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ÇocuğunllZll Mektebe Gönderirken Bir de 

·çocUK ANSIKJ..OPEDISI 
Almı•. Ç1Jnk0 in& Anıfldo,..rl anı 1Dektep kitabı kadar ve bılkl 

ondan daha al1acte lhımdar. 

• SEKİZİNCİ YIL - No. 2483 
~ .. ;GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

FİYATI YEDİ LİRADIR. 

Hububat Fiyatları 
Tesbit Edildi 

Bir Fransız 1 

Gazetesinin 
Makalesi 

en a 

Ek'meğin Karne ile VerildiğiY erlerde 
Hububat Alım Satımı Ya.saktır 

"Saraçoğlu, iktidarı 
Nazik Bir Zamanda 
Omuzlarına Alıyor,. 

o 

Gazete, "Türkiye Tatbiki 
Çok Güç Bir Bitaraflığın 
Muhtelif inceliklerine 

Ankara, 16 (Tan) - İstihsal 
maliyetlerindeki umumi yükse. 
liş göz önünde tutularak hubu
bat mahsulü fiyatlarına zam ya. 

."( pılması hük(ımetçe karar altına Vakıftır.. Diyor 
•' alınmış ve Ticaret Vekaleti bu Vichy, 16 (A.A.) - Ajansm 
. hususta bir tebliğ neşretmiştir. hususi muhabiri bildiriyor: Mar. 
i Bu tebliğe göre, Toprak Mahsul. silyada çıkmakta olan "Ordre" 

Jeri Ofisinin istigal mevzulat'ın. gazetesi, "dünya dramı k.arşl:)ın_ 
dan bulunan buğday fiyatı 20, cia Saraçoğlu" başlığı altında neş 
cavdar fiyatı 15, mahlllt ve mı- rettiği bir baş makalede, kabi. 
~ır fiyatları 16 şar, arpa, yu!nf nesini tamamlamış olan yeni baş 
\'e ak darı fiyatı da 15 er kU!"UŞ ıı ekilin Türk milletinin ruhun. 
olarak tesbit edilmiştir. Bu fi. da milliyet fikrini demokrasi 

~ yatlar müstahsilden mübayea fi. prensipleriyle yuğurı:nuş olan 
yatl.arıdır. Bu mahsullerin evsa· Atatürkün sadık bir arkadaşı sı. 
fı asağıda gösterilmektedir: fatiyle kendisinden evvel geleıı 

BUGDAYIN VASIFLARI: % hiıkfımetlerin siyasetlerindeki bü 
5 den fazla çavdarı, % 5 den faz. yük hatları takip edeceğini kay. 
la ecnebi maddesi bulunmıyan, dettikten sonra diyor ki: .• 
hektolitre vezni 76 kilogramdan "Türkiyeyi kurtarmıs olan da. 

TİCARET VEKİLİ BEHÇET UZ aşağı olmıyan buğdaylar; 11inin eserini takip eden'. bugünku 
ÇAVDARIN EVSAFI: YEcnebi Tiırk idare adamları kendi sL 

• • 1 maddesi % 5 den, bugdaydnn yasetlerine tam bir istiklal ve?'. 

ON C E 1 gayri unlu maddesi % 5 den fa~- mek hususlarında pek titizdir -HER ŞEYDEN 
KÖYLÜNÜN EMNİYETİNİ 
KAZANMAK LAZIMDIR 

la olmıyan ve hektolitre veznı ler. Balkan memleketlerinde, ya. 
70 kilogram ve daha yukarı bu. km ve Ortaşarktaki hareketıe-
lunan cavdarlar; rin med ve cezirleri arasında 
~ Devamı Sa. 2, Sü. 7 'Ti.irk idarecileri, tarafsızlık ve 

İ.ktısadl hayatımızd:ı yeni bir hamlenin ilk adunını teşki! edecek mü
hlın bir karar karşısında bulunuyoruz. Saracoğlu hükQmetl, hem buğ
day fiyatlarını artttnntş, hem de ordu ve müstehiilc halkm ihtiyacmı 
temin için mahsulün bir kısmım değer fiyatlyle müstahsilden alıp bi
tiktlrmeyi düşünmüş, hem de köylüyü elinde kalan mahsulü satmak
ıa serbest bırakmlstlr. Bu kararın köylüyü tatmin ederelc onun itima
ilım kazanmıya hizmet edeccı?lill umarı•. Bu suretle davanm ana 
lll'ensibi bailedilin~. bundan sonra abnacak tedbirlerle memleket ik
tıaadl hayatındaki muvazenesizl.iiin hallin~ doğru gidileceğine ~i.\phe 

'YOktur. 

YAZAN: M. ZEKERlY A SERTEL 

Hüsrev Gerede 
Dönüyor 

Büyük Elcıi, Umumi 
Karargahmaa Devlet 

Reisine Veda Etti 
Berlin, 16 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabi:i b~~ -
diriyor: Türkiyeye avdetı mu-

saraçoğlu hükUınetinin ik- nın tesbiti için de muhtelif ~öl. n~sebetiyle Hariciye Na_~~n V,0 n 
tısadi hayatımızda yeni gelerden bu işten anlar, dogru- Rıb~entrop taraf~ndan t og~ ~ e. 

bir hamlenin ilk admum teşkil dan doğruya istihsal ile meşgul meğine , ve M. H~tler ~r~. 1~ nn 
edecek olan mühim bir kararı: kimseleri davet ederek fikirleri- da çaya davet edı~en buy~ el~ı 
~nda bulunuyoruz. Yeni ni almalıdır. Maliyet fiyatı böl- Hüsrev Gerede, dun umumı ka. 
'l'icaret Vekili Doktor Behçet geye göre değişir. Şark vilayet. rargahta ~edala.~ını .. Y.~ptıktnn 
lız'un telkini ve şimdiye kadar lerindeki maliyet f~y_atı ile,. garp sonra Berlıne donmuştur. ....._ 
)apılan tetkiklerden hasıl olan ve orta Anadolu vilayetlerı~d~: r -- , 
kanaat üzerine verilen bu kat'arın ki arasında :fark vardır. Koylu EN ·zoE 
tUt hedefi köylünün ve müsta~ mahsulüne değer fiyatını ala- AKD 1 
~in emniyet ve itimadını kazan- cağını bilirse malını saklamaz ve 
tnak: olsa gerektir. istihsalini azaltmaz." 

Çünkü hepimiz biliyoruz ki * * 
~~g'Ünk.ü iktısadi müvazenesizli.. Adanalı bir ciftçi ise şu fik· 
gnı halli her şeyden önce köy- · il · .: d " . lii ' . . ' t" n erı sur u. . 

\1e müstahsilın eDlll!yet ve ı. ı. "-Buğday makine ile çalışan 
~a~~ kazanmıy~ baglıdır. B~r- büyük çiftliklerde 4-5 ku.~ş~, 
1 lrilli vel' ve takıp eden tedbU:- sabanla ve elle calısan kücuk ış. 
er, kararlar ve hadiseler .t~drı- lenmelerde azami f kuruşa mal 
~en köylünün emniye~ ve ıtı~a- olur, bu bakımdan buğdayın 14 • 
l"~~- sarsmıştı~. Bu yuzde~ koy- 15 kuruşa satılması çiftçinin a
Unun ya ekımden kaçtıgr, ~a leyhinde değildir ve bu kar çift
l'nahsulünü gizlediği, veya elın- çiyi tatmine kafidir. Buğday 
deki mahsulü hükümete verme- fiyatını arttırmak diğer mahsul 
tı't~ için her çareye ba~ vuruL ve eşyanın fiyatı~ üzerinde mü 

BİR PETROL 
GEMiMİZ 

TORPİLLENDi --Karaya Oturan G~minin 
Kurtarılması 

için Çah~llmakt6dır 
--o-

l:.tfj" Devanu Sa. 2, Sü~ 

Rusrar Alman Taarruzunu Volga Dirseğine 

Varmadan Durdurmak Zaruretindedir, Çünkü 
Volga Yolu Hayati Ehemmiyeti Haizdir 

r- Yazan: Emekli Deniz Subayı -"'\ 

1 . NECATI YAŞMUT ) 
Timoçenko orduları muharebe ede 

ede ricate ve bunları takip eden Alman 
taarruz kolları Don nehrinin doia ve 

------!L232 -

'ALMAN~tEB[i$f 

o 

·ıerline Göre 
Voroşilovgrat 
Şehri Düstü 

Rostof Ve Kafkas 
Limanları Ağır Şekilde 
Bombardıman Ediliyor 

batı kıyılarını takip ederek cenup d,,. Berlin, 16 (A.A.) - Alman or. 
iuya, Volga nehrinin dirsek yaptıiı dulan başkomutanlığı tebli.~: 
Stalingrat şehrine doğru i!crlemektc- Doğu cephesinin cenup kesimin. 
!erdir. Görünüşe gl;jre Donetz mmta- de kovalama sava.şları aralıksız 
kasındaki bu büyük Alman taerruıı:u- devam- etmektedir. Düşmanın 
nu.n bııgUnkil cısa• he.Jeft Stııiiiısr•t kusatılmış ve yolları k

0

esı 'mış 
şehrini zaptederek Volıa nehrini bu mÜnferit guruplan boş yer~ do-
El irseğinden kesmek ve bu ıuretle orta ğu b' h k t · 
ve şimal Rusyaya yapılan büyük nak- ya ır ~arma. are .e ı :rarı:nı-
liyatın can damarı olan su yolunu ya teşe~?us etmı~lerdır. Şım~;ve 
berttraf etmektir Gerce~n Vol~a kadar duşman tarafından ver. en 
nehri ile yapı~an ~liyatın Moskova- kayıplarla elde edilen ganime~. 
Rostof demiryohı kesilmeden evvel lerin savısı henüz tesbit edile. 
bile bu sahadaki nakliyatın yüzde sek- memiştb'-. 
senini temin etmekte olduğu naza. Hava 'kuvvetlerimize meMup 
n itib11ra alınırsa bu tren hattı ke. biiyük teşkiller, Sovyet geri!eri-

L::/ff' Devamı Sa. 2, Sil. 1 ni ve düşman bağlantı yerlerini 

SOYYfT::.TEBLiGi 
• • Ruslar lkı 

Şehri Daha 
'qşalttı 

Voronez Varoşlarına 
Sokulan Alman 

Kıtaları Geri Atıldı 

siddetle bombalamış'Lar ve bfrçok 
düşman kollarını dağıtmışlar • 
dır. Savaş ucaklarımız Rostov 
sehrini ve Kafkas kıyısının mii. 
teaddit limanlaiını bomba ve 
?nitralyö-ı yağmuruna tutrriu ~ Hı.r-
drr. · , 

Harp ba11İnından Rostov ~c.-h. 
rinde önemli sa~lan hedeflerde 
büyük yangınlar çıkmıştır. Ay. 
nca, büyük bir yük gemisl tam 
isabetle batırılmıştır. 

1:!fr. Devamı Sa. 2, Sti. 6 

Japonlar 
da .Fırsat 

Alman taarnıdarımn istikametini ve Sovyetlcr tarafından tabli B ki• 
- ~·e edilen Bogu("ar ve Millerovo şehirlerini gösterir harita_ Don'da Almanlar 80 . e ıyor 

