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CANLI BALIK LOKANTASINDA 
Sarıyer Yardım Se\·en ler Cemiyetinin 

· Senelik Büyük Kır Balosu· 
fNCi YIL - . No. z.tB' 

,GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
Az para ile nezih bir gece yaşamımın yegane fırsatıdır. 

Avdet vasıtası temin edilmi§tir. 

AFRiKA CEPHESi 
,. ................................................... , 
Mi li Şefiniiz ıı 

Mısır' da 
Harp Okulu Yüzme 1 El Alem~yn 

Bayramını ı Harbi Birden 

laşeMüsteşarlığının Taş;:; 
Teşkilatı Kaldırılacak 

Şereflendirdiler l Şiddetlendi 
l Ankara, 17 (A. A.) - Har:p o- Türk bayrak y:ırı~ı . atlamalar, ! 
ı kutu yıizme bay~rınıı buı:iin Kıı- harp okulu :ı:ıvrnr. :varışı . f'lbi~eli 1l·ı Tarafın Zırhlı 

rııdcnl:r. havuzunda yapılmıştır. atlama ''" cıu içinde ı>OYunm;ı . 

ı
. Törene Milli Se! İsmet lnonıı ile y;ıj!lt d;rek, sudıı bo<>\l~THlııır, • Kuvvetlerı" Te'-r"""r 

Rayan fnonll ~cref vl"nniş\crdır k ., t K cıı Bıı~vckil ŞukrU Sııra('(lt?lu il~ urtarrrı;ılar Vft tasıma ytiıml'oei, • 

l\ 
sl"rerı tf'<;hı,.tıtı-. yli211, .eö terilt-ri • Muharebeye Tutuctu 

f· ili MUdafaa \'f'kıll Ali Rt7.a t 3' 
: Ariunkal. Gıimriik ve İnhi~~rlar ve mıtopu mııcı yr.pflm•stıı . Rııy· t t V-'· ramıı h:ır:p <lkulu marıi.Yle n lha· t Kahıre, 17 (A.A.) - Ortas:.1rk 

i 
K ... ~ur Roif Kıırııdcniz. Genel yet verilnıiştır. : İngiliz tebliği: .Merkez kesımin-

urmay Asb:ışkanf Acım Gündüz, Milli ""'r t , t ,. _ t'"' d i de başhyan şiddetlı sa\'aŞ dün 

i 
Mılll Müdafaa ve Genel Kurmay .... mıe . nunu ntf'n f'n I . · D · R · ılcri gelenleri ve ba,.ka bir('ok ayrıhrkf'n nkul Komutanı Kur- ı genış. e:rıştı~. . u.;r;"n } t~weı 

ı ı:e~kın davetliler törende ha?Jr may Alba:Y Mıı<:t;ıf.ı F.rem't-. ~por teresın e es~s .e ı en la .3r . • 
bulunmu~lardrr. baş öğretmeni Huınımt-ttin Gii- c!&n kuvvttlenmızı çıkarmak ı_ 

l 
· rel't-, ""°r ögrt-tmf'nl~rinden üs- çın devamlı gayret sarfctmıştir. 

Törene İstlkl~1 mnrşlyle bas- teıtmen Sabahattin Dor:ıs'a, th- li.er ikı tarafın zırhlı kuvvctlerı 
lıınmJş, bunu bir geçit resmi ta-k' te~men N"~'m Ayoınotlu'na, üs- ~aböhleyin sı.ıvasa iştirak ve düş-
ıp etmi~tir. Bundr.n sonra sıra- t - H.. · c .. kl 

f

t ı<ıyle müzikli ylizmc hareketleri, egmen usnü ııner'e ve Ustf'ğ· cıı;..n tan an ı!)e yaramaz bır 
serbest. kurbıığal, mıı, rntilstü mt'n Hayri Alhın'a, ıollıorini ıııJıı;- rıulc getirUnuşlt-rdir. Bizim ka-
ınüsabakalurı. su altında yuzme, mak "'uretıyle iltıfıtta bulunmus- yıplanmızın SılVJSl hcnuz bilin-

lardlr. memektedir. • 
~ ...................... .._ ... . -- •••••••••••••••••••••••• Akşam ustu bu çevrede çar. 
l..ı 1 N D ı· S TAN • pışmalara tekrar başlanmış \·e ., 1 n g·ı ıt ere butün gec.<: cic\·..ım etmiştir. Dün 

VAZİ 
• gıindı.z şimal l.esiminde de ~a· YETi vaşlar devam etmiştir. 

EHEMMi
.YET H· ı n d is tan Büyiik ta1ık mulıaı·ebeıl Londra, l'i' CA.A.) - .MlUvC:: 

kttaları Mısır topraklarına gir. 

l<ESBEDl
·voR Jikten ve El /;.emcynde durlll-

sl·yase+·ın·ı rulduktan ~oma üçüncü defa 
olarak bu bölgede ehemmiyetli 

Rint kongresi icra komitesi. İngil-
- terenin Hındlst:ın üzerindeld nü

:tu.ı ve idaresıne sor. verme.c:ine, 
büUln siyas1 [ktid:ınn Hinl\ilerden 
rnitrekkep mcsul bir heyete dev
redilmesine kar:r vernıiştlr. lngi
lizler ise bu karara "realiteye uy
t:rnyan bir hay:ıl,. gôziyle bakıyor 
ve eski ~eklltlerindc ısrar ediyor
lar. İki tarafın, vıııiyetln nezaket 
~ vahametine göre değil de, sene-

rcienbcri beslemekte oldukları 
Yanlış telfıkkilcre göre dilşüniip hu
kuın vermeleri Mıhvercilerin Hin-
d" ta . ıs nılııld prop:ı.gnndıılarma y:ığ 
silrm tte ve onların !:sini olay
lastınnal:tadır. 

M. Zekeı·iya SERTEL , 

M1~r ve _Şark. ce~heleri bü. 
t 

1 
tun dıkkatı uzerlerinde 

~p amış_ ~ulunduğu için Hint 
di~~sı icra Komitesinin ver. 

1
af arar o kadar büyük bir ater: uya~?lla~ı. Halb:ıJci Ingil

daki ve mutte!ıkler içın MBır. 
h' muharebeler ne kadar mü. 
d~- ~indistanda cereyan e
~ adıselenn de en az o de-
barla <iheıniyeti vardır. Bu iti. 
Koıuit .n?istan Kongresi icra 
itıerind esinin son verdiği karar 

K e durmıya değer. 
tere:gre ~cra Komitesi, İngil. 
nüfuz J:lındis~an üzerindeki 
ne ~e. ıdaresıne 90n vermesi.. 
lil' dbutun siyasi iktidarın Hint-

er en .. he et murekkep mes'ul bir 
\·e~·~· devredilmesine karar 
Hind!~ ır. Ve eğer İngilizler 
mazı ıstandan çekilmiye razı ol. 
istikla_~a. o takdirde Hindistanın 
haki a ını kazanmak ve siyasi 
rem an~-~ ~ide etmek için kong
ca - ı n utu_n kuvvetini kullana
nıf n~ b~dız:nektedir. lcra Ko. 
:re tcsı, _sıyası. ikt~darın Hintlile. 
r· 1~~v~ keyfıyetınde muttefikle
kı.. ındıstanın müdafaasında müs 
dul vaziyete düşürecek sen a: 
ıınlar atılmasına taraftar go··. ru .. 

c n~~yor. Hindistana karşı te. 
avuzu teşçi eden, yahut Japon.. 
Yanın Çini istilasını kolaylastı
~~n _hareketlerden de çekiIIDıek 
. ~rındedir. Fakat Hindistanm 
~stikliı.line kavuşması işinin harp
he:n sonraya bırakmasına da mu-

aliftir. . 
Kongre İcra Komitesinin bu 

kararı lngiltereye tebliğ edilmiş.. 
tır. İngiltere şimdiye kadıırki 
gorüşi.ınde ısrar eder ve bu ka
rarı kabule yanaşmazsa, o vakit 
~ongre bütun Hintlileri İngiliz 
idaresine karşı sabotaj yapmıya 
davet edecektir. Hintlilerin fab
rikalarda, yollarda, demiryolla
rı_n~a, posta, tel gi. 
b~ amme işlerin 
bırliği yapm 
ker verme 
lu.nacaktı 

Görülu 
kesbctm 
renin bu 
Jnıyan bir 
Yor '\'C e 
diyorlar. 

oir t.ank muh<.rebesi gelışme"; 

D ""'• t• • tedir. 
egış ırmıyor Kahirede ~~ınan son haber!er~ 

güre. muharel e sa!haları :nlı(' 
lizler i~ın m<:mnuniyet ver;ci --

Londraya Göre : 
"KonCJrenin isteği 
Kabul Edilirse, Bu, 
Kargaşalıklara Bir 
Yol Açacaktır .. 

..;ANDİ 

Londra, 1 ı ,A..A.) - Hariciyt! 
~azırlığındct, 17 temmuzda .Hin~ 
Kor gresi İcra Kom ite:>i tarafm
c!an vE-rilen kal'arın hilkumelın 
takip ettiği sıyasette hiçbır de~ 
ğişiklik yapamıyacağı kana'.l •.ı 
hfıkırn:lir. !1.ı:kumet, e lin<kki 
saliıhiyetl('r!nocn h içbir s~re~\~ 
feragat etmiyt.ct:ktir. Çim'ıt·~ 
kon~renın isteğı kabul ed•ld.1ı 
takdirde, bu, kargaşalıklar ya. 
ratabilecek \'e J; pon istilası~• 
bir hazırlık yo\u açabilecek tr·:. 

l..?r Devamı Sa. 2. Sü. ~ 

Vichy, Adeta 
Tehdit Ediyor 

Fransız Donanması, 

İcabmda Mısır'daki 
Fransız Gemilerini 

a::ideJilmek tecl!r. 
Alman resmi tebliği 

Bertin , 17 (A.A.) - ''Teblığ" 
Mısırda düşman El Alemeyn mcv• 
zünden tekrar taarruz elmıştir. 
Diı'?man tankları bir ·arşı t ar
ruzla hareket noktalarına a'ıl
mıştır. 

G. Ritclıie lngilterede 
Londra, 17 (A.A.) - Liby:ıda. 

ki Sekizinci Ordunun eski ku
mandanı generaı Rıtchie Ingilte
reye dönmüştür. --··----
Başvekil Parti G. 

Sekreterliijinde 
Ankara. 17 (TAN) - Bugı\n 

saat 15 de Başvekil Şükrü Sa
raçoğlu, Cühuriyet Halk Partısi 
genel seıneterliğine giderek ge
nel sekreter Memduh Sevket E
sendal ile partıye ait mes~leler 
üze rinde bir görü~me yapmıştır. 

Nahas Pş. 
Kabinesi 

Parlamentoda Muhalif 
Mebusların 

Tenkitlerine Uğradı --
Mahram Pı. Muhaliflere 
iltihakı Yüzünden Veft 

Partisinden ihraç Edildi 
Ankara 17 (Radyo Gazelcsı)

Mısır ~azetelerı, :Mahram P nın 
Veft partisinden çıkarılmj,,; °'' -
selesinın iç y~.ıır.u aydınlat ıı..• ıık 
ta ve ha hndıseye dair tau' .a~ 
•:err.1<'~ t~Ji:-. 

Muhalif mt-b 'uslar dahiUe hi
.mavecı ve : limascı bir sıyaset 
takip t-:t•. t ~tir.i. harici sıy ı"i~~t: 
ise kararsızlık mevcut oıd uirurıu . ~ 
iler1 surerrk par lamentod :ı hü. 
kıimr tten j~ :' l-at ıstem i~lerdir. 

Himaye Edecek 
Berlin, 17 <A.A.) - D. N. B: 

İşgal altındaki Fransada husu~i 
murahhas olan büyük elçi de 
Brinon Fransız basını mümessıL 
lerine şu beyenatta bulunmuş -
tur: 

Bunun üzerine Başvekil I\a. 
has paşa kürsüye gelerek hemen 
cevap vermiye hazır olduğunu 
söylPmiş fakat meb'us bu ıl'ti. 
zahın tehirini istemi:.tir. Nahas 
pn~a. ' ~rcıiiğ1 cevapta "tehi~· t -
lehini kab ul f!tmiyorum. Cünkü 
hükumet bi r itham karşısincla • 
dır.,, demiştir. Müteakiben, Veft 
partisi umumi katibi Mah ram 
paşa da; muhalif meb'uslarm 
haklı olduitJnu ve istizahm te. 
h iri icabettiğini ileri sürmü~tür. 
Tekrar kürsüye gelen Nahas pa
şa, Mahram paşayı azlettiğini 
s(.y!eınış ve meclis reisi de cüfaf'
yi tatil etmiştir. 

"İskenderiyedeki Fransız . ge· 
mileri hakında pek yakında Fran 
sa tarafından Birleşik Amerika. 
· a bir tebligat yapılması beklen. 

lidir. Öte taraftan Fransaııın 
yakında bir İngiliz • Ameri· 
~ültimatomu kllrşısında bu. 
ası muhtemeldir . 

.. · ılskenderiycde filo kendisitJi 
müdafaa için Fransız h ükumet:n 
den emir almıştır ve l)aı:;k a Fran
sız gemilerini~ bu filoya yardım 
etm~~ri _dahi. m~jir.• 

Bunu müteakip toplanan Ve!t 
partisi umumi heyei, Mahram 
paşanın aılini tasvip etmiştir. 

El Konulmuş Olan Maddelerin Bir Vilayetten 
Diijerine Nakline ve Serbestçe Satışına 

Müsaade E~ileceği Zannediliyor 
:l 

1 
Böl9e Sanayi 

Birlikleri 
İşe Başhyor 

Bir Sanayi Konseyı 
Teşkil Edilecek 

Ankara, 17 (Tan) - Ticaret 
Vekili Behcet Uz, bugün öğle· 
den sonra laşe müsteşannı ka. 
b~l ederek çeşitli iaşe işlerıyle 
ugraşmıştır. İstanbul laşe Mü. 
diirü ile de konuşan Vekil, Is. 
tanbulun ia§e vaziyeti hakltırufa 
esaslı malumat almıştır. Behçet 
Uz bir aralık Toprak Mah:.uUe· 
ri Ofisine de gitmiştir. 

Burada, alaknlıların kuvvetle 
söylediklerine göre hükumet ta. 
rafından son alınan kararlar ü. 
zerine ia~e mii.steşarlığmın taı;ra 
te~kilitına lüzum kalmamıştır. 
Binaenaleyh teşkilat lağvedile • 

.. cektir. Ayrıca, ~imdiye kadar 

~uttefilr l erin harp remisi by-plt'rını telafi için Amerika.ta hummalı lir t.aliyet var. Bu resim- elde edilen tecrübeler göz önün· 
de t:'t'<'Cleri de iasılas ı7. olarıık <'a h~an b iiyük Amerikan inş:ıat ~t>zgahtanndan birini görüyoru~._Jde tutulal'ak bu müsteşa~~ığın ı'!ir Oe\·am1 Sa. 2, Sn. ı 

lU~tJ:IH:l~ - . 1·Ticarei vekilinin 
Donetz'ın lkı Aylık 
Şarkındaki Muharebe K onusması 

Harekc1t Sonunda Behçet Uz, Hububat işinde Hükumetin 
Sovyetlerin A v Al K 1 900 Ald ığı Kararı izah Etti ve Türk Çiftçisine 

Tşak~bı . 18. ma
5
n ayıp ara . Düşen Ağır Milli Vazifeyi Belirtti . 

Don' a Doğru a ' 1 tn, ovyet Kayıpları 1 'l;ic:aret Vekilı behçet Uz, diıo Hububat ....... fseje:niz hak\·ı·l~R 
Devam Etmektedir İse 399 000 K' .d. ak~am Rady<·da b;r kon~şma yıs· yen_i hukumc:-· _ .. ,,·~ın aldt~ı ka. 

• iŞi ı r parak hubub.~-;. rneselesı etraf.'l'l. rar.arı e\°'·clkı gun ve dı.uı <,~-
da · sôn defa "htoı;.umetce al•""lu; rendiniz. Yalnız buğdav hakkm-

Voroşilovgrat Şehri Ruslar Millerovo'da ksra_rlarm bir ~:ı.ahını yapmt~t'T d;ı değil, rl ıner m1:rım~ .n.ı. "'"· 

B
• H ·· 1 Al d T k Vekı1 , bu km ~şmasında de:n1~. da da hl!!Jnler • :.Kıersmız. Gun. 
ır ucum a ın 1

1 
e rar Geri Çekildi, tir k i: deıi~ ~ n1eııe ~vkunan n·1 .ubat 

1 
Rjev Muharebesinde Voronezde Teşebbüs "'Sayın vn<anda~lanm, • ,,, n., .. m, Sa. 2. Sü. 1 

1 
Ele Geçen Esir Sayısı Sovyetlerin Elinde 
da 40 Bini Buldu Londra, ı 7 (A.A.> - _Dun g:. 

ce Moskovada a~c.ğıdakı hususı 
Berlin, 17 <A.A.) - Alman or. 

duları başkomutanlığının husnsı 
tP.bligi: Kuvvı:ı-.erımiz Voro~, , :;,· 
gtadı işgal P.tmıslerdir. 

