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Cümhnrreisimi:z Milli Şef İsmet İOOnil dün, Güzel San'atlar Abdenıiıı;inin r~im \'e heykel stt«i~inde yaphklan tetkiklf',.Tİ esnasında ahnm1~ fotografileri 

Cumhurreisimiz \r.----" 
! TiCARET Vali Dün Tacirler 

Bir Konuşma Ya Dülı G. Sanatlar Akademisinin 
Serğisini Şereflendirdiler 

fJzak Şarkta 
İkinci Cephe 

Almanya ~tedcnberl Japouyad311 

1 Milli Şef Sergideki Eserleri ip~ NEHRU 
Beğendiler ve Ç~k Kıymetli oı·voR K·ı · 

Direktiflerde Bulundular • 
Slbirya7a hücum ederek oark cep- Milli Şef İsmet l~n. dlln yanlannda refikaları Bayan Mev-
hedndcki Alma.o taarrıannu ko!.ay. İn 

· hibe önü olduğu halde saat 16.45 de Fındıklıdakı Güzel San'at. 
:'nubi Pu!flk üslerini. ka,.~:: lar Akademisıni teşrif buyurmuşlardır. Cümhurreisımiz A.kade
Amerib da, Sovyetlerin Uzak mi methalinde Vali Lütfi Kırdar, Giizcl Sıtn'atlar Umum müdürü 
Şarkta Japonyaya taarrus etme. ve Güzel San'atlar Akademisi müdürü Bürhan Toprak, Akadenü 
ıini hıtcmi$tlr. Fakat Gimdlye ta· profesörleri tarafından karşılanmışlardır. 
dar ne Sovyet Ras7a n ne de Milli Şef sergiyi gezmiye başlamışlar ve ilk olarak tezyinat 
]apon;va akdettikleri bitaraflık an- kısmının seramik eserlerini gözden geçirmişlerdir. 
la11T1asını bo:r:mı7a yanaşmamı1- Milli Şef seramik eserler profesörü Vedad Ar'dan bu güzel 
lardır. iki taraf da ba~ın~ 7enl işlerin fabrikasyon şekline dökiilüp seri ~alinde ima~ edilebili.P 
pile açmak J~tcmemclı:tedır. Fa.. edilemiyeceğini sormuşlar ve aldıkları musbet cevap uzerıne hır 
kat ba harp sur.~rJzlerle doludur. to ak d'"strisi kurmak ve harcıalem işler mevdane getirmek 
:Japonyanın buırunlı:ü beldeme ıi· pr en u w 

yasetini yarın br ıürprlı tal:ip lüzumuna işaret .~uyurmu~ı:r. . ~ . . .. 
etmlyeceğini kimse iddia edemez Bu iş için luzumlu bır fınn ve ımalathane kurmak ıc1n lu. 
-----------· zumlu mütedavil sermayenin ne kadar olabileceğini sorup öğre. 

JI z ke · SERTEL nen Cümhurreisimi7., Maarü V_eknliğinin _t~tısat_ Vekaletiyle tema-
• e rıya sa geçmesini ,.c bu mevzuun ıncelenmesını emır buyurmuc:lar ve 

Herkes garp cevhesinde müt. "bunun arkasını getirelim'' demişlerdir. l.!ff' Devamı Sa. 2, Sii. l 
tciiklerin açması muhte-

mel ikinci cepheden bahseder. 
ken, Japonyanın Uzak Şarkta aç. 
mas beklenen ikinci cephe unu
tulmuş gibidir. 

Almanya ötedenberl Japonya
dan biran evvel Sibiryaya hü. 
curn ederek Şark cephesindelri 
Alman taarruzunu kolaylaştır
tn.asını istemektedir. 

Bütün Cenubi Pasifik üsleri.. 
ni kaybeden Amcrikada, Sovyet. 
lerin Uuık Şarkta Japonyaya ta
arruz etmesini istemiştir. 

Fakat şimdiye kadar ne Sov
yet Rusya ne de Japonya, harp 
içinde akdettikleri karşılıklı bi. 
taraflık ve tecavÜ7.SÜzlük anlaş
masını bozrnıya yanaşma~lar
dır. 

r ' L Askeri Vaziyet J 
SARK CEPHESiNDE 
Almanların · Şimdiki Planı, 

Rusların Karadeniz Donanmasını 
Tamamiyle imha Etmektir 

Japonya, Pek 
Yakında Rusyaya 

Saldıracakmış 

Japonlar, Sovyet 
Hududundaki 

T ahşidatını Arttırıyor 
Çunkirır. t (A.A) - Reuter: Çun. 

kinrdelci askeri müteha11ıslar Çine biJ. 
yük mikyasta bir taarruz için hiçbir 
Japon bazırlıiı bulunmama!lınd3n Ja.. 
ponyanın yakında Sovyetler Birliiine 
hücum niyetini cüttüğü menbını çılı:ar 
mamaktadırlar. Mütehassı!"!ar hattl 
daha Heri riderek Rus • M nçurl htı• 
drıdunda muhasematın 16 aiusto~ 
doiru baobncaftnı tahmin etmektedir 

kl1J9 Devamı ~- 2, Sü. • 

--
"Biz Japonları 
Durdurmak ve 
Çine Yardım 
Etmek İstiyoruz., 

Pandit N ebru 

Allahabad, 1 (A.A.) - Gazete. 
ciJer toplantısında demeçte bulu. 
nan Pandit Nehnı bilhassa ~y
le demiştir: 

"Biz bugünkü durumdan is. 
tifade ederek Rusyayı ve Çini teh 
tikeye atmak . istemediğimiz gibi 
mihver devletlerinin zaferini de 
istemiyoruz. Biz, Japonlan dur
durmak ve Çine yardım etmek 
lcıtiyoruz. Fakat biıi ve Çini teh. 
dit eden bu tehlikeye karsı ko· 
yabilmek iein bu harbin, Çinli. 
lerin yaptı~ı gibi. Hintliler icin 
de bir "millet harbi" olanlt te. 
lakki edilınesi lazımdır." 

Hindistan bflkdmetin\n ba.zırltklart 
vaziyetin icap1ıı.riyle mOtennslp değil
dir Biz memlcltette bir muka\•emet 
iradesi yarat:r..:\k iı;tiyoru7.. Menfi bir 
vaziyette kal.~k olur.sak, balldald 
mukavem~t duygu.~ul"u 1ngU17. hükU· 
meti istediği ,Obi Y\.l~'UrabUe.:f!ktir. 
Kendi multadeC!:ratırn~dn biuat Amil 
olmalıyız. G.ındl takip edilecek yolu 
«ôstermiştir. tnc ~birler ıs ıüne 
kadar aıınmaldtr. Kongre komitesi -
nin ilk top!.antmna büt\h:ı mühim 
partilerin ve bu meyanda Hint kon· 
gre ])artislyle miıı:lurna1\ birlitf. mü -
messilleri iillrnk ede~ktir. Muvnk -
kat milU hilkfuneti bu mümessiller 
seçecektir. 

fstlklM tneselesl •trafmda hiçbir 
münakaşa kabul atmi~etlz. Arıcak 
tefeiT\lata alt noktalaulı. müzakereye 
giri,ebiliri•. 

VEKiLİNİN 
TETKİKLERİ 

Behçet Uz, Dün 
Afyona ve Oradan 
Eskişehire Gitti 

Toplantıda Birçok Gıda Maddeleri Tacirleri 
Bulundu ve Valiye Hükumetin Kararf arına 
Riayet Edeceklerine 
Dün İstanbul Ticaret Odasın-

Dair Söz Verdiler 

Afyon, ı (A.A.) - Ticaret da ~ehrimizin zahire, hububat, 
Vekili Dinarda Isparta ve yağ. yaş sebze, yoğurt ve pey. 
Burdur valileri ile göriiştük. nir ve diğer gıda maddelei üze
ten ,.e viJayetlerinin vaziyeti rinde geniş mahiyette iş yapan 

1 

hakkında bnhat alarak direk- ticaret firmaları mümessillerinin 
lifler verdikten sonra Sandık- iştirakiyle bir toplantı yap~mı • 
ıı ista.,,·onunda Ka,·a kayma. tır. Toplantıda Oda meclıs ve 
kamın; parti ve bel°ediye

0 

mü. idare heyeti azalariyle ticaret iş. 

"- Hükumetin aldığı son ka
rarları bilivorsunuz. Bu kararla. 
nn mesnedi, halkın ihtiyaçlan 
hususunda hükıimetin müstahsi. 
le ve tacirlerimize olan ihmadı
dır. Ben de vilayet 'e h,.1E>diye 
namına aynı 1kannati h:har ede
ceğim. Yeni kararların efkan u. 
mumiyeye ve piyas:ıya b ir fl.'rah· 
ltk verdiği rnalfundur. Bu ferah. 
lı.k hissinin devamı sizin eUeri • 
nlzıdedir. Her meslek. ne kadar 
ferefli ve yiiksek olursa olsun, 

1 
mesıııillerini kabul ile görii ·• ı leı:_iyle i~gili_ resmi teşekküllerin 
mfü;für. Sant 15 de chrimhe mumessillen 1>ülunmu~lardır. 
gt'llf!n Vekil ,-nli ve bc1t·diye Vali Lfttfi Kıı:dar toplantıda 
J"eisinden mah"ul '\'A7:İyeti ~ bulunanlara şu hıtabede bulun -
da maddel<'ri fiyatJan ha't- muştur: ılfr Devamı Sa. 2, Siı. 1 
kında malfunat ·almış, vila- ı 
yette yeni kararlann hasıl 

ettiği neticeleri sormuş ve di. I 
rektifler \•enniştir. P...rti ve 
Ticaret Odası heyctlMİ1ıi de 
kabul eden Vekil ~arşıyı gez
miş, halk ile konu~muş ve biL 
hassa gıda maddeleri fiyatını 
tetkik etmiştir. Nebati yağ i
mal~thanelerini fiyatlannı da 
gözden gerirmi~ ve ~onra Si. 
loya :iderek orada da ~ilo me
sai!ıi hakkında izahat abnış 
ve saat 16,30 da Eski. ehirc 
hareket etmiştir. 

Müttefikler 
Almanyaya 
Büyük Bir 
Akın Yaptı 

Çok Büyük Bir Birlik 
Dusseldrof'u 

Bombardıman Etti 

·ALMAN ·TEBliGi 

Almanlar 
• • • Uç Şehır 

Daha Aldı 
Almanlar, On Günde 
Sovyetlerin 804 Uçak 
Kaybettiğini Bildiriyor 

SOVYfT{"fEBtf0i 
~ .. "'•, . 

Sovyetler 
Almanları 
Durdurd 
Ruslar Bir Çok 
Meskun Yerleri 

Geri Aldılar 

Krosnodar • Stalingrat Alman Taarruzlarının 
Demiryolu Aıddı Durdurulduiju Bildiriliyor 

Berlin. 1 (A.A.) - Alınan or- Moskova, 1 <A.A.) - Sovyet 
duları baskomutanltğmın tebliği: tebliği: 15 bin tonilato tutarında 
Doğuda bozgun düşmanın takibi bir düşman taşıt gemisi deniz u
sırasında Krasnodar - Stalingrad ~klanmız tarafından Barentz de 
dcmiryolu geniş bir cephe üze. nizincle bntırılmıştır. 
rinde aşılmıştır. So~et ku~et· Voronej cenubunda yapılan iki 
Ieri kuşatılmış ve imha edılme. karşılık düşman taarruzu topçu 
lerl pek yakın bulunmuştur. ve bnvan toplan ateşiyle püskür .. 
Salık demiryolu kavşak noktası tülmüştür. Düşman ağır kayıp. 
cihnmıştır. lara uğramışta. 

. ~iman ha~a ku'V'::etleri bü_~ Simlianskaya çevresinde, Don 
-- bırlıkle~ t_ıalmde duşman rıc at nehrini geçen düşman gurupla· 

Londra, 1 (A.A.) - __ İngiliz h~re_!tetı~ı ~~ltalamı~lardır. Don riyle şiddetli çarpışmalar ol::ıtıu • 
bomba uçak~nndan mu:~kk-~p buyuk _dırse~pnde halen devam tur. Düsman binden fazla subay 
çok büyük bır hava te~ilı d~n eden şıddetlı çarpışmalar sıra. ve erle 9 tank ve 15 top kavbct. 
gece Dusseldori~ taarruz etmlş- sında dün yeniden 48 d~şman mistir. · 
tir. zrrhlı arabası kısmen tabrıp o- Merkez cephesinde fasılalı mit-
Burası Alman çelik sanayilnin .ıunmuştur. " 

idare merkezi ve önemli harp ı k1fr Devamı Sa. 2, Sii. 4 1 t~ Deı;•am\ Sa. 2, Su. 6 
malzeme.ı fabrikalannın bir a· ------------------------
raya toplanmış bulunduklan şe. 
hirdir. 

* Londra 1 CA A.) - Reuter A-
jansının bi1dirdiğine göre dün 
gece Dus.o;eldorfu bomba~~man 
eden 1ngili2 hava teşkıh bir 
müddettenberi İngiliz hava kuv· 
vetlerinin Almanyaya ~önderdi. 
ği en kuvvetli teşkildir. Son 
akmda Dusseldorfa bine yakm 
bomba atılmıştır. Bu aktn D~s
se'tdorfa yapılan akınlann 48 ın· 
cisidir. •• 

Almanlara gore 
Bertin, 1 (A.A.) - D.N.B. nin 5~

rendiğlne ;:öre, İngillı bomba uçak -
lan diin g.x.-e ~en ve Vest!nlya en· 
dO.rtrt blUg~indt> muhtelif mahalleri" 
yangJn ,., infil!k bombalan atmtş -

1:Z!9 Devamı Sa. 2, Sü. 7 

..... -!~ 

, .. 

Snn 7amanlarda A1manyaya. yapdım akmlara i~irak eden 
Amerikan tay,rareleri 
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! 1 Af . 
Tramvay 
Arabaları 

mDE Yeni Berlin 
Elçimiz. Gitti 

r· ... DiKKAT -
Kadmlara V gon 

Değil, Komoartıman 
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No. 88 
Genç kız, hiç ~ıkılgan deiildi; •er. 

bcst konuşuyordu: 
- Burada değil!er. 
Onun scrbestlii'i, bana cea&ret \•er. 

mıııu: 

- Siz yalmz mısınız? 
- Arkadaşlarımız var. 
- Ne yapıyorsunuz? 
Sorgumun biraz alıkça oldufunu bi

l yordum. Gel gelelim, baılı:a blr di
yec ek de bulamıyordum. 

Genç kız, omuzlarını oynattı: 
- Ne yapacağız! Oturuyoru. 
Genç kız yontma bir heykel ıibiy. 

dı. Başı yukarda konuşuı,a, ona dabo 
başkn tatlılık veriyordu. 

