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Milli ef,· YUrt içinde 
Bir. Seyahate ıktı 

--

- ... F .,....... ._.. .__,.,._... 

ınönU, Hasanoğlan KOy 
.Enstitüsünü Gezdi 

Halkın itimadını ) Enstitüde Talebenin Çahımalarını 
Kazanmak için Neticeleri Yakından Tetkik 

ve Alınan 

Eden 
Görüıtüler Hlllrflmeün iktr11cli ıahacla balle 

ınecbur oldufu daha birı;ok cüclilk
ler •arcllr. Bllfday meselesi ba 
miitkiillerden yalnız biridir. Daha 
ortada fi"t meaeleai, ihtikir me
ıelesi, münakale meselesi, ekim 
meselesi ılbı biriblrinden mühim 
ve biribiriıı• Nth bircok mesele
ler •ardır Bütün bunların seri vt' 
doina bir. ıe~ılde halli pl&ıı!,ı we 
pt"qramlı çahımaya baihdır. Ba 
nan iı;in, Hrt11adi iılerde beraber 
<çalrpnak mecburiyetinde olan •e
klletler arasında tam mlnaıiyle 
bir koordinasyon vücude cetirmek 
dofnı olar, kanaatindeyiz. 

M. Zekeriga SERTEL .,,. 

Her meselede, fakat bilhas. 
sa büyük milli davalarda, 

halkla hükümetin elele vermesi, 
halkın hükumete yardım elini 
uzatman, muvaffakıyetin 31trtla. 
rından biridir. Ticaret Vekili 
Doktor Behçet Uz da geçen gün 
radyoda yaptığı konuşmada hal. 
kı hükumetin kararlarını tatbik· 
te kendisine yardım etmiye da • 
vet etmiştir. Hükümetin en 
basit kaidelerinden biri de zaten 
hükümeUe halkın i'birliği, elbir. 
ligi yapmalandır. Hele bugünkü 
gıbi fevkalade zamanlarda ve bu 
zamanların ortaya çıkardığı mü
him davalarda halkla hükiıme. 
tin beraber olmaaı milli bir kuv
vet kaynağıdır. 

Bugün meltlleketi iJgilendiren 
en mühim meselelerden biri de 
harp şartlarından doğan iktısad 
muvazenesizliğini gidermek hu
susunda hı.ikUrııetin aldığı ve al. 
makta olduğu tedbirlerdir. Şim. 
diye kadar geçen tecrübe devrin. 
de verilen kararlann mühim bir 
kısmı realiteye uygun düşmedi
ğı ve ya halkın menfaatini .ko
rur mahiyette görünmediği için, 
tatbikatta halkın ve bilhassa 
köylünün iştirakini temi.n ede -
memiştir. Bu yüzden verilen ka. 
rarlar adeta sabote edilmiş, bek· 
lenen neticeyi vermemi~ir. 
Şimdi hükümet iktısadi saha. 

1arda almıya lüzum gördüğü ve 
göreceği tedbirlerde muvaffak 
olmak için, geçen gün de yazdı
ğımız gibi, her şeyden önce hal. 
kın emniyet ve itimadını kazan
mıya, ehemmiyet vermelidir. 

Bu itimadı kazanmak için. ge. 
çen tecrübe devrindeki müşahe.. 
delerden istifade edilebilir. . 

* * Meseli evvelce bujdaya ta. 
yin edilen fiyat, hakika

te uygun olmadığı, diğer top· 
rak mahsullerinin fiyatlarına nıs 
betle düşük olduğu için, köylü 
hükUınete buğdayını gönülle 
vermek istemiyordu. Bu eebep
le köylünün bu mahsulünü sak -
lamalt, hatta az alım yapmak gi· 
bi sabotaj yollarma istemiyerek 
saptığı görüldü. Hükümetin faz
la mahsul almak için yaptığı 
tavsiyelere ehemmiyet vermedi. 
Kendisine vadedilen tohumluk 
vaktinde ve kafi derecede veri
lemediği içın kö)'.~ü~.ü~. itiı:!'a~.ı 
sarsıldı. Şimdi koylunun gonlu
nü almak, sarsılan emnıyet _ve 
itimadını yeniden kuvvetlendır
mek. lazımdır. Buğday fiyatları.. 
nın birdenbire arttırılması.. ve bü 
kararın 1942 yılı. içi!1deKi 
lara da teşmil edılmlf 
emniyet ve itimadı · 
ınmdan atılmıt hay 
bir adını telakki 
karar köylüyü 
onun b~ete k.a 
lini arttaımttU'.. 

Evvelce b" 
IDaddelere el 'ko . .,..De 

MiHi Şefimiz Köy Halkı ile de Y Şark cephesinden reıimlf!t': t~ pi edilen yeni meniler•e AldMın ••kerlerı: 

ALMAN TEBliGi 

Aşağı Don 
Üzerinde 
Rusların 
Takibine 
Baılandı 
... 

Burada Müstahkem 

Şefimizin yurııl i~inde bundan önce yaptıklan ,u.yahat ltirden lifrhiile •• 

Sovy, t 
Yarıldığı 

Hatlar1n1n 
Bildiriliyor 

r- . 
Reisicümhur Ge~e 23 

' 

de Ankaradan Ayrıldı 

Ankal'll, 20 (A.A.) - .Beiiioüm. 
bur, .Milli Şef İsmet İnönü, bu. 
gün saat 8,35 te refakatlerinde 
sayın Bayan İnönü, . sayın Ba.! • 

Alma• Kolları Rostof'un 
Doi•sunda llerllyor ı 

vekil Şükrü Saraçoğlu, Ankara Berlin, 20 (A.A.) - Alman or. 
valisi Nevzat Tandoğan, Maarif duları ba~kumandanlığının tebli
Vekilliği müsteşan, İlk öjre~im ği: Doğu ceph~inin cenubunda 
umum müdürü ye yaverler bu. yajmurlar dindiğinden düşmanın 
lunduğu halde Ankaradan hare. cenup ve doğu istikametinde ta. 

yeni Fransız Büyük El~isi Milti Şefimize ketle saat 10 30 da Huanoğlan kibi yeniden tam surette başla
köy enstitüsünü §ereflendirmi~ mıftır. 

ltimatnamesini Takdim Etti !erdir. . Sava§ tayyare filolarımız Ros.. 
Anbn. 20 <A.A.) - MUU Şef Reisicümhur İsmet İnönü Milli Şefi, Hasanoğlan dura. tofun doğusundaki düpnan kol. 

bu akşam ııaat 23 de Orta Anadolunun bazı yerlerini ıörmek ğında öjretmenl'erle bir talebe larını ve Don nehri ağzındaki 
üzere Ankaradan hareket buyurmUflarclır. gurupu karplıtmıflardır. Bu sıra· düşman takviye muvasalalarını 

Cünıhurreia.imiz Ank1tra gJ\nncla Büyük Mi11et Meclisi Reisi da enstitü tal~inin dijer kısmı tahrip etmişler ve Donetç çevre· 
Abdülhalik Renda, Başvekil ve ve Hariciye Vekil Vekili Şükrii orak biçmeldıe, in§Ut iflerincle ıinde takip muharebeaini tesirli 
Saraçotlu, Genelkurmay Başkanı mareşal Fevzi Çakmak, ıeh- ve demircilik, dülgercilik, dikiş eurette desteklemişlerdir. Düş • 
rimiade bulunan Vekiller. H.ılk Partisi Genel Sekreteri ve tT· atelyelerinde çalıpnaldaydı. man dün de büyük kuvvetlerle 
mumi idare heyeti azalan, nıeb'uslar, ıeneraller, Ankan Vali- Reisicümhur talebeyi aıelye • Vorone• köprü bapna taarruz et
s' 

1 
nlİ' komutanı Ankara emniyet müdürü ve mer· !erde çahtırken, inşaat yaparken miftir. Şehri geri almak i~in 

~e:eko::mt::ın ve diğer ~skeri, ve mülki erkin tarafından u· ora~ biçer~en, dikiş diker~en yapılan bütün teşebbüsler . şid. 
iurlanmıslarilır. teftıı et m,ler ve a~rıca mu~ik :lılll- DevBB Sa. ı, SiL 3 

• }'"eni Frana1z Büyük Elçisi'-,. d~i ile. Turkçe dersınde de gor. . 
.. u h ı et ı .... b .. muş1entır. A ·tıla ı da Ankara, 28 (A.A.) - Re-ısı~ .m ur sm nonu, ucun saat Enstitü müdürü ve ilgili öğ· 'jil y 

