

(De\.'allUI Sa. S. SiL 1 ... ) C( 



ı 

Hamza beyin sözleri 
Yazan: 

-11- ·eklıtlerini bı:Qırm'k \'t: icap edrı-. 
D'dl. se ınutak~·reyc devan1 cl!neK iıtr.· 

Imparator; Hamza Be)l·ıı, cıd- re. <Fatıh} ın nczıd-ıe b.r c~c;ı gbu 
eten F&fıyane b•r li~anla so:led.:; ı derdi. 

At hırsızları 
çoğal mı ya 
baş~adı 

Ça!dıkları ho~vonlarır. 
etini piyasaya 
sürüyor!armı5 

Son ;Ur:h·.~de bilh ou söz eri btiyük bir d-Kkıttle din· Bu .klr.cı rıv-ı.}etlcn bahs d'2n 
cdı. Sor?r&, der. derın çınl ÇC- muvcrrihlcr <Fatih) i, bu sef f~ \"e (':va.ı-ınr!a ~tlara mu al~ııt olan hır 
kerek: btr para teklıfıni kaydediyorletr hır"lı?. ebekeai g'f"ni' ınlkyaı;la faa ... 

- SOzlerlnlzın. l.um bt dost ll- Rt\"a)·ctlcrinc. şu surette dev~n. lıyettc buluıimtikta. '\' ortad tn_ kAY· 
an1Je ıoylendı4?' r.e mı. tm. Fakat eylıyorlar. hola.n hayvanlar bırb.rlııl tRkıp et· 

k b .. lık b. h 

1 

l nıckttdir. ne yit.payım .. ı, sızc U)I ır a· Fattn, l-lanlza Bcyın mparator& f 
kikat:i söyl mck mecburıyctınde· $.öylcdıği sözleri, tamamılc tekrar/ Işın asıl mUhı~ taıafı. bu :alt.n,a.n. 
) m ... Şunu kat .yete b? men:z C'di;ror- ve bunların haricinde oL hayvanlnrın ke>;ıJerf'k t'tınln_ ~f''.\:_\ar 
~.:..zımdır ki, bizce mukadde olan l m ... k üzere cıe İmparatordan g.cıne· k6ftecllere Ye d.orlsinin de 1<6seleclle. 
bu beldı:oyi tcsll.."11 etmek benim, vi {yüz bin Blze1: s altını) ist.yor. re 5atılmasıdır. 
salahiyelim dahılndc olınadığ~ g_ı-ı 0 tarıhte (Yczan) denilen Bi· · Grçen giln de Bak rköy Veliefe:1dl 
··I bu ••hl d ><ıya• herhan.-.ı bır ~.·hası."d" Fı"kret At!ı'.va ait bir at 
u. ~.. r e y_. ... .

1 
za.ns altını, dünyanın eıı: kı~ınet:i " '" · 

kunse de ~una m~ktc?lr clt•ğı • ı parasıdı~. Esa.sc!l çok zcngi~ oL çalınınış, \~elic!cndi korucusu Ahn1ctj 
dır ... B.z. o.nıcye hazır.,1nrl.k. En ma,an Imparato h bi Kara i1r jand·:ı.rma Ih~nn'ın ara~t:r-
k .. k bl t hı <etmeden ... r, ıç r zRma a.ıa n•tic"' inde Topkapı sıırlnı 
·uçu. r ıs ırap bu parayı vermeye muvaffak ol~· m rı "' ... :. ·ı 
cüınlemlz öleceğiz. Fakat kendi 1 nlavacaktır.. haricinde hay\'anın ayakl;:ırı ile bar· 
rızamızla tcsHn1 olmayş muvJ.fa- : .saklarr bııluıın1u~tul'. 

.. · ~ı Imps.rator tarıhi b r mrs'ull· . 
kat go3termıycce., z. ·ett k ' . ' Bu h:ldı!'.,Jcr hem halkın emni:vetı 

D:ye mukabele ettt.. } en_ urtulmak !çın bu me ele· Ye hem de sıhhati bakımından ehem 
Jiam:ı:a Bey: Yi de ıca~ edenlerle müzakere edı- 1

.. ,.tJr ıı~rr:flı:ft> dtınılmaııı lAzım ge:

1 
- Ben s ze, hUkUnıdarrmın .söz· l~r. _<F1atıh} id 1•te~lgl b_~ .. cizye'. len bir mC' eledır. Bı.ı \'<.+ziy<"t hıtriçte 

:er~nı teblll: ettım. Va.zlfcnl hıtam n n \.er lmesine imkan gorulcnlc rPrt~~.:,ıi7. f'ld yenıek1crin veva köftc
buldu ... Şimdi de, dostça konuşa- d ı?I gıbl, hüklınıct crkAnılc bnzı cilrrin bıı C:Blınan hl'\y\'Bn ;tlt'rindcn 
.:m. kumand;lnlar (Falih) in tcklifiı~ nlduğlı ihtımalini ku\·vetlcndirivor. 

Dıye~ te-krar slSzc başladı ... itimat gösteremiyor. İ~e. harp ta· H&\'\'anhu·, çalarak açık hır y~rdP.: 

VATAN 

il ASKERi BAHBSLER il 
arbin dördiincii 

yılı başlarken .. . 
Mihverin bu sene Rusya ve Çini 
mağlup etmesi suya düşmüştür 

H •rbin dordı.incü yılı bar 
• ı~dı. Bu münasebetle A 1· 

rean devlet e::efı Bay Hitler doiu 
t.: '"Phcşindeki uınumi kararı::a
hından Alman milletine bir me· 
• aj ı::önci<;>rd-. Bu nıesajın biitün 
muhtevası, Alman milletini ordu 
için kış yardrınrn~ dıt.v<'t rtmck· 
trn ve büyük fC"dakarlık isteınek 
ten ibarettir. Bay Hitler Alman 

; mllletfnp ~öyle rliyor· ' 
tt- Bu nı iicadele, hrr devrin 

en mua7zan1 ve en müthiş rni..l. 
cadelcs:dir .• ı\lman askeri havale 
gclmiycerk ni~bette buyük ~ah
rumlyetlerc katlanıyor, ln ;:1uır 

frdRkfirlıklarla çarpışıycr. Gc·ri· 
de kalaıı1ar da bu S<"ne hC'r ı;a_ 

mandan fazla azami fedakl}rlıgı 

yapma~a nlC'cburrlur.ıı 

Y .... a_z_an_:_i_H_~_c::. _~· ... N..-..8-.....0 R AN 
dadır. Sözde Aln1an \.C Jı:ıpon or· 
dul~rı irarda buluşacaklardı. 

İşte .)'<iz ba~ında Aln1artya Rus. 
ya.ya ve Japonya da Çine saldır· 
dı. BUtün yaz d<'vrcs'.ndc Alman 
ordulnrının Ru.syada ve Japo:ı 
ordularının da Çlndc giriştlklcri 

büyük taarruz hı:ı.reKetlcrinc sR· 
hit olduk. Fakat 3 aylık ınihvcr 

harekillının nrfie~i r:e oldu? 
Bunun kısa. bir bililnçosunu ya
pabı\irız· 

0 apc,nlar önrc Birma r: ya· 

dJ dar. Çine taurruz ettiler. 

vaffc.k olmaını~tır. çın, kendi 
nıar:e,·i k.udreli ve müttefiklerin_ 
den gördüSü maddi yardınl:ar sa
yesinde, bütün hcybc-til<' -ayakta 
duru:•or Ayakta durduğu :çin 
de, Japonytının Ru.synyı arkadan 

vurmasına, Hir:distana saldırma· 

~ın'1 vr:ya ı\ vustralyaya karşı bir 
istil8 hareketine girişmesin(' mfı
ni oluyor. Buna. Atncr·kanın Pa
sifikte bC'lirmeğ:e başlayan üstür.· 
lüğUnü ''t ilk muvaffakiyctlerini 
de ııavc eder.sek. ~ıkarılacak ne. 
tice şudur: Artık JaJ)Onların bu 
~·cınr. Ç nt s~f harici kılına ı, Al· 
man:'t'''- it,., birlikte Rusyaya veya 1 
Pa~iflktr Anıerikaya karşı .ser
bec::t vazly tc cr~şmcsi iht'.n1ali 
kalmamıştır. 

JR... n1crlkalılar Çi"e hava 

~ lllf' tayyare ve Assam 

yo.. 

yo· 

2 • 9 • 9lı 

~ " ~i~"i1k l>ı>rblıı üçüncü yı:ı bl 

Ei!> tıp de 1 •YICılde ılörd!ındl :fl• 

Jına t".'iıiJjrl..ea ... Jyabl \e ask~rf mı:_ 

harrirler L.t!nd.i ~r'tt')l~nne. keıı.Ji 

dıı,~eriı:ıf' :ora bili.nı:oJ:ır ;rap
L.lar. talunlnler yUrbttillN. 8Jı:ı.ı.,ı 

Alnut.nbl.tın eline &&çen toprakla.rı 

ı..arıı \c:Lrış, baı. .. ı h3.hl demokı-ao;,. 

lerln ı..ontrohi altında bulunan dc
nh.lcrl Jaınla ılnnıl.i. ölftul~r. bkti. 
ler. Fakat b<'ııre bu uşın rnu>ı lr

rirlerin h>ç hiri~I U~· aenellk hn.'hin 
hakiki bir bıl:\nc;-eı .. unu yapını., 00. 
,ı.;llllerdlr. lhi.kU.i bir bfl".i..nc;uda ,u 
malfııııatın buluıımaıı;ı gerekti: 

l ı; l·ıld•lnberl muhtelif ha.ryt ~a· 

halarını b>Ula)·an ln!<tan kanı kaç 
ınilynıı litredir._. 

ı l':yJQI 989 rlan bugüne kadar 
Jt•°' ku rgaları \ (" 'ıırtlıınlar kW: zj. 

;yafrfte hazır bulunmw.JarchrT 
L (,' senede. km.da. tıkarıla.n demlr 

\(' dl,ıter nıadl"nlerden, zengiTilikler· 
den kaç fonu denizlerin dibine gô
n1Wn1üırtü.r": 

ŞehJtlerdrP. ka ... abalarda, kö.)"lt'rdc 
Jangın ı;ıkarn1ak1a mtikellt! mede
ıti kundak~Jların ..ayu;ı kata balii 
oln1u~tur? 

Enkaz haline getlrflcn bln.31.arıo 

t1('\'I \"C her birinin a,yrı a.yra ayısı 

n'11ir ': 

Kaç rehine ldan1 edllmı,, katr 
l..ur~una dizlln1l-,, kaçı hep!fedllml~ 

'e ka71 ı:o.ürgllnr gönderilmiştir? 

Koç tO{'.Uk baba.,ını, kaç ana çu. 
ru~unu kaybetmi •• kaç allenln ocn.
ğı tutmez olrnu,tur '! Türk 1:Ulleler1 al~mda iıerıuı kuv. r~!tarı ?lan {Jan Sebastıyant) .le k("~ttC'k kadar ctlret gö~tcrcn bu ~t· ı 

,-etin kaybeden surların ·aktnda
1 
dığtr Lat:n kumandaı:ı:Iar karı~.ı. hrkenin nu•yd.ınR çıl<arılnıa<ıı i<;in za. 

perı~n bir enkaz haline geleceği-ı Y0 .'.· Cereyan cd~n hararetli hır bıt ınHzdan bir h::ırrkC't bC'kliyornz. 
r.t .• surları mOdafaa eden askerle·. munı:tkaşa ve muza kereden ıonr·t Ynk.!'R hıı haı-eketlt'rlft tc\'fl.lisi hem 

!":n artık yorgunluk:.an bltab ke. - Harbe, devanı. / F:ıhhat ve hem de emniyl"t bakrmın-1 
s'ildikler nt.. rıçl,kt•n ve Rrap.;:ız· Kararı verllıyor. dan bizi tııdi~cye dUşnrm~ktcdir 
'.tktan her un şikfıyeUcrlnı artır11.n Türk tarihçilerınden (SHdct· 
halkın isyan etmek htimaiınt bü· tın) in e. erinde de _ Bizans mü
tün incclı}tltrilc anlattı. llatta, bir Ycrrihlcrinln r-vt=ı:yctleri hiliifınrı 
i:'rotlık hc)·ccana gelcrrk. olcırak .. garıp bir k .. yda tesadüf 

- Bizan.sın başrna gelen bu fe. ed :lir. 
.aket, (ittıhatsız!ık) tır ... (Din) de, B t 
birlc~cmedloiz. Sıyasctte bir'eşe· f u za ın ri.vayetine nazaran, İm-
medin.z En ehemmi.}ut;ıı ~ebep· parator (Fatıh) e bir c_ıçt göndC'r~ 
:erl birbirinize hücum ettiniz. A- mış •.. l.alnız (Kostar.tanıye). f hrı 
ra.rıılda bir .ttlhat ve itt fak vü· kendısıne terkcdllmek şartıle, B. 

Muvakkat ekmek kar-

neleri yenilçrile 

d~giştiriliyor 
Eyltil ve Birincitt'şrln ekmek kar

nelt'rinin Aı,.karadan ŞC'hrimiu eksik 
olarak grldiğini, bundRn dolayı da 
bu aylara Bit karnelt'ri trdarik t'dc-

Bay H:t1C'r bu mükt"rrer i:;:f('· 
ı,::inc karşılık Alman milleLne vl_ 
ne b;r ~u1h ıtmidi vermrmişİil'; 
zafer yenj senc~ .. e kalmıştır; o da 
kari dcğ;J. 

Diğer tcıra(tan BjrJcşik Ari1('ri_ 
ktt Cun1hur Rel:ııI Bay Ruzvelt 
radyodtı. bir rlemf'çtc hulurmuş· 
tur. Bu dem<'ç kısa ve hakiki 
harp vazıyetınc mutnbık oldugtı 
ıçın rı~ağıya ayrı<'n nlıynruz; 

ft- Japonlar ilk muvaffcıklvct· 
lrrinin sArho~Jugilc bütün Pası. 
fiğe h3kinl olacakla.rınr ~ardılar. 