Durdukı;a eriditimi hiaıediyordum: 
- Adı.o ne senin? 
- Fatma! 
- Nere!isin? 
- Ad~;-azarlıyım. 

- Çerkes misin? 
Bqını geriye itti: 
- Hayır! Türküm. 
Daha ne sorar, ne ıöyliyebllirdim. 

Susmuştum, 0, yavaı sesle sordu: 
- Si&, prensesin dostusunuz, \hiil 

mi? 
Urperdım. Demek, gizli kapaklı bit 

ey yokta. 
Genç kız, giilümııec!!: 
- Adadayken otelde, sonra .apuf.. 

da si:ıt gördüm. 
Ahmak mevkiinden ııyrıhp şakaya 

bulu3turnıak istiyordum: 
- Ama, biz slzi göremedik. 
- Onu biz bilmeyiz, prenses bilir. 

Buraya gclcliberi, daha şu merdiv~ 
den aşağı inmedik. 

- Burada sıkılmıyor musunuz? 
- Hayır! Kendi kendimize eğleni. 

yorw:. 
Yan kapılardan biri açılmıştı, orta 

boylu bir gene; kız göründü; unşm 
ve toplu idi. Beni görür görmez ka,. 
lanm çattı: 

- Affedersiniz, bir emdniz mi Y.U? 

- Hayır! 
- Peki, burada ne iırlnlz var? 
- Hic; .. Yakan k:ı.h görmiye geldim. 
Seıt gayet sertti: 

- Affedersiniz, bu kata herkes g,. 
lemez. Yasaktır. Prensesle beraber cc
'iniz, lcimse bir .şey diyemez. Fakat 
prenses yokken, haraya giremezsiniz 

- Bmm bihniyordum. Prensese sor. 
ma:rı da 'linutmuştum. 

- Peki, haraya nasıl geldiniz? 
Merdivenden. 

- Kapı lci.Htli defi! miydil 
- Hayır! Açıktı. Anahtarı da iç 

tarafta durnyor. 
Sanım. topla cenç 1u:ı, homurdandı: 
- Prenses, acele ile glderkeıı kilit. 

lcmc)'İ unutmuş olacak. 
Fatma onıh değildi; fütunnıır 1».1n· 

yordu. 1ri siyah parlak ı<>zler kalbimi, 
yumu;auyor, erltlyoı:dv.. 

Sımpı:ı genç tız, bana dOinl ner. 
!emiştir 

- B~, af bu71U'Ull"U, Burada bir 

(Baştaraö 1 incide) 
Bundan $0nra, tezyinat s):rgisin:n 

'l'Lirk tezyini sanatlar kısınma l!~il· 
rniş, Mim Şefimiz buradaki te:ı;h ip, 
c.ı1 t işlerini ve eski yazıları alaka ile 
tetkik ba1t1rmuşlar ve Profesör Tuğ. 
rakeş tsman Hakkı Altırıbezer'd'1!l iza· 
hat a!mşlardır. 

Cümhlll'Teisim.iz Almanyada Münib 
müze!llnde bulunan çok eaki ve talik 
yazısiyle yazılmış kıymetli bir yazma 
eserin tamiri için akademiye gönderil. 
diğinl ve burada aslımn kıymet 17e yük 
&e~ sanatine halel vermiyecet tekilde 
tamlr edildiğini öğrerunlşler ve bu i~· 
!ere talebenin a!akaatru ·ve muvaffak•
yet derecelerini sormuşlar ve ese!'ler 
karşısnıda duyduktan takdirleri bildL 
rerek teşvikklr iltifatlarda bulunmuş
lardır. 

Milli Şefin hususi kolleksiyonlıı.nn· 
da bulunan 1100 tarihlerine ait kıYınet 
li ve .nadide bir eserin birçok yerlerfo. 
den bozulan kıymet Ye sanat bakımm 
dan yillı:sek berat i~çlerini.o burada bü. 
yük bir itina ile ve aslındaki nefa'leti 
bozmıyacak şeki!de tamir edilmiş ot. 
duğuna g3rerek eski Türk sanatları
nın ihyası için devam eden muvaffıı. 
lu~ctli mesaiyi bu veılle ile de teşvık 
ve bunan şiimullendirilmesine çalışıl. 
masını arzu buyurduklarını bildirmi§· 
lerdir. · -

Çinicilik ve mimarı 
sergilerinde 

MJnyattlr ve Turk çiniciliği seraı!&. 
rındeki nefi!I eser!eri aHika jle tetkik 
buyuran Milli Şef Profesör Feyzullah 
Dayıı:ilden izahat almışlar, yüktıek bi· 
rer sanat eseri olan eski Türk motif. 
lerfne bunlar örnek tutularak .Ucude 
geurilen yeru motif!eri gömüşler ve ci
nıciliğin ilerletilmesi için neler yap. 
mak lazım geldiği hakkmda Profe':lor
lerin mütalblarını sormuşlardır. 

Milli Şef çinicilikle seramik eserler 
şubeleri arasmda işbirliti yapılıp her 
iki teı:yni sanatın inklııafı yolunda Kü
tahya. İznik ve Hatay topraklarrnın 
ustünlüğü ve işe yararlığı hakkında e 
saslı bir inceleme yapılması lüzumuna 
ı aret buyurmu~lardır. 

Bundan sonra mi!li mimari kısınma 
r.eçılm!ş, İsmet İnönli burada eı:;ki Tü•k 
&ı il mım:ı.risiııdeki e!ler plinları ii~e· 
rinde alaka He durmuılar, ıehi,..cilik 
uzer nde talebelerin vücude getirdikleri 
plAn ve maketleri tetkik etmişler ve 
resim k~mındaki eser!erl tetkık ve re• 
. m kısmı şefi Profesör Leopold Levy 

eserle"inden mıirckkep ıerııyi de 
~ .. mielerdir. 

S tıh tezyinatı ı;ubes'nde kurn"I$ de. 
rn er. eşarp modıoJlerl ve afışler de 

'ldıik•-n ı;onra heykel atoJye~i:ıe 
'miş buraıh B:ı.v n ter7.İnin birı 

LOtfi Kırd~ra diğer! de eser ııa-

Yazan: M.!ITMUT YESAR1 

işiniz yok, Biz, konuşamayız. Prenses, 
müsaade etmez. Aşaiıya ininiz. 

Terb!ye!i ve tok konuliuyordu. Pren.. 

-o---

yarından İtibaren Bir 
Miktar Çoğaltılıyor 

ııes, toy kızlan, iki ay içinde yont- Elektnk, tf!imvay ve tünel işlet -
muıstu, Ne 1ıöylescm, bir cevapla kar- mesi umum mi'ıdürlüğü Romanyadan 
§laşacainnı anlıyordum. son defa gön:lerilen 170 bandajı tor-

Merdivene doiru yih·üdüm n gayri na etmiye ve depofardaki bandajsız 
ihtiyari döndüm, Fatmaya baktım. o,

1 
arabalara takmıya başlam!ştır. Bu a

pervasız bakıyordu, , rabalar yarm'1an itibııren sefere c;t -
Merdivenden inerken basım dönü. karılacak ve f'aılıı yolcu taşıyan hat

yor, dizlerim se11de1iyor, ayaklarım lardaki seferlere ılAve edilecektir. 
dota:ııyorda. Fatınanın hayali, kalbım. Umum mil~i\rlük, seferlerin ııO.ratl
de ışıl ıııl yanıyodu. ni temin etmek için, yeniden baZJ 

Aşafıya indiğim zaman, etrafrmı ihtiyari durnk yrırlerini kAl<lıracaktır. Alman Biiyük Eltisi Fon Papen, Berlin Büyük Elçimizi uğurluyor 
büsbütün boı buldum. Bunlar yakında !Hin edilecek ve 
Fatmanın çarpan, işliyen, ağır bh 1.taldınlan durak ye11Prine "dnrak 

~ze!liği vardı. Bir erkeği mesut ede kaldırtlmışt!r,., şeklinde tabelAlar a-
bilirdi. Serbeatti, canlıydı. sdacaktır. 
Prcmıea, onun yarund:ı bir harabe ____ _,,_ __ 

Odun ve Kömur 
sayılırdı; bir çöküntü •.. Fatmanın can. Piyasada ADvre 
lıhiı karıımndakini canlandırıyordu. 

Aklım, hayalim, ona saplanmıştı Q. 5 f 1 B 1 d 
nu. &örmek, hep görmek istiyordum. a iŞ ar a§ G 1 

Satıslarina Bu Hafta 
' Halbuki, buı da kabil deiildi. Plyaııalarıln yeni mthsuller içJn 

Aşaiıda, kopacak fırbnayı bektiye - aliVTe satış teklifleri gelmiye başla -
rek oturuyordum. Akşam üstü, Pren- mrştır. En çok üzüm, fındık, badem, 
ıes geldi. Esvaplarını değişti. Yukarı ı zerdali ve kayısı lrunı:ıiyle acı ı;:ekir
çıktı. Yemek zamanı qaiı indiği za- dek, kayıst çekirdeği, kuru erik gibi 

İçinde Başlanıyor 
man kaşları çatıktı: meyvalıırla kuru bakla, mercimek, 

- Yukarıya çıkmışsın. nohut gibi maddeler üzerinde teklif-
İnJı:lr etmek manasızdı: ter yapılın:tktadı!', Piyasaların serbest 
- Evet. satrşlarmt arttırmak ve bol miktarda 
- Bana sormadan olur mu? mal getirilmeslnl temin etmek mak• 
- yaıtahi, bunda gözde büyütil:e • sadiyle şebrlmtzle istihsal merkezleri 

Tesbit Satış Flyatları Yann 
Edilecek • Kömür Almak için 
Bulgaristana Bir Heyet Gidiyor 

cek bir ııey yok. Evde yalnızdım, sı- arasında fiyat sonışturmalart devam 
kılmıştım, Odaları, sofalan dolaşırken etmektedir 
merdiven kapısının da önüne relmi- __ • ___ ,,__ ___ _ 

Mahrukat Ofül odun ve kömür sa
t11lanna bu batta lc;Jnde ba~lıyacak
tır. Odunun bir çekisiyle kömürün 
bir kilos-.ınu,ı kaç kuruşa satıla bile -
ceği yann sabah Vıl~yette yapılacak 
bir toplantıda kati olarak tesbit edi
lecektir. 

şim. Kap açıktı. Yüksek Ziraat Eınstitüsü 
& b::ı=~ı::" unutmuşum. Ona, yol- Talebesi İzmitte 

- Bu kızları merak ediyordum. Çı- Tetkikler Yapıyor 
kıp göreyim, dedim 

Prenses, bzgınlıfını güç yeniyor • 
dıı: 

- Doğru değil. Yukansı, yasak, de. 
miştim. 

.Ben de ııkıflenmiştim: 
- Bıanlar, aramıza ge!eli iki ay ge. 

çiylr. Neye herkesten ayrı yaşıyorlar? 
İkisini gördüm. Gayet terbiyeli şeyler ı 
}!unlara, canbazhk filan mı öğretiyor. 
ıun? Hiç insan arasına karışmıyacak· 
lar mı? (Devamt var) 

BUGtl'NK'(} PROGRAM 
8,30 Program 18.40 Fastl heyeti 
8•32 Müzik (Pl.) 19,30 Haberler 
8,40 Haberler 
a,!lS Marşlar Pl. 19,45 At yar~ları 
9,20 Evin saat.i 19,55 Solo'lar 

12,30 Program 20.Hi Konuşma 
12,33 Şarkılar 20,30 Türküler 
12,41' Haberler 
13,00 Türküler 
18,SO Orkestra 
18,00 Program 
18,03 Dans orkes-

traııı 

21,00 Konll$tna 
21,l(l Temı:ıil 

21,3C Opera (Pl.) 

22.30 HaberJer 
22,45 Kapantş 

İzmit, 1 (A.A.) - Yurtta yapılacak 
büyük ziraat kıı1kınmasmın esastarmı 
hazırlamak maksadtylc 1937 yılından. 
beri Ziraat Vekaleti tarafından memle
ketin muhte!if bölgelerinde yaptırıJ. 

makta olan köy tetkiklerine bu yıl da 
devam eden Yüksek Ziraat Enıtitülc
ri talebelerinden 12 kiıilik bir e:Cip 
şehrimize gelmiştir. Talebeler, Vııli yJ 

makamında ılyaret ettikten sonra ha. 
zırlanan bir alan dairesinde tetkikle. 
rlne başlamak iizere ikşer li:i:ıi!ik ıruP
lar halinde köylere gitmişlerdir. Bu 
tetkikler 3 ay kııdar devam edecek ye 
filbetin bütün köylerini zirai ve ile. 
tisadi durumu incelenerek tesbit ~ıu. 
nacaktır. 

---------o---~~ 
Ankara Dil ve Tarih 

Fakültesi Tedris 
Heyeti Erzurumda 

Anlaşrldığin:ı göre, bir kilo kömür 
perakendectyf! 9 kuruşa verilebilecek 
ve perakendecrer tarafından .halka 
ancak on ouçnk kuıuşa satrlacaktlr. 

Bir çeki odurı da (20 kilo) gürgen, 
meşe, Anado:u ve Rumeli meşesi di
ye hiçbir tetrJv yapılmadan peraken
deciye 750 - 775 ktiruş üzerinden 
verilecek ve perakendeci de kesme 
\'e istif ücreti dahil olarak bir çeki 
odunu halka Ancak 875 veya 900 ku
ruşa satacaktır. Nakliye ücretinin 9 
liraya dahil ol:ıp olmıyacağı, taşuna 

iı;:in müşteri ile dep()CU arasında bir 
pazarlık usulünün kabul edilip edil
rnlyeceği h<?nüz kararlaştmlmamtştır. 

Bunu Vali tesbit edecektir. 
Diğer taratton ıerek odun, gerek 

kömür perakendecileri Ofisin malını 
satmak lçin O.fis müdürlüğüne rnü • 
racaatıara baslamlşlardı:r, Mahrukat 

• Ofisi Mildürliiğt\ müracaat yapanlar 
Erzurum, 1 (A.A.) - Karsta Uni· arasında blr tefrik yapacak ve bayi

verslte haftasını yaparak şehrimize lerden imza alacaktır. Noksan tartılı 
dönen ve üç günd~nberi şehrimiT.de kömür veya olun satmamak, fazla 
bulun:m Ankar~ Dl! Tarih v~ Coırraf. fiyat istememek, odunu ıslatmamak, 
ya Fıı.kUltcsl tedı:ia heyeti Halkevlmtz. kömüre toz ve 'kum karışttrmama\c 
de kıymetli mevzular üıerinde 6 kon. gibi hususi~rda mza verebilecek ba
ferans verdikten ııonra bu aksamki yilere mal verilecek ve bunlar mu -
trenle Ankaraya hareket etmişlerd;r. kavelelerine aykU'I hareket eder et· 

rnez Mahrukat O!lsine verdikleri de
pozitolarınm \içte birini kaybedecek
leri gibi, bayilikten de ayrılmayI ka
bul eyllyeceklerdir. Ayrica mukavele 
hükümlerine aykırı hareket edenler 
tabii olarak :ıdliyEye verileceklerdir. 