16,3t da Çankayadaki kö7klermde Fransanın yen.i ~üyiik. El- retmenter Milli Şefe, enstitü tefe 
çi•i M. Gaston Berıery'I k»htd buy~r~u,tardır. B~yük F.lçı ~· ı kilatı ve talebenin türlü faaliye. ' ' h•+ D •• 
Liicilmhura itimatnamesini VC .~lf!fıoın ba.,'!ka vazifeye ta!IJRI• ti hakkınd8 gereeD malumatı ar. e 1 ucen 
ne dair olan vedanameyi takdı~ ~t~~~· Bu meruimele Bat- 1 zetmişler, bu enstitüdeki bir 111. • S 
vekil ve Hariciye Vekaleti Vcluli Şükru Saraçotlu tla h11aıt 

1 
lık mesainin .son~lannı bi.-er D · • • ı 

bulunmuştur. birer göstermışlerdir. enızc 1 er 
MAARİF VEKiLİ DUN 
KLUP iDARECİLERILE 
BiR GORUŞME YAPTI 

Enstitüye yakin olan Hasaol\alt 
köyüne de ıeref veren Milli Şet, o-
rada yüderce kadm v• erkelin cot· 
kun teı,ahiırleri He kı-.rıılanmıpar H 

enstitü taıeı,.sinin bu köyde 1apmtı 
l;§r Devamı Sa. Z, Sli. 1 

Çanakkalede ~aıin 

Bir ihtifal Yapıldı ve 
Denize Çelenkler 

Bera kıldı 

SOVYET TEBUG! İki T a~a! ta 1 

Umıtb Millerovo 
Görünüyor G . . d 

erısın e 
Ruslara Göre 

Harp TaUi 
Deqiıecektir 

' 

Almanlar ise Şarkta 
Horbin Bu YJ 

Biteceğini Umuyor 

Suvyetlerin Cenup Oıduları Başku
mandanı Mareşa: Timoçenko 

Moskova, 20 (A.A.) - "Reu. 
ter" Alman ordusu, Sovyet or. 
dusuna hala ölüm .Jarbeoil indi· 
:'(bilecek iktidaıdııdır. Ve şımdi 
cc.nupt.a yapmıy .. ~dıştığı şey de 
budur. Acaba dümanı :am za
manında durdurmak miınakün o. 
iacak mıdır? Harbil talihım a 
ğıştırmek imkanı h ısıl ola .. ak mı 
d;r? 

Sovyet matbuata ölçülii bir 11-
san kullanarak bu ;ün bu iki su. 
ale miısbet cevap \rermeldeclir. 

Almanlar G rı ümitti . 

Muharebe 
Bölcıesi 

Geniıledi 
1 

~fm•nlar Stalingret'a 
Varmak Jçin lijyük 
~ayret Sarfediyorlar 

• 
Yoroan'deld Köprilbaıı 
Teknır Ruslara &etti 
Moskova, 20 (A.A..) - Sovvet 

gece yarısı tebliği: Millerovonun 
cenubunda ve Voronez kesimin. 
de şiddetli çarpışmalar olmakta. 
dır. Rus kuvvetleri VorOfJlov. 
grad şehrini tahliye etmişlerdir. 

Cephffe Son V azigel 
Moskova, 20 (A.A.) - .. Reu

ter" Rostof ve Stalingrada doğ. 
ru giden Alman ordulannın taı. 
yiklerinin azaldıfma dair ortada 
henüz hiçbir emire yoktur. Bi. 
likis IOD allJlall telgraflardan 
Millerovonun cenubundaki mu. 
liarebe" bölgeBihin Son 24 saat i -
çlNle çok genifl~tildjji anlaşıl. 
maktadır. Millerovonun d~e
sinden sonra cenup istikametin. 
de yapılan Alman ileri hareketi 

k!ff' Devamı Sa. Z, Sil. 4 

Ga'9di'ye 
'Ağır 

Hücumlar 
Hindistarı'ın Eski 

Londra Komiseri Bir 
Beyanname Nşıretti Montreux'nün 

Ytldönümü 

Ankara, 20 CRad ro Gazetesi) -
Almanlar Rusyad: ki harbi ku.a
nncaklanndan em o görünmekte
dirler. Almanla "ln kanaatıne 
göre bu yıl Kızılr ·rdu ydalac:ü 
,.e bu suretle de ulh temın edii· 
miş olacaktır. Es ıien birkaç gün 
e·,ı;cl de, bir Mı ri:: l gazetesinbı 
Berlin muhabrrı, Berlinlilerin bu 
sene harbin bitf ceğine inandık. 
larını bildirmişi r. 

.... Bütün bunlaı !an sn~aplıyor 
Çanakkale, 20 (A.A.) - Boğaz ıe• Almanlar h ır .;iı.ı bu sene, •ss--• I"'- t • li~ E 1 

Toplantı ·Dört Saatten Fazla Sürdü 

- Yaz111 !kinci sayfada -

. ' 

6nünde kazaya uğnyan Atılay ~endi zaferleri •le sona ereceli· ' •,--• ..-.a 118 lllr 11 
L denizaltunrzda şebit du~r:,_t.n r.e inanmıc bu' llllll4 ·ak.tadır. l lr Tek Kiti i lle 
Q hatıralarını yad ve rublarım ta- ~ 

ziz etm~k üzett Cümhuriye: a. Amerikan gazetekrilıü. Miaalleret Etmiyecek Bu Tarihi Vesika 
Yıl Önce Bugün 

lmıalanmıth 

lanmda hazin bir ihtifal yapıl- Stokholm, 20 (A.A.) - Rusya- Yeni ~lhi. 20 (A.A.). - Hır 
mıştır. daki vazıyeti mütalea eden Nev. distan . müdafaa k~ı .. ahJ; 

Vali ve komutanlarla bütün york Times ı;unlan yazıyor: na tayın ed~len. eskı. Londra fev 
Burün. B~ıtırbrTn bhrıımın memur ve subayların as~tri k:ıtıı "Sovyet orduları büyi1k karşı kalAde komıStc>n Bırforok Ha 

ordumıız tarc>tmdım yt>ni4kn ısaa• •e okulların ve binlerce halkın taarruza hemen başlamazsa Sov· bugün neşrettiği bir beyanna 
tini tflnin f'd~ Montremt mu•- hazır bulunduğu bu ihtifalde yet Rusya mahvolmuştur. ~· mede. Hin.t kongre pa.rtisi~ ~· 
hl'dename~!nln irr,rl:ınıtıtı ırüni\n istiklal Marşınöan sonra mey- rüniise göre dii~man bitmez tu. yasetınl şıddetle tenkıt etmıştıı 
8 ncı yıldöt,iimildift. Bu tarihi dandaki· bayrak yarıya indiril- kenmez kuvv~tlere ınalikti~ Bu deklarasyonda bilhassa şo 
ve!!lka ile 8 !1! enet bufün. Bo- miş ve iki dakika hürmt:t siikİ!- !vı uttefiltimfz ROP•&"•• ikinci bır le deniliyor: 
fazlardan ıec;it a.rbestt.t kaldt- taııu müteakip söz alan hatip • ceplie ktırWmamnı ıararb iste- "Hindistanda ıorla bir rejin 
rttmtJJ ve pyri aakert mmtanla· 1er bu acıklı hAdisenin Tü~!t kal. nıeleri .ebebinl anbyorUL Bu kurmıya ç.alıpn Gandl nihaye 
rrn ordumuz tantnulan ı.,.n bil• _, __ ........ tak -a...:•nc1-ı..· k · tm .._ O binde bıraktıjl unutulmaz elem Uvnci cephenin a .. ---~- · :ı ...... -.ı mas eyı a . ııJ-• · 
:: !~ae~,.;:::;.10 ol= n ıztırabı anlatmışlar ve aziz dirlnde Rusyada hayal in!dr.an. mm yaptılJ ~et bır flDbJ 
UYte bfıre Montttux rnu•tı-.lıinl ftbİtJerimtiia hatıraları önün- nm büyük olacaltm d. bilıyo - elan ibaret delildir. Gandt. Fa 
ıc~nhdır~ıılaf'R Tnrk "'lll•tilli• dı9 eif;bni,.ıerdir ruz. Molotof. Londn ve Va· tistlertiı d.iktatörlüfüne muka· 
~ııuıı: mtrıne~ w şük!'Hlaruu tııa· Bundan aonn. cluiıa çelenkler 11ngtondan b~ ~~susta teminat vemet etmek için büyük pyr;t· 
•diiiiıiıi~ıiiilii-..vıliiu•f~•"•act-d~--·-·---- atrlm,.tR, alarak dönmuftü. ~ ~ ... , Sa. z. ~ti. • 
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Milli ~ef, Yurt lçi.~dP IMILLI OYUMLAR 
B'if Sey3h·3fe Çıkc:ı .FESTIV ALI. 