Fakat P. ırarbour !ac~asındRn bu
t;:ünc kadar bl1i zaf:-re götüı c· ' 
C'C'k bir harhin h:tzırlıgıııı "~rıtık. 

!\lerean denizi vr l\l;c"i\\·;f\· nıul-ıa. 

rc·bclerlndr J~pon donanmA::.ıııa 

iııdirdigımi;ı: darbelerden ~oııra 

onları Salomon Adalarındiln d::ı 
ko~rnağa muv~ffak olduk. Bu he· 
ni.Jz bir ba '•r. ıctır. Bütürı dün 
ya , muazzam sanayi ile . rCerber 
('dilen Am<'rik:tnın kuvvetini pr.k 

Çin alrminin kalbgtihı sayılan 

Çunı:·Kir:g Bırmanya hududun:ı 

daha yakındı. Ayni zamanda An. 
gro • Sakso;ılcırın Çine yi:irdın, 

için kuilardıkları As:-.am yolunu 
da kt:'snıek ınlınlkündü Fakat 
Mar<'şal Çan.K•y·Şok Mekon~ 
nr>hri bo~·unu kuvvetle 1nüda!aa 
<.>tt . ll<'tif'c i1ihar'le bu Japon 
pliı.ııı mu\"affak eılmadı. Bu""un 
i.izcrinC' Japonlar harekat p13nıııı 

dcği~tirC'rck Çinin dogu vil;ivl'.'t · 
icrind<'n taarru1:rı. geçtiler. Bu sc· 
ff'r dKlın bü~·uk ordular kullar.
dtl'..tr, l\1i'lr~şal Çan-Kay·Şck iç 
hatlarcf·1 h·,rb-tmrnin jnc('Jiklcıri. 

ne viikıf bulundugu ic;in önce 
münasip gördügü ıııro.ziye kadar 
rieat ett; .. Japoıı ordularını ti~l('· 

rindrn cpe,VCC' u7.aklaşlırdıkta.ıı 

ve muva~ala gt.içlüklerine ını:.ruz 
bırakt•klan ~onra mukabil tstRr· 
ruıa ıtcçt. Bu Çın mukabpl('si 
şımdi dr.vam ('diyf r \"P g~ttikçc 

geııi~liyor .Japcu1 orciuları geri 
c;rkilı.vor, duşeo şeh•rl r birer bi. 
rcr Çinlilerin l"linr- geçiyor. 

lilc harp malıen1csi göndermeye 
dr.vanı ed:yorlar. Pa~iflktc ta· 

arruzf hcıı"<'k3ta glrişmekle Çine 
ve dolayısflc Ru!'yaya da yardım. 
etmiş oluyorlar. Geçr-n yaz dev
rPf"inri<"n ı_..tifade- cdc-n İns:ılızl('r 
Itindl~·ta•ıcl'lk\ d~hili buhr::ır, 1 ~·a· 

tışhrmtşlar ve orduyu tRkviyeyc 
imkB n hı \1 n1 u.şlardır. Japonlar 
için f-llndıstan ve İran yclu ka- ı 
pelıd1r. 

Alman • Rus harblre gelince. 

Şu kadar adam öldürWduğilnü, 

bu kadar yan.cın çlkarıldığrnı bil· 
dirn1ckle övU.nen kaç tebUğ çıkm.,. 
tır? 

Kaç ~a,·ru ano~ından baha~ından, 
tlogdu~u ~ehir 'r memleketten ay. 
rılarak ba'Jka )erlere naklediln1ı,. 

tir? 
Ka<.' kol ~akat. koc: ba<:ak ke-~Jk, 

kı.<; göz kör, kaç kulak ıağır kıı1-

ını~tır 9 

* Dördünrü yılına ba!an h&rbln 

cı.ıdc "~t:remcdi~ız. K,;,.,···l"nizl, zans hükümetfne tabi butün top-
lb .... ... a:kl d k nııyen bı:ızı vıttanctaşlar:ı <nnıvakk:ıt 1 

kaybcyledin z. lfUki.ımet f'llİ za- r ar 
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' öy ""' k~ı:-abalı:.ırdan karn<"l V"rilrc-("~irıi hRhf'r ,.t>rmışlilc 
yrflattınız. İ te, bugü;kü ümitsiz feragat ctı:ne_:rc hazır bulunduğu· Oğrendiltimizeı.gör<" diln lstRnhuıa.J 
hale ,c:eJdinfz ... Bu hal s!ze, Cena- nu b1ldırmıştır. karn<'lf'r ~rlmı~ \"f" nnı\"akkat karna 
bı llakkın bıt cezasıd;r. Eğer fik- Fakat {Fatih) bu teklif kıtbul fllanlar;l iki aylık karnel'r vcriln1eğ'e 
r.nlzde ısrar l'der_:enlz, bu cezanın {'tmr.n1 1 ~-· stclen elçiye, şu kısa ce· ba~ıaı mı tır 
ak!bef çrık feci eılacaktır. vahı \'ermı5tir; 

Dıye batırdı.. ,. - Efendinız, ~-a kale 11.c kıtıçı_ 

İmparator bu sözlerden o ka· nı tcslım etnıeıı .• yahut, ısiamly tı 
dar müttessir oldu k1, hiln:ür hün kabul eylenıell. 
:tür ağlamaya ba.J1adı. Başını Onü- t 

Milli Korıınma mahke· 

mesine verilen 
muhtekirler ne cferek: Ne mparatorun bö:rlc lckllfte 

- Çok acı .• fakat çok doğru bir elçi ;;.önderdijıni ve ne de (Fa· Balatta. T11,ç1t')A"hı adında birisi 
töylüyorsunuz. t;h) in bu şekılde cevap \"Crdiglnı f.1Zla !ıy~tlrı. nohut satmaktan su~!u 

Oıyc mırı!dancıt. teyit eden kuvvetli bir ves.ka ınev olarak millı korurnıa mahkemesine 

yakında ;:OrerC"ktir, Denizlrriıı ı 

Bu vaziyPt karşısındA:, kat'i n· 
lerak söylivebil 1 rlı kt n1lhverio 
Asy•dBkl h•rp planı bu sene mu· 

Rusyanın bu sene saf hırici ko.ıl· ı 
ma:;;ı ihtimali gün ı:::cı;;tıkce azal· 
maktadır. Ru ya1 Almanlar Bii· 
yük Frfl'drik'in ~Hedef duşm:ın ı 
ordusudur .. Ka:de;-;irdcn muvc:ık

kat. n ayrıldılar, petrol ve hubu
bat ambarı olan yerlere yiirüdU-

1er: bunu )·aparken Mareş"-l Ti
moçcnko nrdularını da imha et
meyı ümit f'di nr\ardı Falcat 

