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Hindistan 
Buhranı Had 
Safhada 

Mecliste Miizakereler 
istikametinde Ankaradan K~n re, Son Kararı 

,....... Hareket Buyurdular •••••. , T as~k Etmek Üzere 

Muhtekirlerin idamına Dair 
Olan Lô.yiha I<. abu[ Edilmedi 

Ankara. 1 <A.A.> - cnm. Yeni Çin sefiri 1 Bombayda Toplandı 
huneisi Milli Şef İsmet in. Ankara, '1 (A.A.) - Cin hü. -
önü bu akşam saat 23 de h u_ kilnıeti tarafından Ankara G d• N tk d 
susi trenleriyle Kayseri isti. elçiliğine tayin edilmiş olan an 1, U Un Q Mebus Seçimi 

Hakkında 
kametinde Ankaradan hare. ekselans Tsou Şang.yn bu~im Hürriyeti Zorla 
ket bu;rurmnsJar ve istasyon. saat 16,30 da Çankaya ko~. ,ı 

da Büyiik MiJJct Meclisi re- kiinde itimatnam~i ile ~e. Alacağız Dedi 
isi Ahdiilhaffk Rcnda, Başve- lefinin vedanamesini mutad · 

1 

kil Şiikrü Sara!oğlu. Genel. merasimle Reisidimhur İs. 
met İnönii'ye te\•di etmi~ti r. I kunnay baş\tanı mareşal Fev. · 

zi Çakmak, Vekiller, Parti i. Merasimde Harkiye Umumi 
katibi Nmnan J\feneınenciol:-

• dare heyeti üyeleri ve meb' - Iu da hazır bulunmustur. • 
ı u~lar ~e diğer askeri v~ miil_ Elçi gelişinde , .e gldisinde 1 
ı kı erkan tarafından selamlan.. bir askeri mi1frf'7e tarafın. i 
• mışlardır. ' dan sel.i.rnlanınrstır. • 

'-································~··: ••••••••• ..I 
Saraçoğlu Hükumetinin 

Rea list Siyaseti 
Saracoğlu'nun programı, bütün tereddütleri ortacta n kr.:ldıracak. kadar 
açıktır. Dış r.o' ıtlkııda olduğu g ibi, iç politik:ıda 1;ı n:>listtir. Hayat
tan ilham ald•g! ve realiteyi kendisine rehber e<Lndıgi için Saracoğlu 
Hükünıcli e\·velcı:: alınan birçok sert kararların b"klcntn neticeyi ver
medigioi görür rormC2!, derhal bu tedbirleri yumuşat ın ıya, yer yer kal
dımırya ve d~i! ı~tlrmiye başlamıştır. Bir taraft.m I:beralizm kokusu 
veren, fakat diğer taraitan devlet müdahalesini icııp ettıren yeni ted
birler almtştır. 

YAZAN M. ZEKERİYA S E ltT B L 

Sayın Saraçoğlu yeni hüku. 
meti teşkil ettiği günden 

itibaren alınan iktısadi tedbir. 
lcr, liberalizme doğru bir rıc 'at 
hareketi yapıld!ğı hissini veri. 
yordu. Devletçe el konan mad
deler üzerindeki eı konmalar 
kaldlrılıy<>r... gıd maddelerinin 
satışı serbest bırakılıyor, Müra
kabe Heyetleri kaldırılıyordu. 
Ji'akat arada ekmeğin karneye 
t abi olması, kontrol işnin bele. 
d iyeye dcvrC'dilmesi, bazı mad
delerin yine hükumet eliyle tev
zi edilmekte ·bulunması, devletin 
bazı hususlarda müdahaleciliği 
de kabul ettiğ'ini gösteriyordu. 
Onun için vaziyet aydınlanmak 
ihtiyacında idi ve Başvekilin 
mecliste okuyacağı program bu 
bıı kımdan büyük bir merak ve 
alaka ile bekleniyordu· 

Saraçoğlunun mecliste okudu
ğu program. bütün tereddütleri 
or tadan kaldıracak kadar açık. 
\"azıh ve ortaliğı yüz mumluk bir 
ampulle aydınlatacak derecede 
aydındır. Bu beyanattan öğre
nıyoruz ki, Saraçoğlu, dış politi. 
k ada olduğu gibi, iç politikada 
da realisttir. Ilhamını kitaptan 
değil, hayattan almaktadır: K~n
d isini şu veya bu nazarıyenm 
dar duvarları içine kapamıya lü
zum görmemiştir. Hayat A neyi 
listiyorsa, Türkiyenin hususı şart 
ları neyi emrediyorsa, onu yap. 
mayı kararlaştırmıştrr. Dış siya: 
sette büyük ve muvaffakıyetli 
neticeler wren, ve dünya yan. 
gını ortasında Türkiyeyi harp
ten masun tutan bu realist siya
setin dahili işlerimizde de aynı 
mes'ut neticeyi vermesi lazım 
gelir. 

Hayattan ilham aldığı ve rea
liteyi kendisine rehber ettiği i . 
çin, Saraçoğlu hükıiı:;neti, evvel. 
ce kencüsinin de dahll bulundu. 
ğu hükumet tarafındau alınan 
birçok sert. kara.rvı:ır:n ~e.~len~n 
neticeyi vermedıgını gorur gor
mez, derhal bu tedbirleri yumu
~cıtmıya , bfr bir kaldrrmı~a ve 
dğiştirmiye başlamıştır. Bır ta. 
raftan libralızm kokusu ver~n . 
fakat diğer taraftan devlet mü
dahalesini i.cabettiren yeni ied. 
b irler almıştır. 

Mesela bir taraftan buğday fL 
yatını arttırarak, istihsalinı teş.. 
vik ederken, bir taraftan da 
)stihlakini tahdide lüzum görü. 
yor. Yani liberalizmle müdaha. 
!eeiliği aynı zamanda yapıyor. 

Bakliyat satışı serbest olduğu 
halde ihracı menediliyor. 

Sanayi ma'ttıulatınm bir elden 
~daresf kararlaşryo~ 

Sözün kısası-alınan ve al.Jn. 
makta olan tedbirlerl~ 1İu vexa 
bu nazariye veya do~a ya d"eğil, 
hayatm ve realitenın icaplarina 
uyulmıya çalışıyor. . · 

Ifük~metin: kanaatine .. g~re~u 
tedbirlw, • .fıyatları yü~lte. 
tıck, faİt~ karapaz~rın l!flJıun. 

... '!! • 

da tutacaktır- Her ~ey bol ola~ 
cak, fakat bütün müstehlik sc . 
nıfa erişemiyecektir. Bunlar içın 
de buhrandan müteessir olanlar 
yalnız geliri mahdut ve muay
yen sınıflardır. Hükümet bun. 
ların da ihtiyaçlarını başka yoL 
lardan karşıl mıya calı;., c.:ak ır. 

Büti.in b u tedbirler y m e umu
lan neticeyi vermiyebilr. Fakat 
alınmış kararlarda sivri koşeler 
kalmış veya hasıl olmuşsa onla
n törpülemek, yahut bu tedbir. 
lerde boşluk kalmış veya hasıl 
olmuşsa bunu doldurmak için 
hükumet uyanık bulunacak ve 
tatbikatı dikkatle takıp edecek
tir. Binaenaleyh hükumet, yarı. 
nın icap \re ihtiyaçlarına ve bu 
tedbirlerin verdiği neticeye gö-

l:lff' Devamı Sa . ı, Su. 4 

r· --- " 
1 MEBUS 1 
1 Namzetleri 

Münhal 4 Mebusluk 
için Namzetler 
Dün ilan Edildi 1 

İstanbul meb'usluğuna nam2et 
gösterilen Hariciye U. katibi 

Numan Meııemencioğlu 

Ankara, 7 (A.A.) - Açık olan 
Erzincan meb'usluklarına Tica. 
ret Vekaleti iaşe müsteşarı Şük
rü Sögmensüer ile Alaşehir mer 
kez okulu baş öğretmeni Safi 
Erdem, Istanbul meb'usluğuna 
Hariciye Vekaleti Umumi kati. 
bi Numan Menemencioğlu ve 
Samsun meb'usluğuna da eski 
Balıkesir meb'usu Erenköy kız 
lısesi müdürü Sabiha Gökçül 
Parti namzedi olarak seçilmış ~ 
!erdir. 

Sayın ikinci müntehiplere bil. 
dirir ve ilan ederim. 

C.H.P . Genel baskan vekili 
Şükrü Sara~oğlu 

Roosevelt. Çan9-Kay-Şek 
ve Maisky'den de 

Müzaheretleri isteniyor 

GANDİ 

Londra, 1 (A.A.) - Hint kon~ 
re partisi icra komitesi Gandi . 
nin bir buçuk saat süren bir 
nutk undan sonra yenı bir ka. 
rar sureti kabul etmı!Jtir. Bu ka
rarda İngilizlerin H.indis•andan 
derhal çekilmeleri lüzumu teyit 
edilmektedir· Kongre partisi, 
müttefik milletlerin ancak bu 
suretle, Hindistanı , mütecavizle. 
re karşı harbetmiye azmetmiz 
bir m emleket olarak yanıbaşla_ 
rında görebleceklerini tebarüz 
ettirnıistir. 

Kongrenin tasvibine arzed ile. 
cek olan bu karar suretı Ingil. 
tereye yapılacak olan son ihtar. 
dır. Son karara gore, kongre. 
nin istekleri kabul edilmediği 
takdirde, kongre partisı, Gandi
nin reislği altında mücadeleye 
başlıyaca.ktır. 

JfJii" Devamı Sa. 2, Stl. 5 

Moskovada 
--o-. -

Mühim Bir 
Konferans 
Toplandı 

--
Hazırlanan Layiha 

Meclise Verildi 
Ankara, 7 (TAN ı - Buyuk 

Mille t Meclısinin bugünuu 'top. 
lantısında Erzincan meb'usu ls. 
kentler Artunun vefat ettiğine 
dair Başvekalet tezkeresi okun. 
muş ve merhumun hatırası taziz 
için iki dakika ayakta :sükut e
dilmiştir. Bundan sonra, Van 
meb'usu I brahim Arvas'ın muh. 
tekirlerin idam edilmesi hakkın. 
da Meclise sunduğu layihanın mü 
zakeresine b~lanmı~tır. Bu mü
nasebetle söz alan Sınan Tekeli 
demiştir ki: 

"Son zaman.arda bircok ıhti. 
karlar yapıldığı m aluro'dur. Bu- Baş,•ekilimiz Şük.Ti.i Sata~oğlu, evvelki giin Ankarada gazetecilerle hasbiihalde bulunurken 
nun önüne geçmek için ciddi ted 

1

_ 
birler almak lazımdır. Bunu 
Başvekilden rica ederim. Geçen. 
lerde bir memur ekmek karne. 
lerin i sattığı halde yalnız üç ay 
mahkum edilmiş ve bu cezası da 

(_A_s_ke_r_i _V_a_z_İ)_ıe_t_· J 
tecil olunmuştur. Bu gibller ine 
daha ağır cezalar vermek lazım
dır. Muhtekirleri niçin asmıya. 
lım?" RUS CEPHESiNDE Yapılan n1üzakere sonunda bu 
layihanın reddine dair İktısat ve 
Adliye Encümenleri mazbataları 

ok~:rt! ks:~; e:i:~~ti~~~ldıa. Son Harekatın Hedefi Petrol Sa hasma 
tına daır kanuna. devle t memur-/ y k Qld "' G •• R Q d 1 
lan aylıklarının tevh it ve !eadü., arma ~guna ore, us r u arının 

l2lr Devamı Sa. 2· su 1 .Kışa Kadar imhasına Vakit Kafmıyacaktır 

r- YAZAN. - ·, 

'~CATİ Y AŞMUT 1 
S ark cephesinde, Alman orduları. 

~ mn takip ettiUeri taarruz isti
kametlerine naz~ll'an, Alman ordul arı 

başkomutanlığmr:ı, Rusyada bu sene 
harbi bitiremiyeceğine inanmış oldu
gunu ve bu taarruzdan, kış mevsimifl. 
den evvel eldt" etmek istedifl netice • 
leri ıec;en yazımızda b~lirtmiye c;.ı • 
lışm1ştık. 

Ağustosun birinci h<ıftası da geçti. 
ği halde Don dirseğı ile Voronej ara· 
sında, şimale doğru bir Alman taarru
zu başlamamıştır. Buna nazaran artık 
Alman ordulan başkomutanlığının bu 
sene elde etmiye çalıştığı hedeflere ta 
;ı.yyün etmiş nazariyle bakabiliriz. Bu 
hedefleri evvelki yanmızda okuyucula 
ra bildirmiştik. Son haberlerde bildi-

tt1if' Devamı Sa. 2, Sü. 1 

1 ~;~!::;: 
Tehlikede 

Almanlar İ ki l<olda 
Şehri Kıskaç f çine 
Afmağa Çaltşıyorla 

Rus Hatları Gerisin 
Asker İndirme 

Teşebbüsü Boşa Çrk , 
Moskova, 7 (A.A.) - Bu saba 

ne~redilen Sovyet tebliği; Kıt 
larımız dün gece Bielaya Glı!l 
ile Kuçevskayanın cenubunda \: 
Kletskaya ile Kotelnikovo bölg 
!erinde düşmanla savaşmıstı 
Diğer cephelerdd bir değisikli 
olmamıştll'" 

Sovyet ek tebliği 
Moskova, 7 (A.A.) - Gece y 

nsı tebliğine ek olarak neşrPd 
len tebliğde Almanların Rus ha 
ları gerisine uçaklarla asker 11 

dirmiye ne şekilde teçebbüs et 
tikleri izah edilmektediı·. 

ıtJ5f" l)evamı Sa 2. Sü. 3 

Tahminler Yeni Cephe 
işinin Görüşüldüğü 

Merkezindedir AlmanJar tarafından zaptedildiği bildirilen Yeisk n Armovir ile 

lf Günler Geçerken'I 
şiddetli muhu ebele rin cereyan ettiği yerleri gösterir harita İÇTİMAI BAKIM DAN l(A VU 

Berline Göre, Rusların , .. • I ALMAN',TEBliGi 
_ümitsiz Vaziyeti • T:ramvay l 

Konuıulmakta imi§ ! 
L ondra, 7 (A.'A.) - Reuter a. Ücretlerine 

jansı muhabirinin Moskovadan 
verdiği bir haberde Büyük Bri- Yen·ı Zam 
tanya ve Birleşik Amerika büyük 
elçiler inin Kuybişefden Moskova 
ya geldikleri bildirilmektedir. 

Müzakereleri1ı hed~fi Tenvirat ve Tanzifat 

Armavir 
Ve Yeisk 

Zaptedildi 
Londra, 7 (A.A) - Reuterin y ·ı • A t - o- d 

dipt.omat~ muhabiri bildiriyor: ergı erı r ıyor Sovyetfer Krasno ar 
İngılterenın S ovyetler Birliöi f k · d 
nez. dindeki büyük elçisi Sir t Jr_ İstanbul B~l~diyesinin bütçe a- ş e hrİ sf İ a m e tm e 

ı Cl ı:ıi!Jnı gapatm:'lk kin bir kanun 
chıba d ark Kerrin Bi:rılesik layihası 1ıull"lanmtşhr. Yakında T k" Ed'I" 
devletler. büyük· elçı·s'ı· Amıfr"l a ıp 1 ıyor 

<> Mecliste ınli7.!lkere edilecek olan 
Standleyın Moskovaya ge1miş bu Iayihaya göre, tramvay bilet- Bertin, 7 (A.A.) - Alman or-
olması, Amerikan hava kuvvet. lerine oirlnci mevkilerde 2 ve i- dalan başkumandanlığınnı tebU. 
terinden general Bradleyin husu_ kinci mevkilerde ı kuruş zam ya- ği: Kafkasya bölgesinde Alman 
si bir vazife ile Moskovada bu. pılacak. tenvirat v~ tanzifat ver- ve Ruınen kıtaları düsmanı bu. 
lunması ve Birleşik devletlerin gileri ie .ren\den Yilzde so arttt- naltıcı bir sıcak altında Krasno. 
eski Moslc-ova büyük elçisı ve rtlaeakttr. dar istikametinde kovalamakta • 
halen Türkiye büyük elçisi M . Bu husuııtııkl ta.fsi.Ia.tr ikinci dır. Piyade çok uzun yürüyüş. 
Steinhardt 'zn Ankaradan Mosko. sayfamızda bulacaksııuz. ler yapmak zorunda bulunuyor. 
vaya hareket etmesi mfüverin •-------------• Ehemmiyetli bir demiryolu 
şiddetle merak ve tecessüsi.inü 'lllııı't.P<U....,~ kavşağı olan Timoçevskaya şehri, 
çekmiştir. Çarpışan Fransa ko- zaptedilmiştr. 
mitesinden orta elci M. Garrcau MilJİ Piyango Kuban üzerinde kurulmuş olan 
ile Norveç el~iliği~en general köprü başlarından hareket eden 
Steffansen de Moskovada bulun. sür'atli birliklermiz. Maikop'un 
maktadır . Kazanım numaralar 3 üncü 50 k ilometre şimal doğusuna var. 
Bazı düşman mahfillerinin kendileri sahifemizdedir . mışlardrr. 1 

de inanmadan, "mutahas<ırelarla 7a1'1 • Daha doğuda çemberi kırmı. 
l:lfr Devamı Sa. 2, Sü. 1 ......_._.............................. l'.iJj8 Devamı Sa. 2, Sü. 6 

RE Fi K 
HALİD 
KARAY 

Su darlıkta ve malıeme p~~ılığında. ars 
satın alıp yeni ev kurmak ıçın beledıyey 

baş vuranlar arasında ayak satıcılarına da rast 
lanmıya başlanmış. Zira; (Akşam) m yaptığı in 
celemiye göre bir vişneci veya kavu.nc~ günd. -----.J on liraya yakın para kaza~mak~-ıı unış; batt: 

bunlardan biri demiş ki: "üç, dört ayda bin Iıra kadar par~ top 
Jıyamazsam ne yüzle memlekete dönerim?" bunu okuyunca -ev 
dekiler de okur diye- hafif bir sıkıntı hissettim, yuzüm d 
azıcık kızardı. Evet, şüphesiz ki ben kavuncudan fazla kaza
nıyor~m. Fakat. o ne sarfediyor? Benim masrafım ne kadar. 
dır'! Işte meselenin can alacak noktası buradadır, yani hayat 
tarzında ve içtimai seviyye farkındadır. Kavuncunun ne frak , 
ne smokin, ne yazlık, ne kışlık bir sürü ~sva~~ hiç. de ilıtıyac ı 
yoktur; ne de icerilerine kalıp konmuş hır dizı çeşıtli ayakka. 
bına! Onu ne r~sım sergisine, ne oteldeki şatafatlı düğüne, ne 
de gazınodaki vw-guncu ziyafetine 5~~nrlar; çağrılmadığı gibi 
kcmôisini de çağırmaz; ancak kapı onune kavun almak içın cr.g. 
rıhr ve kendisi de "kavun!" diye sokakta çağırır· O kadar! 

