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Ticaret Vekilinin 
Mühim Nutku 

''Halkımızın Gösterdiği Tam Ve 
Mutlak Güven, Hükumetimiz 

için Yüksek Bir Mazhariyettir .. 

t~~~;ephesiniekil f ' DR. uz DiYOR Ki',.~ Avrupa luta~a yaprlat'ak m11htemeJ bir istila tt"~ebhiisii irin İne-iltettd~ nıuhtelff sınınara m~n<1nup bb·Jikler talim J?ÖriiyoT. 

ı Amerikan Mu~affak!yetlerinin Saraçoğlu HükGmeti, Memlelietin ihtiyaçları 
Netıcelerı Üzerinde Duracak, Türk Milletine Refah 

.Almanyantn Sovyet ordularını za~ 
rarsız bir hale getirerek Avrupa· 
da korkulacak hlr dO:smnn bırak
mamnıtla umduğu neticelerden 
biri de IJ1fitte!lklcrin sulhe :ya
na~olarıdır. So\'Yet ordularma 
dayanmnk imkllnından mahrum 
kalacak olan mUtte!iklerin artlk 
Avrupayı ~Jld edemfyeceklerine 
inanarak suıh y:1pDl rya yanaşma -
lan ihtimali, Alnıanyanln en bü -
yOk baya!idir. Bilhassa şark cep
hesindeki %aferlcrin Alman mille
tini ümit ve heyecana dilşfirme -
11i.nin en ofi:;ük sebebi bu sulh ha
yalidir, 

Yolları Açacak ve Bilhassa Türk Ordusunu 
Her ihtimale Cevap Verebilecek Ostün 

Kudret ve Kabiliyette Tutacaktır. 

Hava Generali 

İ İnqilterede ; 

. 
M. Zekeriya SERTEL 

Sark cephesindeki Alınan 
muvaffakıyetlerinin Ber

&nde husule getirdiği intiba 
:tak.kında gerek D. N. B. Ajan
nnın ve gerek ecnebi muhabirle. 
:inin verdikleri mah1mat, AL. 
:nan maneıtiyatmın fo.krar yüJt
~ldiğini ve zafer ümitlerinin 
~krar canlandığını gösteriyor. 
Kıstan ümitsiz ve adeta meyus 
bir~ halde çıkan Alman efkan, 
pmdi Şark cephesindeki büyük 
Alman zaferlerinden sonra ye
niden harbin sonu gelmek üze. 
re olduğuna inanarak sevinmiye 
başlamıştır. Alman Ajansına gö.. 

Dr Behçet Uz 

Denizli, 31 (A.A.) - Ticaret 
Vekili Dr. Behçet Uz, dün Ay. 
drndan, beraberinde Aydın vali
siyle belediye reisi oldu~ hal
de ayrıldıktan sonra Köşk istas
yonunda halkla görüsmüş, Nazil. 
lide Halkevinde Aydın valisinin 
de huzuriyle yapılan bir toplan. 
tıda da pamuk mfütahsillerinin 
ihtiyaç ve arzularını dinlemlc; 
kazanın acil ekmek ihtiyarının 
temini için muktazi direktifleri 
vermiştir. 

Doktor Behçet Uz, Sarayköyde 
Denizli valisinin riyasetinde bir 
heyet tarafından karştlanmış v e 
taMm satı~ kooperatifinde halk 
toplanarak Sarayköylülerin ve 
civardan gelen heyetlerin ihtiyaç 
larınr dinlemiştir. Ekseriyetini 
pamuk 'müstahalUeri ıepdl eden 
halk, ~ilden bilhassa sulama 
işinin teminini istemiştir. 

~ {Devemı Sa. 4. Sii. 1 d~) 

Tacirler Arasında 
~~tıe T:a:iıen~~;~:. b~0~!i Son Abnan Kararların Tatbikatında 
orduları artık taarruz kabiliyet- M •• h• Ol k 1 • 9• b• 1 • • 
Lerini kaybetmişlerdir. Şimdi Hükumete uza ır ma çın ır ır erını 
Don havzasında cereyan eden k Ü G 1 K 1 k 

ubarebeler 1940 da Fransada. Mürakabe Etme zere rup ar uru aca 
i Alman iler hareketini batır. -~ Piyasada gıda maddeleri üzeri. 
tatmaktadır. Aşağı Don havza- ~ ~ 1 ne satl§lar devam etmektedir. 
rmda mühim hadiseler beklemek , Yalnız aldıkları malı perakende-
!aznndır. Diğer harp sahalann- ı A 1 ı ciye ve halka satan yan toptanc1-
la da mihver kuvvetleri muzaf. m a n a r !arla bakk ll d ldlkl 
fer b'ır haldedir. Mihver kuv- a ar arasm. a .a. !1" 

. rı mallara ne kadar kar ılavesıy. 
~etleri şimalde Buz denizini, le satacakları hakkında yer yer 
{skajarak boğazını Manş geçi. 1 tereddüt vardır. Dün lokanta ve 
iini, Cebelittarık boğa1.ını kapa- YEN ı DEN B R fınnlardan bazıları unlu madde-
ıruşlar, Akdenizde üstünlük te. lerden börek ve sair maddeler 

n etmişler, Süveyş Kanalı ile ÇOK GEMi yaparak satmışlar, sokaklarda da 
den körfezini de muattal bir simit ve börek satanlara rastlan-

hale getinnişlerdir. Bu tabloyu ' mıştır. 
izen D. N. B. Ajansı şu neticeye BATIRDI Bir lokantada su böreğinin ki-
anyor: ' ,... losu yüz altmış kuruştan satıl. 
"Şarkta, Afrikada ve Pasifik- mıştır. Bütün börekçi, tatlıcı ve 

ki zaferlerden sonra Alman O •• pastacı f ınnlannda hazırlıklar 
uvvetlerinin maneviyatı kat'i Birmingham un yaplmaktadır. Bir fınncı kilosu 

ııetice)i verecek olan bu senenin Tekrar Bombalandı yetmiş kuruştan un siparişi veı--
ütün yükiinii tqıyacak kadar miştir. Yiyecek maddesi satışla.. 

1 ki · Tarafın Hava 
Kuvvetleri işbirliğine 

Hazırlanıyor 

Vaşingtondaki Rus 
Sefiri Roosevelt'le 
Bir Görüşme Yaptı 
Londra, 31 (A.A.) - Birleşik 
Ame~ hava kuvvetlerine men 
sup Büyük Britanyadaki kıtala
rm komutanı tümgeneral Spa. 
relı' bugün isimleri asağıda yazı
lı Amerikan generallerinin Bü
yük Britanyada bulunduklarını 
söylemf tir. Bunlar Birleşik A· 
merlka hava servisi IEomutam 
tümgeneral Frank, Birlefik Ame 
rika bava av servisi komutanı 
tuğgeneral Hunter, hava destek. 
leme servisi komutanı tuğgene -
ral Candee ve Amerika ordula
n hava kuvvetleri kurmay baş
kam tuğgeneral Dum~andır. 

Büyiik Britany~daki Ameri-
kan hazır1ıklannrn genişliği Ame 
rtkan hava kuvvetlerine mensup 
dört generalin buTada bulunma. 
sının üşa edilmesiyle de anla
şılabilir. 

l2f!j9 Devamı Sa. 2, Sü. 4 

SOVYET TEBLiGi 

••Artık Kat'i 
Saat 

Çalmıştır! •• 
.. o 

Don Kavisinde Ü<; 
Meydan Muharebesi 
Cereyan Etmektedir 

ükselmiştir.'*' w Berlin, 31 (A.A.) :.:: ••Resmi ıannın başlamasında~ beri et, 
tebliğ" Denizaltılan düşman ge. papates v~ .Yaş .sebze fıyatlarında Bir Moskava Gazetesi, 

Dün Londrada çıkan Times milerine yeniden ağır dar~ler da bissedılır bır ucu:tlıama var- Parolamız, Ölmek Fakat 
· gazetesi de Şark cephesin- indirmişlerdir. Batırılan genuler dır. 
eki Alman 7.aferleri münasebe- şunlardır: ~Devamı Sa. 2, Sü. 6 Gerilememek, Diyor 
·yıe, müttefiklerin vaziyetini Orta Atlantikte ve Amerika Moskova. 31 (A.A.) - Sovyet 
una yakın karanlık bir halde sahili önünde kuvvetli bir biına- • gece yansı tebliği: 30 temmuz 
asvir ediyor. Diyor ki: ye altında kafile halinde .giden Bir QksÜrÜkfen günü kuvvetlerimiz Voronej ve 
"Müttefıklerin bu yıl harp mu· hepsi 41 bin tonluk 5 gemı, . Simlianskaya çevreleriyle Bata. 

eratı Don havzasında t.y. Hepsi 73 bin tonluk 12 gemı c• t ç kt isk cenup doğusunda ve Kletzka-
ün edecektir. Ahnanlann hede. ve münferiden yola çıkmış olan ınaye 1 1 ya cenup batısında düşmanla çar-
i, Sovyet ordularmı artık tama- 5 ticaret yelkenlisi ?te bir muha. pışmışlardır. Cephenin başka ke-
en tecavüz kabiliyetinden mah- faza gemisi, simlerinde önemli· bir değişiklik 
m etmektir. Buna muvaffak l J h t Ad d e· b'ld' 'lmemt tir Afrikanın garp sahili önünde IVle me ın a ır olduğu 1 ırı ş . lduklan takdirde, artık Avrupa "K J-: t -' t 

53 bl·n tonluk 7 gemi, l BY d B k aı ı saa fııamıf ır,, • Sovyet orduıannrn :vantmıına Genr acın a a a 
üvenmek miimkün dcği1dir. Bu- Diğer cihetten Atlan~ikte bir '3" 3' Ş Moskova, 31 (A.A.) - "Reu. 
on is1n Alman ordulannın he. kafileye refakat eden b~ dcs.tro· Bir Genci Öldürdü ter" Cenup meydan muharebele-
eflerine varmalarına mani ol- yerle 17 bin tonluk ikı. ~emı ve rinde kat'i safhaya girilmiştir 
ak lazımdır. Sovyet Ru5yaya Kıbrıs sularında bir 1ngıı:z dest- Diin akşam üzeri saat 19,30 da Stratejik gerilemeler, ardç1Jarla 
e.. tiirlü yardımı arttnmak la. royeri atılan torpillerle agır ha- Çakmakçılarda Valde hanmda bir geçiktirme hareketleri safhası 
ımdır." sarlara uğratılmıştır. cinayet olmu~. Mehmet adrnd~ artık geçmi~tir. Sovyet başko · 

Alman deni7.altıları batırılan cemi l 8 ya!'}ında bır genç, Kemaleddm , mutanlığı, umumi mukavemet 
tonajını bu ay 167.000 ton ırtttrmıı adın~a yine 18 yaŞlnda başka bir ~atinin çalmış olduğuna karat 
tardır. Düşman yeniden, batara afra· gencı bıçakla alh yerinden yara. vermiştir. . 
tıldıkları bildirilen cemil.erle de9t~o- lryarak öldürmüştür. Vak'a ~yle İzvestia gazetesi, bugün hükü. 
yerlerden başka 24 ticaret vıpana ıte otmustur: metten alınan ilhamla yaztlmı~ 

~ ıo ticaret ye!kenliıi ve bir mulıaf•ı:• Vallde ha'U kapıcın Ramuanm baş vazısında şöyle diyor: 
:-_._unun remisl kaybetmiştir. ottu Me.'ımet h~ndaki odaıımda pen- uHitlerct sürülerin tazYikine 

ayn ak, yol- Düşman taVYıreleri dün öfltden cere anünde ksrruı: Yttken. 0 sırada mukavemetin çelik divan ile kar· 
ı .•.ınat~me ve ~ sonra Almanyanrn elmalinde sahil IK\L yAnmda ıki k!71a 1ıezmekt" olnn Kf"- ~ koymalıyız. Vatan, artık geri-

iyatla a l,tifaıf~~ etmesıne gesi üzerinde ucmu~lardrr Bunlardan malettine ~atc:ırak t:la!lt bir şeklldt' ve bir adım yok. diyor. Millet. 
an ~ım~ suletıyle, ta~r- biri bir hava düellosu neticesinde dü öksfirmü~ur. Buna carlı 111krliJ1 Kt!- artık geriye bir adım yok, diyor. 

uz kab1Jyetini kırmak lizım- ,ürülmüştür. Man1 ve Norvec ıa.. malettinlP. Mclımet arıınnda hemen Stalin, artık geriye bir adım yok 
ır SovyM ordJtSU bir daha ta- hill~i üzerinde 17 İncili. ta7nrest bir kavga l!ıışl:mıı~tır. Mdlmet bu 

. ııa kalkamıyacak derecede daha dü1ürütmüstttr. esnada elindeki karpuz bıçatın~. K.:- diyor."~ J>eııramı Sa. 2, sa. 5 
l:l!r Devamı Sa. 2, Sü. :l ,. tJir. Devamı Sa. 2, Sil. 1 ~ Devamı Sa. ,2. Su. • 

Vali iaşe işlerini 
izah Ediyor 

"Memleketimiz Hiç Bir Zaman 
Büyük Bir Darlık Çekmiyecektir .. 

ALMAN .TEBLiGi 

Cenupta 
Seri Bir 

Takip Harbi 
Yapılıyor 

Kucevskaya Şehri 
Almdı, 
Düşmek 

Salsk'da 
Üzeredir 

1 ihtiracıan lazla 
Hal Almarınız ! 

Dr. Lutfi Kırdar "Satışlardaki Serbestiyi 
Halkın Zararına Süiistimal Edenler Kanunun 
Takibinden Kurtufamıyacakfardır.. Ded; 

Vali ve Belediye Reisi L-Qtft 
Kuoar dün kendisiyle görü~ 
oir muharriri.mıze şu beyanatta 
bulunmuştur: 

''Ticaret Vekaleti İaşe Müste .. 
şarlığı vilayetler teşkilatının liğ. 
vedilmesi üzerine İstanbul böl
gesi ia~e müdürlüğünün vazife 
ve salahiyetleri İstanbul Beledi
yesine. Fiyat Mürakabe Komia • 
yonunun vazüe ve salfilıiyetleri 

Kerç'ten Kafkasyaya de Daimi Encümene verilmiş bu. 
ihraç Haberini Berfin lunuyor. Mü1ga teşkilatın elin-

- de bulunan bütün isler ve butıla-
Haya 1 Mahsulu Sayıyor ra ait evrak ve dosyalar devir 

Berlin, 31 (A.A.) - Alman or- alındı. Şimdi bu işler belediye. 
dulan ba~kumandanlığının tebli.. ce görülmektedir. Belediyenin ' 
ği: Alman, Rumen ve Slovak kı- b vazifeleri aksatmadan yapa.. 
talan no kilometrelik bir cep. bilmesi için yardımcı memur kad 
hede Donun aşağı mecrasını ge- rosuna ihtiyacı olduğu meydan- · 
çerek bu kesimde müdafaada .:>:.:. dadır. Bu itibarla mülga teş.1<i. 
lunan düşman kuvvetlerini boz· tat küçiiltülerek mensuplarından 
guna uğratmışlardır. Seri müfre. bir kısmı belediye em.rinde ça. .. 
zelerle piyade ve avcı tümenle · lıştınlmaktadır. " Va!• ve ts .. ledlye Reisi 
rinin uç kıtalan dağınık bir hal t1i19 Devamı Sa. 2, SU. 4 Or. Llıtfi Kırdar 
de kaçan düşmanı takip etmek- -----------------------
tedirler. Bu seri müfrezeler yap. 
tıklan takip esnasında bir kaç 
yerde düsmandan ileri geçerek o
nun ric'at hattını kesmişlerdir. 
Alman taarruz ordularının uçla. 
n Don nehrinin 180 kilom<?tre 
cenubuna kadar gelmişlerdir. 

12f!9 Devamı Sa. 2, Sü. 7 

MiHAILOVIÇ 
KUVVETLERİ 
FAALiYETTE 
Bir ltalyan Kolu 
Pusuya Düşürülerek 

imha Edildi 
Vaşington 31 (A.A.) - Yugos· 

lavyada, general Mihailoviç kuv. 
vetleri 24 kamyondan müteşek· 
kil bir İtalyan kolunu pusuya 
düsürmüş ve tamamiyle imhıı 
·tt~islerdir. . 

Slovenyad.a.n Biirülenler 
Londra, 31 (A.A.) - Yugoslav 

va başvekil muavini, İtalyan is,ga . 
li altında bulurian Slovenyadar 
130 bin kişinin sürüldü~ünü veyıı 
toplanma kamplarına ~önderildi· 
~i söylemiştir. Alman işgal aı. 
•ında bulunan Slovenya toprakla 
.,ndan da 160 bin kişi Almam·a 
Polonya ve Hrrvatistanae ~a lı<ı • 
mak Ü7.ere sürülmüştür. Marihnr 
ve B1et ~hfrlerlnde 1064 tutak 
kur§un.a diıibn~ '! köy 1akrlm1§· 
tır 1 

1 Günler Geçerken 1 
Kısalması Lazım Bir Kuyruk 

jst.anbul fethinin ~züncü devir yılı için 
REFİK 
HA Li D 
KARAY 

ortaya atdan birçok fikirler arasında, bü_ 
tün yazıları okuyamamış olduğumdan dolayı, Sa
rayburnu - Sirkeci meselesinin yer alıp almadığı.. 
nı bilmiyorum. Mesele şudur: Garptan gelen 
demiryolunu, en coğu. Yenikapıda durdurmak! 

