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Kuruş Arttırıldı 
SON DENİZ 
MUHAREBESİ -

lngilizlere Göre, 
Kafile Mukavemete 
Rağmen Maltaya 

Varabildi 

lngilizler, Rodos'u 
1 Bombardıman Etti 

$eker Satışları Durduruldu, Salt Gününden 
( i~ibaren Halka Şeker Satışına '!!_krar Başlanacak 
1 · · 1 Ellerinde Şeker Bulu

nanlar Beyanname 
Vermiye Mecburdur 

An.kara, 15 (A.A.) - Başvek5. 
'etten tebliğ edilmi" i-· 

Cümhurreisimizin Tarih Kurultayı azalarma bir ziyafet verdiklerini dün bildirmistik. Yukarıki 
resimde, Milli Şefimiz ziyafette Kurultay azasiyle hasbühalde bulunurlarken görii~ektedir. 

Başvekilin Nutku 
Etrafında Tefsirler 
ME EMENCiOGLUNUN HARİCİYE 

VEKiLLiGiNE TA YiNiNi DÜNYA . 
BASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI 

a Karşı C. 
;:-, Vichy, 15 (A.A.) - Anadolu Ha Ik 1 !!.~ının hususi muhabiri bildi. 

Figaro gazetesi "Türk.iye ve 
harp" başlığı altında ne:ırettiği 
bir maka'lede şöyle diyor: Partisi Halkı 

TeşkilGtlandıramaz mı? 
"Menemenci oğlu Fransa için 

yabancı değildir. Menemencioğlu 
değerli bir diplomattır. Türkiye. 
nin dış siyasetini böyle bir ada.. 
IDQ tevdi etmek bu siyaseti kıy. 
metli azimli ve aynı zamanda 
bir devlet adamına teslim etmek 
demekıtir. 

Vurıuncululı:la mücadelede muvaffak olabilmek için haUnn bir te,klllt ta~ 
rafından aydınlatılması ve idare edilmesi gerektir. Bunu da en iyi HaJk 
Partisi teşkilatı yapabilir. Bu suretle hükilmet ' vurıruna ve vurruncuyı 
karşı hem resmi yoldan, hem de halk yollyle m~ydan okumuş olur. 
HeT ipe ve her §eyde yalnız hükQmetin ön baş olması kifi deiildir, baJ. 
km da bükQ:neUe beraber olması ve birlikte çahmıası ?5zımdır. 

Saraçoğlunun beyanatı ve prog
ramı Millet Meclisi tarafından 
ittifakla tasvip edilmiştir. Sara. 

Y A Z AN : l\f. Z E K E R 1 y A S E R T E L çoğlunun nutkunda dikkate de. 
, ğer bazı yeni noktalar vardır. 
'A merikada ~aı:t' b~şlar baş-1 r~~en, vurguncular fiyatlan Filhakika Saraçoğlu İngiliz _ 
Jlıil la~, ıstihsalin azal~· yükscltmeğe devam ediyorlar. Türk ittüakının Türk politika 

cağmı tabının eden şeker fabrı. Gıda maddelerinin fiyatlarmda sisteminin esaslı bir unsuru ol. 
18!1 bir ar~ya. gelerek bir. tröst g~rülen yükseklik karşısında hü• duğunu söylemiş ve Almanya ile 
vucude getirmışler. O vakıte ka• kunıetin alacağı tedbirleri bekle- Un.ıalanmış olan paktm iki mem• 
dar beş sente satılan şeker fiyat• meden, halkın yapabileceği iş- leket arasınd~i karşılıklı anlayış 
il.arım 10 sente çıkarmağa, yani ler vardır. Biz de Amerikan ve dostluk zıhniyetini yeniden 
bir misli arttırmağa karar ver· kadınlarının hareketini taklit e- temhir etmiş bulunduğunu kay. 
mişler. Şeker fabrikatörlerinin derek fiyatı yükseltilen maddele. detmiştir. 
bu vurgunculuğu halkın haklı rin istihlakinden bir müddet Saracoğlu Türk nımetinin bugün 
isyanını davet etmiş. Bilhassa için vaz geçebiliriz. Mesela pa- mukaddes bir birlik teşkil etmiş ol -
ev kadınlan, bu hareketi protes. tates fiyatları 30 dan 40 kuruşa dulunu :ıöylemı~ ve bu birliğin 1939 
to etmiş olmak için, o günden çıkanldr. Bütün müstehlik şe. dan çok evvel kurulduğunu ve harp
rtibaren tatlı, pasta, reçel, şeker. birler halkı bir hafta, hatıl ica~ tenberi. b~sbütün _kuvvetlendiğini ila
lemc ve saire yapmamağa karar bederse bir ay için patates ye. ve ~''et~~- bTOrkı;e Ba~ektlli b~. nü~-
vcrmişler. Bu karar milli bir mekten ge lid" B" h f- tice:rı .um urreı~ı Itmet nönü n n 

:ı.-1=-d :ı.·· ·· ml k t v~z çme ır. ır 8 pyretıenne Ye mılletle kendisi ara -
hareket :uwıu e ıuutun me e ee a veya b_ır ay patat~s yememek, sında . yaratnıt:ra muvaffak olduğu 
te ~yıl.Duş. Bu yüzden şeker sa. on~n. yerme başka ~U: gı~~ ma~· karşılıklı · güvene atfotmektedir. Tür
ttŞlan aznlmış. Fabrikatörler d!:81 ~ame etmek bızmı ıçın bu• kiye, tam mAnnsiyle birlik kurmuş 
tekrar fiyatları indirmeğe mec. yük bir fedakarlık teŞkil etmez .. bir memleket olduğu . vP kendini ida-
bur olmuşlar. Fakat patateslerini satamıyanla• re edenlere itimat ettiği içindir ki, * * n lıısafa sevkedebilir. Şu ~ dürüst . bir bitaraflık siyaseti takip 

Dana bu hikayeyi anlatan 
D dostum. halkın hükUmete 

rm.sı1 yardım edeb~eğini gös.. 
teren bir misıil vermek istiyor
du. 

Haldkatil:e hüJrumetln ekonomi •e ~ ~da aldığı t.edbir. 
ilerde muvaffak olması, tüccar. 
dan ziyade halkın el birliği ile 
nı.ümkündür. Ve vurguna ve vurıı 
guncuya karşı halle hüküm.etle 
beraber çalışmaz, ona yardım 
etmezse, hüktimetin tam muvaf. 
fak olması mümkün değildir. 

la ki bunu umumi ve milli bir edebilmiştir, Türk milleti arasrnda 
l2f' Deva.mı Sa. 2, Sü. 4 • /:tir Devamı Sa. 2, Sü. 3 

Gıda Maddeleri 
Sahşlarda KararSızhk 
Henüz Devam Ediyor 
lstanbul Buzhanelerinde 80 Bin Teneke 

, Peynir Bulunduğu Anlaşıldı 
Piyasada grda maddeleri satış· yağı tacir mürakabe komisyonu 

lan üzerindeki kararsızlık devam tekrar toplanacaktır. 
etmektedir. Dün zeytinyağı ve Yalrırz piyasada tek tlp yai mevcut· 
sabun tacirleri gurupu İstanbul hır ve b~ da ekst_ra ekstra. olar"k •'
Ticaret Odasında to !anacaklar- tılmakta_ ."e. de a~ıt dtrece~ı bu e~~:ır! 

P haiz deııldır. Alakahlar bu ••UJY<Ü 
dı. Toplantıya yalnız iki firma. incelemek •e durumu tesbit etmek bı•
nın mümessili gelmiştir. Bu mü. lediyeye ait oldufunu bildlrmektediı' 
messillerden biri perakendecilee Jer. DiiC'!" ta:-aftan istih'!,al bö!gclcri. 
re istenildiği kadar 123,5 kuruş• ne ni cörıdcrilmeai içill telıraf ' çe. 
tan zeytinyağı vereceğini bildir. kildiii de ıö1lcnmektedir. İstanbul 
miştir. Pazartesi giinü zeytin • 1:tiJ: Devamı Sa. 2, Sü. 7 

Londra, 15 (A.A.) - Amirallik 
dairesinin tebhği: Son günlerde 
batı ve orta Akdcnizde bir deniz 
muharebesi cereyan etmistir. 
Kuvvetlerimiz Visamiral Syfret'. 
ln kumandası altında bulunuyor. 
du. Malta kalesine ia~e ve tak. 
viye götürülmesini te~in eden 
bu harekat takviyenin geçmesi. 
ne engel olmak icin düşmanın 
topladığı çok muazzam kuvvet. 
tere rağmen muvaffak olmuştur. 
Bu takviye bir miktar av tayya. 
resini de ihtiva etmekteydi. 
Düşman ku•vetleri orta Akdeniz bo 

fazında harckit yapan dcnlr:altıların. 
lan çok mi\tdarda torpil taYYBreıin
ien, pike bomba tayyarelerinden tor
pil atan hücu·n botlarından ibaret hav. 
•etli birliklerden miire:r;kepti, İçlerin
de 8 ve 10 puıluk toplarla mücehhez 
ıcmiler de bu!unan bir düç,man kTuva 
tör filosu Tr'!11iyen denizinde toplan. 
~ıı ve kaEilı:mizin ceçi~irıe mani ol
mak intibamı vermek için cenuba doi
nı yol almıştır. Fakat bu teşekkül 
~afileye yaktaımış ve ta,.,.arelerimizirı 
hücumuna uirayınca rerl dönmüıtür. 
Bunun üzerine denizaltılanmızdan bi. 
ri kruva,;örlere hücum etmiş ve bmı
lardan birine iki torııi! isabet ettir· 
miştir. Hava kuvvetlerimizin ve balı.. 
r;yeye mensup u~klanm1ım ciri,tilı:-

l:lif' Devamı Sa. 2, Sü. 2 

Salomon 
Takım 

Adalarında 
o--

Müttefikler Mevzileri
nı Kuvvetle'ndiriyor 

Amiral King Harekatın 
Çok iyi Gitmekte 
Olduğunu Söylüyor 

Vaşington, 15 (A.A.) - Ameri. 
kan bahriye nezaretinin tebliği: 
Salomon adalannda bahriye silah 
endazlannm tuttuğu kara mevzi. 
lcrinin kuv\"etlendirilmesi işi i. 
lerliyor. Deniz birlikleri muva. 
sala hatlarımızı korumakta ve 
işgal kıtalannm işaesini temin e. 
den gemilere refakat eylemekte. 
dir. 

Karaya çıkarılan Amerikan ve 
Avustralya ordu tayyareleri Ja. 
pon hava üslerini, düşman elin. 
de bulunan limandaki gemi top. 
luluk.lanna taarruza devam edi • 
yor. 

Amiral l(ing vaziyetten 

1 - 1942 senesı ı;;t:.•t!• dınp n 
y;ası için şeker pancarı fiyatları 
4 ,5, 4.75 ve 5 kuruş olarak tes-: 
bit edilmiştir. 

2 - Pancar fiyatlamıın arttı:.. 
rılması dolayısiyle küp ve kris. 
tal şeker fiyatlanna 18/8/ 1942' 
•alı sabahmdan itibaren kiloda 
15 er kuruş zammedilmişt.ir. 

3 - Aşağıdaki maddede yazılı 
~ak.iki ve hükmi şahıslann 18 /8 fı 
1942 salı günü sabahına kadar 
şeker satmaları veya şekeri her 
hangi bir surette imalatta kul. 
lanm.alan veya e\'velce satmış: 
ıllup ta henüz teslim etmedikleri: 
~erleri teslim veya her hangi 
hir sebeple diğer bir yere nak
letmeleri yasak edilmiştir. 

Ban Hint lider leri bir ar.ad, 

4 - Ticaretle i~tigal eden biı!uıı.ı 
hakiki ve hükmi şabıs!anrı ticaret mak. 

l2jj'" Devamı Sa. 2, Sü 5 

HİNDİST ANDA ,-
( ALMAN TEIB~~o 

Liderler 
Vaziyeti 

GörÜ§ecek 

JORJİVESK ŞEHRİ BİR 
HÜCUMLA ZAPTEDİLDİ 
Almanlar, Sovyetlerin Yeniden 93 Tank 

Yeniden Bazı Küçük Kaybettiklerini Bildiriyorla• 
Karışıkltklar Çıktığı \ I Bertin, ıs (A.A.) - Alman or. 

B·ıd· .,. r ... , dulan başkomutanlığının tebli. 
ı ırı ıyor • • 1 ği: Kafkasya bölgesinde Alınan 

B b 15 (A A ) - A l 1 M an ısada kı . ve w müttefik krta~arın ilerleyişi 
om ~y, · · . . ra a. daglarda yapılan matçı muharc. 

nnda eskı Bombay meclısı aza- Z 1 1 beler arasında fasılasız surette 
s~~n Munşi, merk~z. kongre par e ze e devam etmektedir. Dağlık bol. 
tisin~ ~rk~z meclisı azasınd~n genin şimalinde Rostof • Baku 
~ı ~ı~ı bırçok taruru:?ış H;mt demiryolu hattı üzerinde Jorji • 
lıderl~rı;nın _de bulundugu Hmt Kızılay, Zarar . vesk şehri zaptedilmiş ve 20 agır 
şeflerının bır toplantı yaparak top ele geçirilmiştir 
vaziyeti tetkik edecekleri haber Görenlere Şefkat ., ___ h k tı. • b wı al ıc.+•r nıu.wuı ava uvve erıne ag ı 
ının 'i"" • • El" · U tt Stuka ve tahrip tayyareleri dilş· 
Bu hususta eskı Madras baş. ini za 1 manm mukavemetini kırmak hu• 

vekili Raja Kopalşari ile istişare A.nkar:a, 15 (A.A.) - Tür. susunda yardımda bulunmu. lar• 
edilmektedir. Eğer bu liderler a. kiye Kızılay Cemiyeti mer. dır. • 
ras~~ak.i istişareler _memnuniy~ kezinden: Ric'at eden düşman kıtaları ve 
vencı b1:f safh~ya gıreı:se gayn ı 12/13 ağustos ıecesi vuk•ta Karadeniz sahili açıklarında kı 
resmi bır mahiyette hır konf e. gelen zelzelede harap olan gemiler yeni hücumlara hedef 
rans yapılması imkinı hasıl. ?- Manisa vilayeti Kırkağaç ka. teşkil etmişlerdir. Bir torpido 
lacaktır .. B~ konfer~s'a partıs~~ zasına bağlı Gelenbe nahiyesi muhribi ve dört sahil gemisi ba. 
ler de ıştırak ede_bilecekle~ır: halkmnı banndınlması i~in tırılmış ve bir ba~ka torpido mub 
Bmılann arasında liberaller lıde. vilayet emrine 300 çadır ve ribi de hasara uğratılm•ı=:t1r. 
n. Sapru ile tarafsızlar guru\.,,u acele masraflar için de bin li. · ~ 

t' • Voronej'in {ma~ \'~ _,m .. I b l: ında 
reisi Jayakar da vardır. ra. gönderilmiştır. ~ Devamı Sa. 2, Sii. 7 

Yeni karıfıklıklar 
Londra, 15 CA.A.) - Hindistand:ı 

memnun dün küçü:c mikyasta .isyan hareket - ( SOVVET TIE~LIGI ) 

ST ALİNGRAT ÖNÜND 
BÜYÜK SAVAŞLAR 

Ankara, 15 (Radyo gazetesi}.:- lerl olmuştur. . 
Salomon adalarındaki harekat KalkOtada baza k:ll'lsıldıklar olmuş. 
hakkında Amiral King bugün bir tram\'~Y arabası ateşe verılmiıı 
beyanatta bulunarak, harekatın/ve bir polıs memuru taşa tutulmuş-
~ iyi gittiğini teyid. etmiştir. _tur_. --·---------

Sovyet Kıtaları Kotelnikovo'nun Cenubunda 
Yeni Mevzilere Çekilmiye Mecbur Oldular. 