"Kimseden aşağı kalmam1,t" _?eğilse !le "kalmış gorimme. 
mek'' ve "ekini belli etmemek ugruııda kat)andığ1m1z mihnet, 
eğer tartılabilse kavuncu~ıwı sırt~~~~ küfeden yi.ız mısh ağu 
basar. Şu cihet de var kı ?n~~ Y?ku, kazancının yoludur; vası. 
tasıdır. Bizim sırtımızdakı yük ıse kendimiz kada'r kazancımı . 
zı da eriten netameli bir küfeye benzer. Kavuncu bin lıra ilE 
köyüne dönünıce sayılı z~nginler arasında yer tutar: bizim ise 
gittikçe sayısı çoğala~ .milyo~e~ler içinde esamımı.z okunmaz 
Köyde bır kaç tarla, iki çıft okuz, kerpiç bir ev, allı morlu yır. 
mi, otuz arşın basma, çarık ve postal •.. Hele Fadime'nin kulak. 
larına çeyrek lir~~. altından bırer. küpe de takdı mı. geJ key. 
fim gel! Kavuncu ı~n servet, konfor, lüks, hepsi tamam olmuş. 
tur; bizimki mahşere kalmıştır. 

Onun jçtndir ki bugin asıl acına"ak adam, ~ kere kavuncu. 
dan kötü vaziyette billunduğU halde kavunu yiyen. fakat, sata. 
mıyan adamdır ... Sulu kavun yerine kuru çalım satan adam! 
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S ER İ 
l:ifj2 JJaştarafı 1 incide 

rllen, Stalingradm cenubundan Astra
gana doğru ilerlemiye çalışan Alman ta 
arruz kolunun hıırekatiyle, Almanlu 
bu hedeflerine doğru her gün biraz 
daha yaklaşmaktadırlar. 

Bütün Rus ordu!annın imhasiyle 
neticeleneceği evvelce tekrar tekrar i. 
'an elilmiş olan 1942 bahar ve yaz ta
arruzu, bu suretle nihayet yalnız Don 
mıntakasmdnn Kafkasyaya sarkmak 
gibi kısmen mevzii bir şekilde tecelli 
etmiş ve görünüşe göre Alman erkanı 
aıbiyesi, evvelce ilan edilmiş kararın, 
u sene tatbikindeki imkansız!ık r .. r
ısında bu karan bu :iekilde tadile mec 
ur olmııştur. Alman ordularının bu -

günkü hareklitırun gayesi Rus ordula
rını imha etmek değıl, biran evvel 
petrol sahasına kavuşmaktır. 

Bu harekatın, ağustosun nihayetine 
kadar muvaffakıyetle bitirildiğini !arz 
ve kabul etsek bi!e, eyliılden itib:ır"!n 
;nş bastırmadan evvel Rus ordularının 
mhasına matuf büyük sevkülceyşi ta
rruzlara girişmek için artık zaman 

kalmıyacaktır. Bu müddet esnasında 
Almanlar, orta ve şimal kesimde ancak 
ışın muhafaza etmek istiyeceklcri hat 

ut icabedecek ban tashihler için mev
ii hareketlerde bulıınabilecek!erdir. 
Biz, bu sütunlarda, merkezde kuv

vetli Rus orduları, yerlerinde sağlım 
lrak durdukça, Almanların cmup 

nondan Kafkasyaya sarkmalarının as
eri mantık ile izah edilemez bir !rey~ 
yet o!duğu:m ileri sürmüştük. İtiraf 
tm"ye mecburuz ki, Alman taarruzu
un son inki!-;af vaziyeti bizim bu ka • 
aatimlzi pek de teyit etmemi5tir. 

Merkezdeki Rus orduları, kıymef 
kudretlerini muhafaza ettikleri hal 

de Almanlar, kış mevsiminde bu cep
heden gelebilecek tehlikeleri göze ala. 
rak ve Kafkas muvasalasını daha em-

iyetle temin için başka yo!Iar dahl 
urmayı diişünerek bu harekata te~eb 

bus etmişlerdir. 
Fakat, bugünkü Alman taarruzunun 
kın gayesi, istila edilecek petrol ı:a

asından istifadeden ziyade Rus ordu 
ımnu bu topraklardan ve bu bölgeden 

eçen cenup yardım yolundan mah -
"Utn bırakmak olduğu aşikardır. Çün

.. zaruret hal'nde, Ruslar tarafından 
hrip edilecek olan petro! tesisatını, 

manlann tekrar kendilerine istifa
eye elverişli bir hale sokmaları ;çin 

epeyce bir zaman geçeceğinden bugün 
·n en yakın gaye Rus ordusunu pet.. 

olsüz bırakmak ve Mısır yoluyla fo,. 
asına muvaffak olamadıkları cenup
an tecrit p!anım başarrnakhr. 

Acaba Almarılar bu suretle Rusları 
·r uzlaşmaya mecbur edeceklerini ü

mit ediyorlar mı? Gerçi demokratlar. 
Ruslar arasında son aktedilmiş olan 

uahede Rusların münferit o!arak böy 
e bir uzlaşma teşebbüsüne girişmeleri 
unkanını ortadan kaldırmıştır. F:ıkat 
ayn1 muahede ile demokratlar da Av -
nıpadaki harb;n bütün ağırlığını Rus... 
anın omuzlarına yükletmemek tçin 
kinci cepheyi bir an evvel açmayı ta

hüt etmişlerdir. Gerek son Alman ta 

VAZI YET 
arnızunun bugünkü inkişafına kadar 
geçen zaman zarfında ve gerek de:nok 
rat kaynak?ardan gelen haberlere r.a -
zaran önümüzdeki haftalar içinde jkin 
ci cephenin açılacağına dair kat'i bir 
alamet görünmediğine göre, Alman 
noktai nazarınca demokratlarm sadık 
kalmadıkları bir muahedeye Rusyamn 
sadık kalmakta inat etmesi ve demok.. 
ratlara vakit kazandırmak için kuvvet 
ve kudretini mütemadiyen Alman bas
kısr altında ezip mahv~tmekte dev:ım 
etmesi manasız olmaz mı? ' 

Almanya, be!ki böyle düşünüyor. 
Rusyada yeni bir 1942 bahar ve yaz 
harbine lüzum kalmadan meseleyi hal 
edeceğini ve sonra bütün kuvvetiyle 
bilhassa bütün hava kuvvetiyle İngil 
terenin üstüne yüklenebileceğini hesap 
ediyor. Yoksa 1943 bahar ve yazı es -
nasında Rusyada tekrar büyük muha
rebelere girişmiye mecbur kalacak o~ 
!an bir Almanyanın, Rusyada kat'i 
zaferlerle harbi bitirse bile demokrat
lara karşı kazanmak şansım tamamiy_ 
le kaybedeceğini ve Ru!lyada serbest 
kalacak Alm:ı.n kara ordularının 1943 
senesi muharebe şartları ve usuileri 
karşısında müessirliğini kaybedecek -
lerini A!manya pekala biliyor. 

1940 senesi haziranında, Almanya 
en büyük hatayı, orr,ularını Dunkerque 
ten şimal istikameti yerine cenup ısti
kametine çevirdiği gün yapmıııtı. Ba
tıda yaprlan bu hata, iki sene sonra 
doğuda, Voronejde tekrar edildi Bu 
sefer de, biran evvel Rus ordulaunı 
imha için Voronejd~ simalı> çarh~ -
mesi lazımgelen Alman orduları, pet. 
ro!ün sihirli cazibesine kapılarak ce -
nuba çarhettiler. Zafer, belki AL-nan. 
yayı hep şimal istikametlerinde bek
ledi. Almanya, bu istikametlere en mü 
him anlarda iki defa arkasını çevire
rek cenuba döndü. 

Süphesiz ki, onun da kendisine mah 
sus hesapları vardı. Fakat tarlhte, han 
gi Cihangirin, hangi meşhur kuman. 
danın hesaplan daima doğru çrkmtştır? 
Herkes kendi hesabını yürütürken mu 
kadderat da kendi hesabını yapıp yii
rütüyor. Atil1hm, An:ba!in, Iskende. 
rin, Yavuz Selimin ve Napoleonun olan 
ları ve talileri hep mnkadderatrn he • 
saplarına boyun eğdiler. 

Her defasında da bir sebep göste • 
ri1di: Bazan bir fıçı şarap, hazan bir 
hançer darbesi, hazan bir hastalık, ya. 
hut küçük bir çiban veya birkaç saat.. 
lik teahhür, Belki bu defa da petrol 
kokusu .. 

BUG'ONKt)' P ROGRAM 
7.30 Proırarn ı9.ao Haberler 
7.32 Spor 19.45 Scrbe•t 
7.40 Haberler 19.55 Faııl Heyeti 
7·55 Müzik (Pi.) 20.15 Radyo &'azeıesi 

13·30 Proıram 20.45 Türküler 
l 3.33 Şarkılar 
13.45 Haberler 
14.00 Şarkılar 
14.30 At yarıl,an 
l a.oo Proltl'am 
11. 03 Dans orke•traSt. 
11.45 Çocuk kııliiba 

21.oe Konu,ma 
21.ıs hteklcr 
21 45 Konu nıa 
22.00 Orkestra 
22.30 .Uaberler 
22.45 Kapanıı. 

yadan De ·ryoJu 
• 

emesı Ge iyor 
Gelen 
Ve 

Malzeme Arasında 
Ağır Lokomotifler de 

En Son Sistem 
Bulunmaktadır 

:Ankara, 7 (TAN) - Son günlerde 
Almanyadan birçok vagon ve loko -

otillerin gelmekte olduğunu yaz
mıştık. Harpten evvel yapılmış olan 
mukaveleler mucib:rıce sipariş edi1ip, 
köprülerin tahr;p edilmesi sebebiyle 
Türkiyeyc yollanamıımış olan vagon
lar ve lokomodfler simdi kamilen 
gelmi~ oulunmaktadır. Bunlar 123 
~ uk, 10 posta ve paket vagonu ile 15 

r tipte lokomotiften ibarettir. Bun 
n maada, Devlet Demiryollarınm 

A vrupaya giden heyeti 500 yeni yük 
vagonu için bir mukavele akdetmiş-

tir. Bunlardan 250 si şimdiden Tür
kiye hudutlnrtn! geçmis bulunuyor. 
Diğer 250 .;inin de Ağustos sonuna 
kadar memlPketimize gelmesi mukar
rerdir. Bu vagonlar Alman Devlet 
Demiryoll~rrnm modem tipte vayon
larından ve 29 ton ~ük almaktadtr, 

Heyet, bundnn ma:.ıda a~ır tipte 15 
lokomotif d::ı!la mübayaa. etmiştir. Bu 
lokomotifler Tllrkiycye gelmek üzere 
yola çıkarılmıtır. Bunlar ağır tipte 
olmalarına rağmen en kiiçlik kavis -
l&rden bile kolayllkla geçebilmekte
dir, 

ecliste Müzakere er 
f.tliI' 1Ja5tarafı 1 incide 

lti hakkındaki kanunlara bağlı 
cedvellerde değişiklik yapılması. 
na dair kanun iltıyihasının bir 
m addesi hariç diğer bütün mad
deleri tasvip olunmuştur· 

Meclis, pazartesi günü topla.. 
nacaktır. 

,Mebus seçimi hakkında 
yeni bir lfıyiha 

Ankara, 7 (TAN) - Dahiliye Ve
kileti, hazırladığl bir kanun pt'ojesi ile 
birçok zeyilleri çıkması dolayısiyle ka 
n ık b!r hale gelen mebus seçimine 

it kanuni bir rey top!amıştır, Meclise 
erilen lay haya göre, mebus seçimi 

vilayetler itibariyle yapılacaktır. 40 
hın nüfus için bir mebus seçilecek ve 
eçim daıresine 40 binden az nüfus var 

sa gene bir mebus çıkanlacaktır.Nüfu 
su 55001 den 95,000 e kadar olan yer. 
erde 2, 95001 den 135,000 e kadar o

tan yerlerden 3, 135001 den 175,000 e 
kadar olan yerlerden de 4 mebus ~
kartlacaktır. Nüfus yükseldikçe m!bus 
ayısı da arttırılacaktır. Muallimler 

rnustesna olmak üzere merkezden men 
up bil\tmum memurlarla hakimler 
uddeiumumiler, be!ediyeo reisleri se
me başlamadan iki ay evvel istifa et
ş olmadıkça memuriyet mahalleri-
n dahil bulunduğu intihap dairele • 
den mebus seçilemiyeceklerdir. Ye. 

ek subayların silah a!tmda bulunma 

Iarı mebus seçimlerine mftni değildir. 
Askeri memurlar hakkındaki 1455 

sayılı kanuna muvakkat bir mı.ıdde ek 
Ienmesi hakkındaki kanun layihası 1118 
kalı encümenlerden geçerek meclisi u
mumi heyetine sevkedilmiştir, Ru l~ 
Yihaya göre 3128 ve 3428 sayılı k& • 
nunlar ile naspları dörder sene ilerlcti 
len askeri memurlara Hriljer sene daha 
nasba ilerletilmesi seçimi yapılacak _ 
tır. Subaylıktan askeri memur!uğa ııak 
!edilmiş olanlarla askeri adli hiikimlc
ve yüksek tahsil görmüş memurlar bu 
iki sene nasp ilerletilmesinden istifade 
edemiyecek?erdir. 

Düyunu ıımumiyeye 942 mali yılı 
bütçesinden 100 bin liranın münakalat 
veka.leti bütçesine münakalası hakkın
daki kanun lliyihası da hükftmet tara. 
fmdan meclise gönderilmiş ve alak:ıh 
encümene sevkedilmi:;tir. -----o•-----

Londradaki Talebemiz 
Radyoda Konuşacak 

Londra, 7 (A.A.) - Londrada bu
lumın Tür~ talebeleri, yarın saat 
19,45 de (Türk\ye s::.atiyle) İngiliz 
B.B.C, rad.y" 1sta11yonundan ve 24,92, 
31.32 kısa dal~!\ üzermden anavatan
daki ailelerin e hit'ilp edeceklerdir. 

----·-
Nil Nehri Taşmak Üzere 
Kahire, '1 ( A. A.) - Yağan yağ

murlar yil:ıünden fazlı; yukselen Nil 
nehrinin ~aşması beklenmektedir. 

TA.N 

'Kontrol Mevkilere Unlu Madde 
Komiteleri 
Dün Ticaret Odasmda 

Seçim Yapıldı 

iT ramvayda, 
l·k. o· v I . d 8• Satışları 

ı, ıger erıne e ırer -
içinde 

Başlayacak 
Ticjlret O:ia!':ı MeçJisi dlin Mithat 

Nemli'nin b~şkr.n1ığmda toplanmıştır. 

Fırmlar Hafta 
Kuruş Zam Yapılacak imalata 

Sade yağ ve pirinciıı borsaya alın
mas1 hakkındaki tekli:t kabul edil -
miştir. 

Piyasada zaruri gıda ve ihtiyaç 
maddelerinin kontrolii için tacir1er 
aras!nda ;stişart mahıvctte heyetler 
kurulma~ı meselesl görüşiilmfış ve 
bunun ehernmiyf'ti ve ne suretle ya
pılacağt anlatdmıştır. 

Tanzifat 
Resimler 

ve Tenvirat 
Yüzde Elli 

ve Benzeri 
Arttırıbyor 

Ticaret Vekaıetinın bu hususta bir 
tebligatı .1lma.dan bu işe girişmenin 
doğru olamıyac:ı.ğı hö.kkmda iti.raz -
larda bulunulm~5tur. 'Bunun üzerine 
geçen hafta Tic~ret Oda~ında Vali ile 
yap!lan 11asbihal a'llat1lmış ve na
muslu tacirl~rin bırbırlerini kontrol 
P.tmesi suretiyle hiiklımete müzahe
ret etmesi icap edeceği üzerlnde du
nılmuştur. 