Behçet Uz'un 
Çukur ova 
Temasları 

_..,_ 

, .... DiKKAT : • ._., 
Karnesiz Satılan 

Ekmekler Nereden 
Bulunuyor 7 

tJrr B ~fh t İi;lde 
'lldukları hamanıı , koy 9dasmt görmüş 
erdır. Köy meydanına toplanmı:ı o
an köyliılerle iörüşmu~lerdlr. 

Bir 1i:öy1fi çocuğu: 
- Tam ciört PY dayanıyor, yani 

bir yazı rahatça geçırlyoruz, diyor. 
İnönü: 
- Peki, bu rahat bir papuç mu'! 

İnönü ontann derdini t". lçlerlnden o. 
kuyor ve onların derdinı kendine dert 
edinerek soruyor: 

- Askerdeki çocuklarınızdan mek • 
tup alıyor musunuz, izinli celenler 
var mı, mektuplarınız cecikiyor mu? 

Memle~etin Her Tarafından Gelen 
Oyun Ekiplerinin lştirakile Yapılacak 

cılay vflıiy~t. parti ve Halkevini ziyn
ret e~ecek ve bilAhRre Taksim Cüm
huriY:et abidesi!le g!Cilerek blr çelenk 

onulacaktrr. 

Ticaret Vekiti Son 
Tetkiklerinden iyi 

Neticelerle Döndü 

Fırın lar, sıcak ekmek Htmıyi 
itiyat haline getirdiler. Sıcak ek· 
rnek, hem S:hhat bakımından, hem 
de eve kaclar t•f1nma.ı gOç olutu 
bakımından zarıırlı oluyor, üııte
llk lstlhllk bakımından da halkın 
aleyhine netice vet lyor, çünkO ao· 
luk ekmekten daha fasla yenili· 
yor. 

Halk a leyhlndekl H!I mUhlm 

Mılll Şef enshti.ıdeki çalışmalardan 

memnun kııldlk.iartnı ögretmen \'e ta
cbeye bildirmiş.er, t;ılebe ve öjret

rnenlerin: "Yi'5a, &agol .. Şen git'• ses· 
ri arasında saat 12 de enetıtüden 

vr ılmışlar.:lır. 

İnsan icabında bununla koşabilir mi? 
diyor. 

Pratik köy çocuğu, 15.ftan fazla işe 
ktymet verıyor. Ayakkrma tahta pa
puçları geçirJnce atel:1eden dışarı fır

lıyor ve bir sportmen kadar meharet 
ve kolaylıkla kosuyoı-. 

Köylü kadınlar: 

- Allah devlete millete zevaı ver 
mesin; izinli celenlerimiz var; mck 
tuplarda eecikmiyor, diyorlar. 

Eminönü Halkevi bir "Milli oyun
lar fes!ivali,, tertip etmi,tir, Bu fes· 
tivalin hasılatı Hı'1Jıtevl sosyal yardım 
koluna kalacalt v~ ışın bu kol halka 
yakacak v ylvecek <ialthlması işi· 
ne harcıyacaktrr. 

Bu festiv:ıl h ıkk•r.dn konuşmak ü
zere dün gazeteciler Halkerine davet 
edilmiş ve ı:aat ıe dü bir toplantı yıı· 
pılmıştır. Verilen iiahati e hazırla
nan programa giıre, millJ o,Yllnlar fes
tivaline Kars, Erztırum, Karadeniz 
Ege, Urfa, Antep Dıyııırbakrr; Sivas, 
Konya ve BaltKesı- bölgelerinden o
yun ekip!;?ri iştirak edeceklerdir. 

Milli oyunlar festivali ayın on dör
dünde ilk ola r:ık Taksim ga?..inosun
da ba:;;lıy:ıcak tır. MütPak ip ,ııiın ve 
gec~.lerd~ de Sarnyhurnu park g:ızino

sunda. Büyük:ıda Yiirük Ali ga7.ino
suncla, Büyükdere_J3ey nzpark ga'linn
sunda, P;ı rkotclde. Bebek hcledtye 
gazinosunda , Tepebaşı .Halk ga7ino· 
..sunda, Su adiye pla 1 ~azino~unrla ve 
Fenerbnhçe s tadmda deı·am edilPcek
t ir. 

Ankara, 20 (A.A.) - Ticarl~t 
Vekilimiz Doktor Behçet Uz, A
dana, Tarsus ve Mersin havali
sinde yaphğr tetkik seyahatinden 
Ankaraya avdet etmiştir. V~kil 
bu seyahati esnasında Hatay va
lisini de Adanaya davet ed~r<>k 
Hatayın mahsulat ve iaşe işleri
ni, İskenderun limanındaki itha· 
Jat vaziyetini de öğrenmiş ve 
Ceyhandan gelen heyeti kabul e
derek kendilerini dinlemiştir. 

Adana, Tarsus ve Mcrsinde~d i
aşe ve ofis teşkilatım yakından 
gözden geçiren Vekil, onların ka

biliyet ve hizmet derecelerini 
ölçmek fırsatını bulmuş, topla· 
ma ve dağıtma işlerinde Çuku· 
rovanın memleketimizin her ye· 
rinden evvel elde ettiği hububa
tını acilen muhtelif istikametle
re sevk sırasında ofisin göster
mesi icabeden hassasiyeti anla
tarak "en az bir banka intizamı 
isterim. Ofis mühim rolünün bir 
imtihanım veriyor." demiştir. 

zarari sıcak 11cak satılan ekmeğin 
t eksik oluşudur, Fırindan çıkar 

Hasanoğlan Enstitüsünde Yalnrz ihtiyar bir kadın: 

t çıkmaz satıldı~ için kontrol edl· 
t lemlyor. Firından hemen çft<mıı 

Ankara, 20 (TAN) - Sabahın 
lıenüz sekiz buçuğu. Üstüniı ör
e n ağaçlarla ye§il bir koridor 
ıbi uzanan Çankaya asfaltından 

'filli Şef İnönünün otomobili sü. 
· ılüyor. Arkalarında sayın ~ 
ıkalarının ve maiyetlerinin ara. 

.Jaları var. 
İnönü, Ba§Vekil Şükrü Sara

<'oğlunu da yanlarına almışlar; 
·efikaları, erkek ve kız çocukla
ıy le diğer bir otomobildeler. 
\rkadan gelen otomobillere ba· 
ıyoruz: Maarif vekaleti müRtep 

n Ihsan Sungu, Köy emtitüleri 
fıkrini ilk defa ortaya atan ilk 
tedrisat müdürü İ91Dail Hakkı 
Togunç, Vali ve Belediye reısı 
~evzad Tandoğan ve yavruları 
görüyoruz. 

Milli Şefin otomobili Cebeci 
asfaltından sağa saparak Mamak 
ve Kayaş istikametinde ilerli
y rrr. 

Bu hareketten çok memnun olan 
İnönil, Başvekil Şükrü Saraçoğluna: 

- Görüyor musunuz, diyor. Çocuk 
ne güzel hareket ettl Sonra, bu pa
puçlar ne kadar ekonomik. 

Enatitütlcki tesisler 
Şef, atelyeden çtkarak enstitünün 

ambarma ,ırı,.or ve erzakt gözden ge
çiriyor. Blr ekmeğ1 muayene eden 
inana: 

- Bu çok hsmur, diyor, bunu slz 
yapmıyor musunuz? 

EnsUtil müdürü: 
- Hayır efendim, diyor. Dışardan 

alıyoruz. 

Ekmeli Ba1Vcklle de gösteren İnönü 
enatitü müdllrüne· 

- Bu ekmek Ank&radaki ekmeğe 
benzemiyor, diyor, tertibatınızı alarak 
ekmejinlzi de kendiniz yaptntz. Ta
lebeye ne kadar ekmek, yemek veri
yoreunuz, doyuyorlar mı? 