Saraybumunu dolaşıp onun tam eieğinde sona eren ve öyle oldu
ğu için de fabrikaları. antrepoları, garları, kömür yığın.lan, su 
depolan ile şehrin açılmağa, ferahlamağa en lAyık bir yerini pek 
çirkin ve kirli şekilde · doldurup hem lilzumSuz bir kiılabaltğa, 
hem de kapanıklığa sebep olan bu yol, kısaltılması lAznn mü
nasebetsiz bir kuyruktur; İstanbulun tam manasiyle iç acısıdır. 
Eski modernizm yarasından gelen dehşetli acının feryatlannı, 
gece gündüz, lokomotif iniltilerinden ve düdüklerinden duymak
tayız. Acı, şehrin burnundan ateş ve duman şeklinde cisimle
şip fışkırıyor. İmdat istiyen hiçbir ses. bu sesler kadar kulak 
hırpalayıcı değildir ve hiç bir yaralı dev, burnundan o dere. 
ce müthiş soluyamaz! 

Sirkeci garmı. takım taklavat meydandan kaldırınız., bU
rasını Gülhane parkının devamı olarak yeşil sabaya çeviriniz; 
o zaman eski saray ne kadar dilberleşir. Ayasofya nasıl ken
disini gösterir, bütün İstanb?1 ne derece başkalaşı r! Saı-aybur
nunu dolaştırarak bir treni ı!l~e~e puflnta, soluta haykrn Baıt. 
dat köşkünün eşiği~e, Bo~azıçmın ve Üskiidann karsısına ge
tirmek yetmiş sene once bıle bir kabahatti; otokarla yeraltı d~ 
miryollarmın birçok :zorlukları yenip güzellikleri kurtardığı 
şu zamanda ise bir cinayettir. Çoktanberi tasarlandığı gı'bl Av
rupa şimendiferlerlnin kuyruğundan üç, dört kilometre kf's. 
mekle Fatihin beldesini biz, şehm::ilik ve zevk bakımmdan fet.. 
hetmiş olacağız. 

lstanbulun bumunda tahribat yapan o frengi yarasını ka
patarak yerini belirsiz hale getirip bu dünya güzeli şehır çeh
resine eski giizelliğinl vermek 500 üncü fetih yılında ba~rma. 
mız tazım gelen birinci vaz:i.femir.dir ve §iipbetrb: ki bu fikir üze. 
rinde uyuşmryan tek kişi yoktttr! 
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No. 87 
Yukarıda ne yapıyordu? Nuri Bekir 

11 sozlerını unutmamıştım. Kırbaç 

ta lı baıslamış mıydı? Gel gelelim, in 
n, nıhayct bundan da bıkardı Her 

g ın, kırbaı;lanm zdı; bir tadı cıkınaz· 
dı. 

O h lde ne yapıyordu? 
Yukan kata çıkmıyacagnna soz ver
tım. Fakat. ıçım içime sığmıyocdu. 

B olsun a lamai ıstiyordum. 
Anlamak, bana pahalıya mal olur

du? Prense !e aram aı;ıhrdı Bunu is. 
mıyordum. Unutmak yolu~u tutmak 
n b şka ı;are yoktu. İnsan sinJrll L 

k n, unutmakta guç oluyor. Serse:ne 
donrnÜ:itum, 

Prenses, 11kıldığımı h'ssediyordu: 
- Kah reye gidel m istersen, saz a.. 

temleri yaparız... M s firler çağırırız 
E lcnceler tertip ederiz · 

Çalğıyı fazla sevmly~rdum. Yabancı 
m afirlerle ne konusacak ım? Teıtip 
edılecek eğlenceler, ayrı bir üzüntü o

caktı. 

Prenses, a afi k tta misafirlerini 
k bul ediyor, ziy fe ler veriyordu. 

Bazen de arabayı hazırlatıyor Kahi-
reye gidıyordu. ' 

Boyle tek b:ı~ıml kaldığım günler , 
ek vare oluyordum. Ya ata biniyor, 
hut yaya, sokağa çıkıyor, dolaşıyor 

dum Bu da b r eglenmek deği!di. 7.or. 
lay rak vakıt geçirıyordum 

Ah Nafız de sıkıldııitmı f~rk etil'; ti· 
ara sıra kulacım fon dıyordu. ' 

- Bir k ça k yapalım mı? 
- Nereye? 
- Kahireye 
- Kabıre de nereye? 
- Nereyesi olur mu, istedi&imiz ye 

~e. Paradan yana, korkumuz yok Gir 
med k, uğramadık yer bırakmayı~ Mü 
lcemmel eglenirız. ' 

Yazan: M6UIMUT YESARi 

l{ok Tevziatı 
Devam Ediyor --Beyannameler Halkın 

tnsa~ın yakınında yaşıyan1arı görcmr. 1. h meııı bir tulu.fi Ne kadar ılgili ol tiyacından Fazla 
masa. yjne hayali i&lıyor. Halka kok kömilru dağıtılmasına 

Yukarı katta, ses yoktu. Zaten y\ık. başlandığı ıayts bnşından düne ka
telc :avanlardı.ın ve kalın halılaiaan dar 23,425 to'l kômür s~tılm•ctır. Bu-
ses aksetmezdi ki... "" , . nun 15,523 tonu pnfı'&sit, 226f tonu 
Meı dıv1en tarafına gitmiştim. Ka- Karabük, 5637 tonu da İstanbul az

~nı~tara •. ık ~duğunu gördüm. Açtım. hanelerinin kokı·dur. Dağıtma ~ine 
n~ 7ı ıçer e bırakılmı&tı. Prenses,, devam edllmekt.,, Kuruç~e ve Ka

~ce c e unutmuli olacaktı. Şemsilnb d.ıköy depolııri71e Dolmabahçc Yedi 
;n~a~n:n yo~luğu~u belll e~mez kule, Kur.:ıağıılıdere gazhanel~ind~ 
ıdİ Bır teklı: .. da ıkı gu?dUr Kahırede bir günde yapıfüın satış ıünde 974 to
z~anlar ye b ğlı ım , muayyen nu bulmaktadır. Şimdiye kadar ya-

Demek da ~uhakkak gider, kalırmış, pılan satı§lar ge,e.n sene yapılana na-
Kafamın J~nd;ı~~~ ı k~ntrolu yoktu. zaran normal görlllmektedir. Fakat 
ka k t şı yanmıştı. Yu- dağıtılan beyanname sayısının yüz 
K:ıar a :e~~~~~m mı? Çksam ne olur? bine yakın oluşu dikkati çekmekte 
dı B~lki de t eb, ,_şa11mrlaır, .korkarlar- şüpheler uynnı'iırmakta ve ılmdid~ 

. a ıı gorur edı bazt tedblrl 1 l Kapını.n önünde tereddiltıe" duru•or. er e ınmasınI üzumlu 
d 

, göstermektedir 
um. Nıhnyet tereddudUmü kırdım. 1 · 

S da 1 d 
stanbulun yal<ortk ihtiyacını kar-

onun ne 0 ur u? Prenses duyacuk 
ve kızacaktı. Kızması da iÜnlerce sıi· şılamnk için 80 bln ton kok ayrıl-
recek değildi. Yıne ban& caktık mıştır, Halbuki dağıUlan beyanname-

Yuknn çıkttfım zaman ne y;pacak- lerin her biri için vaıatt blr buçuk 
tı,ml Kızlardan b'r k çına tesaduf e ton kömür verilse U O bin ton kö. 
c\'ecckum. Kaçacaklar mıydı,' yoksa mür daiıtılmast icap edecektir. 
konuşacaklar mıydı? Geçen sene sehrin kok futlyacı 50 

Prensesle kavga etmeyi göze almı~ bin ton ile karşılandrlı halde, bu se• 
tım. Meraktan kurtulacaktım ne odun yakan haıkın da kömüre 

.. Kapıyı yavaşça açtım, m~rdivene rağbet edcceJİi düsünillerek bu mik· 
yurud~~· Kıı'ın tüylü h:ılılar üzel'in- tar yüzde 60 prttırıldığt halde vazl
de gomülcn ayaklarımın sesleri cu. yetin bu mtktarm kl'ıfi gelmlyecek 
yutmuyordu. Sahanlıkta durdum Ka· gibi görünmesi, kömür tevzi işinin 
pılar kapalıydı, Ortadaki buzlu ~nll"lı yeniden bir tetkike tab tutulmasını 
kapıyı açtım. Sa!on boştu. Ne yapa- luzumlu göstermektedir 

I'" l\ 
V ALI IASE İSLERİNİ 

İZAH , EDiYOR 
~ "Ba~tarafr 1 incid,. 

"Hcdkın sıkılltı çekmeme-
sine gayret gösterilecektir 

u •. .. ,, 

bug~inden .tct"ıin C"tmek, di.lşiirH'<'siyle 
dahı şımdı~d lhtiyncınclan fazla pşya. 

gıda maddesi vesaire blriktirmiye 
kalkması lüztımı;uı bir teltış eseridir 
ve zararlıdır. Piy~sada darlık doğu • 
rur, vatandaşhırı stkıntıdıı bırakır 
"Buğday ı~Fh~alAt miktarı az· ol

madığı halde meveut stok ma'ı, lhti
yncı tam:ımcn karşılamak va:dyetin -
den çıkmıştır. Fakat pek kısa bir za
man içinde v,.r:i mah .. ul, tomamiyle 
ve bol olarak idr~k edıllp istlhlı\ke 
arzcdilecektir. Bu arada halka tevzi 
edilen ekmek miktarını aıaltmak is
lemiyoruz. Onun için şehirda baıı 
semtlcrrle nıuv:ı'Kkl!t bir darlık görü
lüyor. Bunu!l Öl\İenmeı:l için Uızım 
gelen tedbirler alınmaktadır. Bu va· 
ziyet devam etmi~·~cektir. Halkımızın 
mutmain olm'\qı"' ve memleketin i
çinde yaşad11lı fe\'kal~d<' şartları dü
şünerelt bu kabil vaT.iyctleri hoş gör
mesini temenni edt>rlz. Zira htldise, 
tedbir noks;:ınından değil, memleketin 
kendi htihsali ile f;ec:ınmek zorunda 
lı:almasından ve Iıtihı.:al miktarının 
da ancak k~fl gelmN:inden nctet et
mektedir . Hiikiımetlmb.in istihsal! 
arthrma yoiıında ıılmnkta olduğu 
tedb irlerle bu vaziyetin de önüne ge
çileceği zaman yaklasmı ı;ı bulunuyor •. , 

B ?.lge Iaşe Müdürlüğünün 
ve Murakabe Komisyonunun meş 
gul o1'duğu işlerden b ir kısmı e 
sasen b e l e d i y e v azifel e rine 
dahil m addele rdi. Gerek bun lar 
ger ekse diğer vazifele r p e k tabii 
olara k titiz bir itina ile ifa edile 
cektir . Asıl olan, halkımızın re: 
f~h ve huzurunu temin yolunda 
hızmet e t m ektir. İçinde bulun
duğumuz fevka1'ide şartlara rağ. 
men halkın hiçbir suretle sıkıntı 
çekmemesi için b ü tün teşkilat 
mensuplad?'le birlikle azami gay 
ret gosterilecektir. Hükumeti
mizin ittihaz ettiği son kararlar 
neticesinde memlekette bariz bir 
ferahlık hissedildiğini matbuatı
mız memnuniyetle kaydetmiştir. 
HükUmetçe alınmış olan kararla. 
nn mıntakamız dahilinde hüsnü 
su.retle tatbik ine ehemmiyet ve
riyoruz. S alah iyet imizin çe r çe
vesi içinde ica b eden diğer k a rar
ları da v akti zam.anında ittihaz 
ve tatbik etmiye itin a edeceğiz. 

''Matbuattan tördu:umaz yardıma Türk Gazetecileri 
müteşekkiriz. Aksı7an fJler olursa ga-
ıeteleri.miz bunları lbizt> bildirmekle Mu··n•ıhte 
elbette hizmet ve muavenette bulun· "" · • .. muş olurla <. Ancak muhterem mııt - Münlh. 31 (A.A.) - TUrk gazate-

Kurbağahdere 
Temizleniyor 
Dereye Hiç Bir 
Mecra Akıtılmıyacak 
Kurbnğelıdere~e 'll?:tın ııen<'le-rden

b~ri civarında bulurıan me•kenlerin 
p~ıı su m~ra1:ırt ııkh!(ı gıbi, dc>renin 
surükledil!i r•isııh~tıa mnnsap kısmi 

tam men doltn kta ve kurak !en<' -
!erde deri! nğf7 tarafı adeta bir göl 
halini almakhd!T' Ru suretle durgun 
halde bulunan dere. pi!; suların tesi
riyle etr:ıfa /en:ı koku neşretmekle 

ve umumi sıhhat bııkımmdım da blı- j 
F0k mnh7Ur 1cşki! t'tmeldedlr. ı 

BeledlYe bu meseleyi esaslı surette 
Wah eünlye karar \'f'rerek tesebb!i
se geçmiştir. Bu 2nda de.renin dol
muş olan mansııp l>ınm tarak maki
nesiyle taranacı:k ve deniz\p derenin 
blrle§IP cerPyanı ha•tl etmP i temin 
f'dilecektir . Bu ameliye kin ldzm1 o
lım iskandll :ıJT!cl!yatı y;ıpılmtş olup, 
te,mizleme işire de yakında başlana
caktır Dl~er Lıraftan dereye akan 
hllcümle pis :sul11r ve mecralar tecrit 
edilerek Kuşdili çavırında inşa edn
mlş (1000) er tonluk fas septlklere 
verilecek ve buı-a-i;ı toplanacak sulnr 
vidanjörlerle aUnarak denize akıtıla
caktır. 

Bundan b5y1~ hiçoir mecra ve pis 
su bu dereye isale edilmlyccektır. 

İzmir Su Şirketi Satın 
Alınıyor 

1 • 8 - 942 

, .... DiKKAT 
Vapur Yolcularının 
lstfraJlatf eri Temin 

Edil eliCJir 
Yolculukta bııfiaJ vasiyetinde 

kalmaktan kurtul:ımıyoruz Hiç· 
bir nakif vasıtaııında med~nt in· 
sanların kavuı;tuklzr. hu:rura k•· 
vutamıyor, yolculu!jumuzu azap 
ve istfraıı iı;'nde {leclrlyoruz. 

Ellm12!de Tcmmu:run yirmi ı. 
kinci günü ~arakaz vapuru için 
satılmıt bl .. blrlnC'I mevki blletl 
var, Bu biletin sahibi rıhtımdan 
Mudanya lakelealne kadar yolcu• 
luğunu vallılnln U::erlnde otura
rak, yahut da gO\·erte D:ırerlne 

mendll serip kenıllsine oturacak 
bir yer tedarik ederek geçlrmlı· 
tir. 

Vapurun biitün rrıilatahdemlerl 

bllet lerl kontrol etmekle vazife· 
lerlnl bltmli ııddetmekte. vapur• 
dıı mevcut aıındalycılar da kah
veci tarafindıın bir kamaraya ki· 
lit lenerek yolculara para ile ki• 
ralanmııktadır. 

Tahmin ediyoruz ki, bu hne· 
ket usulsUzdü r. V«pura, hem de 
bilhassa birinci mevkle mevcut 
aandaly_a adt.dln~ gore yolcu a• 
lınlr. l nsıınlıır hayvan ıDrDlerl 
gibi taıınmaı. Bilet ııatan mOea• 
ıeae, blletlnl verdl~I yolcunun tıu• 
zur ve istirahatini de temin ile 
mOkelleftlr. 