* Vichy, 17 :A.A.) - Berlınden 
rlıriirilıyor: Bile-ok gunler st:rt!t. 

çt:ı• .. savaşıa::ıiaD sonra Alman 
piy::.oesı b.1gü!1, Donelz havZci~. 
nın en önem:: sınai merkezlerın
den bırı o.c.n Voroşilovgr.ı·tı 
hucumla zapter"i~tır. 

Berlın, 17 <A.A.) - Alman or
duları ba~komutc.nhğının te..>li({ı. 
Rus ceyhesınin ~~ nup kesimmde 
motörlü teşkillerimiz duşmanı 
Donetzin doğusunda aşagı Don 
istıkametinde takip etmektedır. 
Donetz çevresinden Stalingra.da 
gıden demiryo1u kesilmiştir. Dü~ 
manın gerilerinde ve cenahların. 
da derın bir surette ilerlemış o • 
lan motörlü teşkillerimizle ccp-

tqfj" Devamı Sa. 2, Sü. Ci 

Şehrimizde Bir Deri 
Fabrikasına 

Hükumet El Koydu 
An kara, 17 (TAN) - Mi!li K ;_ 

runma Kanununa müsteniden !s
tan bu ı da Kazlıçeşmedeki Aleko 
Dülo ve mahdumları der i fabri. 
kasına, bütün bina, müşt!milat, 
tesisat makine ve sairesiyle bit
likte hükumetçe el konmuştuA·. 
Fabrika, Sümerbankın idaresl al
tında işletilecektir. F abrikada. 
ki ham madde, yan mamul ve 
mamul maddeler de İktısat v~. 
kaletince satın alınacaktır. 

teb1ığ iıe.şredilm.ıştır. 
Son ikı ay zarfında Almanla. 

r.n ,doğu ceph(·~ınde ugradııd.ı· 
r~ .~aytptar şutı!ardır : 

Oli..ı, yaraı. ve csır olarak, 9l10 
bin, burilaı·;n 350 bım oludür 
A~·nı zamand.l Almanlar 2000 
trp, 2900 tank ve 3000 uçak k:.ıy 
lıt t mı~lerdır. 

Rusların ka~·bı i~ olü, y;ır3iı 
ve esır <,-arctk 399 bindır. Ayrıca 
Rusiar 1905 ıop , ~:1:10 tank ve 
1353 ucak k~yoı:-ınuşlerdır. 

4:.~ Oe\·amr S.t. :!, Sii. :; 

Japonlar Son 
Şayiaları 

Tekzip Ediyor -
"Rusya İle Hic; Bir 
Hadise Çıkarmak 
Niyetinde Değiliz .. 
Şanghay, 17 (A.A.) - Şang • 

hayda çıkan Mai Nişi Japon ga-:. 
zetesi baş yazısında öyle de
mektedir: 

" Sovyet • Japon münasebetle. 
ri hakkında bir buhran olduğu_ 
na dair çıkarılan şayialar yanlış
tır. Şimaldeki müdafaalarımız 
herhangi bir ihtımale karşı !<o. 
yacak kadar kuvvetlidir. Biz hiç 
bir hadise çıkarmak arzusun.-Ja 
olmadığımız gibi, So\'yetler c:ie 
bizimkinden dsha büyük bir ıs. 
tekle barış muhafaza etmek aı. 
zusundadır. 

Lokantaların İmtiyazı: Makarna 
---·---ıı L okanta listelerini gözden gecirenlerin, pek 

R E f 1 K yerinde olarak, ağızları bı r karış açık kala. 
· bilir. Fıyat pahalılığından mı? Bu sebepten de 

H A L 1 D mumkündur. Fakat insanı şa ·kmlığa düsüren ac;d 
K ARA Y sebep listede rasthyacağınız bir yemek adıdır: 

Makarna ... Evet. :fırında \'eya salçalı halis irmik. 
ten mamul, lcimı. cımı o1mıyan makama! Gel keyfim gel! Taze 
domates e. ne fazla diri , ne fazla yumuşamı . ilik gibi makarna, 
yahut fırında nar gibı kızarmışı -Allah için söylemeli- şu sı. 
rada ele g~en nimetlerden de>ğildir. Bu meta piyasada yok. 
tur ; lst:mbul kazan, sız kepçe olsanız, ilaca derman elli gramı. 
nx bulamazsınız. Tabii bulamazsınız; zira aylarca evvel çıkan 
bır kararla makarna harp tarihine karışmıştı; evleı'<ie bile, bıl . 
mem ne kadarcığından fazlasını bulundurmak, istif etmek ya. 
sak t>dilmişti. "Eh, demiştik, un buhranı sırasında yerinde bır 
tedbirdır; göz görmeyince gönül katlanır; unutmlya bakalım!" 

Biz böyle düşünelim ve hükumetin emrine dürüst bir va. 
tanda~ gibı hak vererek boyun eğelim, öte yandan lokantacı 
Pavli yeya Abdulkadir Efendi ayl~rdanberı. her gün müşterısı. 
ne çeşıt çeşit, bol bol maıtarna yedırrnektedır. .Makarna yemek 
için ancak lokanta hududu içine gırmelidir ; zahır lokantalar 
karar ve kanun dışında hareket için fermanlı bölgeler \'e çevre. 
!erdir. O derece fermanlıdı.rlar k_i ale~en, resmen, çekinmedr.n 
vesveseye hıç düşmeden lıstelerıne 'rnakarna" yı yazmakta 
bile kendilerinde salahiyet bulmaktadırlar. Hesap edehm: On 
aydanheri müşterisine giınde yalnız beş kilo makarna pismp 
yediren bir lokanta i imdiye kadar o unlu besın maddcsmdeu 
t>irbuçuk ton sarfetmiş demektir. Hala sartetml'ktedir de! Pe
ki bu makarna dağları, sıra dağları nasıl tesekkül ediyor, nere. 
de saklanıyor, nereye s~ğd~rılıyor, neden goie görünmuyor l>U. 

luru11uvor ve cezası verilmıyor? 
o;ına tuhafı da ş_u: Hek_illl: tavsiyesiyle hasta çocuğuna !ıas. 

lanmış _mak_arna yedırme1< ıs~yen ve bulannyan bir ad&m o
kanta !ıst~sı:ıde, daı;ng~ı ka,ğlda, bir suç vesikası olarak yazıl
mış. goz on11!1~. s:rılmış (makarna) kelimesinaerı öfkelenıp de 
ağzını açıp gozunu yummaz mı? H~yı:r, çatala kuvvet midesım 
doldurmıya bakar. İş böyle olduktan sonra değme keyfine! 
Hükumet ne ka?al' önüne geçmiye çalt°Şsa ferdin vazifesini yap .. 
madığı bir cemıyet elbette ki çorbay;a döner! 

~ 
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- Prenses Hazretleri :r:atı ilinizi 
bekliyorlar. 

- Geliyorum. 
Garson gittikten sonra, Ali Nafue: 

- Dun zece. 'ok uıtlı &e:çmiıti. de-
d m. Fakat, bu geceden şüpheliyim. 
Doktorla şövester de masa ba§tna ge. 
hrlerse ... Bırak ... 

- Esnemiye başlayın . 
Ağır ağır yukarı çıktım. Prenses, 

beni, yine ayni odada bekliyordu;...J)ok 
torla §Övcstcr de lka.t:şısına oturmuştu. 
!ar. 

Ben de oturdum. Prenses, anlatıyor 
da: 

- Paşaya ait muamCJe bitmişi Dün, 
cotürmiı§ler. kiliseye bırakmıılar. Gc 
ce kilisede kalmış, Bunlar da otele git 
mişlcr. Bu sabah gömülmüş, ayin ya
pılmış, kilise, gayet memnunmuş! 

Doktorla ~övester, bozuk aksanla 
tiırkçe konustıyorlardı. • :Bu, tuhafıma 
r,: diyordu. İkisi de, Prensese karşı 
teklifsiz değillerdi.. "Merasim.. ıöze
tıyorlardı. 

Gece yansına kadar içildi, 
du. Prenses: 

- Uykumuz geldi, dedi 
Benim, pek uykum yokt~. Aşa~ fn.. 

d ğım zaman, blitün ıljıkları söndürül
müş buldum. Odama çekilmekten baıı
ka çare yoktu. 

Yazan: MAHMUT YESAR1 

- Sizin görünmenize hiç hacet yok, 
Prenseı Hazretleri .•. Umumi vekiliniz. 
her bir iııleri hallederler_ Boşuna ilzü.. 
lüyorsıınu:r:. -,..:. 

P..remes, yüzünü buruıturda: 
- Eve, bir erkek !i.zım 
Birdenbire bana dönmü,iÜ: 
- Siz. ne dersiniz Prens? 

az.bet tubaflaıır ıibi olmuştu: 
- Görrii ..• Ahşlmılrk ... Ay{planmaz 

da. g\ilürımez de. 
Prenses, elini havada '1lllıyordu: 
- Bravo Celal Bey. En dofrusunu 

alı iöylediniz 
Ne dem k I~ti10rdo? Onun bir he. 

eabı, bir dil 'ndüfü vardı, Bunu da 
birden, açıkça odaya atamıyordu. Et
raftan da yardım istiyordu. Amma 
kimden? Nasıl? ' 

Ben, açılamazdım. Doktorla şöveı . 
ter de açı?ıımıyorlnrdı. Doktorla ş'8-
Yester hakkında yanıldıftmı arilıyor. 
dum. Göründükleri gibl soğuk insanlar 
deiilcrdi, Hallerini, mevkilerini bili • 
yorlardı. Etliye. ılitlüye kanştnryor. 
!ardı. Onların kayıtsız, C3urgun tavır. 
Jan bir soğuk!uk havası 711ratıyorda. 

iPrenıes, ağiındaki liaklayı çıkar • 
madr. 

Ertesi gece, yemekte Prenses: 
- Evin erkeği meselesini iıallede • 

lim, dedi. 

Eylulde 
Kupon 

ikinci Defa 
Dağıtılacak 

Yerli Mallar Pazar!nm kuponla l'fel
.ka yazllJc.mensucat dağıtma işinden 
fyf neticeler alınmıştır, Bu tevı:latm 
arkası almır alınma7. halka ikinci t~
tlp kupon dağıtılacak ve bunun mu
kabtliniJ de Yfne be~er etrelflt mev 
simllk pamuk1u m~nrucat verlleCclc
tir. Kuponlartn dağıtılması i,Ine b
lü1 içinde b~loınaca~ı anla~ılmakta -
dır. Kuponlar bu s<?fer halk dajrtma 
bırliklcrl kanallyle yapJlacnktır. 

D!Jer taraftan imdlye kadar muh
telif seb pler dolayısiyl!.' birinci td
tfp için kupon alamıyanl ra...da k\.ıpon 
verilmesine devrım edilmektedir Bu 
kuponlar Kadıl:öyüııde Yerli Mallar 
Pazarmd:ın 'Üskildar ve Beyoğlunda 
satış yerterinden, Beıılktaş ve Bcy
kozda kaym,akııntlıklardan, Taksiıp, 
Galata, Beyazıt, Alemdar ve Şehre -
mininde nahlye?erden verilecektir. Bu 
defakf tevziatta 1100 bin kişiye ~er 
metre mensucat verllm! tir. Almıyan
larm da 100 )>ln k' "yi bulacağı. tah
min olunmdktııd~. 

Yetil vzlatta diı simdiki glöl 1Pmt 
bayilC'rindcn istifade edilecek, ynlnız 
yolsuzluğu cörlllen birkaç bAyi değiş

Çocuk Esitgeme Kurümu Eminönü 
kaza kolunun Divanyolu çocuk kü -

tüphanesine devam ederek bu ders 
yılında okuldan mezun olan talebenin 
ktıtOphanf'yi ter,ketıneleri mlıriasehc -

Şimdi Prenıea, Adada yatla ŞemaJ. 
p kalfayı bekliyordu. Hangisi daha 

vvel gelecekti? 
Akşam yemeklerine, hep çağırılı • 

yordum. 

Sesi• ciddi idi. Karar vermişe ben
zlyordıı, Sofradan, bir cevap alamadı. 

- Susuyorsunuz.. Sız de söyleseni-
ze? .; 

tirilecektir. 

Kuyumcular ı7 angını 
Tahkikab 

Ofis, Fiyatları Bugünlerde l esbit ve 
Ay Baıında da Sa+.şa Başlayacak 

Bir gece, PrensC'S, ıCiveıterle dokto. 
ra: 

- Evin erkeksizliği fena dedi. 
Onlar, biribirlcrinc bakmadıkları 
de biribirlerinc b:lkryorlardı 

Prenses, ısrar ediyordu: · 
- Ses. aada çıkmai!ığı halde, pa~a. 

burada iken bir varlıktı. Ayağına ıc
yorlardı, Hatınnı sayıyorlardı. Fet
ı Paıanın ai!esi ... Paşa olmayınca ba 

k n gözler değişir, dedikodu meydan a. 
hr artık ... Bir takım kadınlar, oturu· 
yor, olurlar. 

Doktor, başını dofrultmuştı>• · 
- Sark. daima böyledir. 
Şövester, basını o.!dl: 
- Şarkta. itibar, erkeiedlr. 
Prenses. kollarını açmıştı: 
- Şimdi. biz ne yapacafız? 
Sesi yumuşamıştı: 
- Efendimiz yok ... 
Doktor gözlerini indirdi. ellerini 

ufusturarak mırıldandı: 
- Daima ve her zaman ;için, siz. c

f endimizsiniz. 
Pr :ıscs, sinirlendi: 
- Anlatamıyorum, doktor... Kimin 
·ıcsf? KJmler? diye sorulunca Js değl 
r. Erkek olunca. çok sormuyor, c;ok 
raştırmıyorlar. Sonra, hükumete, bL 

r nin görlinmcsi lbım. Yani. Jimdiden 
onra, ben, IÖrlinecefim 

Halsiz halriz ıUlüyorau: 
- Hiç yapamryacağım şeyl~. 
Doktor, düşünceli duruyordu: 

Doktor boynunu bükmüştü: 
- Bi:r:lm için esas, sizin fikrlnlzdir. 
Söv ter de tasdık etti: 
- Dofru söv'üyor doktor 
Prenses. güllimsedi: · 
- Demek, hep beraber düşüneceğiz. 

(Devamı var) 

"Dumlupınar.. Yarın 
Yunanistana Gidiyor 
Dumlupınar vapurunun Pazar gil

nil ö eden sonra Yunanfstana hare
keti icln emir gWTılştir. GemJ bu de
fa 1700 ton yük ile gidecektir. Gide
cek mallar arasında 500 ton incir, 200 
ton üzllm, 620 ton lındtk, 60 ton ce
vlziçl. 170 ton kun: fasulye, 116 ton 
badem ve bir miktar koliler vardır. 

BUGÜNKÜ PROGRAl\l 
Ptouam 
Spor 
He borlu 
.Mlbik (Pl) 
Procum 
Şarkılar 
llebt!rler 
Ban1o 
Proırram 
Dans orkestra 

ıs o 
19.30 
ısı.o 

ıo.ss 
20.IS 
20 45 
Z1.00 
21.15 
;22.SO 
22.4$ 

Çocuk klillibll 
Haberler 
Serbeat 
Fnsıı 
Radyo Guete 
Su kılar tto ... _ 
h eklu 
Haberler 
Kaparus 

1 G(:.C' G'LlM H•BEALIE.A 1 
Ticaret Vekilinin 

____ Konuşması 
.. 'l:lfi"' Baştarafı 1 incide 

t'1eselesi en :::>:>~ gelen işıın~ v!· 
makla beraber, c .ger sahaıarda 
da birçok meselelerimiz bulun. 
duğu şüphesizdir. Ben şimdilik, 
yalnız hububat mevzuu üzerin. 
de kalacağım. 

Alınan kararlar, §1.l jiç .mühim 
temele dayanır: Birincisi hubU
bat fiyatları, ikincisi hububat a. 
lım satımı, iiçuncüsü de beslen. 
me emniyet stokunu teşkil ede
cek hububatı hep beraber ve pek 
çabuk hükfunet anbarlanna ta. 
şımaktır. 