(Devamı: Sa. S; sa. G cı.ı 

~~~~!Cl=•~~!~~-~~J~:!ı.~ll!.~ıı.. ... t·:....X~:.al~~ 

böyle haklkt bir bilıin~oıı;.u c:ıkarıi~ 

m;ılı ki ınt'de.nlyet, «kar \'C z.arur .. _ 
ını anl~ın! 

KÖR KADI 

Sabık c lı bir hırsız 
yakalandı 

l!iit&nb11lun muhtetıf ~'mtlertnc!e-

Bizans müverr:hlerhıden bazı· cut cl~i:ıld~r ... TürklE'rc kar~ı dc- I \"('rilmi.ştir, 
ıırrnı:" rivayetlerine na.zeran İm· r n hır kın ve huliumet bl"sleyen * Küı,Ukpazl\rda. Bayram adındıı 
parator, r.krınde ısrar ctt. K~le- Bizans müverr•hlcrtnın - ve hatıa, bir bakkal fazla fiyatla Uzilnı ct 1 ttr_ 
, '· tc:sl•m t'!tmcve rıza gfıstcrmcdi. Bııa.ns.n son günlerinden bah c ğrndan millt korunma mtlddciumumt_ 
ıram. Bt"v de, e k1 dile dostôna den garp tarihçiler nin · böy)e bir liğine verilmiştir. 

d:biı e. denizlerin üstün(' ve gök· 
iC"rr hakim olacagrz. Dünyayı j 
korkunç bır esarete sürUkleomek 
ı~tC"yC'n faşist devletlerin(', hürrj· 
yC't namrna sC'ferbcr cctılcn ve 
h~rbcdeıı bir devletin zar rini 
ı:;:ö~1C"rrepgız Bu zafer de çok 
1 7 ~kt:ı dC'gtld:r.11 

Berber Mahmut 

yirmiden fazla terzi dilkkAnından el_ 
bi'.'IC vr kumaş r,alan !abıkalı hırgıı 

Ibrahimln duruşma. ın<ı dün. 2 nci as
liyede bakılmıştır. Bu celsede, hırsız 
kf"ndısıni müdafaa etmış ve Mnad 
edılen suçları lşlemf"diğ'ini, bunların. 

iftira oJdu)'.'.;unu ~OylPmiştir. J.tahke· 
l me, şahitlerin dinlenmesi içın başka 
güne bırakıln1ı~lır. 

bir iyiJık cdemtmekten mOtecssır meseleden .bah.schnemclcri, d:kka- * B<lltkpa.zarında, Yıını Kalafa.l-
btr halde, CFatıh) in kar-trgAhına tc şayan bır kc;>·Ciycttlr. o~lu adındA bır zeytinyatr tüccarı, 

30 AğustfY"! .,arcr ke~ide-,inin 1 Nao;rf'ddln °hO<"a merhumun bak

en bü~·üı.. ikraın.l.)e!iSI olao kalla ze~·tin~·a.tı - f"ıtfiyf' alı5\f"rl' h.lp 
~ ay R.uz\·elt b.ütün dün~·ae 50 bin lira. Bakırkn~unde berberlik kıi.)e J metthurdur. Hani, sonunıia, yı,j.-
n;;ı y;:ı 5ulh umldi veriyor, etl("n l\tuhınut adında blrlnf' çıkmı'j. zünü buru~turarak: 

\rJet c-ylcd. Eler (Fatih) böyle bir muk:ı.bil Eatlığı Y~~l;.cır için mUştf"rilerlnden 
Fakat bazı mGvcrrihlcrin rı\·a· tckt'ftc bulun~aydı, bunu dınj bir f;ıtura ho:ı.ricl para ı~t('rkrın cilrm\L 

b 1 k \ . · b ..ı - Bu na....,ıl f'nff.~ f'? 
rıntn u undugıı zafcrın de- uza <'Tmf':"ı'lJl<'e ma un 
olınadığını söylüyor. Şüphe yok 1'e~lf"ı.in !\-lahmud? DIJ("n bAkk8la merh•lDl hfl<':t: 

~·c•ll"r ne nazaran da İmp<tra.tor, hakaret telilkkl edcc:ek olan muta· mc~hut halındf' yakalaı~m~ ve millt 
ıı.~mza Be\ n büyijk bir tAIAkatle assıp Bizans müvcrrihleri ve garp korunmH m.ıhkeme~ine verilmiştir. 

,,.ıı eıtıtı muht•mcı teıaketı•r'"iı•rıhrııcrı, htç şüphesiz ki bund•n Eskişehir Yer'imallar 
·nf"s'uiiyetını k:ıbul etıncd~. Derhal da bah,i:!lmeyı u~.utn1ayecak:lardı. 

ki harp, dördüncü yıla başlarkeD. Di.)e bir !!-OZ \ardır. Artıı.. bu iô· - Gf'(f'n ~ün \f'rditln 7f'.)·tinya,tı-
An~lo • Sak:sonla.r i<;in drlha ümıt zlı: nm lortu~u! t'f'\ahını \f'rnıl'j. 

- Bu na~ıl ha"ikın T 
Onun gibi JaılQnlar da: 

vrrici bir h~lt;< gC'lmiştir. Bunu. 'erh·erlnı·t'ı ına.but 

nükumeı erkanın topl•yarak mu· ı * Pazarı bugün açılıyor 
zakfreye gir ştl. Bırkaç saat s{ıre_n (}'at•h>, imparatordan aldıgı Slimcrban memleketın muhtelif 

Oi~·e "'ora<"ak olurları.e. Amf'lrlka-
lılarıu \f'fN'f'ğl ('el>'ap: 

rr.R.litelere cfay'1nfilrak iı"h ve is· l'an gt"l~in :'.\falunut; 
bat rtnıC'k dr nlüınkündür· ~ekllnrı c;!"\·irmek JU.Zımdır. 

G. çen ·az ba~ında Almar.ya 11'"1 ,\,OIA ... 

'lu muzakPrP.d~n~so r:ı, mukab:l menfi cevap uzerirıe. 0 ge.jyerif'rindc yen.ıden_ öltı; .-:ııbeleri l'C:

cc bülıin kum11.ndcınları, orduda nıakladır. Eikıfeh1rdr açt1ması ka
bıılunan (ulema) VC' (~C":yh) lrri.1 rar!.l.ştırılan Yerli MaHa.r I"a7..arla.rr_ 
(bel} Jcri ve bazı tecrlibcli YcnL · ııın kil ·;ı.t re.;nıi bugUn yapılac:lkltr. 

ve .Jrıpcnya ınU~terek bir harp Bf'ledilr, 'abahları ~aat ıo-t>l<ILdf'n 

pl<\JlI ~üftülrr AlınanyR Avrupa_ C\""' .. ı c.okakta. bagıra•·a.k olan "'f'~'J&r 
da Rusya ·ı. Japônya cl;1 Asyacta e1onalın l-CLataııdırılma1ı1uıa. karar "·er

Çıni ınaglüp C'riccrkti. AmerikR mı,. 

- Pearl f~arbnur ba kınının tortu. 
~ıı ! de.mPkt.- hıt.kh ola<·aklardır. 

TJ\ZY,;;( ~lJ\KllULDI R 

fıkra 

ç rı zaOıticrin kciın le:ı çadırına 

davet etti. Büyük bır harp meclisi 
tesokkül eyledi. 

Parmağını makineye 

kıı ptırdı 
E\·vcli'.t (Fatih) rizc başladı. V.ı· Kazlıçc~n1ede NdbcUı.ane caddesln-

;ı; yeti hula . .,a. olarak anlattı, ve 1 de dokuma fabrikasında !;alı~an Ali 

ve ingiltcrryi sulha icbar ('tmf'k 1 l'tkl aınn1a . .!Nthahları /'in.at ~kit. 
vc;•a hit: otm11z~n AvrupR vr Aı;;· df'n e'"''1 l .i olanları kim uyandıra-
ya üzerinde tesirsiz bırakmak C'ak '! 
ıçir:, onlara dt'stcklik «"den Rus· 'EIUJlUl'S YAGIN" TORTUSU ... 
Ya \'e Çin:n ~ar harici bırakılını:t. Amerlkalılar, l;enı Ginede Japou-

lkdAın arkada~ımıı:, AnadoJu ajan~ 
sı nın ınrınlf'ket ha,·adJ..,lerlnJ bite bir 
'\eya. iki gün ~nra '\"C'rmf'"'ln~n haklı 
olarak 'lkı.iJtt Pdiyor. Ajan~ ihtimal 
ki haladlsi, tıarap gibi ba)a.f1adıkça 
kıyınetlenir sanmaktadır; halbukj 
ha\·adi"ln ) umurt& gibi tazeı,I make 
bul olduğunu a.nlamuı gerektir. • onra., J parm•ğnu Rl<Lklncye kaptırmı1', le-da.. 

bir k;tdının ko-- (Arka. 1 var) l \"İ için ha!lahaneye kaldırılmı;;tır. 

sı li!ıızımdı. Bu ugurda mihver ları adaınakıllJ bir tuzağa dü,ürmü'
propagandasının dünyaya nasıl lf"r \e kara.)·a. tıka.n dü,ma.n askerJe_ 
garip haberlrr yaydığı hatırlar· rinJ imha etmişler. Tath~rt. 

ıı;>tere J:"lderek 

IHr ' "IJttnan1e kalentf' aldırınır:ı: 

- l'ütun rr' etinli )(;ıruna bıra. 

kı~orunı. "';'lu -:artla ki })(-n oldtikten 
bir Pne h.·ınde nıutl:lka. r,.Jı•flfltol.:ek. 

:.\'oter. hu garİJl '"'İ.)t"tr hıt.yret 

erterek ad;tmın .f"ürune bakını . A.dı4m 
tıah f'tnıb:~: 

- Çi:nktı. hiç olnıaı..,a clun~ <td:ı bir 
kl .. 'nin ülii:nıuıu~ tf"Mc.u.t f'tıllt""oinl b.-
ti) ırunı. 

* '"'inkaı..t.1 iki ki';tl rarpı';tnll~Iar. Bun· 
!ardan hiri hlıl&tif' ütrkiııe-: 

- Brn ha)atımda hhı.-.bir ı.:1.ma.n 
bır aptala _ıol \f'rın('m. 

Otf'kl <·l"\<lP \.f'rıııio:: 

Bt>ıı ak ... inp ..• Bu.\·runuz, ("<"f· 

* Bir ad.am tanıdıfı hir halan tara_ 
fından ~e..mf't:f' da,et 
kt"ıli t-liyle ~"f'IHf"klt> 

.. o:ru..,·ert>k nıutı.u.:ı. 

'tli~. 

rıHlnıi.,. BaJan, 
h~u:ırJı_ıaı·aı;-ını 

G'•lıı1~·.,ın; bte-

\danı, da\:rt tlk~anıı .. uır·t\a. g-f'ti

rllt'n yrmrklrrin )t·nir .ıııtulur <'ln-.-i 
tl'n oltnanıa ... ın:ı ra~!nrn v-..ıın ı·ıkar_ 
mıvormu~. }'akat bayan: 1 

- 1·e11u•k .' ;tpo1:\'ı111ı J~k 'f'\'t'tim 
l)i,'tiDt'r da~anamı)arak: 

- )·l!lpma ını hu kadar .,p,J ·orsa. 
Dil'. pi';'irn1e~inl de o;rrnlni~! 

Ce\.·abını ,·erınlı;. 

bERÇE 

fırln;·ıp yalaktan kalkmı~. Koca:-;ır.ın 

c. sert ve ha .. tn gOzlerilc ılk defa olRrak 
J...cndis.ne çok tatlı ve munis baktı,ırı 

r.ürınuş \"C iin1ıştı. :\'e\\·yc.rk'un o <:l"'' 

kllrncz patırdısı peılecrcl rden içeri do .. 
lu.>or. Hiç sünn1l'yc•ıı ı:;;ık'urı odayı ~ün· 
duz ~.bı a.)'dınlt1tı}·ordu. Rich1rd y•~\· s-
Çd. k<4rısına. 

- Hiç kiınse:yı ç<1gırına .. o:du bitti. 
r.cınış ve Gladys'ın kolliıil'f ar::ıaında can 
\·ernılştJ. Z;-\v.ıllı kadın o anda neye u'
rarlı&ını anla;·~maınıştı. Richard kuca 
~ında ka katı \'f" but ı: bl olmu.} yatı .. 
yordu. Ona bı'. tun hayttt. müddetince 
n1utl<1k bır sa~dct temin eden adam yok 
olmu~tu. !fer.şey gibi bu ~on:.uz sa<idcti 
ele bir gün bitmege mahkumdu. Bunu 
biliyordu. İşte o ı:ün n!hay,ct ;elrnl§ ve 
bu saadet elden gitmıştt. İlk defa c.ıa_ 
rak cnc;erdcnbcrı hayata k&ril bi.r em· 
nıyctsız, k hissetti. 

Birkaç ay .sonra Richard'ın uzun sene· 
1.: halla kend!sl!c evli oldugu müddet. 
ço ht;yar bir art.stle münasebetı oldu· 

unu öirenmışti. Hatt<i bıraktığı vasi 
yetn'lmedc bu kadına bir mıktar para 
11.vırm;. tı. Gladys't bu son arzusunu yap-
1nA.&:a ınemur ediyordu. Gladys de b;r an 
t.llc tereddüt etmeden kadını bulup ı:ıa· 
rayı oaa tesl!m etti. Kocasının senelercf! 
böyle yalan sOylem.ş o1m8.8ına. çok hay
ret etti. Kendis, de onu aldatmış olduğu 
lçın cidcım.şlerdi. Fakat bütün bu duy. 

duı:u VC' ö;;rendigi ı;e~:lere ragmen yine 
Rıchard'lıı çok mes'ut yaşamış cldugunu 
•nk3r edenliyordu. DUnyada hiç bır za
nlan h.ç kıms~nlıı yanındd Rıch;ı.rd·ın 
ona verrnlş bldugu SB•deli ve huzuru 
o uyamazdı. 

Bütün bunlar b 1r an içinde zihn-ndeıı 
geçmişti. İ(;inl c;ckti, n1ahzun ınahıun 

bahçeye bat\.tı Küçük kırmızı güller 
~çmt~h. Bu Gülleri çok severdi. Gülüm· 
~ı)·crek Lll.} ye bnkll. Lily hilltl coı1°'1 ,.0 _ 

ruyordu: 
-- Dlin akşamki balodc1. J:Stlıbıne·ın 

('lbısesı hoşunuza gitti mi? 
Hayır. Hıç beğenmedim 
Kumarda epey p.ra k•ybcvnış ga· 

Lba. 
- Evet .. Kumarı çok scwn ve bu ip· 

til<idan kendinı alamıyan kadınlar neka. 
dar mes'ut yaşarlar. 

- ~ıcs'ut mu dediniz. Neden? Ben 
skslni düşünüyorum. Hem sizin herhan· 
ı:;. bir şekilde hi~~edilcn saadeti kıgka:ı

maJ~il ne hakkınız var. Stı dünyanın en 

mes·ut kAdınısınız Gladys. Bunun beJkl 
!arkında dcgilsinız. Fakat benım yaşı

mc:ı 'elince gençliklerin ve ı::tiıcllikler·n 
J.;.ıyıne1ini daha. çok Rnlayll('ak~ın1z. Dün· 
vada en kıymetli ve güzel şer nedir bili· 
yor musunuz? Gençt:k .. Kaç yaşındRsı; 
ı.ıı;. Ancak otuz UcCil mi? Daha on se
nelik bir ı<nçlik Vl"' saadet devrcnlz var. 
Kırk yaşına ;:cldiğlnlz zaman &örürsü
r.üz o ne korkunç bir ya~tır. İn!l:an buna 
da alışıyor ama nekadar güç b;lscniz. Bıı
ı.ı kadınlar kırk yaşınA. geldikleri halde 
ıhtiyarladıklarını farkPlmczler. hiı.lfı kcn 
dilerinl yirmi yaşında sanırlar. Halbuki 
Jnsan ebediyen yirmi yaşında kalamaz 
ki. En korkuncu nedir bilir misiniz? İr.ı;an 
:ı-aşlandığını farketmedigi bir anda sev· 
d.ği crkci;ln bir bakışından, b'.r sözün· 
den bunu birdenbire hissederse işte ölüm 
budur. Aman Yarabbi! İhtiyarlamak ne 
fena şey... • 

Gladys yaşlı arkada~ının bu &özlerini 