- Gunduz kaçamak yapabiliriz. 
- Tabii gtinduz yapabiliriz 
--Gece eflenilir, Ali Nafi~, eğ!ence 

cafımı ?uşıinüyordum. Bu sırada, sRi K_öm~ tevzi bürosu" müdürl!lğü, 
taıaftakı odalt.rdan birinin kapısı a~ıl. bfıyılerı toplıysrak kendllerine veri
dı, uzun boylu bir kız çıktı. len beyananmeler hakkında izahat a· 
. ~ız, beni görünce 11aşalamı3tı. Ne lacak ve satrşlflr hakktnda yeni di -
ılen, ne geri, bir hareket edemedı rektifler vereccl:tlr. Diğer taraftan 
Benim de elim ko'um kesilmişti. Ar: bayilerin sa tış yapıp büroya teslim 
tan bir liB§kınlık içinde bakıyordum ettikleri beyannameler de sıkı bir 
~üze!, çok gü~el, eşsiz güzel bir genç~ tetkike t5bl tutul:tc:ıkhr. Halktan be
tı. lrı koyu sıyah gdzleri, parlak par· yanruıme almıyanların kalmadığı ve
!ak yanıyordu. Dudlkları ince ve top. ya pek az. olduğu sanllmaktadır Be
l~y~u. Kabarık goğsü, meydan okur yanname almıyanlar beyanna~esiz 
g~.bı duruyordu. Cıldi fildişı idi. Bir ıey blrakılmıyncaktır. Bu arada kok al
soylemlyordum. trı siyah gozlerin par mıyacağı haldi! beynnname dolduran 

buatunızdan bc.>kledlğim!z kuru kuru- t'~lerl~den. mürl'!k~ep h eyet ~Un Mil· 
ya şikayet yazıll't'ından ziyade bizi ~ıhe ... elmış ve yıl'!r .Tı!~reszeı~n ote
ikaz ve tenvir edici, hattl mümkün· l~ne ınmlş~ir. ll~ıı::aflrlerın :;erefıne ve
.se düşündilkl,..ri tedblrlcrl d blld f • rılen samınıt zıy:ırette NMyon al Sos
rek bizi irşat E>:Hı:' mc.hiyc~e ne~r~- , yafüt parfü:;i ?''atbııat şubesi müdürü 
yatta bulunmal:ırıdtr M. Elgen M:ııer, Nasyoııal Sosyalist 

· hareketinin nıerkez şehrinde TÔrk 

''Milli korunma hükümleri cıııetecllerin.i selamlamış ve 
0

Münihln 

İzmir, 31 (TAN) - İzmir Su şir· 
ketinin miibayaasına karar verilml,tır. 
Şirket, bazı hissedarların Belçikada 
bulundukları için mübayaanın harp 
sonrasına bırakılmasını istemiştir. Bu 
hıııuıta bir karar verilmek üzere 31 
Afastosta bir toplantı yapı'•cakhr. 
Şirket, fazla tahs11-ttan 120 bin !ira 
borçlu bulunmakU.ır. 

Sanıyoruz ki, Denlzyolla rı MD· 
dilrlutjüniln bahscttlpimlz ıu mu
ameleden haheri yoktur. Yokaa 
bu uıulsUzlüflü derhal 5nler, 
mevcut yere g!Sre bllet sattırır, 
blletll yolcuya sandalya tedarik 
eder, bilhassa ıandıılyaların kah· 
veci tar:ıf,,,d.,ı klralanmaeınln 

bebem&hal ISnUne geçer. 

\.. ..................... ../ 
vaktı, saati, gecedir. Bizde gece kaı:;a. 
m k yapamayız 

Alı Nafiz, bl51nı eğip düşünüyordu: 
Bu da do"ru .•. Çaresi? !aklığı, içimi kam:ıııtırnııııtı. • bazt kimsclerdf'n bu beyannamelerin 

Genç kız :ilerledi: toplanarak, bunlard:ın lst!fııde yolu 

A • Üniversitesi ve coğrafi vazlyeU dola· 
tamamen mer'ıdır,, yıslyle cenupt!l olan hu:rusl münase-

''Tüccar ve esnafın da memlek .. te betlerini hP.llrtnılştlr. 
olan allka v,. merbutiyetleri ftı ~ıa Türk misafirler Cuma sabahı Bav
kazanç hırsmdan va% geçmelerini ve yera dağlartn~a bir gezinti yapmıflar 
makul bir ktı .. 1a iktifa etmelerini ı- ve Tenkircht>n'clen geçerek Garmlsch'l 

Kızının Öldürüldüğünü 
İddia Eden Kadın 

Festival 
Hazırllkları 

- Çare yok! .... 
Ç resizlıge ıaandıktan ııomıı. "kaça. 

mal:" lafını ağzımıza almıyorduk. 

- Bir emrlnl.Z mi var? Birlıü mi araştırıldtğı bnkkmdn da şüpheler 
aradınız? belirmiştir. Milli Korunma kanunu 

Bu hayata alışmak lazımdı. Boynu. 
mu bukmuş, l:endımı alıştırıyordam 

Bu yalanla 11yrılacaktım: hükümlerine :ıykırı olan bu gibi ha-
Prenses, burada mı? Dıye b rekete knlktsanlar hakkında takibata 

fer arkadaşlar edmmiı, başına dal: 
k vuklar toplamış olsaydım, muhak· 
lcak kı gec~lı gunduzlu bır hayhuy i. 
ç nde eğlenırdim 

hm. alı:~ geçilecelctir, Ayni zamanda kış mev-
siminde ::le herhangi bir müessese ve· 
ya bir inbSt'l yuksek fıyatla k ok sat
masına imkdn bırakllmıyacağı gibi, 
hatta ucuz. fiy:ı•la v~ya bağlflamak 
suretiyle bile kömiır vermesine ve 
kömürun bir yerden diler bir yere 
nakline mılsandc edilmlyecektir. 

.Bırgiın, Pr~ns~s Kahireye iitmişti 
Evde yapayalnızdım. Bahçede odalard~ 
dol~aktan yorulmuştum. Büyük , 0 

faya çıktım. Misafir odalarının kapı
larfylc, yukarı .kata çıkan merdinnin 7.30 Proıram 
kapı ı buradan aı;ıhrdı. Ağır ağır ge. 7.s2 Sı><>r 

nJrkcn, gayri ihtiyari y0karıy d.n. ~ :~ :~~ıc(Pı > 
1 yordum. Yukard:ıkllar ne yapıyor u ıo Proıram 
!ardı? Bu gorgüsüz, basit çocuklar ı 2.u ~-.rkılar 
~!bette kendi aralarında gülüyor, eğ: :: :~ ::::;~ıcr 
e ıyorlardı. ı ı4 ıo At :ırarıalan 

( Devamı var) 

18 45 <:ocuk lcullibO 
ı 11 ı S Jlabuıcr 
111 45 Serbest 
111 S5 Şarkı .. r 
20. IS Rad:ıro auctc&l 
20 45 Sarkıl.u 
1l O Konu m.ı 
21 ıs I tekle• 
21.45 Konuıma 
22.00 Orkestra 
22 ıo Haberler 

Gece Eğlencesi 
Üsküdar Halkevınin Kız Kul i 

parldnda hı:ı:ı.ırl:ıdığı gece e •lencesi 
bu ,gece y;ıpılacaktır. Eğlencenin mu· 
kemmcl olabılmesi için Takslm gazi
nosu artistleriyle Alnbanda revüsü 
baletlerinln bu gl't.-eye ıtiraklcri te-Onları ıormck isliyordum On!ar ı8 oo Proıra:ıı 

bizimle beraber olalı iki ay ge'11Ji~ti. 18 aı Danı orkutru; 22 45 Kaııaoı'" 
min edilmiştir. 

KARADA 
TÖREN y 

i 
1 

i 

Subay Beden Terbiyesi Kursunu 
Subaylarımıza ve Polis Enstitüsünü 
Zab ıta Amirlerimize Diplomaları 

Bitiren 
Bitiren 

Verildi 
Ankara, 31 (A.A.) - Genelkurmay 

ha kanlıgının tcşebbuslcriyle bir müd.. 
d ttenberı h rp okulunda açılmış olan 
subay beden terbiyesi kursu bugün 
sona ermiştir. Kursa ıştirak eden seç 
kın !,1baylanmız 20 giındenberi acvam 
eden yazılı ve sorulu deneme!erde ki
ınilen muvaffak olom5lardır. 

Bugün harp okulunda kursu bi+iren 
ubaylanmızın diplomalarının veriime 

tore.nl yapılmıştır. Genelkurmay yar. 
ba kanlarından Korgeneral Galip Tı.;r-
er oku'ıı. gelerek kunu bitiren 911· 

'>aylara diplomalarını vermiı ve n.ırp 
:ıkulu komutanı kurmay albay Musta. 
a Eren1e baı; ogretmcn Hüsamc~tin 

Gurcl'd bu başa;ıdan dolayı tebrik 
etmı lerdU'. 

Polis cn8tilüsünü 
bitirenler 

l.nlc.ara, 31 (A. A.) - Polis Ens-

tıtusunu ve Xo1lcjınl b tlrenlerin dip
loma tevziı mcraslını bugun Enshtü 
binasındo .,cçklr bır kalabalık llnlın
dc yapıldı. 

Yüksek t h~llden 14, orta tahsilden 
62 ve polis koııejlnden de 27 kişi 
diplomalarını 21L-nt~ır. Torene İstlkltıl 
marşiyle b<.lşbnmı.. ve ilk hitabeyi 
orta devreden Sait E!eturk inıdede
rek meslek duygularını ve büyüklere 
bağlılıklarlııı lntmıstır. 

Bunu, polis kollcjinden Kcrnnl Yıl
maz'ın kısn hitabe 1 t kip etmiştir. 
Genç batıp, mezun ork doşlnrın mes
lek hnyatlarınt tam bır I~agatle 1ba· 
arncaklnrmı bellrtm tir. Her iki ha

tibe cevap vcrCJ" Emn yet Umum Mu
dürü Osman Sebri Adol, D:ıhılıyc Ve· 
kili ve kcnal 11dıııa polisin gerek milli 
vazifesinde, ı;erck ir\are işlerinde mu
vaffıık olduruna işaret ettıkten sonra 
dıplomaları d ~ıtrr:ıs ve merasim" son 
verilmiştir. 

Şark Cephesindeki 
Alman Muvaffakı· 

yetlerinin Neticeleri 
(Baştara(ı 1 incide) 

zaafa uğratıldığı takd irde k üçük 
bir k u vvetle düşır..anı şarkta 
mıhlamak v e sonra b üyük kuv. 
"etleri gar ba n akle tme k mi.un. 
kündür. Almanyanın ik inci he
defi d e Sovyet Rusyanın b ütün 
münbit topraklarını ve sanayi 
merkezlerini işgal ederek b ura 
kırdan istifade etm ek ve u zun bir 
harp için iktısaden k u vvetlen. 
mektir. A lmanya b u yaz bu iki 
hedefini temin edebilirse, kışa 
emniyetle gir ebilir ve u zun b ir 
harbi daha büyük tir itim atla 
karşılıyabilir. 

Almanyanın Sovyet ordularını 
zararsız bir h ale getirerek A v r u. 
pada korkulacak bir düşman b I· 
rakmamakla umduğu neticeler 
den biri de m ü t tefik lerin su liha 
yanaşmalarıdır. Sovyet ordulan
na dayanmak imkanından mah
rum kalacak olan müttefiklerin 
artık Avrupayı istila ed emiye
cekle r ine inanarak s ulh yapmı
ya yanaşrnalan ihtimali, Alman. 
yanın en büyük h ayalidir. B il. 
h assa Şark cephesindeki zaferle
rin Alınan m illet in i ü m it v e h e
yecana düşürmesinin e n b üyük 
sebeb i b u s ulh h ayalidir. 

cap ettirir: MHlt korur,ma hükümle- ziyaret etmişlerd:r. 
Nafia adında bir kadm dün mOd

deiumumlllğe müracaat ederek. klZl 
Merihln itendisi evde yokken kocası 
KAzrm tarattndnn zehirlenerek 5ldü
rüldi!i!Onü iddia etmiştir. 

ri tamamen b~ld, merl ve mahfuz: ol
duilu için birçok maddelerin satışm
daki serbest1y! rnğmen mnkul kAr 
haddini &&lllak. mal saklamok veya 
zincirleme ti~arct yapıırıık eşya ve 
ihtiyaç maddıolerinin hıılka pahalıya 
mal olmaslnl\ se~p oimak gibi ha -
reketlerde bulunanlar elbette kanu
nun pen çesinden kurtu1nmıyacaklar
dır. Diğer tiı:-aftan h(llktmızın dn lh
tlyacmdan ff!7'.la mnl, e~a ves:>ire 
blriktirmiye kalkmaması icap e<'er. 
Hük0metimi7ln aldığı ff!ylzl! tedl lr
ler sav eslnde 1t'em]e'ke\ ml% htcblr "Za
man büyük bir darlık c;ekmlyecektir. 
Bugün oldujtıı «ibi. yarm da her ;;ey 
her yerde bulıınabllecektlr. i:stih•a -
limiı ona göre t:ın:dm edilmektetiir 
Halkımızın mGslakbel ihtiyaçltırtn; 

4 Amerikan Hava 
Generali ln9ilterede 

(BaştaTafr 1 incide) 
B irkaç zamandır Amerik a n ha 

v a k uvvetleri şefleri İngiltercdc 
yeni teşkilatlarını kurmak v e A
m erikan filolarının Brltan y a ha
va k u vvetle r iyle n e şekilde if"bir
liği yapacaklannı tesbit etmek. 
le meşguldürler. H e r il...-i bakım· 
dan d a çok iyi neticele r elde e. 
dilmektedir. İki tarafın hava 
k u vvetleri karşılıki'h b ir anlaşma 
neticesinde hazırlanan bir strate
iik p lana göre calışacaktır. İ•ıgL 
! iz hava kuvvetlerine verilen h e
deflerin seçilmesi için yapılan 
m üzakerelere şimdiden Amerikan 
kurmayının da iştirak ettiği zan. 
~dilmektedir. 

Litvinof un ziyareti 
Vaşington, :n (A. A.) - Soeyct 

Büyük Elçisi M . Lih inor, Perşembe 
günü öğleden sonra Bl"13Z Sarayda 
Reis Roo~evelt l!e 15 dnklka süren bir 
görüşme yapın•fh:'. BüyOk Elçi gö
rüşme mevıuu etrafında söz söyle -
mekten lmtin!l e~ml!; Vf' bu :dyaretl 
şah~i tesebbil3ii ne yaptığın! sö:vle-
miftir. 

Ziyaretinin 'R.uı:yanın l\Him 'tehlike-
si içinde bulundutuna dair ofarak 
yayılan haberlerle bir münıısE>bE'tl o
lup olmadı~ı ı:mline M. t .ltvinof gU
lerek her ~eyin daima ayni durumu 
muhafau edemiyeceıi cevabmı ver -
m!ştir. 

Berlin'de garpte bü11ük 
ha.zrılklardan bahsediliııor 

1 KOÇUK HABERLER 1 
KAVUN, KARPUZ - Marmara 

bölgesinden bol kavun Vf' karpu1. gel
miştir. Fakat fıyatlar henüz lüzumu 
kadar düşmemiştir. 

Kuyuya ou,tıJ - Heybelide Klzı· 
ma ait köşkteki kuyunun tulumba -
stnı tamir ~deı:kcn kuyuya düşen 
Milto Tavasl:anın beyni patlamış öl
mUştUr. 

Mavna Korsanları - Ahmet, All 
ve SalAhattin uminde üç kişi evvel
ki gece oabtt.ı. kerestt' yiıklil bir 
mavnayt kaçırmak isterlerken yaka
lanmışl:ı rdır. 

Mi!ddeiumummk bu iddianın doğ
ru olup olmadıltnı tesblt etmek üze
re cesedin gömhldUl(ü yerden çıkarıl
masına karar vermi~tlr. 

Tütünlerin İmal Tipleri 
lçin Yeni Bir Karar 

TUtUnlerirnlzden bölgelere g!ire f
mol tipleri ayrılma~ı için hazırlanan 
rapor hakktnd'ı m~mleketlmlzden til
tan satm alan ecnebi firmaların da 
mlıtallıalan a1ınRc&ktır. Bu arad(I dün 
ilk olarak İnGlliz firmulartrun mrıta
lfıaları dinlenmiştir. 

Tacirler Arasında 
p-a BaştarafI 1 incide . .(Baştarafı ~ incide) 

Krasnaya z vezda gazetesi de 8 .,, ni Pıyasadakı kararsızlıgı or tadan 
noktayı belir terek diyor k i: · kaldırmak ve baı:1ıyan ferahlığın 

"Her ne bahasına olursa olsun, dUs- devamı için esaslı hareketler baş. 
manı durdurmalı, ecri atmalı, sonra ı lamıştır. Büyük firmalar ve ma
da mağlup etmeliyiz. Kızı!ordu jçin ruf tacirle r kendi aralarında ken
yalnız ~ir tek p~rola vardır. Ölmek. di kendilerini mürakabe gurup -
fakat . bır adım bıle ceri!emem~k . Ct:t· ları k urmak teşebbüslerine gi. 
lcrımız beyle çarpı5tılar. Bı7.ler de rişmişlerdir Ticari mahafilde u-
b" 1 1 • oy.e çarpı,ma ıy17: .. , mumi kanaat şudur ki hükume. 

Üç büyük muharebe tin serbest fiyat ve serbest tica
ret prensibine dayanarak aldığı 
kararlar halkın lehine işletilme. 
diği tak<lirde b u nun aksülamel
lcri hiç de tacir lehine olmıya. 
caktır. 

Moskova, 31 (A.A.) - "Reuter": 
Don kav11inde ukriben SS bin xilo
metre murabbaı genişlifinde bir ı:!ha· 
da Bozkırlar bölgesinde birbirine pek 
uzak üç noktada yımi Bı talıık'de, Sıın .. 
liyanakaya'da ve Kletsk:ıya'da üc; bü 
yük muharebe cereyan etmektedir. 
Aşağı Don'ıın s;ığ ve 1101 kıyılnn u 

zun!uiunca başka bırcok muharebeltr 
olmııktadır. 

