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Grup Umumi Heyeti, Saraçoğlu Hükumetinin 
Beyannamesini ittifakla Tasvip Etti • Birçok 
Hatipler Takdirkar Beyanatta Bulundular 

Tamamen Kaldırddıktan 
Sonra ithalat Eşyasının Fiyatlarında 

Daha Büyük Bir Ucuzluk ~örüleceği Bildiriliyor 

Bu Primler Yakında 

--ı 
Hava 
Taarruzlarile 
Düşman MağlUp 
Edilebilir mi ? 

Amerikanın en meshur tayyare 
mütehassıs1, bunun münıkun oldu- ı 
ğuna kanidir. Bu mütehassısa gö
re. es;;.i istila taktiğine baş Turma
dan, karı-da adııu adım yer ka
zamruya mf'rbur olmadan, yalnız 
hava kuvvPti ile bir milleti mağ
ltıp et.mel< mümldiııdür. Muhare
bede hedef, düşmanın elinden si
lahmt almııktır. Hava kuvveti ise 
harpte inkilap yapmıştır. Çünkü, 
düşmanı. onun bütün harp kudreti
n• tahrip etmek suretiyle, doğru
dan doğruy~ teslim olmıya mecbur 
edebilir. 

M. Zekeriya SERTEL 

1. ngiliz hava kumandanı Ma. 
reşal Harrison'un birkaç 

gün evvel Alman milletine hita. 

Başvekilimiz Şitkrü Saraçoğlu. evvelki gün Biiyük ıı.İmet Mecfüst top'anttsmda, , 
takip ederken 

Ankara, 4 (A.A.) - Ticaret Ve-ı--
kaletinden tebliğ edilmiştir: 

25 mayısta gazetelerde neşredil 
miş olan tebliğ ile bir kısım ser
best dövizlerle yapılan mübadele 
lere tatbik olunan primler ilga 
edilirken, mevcut primli dövıı;ıer 
tasfiye olununca ithalatımız üze. 
rindek? döviz primi yükünün de 
kaldırılacağı beyan edilmıştır. 

Tasfiye vaziyeti tetkik edilerek 
ithal primlerinin şimdiden bir 
miktar indirilmesi imkanının ha
sıl olduğu görülmüş ve ithalatı. 
mızda ucuı;iuk ve genic;lik gaye.. 
leri.ne hizmet edecek olan aşağı. 
daki karar alınmıstır: 

1 - Gerek Amerikadan ve ge. 
rekse diğer memleketlerden yapı 
lacak ithalat ile buna müteferri 
ticari hizmet ve muameleler kar. 
sılxğı olarak yabancı memleketle 
~e ödenmek üzere mübayaa edi -
len dövizler üzerinden takas li. 
mitet şirketince tahsil edilmekte 
olan p;imlerin nisbeti yüzde otuz 
bese indirilmistir-

Sovyt"t cenup ol'dulan ba~kumandaru l\1aı:eşal Timoçenko 

SOVYEl · lf BLiGi 
2 - Tenziıim prim tatbikatı Kafk. a sya 

rniizakf!teleri :s-s-ıı42 :!\.inü ba~Iıyacaktır. Binaen-
aleyh tic~rt hi:ım~t ve muamelelerle '" 

akreditifli mübs:vaalarda bu tarihten Muharebes·ı 
itibaren satın almacak dövi'Zler ve 

ııau:ıımm 
Voroşilovsk 

Hücumla 
ben yaptığı ihtar hatırlardadır· ,,... 
İngiliz mareşali Almanlara, müt. 
tefik hava kuvvetlerinin her gün BASVEKIL S. SARACOGLU --, akredltifsiz miibayaalıırda fı;e, yine 

bu tarihte., itibaren gümrüklerden çe- G e 1•1 
ş •

1
y

0 
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t kilecek mallar h.ıkkında yeni t~nzl- . ZaRtedildi 
artan bir şiddetle aknıılara de • 

Mecliste Bir Nutuk Söyliyecek 

i lath primler tatbık olunacaktır. 
ı Kararm ehemmiyeti 1 .. ,nk&rıı, -' (TA,1) - Hi.ik\lmet he~ 
f nm mallarhı heı· nevi istihı;al tevz:ı 

ve naklini kolayla.strrmıya çalışırken 
Ankara, 3 (A.A.) - C. H. P. Meclis Grupu umu- ı kil etıniş olduğu hiikômetln beyannanıesini oku. ithaUt esyasrnı da uctu:laştrrmak po

mi heyeti bugün "4.8·1942" saat 15 de Reis Vekili muştur. litika.oıma gittik~e kuv,·et vermekte-

Reuter'e Göre, Rus 
Yarılmak Cephesi 

Tehlikesine Maruz 

Seri Ordu Teşkilleri 
Bir Kaç Noktadan 

Kuban Nehrine Vardı 

vam edeceğini, bütün Alınan şe
hirlerinin bir bir yaktlacağını ha 
her vermişti. Bu ihtan, Hamburg 
ve Duseldorf'un ağır bombardı. 
manı takip etti. Her iki bombar
dımanda da İngilizlerin en az beş 
yüzden fazla tayyare kullandık. 
lan, geniş roikyasta tahribat yap 
tıklan, şimdiye kadar görülme • 
miş derecede büyük bombalar at 
tıklan an.Iaşıldr. 

Trab""'n mebusu Hasan Saka'nın reisligıv 'nde top. Bu mevzu üzerine söz alan 13 hatibin takdir dil" Ticaret Vekôlf'tinin yeııi bir ka-
.,.., rar~ndan anfasllııcı>lh veçhile dolar, 
• yollu beyanatını nıiiteakip hiikômetin beyanna • 

landı • d l k 8 5 d kuron, İsviçre frrngı ile yapılan mü-• mesi müttefikan tasvıp e i ere saat 1 ,1 e top. badelede ithalat primleri % 48 den 

Moskova. 4 M..A.) - Sovyet 
öğle tebliği: 

Berlin, 4 (A.A.) - Alman or
dulan başkumandanlığının tcbli. 
ği: Azak denizinin .şarkında Al -
man tümenleri kısmen inatla mü 
cadele eden Bolşevik artcıılannın 
mukavemetini kırmışlardır. Se•·i 
ordu teşkilleri ve kıtaları cüret. 
karane bir ileri hareket neticesin 
de birkaç-nokada Kuban nehrine 
ulaşmışlardır. 

Ayni zamanda Ame~ikan hava 
kuvvetlerinin de artık Ingilterede 
kendilerine ayrılan tayyare mey. 
danlanna yerleştikleri ve pek ya 
kında günde iki üç bin tayyare 
ile Avrupa üzerine akınlar ya • 
pılacağı bildirildi. 

Celsıenin açılmasını ve ·geçen toplantıya ait zabıt lantıya son verilmiştir. 3 35 e indiri1mekte ve \n eşyanın 
hiilasasının okunmasını müteakip sürekli alkış!ar Begallname etraf r.rıda tahmiııler memleket~ d:)ha ucuza mal olması te-

3 Ağustos gecesi kuvvetlerimiz 
Kleskaya, Si.ni.ilinskaya, Salsk ve 
Kuşovskaya çevrelerinde düşman 
ıa çarpışmalar yapmışlardır. Cep. 
henin baska kesimlerinde bir de
ğişiklik ô'lmamiştır. 

a.rasmda kürsüye gelen Başvekil Şükrü Saraçoğlu, Ankara 4 (TAN) - Bugiin saat 15 te toplanacak min edilmektedir. Bu ucuzluk şimdi-
evvela muharip gruplarla olan m.iinasebatımıza olan BüyUk Millet Meelishı.de Baş,·ekil Şükl'ii Sa. lik ~ 13 nis'betinde ise de ithalat 
ve bizi uzaktan yakından ilgilendiren siyasi hadi. "l bükfunetin programını okuyacaktır primleri yakJnda tamamen kaldırıla-

raçog u ~ Devamı Sa 2 ·Sü 1 cak ve bu suretle serbest döviz ve 
selere dair kısa izahatta bulunduktan sonra teş. &"°N • • • akreditif ile yapılan ithalat eşyastnda 

Ham.burg ve Duseldorf bom.bar 
dıman1an Mareşal Harrison'un 
haber verdiği büyük hava taar -
ruzlarının başlangıcı olarak ~ela~ 
ki edilebilir. O giindenberi Ingı.. 
liz tayyareleri Avrupa üzerinden 
gece gündüz eksik olmamışlar • 
dır. 

Müttefiklerin A vrupaya yapa-
cakları büyük hava taamı.zil an 
ne netice verebilir? Karaya as. 
ker ç1kanp ikind bir cephe aç • 
madan havadan yapılacak taar • 
ruzlarla Sovyetler üzerindeki Al. 
man tazyikini hafifletmek müm
kün müdür 
~ dışından bakıldığı zaman 

bu suallere verilecek ce~ap men 
fid.i.r. Almanlar 1940 da Ingiılte • 
re üzerine yaptıkları büyük hava 
taarruzlariyle hiçbir şey elde e. 
dememişlerdir. Alman taarruzlaM 
n hakikaten yıkıcı olmakla be • 
raber, ne İngilizleri yıldırabilmiş, 
ne ingiıliz harp sanayiini ~~hrip 
edebilm~. ~atta ne de İngılız lı. 
manlarnu işliyemez bir hale ge.. 
tirebilmiştir. Bu tecrübe~~ ~ıka 
rılacak netice, pu defa Ingılızle. 
rin de Avrupa üzerine yapacak • 
ları hava akınlariyle Sovyet Rus 
ya üzerindeki ı,ı:ızyiki azaltaml. .. 
yacakları, Almanları korkutamı. 

Yacaklarıdır. . 

*'* Halbuki mütehassıslar ~öyle 
· düşüntnüyorlar. Amerıka .. 
rıın en meşhur tayyare mütehas. 
sısı P· de Seversky yalnız hava 
~kınlariyle Al.~anya~ mağltıp .et 
ınenin mümkun oldug~a kam -: 
dir. o, Almanyanınv Jngilterey~ 
hava akınlariyle maglup edemeyı 
şini şöyle izah ediyor;. 

"G b~ Avrupanm .. ~şga.ınden sonra. 
ar 1 ki · tn "liz 

korkunç na.ıi hl~ ma nesı . ~~ ;,· 
dalanna atlama .. '~arıı:r vermış ı. u 
k :r'/~li de fu&ltP,Uyordu. Zaten 
b:~?t11 bir ,istill teŞ'ebbüsünU cizl~ 
rneğ/ lJ imliin yoktu, Arada yalnız 
20 rlıilHk 'bir lt,eruz vardı. Alman harp 

ı.: ~F-ı kudretli ve ltorkunc;tu. Al 
ma...,m:-5 · b' .-ok f 
ınant~ p teşebbüs ic;ın ır " e-
4akadlir'11da gfü:,e a!mt!il.aTdr. 
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Amerikalı 
General 
Marshall 

İ~inci Cephe 
Komutanhğına 
Tayin Ediliyor 

İngilterede Halk 
Hazırlığm Tam 

Y apılmasmı İstiyor 

fstanbulunFethi 
Yıl _Döriümünde 

· Şehrimizde 
Bir Serginin 

Milletler 
Açılması 

Arası Büyük 
Düşünülüyor 

Ankara, 4 <TAN) - tstanbu • ı bir hareket ve tesbit kaynağı ha 
lun fethinin 500 öncü yıldönümü line koymak suretiyle imar sa
ne ait hazırlıklar, yeni bir safha. hasında atılaca~ 8:dıml~rda _tet. 
ya girmiştir. Yarın Maarif Veka. kik ediln:ıektedır. Istanbuılun ıma 
letinde bu maksatla İstanbul Va- rma ait planın muayyen kısım
li ve belediye reisinin iştirakiyle ları bu müd~et i~inde başarila • 
mühim bir toplantı yapılacaktır. cak, büyük b;11' mı~ctler ara~ı ser 
Bu toplantıda 1953 senesine ka. ginin esasları ~a~ı.rla!1acaktır. b 
dar geçecek zaman zarfında kül. tanbulun otel gıbı ihtıyaçlarnu ta 
tür sahasında yapılacak bazır!ık marnlamak, İstanbul ve meml= -
faaliyetleri tetkik edilecek ve mü keti tur.iz_m sahası .~a-~in~e _gcli~
him kararlara vanlacaktır. Bir tirmek ıçın bu yıldonumunden ıs 
taraftan bu mühim y1ldönümünü tifade edilecektir. 

yakında daha büyük bir ucuzluk gö
rülecektir. Yalıııı dolarla yapılan se
nevi ithaL'ıt 15 milyon dofarI geçtiği
ne göre itba1At primlerinin indiril
mesindeki ehemmlyet meydandadır. 
İthalôtçıl>lr meseHI, evvelce bil' İs
viçre frangına 45 t:uruş 44 santim 
öderlerken şimdi yalnız 41 kuruş H 
santim vereceklerdir. · 
Öğrendlğimh:e göre, hükfunet ha

riçten mal getirtilmesi için mümkün 
olduğu kadar mlisaadeki'l.r davranacak, 
bilhassa esasi! maddelere geni~ mik
yasta akredW.t açtıracaktır. 

Ka.radeniz 
Rus Filosu 

Ne Olacak? 

Mussolini, ikinci Ceplie 
Açılmıyacak, Dedi 

Rusyadaki Harekatın 
İnkişafları Bu Meseleyi 

, .............. ••••••••• •••• ••• ··•···· • '· ······-;-:-"\ Tekrar Ortaya Çıkardı 
' Haydar Aktayın Cenaze Merasımı , 

Londra, 4 (A.A.) - Batı Avru. 
padaki müttefik orduların bir tek 
kumandanın emri altında bulun • 
ması meselesinin birkaç zaman • 
danberi alakadar hükumetlerin 
dikkatlerini celbetmekte olduğu 
öğren1lmiştir. . .. 

Amerikan eksperlerıne gore, 
ikinci cephe başkumandanlığına 
getirilmesi kuvvetle muhtemel o. 
lan zat, general Marshall'dir. B~ 
yüksek makamın herhaldE7 en zı. 
yade ehıliyet sahibi olan hır ş3hs1 
yete tevdi edileceği muhakkakt:r 
Bununla beraber her memleketm 
ikinci cephede kullanılabilecek as 
keri kuvvetleri miktarının son ka 
rar üzerinde biraz tesiri olması da 
tabiidir. 

M. Hull'in sözleri 
Vaşington, 4 (A.A.) - Harici. 

ye nazırı Mr. Hull, gazeteciler 
toplantısında ikinci cephe hakkm 

l:Ji1' Devamı Sa. 2, Sü. ı 

\.. • ··-· • ••• • •• •• •• • ••••• • • •' • • '• • • •••• • • • •• • •• .,/ Berline Göre, Filonun 

Eski Moskova Büyük Elçimiz Haydar ~kfay'ın cenaıesi dün trıeT'asimle 
kaldırtlmıştrr, Yukarki resim bu mer aslmt\en bir irıtlbaı tcsbit etmektedir 

Tafsill~ İkincj say!amtzdadır. , 

Barınabileceği Rus 
Limanı Kalmamıttır 

Stokholm, 4 (A.A.) - "Havas,, 
J)on nehriyle Kafkasya arasında 
cereyan eden harekatın . inki.şaf1 
dolayısiyle Rus Karade?.-ız .. donan 
masının mukadderatı gunun me.. 
selesi halini alm1ş•r. Şimdiye ka 
dar uğradığı kayiplara rağmen 
donanmanın hala mühim bir kuv 
vet teşkil ettiği Berlinde kabul 
edilmektedir. Yine ilave edildiği. 
ne göre bu donanma için şu üç 
keyfiyetten birini seçmek zaru • 
reti vardır: 

Kendi kendini batırmak. taraf_ 
su; bir limana iltica etmek veya. 
but teslim olmak. 

Harbin başında bu do_nanm.a şu 
birliklerden mürekkeptı: 

1W Devamı Sa. 2, Sü. 6 

Kanlı muharebekr oluyor 
Moskova, 4 (A.A.) - Öğle üze 

ri neşredilen hususi tebliğe ek: 
Kıleskaya bölgesinde meskun 

bir mahal civannda tankların hj. 
mayesinde İtalyanlar tarafından 
yapılan birkaç taarruz geri püs. 

. 1:Jir. Devamı Sa. 2, Sü. 4 

Bir endüstri şehri olan Voroşi. 
lovsk -evden eve yapılan şiddetli 
bir mücadeleden sonra zaptedil .. 
m.iştir. • . 

Hava teşkHleri kaçmakta olan 
düşmari kollarına tamamiylc talı 

ızr Devamı Sa. 2, Sü. 6 

1 Günler. Geçerken 1 
Yola Sokulacak Bir Vergi 

Yol vergisinin kazanç nisbeti üzerinden ahn. 
R E f i K ması hakkında bir müddet önce ortaya at. 