İzah edeyim~ 
Mevcut hububat :fiyatlarını bu 

günün şartlarına, vaziyetlerıne 
uygun görmedik. Bunları lüzum. 
lu ve haklı gördüğümüz bir öl. 
çü dahilinde arttırdık. 

Hu'kumet sizden hububatlnızın nn
cak bir kısmını a1ıyor ve artantnı da 
tamamen size brrnkıyor. Size btta -
kllan kıstm için bir fiyat tayin et -
medlk. Bunu serbestçP. tanzim sattşı 
yaptığımız yerlerden başka yerlerde 
s tabillrsfniz. 

Hük\1met, ekmeğini temln ettitl 
bazı şehlrlcrhnlz için, büyük ordusu 
içtn, yeni mahsulden lüzumu kadar 
stok yapacaktır. İşte bu stok jçindir 
kiı hükumet çiftçinin ilk müşterisi ol
maktadır. Ve bu maksatla da AdlUine 
bir prensiple küçük çiftçilerden ma· 
lıntn yalnız yüzde yinni besini, orta 
çittc;llcrdcn malının ynlnlz yQzde o
tuz besini, büyük çiftçilerden de ma
lının yalnız yür.de ellisini iyi bir fi
yatla sizlf!I'den istem.ektedir, 

Y!?Ili sene nuıhsulünden, ışimdiye 
kadar verdiğiniz hububat bedelleri 
de aynen bu fiyat üzerinden verile
cektir. 

Hükumet çiftçinin hakkını 
tamamen koruyor 

Muhterem vatandaıslnrnn, 
Verdiğim !5t1 izahat gösteriyor ki, 

hilk\1mct, hububat işinde çiftçisinin 
h:ıkkmı tamamiyle korumuş ve bun
dan sonrası jçfn le daha çok ekllme
ıani teş"1k etm~tir. 

Bundan sonra azı .. çiftçimize düşen 
ağır milll vazlfryi bilmem hattrlat -
m k icap eder mi? 

Cıftçı yurtda5, devletin bu ;reni 
himayesinin kadrini bn, eldeki mah
.Wunü doğru göster, doğru tahmin ve 

tcsbit ettir. 
Devlet borcunu vnkünde devlet 

ambarına ulaştır. Verect!ğin mahsul 
ile mustahsil olmıyan kard~lcrinin 
yiyeceğini snğlıyacak ve her şeyden 
üstün kudretimiz olar ordumuz bes
lenecektir. Borcunu tamam ödedikten 
sonra kalan malır. sara hayırlı olsun. 

S li 'kardeslerlin, 
Cihanm birbirini yok etmek için 

boğuş1uğu şu lstir~pl: günlCTcle me
sut Türkiyenin s!z. br..htU çocuklııh 

ile aizlerl en çok ilgilendiren bubu
bnt mesefosi üzerinde konuştum. 

Tüi:ki:ye mesuttur dedim. Çünkil, 
onun başınC!a em~lsfz bir Şef vardır. 
O milletin~. milleti ona fışıktır ve 
birbir.ine inanmı.ştır. Şefi,nin etrafm
dn, bu kadar içten kllit'cnen bir mil
fotin hnkkı mesut olma1rtır. 

Medeni bir mılletif\ sonu gelmiyen 
birçok ihtiyaçları vardır. Medeniyet 
de budur. Bu ihtlyaçlfir m1llet haya
tında her gün. her saat değişmek za
ruretinde kalabilirler. l\Tedent ve teş
kll~tır mlllet bünyesi odur ki, hiçbir 
buhrand:ın korkmaz. Doğan buhranı 
bugllnün zaruretleri ne ise cevaplartnı 
verir ve karşıl:ır. 

Yaşıyan, yürüyen bir trilllet haya
tında buhranlı, iıkıntılı. acı ve tntlt 
günler görmektC!tl tabii ne olabilir? 
Elverir ki, idare edenle edilen orasın
daki sevgi ve gl.ivcn bizimki gibi ol-
sun. 

İşte Tiirk mllleti, bliyük milli kur
tuluş tnrihimizdenberı atesli bir idea
lin etrafında üstün bir fcrııgatle can· 
la. başla çolt!san iyi fdnreciler tara
fından sevk ve idare edilmek bnhtl -
yarlı~tndan C!olayı da mesuttur. 

Bu milletin t:ırilıl boyunca bir mU
letin yapamıyacağı fedakArlıklarla do
lu bir hayatı vardır. Hudutlannm 
dört k~şeslnde yaşıyrnlar en hassas, 
en içli kardt'Ş sevgiclyle birbirine 
bağltdırlar. O, hiçbir millete nasip ol
mıyan mezlyc?tlcrle dolu ve kararları 
dalma büyük milleti için hayırlı ne
tict!lerle tecelli etmiş tecrübeli ve gü
venilir bir Millet Meclisi olduğu için 
de 'Çok mesuttur. 

Ordu, Türk mllletinir. o yüksek ve 
asil cevheri. her zamnnlclndcn daha 
kuvvetli, karnı tok. gözü daha pek 
olnrıık hazır oldu~ içlıı de mesuttur. 
Denizi, karası, göğü, hava!l ve suyu 
ayrı ayn birer servet ve refah kay
nağı olan toprağın salılp ve çocuk
Iartytz, Karııımızda erimiyecek bir 

Evvelki giln KapQlıçareıda Kuyum
cular caddesinde c;ıkan ve dört dilk
kAnm yanması, üç dOkkAntn da ha
sara uğramaslyle neticelenen yangın 
tahkikatına başlnrunıştrr. Lüzum gıs;.. 
rülilrse yangtn yerlnd~ bir keşif ya
pılacak ve yangında kasrt olup olma
d1ğı araştmlacnktır. Kuyumcular, 
yangın sırastnda 150C lira kıymetin
de on tane bileziğin kaybolduğunu, 
ayrıca yangından 5 bin lira kadar za
rar gördilklerinl, dOkkftnlarmın hasa
ra uğradığını ve bu yüzden 5 bin li
rayı geçUğinl ileri silrmektedlrler. 

3 Bakkal Mahkemeye Verildi 
Balatta Mustafapaşa sokatmda 110 

numarada bakkal Kozmanm kilosu 150 
kunıştan 50 kflo merclmek, kilosu 38 
kuruştan 18 kilo fa&ul)'(' ve kilosu ıl30 
kuruştan 13 kilo beyar. peynir .satlılt 
anlaşılmıştır. 

BUyllkadada Balıkçllarda 37 numa
rada bakkal Niko ile ayni mahalde 
13 numarada b:ıkkııl Ge arm da pi -
~inç ve mercimeği ,Yüksek :fiyat sat
tıkları tesbit edilmiştir H<?r üç bak
kal vurgunculuk suçunfüın Mıllf Ko
runma mahkemesine verilmi§lerdir. 

Mahrukat Ofisi ı;ehre bol miktarda 
odun ve kömUr getırtmiş ve 18 kö
mnr, 22 odun deposu tamamen dol -
muJtur, Ofis daha mühim .,miktarda 
k&nilr ve odun getirthıekte olduğun
dan, yeniden depo tedarikine baB -
lanmiftrr. Şehlrde kA!l miktarda slok 
toplandığından ay başında teSblt edi
lecek fiyatla odun satı:ılaı1na da b ş
lanacajt bildirilmektedir. Muayyen 
kArla beraber bir çekl odunun 9 il
radan fazlaya ı,atılmıyacağı hemen 
hemen kati olarak arilaDJ]mrştır. 
Diğer taraftan ay ba11ma ka tar 

ıehrlmizde "Oduncular birll~I,, ile 
''Kömürcüler blrllğl,. kurulacaktır. 
Bu birliklerin kurulması maliyet fi
yatmtn kolaylıkla tesbltinc ve vur
gunculuğun öntlne geçilmesine yaı-t

yacaktır. DUn öğleden sonra Beledi
ye iktısat Madürlüf:Oııdc bir toplantı 
yapılmııı, şehtln kömilr ve odun işi 
ve blrllklerln kurulması için esnaf a
rasmdakl durum lncelemniştlr. Bu 
blrllkler kurulduktan sonra Mahru -
tat Ofisi mildtlril ve birlikler ;idare 
:tieyetlerirelslerı bir toplantı yaparak 
kömür ve odun ,fiyailarııu tosbit Nie
C<!klerdir. 

Diğer taraftan Ofise tahsis oluna!'\ 
500 bin lirıı._sermoymln bu i_şe yet
mecJiği :ınlaş!W:ak bu :pwa ıilt1 u -
çu milyona c;ıkartlmıştır. Alflkalı 
resmt mahffller Ofisin faaliyetinin hiç 
bir suretle ılnhls r mııhiyetind<? elfna
dığma ıaret etmekte, ooun c kö -

k1ift. Baştarafı J inciıie 

Stockholm ı 7 (A.'A.) _ Stockholm merkez kadrosunda d~ _esaslı ıs.. 
Tidninıen ııa:ıı:eteainin Berlin muhablri lahat yapılacaktır. Dıger taraf. 
Almanya, Avusturya, Polonya, Çeko~ tan, şimdiye kadar el konmuş o. 
lovakyalı ve yahut muayyen ~IJI- lan maddelerin bir vilayetten ~ 
yette olmıyan ve halen 'Par!ste otu ğer vilayete gonöerilmesine va 
:ran takçıben 20000 kadar yahudintn serbestce satışa arzedilınes~e 
pek yakında Avrupa doğusuna dotru müsaade edileceği umttlnıQk'ttı 1. 

sürüleceklerini bildirmektedir. dır , 
tırıl makamları bunların ha e-keUe.; 

rini bekleyerek şimdilik yahudilerin 
iki toplama kamP.ın• ~öndf'rfüaelerl 
k:ırarını vemıiştir_ Bu tedbir, 60 ya
•ma kadar erkeklere •e 'l5 ~n.a ka.; 
dar kadınlara şamUdır. 

lngiltere 
klfr Baştarafı 1 incide 

Nelıru'nun beyanatı 
Yeni Delhi 17 (A.A.) - Kongre 

lideri Javaharal Nehru, perıembc ak. 
şamı razctecilcrc beyanatta bulunarak 
demi ıtır ki: ~ 

"Kongre İngiliz idaresinin Hindls
tandan uzaklaşmasını istemiştir. Çün· 
kü ancak Hindistan serbest olduğa tak 
dirde halktan baskılara mukavemet 
etmesi istenebılir . ., 

Nehru ~imdik! idarenin birdenbire 
uzaklaşması tehlikeli olabileceğini 'ka
bul etmiş, fakat mevcut olan bütün 
tehlikelerin Hindistanın şimdi karşı 
koymak zorunda bldriı tehlikeye 
tercih edilebileeeiinl ilin etmiıtir. 

Bir Amerikalı razetcciye cevap ve. 
ren N'ehru 11111larr ıöylcmiıtfr: 

"Birlesl.k milletler, Asya memleket· 
lcri ve Afrika hakkındaki siyasetlerini 
pek açılı: olarak bildirecek olurlarsa 
is o zaman geniş ölc;iide değişir. Fa
kat bizim istediğimiz harpten sonraki 
icraat hakluDda kuru söfle.r dciildir.,. 

... 
zorluk yoktur. Yalnız, her birimiz 
şunları dnmi,a hatrrlıyccağrz, Vakitte, 
paradb, istihlAk ve !ııtibsald<? pllnlı 
ve tutumlu olacağız. Tembelliiin ve 
tek bir buğday tanesinin ısrafınm bir 
cın:ıyet oduğuna inanacağız. Hazlr)a
rtmız için kıymetsiz olan bir şeyin 
herhangi bir ye.ırtdaşımrz için mahzr 
nimet olabileceğini anlıyacnğız. Yalnız 
kendimizi değil, dalma toplululu dil
şO neceğiz. 
Eğer çok çatı~mtş ve ekmiş isen 

müklfatmı gör~eksin, arkadaşmi, ço
luk çocuğunu daima iyiye, daima dot
ruya ve dürilstlüğe ve dalma çalış -
mıya stirilkle. Sevıill çiftçi, gQnes 
kadar gilzcl ve ,feyizli yüzün gülsiln. 
Sağlık ve afiyetle çalış, yuvan da 
mesut ola. Sen biıim lı; kalcml.uin. 
Bil size güveniyoruz. Sl:ıfn b\ze .(11-
vendlğinlz gibi, 

Ankara )7 (TAN) - Milli korunma 
kanununa ist1nadco genci sanayi bir
liii 'le b81ge sanayi birlikleri kuru~ 
mak fü:ere bük metc;e İktisat Vek::.ICti
ne 1aliliiyet verilrni~tir, Kurulacali 
bölge birlikleri. hükumet, halk ve mil 
li müdafaa ihti7a~lannı kar§ılıyacak 
şekilde ve hacimde istihs:ıldc bulun • 
•l\ııı idn tedbir1er alınacaktır. Bir -

ilkler teknlk elemanlar ve iıçi meıele. 
leriyle uğraşacak, hükUmet de kendi 
lcrloe kredi verilmesi icap eden mües
seseleri te9bit edecek, ham madde, 
yardımcı maddeler ve yedek parça 
stokları vücude geUrecek, metruk, mu 
attal veya natamam sanayi milessese. 
!erini işler bir hale getlrmefe c;ah$a· 
cak, sanayi mnmul!erlnin mlistehllkin 
eilne en müsait şartlar1a geçmes!ııi te
min edecek, istihlak kooperatifleriyle 
ve ithalatc;r birlikleriyle i' birliii ya. 
pacaktır. Birlih aza olmak için sa. 
nayi erbabından bulunmak ıarttrr. Ay 
nca, azaların iflil etmemit olmaları 
lbımdır. Aza, birliğe dahil olmak için 
İktisat Vekaletinin tayin edeceği bir 
duhuliye verecektir. Genel sanayi bir
!iii ise yurt sanayilni ilgilendiren bü
tün işlerde İktisat Vekaletinin müşa. 
virlifini yapacak, yurt aanayllnln in· 
ki$afına çalışacak, bö1~e sanayi bir
likleri ara~rnda i birliği temin edecek
tir. Aynca bu iki tesekkülü mürakabc 
ieln birlik ve gmcl ,sanayi birliği aza
larından ve iktisat Vekaleti mümes
silinden mürekkep bir san:ıyi konseyi 
•i.ic.ude geUrfleı:ekUr. 