İstibHl.kin iı:tihsale nazar 11n azlığı -
nfn darlığa ve fiYat yükselişine se -
hep olduğu, rekabet başlayınca hiçbir 
tüccartn malını yükseltmiye kalktş
mıyacağI anlaşılarak bu kontrole lü
zum olmadt1ı nokfosmda ısrar edil
miştir. 

Yaptlan uzun müzakerelerden son
ra kontrol neyt.?tlerınin kurulına~mda 
fayda olduğu tez.ı.ıhür ettiğinden, muh 
telif ticart ziimreler üzerine kontrol 
yapmak için dokuz komite seçilmiş
tir. 

Ankarada muhtelif VeklHetlerle te
maslarda bulunan Vali ve Belediye 
Reisi LO.tfi KI:'dar dün şehrimize dön
müştür. 

Vali Ankarada biJhııı;sa şehrin kö
mür ve iaşe işleriyle Belediye gelir
lerinin arth.-ılması meselesiyle meş -
gul olınustur. 

İktlsat Vekaletiyle yapılan temas
lar neticesinde bu yrl şehrin ne kok 
kömürü, ue de mangal kömürü ve o
dun sıkıntısı çelcmf.mesi için her ti.ir
lü tedbirler alınmıştrr. 

Belediye bütçesinin açığını kapat -
mak için bir kı>nun layihası hııztr -
lanmışt:r. Layiha buıiinlerde Mecli
se verilecektir. Bu layihaya göre, 
tramvaylara ve nakil vasıtası ücret
lerinin birinci mevkılerlne iki kuruş, 
ikinci mevkilerine de bir kuruş zam 
yapılacaktır. 

Tanzifat, tenvirat ve benzeri re
simlere de yeniden yüzde elli nisbe
tinde bir zam yapJlaraktır. Layiha 
Mecliste müzakere ve kabul edildik
ten sonra bunun derhal tatbikine ge
çilmesi için şehrimizde faaliyete ge
çilecektir. 
Şehrin iaşe işleriılin düzenlenmesi 

için de yeni kara,..lar verilm~tir. Bu 
kararlara göre, iaşe kadrosu dörtte 
bir nisbetinde azaltılacak ve tahsisat 

da 300 bin 'irııd:=m 150 bin liraya in
dirilecektir. 

Belediye iaşe teşkilatı 
İaşe te§kilitt11m kaldırılması üze -

rine, bu vazae ile uğraşacak olan Be
lediye İktıs;ıt ve teftiş heyeti mildilr
lükleri dördüncü Vakıf hanında yer
leşmişti. Bu lşe aydan tahsisat, bu 
şeklin devamına mani olduğundan, 
eski iaşe teşidlatınm işgal ettiği yer
ler boşaltdacaktrr Belediye İktsat ve 
Teftiş müdürlükleri halen Belediye 
fen heyeti t:ırafoıdıın işgal edilen es
ki maarif nezareti binasına taşma -
cak, fen .1eyeti merkeze altnacaktır. 

Belediyenin emrinde çalışacak olan 
iaşe kadrosu çok dar bir §ekle sokul
muş ve az adam1.a çok iş esasına eöre 
hareket edilmiştir. 

Tramvayların bandaj 
ihtiyacı devam ediyor 

Son defa şehrimize getirilen ban -
dajlar tramvay ar11balarına takılmış
tır. Buna rağmı>n halen depolarda 100 
römork, 100 motris bulunmaktadır. 
Ay başında yemden 30 römorkun de
polarn çekilmesine lü7.Um görülecek -
tir. Romanyaya slpari~ edilen 700 
bandaj gelın~den tramvay hatlarında 
yeni araba c:alrştrrmıya imk§.n olmt
yacııktir. 

Adli Tip işleri Umum 

Müdür Muavinliği 
························--·········6··········· ..... i Beykozda Hayvan Sergisi Açlldı f Adli tıp işleri 

Umum Müdür mu 
avlnUğine tabibi 
adli Enver Karan 
terfian tayin edil
miştir. Dr, Enver 
Karan adlt tabip
lôğin teşekkülü ü
zerine bu işe gir
miş, ihtisas yap -
mış ve Üsküdar 

Enver Karan ve İstanbulda 20 
ı.enedenberl tabibi adli olarak çalrş

mıı;trr. 

Dr. Karan, yeni vazifesine bugün 
başlıyacakt!r. 

Eski adli tıp işled umum müdür 
muavini Dr. Fahri Can da İzmir ta
bibi adilliğine nakledilmiştir. 

-----n ----
Emniyet :Müdür Muavini 

Terfi Etti 

~ 

İstanbul Emniyet müdürlüğü mü -
dür muavini Dem.r, seksen 1ira mıı.
aşla birinzi <rınıt emniyet müdürlü -
ğüne terfi ettirllmis, fakat şimdiki 
vazifesinde bırakdmrşttr. 

İstanbul vilayetinin muhtelif kaza-ı iyi yetiştirilmiş damızlık hayvan teş
larında yapılmakta olan hayvan ser- hir ctmiı;lerıllr. 
gilerim.'icn bıri de duıı Beylfozda a- ı Resim, sergide teşhi;: edilen hay -
çllmışttr. Sergide bu sene mevc..ıt vanlarr ve k:alab:ıhk bır seyırci kiitle
şartlara rağmen hayvan sahipleri çok sini ~östcrmr~ktedir. 

&i•l'i1=ili~:lM& 
W- JJaştarafı 1 incide 

Bir kesim.de on "Yımkcrs 52" 
uçağı asker yüklü olarak yere 
inmişlerdir. Sovyct kıtaları bu 
uçakların indiği meydana hücum 
etmişler ve 6 uçağı yakmışlar di. 
ğer üçünü hasara uğratmışlar -
dır. Bu uçaklarla gelen düşman 
kıtaları da ya imha edilmiş veya 
esir alınmı~tır. 

Yine bu ek tebliğde bildiri! • 
diğine göre Almanlar Kotelnika.. 
vo cephesinin bir kesiminde hü. 
cumlarda bulunmuşlardır. Düş. 
man hatlarımızda bir gedik aç
mıya muvaffak olmuştur. Kıta -
larııniz şiddetli bir muharebe. 
den sonra yeni müdafaa mevzi
lerine çekilmişlerdir. On Alman 
tankı tahrip edilmiş ve 400 ka. 
dar Alman öldürülmüştür. 

Biyelaya Glina'nın cenubundaki böl 
gede kıtalarlmı:ı:, hücum eden düşman 
tanklarına ve motörlü piyadesine 
karşı şiddetti müdafaa muharebeleri 
vermiştir. Birçok kesimlerde kıtala
rımız yeni mevzilc:-ine çekilmişlerdir. 
Kuçevskaya'ıım cenubundaki bölgede 
krtalarimız düş."'llanm hücumlarmt 
püskürtmüşlerdir. Kıklarımız birçok 
defalar düşman teşkillerinin arasına 
girmişler ve düşm:ına ağır kayıplar 
verdirmişlerdir. 

Tehlike büyüyor 

Saraçoğlu Hükume· 
tinnn Realist Siyaseti 

l:tli"' Baştaratı l incide 
re, tedbir almakta serbest bu. 
lunacaktır. 

Görülüyor ki hükumet hiçbir 
prensibe, hiçbir nazariye ve 
dogma'ya bağlanmak istemiyor 
Kendisine rehber olarak sadece 
hayatı ve realiteyi almak istiyor. 
Onun için bugün alınmakta olan 
tedbirlerin müsbet netice vere. 
ceğini görmek için beklemek ve 
o vakite kadar da bu neticenin 
müsbet olmasını temin için de 
hüklımete yardım etmek lazım. 
dır. 

Tim es 
Bir 

Nevyork 
Gazetesinin 

Makalesi 
N evyork, 7 ( A .A.) - Nevyork Ti • 

mes diyor ki: Alman kuvvet!e-ri Kaf
kasya silsilesi boyunca ileri atıldıkla
rı bir sırada nüfuzlu Türk gazetele -
rinden biri olan "TAN,, şunları yaz
maktadır: 

"Avrupa, kuvvetlerini tükettiği bir 
sırada Amerika zafere ulaşmak için 
kuvvetlerini top!amaktadır,,. 

Bu, bu harbin talihlerin! biiyilk bir 
endişe i?e tartan ve müşahede eden 
bir milletin sesidir, 

Moskova, 'l (A.A. ) - Reuter: Teh- !!==c!!!'!!!!l!!""~"""'!'-..-~!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!~~~~~!! 
tike, Volgayı tehdit ediyor. Alınanlar Stalingrat müdafaası 
Stalingrad'a karşt bir kıskaç hareke-
tini başarmak üzere lbun gelen mev Londra, 7 (A.A.) - Rcutcr'in as
zileri ele geçirmek için şiddetle har- kert muharririne göre, Timoc:enko 
bediyorlar. Stalingrad'ın müdıı.faası için bütün im 

Kuban ve Mai.kop petrol bögelerin- kfuı ve vasıtalardan istifade etmek -
de yapılan ileri hareke~ son 24 saat tedir. Satlingrad'ı.ı. yarım milyon nü
içinde şiddetini arttırmıştır. Kotelni- fusu vard:rr ve Volgnn!n her iki sa-

hili üzerind\:? kilometrelerce uzanan kovo demiryolu i•tasyonu için yapı-
lan büyük tank meydan muharebesi bir saha dahilinde birç~k f~brikal~r 
üç gündenb~ri devam ediyor ve Al_ mevcuttur. Meşhur. Jer~ınskı traktör 
ma lar burada Stalingrad'a karşı i- fabrilcası da bu !-;eh1rdedır '!e bu fab
kin~i bir kıskaç hareketi yapmak j rilrn: halen tank imal edebıl~cek hnl-

ksadiyle uğradıkları kayıplara hiç dedır. Bundan başka bu şehırde harp 
ma . . i,.in ,.alışan daha ~z ehemmiyette 
ehemmıyet verr.1eden harbediyorlar. '".. v • 

E.:Yer Almanlar Don kavsinde Kaça- yuzlerce fabrıko. vardır. • 
li~k ile Kalaç ara~mda bir köprü- Leningrat çevresınde 
başt tesisine muvafful,t olurlarsa mu· Moskova, '1 (A. A.) - Bugün cep-
tat tabiyelerl?Ji kullanarak demiryolu heden gelen bir telgrafa göre, Sov
boyunca ilerlemek ve harp hattmda- yet kıtaları Lenlngrad cephesinde bir 
ki kuvvetlerinin iaı;fsini böylelikle köyde bulunan çok kuvvetli bir Al 
kolaylaştırmıık imkanını bul acaklar- man mu kavemet merkezini hücumla 
dtr. zaptetmiştlr. Bir Sovyet birliği ant 

Don nehrinin cenup bstısında Sov- bir hücumla isrn~ veritmiyen bir neh
yet kuvvetlerinin vııziyeti çok daha ri geçerek ansnln bu köye girmiş ve 
müşküldür. Almanlar Kuban nehri müdafilere baskın vermiştir. Ayni 
istikametinde oldukca ehemmiyetli zamanda diğer birlikler de Alman 
bir terakki kaydetmislerdlr. Kuçevs- mevzilerine kar.JJ cenahtan bir hücum 
kaya ile Biyelaya Glina'nın cenubun- yapmışttr. D~ha sonra Almanlar bu 
da iki ayrı ileri hareket mühim bir köyü geri almrya teşebbüs etmişlerse 
demiryolu kavşağı olan Tikoreşk'l de ağır kayıplar vererek pilskürtül-
tehdit etme:~~edir müı;lerdi.r 

Hindistan Buhranı 

Had Safhada 
tJfr Bastarafı 1 incide 

İcra komitesiııin karan 
Bombay, 7 (A.A.) - Hint kongre

si icra .komitesi bu s<ıbah 3 saat sü
ren bir toplantıdan sonra M. Roosc
velt'e, Mareşal Cıın-Kay-Şek'e ve 
Sovyctlerin Londra Büyük Elçisi M. 
Maiski'ye bir~r mektup yazarak Hin
distanm istiklal talebi hakkındaki 
kongre kararın:ı müzaheretlerini rica 
etmesi kin komite reisi Azad'a sall
hiyet verrniştir. 
Konı;re, "Hiıı:Ustandan c:ckiliniz,. 

adı verilen &tarart tasdik etmek üze
re saat 14 de toplanmışhr. Yukarlki 
mektuplar kong1:e bu kararı tasvip e
der etmez gönderilecektir, 

Gandi'niıı nutku 
Amsterdam, 7 (lı.A.) - "D.N.B,., 

İngiliz haberler serviıdnin bildirdiği
ne göre, Gandi iı ad ettiği nutukta, 
Hintıile .. in hürr:yetlerinl yalnız mü
cadele ile eltle edebileceklcrinJ söy -
!emiş ve '·bu hüniyet, demiştir; gök
ten gelen bir hediye gibi kollarımızın 
arasına düşmiyecektir. İngilizler, ge
rekli fedakirhklara razı oduğumuz 
ve kuvvetimizin neden ibaret oduğu
nu isbat ettiğimiz zaman bize bu hür
riyeti vermı>'{ zornl"da kaacaklardtr .. , 

Cripps'in sözleri 
Londra, 7 (A. A.) Statford 

Crippı::, Hindist.'lna yııptığT hıısust zi
yaret etra!rnda yar.tlan tenkitlere ce
vap vererek, harpten sonra Hindis -
tana istikHH verileceğiııi bir kere da
ha tekrar etmiş ve dtmiştir ki: 

"Biiyük fedak!\rlıklar1a muhıırebe
ye c'levam edildiği bir srrada, Japon 
taarruzunun tehlikesi kansında, idari 
ve siyast karışık~ıkların tahaddils e
debileceği b:t- zamanda Britanyantn 
Hindistant t~r1<etmesi pratik ve dol!nı 
bir hareket olanıaz. Hiçbir tehditte 
bulunmııyoruz. Kanun ve ılsayişi mu
hafaza ediyoru;ı. Harp sonunda Hint 
hükQmetinin mubtar.yet gayelerine 
eri~ebilmesi için kendisine her fırsatı 
vereceğiz,,, 

Amerikan Askerleri 
Mısır Cephesinde 
Kahire, 7 (A.A.) - Build ge. 

neral tanklarını kullanan Ame
rikan askeııleri talim müddetle. 
rini bitirmişler ıve El Alemeyn 
çevresinde General Auchinlek 
kuvvetlerine iltihak eylemişler. 
dir. 

Böylece mihver askerleri ilk 
defa olarak Afrika karasında A. 
merikan askerleriyle çarpışma • 
ğa mecbur kalacaklardır 

Hububat unlarından simit, börek, 
çörek, pasta vesair maddelerin yaprl
masına önümüzrleki hafta içinde mü
saade edileceği anlaşılmaktadır. Bu 
mevzu etrafmda al~kalılarla temas -
tarda bulunmak fizere Ankaraya g1 -
den simitçiler cemiyeti reisiyle umu
mi katibi Pazartesi günü sebrimize 
dönecektir. 

Un kaçakçıl~ma mant olmak için, 
bu fırmlartn getirtip i~Uyecekleri bir 
un tipi tesbit edilecektir. Bu unlar 
simitçilere cemiyet vasıtasiyle dağı -
tılacaktır. 

Esnafın birbirini kontrolU hakkın
daki faali.yetin ilk tatbikatı olarak 
simitçi ve börekçi esnafından bir grup 
evevlkl gece bir basktn kontrolü yap
mış ve bu k'Jntt·ol strasmda kaçak si
mit yapan füi esnaf yakalanmrşhr. 

Her Sene Bir imar 

Broşürü Çıkardacak 
Belediye her sene bi!' "imar brosU

rü,, çtkarmıya karar vermiştir. Bu 
broşürlerde İstant::ulun değişen çeh -
resi fotograflarl.a tesbit edilecek, §eh
rin imar planlarının izahı, devlet a
damlarının verdikleri direktifler de 
broşüı·de yer a::.acaktır. İlk broşürün 
kapağına Fatilı'm bir resmi konula
cakttr. Bu broşürlerin İstanbulun 
ı:aptmm liOO ilncii yıldönilmünde acı
lacak beynelmilel seTgide de teshir 
edilebilecek nefasette olmasına çalışr
lacaktır. 

SPOR 

Büyük Bisiklet Yarışı 

Yapalacak 
Bisiklet federasyonu bu sene büyült bir 

bisiklet yan'' tertip etmiştir. Yen• SO •· 
j{ustos pazar güııü Ankaradan ba•lıTacak 
ve g eylQI çarşamba ailnQ bmirde nihıı· 
yetlenecektir. Ko•u 30 ağustos ubahı uat 
'ekizde Ankara Ulus meydanında Atatürk 
anıtı önilcden başltyacaktrr. Yarı~m tron 
noktuı d a l•mlrde Birinci :ıı::ordondakl Ata
türk anıtı önüdür. 

Yanea Ankara, Eskşeblr, I st• nbul, b mlr, 
Buna, KoeaeH, Baltkesir ve Sivaı b5lııe
sindcn 27 bi~iklet kotuc:usu iştirak edecclı:· 
tir. Koşu mesafesi 11 ı2 kilometredir. 

BIRINCI KUME DEGI SMIYOR - Bi
rinci kümenin on kulüpte ıeld.z "eY• altı 
kulübe indirilmesi bakkmda futbol •Janr:ıın 
hazrrl ıdııh proje eski ajanlardan Abdu!l•h 
9C Hasan Kimli ile yine şimdiki ejan<lan 
mOrekkep heyet tarafından t etkik edilmiş 
ve neticede birinci kllroenin yine on lıulil;>
ten teıekkllı ctme.i hakkında karar " e r ll
m.i,tir. 