' H A L i D 
tığım fikrin • ister yazımin tesiriyle, ister kendi
liğinden doğmuş bulunsun~ hük~et makamla. 

K A R A Y rı arasında kök saldığını ve yakmda dal budak 
saracağını sevinçle okudum. Her yıl bele<1tye 

tahsildarı gelip de altı liramı çekerken içimden derim ki:. "Peki 
amma, neden şu kar~ıdaki bayan doktorda~ veya Bayan pıyan~o 
bileti satıcısından, hele kürkleri, ziyafetlerı, elmasları! amanlıt:ı 
ve "el'aman,. cılan ile ayda birkaç bin lirayr par~ :r.erıne say~ı
yan Bayan Senlibenliden bu vergiyi atmazlar? Yurumekse oı:ı.ar 
da yürüyor· hatta koşuyor herkesi koşturuyor. Kazançsa .Ailah 
arttırsın.. oclar da kazanry~r; şehir ve bele~iyeden f~y~alanm~k: 
sa onlarınki bizimkinden eksik değil, fazla. Herhang~ ~ır ver~yı 
almaktan çekinmediğimiz halde niçin, sı:~ _yol vergısıne ~elınce 
mali durumunu hiçe sayıp bir insanda dışilik veya erkeklık ara
malıdır; cinsiyetini hesaba katmalıdır?,, 

Yol vergisinin kazanç nisbe~i. üze:n:.den alınma~ı ~~~ her 
bakımdan doğrudur. Amma dersınız .kı:, Insan zeng_ınlıgı ~ere. 
ceside mı kaldırım aşındırır?,, Ha;rır~ ~-a·~_aı __ mademkı bu ı.crgı 
yol için konmuştur, yol ay~ka~~ ~~ yu:1:1nur, o ?ald~ ayak.kap: 
lan fivat seviyesinin 0 vergıye olç~ teşk~l 7tme~ı pek ta~nclır 
Nasd ·lüks apartman sahibi il~ kulubemsı b~ evı o~n aynı ver. 
giyi veriyorsa .harpten öncekı hesapla.. beş liralık bır kund~rayı 
sürütenle yirmi beş liralığını gıcırdatan arasında da fark gozeL. 
mek lazımgelir. . . .. _ .. 

Hem zaten bilirsiniz kı. kesesınde parası bol olanın yuruyu-
şü gerçekten baı.kadır; öylesi tuttuğutıu kopardığı gıbi bastı:ğını 
d ezer ve çökertir. Cebi delik ise ürkektir; adımlarını kabil de
ğ~ öteki kadar sert ve sağlam atamaz, bundan dolayı da rollarl 
k la kolay aŞIDdıramaz. Halis Ingiliz köselesinin kendısı a~ın. 

0 
y daha ziyade yeri aşındırdığına şüphe yoktur. Yoksul ada. 

mayıf~banı asfaltı değil, asfalt onun tabanını eritir. Yürümekten 
:r~r eden fakirlerdir. Hele kaldmmla.r bozôk olursa ..kı boylele 

· · mahallesinde çok defa yollat' bakımsızdır • o noktadan bc:-
rımn . t · t b ı}ediye fakirden yol vergısi almak nerede, ona azmına veya e. 
dava kundura bile verse yeridir! 



LÜmDE 
No. 90 
lştiham attlmışh. Prcns~s7 ç~k 'zeki 

kadındı. Bunu, hemen ıezdi: 
- Hizmetleri hojUna &idbor deiil 

mi? 
- Tuhafıma gidiyor. , 
- Neyse, kırk yılda bir memnıi?P-oı. 

duğunu gördüm. 
- Ben, daima memmıoum. 
Evden dışarı pek çıkmadıfım için, 

odalarda, sofalarda gezfuiyordam. Bu 
bana "onlar., ı görebi!mem için bir 
vesile oluyordu. içlerinde beyazı, sa
rısı, esmeri, buğday tenl'-i vardı. Hep.. 
i de atik; ~evikti. Gayet serbest k<>

nu"uyorlardr, 
Onların "gayet serbest konuşmaları., 

benim işime yanyordu. Maksadım, 
Fatmaya yanasmak; konuşmak; açıl. 

l"1 ktı. Gel gelelim, söz olar korku. 
siyle öbürleriyle de çene çalıyordum. 

Ne konuşuyor.chık? Hiçi hepsl de 
c hil çocuklardı. Bir şey bildikl~rl 
yoktu. Az zamanda; yapacakları kü· 

k hizmetler için ahştmlmı~lardı. 
Eğer biraz okumu&, gör~lü olsaydı. 
ar cşıftz: bir ışık demeti olar!ardı. 

Pek şakadan anlamYorlardı, Ben de, 
gayet ciddi davranıyordum. Prenses, 
onları bırakmış değildi; sabablı ak
amlı meşgul oluyordu. 
Bazan öfkelenmiş reliyordu: 
- lki inatçı var, sinirlerimi ayak. 

andırıyorlar. Kırbaç?amamak için kcn 
mi güç tutuyorum. 
Hemen aklıma Nuri Bekir relm11-

t" Demek "kırbaç faslı,. bqbyacaktı. 
O halde, Nuri Bekir de slirgilnden 

ç ğınlırdı, 
Bu iki inatçı kız hangileri bllmj. 

:vorum. Yalnız Pr~sesi fena sinirlen.. 
diriyorlardı. Bu slnirlenmelcrin sonu 

· ı; de fyi o!mtyacaktı. 
Bir cıin, tofaya çıkmıştım, Prcnse-

·n hiddetle batırdığını duydum: 
- Ben sana, böyle ml yap, dedim? 
Ses yok. 
Prenses, ilst perdeden bağırıyor: 
- Kulağına likırdı rirmi:vor. Çünkü 

d · nlC'I1llyoraan. 
Ses yok. .. 
Prenses ateş püskürüyordu: 
- Dinlesen böyle yapmazsın. Tek. 

rnr et. 
Kısa bir sessizlikten sonra Prenses, 

haykırdı: 

- Sersem! Benimle alay ediyorsun. 
Salona blUşlk kapılardan biri açıl. 
ıştı; Prenses çıktı. Yü:rii dalga d:ıJ. 

a kızarmıştı. Kızlardan birini çatır. 
eh: 

- Bana Scmsitab hanımı bul. 
Sesi de vücudü de titriyordu. 
Ben, geri çekilmiştim; kapı ıı.rk:ı~ 

ısından gozetliyordum: 
Çok reçmedi, Scmıluıb hanım ceı. 

dı. Prenses, emretti: 
- Kırbaç getir! "" , • 1 

Ben, olda,am yerde sıfırı tüketmiş. 
t m. En istemediğim, hoşuma ıitmiyen 
huyda, Evin içinde tatsızlık olacaktı, 

Şcmsltab kafla ıitti, biraz: sonra 

gümüş kabzalı bir deri kırbaç retirdi. 
Prenses kırbacı aldı, odadakileri &O! 

fa:va çafttdr: 
- Hepiniz gelini%, 
Kızlar geldiler, sıra!andılar. Pren. 

ses kirbacı elinde, hıddetten titreye
rek dik dik bakıyordu: 

- Kırbaçııız olmıyacak, demek. 
Kırbacı, kim yiyecekti? Bakıyordum. 

Prenses, Fatnuya işaret etmişti: 
-Gel ... 
Fatma serbestçe ilerledi, prensesin 

karşısında durdu, Gözlerinde korku 
yoktu. Prenses, lctrbacı kiıldrrdı, kal. 
çalarına şiddetle vurdu. IFatma, CllD 

acısiyle sıçradı: 

- AY ... Oof .• 
Onun sıçrayıp bağırması, PrenıeH 

hız vermişti; bütün kuvvetiyle in diri. 
yordu: 

-A! .• 
Fatma, ikinci kırbacı yedikten ıon

ra kaçmıştı. Prenses kovaladı. Bu 
kaçıp kova\amaca epey devam etti, Fat. 
ma az kırbaç 'Yetnem.lşti. Yüzü mo
rarmıştı. G6z:lerlnde kin yanıyordu. 

Prenses, yorulmuş, hırsını almışa 
benziyordu. Kırbacı elinden attı: 

- Ba&Unlük bu kadar .. Başka sefer, 
bu kadarla bırakmam. Çırıl çıplak 
&oyarım, derilerini ylizünceye kadar 
kırbaçlarım. Anladın mı? Bu, lı:ula. 
fında küpe olsun. 

Dikkat ettim, bu "kırbaç!ama,, öbür. 
lcri llzcrlnde de iyi tesir bırakma· 
mııtı. Neşeleri kaçmııtı, somurtuyor. 
tardı. 

Prenses benim olduğum tarafa ge
liyordu. Hemen odaya kaçtım. Pren. 
ses biraz sonra görünmüştü: 

- Yine sinlrlcndirdiler. Bugün Ka
hlrede de biraz işim var. Sinirli iken 
sokağa çıkmayı istemem, 

Oturdu, hlddetlni yenemiyordu: 
- Dayağı hakkettiler. İstcmiyoram. 

Fakat lizım. Tatlılıkla eöz din!emlvor. 
lar. Biraz canlarını yakmalı. Uy;ıuk 
olurlar. 
Bilmiyormuşum gibi sordum: 
- Birini mi dövdün? 
Başını salladı: 

- Fatma var. Oruı, kırbaç cezası 
verdim. 

- Fatma, bu hangisi? 

7.10 Procram 
7, U SPOr 
7. 40 Haberler 
f 55 OrtHtra 
L20 Evlzı aaatl 

12.30 Proııram 
ı :ı.s:s Türktller 
12.45 Haberler 
ı B.41 Faul heyeti 
U.00 Sarkıla r 
18 00 Procram 
18.0l Dus orkeatrau 

{Deval'riı var) 

l!l.30 Haberler 
19.45 Serbut 
19.SS TOrlrillu 
.ıo. ı ş Radyo cuetesi 
20.45 Halk t!lrkOsQ 
21.00 Zlnat takvimi 
21.10 Sarkılar 
2t .ıo konuıma 

21.45 Opera 
2 2.30 Habuler 
22.45 Kapaıu" 

iresunda 
Büyük Tez 

Milli Şefimizin 
Günün 7 inci 

Heyecan 

Giresunu Şereflendirdikleri 
Yıldönümü Büyük Bir 

içerisinde Kutlandı 
Gire un, 4 < A.A.) - Giresun halkı 

Mllll Şef ismet İnönü'nün şehrimize 
elisJ.erinln yedinci yı1döni.lm0 olan 

dJn bOyilk tezahüratın kutlanmıştır. 
Bu münnsebeUc Giresun baştan ba-

n milli renklerimizle bezenml§ ve 
şehrin prk ırethnlinde güzel bir tak 
kurulınu~r. Merasime bu taktn al
tından başLınmTş ve bundan yedi yıl 
önce hükOme! reisJ olnrak gcliı;lerinin 
hatırasını yaşatmak için MilU Şefin 
b"r otomobil icinde getırllmiş olan blls 
tü başta vali olmnk 11zere mlilkl ve 
askeri erkin ile kalııbalık bir halk 
kıitlcsl tarafından burada korsılan-

mtştır. Bundan sorıra vali tararindan 
otomobilden alınarak lzt'ilere verilen 
bil t. izcilerimiz tarafından el üzerinde 
taşınmak suretiyle Cümhuriyet ala
nına getirilmiş ve nlandn yer nlmL~ 
bulunan Jtezit hali>; kOtlelerinin sü
rekli alkışlı>.rı ile kar~llanmıştrr. 

Merasimin bu safhası, günün, Gi
resunlı.ilar için olan büyOk değerini ve 
balknnızm Milli Şefe knrşı sarstlma7. 
bnğlıltklarmı belirten s6ylevlerle knh 
ramnn Mebmetçlklerlmlzfn sevgi ve 
takdir ile takip edjJen geçişleri trıkip 

eylemiştir. Tezahürata gece de devam 
edllmllitir. 

~şvekil Partide K 
~ - -

• 
ıne 

Programını Oku u 
"t1fr Baştal'afı 1 incide l alınmak istenen tedbirlere temas e-

Tahtnln edildiğine gBre, bu prog- dilccektlr. Harfe! siyuetimidn te
ramda yurdun !a~e işleri birinci pddn- mellerinl tnilkommel ve kudretli bir 
dn gelmektedir. Şahsi teşebbüslere, ordu ile ıimdiye kadar olduğu gibi 
mılll servetin gcllşmcsine ön ayak o- bundan sonra da her millete karşı o
lacak her nevi hareketlere mOzahir lan iyi niyetimizin tcııkil ettiği millet 
bulunacağrnt, ticaretin tmnamen ser- vekillerine ve bütün dllnyoyrı nnlatı
best bırakılacağını illin etmekle be- Iacnktır. 
raber tüccardan kendi aralarına so
kulmus ve sokulmnsı muhtemel bu1t
n n muh~1tirlerl, vurguncuları, gayri 
:meşru bir surette millet nafaknstnn 
t:ıbz dikenlerı bertn:a~ etmek tein tam 
bir fsblrllğl istiyecektlr. Memleketin 
her nevi piyasası namuslu tOccarlara 
çık bulundı.ırulduğu, fakat dolambaç 

Meclisin bugünkü toplantısında ay
rfcn Van mebusu İbrahim Arvas'm 
men'i ihtlktır hakkında teklif ettiği 
kanun ıayibası da göril~ülccektir. İb
rahim Arvas hazırladığı bu kanun lA
yihasmda, muhtekirin ve ihtikAra tılct 
olmak maksndiylc 1000 liradan fazla 

lı yollara sapmak istlycnlcre nsla rUşvet alan memurların idamını iste-
müsamaha cdl'miyeceği film oluna- mektcdir. 
c ktır Hilkiımct dünya vaziyetinin 
ınusaadesl nlsbetlnde yabancı memle- Meclisin bugilnkil celscslnln cok he-
kctlerlc olan ticari mOnasebetlerlmizl yocanlt geçeceği sanılmnktadır. 
kabll olduğu kadar nksatmamıyn tnem 
le'~ettekl her nevi gıda ve diğer rnad
oelere alt stoku çoğaltmıyıı çolışaca-

Mahrukat Ofisi Umum 
:Müdürlüğü 

TAN 5 - 8 - 942 

Bir Sabıkalı Tüccar, Kendi KenClini Şehrimizdeki 
Y ralandı an iyo ar ,....... ~ 

--, 
et!eri 

Suçlu Tkisabıkalı Kontrol Edecek Ecnebilt>--;:-"Bu9ünden 
* ErenköyUnde oturan bir •· 

kuyucumuı: yazıyor: 

"Erenköy s"natoryomunun IA· 
öımları bir kiııım arnzlden çl111en· 
to borularla geçirildikten sonra 
dcnlıce kadar açikla akmaktadır. 
Bu, bütfüı bu havellııln sıhhati 

üurinde fena ' esirler yapablllr, 
Mahalle çocuklaı bu pis suların 
içinde oynamal-.-ta, •ı;klcller top• 
ladıklar1 slseleri bu merada yı· 
kamakta, hatU bir mi.. '•t sonra 
suyun rengi düzeldiöl için 11ahl· 
ycUnl bllmlyenler "akar su emlz 
olur., diye bu çlrktfl içmek ;r. 

ler. 