Mahrukat Ofisinin kömür ve odun 
satış fiyaUarı..,.ıe bAyileri yarın, yahut 
Salı gilnü kat1 olarak ilan edilecektir. 

Birçok kimseler, Ofisin satışlara 
başlamasını c~klediği için, tacirler de 
halktan fazla fiyat istiyememektedir
ler. 

Diğer taraftan Bulgaristanda -
ki kömürleri almak için bugün Bul
garistana bir heyet ıtidecektir. Bu he
yet, Bulgarıstıır.dan 25 bin ton kö -
milr alm3k ve hunları kolaylıkla 
memleketimize naklettfrmek için la
zım gelen m:ık-ımlarla temasta bulu
nacaktır. 

Çapa Kız Okulunun 
Resim Sergisi 

Çapa ltız odnokuhı talebesi tara -
tından haz1rl.ımın ~erlerle İnönil 
Halkevinde on bir reııım sergisi a
çtlmııttr. 

Sergi yarından itibaren her gün 
öğleden sonra ziyrret edilmek Ozere 
bir hafta mliddetle b~lka açık bu
lundurulacaktrr. 

Altın Fiyatları 

Dün altın 2970 kuruştan ve bir 
gram külçe 392 kumştan satılmıştır. 

Hüsrev Gerede Dün 
Almanyadan Döndü 

Berlin Büyük F:lciliğine tayin edi
len Saffet Arll':an dün sabah tayyare 
ile Berline hareket etmiştir, Büyük 
Elçi Yeşilköv hava alanında şehri

mizde bulunan Vekiller ve Mebuslar
la, Vali ve Belediye Reisi ve Alman 
Büyük Elı;:isi tarafından uğurlanmış

tır. 
Saffet Arıkı:ın alıından ayrthrken, 

gazetecilere :ıunlan söylemiştir: 
"Vazifem haşma hareket ediyorum. 

Almanya ile nramı1.dakl mevcut dost-

1 
luğu elimden geldiği kadar kuvvet -
lendirmiye çal!şacağım, Orada sami
miyet ve dostluk bulııcağtmdan emi
nim •. , 

H ihrev Gerede geldi 
Eski Berl!n Elçisi Hüsrev Gerede 

dUn sabah 8,30 da şehrimize gelmiş
tir Hüsrev Gerede Alman FClhreri 
ta;atmdan k!"ndiRlne tahsis edilen ve 
trene bağlantın husus! vagonla seya
hat etmiştir. Hüsrev Gerede Von Pa
pen tarafınd:m kıırı:ıılanmıştır. 
Saffet Ankan Berline Vardı 

Berlin, 1 (A.A,) - TUrklyenin ye
ni Berlin Büyük Elçisi B. Saffet Al1-
kan Cumartesi ak~ıımt Berline mu
vasalat etml~ir. 

Alman Hariciye Nazın M. Von 
Ribbeııtrop halen Berlinde bulunma
dığTndan Büyük Elçiyi Temp1:>lhof ba
va meyd;ımnda Protokol MildOrü Or
ta Elçi Von Doernberg korştlarnışt1r. 

Türkiye Maslahatgüzarı BUyük El
çilik Müsteşarı B. Kemal Necat Ka
vur ile bütiin Elçilik memurları da 
B. Sactet Arıkanı knr~ılnmak üzere 
hava meydanına gelmi~ erdir. 

Meclis, Yarın 
Ioplanıyor 

Ankara, 1 (TAN) - BOylik Millet 
Meclisi, PaıarPrtesi gOııO saat ı:ı de 
toplanacaktır. Ruznamedp Başvekil 
İstanbul Mıtbusu Doktor Refik Sny
rlamın vefat ettiğine dair Bnşvekftlet 
tezkeresi, Başvekilliğe İT.mir Mebusu 
Şükrü Saracoğlunun tayin edildiğine 

ve ŞOkrü Saracoğlunun başkanlığında 
teşekkül eden İcra Vekilleri Heyeti -
nin tasvip buyurulduğuna dair Ri -
yaseticümhur tPzkerelerlyle Erzincan 
Mebusu Saffet Arıkın'm mf'buııluk • 
taTl ~itifa etn~ine dair tı:ılcrlti vardtr. 

Bir mebus mulıtekirleri1l 
idamını i8tedi 

Ankara, 1 (TAN) - Vao Mebusu 
İbrahim Ardas. ihtiklrla mücadele 
fc;tn men'i ihtikAr mahkemeleri ku
rulması ve mnhtekirle,rin jdamınt is
tıyen bir layiha haztrlıyarak Meclisf' 
vermişitr. EncÜ1)1enlerde tetkik etli -
ten tAylha hukuk esaııl arfyle kabili 
telif görfilmiyerek reddedilmiştir. 

Uzak 
İkinci 

Şarkta 

Cephe 
Askeri Vaziyet &i•li .. i•i~~l!tcfll 

l:Ifj'" (Baştarafı 3 üncüde) <Baştarafı 1 incide) 

hibinin kendisine ait olan iki büstü be. 
ienmi,ıer ve buradaki eserlerin hep. (Baştarafı 1 incide) 
sinin muvafık ve pu vadideki çalışma· lerin başına yeni bir bela icad 
!arın ııemere!erinin iyi olduğunu bildir etmekten başka bir şey değil • 
miıılerdir. Heykel kıRmı Profesörü dir. 
Bel!ing'in eserleri hakkında Profesöre Jt. 11-
takdirlerini bildiren Milli Şef, İnönü Bu sebepler bugüne kadar 
gezisine konulacak olan kendi heykel- iki devletin birbirlerine 
leri üzerinde çalışmaları görmüaler ve karşı mütecaviz bir siyaset takip 
modeli yakından tetkik etmiılerdir. etmemelerini intaç etmiştir. Fa-

Bu model Taksim İııönı..i gezisine 
dikilecek olan Mim Şrfin at !izerin- k.at ~imdi vaziye az çok değiş.. 
deki heykellerinirı 1/2 nisbetindeki miştir. Alman orduları Volga 
bir modelleridir ve CiimhW'Teistmiz sahil1erine varmak üzeredir. Sov 
bu eser hakkında da rrofestsrü tak- yei; Rusya zayıflamış bir halde. 
dir ve tebr!I\'. etmişlerdir. dir. Filvaki Sibiryada ayn bir 

Buradan heykeltraş Hadi ve Zi\htü Sovyet ordusu vardır. Fakat SOv· 
tara!mdan hazrrlanmakta olan Bar - yetler kısmen bu kuvvetleri 
barosun h<?ykel modelinin bulunduğu Alınanlara karşı kullanmıya mec 
atölyeye .ıeçerek Reşikt<?şa dikilecek bur olmuşlardır. Bundan maa. 
Barbaros heykeli hakkmda V<>liden da, Amerika tayyare inşaatında 
izahat almtşlardır. Üzerinde çalışıl- son derece ileri gitmiştir. Yarın 
makta olan modelin flıırbarosun yük- 1 s· . .. 
sek şahsiyet:r.i tem~ile muvaffak ol- Amerikan tayyare eri ıbırya us. 
duğuna işaret buyuran Cümhurreisi- lerini kullanarak J aponyaya ta· 
miz, biiyı.ik T·J:-k Amirnlinin deniz arruz edebilirler. Japonya bu 
muharebelerindı'n canlt sahnelerin bu kışa kadar Sovyetlere saldırıp 
heykelin Kaidesine konulm<ısmm ve bu üsleri elde edemezse, 943 ilk. 
mOnaslp şekilde- tı>cr.<:si.lm ettlrilmeıd- baharında bir Amerikan taarru-

(Baştarafı 1 incide) 

Almanlar birkaç §ehri 
daha aldılar 

Taarruz etmekte olan Von Bock'un ralyöz ve topçu ateşleri teati e. 
ve bilhassa müdafaa vaziyetinde bulu. dilmiştir. 
nan Timoçeıı.konurı bundan sonr;ılri Leningrad cephesinde mahaJli 

8erlin, l (A.A.) - Alman kuvvet- p?Gnlarr ne olabilir. çarp1şmalar olmuştur. Leningrat. 
Jerinin Kuban'ı iaıraı ettiWeri reımtn Önce buiünkü vaziyete tekaddüm ta Rus çeteleri iki treni yoldan 
bildirilmektedir. eden safhaları tetkik edelim. Ruıslıı.r çıkarmışlar, 50 den fazla vagon 

BerliD, 1 (A.A.) - Resmen bildi.ti! deıniryolu hatlarını kaybeder etmu, işl k · O 
elifine ıöre Alman kuvvetleri Don t•ep Timoçenko orduları Don nehri ger!ııi. tahrip etm. er ve ta rıben 30 
besinde Salkz ıehrini almışlardır. ne çekileceği anlaşılmıştı Zira düzlük Alınan enkaz altında can vermiş-

* 
Stokholm, 1 (A.A.) - Telemondlal 1 olan step arazi, Alman Panzer zırhlı· tir. 

ajansının husaat muhabiri bildiriyor: 1 fırkalarna karşı koruma imkanı bırak 
Buraya ce!en haberlere göre Marc- mıyor. Bu nliin aynen tatbik edilmiş, 

§al Von Bock'l\,rı seri motörlli unsur·! ve Timoçenko orduları pek az zayiat 
lan Don cephesinde Kuceyıkaya'nın vererek çekilmefe muvaffak olmuı;lar. 
90 kilometre cenubunda mühim bir de~ dır. Nitekim Almanların geçen sene 
miryolu kavşak merkezi olan Tlço. B11dyeni ordulanndan aldıklan esir 

Londra, (A.A.) - Moskova rad-

retskaya'yı reçmişlerdir, adedile kıyas kabul etmiyecek derece-
Sovyetlerin uçak kayıbı de azdır. Binaenaleyh Rus ordualan 

. . ı hemen hl"men nolı:san11:ı denebilecek 

vosu bu sabah erken saatlerde cep -
heden alınan bir telin durmadan ta
arruz eden Sovyet kuvvetlerinin Bri
ansk ceph~ın~e dört meııkı1n mahal
lin geri allrıdığmı bildirdiğini zikre
diyor. Sovyet topçusu düşmanı ilk 
hatlara takv~ye getirmek için yaptığ1 
teşebbüsleri akım bıraktırmıştır. Koy 
lerde yapılan göği.ıs göğüse çarpış -
malarda Almımlar 400 ölO ve yaralı 
vermi~lerdir. 

Alman taarruzu durduruldu 

Berlin, 1 .~~·A:) :: Salihlyettar bır 1 vaziyettedir ve her rıekadar ma.lzenıece 
kaynaktan ogrenıldlııne g!Sre, 21 t~m , kayıplara uğrıımıı ise de, Ras mulç~vc.
muzda;" 31 temmuza kadar olae m~d· ı metinin bundan sonr~ daha da sertlc
det .lçınde Rurılar 804 uçak kaybetmış. şeceii beklenebilir Eıuen Don neh. 
?erdir. Bu uçaklardan 641,i hava ı::ı • rinin en sondaki dirsek mrntakasmdan 
vaılannda, 66 ıı uçak savar toplan ve Simliyansk bölgesinden gelen ha. 
tarafından v~ ı.er~ye kal~n ~~smı y,e~- ber?er bu mukavemetin sertleşmesi ktv Londra, 1 (A. A.) - Stalingrada 
de tahrip edılmııtır. Ayrıı muddet un fiyetinin ıimdiden tabaklı:uk etmekte doğru Alman ilerleylşi durdurulmuş
de Alman hava kuvvetlerinin dniu olduğunu göstermekt di tur. Yukan Don'da şiddetli çarpış -
cephesindeki uı;ak kaybı 61 dir. Ruılarn ne kadare ~hramanca ve malar olrnaktadtr. 

fedakirane •ekilde döiti•tliklerini bil· Batalıık'in cenup ve cenup doğu ke-
tün d ·u·nya b"l · • Al 1 slmlerinde a)tır Almıın baskısı karşı-

nın ı mesıne ragmen, - . . · il · 
man!ar Ruslara nuıl muvnffak oldu- sttıda Ruslar yenı ınev7..ılere çek mış-

nln yerinde bir har.-ket olec:ığtnı ha- zunu kolaylaştırmış olacaktır. Japonya Pek 
trrlatm1Şl3r ve bu tlklr Uzerinde ça- Bugün Japonyanın Uzak Şark. 
lışılmasını em!r buyumıuşl~rdır, .. - ta Sovyetlere karşı taarruz haı:e- yakında Rusya ya 

Milli Şef ~amtk ~emalın bust.u ketine geçmesi için en miisaıt 
hakkmrla da ı:ahat aırnışl.ır ve Fatı- ı zamandır. Amerika henüz hazır Saldıracakmıc 
bln heykeli ı:zerınde de çalıştlması d - 'ld. S et Rusya zayıf- '$ 
hususunda alfıkalrlc;rı teşvık buyur-

1 
egı ır, p 0

':Yfikt k. uh reb ~ Bac:t.at'afr 1 incidea 
muşlardır amıştt!'. ası ~ ı. ı:n <l: e 

Cu··mhur.reislm·ız fkı· buc;uk ~aat sü- Japon zaferiyle bıtmıştır .. Ç. ınde fer. Bu hudut istikıımetinde şimale 
S b d doğru Japon takviye kttalatt ve ma\ze 

ren tetkikleri sıra51nda Akademi mü- muharebenin devamı 1 ırya a mesi gönderilmekte olduğu hakkınd:ıkl 
dürOnUn odasına girerek on dakika yeni bir cephe açılmasına mani haberler, gittikçe dahıı fazla?aşmakta, 
istirahat -?tmlı-ıler ve burııda deftere değildir. Zaten Japonlar Sovyet diğer taraft.ın muhtelif Çin cepbt"le-rtn· 
şu cümleleri yazmışl;ırdtr: hududuna bir milyondan fazla den alman haberler ise umumi bir sü. 
"Akademıye her gelifimde. daha ıi- asker tahşid temişlerdir. kOtun kendisini gö<tterdtğ'ini biMirmı-k-

yade zevkle?, iımltle ve sevınçle. çı- İşte bütün bu sebeplere bina. tedir. Çeklang ve Kianıt'li eyaletlerin. 
karım, Gilzel Sr.natlnr Akndeınımi~! en Japonların bugünkü vaziyet.! deki Japon turruru nihayetlenmiştir. 
c:ok severını... . l_~met ln15nü te~ istıfade ederek Uzak Şarkta 1 Hic bir yeni di\qmıın hücumtt olmamı~ 

Bayan Mevhibe Intinu de deftere tl k . bir t rru ve hatta bazı düşman birlikleri Yaı?gt-
imzelarTnı atmış1ardrr. Sovye ere ~rşı yenı 

1 
. aay 

1
- zenin simalinden geri çekilmiştir. 