Şiddetli Muharebeler Devam Ediyor 
Moskova, 15 (A.A.) - Sovyet -----------

tebliği: Alınan kuvvetleri Klets. j 
kaya cenubunda mevzileri • 
mize derinliğine nüfuz etmiş. , 
tir. Kuvvetlerimiz Kotelnlko. 
vo'nun cenubunda daha müsait 
mevzilere çekilmiştir. Krasnodar 
çevresinde hava ve tank kuvvet. 
lerimiz Kuban nehrini geçmeğe 
teşebbüs eden Alınan Jutalanna 
ağır kayıplar verd~iştir. ~una 
rağmen .\lmanlar bır kesımde 
nehruı cenup ~den geçme. 
ğe muvaffak olmu~tur. 

Bir çete aylardanberi devam 
eden harekatı esnasında 62 Al. 
man subayı 600 Alman askeri öL 
dürmüş iki kurmay heyetiiıi yok 
~ Devamı Sa. 2, Sü. 8 

Almanyaya Gider 
Gazeteciler Dün 
Yurda Döndü~er 
F.dirne, 15 (TAN) - Avrup 

treniyle Almanyadan memleketı. 
mize dönen gazetecilenmiz E. 
dirne ıstasyonunda umumi mu. 
fettış vekili, vali, ernnıvet mu. 
dür vekili tarafından karşılan. 
mışlardır. Gazetecilerim12 ~ard. 
20 dakika istirahat etmışlcr ll 

esnada kendilerine cay ikrsm e. 
dilmiştir. Müteakiben heyet Is 
tanbula hareket etnüştir. 

Eski hükumet zamanında el 
konan birçok maddeler el altın. 
dan karaborsada yüksek fiyata 
satılıyor ve birçok vatandaşlar 
da karaborsadan bu malı alarak 
vurguncunun suçuna iştirak et. 
rnekten çekinmiyordu. Mesela 
bugün piyasaya 95 kuruştan pL 
rinç vermeği vadeaeweır,.;o vakit 
el al:tıpdan 110 ktır~a pirinç 
sa'tabiJb'oriaı;-dr. Kimse bu suçu 
rneyd veriftediği . w':e. ~uçluyu 
lıükfımete bildirmedlgı ıçıq, ka. 
l"aborsada ytilt k fiyatla pir~ç 
ıanm devallı". ediyordu. Bugun 
de :ı:satıslnnll' serbest olmMına • :ı: ~ 1 



ÜmDEN8ETE 
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Ben, kör bir ilmit dünyası içindey. 
dım; 

- Elbette daha Jyi olacak. f staabu
Jıı gidecefiz, Ali Nafiz. İstanbulda bir 
dükkan atjırız. Ufaktan ticaret ya
parrz. Mis gibi geçinh-iz. 

- Oraları ko!ay., Şimdi, yolumuz.. 
daki pürüzleri düzeltelim. Bakalım ya
,,n. neler olacak? Yalnız sen, evden 
dı~arı c;ıkmıyacaksın. Çıkıp etrafta 
gorünmen ol:naz. Ben de pek görün. 
ıyeceğim, Hep Jhtiyatlı dolaşacağını. 

S tt gece, saraya dönmeyince prenses 
uphelenecek.. Belki kendi Kahireye 
l:oşacaktır. 

- Ne yapar, dersin? 
- Mese!eyi esirclye anlatır. Uzak-

! ştırır. 

- Biz, esirdyi ondan evvel yakalı
yamaz mıyız? 

- Şimdi hic; bir şey r.öyliyemcyiz. 
Yola çıkınca belli olacak. 

- Peki, ne yapalım, kader ve kıs.. 
:rıet. 

Ayrılrrken Ali Nafiz söylüyordu: 
- Kahircd:ki hizmetçı, sadık adam-

1'1-. Her istediğini yaptırabilirsin. Ev. 
il' de rahat edeceksin. Gittin, gördün, 
i!iyorsun ama, daha iyi anlamadın. 
Tlıa tarar serindir. Hele havuz ba. 
nda, kahveni, viskini getirtir , keyif 
tarsm. Prenses bizi orada bula:naz. 
rıyıp aranıyor gibi, b.-!ki polise ha· 
er verir. Blz, tetikte bulunuruz. E. 
rciyi yakaladık mı, mesele bitmiş. 
r. Fatmayı eve getiririz. Gitmek ıçin 
n kollarız. Yarm, Allah. yolumuzu 

çık etsin. 
Gece, hiç uyumamıştım. Sabahleyin 

ı kcn i:a!ktrm, giyindim. Bir araba ko. 
ulmuştu. Kahvaltıdan sonra çıktım. 
~rcnscs, neşeliydi. Kapıya kadar bfni 
ufrurladı. Araba yolculuiunda. sıkıl-

rvordum. Y~ni bir macera başlamrş.. 
Meçhule doğru gidiyordum. Hiç bir 

ı.y düşünmüyordum. -,- ..... " . 
Kahirede. arabacıya: 
- Sen git! Dedim. 

,,..... .. 
Artık serbesttim. Eve gidip bekli-

~eccktim. 

Ali Nafizin dediği gibi, eve hemen 
ındım. Yalnız beklemek çok zordu. 
A!i Nafiz, gün kararırken gelmişti: 
- Çok yoruldum, dedi, Çok yorul-

wum. 
Merakla ağzınm içine bakryordum: 
- Peki, ne oldu? 
Terlerini kuruluyordu: 
-.... Öğleyin, ben, tertibatımı almış. 

ım. Yolun ilersind~ bi; araba içinde 
bekliyordum. Epey bekledim. Bir a 
rnba sökfin etti. Baktım, o değil, Yine 
pUS11}'a yattrm. Tekrar bir araba gö
rilnl111. On!ardr. Arabada iki ihtiyar 
lrar:r ile bir genç kadtn vardı. Genç 
ı:-adm, Fatma idi. Onlar ilerlediler. 
Ben de peşinden gidiyordum. Yolda, 
hıç bir aksaklık olmadı. Hadisesiz Ka
n.ırcye girdik. Kalabahkta iş çatallaştı. 
Öndeki araba, ana caddeden ara ead.; 

eye ve ara caddeden de ara sokak
lanı saptı, Ara ıokak!ann kalabalığı 

Yazan: MAIIMUT YESAR! 

korkunçtu, Sıcak kumlar içinde oynı.. 
yan çıplak çocuklar, arabaların yol
larrru kesiyorlardı. Şehrin ücra bir 
r.emtinc gidiyorduk. N ihayet araba 
dayandı, gidemedi. İndiler. Ben, ya
nımdaki adamıma hemen işaret geç. 
tim. O, arabadan atladı, peşlerine düş. 
tü, Ben de arabayı gerı çektim. He
men hemen akşam olmuştu. Arabacıya., 
o mahalleyi tanıyıp tanımadığım :!Or· 

dum. "Tanıyorum!" dedi. Arabacının 
yerini öğrendim. Ben, dünyada bula
mazdnn. Ad:ımım, gittı gelmez, gitti 
gelmez,.. Bekliyordum. Nihayet, gel
di. Geldi ama, yüzü gülmüyor. Sor. 
dum: 

- Hacı, ne yaptın? 
- Evi öğrendim. Ama. hangi taraf 

öğrenemedim. 
- Nasıı olur? 
- Ev, ev içinde,., 
Ati Nafiz, çenesini kaşıyordu: 
- Arabistanın çok yerinde böyle

dir. Bir avlu üzerine bölük bölük ev 
yaparlar. Çoluk çocuk, giren çıkan, bir 
lnyamet ki sorma... Adamıma, o evi 
iyi öğrenip öğrenmed:;:ini sordum. 
Öğrenmiş, İnşallah doğrudur. Bu gece, 
ahat bir uyku çekerlz. Yarın, ben a

rabacıyı, adımımı bulut', ycııUara dü.. 
6crim. 

Gece, neşeliydik. Geç vakte kadar o.. 
turduk, konuştuk. Ali Nafiz, ııabahle
ırin çıkıp gitti. 

Evde bek!emek bir azap oluyordıı. 
Fakat, ne yapabilirdim. Kah uzanıp 
yatıyor, kah dolaşıyordum. 

Ali Nafiz, akıam gelmi~ti; ııomıır
tuyordıı: 

- Hep ak"lilik.. Sokağı, mahaHeyl 
bulduk, adamım, evi öğrenmiye gitti. 
Söyleyişine bakılırsa öğrenmiş, kalk
tık, beraber gittik. Gösterdiği yer, 
avlu içinde sıra ile kapılardı. Kapı
ların önlerinde kadınla.-, çocuklar o. 
turuyorlardı . Bağırmalar, çığlık, gü.. 
rültli... Öyle de pis kokuyor ki.. Ev
lerin çöpü avluya atılmııı.. Adamım, 
kapılara bakarak yürüyor.. Dikkatli 
baktıktan sonra: - Burası, dedi. Çala. 
lıml Dedim, Kapıdan acı gelmedi. Av. 
ludakiler bağın5mıya baş!adılar. Bir 
,ey anla3ılmıyordu. Nihayet adamım 
'nladı. Sabahleyin erken çıkmış, ev
cle yokmuş, Adamımla, konuşma kapı
ı;ı açtık. Sorayordu: 

(Devamı var) 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
8.30 Proııram 
8.32 llfazik (Pl) 
8.40 Haberler 
8.55 Mar,ıar (Pi.) 
9.20 EEvin saati 

12.30 Procram 
ı2.33 Su esetleri 
12.45 H aberleT 
13.00 Tilrlcülcr 
13.SO Orkestra 
18.00 Procram 
ıs.ol Dans ork~tt. 

18.40 Fasıl heyeti 
19.30 Haberler 
19.45 At yarıılan 
19.55 GU:cl sesler 
20.15 Konu~ma 
20.30 Şarkılar 
21.00 Konuşma 
21.10 TF.MSIL 
21.SO Carmcn 
22.30 Haberler 
22.45 Kapanı'° 

icaret Yeki • • 
ın 

kü Tetkik • 
rı 

•• u 
Beliçet Uz, Dün Petrol Ofisinin Muamelelerini 
Gözden Geçirdi, Yaran da İthalat ve İhracat 
Birliklerinin Muamelelerini Tetkik Edecek 

rak afisi ııubelerlne günde vasati ola.. 
rak 1800 ton buğday te&lim edilmek
tedir. Halbuki bu mikckr gecen sene 
ayni mevsimde 200 • 800 ton arasında 
idi. Diğer taraftan memleketimize t. 
raktan külliyetli mikdarda arpa gel
mektedir. 

~-------o---~---

Belediyede 
Yeni Teşkilat 
İktisat Müdürlüğünün 
Kadrosu Genişletildi 
İa~e lşlennin ~elediyc İkttııat MU

dürHi./Züne devredilmesi üzerine, bu 
müdürlüğün faaliyet sııhast çok ziya
de genişl•"'miştil'. ~unuıı üıerine yeni 
bir kadro hazrrlarıması tuzumu hasrl 
olmuş ve bu kadro alakııdar makam
ların tasvibine iktfnın etmiştir. Bil
tün ihtiyadnra cevap verebilmek 
tnaksadiyle yapılım yenl kadroya gö
re İktısat M:idürlügiindc yeniden iki 
müdür muav'nliğf ve on bir mürakip
lik ihdas e:lilnıiştir. Bu muavinlikler
den biri Bele1iye. diğeri iaşe işleriy
le meşgul olacaktır. İü.ı:c işlerine ba
kacak muavi'1li/:tc eski lıışc müraka
be sefi Bayım İffet H~lim tayin edil
miştir. Diğer rruavin bugünlerde 
belli olacaltti:>. IV'ürakipliklere de es
ki iaşe teş1iilatrnda çalışan şef ve şef 
muavinlerıVle memurl:ır arastndan on 
bir kişi seçilmiştir. Encümen kAtip
liğine Salfth1ttin tayin edilmiş ve es
ki iaşe teşkilatıtıa ait bütün eVt'ak ve 
masalar devır alınarak dün Belediye
ye nakledilmiştir, 

Trakyadaki Panayır· 
tar Açıhyor 

Edirne, (TAN) - Her yıl Trakya
nm hemen her köşesinde ilk ve son
bahar mevsinılerinde panayırlar açıl
maktadır. Bur.larm en hararetllsi 
sonbahar pan:ayfrlnrıdrr. Sonbahar 
panayırlarl A~ustos ayından itibaren 
Trakyaıım muhtelif şehir, kasaba ve 
kövlerinde ve muhtelif tarihlerde a
çrlınaktadır. Her biri üç, beş gün a
rasında devam eden bu panayırlar u
mumiyetle h~yvan, emtia ve zahire 
pazartdır. Panayırda çiftçi zahtresini, 
fazla hayvantnı satmakta ve buna 
mukabil ~mtia, esya ile lhtiyact olan 
hayvanı c.atm almaktadır. Trakya 
panayırlarının en meşhurları Çorlu, 
Pehlhranköy, K~nn, Vize, Çerkesköy 
ve Saraybalçık panayrrlandtr. Bu 
panaytrlara bl.itüıı Trakyadan ve di
ğer vilayetlerden tücar celep ve a
tıs veriş adamlarını toplamaktadır. 

Bu panayırla.. b~rer blrer açılmtya 
başlamış olup, mutat şekilde büyük 
rağbet görmektedi~. 

Kandıra Halkevi İyi 
Çalışmıyor 

fzmit, (TAN) - Kandira Halkevl
nin matlOp şe1<:ilde çah~mad1ğı iddia 
edilmektedir. Kandtra gençleri Hal
kevi faallyeti'1e yen:: bir veçhe ver
miye karar vennişlerdlr. 

" --
Altın Fiyatları 

Diln bir altın 3250 kuruştan ve bir 
gram külçe 435 kuruı;tan satılmıştır. 

Başvekilin Nutku 
Etrafında Tefsirler 
~ Raı-taraft 1 int>idP 

·r Al\ 

Ekmek işi 
Hallediliyor 

Her Şeyden Önce Nakliye işlerindeki 
Zorluklar Önlenecek, Karne Y olsuzluklarma 
İmkan Bırakılmaması için Tedbir Altnacak 

Kaymakam1ar diln sabah Belediye ııln temini lstenilmtr,tlr. 
İktisat MildUrl!ıjtünde bir toplantı Glüten ekmeği 
yapmtşlardır. Toplantıda kazalara 
gönderilen unların vaktinde fırtnlara Glüten '!kmctf lcln ayrılmasına ih
yetiştirilmesi ve nakliye zorluğu o- tiyaç görnlen inC'e kepeğin son gUn -
!ursa her -şeye rağmen bunun önlen- !erde temin e:dilmemesl, bu cins ek
mesi ve ekmek işinın Slkı bir müra- meğin yapılmasma mAnt olmustu. Bir 
rakabeye tabi tutulması kararlastırıl- kaç gün devam eden bu vaılyet dün 

önlenmiş oldu~ndıın, erk!sf gibi glU-
mıştır. ı 
Ayrıca toplantıda Eyüp kazasının ten ekmeği yapılarak tevzi edi ccek-

mevcut köylerinden on birinin müs- tir. 
tahsil olmaması yüzünden bu köyler I zmitte gaz veriliyor 
deki halkın ekmek stkmtısı çekme -
meleri icin buralara da un tevzi et
tirilmesi ve kame usuliyle ekmek ve
rilmesi muvafık görüJmiiştür. 

l(ar1ıe yolsuzluğu 
Diğer tarntto"' Belediye Teftiş he -

yeti reisinin başkanlığında toplanan 
Daimi EncUrr.ende de karne yolsuzlu
ğu me~elesi pörlişülmfiştür. 