Kletskaya'nın cenubu gorbisinne mü
cadele bu ,ehrin cenubuna kadar ya
yılmı~tır. Sehir Kalaç'ın 130 lı:i'om~t
re şimalinde. Don kav~inin 1ark ucu· 
nun ortasınd.ı Stalingradın karşısında 
bulunmakta.ı,r. Don'u" cenu'bunda Al. 
maların ilk hedcfı B1talık'i Stalinira 
da baihyan df'miryolunu birkac nok
t adan kesmektir. Bataisk'te ve Slm'i
Vi\nskaya'nın karşısında Almanlar. kur 
dııklım köorü başlamdıın şimali Ka!· 
kaaya boFktrhırına yeni kıtalar ıevki· 
ne devam etmt lerine raimen 1iddetli 
bir mukavemetle karııılaşmalrtadrrlar. 

Resmt :mokımı \'CI teşekkiiller yeni 
sistP.mln icaplarma uygun tedbirleri 
almak için iP\·:'\mlı ı:urctte çalışmak
ta ve alAkalılr.rla t.-ması:ı gcçmls bu
lunmakhıdTr. 

Bugünkü toplantı 
Bugün Ti,.aret Odası salonunda 

Vnlınin reislığirde mühim bir toplan
tı yapılarnk iate işlerıyle alAkalı 5-
nemli karadıır :;ltnacaktır. Bu top -
lnntıya TicarE>t O:lmn Meclisi ve ida
re heyeti Azı-\<ı:"t, rııhlre borsası idare 
heyeti ve i:ı• ı> jc:leriyle ilgili resml 
ı;ahslyetlerden ba ka büyuk tlıcirler 
de iştirak edecektir. 

Eminönü H:ı1kevinin milll oyunlar 
festivalinde rol alan heyetler vil!ı
yetcrden gelınive b:ışlcrnıstır. Bunlar 
otellare misafi: edimiş, provalar yap
mıya başla!'\mışttr. 

Halkevl •,ı.,. de festival bulmacası 
tertip 'etmiştir: 

H, B. E, O, A. Y lle o; r; E; N; Z 
ve r, B, K h11riletlnci.en mürekkep 
olan bu bulmacada başlrca millt o• 
yunlarrmızdan üçtinfin isimleri bulu
nacakttr. Doğru hııllE>denler arasında 
10 Ağustosta cekilecek kura netice
sinde kazannn1Ara muhteli1 hediycler 
verllecektlr. Bulmacalar 19 Ağus
tosa kadıır Hn1kevine gönderilecektir. 

Altın Fiyatları 
DUn bir atın 2980 kuruştan •e bir 

gram külçe 392 kuru~an satılmıştır. 

{t:lfr Bnştarafı 1 ıncid~ 
Bu sabahtanberi mühim bir de· 

mlryolu kavsak noktası olan Sals
kın zaptı için çarpışmalar ol
maktadır. 

Bir piyade tümeni Kuçevska. 
yayı zaptetmiştir. Alınan esir ve 
ganimet miktarı durmadan art· 
makta ve ileri hareketin sür'ati 
dolayısiyle henüz tahminler yap. 
mak imkanı hasıl olamamakta -
dır. 

Hava kuvvetlerimiz durmadan faa· 
!lyette bulunarak takip muharebeleriı:ıe 
i1tlrak etmişler, birçok kollan da~ıt· 
mışlar ve dıişmanın yeni mevzllerde 
tutunmasına mani olmuşlardır. 

Büyük Don kavsinde Alman ve Ru.. 
men kıtaları dlişmanı nehrin öbür ta 
rafına atmıı;lardır. 
İtalyan tetekkülleri dilsmanı kanlı 

kayıplara uğratarak zırhlı taııtlar y:ır
dımı ile mevzii taarruzları geri pus 
kıirtmüşlerdır. 

Çember :lc;inde kalan duşman kuvvet
lerinin çıkış te3cbbüsleri ile Sovyet 
kurtulma tnarruıları neticesiz kalmış
tır. Bu muharebelerde düşman 62 tllnk 
kaybetmi$tlr. 

Hava ordusunun muharebe t~ekkti1• 
leri Don kavsinde yapılan taarruz ha 
reketleriae de i_'jtlrak etmi ]erdir. 

Sovydlerl takviye için demlryolları 
ve denizyolu lle yapılan nakliyat gün 
düz ve gece afır kayıplara ufrat1l. 

* Berlln, 31 (A.A.) - A1man kıtala. 
rının Kerç herıııhı kcsimınden b arelrct 
ederek taarruza ıteçtikleri halrkmıb 
yabancr meml .. Jretlerd" ~olaşan haber 
ler Alman hükumet merkezinin askeri 
mahfil!erince tamamiyle hayal mahsu 
1U addedllmckt,.dir. 

ALMANLAR iran Kabanesi 
~ Başta:rafı 1 incide Ankara, 31 (Radyo Gazetesi) 

Denizde Bnghton civarında hafif Al- Tahrandan bildırildığine gdre Başve
man muharebe tayyareleri gündıiz SOOO kil Siıheyli kabinesi isufa etmiştir. 
tonluk bır ticaret vapurunu batır:nııı- Bu istifanın sebebi malum olmamakla 
lardır. beraber Tahran kayna.klan bunun d -

Dun gece Alınan liava kuvvetleri da· hHi sebeplerden ileri geldiğiul bildiri
h buyuk teşekkül!.erle Birmingham'ın yorlar. Iran adliye nazırının da daha 
muhim askeri heôeflcrinc karşı taar- evvel kabineden çekildiği hatırlardadır. 
ruzlarını tekrarlamışlardır. Feclr '"ıık· 
u yapılan ke r uçuştan neticeııtnde Mihver radyolnnna gore, adliye na 
bir çok ,.J:ıngınlar çıkarıldıirı tesbi\ zırını istifaya ııevkeden sebepler, Rus.. 
cdilmlı;tlr. ı• lana ili(tal ettikleri bölgelerdeki hare-

Londraya göre ketleri olmuştur. ' 

Londra, ı (A.A.) - Bugünkü Cuma 
sabahı çok erken saatlerde Alman U· 

çaklan dort gUn zarfında üçüncü de. 
fa olarak 1ngilterc üstünde uçmuş-

Kocasını Döğen Kadın 12 
Seneye Mahkum Oldu 

Fakat müttefikle rde böyle bir 
yılma alameti görünmüyor. G e . 
çen seneler silahsız ve tek başı
na harp eden İngiltere şimdi k en
disini daha ikuvvetli ve d ah a mü
cehhez goruyor. A m erik a ise 
daha h arbe henüz yeni gırıyor. 
Sovyet orduları yenilse b ile A . 
merika sonuna kndar h arb e k a . 
rar vermiş gör ünüyor . Müttefik 

cephelerinde h e r sarsıntı ve her 
mağlübiyet sadece h arb in uza
masına sebep olabilir. F aka t 
İngiliz adalan b ir ileri k ale h a
linde müttefiklerin e linde bu. 
lundukça Amerikanın Avrupayı 
istilad a n ümidini kesm esin e ve 
sulha yanaşmasına imkan yok
tur. Amer ika d aha bütü n kuvve t 
ve kud retiyle h a rbe girmemiştir. 

Bertin, 31 (A.A.) - Salahiyetli lc~Y 
naklardan öirenildliine göre, A tlantılE, 
Man~. ve şimal denJzl kıyıları bovnr.ca 
Biarritz'den Kirkenes'e kadar u zayan 
Avrupa sahil müstahkem hattının ce• 
riıinde yeniden kurulmuş veyahut ıs· 
Jah edilmit vüzlerce Alman uçak ala. 
nr vardır. Bu alanlardaki beton h ava· 
!anma piııtleri Alman uçaklarına hav:ı 
ıoartlan ne ola rsa olsun toavalanmak ve 
yere inmek imklnını vermektedir. Mu 
azıam hangarlar . diltman tarafından 
h iç bir ıuretle görülemez bir haldedir. 
Babd~ fu llyete raimen Alman 

harp endüstrisinin muanun ha"P ka
biliyeti, Almus ordusunun doiu cep. 
heıindeki nerlcyişini ayni büyüle 81-
çlidc hava kuvvetleriyle deıtek?emefe 
de yetişmektedir. 

Krsımaya Sve:r.dıı ga7etcsine ceohe
den ıtelen bir telırafa ıöre nüı;m~n 
Don'un sağ kıyısına tamamen hikim 
olmak için Stıı!lnırradrn 120 lrilometrc 
şimal batısınn;ı klin Kletııkııya'nın t"e. 

nup batı o;ınd'l -ıiOdetl! bir tnar ruza 
reçmlstlr K ilometrelerce ıenişliktr. 
ve derinlikte bir cephe üzerinde ısid 
detli bir muh3rt bl': cereyan etmekteıiir 
Bu muh:ırebeye her türliı birlikler iş 
t rak etmekte ve <lüsmıın muh:lr,.be 
hattına yeni !htiyallar ıetirmekledir. 

~ir Öksürükten 
Çinavet Çıktı 

(Baştarafı 1 incide) 
malin muhtel!! yerlerin~ ve kalbine 
ıaplamışttr. Kema1ettln aldığı yara
nın tesiriyle hiraz sonra lilmüş, katil 
&l'nç de elir>dekl bıc;a~ı. 'kanallzıuıyon 
çukuruna ahı-ak Kücükpazarda da • 
yl!mın evine kıoçmıştır. Vakodan ha
berdar edilen zabıta k tsa bir zaman 
sonra Meitmed! gi~lendıll yerde ya -

Toplantmın ht>de!i şudur: TActre. 
gözetilen gııvPnin mU .. tehlik halkın 
lehine ut'uztuk ''e ferr.hlrk temini ol· 
duğu anlatılacak ve yük~ek ticaret 
ml.lc~c:eseler.nıizin hUkömetle tı;birllği 
yaparak bu gayeyi tahakkuk ettirme
"' lstenecek.t:r. i~tıgıı1 mevzuları ayni 
olan ticari mliı>::~ese l t>:r ıruplar teski
l!ne davet E'-lllecekler ve her grup 
altm ve satım iı:Jerlni devamlı bir 
kontrol altı'lıla tutacaktır. 

Bu tahakkuk <·ttikten sonra her· 
hangi bir kimsenin normal olmıyan 
bir mübayaa ve yine normnl olm1 -
yan bir sı:ıtıs y:ıpması lmkfınsız hnlc 
girect>k ve ş:ıvE>t buna cesaret eden· 
!er olursa. yi!:ı.ı t~cir gruplarının yor
dım!yle huna yf'ltenenlerin krınun dT
şı harekt'Uerl önlenecek ve mOtecn
sirl hhkılmetln en geni• müEandckAr 
siyasetini, tıcıırl meslek ve haysıyc· 
ti ve müstehlik halkın menfııatlnl 
baltalad1ğı lc;in ııdnletin rıenr""ı"<' 
teslim edilecek ve en ağrr kanu• 1 
hükUmlerle cezalandırılacaktır. Faılıı 
olarak bu gibi ~nb:slar arttk tnbla -
tiyle tüccar zümrelerinin arasın '!O· 

kulup iş yapmak imkAnları da 
lamıyacaklar:hr. 

L 
de yaptı[ıı tctkık sey11hatınln netlces 
olnrnk daha türc;ok kararlarm alın· 
ma!lı bcklenmı>ktr.dir. Tıcnret birlık -
!erinin IMvı şiındihk mevzuu bahl 
de •Udır. Yaln•:z bu birliklerin mua -
mclelerl sadeleştirilecek ve blrllklere 
mensup •üccnTların hariçten ithal c
rl.,.rc>klcri mnlların gerek Ulccarlar a
nısında, gerek memlekette tm'Z.11 da· 
hn salim ve silrntli bir şekle soku -
lııt'ı'lkttr, 

Evvelce hildirrliğlmh: gibi makama 
VC' bhıküvf •mali yeni kararlara göre 
memnu ddlldir. Bu maddelerin ne 
,cralt dahll\nde Ye nwelerde fmal e• 
rl!leb!lccr' teri ak! talimatno-
mt> Ticaret V ..tmıirden avde--
•lnden sonra tP~cemmtlt ektir 

- Lond ada iki hnva tehlike ica
r vcrilm! tır. İlk i1arettc nJç bir }ıa. 
d c olmamışsa da lk cınsinde bir c;ok 
nok )ardan toplar aUdıfı duyulmuş 

t Lond a u.ıerindcn geçen ve göru-
c gore Mıdland'a dogrulan du man 

rı ddetli h ,. barai .atesi.ile 
ılannı !ardır. 

İzmir, 31 (TAN) -Sarhoş ceze:ek 
ikendisine bakmadığı iddiasiyle kocası
nı sopa ile dÖ'Verek yaralıyan Emine 
hakkında muhakeme net eelcnmişt r. 
Emine 12 sene hapse ve kend.:sıne yar. 
dım eden 14 yaşında~i oğlu da 2 senc
v~ mahkilm olmuslardır 

Şimdiye kada r Amerika sad ece 
muhtelif harp ceph eler inde gö
riinmüş. fakat k uvvetini göster. 
miye başlamamıştır. Almanyanın 
da eme~ Amerika bütün kuYve
tiyle h arbe girm eden. Avrupa 
.işini bitirmektir. 

M aüky'ni.n izahatı 
Londra, 31 (A. A.) - Rusyanın 

Londra BüyOk Elçisi M. Maiskl her 
partiye me'!\!up mebmlı:rdan mürek
kep ~tr heyet onOnde Rus cephesi 
hakklnda mıhat '\"Cmılş ve izahatı 
meınnun.i;retle kar~ılanmı~tır 

Yeni alınacak kararlar 
kalıyarak hak!·ında takibata başla- Ankara, 31 (TAN> - Tlcııre1 
mıştrr. kili doktor Bdıçct Uz Pazar gm 
Hadi~@ve mQddrlumumt muavınle- ~dırlmizde beklenmektedir. Merkez -

rlnden Orhan Tuğralı •ll,oymuş ve deki ia$e teşkiJltlnın alaca~ı son ıs~ 
cıdll tabip Enver Karan da cesedin , kil, VckıUn grlmesinden sonrn kııtl -
defrune lzln vermletir l 1cşecektlr. Vekilin memleket dahilin-

Sehrlmlze mıüıtelif lerde~ Ti-
ottıı lan heyetleri iş bulun-

!ttııdır Bu heYfltler takalı ma -
marl •enııı'1ar ynpmı,lar ve hO • 

kt1metln yem aldıjtı karnrlann nt -
b ınl ko yl rlırmak i~n her seyi 
y p c 1 rlnı tl'?T'lln ('fm 1,.rd r 
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~arkta Kııa Kadar 
~eler Olabilir? 

Yazan: M. ANTEN 

ln(iltere ve Fransa 1939 da baıır
bksız olarak harbe girip arka 

, ,.• <:ıya darbe!er yerlerken, İngiliz 
.u'·Umel a.Jamlart İngilterenln ancak 
• :ı ı2 e iıaztr olacaıtını. Amerlkanm 
"?tt•azzam insa'l ve malzetne Kaynak-

r 'vle ve t~kuik vasıtalariyle harbe 
s -~reğini v~ ancak 1943 de Alma?-
, a öldürüMl darbeler indirileceğıni 
·; rl~ikleri z::ıman, bu sözler hemen 
i.; kimse tarafından ciddiye alı~a
'$• Adeta bir alay mevzuu teşkil et-

,, <; ti Çünk~ı Kıztlordu ile kar~ıla -
ı rı;a kad::u- ytldınm silratiyle za
den zafere koşa'l Ye Fransız ordu-

•nıı bee attı hafta içinde mağlUp e
ı.-..,, Alman ordurunun kazandılt "ye
.., 1mez ve r.'"'ri dönmez ordu,, ış~hr~t! 
bu kuvvetin 1ng:liıler kendılerını 
P".°'}aytnc-ıya ve Amerika haı:rrta::ıp 

harbe müdah:ı.lc Minciyep kadar duş
mı:ı nlartnı yene..-:eği kanaatini ha&ıl et-
;r. "<::tf. . 
~azilerln de pl~nlarıru harbı l:ıa

m\ iki sene iç:nde bitirecek surette 
t "'"tm ettikleri ltillerin ve diğer Na-
7 · "flerinin nutuklarından anlaşılı-

)' ;:uu.pllna rnre A]Jıı.anla.r, beş 1:lltı 
ı ·ta içinde KızIJorduyu :ınha ettık-

ı sonra İngiltereye bır uzla~a 
• 'hü teklif pdecek!er ve . bu teklif· 
Jeri kabul eiilmediği takdirde, ser -
L"st kalacak kuvvetleriyle bir taraf
t n İngiltereyi! sa1dıracaklar, diğer 
1 ··r:;tftan Mıstra, Suriye ve Irakı zap
tMerek Bas:a körfezine dayanacak ... 
Jar, tran1 iş~al edecekler ve bu. su
r HP harp Avnıpada, Şimal~ A!rıka
d1 ve Orta 5arltta fiilen bıtmış ~e 
tın geniş bölgelerde Alman Mklmı.· 
Y· !I teess!is thılş olacaktı. Böyle bır 
~· • (yet hasıl olduktan sanra Alınan· 
• . Vichy Fra-:ısasmm, İspan~antn, 
h • tı Portekizhı yardımlariyle bı! ta
r · !tan bu ~eniş sahaları ekono~ı ba
l; tndan orpnize ederken, diger ta
rl!tan Hind!!"tana doğru sarkacak ve 
A,or, Yeşili:>urun. Kanarya ahd~aı;n
d \r Afrik:anın Atıantik !.& ı e.r n-

' e d nlz üsle dn tesis edccel1 hava ve e -
r:yle Cenubi, bat\! Şimali A!rikaYl 
tehdit edecek. belki ae Cenubl A!ri· 
kanın bazı me..'!llekeUrini nüfuzu ~1-
ttna alacak ve bu suretle Amerilta 
Birleşik devl~tlcrine hazırlanmak ve 
mukabelede bulunmak imkAnıru ~er
meksizin on3 A, ... nıpa ve .A1rlka üze
rinck-ki nikimiy~tini tanrtacaktı, 

Fakat on u... aydnnberi devam eden 
Sov-yet mukavcm<:ti bütUn bu plAn -
!arı altüst etti ve miltteiiklere hazır
lanmak, Amerikaya müessir surette 
harbe müdahale imkanını ver~! ve 
müttefiklerin hicbi.r suretle Nazı Al
manyası ile anlasmamıya . karar ver-

e! . A~,..,..anlaı1. bır çıkmaza mero erı ........ 
soktu.. 