Dün Tevkif Edildi İtibaren lşletemiyecek 
Dün sabahtı karşı Ferlköyünde Bunun için Ticaret Odası On Ecnebilerin '!':ı11c:iyon fc:letmelerlni 

Adnan ismi:ıde bir genç 2 ki~ı tara- K •+ S .... Karar V d• yasak eden kanun meriyete girmiş 
frndan muhtelif yerlerinden nğrr su- Oml e eçmege er 1 bulunmaktaıhr. Yeni kanuna göre 
rette :vnrabnmıştır. Ticaret MnsT idare heyeti diln top- Pirinç lJe yağ Batı ları bt>kiır od:ılnn, p:ınsivon. han ve ben-

Hadise şöyl~ olmu~ r: Sabı~~lt 
1 
lıınmrştır. TopJııntıd:ı tacirler ernsında zeri yerleri yalnı? Türk tabiiyetinde 

Adnan, ece bır çok yerlerde rakı ıçıp fiyat mOrakııbesınl yapmak (lz re on borsada yapılacak olanlar işleU-ce ve evvelce pansiyon 
sarbo olduktan sonra Ferlk5yünde komite teşkil edilmesi kabul edUmiş- Pirinç ve s:ıdl'ya~ satışlartnın ti- ic;letmektc chn vabııncTlar da dflndrn 
Mektep sokağındnkl ~ine giderken lir Bu komıtelerln her biri oda na- carct ve zahire borsasında yapılması itibaren kirnya verdikleri odalarda 
iki ;kişi Ozcrlne. c;u~larımlş ve -~iri el- mı~a vazife görmek snlAhiyctini haiz kararl:ışm•ştır. nu karar ticaret oda- milştcrl tutamıy-;c<tldıır'dır. Hiç bir 
lerinl tutmuş dığerı d: vi.\cudunü bı- olacaktır. He:- komite ticaret işlerinin 51 meclisince ta~clik edildikten sonrıt yabancı kendl<slne ait bir ev veya da
çakln delik de5lk etmıştir. bir subesinl mürııkabe edecektir Ko- rlirilrlüiie ıtiı"e('cktlr. Piyasamıza A- lre0c allPslnden olmryan bir başka-

GürQltOye vetişen zabıta . Y!ne. sa- mite'ye seçilecek .a7.ııyı od:ı u~uml nadoludnn bol pirine: gelmlye başla- smT yatıramıyacaktır. 
Bir kaç yüz klıılyl sthhate ka• 

vuıturmak lçirı çalı~an hayırlı ku· ı 
rumun l:ıutün bir eemt halktnın 

sıhhatine zararlı olnn §U vaziyet• 
l:iık:ılı_lnr~an Aslan ve Fethı ısmınde meclisi ayıra~llktır. Bu maksatla u- mı~ttr. Bu hııfta piya .. ada pirine; sto- Emniyet. müdürlü~O bugtlnden iti
iki k ışlyı y.:ı~alamış ve yaralryt has- mumt meclis Cumn gfinü saat on beş- ku artacııktır. Flva tlardıı a-4 kuruş haren yeni kınun hükiimlerine gör<' 
tahaneye kaldır!11~tır. te fevkaltlde blr toplantıya davet edil- düşilkliik ba.,lıımış'trr .umumi kontrollere l'aşlıyacaktTr. ! ten haberd:1r olnıadıfiı kanaatin· 
MOddeiumumı muavinlerlnd_en ~r- miştfr. TpplanUda on komite için ny

ha_n Ktırak5s~ derhal vaka yenne ~ıt,; rılacak namtetler nrasından seçim ya
ınış ve tahkikata başlam1$tır. Güç ptlacaktır Od::ı komiteleri derhal fa
lükle ifadesi alın:ın Adnan sadece aliyete gecereklerdlr Kcm!telerln faa
kend!Slnl Fethinin ~ttuğun~u ve. As- llyeti için el" esaslı. bir tollmııtnaıne 
lanın ~a brç kl~<'lf{,rmt soylemıstlr. hazırlanacaktır. Bu t limatname t.
A~an Jlc Fethi ıse: . yat mürakab~ ~slerlnln idaresi fc;!n 

Adnan b~ haraca kesmlştl. B~zl mevcut statüye göre olPcağmdan odı 
boyuna tehdit eder p<ıra alırdı Dün k ·ı 1 · a 1 d f' at mu··ra . · omı e erı yn zaman n ıy .-

Turfanda nohut 
Bu senenin ilk turfanda nohudunu 

Silivri kn:ı:asr yC"tlstlrm1ş ve piyasa
mıza gönderml<rtlr. İyi cins bir no
hut olan bu mrıllnrın bı• hafta fazla
cn gelmesi bt>)t!enmektedlr, Trakyada 
mnhsul çok iyldir. Pirınç mahsulü de 
c;ok olacaktır. 

~ deyim Muttali olunca lüzumlu 

1• H d kt ' • . ! ay ay n t tedbirlerin alınacağtnn da gOphc 

Ce • • etmiyorum.,. 

.e 1 1 * MühUr<!r Karakol sokak 
Pazar ç!lnü an! olarak vefat eden 19-8 nuMarada otıırıın H, Erkoğ· 

eski Mosknva bilyük ekimiz Ali Hav- ıu ya:ı:ıyor: 
dar Aklayın ccnıızesl dfin sabah saat "Kömür ııatıı ve t~vzl mDesıe· 
10.15 tc hmıısi bir vopurla Bllyüka- seal mUdürlüijü Kadıköy deposun· 
dadan kaldırılrr.ış ve Sirkeciye getl- dan tevzi edilen kok kömUrD ma· gece yine bıze rakı ~marlattt, gider- kab<; mcmurlıtnna da faaliyetleriyle 

ken de para istedi. Bl:r. de bundan rdımdn bulunmuş olacaklardTr. Bı·rıı·kler emrindeki mallar 
kurtulmnlt lc;tn bu işi yaptık... de- yıı 

rflmlstlr. Sirkeci iskelesinde vapur- den kömOril tozu ile karııtlrıl· 
-dan eller Oz,.rinde çıkarılan cenaze. nırşttr. AIAkadarlar kömürü böy· 

mislcrdir. ı "' Vali iase ı~ıerlnin tanzimi ve kad-
Aksam üzeri mahkemeye getirile- ro işinin halli için Arıkarada tcmas

rek sorguları yapılıın mnnunlar ha- lanna devam etmektedir. Gelen ha-
diseyi tevil ede:ek anlatıntşlnr ve bcrlere göre kame ne ekmek dağı-
tevki! olunmuşlardır. tılınasf işine yalnız İstanbul ve İzmir

Odun ve Mangal 
Kömürü Fiyatları 

Mahrukat ofisinin odun saUş fiyat
ları tcsbit edilmiştir. Yalnız fiyatlar 
ve bayiler Vsıli Apkaradan döndilkten 
sonra illln edilecbktir. 

Diğer taraftan ofis terkos civarm
dakl Elcclk mandıra vakıt orm:ınla
rmdan da üç yüz ton kömür getire
cektir, 

1 KOÇOK HABERLER 1 
+ KAYIP TAHSILDAR - Silivri ıııali)'e 

Uhsildan Hasan topladıfı 4 bin lira Ue ı.a7• 
bolmu,tur. * DEPOLAR BOŞAI,TrLACAK - Gehr" 
mizde mevcut bQtlln depolar dolu oldufundan 
hariçten ıct\rilmckte olan mallan )'erleetir•· 
cek deııo ve antrepo buulnamıırıaktıdır. :mıı. 
ııe ticaret mOdllrlilfQ bıı ırlbi yerlerde mal· 
bn bulunan t!iccara depobnnı bot•ltırıataruu 
tebllf etırılıtlr. + DERi VE PAMUK PlYASAST - Deri 
ve p .. nuk pİyasalariyle temu etmek ürerc 
Macarlıtandın iki ve Slonkyıdan bir eksper 
ıehrlırılre ıclmiştlr. 

HASTANELER TAHSlSATI - Bcle<!iye 
b!itçcıindc hastanelere ayrılan tahslsat bitti!i 
için birçok ltıtiııaçlar lcare1lanamamıotrr. + YAPlLACAK YOLLAR - Fatihte Tak 
•imhane. SOlevmaniye, Tiryakiler •e H~ydar 
muhlluln~ mOcavır yollar :uooo liraya ihı· 
le edilmiıtir. 

Beılktııtı Barbuos tart.esi~ mQcnir y0J 
lar ı ı.:ıoo lira.va ihale olunmuıtur. + HORHOR CADDESi GENISLETILI· 
YOR - 6arachaneh•ıından A.lnarua eld.en 
Horhor cadde.inin dl1%Mlenmeıi ve ufaltan· 
mu r işine yakında bı,lanacktır. Bu ıu<fı 
caddenin iki tarafındaki binalardan bir kıımı 
d;ı lstimllk edilecek n cadde 1:enl1letilecel:tlr. 

de devam ettirilecek. diğer vflAyeUcr
de serbest satq yapılacaktır. 

Bu Seneki 

Mahsulü 

Fındık 

Çok iyi 
TrAbzon, (TAN) - Vakftkebirden 

Ropa ve havalfslne kadar olan fındık 
bölge,sinde yaptlan tahmin hesapları; 
bu seneki fı.ndık mahsulUniln geçen 
yıla nlsbetle iki misli fazla olduğunu 
göstermiştir. 

Son yağan yajtmurların da ziynnı 
önlenmiştir. Ziraat müdürlliğü bir 
iki gilne kııdnr flndıkların toplanma
sına müsaade edecektir. 

Radyo İdaremize Hediye 
Edilen Bir Cihaz 

Ankara 4 TAN) - Amerika büyüle 
elçisi, radyo i!c reSlm alınmağa mah
sus bir cihazı radyomaza hediye et· 
rni3tir. Bu cihazı k:ullanocak mütehas
srı da berab<:rce retmiş ve dündenberi 
radyomuzda esaslı tecrübelere girisil" 
mlotir. Yakında iki memleket arasın· 
da radyo re.ıılm aerviai ac:ıln'ııı ol:ı. 

caktır. Bu sayede dünya hadiselerinin 
resimlerini gilnü gününe memleketimi 
ı:e aksettirmek mümkün olacaktır, 

Haya Taarruzlar•ıle kıyetsizllifnin hakiki sebepleri, Alman 
tayyarelerinde cörülen bu kusurlar ol· 

D•• M ..... " muştur. Almanların yedi senelik bava 
uşman ag Up hazırhk~an ile Fiyasko ile neticelen. 

Ed•ı b•ı• • ? miştir. Büyük hava akınları binle~ce 
1 e 1 ır mı e insanın ÖJilmÜne, bir ÇOk binaların }'I-

t!ff' BaştaTBfı 1 incide kılmasına sebep olmuş, fakat strateji 
"İngiltere için vaziyet karanh~ı. bakımından hic; bir netice vermemlıt

* 
Hitlerin nikbinliği haklı rörünüyontu. tir.,, 
İngilizler bile göklerdeki müdafaa kud.. 
retlerinc gövenmlyorlıırdı. Dunkerque 
"mucizesini,. tes'it ediyor, fakat bu Amerikalı tayyare mütehac:. 

sısı lngiltere harbinden 
şu neticeyi çıkarıyor: nun hava harbi bakımından ifade etti· 

fi manayı anlaınıyorlardı. 
"Hit!erin İngiltere harbinde maflQ. 

biyetl modem hava harpleri hakkın· 
da bize bir çok şeyler öğretm!~tir. BL 
rıaenaleyh 1940 da Almanlarla tnriliz
lerin birbirlerine karııı nasıl hava si
lfilılariyle çıktıklarını tetkik cde!im: 

"Almanya taarruzda idi, Bombardı· 
man tayyarelerine hücum tayyareleri· 
nin refakat etmesi icap ediyordu. Eier 
hücum tayyareleri muvaffak oluısa, 
bombardıman toyyareleri tehlikesizce 
va:ı:Helerlni yapabilirlerdi. Aksi tak • 

''İngiltere harbine bakarak bir ~ok 
askeri mütehassıslar yalnız hava kuv 
vetiyle kat'i bir zafer kazanmanın 
mümkün olm3dığr kanaatine dü3mü•· 
Jerdir. Ba teh!ikdi bir hatadır. Al· 
manyanın İneiltereyi havadan maf lQp 
edememesi, hava taarruzları ile harbi 
kazanmanın imklinsrzlıfım göstermez. 
Sadece Almanyanın yanlı$ silfi.lılar kul 
lnndıfınr isbat eder. Burada hava kuv· 
vetleri deiil, Alman görüşü iflas et. 
mistir., 

dlrde teşebbüs!eri akıımete mahkfımda. Amerikalı mütehassısa göre, 
Bu sebeple İngiltere harbi bir hücum eski istila taktiğine başvurma _ 
tayyaresi harbi idi. İkt tarafın hU- dan, karada adım adım yer kazan 
cum tayyareleri olan Spitfire ile 
Mcsserchmitt'ler arasında bir mukayc- mıya mecbur olmadan, yalnız ha 
se, iki taraf hava kuvvetlerinin vasıf· va kuvvetiyle bir milleti mağlıip 
tarı hakkında bir fikir verebilir. etmek mümkündür. Bir muharc. 

"0 vakitkl 109 Messerchmltt Alman bede hedef, düşmanın elinden sila 
hücum tayyareleri saatte 330 mil sü· hını almaktır. Hava kuvvetleri 
ratir:de idi. Dördü kanatlarda, ilcisi teessüs edinciye kadar bunu or -
pervane arkasından ateş eden dört ırıit l 
rn!yörle mücehhezdi. Tek motörlli İn. dular yapardı. Donanma ar miina 
giliz Spitfire tayyarelerinin aliratl ise kaleyi temin ve himaye ediyor. 
370 mildi ve kanatlannda ıekl7. mit· du. Fakat hava kuvveti harpte in 
ralyözü vardı. Bu itibarla tn.:iliz hG. kılap yapmıştır. Çünkü düşmanı, 
cum tayyareleri sürat, ıilih ve aı;u' onun bütün harp kudretini tnh • 
vasıfları bakımından Alman'larınklne rip etmek suretiyle, doğrudan 
üııtundü. doğruya teslim olmıya mecbur 

''Fakat İngiliz tayyare!erlnin kcy- d bil' e e ır . ., 
fiyet ltibarly1e bu Ustünlütüne kıroı-
lık Almanlar adctc;e düşmanlarına çok İşte !ngilterede Avrupaya knr. 
üstündüler. Hakiki rakamları bilmi· şı hazırlanan ve başlıyacağı bil. 
yoruz. Fakat 3000 Alıiıan tanaresine dirilen hava akınlannı bu zaviye. 
mukabU ancak 1200 tayyare çıkarıla· den tetkik etmek ve görmek ıa. 
bildiği tahmin olunabilir. zrmdır. 

"Harp, fn&tltereye hücum ~eklinde 

1 
---------

olduğu için, İngilizlerin bombardıman D • • ld f 't k• 
tayyarclerlnin rolU yoktu. Buna karor. usse fO Q 1 
lık Alman bombardıman tayyareleri-
nin harp kablliyeU ehemmiyetli .t~ı. Hasar Agv ır 
Bu tayyareler, hücum tayyare?crırın 
himayesinden mahrum kaldıklan za. 
man hedeflerine varıp vazifelerini yap. 
tıktan sonra tekrar yerlerine döoebi· 
lecekler midir? 

Londra, 4 (A.A.) - Cuma gecesi 
Düsseldrora yapılan bava aktnında t
ka edilen tahribatın fotoğraflnrmı 
çekmiye giden müttefik pilotları, ta
arruzdan on lkt saat geçtiltl halde 
yangıntn dıovam etmekte oldufunu 
s5ylemlrılerdlr. Yapılan tahribat bil
hassa sınai tnJntakalar üzerinde ol
muBtur. 

İthalat birlikll'rinln emrinde bulu
mın malların tevzii geciktiğinden bu 
mallarm dnl!ftılmasmın tesrii için blr
lklere emh; gclmlet!r. İthallıt eşyası 
geldikçe g-?len malların cinsi ve mik
dnrı heT g(ln Ticaret Vekilliğine bll
dlrllccektir. 

Tütün Tiplerinin 
Tesbiti Kat'ileşti 

TOtün kongresinin çalı&malarİ bit
miştir. DUn sor. olarak İngiliz ve A
merikan tiltıln şirketleri mOmessillc
rl dinlenmiş ve ltongr<?'nln evvelce 
verdiği kararları bu mümcsslller de 
muvnflk ı;5rtnüşlerdir. Karar yOrUr
lilğe girmek üzere bugünlerde Vekt'ı
lcte gönderilecektir. Yeni knrarla her 
tip, yetiştiği bölgenin ismini alacak 
ve Ege, Marmara, Karadeniz ve şark 
tipleri diye döı t imal tipine ayrıla
caktır. 

Uzunköprü Zer'iyatı Su 
Baskınından Kurtarılıyor 
Uzunköprü (TAN) - Kazamızın 

Eskiköy civarmda ve Meriç nehrinin 
sol sahilinde evvelce yaprlan ve halen 
mevcut bulunan ~ğ!antr ile mahmuz. 
lann tamir ve takviyesı içtn Vekjlet
ten su işleri müdilrlüğüne yeniden blı 
tahsisat gelmi~tlr. Dört yıl önce iaı;a 
edilerek çok münbit v.: mahsuldar O· 

lan kıızamu: ovaııınm zerl7 tını su b s 
kınından kurtaran bu inııaatın ufak te 
fek yerleri de blhkim edilerek sa has. 
ası önlenmiı olacaktır. 

t'IiI' Baştarafı 1 incide 
kürtülmüştür. İtalyanlann kaybı 
iki bin ölüdür. 
Kuşevskaya bölgesinde kanlı 

muharebeler cereyan ctmektedir
Düşman boş yere birkaç defa neh 
ri geçmeğe teşebbüs etmi~tir. 

Snlsk bölgesinde Sovyet kıta. 
lan düşmanın şiddetli taarruzla
rını püskürttükten sonra yeni 
mevzilere çekilmek zorunda kal. 
mı~lardır. 