Kara1· Vilfiyete bildirildi 
Hububat ırtaUarır.tn tesblt edildi -

ğinl bildiren karnr diln Viltıyetc t<?l
griıtıa tebUğ edllmijtfr. Vllllyet der -
hal kazalara ve mülhakata bir tamim 
glSndermfş, bu kırarır. ana haUarrnı 
bildirerek altnması Hlzrın gelen ted -
birleri izah etmiştir. G&ldcrllen ta -
mimde Ticaret ve Ziraat Vekaletleri 
tarafmdan ha'l:l.I'lanmnkta olan bir 
talimatnamenin gönderilmesi beklen -
meden derhal faaliyete geçllmesl bil
dirilmekte, Koordinasyon kararfyle 
köylerde tesekkfıl cdm heyetlerin a
dının değiştirlldiği v<? o heyetlere 
"kontrol heyeti., i!m: verildil\I blldi
rllmektedlr. :Bu heyetler reislerinin 
iyi hesap bilmesine vfl tahmin isinde 
ihtlsas sahibi olmastnn dikkat edile-

mür tüccarının da faaliyetine devanı. 
ve bunlara ViUiyetç<:: her türlil ko -
laylik.Jnr göstcrllmekte olduğunu bil
dirmektedir. _., __ _ 
Torpi 
Pe rol 

nen 
Gemisi 

Kurtarma İsine .. 
Devam Ediliyor 

Akd(\D!Zdc lotpille~dıJU ıblldkij~m 
ve Turk bayrağım tn ıy~n A tGis 
adh pmrol gcmiı:infn kurtnrtlmnsı i
sin<ı devam <?dfimcktcdir, 

Gomlnln şehrimizde oturnn ve Tiirk 
tabiiyetinde bulunan bir ;fta!yaoa ait 

·r•• """"""ı ~AB RLER İ 
* .SA.NAYI BiRLiKLERi - iNuJmılf 

merke*rdc: fıı il bir variyetıc ;anıyi bır· 
lıklcrlniıı kUrulmuı lcaren Qrrrinc ıc!ırlmı" 
Suıtyl Blrliı:I umıı'ıt kitlbi Halid Gulcr • 
VÜ7 huııUn Ankataya ııidcc;cktir, + SOFORUN MAHKUMlYE'rl _... Dil' 
muddct C'{V Tcıplwlı;~e 7.0 X'pırda :.leh-
rret •drtıi!;ı ırınc "ı,'li1'parlk 'Yıir.a uına 
cchep olaa. ~oför nuııcn 3 ay hap<e nı,h. 
künı eililrnlıtir. ŞofiSr 8)-nı samında t 00 
lir• '""" ceıHı ödiyecek ve Mobme~c, de 
50 lira tannlııat Yfre~elıt(r. + 'KIR BALOSU .-L Yardim Sevenıer 
Cemi.l"ati Sang..- ubealnln )•tanbul V•aai 
v~ Belediye ~ehi VOt!i 1-:ırdarın rcii!ıal•-' 
rır.ııı bimayuınde tertip etti i Itır balo u 
b<• a~·•ın Sarıyer Canlıl•ahk r.nt-:o•ılnda 
"cr-'etcktir. 

tir.,, 

ıruın kuvvet!eri bu kuşatma hareketine 
teşebbüs edilmi,t1r. Şimalde bulunan 
ve cenuptaki kuvvetlerden daha faz 
la olan Alman kuvvetleri bu kuşatma 
harecktJnde muvaffak olamadıktan baş 
ka mlidaf:ıa durumuna geçmek zorun-
da kıılmışlardır. ._..._.. -
Rusların Millerovo'yu bırakmak zo 

runda kaldığını bildiren haberden 
aonra gelen Yeni resmi blr. habere ıö
rc bu ııchrin doğu cenubundı muhare 
be!er cereyan etmektedir Bir hafta 
evvel Rossos'un, beş gUn evvel de 
Lfıişıınsk'ın sukutundan sonra, evvel 
ce bu iki şehirde bulunan Rus kuvvet
leri mütemadiyen doğu cenuba doğru 
çekilml'k rn,.~hnr!vf"tinıf,. kı:ılm•~lnrıfır 

c<?ktir. Subaşılnrı taraflndan yapıla
cak tarlada tahmin işlerini kontro1 
edecek olan heyqtler ilk tahmin ye
klınlannı kaza kaza ve n<?vi nevi bll
direc_ekler, ayni zamanda tahmin il -
zerin<? yaptlacak bon;landırmayı da 
silratle Vckaleh arzedeeeklerdlr 

Ankara, 17 CTAN) - Ek~e~ln 
karne usuliyle da~ıtrldt~ Ankara, 
fstanbul ve İzmir gibi bilyük şehir
lerde knrneleırln sayımı ve fmnların 
kontrolil için İaşe MüdOrlüklertnln 
kadrosu genişletilecektir. Bu maksat
la İstanbul İıışe MüdQrlül!Wı Sa. 
Anknraya 20, izmlrc 40 memur. i11'ıve 
edilecektir 

Kongresi 

Vokumacılm·m toplantı• 
l{ı>mal adlı mfiteşebbi~ bir cloku

nıacrnın on ark~da,la urdııj!u el ter
"l\lılnrl :Jo ına pop rn trı n ~e 
vUzü ııeçen ii7.n!:ı dOrı bir toplan 1 
vanmıstlr Bu toplantıda ı::eçlm yanı

taç_;ık ve bayo fp1fk tf>vzll !cin faall
vr'te ı?cçilecekti. Kemal, toplnntıyn 
l!eİdiif 2nman l!rktıdn~ları tarııfmdnn 
ıl rslnnmıstrr. KemAIP gösterilen hu 
lcadirslnıısltt: y{b;Ondcn seçimle ilgili 
is~ bulunan memur toplantıvr terkct
ti!?inlen Sl!~lm ynpılıımamışttr, İplik 
tevzllni hekliyen ve hOffin lşJ,.rlni bı- 1 
~ııkarıık toolantıva gelen ;işçiler Böl
ıt Ticaret Müdü,rJü!Wnc giderek şi -
kllyclte bulunmuşlardır. 

idare etmiyor., deni· 
liyor. ._ 

Bu itlerle meıgul olan arkada· 
tım~ !lfr .,_çeltik fabrikatörOnOn 
ıu sözlerlni nakletti: 

"- Pirince 58 kuruı narh ko· 
nuldu. Du fiyat idare etmez. Bu 
sebeple malımızı satamıyoruz. 
Eğer pirinç fiyatı serbest bıra· 
kılaa veyahut da n•rh toptan alt· 
mıt bef, perakende olarak da 70 
kuruı olarak teablt edllae, bütün 
bakkal dükkJnları tavanına ka· 
dar pirinçle dolar. Elimizde o ka· 
dar bol mahıul var. Fakat bu• 
günkü narh devam ettlk~e pirin
cin el altından ve kara boNada 
kilosu 120 kuruıa aatılmuının 

S h iyede Yeni Tayin önüne geçrremez ... 

ve Terfiler Y aplldı \. .................. • ..• ..1 
A.ı .. an, 17 (Tt\N) - Barsa :lo'hat nın. Tutkal Fabrıkası 

c!,üRl Ali Kemal .Sorcuı, Sıhhat Vedlcıi Si· 
·dl müdQrü doktor Salıb Tezcaner 100 er: 
Ça alrltalc Sıhhat müdOrU Dervtı Kuntmen. K 1 k 
Kocach Sıhhat mOdQril Şerif Kaya, Tekir- uru aca 
<laf Sıhhat mUdurO Fehmi Çanıırlı, Anka· 
ra &lı.lı&t mlidilliL,_~bri Eıbil. .H•\.JY Sıh 
hat mlıdıJrU lbrahım Sırrı Soyhan · Sıllhat 
mildilrü Şahap Akın, Samıun Sıhhat mudil· 
rU Hayri Sayman 90 ar; Sıhhiye Vc~ilcti 
Sicll ıubef4. d\i mll lnl at ahlnler, 
Iskln umwıı lıilli ın vl )( blia Iror, 
ao er ıır.- rfi oınıl;lerihr. 

G\lmOıhano Sıhhat mQdütQ Ali Romd, 
Manlaa Sıhhat mUdilrlllfllne, Kırıchir Sıh· 
hat mlldilrll Raif Tarzu Mıraı Sıhhat mil· 
durtüi!ünc, açıktan dok~of hmail Kclccıo&
ıu Çoru ı t pın ~rUlıiünc tıO er liriı 
a•li nyıa t yl11 Cdıl ı !erdir 1 li Sıb• 
!\at 11"1 Cevdet Sarı llu. ht:uıtıul Sıtı. 
hat mfidilrfi $Uayn lluun Konya Sıhhat 
ııı!ldU Cud~ ~nlürk 80 lira maa,1lı uçOn
cfi aı ıf 'dı}iiı.t nµldllrJl 9!'• \O' cdilaıiı
lcrdlr Bun4ıl.t bil\ka ilr n 1 arnd S·bhat mll
ftttl~I o.iman Clv~lu • ra ,.,.. btrin
cl &ınıf mUfetti3life. Ci~ilncü ıırm Sıhhat 
.. uıcııı~ı Nihat.. Eroıı:ulıno li,ca maaıla ibln
cl ı m f ıhlitcı ..f:I ,Sıhhat mlldıırcı 
Reıit Tatı l~lu a n ,ve Slvu 'S'hhat 
ın!ldO Orlıiın t>e•ren 70 ra maaı1a ter
fian tayin o"°aılmi~lerdir. 

Afyonkarahi•u mcrkcr hilkllmet tabibi 
Cavit Yada Billis ı;ıhhat mildilrlüfilnc, iı
çfincG aınıf Şıhtıat muEcııi&I Ali lhun Til· 
maç da llrı} •ıhha mildllr!Gtjillnc 70 er 
!ıra mu a ıl vo t fiaıt tl11n kilı'iİmtllardlf. 

• 
Altın Fiyatları 

~ Baştarafı 1 incidl" 
heden i flıyen piyade teşkillc.. 
rimız araaJnda bırçok düşman t.i.. 
men n bulunmaktadır. Bunlu 

Fab~"kada 

Tutkal 
Havvani 

Yapılacak 
Slimerbank bir tutıtal .fabrikası 

lrunntya karar vermiştir. Yeni fab
rika Bc-ykozğakl ~bakhancıilıı yanın
da yaptlacaktır. Burnda hayvani tut• 
kal çıkarılması için. yeni tesisat ku
ru laca k'br,. 

Susam, ayçkeği, hıı~hnş ve kcndlr 
tohumu gibi yağlı tohumların !!atışla
rında intizamı muhafıııa etmek için 
bir komite teşkil cdllmiştfr. Birlik -
!erdeki zahireci tacfrle:rln arasından 
&<?ç{lcn ve 4 k~tden mürekkep olan 
komite Batı~ları idare !.'decck ve yıı.1-
ntz 1941 mahsuHinU satabflecektir~ 

Otomobü laatikleri 
Bu Pazartesi Oğleden sonra otohlo

bil Uistiklerinin tevziine ba~lanacak
tır. 

Hindistan Vaziyeti 
Ehemmiyet 

Kesbediyor 
kar~ karışık ve dağınık olduk. ~ Ba taralı ı indde 
la ..halde doğuya doğru kendi- 1Ii Sir Stafford Grfpps'in Hin
lcfüıe yol açmıya çalı§ıyorlar. • distana yaptığı teklifti. Bunda 
B t\&D bu te'ltebbusler, şirtıdıy:: harpten sonra Hlndiatana tam 
kr.~ du~an için pek kanlı kr.. istiklal verileceği, fakat harp 
yıP!arla akım kalmıştır. müddetince Hint harp meclisine 

Alman hava kuvvetleri ilerlemclrte fıızla Hintli aza olmakla iktifa 
olan motörlil teıekküUerimlıl arasız edileceği teklif olunuyor ve Hin 
taarruzlarla destek!emektc ve dlişma· distanın istilası tehlikeslne kar. 
n_ın ricat ettiği yerlerde ~u rJcatın in- şı müşterek miidafaada bulunul• 
tızamla cereyanına mlnı olmaktadır. · . · d H 
H~reket halindeki kollar, münakale, te ~ası ıstenıyor u. ong. • ..Kong, 
sisler\, takviyeler a!ç, ktan ve yüksek.- Sın~~pur, Malarya ve Bırmanya 
ten pike hücumları ile bombalanmıu- tecrubclerinden ders almıyan, 
tır dünyayı bili eski emyeryalist 

Cenup kesimindeki bUyük harelcetle- gözlüğünün arkasından gören 
re mUttefık kıtalar reniş ölçüde iıti- Londradıiki Times gazetesi, Hint 
rak etmektedir. Z9 hazirandanberl Ma· Milli Kongresi İcra Komitesinin 
car ordusu Alman kuvvetlerinin ya· kararını beğenmiyor. "Sir Staf. 
nında harp etmektedir, Temmuzun ilk ford Cripps'in tekliflerine ilave 
günlerinden beri ı.941 ::ıiustosundan edecek yeni bir sözümüz yoktur" 
it\baren Rus cephesınde. harekett~ bu. diyor ve ilave ediyor: 
ıunan kuvvetlar de d:ıhıl olmak üzere "Sir Cripps'in Hindistanı zL 

1talyan ordusu ve keza Harkof mey tind b ri İ iltere • · • 
dan muharebesinde temayUz eden Ru· y~re . en e.. ng . ıun ıyı 
men kolordusu ve bir Hırvat teıek· nıyetıı_ıden. şuphe. ~dıl~~ez_. Fa· 
külü Timoçenko ordularına karşı aa- kat Hınt liderlerının ıyı nıyetle. 
vaıımaktadır. rindcn §ilphe etmek için bin bir 

Bir baskın taarruzu neticeııinde mo sebep vardır. l, 
törlü bir teşek ülümüz bir Sovyet tay· "Kongre kararı, bizi bazı §art. 
ya c meyc!anını işgal ederek 50 Sov- lar altında sivil itaatsizlikle te}ı.. 
yet tayyaresini 'tahrip etmiı veya ele dit ediyor. Bu tehdit Hindistn· 
ı:c~irmiş_tir. . nın emniyetine, müttefiklerin 

Kafkuya ı::ıh!J.lerınde PotJ limanımı harp gayretlerine karşı tevcih e. 
vapılan b!r ak~?~~ bırln~i sınıf b!r dilmiştir. İngiliz idaresinin der. 
Sovyet ~ruvazoru~e en agır c;apta bır hal kalkmasını istemek bugün 
bomba ıs,bct etnu~lr hi b' . h 11 t . e b' t ,_ 

Voronez ~öprü ba1ın°a karl,iı düşman ç. ır şeyı a e mıy. 1:1 lr . e.ıv 
yeniden bo a giden taarruzl1rda bu- llftır, onların bu teklifıne Crıpp· 
!unmuş ve aıır kayıplara uiramıştır. sin teklifi ile son cevap veril.. 

Cephenin merkr.z bölgesinde hücum miştir." 
unsuı'larımırın bir kaç taarruz tcş~bbü- Sözün kısası, iki taraf da vazi. 
sü mevzii neticeler vermiştir. yetin nezaket :ve vaho.metine gö. 

RiJev'fo cenup doiuıundaki 1Ces1mqe re değil, scnelerdenberi besle -
ormanlık .arazi.de • yapılan temizleme mekte oldukları yanlış telakki. 
h~re.k;tıen netıcesındc,. 13 temmuzda lere göre düşünüp hüküm veri· 
~!!dırı.en esir ve gonımet sayısı 40 yorlar. İngilizler Hintlileri h~ 
bın asker, 220 ~ank, .?er c;e~ltteı: 438 11 kendini idareden aciz, hayal" 
t~~m;etı;.660 mıtralyoı ve mayıntcre ci liderlerin elinde zaavllı ve ZS• 

t ~ · yıf. insanlar tel8kkl ediyorlar. 

Danimarka Sularında Yeni 
Bir Ada Meydana Çıktı 

Kopenhag 17 (A,A.) - Saaland koo. 
yunda 1200 metre uzunlukta ve ıoo 
metre ıentşlikte 7eni bir ada 
na çıkmıştu-. Adamn su yüzüne 
ani olmamııtır. Bu &da. suda ken 
ıı:österebllmck için. ik} senelik bir va 
kit geçirm.fş ve bundan sonra en bü 
yük fırtıaa dalı:aları fte yeni adayı 
b\r daha lf~patamamıttır. Bu tabiat 
hadisesi, Da'l'limarkn'da yeni olmu~ c!e
ğildir. Bunaan evvel de Kore koyun-

Hintliler de İngilizlere inanma• 
iyorlar. . 

lık, bu vaziyeti 
vercilerin Hi.n• 

alanna yağ 
işini kolay

için bu
e Zid yoı, 
k Ak\bet• 

~isbette zs• 
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Yazan: AI. ANTEN 
Alman orduları Don ile Donetz a. 

rasındaki sahada Vo~a üzerin
d9i Stalingrada doğnı süraile ilerle
mektedirler Alman teb?iğlerine göre 
bu kcsımai ltovalaifili harbi faülanı 
devam etmekte ve Timos;enko kuvvet. 
leri, ok bilyuk m ktarda harp mahc
nıesi bırakarak peri:ıan bir halde kaç. 
ınnktadır)ar. Fakat Alman tebllf lerin
de geçen sene olduğu gibi bintcrce 
tank, top ve saire iitinam edildlti 
kaydolunmamaktadır. 

Bir Sovyet hususi tebliği: 15 ma· 
Yıstan 15 temmuza kadar cereyan eden 
ınuharebelcrde Almanların ölü ve ya
ralı olarak 900,000 er ve subay, 2000 
top, 2900 tank ve 3000 tavyare kay. 
betmelerine karşılık Ruıı!flr 399,000 er 
\le subay, 1900 top, 940 tank ve 1334 
ta:yyarc kaybetmişlerdir. 

Yine Sovyet tebliğlerinden ve bita· 
raf ;kaynaklardan gelen haberlerden 
l'imoı;crıko ordularının Don He Do. 
rıctz arasında şiddetli Alman taarruz. 
'arı kar§ısrnda bütün harp levazımı 
le benıber planlı olduftı h1sfütl. ve
ren muntazam b1r ricat yaptıktan ıö.. 
rUtmektcdir. 

Yoronez'de Vaziyet 
ÇoJ:: mühim olan ve üzerinde kafi de

recede durulmıyan bır noktaya da iııa· 
ret etmek Jli.zımdır: Voroncz ile Re>&
tov arasındaki 63hanın muhte!if nok· 
talarmda şarka doiro iki ü~ yüz ki. 
lonıetre derinliğinde süratle ilerlcmc
te muvaffak olan Alman kuvvetleri on 
l':tin evvel işgal ettiklerini iddia etUk
!eri Voroncz şehrini zaptetmek için 
l!itndiye kadar muva{fakıyeUi netice. 
er vcrmiyen muazzam 1ıayrctler aar. 