Milli Şet sel'giyi gt>zdikleri sırada da: za gcçmelerı m~htem.e dır. a • 
"Ne kadar serr,i yap::ırsıık o kadıır mz Japonyayı boyle hır bareket-

görUr ve oğı·en!ıiz. ten menedebilecek sebepler de kullanmıya ve Japonyayı yakmı-
Diyerek se.~llerln coğı-lm:ısmın fay yok değildir: ya başlıyacaklardır. Japon gemi 

dalarını beltrttiklerl gibi, GUzel Sa- Japonya ordularını Pasifikte seyrüseferi de tehdide maruz ka. 
natlar Akadeınısi s ... rgfsindeki eserler ve Asyada cok yaytrıışttr. Hin- ! lacak ve uzak işgal sahalarına 
hnkkmda da: distana girememiş, Avustralyayı malzeme ve erzak göndermek 

dıılar. Bir kere, A lmenl-r müthi, Ur terdir. 
1 azim ve inatçılıkla dövüşüyorlar; Har- Moskova ra~yo~n~ göre, ~lman ar 

kof sehrini nasrl aldıkalanm hatırl:ıt· Klepskay:ı'da yl'nı bır hOcuma geç -
mak lazımdır Saniyen ele gedrdikleri miılerdir. 
demiryolu h~tları say;sinde hem !ııre Briamık keıziminde göi!üs goj?üse 
ket serhe!'litis! hem dt" te<ebbiisü e'de çarpışmahrdan sonr:ı Rmılar Alman -
ettiler. Sonra Alman pl~nlannda vuku. !arın ellndeıı 4 köyil geri almışlardır. 
bulan strateji değişikliğini unutmamak 
Hizımdtr. 

Bir Alman generall 
cephede öldü 

Stokholm, 1 (A. A.) - stokholm 
TidningE!n g:ıT.Pleslnin Berlln muha
birine göre, AL>nan z!rhlı kolordusu 
komutanı Ger.r>ıaı Von Rernııth Don 
çevresindeki ı:ı:ıtpısmalordıı ölmüştür. 

-'-·--
tahmin edilmiyor. Atman kuvvetleri 
hilen aşağı Don bölgesinde büyü.k rnik 
tar-da kuvvet geçirmiş bulunuyorlar ; 
bunlar şarka doğru hareket edip 
Stal!ngrada taarruz edecek olan kuv
vetlere yardım edebilecekleri gibi, e<:· 
nup lıtikamctinde de hareket edebilir
ler. Maamafih. cenuba giden uzun yo-

Ayır k JC"'fidir 

j 
Sirkeci ha eki trenler· 

de kadın oular ve mektep!! 
kızlar için iki gon ayrflmrıtır, 
Şimdi mel,tepler tatlı oldu{lu için 
bu vagonlarda yolnTz erkeklerle 
ayni vagond::ı yolculuk yapmak 
lstemlyen kadınlar ıey::ıhat et· 
mektedlr. Bu kararaakl isabet l· 
şlklr ise dt:, banliyö trenlerinde· 
ki vagorıl:ır hıncahınç denecek 1 
kadar dolduğu, ne lcerlde ve ne 
de eahanhıdardn ayakta dur•cak 
bir yer dalı! kalmadı~ı ·zamanlar· 

da iki vagonun yalnız kadın yol· 
culara hasredllmP.sl ve vagonlerın 
Uç beJ yolcu ile gidip gelmeıl 

do~ru değ!ldlr. Bu sebeple Pazar 
gUnlerinde oldu~u gibi, kadınlara 
blrer kompartıman ayrtlarak bu 
vagonların yolculara tahsisi her 
halde yerinde bir tedbir ve bu 
suretle hiç olmııızııa yolculer mev· 
cut vagonlııra tlıığllarak kalab•· 
lığın keaafetı de azalmış olur. 

\. ....................... ./ 
Vali Dün Tacirler~e 
Bir Konuşma Yaptı 

(Baştarafı 1 incide) 
bir takım fena niyetli unsurfan 
ihtiva edebilir. Bunları, siz, hü· 
kumet teşkilatından daha iyi, 
daha yakından tanırsın .;. Bun
dan başka her mesleğin, her i. 
şin onu mürakabeye memur hü· 
kumet memurlarının nüfuz ede. 
mediği, f'demiyeccği bir takım 
incelikleri vardır. Bunları da siz 
daha iyi bilirsiniz. 

Yeni kararlar yeni bir çığır açmıa
tır, Bu çığınıı muvaffakıyeti de tacir 
!erimizin elindedir. Bu si7Jn için bir 
imtihan devresi olacaktır. Bu imtihanı 
muvaffakıyetle rec;irecefinizden bilkil· 
met emindir, Tekrar ediyorum, bu k:ı 
ı·arların mesnedi piy::ısamn vazifeı.ı11tl 
normal olarak yapacağı hakkındaki iti 
mattır. Eğer geçireceğiniz imtihanda 
muvaffak olamazsanız başka bir yola 
gitmek zarureti basıl olur k i. bundan 
memleketle beraber başta siz tacirler 
zarar edersiniz. 

Bu tI141ruzatımı sizin de takdir ede.. 
ceğinizden :;ıüphem voktur. Sizlerd:n 
şehir namına blr ttııriki meaal rka 
ediyorum. (Hazını, canla, baıla ae9-
led.) Bundan şi.iphem yoktur. Bana 
söz veriyonunu:r, değil mi? (Söz ve. 
dyoruz sesleri.) Yapacağımız iş b 1rli 
ğlnde sız tamamiyle kendi aranızda. 
mümessiliniz olan oda mec!isine dü~en 
vaziCeyi teshile oahşacaksınre, bize 
müzahir olac:ıksınız. Fena niyetle ha
reket edenleri meydana çık:ıracakıınız. 
Bize yapacağınız :ltiymetlı yardım bu
dur Bunu bana vadetmı, oldafunu:ıt 
için. sizlere teşekkür ederim Topla.,tı
nın maksadmı izah ettim Sizin dt ly· 
nim gibi çok iF,lerhıiz vardır. Onu'l i~ 
çin muvaffakıyet temenni ederek veda 
ediyorttm . ., 

Valinin hitabesi tacirler Uzerhıde 
çok müsait bir tesir bırakmıştır. 

Tacirler toptancı, yan toptancı ve 
perakendeciler için u?ım ve sahml:ır

da makul bir kar ha.ddinin kabuhlnü 
r.aruri görmekteclfrler. Satışlarda tica· 
ri teamlillere ve kanun hükümlerine 
ve prensiplere aykırı ve kara borsa· 
cıhk zihniyetlyle hareket edecelı:lerin 
piyasada derhal duyulacağını ve bun• 
!arın bir kara Hste ile ilanının da fa7 
dalı olacağını ileri sürmektedirler. 

Tacirler i•tigal mevzlllan ayni ol11n 
tüccar gruplarında kendi grup •e 
mesleklerine dahil bulunanlanrı yapa
cakları muamelelerde devletin serbe~t 
piyasa kararma aykırı hareket edenler 
olursa bu gibileri ticaret odasına bil· 
dirmiye ve kanuni şekilde muamele 
~örmeleri için yardım etmiye mecbur 
olacaklardır. Zeytinyağ tacirlcdnln 
yaptıkları gibi diğer yiyec:ek içecek 
ve g iyim m::ıdtlelcri üzerinde çah~an 
firmaların da ayn ayrı teşekki.il'er ha 
!incle topluluk yaparak fiyat mUrak:ıl-ıe 
ve kontrolünii yapabilecekleri anla"ıl 
nuşhr. Bu itibarla her ticaret grubu 
fiyat ve mürak~be işlerini kendi 3rar 
larma göre tanzim edecekler 'Ye m:s. 
!eklerine ,öre esaslı prensipler tesbit 
edeceHerdlr. Bu prensiplere aykırı ha 
rekctlerde bulunanlar olursa derh~l 
Ticaret odıı'lım h~berdar edeceklerdir 
Pazartesinden itibaren tüccnr grupl!l
rı arasında bu yold;ı teııekküllerin ku 
rulmaınna ba5lanacı-ktır. Ahm \re il• 

tım lşlt>rlni bir nevi ticari hususi ttş.. 
kilatlandırma demek olan bu muame
lelcrdP tüccadarımızm büyük hizmet. 
lerde bulunablleceklerl ümit cdılmek· 
tedir, 

Müttefikler 
~ B::tc:t<trafy 1 inrfde 

lardır. Son haberl"r<' göre, 18 dü<:mnr 
uçağ: düşUrüımu.,tilr. 

Alman savaş •J('aiclıırı do, diln gece 
İngilterenin dt:ıl,'U k1vısı üzerindeki a 
lanlArda ve endü;tri merkczlerindeld 
mühim askeri tesislere tesirli hücum
lar yapmışlardır. 

lran aki f( 

~hr u 
ine 

''Bu seneki .-serler .bana !evk~I~de alamamış, Çini mağlup edeme- güçleşecektir. Bu sebeple, Ja
ümlt verdi. Bu s~nekı talebenin _ıçın- mistir. Yarın müttefikler için ponyanm başına yeni bir bela çı. 
den bUyUk sıınatdrlar y1:>tlşeceğınden . • t .. .. · te k'l edecek k kt k ak · t i · 

Geçen sene-ki ta:ınu:dard, Almanlar 
Battıktan Kiyev ve hatta d'1ha ilerisine 
kadar her nokt.adan birden hareket e
diyorlardı. Bu ı1ene blitüıı kuvvetlerini 
bir noktaya telesi( etmek usulünü a
dapte etmiş bu!unuyorlar ki bu H" lle
rin eskidenberi tatbik ettiği teker te. 
ker avlama usulüne dah:ı uygundur. Se. 
bep aranacak: olursa, şunlar da :ı:ikredi
lebillr, her zamankinden fazla mak1ne
li kuvvet ku11anyorlar: Vakıa bunların 
ilerleme sürati geçen sene Ukrayna. 
daki ıüratleri kadıır faz!a değil. fakat 
daha fazla seyyal bir tarıda idare e. 
diliyodar, mtitemadi••en bi~ noktaöan 
diğerine ko!ih•ruluyorlar Mahalli mu 
kavemetin kökleşmesine hnkin bırak.. 
mıyorlar, büyük topları da artk at vo 
ya traktör tar;ıfındıırı cer edilmevip 
kendi muharrik lcııvvetlerl tarahnd"n 
yürütülüyor. Ve nihayet i?eri kolları· 
na tiirumu kedar malr:eme ve yiyecek 
yağdıran nakliye tavva'"P}erinden cok 

lu hemen ıöze alacakları pe" tah.nln Tahrnncla söy-
edilmiyor. kabinenin teliki-

0 it buvurmuşlardır bırn ecavuz ussu ş ı arm.a an sa ınm ıs emes m 
mM.~:ır;f· saat rn.2o da Akademi bi- olan bu tehlikeli mıntakalar du. de tabii görmek lazımdır. 

nası~dnn ay:·ı1mışlatdfr. rurkcn, yeniden Sibirya steple- 1 İşte Japon Hariciye Nazırının 
-(t ' rine yayılması kendisi için . çok yukarıya nakletUğimiz beyanatı 

Churchill l\fo kovaya Gitmiş tehlikeli ol.a~ilir. Bu~iin .bıta:ar ! da bu itibarla çok akl~ ya~ındır. 
A) S

t r . kal<:Jtlc1an ırm Sovyet ü~l~nn- 1 Fakat bu harp surprızlerle 
Stockholm. ı CA. • - e anı: . ·r rl d · A ika f d ı d J b ·· k"' 

Allehanda gn'lf·teslnhı vermekte ol- ı dr>n ıstı a e ro ,.Rrrııy~n b'mP~ 1 - ıh. okul ur. . apot~y~nrn ub~un .. u 
cluğu bir habarl" güre \f Chur..,hın, l lılar. .Tapon - us ar 1 :ıc; ar e eme sıyase ını yarın ır surp 
M. Stalhı'e mülfıki oım<'lk. lltere gı7.- 1 lıaşhımaz rlcrh.:tJ Si~!T'Y.~ c;ahlll~- ~zi~ takip etmiyeceğini kim5e 
llce Rusya·ya r.~.ıehet etrni~tir. ı rini birer tayyare ussu olarak ıddıa edemez. 

iyi j,.tifade edlyrırl:.r. 
Ruslann n"' YIJ':l ril&ına ı:elince: Al 

manll\rın bu giinkii 3im!'!l cenahı açık 
bulunuyor i~e dt:, mıılrabiı t~arruzlıınn 
matl\lp ve dcvam!ı neticeler vereçP.ği 

Biıe kaltnıa Almanların şimdiki ın memur e-dıl-
planları, Karadeni:ıde haoka \imanları ekilllk !çir, 
da ele geçirerek Rır .. tımn Karad,.niz übell eski 
drınanmasmt tamamiyle in:ıba etmek vem S ılla-
raye"hıi takip edebl!ir. Y3 l faali-
Şimdiki b;ıtde, Kııfk;ıslar ve petı ol ütf'Yll" Plr-

mıntakaları harrı sahaşına çok yakla~ chr 1 r dnlnyısllc Ba -
mış hulunuvor, vekıllık ""azife 1' ~bul ı>tm mi -

Netice; Ruılar itin •niyet vahim. tir Fak t 'ıc,..Oz bu k&rnrı• -ı , • .,.,.. 
dir. g~Mi ihttmati rr.evcutlur. 
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KlüpÇülük 

Hayırlı Bur Düşün 1! 
Yazan: ULllN.4.Y 

Kocaeli ceza ve tevkif evi m:id 

ı·;j!iijli~i Ve l'-1 alk 1ürküleri rüncieıı çok ctkkate değer ;ı,· 
mektup aldım Hapishane müdür!i~" 
nün zindancılık demek olm~d cmı a 
Jıyan ve anlatan bu uyanık zat ceza 

T 
vinde bin iki yüz kitap alabilecek hir 

eşkilatın Faaliyeti Dışındaki Hamlelere kütüphane te'!İS etmiş Okumanın m Cenuptaki 

Sovyet Ric'ati 
Yazan: M. ANTEN 

M ihver Jtııynaklannın verdiği ha-
berlere göre: Alman kuvvetleri 

:ışağı Don'u hirçok yerlerinden aşa -
rak 250 kilomE>trelik biı· cephe üze -
rinde 180 kilomett"e derinliğinde Kaf
kasyaya doJmt nüfuz etmişlerdir. 
Bundan başka, bizzat Alınanlar ta -
rafından yalanlanan diğer bir habere 
ııöre: Almaı\lar Kerç'deı: Taman'a as
ker çıkararak burada birkaç köprü
başt kurmuşlardır ve bu kı:lvvetler 
Rostov'dan ce:ıuba doğru çekilen Sov
yet kuvvetlerinin ricat hatlartru ke
ı:eccklerdir. 