Her ayın son haftasının huso5i maı;lar 
için bo~ bırakılması ve ikinci kOme maçla
rının Kara Gümrük sahasında J'•Ptırılro~-u 
da takarrDr etmiştir. 

~ JJaştarafı 1 incide 
ya çalışan bir Sovyet tümeninin 
kısmı küllisi yok edilmiştir. 

Alman ha va kuvvetleri Kara. 
d eniz sahiller inde K afkas dağla. 
rırun şmali eteklerinde ve aşağı 
Volga dirseğinde Sovyet nakliye 
kollarına ve demiryollarına .kar. 
şı geceli gündüzlü şiddetli taar. 
ruzlarda bulunmuştur. 

Sal nehrinin şımalir..de Alman ve 
müttefik birlikler harbe sokulan düş
man kuvvetleriyl!! savaşmaktadır, 
Düşmal"m karşı taarruzlartnda tek 
bir Alınan zırhlı tümeni bu kesimde 
51 ağlr Sovyet tank• tahrip etmiştir. 

Büyük JJon diı-seğincie düşman dün 
de boş taarruzlarını tekrarlamıştır. 

Rjev kesi.nL-lde Sovye1 kuvvetleri 
dün ümlt sizce yaptıkları şaşırtmaca 
taarruzlarını tekrarlamışlardır. Bu 
c:etin müdaf::ıa savaşlarında ~hemmi
yetll Alınan savaş Vl' pike tayyare 
teşldlleriyle karşı koym a topçu bir -
lilderimiz orG.umıızu t esirli bir su
rette desteklcmı5tir. Dilşman rnalze -
mece ve :nsanca büyük kayıplara uğ
ramıştır. 

Finlanda körfeıinde Lavansaari su
larında Alman tayyareleri bir Sovyet 
devriye gemisini bombalarla battr
mıştxr. Diğar 4 gemi ile bir mayin 
tarayıcısı ::la ~'lasara uğratılınışttr. 

Alman hava kuvvetleri Murmansk 
ın cenup batısındaki düşman topçu 
mevzilerine ve balıkçtlar yarımada
smda Sovyet askerl kıtalarma taarruz 
tarda bulunmuıılaı drr. 

DUnkü gün Rus cephesinde h ava 
-ıuharebelerlnde ve karşl koyına tn~ 
larımızın ateşiyle 138 düşman tayya
·esi düşürülmüştür. 8 Alınan tayya 
resi kırvrptır. 

iki şehir zaptedlldi 
Berlin, i ( A.A.) - Kafkasya cep

hesinde Alman krtal&rİ Yelsk ve Ar
mavir'i hücumla zartetmişlerdir. 

Dil Kongresine Girecekler 
Ankara, 7 ( A.A.) - T ürk Dil Ku

rumu Genel Sekreterliğinden: 10 A
itustos 1942 Pazartesi günil saat on 
buçukta :ıçr!ııcak olan dördilncti TUrk 
Dil Kurultayı girme kftğıtlan posta 
ile ilgililere sunulmu~r. 

Sona k alan ve posta fle yetişemiye
eek olan girme kA!trtlarını almak il
zere evvelce K uruma başvurmuş ve 
cevap alamamış olanlarm 8 Atustos 
Cumartesi günü ö~lE-den ıonra Yeni
şehirde KAznn Özalp caddesindeki 
Kurum merkezinden, yahut 9 Aiustos 
Pazar günü aaa+ 15 den 19 a ve 10 
Ağustos Pu:artesi sabahı saat 9 dan 
10 a kadar Dil - Tarih ~ Coğraffa 
Fakültesi kaptıımda bulunacak Ku -
rum memurundan kUıtlarmı alma -
lart rica o~uou· 
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r··· · DIKKA T --, 
Kavun ve Karpuz 

Fiyatlarındaki 
Yüksekliğin Sebebi 

Kavun, kal'puz mevsimi bat· 
!arken, tik t urfanda mahsu!Un or· 
ta boyu 26 lre otuz kurut arasın · 
da ıatırryordu. eugür. mahsul her 
t arafta kemaıe ermiş ve her gün 
latanbula vagon v agon, kayık ka· 
yik kavun, karpoz gelmlye ba1-
lamı9br, Fakat fiyatlar da umul
madık bir r,ı-llde yükselmlıtlr. 
BugUn orta boy kavun ve karpu
zu 40 - 50 kuru~an aşağı almak 
mUmkU n olmuyor. 

Bunun sebebini araştrrd1k. Öii· 
rendfk ki, b ir takım açıkglb:ler 
latanbula kavun. kal'puz glSnde 
ren yerlere gitmişler ve orada 
müstahıllle anlaşı?rak bostanları 
götUrU satın :ıldılrlartna dair fa
turalar almışlar ve mahaulO hale 
bu - belki de sahte - fatura• 
larla ısevketmişlerdlr, Bittabi hal · 
deki satışlarda bu faturalar eaa 
t utu ldu1jundan fiyat yUkselrnlştlr. 

Bu itlerden anlryanlar, bu mev 
simde her ~rnrf, bllhasısa orta af· 
nrf' halkın meyva iı.tlyacını kar• 
§ilıyan bu yeg3ne mahıulUn fır
lamasına hiçbir sebep bulmuyor
lar. Flyııtların düşmesi için de 
geçen senenin bu mevsimindeki 
flyatlaMn esas tutulması icap et
tiğin!, hal llaresının bu iti peki· 
ili baıarıblleee~lnl 11!SylUyorlar. 

\. ..................... ../ 
Akdenizde 
Seyrüsefe,-

ı soo Tona Kadar 
Serbest Bırakıldı 

Akdenizde ba-ı:t yabancı limanlara 
üç bin tondan nşağı gemilerin gitm • 
mesi hakkındaki yasak kararı tadil 
edilmi§tir, Yeni kararl& 1500 ton ve 
daha yukan olan gemiler Akdeniıde 
serbestçe seyrüsefer yapabilecektir 
Yasak yalnız 1500 tondan a~a~t olan 
gemilere şamil olıırak kalacaktir. 

Fevl<alôd·e Kaza:l~ 

LG)'ahası 
Fevkalade kazanç vergisi hakkıT'da 

yeni hükümete izahat vermek üzere 
İzmir ve İstanbutdan Ankaraya giden 
heyetler dönmüşlerdir. Verilen iza -
hattan sonra eski pt'oje Meclisten ge
rı almmıştrr. Hülfflmet, tacirler he
yeti ta.rafın1an ileri sürülen mukabil 
projeyi tetkik edecektir. 

Mosl<ovada 
l2fj" Baştarafı 1 jneicle 

!an bu danışmalar Rusyanın i.imit~iz 
bir vaziyete düşmesinden dolayıdır" de 
rnelerine rağmen, mihver, bu diploma
tik teşebbüslerin çok mühim hadisele
re alimet teşkil ettiğine kani bulunm:ık 
tadrr. Bununla beraber umumiyet iti
bariyle mihver mahfilleri, müzakerele 
rin mevzuunu ikinci cephenin teşkil e. 
deceğini farzeytemiye d:ıha ziyade mü 
temayildir. İşgcıl altındak1 Fransada Al 
man kontrolüne tabi gazeteler, bu nu
susta tahminlerde bulunmak üzere ol
dukça serbest bırakılmıştır. Bunun 
sebebi de, belki Alman halkını ikinci 
cephe kurulması imkanına bazır!amak 
tır. Çünkil bu gazetelerin yazılannı 
Alman gazeteleri de iktibas etmekte
dir . 
Yukarıdaki haberler hakkında, biç.. 

bil" reıım1 tefsi?' ve hiçbit mütalia yii. 
rütül memektedir. 

Berlindeki mütalaalar 
Bertin, 7 (A.A.) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
Sovyetler, ikinci cephe meselesi ile 

her zamankinden daha kuvvet!e meş • 
gul olmaktadırlar. Bununla aHikalı o
larak yabancı gazeteler de, Churchillin 
Moskovada bulunduğu şayiaları dn!aş.. 
ma::tadır, Berlinde, Churchilt • Stalin 
buluşması imkinı üzerinde mllnkaşa 
edilmektedir. Fakat şu cihet kayda de.. 
ter görülmektedir ki, Cburchill'in ya. 
bancı memleketlere yaptığı seyahat -
ler dalma buhranlı devrelerde vukua 
gelmiştir. Bu, İngiliz Başvekilinin, 
Fransanın yıkılmasından biraz evve? 
Fransız Başvekiline yaptrğl ziyarette 
bilhassa açıkça kendisini göstermiştir. 
Bu keyfiyet ve bu benzerlik bugün Ber 
tin siyasi mahfillerinde hahrlatılmı,_ 
tır. 

Fransızlara göre 
Stokholm, 7 (A .A.) - StokhoTm 

Tidningen gazetesinin Vichy muhabiri 
Londra mahfillerinin ikinci cephe hak 
kında yaptığı propagandayı Fransa ta 
arzusund:m evvelki sinir haT'blnde ben.. 
zetmektedir. Muhabire göre, ikinci cep 
he meselesi etrahnd::ıki münakaşalar, 
Fransada, diğet' s!yasi meseleleri şım 
dilik ikinci planda bı:-akmıştır. 

Fransızlann tahminine göre mütte. 
tikler Avrupa kıyılarına hava yolu ile 
ihraç yapacaklardır. tstı'~ gerçekleşti. 
ği t akdirde Vichy hiik,meti bir b~van 
rıame neşrederek ha:ka soğukkanlıhğırı.• 
muhafaza etmesini ve muharebel"n 
karışınamasıru tavsiye edecektlr. fş. 
gal kuvvetleri Fransanın rnüdafaasın: 
deruhte etmiı bulunduğu için l"ran~ıı 
hükQmeti müdafaa tedbirleri almıya 
caktır. Vichy hükilmeti. işgal a!tmdı 
''alunmıyan bölgeler taarruza uğradı 
ğı takdirde, bitaraflığı ihl&I clilen bi• 
devlet sıfatiyle mUdahal"de bulunm:ıl 
niyetindedir, Amlrat Darlan !!erbcs' 
bölgelerdeki Fransız garnizonlarını te 
tişe devam ediyor 
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Adres del!letlr'9!tık ttın 

usyadaki 
Son Durum 

Yazan: M. ANTEN 
ew York Post'un Moskova mu... 
habir i gazetealne şu mealde bir 

telgraf göndcmıiştir: "Amerikalılar ve 
İngilizler Sovyetlerin derhal yardımına 
koşmazlarsa istikba!de kızıl ordunun 
tam yardımına gövenemcler ve bunu 
temin etmeksizin Almanyayı ve J;ı.pon 
yayı mağlGp edemezler. Eğer Anglo-
3akson yüksek kumandanhiı derhal 
"DÜdahalc edecek bir vaziyette değilse 
.m ilmüzdeki 40 gün içinde Almanlara 
ve J aponlara karııı harbi yüzde 90 
ka7betmek ihtima!lerl vardır. Fakat 
narekete geçmek .için vakit heniiz kay. 
bolmuş değildir .• , 

Ba sözler in, Sovyet mahfillerinin 
Ob am ve telkini alUnda ıöylenmi' ol • 
ması düşünUlebilir. Sovyet propagan
da servislerinin, bir taraftan mi~leti 
daha fazla gayrete sevketmdr., diğer 
cıhetten müttefikleri tehlikenin ciddi· 
ıetinc: ve yakmhJiına inandırarak ace
e yardıma mecbar etmek maksadiyle 

ilskeri vaziyeti olduğundan daha clddi 
sostenneleri ihtimali d:ıha çoktur. 

HiasediidiÇine göre İngiliz ve Ame
rikan hükümc:t adamları: Kızıl ordu· 
nun bir taraftan Kafkas dağlarında, 
diğer cihetten Volga nehri boyunca 
kuvvetli bir müdafan hattı teals ede
rek Almanları b ir kış daha Rus step
lerinde geçirt eceklerine, Almanların 
Rusyada insanca ve malzcmece büyük 
kayıplar vererek harp rnakine!erinin 
yıprandığına inamnakta ve bundan do
layı Alman or dusunun cenubi Ru'5Ya.. 
daki ilerleyisfndeı. fazla endişe et."lle
mektcdirler ve yine bundan dolayı ı. 
kinci cephe açmak ~ibi tehlikeli ve bü.. 
yük kayıplara mal olacak bir teşebbü· 
se giri~mekslzin önümtizde ilkbahara 
kadar seçecek altı ay içinde hazırlıkla 
rını tamamlayarak yilzde yÜz muvaffa. 
ktyetle hıırckete ge'1?1eii tercih td!.
yorlar. 

Şüphesizdir ki ba harpten en az :za. 
rar gören lngiltere ve bilhas1a harbe 
yeni giren ve harp sahalrından pek u~ 
zarta bulunan Amerika daha seneler
ce bekllyebilirler. Fakat bir seneden 
fazla blr zamandır Alman tazyikine 
lek baıına ka~ı ko,.an, çok geniş ve 
ı:engin topraklarını, san:ıyi merkezle
rini, bam madde kaynaklarını ve mil. 
ronlaca evladım k aybeden So1yet 
Rusyanın, ll7tıi soeuk kanlıhklıı bekle 
miye ve yenJ kayıplar vermiye taham
mülfi yoktur. Kızılordu, lr.endiai için 
en fena ihtima!. He. en nihayet Ural 
müdafaa hattına çekilip Almanlara kar 
ş1 Amerikahlann bazırhklan tamam o
luncıya kadar bekliyebilır. Fakat Sov 
yetler birliği hükumeti harpten sonra 
iri vaziyeti de düşünmek mecburiyetin 
dedir ve sulh masasına rnüttefikler!e 
müsavi vaziyette oturmak ve harp 
sonrası dünyasının yeniden tanzimi isi 
ne ayni salahiyetle ve ayni ölçüde i,_ 
tırak etmek istiyecektir. Bunun için
d ir ki, Sovyetler, haklı olarak, mlitte 
fiklerin buıün Almanyaya indirecek • 
leri yarım darbeyi altı ay sonra indi 
r ebilecekleri tam darl:>eye tercih ede • 
cek!erdir. Çünkü bagünkü yanm darbe 
onlara, diğerlerine ilaveten daha bir • 
çok sanayi merkezlerinden, :rengin top 
raklardnn mahrum kalmamak ve mil
yonlarca insanı ölümden kurtarmak 
imkanını temin edecektir ve belki de 
kıştan evvel Almanyanın ümitsiz bir 
vaziyete duı;mesini mümkün kılacak
tır. 

Alman Haberleri 
Sovyetler!e Anglı>-Saksonlar araatn... 

aa harbin sevk ve idaresi hakkındaki 
bir muhtemel cörü:t farkı ve müttefik 
!erin Kızılordaya karşı Alman taıyi. 
kini h:ıfifletecek ciddi mahiyette bir 
hareket yapmamalan keyfiyetinin Al -
manlar tarafından istismar edildiği his 
solunmaktadır. Bir Bükreıı telgrafına 
gör e: Churchill'in Moskovada ba • 
lunduğu hakkındaki haber, Almanlarla 
Sovyetlcr amanda bir ayrı sulh yapL 
ıacağı ıayiasmın çıkmasına ıebep ol
mu$ttlr. 
Almanlann böyle bir ıaJ'ia ile iki ta! 
rafın birlbirine ka~ı itimadmı az:ılt
mak ve Anglo-Saksonlan, Sovyetlerin 
niyetlerinden şüphe ettirerek, onlara 
yardım!arınt azaltmıya ıevlı:etmek gt.. 
bi bir gayeye eriıımek istedikleri his
tıedilrnektedir. 
Amerikalılann harbi 1945 se:ncslnde 

öahi kazanac:ıklan baklı:mdaki iddiL 
lan, ya!nız Sovyetlcr ilzerinde me.-ıfi 
tesir yapmakla kalmaz, ayni zamanda 
düşman hgali nltıncb ıstırap ve sefa· 
let!eri gittikçe ziyadeleşen ve kurtu
luşlarını müttefiklerin çabuk gelecc • 
ginl umduklan askeri teşebbüslerin -
aen bekleyen; bUtUn Avrupa milletleri 
de derin bir hayal aUkutuna ulratabl
lir ve böyle bir ruh ha!i bu milletler! 
menfi bir tevekküle götürebilir ve muh 
telif memleketlerin 1ııti1lcılara karşı 
faaliyette bııtunan mukavemet merke~ 
lerinl zayıflatabilir. Lavaı Fransasım 
ve Fııınko İspanyasmı Almanlarla da 
ha sıkı hatti askeri iıblrliiiııe ankede 
bllir. Ve bütiln bunların neticesi olarak 
müttefikleri Avrupada ve Afriltada 
müstakbel askeri haroketler için e1%cın 
o!an mlinevi kuvvetlerden ve mühim üı 
terden mahnım bırakabilir. 

Bütün bu mül!hazalara istinat ederek 
İngiltere ve Am~ika hükQmet ada:n
Jannın Ukfttlanna rağmen ve belki 
bundan dolayı, ağustos ayı ic;inde Al
mnnyayn karliı askeri hareketlerin ya. 
pılacafına inanmakta devam ediyoruz. 