dınlcrken ürperiyordu. Bu heyecanııP-' 

sahte bır neşe Ue örtme&e çalı~arak: 

S
. , 

- ız ~ benim gibi yapınız. Ya!;adı
gınız :senelerin hesabını unutunuz. O za
man ihtlyarlamamanın sırrını keşfctmii 
olursunuz. 

- Bu ınümkün deG,ıl kt .• 
Gladys birdenbire ~özü değiştirerek: 
- Canıın Rcma'ya g:ımek istiyor. 

Haydi berabere :idelim. dedi. 
- Peki Mark"t nasıl bırakır gıdcrsi· 

r.iz. Sizin için ta Londradan kalkıp gel
di, 

- O da bizimle iclir. 
- Aman nas1l olur. Da'ha ,ye.nı 't'ldl. 
- Zararı yok. Ben ıstcdiktcn sonra 

ne.reye olsa gider. 

- Şu ~rkeklerl elinizde oyuncak iibi. 
Cıynatmak lçin ne yapJyorsunuz? Onları 
adeta büyülüyorsunuz. Ben de bir za·. 
man gençtim. güzeldim. Fakat •şk b•na 
daima Ieliıkel ve üzüntü oldu. Halbuki 
sizi daima mcs"ul ctmi~tir. Dünyada 
&§klan güzel ne var de&il mi., 

- - Ben aşkı scvmt>m ki. 
- Aman r.asıl olur., Mark Ye ötcki-

lul, bütün o erkekleri sevmediniz mi? 
- Hayır. 

- Haydi canım. Buna imkan mı var. 
Yaşlı kadının sesinde ve hallede sı. 

cak ve şehvetli bir mana vardı: Vaktile 
yaşamış olup da. herşcyden elini eleğini 

ç~kmiş olan eski güzeller aşk ve sevda
dan bahsederken baıan coşarlar. 

(Arı.o.. Va<) 

Sümer Ba;ık Orozdibakı 
s · tın aldı 

Sümerhf'nk tarafından almm3ı:ı.1 

t'YYelc(' takal'rür eden OroTAi.ibak ti
eaı ~thaneslnin antıA işi bıtirılmif ve 
takrir muamtlt.!l dün ak~ Sti
merbı1nk adPıa. Yrrli Mallar Pazar· 
larl mildtirlUğiinc>e ikmal olunmU{l
tur. Rina. yakında bnşalaca.~ ve bu· 
raya mU~sese müdürlüğü t~·o;acak_ 
tır. 

Kolunu makireye kaptırdı 
Ye,,ildircktE' Sıvacı ıokak 3 numa· 

rah n1atba.ı1da ÇAiışan Hayıın kolunu 
makineve kaptırmı,, ağır .surette ya
ral3nmıştır. Yarıtlı Cf'rrahpaJa has
tahaneı:1ine kaldınlmıştır. 

TAKVİM 
2 EYLtL 1942 
ÇARŞAMBA 

AY 9 - GtN 245 - Hızır HO 
RUMİ 1358 - AGUSTOS 20 
HİCRİ 1361 - ŞABAN 20 
V \Kİ'r ZEVA.Ti EZA!'l 
GÜNEŞ 6,28 IG.46 
ÖGLE 13.13 5.32 
!KİNDİ 16.54 9,13 
AKŞAM 19,41 12,00 
Y t\TSI 21,18 1.36 
İMSAK 4.U 9,00 

Sirkeli köfte 
ra, ug-i.in blr slrkell köfte yaptmı. 

~ 'i.O.\"Un etini loC'C<'lk kıydırdım. 
Kıymayı )·oğururkrn içine bahar, bı
berle Jnee ince dotranmış so\·an ,.e 
maydanoz 118.\e~inl unutınadım. Jyke 
)·oturulınu~ etten yaplı~ım bu köf· 
teJerl c:alkalannıış .yumurta.ya bula. 
dım 'e ta\'"'lldakl kızgın l ağın ltint 
atarak kızarttıktan &oTira. hunları 

~ukur bir kaba dizdim. Lzerine blraz. 
tıirke attım \C katlaA"ıru kapa~·arak 

hatif at~te birltız bıraktıktan sonra 
indirdim \ıe sofraya ,·erdlm. YaJUJJ& 
ııa,·e titlğlm tatlı bir ka\'unla o ka· 
dar mük<'mmel bir )emek oldu Jd ro· 
cuhlar çok se\1n(IUer. 

EV KADINI 
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[ 11s.an aOaAN ııı Tıcaret, Zahıreı 

Yeni Ginede Min 
körfezinde Japonlar 

temizlertiyor 

ÇlalUer IUDba•• 
.. llrlDI alllılar 

• 
iki rakip ses yıldızı 
karşı karşıya 

c 

Bir bildirik ve 
nutuk 

A 
bir 
imanların Fubrer \'e ba~ku· 

ınandanı n. Hltler Alnıan Mıs1r cephesinde: 1 b ~ t 
t.:::;~::, .. :.::;tı.:~ •. ~·~~: orsasının aczi ı • Loııdra, ı (A.A.) - Grneral Mac 

~~ı~;~·un karıırgAhında ne~rt'ıdllen Halkın, ses yıldızımiZ Safiyeye 

mllletint: hıt.ahen bir bildirik neş· 
retti. 

Bu bildirik, 8 . JUUerin ~hsında 
toııladığı lkl ıfat dolayı .. Ue hem r;l. 

~a i, hem askeridir. Blld~ln •i. 
ya i kı ını hiı.e fazla bir şey iiğret
memcktefllr. Zira bu kı:.ım, t"ıih· 

rer'ln blitiln nutuklarında tcbarı.iı 

ettirdiği Bol~e' lkllk, \"e 1·ahudl ku· 
Jlitallzmlnin bUtün dün) a için pek 
bü~ lik bir trhllke oldu~unun tcJ(ra. 
rınıl:ın itırettir. 

nıeı..te olan ılurgunluk tekrar ona f 
ermı,. Miln er kun etleri cephenin 

iki yMlnde taarruza Jrf>tntlşlir. Bu o b • ı ı · 1 k k 
iki )'f!r, Jngilir. mildafaa cephe•inln n ın erce ıra 1 azanca {" 
ııağ \e ııol t•cnahlarıdır. { 

Görünü c ıı:öre lnı;lllz !.af c~nahı- mukabil a.ınan C2 Za 25 (ira 
na taarruz eden Ital)Bn kU\"\etlerl 
U~ıftır; bıınların )·a ııtıkları taarrm: 
a/{ır 7a~ iat 'r.rdlrllcrek Jlli kürtül· 
nıüştlir. Bunun mahdut hedefli bir 
ti)sf.erlt \f')& t05hit taarruzu olma ı 

ı:•ık muhunıf'ldir. 

Son günlerde bazı ;:ıda madde· li~lcrine mani olamıyor? Geçer 
lerı f yatlarında olduğu gıbt yağlı gün Borsanın propaganda mahiye. 
tchumların fiyatlarında da bir vuk tinde üç tüccar hakkında, muame· 
seli~ göze çarpmaktadır. • lc.oinı geç tescil ettirdi diye :.!5 lira 

İstanbul Ticaret ve Zahire Bor· ecza takdir etmesi işin nekadar 
sasında değil, Galatada Ömer Abid üı;tünkörii tutulduğunu göstermek 
hanında, dun kctentohumu 66 ve ledir .. l\luamelcsinl grç tescil etti· 
susam 66 kuru~tan satıldı. Bu fi. rerek fiyatları sun'i surette yük. 

Fakat tnı;lli7. sol l·enahına yapılan 
taarruza bllhıt!l!!B Alman kun·r.tll"rl 
ı;Urlllnıü-:tlir 'c hu taarruz hakiki 
hlr taıtruııtur. :\lııreşal RommcJ, gii
\enıtiğl kıtaları, e~nupta Kattara 
hataklıklarının kenarımlım taarrıııa 

ge~lrmı,tır. l.ondranın rnrdlğl ha. 
berde, l\lih\C!r taıırruıuncın istika· 
nıctı , -r. yr.rl Elhumeyra'dır. Burası 
70 metre yüksekliğinde bir tepedir. 
ine\ ıUn 511~ cl"nahında bulunan El 
All"min'ln tO kilometre cenubunda 
bulunmaktadır. 

I )tıt hüktımctın yağlı tohumlar ic;in sclten, ve zincirleme ihtlkar\a bu 
tcsblt eWğl ihracat fivatından fiyat yükselişini halka ödcttircrek 

:\fare.,al Ronııııel'ln hıı h&r<'ketle, 
lnR"IHz ol ecnahını Kattnra haknt· 
lı(:ındıın R) ırmak \e -:arka doğru 
ı.iirrnf'k i"tcdlti anlaşılıyor. Inglllz 
ku" r.tleri :\11h\Cırin bu taa rrulunu 
kıu-:ılamı,tır. Hatırlardadır ki :\tlh. 
'er orıltı~u ı-:ı Alcnıin'dc lngiliz mil
dlılfaa!lına çarptığı 7.Bntan F.lhumay
ra tepf'~tne eheoınmlyet 'ermiş 'e 
hııra .. ıııı ele geçirmek için bir kaç 
ilefa lrulrnıı l"tmiş, fakat mın aftak 
olaınanw~tı. Bu tt;pe, Jngl111. nıüda. 
rlla l"f'Jlh~lnde milhim bir lır;ttnad 

noktası tc.c:kll edi~ nr. lnglllzler bu
r1tsını ka3 bedccek olurlar..a, lnı;illz 
me,·ılJ,.rinln a ra7.I bakımından üs· 
tünluğli kalnıı ·aeaktır. Oraya yer. 
l~tırllecı-k Mih\l"r topçusu. lng111z 
orctuııunu yan atf''llerl altına alabl
lt>Prk uı «ephe gerl,.indckl her türlü 
faali~ eti dıı r;ozeotıı3·ebile{·ektlr. En 
ff'naı.ı , ;\llh\'f'r ordu!>unun hlıyiık bir 
fııarnııa girl~metılnl kolaylaştıra

ı'.llktır. Bu !>rbepten hir tı-peden ne 
!:•kar dl,\ i(l grçnılyellnı: hu tepenin 
hazan H hllha~"R çöl harbinde fllrıı. 
İl"jlk f'hemıııi) rti 'ardır. 

lnglliıJere göre, bu Mlh\ er ta.ar
ruıunuu tıu~iik ınikJ M1a olup olma
dıı;ı hrlll MiiliUr. f"akat bir taarru. 
~un bl\yllk olma ına hükmetmek için 
bunun her ıamıın tekmil <'l'&ılıe ııc
rlnıte bellrme.<ıl kap etnıeL lııalliz 
ordıısunun km' etlendiğini bilen Ma
r~aı Roınınel, iM-iki de lnglllz mü. 
ılafaa rcJlfıf'Sini ı•arrıı parça kopar
ın·ı~ ı terdh rtnıı,tir. lnglllı <'enıırı 

<'enahındıı Kııttara bataklıklarının 
~lnıaı kl"n:trı ı~tıkaınetlnl \e t~lhu· 
•ııryra ff'l'C"ını "C1:llğine bakıiır,a, 

:\f.trPşalin "tartejlk bir g-a.}e ı=-tıttüğti 
Dl" de hukmetmek ıazıın gPllr. Bu 
ga~·edf',. Jnı:Ulz sol <1enahını bataklık 
kenanndan a \1m11.tk \C bu crnahta 
hA'kim nlaıı ıı~k ta.} ı ele g~çlrmektir. 
l>aha ıcni'l dıh:linhliırsc, l'llih\ er or
ı:ıu,.unun, Katl<a' adakl \BZ.l~et do
la~ııılle taarruza geçm~I ,üpheslz 
mu, afıktır. 

Bu \&l:İ~~ı ka11ı ında. Jnglllzlcrln 

~ cenahta Italyan gd!\terlş 'c ff'S. 

bit taarruzlarına kapılııııyıu·alda· 
l't, bllakiıı ttnl fl"nahta zu·ıf Alman 
taarru:ı:una f'hemıniy-et ,·erecekleri 
'" hıı laArrınu ıııukııhil lnarruzlarlıı 

. kırnıaga ı;ah,lt('akları beklenebilir. 

Türk gazetecileri 
Londrada 

(Ba~ı 1 ln<'lde) 
d .. n dolayı da a~Tıca teŞekkilr ede
riz. 

.. Bundan sonra spiker Hüseyin ca
·.ıid' e, bir kaç kelime ttlrkçe konu,_ 
hıaııını rica etti. Hüseyin Cahil tit
rek \'e yorgun bir ııesle: 

- Türkçe, değil mi? dıye sordu. 

- E\'et, dedılcr. 

';o 1 O fazladır. • binlerce cleğ ı 1 O binlerce kazanan 
Bazı spekülfısyoneuların elinde, tüccar hakkında Borsa bır ccz 

ı::un geçtikçe fiyatı yukselen bu tertip ediyor. Bu eczanın miktarı 
yağlı tohumlar, ne müstahsil n ne da 25 lira. 
de mi.istchlikln menfaatinedir. Bu· Bcrsaya tavsiyemiz, bu yirmi 
menfaat doğrudan doğruya spe· beş ı rndan vaıgeçınesl ve hiç ol· 
kül{ısyoncunundur. ınazsa tüccıırn karşı aciı ve gü· 

Haber aldığımıza ı;:orc fiyatların lürç mevkide kalmamasıdır. 
yükselmesine sebep, son gUnlerde Ticaret Vek{ıletinfn. yağlı tohum 
yapılan 5500 ton kad rlık taahhiit· tarda misalini vcrdıglmiz bu flvat 
ten ileri gelmekte ve ıttracııtçıların yukselişlerllc yakındarı alakadar 
ıthalfıtçılarla anlaşmış bulurmaJıı. olmasını ve harıçtr.n gelecek bil. 
rıdır. umum ithalat eşyasının sun'i su· 

Tüccar, gönderilecek rağlı to· rette fiyat yükse1'slne, mani ol· 
humlara. karşılık Tiırklyeyc ithal masını bekliyoruz. 
olunacak mallara istediği gibi !1· 
yat tesblt odeceğini ithalatçıya 
anla5arak yaptı,ından yağlı tohum 
ları fazla. flyaUe mubayaa etmek
ten çcklnmemektcdır. 

Hukumet yağlı tohumlar için 
b r fiyat tcsbıt etmişse tüccarlar 
bu fiyatı neden yilzdc on bir fark· 
la geçmcğe cesaret cdebılıyorlar. 
Neden İstanbul Tıcar«!t ve Zahire 
Borsası bu malların fiyat yükse· 

Başvekil Sarıkamışta 
(B~ı 1 incide) • ? . 

Sarıkamış, l (A.A.) - Başvc. 
kllimlz bu sabah saat 9 da bcra: 
bcrlerındc Orgeneral Orbay ve 
Üçfincü Umumi Müfettiş olduğu 
halde, Erzurumdan hareket et· 
mişlerdir. Yolda Hasankaledcn se
çerken halk Başvekilim ~i alkışı;. 
mış ve Ba~an Saraçoğlu~a bir bu· 
ket verilmlştır. Sayın Başvekil, 
buı:ada. halkla konuşmuş, onların 
lhtlyaçtcırından malumııt edınm ş. 

tir. Buradao:ı sonra yollarına de· 
vam eden Saraçoğlu. saat 14 de 
şchrımızc s imiştir. Şehrin dışında 
askeri ve mülki erkanla halk, kcn· 
disınj karşılamış ve bir nskcri kıta 
tarafından selfımla11mrstır. J:Ia;lkın. 

alkışları arasında yill'iıycn Bnı;:ve