Ay baştndan ıtibaren kame uııuUl 
yalntz Ankara. İzmir ve İstanbul vi
layetlerine hasred!!diili için, bu tarih
ten sonra civar vilayetlerden şehrl -
mize karne getirmek imkanlan kal
mıyacaktır. Ancı:ık önümüzdeki 15 
gün zarfında bu lrabıl yolsuzluklara 
imkan bırakmamak içiıı dünkü top
lantıda bazı idari lrnrarfar alınmıştır. 

Börek yapanl,ar 
Belediye İktrsat Mildiirltiğü hariç

ten getirllen unlaı·la su böreği, kuru 
boğaça yaplidığxnı haber almq ve ta
kibata başlamtşbr. Börek ve emsali 
şeylerin yapı\m;tması hakkındaki hü
kümler heo.ü~ remıen kaldJrılmaıiığı 
için, daha biı müddet bu Jtibi ima -
lata mhsaade edilmiyecektır. 

Çocuklara verilen ekmek 
istihka.kı arttınlacak 

Halka verilen e!mır:1c istihkakmm 
<ırttırt1.ması hilldlmetçt' ön plAnda tı-t
kik mevzu:.ı olan lsle>r arasındadır. 
Fakat bu husustaki kararm rekolte 
vaziyeti katt olarak anlaşıldıktan ve 
\rllrdun muhtelif bölgelerinde istih!!al 
olunan hububatın ambarlara tesli -
minden sonnı verileceği anlaşrlmak

tadtr. Fakat daha evvel çocuklara ve
t"ilrnekte olan 150 1?ra'mtn 300 grama 
çlkarılması etrafında tetkikler y11pıl

maktadtr. 
Diğer taraftan Ticaret Vekilliği Va

li ve Umumi Müfetiı:liklere evvelce 
elkonulup son kararla hükOmetçe 
bir yerden bir yere r.eldl ~ ııetışt 

serbest brrakilan maddelerin idart ka
rarla nakline mfimanaat edilmemesi-

Vurguna Karşı Halk 

Partasi Halkı Teşki· 

İzmit, (TAN) - İt:mltte halka pet
rol tevzi edilmektedir. Ev baııtna bir 
hafta için yarım kilo gaı dağttılmak
tadll'. 

Parasız şeker 
!zmit, (TAN) - Sthhat VekAtetl 

şehrimlzdekl fakir çocuklara şeker 
parası olarak ilk ııartidP. (6) bin Ura 
tahsisat ~:ırlermfstlr. Çocuk başına 
ayda yanm k\lo feker ve 4 aylık ~e
kı>r birden -çerilecektir. Belediye, ~e
ker almıy11 rnüstahak olan aileleri 
tesblt ctmelttedir. 

Seker lhtiye1c•nı 
Karşdamak için 

Pekmez Kullandacak 
Hilkumet:ml ;ı:çe pekmez lmallnl teş 

vik ve bu seneki bol üztim istihsalini 
kıyrnetlendirm~k iciıı bi11lmum resmt 
müessese1!rl1 ı;c-kcr ihtlyacmm büyük 
krsmınt oekm'!zle karşılamııst clhe -
tinin tetkik e:Jilınckte olduğu haber 
alınmıştır. 

~------~--~---

Üniversite ikinci 
Devr~ Kampı Bitti 
ltniversi~ talebe-;inin ikinci devre 

kamplan dün sona ermiştir. Üçüncü 
devreye '<atın talebe yartn ııabah ü~ 
niversite bahçesinde toplanacak ve 
törenle I'e'ldığe hııroeket edecektir. 
EylUlün blrtnci günü kamplara son 
verilecektir. 

Üsküdar ve Kartal Kazaları 
Hayvan Sergisi 

Kartal ve Üsküdar kazalarmm be
sinci hayvan sergisi 21 Ağuııtos Cuma 
günü Pendilcte Ri.\lbiil bahçesinde a
ç•lecakttr. Set'~; münasebetiyle ayni 

gün saat 13 ele davetlilere bir öğle 
ziyafeti verilecektir. 

Şeker Fiyatları 15 

Kuruş Arffırlldı 
hiçbir ayrılılt noktast yoktur. Cesur la"tlandıramaz mi?• 
Türk milleti hububat hakkındaki ba-

l2fj"' Baştarafı 1 incide 

~adiyle nezdlerinde şeker bulunduran
lar ve şekeri ilmal ettiii maddelerde 
kullanan biltlmum hakiki ve hükmi şa.. 
lııslar 15.8.1942 Cumartesi glinü ık••· 
mı tica.rf'thane, mağaza, dükkln, depo, 
ambar, fabrika ve imal!thanelerinde 
~ube, komiııyoocu, ve acenteleri nez.. 
dinde vcsa.ir yerlerde mevcut şe~er
!crinin cinslerini ve mikdarlarını ve 
bulundukları yerleri gösteren beyan. 
nameleri 17.8.1942 Pazartesi akşamına 
kadar bulundukları yerin en bllyük 
mUlkiye mem:ıruna makbuz mulcabilirı
de vereceklerdir. 

zı takyitleri tıım bir disiplinle kabul 
etmiştir. Bir kelime ile hülAsa etmek l:1fi"' Ba:ştarafı 1 incide 
laznn gelirse, Türkler Atatürk tara - hareket halinde idare etmek 
fmdan çiz!l6n birlik ve ahenk politi- mümkün olsun. Lokantalar pa. 
kasm1 gerçeklestinniş bulunmakta- ~ates kullamnaktan, evler pata. 
d!rlar. Türkiyenin, hudutları dışında tes pişi.rınek.ten vaz geçer, pata
herhangi bir gcrgüıeşte atılmak ni - tes kullanan lokantalar boykotaj 
yetinde olmadı~ hakkında Saracoğ- edilir, pata'tes yiyenler fena gö. 
lu'nun söylediği sözler tahrikçi bazı rünür hulasa patates istihlaki 
şayi~~aı:. yaJanla1!1~kta olduğu ~ibi, • i~ bir sanksiyone tabi olur. 
A~turkun vaz~tt ğı cEas prenslbı de sa, bu hareketin muvaffak olma• 
teyıt eTtn;ektea::· b" masına imkan yoktur. 

ınıes ın ır yazısı 

Londra, 15 (A.A.) - Tlmes gaze
tesi, Numan Menemencioğlu'nun Tür 
kiye Hariciye Vekilliğine tAyinint ba
his mevzuu ederek diyor ki: 

"Türkiyenln yer.l Hatıiciye Vekili 
Numan Menemendoğlu gimdiye ka -

Bunu bütün diğer maddelere 

Ticaret Vekili Behçet Uz dün 
petrol ofisine giderek ofisin bü.. 
tün muamelelerini incelemiştir. 
Vekil, ofisin em.rinde bulunan 
akar yakıt stoku ile muhtelif 
benzin ve petrdl. şirketlerinin 
mevcut stoklarını ve bu stokla. 
rm nerelerde bulunduğu hakkın. 
da malılmat almıştır. 

Ticaret Vekili dün öğleden 
sonra Floryada istirahat etmiş. 
tir. Yann sabah Ticaret Bölge 
Müdürlüğünde bulunacak ve mü• 

Akdenizdeki Son 

D~niz Muharebesi 
1 
dar işgal ettiği muhtelit mevkilerde 
o kadar dikkate değer bir dirayet ve 
maharet gösterm.ıştir ki, Türkiyenln 

de tatbik edebiliriz. Pirinç fi. 
yatları yükseliyor mu? Derhal 
pirince karşı milli bir boykotaj. 
Et pahalılanıyor mu? Hemen et 
istihlakini durduran milli bir ha• 
reket. O vakit fiyatları arttır. 
mak istiyenler düşünmeğe ve 
insaflı harekete mecbur olur· 
lar • 

5 - 15.8.1942 CumarteıJ aksamın
dan evvel satılmış olup da henüz müş. 
terilere teslim veya gösterdiklerJ yer. 
!ere sevkedilmiyerek satıcı elinde kal
mııt olan şekerler satıcı tarafından ve
rilecek beyan~ameye dcrcolunacaktır. 

6 - 15.8.1942 Cumartesi akııamm. 
dan evvel satılmış ve müşterilerine 
testim edilmek iizcre yola çıkarılaııt 
yani bayiin eHndcn çıkmıo ve fakat 

tcakibcn ithalat, ihracat birlik. 
lerinin her şubesinde tetkikler 
vapacaktır. 

Vekil tacir~rin husaıi müracaatla, 
rını henüz kabul etmemiştir. Şehrimiz. 
rlcki tetkiklerini bitirdikten ve ticaret 
odasında tüccarlar!a birlikte yapdacak 
toplantıdan sonra şehrimizin ia5e v~ 
t!carct işleri etrafında alınacak yenı 
tedbirleri izah edecektir, 

İstanbul tacirleri namına İstanbul 
tlcaret ve sanayi odası tarafından Beh.. 
cet Uz'un şerefine yarm saat 13 tc 

1 Taksim belediye gazinosunda yüz ki
ı;ılik bir ziyafet tertip edilmiştir. Zi 
yafete vali, parti ve belediye crkılniy]e 
Ticaret Vekil!iğine bağlı teeekkülle
rin müdürleri, İstanbulun tanınmış ta.. 
clrlcri ve maruf flrmalann müınes
t:ılleri ve matbuat mümessilleri ı;aiı

rılmı5tır, 

Vekilin ithalat ve ihracat birlikle.. 
t'inde · yapacaiı tetkiklere büyük bir 
ehemmiyet atfedi!mektcdir. Bu tetk~ 
ter n\ticesinde birliklerin faydalı ka· 
matı hasıl olursa bugünkii tartlara 
uygun bir çahşma dlrdctifiyle faali
yetlerine devam edecekleri ıarulmak
tadrr. Birliklerin ya!nrz mal ithal ve 
ihraciyle mc5gul olacaktan •e bun-
tann dağıtma iıiyle uğraşmryacaklarr 
nnl 'drnııktadrr. Tahmin cdUdiğinc gö.. 
re bütün dağıtma işleri serbest bı
rakılacaktrr. 

Buğday teslimatı 
Ankara, 15 (TAN) - Memleketin 

rr:uhtc!if hububat mıntakalanndan to~ 

l:lfr· Baştaraft 1 incide 

teri geniş ölçüde harekat hakkındaki 
raporlara intizar edilmektedir, 

Almanlara göre 
Berlin, 15 (A.A.) - Alman ordu

ları başkomutanlrğınrn hususi tebliği: 
\i.ihvcr hava ve deniz kuvvetlerlnin 
kahramanca müdahalesi sayesinde Ak
deniz hava ve deniz meydan muha... 
rebesi düşmanın tam hezimetiyle ne
tice!enmi~t.ir. 

AJınan son haberlere göre son de. 
rece kuvvetli bir himaye altında Si-. 
cilya boğazmdan geçmlyc teşebbüs 
eden düljman deniz kafilesini teşkil 

eden 21 ticaret ve petrol ge'ltllsinden 
top yekQn 180.000 tonilatoluk 15 • ba
tırılmıştır. Kafilede bulunan petrol 
vapurlarının hepsi bahn!.mıştır. Bat. 
mıyan bir kaç ticaret vapuru kısmen 
büyük hasara uğramış olduğu halde 
Maltaya varmıştır. 

I ngllizler Rodos'u 
bombardıman ettiler 

Londra, ıs (A.A.) - Reuter ~an. 
sının Akdenlzdeki muhabirinin bit.. 
dirdiiine gö.-e, Amiral Vian tarafın. 
dan idare edilen bir İngiliz filosu Pcr
~embe ubahı 12 dakika Rodoıı ada
sını bombardıman etmiştir.----

Muhabir, rthtımlarda yangınlarm 
çıktığını illlve etmektedir. 

Hava kuvvetleri hedeflerin tayini 
huausunda harekata yardım etmiştir. 
Bütün geı:ni ve uçaklar üslerine sali
men dönmüşlerdir. 

dışında bile en muktedir diplomat şöh 
retini kazanmış ve aşa~ıdakl ı:örüş -
melerde eS3s1ı ehemmiyeti olan bir 
rol oynamıştır: 

1 - Boğazlar meselesi 
Montreux anla~mast, 

Yalnız bu işte muvaffak ola. 
bilmek için halkın bir teşkilat 

hakkında tarafından aydınlatılması ve ida• 
re edilmesi gerektir. Bunu da 
en iyi halk partisi teşk~~t~ ya. 
pabilir. Bu suretle hükumet 
vurguna ve vurguncuya karşı 
hem resmi yoldan, hem de halk 
yoliyle meydan okumuş olur. 

2 - 1940 İl!ckAnununda Londra ve 
Parisi ziyretlnden sonra BUyük Bri
tanya ve Fransa ile Ti.irklye namına 
imzaladığı iktisadi anla~alar, 

3 - Geçen İJkte:ırinde imzaladıfı 
Türkiye ~ A.>manya an1asması. 
Menemencloğlu'nun çetin mesaiye 

olan kabiliyetleri ve muvnt.faktyetlerl 
çok büyüktür. Husuııiyle kl geçen 
11on günlerd~ birkaç defa ameliyat 
görmüştür. 

Menemendoflu'nun Türkiye Hari -
ciye Vekiltiğln'! tayininden sonra TUr 
kiyenin dı, siyaseti bundan böyle şu 
üç şahsJyet tarafmdan idare edile -
cektir: 

Türldyenin siyasetine ilham ve veç
he veren ve gerek Lausanne konfe -
ransmda, gerekse onu takip eden on 
beş sene fçınde Ba,vekll atfatlyle 
devlet adamlıtuuo ve diplomatuıın 
en parlak vası1lırma malik olduJunu 
gösteren !smet İnlSnU, Rarlciye Ve -
kili ııfatiyle harbin buhranlı zama• 
ntnda Uç lJUcuk senl'dlr bU,.WC bir 
isabet ve nıaharetle Tilrkiyenln d11 
siyasetin! idare eden Basvekll 6Ukrü 
Saracoğlu ve nihayet Türklyen!n ye
ni.Hariciye Veldll Nnman Menemen
cioğlu. 

Bu suretle Türkiye bu ıüç anlarda 
genis tecrübesi, bilgisi ve mahareti 
bulunan bir siyaset ekibine malik ol
mak gibi blr talihi vardır. Bu talih 
diğer bütün men1leketlerin gıpta ede
ceği bir Qeydir, 

Her işte ve her şeyde yalnız 
hükfunetin ön baş olınası kMi 
değildir, halkın da hükilmetle 
beraber olması ve birlikte çalış. 
ması 18.zımdır. 

Bir Yunan gazetesinin 
dostça neıriyatı 

Londra, 15 (A.A.) - Londrada ln
tlşa.r eden "Hl'llaı,, adındaki haftalık 
Yunan gazetesi Saracotlu'nun Büyük 
Millet Meclisinde söylf'ditf nutku tah-
111 etmekte ve ~ylc demektedir. 

"Türk cıeret ve ıururundan esasen 
b~ka bir cıey beklenemezdi, Yeni 
Türk hQkümetl, selefi ıtbi tam ve 4ü
rflst bir bitaıaflık ıiyaaeti takip ede· 
cet!nl açıkça bildirml,tlr. .BununlD 
beraber Sarııcotlu, bütün ihtimam ve 
gayrete ratmen Türk lstlklAll veya 
Türk topraklar! tecavüze utrıyacak 
olursa, son ferde kadar mücadele uğ
runda bUtUo rnilU varlığtn seferber 
edileceğini katı bir lfade ile beyan 
etmek lüzuh11mu blssetmiıtlr, 

Bu büyü!t sözler büyük ve kahra
man blr mmeti'!l duyğularma tercü
man olmaktafü.r,,, 

müşteri eline varmamış olan tcker!M 
miişterlye vardığı gilnU takip eden gij,. 
nUn akşamına kadar ikinci maddede 
yazıldığı şekilde ayrı bir beyanname i
le bildirilecektir. · 

7 - Şeker aatııı ile ittigal edenler. 
den 15 B.1942 Cumartesi akıamı elle
rinde s'afi foo kilodan az şeker bulu
nan perak~nded!erle TUrklye ıeker 
fabrikaları anonim şirketi beyanname
ye tabi değildir. 