~ugu görüldü. O halde ı~. ytaahpı- essir olur. Netice olarak hayat Ankara.t 16 (A.A.) - Haber 
~cak: şey köylünün ve mus • bir kat daha pahalılanır ve bun. 
'~lin gönlünü almak. onu bu pa. dan yı'ne ko··yıu·· mutazarrır olur. a1dığımızlı göre doğu A~dt.-
6ıf uk ked b p nizde 2.000 tonilatoluk: b;r 
l .tn avemete sev en s: ~. · Onun için buğday fiyatını arttır. k 
~~~ orta~n kaldı~a_rak koylu- mayı değil, köylünün muhtaç ol- Tür pet~l gemisi torpiltM. 
••Un emnıyet ve ıtımadIJ;u, ka. duguv e~a ve malzemeyi ona ıniş ve r,.:. 'İ karaya .,t~:r. 
,..,..,. __ ,_ ak d -u mustur. t~eminin kurtar&L --u.ı.naıttı. Bunu yapm 1çııı e ucuza vermeyi tem.in etmenin I ~ • 
~~ela köylüyü tedirkin eden se. masma ça1!Ş§maktadır. 
hepleri bulmak Iazımdı. Bu se- ~ Devamı Sa. 2, Sü. 3 '-------·-----· 
beplerin başında buğday fiyatl-
tırn düşüklüğü geliyordu. Diğer 
to:pnılt mahsullerinin fiyatları a. 
labildiğine yükseldiği ~de hu. 
hUbatın satış fiyatı oldugu yer· 
de mıhlanıp tutulmak isteniyor
du, Köylüyü rencide eden ikin. 
ti im.il de, mnhsulünün devletçe 
~u düşük fiyata adeta zorla e. 
~alınmasıydı. 

* * ..... Bu vaziyeti düzeltmek için 
alınması lazun gelen ted. 

birin n~ olacağı hakkında bu iş
~n anlıyanlar arasında ufak bir 
~et yapmak istedim. Doğru. 
dan doğruya :ıiraat~a. meş~l. o. 
latl, köylünün aerdl?ı ve ~ısıko. 
loJisini gayet iyi bilen munev ... 
'1er bir çiftçiye sordum. 

_ Her şey.den evvel hububat 
fiy~n notmal ~hadde çıka
~asi: · ıa.~1lr, dedL Normal 
ba.dd' . icin'·fie hububatın 

ayın ~ ı.: •• • ı·yet ~'1.h · · bölgelete g9re ı.na 1 

fı-yatı -~~neıJ5ir ~esapla. tes-
hit ~"uıı}ivct fıyatı 

e c ıliu.~"7' Jl . 1" tıtıı 
~kse1diği ~~ahs~un ~.a :ı 
f1Yatlannı d.üşük:' t.J.'m.ak. mum.. 
kiin değildir. Maliyet fıyatlan. 

Kaoalıcarsıda 3 
dükkan yandı 

Yugnt baıtırıldıktın eonr• hldlae yerinin manur .. t 
· (Yazısı ikioci sayfamızda.dır) 

Müttefikler 
• • • ihraç lçın 
Hazırlanıyor 

İngilterede Büyük 
Ölc;üde İstila 

Manevraları Yapıldı 
Londra, 16 (A.A.) - Piyade 

kuvvetleri ile zırhlı alaylarıo • 
dan mürekkep Kanada krtaları 
tarafından 1ngiüz deniz ve hava 
kuvvetlerinin iştirakiyle yap1Iaıı 

manevralar sona ermiştir. Bu 
manevralar şimdiye kadar Av
rupa sularında yapılan taarru: 
ve istila manevralarının en bu. 
yüğüdür. Bu harekat uzun haf-
talardanberi yapılan talimlerin 
neticesidir. Talimler esnasında 
piyade kuvvetleri tarilından des. 
teklenen birçok zırhlı taşıtlar 
tngiltere sahillerinin muhtelif 
r.oktalarnıa cıkış hareketleri yap 
mışlard1r. 

1 • 1 Tümen,loootayyare 
M 1 s 1 r da k 1 1 Ve 4000 ,Tank ile Ay Sonunda Rusyaya 

F 1 
Taarruz Ediyor TaarruzBaşlıyacakmış! 

ransız 
Moskova, 16 (A.A.) - Öğle 

Harp F•ııosu üzeri neşredilen Sovyet tebliği: 
Çarşamba - perşembe gecesi Sov' 
yet kıtalan Voronez bölgesinde 
ve Millerovo'nun cenubunda ya. 

icabında Kendini 
Müdafaa Etmek 
tçin Emir A1dı 

Vichy, 16 (A.A.) - İskende
riyedeki Fr:ı.nsız filosunun du. 
rumu hakkında Vichy ile Ame_ 
ria ve Vichy ile Almanya ve 
İtalya hükumetleri arasında. b_n
zı müzakereler cereyan etmıştır. 
Bu münasebetle Vichyde bir no. 
ta neşredilmiştir. Bu nota.~an 
anlaşıldığına göre Fransa huku. 
meti İskenderiyedeki Fransız 
filos~ kumandanına, İngiliz. kuv
vetleri İskenderiyeden çekıld:L 
lerl takdirde filonun eı:ı Y~1.n 
Fransız limanına gitmesı, !~gılız 
kuvvetlerini takip etmemesı ak
~i halde elinde bulunan her va· 

~Devamı Sa. 2, Sil. 'I 

pılan muharebelere iştirak et.. 
mişlerdir. 

Cephenin diğer kesimlerinde 
miihim bir değişiklik olınam1~t1r. 

I ki ~elıir boşaltıldı 
Londra, 16 (AlA.) - Don cep-

hesindE' çok şiddetli muharebe. 
ler devam etmektedir. Sovyet 
gece yansı tebliğinde, Voronez. 
de siddetli çarpışmaların devam 
ettiği ve Sovyet kıtaıaru;ıın Şc: 
guçar ve Millero;-ro . şehırlerım Ankara 16 fRadyo Gazetf.si>-= 
tahliye ettiklerinı bıldirmekte • verHen bazı haberlere göre, Man 
dir. curyada Japonlar büyük kuvvet 

Tebliğ ekinde yoronezd~y.çar_ ler toplamakt.ı.<iır!ar. 8t:nım 
pışmalann çok şıddetlendi~ ~e Ru.c:ıyaya k~ bir hareketle i1 • 
birçok müstahkem mevzılerın gili olduğu kaydedilmekte ve 
elden ele geçtiği bildiriln1ekte mevsukiyeti üzerinde durul 
ve Almanların bu kesimde bir maktadır. Bu t.aarnızun tc Y1mu1 
kaç gün içi_!tde 5~ tayyare kay. nJhayetinde veya ağustos ba-ılc;n 
bettikleri ilave edilmektedir. gteında vukua gele:.eği tanının 

"l:li'r. Devamı Sa. Z, Sü. 1 ediıınektedir. 



ASKERİ VAZIYET 
tlfr Ba tarofı 1 incirle tün anlaşmalara ve :ikinci cephe hak-

kında kat'i vaadlcre rağmen dcmok· 
sildikten sonra Volganm Rusya için rat!ar harbin bütün ağırlığını Rus or
kcsbetmiş olduiu bayati ehemmiyet du~nun omuzunn y{lkletmekte devam 
kolayca anlaşılır. Bilhassa orta ve ~- etmek istiyorlar A?man ordusunun. 
mal mıntakata:dakl Rus ordularının başka yerlerde pek az kuvvet hıra. 
muazzam benzın ihtiyaçlarının yiiı:de karak bütün kudretiyle Rusyanın üs. 
seksenini Kafkasya petrollerinin temin tüne yüklendiği ve ikinci bir cephe 
ettiği de düşünülürııe Volga nehri mü- açmak !c;ln vaziyetin demokratlara pek 
nnkalatı Almanlar tarafından kesildi.. müsait olduiU şu znmanda demokrat
gı takdirde Rusyanın harbe devam et- ıar Mısır tehlikede vesaire gibi baha
mek imkinını bulup bulamıyacaiı me. nel~rle bu cepheyi açmak kararını te.. 
selesi bile fiÜpheye düşer. 1 hlr ediyorlar. Onlar, belki de Raıı or. 

O halde, Ras ordulan b~komutan- dulannın yine çetin ve &fır zayiattı 
lığının ba vaziyeti evvelden düşüne- muharebeler vererek Alm:ın ordusunu 
rck bur)a ıöre tedbir alması ve Ma- da tamamlylc yıpratmasını ve bu $0· 

re,aı Timoçenko ordular grupanu faz. retle vaziyeti kııa kadar idare ederek 
' takviye etmit olması lizım gelmez yeni bir ktıı harbinin Almanyayı bli
miydl1 Bilhassa ıon iki aydanberi kar. tiln bütün {;Öktünnesinl bekliyccekler. 
ılık taarruzlarla iki tarafın da mu- Fakat bu müddet zarfında Rus ordu· 

barebe faaliyetfnln toplanmıı olduiu sunun da beli kırılabilir. O halde dc
ba mühim cephede Ruslann bu tak. mokratlann Rusyaytt knrşı ne tam 
v ye meselesini ihmal etUklcri ve Do- itimatları vardır, ne de karşı!ıklı yar. 
netz mıntakasında umumt bir Alman dım hususundaki vandlc:rindc bir sa. 
·ıerl yürüyüşünü karşılayacak k&ri ted- mimiyet mevcuttur/ 
bir a!mak lüzumunu duymadıkları b· Acaba Rusyanın düşüncesi bu mu-
bul edilebilir mil dar1 Ve Almnn taıırruzu kar15ısında 
Mıhver kaynaklarında ıı,irllerek in- Rus ordularını dn büliln bütün er!te

tişar eden haberlere nazaran Mare3al cek çetin mukavemet muharcbclerl ye· 
Timoçcnko ordulannın artık hiç bir rlne, d::ıha zayıf dümdar muharebeleri 
hıtta tutunmalarına imkin yoktur, vererek sevkülccyşi bir ricat yapmak 
Bu ordular ırupu, mGthiı bir panik ve bu suretle son zafer için Rus or. 
; ılinde ıüratle kaçmakta ve malik ol. duaunun mukavemetine çok güvenen 
duğu bütün levazım ve teçhizatı istll& demokrat efk&n umamlyes!ne, vaz!ya. 

dalanna hediye elmektcdlr. Halbuki tin ve dolayıslylc zaferin de tehlikede 
her ilı:i kaynaktan eclen haberler ta- olduğunu göstererek bu efkin umu
ıfsu: bir müşahede ile tetkik edildiği miycde ikinci cephenin derhal aı:ıl
kdirde Donetı mıntakasındaki mu- ması hakkında şlddet!i bir galeyan u. 

arcbclcrin gösterdifi manzara ıudur: yandırmak mıdır? 
farcpl Timoçenko ordular gnıpu mu_ Eğer Rus pHi.nı böyle ise Ruslar 

h rebc ede ede muntazam bir ricat yap çok cüretkirane bir plin takip ediyor· 
kta ve bGtün levazım ve teçhizatı. J.:lr demektir. Ve bu halin demokrat 

ı da beraber geri çekmiye muvaffak devletler efkarı umumiycsinde büyük 
olmaktadır. Bu muharebelere ait Al heyeca nuyandırmamasma imkan yok
man resmi teblifieri bile mutat ol- tur. Nitekim son Ingilfz ve Amerikan 
duğu veçhlle sayısı yüz binleri aşan gazetelerinin ne~riyatı nazarı itibara 
c ir, daha mikdan anlaıılıımıyan yı- alınırsa Rusların ilk adımda muvaffak 
rnlarla top, tüfek aldıklarını o ka. olduk!arı anla!jılıyor. Çünkil !neillz ve 

dar da tank ve tayyare tahrip ettik· Amerika gazetelerinin bu hususbkl 
!erini henüz bildirmemiıılerdlr. neşriyatı pek serttir. Onlar milletle. 

Fakat ba muharebelere ait teblif. rinia düsüncesine tercUman olarak hG
!erle beraber asıl dikkati çeken Rus kUmctlerinln son süratlc ikinci cep. 
gazetelerinin nesriyatıdır. Geçen sc- heyi açıp Rusyayı bu vaziyetten bir an 
., .. ki yıldırım clbi Alman ileri yürü. evvel kurtarmayı ve Rus ordalarmın 
rıişü karş11ında, cenupta Rostofun sa- omuzlanna düı;en aerr yükü payla&

kutu. orta kesimde merkez şehri bo- mayı tavsiye ve bu kararın bir an ön. 
ı~lttııJYa sevkeden Moskova etrafın. ce verilmesini istemektedirler. 
rl ki çetin muharebeler esnasında bile Biz, bu mütalcayı okuyuculara kat'i 

zlyete ~etancUe bakmayı bilen Rus bir kanaat ıeklindc bildirmek niyeti 
azeteleri bu sefer ağız birliğiyle va. ile bu satırları yazıyoruz. Bu mütalea 
yeti çok tchUkcll göstermek için ne yalnız Rus ordularının bu seferki rl· 
izımsa yazmaktan çekinmiyorlar. catte göstennlı oldukları intizam ve 

Moskova şehrine gece gündüz havadan buna karşılık Rus matbuatının ınüşte-
omb:ı yağarken, Alman şimal taarruz rek feryadı ve ikinci cephe hakkında 

kola Kallnin - Moskova §Osesinden yaygarası ve bu feryadın demokrat 
c.-pheyi yanp Moskova var01larına ı. matbuatında ve efklrı umumiyeslnde 
t>rlerkcn, Rus mukavemetinden ümidi- görmüş olduiu sempati, ve fikir i~ 
i kesmiyen Ruı raretelerinin bu sc- tirald do!aynıiyle meydann relen va. 

'er Timoçenko ordularmm rJcati ile ziyetin manasını bir lhtim:ıl olarak «>-
eraber baı;lıyan bu menfi neşriyat. kuyuculara billirmek istedik 1"11kat ne 

l nnın sebebi nedir? Vaziyet, hiç bir olarsa olsun Rusların maksatları neyi 
:z man olmadıfı kadar çolı: tehlike!İ istihdaf etmeir isterse istesin Ruslar 
ve ümitsiz midir1 Zannetmiyoruz. Alman taarruzunu Volsa dlrsd;indcn 

Blrlm fikrimizce bu neşriyatın hitap "evvel durdurmak znruretindcdirler. 
ettiil Ras dahili cephesi dcfil, doğru. Çünkü bu ha!i dofnıdan doğruya orta 