- İki o(tum var. İkisi de asker ıı. 
kıntı çekiyorum, diyor 

Inönü soruyor: 
- Yani onları büsbütün kurtarmak 

mı istiyonun? 
fstikl11 harbini eörmüş, ihtimal lı:oca 

sını şehit vermiş olan bu Türk anaaı, 
tok cönlünün bütün feracatiyle: 

- Yok paşam, eliyor. İki tanesinden 
birine i&in verilsin de bana el alalı 
olaun. 

İnönü, ihtiyar kadının dileiinl ya • 
verine not ettiriyor ve köylltnfln hayır 
duaları araaında Hasan Oilandan ayn 
hyor, 

Teknr enstitüye relindlfi saman 
Ser, köylü lazlann cahıtı~ dikit atel 
yeaine cirlyorlar. 

Köy!fi kızlar, erkek karclqlerlnfn 
dahili elbiıelerini, keneli ldlotlannı, 
revirin pijamalannı dikiyorlar 

Bayan l nönll, çocuklann i•l~lyte ,.. 
kından alikadar oluyor 'Ye köy çocak
lannın diki, işlerine el!erin( ba kadar 
yatkın rördüklerinden dolayı memnu 
niyetlerini bildiriyorlar. 

Ekipler aj'm 25 inden itibaren şeh· 
rlmize gelmiye batlıyacaklar ve 10 
Ağustoı;a !tadar öütlln ekipler gelmiş 
bulunacaktır. 10 Ağurios günü biltün 
$iplerin tlraklvle tertip edilecek 

Ekiplerin İstanbulıı ,gelmiye başla
masından itibaren provalara bnşlana

cak ve aym on ilçilnde Taksim bele
diye bahçesinde umumi bir prova yn
pılaca1<tır, 

Meyva ve Ekmek Darltijı 
Sebze Satısları Sebepleri ' 

~ -
Hari~ten Karne Getir-

t ilmesi Önlenecek 

bir ekmek tam 600 gram gel1e bl · 
le yarfm saat ıonra bu ekmelin 
30 - 40 gram k•ybettfğl gitrülU· 
yor. Bir fırın en ar gUnde 2500 
ekmek yaptı(jına ve her ekmekte 
de böylece en azdan 30 gram ta· 
sarruf etti!line göre bir fırın bir 
günde 125 Pkmeklık un taaarruf 
ediyor demel•tlr 

Şehirde 200 fırın çal11ttiilna gö· 
re de her gUn karnesiz 26 bin ek· 
mek utılabllmeai mUmkUn olu· 
yor. Bu ~5 bin ekmek teker teker 
her vatandaıın gOnlük lıtlhkakın • 
dan SO ıra"' çalınrnak suretiyle 
elde edlllyor. Bunun önUne ge-
9ecek t ek tedbir fırınlarda taze 
ekmek ıatılmasının önOne geç· 

S'lbahın bu erken saatlerinde 
~ ..... lnıariyle tehre sebze ~

, ı köylüler., ~J*alarmr çıka • 
ra ak Milli şefi .ellmlıyOrlar. 

- Talebenin 600 gram ekmek istih
kakı vardır. Kendilerıne karınlarını 
doyuracak kad:ır yemek verilmekte
dir. 

Demirhaneye giriyoruı. Esmer yüz· 
10 ve ~k nhhatll köylü COC\lkları 
6rslerinin baştndadfrlar. Şef, onlara 
neler yaptıklannı sorııyor. Alman ce· 
vap, köy çocukiannın demircilikte de 
Jıakikaten muva rtak olduklarını orta
ya koyuyor. Soba borulart, güğümler, 
ibrikl~ ııraat AletlerI, bu on beş ya. 
Ştnı geçmiyen ı:ocuklıırın her gün 
y<1ptıkları i~lerdendir. 

İnönü bund~n sonra ikinci aınıfın 
müzik dersine giriyor, talebenin man. 
dolinle 'aldıiı prln Ye köy türldilerj;;; 

Meyva ve sebze fty:.tlartnm bu ı:a· 
bahtan itibaren fattıra esasına ~öre 
kontrol edilmesıne ba~latıııcaktır . va
li LUtri Kırdar, fiv:-t kontrollerine 
önem verilmesini aliiıkalılara bildir
miştir. 

EvVelki ,;in ve dün bazı böl~eler
de ekmek darlıjtt görülmüs, vilfıyet 
ve belediy~ faa~iyete geçerek bu dar
lıkm sebeplerini araı;tırmtya başla
mışUr. Yaoılan tC'tkıklerden anfaşıl
dı!tna göre Bur~a V! civar kazalardan 
:şehrimİ7.e kame getirtilip satılmakta, 
yine civl"r k azalarda 1:amklı kMıda 
yaptştırılmtvan k arne parçaları sü
ratle şehrimize gönderilereok fırıncıla
ra verilme'<te ve mukabilinde oris
ten fazla urı alınarak un kaçakçıltğı 
yapılmaktad!r. 

İdare ftmirleri, çiftçi tüccar ve 
halkla yakın ve sam!r11i temaslar fır
satını bulan Ticaret Vekilimiz ehem
miyetli limanımız Mersir.'in ambarfn
d:ıki ithalat ve ihracat eşyalarını da 
gordükten aarıra, yolda durulma~ı 
laznn gelen yerlerdı:ı otokardan inmek 
suretiyle ofisin toplama yerlerin i tef. 
tiş etmiştir. Ö~rendiğlmize göre Dr. 
Behçet Uz tayy:ıre ile Çukurovantn 
pamuk tarlaları ve hububat harman· 
ları üstünde dolaştıktan sonra Anka
raya hareket ve avdet etmiştir. , 

mektedlr. Her fırın ancak bir gün 
evvel plfirdl!il ekmeiil satmtya, 
ekmeklerini mutlaka bir gUn bek· 
letmlye mecbur t ut uluraa tıem 
kontrol lmkAnı bulunur, hem de 
halkın hakkınin çalınmaaı anlen
mlş olur ve o zaman lokıntalard•, 
meyhanelerde karnesiz ekmek sa· 
bşından mtitevellit bir hayrete 
du,meyh:. 

\. ••••••••••••••••••••• .1 

Bir 'kurşun sür'atiyle ilerliyen 
otomobiller Ka:y:llfl geçtikten 
sonra iki tarafim1zd.aki tarlalar 
: üzümüze gülüyorlar. Sarx bir 
başak denizi rüzglrlarla sallana 
sallana, b'iz şehirlilerin Yüreğine 
serin bir su serpen tatlı sesler 
çıkartıyor. 

ni dinliyorlar. 
- Haydi bakalım, diyor İstilı:li! mar 

şrnı söyleyin. 
Köy çocukları ebirli lfardeşlerlni 

kıskıındıraca1' bir mükemmelliltte lıtilC 
l.il marşını söylüyorlar ve Şef tarafın
dan alkışlanmak suretiyle en büyük 

Pazarla'fda sa+tlııcak meyva ve seb
zeler mımav diılckAnlartndakl fiyat· 
hırdan fazl;-ya ~atılmıycakttr. Her 
C:lükkanda yüzde kAr nlsbetlnl göıı· 
teren listelerin bulundunılmasr lü· 
zumu kmıdilerine bildirilmiştir. 

Bisküvi, Şehriye 
Ve Makarna 

mükafatı kazanıyorlar. 

Bazı tarlalarda hasad zamanı 
da bitmij. Tarl&l.ann ortalma iri 
gövdeli tınaz gibi saman tepele:
rı oturtulmuş. Döğene bin.aıış 
kücük cocuklar, iri ve besll ö. 
küzleri ~ellerindeki uzun çomak
lariyle dürtüklüyorlar. 

Yatakhaneler tertemiz. Enstitü ye
mekhanesi büyCık blı inUznm içinde. 
Öğretmenler: 

İnönü, diier bir sınıfta kültür Cler· 
sini takip ediyor ve okuma kitabından 
bizzat seçtik~eri muhtelif 4iir ve ne 
sirleri çocuklara okutarak dinliyorlar. 

Enstitü i<lare odasında İnönü, çocuk 
ların köy tetklk:lerini incellyerell ınem 
nuniyetlerini bildiriyorlar. 

Kaymakamların emrindeki beledi
ye zabıtası ile ildtsat miidür!ü~ü kon
trolörleri ve bt!lediye müfettişleri 
şehirde yapacaklan t(>ftişlerden son
ra belediye reisliftine rapor verecek· 
ler ve ceza :ıaotı tutulanlar hakkin· 
da da takibata ceçilecektir, 

AlAkah makamlar bunun önüne 
geçmek ilzere t:-ııaslı tedbirler al.rmya 
baştamışlardtr. 