Don muharebesine 15 Alman 
Tümeni iştirak etti 

Londra, 4 (A.A.) - Times'fn as
kerl muhabiri, Ruslarla Almanların 
Don savaşlarında bütün ihtiyatlarını 
öne sürmediklerini ve ellerinde daha 
bir çok m{ihim lns:ın kaynakları bu
lunciuğunu yazmnktachr. Alınanların 

Don savaşlarına 45 tüm.."'nlik bir kuv
vetle iştirak etmiş olmalo.11 muhtemel 
görilnmektedir. 

Reuter'in Moskova muhabiri, simnll 
Kafknsyada Alman ta7.yiklnln fazla 
olduğunu ve Rus cephesinin ikiye ay
rılmak tehlikPSlne maruz bulunduğu
nu bildirmr.ktedir. Almıınlarm Ros
to(tan sonra cenuba doğru 160 kilo
metrelik bir sabn dahilinde ilerlemiş 
olmaları k"Uvvetll bir ihtimal dahilin
dedir, Bir kısım birliklerin Salsk hııt
ttnı geçerek Kub;ın nehrine ulaştık
larr haberi geç vakte kadar Moskova
da teyit edilmemiştir. 

Çetin bir mücadele 
Moskova, 4 {A.A.) - Cepheden 

tzvestla gazet~lne göndeFilen bir ha
bere göre bug{ln Don dirseğinde pek 
mühim bir kCiı:rüba~t civarında vazi
yet gerginle~miştir. Almanlar bir kaç 
istikametten t.-ıarru:r. etmekte ve tay
yarelerin himayesinde büyük plyndc 
ve tank kuvvetleri kullanmaktadırlar. 
Rumen süvari kıtaları, doğdukları 
toprakları eicldctle müdafaa eden Don 
ve Kubıın kazaklarını ezmek gayre
tiyle Kuşevskayn•ya getlrllmişlcrdlr 

Bükreşte 

denlere 
Küfür 
Hapis 

Cezası Verilecek 

ornbaya 1tonulmuş ve burada cenaze lece satmakta, itiru ede-n halka ela 
alayı teşekld\l !'tmiı::tlr kısaca (kl:lnıtlrUnıUz budur) diye 

Alnyo. asker ve polis müfrr.zel• cevap vermektedirler. 
iştirak etmiştir. F.n önde Milli Şef Kadiköyüııcle ve ÜskOdarda at· 
lsmet lnönO'nOn c;elcnklcri olmak ü- fı arabıı ile nakil Ucrcti 350 kuruı 
r.ere bir çok r,elenklcr cenaze arabast olarak t~blt cdi'ml~tlr, Bu çok· ı 
6nünde bulunuyordu. Cniuıur reisi- tur, ÇünKü fiyat mDrakabe ko• 
mlz namına Cümhur riyoseti umumi misyonunun bu tcsbltlnden evvel 
kAtibi Kemal Gedeleç, Vali namına arabacılar kcndillklerlııden 200 
muavin Ahme! KTnık, askeri crk5n, kuruş alıyorhırdı, Alikadarların 
belediye, u.ırti miimessilleri, ecnebl bu nakli ücretini indirmeleri de t 
devlet mOm~lllerl, merhumun dost- pek yerinde olur, • 
ları akraba~n cenaze töreninde hazır \. ı 
bulunmUŞlardır. Cenaze alayı Anka- "- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •-' 
ra caddesi, Bilbılill. Türbe ve tram
vay yolunu takiben Beyazıt meyda
ntna gelmiş ve cenaze namazı Beyazıt 
camiinde k1lırıdıktan sonra ccna:ı:c E
dirnckapt ~hitliğine defnedilmiştir. 

Merhuma rnhmct aııcr, ailesine ta
ziyctlcrimlzi bildiririz. 
Cümlııırreisimiz taziyede 

bulundu 
İstanbw, 4 (A.A.) - Cümhu riya

seti umumi klıtibl Bay K<'r.\al Gede
leç, bugOn l3üyilkndayıı ı )dere • sa
bık Moskovn bfiyiık elçimiz Merhum 
Haydar Aktny'tn ailesini 7Jyaret et
miş ve Climhur reisi nnmına hız.iyede 
bulunınuljtur. 

Ankara - tzmir Bisiklet 
Yarışı 

Ankara, 4 TAN) - Ankara • İzmir 
ikinci blı;iklet yarışı bu sene 30 a(iu<ı
tosta başlıyacaktır. Müsabakalara muh 
telif bö?ge erden Z7 ko:uca i Ur 1ı: e
decek ve bisikletçilerimiz İımirln kur. 
tulu-, günü olan 9 eylQlde lzmirde bu· 
lunacaklardır. 

f12ir Baştarafı 1 incide 
ripkar neticelerle taarruz etmiş. 
lcr ve düşmanın hava meydanlcı. 
rını, nakliye kollarını, şimendifer 
tesislerini Kafkasyanın şimal şe
bekelerine kadar gece ve gündüz 
bombalamışlardır. 

Sal ve Don nch1rlcrl arasında Al
man ve RumC:n kitalorı ~arka doğru 
ileri harekete devam ctmi,.lcrdir. 

Volga Uzcrindeki gemilere karsı 
yapılan bir gece taarruzu esnnsmdn 
tayyarelerimiz bir Sovyet petrol ge
misini balmnışlardJr. 

Büyük D~n kavslnde Bolşevikler 
hiçbir netice venrüyen mııkabil ta
ıı.rruz.larınıı devam etmişlerdir. 

Biiyük Don dirseğiM.e 
Rus kayıpları 

Bcrlln, 4 (A.A,) - DNB. nln as
keri knynaktan öğrendiğine göre, Don 
büyük dirscllindeki Alman ve müt
tefik kuvvetleri günU gfinllnc Sovyet 
krtııl:ırlyle tat>klarmı ezmektedir. Ka
lac şimal batı çevresinde Sovyetler 23 
Temmuzdanberi 3()7 tank knybetmlş
ler ve en kOç!ik bir muvaffak1yet el
de edemeksizin lrnnlı kayıplarn uğra
mıslardrr. Don dirseğinin blitiln şimal 
kısml ile Voronej'in ilerisine kndnr 
Don nehrinin tekmil batı kıytsı halen 
Almanların elinde bulunrıuıktodır. 

Bolşevlkfor Timoçenko kuvvetleri
nin bütün Don nehri boyunca Simfll
yanskaya cenubundan şimalde Voro
nej'e kadar harnızn geçtiği hakkın
da habE>rler yııymlsl:ırdır, Hakiki du
rum knrşıstnda Bol~eviklerin arzula
rını birer hakikat olarak tel~kklye 
kalkıştıkları açıkça görülmektedir. 

-~--o~~~-

Karadeniz Rus Filosu 
e Olacak? 
tlif" BaBştarafı 1 incide 

"Commune de Faris" adındaki mu
harebe zırhltsı, üc; oğır kruvazör, üc: 
hatif kruvazör, 19 muhrip, 40 kadar 
denizaltı, birçok hücum botlnrt ve 
muavin gemiler. Bundan maada 35 
bin tonluk bir zTrhlı ile iki ağır kru
vazör, 1700 ne 2800 tonll:ıtoluk bir 
çok muhrlo fie mOteaddit denizaltılar 
inşa halinde bulunuyordu. 

Nikolayr.f'ln Aıtustos 1941 de Al

lzmitte 
y 

··+ün Yoll r 

fzmit, (TAN) Belediye şehrin birçok 
sokaklannı yaptınnağa bn~!amıştır. 
Hıi.leıı Izmitte harıl harıl bir yol fa
aliyeti vardır. Bu arada me bur de'llir. 
yolu caddesi de asfalt olarak yaptr 
rılm~ktanır. Son sel fclnkctı iizer"ne 
İımiı sokaklarına tahminen 40 • SO 
bin arnba ta!I. molo:ı.: ve 1.-um yığılm!"'" 
tır Be'ediyenln nakil vesaiti ile bu 
müthiş yığını kaldırm;lı: bir hayli r,tıç. 
lüklcri mucip olinnkt dır. Bununla be
raber sürntle kaldırılınaktadır. ----- ,. ___ _ 

Alun Ji'iyatlan 
Altİn yOkselınckte devam ediyor. 

Dlin bir altın 3110 kuruştan ve bır 
gram külçe 410 ı~uruftan satılmı~ır. 

Limontuzu Vurguncuları 
Ot ııı: bin ton limon t runu kilo ı 

nu 410 kuruşfor. satac:.:Ir. yerde 10-12 
lira nrasın:la s2h'ın Citc1 karde.şler fir
ması adliyeye "crilmlştir, 

Amer·kah General 
Mars; an 
((~ Bnştnrafı 1 incide 

dn sorulan bir suale şu cevabı 
vermiştir: 

"Şimdilik bu hususta sözü bnh 
riyc ıvc harbiye maknmlanna bı. 
rakmayr tercih ediyorum.,, 

Lo11drada mütalaala~ 
Londra 4 A.A.) - lngi!iz efl.:lin 

umumiyeııi bir ikinci cephenin liU ve-
ya bu sekilde açılacağına inanmakta 
devam ediyor Bu teşebbüs geciktiği 
takdirde Almanların Rusyada llcr!o
Yi:ilerine devam ederek sonradan batı 
cephesine ehemmiyetli kuvvetler ayı· 
rabllmesinden endişe ediliyor. 
Bozı gazeteler, parlemeııtonun ikin 

el cephe hakktndnkt bilkflmet nlyeUeri 
nl öğrenmeden ve ordu, donanma ve 
hava kuvveti :ri arasında daha sıkı 
bir işblr!iği temini yolunda harp m:ı· 
kanlzmasının değiştirileceflne chlr 
izahat almadan dağılmış olmasmdıın 
dolayı tenkltlerd- bulunmaktadır. 

İngiliz efkll.n umumiye inin bir krır
mı ise hükOmetln kafi derecede ba· 
zırlanmadan bir harekete geçmrısi Uı
tlmallnden kaygılıınmaktadır. 

Kontes Asstor, evvelki rün, Sauth· 
port'da söylediği nutukta dcm.i§tir ki: 

"Raslar Büylik Britanya için defi! 
kendileri için harp ediyorlar. İngiltere 
na7.ik bir durumda iken Ruslar bize 
yardım ctmem!3tlr,,, 

M. ıUussolini'ye göre 
Ankara, 4 (Radyo Gazetesi) - Ve; 

rller! bir habere göre, M. MussoUni 
Sloveny.ıı, Dalmaçya ve HJTVatlstanda 
bazı tetkiklerde bulunma:s ve Görice
de İtalya &erıcl kurmay bn kanı Ca 
vallero ile &orüıimüştür. M. Mussoli 
ni bu münas:beUe verdlli bir demeçte 
demiştir ki: 

"İkinci cephe ne buradn ne de baı:b 
b'r yerde açılacaktır Mihver kuvvet
leri buna mani o!ac~kbr ... 

BQkre,, 4' (A.A.} - BOkreş polls manlar tarafından zaptı esnnstnda in
mOdOrll bugi.ln, <Jokaklarda ve kahve- şa halinde bulunan z.ırhlı, sekiz bln 
terde herkesin yanında küfredecek tonluk kruvarorlerden biri, bir deniz 
olanlara karşı ııiddetll tedbirler alın- altı !le diğer bazı kOçük gemiler Al
dı~nı bildiren bir emirname neşret- manların eline geçmişti, Alman tah
mlstlr. Bu emirnameye g5re, halk a- mlnlerlne g6re, Ruslarln elinde şu 
rastnda küf:edenler bir a dan on ayn gemiler k:almıstır: 

oynıynbllecek bir durumda sayılabi
lir. Fakat asıl mesele bu gemileri ba
rmdtrabllecck ve isşe edebilecek bir 
Umanın olmayışıdır. Halen Rusların 
elinde Novoroslsk. Tu:ıpse, Poti ve Ba 
tumdan başka liman kıılmnmıştır. Bu 
limanlarn hiç birinde Nllrnloycf'in ve
ya Sivastopol'ün malik bulunduklnn 
tesisat yoktur Ayrtcn eunu da kay
detmelidir kJ Novoroıılsk ve Tuapse 
şimdi Alman bomba uçaklarının ha
rckAt menzili içine glr:mlşlerdlr Al
man mahlll!crl bundan ~ neticeyi 
c;karıyorlar: 

ınr ve bu yolda yabancı firmalarla 
~ amıs olan temaslarını bildirecek

tir. 
G"ccek seneki :ı:lraat seferberliğinin 

tc:ım \iC mCikemmel olnbUmesi için 

Ankara 4' (TAN) - Mersin lı Bın 
kası orman işletmesi müdürü Zeki, 
İstanbul mabnıkat ofisi umum mlldıir
lüğüne tayin edilmiştir. 

"Halkın hayali üzerinde en korkunç 
tesiri yapan Alman pike tayyareleri 
olan Stuka!ardır. Avrupadalı:i yıldı. 
rım harbinde bu tayyarelerin oynadıfı 
büyük rol herkesi lı:orkatmuotur, HaL 
bukl bu tayyareler İngiltere taamı
zunda tamamen iflas etmlşterdlr. Çün 
kü bu tayareler bir hava harbi ıillbı 
olarak deiil, kara ordularına yardımcı 
o?arak yapılmışlardır. 

"İngiltere harbinde Alman muvaffa. 

A!ır surette tahrip edilen binalar 
arasmda OUsseldrof banliyöle.-rJnde 
bir haddt!hane. masnuat, boru, maki
ne, kimy:ı, mensucat ve kdğrt fabri
kaları bulurunaktııdrr 

kad:ır hapschınar.ak ve 20 bin leve Biri ağır olmak üzere beş kruvazar, 
kRdar para cc::asına çsrptıı1lacaktır. altı büytik ve on bir küçük muhrip, 
KOfretmenln tekerrürü helinde bu 38 denizaltı ve bir cok hücumbotu ve 
tarzda hareket edenler toplanma 1 topçeker. 
kamplarına ı:önder!teceklerdlr. Bu kudrette bir donanma hAIA rol 

Bu donnnma ergeç, Rommel lsken
deryeye yaklaı;ırken Akdenlzdekl tn
ı;:tllz don:ınmıısınln karı;ııln mış oldufl,ı 
vaziyetle mukoyece cdllcbllecek bir 
vaziyete ı;lrccck11r. 
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Uzak Şarkta 

Yazan: M. ANTEN 

Çin askeri mütehassısları, Japonya
- mn, Çine karşı geniş askeri ha

rakeUere muvakkaten son vermesi, 
Mançuride ıeniş ölçüde tahş1datta bu
lunması, Sibiryadan askeri hareketlere 
ınüsait zamanm gelmiş olması gibi 
vakıalara istinat ederek, Sovyet Rııs· 
yaya kar§ı 15 yahut 16 ağustosta ta. 
arruza geçeceiini iddia etmektedirler. 

Ma!um olduğu üzere Japon kuvvet. 
leri 7 birincikanun 1941 de ve şimal
den gelebilecek Sovyet tehdidini na· 
zan itibara almaksızın, cenup ve ce. 
nubu garbi Pasifik'in istilasına başla· 
nıı~ ve bildiğimiz çabuk ve büyük mu
va{fakıyetleri kazanmıştı. Fakat müt. 
tefiklerin kendilerini toplıyarak cidd; 
mukavemet göstermeleri, onları Avus· 
tra!ya önünde ve Hindistan hudutla. 
rrnda duraklamağa mecbur ederek le
nup ve cenubu garbi Pasifik'te tam 
bir -hakimiyet tesis etmekten ala· 
koymuştu. Japonya Çine karşı vap
tığı yeni taarruz hamlesinde de mu
vaffak olamadı ve bu memlekette b~zı 
mahalli muvaffakıyetler kazanmakla 
beraber Çan-Kay-Şek ordularının mu
kavemetini kıramadı. 
Şimdi Japonya dört istikametten ııe

lebilecek hava, deniz ve kara taarruz
larına karşı koymak gibi çok ciddi ve 
tehlikeli bir vaziyette bulunmaktadır. 
Şima~de Aleutien, Viladivostok ve di
ğer Sovyet üsleri, garpte geniş Çin, 
cenubu garbide Hindistan, cenupta A· 
vustµlya ve Şarkta Havai ve Midway 
adaları müttefiklerin Japonyaya knrşı 
taarruzlarında kullanacakları istinat 
noktlarr, atlama tahtaları vazifcs1ni 
göreceklerdir. Japonya kuvvetlerinin 
çok geniş sabalar üzerinde muhtelif 
harp cephelerine yayılmış olmaları ve 
münakale batlannm çok uzun ve teb. 
dit altına girebilecek bir vaziyette bu
lunması, Japonyanın vaziyetini bir kat 
daha güçleştirmekte ve etrafındaki de
mir c;emberi bir kaç yerinden kırmağa 
mecbur etmektedir. 