dan dofruya demokrat cephesidir. ve şimal kesimdeki ordularının ma 

Rasya demokratlara kızgındır. Rus.. harebe kabiliyeti üstünde kat'i tesi
yanm görüşiine nazaran. yapılan bü. rlni gösterecektir. 

H.+BUUER 1 
Kars'ta Ünivers· e 
Haftası Açılıyor 

Ankara Üniversitesini Temsilen Bir Heyet 
Yarın Karsa Hareket Ediyor 

Kapah Çarşıda 
Yangın 

Kuyumcular Cadde
sinde 4 Dükkan Yandı 

Dün saat 16 de Kapahçarştdıı Ku
yumcular caddesindo? bir yangın çık
mış, dört dükkftn yanmış, Uç dükkAn 
da has:ıra uğramtştTr Yangın altm 
bilezikçi Hüsnü Oğuzlunun 77 - 79 
numaralı dOkkAnının üstündeki kil -
çük imalMhaneden çıkmıştır. Burada 
altın eriten kalfıılar l(lerlyle uğraşrr
ken altın erJtmek için yaktıkları ben
zin ocağt parlamış ve ateş etrafa sl
rayete başlamıştrr. Knlfalnr bu kil
çilk nteŞı sBndürmlyc uğraşırlarken 
Salimo denilen ocnğm benzin deposu 
da patlamış ve zaten pek küçüle o
lan imalftthanenln her tarafmı alev
ler kaplamtştır. İsçilt'r ateşi söndür· 
mektcn ümltlerlnl keserek kaçmışlar, 
ateş de dOkkftmn alttnn ve yanında
ki kuyumcu JirrJyJrin dükkAnına ı;i
rayet etmiştir. Bu sırada bUtiln ku -
yumcular çarşısmda blr telh başla
mış, dükkAneılar vitrinler! sUsllyen 
altın bilezikleri, elma! gt'rdanltk. kü
pe, pll'ık vesair m\ice\·herleri topla -
nııya başlamışlardfr. Bu arada yangın 
çıkan dükkt'ınla, yantndakl dUkkAn
larm sahipleri de kıymetli eşyayı 
kurtarmıya uğraşmışlar, faknt ateşin 
şiddetinden çoğunu dükkAnda bıra -
karak kaçmışlardır. Bu arada birkaç 
açıkg<St: karı,tklıktan istifade ederek, 
birkaç bilezik kapmıyn muvaffak ol
muştur. Fakat zabıta derhal kuyum
culara çıkan yolları kesmi$ ve bir 
panik uyandırılarak kuyumcu dilk
kıinlarına taarruz edlbnemesi için ih
tiyati tedbirler almıştır. 

Çarştnln üstü kap:;lı oldutundan, 
alevler ve dumanlar tamamen içeride 
kalmış ve bu vaziyet dr. yangma sön· 
dürmek için yetişen Fatih itfaiye ı:ru 
punun işini gilrl~tlrmlstir. Yangın 

Jirayirin dükkAnmdnn altın bilezikçi 
Mehmet Tatarı ve gömlekçi Onniğin 
dükkll.nlarmı da tutuşturmuş ve karsJ 
sıraya da atlıynrnk 80 - 82 numaralı 
Aslanoğlunun kuyumcu dilkkilnıntn 
\'ltrinleri de yanmıyl" ba$lai'nışttr. it
faiyenin devamlı çalışmıı.sı neticesin
de ateş saat 16 d:ı tamamen önlen -
miştir. 

Yanan bu dükkilnlardan ba&ka Ali 
Sarıoğlu ve Bandtrmalı Mııtrdıçın 
kuyumcu ve bilezikçi dükkanları da 
ha!<ara uğramıştır. Yanan dükkAnlar 
~igortasızdır. Y:ıngm esnastnda dük
kanlann içinde kalan altın bilezikler 
kısmen erimiştir. Ateş tamamen sön
dükten ve enkaz soğuduktan sonra 
yanan dükkAnlarm sahipleri ettkıız a
rasından erimiş altın küJçelerinl c;ı -
kartmıya başlamt~ır. Zarar 50 bin 
lira t.nhmin olunma'k\nthr. Znbtta ve 
adliye tahkikata başfomtştır. İlk tah
kikat yangmm benzi'l ocağının parla
masından ve kazaen çıktığtm göster
mektedir. 

Her Şeyden Önce 
Köylünün Emniyetini 
Kazanmak Lazımdır 

l:lfr Ba~tarafı 1 incide 
ve umumiyetle eşya fiyatlarını 
indirmenin yolunu aramalıdır." 

* * Bir iktısatçıya sordum. O da 
şu mütaleada bulundu: 

"- Hükumeti şimdiy~ kadar 

---·---

Feci Bir Cinayet l 
17 - 7 • 1142 

Hububat 
Tesbit 

Fiyatı 
EdU i 

-
1 

Bir Terzi Mahkemenin Boşanma 
Kararından Sonra 

Eski Karısını Bi~akla Vurdu 

dava .:.eker 
evzii İşi 
Şekerler Paket 
Halinde Hazırlanacak 
Yoksul ailele·dn çocuklarına veri -

lecek bed:ıva şeker için Vll~yct, Sıh
hat Mildilrliiğüne laztm gelen direk
tifi vermiştir. Sıhhat MOdürlUğU tA
c!r~erle temasa gec;mf~ ve şekerlerin 
paket hıılinde hazırlanması ielni halle 
başlamıştır. 

12fr ı,ıı aştarafı 1 inei• 
: ı MAHLÜTUN VASIFLARI:% 
5 den fazla ecnebi maddeyi iliti. 
va etmiyen ve hektolitre vezni 
70 kilo ve daha yukan olan içe. 
risinde % 40 dan % 60 a kadar 
sair hububat bulunan buğdaylar. 
dır. 

Dün saat 16 dn Mııhmutpasada aile 
geçlmsizliği yüzündeıı bir clnayet iş
lenmiş, 35 yışlarfnda Ali Ri1.a Gliven 
adında bir terzi, kansı 28 yaştndn 
Saniye Güveni biçakl& dört yerinden 
vurmuştur. 

Ali Rlza ile Saniye Qç sene evvel 
evlenmişler, fakat snı. aylardn nral:ı
rlnda bir gec;imslzilk başlamıştır. 4 
ay evvel de Saniye koc:ısmın evine 
bakmadığmı ve kaıand~ı parayı iç
ki.ye sarf ettiğini ile"! ~ürerek mahke
meye müracaat ve bosanma talebinde 
bulunmuştur. Dlln Asliye üçüncü hu
kuk mahkemesinde )'.apılan durulima 
sonunda mahkeme boşanma kararı 
vermiştir. 

Saniye mahkemedcl" çıkttktıın sonra 
Mahmutpaıaya dolrıı yürümUt. Ali 
Rlza da henüz ayrıldığı karısının pe
şini takibe koyulmu~tur. Saniye 1a
nmda arkadaşları Nazmiye Akbudak 
ve Feriha Sönmez olduiu halde Be
gen kundura mağazasına girmiş, Ali 
Rlza da onların arkasından dükkl'lna 
girerek Saniye ile konu~mak istemiş-
tir. 

Saniye eı;ki kocasına: 
- Ben seninle mahkemede ko

nu~tum, burndn konu~cak bir şeyi
miz yoktur, demiş. Bu söz üzerine 
Ali Rlza dllkkAnda bir iskemleye otu
rarak beklemcie başlamışttr. Saniye 
dükkAnda bir terlik beğenmiş. fakat 

Sanıyo Güven 

Birisi ı:Bğsünden, ikisi sırtından üç 
derin yara alan Saniye Haseki has
tanesine kaldırıbnış, Ali Rtza da Ye
şildlrek karaiı:oluna götUrülerek ilk 
tahkikata baş:ır.mıştır. Saniyenin ya
rası tehlikelıdir. 

lstanbul 
Adliyesinde 

pazarlıkta uyuşnmadığt ıcın almadan yeni Tayin ve Terfi 
çıkmıştll". Bu sıradr. Ali Rlza da ııyağa 
kalkmtş ve Saniyenin kolundan ya
kalayarak: Listesini Veriyoruz 

- Dur gitme, konuşalun, demiştir. 
dd t 1 B Adliyede yeni yapılan taJin ve terfiler 

Saniye butekllti re e m '· unun ylllııck uıdika iktiran etmlı, htanbul vl· 
üzerine Ali Riza 15 santim uzunlu- Uyetlnt aıAkadar eden kısını dlln lu~ııhul 
ğund• bı'r biçak çekerek ltnrıs1•11n CUmburlytt MOddelumumtıiilne tcblll edıl· 

" mlıtlr. Bıı listeyi aynen verlyorus: 
göftsilne saplamıştır. Kalbinin Ustiln- Iaunbul mQddeıumumi muavlnlcriıı~n Hll· 
den derin bir yara al:ır. Saniye ferya- mi Dnazlıı:ll, Orhan Karaköse. Bedia Sör· 

temez, Fahri Kaıan Suad OıOdoı:nı, Sckıp 
da başlamış, Ali RIZ.'.I blcağı yaradan Muıluoflu, Sulh Hukuk h61:1nı mu•vlnl Sa· 
çekerek Saniyenin sırtmn saplamakta adet Sulh Hukuk hlklml Cılll Tark, Aı 

dev·am e'-i§tir, liyc Hulıut hlklmi Cılll Arılanoilu, Ual.:~· 
"
111 darda Saim Koıılman, Hukuk hlklml MUnır 

Kundura mağazastnm kapısı eşiğin Atııolı Sulh hlk!mllitlne h~ktm muavini 
Muau~z. Ağır ceza balıfınıı Saliın Başol, 

de vuku bulma!<ta olan bu faciayı Sulh hUlmliflne Khım Karoı. ~ulh Hu· 
gören halk ve Mahmutpaşa $eyyar lıuk hikiın muavinlifinc Meliha Barın. 

Sulh blklm lj!lnc Niırad Haksllvcn A•!•Yt 
satıcılan Ali Rizanı.'1. üzerine hücum ceza hikimlifiM Kenan Atacrııln yerlcnndc 

Diğer taraftan verilen maltlmat 
~öre, ay bııstndıın itibaren piyasaya 
bol miktarda to:ı: şeker verilecektir 
Yrnl kamp:ınyıınm çıkmasından son
ra halka toz seker verilmesine başla-
nacaktır. 

Gazeteciler Heyeti 
Almanyaya Gitti 
Almnn hilkt1metlnlrı davetfül ola

rak Berllne gitmeleri karRrlaşmış o
lan gazeteciler heyeti dün akıamki 
Konvansiyonel treniyle Almanyaya 
hareket etmiştir. Heyet, Mebus Nec
mettin Sadak'ın reisliğinde, gazeteci 
ve Mebus Asnn Us ile Nadir Nadi 
ve Nevzattan milrekkeptlr. 

Matbuat Umum MüdUrll Selim Sar
per de yine Alman hükumetinin da
vetlisi olarak ayni trenle Almanyaya 
;ltmi~tir. 

-------------------
ı-ütün imal Tipleri 

~,:; !t Edilivor 
Tütün kongresi de,•nm etmektedir. 

HUkümet tarafından haztrlanan pro • 
jenin her maddesi üzerinde tütUncil
lerin miltalAalnrı tesbit olunmakta • 
dır Tütlln bölgelerir.de her bölge l· 
çin. ayrı ayn imal tipler! yapUınası 
ve ihracat için her bölgeden bir tip 
kabul edilmesi etrafında Wdrlerde 
mutabakat c5rlllmU~ür. 

İhrac l\fallarının Evrakı 
' için Bir Karar 

Hüküm
0

c!in yeni blr tebliği üzerine 
lbraç edilecek btitiin malların evrakt 
sekiz giln içinde Mill! banka~rdan 
birine tevdi edilecek ve bedelleri ya· 
tırılacakhr, Bu banka. vaziyeti Mer -
kez bankasına bıldireceldir. 

etmişler, sandalya ve ııopalnrla }<olu- ,,0 • naklen birer derece terh•n ııaklcd•I· 

na ve başma vurarak elinden bfç:ığt mi~I~~~~~ baıka Uıkfldar cera hlki:nt Cc· • !!~ i~:7. • 
düşürmüşlerdir. Karısının ı;ırltnda da mıılcddln Ankarava, mUddclumuml muavin= .~ ~ ıD &'. 

Ali R h lk l<rindcn Dtmirdai! 1".drcmlde, Sulh lılklmı - . iki derin yara açan ııa a ın Osman Nuri Bilgin Kırklarelirıe, Anl<ara.o:lan 
bu tehevvürü karşısında şnşııfom~ Sabah•ddin Eviç htanbııl Sulh Hukuk. hl · BUGÜNKÜ PROGRAM 

k l i · d 1 n n ka klmlif.inc. trınlrdtn Adnan. htanbul ~ulh l PL) ve an ar çın e yere yuvar 8 a • llukuk hllkimll~lnc, mtlddt.Jumum! ~uavınle· 'l.SO Proıı:ram 11.~o MOr k ( 
rtı;mtn üzerinden ııtlıyarak kııçmıyn rinden Kemal Utku lımlre. Bı~ıncı Sorııo 7 32 Spor 19.00 Koııuımı 

A 'i hlkiml Sal~hı.ddin Ayanoflu Edırneye terlı• f40 Ilıberlcr 19.IS Dans mUılil 
başlamıştır. Faka! halk ve emaf ı 7'.ss MUrilı (Pi.) ıt.JO Haberler . • d- _ k an naklcdilmlılcrdir. 19.45 Kii.sik mllzılı 
Rı1.anın ~ıne uşmu~ ve açmasmn 1.20 E•ln ıaatl zo.ı 5 Radyo Garete 

MISIBIN EVSAFI: % 5 den 
fazla ecnebi maddesi bulunmı. 
yan mısırlardır. 

ARP ANIN EVSAFI: % 5 den fazla 
ecnebi maddesi, % 5 den fazla unlu 
maddesi olmıyan ve hektolitre vezni 
61 kilo ve daha yukan olan arpalar• 
dtr. 

YULAFIN EVSAFI: % 5 den fazla 
ecnebi madesi, % 5 den fazla unlu 
maddesi olmıyan ve hektolitre vezni 
46 kilogram ve dıı.hıı yukarl olan yu
lanardır. 

AKDARININ EVSAFI: Ecnebi mad 
desi % 5 den fazla olmıyan akdan• 
lardır. 

VilAyetler için hasat mevsimlerine 
nazaran müddet tayin edilecek, mu
ayyen mUddetl zarftnda teslim edil -
mlycn hububat bu müddetin hlta • 
romdan itibaren asağıdakl fiyailarla 
20 gün daha satın almacaktır, Bu 
taktirde buğdaya 10, çavdara 7.5 
mahlOt ve mıstra 8, arpa, yulaf, ak
darıya 7,5 kuruş verilecektir. 

Bu son mUddet zarfında da malla· 
rını teslim etmlyen milstahslllerin 
mal koymaları mümkün olan bütün 
yerleri aranarak bulunacak mallan 
elmacağı gibi, sahipleri hakkında da 
Milli Korunma kanununun cezal hU· 
kümlcrl tatbik edilecektir. 

1942 yılında istihsal edilen ve ne
vilerini yukartyu yazdığımız bu mad
delerin heyeti umumlyeslnden tohum