Sanavi Birlikleri 
Stat üsü Kabul Edildi 

Foto Nainı memnun: 
- Şayet, diyor, her ta~f 

böyle ise bu sene mahsul mu· 
kemmel demektir. 
Lalahasanı geçiyonız. Raanol 

1 lana doğru Jiklaşrrken birden 
tarlalar kısırlaşıyor. Buğdaylar 
cılız. Arpalar henüz bir karış. 

Ge~tiğimiz şosenin altından 
ince bir SU'akıyor. Stepe can 
veren bu su, etrafını AnaJolu
nun iki dt::-tli ağacıyla parça par
ca süslemiş. K.&vak ve sal\nmsö .. 
ğüt.ler, hafif bir rüzgarla sallanı~ 
yorlar. 

Rararttt;, bir istikbal 
Uzaktan Haııanoğlan kö-yünii ıöril· 

yonız: tn.~ana sımki sırtı~d.ald Çayda
gm eteğine dğmmış h'ssını veriyor. 

Biraz daha lluleyince, kÖ)" inkıl~bı 
it in açılıoJJ bire!' bayrak ;nahly~tlnde 
olan Hasanojla•ı koy enstıtusünön taş 
binaları göze çarpıyor. 

Şe!, burayt ilk defıı ziyaret etmek· 

tedir. 
ArtılC Enstitünün huc!ut!undayız. 

lnönil burada otomDbHihl durduru· 
yor ve aplı •nlyO!'. 

t Karşıdan öğretmen -.e talebelerden 
l miıteşekktl bir ur111L7ıcı .lf\lpU ıel
~ mektedir. "' 

İn0nU~ ·-. 
- Mft.hatit, nutıaıım? Dit• lNtıla-r 

r 
r Ta soruyor. , 
c Hep bir ağızdan: -

- Stığol! Se51eriyle cevap alıyor.: 
Milli şef, en~Htü binalarına dogru 

yUrürlcrken yanlarsıda enatitü di~ıt
t: törü Mustafa ,Ltitfi ~fn'dea en.tf\tl 
r hakkında malılmat alıyorlar 
~ Gerek enstitu müdürunGn. gerek 

öğretmen Sıtkt Şanotlu'nun, gerekse 
~ diğer öğretmenlerin verdiği izahat 
c ha;..i.katAn ,c;;tii9 kabartıcıdır. 'Bu ol· 
r mazı olurla,tırau Cefaklr, fakat imanlı 

vatan c;ocuklartnın ~öyledlkleri her 
c cümle bizi ~aşirtacak kadar büyük ve 
Jı bır yurdu kurarken nelere katlan~k 
c icap ettiğini anlatacak kldar beli.dır. 
i Bu eutitünün temeli g~en ~ne 

ıo Temmuzda ablmışm. En.titü, ~ 
gün, tam 25 biıla,. m;aliktir. Bu bı-
naları diğ~r 14 enstitüden ıelen ta~ 
lebe ve eğitmen namzetleri, Y•™· 
yalnız köy c;ocuklarr yapmıştır. 

- Buras1nı; c!\yorlar. ıeçen eene 
gönneliydi:niZ, Her taraf çadır dolu 

ı idi Biz, bu çad:rlaruı altında yalnrz 
t ictİrahat fc;ın oturur, ıece iftndüzt 
f enstitü binalarmı yarmrya çaıtıırdak, 
, Öğreniyoruz 'ki, bu durmadan çalış 
~ ma BlrlncikAnun~ 'kadar devam et· 
ı mlstir. İnşaatı biUrmek jçin damla;ı 

tutan kalın buz tabakaları tuzla erı
tnmlş, ötntrrıenlar \'e köy çocuklar! 
stfınn altında 32 derece donda çalı· 

1 prak bu binaları ikmal etmlılerdir. 

- Bilhas~a ço-::uldar, bu binnya çok 
büyük eme'.t saıietmi~lerdir. diyorlar. 
Bu binanın kiremitlerin i knymak için 
sıfırın alUnda 3:? derecede çalışm~lar, 
~dremitlerin üıerindekl buılart erite
rek dama sıralamışlardır. 

Hep birden lıu kocaman binanın 
damtna bakıyoruz. Köy çocuklıırı yap 
tıklart l~I mühlmsemeden lAkayıt du· 
ruyorlar. 
İnönü , onların bu erıerjlk çalışma

ııını öğuyor. 

Elektrlk santralinin bulunduğu bi· 
naya geç~onu. 

SantraU ıdr" eder. köy çocukları, 
deyme bir ele-ktrikç' kadar işlerinin 
ehlidirlel' ve Şefin sorduğu her suale 
yerind" ve muk:emmc:l cevaplar ver· 
mlslerdlr. 

Buracla bir müddet istirahat eden 
1nönü, Bakld Tunguç ile enstitünün 
umurnt plıfmalar! üzerinde konutu· 
yorlar !ve köyQ, köy er:.stltüsü meıun
larmm kaldıracajı kanaatini izhar e· 
di7orlar, Şef, IU dlrt!ktlfi veriyor: 

- Bu enstitüler yurdun her taı:a· 
tında çotaıtılmnlıdtr. 
Yarım uat aonra dıt1rı çıkıyonu:. 

İnönü , tar?ada çahıan çocukları da 
cörmelr iıtemiıtir. 

Tekrar ~otomobillere biniliyor. On 
dalı:ika sonra enstltüntin tarlalarında.. 
JJZ. Köy çocuktan itlerinin başındadır. 
Hasadı yaprlmıı ekinler, tarlaların or 
tasında öbeklenmittir, 
İnönü soruyor: 
- Mahsul naııl? ., 
- Geçen senekinden daha az. 
Başvekil, tarlanın bir köıes inde yı. 

ğılrnıı olan çimenin içinden bir baııaiı 
alaralı: ovalıyor, Etrafını ıarmıı o!an 
köylülerden soruyor: 

- Naul bu ım.c elrim7 
- Bizim arazinin. ekimı ort11nın aıa 

imndadır. 
- Arpalar nasıl? 
- Rahmet olmadıiı içln arpalar fe-

na. 
Ba$vekil, bu sözlüldü ve çok genç 

köylünün yüıüne dikkatle" bakıyor ve 
sora yor: 

- Ne it yaparsın, anın baban Tar 
mı? 

- Babam yolr. •n•ı.n Yar. 'Bakkallık 
yapanm. 

- Çocupn nr mı? 
- Dart tane. 
- Kaç ywnda11n l 
- Ylrmi dokuz. 
BaıvclD.l, köy?üyü elinden tutaralı 

Milli iefe yaklaşıyor: 
- Efendim, diyor, ıize dört çocuk 

lu bir .iht!yan takdim ediyorum, 
Sef, ıülerelr köylüye iltifat ediyor 

~e dükkanında ne buhınduğunu soru -
yor: 

- Dükklnda lı:öylüye yarıyacak her 
etYa var: 

Köylülerin aöylcdilı:lerine cöre bura· 
dairi toprak kısırdır. Her sene eklle 
mez. Bir sene ekilir, bir sene nadas 
yapılır. 

Bir lıöy!ü: 
- Bu ıene, dedi. Ekinler soğuk al 

dı Bizim civarımızdaki bir iki köyün 
mahıulü iyi deiil. 

Bu arada enstitü direktörü, Bayan 1-
nönüyc, enstitünün bütün faali1etini 
günü gününe tesbit eden bir albüm 
hediye ediyor. 

Dışarıya çılrıldılı uman Bayan nö. 
nü. 37 yi bulan kız taleben etrafına 
toplıyarak onlara ~u nasihati veriyor: 

- Köyünüze gittiğiniz zaman iyi bir 
anne o!un. ;Bütün köy muhitine. bi\.. 
hassa temizlik ve sıhhat bakımından 

örnek olmayı çah~rn. Çocuk balı:rmın • 
da, diki ş ve dokumacılıkta onlara yol 
röstcrin, yardım edin Tarla ve bıb. 
çe iılerinde burada gördüklerinizi, o. 
rada onlara da gösterin. 

Bayan İnöııünün bu sö:ı:lcrinden ı<on 
ra Milli Şef bütün talebeye n dfret. 
menlere bitap ediyor: 

- Buradaki calışmanrzdan çok mem 
nun o!dum. Köy enstitüleri, köy dava· 
ıınıfa en mühim blr hamledir. Köy · 
lerdc yapılııcak işler çok büyüktür. 
Köy enıtitüıU hocaları ve mezunları 
memlekete en üıtün bir hb:meti ifa 
etmektedirler. Hepinize muvaffakıyet 
dilerim. 