kllimlz istirahatleri çın hazırlanan 
orta okula çitm·şler ve Belediye 
tarafından hazırlanan otle yeme· 
l;lndc bulun111uş~ardır. Dılahaı" 
sehrl ı;:czmtşlcr, bu meyanda aske· 
ri ve mülki muesseselcri ve hasta· 
neyi gormiışlerdlr. Başvckıllm.z 
saat 16,30 dn Karsa hareket et· 
mişlerdlr. 

Piyasayı kontrol 
edecek tüccarlar 

ca..,ı 1 incide) ):( 
komiteler teşekkül ederken llcrı 
sürmüş. ve Tıcarcl Odasını11 gelişi. 
güzel, keyfinb göre ayırdıgı komi· 
te azası arasında lhtiktırın, zirves • 
ne erişmiş kimselerin bulundugu. 
nu isbat ctml~tık. Kcnd lerı lıak· 
kır.da böyle bir isnadda bulundu· 
ğumuz şahıslar. haUı komitede fa. 
al aza ve piyasadaki flyatiaı·a nlı
zım mevkiındedırlcr. 

Ticaret Odasının evvelki gilnkU 
içtimaında. bir tüccarı, hakkında 
zabıt tutuldu diye çok yerinde o· 
Jarak komiteye almayıı;ı takdirle 
anılacak bir hareket tarzı idi. 
:Jo"akat evvelce de ishal ettığımiz 
gibi. bugiir. en zaruri ihtiyaç mad. 
dclerlmizden gıda maddeler: elle· 
rine bırakılan komltelerın defH· 
azaları. elebaşı'ları bile lhtiklr su
çı]c bır d efa dcgll birkaç defa 
mahkemeye verilm iş kıınselcrdlr. 

Ticaret Odasının ev\•clki gun 
aldığı karardaki maksadı pek an. 
lamıyoruz. Eı;ıcr filan tüccar muh· 
tekir diye komiteye ıılırmayorsa, 
ihtikarın r.lcba<:ıları ne eli~ e ko· 
mıtedc tutuluyor? 

Plyasayı haraca kesen muhtc. 
kirlere bir imtiyaz var. a, bırak· 
sınlar küçükkr de onların arası· 
na g rsin, onlar da yetişsin. Eger 
imtiyaz yoksa, muhtekirlerin hep. 
sini kapıdışarı etsinler Kuçüğüni.ın 
de, büyüğunün de, clebasısının da 
başı ezilsin. 

• en 
Dünkü müsabakalarda 

iki Türkiye rekoru kırıldı 
li!iseyın Cahid azız vatandaşlarım, 

llls lhuat hryetinın aileleri diye söze 
başladı ve dedi ki: 

5000 metre: 1 - Eşref 15.51.i/10, 
2 - Behzat. 

Uç adım atlama: .ı - Omer ıt.09, 
2 - Güner. 

Türkıve ferdi atletizm blrindlık
leri dUn. saat 17 de hafta arası olma
sına rağmen kalabalılt bir seyirci 

1 
«- Londrll'ya muvasalat etml.ş bu- kUUcsı onlinde Fenerbahçe stadında 

hunuyoruz. Uzun ve yorucu bir seya. yarıılm~tır. Çekiç atma: 1 - Balçı 40.5 1, 2 -
at Yaptık. Şimdi kendımlzi dosUa. 400 metre: 1 - Turhan 60.6.Z - llya'l. 

~ınızın arasında bulduğumuzdan do- Muzaffeor. 110 mania: ı - Faik 15.i/10, 2 _ 
ay, iftihar etmekteyiz. Sıze söyllye- 100 metre (kızlar). 1 - Sllzan Hılml. 
~k 'Slıtıdllik başka hlçbın şeyim yok. 13.7 10 cyenı Türkiye rekoru> 2 -, 1500 metre: ı _ Rlza ! .H.lllO, 
C:Pinlze a!ıyeUl"r temenni ederim. Fehamet, 2 -· Raif. 

hdan hürmetler, se!Amlar.> Gillle: ı - Atıf 12.58 metre, 2 -1 li Yüksek atlama: (Kızlar) 1 _ Mc.. 
Use~ln Calud'ın Londra lstasyo· .Mclımet. Jahat 1.30, 2 - .Marlka. 

hUnc.1a soyledı>H bu kısa hıtabe orada Cirit: 1 - Kemal 54.42 metre, 2 -b b' 40-0 metre: 1 - Osman ~2 8/lO, 
Ulunan keşif kalabalık ta.rafından ı Melih. · 2 _ Muzaffer. 

Şiddetle n\kışlandı ve TUrk gazeteci 100 metre: 1 - Ce:-.ml 11, 2 -
lert d • :?0-0 metre: 1 - Cezmi 22 9/ 10 

ost \'c mUttcfık memleket hnl- Muzarcer. · • 
:ının <'andan tezahürleri arasında Koşu heyer.anlı olmakla beraber 2 - Mıız.affer. 
ıwoy oteline doği"U hareket cttner. seçmelerdeki dereceler alınamadı.! Sırıkla yllltsek a tlaına.: 1 Mu. 

Pt>rşcmbe glinU bir kabul resmı Aynı zanıanda koşuda faux d,.part 1 hittin :ı.60, 2 - Halit. 
Y&:pılaca.k l'c Tilrk matbuat heyetine olmuştu. ; 4 X800 'bayralc <Rekor teı:rUbe!ll) : 
hoş geldinız dnnl\f'Cl'ktır. Garı doldu- Uzun atlama: l - Muzaffer 6.86: Adnan, Eşref, Ahmel, RııR'dnn nıU· 
ran Yflziercc ı;aZ<>tcei rotograf al· metre. 2 - Melih. rekkeup ekip 8.43.4/10 1\e yenı Ttir. 
'll'lııkla meşguller. Gülle: (Kı7Jar) ı - Mel<> hat P.32,, kıye rekoru yapmıştır. 

Gelen Tilı k gazelecllerın ~1lzleri 12 · Ncr .nin 1 Müsabakaları müteakıp hu s~'le 
be~uş olmakla bfornbcr uzun \'e yo. 800 metre: 1 - Recep 2.1.3/10, rekor yapanlara kupaları verllml' '\·e 
rucu bir sc ·ahn.t 2 - Kemal. gUnlin en iyi derecesini yapan Faik'!\ 
Vellit bl :Y yapmaktan müto-1 YUksek atlama: 1 - Pulat ı.SO, ve ikinci dereceyi yapan Cezmi'ye 

r yorgunluk da g5stenyor 2 - Jerfi. şeref madalyaları verilmiş ve müsa-
1 Tekrar görüşmek üzere hofça ka-, Disk atma: 1 - Atıf Si.60 2 - bakalarda kazananlara da a~TIC& mil· 
lll.) aavrı.. ki.fatıarı tevzi edilmlşUr 

Yeni Ginl"·dc, Mln körfezinde bulu· 
nnn Japon askerlerinin temizleme karşı olan' b v 1 f v ıırnrlıyesine devam edilmektedir. a g 1 1 g i 

.Müttefik bomba uçakları. Lac'de Ağu!losu k 
dll~man hedefltriM t.aarruz P.tmlş. n yarısı yaz, yarısı ış 
le; ve yangnı~ara sebebiyet vcrmJş. I d:~rler. Ağustosun f;On yarısı beni. ne 
!erdir. paz ne de kış.olarak değıl, sUnnet 

Dahn halıda. Kllknda bölgcslndP. 1 mc~·~lmt olarak nlAkadar eder. 
çıırpışmaiar devanı etmektedir. rfınntkl olduğum•ı zanMtmcylnlz. 

\'işi, ı ( A.A.) _ çunklng"drn alı·! =~ınnet.çl. küçükten. kalma .bir hısle. 
nan bir habere "'Öre Çan-Kay.Şek ş d!l manımdır. l· akat slınnet dtl· 
kuv\·etlerl KiangB~ de:niryotıı boyıın· ı ğflnHM hayılırım, hele hokkabazı 

kt J ' P«-k scvf'rinı. 
CI\ taarruzlarına de\·am ttme Culr• 
!er. Ba?ı hAberlcrc göre bu kıı\"Vetler 1 1 Gr.<;cnlerde birbiri ardına bir 5UrU 
Kinhva "ehrinl .ı;-crl almışlardır. E.lnnct dll~UnUne davet edilmiştim. 

Sidne.}~ ı {A.A.) _.Japonların Yr. 1< akat «'n <;olt c~'endi~im, Kızılayın 
ni Ginede Kokoda ccpheclnde I'ort Sa.raybıırnn g-azınosunda tertip rd • 
:vıoresby'ye giden da~ yolunu muhıı.· len bUyUk e~lencell slinrıet dUğllnl: 

oldu. 
fazaya memur A vııstralyalılara kar· ı ~ 
;şı bilyUk bir hUcunıa ;e;tıklerl haber Ik! kPfada.r arkadaş. l"irkccinin dar, 
veriliyor. 117.bP. sokaklarından l"arayburnunun 

Londra. ı (A.A.) _ çunkln,ı:- teb· kf'nil' ,.e ferah bahçe!;lnl' doğru yUrll. 
tiği: Bundan bir kaç gUn cwel işgal nıeJ!"e başlamıştık. O anlatıyor, ben 
edildiği blldirllen Çuhsien'-ifn 2~ ki. ! cebımdcn çıkn.rdığmı Dcğinncndere 
Jometrc otcde bulunan dig"er bir şe- fındıklarını. diş'mln arasında kıra 
hir Çin kuvvetleri tarafından işgal kıra C\'f't. di.vordum. 
edilmiştir. Bir a ralık söz tekrar sUnnPte geldi. 

Şimdi, Çekian; eyaletinin blitün 
cenup kısmı Çinlilerin elinde bulun· 
maktadır. 

sordum: 
- Araba sünnet için neden bugün· 

ler Feçiliyor:' 
Giildl\: 

B 1 • A - Hıırbin dördün<'Ü yı1 1na .ı;-lrlyo- "' 
er tn na pa010 ru:ı:, dedi. Biliyorsun Danzlg korıdo- ~es "anatj(llrı ~ıtfıye 

• ]" • b"Jd" • runun tepesinde 1 eylülde kopan fır-' 
iŞga ını 1 ırıyor tına. niha\·et mUttf"fiklcrin 3 cvlOlde sö~·lllyorum kı. çalmak ıstcmlyor. 

<1'lı9t 1 ~l ·~., A lmıııwaya harp l!An clme'5il; t m 1 rdı. Ben kendi hesabıma UzUidilm 
dımı gören piyade tilmenlerl çetin kert ini bulmuştu Sonra sıra llr Bel Onl rın heen.bme. da bir saz sever o~· 
savaşlardan SGnrn. düşman tahk:· c;:lka, Hollanda. Xorveç, Ru ya. Sin'·- duğum i<:l'I do~ru,u ya y!lzllm kızıır-
rnal sisteminde açtıkları s diğl ge· ya. Yunanlı;tan..... dr. Daha bır kaç dakika ev,•cl, o Sa· 
r.işletmişler ve hızlı hücumları sa- Daha saylp dökecekti: flyc kl: onları ~andan n. kışlamış ve 
ycslrıde onı-mli bir tepeyi işgal - Kes, dedim. Sana harp dt'ğll, takdir etmıştı. Halbuki onun o temiz 
ederek düşman zırhlı kuvvetlerini slinnrl sorııyonım. dllşUncelcrlne bir sanatklıra bir sıı. ı 
imha etmişlerdir. 1 - ,\, dcdı. Ben ite mllleUrrin sUn- nııtkt\r ruhu"'la yaluşmıyncıık <;ok l 

Hava ordumuzun toplu halde ı net edılı-;lnderı bahseı'lıyorıım. ı;·rkln hlr h:.ırrk.~tıe mukah~lc edl~.1-
~·aptığı harckctl~r dtic:man muka· Bırak şu siyasl"tl, :ıjansların, yordu. Fakat o ) ıne bu hnyn h işe e 
vcmetini kırmai'ta yardım ctmlş-ı radyoıarm propaganda servislerinin 1 halkın ona karşı ~lan bağlıhıtma bi
tir. Staiingrad ş~hri ile Volga do. bir ı;UrU neşrlya tı zatr.ıı karamızı ka.1 gline kalamadı. Bır tek sazla arzu
Çuwndaki bir çok düşmaıı hava ' rıştırıyor. bir de seni dınlrmıyclim. j lnrı yerine getırdi. Içll_ ı;eSiyle gece. 
alanları diin gece şlddrtll bomba 1 eledim. nln ııısızlığı içinde dlnlıyenlerını gaş-
taarruzlapna u~ramıştır. Yok etli· Kapıya gelmiştik. Elimizdeki bıJf'. I yetti. 
len Sc;vyet tankları 868 bulmus· ı Un kl'narını şövle bir koparıp hizf ı Yllkı;ek sanatkAr bu harek~til~ 
tur. Megine şimal batısında ve bahçeyi' satn·erdıler. !'15 çocuk sUn. herkesi kf'ndiı-inc daha bUylik bir 
RJ .. \' civarında dilşmanın zırhlı net olmuştu. Yataklar bir baştan bir scvgı ile h3ğlarken: 
birlikleri yardımı!~ ~·aptığı yeni 1 bnşa donatılmış ve 7.avallı çocuklar j - Demek kı, Safiyc'nin senelerce 
taarruzlar akim kalmıştır. 1 koca bır ;Unlln yo~unluğu '\'r. ııfo.k hu sahnede sevl'm"_slnlr. ve halkın 

Ladosa golü cenubunda çarı;ı•~J hir ııcının t~lri altında bitkın yatı- ona kar~ı olan bğlıh~ının devam el-
malar de.vem ctmektc<Jlr. Dti~ma· yona . f'l!inin fiırrı bıı imi,. drd[m. 
nın yaptığı tnarruz:ler kıfmC'n kar· Bır k<"nara ilıştlk. lışte bir ııünnet g"e<:P.sıntn bende hı· 
şılık taarruzlarlıı pfısktlrtulmilş-ı MUnır Nureddın tçli içli ok\Word•ı raktığı izler ve Uzerıınde yııptığ-1 te. 
tür. Baktıın. Etrafı dolduran kıılabalık, sirler ... 

Mosko,·a, l ( A A.) - ~ovyet , mest olmuş ~ibi idı. Hcrkrs can •J<u- Cil'<'c C:c1r.n 
(iğle tebl'~i ekinde Sta\ıngrad'm lıığıyle dınlivor vc bir dakika daha 
batı şimalındc şidd'tli bir çarpış- dl'\•anı Ptsin dlye yalvarıyı"rdu. Al-
manın devam cltıgı bildlri\iynr. kış, kıyamet. 
Prcskaya bölgcı:iııdc Almanlar Bir daha! Bir naha! ... 
tank ve pıyad<' vasıtasilc taarruz Sıı.Jıııe bl'IŞ hırakılnıadı. Mllnir Nu. 

1 

etmişlerdir. 30 hücum arabası tah· rr.driin lndı. Dumbuliu çılttı. Dumbul· 
rip edilmiş, diğerleri de geri çe. Ilı indi. hokkabaz çıktı. 
kllın!şlerdir. Alman pi) edesi ağır 1 GUldUk, eğlendik, alkışladık ... 
hıısara uğramıştır. ,Sıra MUZl'j-ycn Senar'a geldi dedi· 

Harbin dördüncü 
yılı başlarken 

umdukları ı;:ıbj olmadı. Mareı:al 
Tlmoçenko, ordularının bl\yilk 