luk, yemeklik, yemlik gibi ihUyaç 
hisseleri ayrıbnadan mahsul, bedeli 
mukab!llnde fU esaslarla aınacakttr: 

a) İstihsal miktarı 110 tona k.adar o· 
lan milstahııUlere alt bu clnıı hubu
batın her birinden % 25 inin, 

b) i stihsal miktar: 100 tona kadar 
olnn milstahsillere ait bu cins hubu
batın her birinden % 35 inin ve, 

c) İstihsal miktarı ıoo tonu teca
vilz eden mUstahsIDere alt bu cins 
hububatın her birinin 50 tona kadar 
olan kmnmdan <Jo 25 inin, 

50 tondan lOJ tona kadar olan kıs .. 
mından % 35 inin ve 100 tondan taı· 
la ktsmmdan dn % 50 sinin. 

Bedeli peşinen tediye edilmek su .. 
retlylc devletçe satm alınmasına ka• 
rer verilmiştir. 

Hül<Qmct tarafından yukanda tayin 
edilen nisbetler daireşinde borçlandı
n lanl:ı r mahsulü hüktlmetc teslim e
dinceye kadar mahsulü ahara temlik, 
nakil ve hibe edemiycceklcrdir. An• 
cak bir nahiye veya kaza mıntıkası 
mümessil!crinin umumunun borçlandı· 

meydan bD'akmnmıştn. Bu strada za- l2 so Prol(rarn 20.45 su ucrlul 
ah ili lmls v ız.33 Şar"ctlar 21.00 Ziraat takvimi 

brta da hlidlse m a ne ge . e 

1 

Altın Fiyatları 12.45 Haberler 2 ı.ıo TE.,!SIL 

ı-ıldıkl'rı mikdann 3 75 i a!ım mer
kezl~rlne teslim edildi~! takdirde ıcrl 
kalan mahsullerini serbestçe satılia 
arzedcbilcccklcrdlr. Yalnız, kartla ek
mek tcvzline tabi merlcez!erde huba· 
bat alım ve ıatımı yasaktır. Borçlan. 
dırma iıi Ziraat Vekaleti ıncınurhırlylc 
vlliyct tarafından tayin edilecek bir 
ııı~ur veya bu işe ehil bir mütehassıs 
tarafından kurulacak heyette köy lh· 

hRlkin hücumuna uğramak tehlıke - • ı3.00 Şarkılar 22.00 Orkestra 
sinde bulunan Ali Rızayı muhafaza Dün bir alttn 2975 kuruştan ve bir ıs.oo Proeram 22.30 Ha!ıerler 
altma almıştır. gram külçe 421 kunı~tnn satılm-g>t_ır_._ıs_._03_P_a_ıu_ı_h_•,,_c_tı __ 2_2_.•_s_K_a_p_a_m_ı __ 

bırakmıştır. 
Bu itibarla bu kararın köylü. 

yü tatmin ederek onun emniyet 
ve itimadını kazanmıya hizmet 
edeceğini umarız. Bu suretle 
davanın ana prensibi h~lledilin. 
ce bundan sonra alınacak ted. . . 
birlerle memleket iktısadı hnya-
tındaki muvazenesizliğin h;:ll ine 
doğru gidileceğ!ne şüphe ~ok~ur. 
Hük(lmeti ve bılhassa yenı 1 ıca
rct Vekilini bu seri hareketin. 
den dolayı tebrike layık görme. 
mek mümkün deiildir. 

mr·mm•~:ı~~ wmııumım 
fl2lr Ba::ıtarafı 1 ıncıdc 

Londra 16 (A.A.) - "Reuter'' El 1 eyn'de 
lki yüz eili kilometrelik blr cep- em 
hede cereyan eden Don muhare. • •ı• I 
besine Alman piya~c ve motör- lngı iZ er 
lü kuvvetleriyle saır kuvvetler. 

den mürekkep so tümenin, ıooo Hu··cuma Gel!!..t·ı 
tankın ve 3000 tayyarenin ışti- 3' 
rak ettiği tahmin olunmaktadır. 

tiyar heyot!yle ıuba$ı ve köy dağıtmıı 
hirliklerlnin reisleri aı:a ııfatiyle bu.. 
!unacııklfırdır. 
Hububatı harmanda tesbit uan kal .. 

dırılmııtır. Tahmin, orağa ıidilecei;i 
r.aman yapılacaktır. Teslim ve sevk 
lelndcn köy ihtiyar heyeti mesuldUr. 
Sevk l~i mabı;ul tamamen kesildi!t za
man değil, kesildikçe tedricen yapıla. 
caktır. Borc;landınlanlar mıhmllcrl 
kendi vuıtalariyle hububatı alım mcr· buğdaya ve umumiyetle hubu

bata el koymıya sevkeden zaru-
ret, harp doıayısiyle hası1 oıan a· F G zeto 
şartlardan doğuyordu. Müstah. lr ranSIZ G ,,..• 

Mihvere Göre,Hücumlar 
Püskürtüldü Ve 1200 

Kadar Esir Alandı 
kezlerlnc sevke mecburdurlnr. Zama
nında ıötlirülmlyen hububat yan fi .. 
yatla satın ıııhnacaktır. 

Pigasaduki tesirler '.A'nlcara, 16 (A.A.) - Maarif Ve-, 
kil!ıtinin tensibi üzerine Ankara Uni- r ' 
versitesi Dil ve Tarih - Coğrafya fa_ iAt ,.. k Gu··nu·· ==·· 

kültesi ile Yüksek Ziraat Enstitüsü 1 a ur 
silin bir kısmı • silah aıtındadır. sinin Makalesi 
İstihsal azalmış, istihlak artmış-

Voronez'de ve en kuvvetli Alman 
baskısının yapıldığı Boguşar'ın cenu
banda Kı:zılordu sayıca pek üstün kuv
vetler!e karljıla,mı,hr D•'•man şimdi 
şimalden cenuba doğru ıiden baohca 
şimendifer hattının her iki tarafına 
da h1kimdlr. Sovyet kıtalannın rerl
sinde uzanan bölgede demiryolu şebe
kesinin hatları seyrek olduğund\'ın bu 
ku;ımda kıtaların bir cepheden difc. 
rine naklinde zorluk çeldlmektedlr, 
Bilhaıı&a Voronez'de Alman kayıp!arı 
inamlmıyac~k kadar a(ırdır. Bazı nok· 
tatarda Alman askerleri arkad~lan
nın cesetleri üzerinden sürünerek iler. 

Kahire 16 (AA.) - El Alcmeyn 
cephesini~ merkez kesiminde müttefik 
kuvvetleri Sah ak6llmı faaliyete geç.. 
mlı!erdlr. Muharebe Çarşamba ııunU 
akıama kadar devam etmiııtir. 

Buiday 1atıılarının serbest .lııralul• 
m11ı piyasada çnk müsait tetirler bı. 
rakmııtır. Hububat tacirleri, hükt\me
tin ba yerinde kararından dolayı mcm· 
nunlyetlerinl blldirmi;ılerdir. Kararın 
kara borsadaki tesiri derhal kendini 
göstermif, pirinç fiyattan 85 kuruşa 

profesör ve doçenUerinden mürekkep i 
10 kişilik bir grup, fakülte dekanı pre>- • -o-- ! 

fescir Dr. Şc:vl:et Aziz Kansu'nun baş.. Kızıf cahmamda Dün 1 
k:ınhft altında Kan'ta bu acneki An.. 
kara Universitesi haftasını açmak ve C k T h"• 1 1 
Lozan rGnünU orada katlamalı: Uzere OŞ Un eza Ur er e • 
18 Temmuz 1942 Cumartesi günü An- · K fi d 
karadan hareket ede«ktir. Ankara Ü- U an 1 
niversitesl heyeti Knrsta bir taraftan 
milli kü!türümüzle ilgili konular üze
rınde konferanslar verecclı: ve diğer 
.taraftan da Dofa bölıeJcrfmizi alika
dar eden pratik konu5malar ve ders
ler tertip edecek •e mahalH araııtır. 
rnalarda bulunacaktır. 

Ankara haftasına ı,tlrak eden pro
fesör ve doçenUerin ad!an ve konfc.. 
rans konulan ıöyledir: 

1 - Dekan profesör Dr. Şevket A· 
zlz Kan11ı: Tilrk va tam ve dhet fel· 
scfeıL 

2 - Profesör Dr Nevzat Ttizdil: 
Hayvanlardaki parazit hastahlı:lar ve 
koruma çareleri. 

S - Profesör Dr. Vamık Toysf: Tür~ 
kiye sirutlne rcnel bir bakıı ve Kara 
bölıcalnin Türkiye zlraatindeki yeri. 

4 - Profesör Enver Ziya Kara!: 
Lozan sünU. 

S - Profesör Remzi Oğuz Anlı:: 
Türk tarJhinin öirettiklcrl. 

6 - Doçent Cemal Ataıöz: Cofraf_ 
7ll bakımından yurt araştırmalan. 

7 - Doçent Saat Kemal Yetkin: 
Edebiyatta mllU benliie dönüş. 

8 - Doçent Cevdet Perin: Namık 
Kemal ve Kıırs. 

g - Doçent Necati Akder: Milli 
hayat ve milli felsefe. 

10 - Doçent Niyazi Berkc:t: Soı
J"Olojl bakımından yurt araş1mnalan. 

Kızılcahamam, 16 (A.A.) - E
bedi Şef Atatürk'ün kazamııa şeref 
verdikleri 16 Temmuz gününün 
9 uncu yıldönümU parti, bc!cdlyc, 
ı:ençlilt, okul ta!cbesi n civar köy. 
terden gelen yüzlerce halkın istl
rakfyle kazamızda toşkun tezahü
ratla kutlanmı11, bu vesile ile de 
emanetinin bekçisi olan genı;?ik o
nun yolanda yürilyeceklerine bir 
kere daha and içmiş ve Milli Şef· 
lerine ebedi bağlılık ve tazimat 
hiılerlni bel!rtmiııUr. 

Başvekilimize Gelen 
Taziyet ve Tebrik 

Telgrafları 
Ankara, 16 (A,A.) - Başvekil ve 

Hariciye Vekfıletl Vekili Şükrü Sa
racoğlu'ya, Efg:ınistıın Baeveklli Mu
hammed Haşim Han tarafından gön
derilen tebrik telgrafına Başvekilimiz 
bir teşekkfrr telgrafı göndermek su
retiyle mukabele etmişlerdir. 

Ankara, lG (A.A.) - Şükrü Sa
racoğlunun Başvckt'ılet ve Hariciye 
Vekfıletl Vekilliğini alması üzerine, 
Yunan Başvcklll Tsuderos, Amerika 
Hariciye Nezar<?ti Vekili M. Sumner 
Welles ve Felemenk Hariciye Nazırt 

'.Ankarada Harp Okulunun tarafından çekilen tebrik telgrafları-
na Başveklliınlz teşekkürle :mukabele 

Su Sporlan Müsabakası etmiştir. 

tır. Ordunun ve müstehlik ha)- ~ Baştarafı .ı indd• 
kın ihtiyacını temin etmek dev- siyasette istikrar politıkaların;\ 
!etin vazifesidir. Bunu temin i. daima bağlı kalatak, muah~de • 
çin de buğdaya ve hububata el !erin harfi harfine tatbiki hu. 
koymıya, ve bu mahsullerle bir susunda musır davranarak Tür
taraftan orduyu beslemye, öte kiyenin mülkt tamamlılığını h.a
taraftan da müstehlik halkın ih- ıe:e uğratabilecek herhan~.i bır 
tiyaçlannı karşılamıya çalışmış- meselede en küçiık bir munaka. 
tır. Fakat aslında doğru olan bu şaya dahi yanaşmamaktadırlar , 
prensip tatbikatta bir takım yan- Saraçoflu hiik<lmett h:ırbln ti bıı.t
lışlıklara sebebiyet vermiştir. lnngıcında kendi ıelefi tarafından çl
Bunu önlemek için yapılacak ıilmiı olan bu siyasete, şark Avru~a-

( sında husule gelen çok derin değişık· 
kestirme iş, köylüden müd! ::a liklerden sonra yeg&nc tatbiki kabil 
vergisi ismi altında mahsulunun bir siyaset olduğu bakımından da ta. 
yüzde bir miktarını ayn~.n .. al. mamlyle aadık kalacaktır. Çok ince ve 
mak, ve geri kalanmı koyluye çok aupl bir d :p!omat olan Sarac;oğlu, 
bırakarak serbest satışa arzet. büyük devletlerle konuşmak. pazarlık 
mekte onu serbest bırakın~ la- ctmelc ve onlara tam bir işbirli~l v11a
znndır. Ordunun ve müstehlik dedccek yerde muhariplerin kurnaz ve 
halkın senelik buğday ihtiyacı karışık oyu~larm~an hiç b~rine _kapıl· 

anm mil on tondur. Türkiye- mamak azmındcdır. Sıırac;oglu ?ır çok 
y • ui bugv day istihsali ise defalar jngiltere ile aktedl?mıı ola~ 
n~~ se~e .. tedafüi ittifak muahedesine sadakııtı. 
dort m.ılyon tondan fazladır. Ko~ . "t t . 1 akla beraber birc;ok 

h 1.. .. .. d lO 1 ı:: nı teyı c mış om • 
lüden ma .. su unun y~z. e • 0 1 defalar da Almanya ile olan paktın 
aynen mudafaa vergısı olarak ve Alman _ Türk ikhsadi mlinasebet
almmak suretiyle ordunun ve terinin bütün ehcmmiyctlcrlni de mey
müstehlik halkın ihtiyacını kar. tlana çıkannıı ve kira ve ödilnı; verme 
şılamak mümkündür. Geri kalan kanunu mucibince Amerika tarafI_?~~n 
mahsulün artık serbest satılma- Türkiyeye yapılan yardır~ıı da kuc;uk
sında mahzur yoktur. Zaten bir ıemcıniştir. Türk~ye, tatbıki fc~kaUi~e. 
senedenberi hüklımetçe mcmle- güç bir bitaraf!ıırın . • muhtelif !ncelık: 
k t • in yapılan tetkikler ve bu terine vtkıftır. Kcndıslnln emnıyct ve 

e ıç . h l bitaraflık mıntakalannı ı:aman Herle 
tetkiklere ıstinad~ azır anavn dikçe memleketinin yalnız hudutları-
raporlarda bu netıceye varıldıgı na kadar geri çekmiye de karar ver-
öğrenllıniştir." mi' görünmektedir. Fakat bir taraftan * * silihını elinde tutmakla beraber bir 

taraftan da kendi hudutlarına doğru 
çekilirken muharebe sahaları ılttikçe 
ıeniş!emekte, gittikçe kendiı1inc yak