Don Muharebesi 
Buıün Almanlar, 1939 da :lngillı 

h .. kOm.t adamlarının ınnum! istihza· 
Y~ mucip olan sözlerinin derin mlna
·tnı ve doğruhığumı ve zamanın milt
tetiklerin lehi'\e çalışt11Jnı herkı;s:en 
daha iyi anlam~rdır. Bunun ıçın
dir ki, 1942 de A,orupad~ barbl leh· 
lerlne olarak bitirme.k ıtın son gay
rpUerinl aarletmekte, son ko~l~nr:'ı 

aktadtrl~r Yıne bunun ıçınd.ir nynam · · . 
ki, Don ve Volgn. tölgelerınde ~re-
yan eden harplerin r'etıcesl büyük 
mikyasta harbin umwni mukadderatı 
üzerinde mtiessir olacaktır. 

Bu bölgede devam eden harpler, 
"Almanların lcbine ink.i~af . etmekle 
beraber, henüz katı neticesini ~erme
miştir Almanlar, kuvvetlerinin en 
m~ klSJ"lnnı topladıkları _bu cep -
hede mağlllbiyetc uğradıklaı1 takdir· 
de dl~er cepbelerde taBlTUZ kudret
lerini .kaybedecekler ve bu kıı,ı ,ıeçerı 
senekinden <hha fena şarUar ıçınde 
geç;rc!iklen so'll'll önümüzdeki lllcba• 
harda İngil~ ve Amerikanın Sov· 
yeUerİnk.ine de ita.ve edileee:k muız
zam kuvvetlen karş1S1nda müşkill bir 
duruma düşeceklerdir. 

Fakat eter Timoçenko Kaflı:8ll ve 
Volga istikametlerinde inkipf eden 
Abnan taarruzlarmı durdurapu:yarak 
büyük bir matlllbiyete uğrarsa, harp 
bttm.fyecek, fakat uzayacakttr:. 

Böyle bir v•ziyet basıl oldugu .. tak· 
dirde, Almanların Finlanda korle-
1:inden Hazar denizine kadar uzanan 
bir hat Ozer~nde yerleşmeleri ihtima
li vardır. Bu takdirde harp büsbütün 
başka bir istikamet alacaktır, O za
mana kadar kıs ge1mlı olacaktlI' ve 
Almanlar bu hat üzerinde kuvvetle 
yerleştikten ..,-..ra Sovyet kuvvetle· 
rine, garpta °t'ir ikinci Cf'l)heye k&.r$ı 
müdafaa ted:batı alarak uzun bir 
harp icin hnzıt"lanacaklardtr. Bir ta
raftan kendi ııesabma çalışan. b.ütün 
Avrupa fabrıkolarında harp ıstihsa
lini çoğaltınıyı çalışlrken, diler tar~· 
tan işgali altındaki geniş ve zengın 
Savyet t.opraltlaı:ına Holandadan, 1'.°" 
lonyadan ve diğer memleketlerden lf
c:ıler göndere.ret: ziral istihsal.atı tez
:l'ide gayret e<lec•k, muhtaç olduğu 
Petrolü - Romanya ile beraber -
Don ile Kafkas d;ıJlar1 arasındaki sa
hada bulun:ın Grozni ve Mayı..kop 
petrol sahalarırıdan temin edecekler
dir Fakat bu kuyular Sovyctler ta· 
r~ndan tah-rio edileceği iı • .:in, bun-
1.nrd~n nncıl: :ıylarra ~orecck ta.ml
l:';ı.tt :ı soora ıst!f~de edebileceklerdir. 

----- - - - --- 1 - ----
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Bugüne Kadarki Harplerde Bir 
Adamı Öldürmek Kaça Mal Oldu 

Bir kaç cün evvel İngiliz Ma!iye Napoleon muharebe?eri Fransız- ve 
nazırı Sır Kigsley Wood, Anm ecnebi olmak üı:ere sekiz milyon a.. 

Kamarasından fevka 1idc askeri tah!ıi- damın hayatına mal olmuştur. Bu a
sat isterken, lnelitcrcnin harp masra- det şimdiki Belçilr:anın nüfusu dem~k 
fı olarak her 1"Ün on dört buçuk mil tir, 
yon İnİiliz lirası sarfettiğini söylem1• "Harpler ve sulh" namiyle büyük 
tir. Bu hesapla harp, iki buçulr: ıı;ene- §.Um Charles Richet'nin yazdııiı bir 
denberi İnglltereye 1914 _ 18 harbi~ eserde on dokuzuncu asrın bütün harp 
nin beş senede sarfedi!en paraya yani lerinde on beş milyon kiıtinin öldüğü 
yalnız: İngiltere için dokuz milyar clh yazılıyor. Vasati olnrak eUnde üç ;üz 
yüı milyon 1nci1U Urasına mal olmuş lcişiye gelir. Sanki bu yüz sene zar 
demektir. fında her gün bir 11~efkat pazarı,, yan.. 

Bu adet, bu muhasamanın insanlara cınıru yahut her üç günde bir Lac~Y-
1815 seneıindcnberi vuku bulan bülUn Pompon'daki şimendifer kam.er gibi 
harplerin mecmuundan daha masraflı bir fel~ket olmuştur. 
olduğunu meydana çıkarıyor, Harplerin milyarla ölçülmesine on 

Her şeyin fiatı l"ibi harbin maırafı da dokuzuncu asırda başlanmıştır. Bu 
a&ırlarla a.rtmıştır. Amerika da senato verdiğimiz adetler altın frank olar~k 
azasından Mösyö H. T. Bone adında kabul edi!meli: 
biri her devlrde bir adamı öldürmenin 1859 daki İta·ya seferi bir buçulc 
kaça mal olduğunu hesap etmek iste- milyardır. Ladova ile biten 1866 dciki 
miş. Takdiri gayet basit usule dayan- Avusturya - Almanya harbi bir milyar 
makta, yani bir harbin masrahn1n ö- ıltı yüz elli milyon franga mal ol 
!enlere taksim edilmesinden ibarett!r. muştur. (1854-1856) daki Kırım mu. 
Bundan M. Bone, Jül Se.zar'ın zama harebeıi sekiz buçuk milyardır. Şitnı:1!i 
nında. bir askerin ölümUniln on ıki Amerikadaki istiklil harbi be~ sene 
buçuk francı, yani elli kuruıa (bir ıürmüş ve )"irmi bes milyar sarfedil· 
frank takriben 4 kuruştur) mal oldutu. I ıniştir. Büyük iktısatı;ı Leon Say'ın 
nu çıbrıyor. 1 takdirine göre 1870-1871 deki Alman 

1 
ya - Fransız harbi yalnız Fransaya 

Ondan sonra fiyat yükseliyor: Çü"'.ı.lrü düşen masraf on bir buçuk miJyara 
işin içine ateş!i silihlar, toplar, .ha· baliğ olmuştur. Fransa bu harpte rüz 
rutlar karı~ıyor. Harcklt bu vadıye elli altı bin, A!manyı da kırk dört 
döküldükçe yeni tahrip, nakli, iace, bin kişi kaybettiler. 
mühimmat vasıtaları bulmak 15.zım 
geliyor, 

On dördüncü Lui zamanında bir 
adamın harpte ölümü seksen bin fron. 
ca. Napo!eon .zamanında yÜZ elli hin 
franga, 1914 • 18 harbinde altı yüz 
bin franga mal olmuştur. Inciltere 
ufak "Tranava!" devletini iıtili eyle
diği zaman harp sahnesinin uzakta ol
masından dolayı ölüm masrafı bu a
dede çıkmıştı. 

Bugün harp vasıt.alarının fenni bir 
ıekilde olması, asrileştirilmeıi bir &.. 

damın aerek muharebe meydanında, 
cerck bombardımanla öldürülmesini 
iki bnçuk milyon franıa çıkaryor. 

imparatorluk harpleri: 
Harp kurbanlarının adedi de nis. 

bet dairesinde tedrici surette 
artmıştır. On sekizinci asnn orlaldrı .. 
na kadar muharebeler askerliği sanat 
haline koyan or.sJular tarafından y.ıpı· 
hrdı ve insanca telefatın adedi mah· 
dut idi. Milli harpler bütün milletle
ri askerlc~tircrek "ölümün sanayilrş. 
tirilmeıini0 ortaya çıkarmış oldu. 

1791 den 1799 a kadar ihtilil har
binde Fransa bir mi!yondan fazla ev
J!dınrn ölümsne şahit olmu$tur. 1"99 
den 1816 ya kadar olan Napoleon 
devrinde General Foy'un d'!diii clbi: 
.. Askerliie ciriliyor ve artılr bir canlı 
olarak çıkılamıyordu.,. O devirde !ki 
milyon beş yüz bin kişi ölmü~tllr, 

Na.poleon muhartbelerinde Fransız 
kurban!arının <'~edi muharebelerle ırl 
maktadır: 1805 teki Austerlit.z muh:ıre. 
besinde yedi bin; 1807 de E7lau muha· 
rebeıinde on bin; 1809 da Essling mu
harebesinde on beş bin; 1809 da Waı· 
ram muharebesinde on sekiz bin; 1812 
de Moıkovı muharebesinde otuz bin 
kişidir. 1813 te "Asrın en büyük mu .. 
ftarebeıi,, denilen ve üç gün süren 
Leiptzic muharebesinde altmıı bin 
kişi ölmil~tür. 

Harp harici bırakılan insanların a .. 
dedinin artması muhariplerle muk3yc
se edilirse çok farkhdır. Wagram'da 
yüzde 21,4, Leiptziır'te yüzde 28, WL 
terlo da yüzde 33,8, Şedan'da tyüzde 
38 dir. 

Tabii 1914-18 harbi gerek nüfusça 
ıerek paraca bütün bu adetleri g~çi
yor. Bu harpte scki.z milyon ölü, on 
yedi milyon yaralı, üç milyon haıtalık 
yüzünden ölü vardır ki ceman 29 ıniJ .. 
yon can demektir. Bu adet İspanya i!e 
Portekizin nüfusuna muadildir. 
En ağır hisseyi yüklenen Fransa yir. 

mi sek.izde, Almanya otuz beşte, Avus.. 
turya • Macaristan ellide, İnciltere 
ıltmış altıda, İtalya yetmiş dokuzda, 
Rusya yüz yedi de, Belçika iki yüzde; 
Amerika iki binde bir nüfusunu ıra,.. 
betmiş sayılır. 

Muharip devletlerin bütün masraf. 
!arı bin milyar franktır. Bu paradan 
Fransa 145, AJmanya 231, İngiltere 
160; Amerika 14 milyar sarfetmişlcr· 

dir Muharebelerin ve bombardıman. 
lar;n yaptıiı hasar, sarar ve ziyan 
beş yüz milyarı bulmuştur. 

Bu masraflara askeri tckaüdiyelerJ 
harp borçlarının itEaıı ela ilive edilirse 
harp masrah dört trilyon be~ yüz 
milyara çıkar, 

Atış halinde 75 lik bir top her sa. 
niyede üç bin üç yilz altın frank sar. 
!eder. 

320 lik bir top, her saniyede altı 1üı 
kırk bin frank yer. 

Tüfeklerin, mitralyözlerin, muhtelif 
kalibradaı:ı top i.Ietlerinin, fiıck.lerin 
mal olduğu meblii toplanırsa bir ~n. 
de bir kolordunqn atıs masrafı dOrt 
milyon be, }"Üz bin franktır. 

Verdun'da yüz cilnlük bir muharebe
nin masrafı 80 metre mikibında b.lr 
altın külçe tc.~.kil eder. 

Bugüni 
ya bucün"kü ha.rbin masrafı nedir? 

Bu masarif akla durgunluk ve
recek adet1ere baliğ olmuştur: 
Yalnız si13.hlarla onların jdareleri 

ba§h başJna birer servet teşkil eder. 
Bir avcı yahut bombardıman tayyare~ 
sini idareye ehil bir pilotun ~tiştJıil. 
mesi bir milyon, tayyarenin kıymeti do 
on m.i!yon franktır 

Tayyaredeki harekit tablosunun by. 
meti son harpte bir tayyare kıymctL 
ne muadildir. 

Böyle olmakla beraber bu bahiste 
edilen masraflar istihsal edilen netice. 
lere cörc büyük değildir Zira bn taY"'" 
yarelerin tahrip ettikleri kıymetler 
kendi değerlerinden çok fazladır. 

1941 senesi İlkkinununun onunda 
bava - deniz muharebesinde, Japonlar 
'"Prince of Walea" le "Rcputse" ae 
milerini batırdılar. Batıranlarla batı... 
rılanların arasındaki kıymet farkı d•k. 
kate değer. Zira tncitiıt takdirıne cörc 
bir harp &:emisinin bir ton zırhı 190 
lnciliz lirasıdır. Bu ha!de yetmi~ iki 
bin tonluk bu iki büyük ıeminin de 
ğcri iki milyar üz yüç yetmiş üç mil 
yon franktır. 

Japon tayyarecileri bu ikf çelilr da.. 
ğını batırmakla yalnız barikulide bh 
muvaffakıyet kaydetmedilt-r, fakat ay
ni zamanda bir de mali bir 1$ yapmış 
oldular 

Diier taraftan bu iki ceminin ztvaı 
1nci1tere için bir gün!ük harp masrafı 
sayılır. llkk$.nunun onuncu günü bu 
masraf sade iki kath olmuştur .. 

Amerikalılar şimdiki ha.ldl" harp i 
çin ayda iki milyar dolar ıariediyor 
lar. 

Ne yapılabilir? 
Bu muazzam paralarla. sulh zamanı 

ne yapılabilir? 
Biraz da filozof olan istastistilıı::ı;i:er 

bjr bombardıman tavyaresin!n her bi. 
rf yüz bin frank deterinde yilz vil1ii 
demek olduğunu bir hafif tankla on 
tane ziraat traktörü ahnabileceğiııi 
bir saat ateı eden bir mitralvözün 
masrafiyte yedi bin aç doyurulacağ;nt 
hesap ediyorlar .. 

Bunları bir neticeye ba.ilamak ta· 
marnen lüzumsuzdur. 

Bir dakJka için •öz!erimizi, fikirle 
rimfzi şimdiki dünyanın kıulretini, Jruv. 
vetinl. kaynaklarını ~ömdüğil uçurum. 
lu çukurlardan ayırahm ve şu satırları 
olrayalim: 

0 Ilim ve auJhün cehalet ve harbe: 
calebe çaJacafın•, m.HletJerin yıkmak 
için değil, yapmak için birbirler!y!t 
~.zlaşacalclarına, ve i•tikballn maıtarfp 
ınsanhiın elemlerini yabşlınnak j.çln 
en fazla çalışana ait olacaiına imanrm 
varı,, 

Bu sabrların altındaki imza: "Lou
is Pasteur" ündür. 

Acı Bir Kayıp 

fktısat Fakülte. 
si 3 üncü struf ta
lebelerinden Tur
gut Çllblr'in ba
bası olup otuz beş 
senedenberi ordu
daki ıa.rretll me· 
saJsfyle tanınan 
ve bilhassa aske-

.f. rl liselerde riya. 
dye öğrctmcnliii yaparak binlerce 
subay yetiştiren 321 çıktşlı emekli 
piyade yüzb~q.sJ B!Uiıli Nezir Çllblr 
urun ı:amandonberi çektiği hastabk
tan maalesef kurtulanHyarak vefat 
etıniştlr. 

Cenazesi l/~/912 Cumartesi güni.ı 
Cerrahpaşa hastanesinden saat on 
birde kaldırılarak KöprUnün Haliç 
iskelesi yanından saat 11,45 de kal
kacak olan Altın.kaya motörjyle Çen
gel.köyüne götürulüp orada de:fnedi
leceğinden kendisini tanıyanların teş
rifleri rica olunur. 

Yazan: FRANÇIS DE CROISSET Çeviren: ULUNAY 

HİND DİYAAINDA 
Kar~ Kar-ış .. 