8 - Akide, lokum, çikolata, leblebi 
şekeri vesaire g ibi ıekcrden yapıtmııı 
maddelerin alnn ve satımı serbest ol
duğu elbi banlar beyannameye t:ıbl 
değlldlr. 

9 - Beyannameler mUndcrecatı a
llkalı memurlar tarafından yerlerinde 
kontrol edilecektir. 

19 - 18.8.1942 Salı 1abah1ndan iti. 
barcn şekerin yine birer kilo olarak 
satışı serbesttir. 

İngiliz Tayyareleri 
Afganistanı Bombaladı 
Ankara, 15 (A.A.) - Afgan Bah

t~ ajansı b11d1riyor: 
30 Temmuz 1942 tarllıinde Uç İn

giliz harp tayyaresi Afgan hududuna 
tecavilz ederek Afganistanin Host vl
rnyetine bağlı bir hudut kasabasını 
bombardıman etmiştir. Sivillerden 7 
kişi 8lm{lş ve '1 kişi yaralanmıştrr. 
20 ev ve btr mescit de harap olmuş
tur. :SU hadise Qıerine Afganfstan 
hükQmeti İng!lt.ere hUkQmetl nezdin
de şiddetli protestoda bulunmuştur. 

Floryada 
imar İşlerl 
Bir Ote1 . Yapılması 
için Müracaat Edildi 
DUn Belediyeye yapılan bir müra

caatta, Floryad'.l 100 yataklı bir otel 
ln~a edilmesi teklif edilmiştir. Mü -
racaat sahibi arsası Belediye tarafın
dan parasız verilmek şartfyle yapıla
cak otell 10 yd sonra Belediyeye dev
redeceğini, ot'!11n pro.le:!ini hemen ha
ztrlatacağtnı, 1nsaat mıılzt•ntt!slnln 
mevcut olduğunu da UAve etmiş ve 
mukavele ro.pılJığ! takdirde 944 yıli 
başlangıcında otelin açılabileceğinl 
bildirmiştir. 

Belediye tetldklere başlamtştTr, 

Yeni tesisat yapılıyor 
Florya :;ı\~jtnda Yl'nl tesisat!\ ba;,

lanmış. ilk ol3rak 120 kabine inşa e
dilml§tlr. 

lzmit Vilayetinin de 
Yolları Y aptırllıyor 
İzmit. (TAN) - Kandıra Ue Aiva 

arasmdaki şcısa yolunu& toprak tes
viye işleri bitirilmiştir. Kandtra - A
dapazarı, Adapazarı - Karasu yolu 
da yapılmaktadrr, İT.1'1lltten Karamür
sele, orad;ın da Yalovaya güzel bir 
şose yaptlmıştrr, 

VilAyetlmiıdeki yol ~lerlne azamı 
alA.kayı gösteren vali Ziya Tekeli, 
evvelki gün de Ge~\•e ve KaramUr
sele giderek yol lşlP.rini teftiş etmiş
tir. Şehrimiz belediye~i de İzmit yol
larının yapllması!'a iyi bir gayret 
göstermektedir. Meşhur demiryo1u 
caddesinin her iki tarafı asfalt ola
rak yapttrılrnaktadır. Yolun bir ta -
rafı hemen::J bitlrilmiı:. şimdi ikinci 
ktsmına baş1.anm1ştu. Çar~r ve ma
halle arahrı da kaldl'Tım olarak yaı>
Lrrılmaktadır. 

Milli Oyunlar Festivali 
MITU oyunlar festivaline dlln de 

Sarayburnu gazinosunda devam edil
miştir. Bu akş:ım Büyükadada Yörü
kalide müsıımcr6 veriiecektir. 

Yeni Yüz Liralıklar 
Yeni yüz liralıklar dünden itiba -

ren tedavüle çıkarılmı~tır. 

Sünnet Düğünü 
Alemdar Kuıls7 pbealnin Sara7burnu ıra· 

zinoıunda 22 ağuıtos ııünil tertip ıtllfl 
bU:vUk roUaamcrc n ııilıınet dUğUnU buırlılc. 

tarı ııona ermiıtir, Bu meyanda memleketin 
en k17metli ve mümtaz san'atkSrlarından Mil· 
n.ir Nureddin ve Milzeyyen Senar, komik 
DümbiiUU .,.,. arkadaşllln, dilnya bU:vUk a • 
damlan talr.tlt revOstl ite me•hur Ratih, 
lncc.,ar.. hokkabaz:, c:anh karaan~, nryetc 
m•maralarr, milli oyunlar, .teybe)< oyunları 
ve en nihayet saat 3 den sonra sabaha 
kadar caz, dans eğlenceleri takip edecektir. 

&t•tt•i•·•~~m• 
kJjff' Baştarafı 1 incide 

etmiş 13 köprüyü havaya atmış 
ve 5 askeri treni yoldan çrkar • 
mıştır. 

Staüngrat civarında 
büyük 8QVO§lar 

Londra, 15 (A.A.) - Rusyada ı:n 
;iİddetli muharebeler Stalingrat gar
bindc ve Don dir&eğinde devam et. 
mcktedir, 

A?manlar K.;lflı:aııyasia ~iddetli bir 
Rus mukavemeti ile lı:arşılaıımaktadır
lar. 

Sovyet gece yarısı tebliğinde mu.. 
harebelerin K.rasnodar, Çerkeık, Mine. 
ralni Vedi, Kotelnik-0vo ıimaH ıarkl.. 
sinde ve Kletskaya'da devam ettiği 
bildirilmektedir. 

Rus tebliği ekinde Klet&kaya mınta.. 
kasında Rus hallarını yararak uehre 
soku!mıya muvaHak olan Alman cii· 
zütamları şiddetli mukabil taarruzlar
la geri atılmııılardır. 

United Press'in muhıbirinin bildir
diği bir habere göre, Almanlar bu 
cephenin dar bir yerinde gcnlıı mik
yasta topçu, Pi>ade ve tank kuvvetleri 
kullanmak suretiyle hat?an bazı nolt. 
tatarda yararak nehir kıyılarına yak
laşmıya muvaffak olmu5larsa da ır.u· 
kabil şiddetli Rus hüeumlan netlceai 
nehir lr1:Ytlan Almanlardan temizlen.. 
miı ve bu kuvveUer tekrar geriye dof. 
ru kırlara ıürülmüıtür. Va.ı:b'et henüz 
tamamen belli değildir. 

Don cenul>unda Kotelnikovo'da Al
manlar tedafüi vaziyette bulunmakta. 
dırlar, 

Kafkasyadaki Alman Hcrleyiılne ı!d.. 
detle mukav~met edilmektedir. 

Kuban neh'!'i civarında Krasnodar'da 
çok şiddetli muharebeler olmaktadır. 
Almanlar bu kesimde •e.rdiklerl geniş 
mikyuta zayiata mu.kabil bir gedik aç.. 
mışlardır 

Voron~J n Moskova civarında Rus
lar Yeni aaldınşlar yapmıılardır. 

manQlı bir haber 
Ankara, 15 (Radyo Gueteıi) - Geç 

vakit hıri!iıı raclyosundan aldtfrmrz 
bir l'ıaberi manalı buluyoruz: Kotelnl.. 
korski'den Rus mevzilerini yararnıysn 
Alınan birlikleri tfmdi Astragan iıt~ 
lrametfrıde bJr ileri hareketine geçmi1-
l~rdir. Almanlar bir an evvel Volga_ 
nin cenup lı:ıyılarma hlklın olmıya ça
?ışıyorlar. 

İngiltere hü..laımetinirı Kibil'dekJ El
çisi kendi bükdmetlnin mazeretini 
beyan ile bu hAdisede ölenlerin ve 
yaralananlarln a:i.le.lerine ve evleri 
harap olrnuı,ı olanlara tazminat ver -
miye hazır oldu~nu Afgan hüküme
tine resmen bidirmi~tt 

16 - 8 • 942 

r- DiKKAT -
'Sanatkarlara Yardım 

Müsamerelerinden 
Vergi Alınmamalıdır 

ÖmrUnUn Stl yıltnı sahneye ve· 
ren 11natl<lr Naşlt için artfadaı· 
ları bir yııırdım gecesi tertip etti· 
tiler. Halktar duyabilen ve Na· 
ııldl ıevonıerden bir kıemt hıva· 
nın bozuk olmasına raOmen mU· 
umerede hazfr bulundular. Gece
nin tıasıı .. tı 1600 llrayr buldu, 
Fakat Nı~fd1n eline ancak 700 il· 
ra geçti. ÇOnkO paranın Ott ta· 
rafını vergi ve rl'!ıılm olarak dev· 
let vo belocllye almf§ bulunuyor• 
du, 

86 vıl aahnede çalııan ve dolı· 
yrıılyle ktıltD• Dm Uzo hizmet etmlı 
olan olr eanatkAr, atlantıh vazl· 
yete dO;Unce onun devletten ve 
belediyeden Y•"drm beklemeııl 
kadar tablf l:ılr ıey olamaz. Sa· 
nıt hıyal:ıı·et.tnl bu yardımı lıte· 
mlye mini telll<'<' eden 1anıtl<tr 
için halkın yardımını devletln ve 
belediyenin payla!'ma11 he blr1Z 
garip olırr. Fllvtkl kan'unlarımız 
ve beledf ffievzuatfmız tiyatro ha· 
ıflıtının yllzde 57 ılnl vergi ve 
re.im olırak ayırmaktadır. Fakat 
bu par:ı, bir yardım tlhılntının 
içinden 11lrnıncı abu bir hal ıl· 
mft oluyor. Bl5yle yardım, hem 
de çok yerinde ve IO:ıumlu bir 
yardım ır.akeadlyle tertip edllen 
mUnmerelerln ha1ılatını vergi ve 
reılmlerden muaf tutmak, devleti 
ve belediyeyi, f1;rtlerinden biri· 
ılne vıpTlan yarchmı el uı:atmıı 
olmak vazlyttlnaen kurtarmaıı 
ltlbarlyle çok lüzumludur. 

\. .................... . 

Mecburi t 
Mükellefiyeti 
İkinci Kısım Kamyo 

Geri Kaldl Sevki 
lttanbul VllAye~lndcn tebllö olun 

muştur: 

İkinci 1~'1'l"P. iş mükellefiyeti tatbi 
edilmek üıere 17 Ağustos Pazartes 
günü davet edilen birinci posta kam 
yanların sevki, ~örUlen lüzum. üzerJ 
ne muvakkaten t.ehir edilmiştir. Sev 
~ilnü ayrıca gazetelerle ilAn edile 
cektir. 

1 KüCOK HABERLER 1 
* DUMLUPINAR HAZIRLANIYOR 

Dumlupınar vapurunun Yunanistan& altınc 
ıeferini yapması itin bazırlanmsı hakkında 
emir verilmiştir. Gemi dünden itibaren m 
yUklemele başlamı~tır. 

+ KOPEKLERLE Jl!UCADELE - B 
ledrye, kudu• k&pcklule olduıtu ll.adooT , .. 
masu; veya serseri köpeklerle de milcadcley 
başlamıştır. Son bir hafta içinde 1446 k 
pek ve 381 kedi itlaf cdilmi~tir. 

Gıda Maddeleri 
t:tlj=> Jkıştarafı 1 incid 

Ticaret odaımun buzhanclerdeki peY: 
nir mevcudu hakkındaki tctkiklerı 
sona ermiştir buna nazaran İstanbu 
buzhanelerinde 80 bin teneke peynl 
mevcuttur. Henüz taşra buzhaneleri 
den malO.mat gelmemiştir 

Dün bir muh"U't'irimiz belli başlı gı 
da maddelerinin mülga fiat mürakabe 
komiıııyonu WAftndan tesbit edilen a 
nmt satrş fiatlarae bunların satı~lar 
serbest btraktlmadan evvel karabors 
daki fiyatlarım ve 15.5.942 tarihind 
perakende fiyatlarını tesbit etmiştir, 

Liste şudur: 
A.ııaml satıı K.borH BuırUnk 

Maddeler Fiyau fiyatı fiyatı 

Zcytlnyafı 123,5 130.ıs:ı l:Z3,5 
Sadeyafı 2ıo,- 400·450 :voktur 
Fuulya Horo.ıı 28,- 44·45 42·44 
Nohut aı,5 55-60 50·56 
Mercimek :veıll :M,5 50-5S 48-52 

" kırının %9,.5 38-40 yoktur 
PlTinG 54·61 12 O,- lJ 0· 120 
Bcyu peynir 100,- 145-ıso 140,-
Ka,o.r peynlri 19.S,- 220-240 230,-

Bu listenin tetkikinden anlaşılacağı 
üzere hükCimetin ııatış!·arı aerbest bı
rakmasından sonra fiyatlarda evvelki 
kara borsa fiyatlarına nazaran ehem.
miyetli bir dUşüklük olınam.ıo, yalnız 
el altından satılan mallar ortaya çık
mış, kolayca tedariki im.kin dahiline 
rinnJ,tir. 

Maamalih bugüıı baskı altında tutu
lan bu fiyatların her maddenin istihsal 
mevsiminde düoeceği kuvvetle umul. 
maktadır. 

Mersine Gelen Bir 
·Araba Vapuruna 
Bayrağımız Çekildi 
Mersin, 15 ( A.A.) - İskenderiycden 

limanımıza gelen Çardak araba vapu
rumuza dün törenle Tilrk bayraiı çe
kilmiştir. Törende vilayet cıkanı ilcı 
parti idare heyeti azalan ve davctli!er 
hazır bulunmuştur. Bu miinasebetle 
deniz harp okulu komutanı kısa ve 
veciz blr btt:ıbede bulıınmuş, bundan 
sonra gemiyi! bayrağımız c:ckllmlıı ve 
bir deniz kıtamız selim resmini ifa ey. 
!emiştir. 

~~-----o-~~~~ 

m•;~1:ıi#=l!©ll 
~ Baştarafı 1 incide 

dilşman boş yere yaptığr saeirtma hil
cumlarma devam etmiş ve bu hü
<.:umlar lruvvet!l hava te&killerinin 
yardımiyle püskürtülmüştür. DU~man 
yeniden 9~ tank kaybetmiştir. 

Viazma'nm c.'lo~sunda ve Rjev 
bölgesinde r;oğ'J ağır olmak Uzere 83 
tank h~IA devam eden çetin müdafaa 
muharebeleri esnasında tahrip edil
!Tll~lr. 
İlmen gölünün cenup doğusunda 

ve Volkof'da dü§Jnanın birc;ok hO
cumları ictsmen göğüs göğüse vanılan 
muharebelerde püskürtülmfiştür 
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A BO N K B E D I! L 1 
TDrklye \ Ecnebi 

1400 Kr. , Sene 2800 Kr. 
750 • it Ay 1500 • 
400 • 1 " 800 n 

150 .. 1 • 300 • 
Adroa deDltflrmek (25) kuruttur, 

1 :llfc11J~I 
Almanlar Henüz 

Hedefine Varamadı 
Yazan: M. ANTEN 

Harbin mııkadderatı her halele AT· 
rupada, bilhassa şark cephesinde 

taayyün edecektir. Garpte müttefik.. 
lerin Almanlara karşı yaı>acakları ta· 
trruzlar ancak Sovyet mukavemeti de
~am e Hii takdirde beklenen netice
leri verebilir. Bunun içindir ki, bütün 
dünyanın gözleri, bir buçuk ayda-:ıbe.. 
ri tiddctini kaybetmeksizin devam e
den harplere sahne otan Ka.!kaa7aya 
,evrilmiıtir. 
Alınanların takriben 2500 kilomet 

relik ıark cephesinin bütün kcaimle
rinde müdafaada kalarak en bü-,ük 
kuvvetleriyle cenup istikametinde ta. 
arruza &"eçmiye 45cvkedcn imillerin en 
ba,ında bir an evvel petrole lravu.• 
mak ihtiyacı geldiiindcn 3üphe edile. 
mcz. Ludcndorf'un: "Alman im para. 
torluğu petrole malik olsaydı zaferi 
kazanacakh... Sözü bilhassa bugün i· 
çin ~ok derin bir mana kazanmakta. 
dır. 