'etmekte ve o derece muazzam kayıp
lar vermektedirler. Bitaraf .kaynaklar. 
dan gelen haberlere göre Alınanlar V o. 
ronez'dc hiç b ir terakki kaydedcme
lllektedirler Hatta ~ehrin garp cihe
• nde siperİcr kazmakta, b?okhavzlar 
ınşa etmekte ve müdafaa tertibatı al
ır.:rtadırlar. Bu şehrin bazı noktala • 
"ında kızılordu te&ebbüsü eline almıi
tır ve karşı hucumlara geçmi§tir. Şu. 
tası şayanı dikkattir ki Alınan kuv· 
"etleri Voroncz hizasında Don nehrini 
tcçip bir köprubaşı kunn:ığa muvatfak 
Oldukları halde bu nehrin bir ka> ki
lometre ıarkında bulunan bu vehri 
Zapta h!Ui muvaffak olamamışlardır. 

Tirı;ıo_çcnko kuvvetlerinin Voronez 
ile Rostov arasındaki bölgede esaslı 
bir mukayemct ıa.tenniy~ek nnı.nta· 
~nınan ricat etmelerine mukabil Voro
ncz'de çok ı03tçı bir mukavemetle yer
lerini muhafaza etmekte ısrar etmel~ 
ri dikkati çekmekte ve bu ricatin ve 
fllUKavcmeUn muayyen bir phn daire. 
&inde yapıldığı hissini vermektedir. 
Pılhakı1:a bu yeni Alman taarruzu baş.. 
lnınadan evvel Almanlann Orel'den 
başlıyan Hnrkof'dan geçen ve Tagaıı. 
tok'da nihayet bu!an az çok düz bir 
hatları vardı Bu hat son on günlük 
taarruzlar neticesinde Stalino'ya doğru 
tcnış ve derin bir çıkıntı, bir cep teş 
kll etmektedr. Bu vazyete göre Alınan 
lal'ln Voronez ve Rostov şehirlerini el· 
!erine geçirmeksizin bu cebi Stalinoya 
kadar derinlc&tirme!cri kendileri için 
tehlikeli olacaktır. Çünkü Sovyetle
rfn '.Rostov'dan şimale Voronez'dcn ce
nuba do~ru Don ile Donetz arasında 
lcrUyen büyük Alman kuvvetlerinin 

i\:1 cenahına yapacakları taarruzlar bu 
ku\>\leUeri büyük bir çember iı;ine a
larak çok feci bir vaziyete koyabi
lır. Mareşal Timoçenko böyle bir pli· 
nı rnuvaffakıyeUe tatbika muvaffak ol
duğu takdirde bu harbin en büyük ınu 
har.ebesini kazanmış, ve Şark cephesi· 
nin mukadderatım Şovyet 'Rusyanın 
lehine olarak tayin etmiş olacaktır. 
~~an bagkumandotılıiınrn da :b<Sy. 

le tıjr telilikeyi ııczdifi, bir taraftan 
\7oroncz'i zaptetmek için büyük gay· 
reUer sarfetmtslnden, diğer cihetten, 
- Uclen bir habere göre • şimdiye kadnı 
l?\lihim har~keUere sahne olmıyan Ta 
Uanrok'd n Rostov'a doltrn yent biı 
taarmza ~e'1Jliş olmasından anla.}ıJı. 
l'or. 