İnce patlk•dan ı:öle doğru inerken 
yolumuzda aç yahut tamamen doy. 
mu~ başka canavarlara rastladık. 

Yeniden gölde kay3n gondol'dan 
mavi suyun listOne sihırli adanm be
yaz saraylarının gölgel~rini tcressilm 
etmi;s gördükçe ejderhanın mağara

stndan kurtulan kahramanın periler 
diyarına varmasını batD'latan çocuk
luğumu hayr.:ınla$tırıcı eski masalla .. 
rı ya~ıyorum zannettim. 

Nöbetçi Kuşlar 

Bu mini mini s.arayları §ahene aşk .. 
lar ,.aratmış. Vaktiyle onlar, sabah
leyin kahkahalar ve türkülerle uya• 
ntyorlarmış, Akşd.mtn pembe gurubu 
çiçekli mermer çardakların altmda 
birbirleriyle ka:vnaıan saadetleri kut
luyormuş .. ~ce de onlara başka bir 
hayat verlyormuıs: Sema ile dolu o
lan suyun Hstündekt nur adası göle 
bir yıldıı daha ilave ediyor! 

Fakat bugi.in metrük ve li.iıumsuz 
kalan saraylar dökülüyor .. , Artık ya

~amıyorlar: S:ldccc ee:ki hatıralnrınt 
dlişünüy"lrlar. Şimdi onları bahçeler 
istJa ctmis. Gül liuonları nencere-
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lere eğiliyoıl~r. bir kapıyı ı:ımbak-
1..ar örmüş; dallar menfezleri lüzu.m
ıruz çiçeklerle doldurarak salonları 
sarmışlar. 

Suyu çekilmiş çeşmel~in başmda 
ac1p şekilli b1hkçtlar tek ayak üze
rinde uyuyorlar, 

Hazin bir manzara! Kö:;;klerde, sa· 
!onlarda; harap olmalıklan halde bi

le hatlarınd:ı ölüm nişanesi görülen 
genç çehreler gibi bir harabe ihtiyar
hğl var. 

Her şey su--ımuş ve her şey keder
li .. Her sütun bir müntehayı göste· 
riyor; Vt; saraylar birdenbire durmuş 
hayatıariyle lıı.kıtaa u~rıyan projcle· 
re b~nzi:orlar. 

Günün bitm•sl onları teslimiyet u
yuıukluğundan uyandırtyor, 

Bütün Hlntllstnnda gurup zamanı
na "kuşlar seati,, denebilir. Hepsi 
şakımalar, dr.r11 çekmeler, makaralar, 
civıltılarla Jolu marşlar söyliyerek 
güneşin son tşıklat·ını selAmlıyorlar. 
Hem kerif, hem çok, hem sıkt~ık, 

hem de :ıöı;e :ıörUnıne7: bir halde bu-

lunuyorlar.. O der•c•d< ki, dallanru 
ağırlaştırd!kları her ataç temessül 
etmiş bir naj:mcy• benziyor. 

Hele Jagniwal babcelerinde güneş 
batar batmaz bütün kuşlar meydana 
çtkıyor. O zaman başka hitbir yerde 
görülmiyen bir manı:ar:i karşısında 
kalmıyor: K•.ışl:ırın nöbet değiştirme
leri., , 

Gilndüz ~d!l püvercinlerindir; fakat 
gece muhabbPt kuşlarına aittir. Çok 
uzaktan ve çok yüksekten semanın 
maviliğiyle i"!Öliln maviliği arısında 
bir yeşil bulut Rörtl!Uyor. O kadar 
geniş, o kada .. sık ki, akşam onların 
renklerini değ!ştiliyor. Bu kavgacı 
bulut töllln g?k yakutlu ürpermeleri 
Uzerinde bir zümrüt yol •kıtarak, 
renkli bir Mr\um gibi yaklaşıyor, 

Hemen yaprakların sırları açıltyor 
ve yeşilli beyaıb semada bo ~ bulutun, 
korkan dlğ°" bir bulutu kovaladiğl 
&örülüyor, 

Artık "hu hu., 1ar, enirıler fşitıl-
miyor, fakat mütcmrıdiy('n ... ·', · •"n 

tıkhm tıkllm dnlu cıd:ıd 
rRk yerine tüvln, tomıı 
de pemhe g3galar veren .> 
cıknuitırl 

lata•buı At yarıt· AZAN Dördüncü koşu -Y ._., 
larrntn dördüncü r . ' .. ç ve daha. yu· 
hafta ko9ul•n Pa• 1 U 
ıar gOnU yapılı • 1 b h tt• A n karı yaıstaki 
CPktır. Bu haftaki Sa a a ın yge lngillı!er ~nsında-
koıular dlöer haf· - dır. Mesafesı: 2400 

talara nazaran ent~'eaandır. Bil· ımetrrdir. K.iloıa 
haııa Uç ve dJ11ha yukarı lnglllzle· İsmi Blniclıl • 
rln yarıtı çoı< l'l"Ohlmdlr, 
1<09ul•r hakkırıdakl tahminlerimiz 
•taöıdadtr: 

Birinci koşu: 
iki yaıh ye:r!i halis kan tnsiliz tay. 

lan araıundıdır. Mesafesi: 1100 
metredir, 

İsmi Binit'~i · Kiloıu:ı 

Hilm::ııvun D:tvut 56 
Pu'at Bayram 56 
0t'"te:!lÜ1 ŞAndir .S4,S 

Bu ko~u. ;:ız h"1yvRn arasında yapı1-
ma"ın" rajmen ku'"'""tll"rin müsavilii 
yüzündrn çok enkresandır 

Hümayun Ank1trad'1 nıkiplrri iyi 
vıudyrttf' ,,l"iil iken Ct"'lk knlı1v yırıınc1ar 

ka:r.anmıstır F;ık::tt Pul~t 111" Dl"">fcr-ü1 

hllhass;ı f"ltanbuldıt C"k dfi,.t"lmtsle• v .. 

Pu1at i'" boy ölcÜ$l"ce\ı h"ll" ııtirmHt 
lerdiı- Hiimavun A.nkarıtd'l 1ıırakh«• 
tesirler itibariyle: biraı: 0 1"iUn 1cın~l· 
göTükmc:ktcdir Fakat bu koşuda g· 

libiyrt çok zor ol;ır;ıktır . 

fkinri satış koşusu 
Dört ve: d;ı,ha yuk:~r1 y:t&tald araı .. 

tar B.M"lrndadır MNafeti: 2000 
metredir 

J"'ml Binlctsf · KHôSU 

Kısmet Akadi ~ 
Fidan Yula ,4 
Murat CC'mal 62 

Üç hayvanın müsavi kuvvette olma
sı birinci ve ikinciye tahmin etmeyi 
gilçle$tirmelrted1r. Kısmet her n" ka 
dar biraz nazara çarpıyorsa da ay3ğ1 
nın lrızah o!masT ve on beş ııUn ev. 
velki koşuda bu lrtzanın tekrar mt.Y
dana çıkarak h"VV;t,tun en ark8da k•l 
ması !Jansınt diğerleriyl, müsavileştir. 
mektedlr, Esasen ıatı1 ko,usuna gır

mesi de ayağının pek sı.lll'lm olmııdı· 

tını cöstermektedir. Maa.mafih ben 
yine Kıımete fazla şans veriyorum 

Üçüncü kO§U 

DOrt ve daha. yukarı yaıtalti yerli 
yarım k<1.nlar ar,sındadır. Mıcıa.. 

fesi: 2400 metredir. 
İsmi Binicisi • Kilosu 

Elhan Horvart 44,S 
Alccylin Bayram 62 
Perl han Rc~at 56,S 

Bu koşu da, kilo farkları yüzünden 
enteresandır. Poyraz ve Şehnaza göre 
daha nazik yapı!ı bir hayvan olan El. 
hanın rakiplerine uzun mesafe -üre
rJnde bu kadar kilo verip veremlyece. 
jl biraz şüphe1i<tir. Maamafih yine El. 
hanın şansı biraz fazladır. 

Komisari 
Dandı 

Öz demir 

Arkadi 
Mecit 
Sok ola· 

Konca • Fillp 
Romans Davul 
Umacı Ahmet 
Hum11h;ıtun H;rvart 
Df'"met Re.at 
Çobanlnzı S•klr 

62 
62 
56 
54,5 
54.I 
54 
52.~ 

45,5 
45,5 

Belki de bu senenin en CÜTel ve be 
ya.canlı koSU!'öU bu olacalıtır Uç Y3$1n· 
da ve daha büyük İngilir 11Jannın en 
kuvvrt!ileri bir arada ko$acaktır, Bi. 
raz farkh olm~ınna rağmen bu koşu 
ya bu scnekı Rf'is:ciihmur koşusunun 
bir trkran diyrbilirlz MalUm oldu~u 
iiYCrf' , Rcı!lııcı.imhur kosu!iunu RomıJ:n!' 
k•.zanmıs. Çob.tnkt'-J hemen arkasın 
rl:ın iklnri olmuştu Bu koşuda ilivc 
nlarak bilhasu O<lndi narara ça.rpnıak. 
t;ıd1r OrmC'tin Ga:ri kosusunu blr ha~ 
ta yliz:ünden Çobankrzını bir batJ 
larkJa kayb~tmf"si kcndi~inin bu Jl
rııta da pek ıhmal edilmemesi i.cap 
e1tiiinf isb;ıt etmektedir. 

Daima ilkbahardan sonra formtan 
na giern Konc<ı ve Öıdemır de ıon ko
şulariyle dütı=-lmc:kt<' olduklarını ıös 
tc:rmislcrdır Bu yarı~ mesafe: ttibariy 
fr bu iki hayvana d<ıh~ müsaittir, Ne .. 
tice itibariyle bu kuvvetli hayvanlar~ 
dan birlnci vt ikinciyı tahmin etmek 
çvk (ti.çtür Maamafih bütUn bunlara 
raimen Romans, Dandi ve Umacı 
bene<' diferlerinden daha pnshdırlar. 
Fakat bilhassa ikincilik için diğerleri 
de: katiyyen ihmal edilemez 

Beşinci koşu lıandikap 
Dört ve daha yukarı yaıtaki Arap

!ar arasındadır. Mesafesi: 2400 
metredir. • ismi Bin.icisf · Kiloıu 

Bora Davut 64 
Tuna Reşat 58 
Tarı an Ahmet 55 
Kuruş Horvart 50 
Tarhan Rıdvan 48 

Koşurr..rn en ıansh bt1:rvenı muha~ 

kak Boradır. Fakat kilo farklarlyle 
Tar1.an ve bilhassa Tunı. kendisin.e biL 
yük tehlikedir, Aradaki büyük kilo 
farkına rağmen Kuru~ ile Tarhanın 
ikinciliği dahi bence bir sürpriz •a 
yılır. • Bu haftaki koşalarda ikili bahio: 
1, 2, 4, .5 inci koşularda; 

Çifte bahl11 2-4 ve 4-5 İnci ko. 
şular üzerindedir. 

1 ( • J :4 ~ LI ~ rtatgtt$MtJEI 
ŞEFTALl YEMEKTE GEÇIKMEYINIZ-
Şeftalinin ilk vatanı Çin cliy•rı ol. 

duiunu elbette bilirsiniz .. Onun has
sa1arını da Çinlilerin herkesten iyi bil
dikleri ıs-üphc.tzdir. Çinlilerin Şin _ 
Nuc - Kine adh büyük kitabının yaz. 
dıiına göre, insan her yı! şeftali mev. 
siminde, hiç vakit ceçirmeden şeftali 
yerse çok, pek çok yaıannıa.. 0'lun 
ıçın bili sürüp giden bu harbin bir 
gün sona erdiğini a:örmek istiyorsa
nız, hazır şeftali mevsimi gelmişken, 

ıefta1i yemekte aceJe etmenizi rica eo
derim ... 

Seftalinin insana uzun ömür v~re. 

celi.ne inanmaaanız bile, bol bol şef
tali yemekle hiç aldanmış oJmazaınıı .. 
VikıA, ,eftali yUıde ancak 18 cram 
~ekeri Ve birer (ramdan daha iZ ar:ot
lu ve Y~lh madde!eriyJe insanr pt:k 
de çok beıııliyecek b!r cıda sayılamaz. 
sa da onun vitaminleri ve madenleri 
insanı hastalıklardan korumak: için tıj.. 
rer hazinedir. 

Şeftalide ba huaarun bulundafuna 
öirendıkten ıonra ba,ka hasıalarını 
sormaya beliti lüzum cörmczsiniz. gii 
zel endamlı vücudün etlerine do!cun. 
luk verecek olan potasiyum madenin
den de ~efta1inin yüz sramında 230 
miliırram bulunur. 

Şeftaliyi, tabiat bilhassa bayanlar 
yesinler, diye yaratmı;ib:r, denilebL 
lir ••• 

MEVLüD 
Yedinci Kolordu Müfettişi Topçu 

Livaliğindan mütekait Şefik Aky{l
zün ruhuna llhof •dilmek tlzere 2 
A:U•tos 1942 Pazar günü öğle nama· 
unı mUteakıp lİskudarda Dotancılar 
camiinde mcvlidj şerit okunacaım ... 
dan kendiıini sevenlerle akraba ve 
dostlarının teşrifleri rica olunur. -

Bir dostum evinin bir ta.rıEmd& 
bekliyen uzun ve cn!l çelllt bı

çai;ı alarak bir biça.kçcya götilrmilş ve 
boyundan eninden kestirip onu bir 
ekmek l;liçafı ıekllne sokturmak iıt&
miş, Biçakçı, ya kendi çarkından çık
mış olmıyan mala kusur bulmak, ya· 
hut da çok bilmişlik taslamak maksa. 
diyle bu keısic! iletin, fıÇJ çemberinden 
yapılmış olduiunu ıöylemiş; arkada· 
şım bu itiraza fena sinirlenmiı: 

_ Nası!? Demiı. Bu blçalı: benden 
yatJ.ıdır; belki elli senedenberi bizim 
evimizdedir: Ben dofduğum zaman ba. 
bam benim kurbanımı bu b~çakla kes
miş. O zaman fıçı çemberinden btçak 
var mıydı'? .. Böyle bütün baya.tını ya 
kından bildığim bir bi.çağın demirine 
fıÇ'I çemberi demi ye utanmıyor musau? 

O, anlattıiı" davada haklı oldujuna 
dair, benden tasvip edici bir cümle bek· 
liyordu Fakat ben meseleye başka bir 
cepheden ahnmıetım, 

- Nasıl? Dedim; senden yao!ı olan 
ve belki e11i senedenberi sen.in evinde 
hizmet eden; batta doğumunu kutlu· 
lımak ma.lr:sadiyle babanın senin adına 
kurhan kesmek için kullandığı emek.. 
tar bir ev eıy~ıına n:tpl böyle mua
mele edersin? Bütün hayatını yakınc:L.n 
bildii:in bir ileti Nasrettin Hocanın 
ley!eği gibi kuıa benzetmiye bak\lın 
var mı? 

Bir demir parçaıına karşı göster. 
diiim bu allkaya belki bazıları güler
ler: "Paslı bir b'ic;ak da bu kıt.dar tC'C&o 
siıfe deier mi?0 derler: bazıları da 
"Caruml Bu da mı antika? .. ,, ııibi tir 
filcir savururlar. 

Mesele eşyanın lrıymeinde değil~ir; 
onların zamanla., emekle edindik'.erl 
manevi mevkidedir. 

Bu itbarla ilneden ipliıie lrad.ır bir 
ev eşyası, bizim yolumuzda. saçını sü
pürge ed~n kınalı ıaçh bir dadı, ak 
sakallı bir lala kadar kıymetlidir. 

Evleri yancına maruz kal.an!arın C1'" 
yalannı kurtarmak için canlannı bile 
tehlikeye koymlannd! ki psikolojik 
5ebepleri pek ıüz:el anlanm. Zıra ın.. 
sanlarla eşya arasında zamanla öyle 
bir ba.i!ılık teessüs ediyor ki on1:ırt 
bltıralanrruza karıvmış olmaları ıt i ba· 

riyle ideta sevilen akraba kadar ya. 
lan ıörüyoruz. Mezada çıkarılsa cir
lrinliii ve köhneliği ile herkesi pey 
sürmiye korkutan şu havı dökü.lmü,, 
modası geçmi$ koltuk büyük annenin 
gelinlik takımından yadigfi.rdıri bu 
hüviyet ona c:anh bir benlik vermi~ 
sayılır ve oldufu yerde darması lS. .. 
z:ımdır. İçerllerinln çiçekleri solan ta· 
bak takımlarından kırılıp eksilenJer 
için insanın yüreği yanmaz mı? Onlar 
da bu ailenin efradı gibi dii(ünlerf
mizde, ziyaE!tlerimizde harır bu!un· 
muşlar ve esen saadet bavalarrndan 
bizler cibi bisse!erini almışlardır. Ye. 
re serilen renkleri solmu~ halılarnı 
üzerinde kaç çocuk dilşe ka.lka. büvii· 
dül Ev eşyası yalnız bizim saadet or ... 
tainnız deiildir; kötü gün dostbrf'
mızdtr da... Hepsi elemleriınize, h;c.. 
ranlanmıza, kavcalarımza şahit ol· 
mu$!ardır. 