kısmını geri ('ekti ve Stalingrad
Jıı. Don ıilrseğl şarkında topladı. Krasnodar'ın cenubunda taar- lrr. Ka1abalık biran karışlı. Herkes 

ruzdan soı;ra Sovyetlcr mes· dınlemck ic:iıı vaziyet aldı \'e o ı;Uze· • Almanlar zayıf Rus kıtalarınm 

kün bir mııhalii zaptı-tml~lcrdlr. 1 lim ses kraliçesi siyah luvaletile 
Almanlara büyi.ık kayıplar verdi· kırmızı karanfıllyle sahnede ı;özUk. 
rılm'ştir. ti\. Raktım, yataklarında uyumak 

Stokholm. ı (AA.) _ Reııler: Uzer!' olan ÇO<'Uklar hile doğnıldular. ı 
Rıı tar merkf"ı: cephe~ind ... ağır bRs Pilrli7-"İIZ, tPnıl:ı: bir !'!!<;in alaturka 
kıJarıııı de\•aın cttırirkc caııuota ı ahf'nglni d11~·n.ıak ve ıatnııı.k ıçln 1 
son 48 saat içinde Alınan taarruzu lıeı-kes nef P.S hllc ıı.lmarla.11 brklıyor· 
~idıietlnden biı· miktar kaybetm ş-1 du. 
tir. 1 Müzeyyen Srnar şarkıya başladı. 

Almanlar Tiınoçcnko'nuıı keneli. f>Urüz.cllz sesine, !=iarayburnunu 
!erine indlrdôğl ağır darh<"lcrin te· örıen rlal~a\ıırııı pUr\17.sllı: okşaması 
slrllc sarsılmı~tırlar. Emniyetle 

1 l<arıştı. 
söylcnebıllr ki Von Bock, kıtala· ı Bütün dinleyenler mest oldular. 
rını tensik C'ttlktr.n ve mnlzı-ınr.sinı Şarkı bitmiş \'e sanatkAr bUyllk 
bir dııhıı gözd n :;eç-irclikten sonra bir alkış tufanına boğulmuştu. Ya· 
kari bir muvaffakıyet elde ctınek nımdaki arkadaş hıı.fifçl" dUrttU ve 
içın taarruılarının şidıietlnl \'olga MUzeyyen'i alkıştıyan Sa!iye'yl gös-

hııttı üzerinde arttıracaktır. Bu terrll. 
taarruzların şiddeti ayni zsmanda - Iki rakip te burada, dedim. 
Groznj petrol sahalarına karşı da - Böyle rakip dostlar başına. de. 
kendini gösterecr.ktlr. Aksi takdir. dl. Bak rakibini alkışlıyor. 
d<' yaz seferinin bir manası kal· Safiye'nln ar.ada oıu,u. bir fırtına 
mayacaktır. hızlle etrafa yayıldı. Kelabalık ka· 

Üç mühim karar 
(.... l IDelde) " 

ı. Ml"mleketc yeniden gelen 
kamyonlar, sııtın alınacak ve bun
ların çalı5nıa yerleri Tlcaret Ve· 
kAletı tarafından tayin edilecek· 
Ur. 

11. Bilümum maden komürü ve 
llnylt işletmel<"rinde gunduz. ve 
gece çalışmalarında üç saat fazla 
mesal yapılab lecek ve iş kanunu. 
ra gör~ munzam ücret verilecek· 
tir. 

nı. 13 sonkanunda yürürlüğe 

rışıııı~·a ha.~lac!ı. Safıye'yl isteriz, 
ıuıdaları ve alkış ukası kesilmez bir 
hııl aldı. 

Kızılay mümessili B. Aziz hAikın 
diletlne tercUman olarak, Safiye"ye 
yalvardı. Safiye. suım yok, hazır· 

lık,;ız geldim. F.s\'abım yok. Yalnız 

aranızda bulunarak bir ge.ce geçir· 
mek için buraya geldim. Mazur gri. 
rUn. dedi 

B. Aziz mazur 1:ördü. l<"akat halk 
kabul etmedi. Alkışlıya alkı,ııya ken· 
dlsinl sahneye çıkardı. Ytıkııek sa· 
na tkAr, halkın bu arzu.sunu yerine 
getirmekten kendini alamamıştı Fa
kat heni üzen hfidistı işte bundan son. 
ra başladı. giren Milli Korunma kanununun 

21 inci maddesine göre ~ehir, ka. Halk, yıllar vnr ki. dalına kendini 
saba ve köylerde ekmek ve ek· sevdiren ve bıı "'"''giyl hir parça d:ı 1 

meklik bugday istilısali tahdit edıl. zekAsi\e lezelzllle uğratnııyıın bıı 
mlştt Maddenin ikinci fıkrası şu kıymetli sıınatklrın içli se ınl din
şekildc deiıstirilml§tlr : \emek sevinci içinde \:ırpınıyordu. 

Provantoryom ve hastanelerde Ne acıdır ki. daha bır kaç dakika 
bulunan veremli hastalara günluk !!Wel bir çok saz sanatkarları sah· 
ekmek miktarı 450 gram olarak nede gôründllklerı halde biran içinde 
verilecektir. ortadan kayboldular. Dakikalarca 

Kart usulü tatbik edllmivcn Safiye'ye refa!tat edecek arkadaş 
köy ve kasabalarda bu hus~sta erandı. 
valilere salahiyet verllmtştlr. Biran için ~n de şoyle bir etrafa l 

Bu kararlar neşrl tarihinden iti· bakındım. Müzeyyen Sener'ın saz ar-
baren yilrürlüie girecektir ka.daşları orada idıl<'r. Fakat ~efle 

peşine takılarak Knfkasyayıı. sap· 
tılar. Bu harekôtııı nelıc<'sl he-
nuz gelmemiştir. Alman ordusu 
Kafkasııı Karadenlı limanlarını 

henlız ~apted<'memlştir: Karede· 
nlz Ruı: donanına~ı harbe devam 
ediyor. Grınr.y ve BnkU pC'trol 
havzaları Rtısların rlindc bulu· 
nuyor. Slıılingrad diışsc- bile Rus 
cenup Mduları Aşağı Vclga gr
rlsindc harbe devam edecek kud· 
rctted r. Merkez ve ~imot C<'P" 
h lerlne gelince. Rus orduları 
sapasağlam duruyorlar vo taar
ruzdan geri kalmıyorlar. Bu vn· 
zlyete göre, mıhvcrln Rus~ ayı 
mağlup etmek plfını da muvııf· 

fak olmamıştır. 

F akat oniımüzdc kı§a ka. 
dıır 8 • 12 hefla vardır. 

h;te bu müddet zarfında Alman· 
yanın Rusyayı mağlup edeceğini 
tahmin edenler \'ar. Bunun için 
hT şart Jlızımnıış: Almanlar va
kit kaybetmeden bütiin kuvvet· 
Jc-rilr. Rusların şimal, merkez ve 
Aşağı Volga bcyundakt ordula· 
rını mağlüp etmeye mecburmuş.. 
ııır. Bu şarta göre. Kafkasyada 
bııyUk kuvvetlerle harekele de· 
vam etmekten vazgeçmek icap 
ediyor. Alman başkumaı danlığı 
ic:ter cskı hedeflerine yUı osun, 
sterse bunlardan '\iazr;eçcrek 

Mosko\'a, Lenlngrad v~ Stalin· 
r;rad bölgelcrl:-dekl Rus ordula. 
rınn yüklensin, Rusyayı bu sene 
mağhip t-tmcsl mümkün değildir. 
Ruslar lsted klerl ycrlcrd" do· 
C:üşi.iyorlar, ınUnasip görduklerl 
yerde çeklllyorlar. General kll 
n<'~adar işlerir.e yaramışsa ·~ 
nPral vüs'at,. aa O kadar ve bel. 
ki daha fazla i~lerinl kolaylaştır· 
maktadır. ~General vlis'atn ta· 
birini llk defa ben ortayıı atmış 
oluyorum: fakat doı:rudur- Hari. 
taya bir b:ıkılırsa asla inkar edi· 

lem ez. 

A imanların en kısa uman
da yapabileceği tek hare.. 

keti 31 aiustos tarıhli askeri ya-

Askerı kı-.ma ;-ellncr bundan ar. 
ı,·ok yrni Şl"yler öğrl'ıımr.kteylı ki 
şunlardır: Alınan~a. bu ;rıl ıla Ru!'
) a~ ı Jıa rıı safı rlı~ına çıkaramamak 

lhtiıııallnl. hatta ,;aruretinl kabul 
etıııi':' ~tı·ttır. Alman~·anın ~irlı;tlğl 

Jl\tıf'l\41,.lt>nln bir iilıiııı katını ıne .. e
lf' ııtıtıığıı da hilılirlkle en ku' \etli 
e as olarak te .. hit r.dilnıi':'tir. Alman 
n'kf'rinin ıh' B. tlltlerln l':'ııret ettı

,:-ı J:'lhl o.t:ıha~ ~ iıl edllr.nılyr.eck nl"'
hct tc tım lık ınahruıni) f'Uere katla
narak en ağır fedakarlıklara kat. 
luııııııı .. ınıno harp nf'lke:c;lnln bir 
ülıiııı knlını olacai'ırıı anlamış ol
ınıısından ileri ~eldi~I anla~ılmak. 

tnılır. Buna mukabil, cephe grri · 
ı.lnılckllcr bu tehlike~ i, .\iman U"· 

kerl k8lbr nııiılrik dr:J;ilılirh•r. Zira 

R. lfitlcrin teharil:r rttirdlği gibi 

tııınların ft'ılııl<(ırlı~ı •. \lııııın ask<'r· 
lf'rinln ıhin~-ıı~ ı gerı;<"kten hayrete 
ıliı, ıırcn ff'ılakfı rlığm:ı ,-e bu feda. 
kô.rlıgııı nıcyrlıına G'Ctirdlğl e'f'rll''
rc ni .. hetle pPk ıııdır. 

ııuı··ı ,..a cıll'r,,rk: .\Jnıan~a • ı .. te· 
nırse tlahl _ harbe ıtc\8nı :uırunda 
ılır; hu harıı kıo:a kaılar bitnıl),., 

ı·ekflr; hunun t~lıı gcriılekl .\lııı:ın 
ıııllletınln hiç llef:ll"e cephedt-kl .\ I· 
ıııan ntlll"'tl kadar nıalırumiyl't \"t: 

fedakarlıklara katlanma~ı mutbk:ı 

liılırııdır. 

* ,\ınerlkalılarııı cüıııhurrf'l'll 'f' 
lııı kımıamlanı ol:ın B. Rooııe\·elt de 
hir nutuk sli;l-lf"d i. 1-"akat hu nutuk 
ı~·""' ıh·tll, ~Alnu: a"keridlr. Ame

rikan mlllf'tlne lle~ll. hütı.in <itin~ a. 
.ra hıtap f'tnıoktP. H' mak~dını şu 

ozlerll' kendl'i hulfl .,a etnıf'ktedlr : 

ıııDenltlerln dlhlmı, df'nitlerln Üt· 

tlınr 'e göklt>r" hakim ol~atı&. 

Dtln~-a) ı 'korkunç hlr t'~arcte !!1UrU1c
lc.ınek ıı.teJ "" Fa~l"'t dl'\ lfltlerlne, 
hiırrh el nsnıına ı.eferber edilen \e 
harp ~f'n bir dl'!' )l"tin ıafeo.rlnt gos
t~reuğlı. Bu :ı.ater de ~ok aza1cta 
delildir.• 

s ..... ıp 

Libya cephesinde 
Rommel harekete 

geçti 
(Başı 1 incld11) -

31 ağustos geccsı Alman mu 
harcb~ tıryyarclcri tarafından. 1s. 
k"ndcr~c civarında bır lnc;ılıı 
hava meydanına karşı yapılan ta· 
arruzun pek tcsırlı olduğu bu he
def civarında yapılan bir keşiften 
anlaşılmıştır. Yerde bulunan tay. 
yareler arasında ''C hava mcyda· 
nının teslsleriı de çıkan birçok 
yangınlar buyuk hasarlara sebep 
olmuştur. 

Kahire, 1 (A.A.) - BugilnkU 

Ortn;ark İngll.l muştcrek tebl ğl: 

Dun sa l>ah crkcr.dcn bUyilk dUş· 
ıncın kolları cenup kesiminde mc\
zilcrlmıılc tr.mn~o gelmişlerdir. 
Kuvvetlerimiz harbe tutuşmu~ ve 
muharebe bu bulgede bütiln ;:ilıı 

devam etmiştir. Bu sabah merkez 
kesiminde c!Lişmanın crkcr.dcn yap 
tığı bir taarruz piıskürtülmüştür. 

Knra kuvvellt>rımlz sabahtan ak· 
şama kadar birçok di.ışman uçatı 
nı düşürmüşlerdir. 

Toz hava hnrekcperınc enı,:el 

olmuşsa da son 48 saat zarfır:da 

düşmanın taşıtlarına \carşı muvaf. 

fakiyetll bazı bomba hücumları 

yapılmı:ıtır. 

Ncvyork, l (A.A·) -

llafta killllyetlı Alır.an 

Geçen 

«ıtaları, 

Br<'nner'I geçerek Roınmel kıtala. 

rını tak\'IY<? <'tmiş~rdir. Yunarls· 

tana erzak gôtW-mek üzere yols 

çıkmış olan gemılcr yollarından 

çevrilerek Rommcl'c gônderılm ş· 

tır. 

zımda anlatmıştım. Bu, Strılln

gradın zaptını miıteakıp Volı;a 

garp sahih boyunca şimal lstıka. 
metinde ve VoroncJ'den de şarka 
doğru taarruza devam etmekten 
ibarettir. Fakat Rusların bu pla· 
nı da boşa çıkarmaları ve kışı 
getırmclerı mümkündiır. Alman· 
lnrın bu harckcttr.c karşı Rusl;ır 
bilhassa Kafkasyada mukabil ta. 
arruza ı;:eçeccklcrdir. 

1ştc harbin dôrdtincil scncd 
başlarken, bizim umumi vazıyet· 
te:ı çıkardığımız en mühim ne· 
tice, Rusya \'e Çinin mihver ta. 
rafından maglup edılcmemesl ve 
harb n demokrasiler lehine uza· 
mış olmasıdır. 
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Harbin dördüncü yılı 
geciktırmeye mecbur etti. (Ba,ı 1 lacldo) (-) 

cdixor. fr.giltere Almanyanın bu 
c.·~vletle yaptığı itt faktan bah;e
derek Almanyayı aynı ithamla lc
kelıyor. 

Milyarlara varan beşerıyet mu
an en bir halk kütlesınln eı:irı o'a· 
rak y•mağa t~hammul edeb lir 
mi?.. Tarihin kaydctt'~ tekmil 
büyük imparatorluklar yine hük· 
mettıklerf mıllet?er tarafır.dan p?.r
çalanmıştır. · Bunu her millet b 1-
diğl halde yine • u ezeli baskıyı 

insanlar üzerine vurmaktan ze\·k 
duymak, butün insanların huzu
runu yıkmak sevdasınôan vazgeçe_ 