Bütün ou haberlerdeki m{lbaUğa 
h ssesini çıkadıktan sonra dahi, Ti
moçenkonun, umum! tahminlerin zıd
dına olarak. ao:ağı Don müdafaa hattı 
!izerinde d~ cidd! bir muharebe ka -
bul etmiyercTr Kafkasya dağlarına 
:ioğru çekildl~nl, yahut Alman ordu
sunu muayye:-ı bir plana göre buraya 
doğru çektiğ'ni kabul etmek icap e
diyor, 

Fakat Timocl"nko kuV"\•etlerinin bir 
aydanberl hkbit" ciddi muharebe ver
meksiıdn, fokııt aynf zamanda çern -
bPr aıtma Eı lınmaksızin ve harp mal-
7.•'mesi terketm~!tsizin cenup keti• 
minde mütemadiyen çekilmelerine 
mukabil Voro>ıeı'de teaebbüsil hall 
ellerinde tutmaktadırlar ve bu şeh -
rin karştsındıı Don'u geçmi~ olan Al
man kuvvettennln mühım kmmlarmı 
nehrin arka tarafına atarak bütün 
köprübaşlarll"t ellerine jleçirmiye mu
\'affak olmuşlardır. 
Diğer clhettf':ıı şark istikametinde 

ilerliyerek l)l)n ve Stalinırad'ın kar
şısına dO~en rtirseği geçmiye gayret 
eden Alman krvveUeri Kıztlordunun 
büyük mukavemetiyle karsılaşımşlar
iır ve nehri ızeçnıiye muvaffak ola
mıyarak yerlerinde saymaktadırlar. 

Londra kaY!laklarma göre: K!zılor
du nun geri çekilme plfım sona ermiş, 
ciddi muica>erııet ve t6arruz safhası 
başlamı~trr, ŞimdJ fk1 taraf da ihti
yat kuvvetlerini ileri .Urmektedir. 
Almanlartn g:\yesi Kdkn petrolleri
ni ele geçlrmı>ltten ziyade, Kızılordq
yu bundan mahrum ederek onun mO
dafaa ve tauruz kudretini kırmaktır. 
Volga mü:!o•a:ısır.tn, bu bakımdan 
c:: 0vyetler kadı\r bOtOn Blrleşfk dev -
letler için ele ehemml~etl vardrr. 

Bütün Sovy~t matbuatı da; Strate
jik ricat safha~ının gl"Çtiğini ve umu
mi mukave.net snatlnin çaldığtnı, ar
tık bir Jdtm ıeri ~t•lmıyacağını, htt 
ne pahasına olursa olsun, dilşmanı 
durdurmak, geri rıtmek ve ma~lılp 
etmek lAtım geldiğini yazmaktadırlar. 
Şüphe edilemez ki Almanlar, bir 

aydan fa:ı:la dPvam eden ve Timoçen• 
konun Har ttw taarrunı sayesinde, 
bir ay geç bıı~lfyan ve kendilerine a
ğır kayıplara mal olan taarru:r;lan es-
11~,smda ~ovyetleriı1 bıızı mühim sa
•ıayi merke7.lerini ve ı:enJ.(in toprak• 
larını ellerıne ı;ec;irmiıılt>rdit'. Fakat 
henüz kati bir netice alamamışlardır. 
A lmanlarm t.'!:aslı hedeflerinden biri -
nin b(iyük Kt7.tltırdu kuvvetlerini im· 
ha veya esu etmek olduğu muha.k -
kaktır Buna muvaffak olamamışlar
dır ve. olacakları:na dalı alAmetler de 

yoktw', 

Bazı Tahmin!eı 
Almanların dlıter stTatejik hedef -

!eri hakkında k~tt bir ıey s~ylenmi
yorsa da b:ı.zı tahminler yaı:ıtlmakta
dır Bu tahminlere göre: Alınan kuv
vetreri K.xztlorduyu Kafkas dağlar! -
nln ötesine atmıya muvaffak oldu~
tan sonra, onları takibe devam etmı
yecekler, KdkasY&nm şimalinde bir 
müdafaa hattı tesis edeceklerdir. Çlln 
kü Voronez ve Stalingrad Sovyetlerin 
elinde bulunduiu ~flddetçe böyle 
tehlikeli bir işe girişemezler. Bundan 
başka, Alman kuvvetlerinin ÇQk kuv
vetle tahkim edilmiş olal". Kafkas re
çitlerlnden sarı> ve dar aabtı yollarmı 
aşarak BakÜya ve Batuma varmaları 
imkAnsızdtr. 

Almanlar böyle bir müdafaa hattı 
kurduktan aonr:e, banal istikamette 
taarruza geçecPklerdir? Bu tahmine 
göre: Sovyctlerln mttkez Te ıimal 
ordularmı K:ı!kas petrollerinoen ve 
ayni znınandn İran yollyle gelen A
merikan ve 1ngil!z harp malzemesin
den mahrum btrnkmak makııadiyle 
aşağı Volgaya hAkim olmak için Ha -
tar denizi istikametinden taarruza 
geçeceklerdir, Dii!e.r bir tahmine gö
re de: Voronez muknvemetinl kırmı
ya nıuvatrak oldukları takdirde tl
male doğru ilerliyerek Sovyetlerln 
merkez cephe!!! ordularmı şarktan çe
vinnlye ve ayni zamandı; ~lmalden ve 
garptan yapa~:ıklad taarruzlarla da 
bu ıcuvvetlerl bir çember içine almı• 
ya ve M;oskovayı zaptetmiye çahııa -
caklardır. 

Bestekarları 

kllmların psikolojlsı üzerinde hhıl 

Arız Olmak isteyen Bu Menfi Zihniyete decefi pedac.:ıHk tesiri düşunıirek ben 
den kütüphaneyı zengınlelitİrmek bze 

En K.. ··k e· F t e·ı V l"yiz re kitap :;eklinde basılmış eserlen uçu ır ırsa 1 1 e ermeme 1 istiyor; sonra "elinizde mevcut ve k" 

Bizim Bu 

Şehre Mahsus1 

Mehtaplarında, 

Adsız Halk 

Dinliyememenin 

lnsam Dedirgin 

Sabah Kahvesini 

Türkülerini 

lc;memek Kadar 
Bundan evvelki ya Bııktrköyüne gelm~' • tüphanenizden çıkrnıısmda mahzur o! 

ır:ımda su spôr r- v AZAN. _ ... "\. erdi. Yarrş uati mıyan diğer eserlerden de birer tan 
larmm gö°''~rd:;; 1 

1 
F,ec;ip ses sada çıkma.. gönderilmesini,, rica ed yor; babacu 

Ettiğini Şimdiki Nesil Nasıl Bilsin? gelişme istidadııı • Füruzan TEKiL yınca klüp kaptan • adamın üçüncü ricas1 dıı bu mesel 
dan bahsederktn, lan hakem heyetine bak.kında yazı yazılarak yardıms'!ve 

Geçirdiğimiz hafta, mehtaba ~-- y . _, 
rastlamıştı; hatta aym , 1 aza n . ~ 

on dördüne ... Gündü7Jeri bulut. i 11 
ıu ve rüzgarıı olan hava g~e- 1 efik HaHd KARAY 
leri açılıp durgunlaşıyor ve Is- 1 
tanbul'Un yorgun vücudu, ra. •------..-------

der, türkföerir.e ayak 
uydurtarak bütün dünyayı i· 
zinde yürütmüştür!" 

hatlık verici bir duru zrya i
çinde mehtabın keten çarşaflı 
serin yatağına keyifle uzanmış, 
ne hoş başını dinliyordu! 

Hele gece yarısına doğru ay 
ışığının denizle kavuştuğu yer
lerdE"ki nur, adeta, parma?.mızı 
gezdirseniz yapışkanlığmı duya .. 
cakmssınrz gibi. Öyle koyul.aşıp 
şurupl.aşıyordu ki Anadolu kı
yısından Adalara doğru seyret. 
tiğim manzarayı şeker yerine 
şfile eritilerek yaprJımış ve bil
lur kaseye doldurulmus müba
rek bir reçele ve ada parçaları~ 
nı onun dibine çökmüş iri tane
lerine bile benzetmekten ken
dimi alamıyordum. Sanki ha
vayı nnrsam ağzıma ışık, tad ve 
rayiha dolacaktı. 

Bu hafta, yine alt üst olan bir 
felaket dünyası üzerinde ve hu
zur ve sükun içinde sayılı yaz 
mehtaplıarından birini daha ya
şadık. Ne kadar sevinsek ve ö
vünsek yeridir. 

* * Fakat o güzel alemde mü
him bir eksiğin farkına 

vardım: TürkU, Türk türkütü! 
Caz ve caz havalan ne yazık ki 
bizim cok verimli o milli ha.Ik 
sana'tı~ızı ~ baltaladı İncele. 
yenler pek iyi bilirler: Türk 
halkı türkü, ninni, mani ve çe
şitlerinde birinci dereceye ulaş
nııştır. Türkü deyip de geçm~
melidir; türküler ve benzerlerı, 
halle ruhunda sızıp topıaılan 
san'at kaynağrrun fı{klnşları. 
dır. Ayrıca bir millet türkülerle 
a'Vtlnur yine türkülerle sevinç 
veya k~der, her türlü heyecanı
nı ifade imkanını elde ederek 
hayatın zevkini sürer; yahut 
yükünü hafifletir. · 

Garpta Fransız ınill:tinin b~ş 
"şiar"ı türküdür; hatta bu mıL 
leti ve tarihini anlatırken 11

0-

rada her şey türkü ile başlar ve 
biter" derler Voltaire'~ gö~e 
"Fransız milleti kadar gıızcl tur
küleri sayılmaz derecede çok 
olan baska hiçbir millet yok
tur.'' A)•nı zamanda değerli. b~r 
musik i~~n,s o1duğunu da bıld1-
ğimi1 • J . Rousseau de~iş~.ir 
ki: "Bu millet daima türku so:y
liyen bir milelttir. Mağlubiyet
leri, sefaletleri, dertleri kad~r. 
refah dertlerini ve galebeler~nı 
de tüııki.iye sokmuştur. Yenıl. 
sin veya yensin, mes'ut veya 
bedbaht, bollukta veya kıtlık
ta her zaman türkü söyler. O, 
tü~küyü bütün hislerini belirten 
bir vasıta yerine kullanmıştır.'' 

* * FTJ\mıız, olabilir ki dii"YPt'IJl 
o tarafında böyledir; böy. 

leydi. Fakat biz de bu tarafta 
öyleyiz, öyleydik. HattA biz, 
türküye kendi millet adımızı 
nisbet etmek suretiyle Fransızı 
da bu hususta geri bırakmışız
rur. 

Fransız türküsünü, hatta şii
rini, çalgısı boynuna asılı. diyar 
diyar dolaşan "trubadur" !ar, 
gezgin saz şairleri kurmuş ... Biz 
de de "Ozan" lar! Bizim Karaca 
Oğlanlarımız, Aşık Garipleri
miz, Aşık Ömerlerimlz vardır; 
bizde de türkü ile şiirin kaynağı 
birdir. Fakat Fransız türküsü
nün başlangıcı nihayet ?rt~9~~ 
ğa kadar gider; Turk turkusu, 
kendi tarihinin en geri çağına 
saplanmıştır. 

Türkü nedir? 
Türkü milli ve ferdi hayatm 

irili ufaklı bütün vak'alannı 
-doğum, ölüm, aşk, kaza, cina
yet, düğün, harp, kıtlık, su bas
kmı, yer teprlmi. istila ve za. 
fer, bozgun, yaz, kış, ay ışığı, 
yolculuk- hepsini hafrzadan 
>.af ı11ya götürüp saklıyan bir 
b"'lmez külliyat, bir yanmaz ta
rihtir. 

Türkü, aynca, bir memleket 
8.lbümüdür. Orada kır manzara. 
lım kadar kıyaf<"'t şekillerini de 

ulursunuz. Hayat tarzını ve a
Cietleri belirtip canlandırmak 
bakımından da türkülerin en 
değerli vesikalar olduğuna şüp
he yoktur. Fa.kat türkünün a
sıl kıymeti halk ruhunun ayna. 
sı olmasındadır. Halkın san'at 
kabiliyetini ve hislilik derecesi
ni tıirkülerle ölçebiliriz; içini ve 
ozunu türkülerini inceliyerek 
görebHiriz; halk seciyyesi, en 
fazla, türkülerde kabartılı bir 
şekil alır. "Anasına bak, kızını 
al; kenarına bak bezini al" der. 
ler; bir milleti de türkülerine 
bakıp almak doğru olur! 

* * Güzeı san' atların bayağı ha. 
yattan kurtulup bir "ide

al" a uzanış olduğuna göre halk 
içinde türkünün, zora gelince 
ruhundaki sana't istidadına bir 

kil vermekten ve kısa bir müd
det için hayat değiştirmekten 
başka manası yoktur. Büyük 
sana'tkarlar, san'at eserleri ya
ratarak insan denilen mahlukun 
bir türlü kendisine layık bulma
dığı alçak hayatın yükseğine çı
karlar; san'at çalışıruu;ı, bir yük
seliş çırpınmasıdır. 

Halk da, kendı kudreti nisbe
tinde, o çırpınma halındedir ve 
bunun eseri türkudür. Her mil
lettP. ~halk tabakası. sevgi sevinç, 
cengaverlik kin devlet idare
sinde'! hoşrı'utsu~luk, afetlerden 
ve felaketlerden sızlanış gibi his. 
ler ve heyecanlar tesiri altında 
san'ata sığınma, san'attan fay
dalanma ve avunma, san'at yo
lund~n üst tabakaya, bam baş
ka bır muhite atlama ihtiyacı 
duyar. İşte o zaman türküye 
baş vurur. 

Bu sebeplerden dolayıdır ki 
yuk.~nda, türkü deyip geçiver. 
menın, dudak büküp küçümse
meı:in. do~ olmryacağmı söy
lemıştım. Hem dikkat ederse
niz, . ileri kültürlü, pek aydın 
ve bılgin bir adam da olsanız 
birkaç halk türküsü dinledikte~ 
sonra, önceden iptidat bulduğu.. 
nuz bu beste ıve güftelerin ya
vaş yavaş sizi kavradığını, çok
!an yükseğine çıktığınızı sandı~ 
gmız halk ruhunun benliğinizde 
~~n.~den uyanıp hararetini gön. 
lunuze saldığını duyarsınız. 