Bu sö7.lcrdcn sonra Cümhurreisi, 
Basvekil. refikala rı ve maiyetleriyle 
birlikte otomobll!erine biniyorlar ve 
köy çocuklarınrn "yaşa. varol., sesleri 
arasında enstitüden ayrılıyorlar. 

Enstitünün yııptıfı şö~eyl kıvrılır 

ken geriye bakıyorum: Köy çocukları 
en büyiiklerini cörmenin sevinci fc;ln. 
dedirler ve yeni batarılar kazanmak 
üzere iılerinin ba,ını dönüyorlar 

E. Ş. 
~~~~._..~~~-

Bedava Seker 
:;J 

Tevzii Hazırhğı 
Vllayet sıhhat müdürınltü yoksul 

çoc-ukla,ra verilecek şeker için Başve
ka let tarRttndan ha7frlanan talimat· 
n:ıme esaslan ıılairesinde calı~malara 
basl:ımıatır. Sıhhat müdlirlüğü verem 
ve çocuk disp:ı 'lserlerinın teşkılatm· 
dan fııydalanar.ık fekeı tev,ıı:ilni idare 
edecektir. -

SOVYET TEBLiGi 
~ Bastar:tfı 1 inclct .. 

Voronez _ Rostof başlıca şimcn. 
difer hattının ikf tarafında ge. 
niş bir cepheye yayılmıştır. Sov. 
yet kıtalan tarafından gece gün. 
düz durmadan ordunun ric'atini 
temin maksadilc yapılan şiddet
li artcı muharebeleri Almanlnra 
büyük kayıplara mal olmakta • 
dır. 

On gün evvel Ros;;oş'un zaptından
beri Almilnlar cer.up istikametinde 
160 kilometreden ta:rla bir mesafe 
katetmişlerdir. Almanh.nn Ta~nnrog
tan R'1stofa do;tru ikrlediklerlne da
ir ileri sürdükleri iddiayı teyit edecek 
mRhiyette ouraya hi~ bir haber ıel
memiş ise de tehlik• büyüktür. 

Kttıl yıldız gazetui bugün şöyle 
yazıyor: 

il i.Vf4j1.a;a J • . 'Millerovo bölge~lnde Almanlar 
!J "~' 11: ![c;1 cenup cephemiz: tarn:lmiyle tehdit et-

..-.- B t f 1 i ·~ melerine i mk!ın Vf'rel·ek olan ktymetli "·"•: •cı al'a ' ~ı.ıe • d tJ · · 1 ..:;._~ ,_. •bir üs almı slardtr 'F.: ı?er Alman rlra-
e ı savaş at esna:uuua v.e .""'s • tejlk pla~ları m~vaffakıyctle tatbik 

men k~~sı .~aa.:ru~~a~~a tes1rlı ım. edilecek oh.ırsa memleketimizl tehdit 
rette puskurtulmustur.. Bu arada eden tehlike on misli artacaktır .•• 
60 dfünnan tankından 36 talı . Almanların Mlllerovo'dan cenubu 
rip edilmiştir. şarkt istikametinde Cuma gi.lnünden· 
Mo~kova etrafındak i kesimde da· beri yapmıv1 basladıklarr tazyik hak

nıiryolu hedefiPrlnt. -1indüz ve gec klnda şimdilik pek H haber altnn
hücum edilm!§ ve 'k'.\+'1 netfe11ler. alm- bilıniftlr. Bu tazyik Alman zırhlı tü
mıştır. Dil smanın tlmen gölü civarın - menlerine Stalingrat istikametinde u· 
da yaptığl .nevzıt tasrruzlar akim kal zanan mümbit ovaların yolunu açmak 
mıştır. Bu tıa\ aelır esnaımda bir tehlikesini arıetmektcdir. Şimdi neti· 
Bolşevik grupu ile lfJ t ank tahrip e- celeri vahim oıabilect>k hailevi bir 
dilmiştir. yarı:ı başlamtşhr, Mıierovo'nun cenu· 

Murmansk liman srhs~. dün bom· bunda ge:-i çekllmekte olan 'kızılor
balıınmı~ V•? h acs,ten tesirli bir mu• dular Sovyet 1rnmandanlt~nca s~il
vatfakıyf't lfu:uıılmTrlır. Deniz inşa· mlş olan oir birl ~sme nokta sında top
ııt tezgı'lhlarmda, otomobil ve ak ar - lanrnakt,dlrlır. Alman or<lulan Sov· 
yakıt antre.,ol arında bOvü'k yıınıdnlar yet kuvvetlerinin rlcat hattını k es· 
cıkarılmTştır . Bu aröda av uçaklan mtk surı;.ttyle bu t.a,.ekete mani ol
Kola körfezi Ü7t!rinde 7 dilemen u- mrya çal"°'aktadırl~r. Almanlıırtn bu 
ı:aJı düşlirmüşlerdlr. manevrast ~imdiye kadar hiçbir nok-* tada oıuv<ıffak olrmamıştır . 

Berlin. 20 -~A.A .. > -· Sa~<'lhiyttll Voronez'deki Köprübmu 
kaynaklardan oğrenıldıgıne göre Al· · 
man ve müttefik ku\·,·etler, yollarf Rruların Eline Geçti 

Büfün s<ınayl bölp:elerlnde birer 
sanııyi birliği kurulması hakkında 

yeni bir kararname neşredilm.1$tir. 
'Biltiin birlikler bir birlik umumi 
merkezinin idaresine tabi olacaklar· 
dfr. Birlikler 15anayi işlerinin genlı· 

leülmesine, :fabı·ikaların kapasiteleri
nin teablt ve uttırümaııına. sınai fa
aliyetlerde bu unan müesseselerin her 
bakımdan daha verlml: olmalarını te
mine çalJiacaktır. 1Mı•• .,. _._., 
Halkın itimadını 
Kazanmak İçin 

«:~ Baştaratı t ıucırle 
arasında hububat nakil ve satı
şını yasak etmesi, birçok madcle. 
lerin ortadan kaybolarak kara
borsaya kaçmasına sebep olmuş. 
tll. Piyasada yağ, pirinç, bul. 
gur bulunmaz olmuştu. Fa!tat 
fazla para verdiğiniz takdirrle 
bütün bunları el altından temin 
mümkündü ve hala da mümkün
dür. Demek ki hükumetin bır 
maddeye el koyması, hakikate 
uygun bir tarzda olmadığı için, 
menfi tesir yapmakta ve bekle. 
nen neticeyi vermemektedir. 
Böyle bir karar karşısmda hüku
met halkı da yanında yardımcı 
olarak görememektedir. 
Halkın benimsemediği, hatta 

muhtelif şekillerde el altından 
sabote ettiği bu kararlar hak
kındaki misalleri çoğaltabiliriz. 
Fakat maksat hata saymak değ1l, 
hakikati aramak ve doğru yolu 
bulmaktır. Şüphesiz ki hükümet 
evvelce aldığı kararlarda azami 
derecede iyi niyetle hareket et. 
mif ve karşılaştığı iktrsadi buh
ranı halle çalışmıştır. 

* * Simdi bütün bu tecrübeler • 

bataklık haline getiren şiddetli yağ

murlara ra~men aşağı Don mecrası 
boyunca ilerlemıye devam ediyorlar. 
Alman ztrhlı kuvvetleri dUşmanın 
mtistnhkem hııtıar11ıl yarmışlar , .e 
mUlafaa tertibatına derlnl!fine nilfuı 

etmi~!Prd ir. 

Moskova, 20 ( A.A.) - Don nehri 
üzerinde Voronez'ln t<tm karşısındak i 
önemli köprü başıntn Ruslar tarafın
dan zaptı üzıerine Almımlar krtıılarinın 
dotu kıy1sına nakli için en kısa yolu 
karbetmişlerdlr. 

* 

Adliyede Tatil 
İstanbul Adliyesi dün sııbahtan iti· 

baren yaz tatiline br.~lannştır. 
Dün sadece :ıöbetçl bulunan mah· 

kemeler çalışmıştır. 

:: -~Atı)Vb · 
'. 

BUG'ONKtl' PROGRAM 
7.30 Proıram 
7.32 Spar 
7 .40 Haberler 
7.55 Müzik 
1.20 E•in ıutl 

12.30 Proıram 
12.U Saz ucrlcri 