Almanya. Knfkas taarruzu i?c, bh 
taşla iki lruı YUrlI!ak istiyor: Y enl 
petrol kaynaklarma sahip olmak •e 
SovyeUeri, mukavemet kudretıerinl kır. 
m::ık için, petrolden mahrum etmek, 

Kafkas bölgesindeki askeri harekat 
ıon günlerde daha vazib bir ıekil a]. 
makta ve Almanların muzafferiyet id.
dialanna ratmen esas hedeflerine var. 
mıı olmaktan uzak bulunduklarını ve 
~imdiden sonra büyük mukavemetle 
tarıılaşacaklarmı göstermektedir. 
Almanların bir kaç gün evvel Don 

dirseği içinde ilci sovyct ordusunu im
ha edere!( büyük bir muvaffakıyet ka 
randık?aı::ı hakkındaki iddialannı, Don 
dirseği içinde bili mukavemet eden 
Sovyet kuvvetlerinin bulunması, At. 
manlarm bu kesimde Donun tuk1na 
C"('Çememi1 olmaları ve Kalaçm hali 
Sovyetlerin elinde bulurunast vlkıi.lan 
tekzip etmektedir. 
Alman!arın Kotelnikovo'dan St3lln. 

çr;ı.t istikametinde yaptıkları taarruz 
lar da henüz netice vcrmemifUr. Al 
mantar bu taırruzu desteklemek mat.. 
sadiyle Sal ile Mamiç araıında yeni 
bir taarruza baş1amtılar ve Astrakan1 

.. 

n• 250 kilom~trc garqindeki E1ista şeb. 
rini işgal etmiş!erdir. Bu taarruzların. 
da muvaffak olup Hazer denizine u. 
l::tşabildikleri takdirde, Kafkas7ayı hl. 
li karadan irtibat halinde bulunduiu 
merkezi Rusya.dı.ıı ayırabileceklcrdir. 

Kafkaslardaki Harekat 
Almaolann Kafkas dağlanoın oimal 

yamaç?arına. dofru cenup ve cenubu 
~arki: istikametlerindeki taarruzlanna 
gelince: Hafif Sovyet kuvvetim dağ· 
}ardan ve vadilerden istifade ederek 
Çerkesk b•v•lisiude mukavemet eı. 
mcltteyeeler de ~\ınanlar bu ıehrin 
garbine otru Uerlemiye muvaffak ol 
muşlar ...,e Kuma nehri ve Bakil olmen.. 
difer hatlı ti.zerinde Min$r&!niyevodi 
şehrine varm1'lardır. Bazı askeri mü
tebassıslann mütaleaşına göre: Al· 
manlann tı.u yolu takip ederek Gromi'. 
yi ele geçirmeleri, Mohaçkııle'ye var
maları ve oradan Karadeniz yolundan 
daha geniı ve hareki.ta daha müsait 
c.lan Hazer sahili yolu i!e BakCl'ya u. 
la~malan im<i.n dahilindc-dir. Fakat 
bu mütaleada olanların, bu yol üze.. 
rindeki SovYet müdafaa tertibatını ve 
Kızdordunun müdafaasını hesaba kat:
mamaktadırlar. 

Garp istikametindeki Alman taamı. 
runun, loz:ılordunun gittikçe şiddet!e. 
nen mukavemeti ve mukabil taarruz~ 
lan karşısında yavasladıiı, hissed.il· 
mcktedir. Bu bölıede Alınan kuvvet· 
lcri Novorosisk ve Tuhapse limanhın. 
na altmış, yetmiıt kilometre kadar 
yaklaştıkları ha~de Almanların Kerç.. 
tt>n Taman yanm adasına asker ÇI· 

karmamalarr, bt1radaki kuvvetli SovYCt 
müdafaa tertibatı ile beraber Sovyet. 
lmn Karadeniz donanmuının faaliye. 
tinden Jleri ı:elmektedir. 

Son Alman tcbllilleri, Anapa, Novo. 
ı osisk, Tuhantc limanlarmdak:i Sov1et 
&('mi!.erinc d~amlı hav ... taarruzların. 
da bulundulı:larım ve bunlardan lılı 
coklarını bat:-1rdfklannı iddia etmelrto
dirler. Bazı askeri mütehassıslar bu 
iddialardan, bu mevkilerde mahıa.ı 
vaziyette kalmıı olan, kara 7olu il~ 
cenuba doğru rieat cdemiyen ve esa. 
gen dar sahil yo!.undan çekilmeleri pek 
güç olan büyük Sovyet kuvvetlerinin 
deniz yolu ile geri alındıkları mana. 
sını çıkarmaktadırlar. 

Alman kuvvetlerinin Sohum'a &iden 
ceçim yolunun başında bulunan Çer .. 
keık'c k.ar!lı baskılarmt" ziyadclcştir .. 
me!erl, Alınan kuvvetlerinin, SovyeUC" 
rln son zamanlarda büyük kuvvetlerin 
seçmesine mUıaade edecek aekilde ge
nlşlettiklerl bu yoldan Sohwn'a kadar 
ilerlemek istedilı:!erl hissini uyandırmıı 
br. Ayni müebassıslara göre, Alman. 
tarı Sohum'u fsgal ettilrteıı ıonra Tif
Lis istikametinde i!erllyerek Kafkula
rm cenup bö!ıreslne blklm olabile
ceklerdir. Fakat zannımıza söre, Kaf. 
1casya dıilanıııdaki kuvvetli müdafaa 
tertibatı bütün bıı lru!Wılan ortadan 
kaldmnalı:tada. 

Lenin.erattan, hattl Murmansk'tan 
Voroneje kadar uzanan cephenin bü. 
tün kesimlerinde ise kızılordunun te.. 
şebbüsü elinde tutması, Leninıırrattan 
hmen, Rjev, Voroocj'de ıimdilik ma
ha!li mahiye~e olmakla beraber tid· 
detli taarruzlarda bulunma11 Almanla. 
l"ın bedellerinden çok uzakta buluıı. 
<luğu kanaatini kuvveUendirınektewr. 

TAN 
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Lengüistik Değil, 
Fizigolojik ''Dil,, 

E~kiden Hekimlerin ilk işi Hastanın Diline Bakmaktı; 
Cde • Bakarak Neler Keşfetmezlerdi ! Şimdikiler 
Ta~sıyon '?!çüsünden, Röntgen Fotoğrafından, Kan ve 

D
·1 K si aıre Tahhhnden Sonra Bile işin içinden Çıkamıyorlar• 
ı uru tayının toplanıp ak • 
faydalı ve çok lüzumlu r- y - y~r ıslak ve ılık dilini yüzü. 

işler başardığı bir hafta icinde az a n : "\ nuzden geçiren finoları o huyla. 
zemin ve zamana uygun iıanis 1 1 rından dolayı günahnn kadar 
ancak "dil" olabilir. Refik Halid KARA y ~evmem; belki hazzedenler bu. 

Fakat hangı dil? unur... . 
"Dil"i, dilcilik bakımından in• . ~~yva~ ~ı~~<;ri içinde yılan 

celemeğe -bilgisi elverişli ol. maz. • Bu, aç gözlülük değil. ~ı~. sıvrılıgıne, keskinliğine, 
mayan, kulaktan veya ağızdan dır; agzınrn tadını bilen hır a• b ~ ftıne hayranımdır. Dilini 
dolma güdük malümatlı- ama• damın milli değerlerimizi ko. f ı~ aç metre öteye, lasso gibi 
tör ~uharrir!erin tam bu sıra. runmuş görmek istemesidir. E. r:.'itatıp avını u.zaktan yakalaya. 
da soze karışmasını, bilmediği dirnenin tütüsWenmiş sığır dili . agzma ı:eüren bir cins aca. 
mesele!leri diline dolayıp evele. ışte, o marifetlerimizden bir ~ hayvan ıse kolay ve hileli 
yıp gevelemesini, yüksekten tanesiydi. Son zamanlarda me. ııf~lan ~evmediğim için, 
atıp tutar gibi bir vaziyet ta. zeci ve bakkal dükkanlarında b_ç oşuma gıtınez. Bu hayvan 
kınmasıru doğru bulmadığım. saulan dillerle sakın kıyas et. ır ".urguncu senbolüdür; ikin. 
dan, ilim cihetini ehillerine bı. meğe kall«şmayınız. Bunlar, ~~ili.an Harbinin temsili re. 
rakarak, ben, kendime sadece tencere ve ocaktan ziyade ta. k erı arasında ver alın.aka 18.. 

* * 
"dil" in "uzuv" kısnuru mev. hak_hane. askısından çıkmışa, YI, tır 
zu yapmak fikrindeyim. de.:ı fabrik~mda terbiye gôr 

Onun içindir ki -önceden muşe benzıyorlar. Suları alın. 
haber vereyim- bu konuşmam• dığr, alınıp başka yemeklerde , Dil hah~inde yalnız hayvan 
da (dil) isminden üreyen "di. kullanıldığı için yavandırlar; • dlllerınden konu~mak. in. 
lim, dilmek, dili düdük, dilli rayihasız ve tatsı:r.c:lırlar; her i1ıgad~ı saygısızlık olur. 
bilazer, dil peyniri, dil balığı, hangi bir söğüşten farksızdır. nsan ilini de meseleye karış.. 
gizli çocuk lisanı manasına kuş !ar. tırmak lazım: Çoğumuz, karşı. 
dili, dondurma ·bilmecesi olan Halis Edirne malı tütsülü sı. ~.ız~a .. konuşanların yüzünü, 
dil üstünde kaydırmaca, bir ğır dilleri, manzara, çeşni, ko. goz.ıu_ıu, dudaklarını, dişlerini, 
hastalığı anlatan dilaltı, yemek ku hususlarında bambaşka şey• ses1;11ı ve hareketlerini tetkik e. 
ve bir nebat anlamına sığırdilı, lerdı; kupkuru görünürler • derız de diline bakmayız. Ben, 
dillere destan, dile kolay, dile dı; nasıl doğrayacağınızı düşü. bakıştan dile de hisse çıkaran. 
düşmek, diline dolamak, dil nür, çiğnemekle hakkından ge. lardanım. 
dökmek, dili uzun, dil almak, lemiyeceğinizi sanırdınız; fakat İnsan dili birbirininkine ben. 
dil çıkarmak, dilini tutmak, di. ağıza aldınız mı bu keçi boynu. zemez. Bazısı yassı, yayvan ve 
le gelmek, dil peleseıık.i, dil. zu görünüşlü et hemen yumu. k.ab~dır; bazısı ince, biçimli ve 
baz, dilini yakmak ve kesmek, şar, erir, sade lezzet ve rayiha sıvn .•• Hattıi. diller dahi insan.. 
hatıta belki de dilemek, dilek. kesilirdi. Şimdi, az zahmetle, !ar~ kendileri gibi bön veya 
çe, dilenmek" vesaire gibi bir ucuzuna, şıpm işi mal çıkar· zı:ki, hantal veya tetik olurlar. 
sürü kelime ve tabirleri atla. mak modası hüküm sürdüğün. Bır kısmı yuvasından fazla u. 
yıp geçeceğim; işi etimolojik, den kimse, uzun uzadıya uğra. zanır ve boşlukta fazla döner 
filolojik, lengüistik tarafından şarak hile yoluna sapmadan bir dolaşır; bir kısmı, görünmeği 
alaınıyacağını.. İnsan ve hayvan şey yapmak istemlyor. Bu se. sevmez, haddini bilir. Dil var. 
ağızlarındaki uzvi dilden, fizi. heple de piyasada artık özlü sı• ?ır, tatlı ıt.atlı konuştuğu halde 
yolojik dilden kendi keyfimce ğır diline rastlanamıyor; o ni. ınsana zehir döküyor gibi gelir; 
bahsedeceğim. yete posa yutuyoruz. hal?uki acı söylerken yine bal * * Ağzının tadını kaybetmek, gıbı tatlı olduğunu hissettiğiniz 

D
il deyince -çocuklug"umun bence, içtimai ve hatıla milli bir dillere de rastlarsınız. 

:ı.-o.yıpdır. 
kurban bayramlarından * * Eskiden hekimlerin ilk işi 

kalnıa kötü hatıralar tesiriyle- Dil, pek zarif bir uzuv ola• hastanın diline bakmaktı ... D-le 
gözümün önüne ilk gelen şey, rak kediye vergidir. bakarak neler kcşfetmezlerdi!. 
kesilmiş koyun başlarında, di~· Kedi dili, süsüne, teınizligın". e Şımdikıler tansiyon ölçüsünden 
lenn. arasına sıkışıp kalmıs za röntgen fotografından, kan ,.e' 

> • düşkün bu hayvana elbezl, ta. 
Vallı dillerdir Yarı sarkmış saire tahlilinden sonra bı"le ı"şı·n 

··· · ' rak, fırça hizmetini görmesine yarı sertleşmiş, üzerlerinde, rağmen penbe penbe, tertemiz. içinden çıkanuyorlar, bir hü. 
biraz evvel yedikleri otun ye. dir; küçücük, terütaze bir gül küın veremiyorlar. 
şil boyası veya arpa çöpleri, o çiçeği yaprağıdır. Aynca :;an. Yine eskiden dil, öpüşmeler. 
dil artıkları! • de r_?l oynamazmış... Gitgide 

Acıyı, kederi, biçareliği • can. janlıdır; bükWdüğü zaman, üze. dudagın vazifesi sıfıra iniyor. 
sız oldukları halde • onlar ka. rindeki pürtükler kıvrılınca Korkarım bir gün, selam ver. 
dar canlı tecessüm ettiren han• renk değiştirip sedefleşir. Hele mek yerine burunlarını birbir. 
gi lavha vardır? Meşhur res. tabaktan süt içen bir kediyi se. !erine sürten yan medeni kabi· 

Atlet idmanında 
Ruhi Meseleler 

Atletin Düşeceği En Büyük 
Hata Kötü Bir Taklitçiliktir 

•Atlet idmanın-

dan anıaşı1rr .. r-YAZAN: -J 
derler. Hakikaten ıcı. 
man y~pmasını bil· 1 Füruzan TEKiL 
miycn bir sporcu ne 

manda tem.ıs ettir. 
memek meneceri v~ 
y:. hlea>ı için ilk it 
olmalıdır. 

Bu vaziyette, bir 
kadar kabiliyetli O

lursa olsun bir hadde kadar a:ldebilir; 
bele at!ctizm ıporuna bcvC'Slenmiş ise 
boşuna vücudünü hırpalar durur. 

Geçen haftaki yazımda futbolcünUn 
tdmanı mcıele!ine temas etmi1tim. Bu 
defa da atletin idmanından bahsedece
ğim. Yalnız derhal söylemek lhıındır 
ki, bizde en iyi idman 7apan. en c.ıd.. 
di çalısan sp->rcular, atletlerdir. 