Büyük sarp ediplerinden biri -ya. 
sındald ı:cvksJzlife tariz eden yefenina 
kar~ı ıöyle söylüyor: 

- Kızım, eşyamın zevksizliğini ben 
de taıdik ederim. Meseli üzerine de. 
n.iz böceklerinin kabuklan yaprıtırıı. 
m.ış ş:u mukavva kutunun &:iftünç de~e
cek derecede kaba olduiunu ben de 
biliyorum. Fakat ne y.ıpayrm? Ont~r
la o kadar ka.vnaıtık kl hepsi eşyahk· 
tan çık-mı• ve ~nim için birer ark.ıda1 
olmuşlardır Beni anlamak için ancak 
aenin benim vaşıma gelmen li;ıımcbr! 

KAYIP: l tanbul erkek lisesi do· 
kuzuncu strufmdan ııldıfım tasdikna
me ile K-lsımpaşa nüfus memurlu -
ğundan a!dl~ım hO\•ıyPI cüzdanımı 
kaybettim. Yef'ilerini alacafrmdan 
hükilmleıi kalmamıştır Yahya oğlu 

Saim Çalııkan 339 dotjumlıı. 

RAŞIT KIZA TiYATROSU 

HALiDE PiŞKiN BERABER 
Harbiyedo, BelvO bahçesinde 21,30 da 

Vat•klt Vttgc-nl"t KorıtroUSrO 
K nn'lf"•l · • r f'To1ft 

Bir kere, A vitamininden yüz cra
mında ortalama besapls iki bin ölçü 
vardır. Yüz ıram ıeftali yemek de iş 
ten bile sayılmaz, Bu vitaminleriyl·· ı 

ıseftali çoculc1arı büyütür, hem de on 
!arı ve anne!erlyle babalarını bulaşı'<: 
hastalıklaf1dan koruma)Q yarar.. Si_ 
nirlere sakinlik verecek olan Bl vita. 
mininden yüzde ancak üç ölçü bulunur
sa da, yediiimiz yemeklerin hepsini, 
bilhassa şekerli ıeyleri, vUcude ger 
çekten gıda olacak hale cetiren 82 
vitamininden, hatırı sayılacak derecede. 
yüzde 23 ölçü vardır ... Dl~lere ııar

lakhk, kem.ik!ere kuvvet veren C vi. 
taminir:.den yüzde be$ mil!cram bulun
ması da yaba.na atılacak bi.r fayda de. 
ğildir, l 

LABAND A; Yaşasın hayat 

Madenlerine ıellnce, .. Onların e.n 
baı,ında, iyot madeninden 9eftaUde ö 
nemli deni!ebilecek bir nisbette bulu-
nur. Bu maden boynumu:ıda.ki tiroit 
ıuddesini iılettiii için onun vasıtuıyle 
vilcudümüıün beslenme iolerin1 taD
ılm eder Fakat bu ~ddenln daha DÜ
vük, pek. bUyilk hizmeti bayanlara ,u 

.. 1 1ik v~rll'lf!"Sidir. Narin vücutla, aii. 
-h oarlak ve sık sa~lı, par-

' ok glbl kirpikH kızlar. 
1 ı ~r""r iı ivi lsli-wen bannlkr• 

LABAN D A: Ye, iç Yat raha• 

ALA BAN A. AL B • • 
Dcrdlerini at 

Neş'e var kalanda 

4 L A A 
l'azan: EKREM 

s A 
REŞİT 

F 
Müıik: 

i 
CEMAL REŞİT 

y E 

M u A M M E 
• • iştirakiyle 

TEPE BAŞ lsELEDİYE B AH C Sl . ,.. 
büyük muvaffakıyt>tlerle drvam edi~·or 

Safiyenln okuduğıı P•er'er SodPf•in Kaynak tarafından h~' 
t.elcnmiştir. Memleketin •evilen •an'atkiirlarından miite·ekki 

14 KİŞiLiK SAZ HEYETİ 
(YANKO) idaresinde 12 kişilik ORKESTRA \ 

Telefon: 12690 ---•ııını:lil'ZI""' 
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Ticftl 
Mühim 

.
Nutku 

"Rl!ll -trOL TUK' '1 
n MOBİLYANIZLA DIŞ· 1,.. 
BUDAK AÔACIND.ı\N BAH. 

BiR HAKIKA T ! Sayın Müıterilerimizin Nazan Dikkatine ... ,l~"i Ç Ki Si Z SA z .. -
Ji Cağaloğlu Çiftesaraylar Bihçl:!sinda 

KAPI CÜMHURIYET MATBAASI KARJ.ISINDA 

<Baştarafı 1 incide) 
Her tarafta halk son kararla

'"ın doğurduğu umumi sevinci 
-levlete olan yüzde 25 mahsul 
o0rçlannı severek ödediklerini 

ÇE hOLTUKLARINIZI her 
yerden ucuz 

İstanbul R11Alt>:ı:ıa yokurunda 66 
No. AHMED FEVZİ'nin 

ASRİ MOBiL YA 
·~eydcanla vekile ifade ve Mi1li 
::C'fc ve hükümete bağlılıklannın '-• M:ığımıısından !lınu. -# 

iHTiRA ,..ILANI 
··e derin sevgilerinin iblağına de
' filcUcrini Ticaret Vekilinden rj. 
ca etmişlerdir. 

Saat 19,10 da Ticaret Vı-killmi:ı: "Topçu Mnlzemesl,. hakkında alın-
endı intihap dairesi olan Dcnizlıye m11 olan 30,12.1934 ıün ve 1886 sa
rnvasalat etrr-istir. Bl.iyük tezahür- yılı, "Yüksek hassaşiyctll müsademe 
•rle karşılamm vc•dı. Partiyi, Vilfı- tapaST., hakkında alııımt§ olan 18.9. 
eti, Bclediycvi ziyal'etten sonra De- . 935 gün ve 2015 sayılı ve "Yivsiz top
ızli vililyct;nin 14 dokumacılık koo-
"ratifinin hirle,.cmP.Siylc kurulan larm mermilerine alt ıslahat.. hak-

r•arbl Anadolu dokumacılar kür.ük kmda altnmıo olan 18.9.935 gün \•e 
nat koopar:ıtifleı·l birlığinin açılış 20l6 sayılı lhtıra beratlan bu defa 
~ini yaprnJ~tır. mevkii flıle konmak flzere ahere dev-

Ticaret Vekilinin nutku rüferağ veya kar edileceğinden talip 
Dr. Behçet t;z, bu 1Ninasebctle bir olanların Galatada, İktisat hanında, 

1
utuk söylemi~ \'C cilhassa demi~tir Robert Ferri'ye milracaatları ilan o-

ıti: .. lunur. 
".Aziz Deni7.lllıler. muhterem hem- '• 

~ırf.,ıtab Ye elmHh •et dımık. bir kelime ile I I N G a R 9 A A T f •e1111ktlr Cl111tlı 
Pırlantalı n elmub aaaUerlD bütQ.n hakiki evııah meşhuru llem olan S t N G ı: it ~•tımnd• t.

lanmıştır, Bunun tçin: Saat alacal!nıı zaman. tereddütsüz ı 1 H G E R saaU almaJ>a>a '" mtin o.. 
rfndelı::I a 1 H G • R mark.uma. mOessmemizin adreetne Ukkat etmen.lz llmncbr 

Modan taldı> eden her url kadın lcfn kıymetlJ ta1Jlarl7le n nefts tılemelfti719 °bakfkatn mun dlk-
ltat1 celbeden b6yJe bir barllnılld• a 1 H G E R saatine aahlı> olmak ldeta bir saadettir 

SINGER SAATi Hoşa Gidecek En 
Makbul Ye En Güzel HEDiYELiKTiR 

~ No. 82 - D. Elmaslı ve 11 pırlantalı 600 lira . 
No. 82 • C. Elmaslı ve ortadaki büyük olmak üzere 11 pırlantab 700 lira 

No. 82 • E. Elmaslı ve ortadak~ ~e kenarlanndaki büyük olmak üzere ı ı p1rlantalr 800 lira 
No. 82 • H. Elmaslı ve ortadaki ile kenarındaki daha büyük olmak üzere U pırlantalı 980 linı 

EMS.\LLERİ GİBİ 15 SENE GARANTİLİDİR. 
D t K K A T: S t N G E R saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda 

satılır. İstanbulda şubemiz yoktur. Adres SİNGER SAAT Mağazaları. 
..._,.••••••••••••-İstanbul, Eminönü, No. 8 I 

; rilerim: • 
Saracoıilu lıi!k\lmrtinin aldığı ka -
rların t:ıtb:kııt ve ne1ice-lerini mem

'rkctin istihs.,1 s:ıhalarındn yer yer 
ormek ve b:ışka ihtiyaçlarınızı 5ğ
enmek ma'ks:ıfüyle siz yurtd:ışlarmtla 

· kmdnn tcr.ı<ıs etmek flzcre arıınız-

~------------------------,1----------------·--------Bu Akıam: BOYOKDERE 

1:ı bulunuyo:ı.ılii. ~z :zamanda yur -
~ ın geniş b~ sahı:sinı dolaştım. Halk 
le. yl.iz binlerce yıırtdaşımızla yakm 
~aslar yııpt•m'. Euradıı çok yüksek 
c-zahurlcrini gördü~Um şef sevgi ve 
ıygısı ve htikürrtet gü,·enl beni teh-

yıç etti. Yurdun bu geçtiğim genl< \"e 

eyiz.ti bölgelerinde yük~eleo tek ve 
ıcud.retli ses, 1rönfı'niin etT:ıfında top
lanan h.nşmctli bir milli birliğin ıra-
1esilir. Adatıa ''e B:ılıkeslrdcn başl~- \ 
yarak Manısa. !7.mir, .ı\Ydın ,.e cı
varlad ayni Nmlıiıkla bıı samitnl te
zahürler içindi' çalkalıınıyor. Me-zi -
vetli bir mi1.l~t;n bu kudretli sesini 
buradan bütün yurtdaslara llAn etmek 
~vıc ve saadetini bah~ettiğiniz için 

siı:lere ~krnnlarımı sunmak isfor~m. 
Cumhuriyc~ hükCımetinin, Turk 

mnlctinin aziz \•arlığıııdnn kudret al· 
dıkça basaramıyccı:~ hiçbir iş olma
dığı kanaatindeyim. İçimizde sizlere 
h~met için hıır.utsuz bir İ$ scvgiii ve 
vrızf!e aşkI v:ırdır. Ulkenin tatn ve 
':tiimil bir inanma mazhar büyük ve 
•·udrctll Şcfiml<t İnf\nil'nün etrafında, 
hudutta nöbet bekliyen bir nere~ gi
bi, bu milldin hizmetine hasrı nefs 
ctmiye cant'lllZ pahııı.m;ı. da olsa az
mctmis insanları1. Bu itibarla s~zin 
arzularınız, emirleriniz, hfzmetlerınb: 
her aman tç'n iyi ııekilde Ha edilmiş 
olacaktır. Bunu ıntihap dairem olan 
Denizliden b!ilün memlekete arzetmiş 
ol~kla clerı., bir s.ıadet duymakta-
ytm ... ~ .. 1 . 

Süpnesizdir ki. aevlet adal'tılan is 
görürken, herhangi bir program ha
zırlarken, halkın ~vglsini g6zöniinde 
tutarlar. Hfiklımetiml.zin yüksek maz. 
hariyeti, çok scniş bır bölgede yııptı
ğım tetkiklcı'Cle gördüğüm gibi bu 
guvenin tam ve mutlak olmasında -
dır. Böyle bir güvene mazhıır olan 
hükiimelin &imcti.rc kadar aldığı ka
rarlar nasıl umı;n;t t:ısv1bi kazanmts
sa bundan sonra nlmacak her karar 
da daima sıılı-rin lehine olac-alr ..... , 
daima h:ıyırlı <ilac:ıktır ve ~ta bu 
mille~ saa~et ve ret.ahı,. .4tl olacak-, 
tır. . .. ,, " ' it!~,.,...,,. ........ _..;._,. 

Biitüıı dünya milyonlar çarpışhra.. 
ralı: en ıenç evlatlarının lı:anmı döker. 
biiy{ik bir bofuşma içınde ıstırap te· 
lı:erlı:en, o millet ne mesut blr mlll~t
Ur ki ıevdiii ve iman ettiii bir Sef 
tarafından sevk ve idare edilmek b:ıb
tiyarlıiına mazhardır. Bütün millet 
ıibi siz deJnönü ırkından tam ersiniz. 
Arnruıda 11k sık dolaşan, terli e!lerl
nizi sıkan, sizi dertli ıörünce nemle
nerek sizden fazla dertlenen uyku ve 
huzuru kaçan o büyük Şefe sizlerin de 
ıösterdiiiniz bu sevıi halesini anct
tiiim zaman, saadeti daha pek çok 
artacakhr. Çünkü onun, bu memleke. 
tin saadetinden ve bu milletin refa· 
hından, sizlerin rahat ve huzurunuzu 
teminden baska hiç bir emeli yoklar. 

Turlriye Cumhuriyetinin yaptıiı bü
yiık hamleleı-imiz bitmemiştir. Ve bit· 
miyecektir de. Çünkü ham!e bittiği 
ıiın, hamlenin bittifi zannına kapıldı. 
iımrz gün, inhilil ve inhitat başlar. 
Hamlesiz bir millet knnsız bir vtkut 
gibidir, kolav yıkılır. Cümhuriyet nü· 
'lcQmeti böyle bir hataya asla diiimi
yecektir. 

Yeni hükiimetimiz. Saracoihı hükfi. 
mctl. işte bu iman ile ve aizdcn aldı
iı güven?e memleketin ihtiyaçlan Ü· 

zerinde duracak, Türk milletinin ı e
faha kavuııması için ıereken yollan 
açacak ve bilhassa dünya hercümerci 
içinde Türk milletinin mukaddu h.llr.. 
lannı, dünya vaziyetindelri nazik ve 
ehemmiyetli durumunu daima ıöz ö· 
nünde bulundurarak, muhafaza ede
bilmek için Tıirk ordusunu her ihtl. 
male cevap verebl'.•cek üstün kudret 
ve kabiliyetle tulacakt1r, 
• Arkadaşlar, 

R E K O R ! Teminat Markasıdır 
Nefis bir pirinç unu isterseniz bakkalını7.dan muhakkak 

''REKOR Pirinç 
ISB:\RLA l'STEYINt.Z 

Unu •• 
250 - 500 velOOO Gramlık Ambalajlan Vardır. 

Adres: İstanhal, Tütftnıtfimri.ik Kemerli So. No. zt. Tel: 24197 ,, ________________________ .., 
_iNŞAAT 1LAN1 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 
t - fanıllt'! yapnıca'JC tnemUT ve işçi evleri ne beklr oavyorüarı, 

kanalizasyon, yo! Ye harici su ~sisatı emanet uırultyJe ihale edilecektir. 
2 - t,bu ~at ,.e ameliyatın muhammen keşif bedeli 480,000 lira-

dır. 1 .. ~.. ._.,...,...... 

3 - Eksiltme evrakı :-.nkarada Sümer Bank Mu:unelM şubesinden 

25 lira muk:ıbfi!nt'lıo alTnacaktır. 
4 - Muvakkat temlr.at mfktan 10.000 Uradtr, • ·------ , • 
5 - Eksiltmr. 10 A~stos 942 tarihine müsadif Par.arf~i günü sut 

18 da Ankarada Silml'r Bank Umum Müdürlüğü !~aat ıubesinde yapı-
lacaktır. <'. 

fi - fıteklller teklif ewakı mevanmda $imdiye ka~ar yapmt~ olıhtk
lan bu gibi ~lf'rt: ve bunlarm bedellerine. firnanr.ı tekrıik tf'şkllAtmın 
kimlerden terekküp ettiğine ve hangi bankalarla mu'imelede bulundukla
nna dair vesık:ıl::r koyacaklardır. 

7 - Tek!\f mektuplanm havi zarnıtr kapalı olarak ihale frtlnil t!I e 
kadar makbu7. mukabilinde AM:ırada Sümer Bank Umumt kat!pli&Ine 
teslim olunacaktır. 

1 - Posta ile c6nderilecek teklift@r nihayet lh"'4- ııı:.ııtJnden bir saat 
enoe~ kadar ıelm~ ve ı;arfın kanun1 ~kilde bpatTlmış olması a~un
dıl'. P~ Ylkl olabilecek ıeeikmeler nuan ıtıbara almmtyacaktır. 

t - Banka !J'!a1eyi icrada serbesttir. (~Plt - 8071) 

, .. DENiZ KLÜBÜNÜN~ 
7 nci een•i devriyesi mnnasebetiyle 23 Temmuz Pt>r~embe ııkşamı l için tertip edilen bclonun 15 Ağustos 942 Cumartesi akfamma tc:-hir e-

dildiği ilin olunur · 1 da re Heyeti 
~ , 

Devlet Demiryolları ve UmarilaÔ ~lefme1dare.sl . ilantarı 
- · -· • ,·. • ,· • f • 

Bir sene zarlmea Bilecik dC"pOSuna gelecek oıan tahmınen ıo bın ton 
nıaden ltömüıüniln ıartnamesl mucibince tahmil tahlıye işi kapalı .ıar.f 
wullyle ekaıltmeye konmuştur. 