12.41 Hıbıir1er 
U DO S-lnlar 
18.00 Proırım 
18.03 Orlıcsırı 
11.45 TOrkDler 

19.00 Konutnıa 

1
1!1.IS Fasıl he,.ctl 
19.30 Haberler 
19.45 Serbeıt 
19.5$ Fa11l 
20. IS Rad,.o Gazeteal 
20.45 Çiıaa romana!• 
21.00 Zlra•ıt tahlaıl 
:u.ıo Pi,, .. "° mololan 
21.so Xon.•m• 
21.45 Klli1lc mllz1k 
22.ao Habııclcr 
22.45 Kaptnı• 

MAARiF VEMILI 
Maarü Vekili Hasan Ali Yü

cel dün öğled~n sonr~ Beden 
Terbiyesi Müdürlüğünde klüp 
murahhaslariyle sporcuıarı din
lemiştir. 4,5 sa~t süre:1 bu top~ 
lantıda Vali Doktor Lütfi Kır
dar da bulunmuştur. Sporcular , 
Maarif Vekiline ka-:ş~ I eşnıııkta 
oldukları bütün mü~külleri en 
ince teferruatına kadar anlat· 
mışlardır. Dünku topıa ııtıda ü
zerinde durulan m~sel('J e:i şu 
şekılde hülasa etoıek m iimki.m
dur: 

1 - Te~kila.tın muvafb'r.ıyetsizUil 
ilmi bir tarzda kurulmuı olmama&ın· 

dan münbaistir. 
2 - Sporla beden terbiy !Si ayn ayrı 

,ey!er olduiu halde birib rine kanıtı. 
rılmı,ur. Beden terblyes bir devlet 
mevıııudur, çocuiun doi nasiyle baş
lar, mektep hayatında levam eder, 
genç neslin iyi yetlşmeı i bakımından 
mühimdir. Spor ise dahı ziyade bir be 
yecan ve zevk meselesid r. 

3 - Eski teşkilat, b' ,çok nokıanla
rına raimen kulüpleri cemiyet baya· 
tma ve ıenc;leri konıı;ı elerdeki müza 
lı:erc ve münakaşalarla (la.yat mücadele 
ıine alıııtırdığı ha!de J eni teşkilat, ku 
Jilpleri ve idarecileri naaşh memur • 
lar tarzında muamele' ~re tabi tutmuş, 
:ıahsi teşebbüsü esası 1dan baltalamı'" 
tır. 

4 - intihap en a ıaiıdan yukanya 
yükıeldiği sistem bıı alı:ılmı, 
rine yukarıdan aşağı va inen 
idare usulü tatbik ı lunmak 
tir. 

onıın ye. 
emirlerle 
istenmiş. 

5 - Beden terbiy~ ~i mUkelleflcri hah 
ıi act bir meseledir Bunların toplama 
çalıttırma tarzlarm h herhan~i ilmi 
bir usul mevcut dei ildir. Muıılllm diye 
kullanılanların büy ık bir kısmı ı;ok 
cüz'i ücretlerle bu işi an!amıyanlar a
rasından seçilmiııUr. 

6 - Spor te,kil·ltrnı idare edenlerin 
maaşlı, yani spor bakımından profes.. 
yoncl olmaları z': arhdrr, 

7 - Kulüplere hiçbir yardım yapıl· 
mamıştır. Banlan bina, malzeme ve 
saha bakımından ya,ıyacak bir hale 
getirmek e!zemdlt 

8 - Mekteplilcı~in devam ettirilme 
meleri kulüpler i·;in büyük darbe ol 
muıtur 

' Blz bu rnal<ımatı toplarken enstitü 
bmalarmln önüm: gelmiş butunuyonız. 
:Milli Şef bir btnadan içeri giriyor, 

~nıyorı.ız: 

Köy hı11kı artıBındn 
Tarladan IJ"l'llan $ef, Bapelril, aile. 

sl ve mıiyetlerfyle hlrlUrte Hasan Oi · 
lan köyüne dotru ilerlemiJ'e baıladılar. 

Rostofu.n Doğusunda 
Vichy, 20 (A.A) - En son radyo 

haberlerine ıöre Rostofun dofusunda 
ilerliyen Alman kıta1an ~ehrl v -,i~ 

)foskova, 20 (A.A.) "Reuter": 
Don nehrlnln dotu kJyısmda önemli 
bir mesldtn yerden çtkımlan 75 ine! 
Alinan ply~de tümenınin ıeri kalan 
kı.amı karma lcarıı;ı~ bir halde neh· 
rll\ öbUr kıyımırı. attlm11Ur. Bu rnuvaf 
t:1kiyet üç !JÜn süren bir muharebe 
e:onunda elde edilmi ~tir . Bu muha
rebeodf' Soı.tTet kuvvetleri nt'hr in do
lu J<yı~ı üzerln:!e !S'!'IPmli bir knprH 
basını teşkil edtn a~ meskun yeri geri 
1lmlıilardir, 

den istifade ederek dogru 
yolda yürümek imkanı hasıl ol
muştur. Bunun için de günlük 
ve muvakkat tedbirlerden sakı. 
nılmaması, alakadar vekalet~erin 
bir araya gelerek müşterek bir 
iktısadi plan hazırlamaları ve 
sonra her Vekaletin kendi saha
sına ait olan kararları tatbik m~v 
kiine koyması doğru olur fık. 
rindeyiz. Yani iktısadi işl~rde 
beraber çalışmak mecburiyetin
de olan Vekaletler arasında tam 
manasiyle bir Koordinasyon vü. 
cude getirmeli, bir Vekilin ka
rar ve Jcraatını diğer Vet~letin 
icraatı bozmamalıdır. Çünkü 
hükUınetın iktısadi sahada halle 
mecbur olduğu daha birçok güç. 
lükler vardır. Buğday meselesi 
bu müşküllerden yalnıZ biridir. 
Daha ortada fiyat meselesi, ihti· 
kar meseleıi, münakale mesele. 
si, ekim meselesi gibi birbirmden 
mühim ve birbirine bajlı birçok 

9 - Kulüplere tahammül edemi1e . 
cekleri birçok vu!Jeler yUklenmi 
lı:ırtuiye muımclc teri tasavvur 
miyecek derecede artnn•br. 

JO - Ku11Jtı1~r"" m•s"•fl• 

- Burası ne:iir? 
- Maranıoıluk ıtely .. l, 
Çocuklar, kendilm ıiYT"ek tein 

1ııaryoka d.?nnen ll!t!l bez, altı tJnta 
papuçlar yıpıyorlar. 
Şt>f, bu tahta paJtUç1ardan biı' ta
~lnl eline alımık tdkik ediyor ve: 

_ Bunı,..,. cıAi!lc.rn oluyor mu~ Diye 

soruyor, 

ll iitun köylü!er, köy oclaıunrı önün. 
cleki m17duılıit doldurmu,ıar. Bilhu 
ıa bat6rtülii kadınlar. lnöniinün etra. 
fanı ıeorı1yle sardılar. Onun sırtını ok 
şıya ok11ya konuşmıyıı baıtadılar. Ye 
lun kenarına dikilmlı yaşlı nlnel~r ıı~ 
vinç içerisinde gözya~ı döküyorlar. 

Köyün babası, oflu, her §eYi o!an 

bulunmaktad1rl:ır. - -- _...,,. 
Bir Ev Yıkıldı 

Y(>rebatan caddesinde Muhterı!l'n 
eofendi ı;okagtndP. 19 numaralı d&rt 
k~tlı ahşap ev niiı: blrdenhlr@ 71lnl
tnışttr. bu inhiclamdo. nüfusca ltaytp 
olmamı;,; tır. 

meseleler vardır. Bütün bu me- besliyen bir ıtm·ad gö 
selelerin seri ve dojnı bir te- çin halkm da hem sevg 
kilde halli pllnb ve programlı iftrlakint temin edece~ 
çalı§D\tya bağlıdır. kt\metle halk el·ıl~ verıp 

Bu planlı ve progr.ıımlı c:;ahş- çalıştıktan sonr~ . ıs~ hall 
ma sayesi?ıde verilen ka~3rfard<ı yecek dava, yerıılmıyccck 
ve alınan tedbirlerde birbirini kül yoktur. 

Fabrikalar1n AnaClolu
ya Nakli Düşünülüyor 

Hububat sattş1arınm serbest oıra ... 
kılmast üzerine makarna, şehriye ve 
bisküvi yayan fnbrikahirdan bir kaçı 
Anadoluda birer imalathane kurmak 
ve orada bu marldel~ri yapmak lmkıl.n 
tarını incel.:mektedirler. Bu hususta 