Uç sene evvel Atinach. yapılan Ba?-
1can oyunlannda garip bir kararla ... ı.. 
Jetlerine, müJabakadan evvel pistin 
yüzü ve tertibin intizamı bozulm61ıın 
diye sahada ısınmamaları tebliğ edil
mişti. Halbuki bir atletin kıymeti, m\l. 
•abakada ekaeriya kaybettiği. kontro.. 
tüne malik dt-ği!ken anlaıılmu da, 
"eıofman,, ıi::difimiz o, müsabakadan 
evvd yapt1ğı unnma hareketlerinden 
belli olur. 

cencin, kendisini 
mafhlp cttiii rakibinin idmanını 
!esrettikten sonra maruz kalacafr ett 
büyük tesir kötü bir taklitcilikUr. Ha!· 
buki umumiyetle atletizm ve hususiyle 
ko:;ular öyle ince ve h~aph bir id· 
mana ihtiyaç gösterir ki,. kopyacrltk 
en bariz bir acizdir. 

* * Rakibinin idmanından onun kusur
larını görecek ıtkilde istifade 

tdebiten bir atlet için yukarda yazd1k. 
!arımız varid o!amaz. Fakat o tesir 
altında lralmı7an atlet nerede? Ve o 
soğuk kanlılık kimde görülmüştür? 
Olıa olıa itin kurdu olmu.o büyük 

pmpiyonJardı bulunur. Onlarda bıle, 
kendi!erin.in dahi farkedemfyecelderi 
,.ndise v-e ko,.ku yer eder. 

Nihayette müsabakada rakibinin 
teımposuna 0.1'acak, bu kendine yaban. 

Sporcu vardır ki fıtri üstünlftklere c.ı tempo ile bçşnna yorulacak ve yUz
maliktir. Amerikalı gülleci Torans, de seksen bir ihtimalle son düzlükte 
ıencl Vudruf gibi. Bunlarda idmana boyun eiecektir. 
verilen ehemmiyet normal yapılı şanı- Onun için dt"ğiJ midir ki, olimpıJat
piyonlara nisl),,,t!e aı-dır ve muhakkak lara gelen büyük takımlar idrnanJa. 
ki en iyi idman tarı-tarı bu normal rını ayrı zaman ve yerlerde yapmak 
yapılı, baştan aşağı teknik kesilnıfş için çare ar1rlar ve yine onun jçfn 
tampiyonlarda ıörülür, - değil midir ki, at?etizm muhitinde mü. 

Yaratılıştan fevkalide hassalara m~ sabakadan çok idman ıeyretmiı olan.. 
ilk olanlara denk hale gelmek, hatti lara bilırin d'nileh'lir 
onları ıeçmek için 7apılan türlü id-- Bizim atletlerimiz do hariçte BaL 
mantar atletizmde oldufu kadar hiç kan oyunlarına hazırlanırken, diğer 
bir sporda t:ır.ikki etmcmiıUr. Niba. miUetlerle ay:ıi saat!erd~ idman etmf· 
yet vücudü eo jyi bir §ekilde ve \"USL ye mecbur oldukları vakit göz ucuyla 
taıız olarak wllanmalt mevzuu bahiL daima rakiplerini tetlr.ilr: etmişler ve 
tir. Normal yapıda bir vücuttan en iy1 "komşunun tavuğu komşuya kaz cö
verimi almak için yapılan bu idmanlar rünür,, fehvaıma az çok tesir altındı 
uzaktan toıhmin edıldiği kadar ba.ılt kalmışlardır 
deii!dir, Bunlan barad3 bütün tefer- Atletizm federasyonu Zonculdakta 
rUatiyle anlatmak maddeten imkinsız bir kamp kurdu ve memleketin en 
olduiu kadar U.m bir bilgiye de muh iyi?eri addettiği atletleri oraya topla .. 
taçtır ki her gün ele avuca ıılmaz bir dı. Şimdi htp birlıkte çalışıyorlar. Bu
r.ekilde değişen atletlzm tekniğini tam uunla berab~r birbJrlerinin yakın ra
olarak bilm•k de ı;ok .:üclesmiı bir kibi bulunanlar 0 atlet kalabalıtı çln-
lştir. , de pek de .;.oıc değildir ve Türkiye bi. * * rinciliklerinde söyliyecek söz!eri bu. 

l~n~n Melib, Muzaffer, Recep, Jebaj 
cıbı lrıymetıer buıün tatanbulda çaJış.. 
maktadırlar. 

Doifu~tan listün hassalara malik 
olanlar muhitlerinde kendileri 

değerinde rakip bulamazlarsa, müsa. 
baka hazırlıkları pe\: de llzım geldi.. 
.-ı •ibl olmıyacaktrr. YanJ ba demek
tir ki. rekabet olmıyan yerde IJ"i :id
man olmaz. Bununla beraber atletizm 
:dman1 pek çok defa biç de rakiple 
yan yana yapılacak bir iı değildir. 

Gerçi beraberce çalışmak!a elde e
dilecek haualar da vardır. Bunların 
başında sürat koıucularının çıkışları 

gelir. Hep birlikte ç1kış yapnanın çok 
faydalan görillm~tür. Yalnız başına 
çıkııa çalışan koşucu daima mü5aba. 
kada kendini kaybetmiıtir. Çıkııı bir 
kaç arkadaşla birlikte yapmak müs&.. 
bakada muvaffak olmak için de ıarL 
tır. 

28 ve 30 Afustosta yapılacak Tilrki .. 
Ye birinciliklerinde birbirlerinden az 
çok. uzak kalmı1 o!an atletlerimizin 
çekıımelerl, Gül kupası ve İstanbul 
'f~~pıyonluıJ~ türlü tatarı:hk ve ıdare
~~likle geçtıfine cöre. mevsimin en 
ıyı müsabaka~ı olacaktır. İdman mev. 
zuundo. bu ruhi meseleye bir .niıal 
teşkil ettiği için bunu dii zikretmeyi 
f~ydah bu!dum. Atletin idmanında ru.. 
hi )"''•seleler çok mühim bir noktadır 

Dünkü Yüzme 

l Sal t af d yir pek keyiflidir: Bembeyaz leler gibi b;~ de -muhabbet 
sam ar, ome ar ın an u• süte gül penbesi bir dilin me. ~ 
çurtul.duktan sonra bir tabağa kanik hareketlerle uzanıp kay• veya hürmet- dillerimizi dil - Fakat en iyi ça!ııma tarzı mu\ıak. 
yatınlarak getirilen Jean • Bal?" bolması ve lezzetten gözlerini lerimizle buluşturacağız! kak ki, yakın zamanda beraberce Y•· 

Yarışları 
~:;~~r!:kt~· 0.1 ~::1 ;ö:!:;0~: .• ~C:kai!~e c::~· 
. ~vuzun • 7apılmrıtır. Su ıporlın 1 
~ını .~ıdı, 7llzıne lrnlri Sıtlcı \'e bakem Rb~ 

ucr ın yardıınılriJ'J• mQııbıkılır muntııım 

tiste'in kesik kafasını daha k ta ked" · hr Bu""lbül" un·· çektı·~ı· dilı· be"-· nıtığımıı bir atletle yine yakmda ya· 
korkunç yapmak ve zulüme apa n ının, çe esini bir 6 """- k haz yumağına çevirmesi bitme. dır, derler; insanınki de öyle... rııaca isek, ,idman saatlerimizi onun. 
kurban oluşa daha derin bir sinden korktuğunuz, kolay do. Hatta yazı ile kalemin icadın. kine uydurmımak hattt onun idman. 
mana' vermek ı"çın· O tablolarda lannı seyretmemektir. Hele o Y•lcın 

yulmaz bir manzara değil mı·. dan sonra, çektig· imiz bela'larda 
dişler arasından bl

·r dil ucu gös zamandaki müsabakada. ona mag"lllp 
dir? dil kadar kalemin de tesırı· · ol. 

te li dil D
.!ini dişine olmuş isek ?nun her hareketi bizim 

rme Y er... 1 O derece güzel bir dilin yaL maktadır. Kalem nedir? Par. cesareUmizd•n bir par,a eksUUr. 
takmak en büyük takat sarfını nı:z çirkin bir miyavlama, tıs. maklarımızın arasında tutarak Bir atlet ~•slıea iki fekilde geçilir: 
gösterdiği gibi iztirabın da son lama, uzun uzun, bed bed ho. evirip çevirdiğimiz mürekkeple Ya galil davrannuı, ukibine ehemmi. 
haddine işaret değil midir? Za. murdanıp inleme vasıtası olma. ıslanmış bir el dili değil mi? yet vcrmemis, veya fazla dayanmadan 
ten, dikkat etmişimdir, diş çek• sına yazık! Kediler bu dil ile Zaten dilini tutamıyan kale. ~eı;ilmiıtir, yahut iyice hazır!anıp mü-
~innekteki güçlük, zaman ve dünyanın en latif melodisini mini de zaptedemez. sabakayı kaıınmak için bütün koıla· 
imkıi.n bulup da dişlerini sıka. söyliyebilmeliydiler... Ancak ikisinin de flrenine ba• nru oynadıktan. bütün ıayretini •arf. 
maınaktan ileri gelir; şiddetli Dillerin en arsızı ve münase. sabildiği gün insan rahata ve ettikten sonra maiilnp olmuştur. 
bir acıyı unutmanın, yahut az betsizi köpek dilidır· . H. h k . ıl Bu ikinci vaziyet moral üzerinde 
hissetmenin yolu dişlerini sık· . . kk . . . ıç ~· emale ermı§ say ır. Fakat büyük ve m•nfi bir tesir yapar ki, bu 

~~':i,.'.ı:: ~:;~ce. •ilanları bılkcvi tarafındın 
DERECE: nuıt r. 

.Ji'.LLt METRE SERBEST BAYANLAJt· 
Bırınd Güne1- ikinci Firuzan. • 

YUZ METRE SERBEST BUYUKLJl:R· 
Birinci lbrahim, lkind Rauf. • 

YUZ METRE SERBEST XUÇUX:LER 
Bi.rind Bıhıcddin, ikinci Cenah : 
.. Yl!Z METRE SIRTUSTU: ıitrid Puat 
ılırıncı Gültekin.. ' 

.\'.'UZ M~TRR SIRTUSTU kUCUKLER· 
Bırınd Raıım, Udocl Ferit · 

.ıoo, METRE SERBEST BUYUKLER: 
Bırı::ıcı Vedat, Udı::ıci Oıman . 
.2~~ METRE SEERBEST k'UÇUKLER ; 

B1nı::ı Lıdo, iklnd Pınar. 
%00 lılETRK KUBBALAlıfA· Birinçi Tt"I" 

fl.k, ikinci AhmcL · • 
ıoo METRE KURDA.LAMA KUCOJCLER· 

Birinci Muıtıfa, ikinçl Suıt. · 
.SOO METRE SERBEST BUYUKLER· ı çi 

TufruL ilır.ind Fuat. · 
.TRAMPLEN ATLA)(A: Blrll'lcl Ncçdet, 

Uuncl ıctı,llk Nejad. 
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Doyulmaz Bir Şenlik 
Yazan: ULUNAY 

Bu· doyulmaz bir ıeulikti: 
Önümüzde başı dumanlı d•ila. 

n, ıebnem pırlantalı çalıları, zümrül 
tayır!an, yalr.1t l'elincikleri, altın b~ 
~aklariyle Anadolu! Kahramanlar üL 
kesi Ata yıırdul 

Nereden ırelcliii bilinm!yen bir yed 
dai Giçeii kokuıu 0 mistik" bir a:::~ 
mabedinin buhurdanlıklanndan tüteı 
bir amber Dlliuıu cibi ciferleri dol 
duruyor ve insanın cezbeye tutulmuı 
bir derbeder ruhiyle nlralar ,.tarak be 
kayıtaıs, tek!tfaiz türkülere dem tuta. 
cağı ıeliyordu, 

Bir milletin karakterini en büyüt 
vuzuh ite belirten hassa doğrudac 
doj:ruya onun benliğindı::n dolan nks. 
luıdır. 

Eminönü HaJkevlnin tertip eyled;iJ 
muhtc~em festival halitan a§ağı bir mtt 
\ı'affakıyettir. Ruhunu vatanın kayna. 
ğından alan, yapmacıktan iri bu cına. 
dan doima aınatkirlarm damarların. 
fa çakan a"k ıimoekleriy!e gönil1Jer. 
de futmalar k:oparmamalarma imk.i.o 
•ar mıydı? 

BınlCTce kişi temlıl sahasının oı ... a 
arndan daiılaıı 5erare1erlc bilyülcnmiı 
&ibi kendinden geçmiıti. Her ekip de. 
iiştlkçe yeni oir aşk borası eıiyor, ye. 
tıi bir hamaset destam dinliyorduk. 

Milli raksları şu kelimede hüll~a 
edebi!.iriz: Kahriimanlık! Aslanları 
imrendiren o Y.Ürüyüş, o adım &tı~ 1 
takış, kükreyi5 .. 

Muhtelif zeybek oyunlanndakl o va.. 
'cur edadan ıonra, ince belli, çelik bi. 
lekli, yay endamlı KaradenJz U§ak~a
rının horonlan, Kastamonu ekibinhı 
iki ki~i ile oynanan S~t>tçloğlu da.o
"·· Hangi b!r'.ni uyalım? 

Hele tambqri Burıa!ı Yunusun re 
rakatiyle cen~p h3vaları okuyan Ada.. 
nalı Abdi isminde bir ıtenç dinled k 
ki ba kadar yanık bir sese uygun bu 
ll:adar tatlı bir eda -eminim ~iwd:ye 
kadar- itit!lmiı değildir. , 

Çok eski Türk rakslarını temsi) & 

den genç kadınlarla. erkekler bir Çin 
minyatürü kadar zarif idiler. E~lerin 
aldıiı şckilJerdekl incelik bu raksları 
bir fildişi üzerine oyulmu~ k :ı bartma. 
Jarı benzetiyordu. 

Tatar danslarında: Eminönü Halk. 
evi temsil ~,eyct:nin kuvvct!i sanat
klrlanndan Şükrf7e Bo:otap ıiyah Jıa. 
nallı bir kcl. ... bek hcı:Lfliğiylc ra~ıetti 
\ e pek c:ok alkışlandı. 

Festtval'in programını teşkil rden 
ekiplerin birini diğerinden daha gtizel 
b\llrnayı katiyyen hatırıma aetirmiyo. 
rwn. Fakat Kastamonu ekibindeki 
• Gönül top!uluğu., pek co:Jku~du Saı 
şairleri, a~k ve kahramanlık d~ygu. 
tarını bir yanar dat cibi haımet ve 
~zametle fı1kırtıyorlardı Burada da .. 
vai arti•ti "K•r•yılan'" dan takdir ve 
hayretle bahsetmek kadlr§inaahktır 

Programın son numara!ı Balıkesir 
Efeleri tarafından cemiyet halinde OY'" 
rıınan "Ben!t'ü" adındakı rakstır. Bu 
r~ks, Pamuk_ÇU köyünde babadan oğıda 
~J~ an~e gı~i k3?an bir kahram::ınhk 
abıdesfdır. Bütün hareketler 0 derece 
hesaplanmt• ve o derece intizam!a 
ölçülmüştür ki. oynıyanların birinin 
diierlnden milimetre farklı bir ayak 
atı§ı yoktur. OynıyanJar gönülleri slt 
üst eden bir .:oşkunlukla öy!e gür!U. 
vorlar ki herkes bu ihti~amı yürek 
çarpıntılıriyle seyredebiliyor. Silihlık.. 
Jı.rdan salJanan pu~lu çevrelerin ışı'tı.. 
l.ıriyle billilr kaskadlar çizen her ba.. 
baylfit yerinden fırlayan bir kaya a
z~metiyle yül::!.eldiğl zaman bin~erc.ı 
yilrekten tek bır feryat yükseliyor· 

Bin yap! Ey Türk!. · 

RAŞİT RİZA TfYATROSU 
HALiDE Pl~J<IN BERABER 

Harbiyede. BelvO babc•ııinde 2ı.30 d• 
l<ÖRD0G0M 

Komedi - ı _ Perde 

1 ASKERLiK iSLERi 1 
1:AT1H SUBESINDEN: Top utetınen 

Halıl ottu Sabıhattiain açale ıube" mUra· 
Cl.l.tı. mal<tır; dilinizi de beraber sı. ~rın~z yo . en, bıç~me getı • çok defa, iş işten geçtikten' vaziyette bir sporcuyu ilerideki mü. 