AN---·---------------------

B e iyelere Mutlaka AT YARISLARI , 

f(ooperatifler Lô.z mf 811 Yarışlar Hemen Bodrum Palaslar 
Yazan: ULUNAY Hemen Mevsimim En 

teresan Koşusu Addediliyor 
Bütün dünyaıun ıikayet ettiği mes. 

ken §a.rllanna ister istemez U1" 
mıya mecbar olan bir ad,ım, bazı se • 
beplerden dolayı ehemmıyeUi olsa da 

lktısadi Kurtuluşumuzun Yolu: Pratik Bir Ko~peratifler 

Yerde Kooperatifler Kurmak, 

lstant-ul at yarı9• rek ıonda hücum ede. birçok mahrumiyetlere katlanmıyıı 
!arının bu Pazar r;;YAZAN : ~- cektir. Yarıı ikisi a. mecburdur; fiklyet hakkı mahfuz o1 • 

Kanunu Yapmak. Her 

Belediyeleri Bunlarla 

günü yapılacak o· • .-asındadır. mak oartiyle. 
tan be,ınct hafta Sabahattin Aygen i Do .. rdüncü Ba sureUe her deliği, her kovuğu 

1 bir lkametgSh şekline konan yeni bt.. 

Kooperatifçiliği 
5aracoilu Kabinesi başa geçer gec; 

mez yeni Ticaret ve Z iraat V ~kil 
teri hemen he başladılar. Fa kat her 
nedense bütün matbuat ve efkarı umu 
miye yeni Ticaret Veklll Dr. Behçet 
U;z'dan uzun uzadiye bahsettikleri hal
de hemen hiç kimse yeni Zıraat V.:ki
Linin ismini bile anmaz oldu, 

Acaba ticaret ziraatten daha mı mü
him, yoksa Dr. Beh\et Uz, Dr. Hati
poğlu'dan daha mı çalı şkan? Hayır. 

Bu hal bir tecel!idir. Bazen m:ıtbu· 
at bir adamı tutar ve bazan da tut • 
maz. Belki de bu bir propaıanda kabi· 
liyeti ve faiklyctidir. 

Yeni Ticaret Vekilimiz işine tetkik 
ve teftiş seyahatlerile ba§ladı. Acaba 
!yi bir vekil olmak ic;in makamında o.. 
turmamak, hep seyyar olmak mı Uizım. 

Bu bir idare usu?üdür. Her yiğitin 
bir yoğurt yiyişi vardır. Bazı hoc.-ılar 
oturarak ve bazıları da ayakta ders ve 
rirler. 

Porteklzin pek meşhur bir Başveki. 
Ji var. Olivera Salu:ar. Bu zat müşkül 
bir zamanda başvekil oldu ve memle. 
kctini müthİ!J tehlikelerden kurtardı. 
Vakıa Portekiz küçük bir yer olducu 
fçin isml anılmıyor ama orada dn to
taUter bir rejim tatbik edilmektedir . 

Portekb:in bu çahıkan ve usta bü • 
yük Devlet adamının idare usulü bam 
başka. O vekil ve başvekil oldıı olalı 
kendini aleme hiç cöstermedi. Ne res
mi ıeyahat, ne teftiıı, ne nutuk, ne ıa. 
.rctecilerle mülakat. Hiç, hiç. Sabahtan 
akşama kadar resmi rnakamrnda otu • 
tur, uatlerce çalışır, raporlan okur, e. 
mir!erinl verir, yalnız: maiyetini kabul 
eder. İşte o kadar. 

Netice malQm. Portekiz anarıiden ve 
ifllııtan 'kurtuldu. Demek oluyor ki 
muvaffak olmak için mutlaka villyet, 
vilbet ıezip tozmak mecburiyeti yok. 
tur. 
Bunları bir mukayese ic;in yazıyo • 

ruz Yoksa makamında oturmak veya 
scy~hat etmek usullerinin her ikisi de 
!.yi neticeler verebilir. 

İş hastalığı bulup ona ıöre en mü
nasip i!icı verebilmektedir. 

* * Ştmdt cclel m .... meseleye: v~ni 
Ticaret Vekilimizin faaliyetini, e

eerlni ta İz:mlrden beri herkeı gormüş 
ve takdir etmiştir. fzmlr Belediye Re. 
islifi.nde muvaffak olan ba ıenç vatan
da,ımızın Ticaret Vekilliğinde de mu 
vaffak olmasını lstemiyen hic; bir 
Türk yoktur. Hepimiz onun üzerine 
aldığı ağır işi başarması için dua ed:. 
yoruz ve mümkiin mertebe kendisine 
e!imudcn reldi~i kadar yardım etmek 
istiyoruz. 

Acaba yeni Ticaret Vekilimlı Iş 
ba,ına gelir gelmez ne yaptı? 

Evveli herkese ümit verdi. Bu bü • 
yük bir ıeydir, Psikolojiktir. Sonra 
ia,e i§lerinl Ticaret Veklletinin başın 
dan atarak tekrar Belediyelere havale 
etti. 

Bu bir teşkilat işidir. Neticesine 
göre bir hüküm vermek kabil olacak. 

Şiındi!ik göze görünen cihet şudur: 
İaşe müsteşarlığı ve buna benzer bir 
takım ofisler ve teski'itlar Uiğvedildi
ğinden yedi yüzden fazla memur fu· 
zuli maa:ıından tasarruf edilmiştir. İş 
te bu tasarruf şüphesiz bir muvaffokL 
yettir. Fakat asıl beklenilen icraat bu 
deiil. 

Ticaret Veklleti ithalit ve ihr:ıcat 
iş!erile eskisi ribi meşgul oladursun. 
Ne kadar c;ok c;alı6ır, istihsal ve imal 
edersek o kadar zengin oluruz ve o 
nisbette de ithalat taparız, yani bizde 
bulunmayan mübrem eşyayı ve gıdala 
rı hariçten getiririz. 

Ticaret Vekaleti bir de teşkilltl:ın
dmnak işite de uii'raşır yani memlekc. 
tlmirl ikti5aden yiikseltecc:k, kuvvet • 
lendirecek olan asri ve medeni teşki
!lta mazhar etmek, Bu ise, her vakit 
tekrar c:ttiiimiz glbl, dört el ile ltoo
peratifçlliie sarılmak ve bu nizamı 
biltiln memlekete hemen hemen yay. 
makla kabil olacak, başka türlü de
fil. 

* * Ca halde memleketin iase fif]erini 
'!/ yeni Ticaret Vekilimiz tekrar 

işbirliğine Teşvik Etmek 
ko•ularl mevalrnln • ~ ___________ ; kO§U na!ann blrlnde bodrumu işgale ıncc .. 
belki de en entore. · ı. 
aan koşusudur. Bilhassa iki yatlı (Ici yaşlı ba!is kan Ingili:ı taylan bur olan bir kiracmm orasını eski k 

ve 

Yedinci Umde Diye Kabul 
.• 1000 t· racısı bir İngiliz gibi tanzim edeme • 

1 nglllzler ve ilç yaşlı Arap tayları arasındadır. Mesalcaı. me • mesini bir meslektaş tenkit ediyor, Fi.. 
araaındakl koıı.ııar. bırlncl ve ikin· redir k" ı b d d · b .. ·· J 

1 t·mı· . Binfc'ısı' Kll ır, ya nız: o ruma eğıl utun ev c.r:.s 
Etmek. 

Y 
_ Vakıa Belediyelere iaşe ~ini b;ıva- ellerini evelden tahmin etmen n im ~ oıııı tatbik edilebilir. Fakat bir ev tanzimi r- '9? a n: '"\ le etm'1c kolaydır. Fakat asıl iş Bdo- kAnaızlığı ltlbarlylo çok mOtilmdlr. Resat -;-- nihayet • bir görenekten ziyade - pc]t 

1 1 
diyelere kooperatifim yardımcı ola. Ko,ular hakkını!akl tahmlnlerlmlz Vanıdin Baha 56 şahsi bir zevk meselesidir. Bazı adam 

S h• Nur·ı iLERi rak kabul ettirmektedir aşağıdadr: Yıldırim 54 5 lbeyu badana davarları resimsiz, t1ıb. 
Up 1 Buıün dünyanın hic; bir yerinde ko • k Ren Soltolı:ıy 

54
•
5 

losuz bir evde oturamaz: kendini meı. 
lf. Birincı ·oşu Vido Mustafa b h . d d 

:..------------- operat ın yardımına muhtaç olmavan - Aziz ,. 5 •5 zarda aanır; azı ev sa ıbi e avnrla.. 
hic; bir belediye yoktur ve olıımıız da u·· ç yaşlı halis kan tngiliz:l er ıra· Pınar 4

· nnda çivi yaraları görmek istemez. 
Beledire?ere devir ve havale. etmrkle \Bilmeyiz nederı bizde h a?i tereddüt ~ smdadır. Mesafesi: 1400 metre Haııba .Filips 54,5 Ba itibarla herkesten oturduğu evi bir 
işe ba~ladı demektir. . Bele~ıyelcr ~11 diliyor ve harekele gec;llmiyor? Dtr- Nilüfer Rıdvıın 54,5 zevk nümunesl g ib i tanzim etmesini 
işi yani kendi asıl vazıfelerınl va~tıl; bal pratik bir kooperatifler kanunu dir. Bu k..,,u da, henüz: hiç ko~a kaı:an- beklemlye hakkımız yoktur. Avrupa. 
hakkiyle başarabilseler idi z:~ten .. nıulı yapmak, hemen her ,.erde koopratiflr İsmi Binicisi Kilosu mamıı İngiliz taylannın bu. ar.ıda top da da belki her ev temiz, konforla o. 
İaşe Mlisteşarhtma veya bır surli O· lnıralmasmı mecburi kılmak. Belediye. ---- lanmHı do1ayı!!iy1e mühlmdır. Ba ara- labillr; fakat her t!V b ir " Dekoratö r,,Un 
fislere filln ihtiyaç kalmazdı . • Fakat teri koopratiflerle teşriki mesaiy~ tcıı Davalaciro Masta fa S9 d.:ı Yıldırım. Pınar, Hıı.ıııba ve Nililfer planına uygun surette tanzim edilmiı 
işte Be!ediyeler en başlıca vazıf~leri· vik eylemek .. İşte iktisadi lcurtuluıt. K , Essek~ Zeki 57,S dııha ilk kosalarınt vapa~ak!ardır. Bu değildir. 
ni yapmakta~ aciz ~lduklan lçlndır ~! Biraz da halk kendi i,inl kendi r.or· Alemdar Mehmrt 51 sebeple bunlann da,.. be!1uz kuvvetıe:t Akaretin (daire minasma gelen a-
bu hale ıeldık. Belki Ankara ve 1ıır.ır meie a?ı,ııa. Kooperatifc;ili'k halkçı. Bu koşuda nazarı dikkati en fada malOm dei!ldfr Katı bir ıeyi tahmın partman ke'imesini bu gibi b inada ver 
Belediyeleri bir dereceye kadar mu· Jıkttr. halkçılığın tatbikatıdır. celbeden Davalacirodur. Rakibi Alem- e~~ektense bu si~i kof;ul~~da oldufu meyi doğru. bulmııyorum) bodrumu ış. 
vaffak oldular. Fakat htanbul? . Eier Belediyemiz şehrlmiz:de koo.. dar olabilir. Fı.kat Davalaclro bence bi ı?ıbı meraklılara bıraz clı ıokrylerl na. cal eden adamın "köpiıklü mavi ile 

Asırlardan .beri ts_tanbullular" Bclcd~ peratifçiliğe dört etle sarlmış olsaydı raz daha ~anslıdır. zan d ikk~te alatak oynama!arını :av- 6Ölgeli yeşilin bütiin letafetlerlne taJ.. 
ye!erinden -$ıkiyetçı dlrler. Mutemadi 4imdiYe kadar c;~kmiş ..,Jduğumuz mah / siye ederım. tanat sürdüren Boğaziçi üç yüz metre 
yangınlar yan ı,_tan~ulu kü~e çevı~ ı rumiyeUerde, pahalılıklardan, ihtiklr· kinci koşu Beşinci kOfU ötede iken..... bodrumda yaşamasını 
dikten sonradır lcı nıhayet bır tulu j Iardan çoktan beri kurttı!muş olur • Üç yaşrnda saf kan Arap tayları a· do;rusa ben de anlamam. Muhatı.bı 
bacı teşkilatı !apılabild~ ve ~n za- duk. Fakat her nedense kimse halt bu raaındadır. Meaafeai: 1600 met.. ~ ve daha yukarı yaotaki halis ba ııikbete hayret ediyor. Ve "Kaba. 
manlarda da guç halle bır .m~torlü it· ,.olu tutmadı ve kimse h:ıll doğru yo. redir. kan İngilizler arasındadır. M~ hat senini diyor, bodrumda mı oturu• 
faiycye nasıl~ malik ol,abıldık. ıu görmedi. lsm.i · Binicisi KUosu safesi 2000 metredir. vorsun? Orasını blr cennet ıekline 
Sokakların darlığı, c;amurluluğu ve Acaba kooperatifçiliğin ne kadar İsmi Binicisi ~, !tilosu koyavennek tııteıı bile değildir. Sen. 

pisliği artık bize ta.bit ı6r.ilnil!ordıı, faideli bir uııul oldufunu hall bllmi· Bahadır . Rıdvan ~6 den evvel burada bir İngiliz oturuyor. 
Hele gıda maddeleri, iate ,,len, sı?- 1enler kaldr mı? Acaba ltoiperatifçıll- Sahin Zeki 56 Özdemir Sokll~ 62 muı burasını cennetten nümune biı 
hat ve fiat meseleleri ve hele ~ef~ıı ii bir ticaret veya bir komünist sis • Yaman Baha S6 Gonca Fllipı 60,S hale koymuş, ka~ındaki yangın duva. 
ve murakabe:ıln acınacak nzly~tı... temi mi nnnediyorlar? Hayır. Tka· Rind Bayram S6 Romanı Davut eo,s nnı pazartesi pazarından aldığı ar • 

Bir kelime tle bizde bele~y~ılik ret defi!dir, tüccarın ıınhei hırsı ve Ceylan 5~ Umacı Reıat 60 ma~ıklarla donatmış, öteye beriye bt 
en geri kalmı' bir meslek ve bı~ 15 ~l menfaati, rekS.bet ve kl'irı yerinde }io- Ceyhun 56 Humahatuıı Horvat 58,5. raz çicek dikmlıı: tabiatine, zevkine 
dufunda zann(l(iersek herkes muttefık operatifçilik müşterek bir hizmet gö. Ferhat Hornt ~!§ Yetls Aziz 58,S.. eşi dostu lmrendirmis.,.,, 
tir, rür, müşterek menfaat ve ıllye gUder: Kopr r Mehmet 54,S Şcnkız Mehmet S3,5 İfin dalma kolay tarafmr. hosa d• 

Öyle herkee belediye mem~ veya 
Smiri otursa ibtisua riayet edilmezae 
ve mesullyettm kaçmmak için kırtasi
yed!iğe sapılırsa tabiatile 6elırin itleri 
iyi gitmez. 

Belediye teşklllt ve ihtisas demek. 
tir Ayni zamanda da teftiı ve mtITa
kabedir. Belki bizde bir nevi teşkillt 
var. Fakat nerede mütehaasıs memur 
ve müfettişlerimiz? Belediye memur 
ve müfettiıleriml:r nerede okumus'ar 
ve ne öğrenınitler? Öyle Ticaret, hu
kuk, Mülkiye ve sair mekteplerden 
çıkmak kafi midir? Avnıpadan her ye 
re mütehassı!! gelirken Belediyeye brr 
nedense gelmedi. Avrupaya da Beledi 
ye mütehass11ı olmak iizere talebe 
gönderilmedi. Belediyecilik için biz:de 
bir mektep, bir kur .. bir rıu:e~ bir 
mecmoa. bir kitap var mıl Var iııe de 
kimse cörmüyor, bilmiyor. Bun!~rı 
yazmaktan maksadımız: zaten vazifesini 
hakkile yapamayan Belediyelere ba 
kerre yeni Ticaret Vekilimiz yeni ve 
ağır bir yiik daha yükletmiş olda. 

Valiler ve Belediye Reisleri ne 1ap 
!tnlar?. 

laşe i,lerl bugiin artık dünnnrn 
her yer~nde bir $ehir işi olmaktan çık. 
tı, bir Drvlet vuifesl o?du. 
laşe işi hele lstanbal için eYVeli 

bir nakliyat mest'lesidir. Ba ise Bele
diyemizin elinde delildir. Sonra bir 
kömür ve: odan meselesidir. Buııao 
fçin ise ne sermaye ve ne dı: te,kl!lt 
var. Hele cıda maddeleri tedariki ile 
balka dafıtı?mas1 i$1 en müıkül mese. 
lelerden deiil tn1diri> 

Birinci U~umi harpte dünyanın 
her yerınde ve hatta bizde bile 

Belediyeler bu cıda mad3elerinin te
dariki, nakli, ve tevzii işlerinin büyük 
bir kısmmt, o vakit tekamül ve inki
şaf etmiye başlıyan, kooperatiflere 
devir ve hava?e ederek biraz nefes al. 
mışlardı. Halk ta bundan çok fstifade 
etmişti. İlk umumi harpten sonra ko 
operatifc;ilik nizamı dünyanın her ye
rinde ileri ctiti. Kabul ve tatbik olarıdu 
Hatta ba İkinci Umumi harpte de yj. 
ne kc;operatifçillie her yerde dört el 
le: !!.tnldılar. Yalnız maalesef memlc
ketlınizde bir tür!U 'kooperat"fc;ilik Ji. 
yık olduiu mevkii, yani birinci mev. 
Y.ii bi~ türlil alamadı gitti. Mahterem 
Nazmı. T.op.çuoflu clbl meşhur bir ko 
operatıfçunız iş baıma geçerek Tka
ret Vekili .olduiu halde bir türü yur
dumuru hır kooperatifçi memleketi 
haline getiremedi 

Şimdi bütün ür,'.,itlerlmiz: yeni Vekil 
Dr. B_ehçet Uz:dadır. Bari o ba mGba. 
rek ııillhı veya ası:ıliJ eline alsa d 
Türlciyeyi baştan bata kooperatil!erJ: 
doldursa. 