laşmakta, ecnebi propacandalar da 
TUrlc milletinin soiuk kanhhfını ve 
sin\r mukavemetini çok aiır bir- im· 
tihana tabi tutmaktadır. 

Saraçoflu iktidarın aitr yükünü, Ankara, 16 (TAN) - Yarın saat Ankara, 18 (A,A.) - Doktor Re-
16 da Karadeniz yfizme havuzunda tik Saydamtn vefatı dolayısiyle Le
harp okulunun su sporlan bayrtı.mt histan Harici.ye Nazırlığından gön -
7!1P~acaktır. Yüzlerce ~cln !~Irak derilen taziye telgrafına Başvekil ve 
edeceği mOsabakalar şehrimizde bQ - Hariciye Vekftleti Vekili Şükrll Sa -

7 Wt bir alAka toplamaktadır 1 racoğlu teşekkürle mukabele etmiştir, 

Yeni hükumetin buğday hak. 
kında aldığı tedbir hemen 

de bu üç fikrin birleşmesinden 
doğmuş gibidir. Hüklımet hem 
buğday fiyatlannı arttırmış, 
hem ordu ve müstehlik halkın 
ihtiyacını temin için mahsulün 
bir kısmım değer fiyatı ile müs. 
tahsilden alıp biriktirmeyi dü
şünmüş, hem de köylüyü elinde 
kalan mahsulü satmakta serbest 

Hitün mesullyetlc:riy1e birlikte mefl'· 
).-,Jcetlnin birçok tehlikelere maruz o'!. 
duiunu pek yakından bildiii bir za. 
manda omu7.lanna alıyor. Boiarlnr 
meııelesi ve iktısali muhasara kcndl 

lemektedirler. 
Ankara, 16 (Radyo gazetesi) -

Rusyada cenup bölgesinde Alman ta
arruzunun hızı nrttıkça muharebenin 
Ruslar hesabına vahimleşti~! mOtte -
tikler tarafmdan da itiraf edilmekte
dir. Rus gazeteleri de tehlikeyi giz -
lf'memektedlrle.r. Kreznayc Svestn blr 
yazısında şöyle demektr~·: 

"MUcndele kati netlt. yc yaklaşmt
ş:ı ben7Jyor. Sovyetler Birliği için iki 
şık vardtr. Ya zafer, ya ö!Om.,, 

Müttefikler tarafından yapılan mah
dut ta::ırruıun büyük bir kısmı muvaf. 
fakıyetlc neticclcnmi&tir. B ir çok esir 
alınmıştır. 

Alman tebli!~inc göre 
Ber!in. 16 (A.A.) - "Teblif": Mı

sırda, dlişmanın El Alemeyn merkez 
kesiminde büyük kuvvetlerle y:ıptıfı 
tııarruz:lar pii&kilrtülmüııtür. İnatla 
yapılan uvaşlar sırasında bir karşı. 
lık taarruz netic,.z.1nde 1200 ealr ahıı
mııs ve bir hay?i zırhlı tank ve oto
mobil yok edilnıiıtir. 
Batı Akdenizde, Alınan sava§ uçak. 

ları bir İngiliz kruvazörüne taarruz et· 
mişler ve tam isabetlerle dilşman ıe
mis!ni hasara uğratmışlardır. Sovyet haberltt büroıu mlldür mu

avini Lozovsky de yerli ve yabııncı 
gnzetecilere bir demeçle bulunmuştur. -.~•:[.']~lij:]!!fflll 
Lo:r:ovııky, :nuharebeyi dört ravndlu ..._ __ • :ı,,., 
bir boks maı;ına benzetmiş ve demi&
tir ki: 

"Birinci ravnd, muharebenin baş -
Jangıcıdır ki, bunu Almanlar kazan
mıştır. İkinct ravnd BlrlncikAnunda 
başlıyarak Mayısa k r.dar devam et
miştir. Bunu da taarruza geçerek dtiş
manı pfüıkürten Sovyet ordular! ka • 
ıanmtstır. Üçüncü ravnd simdi baş
lıyan Alman taarruzudur. GörlllUyor 
ki. bu rnvndu Almanlar kazanmak· 
tadır. Fakat dördüncil ravundda Al· 
manlar nakavt edilecektir . ., 

V oronez varoşlarında 
Moskova. 16 (A.A .) - Rus kuvvet• 

!eri Voronez varoşlarından birine ıf· 
rebilmlt olan Alman kıtalannı bura
rl:ın J)i!ııkiirtmiio; v,. ııtmıslıırdır. 

l:ifj9 Baştarafı 1 incide 
Düşman, ehemmiyetll tank kuvvet. 

!eriyle ve zırhlı te~ckküllerle Voronez 
~prU başına karliı yaphğı taarruzlara 
ıfcvam etmiıtir. Kara kıtalanmız ha· 
va kuvvetlerimlz!e sıkı bir lşberaber
llii yaparak düşmanın bütün hücumla
rını kanlı kayıplar verdirmek sure
tiyle püskürtmüııtilr. Dotu cephesinin 
başka bütün kesimlerinde yalnız mev
zii ehemmiyette savaılar olmuştur. 

FinUlnda körfezinde Alman deniz 
kuvvetlerine mensup blrllkler, iki Sov
yet denizaltısı batırmııslardır. 

Voroşilovgrad'ın if gal 
edildiği bildiriliyor 

Ankara, 16 (Radyo gazetesi) 
Rusyada cenup cephesindeki Alman 

• tz 
sini ciddi mütküller karımnda bıra- orduları grupu Don n~hrl ile Done 
kablllr. Bunlar harbin inklsaflyle yü" •arasında Rus kuvvetlerini takibe de
rüyen mesele!erdlr. Herhalde Türkiye vam etmektedir. HarekAt silratle in
t afmdan ittihaz edilen hareket hat- kisaf ettiğine g!Sre, Sovyetlerln esasU 
ı:rher ne oluna ohun dllnyayı altüıt bir ~ukavemet göstermek fııteme~k
eden ba dnclrden Iı:urtulmus kuvvet. ler! anla511makt:ıdır. Sovyetler Ro to
lcr karıııında en ihtiyatlı düıUncelc- fa 125 kilometre mesafede Millerovo
rin ve en iyi yapılmış hesapların bite nun tahliye edilml• olduğunu bildir
altüst olup o?mıyacaiını tayin etmek mektcdir.Almanlar dl\ Voro5ll~grad'ı 
kimsenin elinden gclmiyen bir ıeydir.,, işgal ctUklerini iddia etme.ktcdırll?I'. 

kadar düısmilştUr. Zcytinyaf ve diğer 
yiyecek mııddelerlnde 3 • 4 Jnıraı te
nezzUI cörü!mUıtür. 

Buf day fiyatlarının artmHı kartL 
sındı ekmek Elyatlannın da, tabii ola. 
rak, y{lkıelıneııini beklemek tlam ıc
lir Ekmeğin fiyatı da bugünlerde teı;. 
bit. olunacaktır. 

Mısırdaki Fransız 

Harp Filosu 
1:1if8 _Ba~t~~afı 1 lncld': 

sıta ile kendıni mudafaa etmesı
r.i ernretmi~r. 

Fransa hUk<lmetl. filonun en yakırı 
Fransız limanına u!aımaıını muvafık 
bulmaktadır. Filo kumandanhiına ve
rilen bu talimatı Almanya ve İtalya 
hilk<lmctleri de tamamen mütareke 
ıartlarınıı uygun bulmu~lardır. Ba hu· 
suslar ayni ıünde Amerika hükilme
tine de bildiri!mlş ve İngilizler tam· 
fından tatbik edilecek bütün şiddet ha
reketlerinin fevkalide vnhlm olaylar 
doğurabileceil izah edilmiıtlr. 

Amerika hükilmeti verdiği cevapta, 
bu gem!.ler!n Mihvercllerin eline ~e"° 
mcsini asla latemcdliini bildirerctc 
bunların harpten ıonra iade ecli!melc 
(izere bir Amerika limar.ında muhafaı~ 
edilmesi teklifinde b"Junmuı ve aksı 
halde İngiliz; bUk<lıncti bu gemiler• 
Süveyş kanalını ge~mek emrini ver• 
mekte haklı olacatını ileri &nnüıtiir. 

Hükt\met eefl Laval, Aınerika nota. 
sının hJç bir uman kabul edilemiyecels 
11ekllde :yazıldıit ve Alman, ltalyarı 
, •vaplarına alt muhtıraya brfllık s::ı
yılmıyacait hususunda Amerika J~ı;li
derinln dikkat ıözünü çetını.~•e bu 
noktaya gerekli tevaplar vc:tffmederı 
evvel bir kere dahi Blrlcslk Amcrik• 
h:ırldye nazırhftndan sorulmasını, iş. 
güder M. Tuch'dan rica etmlıtır. 
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1400 K"4i !I •ne 1800 Ki'. 

.l' A.1' 
Muharrir makalesinCle, vaktiyle liir Alınan gazetecisinin teknisiyenlerln 
kumanda edeceği zırhlı birliklerin gelecek harplerde müsbet rol oynı
yabileceği ve bu yolda da ancak Alman ve Rus ordulannın bir varlık 
'gösterebileceği hakkındaki sözlerini kaybettikten sonra bu harbin 3 se-

760 il j 1 Ay tlOO f 
400 il • • IOO f 

nelik Safahatını tetkik etmekte ve bu "'basit müşahede,, nin kavran-. 

150 • 1 • 100 • madığını belirtmektedir, 
Adrea d•lf""""ek f2Sl o o o 

'Avrupa Harbinin 

Mukadderatı 
TANK VE iNSAN 

Yazan: M. ANTEN 

ikinci Cihan harbl kat'i ıafhaaına 
girmlo bulunuyor, A!manlaruı 

6arkta ve orta ısarktakl taarruzlarını 
Sok mahirane bir surette idare edi· 
len bilyllk bir propaganda faaliyeti i
le desteklemektedirler. 

Avrnpada harbin mubdderatmın 
lg42 fencsi sonunda taayyiln edeceği 
anlaııhyor. 1943 senesine ayak basar. 
kcn Avrupada harp bitmemiş dahi ol. 
llıl. mukadderatı artık taayiin etmiı 
olacaktır. Yani Almanlar. önümüzdeki 
a ay içinde kızılorduyu harp dııı yapa. 
l?ıadık?an ve İskenderlyeyi işgal ede. 
tniyerek )dmrırı kapılan önünde du~ 
fakladıklan takdirde partin kat'! ola
rak lcaybedccekler, Almanyayı gittik
te fada uran çemberi kuvvetle veya 
ayn b!r sulh ile kıramadıkları tak. 
clirde geçen harı>ten '°k daha feci bir 
bczlnıcte 11frayacaklardır. Alinarılann 
larlc ve Mısır cephc!erindc, hiç bir 
fcdaıtlrlıktan çekinmiyerek yaptıkları 
harp gayretleri ve buna müvul olarak 
Propaganda faaliyetleri, bu çemberi 
btr Yerinden kırmak makeadiyle yapı. 
lan cchtlerdlr. 

Geçen sene Almantann prk taarru
ıu ffeıı&'in Ingiltercyo uçmasiyle he
ltıctı hemen aynl ıı:amana te9adüf et
ıtılştı ve o günlerde Goebbe!ı propa. 
iandası Sovyct Rusyadaki Alman za. 
ferlerini blre on katarak ve lnzılordu
tıuıı tamamlyle inhilil ettiii kanaati
ni \>erecek surette heyecanlı haberler 
)&'Jını5tı Bunun baıılıca gayesi, lngı. 
liz efklr; aınumlyesi llzerlnde mlieaair 
01uak Hcss'ln İngiltere ile Sovyet 
~usya zararına o!arak sulh yapmak 
hu usunda vazifesini kolaylaştırmaktı. 

Churc:hill Avam Kamarasında ıöyle
ijjli nutuklardan birinde Hcss'in ka
bfııesini devirmek mabadiyle lngiltc. 
r~Ye inditw ıöylcmlııtı. Filhakika, Na. 
tılerin ümit ettikleri ribl o zaman 
<=hurchill kabinesi diisUp sağ!ar, Clty 
'damlan iktidar mcvkilne gclml~ ol
laYdılar, 1ngllterenin Sovyet Rusyayı 
l'll?ı Yolda brralalrak Ahnanya ile an
laınıası ve bunun netlccsl olarak Al· 
rtıan ordularınm Rusyada daha büyük 
ltıııvaffakıyet?er ka.zanmnlan ihf ~ıı 
~lrdı. Fakat Cburchill düşmedi. lJ'a. 
l>tınya Amerlkıının harbe ııl.rmesinl ça.. 
bultlaştırdı, İngiltere ve Amerika Sov. 
)et Ruıyaya geıılş ölçüde harp maı. 
zcıncsı göndermektedirler. :Su ellrtlar 
lc;inde 'Nazi zimamdarlarımn 1ncutcre 
ile anlapnak Umitlerlnin her halde kay.. 
bo!nıasr icap etmektedir. 

Buna Jıcarıılık Mııır harbinin at,.. 
ti blr mah yet kazandığı hissedilmek
tedir, FilbaJdb Rommel'iıı mnaffL 
ltı:vet.i temin edeceği c;ok bilyilk stra. 
tcjiJı: ~vantajlardan ba3ka Akdeniz hav. 
~asının vaziyetini genlı mikyasta dc
l:istirecektir. Almanlann son Libya 
nıuvaffakıyctlcrlni, blitün arap mem
lcltctlerindc yapbklan propaganda 
~alintıcriy?e istismar emek istiyorlar. 

1 
&zr haberlere göre bu muvaffakıyet. 

er Franaada Laval'in vaziyetini Jnıv. 
"'etlendimtlye yardım etmiııtir. Devlet 
IUraaının ve maarif nezaretinin Parl 
8~ 2lakledilmesi keyfiyeti ve Vichy'. 
~tı lskcnderiyedcki Fransız filosu hak 

ndılEi Amerikan tekliflerine karıı 
~~l'dii! menfi ve tehdit edici cevap, 

1cb1•nın Alman muvaffakıyetler! ve 
~l'0Pft8andası neticesi eskisinden daha 
iıla Alınal1J'8.ya doğru kaydıfını ıös

lcrcn tczahllrlerdlr;·--. 

Şark CepJlesinde 
. So\'7ct Raaya topraklantida lıarp 

tıttl,lı:c;e artan bir tiddctle devam et 
~ektedir, Harbin sıklet merkezi otaa 

0 roncz kesiminde Almanların 80 tü
llıen, 4.000 tank ve 3.000 tayyare tahılt 
~tikleri tahmin edilmektedir. Buna 
,•lıncn ktzılordu 10 gün içinde Alman 
~ra 35,000 kayrp verdirmiş ve Alman
:rıı bir hafta evvel i11ıal ettiklerini 