,, b d k tli np bırdenbıre kuçagınıza sıçn • sonra! eabalıa•a kadar, ge•ilcliğ! rakiple id
,.arsanız u, o erece uvve -~::::;;iiiiiil;;:---;--~--~-~~ ~-----~~-------'-----·------~ 
bir acı olur ki artık öbür acılar l Yazan: FRANÇlS DE CROISSET Çe 
zerre kadar duyulmaz. j vire.n: ULUNAY 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

\1uha:mmen 
Anlaşılıyor ki ayaklan bağlı 

kurbanlık koyun, bıçağın kırtla. 
ğında dolaşan ve musiki nağ. 
mesi yerine ölüm hırıltısı çıka• 
ran keskin, uğursuz yayı altın• 
da. bu acıyı duymam.ak için di. 
lini dişleri arasında sıkmıştır; 

HİND DİYARINDA 
Doifya No. 

51332/8 

CINBI 

Beşiktaı Yddu Çırafan caddesinde F!rfye 
sarayları müştemfl~ttndan 3 parsel tsk' 85 
87, R9 yeni 94 • 107 No. lu 224 metre mu
rabba? yer 

bedel Temfnat 

2240 161 

öyle can vermiştir. 

* * Dil, hayvanlarda da natıka 
vasıtası olsaydı ve na. 

tıka kuvveti dilin büyüklüğü 
nisbetinde artsaydı, hiç şüphe. 
siz sığırlar dünyanın en gür 
se;li ve cerbezeli hatipleri kesi. 
lirdi. 

Halbuki onlarda koskoca dil 
nihayet boğuk, akissiz bir hay. 
kınştan, kederli bir "mu!!" dan 
ibaret kalıyor. Bülbül ile ka.. 
naryede ise çöp değil, krymık 
!kadar mini mini bir dil -ko. 
nuşına olmasa da- ne ustalık. 
h bir nağme ve ahenk manive. 
lasıdırl 

Sığır dili, natıka ve musiki 
cihetinden beş para etmez am.. 
ma yemek bakımından hiç de 
yabana atılamaz. Bizim dile 
dokunan ve dimağa keyif ya. 
pan birçok marifetlerimiz vardı 
ki gittikçe unutulmasından sız. 
!anmak fırsatını -bildiğiniz gi. 
bi- kaçırmağa gönlüm razı ol. 

- Haya, dedi. Bir zenaatl Baba· 
dan oğula bu işi yaparlar. 11Güver -
cinleri kovmak,, zenaaü 

- Başka bir sey yap~ıyorlar mı? 
_ Bir Hintli bir şey yaparsa ar

tık ondan başka bir ~ey yapmaz. 
Dün al<şam saraydaki deiliıik yemek· 
terin adedini saydmız mı? 

- Hayır. O kadar çoktu ki, ıaya
ınadun. 

Her yemeği ayrı bir abçl pişirir. 
Hindiıtan bir ihtısaa ve... tembellik 
!ilkesidir. 

Tekrar avlulardan ııeçi3'oruz. H.-p· 
sinin üzerlerinde ";yıldırmı )<oruyu· 
cu,. ları var. 

Hollicott ben! tenvir etti: 
- Bunlar "ytldırun koruyucuları,, 

delil. 
- O halde ne? •ı • 

- TUnekl .• Deminki top oyunların-
da taldp ed1len pren•lp burada da 
hüküm sürer. Güvercinler bu tünek
lere konarlar ve güzel damların, di-
reklerin üzerlttlni plsliyeceklerlne 
yalnlz tüne\derl kirletmiş olurlar. 

Uşakar, çömelm~ oldukları halde 

K.ar1" Kar-ış .. 
Tefrika No. 64 

ağır harekelerle sepetlere tohum bo· 
ıallıyorlar, 

HollicoU>t 
- Kuşlar itin y<'m.. dedi .... Bunlar 

da bu zena3ti ölekHer gibi babadan 
oğula yapıyol'l::ır Fakat... Geliniz si
ze bir şey göstereyim. 

Arkasmdnn ıittim. Etrafı kırmızı 
duvarlarla ç•vrlli büy{llt bir kapall 
avluya geldik. Muhtelif y{lkseklik\e 
olan duvararın üzerinde el sekWeri 
var. 

Hollicott faahat \"erdi: 
- Kocaları.run vefotiyle dul kalan 

prensesler dır! diri yakıJacakları za· 
man bu kapıdan ç!l<arı!ıyorlardı. 

- Bu küçr.cOJı: •ller tıWm ıar mı? 
- Hayır. Ellerin mOdeller!. Pren-

sesler, çıkarken duvara yeni ktna
lanmq elle:lnl dayıyorlar; kalan izle· 
rln üzeri.ne sonra ı•killer yapılıyor. 

- Neden bazıarl )'iiksek, bazılan 
da alçak? 

- Çilnkil bazıları enikonu pişkin 
kadınlardı. Baıtlart da on üç yaşında 
bile olmıyan kı:-Jt.r~l. Duvarda hem 
kadln elleri var; betn de çocuk elleri 
var. Her nııJırace öldüğil zaman en 

aşaj!ı bir dUzQne dul bıraktıtı için, 
bu oldukça parlak bir yangın olu· 
yordu. 

- MUtblsl 

- Ben d' övle düşünüyorum. Fa
kat biz meseleye Avrupalı göziyle 
baktyoruz., 

Sonra uyuldıyan beyaz aal<alh bir 
kapıcıyı çağcrar-ak: 

- Şuna ıoıunuzl dedi. Söyliyecek· 
\eri sözler siıl e!Akalandırır. 

ihtiyar &üç aııla~ılan bir tnaınzce 
ile: 

- Ben, df'di• o zamanı hatırla.mı· 
yorum. Fakat babam bilir. Preıues· 
ler, ölecekleri ıün ilk defa olarak 
halka yüzleri oçık ıllnlnüyorlardı. En 
güzel ve en ktyınetll elbiselerini gl • 
ylnlyorlar ve Joymetll zjynetlerinl 
göstermek tınatıru elde etmil olu· 
yorlardı. Bu, onlar için bir bayram 
demek olduğu için hepsi çok mem· 
nundular. , 

Holllcott tr.'tnldandr. ,.., 
- Nasıl?, Ben al•• dememİf ıniy

ıllm? 
.Devamı vır) 

51217·11!4 

113 

Mee•dıyeköyQnde 10 pa.fta 58 ada 22 parıel 
1000 No. lu 625 metre murabbaı ar9' 

51217·1114 Mecldiyeköyünde 10 pafta 57 ada 16 parsel 
No. lu 232 metre murabbaı arsa 

121 

1000 75 

89,60 6 

51217-Ill4 Mecidlyeköyfuıde 10 pafta 58 ada 
No, lu 1680 metre murabbaı ars\ 

13 parsel 16§0 126 

125 
52301/664 Emlnönilnd~ Dayehatun mahallesinin Ta

rakçılar sokağında 160 pafta 630 oda 221 
parsel ••ki 64 yeni 52 No. lu 18 metre mu• 
rabbaı arsa 

96 8 

Yukarıda Y•ZllI ııayrl menkuller 24.8.942 Pazartesi günü saat 14 de 
MIW Emllk MOdUrlOğUnde müteşekkil komisyonda ayn ayrt ve açık 
arttırma Ue satılacaktır. isteklilerin nüfus hüviye!. cüzdanları ve teminat 
mektuplariyıe birlikte ihale saatinde komisyona ve fazla izıJıat icin Mil· 
il EmlAk MlldUrlUtilne müracaaUarı. (8514) 

59,000 kilo yepl barbunya farulyWııe teklif edilen tiyat VekAletce 
pahalı görOldOIOnden pazarlıkla elı:ııltmest 19/6/942 Çarşamba ııuno saat 
H,30 da Tophanede tat. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 
cak1ır Tahmin bedeli 17,40Ş llra, illt teminatı 1305 llrn S5 kuru~tur. 
rallple"rın belli vakitte koınla:rona ı:elmeleri (129 - 87ı3) 
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HASAN V l TAM l N KREMLERİ 
Vücut İçin Vitaminin Ne Kadar Lazım Olduğunu Herkes :Bilir. Cild için de Vitamin Ayni Hayattır. Son Zamanlarda Avrupa ve _ Amerikanın Itriyat ve Güzellik Enstitüleri Vitaminli 
Kremi istimal Etmeğe Başlamışlar ve Güzel Neticeler Elde Etmişlerdir. Ciltlerini Beslemek ve Gayri Tabiiliklerini ve Enfeksiyonlarını Gidermek Yolundaki Gayelerini Güzelleştiren 
Üzerine Bilhassa Kadınlar Arasında Müthiş Bir Heyecan Tevlid Eden Bu Kremler Bütün Müstahzaratı Alemşümul Bir Mahiyet Alan Eczacı Hasan'ın Ener jik Mesaile İstihzar 
~dilebilmi!Ş ve Hasan Vitamin Kremleri Namiyle Piyasaya Çıkarılmıştır. Yüzdeki Sivilcelerle Ergenlikler ve Buruşuklukları izale Eden, İhtiyarları Gençleştiren, Gençlerin Tahakkuku 

-''Bu Kremleri Derhal ve Bila Tereddüt istimal Ediniz. Hasan Deposu ve Şubelerinde Tüp 35, Kavanoz Dört Misli Büyük 150 Kuruştur. 

'!!N~Ş~IYA!_: . I' 
F'EVXALADıt ZAMANLAR EXONOMTSI 

vı:; JRTIKAR - Uılrlidar Milli lCorunma 
M~hkemesi hi.kim muavini B1.ba Akel tara• 
f•~d•n yazılmrı ve Anadolu Türk Kitap de· 
ıın•u tuallndaıı neftedilmittır. 

BAYINDIRLlK 1$LERI DERGiSi - Na· 
fta Veklleti urafından iki ayd1. bir ne~re. 
d'hr. Huiruı • ıemmu.. U)'1sı bayındırlığa 
a;t deurli yan ve realmlerle inti~ar etmi4· 
ttr. 

SAYIN HALKIM IZ A 
({ömür alım ve satımında rasladığınız zorlukları haber veriniz. 

P'OTO l\IAGA7.IN - En yeni ainema n 
horp resimleri ile muhtelif nıenularda se· 
çiJ01i1 yazılar vardır. 85 inci aay111 latan
bu lda ,ı!cmıştır. 

ENDUSTJU - hı;I tekniiini yayar aylık 
fT'ecınuadır. 27 nd 7ıhn t l inci ıa~ı~ı 
.. na'ta a.it yazı "e resimlerle Izmırde çık· 
mr~ur. 

Tozlu, lslak Ye Eksik Kömür Almayınız 

Kömür fiatı muayyendir, fazla para vermeyiniz 
ULXU - MilH killtOr deraiaidlr. 21 inci 

uyı" dcierli yuılula Ankanda ne~redil· 
miştir. 

HUJCUJt GAZETESI - Tilrkçe ve Fran
oırca olarak dokuı: a~nedenberi Cevat Hak-
1.ı O&bt)' tarafından deierli bilıtiıılerln ve 
r>rofuörlerlıı yıuılarr ile ne,rcdilmekte olan 
Hukuk Gazetesinin dördilncU cildınin 5$/56 
nu.,,ar•lı nil•haları zeııı:iıı münderecatiyle ls· 
tanbalda intişar etmiştir. 

Sarih adres ve müspet vakıalı şikayetleriniz derhal takip edilir. Bu hare
ketiniz kendi menfaatiniz icabı olduğu kadar, vatan borcudur. 

Müracaat yeri: (Ankara ve lstanbulda) 

TÜRKiYE. KÖMÜR ve TEVZi MÜESSESESi 
\"ENI ADAM'. - · H•italılı: fikir ıı:uetui· 

dir, 391 inci 11.:ınıı letanbulda çtlımııur. 
YAPI - G<lrrl San"atlar fikir ve kültür 

d-r.-11i.d\.T. ıs iııci aa71aı btanbulda neıre• 
dılrHştir. 

SATIŞ 
~a ........................... ,--, ................... .,,,,1 

ILK OGR'ETtM - Mnrif Vckilliti ta• 
rofrnd•n n~şredillr. IS .,UnlUk cııtreımen ve 
c;,_ıtmeıı ıanteıidir. l ı 2 ııci ıa:yrsı '1k • 
mıl}t1r. 

,_ ..................................................... _,ı . ~ - - . . 
Il$ir LAN~UJILr LAIMI~~Il~LAN ~@IL~JJD 
., I Z ., IS f1 I Amerlllaa ltız Koltjl ~ l ohrt itele) ER., E..,. k IS t1 I Satıllk Çiftlik ~ _ --ft-=-- _ _ :~Ama~kOy.Jel. 36.180 ... \lcbtk. TeL 36.~3 :_ ft ft _ 

Tuı:la ile Gebze arasında; içinde a~ 
.k;;ır suyu, bo!tan dolapları bulunan 
\'e turfanda sebzecilik yapılmakta o
lr.n bir ;iftlik satılıktır. Meyvactlık 
\'e bayvancılrga pek elverişlidir. 

KAYIT GÜNLERi: Yaz Tatili Zarfında Pazartesi ve Perşembe Günler i 
Saat 9 dan 12 ye Kadar, 10 Eyliı.lden Sonra Her Gün 

Bu Yıl Erkek Kısmı (Robert Kolej) e Girmek 
'. 

Mtisacaat: H. Taga P. K, 1077 Ga
lata. M 0 S AB A K A I M T 1 H A N 1 1 L E OL A C A K T 1 R 

ZAYi - Yugoslavyada yapmış ol-
1 

Müsabaka imtilıanı tarihleri: Eylul 1 ve 2 de 
du~ askerlik ı.esıkamı ve 4 ncü .• ~tmiihan Şartları Kolej İdaresinden Yazı lle İstenilebilir. 
noterlikt!!n 42/8499 saytlı tercüme kA-

;ıdınıla beraber zayi ettim. Zayiin - Derslere 24 Eylul Perc. embe Sabahı Baclanacaktır 
den birer suretini çıkararak makamı '$ !( 

aidine verecegimden eskisinin hükmü Yeni ]eyli talebe için yer yoktur 
~madığmJ ilan edfil~n. lb~him oaıu. ~.~~~~~~~~~~~~~~~l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Hüseyin Çetlker. Doğum: 1324 lıtiP .,. 

Sümer Bank iplik ve Dokuma Fabrikaları l 
Müessesesi Nazilli Basma Fabrikaları 

Müdürlüğünden 
Fabrikamız sabasmda mevcut ve mahzenlerl;le çtrç'T' datrestntten çı

'ucak pamuk toı \·e döküntüleri bir, sene müddet~ açık arttırma ile sa
tılacaktır. 