Şahsi menfaat yerine Amme menfaati- Buket Bayrapı 53,S den cihetini btıluvermekte ilstat olın. 
ne çalı~ır. KomGnlzm de ae~Odir. ,.a. Bu k..,~a. glinün en enteresan koıu· Demet Şandor 53,5 lnr iddla?a.rını haldı çikaracak misaJ,.. 
ni yalnız müstahs!llerln hukuk ve men lanndan biridir. Koşan hayvanlaını Çobankızı Şakir 53,5 Jer balmakta da yektadırlar. Meseli: 
faatinf temin ile me:srul olmayıp her şimdiye kadar hicbir m~.ıaffakıyc:t ıös Ba kotu. ıeçcn hafblki koıunun bir "Geçen harpten sonra dünyanın her 
!leyden evvel müstehliklerin iyi ve ra- terememiş olma!an ve müsavi kuvvet· revanşı sayılabılir. Dandi ve Komlsar- verinde beliren yeraltı barlan, gece 
hat yaşamalarma gayret eder. Amele te. b~l~nmaları aralarından birinci ve jın yoklueuna makabil Buket, Yetio ve kutulan denilen ve: değme sıkıntılı a. 
smıfınm slyast haklari!e veya iş ba$ı· ikincıl;ge namzet olanları t.ahmln et. • Humahatun koımaktadır. Romansın damln tahammül edemiytcefi mlie .. ~e> 
na gelmesile uğraşmayıp kooperattfc;i· m~yi ımkansız bir hale getı~ektedı~. geçen haftanın intikamını alıp alamı. seler (Frenkler gece manasna ge!eo 
lik yalnız azalarının iktlaad! menfaat. t Bılbassa Cey~ln ve Ceyhun rıbl Eskı- yacait hakikaten merak edllecelr bir "nfiwi,, kelimesiyle sıkıntı manasına 
lctini temin eder ve ald;ıtmadan ve al ,ehirden yenı yota çıkan ve telcrdla noktadır. Meıııfenin kıaa oTuıu Uman gelen "anmfiwi,, arasımb blr söz clna,. 
danmadan ausına, iyi, temiz: ve rahat ko~ya yazılan bııyvan!ar ~alunm.ası, ile Buket ve Deı:ıetin ıansım arttırmak sr yaparak haralara "sıkıntı kutulan., 
bir hayat ha%ırlar. bütun hayvanların kuvvetlerınl mlilra- tadır. Çobankzımn da arka arkıya ko- derler.) Bodrum rağbetini haklı gös
Hasıh bugüne kadar hiç bir kusanı fese etmlye de imkln vermemektedır. şulara glrmiye başlaması. kendlıiain terecek bir zevk hamlesi g lbi ileri su. 

görülmeyen bu kooperatifçi nl7am Ürüncü koşu ihnıııl edilmemesi llnmceldiflnl 18,. rlilüyor. Bir lııgiliz i çin bodr11m mef. 
hem ferdi ve hem de cemiyeti korar ~ termektedlr. Bıt koıu gec;cn haftadan bumu yoktur. Zaten Londrada birut• 
ve böyle buhranlı zamanlarda Be!edi- Dört ve daha yakan yaetakl •nf belki de daha ciizd ve m:Icadeleli ola. lann bodrum!an kat kat arzın meP 
yeterin, Nahlyelerln, Köylerin, hatta kan Arapl:ır arasındadır. Mesa. caktır, kcı:ine doğru inmektedir . Sisli. ya~ş. 
HükUmetln yardımına koşar. Çalmaz fesi 2600 metredir . * * h, semasız bir şehirde üst katta otur. 

'aldıı;nıaz. Herl!cst lıa ortak ve eff'n l--1 Bu haftaki koşularda '"İfte bahis: makla bodrumda oturmanın arasınds 
• ımıı B inicisi' Kilosu " b" f k ı ? di yapar, Her vakit &mme mr.nfantfni 2-4. 4-5; ır ar o ur mu 

E<ahsJ ınenfaattan üstün tutar. Tufey. Tuna İkili bahis: ı. 2, 4, .5 inci ko~ular Q. Fakat İstanbul gfbl "Marmaranm 
lllerf, fuzull mutavassıtla.n ortadan Sava ı~:::t 58 zerindedir. mavf derağa~u içinde,. uzanan aur, 
bldınr. Müstahsil!e müstehliki ...,k- 58 ziya ve güneş gö1gesinde bodnrma ka. 

,,_ Bora Davut 58 Bı· "" ·h x.. ıa,tınr. Rekabete, ihtikara, hırsızlııla Tomurcuk B 'lyram r .ı avzı panmaısu mecbıır olan zavallı rıchir to.. 
•ahteklrlığa, hilekArhğa mini olur. 58 21 temmıu ırünlıO ıraretemlrde bir atın cuğu iki sarmaşıkla avunur mu? Onun 

Bahtiyar Zf'ki 56 5 C'n'tlkl ırınt neı.kelerinl J'UUktn, altmcı · 1 b d b. 
Cemiyete yeni bir ahlak ve yeni bir Tarhan Rıdvan 

56
' · koşuda JJ•nıın Tunınnı jokeyi tu.rınc1tn ıç n O rum ır mezardır. Her tarafı 

vazife hissi verir. ıutulırılı ikinci ıralebllecelr llıen QçUncUIOft ç!çelderle süslense, içerisi lstU ~na 
bırılııldıtrnı llhe stmlştlk. htanbııl Vcıe· il d'" ...ı- dı b Ik Hasılr bütün Türkiyemlztn bu~ün Günün giizel koıularmdan biri de rirıe~ l«UdOrlOfilnden bu hulll,tı ıldıfmırr e oıc:nse .1uıe mezar ı, e i silslii 

~şesi, iktisadiyatr, maddi ve manev1 budur Arap ~t1arının en kuvvetllleri tıv~ıh aıelıtubundı ucU~e §llylo denilmolı· bir mezardır: falı:ot mezardır. 
saadeti hlç şüpheslr. kooperatifc;ı!ik olan Sav;ı ve Tomurcuğun mücadelesi tedır: "Hera.nsi bir johJ'ln tallmatnam~JJe Böyle alabild iğine geni§lemeğe haJC. 
nizamının bir yedinci umde olarck meraklılara herhalde çok heyec:ın!ı &)'km en ı.ocnır bir batau, ı.o1uıarı kı olan bir memleket :!çir. "apartımıın 

• ı>ek titiz bir altb lle talı.ip eden ream? bayatı bir facia ı''- b" d 1 1 
tııbul edilmesini bıre emretmektedir. dakikalar yaşatacaktır. Savanın yardım hakem hoetinin ır!lıCııdeıı lıaçmryıca· " =n ır e nsan ara 

Biz bu hayırlı işe, bu kibar usulle, cısı Tunanın, iyi vaziyette olma~ına tr t,ın jolreJ' Reıad tarafqıdan 1111,.ıe ''köstebek,, hayatı yaşatan bodnıın!-an 
ml 

• bir 7olsuıluk yaı:ıılmıı olaa0dı ..... kın· cenn t kapısı .,.ib ı" g- st k gü l 
Yarınki Türkiye sın baııtan başa ko rağmen kend"sinden y{jkııek kllsta bir da tallmıtnanıe ahlı:lmı tatbli '':dile· e "' 0 erme ne ze 
operatif nizamına girmesini can ve hayvan olan Tomurcu~a ayak uydura· relı uzalandınlrr •• .,..., umanda hal- bir iyJ görli§tÜr. Hele bodrumda otu • 

lı:a uın edilirdi.• r n k di • l 
ytirekten dilemekte kendimiz.! pek hz,k rak fedailik vuifesinl h:ıkkiyle yapabl a en sı o maazsa ••• 
lı bulmakla ve :ıulh ve saadetin ant"ak leceğlni zannetmem. Onun için hakikf 
kooperaüfçllikte oldufuna inanmışız . 1 mücııdele yine Sava ile Tomurcuk ara.. 
dır. sında geçecektir. Sava gerid~ bekl"ye BU AKŞAM---~ 

Milli Piy 
Ankara 

D. . T epebaşı Belediye Bahçesi 1 nde n 0 KIZILAY Menfaatine Büyük Gece Eğlenceleri 

Çekildi A L A.. ~ N 
1 BUYUK R VÜ 

Bu Keşidenin En Büyük ikramiyesi Olan 20 Yazan: Ekrem Reşit .. Müzik: Cemal Reşit 
Bin Lira 169697 Numaralı Bilete Çıktı s A F i ve 

Millt plyango'lUtı 11 inci tertip 1 bilet. 
inci cekllişI düıı Ankara Sergicvlnde 20 lira kazanan numaralar M U A 
saat 15 de ç~kilmiş ve celtilisi kala· 

1 • 
1 

balık bir halk küUe.si takip etmiştir. Son üc rakamı (086), (195). (199) , 
İkramye kazanan numaraları aşa- (580), (962) ile bltt-n 4000 bilet. 

flya ya%JYoruı: 10 lira kazanan numaralar 
20.000 lira kazanan N o. lar 

169697 
10.000 lira kazanan No. lar 

325815 341605 

5.000 lira kazanan No. lar 
143620 223815 388401. 399218 

Son iki rakamı (20) ne biten 4,000 
bilet. 

2 lira k"azanan numaralar 
Son rakamT (O) . (9) De biten fO,onn 

bilet ikramiye alrrlar. 
20.000 Ura ikramiye kazamın 189897 

numaralı bilet İstanbulda Pangaltıda 
bir ~sr.d~n satılmtstır. 

iştirakleriyle 

BestekAr Tanburt Salabattin Pınar'ın İdaresinde 
14 ki~lik bahçenin SAZ HEYET!, U kişilik ORKESTRA 

Bu geceye mahsus fevkal!de program ilavesiyle danslar, 
varyeteler ve birçok sürprizler · 

Arafranga G A R D E N Salonun'da 
Bu geceye mahsuB zengin varyete - Dans - Kabare 
Saat Üt'P. kadal" muhtelif eğlenteler, fiyatlarda zam yoktur. 

Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden 

2.000 lira kazanan No. lar 
013505 057491 090RR5 105992 
112914 129442 2.151~5 240689 
252152 277119 292599 295093 
329996 336298 342563 351490 
361207 380579 381415 39%099 

l 0,000 lira ikramiye kazanan bflet· 
!erin bir tanoı;i Sivas, bir tanesi de 
Nnzillide sat!lmıstır. 

\. Telefon: 4269r--mm•mz~--1~ 

ı - Terkos glnil clvarmda Balaban bumu ::vakıntnda Eleclk mandıra 
vakıf ormanından istihsal olunacak vasatı 300 t.on mangaı kllmOrllnDn 
onnan bedelinden baı;ıka bütün :nısum ve masrafı !şlP.tene alt olmak n-
rere şartnamesi muclbınce beher kilosu 8 ~ mukabilinde tstanbulda 
teslim talibi uh1cslndedir. 

2 - 10 Ağu,tos 942 Pazartesi f(hıQ ~aat 11 de ihalesi icra tııinaca
lmdan eksik bedelle talip olanların bin lira teminat akçesiyle mezkQr 
ırıın ve ısaate kadar İstmıbul Mahrtıkat Ofisindeki komisyona mOracaat 
etmeleri. 

8 - Bu .saatten sonra vuktıbulacak !n!lraeaatlar kabul e4llm•. 
(8351) 

Münakalat 
işletme 

Vekaleti Devlet Limanları 
Umum Müdürlüğünden 

İdareye tnıvnncı almacaı:frıdan aşağıclakl seraltt halı o1anlarln Gı
latada idare merkezinde EnspektörlOğe milracaatıan. 

l - Muv:ızznf askcrllğinJ ve 942 yoklamasmı yapmıs olmak, 
2 - Zaoıtaea musaddak hOsnQ hal va.ralta.G •• Uman dlzdanmi hA-

tnil bulunmak, .(8352). 

1.000 lira kazanan No. lar 
002528 150204 246639 341911 
019!IB7 151694 25459~ 344022 
027918 185478 281050 355947 
057829 188018 287289 356768 
067267 206573 292308 359193 
088550 212499 296936 359418 
100379 214599 297742 360155 
104698 217375 299450 363265 
125402 235271 301678 374964 
134004 241585 311286 379524 
500 lira kazanan numaralıır 
Son d!§rt nkamt (0861), (3081) ile 

biten 40 bilet. 

100 lira kazanan numaralar 
Son Oç rııkaını (795) lle biten 400 

bilet. 
50 Ura kazanan numaralar 

Son Oç rakamı (846) ile biten 400 

5,000 er btn lira ikramiye kazanan 
bOetlerln iki tanesi Ankarıı. bir ta -
nl'.sl İstanbul. bir tanesi de Amasya
dn satılmıstır. 

2.000 er bin Ura kazanan biletlerin 
ı; tanPsl İstanbııL :t tmıesl Ankara, 2 
tanesi Errurum. 2 tı-.nesl Sivas, 1 ta
nesi Hopa. blr tanesi MRlııtya, bir 
tanesi Nazilll. blr tanesi KTrlrnğaç, bir 
tanesi Esk!şeblr, bir t2nesl Muğla bir 
tanesi de Aydında sahlmıstır. 

1,000 er Ura iknmiyl' kazannn bl-
· letlerln 13 tanesi İstanbul, 5 tanesi 
Ankara, 2 tane<11I Adıına. dller 20 ta
nesi de ;rurdwnu%Un muhtelif §ehlr 
ve knsabalartn':t~ sstılmıshr. 

RAŞIT RlZA TiYATROSU 
HALf Dli PiŞKiN Beraber 

Harbiyede, Belvil bahçesinde 21,30 da 
IA81LZADl!:Ll!R) 

ltomed.i - 3 - perde 

lstanbul Gümrükleri Baş Mü ürl .. ğünden 
Aşaftda mllfredab ,azılı mcfrUŞaUn runbalMlandırılması işi nçık ek

siltmeye iı:onulmuııtur. 

Muhammen bedel 650 lira olup Dk teınniatı 41 Ura 25 kurustur. fs .. 
tek.lilerin 24<JO sayılı kanun ile aranılan belgPlerle 13.8.942 Perşembe gü .. 
ııü saat 14 de Ea~OdürlQk binasındaki Satıruılma komisyonuna gelme.. 
lert illn oluo:ıur. 

Sartname ber gQ.n Leva.um aervlalnde görQlebillr, 

Adet c 1 N a 1 
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yuthane Kristalll 
Ko!tulı: 
Telefon muaa 
KütOphanr 
Mua 
Daktilo masası 
DosJa dol:a'ho 
Sandaqı 
Soba 
Boru 
Dlnek 
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1 KOÇU~ HABERLER 1 
.... . . . . ,... .. ~ "'~ .. ,,..;., - .... 

* Y&NI ADALAR KAYMAP:A:Ut - Ye- ' 
A~EMI IKTll>A~ trBELGEVSB:ll<irNE . . 

a Adalar kaymakanıı Eırcf Arfud M'tln· 
ıdıa GCMlaıin cdmı~tir. Ycai k•Y111'11k .. 11 
uıfesane paıarctu ııt:ıııı boılıracaktır. 

+ BAUKC!Ll.RI\ AO lPLIGI VEP.ILK. 
'tıc - Dalrkçılar barli(!I t"hrimhı!cl<i b&· 

ıtu.ıı 1 a b~lya balık iplıa dığıtae> lmr. 

+ SiGARA tESITLERI - Buluıımrvn 
•a;ı ra ccsl ferma 7apın maklndcran ııccclc-

1 ılc calııtırılma TD& karar vcrllmi•tir. * BUZ SATJŞLARI - Bclcdıyc bur ea· 
•t rrnı bar müıuhhı-le ihale cımlıtir. Bir 

bur hmlka 5 kuru1a utılıcaktır. 

+ YU,'ANl6TAllA YARDIM - Dıımlu· 
"-r vapun: yakındo Yııııanıstana yeni bir 
ftr daha J'IP&Cilktır. Jlaıırlıklara baala• 
.mrıtrr. 

+ l11R Cl?SET BULUNDU - Dnn 'itil· 
ıahlllcrıadc hihlyui 11ılaı ı~mıyaeak 

••lır ctıril.-nılı bir ccı:ct b11lanmu111ır. 
+ BOLGli. TJCARP,T IUDURU - Böl· 

c T ırct m d\lrC Dal:a dlla Ankıraya ı;:ıt· 
:lll ır. 

+ UAL OELlYOR - F.lli varon dolu•u 
çc tll mal diln Bulr•ratandan Tıirkh'e hu· 
ııd na ıı:ecml;tır. 

1 AS.KERLIK iŞLERi 1 
._. ............ " ........... __ 

'RFVOGLU YERLi ASKERLiK ŞUBE· 
SiNDEN: 

AoPflda yazılı ycdtk ıubaylarıD acele ttı· 
be ı e ınüracaatlan. 