Sovyet Neşriyatı 
Bu cenup taarruzu dolayisiyle dik

\ati çeken diier mühim bir nokta da 
Sov:vet matbuatının, kızı?ordunun va-
21Yetini geçen senekinden daha vahim 
\le müttefiklerin galibiyetini tehlikede 
töııtcrccck mahiyette neşriyat yap • 
llıalan keyfiyetidir. Krasnaya Svesda 
tazetesl: DU!imanın Rusyanın kalbi e> 
lan Stallll1trada doğru ilerlediğini ve 
~ostov'un kurtulması için bütün gay
retlerin sarfedilmesi !azım gcldiflni 
Yazıxu~tır. Şilphesir: Ruslar • Alman
ların zıddına olarak - tıpkı İngtlizler 
l:ibi vaziyeti olduğundan fazla fena 
töstennek tema:vtilHndedirter ve Rtıs 
llıi'leti de Inıiliz milleti ı.gibi va~iyetln 
t!ddJyetl kaI'Jlıımda bliyük gayretler 
•arfetmcğe alııımııtır. Fakat buna rai 
'itten bu neşriyatın , hususl bir mlinaııı 
0ldu&ıı da. aılldirdır. Kanaatimize gö
t~. Ruslar, hnrbin hemen blitün ezici 
)ultünU Uzerine almı~ olan Ye büyük 
~~~iat veren kızılo~clıınun bu )'iikilnü 
~iOetmek maksa · müttefiklerini 
~arckete geı;Irm ikinci ceplıey! 
b lr an evvel a buna lllveten 
f e!ki de Alman • an~~iını 
'lılq ihtiyati .te aga luzum 

to?'tnekslzin Don 11 arasındaki 
tcbi derinleştirmeğe etmek mıık 
~adiyle vaziyetlerini olduğundan ı;ok 
aha fena göstermektedirler. 

-

LEOPOLD • LEYY 
ROFESÖR Kasaba Yağ Kaygısı 

Keçiye Can Kaygısı ... 
Memleketimize ilk Geldiği Zaman Yazan: ULUNAY 

Gaıı:eteltr Hint kongresinin kafa. 
Nasıl Çalıştı, Ne Gibi Meziyetlere rmdan bahsederek ınndistanda 

k d 
., işlerin yeııl(!en kan tığını yanyorlar. 

ve Bilgilere Malik Bir Sanat ar ır l Büttln dünya Hinclistnnın b!r çok mil-
di~· yonlnra varan nüfusu j!e beraber va. 6 sene oluyor. Leo. birisine ver .ı f1ı. ııa zlyctln ne .şekil a1acaitnı merakla ta· 

PQld - Levy yeni r- y AZAN: -·, slhah 'ömril~ oldukça kip ediyorlar; ıyakı ıklı Nchru'nun ve 
gelmiş. Cemal Tul!u 1 1 ~ı.anu:vaca&ım: · tüyü tüsü ı<l6külm $ !kart ve sevimli 

ile beraber onun as~ BEDRl RAHMi - Een sizin yen. bir papaganı andıran Gandi'nin ya.. 
tanlığına tayin edili· nlzdc olsam, sol eli~ nında kongre re!Si Mev!ıina Azad da 
yoruz. Nazmi Ziya le c;izmeğe başlardım. memleketinin azatlığına dair beyanat. 

Tez ile Antitez Muvaffak Olamayınca, Dört 

Kooperatif~ilik Nizam1na Sarılmak Zarureti Hasıl Oluyor. 

merhum galeriye bakıyor. Galeride Hakikaten talebenin sağ eli dikkatsiz ta bulunuyor. 
Jnrka_yakın ıalebe olduğu için Lee> ve lüzumsuz bir ustalıkla malQldu. İki Kongrenin karan ve reisin beyaııa
pold • Levy yardımcı olarak beni go- çizgide bir kol üç çizgide bir kafa çiz. tı karşısında tabii alakadar olan dev
lenye goUiiiiyor. Blı:im emektar ve mektcn hoşlanıyordo.ı. Artık o tabiata !etler dUşUnürler, ona göre tedbirler 
sevgili hocamız Nazmi Ziya yine ayni uyamıyor, tabiati kendi imkanlarına alırlar. Bura!arı bizi ilgilendirmez. 
atö!ye gömleği ile orada. Piposundan uydurmaia ça!ı§ıyordu. İ§e tamamiyle Fakat uzaktan uzağa işittiğimize ve 
geniş bir nefes çekerek bizi ka- yeni başlamak, bakir bir kafanın em. bu diyar hakkında yazılmı~ eserlerden 
bul ediyor. Lcopold _ Levy'ye döne. rine baklr bir bilek tahıiı etmek l~ım öğrendiğimize göre bu m=lcket peri Ancak Bu Sayede Ge~irmekte Olduğumuz Bu 
rel( ~el bir fransır.~a 'le teşekkür gelecekti. masallarını andıracak derecede servet 

ve Müthiş İktrsadi Buhrandan Ucuz ediyor. Sonra bana talebelerden biri.. 1(... 1(... ve ihtişam içinde imiş, Jjehlrlerin ki· 
sinin resmini göstererek: remitlcri yakut, direkleri zümrüt, kub 

yeşkilltı Esasiye kanunumuzun ilk 
şekil ve ruhu gayet m1eraldi. 

FertçiUk esaslarına sadıktık, yani ka· 
nun dairesinde ferdin iktisadi hür!· 
yetine, ticaret serbesdsine, rekabet ve 
ııahsi teşebbüs prensiplerine riayet 
etmek istiyorduk. Fakat bunun !çin 
sermayeye ihtiyacımız vardı. Uzun ve 
zahmetli harplerden çıktığımz için ta
biatiyle parasızdık ve memleketimiz 
harap olmuştu. Kapitülllsyonlardan, 
yabancr sermayesinden, kapitalizmden 
ve emperyatlzmden gözümüz korkmuş 
tu. 

Htm mem!eketimizi ihya etmek, ik
tisadlyatımızı inkişaf ettirmek ve hem 
de arhk bir daha yabancı sermayedar· 
tarın dine düşmemek lazım geliyordu. 
Fakat Lozan Muaht'd!.$inden sonra 
tam liberal bir iktisat takip ve tatbik 
edecek olaaydık yaba11cı sermaye re.. 
kabetinden kurtulamıyacak ve yavaş 
yavaş yine kapitalizm esiri olacaktık. 

Bunun için liberalizmin esaslarını 
reddetmemekle beraber (Ferdin ya
pamıyacağı işleri Devlet yapar) düs
turunu kabul etmeğe mecbur olduk ve 
buna ncrsılsa iktisadi devletçilik adını 
verdik. 

Bu suretle ya\'aş yavaı Devlet çift. 
çi, tüccar, esnaf, sıınayici, gemici ve 
nakliyeci olmala başladı. Bu ferde kar 
şı zaruri bir rekabetti. Artık fert başı 
boş bırakılmıyor şahsi teşebbüse ser
besti verilmiyor, rekabete, buhranlara, 
mücadele!ere 'Pek de o kadar müsaade 
cdllmiyrdu. Tabit şahsi menfaati e
linden gidenler ile hakıki liberal olan 
tar Devletin 1ktlsadıyata kanıması, şah 
ili teıebbüs ile ferdi rekabeti başı boş 
bırakmaması zarureti vardı. Zaten dün 
yanın iktisadi ve ıiyasi ahvali eenedcn 
seneye bozuluyordu. 

AU&adi :va mali..buhr&nlaı:: o!a yor ve 
mülh a muharebeler hazırlanıyordu. 
Pek Akında btr bfiyült urmı"1i harbin 
baş!ıyacağrnı ııörmemek, hissetmemek 
kabil defUdi. 

İktisadi ve mali krizlerle harp tehli
keleri meydanda dururken biz artık o 
meşhur (bırak yapsın, bırak olsun) 
nazariyesine kalacak defildik. Binaen. 
a!eyh realite ve zaruretler liberalizm 
tezinin karşısına hemen iktisadi dev· 
Jctçilik antitezini çıkarttılar. 

İktisadi liberalizm ne kadar çürük 
ve hatalı idi ise iktisadi devletçilik de 
ayni mertebe ı;ürük ve hatalı idi. Fa
kat henüz bizde tecrübe edilmediiin
den bunu kimse bilmiyordu.~ 

Hakikatte ise iktisadi devletçilik ne 
Devlet sosyalizmidir ve ne de ekonomi 
dirijedir. Bizde Teşkilatı EsuJye kıı· 
nwıumuz liberalizm esaslarından ayrıl 
mamak üzere Halk Partisinin altı um.. 
desini son senelerde kabul etti. Bu um 
delerden biri de devletçilikti. Binaen
aleyh biz hem liberal ve hem de deY
letçi olan bir rejim kurmus oluyorduk. 

Liberalizm, malum oldu~u üzere 
Devletin müdahalesini ya hiç veya pek 
az ister, devletçilik ise bilakis bu mü
dahaleyi mümkün olduğu kadar tamim 
eylemek is;in kabul eder. Hele iktisodi 
devletçilik, adından da anlaşıldığı ı:l
bi, ziraatta, ticarette, sanayide, 1tmıi
c::illk ve_ nakliyecilikte tıahsi , teşebbli. 
ılin l'&Jlmdi Devletin hem Tekabetini 
ve hem de müdahalesini ~iddetle ica
betUrir. 

Hele ortaya bir de, buııünkü gibi 
içinde bulundufumuz umumi bir harp 
karışırsa, artık iktisadi devlctçi!lt\n 
inkişafına bir mani kalmıt olmaz. 

Demek biz yalmz devletçi iken, bu 
umumi harbin acil zarurttlerinden do
layr, iktisadi devletçi oluverdik. Ya. 
ni liberalizm tezinin aksi olan blr an
titezi k:ıbut etmeğe mecbur olduk. Fa· 
kat iktisadi devletc;iliil faah etmeden 
evvel biraz aadcce devletçilikten bah. 
sedelim: 

* 

( -- Yazan : - '" 
1 Sup i uıri ileri ! ı __________________________ .... ! 

Matbuatı alalım; 
Eline bk k:ıç lira sermaye ve bir 

yüksek mektep oahadetnamesi geçiren 
neden gazete ve mecmua çıkarıp mem 
leketin aleyhine iki yüzlü neşıiyatta 
bulunabilsin? 

isyan etti ve ele avuc11: sıimadı. - ~aydL.bakalım jste şu resmi tas- En nankör, en sıkıcı ve gösterişsiz belerl a!tın, çivileri gümüş, kaldırr.m-
Binaenaleyh iberallzm tezinin hlli "le başla. Df)'or. ıkl hocanın hu- yolu intihap etmesine rafmen ları zebcrced-.. Ve bu servetten yalnız 

zurunda resim tenkidine ve tashihine antitezi olan iktisadi devletçilik ne Leopold • Levy"nin insanı şaşırtacak ülkenin kalbur üstündeki şahsiyetleri 
•-t.:~~f e"'.:.h·ı· f( k ol ve cüret etmek hakikaten mesele. Tale. kadar sag·lam ve "Ürbüz neUceler ala·r- 'stif de di orlar H alk tabakası ..;b-ü 
m~ ""' 1 ır, e va 1\ ur b~yi henüz:: ilk defa gördüğüm için ö- .. ı a e Y • •• • 
ne de 1ay!ialı bir şeydir. Bi!lii[s za· iını gördük. Bilhassa yeni başlryanlar fer'! cörmek :imtiyazına bile henüz 

zür diliyorum. Sıkt!dığımı anlıyan 
rarı karından fazla olduğu muhakkak. üzerinde ba tesirin aydrn'ık neticeleri malik defil!crmlş. Böyle oldttfu hal• 
tır. Leopold • Levy Nazmi Ziyaya döne- bariz bir şekilde gözüküyordu. Boya de memleketlerinin istikbali le allka. 

* * 
· rek: bahsinde d<ıha derin çıkmazlara sapla. dar olan yine o bin türlü mnhromi.. 

1 - Müsaade ederseniz ben taghih e- i şte tez i!c antitC% muvaffak olama- nıp kalanlar için salah yoluna g rmck yetlcrle uğraşan paryalar, fakir sınıf· 
dey,im diyor. k dah u U ld Yal 1 1 yıQca bunlardan bir sentez çıkar- ço a g C ve çe n o u. mz sa· ar o uyor. 

Bütün ıözler tashih edilecek resme ,_ d 1 t d "' '1 .. ye. ca1 'h 1 ·h 1 mat. zarureti "'a~•ıl olu•or, ya'n"ı do" rt 1 • roat bir esen an a ışı egı onun u- .. ra ar, mı racc er, ını rana ar 
"" " " " dönliyorlar. Leopold • Levy i k tcnki· el ile kooperatifçilı'k nl-mına sarıl· zerine kurulan ve sene!erdcnbcri çala nerelerde? Onlar ne yapıyorlar? Ne 

c.a dini ilk tashihini yapacak. Herkes ga· d N " 
mak ve ancak bu sayede geçirmekte fırça sürülen boya cinsini e feda düııünüyorlar? e 11oy!Ü)'orlar? rip bır ruh haleti içerisinden ondan . k Aı b 

Vesaire. vesaire... olduğumuz bu tarihi vo mUlhiş iktisadi iıdeta bir mucize bekliyor. etmek hakikaten mesele idi. Bunu 
1
anlama i,..n ir Avrupa gaz:e. 

Yani bizim dcvletçili~imiz henüz ta· buhrandan ucuz kurtulma'-. Hocalık mesleğine ilk defa memle- tesinin sviçre hakkında yazdığı bir 
ı.; • Takbe resmine bir fiske vurur vur. 

mamiyle ve her sah:ıd:ı tatbik oluna. Bı:m burada kooperatı"fçll.ı'g·ı· yenı" b ki . ketimizde girişen Leopold • Levy- yazıya göz gezdirmek kafidir: maz resmin libad olması e enıyor, 
mamıştrr, Bu vadide daha yapacnk pek baştan tarif ve 1·zah Adacak dag·ı.1·1m. k nin bu kadar ııhhatll neticelere "Beme'dc Belvü palası bazan Prensi 

~ ... ~ ~ ' profesörün ağ:r.ından çıkacak her e- k d r dl • 
çok işimiz olduvu muhakkaktır. Bu usul ve nizamı herkesin artık ıız varmasına, oUphesiz 1 onunla talebe Ağa Han a ,ere len rıyorlar. Hint 

"' limcnin bu çetin ve dikenli yolu gü- ı Bu böyle iken üstelık bir de iktL- çok bild 'ğine kaniim Yirmi senedir arasındaki münakaleyl temine memur smaililerinin re si ve bir nevi mfi.budu 
k · •· . lüstana ~evirmesi bcklcn'1or. dil ı I'"- 1 b "t "S h f d 1 sadi devletçilik sistemini tatbi ettJgt- Cumhuriyetimizin her sn adl koopera- e en gene; ressam arımız o uu. o an u z.. vayzcr o .. a yapı an 

mizl iddia edip duruyoruz. Fakat aca· tlfc;U!ği teşvik etmekten geri kalma. • )#.. Gene; ress:ımlarrmızrn hemen hemen yemeğin nefasetini tasdik etmektedir. 
ba bu da nedir? 1ıktlsadi devlet,iylz dığını görüyoruz. hepsi tahsillerini Avrupada ve bilhassa Ağa Han bilhassa bu lokantada hazrr-
de acaba ne yapıyoruz? Kooperatifçilik bir sentezdir dedik, L eopold - Levy uzun uzadıya mo- Fransada yapmıslar. Ve bize oradan lanan Hint usulü "kari., yl pek iı;-

İste mesele... yani liberalizm ile ikUstıdi devletc;ll!· deli tetkik ettikten sonra, bek· getire getire bir sürü tereddüt ve bir tiha ile yiyor: hatti bütUn dünyada 
Sümer Bank, Eti Bank, Emlak Ban. i;in iyi taraflarını almı~ ve fena taraf. lcrıilen fiskeyi vuruyor. Fakat resme sürii istifham getirmişlerdi. Muhtelif · Hindistan da dah11 olduğu halde • 

kası Ziraat Bankası acaba birer ik- tarını bırakmıştır. Ne libera!izmin a.. değil, resmi taşıyan kartona! Ve bir' yollara ba,vuran, bir çoklarmdnn, bu kadar nefis "kari,, pi irllmediğini 
Usadi devletçilik nümuncıi ve tatblka. 6ırı rekabet ve Ur hırsı ve ne de füzen bulutudur sehparun üzerinde meyus ve üm!tslz dönmesine rağmen iddia eyliyor. 
tı mıdır? iktisadi devletçiliğin gayri ilmi ve fu. yükseliyor, ah bu füzen bulularrl Bi· yine çıkar yol arayan bu nesil haklka. Prens Ata Han bu sözünde yalnız 

İnhisarlar VeklileU acaba iktisadi z.~ müdah,lcleri kabul ıe<)iliyor. Bi. zim desen atö!yelerimize ve desen an- ten bir çok dolambaçlı yo!lardan 'geÇ" değildir. Kapurtala mihnıcası dahi a;ı-
devletÇiliğe mi girer? l.akıs kooperatifçilikte ortakların hür- layı~ımıza çöken ve bize her tarafı miş çok vakit kaybettikten sonra ni- "1batmm bu baptaki muvaffakıyetlni 

Ya kara, deniz ve hava nakliyatı riyeti ile müşterek gaye ve mesaisi kara gösteren bulutlar! Leopold • Levy hayet hakiki resmin imkanlarını sez. tasdik etmektedir. 
yani Münaka~at Vekaleti nedir? Hele ı;u vardır. Herke! bir ıöııı ve bir kişi de ilk tashihte bu fü.ıe1?: .~srafını 19aret meze baıılamı~tı. Leopo\4 • Levy tıU• Ağa .Han Gcneve'dcn, Zürich'den 
~ari birlikler, muhtelif Ofisler ve herkes içindir. Ne şahsi rekabet ve ederek yaranın tam ustune parmağını beterden 8nce onlarm üzerinde miles. Bem'e kida.r, yalnız bu yemeği yemek 
nihayet İ15e müste3arhğı ne demek. ne de Dev!etin müdahalesi Bunların koymuş oluyor. sir oldu. Çünkü zemın böyle bir tesire mabaiJ1yle1ıır çok defalar seyahat et. 
tir? yer~nc topluluk, birlik Ye .beraberlik Ta~c.b~ desenln~e bir fotoira~ 1~ l tam manasiyle hazırlanmıştı. ~ir. Prens .H :ızretleri "~?ri,. ile via. 
Saydığımız bu iJilerl ve hizmetleri var. itimat ihtisas kefalet Müstahsil 'lı:aydisı ıle çala fuzen kopya edılmıı Bu nesil, kendi nefsinde yaptığı ki soaayı tercıh eder . Zira kari,, yeni. 

bugün l>evlct daireleri yapıyorlar, Öy ile müstchİikln teİif ve 6.hengi. Fert siyah bey~lar. göz ?alinde havalanın- pahalı ve acı t~crübelerle en ufl:ım lirken §~Ç i_s:ilmiyeceği bütiln nmek 
le :ise iktisadi .devletçilik bu ~odur? Ue beraber şirket v~ cem1f.etin iş bir· ca kağıt uzc~ın~e ılk araştır~alan yolun en göster!sstz ve en mlitevazi meraklı.arınca maUimd~r. 
Yini bu iş v~. hızmet!erl ~evletın yap- Uği ve ayni zamanda Belediye, Hü. t~s~ıt eden çız.gıle~ kalıyor. . Füzen, yol olduğunu tam mlnaılyle 'kaYr&rrmt, ~~a. Han son defa ~va.rzerhof,, a 
ması veya murakabesi mıdır? kumet ve Devletin yüksek menfaati. !astık, ekmek ıçi ıle elde edılen ve ve Leopold _ L .. vy'yl bil6.tereddüt tut- ge.diğı zaman aşçıbaşıyı çağırtarak 

Her halde iktisadi devletçilik libe-ı İşte sentez, yani ne ferdin hırs ve gözü aldatın.ağa çalı§an siyah beyaz mustu. Ve böyJlllk!e bizler onun ~lk hararetli ıurette tebrik etmiştir. F&. 
ralizmdcn, şahsi teşebbüsten, rekabet· rekabeti ve ne de Devletin tı:ıhakkümü. cinsin~en arda kal~n çi~gi!cr ha.~i~a· ve• hakiki talebeleri olduk. Ve onun kat Prens glttiktc,:ı ':_onra a~çı~: 