Japon mağllibiyeti ile neticelenen 
Mercan denizi ve Mldway harpleri, 
bu demir çemberi cenuptan ve şark
tan kırmak maksadiyle yaprlmış teşeb
lıüslerdir. Aleutien üslerine karoı y:ıp-
1ığı ve kendisine bu grupun en garbin. 
deki Attu ve Kiska adalarım muvak· 
k:ıten iııgal imkfuıını veren taarruzlar 
<'!a bu çemberi şimal kesiminde kır
mak için yapılmış liareketlerdir. Bu 
te~bbüs de muvaffak olmuı sayıla-
maz. 

En Yakın Tehlike 
Fakat Japonya için büyük ve en ya· 

kın tehlike, Uzakşarktaki SovYet iis. 
leri ve kuvvetleridir. Bunlar, doğru
dan doğruya ana vatanı daimi bir teh· 
elit altında bıılundurmaktadır. Bıı teh
like Demokles'in kılıcı gibi Japon a
dalarının üzerinde asılı durdukça Ja. 
ponyanın kendini emniyette ve elde et
tiği geni§ ve zengin toprakları muha· 
faza altında hissetmesine imkan yok· 
tur. Bunun içindir ki Japonlar Mançuri 
yi, tayyare, tank, top, ve diğer harp 
levazımı yapan fabrikalariyle maden. 
!eriyle, iaşe merkezleriyle, kendi ken· 
dine yeten muazzam bir harp bölgesi 
haline getirmişlerdir, Mançuride Ja· 
ponlann Sovyetlere karşı kullanılmak 
üzere bir buçuk milyonluk iyj hazır
lanmış bir orduları, 1500 den fazla tay
yareleri, bir çolı: bava üsleri bulundu
ğu tahmin edilmektedir. 

Sovyetlerin Uzakşarktaki tertibatı 
~e kuvvetleri hakkında hiç bir sarih 
malilmat yoktur. Yalnız tahmin edil
diğine göre Sovyetler de Japonlar gl· 
bl Uzakliarkı, kendi kendine kil.fi ge
len tamamiyle müstakil ve bütün va
sıtalara malik muazzam bir harp böl. 
ges! haline getirmişlerdir. Sovyetlerin 
bu balgede Japon adalarından ancak 
sekiz y(lz, bin kilometre mesafede pek 
çok hava ve deniz üsleri bulunduğu 
gibi 100 kadar denizaltıları vardır .• 
Sovyetlerin Japonlara nazaran bir a:
vantajı da Japonya ile bir harp halin
de çok miktarda Amerikan tayyarele
rinin derhal yardımlarından istifade 
edecekleri keyfiyetidir. Sovyet!erln 
Alman taarruzunu durdurmak maksa. 
diyle Uzakııarktan Avnıpa harp aah· 
nesine ne kadar kuvvet çektikleri de 
bilinmemektedir. 

Başka Bir Görüş 
Bir çok askeri ve siyasi mütehas· 

sıslar, bir taraftan Japonların bir çok 
harp cephelerinde meşgul olurken, di
ier libetten Sovyetlerin Alman taar• 
ruzlarma kar3ı koymak için son gay .. 
retlerini sarfederlerken başlarına yeni 
bir beli almak istemiyecekleri fikri· 
ı:ıi müdafaa etmektedirler. 

Bu görüşte bir hakikat hissesi ol
makla bc:raber bugün Japonyanm Sov 
Yetlere taarruzu stratejik bir zaruret 
haline geldiği ve bundan dolayı Sov
Yetlerin de, mütearrıza büyük faydalar 
temin edeceği bir harp içinde bir çok 
defalar sabit olan, ani bir baskın !tar~ 
şısında kalmamak için tertibat aldık. 
lan muhakkak gibidir. 

Bir Sovyet diplbmatı bir Amerikan 
gazetecisine Japonya ile Sovyetler a
rasındaki muhtemel bir harp hakkm 
~a ~!arı söylemiııtlr: "Japonlar aıuh 
temel olarak Tranııiberiyen hattını blr 
kaç yerindett kesmek suretiyle blıim 
rnilnakale sistemimizi bo%111aia ve bi
zim bombardıman tayyarelerimiz ha
valanmadan evvel Vilidivostok ·Ü'iSÜ.. 

llü tahrip etmele çahşacaklardtr, Mu. 
:.affakıyct !iansı, ilk darbeyi indlre
lllııdir _ 
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Ki v ıt atışları Çarşıya Alt enr RöpcrtaJ: 
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Serb~st Bırakılmalıdır M~şt:~~d:~· s!I~~ Galatasaray 

Resim SerCJisi 

Böyle Bir Karar, Bugünkü Kağıt Bir Şey Yok, Diyorlar 
Yazan: ULUN.r1 Y 

GU.Zel sanatler birliği resim şube.. 
si, yirmi altıncı sergisini evvelki 

iün - mutat üzere - Galatasarayında 
açtı. Eserlerin teşhir edildikleri sa.
lonlara girildiği zaman bütün bu yük
sek görüşlerin; bu ziya nur ve renk 
oyunlarının yarattığı biı hayran!ık ha. 
vası ile karşılaştık Eserler, sanat i
şıklarmı doyuracak, kandıracak kadar 
kuvvetlidir. Portrelerde, manzaralarda 
bl.zim ic;in "mahalli renk,, demek ol:ın 
iç açıcı bir aydınltk var ki bu Türk 
sanatinin "şiarı" olmağa tayık bir nok 
tadır. Buna misal olarak Ali Sözcl'in 
"Kuşdili deresi,, ni gösterebilirim Sa.. 
natk!r, bu tabloda suyun semanın" ma
viliklerini mahalli renklerle o kaöaı; 
güzel işlemiştir ki seyredenlere duvar· 
da Kuşdiline bakan bir pencere açıl. 
ınrş hissini veriyor. 

Sılcıntısını Ortadan Kaldırır 
piyasada oldukça şlddet!i bir ka· 

ğıt sıkıntısı var. Kara borsada f- y a ? a n : -, 
kağrt üz~rinde geniş ölrüde dalavere. l 1 
ler çevriliyor. Mekteplerin açılma ıa. 1: SAİD KESLER 
manı yaklaşmrş o1m:ısına rağmen 
meJ..""tep kitapları basdıımıyor, kitpç.ı-
lar kağrt alamadıklanndan şikayet e- ... 

Kliıt satışının serbest bırakılma· 

Günün Her Saatinde Arı Kovanı 
Gibi işleyen Mağazalardan Kimler 
Ve Nasll Ahş Veriş Ediyorlar ? 

Geçenle~de evien- battı i ~ ç i ı er bile 

diyorlar. Piyasada ne mektep defteri, mesı .ıç.ı~ bazaı_ı zaruri ola.rak ~n~-~-a-
ne tüccar defteri, hatta ne de me~up ~a gıdılıpfl gelınk~~kte,f. bıttabı b~_ııın 
luk kağıt ve zarf bulunamıy B . u ma!lra ar agıt ıyatının uze
nun bfridk sebebi kfiğıt ithal~ri ~ rine blndirilmektedir. Bir kitapçı 
satışının takyit edilmiş olmcısı1;1; v 300 top ~ıi.~ıdı emrine al~ak için An. 

sı zaruridir. Böyle yapılırsa 
bir t~kım firsat diişkilnlerlnin faali
~eti onlenecektir. Mektep defteri ka
gıtları bugü!1 hala mahpus bir hal· 
dedir. Bir taraftan bir kmm teşek
k_ü'.~~r ileri sürülerek mektep defter
cılıgı monopolize edilm~k istenilmiş 
{~kat ~aarif Vekaletinin çok yerinde 
~.ır mudahalesi ile bu sakat teşebbiis 
onlenmiştir. 

mek uzere o~an r- YAZAN: -1111ıııı.. müşterimiz fakat bwı 
bir gençle karşılaş · ' tar k ü ç Ü k bir ek
tım; arkadaşım zaruri l tFFET ALPASLAN ı seriyet teşkit edCL 
masraflarından ve pa- 1 Benim hakiki müşt~ 
halıhktan şikıl.yet edi. ---- .... rim tanınmış kim 
Y~~d~. E~endim üç parça şey yapmışı selerdir ve ekseriyeti Ankaralıdır. Bu 
muth1ş bır yek\in tutmuş, Affı ir:a· gibllerinden iki ayda bir dört - beıı 
yetine sığınarak masraf listesini bu- sipariş almm. Fiyat meselesine belki 
raya geçiriyorum. biz pabuççular ha!ktan daha ziyade Kağıt ve mukavva ithalat birli&lnin karaya gıdıp gelme 100 !ıra para har 

ve basın istihlak kooperatifinin faa.. camı~tır. 
liyeti umulduğunun aksine olarak fo. İhtiyaç sahibine az kafıt verilişi, 
na netice vermiştir. Tiiccarlar tara- ~htiyacı olmadan kağıt alanın aldığı 
fmdan serbestçe kağıt ithal edilmesi- kağıdı kara borı;ada yüksek fiyatla sa 
nin takyidi zararlı olmu']. tüccar it· tabilmesini kolaylaştırmaktadır Ka 
halatT durdurmuştur. ra borsanın fiyatt ihtiyacın mÜstace-

Bugün öğreniyoruz ki Maarif ve 
kaieti de mektep defteri yapmak ve 
!apt;rmaktan vazgeçmi~tir. Bu haber 
üıenne yine birlik veya kooperntif 
11eri ü ··1 

. Yar1_m düzine ~ravat 60 lira, tane. şaşıyoruz. Vermesinler, efendim, oi-
sı sekızer onar hradan. ye veriyorlar? Herkes en pahalı pa. 
İki kostü~ 4~0 _lira, In~i~i~ kumaşı buçlan giymeğe heveslenmiş. Değer 

meşhur terzılerımızden bınnın sar.at mi değmez mi düşünmeden temine ç1. 
eseri Rop dö ıambr ve saire 150 lira. lışıyorlar Geçenlerde tanınmı!J birine 

Me!ek Celal beş tablo teşhir etm!ş.o 
tir: Bunlardaı:ı en çok d;kkati çeken 
87 numaralı Manolya ile, 88 numa
ralı portredir; bilhassa portrenin ser
~inin şaheserlerinden olduğunu mem· 
nunlyetle kaydediyorum; bunda sa. 
natkarın zarafetini açıkça okuyoruz. 
Abdullah Çizgen'in tarihi eserlerinden 
"Revan köşkü., ilk safta geliyor; sa
nat kir asırların iz!erini okutan bu yo. 
sun yeşilliğinde çok muvaffak olmuş
tur. Ahmet Doguer'in 22 numaralı 
"Bebek,, etüdünün bir çok noktad .. n, 
çok beğenilen köprülü yalısından üs
tün olduğuna ;ıüphe etmiyorum. Aye .. 
tıı11ab Sumer'in "Çifte b:ıVllzlarda vı:ız 
akşamı,, ile "Hasbahçeden Toplrnpı 
sarayı,, adlı tablosunda birinci pl&ııcb .• 
ki kuvveti ehemmiyetle kaydediyo:-um. 

Basın istihlak kooperatifi kağıt. liyetine göre de defişmektedlr 80 
lara el konduğu tarihten bu satırla• m kuruş fiyatı olan kağıdı kara borsa. 
intişar ettiği tarihe kadar yani tam dan 150 kuru~a alan dı vardır, 200 
beş aydır gazeteler için bir gram bile kuruşa alan da. 
kağıt ithal etmemiş, edelT)emişUr. Kağıdın münhasıran ve yahut ek
Her iki teşekkülün bütün faaliyet ve seriyetle matbaacıya verilişi de müs
muameleleri kırtasiyecilikten ve mev tebliğin aleyhine o!uyor. Matbaacı
cut kağıt stokunu istihlakten ibaret ~a.rın ek __ seriyeti kendi kagvıtlarını d~ 
kalmıştır. 1 ~ gı ' I!luşterilerinin kağıUarını lşler-

Türkiyeye her sene hariçten on bin ler. Müşteri piyasada kag·ıt bufa.ma-
ton kağıt gelmektedir. Basın istihlak · ymca ıster istemez matbaacıya mu-. 
kooperatifi kuru!madan ve kağıt ve 
mukavva ithalat birliği teşekkül e(. racaa.te mecbUT kalıyor. O zaman mat 
meden evvel b• kiğtdı gazete sahip- b~ac~. ~~~dı kara borsadan almış gi. 

s ru erek bir monopol fikri or-
taya atılabilir. Bıınu mut!aka ön
le~ck lbımdır. Mektep defteri Jrli 
fı arı satışı da derhal serbest bıta-
kılm:lı: hü'<iimetin mürakabesi altın
:; Y~~ı yaprak adedine göre fiyat tes 

1 e ılerek şimdiden mektep defte,.! 
yaptırılmasına başlanılmalıdır, 

HüUsa, bu ·· k .. kA -t da gun u agıt sıkıntısrni 
or a n ka!dırmak için kaD-ıt it& ı hvzj ~ n,, 

ve satışını serbest bırakmak !ili 
~~lu ~e zaruridir. Bu yapxldığı t'lk
~ ehpı:vas:ı hem bol kaihda kavuşa

ca. ' em de kültür ve fikir haya:rmı 
~ı durduran buhran bir anda orta. 

an kalkmış olacaktır. bı gorunuyor. Müşteri normal fiya-
leri ve tüccar doğrudan doğruya si- tm 3 - 4 mi!;lt para ödemek mecbu- n v t . . 
pariş eder ve getirtirdi. Kağıt ve mu· riyetinde kalıyor. Ha!bukl piyasada f li gı. ıçın kurulan kara borsanın 
kavva ithalat birliğinin teşekkülün • aranılan kA~ t bul b"l naa Yeti. de duracak, buaün yavrusu-d f" . . agı una ı se yaptıraca. u b 1 • ~ so~_raka ~c~ar sıparışten evvel ge- ğı iş kendisine 3 • 4 defa daha ucuza es ıyebilmek için zaten güç du· 

.. ecegı gı ın evsafını ve fiyatını mal olacaktır. rumda olan baba, bir de okutma sıkın 
&:ost~_en ~~r beyann.am_:. vermeğe, ge-ı---:==-----:--------=tı::s:.ı~ç:ckm'.:~e:k:..'.az~a~b~ın~da~n~ku~r~tu~la~c~a~k~tı~r. 
tirttigı kag1dı da bırligın emrine bı- _ 

;~§fi~~~~;~~~;?.~~::7;; ı ı r • J ~ı~ a ~ ıwmr kigıt geldıkten sonra da mal ay!arca K A V U . . ~ 
tevzi edilmeden kalm~~ta, tiiccar ma. N R U Z G A. R L A R 1 
lını hemen parııya tahvıl edem~ekte Yaz 0 t d • • • 
ve ikinci bir sipariş yapmıya imkan aylarmcı: a;~~:· bt:~:z ve aiusto9 1nu eda etmek de, tabii, bol bol ka\•un 
bulam~maktadır. işleri mütehassısla _garla~a, A hava yemekle olur ... Kavunu biz yemekterı 
Aynı muameJe basın istihlak koo- adım . 