Pi:;de tclm. Halil o~la Tmıcl Kara fa'1. 
mut .SOi 45, .PIJradc teh Tabir oflu Fetitı 
(>f"' <9Gı:6 , Pi71.dc tco;tn. Klıım oıııu Ulvı 
02so. -

nr.vOCLU YERLi ASKERLlK ŞUBE
St'NPP. •: 

A•ı da ılmlerl yalllr yrdck •ubaylarrn 
• ıu e7e mCucaatları. 

Tı>p. T &m. Celll oClu Malı'l1Ut SOS2J, 
ı Jyac!c t:ıtm. l.~chmct ol!lu Hasan 49909 
Paya e tcfm. J.!U&Ufa Sabri oı'!lu Ahmet 
5 103, Top. ttfm. :ltehmet ofa Mazhor 
f ..,. 307 il, P vade ttim. Cafer 49222, 
Pı ,.de tcf.n. Ali oflu ).tehmct Sarıdoı'!an 
1U2, Piyade tcfm. Yusuf oğ•u Fuat Su· 
a 4U26, Piyade ttfm. Murat oflu Cc· 
l••.lr> 51JI02, Pıyadc ceft:ı, Hazım pflu 

Ulvı cııı~, 50286. 

kA.~$1 

FORTOB.iN 
s . •• i MU.AV ENET VEKALETİ N İ N 

"ER ECZANEDE BULUNUR 
RUHSATINt MAİJ:DİA 

POSTA tUTUSU 22P 

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 

Müdürlüğünden 

MEMUR ALINACAK 
TeşkOAttMr?Jn her yerinde lstihdat'ft edilmek 1here ubrllkle allkuı 

olmıyan ve en az orta veya buna muadil tahsili bubınalllaJ' ara11nda ınQsa
baka ile muhaslo a:rııacaktır. 

Miisabal<a fmlthantnda muvaffak obn1Ar 36~1 ~'1b kamma sere ıta
bllecr.k1erl ü~rctletle nıUnhııllere tayin edileceklet"dı-r. 

MllsabakR imtihıım 18.8,942 Pazartesi ıünn Auı<arada Umum Müdür
IUk binasında y;;pılııc;ıktır. 

İstekli1erln lf!.~}142 Cıımartesı ıQnO ölfledm eorıra aet ıs • kadar 
<'.s;ıfıda yazıır vcsJkalar1nı Personel işleri Mudi.ırlütüne nrmfı nbcaklar-
dır, (924~384) 

" lıtenllen vull<:alcr: 

1 - Nu!us tezkerem 
% - Aslt-lik v~lkası 
3 - Tahsi! vesikası 
4 - D.:>ğ-:-uluk k~ğ1d• 

5 - Bonservlı 
6 - Fotoğraf , ............................. ~-

E'flNONU VERLI AS. SUBESINPEN: )i A k 
Vd. 'Top. ceım. Refik of;. Erol (50627) ÇI 

a,o Yd Nk. tciim. bmaıl of. S .. babattin 
l3!63n Ufi. Vd. P. tefm, Azathaa of. 
C.- •ıt (497%0) 317, Yd. P. tct,m. Mahlr 
" Al2cddın (49553) 328, Yd. SY. teı'!m. 

Arttırma ile Fevkalade 

r f of. Ra f (50779) 322, Yd. Sv. tcı'!m. 
~ an na ri oğ O man Nuri (377121 822, 
'd. P. ı\ı cim. ıınsc7in Aıml of. ?>tchmet 

J un (..131751 J14, Yd. P. trfm. Şakir of. 
• r (49 10) uı, S J. Ltl. l~c. Atchmcc 

ı.ı:u ıda Lütfa (129g) 301 . 

ÇICEK BALOSU 
Sarr:,.u ır<n ıl< kııl1,;btl tarafınd•a Canlı 

a k ı:azıı:o u ılıa 15 ·~~tos cumartesi ec· 
si !tın bır Balo tertip cditmiıtlr. 

lSTANBUL MUDDEIUMU:r.IILIGI'l· 
Il N: 

Çanakkale, Llpoelci, Blıı:a, Bayram!c, Em· 
ı, Cceabat. mehkemelcr zabıt kltiplil<leri· 

U lira ıwıaılı klılplc r alrnııcktır. Me· 
'" Kanununun 4 ll:ıca mııddeıni tr.ııu or

,. mektep meıunu taliplerin Çaaıkkalc Ad· 
c EncllnıenlDc mClrıcaatlarr. 

ISTANBUL 
D N: 

MUDDEIUMUN:ILfGIN· 

F.fırdi-r kaust 20 lira un maaılr baıkl· 
t lı ı ile Slltc!ller lcuııu 20 lira aal1 ma· 

lı ba,kltlp rauavlnl>,fa mCnhaldtr. 

L' e -.eya orta mektep mezunu Mfrınırln 
Ka nunl!ll 4 Uncu maddesini haiz taliplerin 

• arta Adliye Euciimcnlac mllruaatlan. 

NURi DEMIRAG 
YEŞILKÖY 

Tayyare Alanında 
Bu aym 23 üncü pazar günü 

UCUC'U ve yaprcı talebeler ara. 
smda tavyare ve planör müsaba· 
knlan ynpilacak, mükMatlar tev. 
zı olunacaktır. Gösteri ve yarış. 
l r" snnt 14,30 da başlanacaktır 
Vatanı düşman tecavii:r.iinc"! '-'n 

masun bulundurmak icin ihtiyat 
leman yetiştirmek gnye::ine ma· 

tuf ve Türk delikıuılılarma yara
~ C'ak yegane spor bu ne\-i hare. 
kPtlerdir. 

Her Türk gelir seyredebilir. 

Dr. İHSAN SAMİ ' 
BAKTERİYOLOJİ 

LABOAATUARI 
Umumi kan tahlilAtı. frengi 

okt:ıt ıınzarmd:ın (Wruıserman 

" Kahn teamfiller!) kan ktlrey
v~tı sayılml!Sı. Tifo ve ırtma 
!ıı. talık1ıırı teşhisi, idrar, cera
tıııt, balr,nm, ~nırurat ve su tah· 
ııltıtı, illtra mfkroskrıpf, husıı'l' 
aşılar istllluın, kanda Qre, şe
ker, Klorfir, Kollesterln miktar· 
hrınm t .Mm. 
Dlv11nvoı ı No. 11!. T"I: 2oqa1 

KAYIP: .Nfırus tezkeremi kaybet
:n. Ycmsinı alac Pımdnn eskisinin 
krn.ı yokt ır. Oeykoz kazasının M, 

Ş. Paq:ı nadyeslnln Aynalı köyUn· 

1942 Afustos'un 9 ncıı PaT.ar günU sabah ınt 10 da Şişlide Tra.ın
vay'm Şi;ıli dt,rıığında 3-'>8 No. lu hanede ve ~hrimirde ınanıt bir ai
leye alt kıymetli eşyalar ve Biblolar ~tk arttırma fle satılacaktır Ha
kfid 1nglli.ı mnmt'.llAtı 9 Parça yemek oda takLmı açnt büfe; Dr~uaT 
yemek m:ısası ve 6 derili sandalyası ile; Asrl ~atrur odaıu; 3 kapılı do
lap; TualPt; Komodin, markiz ve 2 kizilik Arne!"iknn Somyesi ile kar
yola; ~krar 4 parc:adım ibaret yatnk odası; 9 Parça asrl salon takunı 
üzeri ıı:ndi.Ce k:ıpll 3 p:ırc:n knnape koltuk Hayvot Amerikan usulü· te-k 
aynalı dor..tp, Mııon ma~slt tek btıfeler; Kadire ve loekll perdeler; 

0

ma
on ağnc:tn1an oyun masası; Sahibinin ~i salon Gramofonu, asrl sa
lon mnsııtcırı ve kolonlıır; maslf cevls ağacından Lui XV. J ardinier 
ayna; Maon nf;':lcından Şl!!onler ve Kartoni~ler, asri ııtdide blr kü
t?phane; dl5ner 1 ütüpluıne A vnıpa mıımulltı; yafh boya kıymetli re
sımler; tonı..-t ve- Styl kanapeler; Portüge; Cin, Viyana ve sair duyar 
tabakları; vıı~ol:ır ve saire; asri Port manto; ! ~arça hatıar talmnt bir 
çok bnY.rr tııkımlnrt, yepyeni Yunk"'° Havaıı:an tarını. MUJambalar ve 
bir çok liizumlu eşyalar. Kirman. Şiraz, Karahağ, Belue "e sair hah 
ve Seccad~ler MUkc.mmel bir Alınan konsl"I' Pi:rano~u iyi halde; tanın-

,_ mış IBACH m.ırkalr Çaprast telli ve arkası chmh-11. 1 

Devlet Hava Yollan Umum 
Müclürlüiünden 

ı - fd11!'fl!tf'lt:: fhtTnci tçb\ SO bfn ltflo tan-an '""'"""' 1rapalr zarf 
osuliyle satın almaca.Jtrır. 

2 - Tayyare benzinin'ıı muhammen b~ell 17400 \fra olup munlt
kat teminatı 130~ liradır. 

3 - İhale 15.8.942 CUmart~ ıonn taat ıo da Al'lruııda ta.nanı 
meydanmda k:Aln Umum MüdtlrlQk binnında top!ana~lt k'7mlsyon ta
rafından npılocaktır. 

4 - Bu Ise ~Jt fennt eArtnamf' ek!!t1tme ,.rtn~I ft mukavele 
pro]esl Devlet Han. Yollarından temin edilir, (6011 - 8220) 

Konya Nafıa Müdürlü9ünden 
1 - Koıı.v:ı - l:!f'y~ehlr yrılunun mebde ktsrnında yaptrrılae11k ol~n 

1030 M. uztrnltıkt.a parke kaldlron inşaatı kapalı zari uruliyle ek~:..Umeye 
konulmuştur. 

2 - l~ksl'tmc 27 Ağustos 942 tarihine ra~lryın Pnşembe gunn saat 
15 de VilAyet Daimi EncOmenlnde yapılacaktır. 

3 - işbu inşa:ı:ın keşi! bedeli 48747 lira 20 k:urua ve muvakkat te-
m!n:ıtı 3656 nra 4 kuruştur, 

4 - Bu işe a:t <-vrak: 
A - K~if cetvell, 

B - tmnlA: ve ihzarata aft !i~llei fiyat cetveli, 
C - So~c ve köprüler fenni şartnamesi, 
D - Husust şartname, 
E - Bayındırlık işleri ıenel $artnamesi. 
F - Eks iltme ş:ırtnamesi, 

G - .Mul:::ıvelc. örneğinden ibaret olup lsU~ter bu ~a'kf hl!f' rOn 
Konya Nafö .MüdUrlüğiinde görüp tetkik edebillrlet'. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 3 üncü maddede yaıılt muvakkat tf!
minatm husus! rnuho!r.be veznesine yatırıldığıoa dalr makbuır ?eJ• bu 
miktar aayaoı kabul b .. nka teminat mektubu ıle ekıiltme tarihinden en 
az Üt' gün cvve: <tatiller haric) mümaı:ili lnJaıtı muveffatnyetle ba,ıır
dıklarına darr re!eransl:ırlyle birlikte Konya vilb~ıne müracaatla altna
cak ehliyet vcslr.asTnm 1942 yılına ait Ticaret ve41kasınm dış urfa ko
nulması ve 4 Uncu mnddede yazılı evrakm ıörülüp fmıa edllml~ bulun
ması lAzlmdır. 

1 ·~n 1330 doijum l u Afir oğlu MevlCıt 
c t,.ı.ç. 

6 - İsteklilerin 5 inci maddede yazılı evraitt " teklif mektuplarını 
2490 sayılı kanunun tariflerine uygun olarak tarııım f'dlp 2 lnCJ madde
de yazılı ıanhte saat 14 de kadar makbıu muk.-bi!!nde Vlllyet Dalmt 

Encümen relsliğirıe tevdi etmeleri ve postada vhi ıed~elerln kabul 
olunmıyacağı ı!An olurıur. (8338) 
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Pıırç c-ılar 

Kıız zlar 

Vc,,ne 'ler. Camcıall 
A aıcy 

.Eyip 
Moll.ı ürnnf 
C rs:ırnb.ı, Bcyceltiz 
Şchtcm.nl, İbrahim Çavus 

Too~nr,11 Bf'ynzıtağa 
D vutpıı~a. Kasapilyaıı 
S ıı.-n~ !im. Dcbağyunus 
Eyup. C'<'zrikıı•ım 

Kı.., ıc l\f..ı tsfapıı~a 

Cedde veya 
ıokaOı 

Çarşamba 

OTtıı 

YarTmla.shan 
Kol ancılar 
'lramvay 
Yen!kopı 

Otnkı:ılar 

Hallolar 
F'ethiye 
Değirmen 

Kalburcu M~hmet 
Ham;ım odalan 
Bakkal 
Pııb;ıhııydar 
fnc-cbel 

NC'l. au 

170 
ı 

18 
25 

9 
14 
92 
1 

49 
80 

5 

1 
26 
IO 
15 
8 

C 1 N 8 1 • 

Dültkln .. 
• 
" • 
• 

Arsa 
Mt!hasebecl Ahm~) 
carnti arıas-. ) 
I>argAh arsts! ) 
Mektep mahalli ) 
Arsa ) 
Kaşıkçı Mustafa 
"Efı!ndi anıası 
Arsa 
Arsa 

• .. 
• 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

M ul,.MMI!,. ıyhft 

Lira K. 

ı 50 
1 
1 
1 
ı 
o 50 
p 

ı 50 
1 

o . 50 
1 
1 
ı ~ 

o 50 
Yu'ka::-ıdn ya7.ılı mahaller !l43 senesi Mayıs f:l')nura kadar ltlrayıı vetihn ... o il.. • t "- -+- .._ 1 

1 . 10 A •- ll42 P rt . .. . e.... l!'.ert" "!\' tı'ıı rıml;;>•u ıoa e
ı •us ... , a1a csı gunu saııt on bt"şte Y!IPılacaJctır, İ&tekliler CemberlitaJta İstanbul Valrıfl r. Ra • 

d 1 r ... ndc Vıı~.ır Ak.-rlar kalemine gelmeleri (l~ll) şmü 

"bo~fietlx Saydamdnn açıJan İstanbul Meb'us1uıtu için 9/ 8/942 
tarihine rMt!Jyan Pıızar günü Üniversite konferaru ıaionunda intihap 
yapılacaktır. Saat tıım dokuzda rey ahnmıya başlana~ağtndan müntehibi 
sanilerin aşattıd:ıkf teitip srrasma ~öre muayy~ '!aatle:-de ellerinde bu
lunan münt~hibi sAni cüıdanlııriyle salonu tesrit ederek reylerini kul
l«nmaları rica oiunur, 

Saat DakU 

lmlnönii - Fatih 9 
Beyo&lu - ~iktas 10 
Kadıköy, Eyılp. Üııkfi- 11 
dar, Adalar, Bakırköy, 
San yer 
Beylto• 12 

30 
30 

iırı 

{852-5) 

Saat Oalclta 

10 
11 
n 

11 -

BU AKŞAM 

Büyükdere BEY AZ PARK'dq. -·· 
Büyük San'atkir 

MÜNiR NUREDDiN 
ve ·Arkadaşları KONSERi · 

NEŞ'E ve EGLENCE GECESİ 
Konsumasyon 45 kuruştur 

fııt.anbul n etvr köylere otobOsüm Oz vıırrl•r , ______________________ _ 
Ordu Hastabakıcı ve Hemşireler 

Gkuluna Ait Bazı izahat ve Okula 

~---· SÜ M E R BAN K ·----..~ Ka ·+ Kab 1 Ş ti 
YERLi MALLAR PAZARLARI ı l 1 - Okulum!~ ba!~klC1 ye h!şire y:ı~tirm~!ıere Xn&ra-

.. Müessesesi Müdüriyetinden ~ 
Birinci devre pamuklu mensucat tevzfatrna icıtirak etmek 

üzere bugüne kadar tevzi kuponu almamış olanla rtn kupon 
almalarını teminen aşağıda adresleri yazılı döTt mahalde im .. 

pon tevzi ekiplerimiz 11/8/942 cumartesi ıünü akpmına ka. 
dar vazifelerine devam edecektir. 

Beniiz birinci devre pamuklu mensucat tem kuponu al. 
mımu§ olan İstanbul Belediye hududu d ahilinc!eld !MlY'ln h 11L 
kın niif mı cüzdanı ve ekmek karneleriyle bu müddet uırfrn. 
da tevzi ekiplcrimİ7.o müracaat eder«>k tevzi kuponu alma\a. 
n ilan olunur. 

.. Kupon tevzi ekiplE>rimizin ~ah,makta olduğu mahaller: 
1 Beyoğlunda Taksimdeki Rum Kilisesi bina

sında, 

2 - Alemdar'da Adli Tıp müessesesi yanındaki 
sebiJ binasında, 

3 - Üsküdarda U ncular sokağında, 
4 Kadıköyü.nde K· ,ıköy mağazasınrJa, 

, __________ _,._. ............. a.-... ~ 

Maa rif Vekilliğinden 
1 - 2259 ı:ıyt1ı kanunun t.ıtblkioe dair 'lla l t&Jlmatrıameye .röre, 

il'kokulların 4 ve 5 inci sTnıflıırı lc;ln iki ciltten miHe~ekkll coğrafya kltll
bı :raztlmas:ı için ll('ıla nmüsabakı:ya gönderilen kiholcır kabule delter gö
rülmiyerek bu kitaplarm yaıılması yr.nid<-n mrısabakaya konulmu~ur. 