ten baeka bir ljeydir, _Fakat ncaba .nC:'. Ne yalnız phsi menfaat ve ne de yal- ten hıç de model ıle alakadar gorun- tesıri birleril"n sıetifı ııcatüla t;il~bc- - rcns beti1 çagırttıgı zaman l>diim 
diri' pız 1\1İllİ menfa.at K9opertıtHte hem müyor, ye &eı;mlıs .o!du, ~op~1. Demııs. Zira asaletmciba ar. 

Acaba Devletin istihsıılde, im5.lde, tert. hem şirket v~ hem de millet var. Biz hala mucizeyi bekliyoruz: Rurada Leopold _ Levy'nin devıılr- zct_~ği~ "~ari., .h~kiki Madras karisi 
nak~lde, tevzide bulunması mıdır? Koope.ratif bu üç anlamın telifidlr, - Şımdi, diyoruz, profesör bu çiz- difi meyveltrdı:n kendlrriize bir pay degı11ı. Tımendiğı için .Bombay karisi 

Bılmiyorum... bir sentezdir. Bu itibarla kooperatif· gilcre ııöyle bir dokunacak. Ve det· ayırdımsa bununla sır{ onun teaiHn;n kullaum~ia mecbur olmustum; bere-* * çilik liberalizminden ve iktisadi dev. bal eürbfir: ve sıhhatli bir desen do- ne kadar suhuletle yapıldığını anlat· ket versın farkına varmadı 'Eğer Ka. 
letı;:i!iktcn kat kat üstündür. Hele ğaeak. mak istedim. Hakikaten efcr Leopold • purtaıa· mihracası olsaydı daha uzak. 

Nazariyattan uzaklaşalım ve bu bizim için biçilmiş kaftandır Lcopold - Levy b ir kurşun kalem ve Levy, bizim nesil henüz bütün çıkmaz tan kokusundan bile anlerdıl 
Biz Cumhuriye~ Türkleri a~cak ko- bir do lastik istiyor. Ve tam bir saa.ı yol!arr tecrübe: etmeden, vaat ve ma- Yine bir Avrupa razcıtcıi geçen sc-günkü icraat ve tatbikatı görelim: 

iktisadi devletçi!iğin arzu ve gayesi 
nedir? 

Umumi harp buhran ve tehlikesi kar
§ısındıı halkımızın menfaatlerini koru 
mak, yinl fazla imal ve istihsal ettir. 
mek. Fakat müstahsillerimiz azaldı, 
bunlar bile müstehlik o!du 

operatif~ilik nizamını samimi bir su· şakQ! ile kontrol ederek, yaparak. sl- cera dolu aranışlara girişmeden önü· ne!er zarfında terazinin blr gö.züne 
rette kabul ve t atbik edersek bugilnkü terek bir tek omuz başı çiziyor, fakat müze çıkını, olsaydı. Ona kayıptan- oturtularak altınla tartılan Aia Harun 
ve yarınki iktisadi buhran ve tehlike bu da henüz tam manaslyle tebarüz mızı sonuna kadar açarak bir hüsnü gelecek sene de elmasla tartılacafınr 
den kendimizi kurfaracağız ve istik etmiş değil, kabul gösteremiyecektik ki bu da süp yazıyor. . 
bale kuvvetli ve ıutıtlu bir surette gi· Çiz,difi çir.gilerde en ufak bir usta- hesiz onun tesirinin bu k dar kolay- Ne den:ıeU? Dunya acayip bir fınl-
rebilcceğiz. !ık, bir maharet, bir ne bileyim ben: Jıkla ve sıcağı sıcağına aııb.nmasmaa il IÇevıre11e a~kolsun ! 

Binaenaleyh tabiatiyle ir~al ve is
tihsal azalacak ve fiyat da artacat.-iır. 
Milnakal&.tı temin etmek, :fakat kö
mür ve hayvan bu!mak mü~kül oldu· 
ğundan yine tablatiyle navlunlar yük. 
selecek, 

- Nn sihitdlr, ne keramet, el ça. oldukça mühim bir minia teşkil ede. 
bukluğu marifet yok. cektl. 

İhracata müsaade etmemek, fakat o 
vakit ithalatta da bulunamıyacağız. 
ithalat için yabancıdan kredi bulmak 
mü5kül olduğundan znruri bir surette 
~hracat yapmağa mecburuz, yani bo. 
cazımızdan kısıp mal göndereceğiz, 
deviz bu~acağız. 

Dahili ,ihtikara ve kara borsaya ma· 
nl olmak. fak:ıt bu mümkün değil, çün 
kü hiç bir devirde, hiç bir memlekette 
buna muvaffak olunamamıştır. Çünkü 
ihtikar ve kara borsa zarureti eşya
dan doğduğundan Önüne tamamiyle 

Btr Saraç 
Artnıda 

Enkaz 
Öldü 

Fııtlhte Kirmastr mahallesinde Tez
gahçılar sokağında 65 numaralı dük
kanın geniş balkon~ dün birdenblre 
çökmüş ve dilkkAnın önünde çall!i -
makta olan saraç Rü~eyin Hüsn(i en· 
kaz altlnda knlm~tır. F.trnftan yeti. 
f:enlcr taraftndan. derhal enkaz kal -
dınlmışsa da Hiiseyin Hüsnünün ezi
lerek öldüğü görülrnü~ür. Y:ıpıl:ın 
tnhkıkatta çöküntünltn, balkonun ki· 
rişlerinln çilrümesi yüzünden ileri 
geldiği anlaşılmıstır. .... ~----
HALKEVLERİNDE: 

geçilemez. BEŞiKTAŞ HAl.KEVINDCN: 
B. tnraft .. Turan ııilnllniln yıldlSnOmQ milnaubetiırlc 

ır an tuccar ve esnafın kan evimizde bir merasim programı haımlan-
ve öbür taraftan müstehlikin mübrem ınıetır. Bu · progn.n:a ıılire emekli Albay 
'ht' k h ' k'"- lJnlkılıç 'tarafından 'Turan" mevzulu bir 
l ıyacı var en ıi umet buna tama · }.on(crnns verilecek ve ııkterit kolu tar•· 

Hepimiz kaşlarımızı çatarak düşün. 
mcte başhyoruz. 

- Profesör dediğin. resme şöyle 
bir kaç efiske vurdu mu o ı esim der• 
hal bariz bir şekilde değişme!.i, oı 
gunlaşmalı idi. 

Halbuki Leopold - Levy talebe dese. 
nini olgunlaşmıs gösteren bütlin füzen 
maharetlerini silmiş süpilrmilş, onu 
zaval!ılığrnı, kusurlarını, sakat taraf 
llannı ör:tmeğc çalışan bütün ışık gölge 
cünbüşlerinden soymus ve çınlçıp!ak 
önümüze atmı§tı. Biz bir buçuk saat 
içerisinde ond n bütün bir Venüs 
Dömilö çizmesini beklerken o ancak 
bir omuzba$Jnın yerini bulmağa çaht
mıştr, Çizgilerinde en ufak bir çalım, 
bir uatahk yoktu. Bu çizgiler en ufok 
bir renk cilvesinden mahrum, müteva. 
zi, çekingen, mahcup çırılçıplak arama 
çizgileri idi 

* * miyle mini olamaz, çünkü bu hal pek rındın "Blr Gönill Masalı"' ıcm•il edilecek· 
insani ve adeta tabiidir. Sonra kanu~ tir. L eopold • Levy ilk dentc kendlsln-•r KA~TAL HALK ODASINDAN: 
!arımız, mahkemelerimiz, usu!lerimlz So!yal vardım 1ube5l menraatiı:ıe pazar den beklenilen mucizeyi bili . 
henüz bir hayli liberaldir Hele zihni. ı;nna Pendık Billblll bahçesinde pehlivan cD· yordu ve talebe resmine ufak bl.r kaç 

• reı i tertip edilmiştir. 
yetler tamamiyle serbesti taraftan. ışık gölge Pive ederek onu yaldızlı· 

Velhasıl iktisadi 'devletçilik acaba Güzel Sanatlar :Birliği )'arak, aliadatması ve hepimizin ken. 
ticareti kontrol mudur veyahut fiyat- disinden beklediğimiz el çabukluğunu 
!an tayin midir? Ş b • d göstermesi işten bile değildi. Ve sizi 
Eğer ticareti kontrol ise işte buna Resim u esın en temin ederim ki zamanımızın ressam-

bir tür.lü ?1ııvaHak olunamadı, çünkü --~- Jarından ço}t mühim bir kısmı böyle 
bu vazıfeyı yap:ıcak ne ameli bir usul 26 ncı Galata anıy ıtesfm !ttg!slne bir vaziyet karşısında başka türlü yap 

Ed·rneyi Temsil 
Edecek Atacdar 

Edirne. (TAN) - 18 ve 19 Tem· 
mu.z tarihlerindı> İı;tanbulda, Edirne, 
Çanakkale, Kırklareli. İstanbul, Bur
sa, Tekirdağ ve Kocl:eh böll!cleri a· 
rasında ~aprlacak olan Türkiye atıcı
lık blrinclllklerbde Edirneyi temsil 
edecek atıcının <:eçfm! için üç hatta
danberi devam eden mOcadelel! atr.ş 
müsabakaları sora ermiş ve ayni ev· 
setta 10 genç seç1lml,,~r. 

İstanbulda yapilacnk müsabaka 
şartlarına uygun olmalt üzt'Te bunlar 
arasında yapılan kcırvılaşmalarda mer 
kez klübilnden Salim Atıktıer birinci 
olmuştur. Bu derece atış talimatna· 
mesine nazaran birine! derece mu· 
vaffakıyct sayrlmakttıdrr. İkinciliği 
Sillcyman ve Cçüncülüğü de Ahmet 
Hastürk kazanmıştır, 

Edirneyi temsil edecek tek atıcı 
Salfin Ahlttıer tstanbula gitmek tae-
rc hareket etmiştir. 

Geçen yıl sıtış blrlnclliklerinde 
Tilrkiye birincisi olan bölgemizin bu 
dereceyi elde tutabilmek !çin atıs mO
sabakalartM b!lyük ehemmiyet ver
diği görülmektedir. 

Elim Bir Ziya 
Samsun saylrıvı Bo. Meliha ~Ulaş 

17 ."l .942 Cuma g(intı rcluneti rahma
na kawşmuştur. 

Cenazesi buglltlkü Cumartesi gnnü 
Kalamış iskele Sok 7/l No. lu Bay 
Zlynntn evinden saa1 16 da kaldırıla
rak ikindi namazı Bc:-ylerbeyl camiin
de kılmdıktan sonra Küplüccdekl aile 
makbercsine tevdi. edilecektir 

Bu cltm z;yadar dolayt BüYwc Mil
let Meclisimize ve kederli ailesine ta
ztyetlcrimizi blld'rlriz 

1li:Şl1'.KUR - Kısa ou j,111 1 t• n<ltu• 
lclp \'dat ec!en 'B!nblıı Maıhar Bilııenln Of· 
lu, Emçklı lı;aymakaın ıyıld llilıı:enin toıu:nı 
Di Tabattti aıtlttebl b ri.nci arıufıman 
K~,.a Bllıı:cn[n tlll!m ü dolayı ı;yle :rasımıza 
i ştirlJk edenlere teıı_ckk!lr cderir. 

"11 111LOEN AILESI 

RAŞİT RlZA T1l'ATROSU 
HALiDE PiŞKiN Beraber 

Harbiyede, Selvll Bahçesinde 21,30 da 
aAÇLARJNDAN UTAN 

Vod\il - ~ - perde 

Noter muamelelerirJ kavrtyabilecek 

Daktilo Bilir 
bir memura ihtlya .. vardır. Gallıtad:ı 
Bllhlr sokağınd:ı Taptas hnnmda Be
yoğlu altıncı no!ı>rlJğlne tntlracaat. 

ve ne de nıütc:tf.ıssıs mcmurlanmız i~tirak edccdcler eserlerini 27 Ye 28 ınağa ceuret edemet:di. Nitekim Pa
var. 'Zltcn, itiraf edelim. bu l&ten tüc- Temmuz gt\,nlcrl saat 5 - 17 1• ka- ,-iste profesör ceçinen ve dünyanın 

D evletçilik acaba ne demektir? Biz carlar anlıyor yoksa memurlar deiil. dar liseye ı;ctirmeleri. her tarafından kendlılne zengin talc.. 
acaba ne kadar devletçi olduk? Tüccarlara daha fazla itimat etmek .beler cezbeden bir çok ressamlar ta. 

Meseli Maarifi el e alalım: on!arı bir heyet halinde mesul tu~ R f. • T • S t ebeyi büyü!emek için elinden ıtelenl 
Fertlere mektep açtırmamak, bütün mak ve yalnız uzaktan nizım ve mü. a ınaJ esıS,atı a ın IYilPıyor. Bir kaç fırça darbesiyle bir 

mektcp!eri Maarif Vekaletinin emrine rakip rolünü oynamak lazım gelirken Alınacaktır talebe etüdüne tablo sü~ü veriyor bir 
vermek devletçiliktir. Ders kitaplarını bü: .?ugün bil~e.diğimiz ticari işlere Elinde tasfiye makinesi tesi- ç çizgi ile cılız bir talebe desenine 
da Vekaletin hazırlaması ve talebeye tecrubesiz ve ıhtısassız bir surette ka. d t ir üstat elinden çıkmış tesirini bah-
dağıtması yine devletc;il1ktir. Fakal rışıp vaziyeti daha ziyade müakülleş. satı olup a .. 5~ ma~. i5!iyenler diyorlardı. 
ortada bir sürü e1cal1lyet ve yabancı ttriyoruz. İstanbulda Tutun Gumrük Ke.. Leopold - Levy bu göz kamaştıncı 
mektebini ve hususi ne&riyat evini gör Hele fiyattan tayin etmek, narh koy ~erli sokağı 21 No. da Nazif fakat ne mazisi, ne de istikbali olan 
dükçe t~m devletçi olduiumuza hilk· mak sevdamız bir hayli gariptir her Ozarca. usu!e müracaat etmedi. Bllatereddüt 
medebilir miyi7;? halde ııayri fennidir ' cayet mütevazi, gösteriısiz olan, yo. 

Sıhliiyeyi n!alrm: Hiç bir zaman, hl~ bir yerde hükQ. İ L A N lu tercih etti. Bu yolda göz boyamak, 
DevleUn, Belediyelerio, Evkafın met fiyata tahakküm edemedi Fiyat ıendişesJ yoku. Çalım yoktu. Tabiatı 

hastahaneleri olması devletçiliktir. pek oynak bir şeydir. Fiyat n~ tevkif Galata rlhtım caddes1nde bazı ti· tetkik etmeden, ıöze güzel 1törünüyor 
Fertlerin ve ezcümle yabancıların has.. edilir, ne ke!epçeye ıirer, ne ebediyen cari iŞlerlml glirmekte ikm yanımda diye h but edilen basmakalıp hünerler 
tahaneleri bulunması devletçiliğin he. mahk<lm olur ve ne de islahı hll eder fazla olara'k taştdıtıın lliClveH ve yoktu. Tabiati tahlilden kaı;an, onu 
nüz tamam olmadıfını göstermez mi? Fiyat He oynanmaz · müstamel cakettm.ı hır yerde unuta· didik!cmcken Uıenen ı;i.zıilcri, 1töze ne 

Eczahaneler ve iliç imalltı da böyle İşte biz iktisadi devletçilik yapmak rnk kaybettim. Cakc1ln bence maddi kadar gü.zel ıörünürae cörünsün der-
defil midir? isterken ezcüml~ şu fiyat meselesini bir kıllJlletl olmaytp bulana terkedi· hal yakalayıp çöp tenekeıine atıyordu. 

Nakliye işlerini ala!ım: hal ile bo~una uğra~ıyoruz. Fakat, bu lcccktlr, Ancak cebinde mevcut def- Senelerce, tabiati tahlil ve tetkik et. 
Kamyon, otobüs, motör ve şlep nak işi ne Napoleon Bonapart, ne Lenin ter ve faturalaı·mı bulanlar liitlen mek gibi bir endişesi olmadıiı için 

liyatını, dcmiryoluı denizyolu ve hava ve ne de Mussolini başarabildi. Os Galata r.futım caddesi 25 numaralı gayet kolay ve rahat çizen, ve müte. 
nakllyatı gibi, neye bizzat Devlet ve. man!ı tarihi böyle gayri ilmi tecrübe- Murmarn kırnathan~s\ kiracısına in· madiyen telıırar c.dilmİ:1 motifleri ı;ize 
ya Belediye tamamlylc üzerine alma. !er ile doludur. Zaten her yerde, her sanlyet namına ı:ıctinnelcrini rica c- çize güzel bir el yarısını andıran kıv· 
unr devirde netice avni oldu. vini fiyat derim. rak desenler yı:ıpan eski talebelerden 

Kadıköy O p E R A Sinemasında 

ZAT i SUN UR 
Veda programı: ADAM KESİYOR 

Her akşam seanslar sa.at 21,30 da başlar. 
Y erleri nizi h e m en t~darik ediniz. Telefon: 60821 ,h .................. ,...ar~~~ftmı 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve ·· nel 
işletmeleri Umum ·· d··rr· ... ünden 
ı - Kestf bedeli 119,256 Lira olan Fevzi Paşa cadde!l bordür ve tf· 

mento çini troltuvar ın,aatı işi kapalı zart usuliylc eksilbneye konrnua
tur. 

2 - Eksiltme 29/7/9f2 Careamba g(lıiü ,Metro Han binntmtn 5 fncf 
katmda toplanacak olan Komisyon huzurundn sna~ 11 de yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 7212,80 Liradır. 
4 - İsteklilerin parasız olarak aoğltllınakta ol:ın Gnrtruımelei Leva

znndan almaları ve kanunt vcslkıılart ve teminatlariylc tekliflerini mez
kür gOn snnt 10 a kadar imza mukabilinde Lcvnwn Müdürıu:une tevdi 
etmeleri 1€ızımdt.r. (7716) 



lflli ..................................... . 
BU AKSAM 

Büyükdere B EY AZ PAR K'ta 
Eısiz Sanatkar MÜZEYYEN SENAR ve 

·NECATI TOKYAY Konseri 
j (Hep beraber bir şarkı söyliyeliml: Ne~·e ve eğ

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

yon 45 kuruştur. İstanbul ve civar köylere vesaiti nak!iye 

' temin olunmu~tur , 

lstanbul Sanat Okulu Eksiltme 
ve ihale Komisyonundan 

N!V'f 

. Dağlıç eti 

Sut 
Kase yoğurdu 
Yoğurt 

Miktar Mu fiyat 
K. S. 

400 

.'100 
700 
700 

185 

39 ) 
13 ) 
51 ) 

.Zeytin yağı 600 125 ) 
Zeytin 1000 75 ) 
Beyaz sabun 2000 86 ) 

Ekalltme"'" ilk tem l.,•tı Şel<lf 
T. K. S . L.. K. 

:i l VIIJ / 1942 501 Kapalt 
Pazartesi 14 

3/VlIT/ 1942 48 22 Açtk 
PaT.arteıı;i 14,30 

:UVIIl/ 1942 
Paırn rtest 241 50 Açık 
15 de 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~-

Yumurta 250011 5,07) 
B~yaz peynir 1000 121 ) 
Salça 700 101 ) 
Tu.z 1000 10 ) 
Kuru l(')bn 400 28 ) 

Patates 8000 
Çekirdeksiz i.ızilm 350 
Kuru inclr 300 

Pirinç Antalya 9000 . 
Ekmek 400(10 

36 ) 
73 ) 
56 ) 

50,88 

10,50 

3/Vlll/ 1042 
Pıırart~i 324 34 
15,30 da 

3/VlII/19~2 

Pazartesi 247 76 
16 da 

3/VIIY/1942 
.Pa7arlesi 

16,30 da 

3/VIII/ 1942 
PaTartesi 

17 de 

343 44 

315 

Açık 

Acık 

Açık 

Atık 

l - İstanb.ıl Bölge Sanat okulunun 1942 malt yılma mahsuben müf
re~iatı yukarıda ya~Uı gıda maddeleri ekslltnıeye konulmu~tur. İstekliler 
Ticaret Odasının 1942 ,YTlma ait vesfkasmı ibraza mecburdur. Mu
hammen :fiyatlara yalnız nakliye ücretleri dahillir. 

2 - Hükün,etç,. fıyatları tP,Sbit edilen erzak bedelleri müteahh!tie 
ödenirken kanuni vergiler, müteahhidin ödeyeceği t:!amga resmi, muka
\•clc, teminat mektubu, teslim ve muayene masra!larl mektep tarann
dan hini t1!4iyede ödenecektir. 