Bu, kendinize, aslınıza, tabi
iliğe dönüş, bir buluşma, bir 
k~ynaşmadır; bir cins "visal" 
dır; tath ve keyiflidir. 

Bir mühim nokta da şudur: 
Türküler, uzun müddet. yii'ksek 
musiki ile uyuşması imkansız 
pek basit ve değersiz bir çığır 
sayılıp yalnız ahali arasında re. 
vaçta iken koca J. J. Rousseau, 
dehası sayesinde meselenin e
hP.nuniyetini kavramış ve halk 
bestelerinden ilham almanın yo. 
lunu bulmuştur. Sonra Berli
oı, Bizet ve Rus bestekarları 
memleket melodierini benimsi
yerek musikiyleştirmişlerdir. 
Hala, her yirmi dört saatte diin· 
yanın birkaç yerinde muhak • 
kak surette çalınıp oynanan ve 
İngiliz bayrağından nasıl günes 
zıyası eksilme7..se bundan da al
kış sesi sona ermiyen Carmen, 
tspanyol türkülerinden ilham 
ve örnek nltnarak ustaca örül. 
müş bir melodi habsıdır. (Ar
Şln mal alan), (o olmazsa bu 
olsun) gibi Avrupa musiki ede
biyatında yer almış Azerbaycan 
operetlerinin kıymeti de, sanı. 
nm, memleket besteler .\.den se.. 
çilmiş ve süzülmüş parçalarla 
dokunmuş olmasındadır. 

* * 

ü;ln biraz ıh 'vl mürııcııat ettik~eri yurttaşlanmızm, kitap evlerimizin. m' 
bir ajan elind,. bu'unm::ısı do'aynıivlc vakit havıınm sertliğinden dobvı miJ. csııeı;elerımizin mecmu alarrmızın dik 
bu nikbin hal ı ald1~m ileri sürmfü; • sabakalrrn yapı!amıv,caiı bildlrlldi kaderinin celb dilmesidir 
tüm. Yazının ckbt,-ı gün vuktıa grlrn İki üc; kiısiden mürekkep hakem heyeti.. Mektubu ditn aldı~ıma göıe bu m 

bl·r ... por ha·dı'oıt"ııı' h11n•ı hemen sıcağı nin n11!!t)ı.11 vtrdi~ b•ı karıır ÜTerine mfi seleden hemen bugü su unumd o h 
ıcaıhna teyit etti Gördük ki, bazı "11 sabTk klüplrrdeTJ d'lha çok Bıkrrt öv setmiş olmak1ığım bu hcıyır!ı işin der 
sporlan ore;:'ITJİ'!:ıı"vc:>nlılrrmn d" başarı Halkt-vi erkanının can'arr slı::ı!mı11tr. Bu hal kuvveden fiile ç·kması için s:ı.rf 
bakrmindan ııfon11ıhn tert;nıerfnl! 'IJf!'n- nu yiizlerind .. n hC"lllen o dak;k:\da oku. dilen gayrete bütün kuvvetimle müuı 
Z ,.-e!!ini temı-nni etıtıl"k 1 azımdır. mak mümkündü. ,.. bir olmak vazifeainı takct'r eylemiş ol 

Beden terbiyesi te .. kiHitnm dışmda Bununla beraber klliplerin ııırada ~ ınaklığmdan ileri gelir Müdürün ver_ 
SPOT h~nıt,.lerl y-.ı:ı~n t,.s•bbüsler:,, ba· müracaatları Ü!'.,:rln .. y:ır1şhrı vaı>m"-~ diii tafsillt ccı:a evind~ki mcvcudon 
"tnda Hrılk,.vltri ..-•lir Sncıru., ha!k a. ğa karar veren hık,.rn heyeti bu kar~r ~ .. • açılan kurslar sayeıinde yilzde sek. 
r~·ı~ .. ~. Y"rle-·~i için h;rbi~ iv11r mu ile hem Halkevinin hem d• sahillere 
n' ''" ~'""~ ' .seninin okuma ögrendiğini an!atTyo 

kah·,1·
1
ndr olm· .. ~n :vi niye•lerl ,.,.h- tonlz,nan binlerce mer?k!mm yii:ıünü b ... rı,, • ..... u hürmet .edilecek bir teıebbüa ve ıı:.k 

"ın Halkcvlerinil" ıt~nç!iÇI" hitan e!"ler- gü1dilrdü. Fıtlı:at tek çif'r bayanlar ve ranla aııı!acak bir hizmettir. 
ken. sporu en ı,,; lis"n olıtrı:ık Iru11ın- dört tek kıdemsiz yar.ışından ııonr.::ı e-:-
mala,., ır.avet t hiM'r V'" hövl,. ()1~t14ı ki karara rücu edile,.,.lı: yeniden bir ?tfahpuslar ve mahkUmlar, terbiyevi 
idndir ki. ıuk stk Halkevl .. rl ta,.?fınd,n hayııl inkiaan yaratıldı. içtimai, ruhi h!dlseler dolayısiyle bd~. 
tn .. in ı'.'dl!en gih;.-J mü5,,h:\k~tıır sevrf!'- Bundan hang' kliin istHad'! e~!ş ya uğramıı fellketztd•lerdir. Doktorla 
deriz hangi klüpler zarıır cör!T'ü"•ür? Bunu rm "hastalık yoktur, hasta vardır. 

ı:;on c:eneler z~rftnda sn anor'11n. ı>u burada ara,ttn., i"'"' ıspô"dan ayn?en sözünü burad'l "mücrim yoktur, cü ij 
tiıı; hn h:ıVT~h ôfll" .. ıa-1 icirı "" iv blr tı>rafın• d,.şecek d,.iillz. Bl"nce nın'1,k- sebebi vardır., ~ek'inde tekrar edeb:r 
vas ta olrrıaktııdır :M·,.,.ı:nı gÖrm"k İF- kak olan bir şev Yalnız spor d•ğil o riz. Cemiyet bir hırstu, b:ışka!a~ıng 
tersek. n:ıev<im;., ilk kürek yarışını y;,ı. gün "1nırlu1dnm .. dlv•n bi .. klüT'I vana zarar edememesi i_çin b:r mliddet tec. 
ı:ıan Kadtköv }J.,l evinin cıız'"' mlls-- o dahi nrar ı;önrıliş'iir. lhnnlıtnn ve rit ediyor; ve ceza olarak onu hilrrıye. 
h~kasını hatır'ıvPbilir ve hftr·zamız k1demsiz1erln ~nırnbi'ifütt b1r denl~ıfe tinden mahrum ediyor. Fakat acab~ 
fa7.la vomııımıık için d~ daha yalı:ın va_ kıdemlill'rin haydi b'!vdi yar!fmRlan ll onun hırsız olmaması için ne yapty;lr? 
katardan birine geçerek geren h~fta r.ımdı. Hem 1111 sporl,.nnın karakterin- "tar", "atavlı:m", "Sosiyal'" ve d ha 
BakırkClvllnde tertln edllen bUyUk kü- de raldf)le çekişmekten h•ııkıı h:r~z na kimbilir na!ld sebeplerle bir kere dllf· 
rek ve yetke., mü,.rıb"k3brrnr d\l!!llne- tabi11tl•. de~zin ç-etinli!H ile ufraşm11 1ıc nı yoldan aykınlaşan bir "bahtı k ra 
biliriz. · yok mudur? ya neden i(tlmai bir Cüramlr gibi ırk-

Ancak Bakırköv HR~k .. vlnln bu mü· O gün. yarışlar rür.rlo arlıcaya 1la- malı; o da tedJviye muhtaç bir zava lı 
sabakayr tertip ederken gösterdi~i bil- rak yapılacaktı "Y;ıpı!.,bilirdi.. idcJia- basta delil mldlr1 
flik gayrr-ti ve etraflı h'l:ıırlıinn diişü.. s~nı d.;ı, Fe~erblhçenln dört t~k~ ve tek 
nürken bu verimli işlere yavas yavaş C'ıftesı aynı havad~ açık detıı'l'ı a!ltP, B~a mektup ıö:ıderen müdür, bu. 
&irmly~ niyetlenmiş ve ileri h;mleleri ı B.•k.l.rk.öyünden . K•'emışa gitmesiyle nun en kuvvetli tedaVI çaresini okil • 

f
renliyecek ktıdrette bfr zihniyeti de bılfill ısbat etmış oldu. mada bu!uyor. Bu, kısmen d:ığru bir * * düşünüıttlr. Fakat unutmamalı iki. k". 

dü:=:ünmek icabedecektir. tap eski filosoflard:ıı;ı "Eı:op., un dil 
O .. ün B:ıkırköy H:ılkevi rCJsınm ll'!minim ki, B.,ktrlr8 .. H;ıılkevinin o 

n .. hilı:1yesine benzer: Efendisi Ezop'.1 & 

büyük hüsnünh•eti, yarışları her çareoye giin canı sıkılıın büviilı:t .. ri. ku. vinde vcrcecfı bir zjy;ıfet dol ;nsı:rle 
baııvurarak yaptırnııık istemeısi nastl palan ve şiltleri g•ri g!)'Gril,.keıı tıa 1 en güze şeyi satın alm:ısını söylc::rı·ş, 
anAçık r,-özüktü ise, bu zihniJ"Cti teHl.kki işleri bıışarmak istivenlerr tcvd' et.,.. k esir filozof "d~I.. getirmiş ve bunun 
dağarcıklarınd~n b!r tü~lü atamamı~ lilrumnl"la b',.den dPba c;ok drıvmaş!~r. giizelliğirıl uzun uz dın methet:rus. 
Srizi vaziyette b;r iki kişinin fuzu!i mü dır. 'Mubakk11ktrr ki . n•n{ H•llrcvl"tfn Ef di · en sı ertesi gilnü fC)in en fena ı:eyl 
dahaleısi ve gUzelim yarşfartn bıınıhn azimklr ve çahııkl'ln üy•leri ile·dd .. ki tatrn alma~ını söy'emiş· Ezop .nne 
dolayı yao1lam"nu• olması da o kadar :Yan .. ıart111 dah:\ ~hil ve k 1Ü'pçü1Uk his "di! "' ., alrnı, ve b'.l sefer d1! dilin kô ıı· 
açık görülUyordu. lef'in~ d'lh!'I çok Mlt:iM t1'\hsly .. tlrrd~n 1 ·ıı.;ı h kkı * * teşekkiil l'decek, bir h"kem heye-ine u.;. a nd3 söylemed il kalıiıamış. 

vereceklerdir. Kitaplar da böyledir İc;lcrlnde h -
Hakikaten BakıI"köyiinde ne mü • Benim itaret etmeJr istedlffm noıırta, kihteıı fikir ı,tih3!9ını tatmin edel"Ck, 

kemmel b!r hazırlık yapdmtştı. yukarıda d1 yıızdıih'" gibi, bu f'!nl ahlak açlıjını giderec k mahi,1etle o':ı.n 
Kazanın en çok göse çarpan yerlerine zihniyeti evvelden önltmelı: "'e ya'V!' • lar bulunduğu gibi vine o ismi taşımak 
içine heves ve sanat sinmiş afiıler ko- masma mlnl olmıık tüzu.,.,ııdur He-le Şartiyle dürüst yoldakilerin ayaklannı 
nulmuş, h:ılk gazinoları doldurmuş, her Halkevle,.lnl" ~okulmıya yr)tenmelerinc kaydıran, sağ!sm b 'nyallleri m!ncn 
keıı icini güciinü bmıkmı~ bu yarışları çok titidiklıo karaı kovmabyız Bıı h·- mide fesadına uğrataıılan da vardı . 
seyre ıelmişti. Çiinkü her zaman çekL barla yarın Beykozd"' y<\placak \tll-ek Bu manevi z:yafetin .bir tutam tQ.!'a 
ııen Galatasany ile Güne~ vt arıılann:ı teşvik müsrıb:\k'.ı!an B'kırköviind• ya. olsun • bayırlı çorbasrna iştirak etm• k 
!direk s~hasınd'.l son günlerde katılan nş yapamamı, olan kürekdlerln bir istlven erin bu nükteyı tt-"lutmamatan 
Fenerbahı:e ekipleri o gün de yarı•acak ı haftadanberi saklııdıklım hırsla çeirl~ lazımdır. 
tardı. Bunun için kalkıp tl uzaklardan meler! halinde olacaktu. 

ÜZÜMDEN DEVA ••• 
Manlsada çeltlrdeksı:ı: tiz:Umün paza.. mün ler;zetl daima daha iyi olur. 

Dün Yapdan Yelken 

Yarışları 
tküncü yelken teşvik mlisnbaka'arı 

dün Modada yapılmıjtır 

G erisin geri, çocukluğumu 
düşürdüğüm zaman İstan

bulun her vesile ile yeni yeni 
türkler çıkardığım iyice, güfte. 
leri ve besteleriyle hatırlamak
tayım. Mesela bir kaptan deni
ze düsmüştür. halk etrafa üşüş.. 
miistür yahut bır kadın berber 
oğl~n:rnr sevmiştir; bir adam 
Leman adındaki karısını vurup 
ö1dünnüştür; bir kızcağız Tekir 

ra çıktığını geı;en glln _ş,jans haberıe- Sabahleyin yarısı yenildikten sonra 
rinden duymu3sunuzdur.- !stanbU:un kalan yarısı eve getirl!ir. O. yarr:ıın 
çavuş iızümü de neredeyse çıkar. Çc.- yansı öğle yemesinden bir çeyrek sıı. 
kirdekai:z: üzi!nı, kurutulduktan ıonra at önce, en ııon kalan yarının yansı da 
yemek ıçın pek makbul sayılırııa da, ak3am yemeğinden bir çeyrek ııaat •on 
taze olarak yenilen tizüm!er arasında ra yenilir. 
en makbulü lstanbulun ~vuı üzümü • Usum ilkin açhla deva olar: Ylla 
diir. Üzümle tedavı ıçin her y~rde gram taze üıüm yüze yakın kalori ve
hekimlerin tavsiye ettikleri üzüm cinsi rceeiinden kaç yüz gram üzüm yiy"'° 
çavuştur. bilirseniz o kadar yüz kalori kazanmıı 

Avrupalılar, İıtanbulda Çamlıcada olur ... 