Beher toıı kömürün tahmili için 40 ve tahU~si için 2!> kuruı tah

min edilmiıür. 
Eksiltme 13.11.942 T. ne müsadif Pe~be c..inü E3&t 1!5 de H. pa-

rada 1 inci ~letme komis1onunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 487 
lira 50 ~tur. 

Ebiltmeye tst.!rıılc edeceklerin kıtpalı zarfüırmt eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar komisyona vermiş olm:ıları lh.mdır. 

Fazla taf.liiAt ve şartname almak .istiyenlerin işl'!tmeye müra~aatlart 
lAzımdır. - (7992) 

--~ ............................ , 
Mqbasebe ve idare Memuru Allnacak 

t .. !~e:"f· ".. - . ·- - -
Bir Mt1~ l~in muktedir ve ca11$kan Muh:ı~Se ve fdare me

munma ih~ vardır. Ll!ıın bflenler ve ı.mal ır.üe!'seselerde çalışmTŞ 
olanl• ıercib eilliT. Taliplerin mektupla 1505 numarııh Posta kutu
suna müracaat etmeleri ve referanslarını biidlnnclerl merC\ldur. 

İstanbul Le\1azım Amirliği . 
Satınalma Komisyonu İlanları , 

' . 

4 x 20 x 2 eb'admda 24,000 adet ambalAj tahtası alınacaktır. Pa-
.ıarlıkla eQiltmesı 14/8/942 Cuma günü saat 15 de Tophanede ist. Lv, 
Amlrlfli satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (111 - 8249) 

Havacı Gedikli Olmak lstiyenler 
19211 ve 3H doğumlulardan e\'rakTnı ikmal edenler sevkedileceğinden 

muraeaatlan. (8171) 

KAYIP: 1328 S"'rıc«ı Isparta beş se
nelik idacit mektebi ikinci smı!ından 
almış olduı;um tasıiı'knameml zayı 
ettim, yenisıni alacağtından eskisinin 
hilkmü yoktu•. Burdur Burç m•hal· 
leslnıten YoOurtçu o{lullarından Ah· 
met oölu Rira Baıaran, 

MahkGmiyet 
Sandıklı 

ğinden: 

C. Müddeiumumili-

' Hcpiniıı bi!iyoraunuz. Baıı sıkıntı· 
farımız oldu, Millet hayatında öyle 
e;ıkıntıların ehemmiyeti yoktur. El ve· 
rır ki milletin bünyesi, ruhu sıırsıı. 
masın, Bazı kötü ruhlular ı;ıkabilir ve 
milletin ıiize~ terbiyesini istismar 
etmek istiyenler olabilir. Fakat onlar 
bilsinler ki, Türk milleti kendileri. 
:ne .,_sla tahammül etmlyeccktir. 

Geçici olan sıkntılanmızın a~bep'!-eri -~ 
sizlerce görülmeyen ve bllinmiyen ,.:y· raimen bizde yer yer imar ve yük3~k 
ıler değjldir. }\üyük bir orduyu dimdik I iş hamleleri vat'dır. Her ıeye rafmtn 
ayakta tutmık, aç kalsak bile o 'tü- daha iyiye doiru yürüyoruz. Daha çok 
yük orduyu beslemek ve teçhiz etmek çalıtyor, daha tutumlu bir millet ol.u· 
milletin hukukunu sizlerin iıtediii ıl- yoru. 

Milli Koıı.ınma kanununn muhalif 
olarak Inzla fiyatla ~erit sattığ1 iddl
aslyle suçlu Sandıklıda tüccar İbra
him Bilge hakkında Sandıklı Asliye 
Ceza mahkemesinde yapılan duruşma 
neticesinde: 

bi mildafaa edebilmek için bu orduyu tıte bugün açtıimnz bu 1khsadi mü.. 
her zamandan daha kuvvetli bu!qn- enese de Cümhuriyetin diier birçok 
durmak vazlf~ idır k! bizlere bu feda· fayda!t eserleri arasında yer alacak?ır. 
karlıkları seve seve yaptırmaktadır. Bunlardan birisi olacaktır. Denizli ve 
Fedaklr Tü ·k milletinin banda hiç Eıre havzası, hatta bütün memleket bu
}>ır tereddüdü yoktur. nun feyizli neticelerinden faydalar.a-

B E Y A Z P A R K'da 
Eşsiz sa.n'atkiir 

Müzeyyen Senar 
Komikler - Muknllltler - Varyett'ler -

Caı: ve Dans 

942 Hediyeli Dans müsabakası 
DİKKAT : Arzu ettığfnh: şarkıların 

okunması !çir MÜZEYYEN SENAR 
sahneye çıkıncıya kad;:ı mü~sesemiz 

müdüriyetine blldıdlmesi rica olunur 

KONSÜMASYON 45 KURUŞTUR. 
..._"1111•••• İstanbul ve civar köylere otobüsümüz vardır.•••11111'" 

]ksiltme iıani 
Su lıleri 9 uncu 

Müdürlüğünden 

Sube 

1 - !:.eıkişehlr Su İfleri 9 uncu Şube Müdürlıltü M!ntakası dahilin
de bulunan Kütahyad1 Sarı ve Kapan Derelerin ıslahı muhammen ke
şif bedeli (32230) lira (99) kuruştur. 

2 - Eksiltme 28.11.942 tarihine ra~lıyan Cuma günü saat 15 de Es
ki~ehir Su İEleri Dairesinde kapalı zart usuliyle yapılacaktır. 

S - İstekliler eksiltme şartnamesi ile buna müteferri diğer evrakı 
Eskişehir Su hler: 9 ur.cu Şube Müdürlügü ;le Kütahy:: Nafia Müdür
lüğünde görebilirler. 

4 - Ekı:;ıltmeyo gırebilmek için isteklilerin (2417) lira (32) kurui
hık muvakkat trmlnat vermeııi ve eksiltmenin yaptlar!ojiı aünden en 
aı üç gtin eV\'el ellerinde bulunan vesikalarla t>irlikte bit dilek~e ile 

Eckişehir vı!.'iyetint. müracaat ederek bu işe mah.rns cılmc.k üzere vesi
ka almaları ve b:ı veısikalart ibraz etmeleri <.:ar:tır. l3u müddet içinde 
vesika talebinıl" bulım.mıyanlar eksiltmeye ıştirak edcnıeTler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarmı 2 inci :rnıccided(l yazılı saatten 
bir saat cvve!..ne ktıdar Su fşlcri 9 uncu şube Mi.idi.:l'Hiğ!lne makbuz mu· 
kabilinde ve:ı.ıele~ lazımdır. Postada olan gecikmP.ler kabu! edilmez. 

(8156) 

Satahk 
Ve 

Duba, Hurda Demir 
KırptnhSI Teneke 

Çubuklu 'Of'romuzda bulunan Uç duba, Qç ton\! milleeaviz kırpıntı 
teneke ve hu!dıo dl!mfr pauırlıkla satılacaktır. A:..'l'lak' lı;tiyen1erln gör
mek için Çubuklu Deposuna, pazarlık için de Petrol Oflıd Umum Mil-
dürlii!Hlne mCrı:rııat1arf. • ,,.. ,__ , 

Parasız, Yatlh Üç Sene Tahsilli 
lstanbul Ziraat Mektebine Talebt 

Altnması Şartlan 
1 - Türk, iyi hal ıııahibi, halltalık1ıırdıın salim, ~raıwt i~le-rine da

yıınhtlı bir bünye<'le, fır17..,ısız ve kusursuz olmak, ~ekter devlet im· 
tihanmd.a kıu:an"1lfŞ bulunmak; 15 ya:ımdan küçük 18 ya~dan büyuk ol
mamak; müsaba"ka !mtihanında kazanmak. 

2 - MOracaatıa. .... rı kabulüne 22 Temmuz 942 Ca"°'amba ıünü baela
nacaktu- MilracMtların kabul edilebilmeli! için t'vraktn eksiksiz olarak 
en geç i Eyllil 942 Salt günı.i akşamma kadar mektebe relmif olması 
şarttır. 

3 - İsteklilerin nüfus c!l7.dan' (asn yl'lhut noter veya nnfus Jdnre21ln· 
den alınmış ruret), ortaokul devlet imtihantnt \'ertniıı ve diploma almı· 
ya hak kazanmış olduğunu sarahaten anlatır mektep müdürlüğü vesikası. 
hükfımet doktorluğundan alınmı$ ıııağlık raporu, aşı şı:hadetnamesi ve iyi 
baI vesikastn<lan teşekkül eden beş parça evrakına ~ 5 X 6 lık altı totog
raf birleştirerek doğrudan doğruya mektebe müracaat etmeleri. yahut 
bu evrakı bulundukl&rı yerin en bilyU!c mülkiye amiri veya zirııat ida
resi yolundan J(öndertmeleri şarttır. 

4 - imtihanlar Tilrkçe, Matematik, Fizik, Kimya ve Tabiat Bilıtııl 
derslerinden tstanbulda yapılır. 

5 - imtihana 10 Eylül Perşembe gı1nü saat doıımzda bıı~aııaeakttr. 
İstekliler imtihamn yapılaca~ salonun yerini Halkalıda mektep müdürlil
ğilnd<'n (telefon : tRAO) \•eya t~tanbulda Vil~yette Zlrut MiidUrlüğiln
den (telefon : 21657) Eylulün yedinci Pazartesi gününden itibaren öğ
renmelidirler. 

6 - İmtihı:ıa gırmeden evvel namı:ctlerin me!dep doktorluğ1ıncı 
muayeneleri yapılır, Muayene neticesinde beden! ve !thhl irı:ı:ar;ı olan
lıırla ziraat işlerine t'lveri~li bulunmtyanlaT' müsabaka lmtihantna alm· 
mazlar. (Zaruret halinde bu muayene imtihandan Y.>nraTa bır:ıkılır. is
teklilerin doktora ır.uayene edilmek için imtihandan evvel mektebe mü· 

racaatları menfaatler! iktizasıdır.) 
7 - İmtihanda k:ızannnlar ortamektep diploma.~1 ve nüfus cüzdanı a

stllariyle birlikte - tam te~ekküllü hastanede yapılacak muayenede tah
siline devama imk5.n olmadığı tebeyyün edecek hal mOstesna olmak pr
tiyle - mektebı tt:rkcttlği veya talimatnamede gösterilen sebeplerden do
layı kaydı t.erk'n olunduğu, yahut tahsilini bitirdiğir.de beş senelik mec-
bur! hizme!inl !fa etmediği ve mektepçe verlen eşyayı her ne suretle o
hırsa olsun ztyaa utradığı takdirde mektepçe sarfedllen parayı ödeyece
fine dair talim:ıtnamesi mucibince nümunesine w~·n noterlikten tas· 
dikli kefalet senedini Blrincltetrinin bqtn.a kadar melttf'p ldarulne ver
miye mecburdurlar. 

8 - M~be kabul edilen namzetler yukanda y11zdı evraktan başka 
dört gömlek, dört kat iç çamaşır!, dört çift çorap, altı mendil, iki hav
lu, bir pijama \'C bir çiLt terliği beraberinde getirmekle mükelleftırler, 

(7776) 

Sahip ft neıriyat müdürü: Halil Lfatft Dördiin<"ii . Görüyorsuni.l:ı: kl dUnyanm bu ıriln. caktır, Birliğiniz, sizlere ve Türk ır.il· 
ku a~lı v.;__ızı_aE!_~iıe~~1e~e. ı_etlne uiu:.111_ olswı.11 

Suçlunun S lira atır para cezası 
ile mahkômlyetlne, dUkkAnmtn 7 gün 
müddetle k::ıp:ıtılmasına \'C bu müd
det zarfında t!carettcn rnen'ine bir 

buçuk metre şerid in müsndercsint', 
bedelinin mağdura ind~sine karar ve
rilmiş ve katllcşmi:ı olduğundan key-
fiyet llan olunur~ • Gazetecilik ve •efl'İY•t T. L. Ş. TAN Matbaası 

Her pazar saat U ten ı 9 a kadar 22 kişiden mürekkep 
Çifte Fasıl Saz Heyetiyle birlikte Bülbül sesli 

MÜZEYYEN SENA R'ı 
Dinlemek fn-satmı ka~ırma..v1nlZ' .. 

Milessesernlı her sene olduğu gibi bu !tene de 8 Ağustos Cumartesi 
,ninü akşamı fevkalMe eğlenceli büyük Sünnet töreni tertip etmiştir. 
Programtnda tanırımış sanatkirların ve okuyucu Bayanların istira· 
kiyle 20 k's:lik SAZ HEYETi, CAZ. HOKKABAZ ve milll oyunlar-

dan bıışka mıltencvvj eğlenceler vardrr. 
Çocukhırınl ka)·dettir111ek arzu edenler Borıa kıraat,,ane~ine mUraeaat 

edebilirler. Telefon : 223~ 

'----------------·-------# ,.. .............................. [ ..... , 
iŞÇi ALINACAK 
BÜYÜKDERE 
KİBRİT FABRİKASI 

MÜDÜRiYETiNDEN: 
Kibrit fabT"lktıırt tein a~afıda yuılT eartbr ıltmda erkek, 1cadln 

Vt' cocuk h;d alınac-alttır. 

1 - Tekmil fab~ka l$ı;llerlne Jş :ünleri parasız sıcak öi:le 1emeğl 
verılir. 

2 - Ocretlert ;. 

., ll!rket( fııeflert 

Normal meni saatleri tein erkek fşenere · .,..,,tn!ıacr.'i !şfn !ilahi· 
Y@tine ~re saat başına tkret h•ıbl7lı ıün.d• 100 kuru~an 170 ku· 
rufa kadar. · • 

bl Kadin ltttıı.+. 
Normal meAf saatleri için bcfm lşçr.ere )'apfır".lacaJC f,,~ mahl• 

yetine BGre 75 kun.ı~tan 110 kuruıa kadar, 
c) 12 yaşından 111 yaşma kadar olan erkek ve 1dz çocu1dara: 
Normal mesai natleri için eocuk flçil,._ ~aat ~ O.cretı heaabJ)'• 

le 115 kurut. · 
dl Tahmll ve Tahliye. Avlu lntıer1: 

Bu a:abb işlerde calııanlara !şin mahiyet.ine ıöre 
170 kuruııa kadr.r, 

•) ~ula Meal'!t Ocretlert: 

JCoordina,yon Heyeti karariyle fabrikantn · ıünde J'8J>1Cllt 3 nat
lik fazla çabşmalarm <ro 30 zammı ll1ve edildikte normal metıal ile 
100 - 170 kurtıF kadar Ocret alan bir işçiye 150 den 250 kurup 
kadar. 75 - 110 kuruşa kadar alan bir işçiye 110 - 180 kurup kadar, 
85 Icınu, alan işçiye 95 kuru~ 150 - 170 kuruşa kcdar alan 1$çi7e 
220 - 250 kuruı:ı kadar gilndellk verilecektir, 

1 - Kanuni ft1'rfler işçilere aft olmak OzeN 
dehltt tallnıa\Qameahtde ~ztl! bWdlmlere p. her 

denir. 

ncreUer, ftıtirika 
15 ~e bir ö-

4 - İ.tçiler, yatacak ,-erlerini kendileri temin ederleır. ~~ 

5 - Talip ol.anlınn Bil7ükderede Ba;,ilıtder• - Bahcek87 yolu 
Qzerindekl kibri~ fabrikası mUdUriyetine :ıüfus tezkereleri " altı 
tototrafla berabfor müracaat etmeleri illn ollDlur. _:_...! ... 

Tesviyeci, Tornacı, Frezeci Ahnacak 
Kibrit fm:ıl eden dairelerde veya fabrika tam!rhee.Jnc!e rnaMnfst 

ve makini~ muııvfnl oluak ça~mak üzere bl.rlucl ınntf tesviyeci, 
tornacı ve frezeclye ihtiyaç vardtr. Fabrikada yapılacak imtihan neU
ceslnde göster~klerl ehliyete göre maaı veya nat başı OCTetleri ta-
7ln edilecektir. Talip olanlann vesalkf1le birlik~ BQyükderedekl ldb-
dt fabrikası müdOriyetine müracaatlar! Jlln olunur. .. 

K.TASARRUF 
HESAPLAR! 
~ lklncltqrln 

Ke~lde5ine ayrılan 
ikramiyeler : 

1 adet 1000 liralık 
1 .. 500 .. 
2 • 250 .. 

14 .. 100 • 
10 ,,, 50 • 
40 .. 25 .. 
4'0 10 

, Sınai Müesseselerle-----·~ 
Banka ve Sigorta Şirketleri ithalat' Tôdrlerine: 

MUAMELE VERGiSi Rl!HBERI 
ÇIKMIŞTIR 

Yazan: Maliye Müfettişi IHSAN RÜŞTO BAÇ 
Ayni urncında et>ftt'r \'e kayıt sistemlerini g6sta-t-~ bu Kitap 540 

~ S~hlfa, 14 D:!ft~r numnrnsı. 20 Sekili havidir. Kltaıt.;tltrda bulunur ... 