lı: lldırdiktcrl Voronez'in garbinde mu
" ll.bfl taarnızlara geçerek Alman kuv. 
... ~ıerını Don nehrine dofnı püs1rilrt. 
..,Ultilr 

HİND DİYAAltJDA 
KarUJ Kar14 .. 

Tefrika N o. 41 
11 ~' asker! mahfi11mn tamnJnJeri-

lı~ töre Alman ordusunun hedefi müm. Sankl göz:lerlm kapalİ olarak blr ttııı.n sanki varlığını hissediyorum. 
~I tı oldufu kadar süratle Volga neh· demet çiçek kokluyorum. Fakat ne Tahlll edemediğim bu hal sıcak 
lı: liıerindeki Stalingrad'a vararak Kaf. çiçeği? Bl.bııiyor.ım. zıra ıimdiye ka· topraktan çıkıyor, nebr.tlardan fışkı _ 
laaa bölgesinin Rusyamn difcr kıırm. dar hiçbir defa bu bayılUcı şekerli rı:yor, dallardan dökQlUyor, kuslartn 
c tl1le irtibatmı kesmek, merkez ve biber kokusunu koklamamıştım, ötüşleriyle havayı katediyor, benim 
t~ll ordularım birbirinden ayırmak. bu --'- Qzerfme konuyor, bana nUfuz ediyor, 
t 
.. -. l!lr habere göre, Kmlordu, Vol- Faal bir halde bulunan ze, ..... 
a- y1 dl li Bilm dı~·m k•"' kalbimi tatlı bir ıstırapla dolduru -tb "' I>on nehrine bağlıyan kanalların gece n yonım. e ır.l ..., 

tf lltlaJı: surette müdafaa cdi!meai cm- MSleriyle, böcek vıztltılarlyle dolu!. yor. 

1 ııı alrnıttır, Siblryada talim cCSrmUı Bmlu cam renafnde gölpler beni Biraz evvel O~ürnfu: sıkısık bir hal-
lll~Yoıı asker bu bölgede tahşit edil- h.ayal lurgmlıklarına uğrattyor, Keş- deydik. Ne tuhaf! Ş!mdi yerim ne 
.B '§tır, &talin ve genel kurmay reisi fettlklerlm1n ne olduklarını o kadar kadar bolla11n11! 
1l>oeııikof buraya gelmiılcrdir, ıörmei: tati.yorum kl. Maşukasma sokulan Hollicott'a sor-

ti 8-r1ı: eepbcsindckl vulyet bütUn in. Gözlerimi lcaldrnyoruftl, Yidslar dum: 
he U. •e Amerikan eOcln 11ımımiyeıhıl glSrünOyorlar. O kadar çok, geıı1§, sı- - Bu aksam aya ne oldu? 
~hcatııandmmıtır. lnsllia •• AmL kİşık bir halde bulunuyorlar ki, san- - BirinclkAnundnyız! dedi 
t '- CUete!eri ikind cephe derhal ~ lcl arb1t kimseye 7ft Jtabnıyan bu Sahi; ktşta olduJtumuzu u~utmuı-
b1~iı takdirde mllttcfikleriıı nz semada "esir" aralarına ıokulamıYor. tı.ım. fnanılTr şey değili 
ı1il~ evvel çok fena bir vui"te Hodbin ~ aeaJı delik d9llk _. - Bana hemen hemen "'Bedr., ha-
da 'teeklertıd ,...malrtahrlu, Ameribo ll1laD Jmbbe11 atarı..tın,.or. Unde bir mehtap vAdetml~ttniz 
tl llnaJi tetkfliUan koa&rell. ilde- J!la Jmıdı...., mtld IDiDl ......... - Yarm hll!lden biraz fazİa ola-
~~ _..... '•P:;-700 ı:: altuıda :ınanı.are, eb'ahhlcluda tedrlc! cak, Bu:ım için kAfidir, 
~ h ~ 7&ftla 1 ltooee- 1Urette keııdin1 aöster~r Onlar! sıkıyorum. Bu sevdalı gece
~tlt•: ~qki~~,. P. Bu Cin g~ t.$mda tmı- de kelldi kendime köaemde küçüle
~t'ttler!o1!~tteflkl .. r. ~ lovYet l}anele k6rlenf7or. Şbndl artık hiç· ~~ ve rahataaa bir halde 

11•:tan yardım e&mtedlkterl takdir. bir ff11 86rmedfliınl «örQyorumt 1 1'0f1llll. ~ 
~ "rtık Hıtleri mailOıt tmek !çin biç Tarif edemedll!ln bir hiı beni en- 11r, 
lı t'tıy J'aı>amıyacaldannı ikinci cep. dişeye dQşürüyon !nüteesalr ediyor. Oturdufumuz bir kattı genlı k5&k 

tltiıı. nl A :içi~ deill Pati- Bu his ayni zamanda hem ad, hem Jı:onfor ıtıbariyle Inks bir Bungalow, 
'1': !tin druıh ~ir ehCJQJDlreıl pi· tatlı, hem ruhani, hem: maddi; gözle Banyoya girdim, giyindim; odamın 
~ n:ma~ır~ ıö~ ~t ~klmuldu~ 1• • ~ duvarlarını ve duvarlarda gırt-

taklarını oynatarak böcekleri kollıyan 
kücUk müttefiklerinı lçertenkelelerl 
seyrediyorum. Yatağımın üstünde bir 
gelin duvağı var, 

Köekü ihata eden ıen1ı koridora 
çıktmı; bütün odalarm kapıları bu 
koridora açlliyorlar. 

Bu kesif gecede hangi çiçekler bal
konuma bir misk kokusu yayıyor -
lar? Toplamak ~cin elimi uzatıyorum 
Bir ıey yokl 

* Şehri görmek Jçin yalnız, acele ye-
meği yedim. Şehir uzakta olacak ki, 
ışıklarını görınilyorum. 

Saat dokul!ll pçmi~ olınasma ft 

HolUcott'un bu aaatte kaptlarmın ka
pandlğıru s6ylem1:ı olmasına rağmen, 
fceriye ıtrmek cııreaint elbette bula
cağım, 

Ona yaklaşri'lc~a tieni hiçbir zaman 
hayal kıriJnlıfına utratıwyan o alzll 
tesirin altında nlryorum, Udalpur'u 
sevecetim.. HattA ff\'iyonmt blle. 

Ondan tereşşühh eden hava, kuşla
rın ötaşlerl, geceyi kocaman bir bu
se ne dplduran ezik tıstltılar onun 
bana g<Snderdili haberciler delil lnl? 

(Dwam.ı var) 

Bu Hafta Yapılacak ikinci 
Koşunun Favorileri Hangileridir 

ÜÇÜNCÜ 1 LAN 
Tasfiye Halinde Bulunan Üsküdar - Kadıköy 

Havalisi Halk Tramvaylan T. A. Şirketi 

Tasfiye Memurluğundan: 

ve 

ttsküdar - Kadtköy ve Havalisi Halk Tramvayları Türk Anonim Slr· 
ketinin 3/6/942 tarihinde fev'kaUde surette içtima eden hissedarlar U
mumi Hey'eti Slrketin fesih ve tasfi yeslne karar ve~lı olduğundan 
Şirkette alact<klı olanlarm Ticaret Kanununun 445 nd Esaı! Mukavclena
menln 94 neO maddelerinde ya:r.ılı mfüldet zarfında mezlrl\r Şirketin Os
küdarda Baflarbaşmdaki İdare Merkezinde bulunan Tasfiye Memurları
na müracaatla aJpcaklarını lsbat etmeleri lüzumu ilftn olunur. 

(Tısflye Mımurlırı 

M. M. VEKALETiNDEN 
ıcıs a,.:ıl! kantmı g!Sre bu sene Harp malQllmyle ,ehft 7'!tlmlmne 

isabet eden ik:'lunl.yfl mlktarlaı1 asıltıdı g&sterflmlştlr Para1ann dnfrtılış 
aı.Qdletl 4 ay olup gQnlerl mahalll lltnımfye tevrt ltomi~Iarmca aynca 
nAzı edllecetfnd~ istihkak sahiplen tevziat zamanında (rapor. remı! se
net ve ellerlndeki fkTamlye tevzi cO.zdanlartyle birlikte) SliW olduklan 
~e teni komlsyonlarına mflracaa~ 

Lira Kr. Lira 
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- l4'18 - '1579) 

Al+.n, Gümüı 
ve Harp 

Yaıan: ULUNAY 

Mnınr c!ı teıiriııl kaybedecekti 
Altın ve gümilşün ne maddi ne de m 
nevt kuvveti lrnlmıyacafına gö 
"Ruhf" nfn bir ıaheser olan "terci 
bend'' indeki: 

Slııı ile nri lreJullne bt kat mper et 
Jılcrlı: okunu &c~u mi &anırım aipcri 

4c 

Beyitlııln de şeklinin de~~r!lmes 
ne lünm cöriilecek Te Fikretin alt 
için yazdıiı: 

Sana i'latı·t·P:V.1! etlerde ylııe 
Beıeri7et lcopr, acl!r .esine 
Para derlerkl akla reh.ı:endlr, 
Bence bic ıllbbe 701< ki ıendendlr• 
E:v &llzel cc~lıer·I (iJgun pc,..., 
RQhu ecdda bafla:van teller. 

Gibi mısralar da herkese mitolo 
den bahsediliyormu~ gibi gelecek, 

Altın, harp aanayiinde kullanrlm 
başlanarak ondan bomba, gülle, gi 
tahrip vasıtalan yapılmıya baılarun 
o zaman tarihte altının Jüzumsu:r:l 
ğunu isbat eden en yijksek mcnlı:ab 
?erden biri olan ''Mihridadın Tacı,, 
saneslnin de hic bir 1nymetf k 
yacak. Çünkü mağlup hükümdann i 
tiharına bile yaramıyan tacın made 
asırlarca manen tahrip cylediii inaa 
lan bundan sonra da maddeten tahri 
etmek suretiyle bu yolda difer m 
denlerden fazla i5e yaradığını iı 
etmlı olacaktır. 

Oniversited~ 
Tayinler 

Tıp Fak\llteSfn 
dr yeni ihdas 
dılerı üçüncü Da 
hiUye Kliniği 
fe örlüjüne 
ğerll doktorlan 
m!zdan Gen 
Te\"fik S:ıllam 'ı 
tayin emri kendi 
sine tebliğ edil 
mi tir. Uctınc 
D biliye Kliniği 
nln Gureba has 

Dr. F. Kerim tar.esinde tesis 
1Umesi kararlac:tırılmıs, bu yolda ça 
lışmıüara başlanılmıştır, 
Mebuılula .ecilen Hayrullah Dl 

ker'den acllan Tıp Fakülııcsl si 
hastalıklart Ordinaryüs Profes!Mü!O 
ne terfian tayin olunan Fahrettin Ke 
rimln de tayin emri gelmist!r. Dr 
Fahrettin Kerim, memleketimizin ta 
nınmıs sinir hastalıktan mütehaı111 
ıanndandrr. Uzur. blr müddet Unl 
versltede sinl: ha.c:talıklan profesör 
m!Qnde bulunmuştur Her iki prof 
r,lSr ıımt etüdleriyle Avrupada da ta 
ntnmtc: "~hı:ıh etlerdendfr. 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Cok ldyme 

oğlumuz ve 
deşlmlz Cahid GI 
gt"'in d ha eocu 
denfle~k yaş 

k'lsa bir hastalı 
m teakıp vef 
mCna ebet1yle tA 
ı:lyet için ""-imi% 
kııdaı gelen, tel 

~af veya '!lektupl aeımn:ıı 1ştira 

!'den ve cezane meraı:imlnde ha 
bulunan bilclhnle ehfbba ve dostlan 
mızla merhum oğlumuzun mekte 
müdQr ve !Sğretmenlerlyle, tafobele 
rine en derin teşekkür ve mlnnetlerl 
mlzln iblAğma yüksek gazeteniz v sı .. 
tasıyle tavassut etmenizi rica ederiz. 

Mehmet Gfrgln Eti ve ııocuklarl 
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18 temmuz cumartc:;i akşamı · ı-. B R HAKiKAT! Müıterilerimizin Nazarı Dikkatil'• ••'\ 

Büyükdere BEY AZ PAR K'ta 1 
Eısiz Sanatkar MÜZEYYEN SENAR ve 

NECATI TOKYAY Konseri 
(Hep beraber bir şarkı söyliyelim): Neş'e ve c;:t. 

lence gecesi, caz, varyete, komedi ve şark dansları. Konsomas

yon 45 kuruştur. İstanbul ve civar köylere vesaiti nakliyt' 

' Güzel 
temin olunmuştur 

Sanatlar Akademisindeı 

Büyük Sergi 
1 - Başvekil Dr. Refik Saydamft'I vefatı Ü7:enn" tehir edilmi~ bulu

nıın Güzel Sanatlar Akademisi 60 ıncı yıl ser~isi 11117/942 Cumartesi gü
nü saat 17 de açılacaktır. Sergi mUna!ıebetiyle İ!tanbul Vı;Jiligi davetli
lere Akademide bir çay ziyafeti verec~ ve d~lct konscn atuvarı trıle
beleri taratmdan Antlgone ~msll olunacaktır. Evvt-lce dn~ttılmış olan 
davetnamcler 1817/9'4'.? Cumartesi &'iinü iç.in muteber olacaktır. 

Pırlaııt•lı ve ell'l'IHh ... t demek, bir ecelime ile ı 1 N O li ft 8 A A T 1 ••m•ktlr. ÇOnkD: 
Ptrlantalı 11e elmaslı aaatleri'O bQtilıı haltr..d evsafı meşhuru ~lem olan S t N G E R u.atlerlndı top--

lanmıştır. Bunun için: ~aat alacatrnız uman. tereddüutıı 8 1 N G E A saati almalumrz ve ıaatin Qze-
rındeltl 8 1 N G 1 A markasnıa müesııes~irtn Rdreslne likkat ~tmeniz !Azrmdır. 

Modayı takip eden lıer asrl Udın tçin lcJym~tll taşlarıyle ve nf'fb işlemeleriyle hakikaten nuan dik-
k .. tı celbl!den böyle bir b.arikultd• 1 f N G ~ R ıııatfne !ı:ıhlp olmak Adeta blr uadetttr. 

SINGER SAATi Hoşa Gidecek En 
Makbul Te En Güzel HED.IYELIKTIR 

No. 82 - D. Elmaslı ve 11 pırlantalı 600 lira 
No. 82 • C. Elma~1ı \'e ortadakı büyük olmak üzere 11 pırlantalı 700 lira 

No. R2 • E. Elmaslı ve ortadaki ile kenarlanndaki büyük olmak üzere 11 pırlantalı 800 !in 
No. 82 • H. Elmaslı ve ortadnki ile kenarındaki daha büyük olmak uzerc 11 pırlantalı 980 lira 

El\18.\LLERİ GiBi 15 sr;..YE GARANTiLiDiR. 

1 

2 - Sergi 19 Temmuz 942 Pazar gunQnden itibaren 15 ::Un miiddet
le açtk bulundurulacak. her gün saat 12 den 18 Te kadar ziyaret olıına-
bilecr.ktir. Dühullye yoktur. (7675) 