mlyor. 

Bugünkü şart!ar «ltırda serbest 
di.ınyanın dörtte bırl ınıhver kuv
vet~rlmn kontrt,lu altındadır. 

Dörtte üçü Almanya ve müttefik· 
Jcrile harp hali dedır. Almanya
nın ıstf'1sı altında bulunan toprak
lardaki halk de tabii müstcdi ku\• 
ve\in ez1cı he.rEkellerınden daime 
muteesslrdir ve fırsat beltlem~kte· 
d r. Buralar küllenmiş bir ateş ha
lirde lçın lç.n yanmaktadır. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıları derhal keser 

icabında giinde 3 kaşe alınabilir. 
Dcnltlere gelince: .. . ... .·• . ~ .. ~ •.. ";.~):'a- ··;."( '·1·.;;::f ••. :.;.fti't-·•·l~ . .r:· ......... : · ... 'fto.,.,.·.; ... 11 ~-"' :~· ........... ~ 1 4,: • .c'' ' 
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işte bugün bütün dünyayı sa
ran '\"e bu savaş afetini doğuran 
emeller.n bir kısmı bunlardır. İn
sanlığın üzerine çi:ıken bu korkunç 
ciurumun varacağı netice hanı:;! 
r.oktadan elenirse elenı:ln bir fela
ket kelımesınden başka blrşeyle 
belirtılemez. 

Harbin üçüncü se"e~lntn, Al-
man kudretinin bu sahnede askeri 
kahramanlık roJüni.ı muhafaza 
ederek kapandığırı gbrüyoruz. 

Avrupanın en kudretlı oldt·r:u 
kabul edilmiş olan Fransız askerı
ni kısa bır zaman içinde harp ha
r'clr.e koyan bu kuvvet şimdi 
şarkta Rusynnın askeri kudretini 
rle kırmak vazifesini üzerine al
mış bulunuycr. 

Garpla Almanlar çln müsait 
bır durum doğuran olaylar reka
dar çabuk neticeler vermiş-e şark
taki durum da Almanların planla
rını bozan safhalar meydana çı

karmıştır. Altı haftada yıkılacağı 

umulan Rus askeri kuvvetlcln alt
mış hafta bile ayakta durabilecek. 
vaziyette olduğunu görüyoruz. 
Alman a kerl yüksek kumandan
lığının hu yanlış tahmini, Alman
yanın zafer için kurduğu planları 

zedelemiş oluyor. 

Bugün bu suların umumi kon
trolu yine demokrat devlet1erln 
ellnde<fr. fngıllz - Amerikan do
nanmaları !)u yolların üzerindeki 
yabancı müdahalenin ı-isbetinl en 
az deı•et'eye indirecek kudrette ve 
bu dcnl;;ı;lere hfık 1m durumdııdır. 

Geçen harpten sonra bin türlü 
kayıt karşısırda, kuvvetli bir do· 
nanma kılrmak imkAnını bulamı
yan Almanya, ağır top vaıifesinl 

ı:örecek uçak fılolarının dor:anma 
ıle tereddütsüz çarpışab lcceg ne 
inandı. Bunun U7.trlne ~Almanye.

nın istikbali havalardadır. nazari
ye.si Almanyada yer aldı Bütün 
fabrikalar uçllk f.loları ve tanklar 
yapmağa haşledı. :Harp ılan edil_ 
d'ğı zaman Almanya dünyaları tit
reten uçak fılc.ların:ı sahip bulu· 
nuyordu. 

Fakat bu harbin geçen üç sene
lik zamanı yalnız uçak fılolarının 
denizler haklm'yetlnl kazRr dırma
ğa kafi gelmly",.C'&lni her dak'ka
sında her küçük vak'asile göster
di Alman kıt'aları İngll z adaları· 
na geçememişti. 

Uçak fllola.·ma uçak filolarile 
mukabele nazariyesi hu meseleyi 
de kökür.dcn hallettı. Dün donan· 
manın yardımcı sl'lahı olan uçak
lar, bugün dcnanmc=dan ayrılmaz 

bir silah mevkllni aldı. Fakat do
narmaya fa'k bir silah durumunu 
alamadı. Ve tablatıle alamazdı. 

Yalnız k;ıra ordularının elhıırı 

idaresınde maksadı temhı <:den 
kuvvet olmad•gını tarıhin her asır
daki olaylarile gtırebllirlz. Geçen 
asrın yctiştımlğj harp dahisi Na
polyonun da ardından kcştuğu bu 
mefküre en nihayet den.izlerin di· 
bine gömülmüştür. Buna ıtiraz 

edilebilir mi"! B!lm,.m ... 

8 U l f\1 ACA 
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S:->1dan saırıı: 1 - Operasyon. 
2 - flietler, Vaktlyle dur.yAnı" en 
me~hur knlecisi. 3 - Parkların 

süsü 4 - Kraliçe: Hr:1c tahorrl 
etme. 5 - Bir nota: Soyd:>nlıldn. 
6 - Ş.-nıı bir muharebe meyrlımı; 
E~siz yar. 7 - E'r sebze: Bı yJk. 
8 - Dl.kuma pt.dai maddelerin
der.; Uzak lşarttl; Değnek. 9 -
Bır nevi tırnak boyası: Roş şey. 

10 - Bayram; Tersi: c;lğne; Tahar 
rı etti. ı ı - Güç; Tanenll bir 

1

1 

m:ddc. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - DahiL 

deki; Nişane. 2 - Yüksek vicdar.- j 
lı; Bir nota. 3 - Küçuk yavrula
rın sevgilisi; Yığın. 4 - Katbı.ır- j 
dan geç t"; M&dcr ile duhter. 5 -
Tersi: darılan; Yaşlık. 6 - Ayak 
~·er!; Vişi'nin yarm; Uzak işareti. 
7 - Bir hitap: fıgi; Kalll. 8 -
Şe.fe yak~ır terzci~; B r böce:.:. 
9 - Tersi: Kuru !'ebat: Pedtrle 
mader. 10 - Bir hayvanın forya
dı; Birlikte kullanılm,·~ iki edat. 
11 - Bir nevi demir; Bcyr:i. 
DÜNKtJ BULMACANIN HALLl 

Soldan sağa: 1 - Sndra7.am; 
Ne 2 - Ada: n sale. :J - Ha;n; 
Atebe. 4 - Anafor; Kık. 5 -
Van: İlle. 6 - Haylı; İp. 7 - Ta; 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Ikmal imtihanları H eylQlde b&ş.layıp 26 eyli'llde 
cektır. 

2 - Mektt-be gıriıp içın kayıt muamelesi 1 eyli'llde açılacak ve 4 
birincit~rln pazar günü ak~mına kadar devam edect-ktir. 

3 - Girı.ş müsabaka imtihanları 5 Bl.rinciteşrin pa.zart.esı glli!ü başlı.. 
yacaktır. c9137> 

f' AMSW L E Y L t ve N E H A R 1 

SEN BENUA F R AN B 1 Z ERKEK LiSESi 

, 
lstanbul Galat& posta kutusu 1330 

Dk ve Orta mektebi bıt-.ren!cr igiı 
Ihzaıi fransızca kur.:ları Yardır. 

KL!\SİK ve l\IODE-RN TEDRi~AT 
Olgunluk imtihanlarına hazn-l:. r 

Kayıd m..ırıme'esl Pazartesi ve Per<ıe.-nbe g-ünlen !aıt.t !ı dn .. u 

kader yapılır. Okul 10 Eylul Çarııamba günü a.çrlacaktır. 

Buna rağmen kabul edilmek la
z•mdır ki Alma]lya kara cephele· 
rınde henuz ön pllını tutmakta de
vam cdıyor. Alman ordusu yenll
memlştır. Ve bu şartlar altında ye
nilemez de. Demokrat devletler 
Almanyayı yent~llecek askeri bir 
kuvvet kurmak vaziyetinde degil
d~ ve o~maz da. Rusyanın müdL 
la• kuvveti demokrat devletlerin 
istinat e•tıği 'ek kara kuvvetidir. 
Ş,u kuvvel•n ıntızamırı kaybetme· 
maij Jtaı:a lçın en muhlm Cluşuncc· 
yı teşkil etmekte clduğundan de
mokratları nbiltün yardımı da bu 
t-.okta üzerinde top\anmaktadır. 

Rusyada s.lAhlı, moralı bozulma
mtş bir kuvveti ayakta tutmak 
rlemokrnsi zaferinin garantisidir. 
Rus ulk;cslnln gen şliği mü1tefikle
:re bu bakımdan büyük imkiınlar 

vtrmektedır. 

Deniz ablukaııının tes rlPrl çok 
yavaştır. Fakıı.t emlndır. Bu ablu
kanın t.azylkınL göre.n Al'l'nanya 
ham madde kaynaklarından küçük 
bir kısmını olsun eline geç rmf'k 
üzere şarka C:oğru dönmek lü:.u
mı.tnu hıs~etmiş ve Balkarlarla 
Rusyaya karşı hareketlere geçmek 
zaruretini duymuştur. 

Araba ; Ye 8 - Sap: A alr. ft - 11~~~~1~~~~~-
Kula; J~:ıme. ı_o - Ad 1; Aril (li-ı 

Almanya bu husu~ta insanı hay
rt>te düşiıren bir çevıkllk göstere
rek yıldırım harplerinin ezici d:ır
belerile düşmanları~ı her tarafta 
yıkmah muvaffak olduğu ha17e 
denizlerde buna erişememiştir. İn· 
gilterenln denizlere htıkimlyetı 

karşısında muzaffCT' olmak çarele
rini aramış ve üç seredenberi ba~
ladığı harpte lnglltereyJ denizler
de yenmek yolunu bir tiırlü bula
mamıştır. 

Almanya kat'i netice.de lngiliz 
donanmasının mühim rolünü anla
dıktan 6Qnra bunu yıkmak için ya
pacağı hnreketlerln çok pahalıya 

mal ve hattA imkan har.cinde ola-

ra). 11 - Emı; İrem. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Saha- ı 

vet; Ka (ak). 2 - Adana: A.:u<le. 
s ·- Daman; Alim. 4 - Hayali. 
5 - Argo; Arı. 8 - Zı {17.); Ri
ya. 7 - Asa: I..fıbada . 8 - Mat; 
'.Aşari. 9 - T..e!;f: Am•r. 10 
Nebi; İyi ele. 11 - Eksper. 

E.ORSA 
1 EYL'ÜL lt4'.? 

1 Sterlin 5,22 
10(} Dclar 130,70 
100 Pezeta 12,8!'1 
li}O Lviçre frangı 30,3C5 
100 l"'V"" kronu 31 ,16 

ESHAM ve TAHViLAT 
'"t 7 1/ 2 933 Türk 
trar~ I 
Aslıın r.·mento 

ZAYl 

borcu 
23.35 

9 ,90 

Amerika sanayıı yeri gelişmeler_ 
'e olgunlaşan bir ılmi varlık için
de çalışırken Almanyanın elinde 
mevcut sıllıhlarırlı da körletmek, 
kı)·mctten düşürmek hedefın. göz
onünc ıı.ldı. Yen uçaklar başka eır 
tekamülle harp meydanlarına ge
lince Almanyar.ın clındeki uçaklar 
ila csk1 llğınl "e kıymetsizliğini 
g:>stermcğe başladı. Bugün harb~n 
başındaki uçaklar ve tanklar, yer
lerin! hemen hemen yeni fikirle
rin meydana koydueu yeni silah
lara bıraktı. 

Harbin başladığı senenin hAdi
selerinl sıra ile elemek iç.o uzun 
sayfalara ihtiyaç vardır. Fakat bu
nu kısaltmak lmklınları da olabi
t.r. Birinci harp senesi içinde Al
manya Polonyayı lstilA etmiş, Fran 
sayı teslime mecbur etmiş, Rusya
YI iost olarak kazıı~mıştır. İtalya. 
yı da harbe sckmağa mecbur kıl
mıştır. İngiltere ise müttefiklerini 
kaybederek Almanyanın karşısın

da sılAhsız, ordusuz. naç~r bir va
zlyetr düşmüştür. 

cağını e.r lııyınca hiç clmazsa Al<:-
1 

Şehr•·nlni r.a.hlyesindt-n ~21 numa_ 
denizi kendisi için emin bir muva- ralr bır lktl'n aldığım ekmek kartı 
sala yolu haline getirmesini dli- nakil r:-yıınnamesinl kaybettim. Ye
şünmüş ve harbin üçür.cü yılının nis!nl alaceğ1mdan e!kisinln hlikmU 
bahar taarruzu esnasıuda L'byada yoktur. 
da failliyette bulunmayı esas plfı_ Şehremini Mimar Kasım cıı.ddec:ı 
nına koymuştur. İlkbahar taarru- No. 64 Ahmet Tımuçın 
zunun her sahada bir arda bütün 
mihver ortakları tarafından \'a· KA l"IP 
pıldığı takdirde fnglliz deniz k~v- 17 Ağustmı P4:? pazartı.oc:ı günü ııa-

İkinci sene 'çlcde Almıınya B~l
kanları istila ve Rusyaya karşı hü
cum etmiştir. Yalnızlık içinde çır

pınan Jng ltcre ise Rusya gibi ln

vetlerlni şaşırtabileceğini 2512/ at 13,8 de Pa.,abahçeslnden hareket 
942 tarlhir:dc yazdığımız bir ma- eden Altınkıım vapurunda ktlçUk 
kalede biltün vuzuh le işaret el- kah\'e rP.ngl bir çanta kPybolmuştur. 
mlştlk Fakat JaPon askeri yiik-1 Buhınların lncıanlyet namına Istan
sek kumandanlığı ilkbahar taar- bul 4 eti Vakıf han 4. eti kat 11/lü 
rul"ında kfndlstne düşen rolü yap- No. ya getirmeleri rka olunur. 
mıyarak Almanyayı aksak bir du
ruma düşürmiışHir. 

sa.n k&)'nağını. Amerika gibi mal· Der.iz kuvveti. Almanyayı yal
zeme yuvasını, ve servet depo!:un-tı nız bütün ham maddeleriıırlen mah 
eJlne geçı .. mlştlr. rum etmekle kalmıyor. Müthf'lk 

Almanyanın Japonyayı berabe- devletler n ihtiyaç gösterd·il her 
rlnöe süruklEmes, Çinin de de- kuvveti, herşcyı bir yerden diğer 
mokre~ııcr t&rafına gcçme.31nı te- bir yere nakletmek hususunda da 