1 
rı,_ AJıze ruzgarları sonra deser o!arak yeriz F ki 

petifinde de vardır. Ekseriyetle sipa- lattı~rır e~; O m~tebAassısların an. çok defa, onu Yemekten Ö~c ren d"'er, 
riş fiy~tları yüksek görülmektedir. ortasında~ gor:kbukruz~arlar, Asya:ıın niyetine, hem de tuza batır:r:;: ov;. 
Halbukı Almıınyada en yüksek fiyat d 

1
. yu se Hıma1aya dagla. ler. Benim fikrimce en d • ykc rın an ge ır o y·k k d vl d ogrusu a 

360 markı Finlanda da 5000 markı t 
1 

· b u se ag ar a kr. vunu hem yemekten önce çer ' · · gec;meıniotlr. Bu demektir ki A?man- şın op anan. uzlar v~ karlar o.r.cak ne, hem de emevin ez yerı· 
yadan selen bir kilo kafrıdın matb<.>- t~~~ ve agustos ~ylaı:ında erldik!e. tarak yemek~r lg sonunda tatlı <>-
anın anbarına girişi 33 kuruşa, Fin- r.. ı~ın,b onların erımesınden havada retle kavuna d~yans;n, an~ak .b.u su. 
landadan gelen kağıdın ise 30 kuruııa ı:ızgar asıl olur ve garbe dofru ge- Yalnız çok . oya ~ıyebılır. 
mal olur. Halbuki !zmit fabrikasın~n ~~, İra~ya~rtsından geçtikten sonra soğutmak meraki;~~a 11~~e~•r;· ka;mu 
kağıdı 45 lrnruşa mal olmaktadır. Bu d ız;r d :\. okunun şark :~rafını da hına koymayınız o' vakfı ka ava oıa· 
vaziyette bir fiyat yüksekliği mevzuu 

1 
ag a~ ~ açt b~ldu;ıarı ıçın, Anado- kibindeki pektin· maddeııf do:::und kr 

bahis olamaz. uya a ar yayı r, erler.. dukta_n. sonra da bir daha açılm~:z °c;" 
Tüccar ve gazete sahipleri kağıtla Hava mütehassıs!annın anlattık1an, nun ıçl.11j soğuk hava dolabında .dnr-

rını getirebi!mek için her türlü vası- tabii, doğru olsa gerektir ... Fakat ka· ~uş kavun yerken, insanın di;ılcri so.. 
taya baş vurmakta, motörlerden ve vun merak1darrnrn rivayetlerine göre guktan rahatsız olur, kavunun 0 gü 
yelkenlilerden bile istifa~e etmekte . bu yaz rüzgarlarının asıl sebebi, ka. zel kokusunu da burnu duyamaz 
dirler. Eğer böyle yapmamış olsalar vunun ilk vatanı H imalaya dağlarında Kavun soğuk hava dolabınd-ı ci".-·l 

Gömlek 85 !ira. nazarı dikkati celbetsin, baksınlar a 
Pabuç bir çift 55 lira. raştırsınlar, biç olmazsa bir şey ~ÖY· 
Ceman 770 lira. !esinler diye bi!hassa on lira fazla 
Genç yirmi dört, yirmi bC1 yaşların. söyledim. Sesini bile çıkarmadı, ben 

da bir yüksek mektep mezunu. Ntr. parayı aldıiımla kaldım. Müşteri bÖY

den bu para diye araştırınıya lüzum le olduktan sonra biz ne yapabiliriz. 
görmedim; var ki harcıyor; fakat, Bir şeyin rağbet görmesi için pa. 
acaba onun gibi kaç tane var, diye halı satmak kafidir, 
dü§ilndüm ve bu meseleyi tetkike ko

yuldum. 
Konuşmak üzere gittiğim bilyük ma 

nifatura mağazalarımızın sahiplerin. 
den biri bana şunları söyledi: 

- "Bugün müşteriden bol hiç bir 
şey yoktur, yeter ki mal olsun. Bil
hassa Avrupa emteası, fantazi, Avrupa 
kumaşlarına görülmemiş bir talep va
ki oluyor. Ne kadar gizli tutsak he
men haber alıyorlar, gelen partiler bir 
ııünde bitiyor, kapının önünde birık
tifini gördüğünüz, hazan camlan, ke
penkleri kıran halk müstehlik deği~dır, 
fakat bizden mesela iki liraya aldık 
lan kumaşı kapının önünde dört hu· 
çuk beş liraya satıyorlar. 

Müşteri fiyat meselesinde katiyen 
nazlı değildir. Ne istersek veri:ror. 
İhtiyacı olan, olrnıyan boyuna alıyor, 
eskiden almadığını, pahalı bulduğunu, 
hatta beğenmediğini alıyor. Alam1yan 
belki ancak bir grup muayyen gelırli 
memurlardır. Onlar da memleketin 
nüfusuna nisbetle ne yekUn tutabi!ir. 
ler, 

Bunlardan maada şehirli, köylü, as
ker, memur, tüccar hepsi müşteri:nız· 
dir. Bugün herkes bir iki senelik ih
tiyacını temin etmek istiyor. Eskisine 
nazaran herkesin kazancı da asgari 1 
ve 2, azami 1 ve 5 nisbetinde artmış
tır. Tabü ona göre de harcıyorlar. 
I<öylünün :ımelenin kazancı da bu he
saba dahildir, onların da lı:An yüzde 
yüz yükselmiştir. Biliyor musunuz en 
kara borsa i~e mal alan Anadolu ta
cirleridir, Mal buldular mı fiyatına 
bakmadan alıyorlar, demek ki satabi· 
liyorlar. Tabii bu piyasayı bir ılep.. 
resyona sürüklüyor, herkes ihtiyacın. 

dan kat kat fazla ma1 depo ettiği za. 

Yani adamcain: bana kapalıca müş. 
teri bizi zorla muhtekir yapıyor, bu· 
na karşı koymak da elimizden gelmi
yor demek istiyordu ga!iba. Dünya
nın başı dönmüş, ne denebilir 1 

* * oradan da çıktım, biraz dinlene.. 
bilmek için tanıdık bir dükkana 

girdim. Satıcı Despinanın ayağındJ.Jd 
pabuçlar nazarı dikkatimi celbotti. 
Yirmi dokuz liraya alınış, fakat bir 
ay evvel, o zanıandanberi her ııeyı.n 
fiyatı yine yükselmiş, Artık bu fiya. 
ta da bulamıyacaiıııa pek müteessir
di. Bir aylık maaşı yirmi üra imiş, 
''peki nasıl geçiniyorsun?,, dedim, gü
lerek, boğazıma kadar borç içindeyım, 
dedi. Beyoğlunda bir adam varmış yuz 
de on faizle borç verirmili. MeseHl 
ondan bir lir:ı. alıp sinemaya &itmek
te mümkünmüş, parayı iade ederler. 
ken adama yiiz on kuruş verirlermi~. 
Senet sepet de istemezmi~. 
Kıza baktım, kılığına kıyafetine bak 

tım bütün karşılığı yirmi liralık ma
aşı ise çoktan iflas etmiş olması !a· 
zım ııelirdi. 

Bir köşede Cemal'in bir kahve, bir 
s!garadan ib:ıret, mütevazi bir mevzuu 
alabi!diğine canlandıran ufak bir na
tünnort'unu gördüm: o köpüklü kL b
ve ile yanık ve ağlz tarafı tekel Eıi
garadan mahrum edilen,erin tees<;iıfıi.. 
ne ben de ortağım, Hayri Çizel'in 
54 numaralı "Kan!ıcad.a sabah .. ı t bi
atin mücella sathına yazılmış bir ş ir 
demektir. N:ıci Kalmikoğlu'nun :ser
lerinde 98 numaralı natürmort kuvve
tinde hir eser görmedim: bu, arti~tin 
pek güzel muvaffak olduğu b!r kızıl 
renk oyunudur. Genç bir sana'k5.r 
olan Nezih Sırrı E dem'in büyük ce
saret, gafTet ve himmetle meydana ge 
tirdiğl Beyoğlu manzaresmdan, ha a 
"Yenic:ami,. den ziyade 107 numar h 
tablosunu beğendim. Genç ressam bu 
eserini gelec?k günlerin bir müjdecısi 
tribi tellklri etmekte haklıdır. Osman 
Ç!zen'in 109 numaralı pastel kadın 
portresi harikuladedir. 
Kırk sene evvelki hocam Sami Ye~ 

tik Türlı: ressamlarımn Zola'sıdır. Ru 
"realist.. eserlerin içinde oüphesiı ki 
bir köylü ıı:admın sürdüğü "kağ-:.,. 
m....ıki hayat kitabının en kuvvetıı b•r 
sayfasıdır. 

Sırası düştükçe kendisinden bahset• 
mek fırsatını kaçırmadığım Şeref Ak
dik'in artık eııer?erinde ziyaya hiikiII' i· 
ği bakımından "üstat oğlu üstat,, un· 
vanına hak kazand ğma şüphe e•mı
yoruz. Teşhir ettiği tablolardan süıü· 
len süki'in verici hava bu sanatkarın 
en kuvvetli ve mümtaz şahsiyetid r. .. k . olm dı k ·ık· d vı m hz d v tu! cgı ' ve ışı ooperatife bır?.ksalardı çokt;ın ası r, avun ı ın, o ag arın a- a en e sogu ur. O vakit Hinı la 

kağıtsız kalmış o!acaklardı. rala.rı:nda dünyaya ge1miş, sonra o- ~ dağlarının lııavuna gönderdiğt 
ııt lıııt radan prbe doğru yayılarak Anacfo. guzel koku da hiç kaybolmaz ... 

0 man talep aza!acaktır. Belki o devir 

İnsan bir şey aramıya koyulunca n~ 
ler buluyor neler görüyor, yeter ki 
tuttufunu kopanncıya kadar çekr.!ll 
Dükkana heyecan içinde iki tanıdık 
girdi. Erkek oturan beylerden b!rlne 
hitaben, - ''Birader, böyle giderse v:ı 
kında daireye yalmayak gideceiim di
ye baı.ıladı. Müesseselerimizden birin. 
de memurmuş. İki ay maaşsız çalış
tırdıktan sonra inayet buyurmuşlar 
kendisini kadroya almı,1.ar. Şimd; de 
• vazifesi bu değilken • orası senin bu
rası benim bütün eiin Bakırköy, Os. 
klidar dolaştmyorlarmıt. Hiç bir şe
kilde bir yevmiye de vermeden. Adam 
cağız, "Benim o kadar yol parasına 
her gün dııianda yexniye takatim mi 
var?,. diyordu. İşlerin yetiımediii
ni gören hamarat daire müdürü sııe
murlaruıa altıda gelin dokuda ııdin 
diyormuş, Alicenap adarn kendiıı de 
odasında iki daktilo i?e beraber re<: 
vakitlere kadar çalı§Irmıt. Bu kad~r 
işgüzarlık Ticaret Vekilimizin na.zan 
dikkatini celbedecek ıılı acaba? 

Kataloğda gösterilıniyen eserleı den 
memleketin en yüksek "akuvarelist,. i 
Ali Sami'nin üç tablosunu zikredcco
ğiın: Bunlardan biri sulu boyada rekor 
kıran bir eserdir. Ayasofyanm ic;ı:ıi 
gösteren bu tablo Ali Saminin sa~ t 
i!emlnde kendi kendine diktiği bir 
abide sayılır Sent İren mabedin~en 
yapılan yağlı boya tablosunda yedi 
plan saydım Bu teknik kuvvetini kay
detmek Ali Saminin hakkını ödc:ıı•k 
demektir. 

,... T !uya kadar geçmiştir. Himaliya dığ-

1 G 
lan, oranın en nefis mahsulü olan ka. ASKERLiK 1 l 

erek el konulmU'i olan gazete vunu hiç bir vakit anutamadıklarııı- S LE R f kiğıtl::ırmın gerek el konul'.na. d h , ___________ ..,:.;,. 
an er ytl kavun1ann kemlle ereceği 

mış olan birinci hamur kağıtlarla bi- b 
1 tik 

u mevsimde, kavuna ilk vatanından 
et · ve yazılık kağıtların, amb.:ıiaj l"' kağıtları He mukavva ve kartonların sı;. am göndermek üzere, bu alize rüz

garlarını çıkarırlar ... Kavunlar da ke. 
tevzi şekli de sakattır, Kiğıt, hesap- male ermek, tam lezzet!erinl bıılmlk 
ıız bir ısekilde tevzi edilmekte, ihti için daima bu rüzgarların çıkmasını 
yacı olana da, olmıyana da kl!ıt beklerler. 
verilmekte, bu yüzden ihtiyacı olan Himalaya gibi yüksek dağların ııe
~htiyacı nisbetlnde kağıt alamamakta, lam göndermeleri ancak böyle rüz. 
ihtiyacı olmıyan da aldıiı kSiıdı doğ garlarla olabilıı'eğinden, bu rüzglrlar 
ruca kara borsaya sevketmekteçlir, dan rahatsız o!sanız bile, 0 dağların 
Kliıdın, serbest alınıp satılamama. kusuruna bakmamalısınız Bilakis 0 

sı kağıt fiyatının yükselmesine sebep yüksek dağlara, kavun ~ibi nefis biı 
olmaktadır. Kağıt aylarca satılına.; yemiş yetiştirip onu bize tanıthkla· 
~an _kaldı~ı için her ay sermayenin rından dolayı onlara minnet baila· 
uzerıne bır faiz hesabt bindirilmekte, mamız lazım gelir 
istenilen mlktarda kağıdın alınabil· ı Bu minnete karŞ;trk şülmln botru. 

Yazan: FRANÇlS DE CRO!SSET 

Şeıkta1 Askerlik Şubesinden. A .. 
len ya:rılı Yd. subayların 24 · ıafıda ısım 
eubeye mOracaatlan, Nakliye Tfaat Aza~fınd~ 
Mw:affer (50874), Piyade Tim m. mır og. 
Mahmut Gilltatt (50210) T · MRkıut oğ. 
hat of. Osman (50621 >' p~pçu Tı'!m. Mit· 
Feyyaz oğ. Liltfi (493ı6)'. Pı':aadde TT_ğm. Al! 
oğ. Cebbar (50360), Piyade Tl &"M N:ırı 
Nediın of. Ibrahim Hakkı c496:,;·) phmct 
Tim. Mehmet of. Kemal (49322) p·' ly,a.1e 
Ahmet o. Rıdvan Reman(47265) 'p; ıy~d•i?> 
Abdülkadir oğ. Nadir (50064) 'T ya• Tıım 
Murat oi. A.ıiz Cemil c 44s ı'3 > 

0~r h ,!'""· 
Tfm. M. LBtfl of. Münir OztQ;k u " ere 
Muhabere Tğm. Nuri Oğ. Ahmet (~os:ıs), 
(501127), P{yade Tğm. Omer Envcrl 0 - ",_i!'lrt 
(4934?), Muha~ere Tğm. Mu•tafa 0 { M':: 
tda (4665ı ), Pıyade Tim. Hüseyin ot ll · 
him (4934fi), Sanayii Harbiye Bnb. A~if '~i
Ibrahım Ethem, 3 S. Muamele memuru Al: 
ofi. Mehmet Ziya 311-8, 3·S. Muamele m 

1 

ru Fabri of. Mehmet. Süreyya (S4ı 3 ) cgıu 
na:vii Harbiye Tfm. Rıfat oğ. .Mehmet 'c •· 
lettin (39935). cına 

HİND DİYAAINDA 

Binlerce akisler cevap veriyorlar. 
Yaklaşıyorlar ve çocuğun feryatlarını 
daha ziyade büyültüyorlardt. 

Her ağaç bir hoparlör vazifesi gö
rüyor ve görebildiğim kadar uzaktan 
dallar ufak frrtınalarlı:. kımıldamıya 
başlıyorlar. Bu titreyiş yapraktan 
yaprağa sirayet ediyor: Maymunlar 
oradalar! 
Ağaçlar bll ufak filli toplarI türbe

lerin üzerlerine fırlatıyor; parmaklık
lara tırmantyorbr. Kubbelerin üzer
ler inde koşuşuyorlaı·; küçücük eller, 
buruşu.k <;uratlar, ·kısa sakallar bir -
birine karı~ıyor ve bunları hepsi zıp
lıyor, yuvarla11tyor, düşüyor, kalln
yor, sartlıyor ve mezarların hürmeti
ni ihlAl edect>k feryatlarla ortalığı 
karm.akal'Tş ediyor, 

Birdenbira vahşi bir kaçışma ... 
Bahçıvan çıralı olduğu yerde korku
dan sallanıyor. Kuşlar uçuşuyorlar, 
bütün maymunlar bir IAhzada kaybo
luyorlar. 

Bizim Gwandoline sahne:ve ~ri
yor! 

Kaplam t~ uzakta o yaban domuzlu 
ve kaplanlt vahşt dağl::.rdan birinin 
üzerinde çaldı ormanlaı-In bir köşe-

Kor~ Kar-ış .. 
Tefrika N o. 55 

sine bıraktık. 
Holllcott da ben de bu kocaman 

sevimli kediden pek de heyecansız 
~yr~adık, Zavallı bizi terk etmek 
ıstemıyor v~ onu artık kaybettiğimizi 
z~nettikc;_~ .~rkamtzdan gelmekte ol
dugunu goruyorduk 
Yüzbaşı Parmağ~ı uzatarak bir 

köpeği kova\' gibi balmyordu: 
- Git!. Git!., 

? bu dilden anlamıyor ve kovul
dugu ~aman :vere uzanıyor, zaliın ba
şın! bıraz yana doğru iğerek mesu
liyet anlamtyan güzel gözleriyle bize 
bakıyordu. 

. Onun b_lr dalgınlığmdan alçakça ls
~fade e~: . .Ve bir ~eyin kıpırdandı
ğı çalıltgın 'lnünde ferma durmasını 
fırsat bilereit kaçtık. 

Köşke gel1Jğlmlz zaman hiç de yap.. 
tığmıız işten ?:>lr gurur duymuYorduk: 
çocuklarını ormanda bTrakan parmak 
çocuğun ana babası gibi Adeta ruhu
muzda bir utaıuna hissi vardt 
GV:andoline henüz, kendi nzk;nı avla 
t~ edecek y~şta değil. Ona yemek
len muayyen saatlede getiriliyordu· 
Birazdan karnı acıktıit zaman endi~ 
şe ile elbette bizi arayacak. 

Sabahleyin yatağımın üzerinde be~ 

nimle kahvaltt ettiğini unutamıyor
dum. Minnettar horultusunun fihen
ii hAlA. kulaklıırmıda. 