Kıdemliler - Galatuaraydıın N: • 
dim birinci, Galataı rnydan M hınut 
ikin'ci, Dcmlnıpord:ın Fevyaz fü;ürıcü 

Birinci celen Ned:m Marmara kupa
sında İstanbulu temsil edecektir 
Kıdemsizler Galatasaraydan Hıı5 n 

birinci, Fcnl"rbahc:eden Sadık ikirı L 

Galatasaravd11n Niy:ızı {iriincU 

Tenis maçları 
Marmara kupası ten a ınıçlarının dn_ 

mi final oyunları dün Fcnerh h e ;-1) "t 

!arında yapılmıı;ttr Şefik Vedada fı • .'~ 
6-3; Telyan Helmlls'e 6--4. 26, 7..5 galıp 
gelmiştir. 

k11f' (Devamı Sa. 4, Sü. 1 de) 
Hatta -belki de Marsaillal

se'i kastederek- bir muhcı.rrfr 
daha ileriye varır: "Fransız 

Yazan: FRANÇ1S DE CROlSSET Çeviren: ULUNAY 

yetişen çavu.1 üzümünü, kendi topt.1Jr. Sonra da ilzüın karadtere iyi gelir. 
larrnda onun yetişmesine müsait ola- Yaz mevıiminin karaciğere verdiği 
bilecek yerlere götürmüş!er, adını da yorgunluğu clderir. Baraakları tenıız
• çavuş sözünü evire, çevire - şaııla koy ler. tnatc;ı pek!iğe karşı gelir, basur 
muşlardır. Avrupa dillerinde ya.zılmııı memelerlnl kaybettirir. Safra yolhnnı 
k1taplarda sena edilen şaııli üzümü bi. •açar, oralarda hıiıırl olan kumlan çrka.. 
ıım c;avu!j üzümünden batka bir ~1 nr.,, Böbrekleri açar, aait ürikten hl-

Çift erkeklerde Suat.Crips, j irol r:ı 
5.7, 6-2, 6-4 calip geJmlştir, 

Karışık ek;plerde jülıde - Fehnıi 
Mezburyan - Vedada 6 3, 6-4 ıatip cel
mi,tir. 

HİND DİYARINDA 
/(arı.!J /(ar14 .. 

H.men aksamdan Maharaua'larm 
türbelerlııi ziyat'et et?l'lek istiyorum: 

fakat gece oluyor, aym çıkışı~ bek
lemeli. BA.lı.usus dlnlenmiye iht1yacım 
var· ve :icarn!m ııcıkttğı için de ken· 
dl kendime taen ediyorum; şimdilik 
banyomu ve yt>meğimi dil~nUyorum. 
tnsanm vücudu ne kadar külfetli şey! 

YorgunluğumdRn mı, yoksa bu kısa 
süren grubun verdiği hüzünden midir 

ııedlt'? Kendimde bir sUrgün garipliği 
hissediyorum. 

Onlan karartan gecede dağlar tat
lılık ve sükunet hallerini kaybettiler. 
Gölün mücell§ fıtthı k~h ııçhgın bırs
landtrdılt dalı::;lar, kAh korku sıçrt -
.rışları, can cekililne sarsıntılariyle 
delinJYcır. 

Tefrika No. 53 

Kocaman Kedi 

Udaipur'un kaplları gece ltapandıfı 
için uyumaktan başka yapacak şey 
yok .. Sabahm ikisinde uyandım: Hol
licott pijama l'e, ağız iğri, göz şaşı, 
yatağ;ımm baştnda durmuş, elinde u
ıun bir ipe bıığlı kaplan olduğu hal
de, beni sallıyor. Haklı olarak ôfkeli 
bir tavırla: 

- Ne var? dedim. Hem bu saatte 
bu hayvanı neye odama getiriyorsu-
nuz? 

Kaplan!n Hlntlileri sevmediği ve 
koyu renkli derileri ısırdığı için onu 
emirber neferinden almtya mecbur 
olduğunu anhıttı. Fena kızdmı: Ken
disinin de derisi koyu renk olmadığı 
için kaplanı Y'lnl.l'la almasını ve beni 
rahat bırakmasmT s6yledim. 

olabilir'• 

_ Anlatayım: Desdemona iki fino
lariyle yatağtnrla yatıyor. Benim ya
tağım de., ~rr1 bir tesadw eseri ola
rak, Desdeınonalının odaı:tnın uzakta 
değil .. Yani anlıyacağın lkt oda.. A
rası .. İki od&nın duvarı ... 

_ Ö!, dedim: nnladık. İki odadan 
birbirine g<!c;illyor. 

BiTaz attngan bir tavırla: 
_ Hemen hemen, dedi. Şimdi an-

ladın mı? K::plan kapının altından 
fJnolarm kokularını kokluyor. Fino -
lar da onu kokl•Jyorl"r .. Kıyamet ko
puyor. Ne oh:r? Bu gecf' için Gwan
doline senin odanda kalsa •• , 

~ Başka yapacak bir §ey var mı? 
HaykD'dl: 

deiildir.. ı;tl olan rahatsızlıklan ıeçirir ••. 
Çavuş üzümü ç1ktığı vakit; üzümden 

ıifa aryorsanız hatınnı;cd a olsun. yi. ~ 
)eceğiniı: üzümün bağını aormalısınıs ., 
Üzümü ye de bağını aonna, aörüniirı 
ınodası artık ıeçmıştir, Çünku üıüı:ntirı 
iyisi ve deva olmıya !lyık olanı, topra- Zevcim Iııık Ltses1 Müdürü 
tı kapamakla olan bailarda 7etiıir. U· Merhum 
züm bağının toprağı kireçli olarsa o•a· 
da yetişen üzüm makbul aaydnı.as • Eıref Binzet'in 
Sebebi iki türlü topraktan çıkan ndı.. Ölümtıntın tırlruıCl gu 
J'asyanlarm farkıdır. rıu mi\nasebetiyle 4/ 8/94: 

Uzüm tedavı uıulünü tatbik etmek Sall günü ıut 18 da Nişan-
iıtiyenler, elinde yarım kilodan ba5h. taşmdı:ı Istk Lisesi karşısnı 
yarak iki kiloya kadar iizlim yer ter... la Göksun apartımanmm ; 
i13unun yansı sabahleyin, saat altı ile- numarab daıreslnd• 14evlu 
ıekiz arasında, sabah kahvaltısından ya ::lü ~erlt okunacaktır Ken · 
rnn saat önce yenf~!r: t~kin olur•a, disini sevenlerin gelmesin 
en iyisi sab~hleyin u~m~~ bağına g• \ jilerim Esi iffet Blllzet 
derek üıümiı orada kütiigunden kopa illi • 
rara~ Y~rr:'ek~~r:. _ ~ğacmdan kopa~lan - -
,-emış gıbı. kutugunden koparılan ibü 1 

1 ş ç i ARANIYOR 

Boeün fintller yapılacaktır, 

. 1 KOÇOK HABERLER 1 
TAKSiLER - Benr.inden hsarru 

lçln taksilerin muvakkat bir mudde 
yine tek ve çift olarak iıı:letilcceğ 
«öyJenmekte1.l ... 

sır Deli K.ıçt. - Dil~ sabah Ba
kırköy akıl hastaneslnden Mehmet 
i~lnde bir dc>li kaçmı~trr. Deli aran
.,,~ktadır. 

Yeril Mıılhır l>u:arlarında - Ter
-zı:ere ve haz!ı· elbi.sedlere bu Paznr
lardan yünlü kumaş cfoğıtTldığı dogru 
değildir. Tr:v:tirıt dogrudan doğruya 
halktı yapılmaktadlr 

Garaj. Hır••:eı - Fevzip:ıp cadde
sınde hlr 'arajı ı<oyduktan sonra ke
~arken yakı;!nnıır Recep bir sene 
hapsı- mııhk<lm f!dilmi~tir. 

RAŞ11 ltJZA TIYATl~O°'U 
HALIOE Pl~k!N P-ERAEIER 

Harbıyedı-. BelvO t.ıncesındc 'l ı .30 da 
VatmklT v .. çıcnlar ı< o,, trcıtırO 

Knmf'"' - ~ - oPrıfr Mütetfilı: ınıtbftllerl. bu vaziyeti g6,.. 
zönünde tutarak, Almanlarro bu sene 
~tan evvel ka.~ bir netice alamıya
<'altlan kanaatini bellemekte, hattd 
SOVYetler Voronez ve Stalingrad ke -
~imierinde biiyülc kuvvetlerle taar -
ruza geçtikleri takdirde Alman kuv
vetlerinin Kafkas dağlarma kadar i
lerlemelerinin kendilerini büyük bir 
hezimete ,eötürcbilecdini zannetmek-

Şimdi muzlirnle~f'n bahçeleTin nıe
rinde yırtıcı lruşlarnı gamlı çığWdarı 
dolaştyor. Yiiksek otlar bışıldıyorlar, 
fakat onlara bu hışılttyı veren rüz -
gAr değil, Et:-ııt·mda gece ile beraber 
hileli bir yırtıl"tlık his~ediyorum ve 
tuzaklarla dolu olan tablatte bana sa
raylarda endiş0ler veren o katil gü
:ıellü!i buluyorUID 

J'eda oynar gibi bir tavıı:la ısrar 
etti: 

- Dü Krusc;ett! dedi. Size yemln 
ederim ,\(i, mes~le saadetime taalluk 
ediyor, 
Do~ruldum, hiddetle yüzilne bak -

tun: 
- Bunda sa'idetinize dokunan ne 

_ Oh! Çok teşekkür ederim. Eli -
nlzi verin.iz, 

tık defa olıtrak tolimi istiyor. Ya 
çok l$tk. yah•tt uykusu var~ veyahut 
da hem o, hl'm o ... 
Çıkarken di:indii: 

_ Aman! dedi t1.nutacaktım, Kap
lan bütün gece rüya görüyor! .. 

(Devamı var) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
İşletmele...-tmh şişli tamirhan~ için göaterccell ehliyete göre ısaatte 

40 kuruşa ka'\ar ücret verilmek suretiyle 8 ~ 9 ~macı, 9 ten~ 
kecl, 3 plAnyan ~ kaynakçı, 3 dökümdl ve 9 bob~n~lye ihtıyac v~dı~. 

Askerllklt> atakası olınıyan isteklilerin nüfus hıtv1yet cl\ıdanı, husnü
hal kağıdı, 4 adet ve::ika fotografı ve şJindlye k:a1ar çallmııe oldukları 
mücsseselerdr:ı ıı.IInmış iyi hizmet veslkalariyle blr1;lktc •.B.942 Salı gllnü 
saat 14 Jen t'7 ye kadar idarenin Metro hanı zeoıın . ~atmdaltl Zat İş-
leri ve SicU Müdürlf.lğüne mUracaatlıırı ıo.ı:ıımu blldlrılır. (8268) 

KAYIP: 1828 ııenesi Isparta b ş 
nelik idadi mektebi ikinci mırı 
alın1$ old•.ığurrı tasdiknamemi z· yı 
tl.m, yenisini ahu.:ağımdan eski" 
hükmü yoıdur. Burd•Jr Burç mala'
lealnden voeurtçu ofıııllııınndan !'°; h· 

met oQlu Rıza Başarıın 

tedirler. 



, ... 
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HASAN V l TAM l N KREMLER i ·---Vücut için Vitaminin Ne Kadar Lazım Olduğunu Herkes :Bilir. Cild için de Vitamin Ayni Hayattır. Son Zamanlaria Anupa ft Amerikanın Itriyat Te Güzellik Enstitüleri Vitaminli 
Kremi istimal Etmeğe Başlamışlar ve Güzel Neticeler Elde Etmiılerdir. Ciltlerini Beslemek ve Gayri Tabilliklerini ve Enfeluiyonlanm Gidermek Yolundaki Gayelerinin Tahakkuku 
Üzerine Bilhassa Kadınlar Arasında Müthiş Bir Heyecan Tevlid Eden Bu Kremler Bütün Müstahzaratı Alemşümul Bir Mahiyet Alan Eczacı Hasan'ın Enerjik Mesaisiyle İstihzar 
Edilebilmiş ve Hasan Vita~in Kremleri N amiyle Piyasaya Çıkanlınııtır. Yüzdeki Sivilcelerle Ergenlikler ve Bllrll§ukluklan ime Eclen, İhtiyarlan Gençlettiren, Gençleri Güzellestireıı 

Bu Kremleri Derhal ve Bili Tereddüt İl!ltimal Ediniz. Hasan Deposu ve Şubelerinde Tüp 35, Kavanoz Dört Mhıli Büyük 150 Kuru~r 

M A K S 1 M Bahçesinde 
MÜZEYYEN SENAR 

H~a(Ba:<!a~ıU31!'!~~!) 1 A~~~!~~~A~~ 9'11 
dağlı Cemil beye gönül kaptır- tstr~tokok. fmtilokok, pııa-
mıştır; Fizana sürülen, yakası mokok. lr:olf. plyO!iyaniklerin 
çifte çapalı bir bahriye mektebi yaptığı çıban, yara akmtı ve dlt 

bııstahklar!na lcarf1 çok tesirli 

Kemani NECATI TOKYAY ve Arkadaıları 
talebesi o çorak çölden kaçmış, 'z .ı 
fakat geri dönünce Naciyesini . taze •Jldn-, p 

baştan çıkmış bulmuştur; Fe. KİMYAGER j 
himeye sevgilisi "ağlama, de- Ü 1 
mektedir, kız ağlama, alır da H SAMEDDIN 
seni kaçanın!"; başka bir kızın tdrar, kan vesalr tahlfiler Em.t-
adı da Hediyedir. Saymakla tü- nönü, EmlAk ve Eytam Bankası 1 
kenmez ki... karsısında tıı:zet Bey Hant 2 el 

Bunlann hepsi de birer vak'. ttııt No e Ja 

~· ~~te~n;ıi~ ":~. bestelen.. Zayi Karne Bulundu - İş Bankası 1 

SARK RÜYASI 

$ark 

60 Kişilik Muonam Revü 
Büyük muvaff akıyetl,erle devam etllym. 

Rüyası. Zevk ve Neıe Rüyasıclar ll11J za 1 a a .er erı ır. - lstanbul şube!i odacılarından Kıya-ı 
Anadoluda ıse yer yer tür- settin Uza,,.ı • dı'ln b k k ısı ö 

kül. · h. b" h•dise 1 J il an anın ap -
eşm~ı§ ıç ır a O a. nünde 1108 inci mtntak&dan verilmiş 

maz; gelin alayı geçerken yıkı.. iki ekmek k&rnes.i bulmuştur Alika-
lan köprüden tutunuz İzmirde darların .kcnd:sJne milracaatl~n J 

S A Z, 21,30 dan itibaren R E V C, Bayan M t)" Z E Y Y E N SENAB, 
S..t 23 te seanslanna başlar. Final saat 24 te 

bilmem ne mahallesinde vuru- - · 
1 

lan delikanlıya kadar! 
"İşte bu haftaki mehtap ge.. 

-zintilerimde onun farkına var
dun: Yıllardanberi vak'alar tür
küleşmiyor. Caz ve radyo tür. 
küyij öldürdü; yerli malt tür. 
külerımizin, sesle işlenmiıj bu 
halk ağizı musiki ayarlannın 
yerini Cenup Amerikasının 
manzalanmıza ve hallum~za uy. 
mıyan yabani melodileri aldı. 