mln etmMlr. faydalar verlyGr, bu ı::uretle Al· 

Harp uı, ıı cı.ı yılına girerken ta- manyayı .,ayıfl:ı.tmak, Alma:ı kuv
raflcr \'azi~ eti şôyle ..dl Bir tara!· v tlcrinl israf etmek ve son güne 
ta lııt' ltcrc · Rusya - Amerika - yaklaştırmak ıç·n uğr"şıyor. son 
Çi , dığN tarafta Almanya - Ja_ gün yaklactığı zaman ylı c der.iz 
ponya - ltalya. ı kuvvetlerf Alman lş~all aıtındıı bu· 

Bu iki ıUmrenln silfıh bakımın- lunan yerlere zırhlı fırkahtrı. tank 
dan va;ı: yelleri şu şekilde ölçüle· lar1 götürecek vasıta olacaktır 
bllır. Mihverde üstün bir ordu, Deniz kuvvetleri u1.ur harbln 
üstun bir uçak r.ıosu, Ostün bir geçen her ayında daha ziyade 
kumr.nda heyeti Demokratlarda ehemm':o.:etlni artırmaktadır. De
lse üstür: para kuvvet!. ii~tün clc· nlzclllk 'bakımından mütalaa ediL 
n".ı ku\vetl. l crube ve bılgi clhe- d ği su~tte dcnlz kuvvetleri İn
tlndcn ek., k bir kumanda heyeti. gfileredn ·11 esini, sillıhlarını, deha 

Ru; !'ahları. Amerikanın yeni doğrusu mevcudiyetini müdafaa 
harp tecrübeler ııdrn alı~r.ıı ders· ve mulıafa1a eden unsurlardır. 
lcrlc tadı! edilm ş harp malzeme- Di.ırnıanın taarruzlarına sed çeken 
si, Rus ordu~unun Rus topray,ına tek kudrettir. Deniz üstünlüğürü 
ve Ru~ rf'jlmine sadakati ve yur_ muhafaza etmek azminde! gevşek· 
du mudafaa kudreti Alm!lnyayı ilk göstermek 1ngiJ'z an'anclerlne 
uğractırıyordu. Buyuk ümlÜcr aykırıdır. 
b8ğ:adığı llkbahar taarruzunu çok İDglllz halkı ara ında serbcs~ 

mürnka~ 1 VC Vasi ticaret 'E'melleri 
baki kaldıkça İn~llterede munte
u.m ve daimi b"r ordunun kurula
bileceginl düşünmek mıınasız clur. 
İngiliz adalarını ve buraya gider 
yolları, İngilterede kurulduğunu 
kabul ettiğım z bUyuk ve mo:örlz~ 
ordu temin ve muhafaza edemez. 
Bu yolları koruyacak kuvvet an
cak donanmadır. İngiltere, ker.dl 
deniz kuvvetinin fngi117. adalarının 
mildı:faa kalkar.ı clduğ\lna em·n
dlr. Harbin üç sen ilk ııidlşı bıınu 
henüz değişt remcmlştır. Aksine 
olarak kuvvetlondrmlştlr iste 
büyi.ık 1ünya harbı dordilncü vılı· 
11a girmiş bulu::urken karal~rda 
,.f' r!Pnlı'crdck vaziyet budur. 
Harbin bıışıncfa çok kuvvetli olan 
Alman h ıva kuvıoeUerine lngıfü 
\'C Amerikan kuvvetleri yelişrnlş
t;r. Harbin başında oldukça do. 
nanması olan Almanya bunun kıy
metlerinden b.r kısmını k•ybet
mlştir. Yetiş. r.in, bir gün. gcçece
Cini de kabul etmek doğru ise 
harbin gclcccğ hakkında bir karar 
vermek o kadar güç olmaz sanı-

ı··-ı:. 

T. İ;:i EANKASI 
K. TASARRUF 

11.CS!...PLARI 
2 n.lnciteşrtn 

Keşldeslne ayrıla:ı 

ikramiyeler: 
ı adet 1000 liralık 
1>:500> 
2 > 250 > 

u > 100 > 
10 > 50 > 
4.0 > 25 > 
60 > 10 > 

R.aştd I' . 1 •hatros:ı 

Halide l'ış!tin bera~r 
Her al<şa.-n ~aat 2 t bu~ukta Harbi· 
yeae, DELVU bahçesinde alatur.ka 

k~ıımında hu gece 

O:SLAR ERMİŞ MURADU;;A 
\'oJ\ 11 _ 3 - l'l'rde 

~--:il•• Dô.ii.fuJ; ---1~ 

ORFANiDi:_J 
Cild ve ZUhrevt MUtehMsıs: 

E!yoı!'lu s. teraz1 ~okak No. 5 
~il apartıman 2 el kat Tel 4.3731 

uıEB~mCD!B!IUD._.._ .. _.B.sın'CıDrn~ 
~ 1 i• • • I ı . .. d ::ta: ...... u ıK.ncı era •.. emurıugu ı: an: 

942 1516 
Ev\'e'ce Kadıköytir.de Uzunhafız sokak 162 No. 1ı hanede ıkamet 

ederken bılAharc Çatalcaya gıd:p o:-adan da Ramiye naklederek el
yevm lkanıet(;flhı meçhul bulunan Mustafa Alsancak · 

Dalrc.'ll1zin 942/ ô16 sayılı doııyesında P.amlz Deren'e KaramUr. 
sd asliye hu\nılt mnhkemeSinln 3712r:. ve karar 2 No. hı ıırımında yp..-

' zı ı olan paranın temini için mukaddema gayri menkultimilz hnclz 
edilerek bıllı.hare dosya takip edılmedlğlnden ta.kıpten rltişerek dosya 
mahzene gitmiş idi. Bu kerre alacaklı tarafından verilen 3/7 ı 942 
tarihli lstıdada dosyanın mahzenden ı;ıkarılarak icra ve itlıls kanu
nunun 78. cı maddesine tevfikan mevkii muame"eye konularak gıı.yri 

J menkulün satılmak suretile mahkilmunbih alacağın tem1ni islenmiş 

1 
ve bu dllekçelerJcıı blrisıııi 78. ci rn.:1dde mucibince berııyl tebliğ ika
mctgAhına gönderılınlş ise de ikametgAhmızın mt•,:rnı olmasından 

tebllgr.t ifa edih•medlğlnden mezkOr 7R. el madde yenileme lsUda31_ 
nın ıcra nıercı h"k.m lğ'inin 2S 81942 tarihli kararile bir ay milddetlt
Uanen tebllgine knrar verilmekle keyfiyet icra kanununun i8. el 
mr.ddesıne tc\'t'ikan 11.!ı.nen tcblıg olunur. 

'9 -~~~~lllll'.ZRl~ı..ı:1m .... 1111~İllL-..'iMili&Zi111msı~ı:ıaıav~*CMM .. ~·•lll .. !'llll~ 

N ,,.? t:ı 11 I<ız Enstitüsü rviüdürlii~~··~den: 
:\

0

c\''i \'M f: .... tlktarı 

D<ıVme bakır tencere 22 S Kutru :ıo 

> > > 24 s > 3U 

> > > 2S S > 30 
> > > 36 s > 30 

yııva.rlal{ cepsı 30 s :> 60 
Kesme bakır tepsi mlistAtıl :l4X30X5 30 
Dövme bakır çukur eahan sahnıı 20 S Kutru 18( 

• ı - Yukarıda m.ıc•ar ve \•aslfları raz1'1 bakır ke.µlar açık .!kSiltnıe
ye konulmuştur. 

:? Ihe.le 16 EylOI 1042 çarşamba günU ::.aat 14 de Yilk.sek Mektilp-
lcr muhasıpllği binnsır.da top!anacak olan komisyon tarafından yapıla· 
caktır. 

3 - Muhammen bedel 15SO muvakkat teminatı 119 liradır. 
4 - Şart.name okul idaresınde görülebilir. 
5 ı .. teklllerin ehliyet, leminat makbuzu ve Tıcaret Odasının yeni 

yıl vesıkası ile birlikte belli gQn \'e saatte komisyona gelmeleri. c9H3> 

--- --- -- - - --

Ankara Emlak Acentası 
Ankara Em!Ak aeentaaı sahibı Hayri Dilman Istanbulda Be;oğ

lunda Tünel hmıında 

ANKARA EJJILAK ACENTASI 
ISTANBUL BEYOGL.U ŞUBESi 

ad!le bır 'ube a.çmtftır. Ankaı:a'da olduğu gibi burada da biltUn m~
terilerin emir ve arzularını t&m bir ltimad ve emni~etle takip ede
cekUr. Ankara'nın en eski ve tanınmış bir emlAk müesliesesi ola.n 

Ankara Emlak Acentası 
fUbeaine her if için bi'!tereddllt ve tam bır inanla mliracaat -debl... 
lırslniz .• Ankara.da olan biltUn işlerinizi de bu vasıta ile ;y•ptırın.ız. • 

Her nevi 
;da re 

Emla!{, A razi, Alım Satım, 
ve Kira lş;eri deruh:e ed~r. 

Müracaat e :len yanı~maz. 
ADRES : Ankara Ulus meydanı . Telefon: 2181 

ı Iatanbul Beyoğlu Silmbıll sokak Tünei hanı kapı 
daıre 7 - Telefon: 4.2994. 

11, 
T - " 

Maar:~ 'v e;:ii.iiğinden :' 
Bolge sanat okulJarı tcsvıye, elel<trik, motor, dökU~. m"t1cl, ms

rangoziu:. ve demir ateJye!erl için aşağıdaki esas \'e ~art!ar &ltmda 
cöğretmen> ve custa> alınacaktır. 

A) Oğretmen olabilmek için: 
1 - )1:emurın kanununun 4 Uncu ma:ldestnde yazılı şartları haiz bu_ 

lunmal<, 
1 

2 - Tabı tutulacakları ımtıhanda muvaffak olmak lıi.znndır. 

3 - Yuk11.rdl\k; !'1.rtları h"IZ olanlar, barem kanunundaki esasa\ımı. 
goı P. tayin edilecek miktarda ücret ve ayrıca 32 i!A 48 lira il!ve ücret 
\'er:ıet: •ktir. 

4 - Fiili aı:kerlik hlzmetını yapmııı olanlar tercıh .olunı.o. 
Bl Usta olabı r.ıei: ıçın: 

ı Memurın kanununun 5 inC'i maddesinde yazılı şıırtları hala bu
lunma!;. 

2 - Tabı tutulacakları ımtır. ındn muvaffak olmak lazımdır. 
:: U>talara ı:ntıhanda gustereceklerı b,ı.şarıya göre 260 liraya 

kııdar Ucre~ \'er'lecektir. 
1 - F.i t a~ :erlik h!znıet!erinl yapmıt olanlar terdh olunur. 
Oğretmen ,.e U'lta olacaklardsn hl'ılen bir mü~sesesede çalışanlar ir.ı

tıh:ı.ııda kazancl:ldarı te.kdırde bağlı bulundukları mtiesşeseden aynl
malıırır.da mahzur olrn:>:dığına dair muvafakatname getirm9"' şartile 

tdyln edilebilirler. 
Tallp olanların Maarı! Vekilliği Erkek Tı!:;nik öğretim müdilrlüfü

ne bıı· dılt-kçe \·e avrakı müsbltele:-1 ile milracaatl8n. (9330 - 72S3) 

((- -~ 

1 
Yüksek hararet. Kimyevi Tesirler. En 11ğır 
Ş=raitle Çalışan Fmn ve Ocaklar İçin ... 

;iAZNEDAR ATEŞ TUGLASI 
ADRESE DİKKAT: 

Fabtikı Satış Bürosu: Eminönü Osmanefendi 
Han No. 9 Telefon: 21612- Fabrik.ı Telefon 16171 

~. ~ 
~~-·--~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünd.en 

ı - Proje vt- kt-Ş!i mucibinct- idaremizin Ankarada Kılıçlarda yaptıra
ce.E:ı d!n&mit depomı ve bekçi ikametgı\hı inşaatı kapalı zarf usullle ek· 
siltmeye konmuştur. · 

2 - K~ü be>deli 47,7G-0.4.0 lira, yUzde 7,5 temiııatı 3582,03 liradır. 

3 - Eksiltme 11.9.942 cuma gtınU sa.at 10,30 da Istanbulda Kaba.taş
ta levazım ı;rubssmdeki merkez alım komisyonunda yapılscaktıır. 

4 - Proje ve keşfi 239 kuru' mukabilinde sözü geçen şubeden ve 
Ankara, Jzmir ba.' müdtlrlliklerirıden alınabilir. 

5 - Eksıltmeye girmek istiyenlerin 25,000 liralık bu kabil l~aa.tı 

muvaffakıyt-Ue yapmsş olduklarına dair vesika ~raz ederek ihale gilnlln_ 
den 8 gt:~ evveline kadar ayrıca eksiltmeye iftirak vesikası almal&!91 lA
zı.mdır. 

6 - Eksıltmeye girecekJerin mUhUrlU teklif mektuplarını kanun! ve
aaikle yüzde 7.5 güvenme pa.ra:ıı makbuzu veya ba.nka. teminat mektu
bunu ve ~rtn.ameahıin F. tı~ında yazılı vesa.ı)ti ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını ihale günü ek11iltme ea&tinden bır saat evveline kadar 
mezkfu' kom1syon baı:ıkanhğına makbuz mukabıUnde vermeleri lAZımdır. 
Postada vukua gelecek geclkme;er kabul olunmaz. (9155) 

1 TÜRKiYE COMHURIVETI 

o ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - SermeyesJ~ 100.000.000 TUrk Uruı 

Şube ve aj&n.oı adedi: 265. 
Zıral ve ticari her neviban.ka muameleleri. 

P ara biriktirenlere 28,000 Hra ıkramlye veriyor, 

==· 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasamı! hesaplarmC:& 

en a.z 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a~agı. 
daki p!Ana glke ikramiye dağıtılacaktır. 

· ' adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 ade& 50 liralık 15,000 Ura 

' » 500 » 2,000 > 
4 > 250 » 1,000 » 120 » 40 > 4,800 > 

40 > 100 » {,000 > 160 > 20 » S,200 » 

DIKKAT : Heaaplarmdakl paralar bir sene içinde 50 liradan afa
tı dUşmiyenlere !kra.mlye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle venlecektır. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylOl, 
11 Birincik!nunda çekJlecektir. 

~l:Jllm .............................. I 

Sahil>l ve Ne,rl7at Ml}dürQ : Ahmet Eıulıa YAL..~ı.-Li 
Vataa N8f1'17a& ftrk L &d. ŞtL \'atu lUtbıM.111 