S.8.942 tarlblı:deki kat'! ihale l.9.t14:1 tarihine milfıadtf Sall ltfinü sa
at 15 e bırakılmıştır. Taliplerin mukarrer günde fabrikamızda hazD" bu-

lunmalad. 
Satıı sartnamesi muamelAt servhimlı:den tw.lıirilı: edilebiliJ', Poifa pu-

lu gönderildlği tak.:1.irde taliplerin adreslerine de göndetilir. (8626) 

Türkiye 

ZiRAAT 
Cümhuriyeti 

BANKASI 

j 1 

1 - - ~-- 1 

.t:i:raat Benkasında kumbaralı ve ihbarsız tasatTl.lf hesaplarmda en 1 
u 50 Ltraet bulunanlara senede 4 defa çekileccıt kur'a ile a~aiıdakl 
plAna göre iıaamf)-e dağttılacaktır: 

4 adet 1,000 Llralık 4,000 Lira 1!100 adet 
4 • 600 .. 2,000 .. 11,20 " 
4 .. 250 • 1,000 " 160 .. 

40 " 100 " 4,000 .. 

60 Liralık 11,000 L1ra 
40 " 4,800 • 
20 " 8,200 • 

Dl KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene fçin"e 50 Liradan aşağı 
dil.,m.iyenıere ikramıye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 

K ur'alar senede 4 defa 11 Eyl\11, 11 Birincikanun, 11 Mart ve 
11 Haziran tarihlerinde çekilecekti•. 

PW 
, 

Siyasal Bilgiler Okuluna "Mülkiye Mektebi .. 

ne Girmek isteyen Lise Mezunlarına 
• Siya.sal Bilftileı- okuluna leyli veya nehari girebilmek için lise me

:ırunu omak, olgunluk imtihanmı vermiş bulunmak ve yapllacak seçme 
imtihantnı kazanmak lf.zıındır. Seçme imtihanma gireceklerin namzet 
kaydı Ankarada mektep binasında ve İstanbulda Yilksck Ogretmen oku
lunda 1 Eylı1lden 5 Birinci teşrin sabahına kadar yapılacak ve seçme im
tihanı 5 Birlncitesrin Pı;zartcsi sabaht başhyacaktır. Seçme imtihanlnfn 
ı;nnlerini, h:mgi derl~rden yapılaca~mı ve kayıt için lazım gelen evra.
ktn neler olduğunu öğrenmek istiyenlcr bulundukları yerlerın. ~aarı! 
Mıidürlerin~ veya lise Müdürlerine ve Ankarada Siyasal Bılgiler o
kuluna '/e istanbulda Yüksek Öğretmen okulı.ma müracaat etmelidirler. 

(6545) (8737) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

Sümer Bank iplik ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesi Nazilli 

Basma Fabrikası Müdürlü9ünden 
Fabrikamtzda bulunan aşağrda evsaft yazılı beş a$İt d:ımacanaları 28/ 

8/942 Cuma gilnü raat 15 de açık arttırma ile satılacaktır. 
Taliplerin mezki1r ta~ihtc fabrikada bulunmalar! !lan olunur. Art

tırmaya iştirak için muvakkat teminat T . L. 400.- Dİ>rt yüz liradır. 

Damaeanalar1n evFafı :_ 
Adet EiJ'adı 

810 

17(1 
100 

70 - 90 litrelik 
50 ,. 

25 .. 
Demir çember mahafazalı 
Hasır ı.ep•.t n 

.. .. .. 

IST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Muhammen . 

Doıya No. ,..,, bedel Teminat ııÇINS 

S/425R 

51152/151 

52301/961 

63/750 

5218{/H 

51332/H 

• 

Beyoflu eski Feriköy yenl Duatepe eski 
Rum kilisesi arkası yeni Lala Şahln soka
ğında eski 50 - 52 yeni 32 kapı !llo. lu 
arsar.ı'ln 1/10 hissesi 
Beyoğlu Çukur mahallesi Karııkunım ııo
kağmda 7 ~fta 378 ada, 8 parsel eski 53 
yeni 73 kapı No. lu 60 metre nıuıabba1 

ırsanm tamamı 

Beyoğlunda Kocatepe mahallesinde Saz:lı
dere SQkağmda 537 adıı. 25 parsel kapf 
numara~ııı (21,25) metre murabbat arsa-
nın tnmam1 
Büyiıkderede Fıstıksuyu sokağmda eski 18 
yeni 24 kapı No. lu 90 metre murabbaı 

·aısan;n tamamı 
Akı;arayda eski KAtip Kasım yeni Yalr 

rrıd:ıallesinde eski Yalı bostanı yeni Kum-
• sal sokağmda eski 186 yeni 129 No. lu 

lR metre murabbaı arsanın tamamı 
Beylerbeyi sarayı müşteınilatınd:ın MO 
metre murabbaı iki kısımdan ibaret ka-
yıkhane Ye koğuş arsasınm bir senelik i· 
can 
Beylerbeyi sarayi müştemilatından ve Bey
lerbeyl spor klilbünün işgalindeki kaytk
hane binasının bir senelik icarı. 

10 1 

832,50 63 

71 

180 14 

360 27 

200 15 

Yukarıda ya:ınh gayrimenkuller 28/8/942 Cuma günü saat 14 de Mn
ıt Emlik Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda a)'l·ı ayTI açlk arttırma 
ile satılacak ve kiraya verilecektir. 

tsteklile'Tin nüfus huviyet cfü:d:lnlan ve temmat mııkbu:ılariyle bir
liktP ihale ı;aatinde komisyona ve !azla izahat için Milli Emlak Miiıiür-
liil:'üne müracaatları. (8657) 

KARAR HÜLASASIDIR 
Karar No. 8V85 - SatTşa anettii':i mallara etiket koymamak sure

tiyle MilU Korunma Kanununa muhalefetten suçla Uı-küdar Murat Reis 
mahallesi Hl numanlı evde Hasan oğlu Mehmet Özme.p, Üsküdar Millt 
Korunma Mahkeın(sinin 16/5/942 tarih ve 84/aS sayUı karariyle 50 lira 
ağD" para ceza.siyle ~ ınabkO.rıı edilı_:ni:itir. 

KARAR HüLASASIDIR 

• 

Otomobil ve Kamyon Sahip· 
lerine Candan Tavsiyeler 

Otomobiliniz .•• Kamvonunuz ve Last ik· 

lerinizden Azami istifade Etmenizi 

Temin Edecek Çareleri BHdiriyoruz 

Bugün öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, satmak için ilaoa filana ltizum yok. Hele 
otomobille, kamyonla. lastikle ala.kalı her bir malın yüz allcısı var. 

Fakat ticaret yalmz satmak demek değildir, müşteriye hjzmet etmek, kendisiyle iş 
birliği y.apmak, itimadını ve dostıluğunu her vakit için kazanmak tarafı da varoır. 
Zaten otomobil, kamyon, lastik gibi malların bakımı ve uzun ömrü için yol gös • 
term.ek; satıcıların Üzerlerine aldıkları tabii vazife ve mes'uliyetin bir icabıdır. 

Bugün bu vazifenin ifasr çok nazile ve lüzumlu bir şekil almıştır, çünkü dünya 
harbi neticesinde temini en güç bir şekil alan malzemenin başında otomobil ve kam. 

yon •lastikleriyle yedek parçalan gelmektedir. 
Bu müşkül vaziyette yapılacak ilk şey elde mevcut lastik, kamyon ve otomobil 

!erden azami ömür ve hizmet temin edecek tedbirler almaktır. 
.Bir ilan serisi halinde bildireceğimiz bu tedbirleri memleketimizdeki bütün §oför. 

lerin ehemmiyetle nazarı itibara alrnaJarı yalnız menfaatleri iktizası değildir, aynı 
zamanda bir memleket vazifesidir. 

I NUMARALI TAVSiYE 

Lastikf erin Ömrünü Arttırmak lçir. ____ ________________________________________ ...; __ 

1 - Dk yapılacak şey sür'ati azaltmaktır. Otomobil veya kamyonunuzu ne kadar ya
vaş sürerseniz lastiğin ömrü o derece uzun olur( 80 kilometre sür'atle sevkedilen o. 
tomobil lastiklerinin ömrü, 60 kilometre sür'atle sevkediılen otomobildeki lastikle
rin ömrünün iki mislidir. Sür'at lastiğin ömrünü azaltır. YAVAŞ sürünüz. 

2 - Lastiklerinizi fabrikaların tavsiye ettiği hava derecesinde şişiriniz. Lastiklere nok. 
san koyduğunuz her libre hava, lastiğin aşınmasını % 12 1/2 fazlalaştırır. Haddin.. 
den fazla hava aynı zaran verir. Otomobil, kamyonetinize ne derece hava koy. 
mak icap ettiğini bilm:iyorsanız marka, mo~,ı:?l ve lastik eb'adını bildirerek bizden 
sorunuz. 

3 - Taşlara, yaya kaldmmlan ve hendeklere çarpmayınız. Bez arızaları ehemmiyefüdir. 
Bezi çok arızalı lastiğe kauçutaj (yeniden taban geçirme) yapılamaz. 

' 4 - Her sekiz bin kilometrede bir tekerleklerin vaziyetini değiştiriniz. Bu tedbir Ih. 
; tiklerin ömrünü arttuıT ve aynı seviye ve şekilde ı.:oıın .masmı temin eder. bn sağ 

lastiği sağ arkaya, sağ arka lastiği sol öne, sol ön Jastiği sol arkaya, sol arka !as.. 
tiği sağ öne geçiriniz. Ve her 8000 kilometre aynı stikameti takip ederek değişti. 

. rini.ı. 
5 - Ani hareketler ve an! fren yapmayınız. Bu hareket.ler lastiklerinizden kilometreler. 

le servis yaıı-bil~ek lastiği sıyırır götürür. 

6 - Lastiklerinizi her gün muayene ediniz. En küçük kesik, bereleri biıle hemen ta. 
mir ediniz. thmal edilen küçük kesikler zamanla büyük ve esaslı arızalar çıkarır. 

7 - Viraj alırken tedrici surette çok yavaşlayınız. Virajları sür'atle dönmek lastiği çok 
aşındırır. Sür'atli alınan bir metrelik viraj düzde on metrelik yol kadar lastik a. 
şındmr. 

8 - Otomobil ve kamyonetinize haddinden fazla yük koymayınız. Lastiğin ömrünü azal
tıp arıza ihtimalini arttırırsınız. 

9 - LAstiklerin bakımı hakkında öğrenmek istediğiniz noktalar varsa sarih adresinizi 
bildirerek sorunuz. Derhal memnwıiyetle cevap vermeğe amadeyiz. 

Godyir Lcistikleri ve Doç Otomobil ve Kamyonlar1 
TÜRKİYE MÜMESSİLİ: 

Kemal Halil Tanır, M. Rifat Yalman ve 

T·A T K O ŞiRKE".f'İ 
Beyoğlu : 

ARLON 
SAATL. 'A~I 

KÖPRÜBA$1 EM İ NÖNİi 
"1A GAZ~S IND~ 

VACHERO~ 
&. .. 

CONSTA.NTIN 
SAAT LAR• ---·----

Her ı;i~s Arlon allın. plcibn.~aşlı 
. ~-· .. , . . . 

ve le1ş5ll soatJd'r . t.lmaslt Şö. . ..,..,.. ..,,.._..1# ..... 
valyefer, pı,.la"tah çiç ek 1 er 

gümiit1,he .. diy';' ;-şyaı ;;..~ 
bulab i l i ~ ai n ı & 

Taksim Bahçesi 

f stanbul Deniz Komutanhğından 
Qeniz Lisesi ve 

Okuluna Girme 
Deniz Gedikli 

Şa~tları_ 
. , DEN1Z LIS!Sf : . , • ·. 

1 - Deni% ıı~in btrlncl snuftna .cirme fsteltlf okurlu(fan !1Cm.ale 
kalanlar •lL-ıaeaktır. 

A - Lise btrtncl smıfta Dcmale kalanlar deııiı Usı!l':t biri.ne! tımıftna; 
B - Ortaokul son smtftnda ikmal• kalanlardan d~fz lism blrlnel 

aınıfına talip olanlar tkınal lmtthıınlarm.ı verdlkerl takdirde almmak Q-. 

ııPrt> kayıt yaı:ıllecaktır. 1 

C - U!e birinci smtfma yaş haddi ~ - 18 dir, Al\1 ay kllırtık olan• 
t 

!ar kabul edilir, 
DENi Z GEDiKLi OKULU= 
2 - Denb: gedlkll okulundan her tı.ç slrufma ortnolrulda ucmaıe ka• 

l:ınlar almacalttır. 
A - Br.ı!unduklan .smUlar:ı.n rnuadDJ olan ıec!ikl! ckulu ınmflaruıa 

kaydedilecelt \erdir. 
B - Qe.:ilkll okuluna cirlş yaş haddi birinci sınıfa 12 - 17, ildııcl ın- . 

ntfına 13 - 18, CÇ(inrü amdbıa 14 - 19 79,ıarmda olanlar kabul edile• 
ceklerdlr. 

a - tstanbul ve clvıırnıda bllunanlar lstattbul deniz komutanlıtuıa. 
latanbul har!clnle bulunanlar meDSUP oldukları askerl.U; fUMlerlnt mQ• 
racaatıan. 

(81103) 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan Defterdarlık binasİ ön cep
he kısmında yaptırtlacak (73786,50) Lira keşif bedelli tamirat ve tadllAt 
işine ihale günü olan 10/8/942 tarihinde talip çıkmadığmdan bu iş mez
kiir tarihten ıtibaren bir ay içinde pazarlığa bıl'a:dmışt1r. Muvakkat 
teminatı {4:940) lıradır. 

isteklilerin eı:ı nz bir taahhütte (60000) Liralık bu ise benzer ~ yap
trklanna dai!' idarelerinden almış olrluklarl ves'kalara istinaden İstanbul 
Vilfıyetine müracaatla ihale gününden tatil günlf'rı haı-ic 3 gün evvel 
alınm'fş enliyet ve 942 yılına ait Ticaret Oda~ı vesikası ve teminat mak
buzlariyle oi:-li~tc bir ay zarfında her Pazart~si günü saat 14 den 16 ya 
• adar l\filll Emlfı'k Müdürlüğilne müracaatları. . . . . • 

4 - 1tQ1t mQ.ddetl 20 >.ıust<ıe 942 :ıksamtna kad:nd'!r. Karar No. 155/150 - Tayin edilen fiyattan yu.kan ve karnesiz ola-
rak ekmek ::;atmak sur@tiyle Millt Korunma Kanunununa muhalefetten ....... KIMY AGER ...... 
suçlu, üsküd:ır Tophaneli oğlu Koşu yolu 1/3 No da İc:lris ~ğlu Rıza Ca- W Ü 1 

Ke~it c,,r•nı:ırnr vt"!':ıir mUnakasa evrakı mı?zkfu' müdürlükte görüle· 
bilir. (8688) 

noğlu, Üsküdar Mint Korunma Mahkemesinin 1717/1942 tarıh ve 155/150 H SAMEDD N 
sayılı karariyle 17 lira ağtr para 7 .l(i.in dükk5.n kapatma ve bu milddet 
ticaretten mcp• cezalııriyle mahkilm edilmiştir. 

' 1 6ahlp "nepqat mildil:rlb &alil LG.tfl D6rdllndl, 
Gueteellik ve nepi;rat T.~L. Ş. TAN Mathaus 

idrar, kan ~eııair tabllller. Etnl
nönU. Emtıııc Te Eytam Bankası 
karsısında lntıt Beır Hant 2 c1 , 

kat No, ti 

ONIVERSITE REKTÖRLüGüNDEN 
ÜçUncü devre kamptna ~irat edecek talebelerden 17 Af:usto• 1,942 

Pazartesi günü e:a:>t 'i,30 da kamp talimattndaıti k:ıy.ıfe1 v~ zati ,eın<• He, 

3açları ke!llmlB olarak hllvi7et varaıtalan ve ekmek karnelerıyle •ır-
likte UııiveraiMt bahçesinde ham bulunmaları. cs11 n 