Hollitott'a: 
- Bu akşam, dedim, Gwandoline 

ne yiyecek? Onu dübünüyorum 
Hollicott: • 
- Görmediniz nıi? Dedi. Elimde 

bir paket vardı. 

- Evet, dedim. Bir yerde unuttu-
nuz galiba. _ 

- Kaplanın yanına bıraktım İçin-
de sandviçler vardı! • • , • 

Köske döndGğüm zaman bir çok 
Mihracalarıo yaveran dairelerinden 
gönderilmlŞ bcklendiıtlm tarihi telti 
eden mektuplar buldum. Şaşmnış bir 
halde elimde akıl defterim, yatağımın 
üıı:erlne bir Rajputana haritası serdim; 
ve içine daldım. Care yok; Hollicott'a 
dantşrnab; onsuz bu işin içinden çf
kamıya.cağtm. Y~eğe inmeden ev
vel beni görmiye geleceğini biliyo
rum: Çünkü ben istemeden bir kadeh 
clıı-f.izz getirdiler. Bu dostumun zi
yarete geleceğini bildiren merasim
den bir saChadır. 

'(Devamı var)· 

bşlamıştır bile, artık eski hararet ~al· 
madı denilebilir, son günlerde piyasa 
çok durgun,,, 

* * Dükkina baktım hakikaten arı ko-
vanı gibi işliyor. Halkta hiç bir 

zümre nazan dikkati calip deiil. H'er 
türlü insan var. Kulak kabarttım i!
timasla gelenler bile olmuş. Lütfen 
mal versin?er diye filar:ca beyden fiş. 
manca hanımdan mektup getiriyorfor. 
Bu bolluk diyarından derdime derman 
bulamadan uzaklaştım. 

Maruf ayakkabınlarnnızdan birinin 
vitrininde 50 lira, 40 lira, nihayet SO 
lira, otuzdan aşağı hiç bir etiket Kör. 
mediğim için belki burada dertleşerek 
bir insan bulurum ümidiyle içeri ~r
dim. 

Uzun boylu genç bir adam dükka· 
run sahibini karşısına almu; dilinin 
döndüğü kadar süratle içini döküyor
du: 

"A bayım, bir ay ilti ay değil ki 
altı ay oldu. Nihayet bir pabuç yapa
caksınız. Buraya gele gide sokakbr. 
da surunııyorom. Yapmıyacaksanız 
bari yapımyacağım deyin. İki gUnde 
bir beni buraya sürüklemenin mbası 
var mı?,, Zavallı adamcağız yerinde 
dik duramıyordu, elleri şapkasını ta· 
tamıyacak kadar titriyordu. 

Dükk.9.ncı allem etti, ka?lem etti, kal 
falardan bahsetti, çırakları azarladı a. 
damı başında.o savdı, ve yeni gelen 
miişterileri pür tebessüm kabul etti, 

* * Konuşmalarından anladığıma göre 
pabuçcn ile bunlar kom~n imiş

ler. Bayan bir saat model beiendikten 
yanm saat te nazlandıktan sonra iki 
çift pabuç ısmarladı. Bay komşuluk 
hatırı için altmış liraya razı olması 
lazım geldiğini söylüyordu. Baz:ın, 
"Ben öğretmenim aman acele yapın,, 
diyirdu. 
Dükkancı tabii onları da te$yl eder. 

ken hamfendiledi, beyfendiledi, emir
lerine amade olduğunu temin etti, son 
ra sipariş!eri çırakların birine tevdi 
ediverdi. Bu dost işi, hahr işi, gönül 
işi. Dostu olmıyanın vay haline. 

Nihayet yanıma gelebilen dükldnın 
.. ah!bl ile konuşmak müyeHer oldu. On 
dan da bunlan dinledim: 

- "Ayda 150 ili 200 pabuç çı· 
karıyoruz. Buna rağmen müııterlleri 
tatmin etmemize imkln yok. Tabii her 
cins halktan müşterimis var. İsim t12-
tulduğ11 için herkes bizim pabaçl.ırı. 
mızı giymeğe beves!eniyor, Binaena· 
leyh iç İstanbul ahalisi, satıcı kızlar 

. Ş~~i. Şevket Dağ'ın bütün rtı.. 
sıyetını ıfade eden üç tablosunun lcıır· 
şısmdayım. Ayasofyanın kapısınd .• n 

Ç d d km
• b bir görünüşle Gü1fem hatun cami~i'111 

ocuiu erdin! ö ıye ıraktım, k apısı, üstündeki sebilin renkli clni-
kendi arkadaşıma döndüm. Kız leri, içeride toz gibi "rizan.. olan S(). 

cağız "aman kuzum bana bir çare bul, 1uk. bulanık penbe bir ziyn bu!utu ile 
diyordu. On beş güne kadar bir clbl merakhlan önlerinde uzun u:zadıvıı 
seye ihtiyacım var, gitmediğim terzi mıhhyan şahe~erlerdir Bu Uç eser u· 
kalmadı hiç biri kabul etmiyor. Hepsi zun müddet aftıda lezzeti ya.şayan 
bir ay sonra getir bir buçuk ay sonra buzlu bir gül şerbetinin, b!itfin rnh 
getir diyorlar. Düşündük taşındık bfz lhtiyaçlarım tatmin eden; yudumları.. 
de bir iltimas yaptırabileceğimiz t.erzi na benziyor, B:ze bu şerbeti sunan 
bulduk ve _yolunu tuttuk. Kapıyı açı.. cıanatkSrlar var olsunlar! 
yor!ar da ınsanın yüzüne bile balanı- c===============::a 
yorlar. İki saat bekledikten ıonra el· 
bisenizf veriyorsunuz, şöyle nuikt;; 
adeta haddinii olmadan lütfen, müm: 
künse, biraz silratli olmalannı istlrb:ım 
ediyorsunuz. Fiyat meaelesinin llh 

bile yok, herkesce malftm, rop otuz be• 
lira dikiş, eier üstüne biraz it 11üs 
kon~~ksa ~ lira, Çok ucu. Hem 
bu oy!e Cahkelerde Figarolarda de 
ğil, daha müli:vim terzilerde Eksik 
elması ıı.lar. • 

Yirmi lira mahalle arası Rum terzi. 
l~rinin fiyatı, Kadımn biri, "Billahi 
bır apartıman kirası,, dedi. Evet, bir 
a~arttman kirası, çok şükür Yarabbim 
hiç olmazsa bu cihetten rahatız Fa
kat ev sahipleri, aldıkları kira i!~ ııe
çinen dul kadınlı aileler, böyle ıeY· 
ler de mevcut değil mi? Te!Sş etmlyeo 
lüzum yok, vicdanımız müsterih ola 
bitir. Altta kalanın canı ç~ksın, 

Zengin Bir Kadın Ölü 
Olarak Bulundu 

Taksimde oturaı> ve klmıı@Sfs zen
gin bir kadın olaıı Zarohi. diln evin
de ölü olarak bulunmuştur. 

Kendisltılo kalp sekteslnden l51dilto. 
ıınlaştlm~-

BAŞlT RlZA TlY ATROSU 
HALiDE PiŞKiN Beraber 

Harbiyede, Belvü bahçesinde 21,30 da 
(ASiLZADELER) 

Komedi - 3 - perdr · 

SPOR 

Kırklarelfnden Dönen 
Atletler 

Iatanbul ı:enç ateltiera takımı pazar ı;:Unll 
K"!rklarellnde bir milsaba!<~ yapmıQ ve ,ehr•· 
mue donmll~~Dr. ~tletlerın sciylcdiklcdne 8-
rc, Krrklarehndekı , mDsabaka çok munt 
va sUıcl olmuı~u~ .. Elde edilen neticelen

4

~~';,! 
yueulanınrıı bıldırıyoru:ı:: 

ıoo ınetre: Sezal (Ist.) 11.2, K6muran 
(ht.) 200 metre KJm&ran (lal) 2• 2 .., ( ıat.) · ~. , "em:ı:ı 

400 metre: Remzi (l&t.) 54.3, Adnan (ht) 

l
aoolim) ure Adnan (ht.) 2.s.ı, Tahsin (Kırk· 
are • 
ıs_oo metre: Raif (lst.) 4 ,so.9 Ali (Kırlı: 

l~reb). Uç adım: Samim {ht.) 12 55 T b-
ıın (Kulı:larell) · • a 

Y~kıek: Sinan (lst.) l.IS7, Recep (Kı~k 
larclı). GQllc: Kar~alenko (lst) 10 54 '!i 
ıuf _(Kırklareli) • • u 
Dısk : Yus~~ (Kırklareli) 30,25, Muhte 

~;::li~~ıt.) Cırıt: (lst) 45,80, Mehmet (Kır• 

ikl~~fkan bayrak: Birlttcl Istanbul ,,41.5, 
latınbu~a~a:buKl, Dtünı;ü Kırlı:larell Netkedt 

FENE • ırklarclı 32 U}'l almıalar..!ır. 
DU RBAHCE BALtKESlRDEN DON 
'l'Ctli - Ilı:! maç yapmak Ozrre oldukça lmv 
F blr kadro ile Balıkesiı-e ıitmiş ,,ı n 
e1~[bıhç;. takımı §Chrimiıe dönmll11Qr. Fe

n;r l er bırıncl maç• 2-1 kas he•oniş er, lltın
cıainl 4-1 lı:uanını~lardır. Fenuliler &alıke ı 
11 oyu~cuların seri ve 9(1cut kablliyetı:ıe d >• 
n
1 

an bu oyunla oynadıklanıır söylemekte • 
er. 

H.ALKEVLERTh'"O!.i • 

BUYUK SUNNET •nuGUNU 
Ç. E. ıc. Alemdar ve Kumknpı lı:olhrı~ .. 

29 Afustosda Ycnllı:apırla yapdac~lr ~ rn 
dllftlnünde sOnnct olacak yavnılann ve ı •r 
pazardan ba_alı:a her. ı.tın ı<aat 9 14 de ı. 1 
Carşıkapı Dıspan•erınc müracaat ederek !ray. 
dcttlnııeleri. 

* Sanver Ralkevindcn: Evimiz ur f n 1 
ı9 Afuıtos ~umartcsi aqamı Tarabya a r 
l<atllyanda bır balo tertip cdl""IIİ §tır. 
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Yerli Mcillar Pazarları f 
Müessesesi Müdürlüğünden : ) 

MAGAZALAR iÇiN 

Satış Memurları Ah nacak 
İstanbul ve İstanbul harici mağazalarımızda münhat aı:aml li>O lt

raya kadar ücretli satış memUTlukları içln mafezalarda uzun müddet 
satış memuduğu yaparak reyyon idare etmi~ !.m!unanfar almacaktır. 

Askerlik hizmetini Ua etmiş olmak liarttır. 
İsteklilerin aşağtda yaz.ılı vesikalarla 10 Arnıstos 942 tarihine ka

dar Sultanhrunamında KatI?'cloğlu hanında Mue..-sese Zat İşleri Şelli
fine mUracaat dm~leri lAznndrr. 

1 - Nüfus hüviyet cüzcl•• .. 
2 - Askerli kvesikası 
3 - Tahsil vesikası 
4 - Hi'.[mct kAğıdt 
5 - Vesika .fotoğraft 

Devlet Hava Yolları Umum 
~ .. Müdürlüğünden 

..... ! - fdaretnı:: ftıtiyaci için 30 blıı kilo tayyare benzini kapalı urf 
asuliyle atm almaeakhr. 

2 - Ta;nare benzininin muhammen bedeli 17'00 lira olup muvak, 
kat teminatı 130l5 liradır, 

3 - İhale 15,8,942 Cumartesi &On11 saat 10 da Anltarııda tayyare 
meydanında kMn Umum Müdürlük binasında toplanac:ı.k komisyon ta
rafından yapılacaktır. 

4 - Bu l$e •it fenn! şartname ekm1tme şartnametıl .-e mnll:avele 

CLiPS 
ŞÖVALIYE 
PLAK IGNE· 

VE 

ÇIÇ 
PLATiN 

E 
ve 

PIRLANTALARI 

SINGER 
SAATLERi 
EMiNÖNÜ 
Caddesi No. 8 
İSTANBUL 

HEMŞİRE ARANIYOR 

JAhsap Tabliyeli Beton Menfez 
Y aptırllacaktır 

lzmir Vilayeti Daimi Encümeninden 
Ödemiş - Catal yolunun 1+680-9+140 mcı Km. ara~ında yapttrt• 

lacak 12 adet ah~p tabliyell menfez ile kaldırım inşaatı ve ayni 3'01-
da bazı menfez!cre r3dyo inşası fşl Sl5248 lira e7 kurus keşif bedeli ile 
28.7.942 tarfüiııden itibaren 20 gün mUdletle ka!)alı eksilimeye konul
ınu$tur. 

Eksiltme 17 Ağustos 942 Pazartesı ıünU saat 11 de İzmir vfiAyeti da
imi encümemnde yapılacaktrr. 

Bu eksiltmeye ait keşif ve k~lf tafsllit cetveli. eksntme ıartnam~ 
ve · mukavelP. projPleriyle fiyat silsilesi cetveli İzmir, Ankara, İstanbul 
Nafia mOdür!flklerinde görülüp tetkik olunabilir. 

İııteklilerb 2490 sayılı yasa hUkUmlerlne göre hazırlfyaeaktan 2644 
liralık muvak~at teminat ile ehliyet ve 1942 ticaret odası vesikaların.ı 
havi teklitnarnelerini yukarda muayyen tarihteki saatten bir saat evve
line kadar enciimen riyasetlne tevdi ile mııkb'.lZ almalart laınndır, 

Postada vak! gecikmeler kabul edilmez. (4320-808())' 

• İkramiye 
Adedi - 1 

2 .. 
%0 
40 
sn 

İkramiye 
Miktarı 
Lira 

20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

projesi Devlet Hava Yollarmdan ternln edilir, {6018 - 8220) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
lstanbul Verem Mücadelesi cemiyet1nclen 

41)0 
400 

%.000 
4.00t 

S0.000 

500 
100 

50 
20 
1 0 

Z0.000 
20.000 
20.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
20.000 
40.000 
.f0.000 

Defterdarltlc binası an cephe ktsmında yaprlacnk tamirat ve tadilit 
!ileri kapalı urt usuliyle eksiltmeye çıkarrlmı,,tır. 

Eksiltme 10.8.942 Pazartesi günü saat 15 te Defterdarltk bina.stnda 
Milll P'.mlAk Mlldürlüğünde müteşekkil komlııyonda yapılacaktır. 

· Ke~lt be-:iell (73786,50) lira, muvakkat temina~ı (4940) liradır, 

Sa~ l>akımı cft.,mtta ea 
birinci prttdu. 

PETROL NiZAM 
Ber eennede sahlır. 

Münakasa evrakı Milli EmlAk Müdürlüğünde ıörülebfür. İsteklilerin 
en az bir taahhütte (60000) liralık bu işe benzer ı, yaptı~larma dair ida
relerinden alınış oldukları vesikalara Jstinııden İstanbul vilAyetine müra
anıtla ihale günilnden tatil ıünleri hariç 3 gün evveı altnm1~ ehliyet .,e 
942 )'lhna alt ticaret odası vesikalariyle mu .. akkat teminatı muhtevi '\"e 
2490 sayılı kanunun tarHatı dalrealnde haztrlanmış kapah ve mühlırlü 
zarf deruuunia teklif mektuplartnı ihale gllnil sa.at l!l e kadar komiı;yon 
reisliiine m:ıkb1.:z mukabilinde tevdi etmeleri. (78•4) 

,- DiKKAT-, 
HALİ TASFİYEDE MAHDUT MESULLİYETLİ 

Be~koz Deri ve Kundura Fabrikası Memur 
İşçileri İstihlak Kooperat if': 

Taafiye Hey'etitul.en: 
-

ve 

TevJCal!de olarak 29-8-941 tarihinde içtima eden Şirket Umum! 
Heyetince Şirketin t~iyeşine karar verilmesi üzerine tasfiye muame
litı ahiren ikmal edllmis bulunmastmı binaen Umumt heyetin aşağıda 
;,az.ılı zumameyl görüşmek üzere 25.8.942 tarihhıöe sa&t 10 da Beykoz 
Dm ve Kundura Fabrikasında içtiınaa daveU taı.arrur ettitindcn his
sedarların belli gün ve saatte te~rUi rica olunur. 

RUZNAME: 1 - Bilanço ile kir ve :ı:arar cetveHnin tasdiki. 
2 - ?.lü!'acaat etmlyen ve adresleri ma11lm olmıyan ıılllcııklılara 

ait matl!ıbattn bankava tevdllnden sonraki mev1.-udun ortaklara tevzıine 
karar verılmesi. • •• 

3 - Tıı..-fiye memurlartnin ibrası.. 