2 - ~üo;abaksı müddeti 10 Artuslos 1942 den ta!lamak ve 9 Şubat 
1943 Salı gunli tı~amı b itmek fİl"re altı aydır. 

3 - Müsabakııya iştirake karRr verenler 10 İkir:rltP~in 1942 Çar
samba gü'lü R;csamtna kadar bir rt ııPkı:-e ile M'.ları f VE"kıJ!l!inf' mürac:aııt
la bu müsabal{aya gırecekler defterine adlarını yazdıran:~ bir numara 
alacaklardtr. 

4 - M:.isııbaltııda birlndlliii kıızan:ın kit;ıp ~ ~ri~ı üc y1J ilkokull:ırrl:> 
okutulacak ve m ll .. m!ine h~r ders yı lı kin 1000 .-r lira tf'lir hakkı veri
lecektir. İkinci cık:ın ltilap s<'ri<:lni yazana bir ~lpfııyp rr.ahıtus olmak ti
zere birincinin miit•Jll/ine \"erilcnin bir yıllı/!t. üçilncii. dfüdiln('Ü \'e be
ıinci çıkanhra ıh blreı defaya mahsus olmak ti?"T deördcr yüz lira mü
kafat verilecektit-. 

5 - Müs'>hnknya gireceklerin escrlt'rinl üç nü«ıh'l ofn,ıık ii:-ı·•,. mıı
ltine ile ve kiıgıt':orın yalntz hir<'r vil:ıüne yazılmı:ş olarnk Maarif \"~kll

llii neşriyat mildllrl!i~hne makbuz mukabilinde v0rnıeı"rı ""YI! ıırı(ta ile 
taahhütlli ohrak: ı:öndcrmrlcri lfızımdı:r. K\taba knp.•lnı·Jök rr ·n . sekn , 
harlta,_pa fllc v .. se•l"('nln R"1i1Artnm ynlnt7. 1,J u :ı,.h.ı :ıır<!nn birinde ve 
yerlerine kntıulmu~ olıırak t unması k:ifld ir. 

8 - Müsabakaya girenlerin r.ser müı:vcddC'l~fru •·· • .., cd"r~· •n ki 
taplarl ltabul crlildigı takdirde hunları llA.., edile!\ t..•!ıt r.akkı '11tıknhılln
de ve her ~Urlil tnsaı ruf 1 t-kmdan var "'"C"Cr?k fn.ırıf Vekillıgiıır. üc; 
ytlhk bir devr'! !cin tcTkettıklerini ve ki: o df'VTe ici:ıı nekf her b tmlt
şının ~on tashilılc-ı inın kcnciil«-rl t..ırnrındao yııon:ı. ·;ı:.ıını ı;ostcrir noterlik· 
ten Uı~di:tli bir taııhhiı l '" -ti v" · ,, .. ıerı de !i°lT.Hnj:r 

7 - Kitn plaı-d:ı 't:ulunması lAztm gelen pedaııofo; ve tr.knik vasıfları 
göı;teren ~art~ame Y<'n: kabtıl edilen ilkokul rof:rııfy;ı rtc· "'eri milfrcrlatı 
Ue noterliğe !n~t!I"' ettirilerek t n:\'.ı!Hit senedinin f:ı:T11ınn Y. .. arif Vekilli~ 
N'~iyat Mudüı !ilf,iincien alınııhi.l!r . ;\Tı>kiııpla .ı:tiyerılr.rin :; kurn~luk bir 
posta pulunu d~ l irl iktc gönclerme:eri lazımclır. (6?.115) (8445) 

ımmmım1mn N Eb' , • adı M lktan 
CiNSi Adet 

Rakı mıııntarı 20 ;< 25 20.000.000 
Likör, kcılonya mantan 20 x 25 800,000 
Şarap " 24 X 4!S 1!,:'100,000 
Galnn " 28 '< .fit 200,000 
FTCl " 40 X -tO !10.000 

1 - MP.Vrlr" r fimtınf" ..,.,. sıırtrıAme~I muclb!n~e YUka!'ff\ıı cin• ve mik
tan ya:nlı m11ııtaı·lı2.r J'IA7HlTkla satm alınacak!tr. 

2 - Pa:rı1rlrk 11 .8.!H?. ~ah ~1n0 saat 10.!'iO 14,. Kahatııstıı IA>ı.rıtTmı 
sub~ıdndPki rıı•rke7. alım komisYonun-fıı yııpılııraktl'l' 

3 - N;Jmıınc ve şartname her giln ll~IPdr.n ~\nrıa snıı~ ~~n şubPd~ 
glSrOlf.'blllr. 

4 - tste'•li1erln p arnrlTlt ic;ln tayin n111.,l'n Y.f\" 't'e ""~tt· teldlf f!· 

dE"Ceklerl fiyat llzerlnder. % i,5 güvenme parasıy •e birlikte mf'7ld\r ko-
misyona milı-acaatlnrı. (1!!!74) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden 
2018/942 Perscmbe günü saat 15 de Mlıdiirl{i~Jmii7 koml~von orla

sında 1000 füa kcşlf bedelli iki adet betonarme uda inşaatı açık ~kııiltme
ye konulmuşt'Jr, Mukavele, eksiltme, bayrndır•tk ı~lcı-: geııf'l, husust ve 

fennt ~artnnmeleri, proje k~if hUlAsasiyle buna mütt:ferri dlter evra!< 
Levazım daırefilnde görülebilir. Muvakkat teminatı 75 liradır İsteklile
rin en az bir taahhütte bin liraltk bu işe benzer ~ş yaptığına dair ida
relerinden almış <'lduğu vesikalara istinaden İstanoul vfl~vetıne milrac&
atla eksiltmil t;ırın;ndcn tatil gUnlerl haric; uç gl.\n evvel ·alınm ış ehliyet 
ve 942 yılma aıt 'I_':c-arct Odası vesikıılcıriylP ~elmelcri ( 8350) 

BcJediye matba<ısı için alınacak bir ııdet pe:hl rnnKJnP! acık eksılt· 
1 mf'Ye konulmııştur. T ahmin bcdPli 1500 lira ve ilk ll'm ln<-<tı ı 12 lira 50 
kuruştur. 

Şartname Zabtt ve Muamelat Mud!irliil'!ü k-tlenıiııdı> ıtörülr.billr. t
hıı1e 24/ 8,942 Pa:tartcsi giınlı snnt 14 de Daimi !"nc:i.ıırnrie yııpılııcaktrr 

Taliplerin Uk tt.minat makbuz veya mektuplotrı ve ş:ırtıınme muC"ibin· 
ce ibrazı ıılttm gelprı veslkalar iyle ihale günü 'llU'lyyen saı;tte Dııiml En-
cümende bu!unmnl:ırı . (8524) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
• En az lise der~c-esinde b\hsll ıllrmOs ve terc!han mektf'l)1C'l'de ll.tret· 

menlik ve baş öğre1nıenlik yapmlş olanlarla subavhkta" mfitekaJt olan
lar arıı..~.iao SO ve 40 lira ıı sll maaşlı De: idare menK,ru lntlhıp edlle
t'Plrtir. Y~,hr1 30 - 50 araı:mdıı hul ıınmııın thrm eeı,.n frleklnerhı hal 
tercümeleriyle mektep müdürlüğüne müracaat eyleomf'lerf. (848S) 

Sahip ve neşriyat müdiirft: Halil L6tfi Oördüneft. 
Gazdttilik ve nesri:vat T. L. Ş. TAN Matbauı 

1 da M. M. V ta'l'afmdan 1939 sf'neslnde açTlmfş Cilan hast.abakrcı ve bem-
•ireler okuluna bt.. lt"l'.le de 45 talebe alınacaktır. Okub girmek anu &

derıler bulımdulıtla,.. mııhallln Valili~ne ve kaymakamlığım~ veya asker
lik p.ıbelerfne dtlek('f' ne mOracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 ftT1b kanun tnııclblnce bu okuldan '?l"'run olacaklar, me
mmur olup teluıfldlyf' alacaltlardrr. 

S - Mezun olanlar altt senf'lilr m~bUTr hh:metlerlnı ordu ha~taha-
nı-lf"rlnde yapacak1BY ondıın sonra arzu f'derlerse memlekE"ttekl bütün 
ııThh! teşckküll~ kendflerine açık olacaktır. 

4 - rahslJ m06det ftç ııene oluo bu mnddet içinde okurlara ayda 
beo lira hım;lık verilecek, iaşe ve ilbasları tam;ımen okul:ı ait oltıcaktır, 

5 - Okuldan mf'rtın olanlıır bRrem kanunurıa göre 20 lira adt mR• 
aştan baglıımak üze"' maaş alacaklar ve bu mlkadr cittikce coZ!alacak
tTr. Bu zamıın dah' iaııe. giydirme ve barınma ordlJ'l':ı aft olacaktır. 

8 - Okul fo EylQI 942 de tedrisata baeıt..ncaktır. 
7 - Okula kaytt ve kabul ~arthn şunlardır: -; 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasmdan olmak t'e Tnrk ırk~dan Su

lunmak, 

B - Sthbatl yerinde olmRk ve durumu her flı:Umde vatlfe -~rmiye 
mQsait bulunmAlı:, (bunu htthııngi bir hastane ııhhl heyeti raporJyle tes
bit ettirmek ve evraka bağlamak llzımdtr.) 

C - Okurun talebe yaif 18 dan a,aıı ve 22 den yukan olmıyacaktır: 
O - ltendisi anA ve bııba iffet ehlinden olmak, (bu vaziyet polisçe 

t~fk f'ftirılcrek evraka b11~1anacakt1r.) 

E - En ıız ortaokul tahsUlni blttrmlş olmak, (eleme irntihanlarm-
dıı muvaffalt olmıık şarttır) veya bu derecede Uıh~I gördüğünü fsbat et• 
mf'k. (Taedlknan\e wya bunun tasdikli bir sureti. Muameleli evrak ona 
f'kle-nttektir.) 

F - E\"li vc,.,ı nlsanlf bu1unmıımak, (evvelce evlenip 6oşanan1ar1a 
kl'l('a5t ölmü~ olanla?" kabul edilir.) Buna alt medeni haU bildirir mOs• 
blt evnk keza ek1e-nec-ektlr.) 

G - Okur sThU ıebepler dısında okulu ltendnlğinden terkettltf, 
e\•lenme ruretiyie "ey;ı diğer inzibatı sebeplerle okuldar. çıkarıldığı. altı 
senelik mecbUTl hfnnPtlni yapmadtğı veya tnmamlnmadıll veyahut ıınınt 
~beplf'r d,ında c;ıkanldığl takdirde tahakkuk ~ttirl~ccek mektep tnasraf
lannt tıımıımım ödiyE't'eğine ve ~asterdlğl vesikalarfn tamamen dofru ol
duğuna dair noterJrıdPu tasdikli ve keflnı bir taahh!ltname verecektir 

8 - Yubrıdak! ~raiti haiz olan okul okula imtihanm: olarak ka 
bul edilecektir. 

9 - Vuk.mdak! maddeler mucibince t"Vrllkınm muııtnele5inl bltıren
lf'rden \•iHlvl't "'e:!'" kua merkezlE"rinıie oturımlar bu makamlar ve:va 
nııkt'rli'k ~ubelen va~ıta~lylf' evTaklarınf doğrudan dcığnıy~ Ankara Ordu 
Rııstııhıkır-f H~ııirPlM" Okulu mildilrlfiitline göndereceklE"rdir, 

lO - Müracaatların Aaustos 1942 nihayetine kadar sona erdirfhncsl 
1hımdır. 

11 - Okurlııl'll' Jtabul f'dildikleri ve mE>k+ehe harf'kct etme tarlb
leri ııyni makamlar tarafından kendilerine blldlnlecektir, 

12 - l(':ı!)ul ed:l~klerln okulun bulı!nduğu ı\nkar::.ya lt:ıdıır ge\4 
me-k ,.~ n\i: · ıa tf'k!"ar yaprlaca"k ~lhht nıtıayf!1l~ nırtl,·l'S: hnstalıkla1' te
Mr.iriin "'1eT"llenrı mnnlf'kl'tln• aitmek için maar.d edecekleri Tol ,.ara
lan k~ le:-lne alt olacak ır. (544 - 7802) 

,....,. ...,, ..................................... ~ 
,')evlet Deni:ıyolları i şletme U. Müdürlü9ü ilanları -

· ı M R O Z H A T T 1 
Yımnil:i f!\fFf"lZ postast yapılm ıy:ıcaktır. (8529) , 

Beher kli?.mn<ı 8t kunıs 25 santim !iyat tahm'n edilen 10 ton sabun 
alfnacaktır. Paz:ır lıkla eksiltmesi 10/8/ 942 Pa1..art,.sl ıünil saat H,30 da 
Tophaned€ Lv. Am: .. J ıği ~atın alma komisyonunda yapt1acaktlT, ıtatı te
minatı 1263 :ıra 7!i kuru~tur. F.vsııf ve şartnamesi komisyonda g~tillUr, 
Taliplerin bcW vakıtle kom ıswıno gelmeler!. (117 - 8458) -Beher .erlediı;ı: ~5 kurıış tıılımln edilen 15,000 adet sakandarak k~ 
nıüte3hhit ııam VP. h~sabımı afınııcakhr. Par.ıırlıkla e\-siltmesi 10/8/942 
Pu:::\rtesl minl! 'Jııat 15 d,. Tophanede Lv. AmiTliği • satın alma komisyo
nunda :v::ıo•lııcııktır. İlk teminatı 2Rl lira 25 ımru:-;tur. l\iimuneııt komis
yonda göriilıir. Tı;liplerin bı•lli nkl1te komisyona g<-'m~leri. (110--8203) -4 X :lO x 2 e-b'adındıı 24.000 adPt ambal~' tahtası almacakbr, Pa• 
rArlık1a eksiltm .. ~· ı l/fl/942 Cuma (ilnO saat 15 de Tophanede fst. Lv. 
Amlı ıi:; $Pt" ~· ~ komisyonunda yapılacaktır. Talipleı-in belli vakitte 
kcımı•yona ı:t . ·· ı ı ı (111 - 8249) -HPpsıne 43,J 20 lirr. tahmin edilen 21 ton beyaz Ye paluklu larpTnh 
\'e 60 •on ~'!fl'<lı 'l"lamuklu kırpmtı sablacaktfr. P:ırarlıkla arttırmuı 10/ 
81942 Pa~.ır•f'f<; ıninü saRt 15.30 da Tophanede l st. Lv. A.mtrUil sattn 
alma ~omısynnııııda vepılac&ıktır. Katı teminatı 721C Uradır. Şartnamesi 
komlsvnnıta ıtnr,llür Krrptntılar Defterdarda ve Tophanede dikimevle
rinde por!.ih.l• İı,.tcklilerin belli vakitte komısyona g<'lmeleri. (115-8335) -

Hf'h~rinl" 70 kııTVs fivat tahmin eciilen 10,000 adet Serum JeJAttna 
rı;ı.1;.rlTklıı sııtııı ı<lınacaktır Tııl!plerin 11 /8/!H2 SRIT günU saat 15,30 da 
l'onh::ı n!'Ö .. Lv Amirli{:i s:ıtm alma komisyonuna 1 O:)() lira tr.mlnatlıırlyle 
•elınf'l~ri. ( 119 - 8489) -

Rrher ~·ı tu~unıı 2!i0 kıınıs hıhmln oclı lcn 100 kuhı kırmıı:ı vf'yıı 
rı,.mbf! mum' ıılımıçııkt ır f'nzıırlıkla r.k.c:iltmr.si 1 l/8 942 Sflh ı:unQ saat 
1 ~ ıle Trı,,ıı ıır." -ı,. I.v. ,\mirll~I oı:ıılın · nlm:ı knmfsvonunda yapılııcaktır. 
Kııtl tf'mınatt ~7 lira 50 lmnıttıır. Tıılıplf'rin oclli vakitle komisyona gel· 
'l'lrleri. 020 - 8490) -

Br.hcr ltııt:ı<=,ıra 3!\G kunı!' t::ıhnıln edilen 3ı"l'J rlü?Joe diş rontken fil
mi pıt7ıırlfldıı ssl !", ah r.acnkttr ttı rı le"i 11/8/912 ~alı gUnD s..·111t 14,30 da 
Tophant•rlp L v l\mırl:ı!ı s;ltın ıılma komısyımund l vapıJar.:ıkhr. Kati te
minntı 157 lira 50 lı'.uruştur. Tahplerin belli vıık!tte k:>mı~vona gelmele-
ri. t 12J - 8491) 

J/1111 ...................... mııı ........... ... 
Devlet Denizyolları lıletme U. Müdürlüğü ilanları 

tıkm:?kte;:ı ı;ahadetname derecesi lyfden 11ş:ığı ve ycışt on dl5rtteT' 
kCic;lık v,. 011 b<"st<-rı bOTilk olmamak fizere ,;mat c;ırak mekteblmizP 
ıdar~iz mensuoııırı vakınlıırmdan ve hançtP.o (2.'I) talebe alınacak· 
tır . Tailplerın l~ .8.942 tarihine kııdar Umum Mflı10rl0ğümllze dilek<:'<' 
•·ennelr.ri v• S"ra!ti ö~renmck lstıyenlerfn !'.en Hey'etımi7 MOdürl!l · 
foı,. on'incaatları fl!4"''.l ' 

, ...... _ ............................... ..-.1 