D İ K K A T: S 1 N G E R saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merke?:indeki mağa:raını7da 
satılır. lstanbulda ·ubemiz yoktur. Adres SİNGER 5\AAT i\Iağaz.aları. 

~ .... •••••••••••••İstanbul, Eminönü, No. 8 ••••••••••'••-" 

Maarif Ve 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

N E Ş R İ Y A:·y 1 
Bt'dM Terbiyesi U~um Müdütlüi6 tarafmc1.an ne:ıredllen ldtaJ)· 

lardan :a<'ı:ıirdak!ler kar~nanndaki bedellerlf' satış~ çıkarılmıştır. lsti
Yf'nler: Ank1rada: Akba Kitabevfoden, lstanbulda Muallim Ahmet 
Rıılit, fnkıllp , ... Cığı-r Kitabe\•lerlnden; Karsta: M~lımct Tl\rkel'den; 
Roluda: 7.;;fer Kitabevindl!Tl; Ankara, İstanbul, hmlr. Diyarbaldr. 
A.tyı:m. Konya, Antalyıı. Adana. Antakya, Siv;ıs, Er:r.unım. Trabznn. 
<:;amsun Maui! Vekllllfi Yaymevlerinden satın alu.r.bilirler. (7262) 

l!lu 

f<u"'' 
so 
40 
!iO 
sn 
20 

12'1 
7~ 

50 
50 

JM 
1~0 

Atletizm el kitam 
Futbol hakem k1Avu7.U 
Bf'ynelmllel tutbol kaidelt-ri 
Jl'utbol ldavuru 
Köy spor sahalar! hakkmla öğütlıır 
E~ki Tilrk Sporlan üzerinde araştırmalar 
Modem atletl7m ' , . • 
Balkan kır kosusu 
Balkan ıüreııleri 
(';roke - Romen ıüreş oyunlan 
Tenis .. 

KitRbl'vlerfncit Beden Terlılyesl ve Spor mtcmuatı ila lıulu· 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ·~: ilanları · 

1 • 
75 Kayak ~pnnı ~ f 

(72fi2) ı , nur, 

HOLANTSE BANK. ONI N . v: 
ISTANBUL ŞUBESt 

GALATA: KARAkÖY PALAS 

UA NSI : MEY~ANCIK. ~LALEMCI HAN' .... 
~ÜTÜN BANKA MUAME°LELERf 

KASA ICARI 
·~ · 

MEfU(aZI t • OltASAO 
.08lLVtl t AllST~11tDot• •· llO'TTl•DAM - 9UU•O& Alff~S 

;._ µAAU\; M&JtA.CAJ80- MAWA- WILL.EllSTAO • Ott•tul='ı.Ta.n 

' .h> Da ,u#llRO • Ma'laa • UO HUf....O' 

J 

, ........................................ ~ 
Türkiye Sigorta Prodüktörleri Cemiyetinden 

Ticaret Vcklıletinir. 25/5/942 tarih ve 2/17986 sayılı kararnamesinin 
ıkinci maddesi (D) fıkrasına tevfikan prodüktörlerin mesleki taah
hütlerine karşı teminat olarak yatırmaları icap etlen teminat hakkın-
da lznhat almak üzere derhal ve ~nhsan cemiyetimiz 

!usuna müracaat etmelerl ilan olunur. 
idare memur-

................................... _. ____ , 
lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden 

18.7.942 Cumartesi sabahmdan. 20.7,942 Parartesf akşamma kadıır, 
Saı:nyhurnu - Salacak arasında Telefon MQdii1'Ull!O tar~tmd&n bir tele
fon deniz altı kablosu dö•enecektir. 

Bu kabloyu do eyt'cek vasıtalard B~ynelmllel Kablo döşeyen gemi
lere mahsus i~a ·etler olacaktır. AlAkadarlann naıarı dikkatleri celp ve 
keyfiyet ian olmmr. (7676) '\ ı 

1 ~ d~ru~ ~~nede~-~~ m~'~ ~,.? .. ! 1 
Zaman Ec:za Deposu'na mOrncaat .......... , 

1 

1 

1 
1 

, _, 
~ksürük ve Bronşiti 

K!riı~eri ~hal~P.r. ~er 
ecTanf'de kutusu 35 kuruştur. ' , Beyoğlu Üçtiııcü Sulh Hukuk Mah-

Semti 

Beyoğlu 

Galata 
Beyoğlu 

Kı;mnp;ı!$a 

BCyiıkder.

K. Paşa 
Sütlüce 
Tophane 
İstlnye 

Maluıtıeel 

• 
$ah kulu 
Kemar.ke' 
Kıımf'l"hatun 

'Bf'dı-ettin 

Büy(jkdere 
H8\'UZ kapısı 

Mahmubga 
Jı;km~kdbafl 
Kürkcüba~ı 

Sokağı 

Erkanıharp 

8 eı Vakrt han 
Ne\•i Zacie 
Ha\'l.IZ kapts1 
Crıyırbıışı 

Havu7. kapm 
Karaağae 
Bol!,uk•~en 

Çayır ıo. 11, 12, 

No • 

17 
21 
22 

R 
29 
4 

22 
134 
15, 16, 

C i N S 1 

Evin 4 c-ü k:ıtı 

5 ci ltııtt.a oda 
DiikkAn, . 
'Rarcıka 

Bo~bn 

Dükk~n 

ı::v 

Dükk~n 

17 24/60 hisse • kıt'a 

.6.yhjjı 

Lıra K. 

8 
7 

ır, 

6 
~ 

7 
7 
5 

Ol) 

no 
no 
!'.O 
on 
00 
00 
00 

tarla sn 00 ııeneliıti 
Be~lktaş Dlkil:tııs Cıımi alt.ı 4 Diikk~n 2 50 
Ka•!mpaşa Bedrf'ttin Havuz kapısı ısı Dükkfın 12 00 
Beyoi!lu F'fı!:eyfn:ı~a 8erdarı Ömer 56 Oıikkıin 111 00 
Kaı;tnıpas• Bf'dre:ttin Havuz kapısı 10 Rahe-eli dükkan 12 oo 
Besiktaş BP,slkt:.s Dlkilita:; 8 Diikkan 3 oo 
Ortaköy Ortakö~ Vapur iskelesi 36 T>iıkk~n 3 00 
Kastmpasa Ga7.i Hasıınpaş· Dereooy:.ı 25 Dukk:in 2 50 
Ka~:lmpaşa Camiikebir ' Camiikebir 6, R. 10 1/ 3 his~e ~ dtlkkan ~ 50 
Gı;fata Kf'mankeş Ş:ırap iskelr.sl 24 f>iikk~n 30 oo 
Ort:.kny Ortaköy Biivük ayazma 12 Hamam odaları il oo 
Hı:cköy Kl"<;icipirt Okmeydant lOfi Bnhce ,.e baraka 1 M 
Kc.ı;ımmısa Camiikehi r Kıı:rık iskelesi ;ı4 OukkAn ıc; oo 
Hıı~köy Abıtii~ı;el~m Y:ıi!hıınl! 2!1 Diikkıip 4 00 
Yukımda ya7.l't~ gayri menkull•rin 31/~/Sl43 ızünu ~oruna karlar kirayıı ·priJml'~i ~ ı:ün müıidetle tcmd·de 

bırakrlmr•tır. İsteklilerin ihale günü olan 2217/ 942 gıınü ~aat 10 da BeyoJ:lu Vakıflar :\fiıdürHlğii Ak11rııt ka-
lemine müracaatları. (7681) • 

10.000 kadını 
Hayrette bırakan 

• 
G A R 1 p pu86':tA 
TECRÜBESİ 

1( 

Ticaret ve Zahire borsası b'tihabı hakkında 
İNTiHAP HEYETiNDEN 

1 - Temmuz 94:' nihay .. tlnde m üddf"tl hitam hulaca1': olıın Ti~11ret 
ve Znhire Bors:ıst hey'r>ti !dare.-;inln yeniden ic-ra e<lilC<.'Pk intlhabttttııda 

intihap etmek \•e intihap olunmak hal,kuıı hııiz ol;ınlarnı ll~teleri bu
günden itibaren Oda \'e Borsa Koridor ve ~lonlnrma ıısıım,,tır. Bir ltl
ra:r.t olanların Ü<: gun 11ırfınd11 - 20 lı:-mmıı" !M2 P:ı:raTtes' günii akı;amı
na kadar - yazı i l .. intihap hey'etine miır<ıcaathırı. 

2 - İntlhnbat 24 Temmuz 942 tarihine miisildif CunHı ,l!i.inü ~aat on 
birden on iiçe kadar icra edilt>ccğindPn h;ıkkı inlih:;bı haiz olanlarln 
mezkur &'iin ve .,a:ıtte Borsa İdare Hey'l'ti salonuna ı?elcrek re;orlerini \!;
tfmRl etmelPrl ilAn olunur. 

619 ................................ , 

Sermayedarlar için Bulunmaz Fırsat l 
1 

ton tanmmış bir 1 
sıı.yfiye5inde en mutena ve halen mük~mmeJen işlemektr j 

' Sahibinin sıhhf mazerPtinc mebni şehrin 

bulunan ve çok tutunmuş oh•n verimli ve ihtısas i~abettir. 
miyen bir miic~~cı;e DEVREN VE ACf~LE SATil ... rKTlR. , 
İsteklilerin 1093 No.lı po5fa kutusuna yazı ile müracaatlan ' , 

lstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden 

ASKERİ TIBBIYE OKULU 
"Tabip, Eczacı, 

ve Öğretmen .. 

Hukuk Kimya; Dişçi; 

Sınıflarına Alınacak 

Şartlan Talebe Kayit ve Kabul 
1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaıısından bulunmak, 
2 - Soyadı \'e fotogran kendi nfitu~u ile birlil~e &na ''e babastnm 

niitu-ı kAartlannı ibnı:- etmek. Bunlardan herhangi birisi vefat etmiş ise 
nufuı; kaydmdan hirer mm:ııddak !'tlret ~~irilmesl lazımdır. (Ebeveynine 
ait i~bu tanmma ,·eırlkaları mektepcc görüldükten sonra r.emcn iade •· 
dilir.) 

3 - Liııeden oek iyi veya iyi dıırecf'de mezun olm:ık. 
4 - Ll~eyi bitirme ve olgunluk diploması vermek. Ha7.ırh:ınmamtŞ!la 

lise nılldiriyet:nde:rı bir musoıddak vesika ve asker! tam ehliyetname gôs
t~rmck. 

5 - On ııe\.:l:r. yaŞ)na bMm1s ve Y"irmi ile ya~ına glrmanls bulunmak. 
8 - Çiçek aşı \'esikası gö~termek ve tam te:ekkiillil 11$ker1 bir sıhht 

h('yet tRrafından muayene olmak (Oi<urun rapor üzerinde ta6d ikli foto:
rafı bulunacaktır.) · 

7 - Kendisinin vr ailesinin fena hal ve şöhret !"ahib: olmadığı oku
nrn nlş<'lnlı ve nildihlı bulunmadtğı hakknıda mı.ha!H zabıta tarafından 
tasdikli bir ''esık.-ı ıtöste.rme'k, 

8 - Baba ve anıı ölmüı !::e bü:Yiılc baba ve ana, amr.a, dayı, hala. 
.. tt'p.P., kı,. ve erkek kürde~ veli olabilir. Şu kadar ki, ına ve babanın 

öldüklerine 'dair reı:mt bir kAi!ıt ıı:etirmelidir. 
• 9 - Kabul edildikleri kendilerine tebliğ edildikten sonra velisi ta

rafınd:ın ve notnrlikten musaddak okulda örneği yazılı taahhüt senedi o• 
kula \'crilecektir. ' 

10 - 4~6 bi.iyükliik~ il kıta fotoırrar, 
11 - MektPbe kı;tl kayıt munmel~sı yukuıda i~tcnilen vesaik veril

dikten. ııonra (E,yhll ayı) ı:onundıi yapılır. 
Lisednn pe" iyi df'r~f'de menın olanl<ır bilftlmtihnn alııın. 
Liseden iyi dere<:l'df' mf'?.un olanlar kadrodan fa:ıla talip olursa is• 

tekliler arııc:mda (yı;bancı dil ve riyaziyeden) miisahaka imtihanı yapı
lacak ve en <:<>~ numııra alanlar !;eçllecektir. İmtlhnn Eyhil ayı ilk hat
tastncfa yapıltt-. 

12 - Liı:~m bir ı;ene ewt-1 ve daha evvel rne1.un olarlar ba tnüd
d~tı ne-ede ve ne suretle geçirdiklerini bildirmiye ve t~\·sika mecburdur· 
tar. • ( 489) (711 l) 

. . . "' . . ~ ~ . 

~ Isl~nbtıl ı.evaz~it( Amir.fiği , ; .;..;~~ 

.· Satinalina Kômlsyorili ilaılıa~i': ~:-
Kadıköy inzibat karakolunun elektrik tesis<ıtl tamı .. ettirilecektir. I'a

ıarlıkla ·eksiltmesi 21-7-D-42 Salı günil saat 15,4!: te Tophı:nede Lv. A· 
mlrlilil satm .a..na k<.'ml~y<;>nunda yrıprlacaktır. Kesıf bedetl 62 lira 15 
kuru~ur, Katı tcminııtı g lira 32 kuru:ıtur. K'!~if ve ,r.rtname.si koınls• 
yonda , ({örülür. Tıılıplcrin b"'lli vakıtte komtııyona gelmelnl. (88-7610) -2784 ton fırin oıiunu alınacaktır. Pa,-arlıkla eksiltme51 20/7/942 Pa-
7.art~i ~nü s:ıat 14.45 de TophanC'de İst. Lv. Amirliği ssttn aL"T\a kt1• 
mfs:ynnııncla yııptlııc~kttr. Tahmin ~deli fi0.708 !irR, ilk teminatı 4285 
lira 40 kuruştuı. Tııliplerin belU vakitte komisyona g1?lmelcrl, 1 

(85 - 7~90) -668,500 kilo tutuı::turmıı odunu alına~aktır. Paı.arlrklı;o ekııiltmesl 2017/ 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk HS-
1-im!ifinden: 94211590 - Sclinik B:ın
kası vekili avukat hak Sagcs tarafın
dan. İstanbulda, Aksaray, Sofular cad
desi 38 No, da mukim Bayan Hikmet 
Ncziyc aleyhine açılan alacak dava
ınnın muhakemesinde dna edilene i. 
lincn yapı!an teblicata raimcn mah· 
meye gelmemiş ve bir vekil dahi cön.. 
dermcmiş olduiundan talep veçhile be. 
rayı istiktap mahkemeye ıclmcsi için 
ı:ıyap kım•nnın 15 cün müddetle ili. 
ilen tebliğine mahkemece karar veril
Jll 5 olduiundan muh.ııkcmc ıünü olan 
4•F-942 tarihine müsadif Salı cünü 
nııt 10 da mahkemede biz:~at hazıı 
bulunması veya bir vekil cöndermeıi. 
nksi takdirde davanın cıyabında cöril
!eCC'fİ cıyap kararı makamına kaim 

kc 
ka. 
la 
Sa 

Daha gOzel 
görDnt!bileceğinizin 

Kat'i DELiLi 

mcsindcn: 94211612 - Sclanik Ban
!lll vcldli avuka hak Sagcs tarafın

n. Bcyoflu. Kı.i.tükhendck. Pasaj 
iti apartmanı 20 No. da mukim B,ı. 
n Raşcl Gore~vili aleyhine açılan ya 

acak davasının muhakemesinde dnva 8 U G ON bu al 

Eller-inde Y ağh Tohum Bulunanlara 
Ellerinde 94 l ,.e daha ev,·elki fen"IPr mahı;uJü ~ısaır. kP.t"n tnhumu. 

a;t' cil'di t.Jhumu, ycı fı~tTğı ve kf'odfr tohumu bııhınanlnrm 15 TPm