% Bcyıtr kuvveUnde bir 

Trifaze Kompresörü 
Pistole İle Satılıktır. 

ADRES: Beyoğlu, Ala Camii 
Mahyecl sok.ak No. 9 

Muhasip Aranıyor 
fsk~derınıaa bir ticarethane 

için btr Muha•fp aramnaktadr. 
Askerllkt~ allıkut olmfYan be

k~r orta yaşlılar tercih edile
l~ktlr. $art:ıır ,.Oruaülerek ka
rarlaştm!ır. f stl:renlerin muhta
sar hal terctlmeleriyle İstanbul 
345 Posta kutusuna bildirmeleri 

Çocuk Esirgeme Kurumunun ya+.lı çocuk 
bakıcı okuluna talebe kaydına başlanmıştır 

' rica ..:>lurıur. •••&•" 
En az ilk mektebi v~ on sekiz yaını bitiren bayanların kuruma mü-

racaatla kabul ı;artlarmt öğrenmeleri lazımdır. {8354) 

istanbul Dördüncü İcra memurlu
~ndan: 94!!/1665 - Bir borçtan do
rayı ipotekli olup paraya çcvrilmesi
ıe karar verHen \"e tamıımma 500 lira 
uymet ~onan /•r;palı çarfıda Saba!
ar sokağında cSki 33 yeni 33 kapı 
!lumaran ve 91/31 r.umara ile tevhit 
edilmiş bulunan ve tamamı sahası 76 
inetre olan bir dilkkftn. 

1 - İlibu g:ı.vrlmenkulün arttırma 
,.rtoamesi 6,8,942 tarihmden itibaren 
IZ/1665 num:ıra ile İstanbul Dördun· 
•u icra daires!nln mu&yyen numar;a
ımda herke.sin gorebllınesi için açık
:ır. 113nda yazılı olanlardan fazla ma
ümat alma klstıyenler, işbu şartna
nc1e ve 42/1665 doı:ya No. siyle me
'l'luriyetimh:~ muracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukar
:la yazılt ltıymetin yilzde yedi bu
çutu nlsbctinde pey veya mllit bir 
banlalnın teminat mektubu tevdi cdi
lectktir. (Madde 124) 

3 - İpotc:t .scıhibl afacaklllarla dl
St'r alAkadarl:ırm ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayri menkul üzcrjndeki 
h:ıklıınru ?ıususJylc faiz ve masrafa 
:lair olan ıdlial ırını işbu illin tarihin
den itibaren on beş gün içinde evrakı 
müsbitcleriyl~ birlikle memuriyetimi
ze bldinncleri kap eder. Aksi halde 
haklar? tapu sicilll ne ~·bit olmadık
;a sabş bede!lnin paylaşmaslndan ha
riç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 
i5tirak edenler arttırma oartnamesini 
okumuş ve lüzumlu maltımatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. = 

5 - Gayrimenkul 25-8-942 tarihine 
mOsadlf Sah günü ısaat 14 ten 16 ya 
kadar İstanbul Dördüncü İcra mc
murlu~nda iiç defa b:ığrrtldtktan son 
r.ı en çok nrttıraoa ihale edilir. An
cak arttırma bedeli muhammen kıy
metin yüıdc yetmiş ~inl bulmaz ve 
ya satı5 lstiyınin alacağına rüçhanı 
olnn diğer olacnkhlar bulunup da be
deli bunlartn b:ı gayri m~kul ne 
t~rnin edfimıs alacnklaı1nın mecmu
undan :fnı.Iaya çıkmazsa en çok arttı
ranm tanhh!ldii b:ıki kalmak üzere 
arttırma 10 gün dahıı temdit edile· 
rek 10-9-!>12 tarihine müsadi! P er
şembe ıünü saat 14 ten 16 ya kadar 
İstanbul Dardilncil İcra memurlulu 
odasında arttırma bedeli satış isti
:renln alacağına rüçhan olan dlğer 
alıkalllann bu gayri menkul ile te
min edilmiş nlncaklor1 mecmuundan 
fazlaya çıkma'k ve muhammen kıy
metmin yuzde yetmiş b~<dnl bulmak 
11rti.Jle en ~k arttıran;; ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde. edilmezse ihale 

İstanbul Asll;re Sekizlnci hukuk ha
kimliğinden: Mahkememizin 940/270 
No. siyle müddcl Hıdayet Aydıner 

taraftndan Nesim ve Jozet ve Albert 
Tarika ale7bleı1ne mll\'ekklllerinden 
A~e ile sulh olın müddealeyhlerden 
avukatlk kaTiun:.ı mucibince beş y{iz 
lira müsemma ücreti vekAletin müte
selsilen tahsili hakklcıda açtıit dava 
ar.ruh.ali milddealeyblerden evvelce 
Büyükdere I'iyasa caddesinde 55 No. 
da oturan Albcn Tarlkanm ikamet
gahının meçbullycti sebebiyle zabna 
tebliğ edilemem!~ olduğundan bir 
ay müddeUe ılAnen tebliğfue karar 
verllmiş o;rnnkla yukarda hülAsa~t 
yıızılr dava ar?uhallne Albert Tarlka
ntn ~bu nan tıırlhlnden itibaren bir 
ay içinde cevap "·ermesi ve muhake
menin mua~en olduğu 18-9-942 ta
rihine müsaAif Cuma günü snat 14 1 

te mahkemede hıı:nr bulunması lü
zumu ilAn~ tebliğ olunur. 

ZAYi - Su\tana.hmel askerlik şu
besinden aldığtm terhis tezkereıni za-
11 ettim. Yenısıni nlocağımdan eski
sinin hükmü yoktur. Hasan oğlu 
Mustafa .ı\ytem~ Köstence 1327 do
ğumlu. 

yapılınaı. ve satış 2260 numaralı ka
nuna tevfikan ıeri bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet lçindt" parayt vermezse ihale 
karaı1 fesholunarak kendisinden evvel 
en yüksek t~lcliite bulunan kimse 
arzetmlş ilduğu bedelle almağa raıı 
olursa ona, Tazı olmaz veya bulun
mazsa heme!\ yedi gl\n müddetle art
trrmaya çıknnlıp en çok arttırana i
hale edilir. Jki ih~le ara~mdaki fark 
ve geçen günler it;tn yuzle beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmakstzfn me
muriyctlmlzlcc alıcıdan t;.hsil olunur. 
(Madde 133) 

7 - Alıcı nrttınna bedeli haricin
de olarak yalnız tııpu ferağ harcını, 

yirmi senelik vaklt tavb bedelini ve 
ihale karar pullarını vermeğe mec
burdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve 
tanzifat ve Uılliliye rHminden mQ
tevellit belediye rüsumu ve mütera
kim vakıf karesi alıcıya alt olmayıp 
arttırma bedelinden teoıll ol unur. 
İşbıı gayri menkul ;yulcorda gösteri
len tarihte f stanbul Dôrdüncil f crıı 
memurluğu octasmda i§bu illin n gös
terilen arttırma şartnameci daıruiıt

de satı~ Jlb~ 

ARLON 
SAATL.A.~I 

KÖPRÜ8A$1 EMİNÖNÜ 
MAGAZA51NDA 

• .. ~~ . 
VACH E RON 

"' COMSTANTIM 
SAATLARI 

• 
He r. et,,s ı\ rlon ca n' " · plcH in . ~aşlı 

ve taşsız saa~lar . elmaslı Şö. 

valye ler. pı r-l an talı ç İ çe k i er" 

9ümüs lıed iy• e•yaları 

bı.ılab i l i ,. si n i ~ 

İstanbul Asliye sekluncl hukuk hA
kimliğinden: Mahkememizin 939/66 
No. siyle Bo?kırtn lJabuşçu köyünden 
gökoğlu öfü İl rahimin anası Ayşe ve 
karısı dlier Ayşe ve hemşireleri Ürn
mü ve di,er Ayııe . tarafndan Albert 
ve Nesim ve Jo,,ef Tarika aleyhlerine 
murisleri İbl'at.lm 935 senesinde i~le
mekte oldukları M!lllsta Sançay Zım
para maden in:fo ııçi iken bir kaza ne
ticesinde ölnıestnden dolayı sekiz bin 
lira maddl v~ dört bın lira manevi 
ta:ı:mlattn faiz ve masarifle mütesel
silen tah.rllin~ dair ectrkları dııva ar
zuhalinin sııretl mfıddealeyhlerden 
evvelce BOy\lkd.?re piy;ışa caddeslnde 
55 No. da o!ur;ın Albcrt Tarikanm 
ikametr;ahının rr.echuliyetlne mebni 
!!atlna tebllg ~dllemP-mi~ olduğundan 
bir ay müddr?t:e ilAnrn teblitine ka
rar verilmi:ı ol::nakla mfiddealeyhler
den Albert Tarıkanrn yukarda hülA
sası yazlh d!lva :mmhallne "iııbu lli\n 
tarihinden Wbareıı bir ay içinde ce
vay vermP.si ve muhakemenin mu
ayyen olduğ:ı 18-9-!}42 tarihine mil
sadi! Cuma günü saat 14 te mahke
mede b aztr bulunmas1 lilıumu ilanen 
teblii olunur. 

KAVIP - Hatk6y natuı memurlu· 
fundan aldietm ve içinde T"akSim as
kerlik şubesinden askert . muamelem 
kayıtlı bulunan hilv~et cUidanlmı 
kaybetUm. Yeıilsint alacatmıdan hült
mü kalmani•stır. Ha"k6;r Hacı Sııbıın 
l'aras Anam soi<aj'ı No, 1 Dntt oi- J 
.ı. Yaılto :ıu tlk>iuıNu. 

Cemiyetitniz:in Beykoz dispanseri hem,irelit{ milnhaldi1'. 
Hastaıtabıcı heml!iire okulu mezunu olması m~rut taliplerin ace1• 

Meydanck Yenı Valde hanr 65 numaradaki ceniiy!tlınıı: merkezine miira-
caatlan; (8379) 

KUPONLU· VADEU ·MEVDUAT 

VARL161NIZI TE .N EDEQ , 

&. ... ) 

~El) AVlN 9rR1NO, · MQANN · rAAZl :V~Qd 

TÜRK·TfCARET· BANKASI· A·S· 

. · · İstatı~ul · Lev~zım Amirliği 
S~t~nal~a Ko~isyonu İlan 1arı 

' . . ~ ' ~ 

6500 kilo yataklık ot altn11caktır. Pa.ıarllkls ~lofltmeai 9/1/M2 Per· 
şembe günü s~at 14,30 da Tophanede Lv. Amirliti ıP.tm alm a komlSJ"O
nunda yapıla.cak\rr, Taliplerin belli vakitte ko:nitYO~a .-Jmelerl. 

(113 - 1211) -BeheriM PO !ımtim fiyat tahm in edilen bf'Ş ·mil;,on adet obtde e
dilnıis bakir ı:a:iır düırnıesl müteahhit nam ve hesabıt:' a a1tn11cakbr. Pa
rarlıkla ek~ılt~·ef.i 6/R/942 Perşembe günü saat 15,30 da Toph anede tııt . 
Lv. Amirliği s.-ıtrn alm& komisyonunda yapılacalt+.ır. · İlk teminatı 8175 
lirada. N'ümune ve ~ıırtnıımes.l komisyonda ıörülür. Tallpl~t'in' bf!D! va-
kitte komisyo'la 1rclmelert. (lot - 1202) -Beherin~ l 1 lira tahmin edilen 100 X 100 eb'a~mda 1800 adet tahta 
tt•ara alınscaktrr. Müteahhit nam ve he.sabına pa'l'a!'lt\t~a eksiltmesi 1111 
9t2 Cuma gUnn sıııat 15,30 da Tophanede tst. Lv. Amfrlitl sattıı alma 
komi~onnn::!a yapı!a~Pktrr. Taliplerin belli vakitte 1:!37 lira Si» Jru.naı 
ilk temlnat\arayl~ J(omis:rona ıelnıelert. ( l 1' - !292) -45 ton koy\ln vPya ı;ığır eti alınacaktır. Pnuldtla ekSfltmeııt 7/1/ 
1142 Cuma aü .. O !aat l~ de Tophanede İst. Lv. A."11r11Jl • tm alma ko
mi~onunda :;rapılacakttr. Koyun etinin tahmin bedt-11 112,000 lira. ilk t e
minatı 46~0 lltadtr. Sığn etinin bıbmln bedeli 40.FiOO Ura. Ulc temtnab 
3037 lira 50 kuruştur. Taliplerin belli vakitte komisyona ıebneleri. 

· u ız - 1290> -
Sirkeci~e nokta komutanlıfmda bultİnan 1500 adet yıi.tak .,.. yaıttk 

krllfı yı:ı:attınlaC'akhr. Pazarlıkla ek siltmesi 7.8.1142 Cuma ıünü pat 
14,30 da Top~ırmede Lv. Amirliği satm alma ltotrı!syonunda yapıflat'ak
tır: Çamaşrrİ.3r noktadıt görülür .. Kat 'l teminatı 30 lira 37 kuruştur. Talip
lerin belli vakitte ,komisyona gelmeleri, · (119--8361) 

1 • 

Harp Okulu 
1 - Ata"jıda yadh prtlan haiz okurlar HıtTl' oJcııluna .. alınıcalchr· 

dır · • • ı 
.' A - Ankarada bulunanlar dn~rtıdıın .do~:ra Ha.,,, oltu1una, Anka

ra haricinde i>ulunanlar bulundukları yerin askerlik 1Ubffine müracaat 
edeceklerdir. 

B - Kayıt ve kılbul muamelesi 1 Haziran H 2 den itibaren ba~lamış 
ve Ağustos 94a sonuna kadıµ temdit edilmiştir. Bıı·tarfhten sonraki mü-
r acaatlar kabul edl.imlyecektir, • 

2 - C irit Şartları: 
A - Türk ırkndan olmak, . . .. 
B - Lise bfttrıne ve oiıunlulc imtihirıım. venrıiı · bulunlftU, 
c - Tam te~ekküllll heyeti slhhtyest olan askr.i haitanedeıı (Harp 

okuluna ııJrer) kararlı sıhhat r aporu almak. • ' 
D - 18 ill 23 yasında olmak (24 yaşına gir,.ılş . olanlar. attrrinu.) 
E - Diğer ııartlar askerlik ıubelerlnden ve ~Harp okulu ndan ~nl· 

lebilir. (!352) (leı!) 

1 

\ 
\ 

( 

2 160.000 

.. 480.000 
T•m Bilet 2. Yarim Bilet 1 

Eksiltme İICinl 
Eskiıehir Su lıleri 9 u"cu 

Müdürlüğünden 

Şube 

- E~k;şehir Su İşleri 9 uncu Şube Müdü~lüğü Mfnfakuı dahfiin• .. 
de bulunan Kütahyada Sarı ve Kapan Derelerln ıslahı muhammen ke-' 
lif bedeli (32230) lira (99) kuru5tur. 

2 - Eksiltme 28,8,942 tarihine rnstlıyan Cuma günü saat 15 de 1'!1• 
kişehir Su İ§leri Dairesinde kapalı zarf usuliyle yapılac-aktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi 1le buna müteferri diler evral<1 
Eskişehir Su i·Jer: 9 ur.cu Şube Müdlirlüğü :le Küta.'ıy:: Nafia Müdür
Ulğünde görebilirler. 

4 - Ekslltmeye gırebilmek için isteklilerin (2417) liTa (32) kuruş-_ 
luk muvakkat temlnııt vermesi ve eksiltmenin yapılac:>~ı ıünden ea 
a:ı üç gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekte ile 
Eskişehir vii.ayetlr.c müracaat ederek bu işe mahsu~ e>lmak üıere vesi
ka almalar! ve b:l H:sikalaı1 ibraz etmeleri G:ırHn". Bu müddet içinde 
vesika talebil'!de bulur.mıyıınlar ek~lltm,ye l~tlnk ede-mc7ler. 

5 · - İste!dllerin teklif mektuplarını 2 inci mtıcidedP yaz.ıh sııııtten 
bir saat evve!ıne ktıdar Su f ~erl 9 uncu şube :.iüdürlüğUne makbuz mu
kabilinde ~:r.ıeleri lazımdır. Postada olan gcclkmeleı· kabu"!. edilmez:. 

K, T A SARRU F 
HESA PLA R! 

'I ' lklnclte9rhı 
Kertdesine aynlan 

ikramiyeler : 
1 adet 1000 liralrk 
1 .. 500 .. 
2 • 250 .. 

• 100 .. 
.. 50 • 

. . " " 
10 

(8156) 

· T .!> ! , ~}mün!•~le~3 !em~»N ~~m~•=] 
için tertip edilen balonun 15 A:Uslos Sif:? Cumartes! ak~amma whlr e-
dildlt\ ilAn olunur. lctare Heyeti 
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