3 - Eksiltnıe CnğaJoğlunda Yüksek Mektepler l'.1uhaM!beciliğl bina
sında toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri görmek ist iyenler 
mektebe müracaat etsinler. l ,. (7678) 

' Bayaİilanmızın Glzll Tuvaletlertncie fiullanacağ-1 
Gayet Sıhhi, Ufak, Yumupk Adet Bezleridir. l 

Her eczane De ltril/fJI mağazalaruula 1 I 
FEMIL ve BAGLARINI Arayınlz •' 

Hava Gediklisi Olmak. isteyenlere 
l - 1926 doğumlu olup ortaokulu öğretmen kamıııt! ik en aşağı iyi 

derece ile bltlrnıiş, :fakat olgunluk imtihanına girmemiş olnnlar, 
2 - 1926 doğumlu olup ortaokulu öğretmen kanaatiyle bitirmiş ol

gunlukta ikmale kr.lmts olanlar, 
3 - 1341 doğumlulardan birinci ve ikinci mııddelerr'rkl şartlıırt h aiz 

olan isteklilerin T ,H,K. ist. Hv. mümesııllliğine nıüracaııtlııı-T. (7734) 

M. M. VEKALETiNDEN 
1485 sayılr kanuna göre bu ~ene Harp malulleriyle şeh it yetimlerine 

isabet eden ikramiye miktarları aşağıda gösterilmiştir. Paraların dağıtılış 
muddeti 4 ay ohlp günleri mahalU ikramiye tevzi kom i.syonlarmca ayrıca 
Han edileceğinden istihkak sahipleri tevıJat zamanında (rapor, resml se
net \'e ellerind,.ki ikramiye tevzi cüzdanlariyle birlikte) ilgili oldukları 

ikramiye te\'Zi komisyonlarina müracaatlar!, 

1. ci derece Subaya ,. 
2 " " 
3 " .. .. .. 

" " 

Lira Kr. L.lrı Kr. 

1, el 
2 .. 
3 .. 

derece Ere .. 
" " 
" " 
•• " 

TAN ı 8 - 7 - !\42 

----------------~--------------------,, MAKSİM Yazhk Bahçesinde .,_ İÇKİSİZ z 
MÜZEYYEN SENAR 

Kemani NECATI TOKYAY 
·.-e 23 ki~mk muazzam Saz Heyeti 

S. ATILA Takdim Eder 

ŞARK RÜYASI 
1 

Büyük Revü 4 Tablo - Her akşam: 

Tanınmı~ san'atkarlarımrzdan t. TOTO, CELAL S'üRURt. SEMİHA, AL! SÜRURİ ve 60 ki· 

şilik kadronun iştirakiyle zengin mizansen, yeni dekor ve kostümler, büyük orkestra 

BALE: MtŞl';L. MtJZIK: KARLO DALPtso KAPOÇELLİ 
, ı 

.. 

Amerikadan Fransızca Radyo Neşriyatı 

Amerika R~dyo Şirketleri Türkiyedeki Dinleyi~ilere 

Fransızca Nep-iyat Saatlarını BHdlrirler 

rürkiye ~aati 

9:4S-10:00 

Provam 

Haberler 
" 

11:00-11:15 Haberlerin tahlili 
u " 

l5:00-15:1S Haberler 

15:1S-15:30 Haberlerin tahlili· . " ,. 
17:30-17:45 Haberler 

" 
18:00-18:15 Haberler .. 
18: 15-18:30 Haberlerin tah.llli 

" " 
18:30-18:45 Habel'ler 

1!):00-19:15 

1 

" . 
•• 
" 

Haberler 
" 
" 

19:15-19:30 l\liizik ve haberlerin tahlill 
" .. 
" ,, 

20:30-20:4.5 Haberler· 

" 
21:00-21:15 Haberler ,, .. 

" 
" 
" 

21:15-21:30 Haberlerin tahJıli 
" ., 
" 

21:30-21:45 Haber),. 

" 
" 
" 

21:45-2:?:00 fü \'..erlerin tabt:ıi 
22:30-22:45 " .. 

tt " ., ,, 
Haberler 

" 
22: 15-23:00 Haberlerin tahlili 

" .. 
" ,, 

23:00-33:15 Haberler 
" 

23: 15-23: 30 Haberlerin tahlili 
tt " 

Günler 

Salı ile Pazar 
Pazart~i 

Sah ile Pazar 
Pazartesi 
Her ıün 

u 

Her ~ün 

" 
Her etin 

" 
Her ıiln .. 
Her ıün 

Her ıün 
" 

Radyo 
MetkPzi 

WRCA 
WNRI 
WRCA 
WNBI 
WCRX 
WCRC 
WCBX 
WCRC 
wı, wo 
wcw 
\VCBX 
WCRC 
WCBX 
WCRC 
\VLWO 
wcw 

Pazartesi ila CumutesiWRUL 
" ~ WRUW 

Pazartesi ila Cuma \VRCA 
WNBI 
WBOS 

" 
,, 

H ,, 

Pazartesi ila Cuma WRCA 
WNBI 
WBOS " 

Her ıün 

" 
Her ıün ,., .. 

Paurte8i ita 
" 
" 

Der fÜ" 
" 
" 

H•r ıün 
Pazarte5i ila 

" 
Pazar 
Her ıün 
Pazar ,, 

,, 
Her ıün 

" 
Pazar 

Her ıtin 
" 

Her ıı:ün .. 

,, 
,, 

WLWO 
wcw 
WGEA 
WCBX 
WCRC 

CumartesiWRUL 
" WRUW 
" WRUS 

WGEA 
WCBX 
\VCRC 
WGJ.:A 

Cumarte.siWLWO 
wcw 
wcw 
WGEA 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WLWO 
wcw 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WGEA 
WRCA 
WNBI 
WRCA 
WNBI 

D~lJ:a 
Kilosikl 

9.670 
ll.R90 

9.670 
l 1.8~0 
15,270 
11.8::0 
15.270 
17.8~0 
15..250 
15,850 
15,270 
17,830 
15,2i0 
17,830 
15.250 
15,850 
15,350 
17,750 
I:i,150 
17 ,780 
ı;;,210 

15,150 
17,780 
I.>,210 
15,250 
15,850 
15.330 
15,270 
ı 1.s:rn 

11.790 
9,700 
6.040 

15,350 
15.270 
17,830 
15,:ı:10 

15,250 
15,850 
15,850 
I.l,330 
11,790 

9,700 

6.010 
l:l.2SO 
1S,8SO 
ıl 1,790 

9,700 
6,040 

15,330 

Uzunluğu 
Mf"tre 

Jl.02 
25.2.\ 
:U.O:! 
25.2:: 
l!l.6 
IG.~ 

l!t6 
16.S 
19.7 
18.tl 
19.6 
16.8 
19.6 
16.S 
19.7 
18.9 
19.) 
] 6.9 
19.8 
l fi.h~ 
19.72 
1!).8 
llU~ 
19.i:? 
19.7 -

18.9 
19.;;6 
19.6 
16.8 
25.t 
30.!) 
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Her Pazar Saat f 4 den a Kadar . 
CAGALOGLU Çtr.nı; SARAYLAR BAHÇEES!NDE 

20 kişfiilt tatttnm11 Ba:ran .,.. Baylardan mQrekk~ "ÇiFT! l'ASIL,. 
Saz Heyeti ne birlikte Bülbül Sesli 

Temiz hava, Boıtaza NAm Te eşsiz manzaralı bahçemiz tçkiafzdir. 

Glenlerin istirahati Temin Edilir: 

Bahçemiz 8 ağustos cumartesi günü zengin programlı bir 
Siınrıet Düğünü tertip etmiştir. Çocuklarını kaydettinnek 

istiyenler Dördüncü Vakıf Han Borsa Kıraathanesine 
müracaat edebilirler. Telefon: 22308 

'~------------------·-... 
Adet. 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanları 

127,500 köpril?ii sürgü, 
127,077 köpri.isüz siır~. 
124,414 kesme !.'.anca, 
Yııkarda cins \•e mikdarı yar.ıli Ü~ ka1em tnalzemen\?ı müteahhit naM 

\'e henbına par.arlık1a eksiltmesi 20·7-942 Pazartesi fil,-ıü aaat t!J te Toıı
banede İst. Lv. Amirliği sahn alma komisyonunda yapılacaktır. Dok
meden oluTEa tahmin fiyatı 9481 lira 4(1 kuru~ ilk teminatı 709 lira 81 
kuru~ur, SarJdan oluna tııhmin b~eli 18,014 lirR iki kuruş ilk temlnıtt 
1351 lira 5 kuru~tur. Nümunelerl komisyonda görülür Taliplf"rln belli 
vakitte komi:ıyona gelmeleri, (78-7347) -Hepsine 44.700 lira tahmJn , cdilen 21 ton beyaz pattıuklu ktrpmtı 'ft. 

60 renkli kırpır:tı ııatrlacaktır. Pazarlıkla arttırması 20/7/942 Pazartesi 
gilnU ıı;aat 15.30 da Tophanede tst. Lv. Amirliği ııatm alma komisyonun
da yapılacaktır. İlk teminatı 3577 lira 50 kuruştur, Nümuneler Delter
darda ve Topbıınede dikim evlerinde ıörQlür, Taliplerin belli vakitt~ ko-
misyona ıelmelerl. (82 - '7492) 

J ~ 

Beher kilosuna 2050 ku 11.1.ş tahmin edilen 300 kilo 'hnnalbin sinonim 
alınacaktır, Pa:::::rhkla eksil'-nesi 22/7/942 Çarşamba günü saat 15,30 da 
Tophanede Lv. Amirliti !al4"1 alma komisyonunda yapllacaktrr. ıtatt te
minatt 922 lira 50 kuru6tur. İste~lilerln belli vakitte komi~y1>na a:elıne• 
leri; • (89 - 7853) 

~ ... - _, 
Kilo ·- .... --..-· 
25 Asit asetik pili' 

5 " fosforik pür 
100 " 8Ul!irlk pür 
10 Bll~ dö metilen ' 

200 Ekstra janslyan 
2000 Ensülin 100 ünitel!" 

50 Gliserin bidistilr 
25 Potas kostik 
2:1 Sut ko;tlk · 
15 Pudr dö belladon 

100 Sodyum siilfik anidr 
5000 Sodyum sulfat 
100 Sömans dö len . 

Yukarıda yarılı 13 kalem i1Acm pazarlıkla eksiltmelerl 2U7/Ht Cat'• 
;ıamb;ı günu sa:ıt 15 de Tophanede Lv. Amirliği . satın alma komi117orıun
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 6:!57 lira 50 .kuru:, ilk ~matı 
469 lira 31 kurustur. Her knlemi ayrı talibe !hıı.le cdıleblllr. tsteJdı1erln 
belli vakitte komisyona gelmeleri, • (90 - ••> 

Hozat Satın Alma Komisyonundan 
1 - Aşağıda miktar ve muhamnıen bedelleri ve ili; temin:ıt141riyle 

ihale gün \'e ~atleri ynr.rlt mevat ayrı olarak 2490 ı:ayılı kımun muci
bince kııoah r.a.-f ve açık ekıılltnıe h üklimleri clııirt:sınde ihnle edilece
elnden taliplerin me.-klır 1Unlerde Hozat satın alm:ı. kom~yonlarına ~~ 
racaatları. "" • 

2 - Tallpl~rin ihale saatinden bir s:ı:ıt evveline kadal' JCanunt f.",tl
natlariyle teklif mektuplartnı komisyona getirnıeleri. 

3 - F.v~af v• şartnameler sat,n alma komisyonunda göri.ilebilir. 
4 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (7622) 

CiNSİ 

Beyaz peynir 

Silt 
Yoğurt 

Sarnnsak 
S. Ya~ 
K. soğan 

B. peynir 

s. yağ 

Miktarı 

2000 

1500 
1~0(, 

500 
14000 
14000 

1000 

Tutarı Teminatı ihale gü"ü Ve ıaatl 

2300 

249.90 
274 ,9:> 
350 

17P66,20 
4550 

1130 

172,50 7/8l 942 Saat 14 de aı;ık 

18,74 
.20,62 
26,25 

1347,46 
341,25 

86,25 

eksiltme ., .. .. rı .. .. .. .. 
,, ,, 

" 
" " S:ıat ı.t kapalı zar! 
" " ,, • açtk 

ekeiltme 
7/ 8 / 942 Saat 14 açık 

ekslltme .. " " " 
" .. " " 
" " " " 

4 " 
5 " 
6 ,, ,. " 

2i6 
248 
193 
165 
138 
ııo 

50 
85 
55 
90 
25 
60 

4 " 
5 " 
6 " .. " 

1311 
' 10 
82 
55 
27 
27 

25 
60 
95 
30 
65 

(Beher şehit ailesi de 31 rer lira alacaklardır.) 65 . ·ı 
(4711 - 7579) 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden 

23:15-23:30 Haberlerin tahliU 

2:1:30-23:45 

,, " 
" ,, 

Haberler 
Haberler 

Pazartesi . ,, 
" 

Her ri.in 
Her aiiıı 

ili Cumart~siWRUL 
" WRUW 
'' WRUS 

WCDA 
WGEA 
WLWO 
wcw 

9,670 
17,780 

9,670 
17,780 
11,790 

9,700 
6.040 

17,830 
lıi,3:JO 
l 5.2:l0 
15.850 

31.02 
16.8 
31.02 
16.8 
25..t 
30.!) 
4!Ui 
16.8 
19.:lf; 
19.1 
llUl 

K , soğan 
B, peynir 
S. yaıt 
K . so~an 

7000 
70()0 
1000 
70(ı(l 

7000 

8!1R3 .10 
227;\ 
1150 
8983.10 
2275 

673,73 
170,62 
86,25 • 

673,73 
170,62 

" .. .. .. " .. 

i s t 'an~ u 1 B e 1 e d i y e s i i 1 a n 1 ci r ı 

.. 

18.7,114!? Cumarte.d sabahmdan, 20.7.!142 PaTartesi akşamına kadar. 
Sarayburnu - Salacak arasında Telefon Müdürluğü tarafmdan b ir tele
fon deniz altı kablosu dö enecekUr. 

Bu kabloyu döşeyecek vasıtalarda Beynelmilel Kablo dö~eyen gemi
le~ mahsus iş::p·etlcr olncaktır, Alakadarların nauırı dıkkatlerl t'elp ve 
keyfiyet idn olunur. (7676) 

.Askeri Tıbbiye Okulu Müdürlüğünden 
Halen stlada bulunup ikinci devre kamptna tefrik edilmiş olan askert 

Tıbbiye mektebi talebeleri 16 Ağustos 942 de üçüncü kampa iştirak e
deceklerinden 15 Ağustosta mektebe iltihak etme~.ri ilAr. olunur. 

· ' (499) (7656) 

" 
" 

23: 30-23: 4:; Müzik .. 
23:4:>-ıt:OO Haberlerin tahlili 

f Bu 
1 

Listeyi 

•• 

.. 
Her ırür 

Lutfen Kesip 

WRCA 
WNRI 
WGEA 

9.f;70 
17,780 
ı:>.330 

Saklayınız) 

:n.o:! 
16.8 
19.:;(; 

~ 
'----------...-------~--------... --------' FENNi SUNNETÇl 

KÖŞK . 
. il\ .Sümer lank iplik ve Dokuma Fabrikaları 

, ______ ,, 
GÖZEN Emin Fidan 

Kabine: B~iktaı E
ri;> ar,artnnanı. Tel: 
44395. Evi: Suadiye, 
tstacyon arkası No. 

17, Tel: 81773 

Ta!;ralt ve yepllltrin 
ıtuçillt olsun sürneUeri munyeneha
ııcmdc kolaylıkla yapılır. 

KAYIP: Geb~~ askerlik şubesinden 
almış oldufum terhis tezkeremi kay
bettim. Yenisini alacağtmdan eskisi
nin hUkmü yoktur. Gebzenin Tav· 
§ancil karlyealnden 322 dolumlu Et
ttem oölu Sallh ÖmürlU, 

SATILIK EV 

KREMi 

Betlktaı Tapu Si eli M uhafı~li!jın • 
dan: Arnııvutk!Syunde Dere sokağın
da eski 80 yent 56 kııpı sayılı arsa
nın Dimitri oiltı Nikoli kızları Sofya 
ve .Artemisya taraflarından senet.siz
den tescili talep edıldiğlnden tahki -
kat için 25/7/942 Cumartesi günü 
mahalline memur ıönderilecektir Bu 
pyr~enkulde 't:ir al~kası bulunan
lann tajin olunan müddet :ıarhnda 
ellerindeki tasarruf belgeleriyle Mu-

t T•kOdar Tab1akiır Selimpa~a yoku- hafizlığımıza veya tahkikat gilnü ge
fU No, 34, kir:ıyı elvcr~U. Gelirli. 1- lttek memura müraca&tlan iltın olu-
"1ndekılcrc mUr:ıc:ıat nur, 

~ .. 

SarTyer, Hiıfayetln ba~ı , nam 
mesire kar~ısındcı 87 numaralı 
takriben bir buC'\lk dönOm c;ilm, 
M:ınolya ve yernls aÇ<ıc;ları ' ııe 
beıenmlş bir bahc;e 1c;et:isinde tiç 
katta vcdl oda il-! r:oca: U.arem 
seliımlık gibi iki dair~ ol:ırak 
kullanıİaoillr, ·A'."rı 'ıld · k:ıptlı. 
On sekız Temmu7. Cum:ıMesl 
sa:ıt on birdl' Re:vollu döriiün"cil 
sulh hukuk mahkemesi tarafİn
dan k:ıtl ihalesi yapıltp satıla:. 
cakttr. Muhammen kıymeti ·se-
,_ kiz bİn ,liradır. • 

KA VIP: 'tsta~bul Em~iy~ dÖrcİüncü 
~ubeden aldığtmız 311036565. nu...:ıaralı 
ikamet te:z:keremiı:i kaybettik.· Yeni -
sini alacağımızdan hükmü kalmamış
tır. Beyoglu Hamalhaıı ' Kordtll ao· 
kaljı Amerikan apart ımıınr ' 13 No, d• 
Yunan tebıasınQaft Bayan ' Muya Ka· 
lumenu ve krzı irini KılumonJJ., 

Müessesesi Nazilli Basma 
Fabrikası Müdürlüğünden 

1 - 1'abrfl<amı7 saha~ında mevcut ve mahrenlıı.-lyle Cırc;tr d~ircsln
den Çt)tacak ulan pamult doküntOlcri bir sene müddetle acık utttrma ile 
satılacaktır. 

Müzayede '.i.8.!l4Z tarihine müsndlt Pazartesi gün\.' ö~leden sonra 
!'aat K de fabtikad::ı yapılııcaklır, Taliplerin nıukııner gunde !abriltı:ı-
mızda ba?:ır bulunınalıırı. · 

2 - Satış ~artnamesi Muıımelat Servisimizden tedarik edllebllfr 
Posta pulu ıönderi!diği takdirde taliplerin adreslerine de gönderilir, 

(7575) 

.TIP 'FAKÜL TESI DEKANLIGINDAN 
Takül~ize ballı Diş Tababeti mektebinde 40 lira ücretli bir dakti

loluk münhaldir. Taliplerin 1abancı dil bilmesi şarttır. !stt>klllerln Tem
mu:run otur bir'nci Cuma ıtı.1'\fı akşamına kadar Tıp Fakilltesi Dckanlı-
fma istida ile mi.ırac<:at etmeleri. (7727) 

·Sahip ve ne~riyat müdürii: Halil L!ttfi Dördiinc01 

Gazetecilik ve neıriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 

Ga:d koprwu duhalarının rleğı~tirllmesl ha eblyle 19 Temmuz PaTBr 
\'e 20 Temmuz 42 Pazartesi günlcrı i:'jprülcrln rncr.ıkibi bahriyeye nı;ı-
l;ımtyaca~ı ıl.fın olunur. (7771) 

Malul ve Şehit Yetimlerine Davet : 
Kadıköv a!tl<t>rlik sııbe~inin 942 senesine aft !ütOn ikrt.ımiye,;nf as:ıi:t

la gostcrilr~ giırılcrde tevzi cdilC<'ektir, Tev1J günlermden gayri gi.mler
df' ~abahtıın öğ~eye kadıır numara almak için subeye müracnat etm..-ıerl, 
tcvıiata pul ve nufu<> cür.danlariylf' 4 adet ince kA~dıı çıkarılmrş fotog
rafı re1!mf senet ve ikramiye ctiı.dan larmın ıetirilmesi. Günil baticind• 
trv7fat yaptlmıyaca.tı . 

2017/942 Paııırt~1 gün~ 

22 ." " Çarşamb:• " 
!ı4 " " Curn;. öğleden ı:t>nra sehit 1~imlel'iııe 
211711142 Solı ~nO 
23 " " Pı>:sf'mbe günu o~l;de.n ıonra malül ruba..- ,,v; en.. verr

lecf"ktlr. 
Bu b"$ gün !cinde- mılracaat etml;ren oehlt yctim' rnr.ıı 28/'7'942 Salı 

ıtıınil ve- mür;ıcaat etmlycn mahll 1>ubııy ve erlere iı:9/7 ,- 942 Çarşamba 
günü tev1i l'd ilecl'iı! ilfın olunur, (5W - 7760) 

Tiçaret ve Zahire borsası intihabı hakkında 
İNTİHAP HEYETİNDEN 

ı - Temmuz 942 nthayetlnde m üddetl hitam bulacak olan Tieıret 
ve Zahire Borsall! hey'eti idaresinin yeniden icra edilecek intibabattndıı 
intihap etmek ve lntibap olumn~ bakkmı bals olanlarm llsteıer:t bu-
~den itibaren Oda ve Borsa Jtorıdor ve sal -1mışbr. Bir iti-
razı olanlann Q.ç eQn ıarlmda - 20 'teıNrıus 942 ıünü akşamı• 
na kadar - yan il• intihap hey•etine mttraeaa 

2 - intihabat 24 Temmuz 042 tarihine m 
birden on fü;e kadar icra edileceğinden hıkkt 
mez.kOr gün ve 81'ıtte Borsa İdare HQ"'etl 
tlınal etmeleri ilin o&unur 

gftnQ .aat orı 

h•I• olıınlarTJ'I 

erek reylerlru is-

• 

r 