mUJ~ 1942 tarihhıe krdar ınııllarmı. miktar \'e PVSnfını bilriirlr birer be
yanmımı- ile İhracııt Raş kontrolörlii~iine bildirer"k mıulii \'eçhile mn
h(ırlettircliklerl hıknirıfı:- yeni fiyat rejimine miitenllik 56 No. lu sirlfült-r 
hükiimlPrinden j.;füna t"dilecekleri illin olunnıustu . 

1 

!142 Pıız:ırtr.~i ı::ılnil caııf 14,30 d::ı Tnphııned~ fst. Lv. ı\m.irliğl satın almıı 
kom!~onunda yapılac-~ktır. Tahmin bedeli :?6,740 lira. Taliplerin belli 
v:ıkitte ~omisyon• gelmeleri. İlk teminatı 2005 lira 50 kuru•tur. 

(86 - 7591) 

' -
olmak ÜTcrc ilin olunur. 

Bcyoflu Üçüncü Sulh Hukuk Mah
kcmes{ndcn: 942/lfiOS - SelAnilı: Ban. 
k sı Vekili avukat İsak Saces tara
fından. İstanbulda. Bcyoilunda, 0&· 
n•znbey Rumeli 11okak 24 No. da mu
k mc Bayım J-larikliya Arapoflu alcy 
hıne açılan alacak davasının muhalı:e
mesındc dava cdi!cnc ilanen yapılan 
ebligata ratmcn mahkemeye ıclmemiş 
\ e bir vekil dahi ıöndcrmcmiı oldu. 
ğundan talep veçhile • bcrayı iıtilı:tap 
m:ıhkemeye gelmesi için cıyap kararı
nın 1 S gün müddetle ilanen tebliifne 
mahkemece krırar verilmiş oldufundan 
muhakeme cünU olan 4-8-942 tarihine 
musadif Salı ,ünü saat 10 da mah. 
kcmcde bizzat hazır bulunması veya 
Hr vekil cöndermesl. aksi takdirde. 
da,·anın gıyabında ıörii!eceii cıyap 
IC;ıran makamın11. kaim olmak ilzwe 
ilan olunur. 

Reyoğlu Üçüncu Sulh Hukuk Mah
krm,.slndcn: 942/1610 - Sclinik Ban. 
kuı vekili avuka İsak Sagcı tarafın . 
dan. Bcyoğlundaı Pancaltı. Ccdidiye 
ı;ok;ık 142 No. da mukim Bay Ohan
nes Çarıklıyan aleyhine açılan alacak 
d.ııvasının muh:ıkemesinde dava edi
lene l!inm yapılan teblicata raimen 
rıı:thkcmcye gelmemiş ve bir vekil dahi 
göndermemiş olduiundan talep veç
hıle bcrayı istiktap mahkemeye rel
mcsi için rıyap kararının 15 ~ün 
ınliddcUe ilanen tebliilne mahkemece 
k.rat \•eril:nlş olduğun~n muhakeme 
~ l"Ü obn •-•·942 arlhlne tnüııadif sa. 
lı l:Unü ııaat 10 da mahkemede bb:TAt 
h•r.ır hnl11nınaıu veya bir vdı:il ı:ön. 

ilene ilinen yapılan tebJöcat.ı rai· tpudracılıkta t•yanı TECRUBEYI 
en mahkemeye celmemiş ve bir ve· ~avret •On bir ke,if .. 

ed 

dahi cöndcrmcmiş olduğundan ta Cıldi Eüzellestırtn, Yapınız. 
m 
kil 
le 
ıe 

p veçhilc hcrayi istıktap mahkemeye nıa gürel bir cuibe ve yeni bir hı 
lmesi içi~ cıyap kararının 15 ıün i ~~t v:cr:n unıur .• : • don~k ve çir~in 
üddctlc ilanen tcbliÇinc mahkemece ır cıldı, ıcnçlıfin hbıı renklerıle 
rar verilmlt oldu~und~n muhakeme ıüıılcr. Pudra yatrnur'a, Riiıg~r'e Ye 
nli olan 4 8-942 tarihine mii adıf ,halta terleme'ye raR"m~n bile Hbit 
1ı ıunü saat 10 da m3 hkcmelc biz- ılc•lır ve artık parlak burun bıralurıu 
t huır bulunmasT veya bir vckl! Bu cevher (Krema köpütO) namı el• 
ndcrmesi, aksi t:ıkdirdc davanın gı. tında beratı 11tibaal edilmiş ve yalnız 
hında cörülccc~i gıyap kararı maka· lTokalon Pudraaında bulunmaktadır. 

:m 
ka 
rü 
Sa 
:r.a 
gö 
ya 
mı na kaim olmak üzere ilan olunur. CiDDEN MUHii BiR TEKLiF 

Bcyoila Üçiincü Sulh Hulruk Hi- Yüzünüıün bir tarafına krema 
ki mllilnden: 942/ 1600 - Selinik Ban- ı ltöpütü H yesinde istihzar edilen 

sı vekili Avukat İ1ak Sacca tara-j Toka 1 on Pudra91n1 ve diter ta· 
dan, Galatadıl Kumbaracı yokuşu, 1 rafına her hangi bır pudrayı aürünli:ı. 

ka 
fın 
A ıopyan hanında 62/5 No, da mukim ı Şayf't "Krema köpüklü pudra" ile 

yan Eliz J. Şoef aleyhine açılan a· p~dralanmış t.ıraf diğerinden daha 
ak davasının muhakemesinde dava uzel daha taze ve dalıa tazip fÖ· 
lene ilfom yapılan teb!Jgata raf.i r~n.mczae !ok.alon pudranıza verdi

Ba 
lac 
cdi 

n mahkem~c cclmemiş ve bir vekil 1 ~ınız pırı ııde olunacaktır. 
hi röndcrnıcmi~ olduğundan talep . -
c;hilc. ~e;an istikt•p mahkeme!.e ANAPIYOJEN ~ 
mcsı ıc;ın rıyap kararının 15 ıtun 

me 
da 
ve 
ccl 
mü ddetlc l!Snen teblifine mahkeınec(' 

rar verilml~ oldu~undan muhakeme 
nü olan 4 8-942 tarihine miis~dif 
lı riınü sa:ıt 10 da mahkemede bil· 
t hazır bu!unm:ısı veya bir vekıl 
ndermesi, aksi t:ıkdırdc davanın cı 
bında ıörülcceti cıyap kararı maka 
na koim olmak üz:crc il1n olunur. 

ka 
ıü 
Sa 
7.a 
ıö 
ya 
mı 

H 
Ba 

Emniyet SımdııCı Müdürlüğünden: 
asekl hast:ıhanes! hademelerinden 
yan Fatma Gödük 4 6...942 tarihinde 
ndıfımıza bıraktıiı para için verilen 
59 numaralı cüzdanın zayi oldufu. 

sa 
S3 

aöyleıni;ıtir. Yenisi verilecefinden 
irisinin hükmü olmadıiı ilan olunur. 

tlU 

ea 

~·-·---
Sat.tık Ev 

Dr. IHSAN SAM 1 
istrcptokok. İstafilokok, pnb· 
nıoltok, lı'oli, plyo~lyaniklerir 
v.ıptığı c;ıbıın, yar:ı akmtı ve cilt 
h ıslalıklıırrna kar~ı ço'< tesirli 

' ·--~~~-·--1 
ı- Acele Sahhk ~I 

rLA.J VE ARSA 
Maltel)<!nin pek mutena bir ye
rınde fevkalade pliijı ve tatlı su 
kuyulu takriben 25X40 metre 
ebadında bir dönümlük arsa a- ı 
cele satılıkttr. Sirkecide Mühür
dar zade Harunda 28 No. ya ~ü., 

,_ racaat. Tel: 20790. _, 

C'r~mcsi, :ık~I t"kıiird' ıf;ı,·anın &'TY• · tisküdar Tııblakar Selimpaga ynlru
lıın3.a r;brfi!,c~f ır:ıyap lı:ırarı mP.'k;ı. ,ııu No. 34. kiraya !'lvcrlşli . Gelir!i, t 
nıırıa kaim ol:nak uze-re ilan o;unur. çindelcilere muraca;ıt, 

S•hlo Ye Nesrlnt MtidQr{l: Ralll 
LQtn 08rdünctı. Gazetçclllk , n 
Neşrınt T. L. S. TAM matbeası 

VekAlPt YilksPlc maknmtnca bu hususta alınan yeni hir kararla nşa
ğtdaki tadilAt yapılmtstır. 

• 1 - Krtr.n totımııuna ait bc;vıınnaırıf'lf'rin kabııl , . ., mühurlPnmes! 
eskisf ıObi 15 Temmm: 1942 dP hlt:ım<ı f'mıis bnhınıırakttr 

2 - Yer fır.tığı , ~ı•;ım, AY drP~i \'f' kP.ndir tnhumlc.rm.::ı :ıit bf'ır:ın

noımelf'r 1 Ağusto~ 194'.I t;ırihin,. kıırl::ır trvcU f'<iilmi..., hıılun;;nktır. 
~ - Kendir tcıhıılT'larıntn mlihiırı~nnıc i i•i 1 Afu~to~ 1942 hırihinı'I~ 

hltim:ı ermis b~lunııcrktır. 
.. - Yerli rıstığı ı:u~ıım , ,,. 11.'.f' çiceği tcılıumlarmTn milhürlf'nm~i işi 

15 A.ihı~to~ 1942 dt. gon:ı NP.cPktir. 

5 - Evnlce dC'polr.ma mııhallcri ol:ırnk bilcilrilenler.- il5vf'tf'n rem1t 
kontrol merkl"?.f bulunan Glrf'•un. Ordu. Fııt.,a. İııPbolu, f~kendr.nın, Tr.
klrdaj!, Çanakkale ve Bandırm<ıda bulunan cuvallnnmıq ,.I" usula vechi· 
le acılmıyac-;ık ııe!tildc Tl'Ühilrleri taltılmf$ bulun:ın yağİı tohumlar ma
hallPrindP de rlepnlanocıık :v<ıni miih(lrlenebilec-ektlr, 

fi - Kontrolörlilk teşklliitı bulunmıvan yerlerden Tekirdaf:. Ranrtır
ma. Çan:ıkkHlcdf'kl alakııdnrlar beyıınnamekrlnl vukarıdııl<I müddetlPri 
ıısrnıımak Ü7.f'T'e tı:tanbul Mfntak::ı TirarPt l\1:iidiirliif;i 1 "racat a~, Knn · 
trolörlüOüne. tskı-ndf'rundakl alfıkadnrlar ise Mer!ln Mmtal<ıı Ticaret Mü
diirliifüne tı-vni edeceklerdir. 

7 __: Bu liman ve merke?.ler ht\ricinde veya dökme halindi'! bulunan 
ya~lı tohumların n1iihürlenm~ ve deool~nınalarma imkan bulunmadı~ın
d;ın alAkadarlartn işlPrini ona ı:rötP. tanzim f'tmelerl. 

8 - Pabıı far.lıı İ7.ahatın t~tanhul Sirker-i J,iman hanınd:ııki lııraeıt 
Bu Kontrolörlüpündl'n alınabileceği ilfo <ılurmr. (7~'17) 

Askeri Tıbbiye Okulu Müdürlüğünden 
H,alen "tlşda bulunur lkiıırı devr,. kcımptna t,.frik edi\nıi~ nlan A!l:\çf'd 

Tıbbiye me~t<'bt t:ılebeleri 16 Ai:\ıııı.tns !H::? dE' üçfıncü komp& iştirak e
clecekll'rinden l5 Ağu -tosla mektebe iltihal< etmeleri illin olunur 

(499) (7656) 

Terzi Ustası Aranıyor .,. 
Biri 500 diğeri 400 kuruş yevmiyeli mütehassts iki terzi ustası oh-

nacakttr. . 
Ca~ak !stly~ler Tophanede lki No. lu dlklmevln~ tnllracaat et·, 

sinler. (7'104) 

ISTANBUL MAARiF MÜDÜRLOGONDEf\' 
• Ye.,ilkôy par.!j .... or.lı: ilk olnılun ~t) lira 11.1lfk tkretl! demfrcil!Jc vr 
kunduracılık Atölye ıefiik.Jerl m~Cldir, Talip ola.nlanL okul lda.reslofJ 
mnraı:ıııatLı.n. :.17805) 

Sirkericle Dt'mlrkr.ptda kimyahanenln elcl<trlk te.si •atı yaptırı1ncak• 
tır. Pazıırltkla f'ksiltmes! 21-7-942 Soh gOnü ~aat 15.30 dıı Tnphıınedt' 
l .. v. Amirlı~i sııtm alnı& komisyonunda yapUacaktrr. K si! bedeli 1853 
lira 94 kun..ş ılk Uminııtı 13!1 lira 5 kunıştur, Ke~i. \'P. ~artnamesl 
komisyonda görillür. İıı;~klilerin belli vakittf' kllmisyonı- gelmeleri, 

(87 - 7609} 
~ 

ııo.ooo kilo odt.ın 111tııarıııktır. Pa 7.:rlıklıı elmltmr.~i 111 17/ IH:? Cıımar· 
teı;ı ırünü s<.at l 1 de Tophanedf' Lv. Amirliği satm alma koml~onunrl 
yaprlııc-~)itır. T=ıllplerin 478 lıra 50 kuru: kııtl temlnatlatiJ iP b!>lli vcıkitl 
komisyona ;ıelmt'leri , (9~ - 7700) 

-.. 
BPher kilosunıı 285 kurııs fiyat tahmin edilf'n amb;.ltıjlı ı 0,000 kilo 

koton idrofil pamuk alınacaı-ln·. Pıızarltkla eksiltme:ıi 2217/ 942 Çarpam
ba Jct,inü saa~ t:;,-45 dr Tophanede İst. Lv. Amirliği sakı alma komisyo
nunda yapılac:ıkhr. İl'< teminatı 2137Iinı ~O :..uru~tur. isteklilerin belU 
vakitte komfryona gelmeleri. (91 - 76110) -100 x 100 eb';ıdında 1500 ndet taht• l7.garıı mııtcııhhit nam 11e h~a-
bm::ı pn;arlıltla satm alınacakhr. ihalf' i 2317/ 942 Pe~embe günü ~ııat 
1:i de '1'ophanf":le Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yaptlııcaktır. 
T3hmin ~df'li 11 ,92!1 lirıı, ili~ ~mlnatt A94 lira 37 kurustur. Nümune5İ 
komisyonda görülür. T;liplerln belli vakitte komisyona .ı?t"lmelPri. 

(93 - 7701) -ın.oon Atl~l J=l;ı~ dbinlıil ır.:k$iltml'! ı;ııatl ı~."' 
:\O OOn Ml\trf' Cıbtnlik b<o!Tİ " " 15,311 
51l.OOO Cıbinlik b~'-i " l~,4S 

Yul;oıırıd;ı cınıı Vf' miktarları ym:rlı bıt~ dbinllgı ve bezleri 2317/ !14' 
Perşeml:if' ,ııhnU hinlarmda yazılı santlerae Tophnncde İst r.v, Amirli~! 
~atın alma kornh;yonundD pn1Jlrlıkla eksiltmcleri yapılacaktır. NOmune• 
1.-ı; koıiliııyond:ı ızörUJur. htel<lilerin teklif edet'ekleri miktar ve fiyat fı• 
zerinden temlnatlarlylfr belli vakitlerde komlsyon:ı gelmeleri. (94-7702) 

inhisarlar Umum Müdürlüğü · · ilanları . 
ı - Müteahlıft nam ve besabma .OımN'.~ıere 

MOO adet bira kaHsJ kulpu pazarltkla·°Şa'tınl altnİ 
2 - Pazarlık 28,7.942 Salı ~ü ı:iıitt!O.H 

~ub• indeki mekez almı komisyonunda ·~~illi 

nesi mucibine' 

3 - Nümune her ı;:ün sozU geçen eub~f 
4 - tste:.merir. p1'urlık lc!n ta)'in ot'u,na 

cekleri fiyııt Qr..erinc!m % 7,5 cÜ"enme ~~ı;vı 
yona muracaatliın. 

,. ı::ııgtte t~lif ed~' 

'b"i'tllk1e mezk(ır knmiS' 
(77Cl9) 
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