Bizim Yll§ta olanlar, alışkan. 
lar için İstanbul mehtaplannda 
İstanbula mahsus, bestekan ad
sız halle türkülerini dinliyeme
menin sabah kahvesini içme
mek kadar insanı dedirgin etti. 
gini §imdiki nesil nasıl ve ne
reden bilsin? 

ıARLON 
1 

SA ATL. AQI 
KÖPRÜBA$t 15t'.1İN~A 

fı1 Al; A. Z ~~..S 1 N DA 

VACHE~ON 
& 

CONSTANTIN 
SAATLARI 
~ . " 

Mer Cttts Arlon allın.plcUift.laşlı 
we. laısrz ·,aatJctr,"' ef maslı $ö. 

valyeler.pı,.La"ialı ci~ekler 
gümüı. hecfiy~~tyaf arı 

l:>"labilirsİn•& 

~c Mbnu ~-. en 
birinei prtıdu. 

PETROL NiZAM 
ller eczanede sabhr. 

. Gümrük Muhafaza Genel K. Sa+.n 
Alma Komisyo•ndan 

- ··:r-·--....... -
MullaM"'elt 

ltedell 
Lira 

10211 takfrn rnuhata~ me-

" ilk""''"• Lira Kr. 
ca .. v• .. atı 

muru elbisesi d!klmi 12312 123 40 8,8.042 Cumartesi ıı 
814 kaput dikimi 41H2 368 40 t.8.H2 Cumartesi 10 

Yukanda 1aznı elblııelerln dikimi kapah ıarf.la ve taputlartn tae a
cık eksiltme ne eksiltmeye konulmuftur. 

Şartnamelerl7le nümunf'leri komisyonda her &'(hı ~lebmr. fstek
Jnerin kapalı nrflarmı eksiltme saatinden nihayet t.tr aat evveline ita• 
dar Galata MumhaYle caddesi 54 No. lu dalttdeld komisyona vermeleri 
ve açtk ekslltıne irin de Mlll ... ._ baunt ....otalan ve teminat ma.) 
buslarfyle !tomlsyona Jrdmelert. ('7890) 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahrit etmez, 

cildi yunıuptır. 

Her yerde P O K E R 

trq h~ı anyrnıs. 

lstanbul Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden 
1 - Oç Dizel ve iki Opel kamyonunun umumt tamıratı pazarl!lda 

yaptınlacaktır. Bu J,,e alt şartname Belediye tıeml7llk ifleri müdürlü
fündedir. 

R E K O R ! Teminat Markasıdır 
Nef~ bir pirinç unu ısterseniz bakkalınızdan muhakb.t 

''REKOR Pirinç Unu •• 
ISRARLA tSTEYtNIZ 

250 - 500 velOOO Gramlık Ambalijlan Vardır. 
Adns: tmn'bul, Tfttilnrftmrilk Kemerli So. No. zı. Tel: 141'1 ,! ________________________ _, 

Devlet Hava Yolları Umum 
Müdürlüğünden 

1 - İdarP.m!-z ihU:ıınct için 30 bin kilo tayyare b4'nıriai 'kapan nrf 
ınullyle aatm almacaktır. 

2 - Tayyare benıinfnfn muhammen b~ll 17408 llN olap ~t
tat tem.J.natı 130S liradır. 

3 - İhale 15.8.942 CumıırlC!f ırQn~ Sllat 10 da An1uwada ~ 
eneydanmda kA!n • Umum Müdürlük blnıunnda tep!~ torn'97on ta
n.tından ..-.ıpılacaktır. 

4 - Bu işe eit fennt ııartname eksntme fll!'btmrı.tti • .,. 1M11ı:a<relıe 
projesi Devlet HaV"'! Yollarından temin edilir. (lt'18 - 82%0) 

~ ................................... , 
.Dahilye 

DOKTOR 
Mütehassısı 

ALI NACAK 
Malatya Fabrikama: Haııtatuıneslnde daimi hinnıet ,erm.k O-. 

260 lira ücretle bır dahiliye mütehassısı doktor <'.lm.ıcalıttır. 
Talipledn fotoırııtıı mufassal hAl ter~üıne1er!yle b1Z7ıst ~ aulı

tupla Ank:\ra Yenise:hlr Erdoğan f;Okak 18 numıırııda M;;btya Bel! ve 
İplik Fabrikaları Turk Anonim Şirketi Umum MfıdürlCiğüne mQn.
caatlan. ' .. 

, İstanbql ~.~eyazınJ, ~mir~iği 
Satın~Im~ . · K~isyonu. İlanları 

. "'\ ' . 

Beherine 90 sar.tim fıyat tahmin edilen bet mit)'(ın ıtdet okside e
dflmil bakır çadtr düğmesi müteahhit nam ve hesabır.a a1'nacalttır. Pa
ırarlıkla eksiltmesi 6/ 81!142 Perşembe (iinü ı-aat 15.M da Tophanede İst. 
Lv. Amirliği sa\m alma komlsyonunda yapılaraktır. t1k teminatı 3375 
liradır. NümunP. ve eartnamesi komi yonda görülür. Taliplerin belli va-
kitte komisyona ge!melcri. (109 - 8~) 

2 - Ba iş 9 Atustos 942 Pe?14!rtıbe CilnQ nd 10 d• Dıale edilecek- ~ ...... 
tir. Taliplerin o santıe Mahrukat Ofisindeki kcmlllyoada bulunmalan. r 

(8285) 

-
1 

Bayanlanmızın Gizli Tuvaletlertnae lnl11anaealı 

Gayet Sıhhi, Uf~ Yumu,ak Adet Bezleridir. 

R er eczane ve itrlyat mağazal.tınlllla 1 

1-"iÇKISIZ 
Cağa loğlu Çiftesaraylar Bahçesinde 
KAPI CUMHURiYET MATIAASI KAR$1SINDA 

Rer panr saat 14 ten tt a kadar Z2 ldflden mürekkq 
Çifte Fasıl Saz Heyetiyle 'birlikte BülbiU sesli 

MÜZEYYEN SENA R'ı 
Dinlemek fnutniı ka~rmayınız .• 

Müeuesert\iı ber 9f'TlP. o1dufu gibi bu gene de S >..ğustos Cumartesi 
rünü akşamt fevkalide eğlenceli büyük SUnnet töreni tertip etmiştir. 
Proıramtnda tanır.m" sanatklrların ve okuyucu Baycınlartn iştira
kiyle 20 k!ş!.l!k SAZ HEYETi, CAZ, HOKKABAZ ve milli oyunlar-

dan başka mütenevvi eğlenceleor vardır. 
Çocuklenn1 ka)•dettlrmek arzu edenler Borsa kıraathan~tne mO!'Haat 

edeblllrler. Telefon : 22308 , 
Orta Mektep Mezunlarına 

Hayvan Sağlık Memurlan ve Nalband 
Mektebi Müdür.lüğünden 

Tahsil mi\ddeti ilci deors yılmdan fbaret mektebimiıin hayvan sa~k 
memur1an kısmına ortamektep mezunlarnm ita~ m:.ıamelesine baıılan
mqtır. Tafsilattt kabul şartları vilAyctlerde Vt"terlner Müdürl!iklerinde, 
kasalarda vetf'rinerliklerde ve lstanbulda Selimıyede mektepten öCreni-
lir. (7370) 

İkramiye 
Miktan 
Lira 

ze.oeo Z0.000 
10.009 Z0.000 

5.0H Z0.000 
2.000 C0.000 
ı.ooo 40.000 

500 40.000 
!Of) 40.000 
H 20.000 
20 40.000 
10 40.000 

• z 160.000 

• 

Güzel Sanatlar Ak~ Jemisi Sergisinin · 
Müddeti 11zatdd? 

GösferiTt'n umum! alaka H7.erin• utfin eubeler:., l~t:rııkiyle 181'7 /94! 
tarihinde açılmış olan Sf'rgi J 11B/94? $amma k:tdrır cm•&m edecektir, 
Her eün saat 12 d~n 18 zc kadar • ti.in ziyaretçıİt're' aı;.ktır. (8277) 

Yalova 8ulh Hukuk Hlklmllillnden 
E.saa 942/112 - Burs.ı Başçı İbra

him bey m:ıhallesl İkinci okul sokak 
~ No. lu evde Halil c(tlu Veysel 07-
mak: vekili Yalcvada dava vekili Ta
lit Altay t:ıratından blü Dervlıe E
mine varlslerl:ıden Adviye ofulları 
Ibr:ıhlm Fethi ve Abdülkadir vekille- , 
ri Karamürsel dava vekillerinden ın
vi Akyıldu: ve İzmir Karştyakacla ilk 
okulda öğretmen Melfıhat yanında 
annesi Gülşen km Samiye ve İstan
bul Aksaray Cerrahpaşa caddesinde 
12 No. lu tekkede Gülşen ktzı Vey
siye ve Karamtırsel hükümet hekimi 
yanında mukim Saadet oğlu Hikmet 
ve Çorluda Askerl posta 11119 Motör 
P. Komutanı Faruk e$1 Handan ve 
Bursada Makslm barcı İbrahim B. 
mahallesinde okula sokak numara 8 
evde Veysel yanmda mukim GOlsen 
ktzı Ş<!hidc ve Hüseyin Hüsnü knı 
Zeynep ve Bursada Abdal mahalle -
ilindeki tekke1e Veysi oğlu :Remzi 
aleyhlerine ik:ıme olunan ve Yal<>va 
Dere köyünde Kılınç Kervansara1 
mevkiindekl bir değirmen yerinin 
taksimi •;e kabil olmadığı takdirde 
satılarak ınruun izalesi dnvasmın 7a
pılmakta olan duruşmasında; 

Türkiye Cümhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluı Tarihi : 1888 - SennaJ esi: ıoo.ooo,ooe '!'Irk Liraaı. Şube " 

Ajans adetli : 28' 
'• FEMIL ve BAGLARINI Araymiz mi, 

Davalılardan Zeynep ve Şahide ve 
Remzinin namlnrrna yazılan daveti
yeler bulunamadıklanndan bil! teb
lflt iade dllmlş ve halt haz!r ikamet -
glhları mer,hul ):almıı olduJundan 
kendilerine ili.nen davetiye tebliğine 

Zirai ve TicaTf her 1tevl bam 111nmelele1"i. 
Para hirtktil'enle!"P. Z8.8H lira iknmlye veriyor 

Ziraat &nkaa.ında kumbarab ve ihbarsız tasamıf hesaplarmda en 
aa 50 lJra11 bulunanlara senede 4 defa çekO~ kur'a ile aıaJtdaki 
pllta !fire i1traml7e datttılacaktır: 

4 adet 1,000 Llrahk 4,000 Lll'a ~~00 adet 
4 • M)O • 2.000 • 120 .. 

4 " 250 • 1,000 • 1IO • 
40 • 1GO • 4;oGO • , 

H Liral* 8.000 Lira 
-o • 4,IOO • 
20 • 1,200 • 

DiKKAT: Hesaplıırmdakl paralar bir sene içinde 50 Lirıtdan qatı 
dfişmiyeruere iıtnmı7e çıktılı takdirde "" 20 bı:lasi,ı. verilecektir. 
Kur'alar 1enede 4 defa 11 Eyl(d, 11Birincikinwı.11 Mart ve 

l 1 Haziran tarihlerinde ~kileeektir. 

HADEME ARANIYOR 
;~n~u~!~~~n;..a ~ii~~~2 ka;;ı;:~: Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden 
m"ş olduğundan mezkür gfin ve sa- Akademi"!.- muhtelif OcreUe birkaç hademelik ııçıkttr. Arzu edenle-
:ııtte mahke:ncde hazır bulunmalan rin mektep ldareslııe mOracaallan. (8244) 
ir'n davetiye' tcblif!I yerine kaim ol- -
trıak üz.ere keyfiyet bennuclbl karar Sahip Ye aepiyat mOdflrit: Halil L6tfl Dönlftncl. ,,, 
nAn olunur, (827') Gazetecilik ,,. oetri1at T. L Ş. TAN Matnua , 

Enstitüsü Midiirlüğiacl•• 
1 - Okulumurda yapılacak olan dahili ve har:ct t.nıtnt ~ ek

siltmeye ~onuımu!rtur. 
2 - E:tsilt:nl' 17 Ağu~tos 942 Paıarte~I ,OnQ nat 14 te yOkeek mek

tt"pler muhasipliği binasında tc.planacak komisyon taratrndan :rapılacak
ttr. 

3 - Keşif hedPli 9704 lira 08 muvakkat ~minatı 7n Ura 11 kunJJ-
tur. 

4 - Mukavele, ekııiltme, bayındırlık işleri genel. hu!Uef ve f9nnl prt
nameleri proje kf'~if hülfısaslyle buna miitf'ferri d!~'!T e'l.'l'ak Pazartesf
Per~embe r,unlerl okul idaresinde görUlebllir. 

5 - İllteklilcrlr en ııı bir faııhhütte 6000 liralJı: hu işe bf'nırer te yç
tttna dair idarf'lerlndcn alını~ olduğu \'e!likalara ml\~terılden fstanbul 
vilAyetinc mlıraı-aııtla ek~iltmc tarihinden t:>.til KV"ll·rl bari~ 3 rün e'\~1 
alınmış ehliyet n 942 yılına :ıit ticaret oda~ı vealkalari~le ıelmelf'ri. 

(8122) 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanian 
Eb'ıdı 

CiNSi 
Mlıct.n 

Adet 

Rakı mantarı 20 X 75 20,000,000 
Likör, kl'lonya mantarı 20 X 25 800,000 
Şarap " 24 X 4!; 1,500,000 
Gal-Jn • 28 X 48 200,000 
Ftçı " 40 x to so,ooo 

ı - Mevcut r .Qmune ve şartnamesi mucibince 7Ubl'll!a cim '" .iııdk• 
tan yazılı mantarlaı- panr111da satm alınacakttr. 

2 - Pazarlık 11.8.942 Salı günü saat 10,50 t!e Ka'batat*a LeTUllll 
fllbeslndeki m•rkez ahm koml!!)"onunda yapılaca°kilT'. 

3 - Nilmune ve §artname her gün öjleden s.ınra 116~ reçen fUbede 
görül•blllr. 

4 - İste!•lilerin pazarltk için tayin olunan gfln ,.. 1111atte • ~kllf •
dcceklıorl fi•~i fü:rrindcr. 3 7,5 güvenme parasis'e birlikte mttkar ko-
misyona muracaatları. (8274) 

K. TASARRUF 
HE8APLARI 
2 lktnclteırln 

Ki!~idesine aynlan 
ikramiyeler: 

1 adet 1000 liralı'lr 
1 • 500 .. 
2 " 250 • 

l4 • 100 • 
10 .. 50 • 
40• 25. 
80 • 10 