hükômetin milsaades! alınabilirse A• 
nadoluda yeni 1abrikalar kurulacak .. 
tır. 

Dağıtılacak Kağıtlar 
İstanbul matbnactlar birliğinden! 
Dağıttlmaıu takarrür eden kAğıtlıı,. 

r a alt ordlnoların birliğimize müraea ... 
-atla aldırmalannı muhterem azam~ 
dan rica ederiz. 

Gandi'ye Ağ11~ 
Hücumlar 
1:1Jr Baştarafı 1 incide 

ler sarfeden bütün hükfunetlere 
arkadan bir hançer darbesi indir 
mek istiyor. Bu memleketin si· 
yasi inki~afında büyük hizmet
leri görülen kongrenin her taraf
ta hürriyeti tehlikeye maruz bı. 
rakacak bir karar kabul etmiş 
olmasından dolayı mteessiriın. 
Mecusiler, Müslümanlar, parya· 
lar, işçiler ve komünistler ara
sında silahsız itaatsizlik hareke
tine müzaheret edecek bir kışi 
bile çıkmıyacağma eminim. Res
mi Hint teşekküllerinin, bu ara
da .'Hindistan hürriyeti0 birli • 
ğinin ve bütün sanayi adamları·. 
nın itaatsizlik hareketine asla 
yanaşmıyacaklarına §Üphe yok· 
tur. Hakiki Hint evlatlarına 
düşen vazife bu hareketi akame
te uğratmaktır." 
ı;;==== m 
ihtiyaçlarına mukabil buı oyunlara 
yapılan nakdi yardımlar profeayonelll. 
ji ıcabcttirmemeli, nihayet içtimai mu 
avenet bakımından tatbik olunmalıdır. 

11 - Beden terbiyesi nizamlarında 
istikrar yoktur. Muttaııl deiİ§tirllen 
ıınller hiçbir kulüpte emniyet biıısi bı 
rakmamıştır. 

12 - Sporun yükse!mcsi ic;in bir n~ 
vl otonomiye malik olması icabedcr. 
Beden terbiyesi bir kanunla belki tadil 
edilmek şartiyle, tdare edilebllirııe de 
35 snelik hayatı ile rihdünü isbat etmi' 
olan spor tamamen amstCSr kimseler • 
den mürekkep ve yine maarife t.lbi a1 
rı bir tcııtekkülte idare editme!idir. Bu· 
.ıun yalnız umumi kltlblne •e federas 
yonlırın m1lhtelif kitiplerine maaı ve 
rllebilir. 

Bundan sonra EÖZ alan Maarif Ve
kili Haııan Ali Yücel geniş izahatta 
oulunmu:ı ve ezcümle demi~tır ki: 

"Görlilüyor ki, esas meselelere dik
katle temas edilmişti:- , Ayni meseleler 
için yapılan anketlere &"elen cevaplan 
da okumuştum. Önümüzdeki Ağus· 
tos içinde isti~are heyrti topandtğı va
kit bunların hnpsinl t etkik edeceğiz, 

Sizler, tşl lnc·;tmerlen, bir intizar 
devresi geçi:.-miyc mecburııunuz. Be
nim vaadim bu mücldetl kabil olduğu 
kadar kısaHmıya c:&lıtmaktır. Ben bu 

'tad!kal olmııyt kesip atmak 
değil, iyice tetkik ettikten 

en kararları vermek mı· 
, Kanunu deği§Urmek 

bbilı etmek vazlto· 
tlrmek lbnn:;ıı, bu 
Me~ele ba•ldkaten 

k rençlitintn b!lt{in 
lçınde takviye et· 

Memleketin ana da
Buna en uyan 

lup vereceğiz ... 
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Nihai Zafer 
Yazan: M. ANTEN 

Bir Mııdrfd gazetesi Berlindeki 
tnuh':lblrlnden, nfhat zaferin 

Sonbahara kndl1!' yani önümüzdeki i
ki ay içinde kazan?Jacağr ve za!er
~eıı sonra !.Ulh teşebbtlslerl yapılaca
gı ve Alınan milleUnln buna imanı 
Olduğu hakkfntin bir haber almıştır. 

Böyle bir kanaat, ei?er Don bölge
sinde cereyan !!den harplere istinat 
ediyorsa, herh'llde pek çürük olsa 
l;f?rektfr. Şüphesiz Alman kuvvetleri 
cephenin bu kesiminde oldukça büyük 
tnuvaf!akıyeUer eldf' etmişlerdir. Fa
kat geçen sene olduğu gibi bu sene 
de kızllor:lu duşmanına ağır zayia1 
Verdirerek çekilmekte ve onu step
lerin derinliğine doğru çekmektedir. 
Diğer cihetten geçen sene Moskovayı, 
L<!ntngradı kahramanlıkla müdafaa 
edım ve kurtaran Sovyet ordusu ve 
tnlUeti bu llelle çok muhim iki istf
rıat noktfı.st olan Voronez'i '\re Rostofu 
9Ynl kudreUe müdafaa etmektedir. 

Alman ordusunun Voleaya doğnJ 
llerlcylşl muzaffer olacaiının bir de
lili sayılamaz. Carllk zamanmda böy
le bir Taziyet Rusyayı ılllhlarmı bt. 
takarak ayn sulh yapmıya sevkede· 
bilirdi. Fakat v:ı.tan topraklamda bir 
tek düşman neferi kalmayıncaya ka
dar savaşmtya azmetmiş olan bugi!n
lcü rejimin bl5yle hareket edeceline 
llncak basit fık rıner inanabilir. 

Almanya Sovyet Rusyayı bir kaç ay 
1 inde harp dtşı b1rllkacalt kanaatiy
le h arbe girdi. Serbest olan bütün 
ıtu1 vveUerlyle K1Z1lorduya yilklendl. 
lalyıın, Macar, Rumen kuvvetleri de 

ona yardm ettiler. Bütün Avrupa 
fabrfkalan Almanya hesabtna tank, 
tayYare, kamyon ve diğer harp mal
teınesi yaptı. Fakat Almanya umdu
tu neticeyi alamadı. 

Alman orduları -kendileri !c;!n en 
l:ri ihtimal Ve- bir taraftan Kafkas 
dağları tinlerine gelseler ve Sovyetle
t 'n rnerkez ve cenurı ordulartnı ikiye 
'Yırsalar. diğer dhettcn Volgay1 a~ı
ta, hattft Moskcıva V<· Leningradı al
tnıya ,muvaffak olsalar dahi Sovyet 
nu3)'ada harp bitmiş olmryacaldrr. 
Alınan ordularıntn bir taraftan, çok 
ftuvvetle tahkim edi!mtş olan Kafkas 
cephesini yarmaları 16zTm gelecektir. 
.\:ırni umanda, Sovyetlerin muaszam 
harp sanayi m erkezleriyle beslenen 
liraı müdafaa hattını da yarmaları 
icap edecektir. Ahnan ordulanmn bO
llin bu mu3z:zam işleri lmtımOzdekl 
ile ay içln::!e başaramtyacaltlan f.9e 
"'uhakkakttr. 

iki Esaslı Unsur 
Geçen harpte nlduğu gibi bu harp

te de Almnnyanrn dümıanlanna karşı 
başlıca üst!inlü~O . ihtiyat kuvvetleri
tıi harbin nnıretlerfrıeı göre bir cep
heden diğe!' cepheye çabuk gönder
tneyi mümkün lnlan merkezi vaziyeti 
idi. Yani Almanya muhasara altında 
kalmış bir kale vaziyetinde bulunu
irordu. Ve bundan dolay! muhasarantn 
biıtün güc;ltlkler ine karşı koymak zo
l"Unclııydı. Fak at me~kezi vaziyeti do
~Yısiyle kuvvetlerini cephenin 1U
tunı1u olan b ir yerine dilm\anlanndan 
daha çabuk ve daha çok mlkd&rda 
t evkederek onl:ra ez.le! darbeler in
ditebfliyordu. Fak at Almanya artık 
~u imtiyazlı vaziyetini kaybetmiştir. 

U.iiin Alman kııleslnin hududu o 
ltad_ar genişlemiştir ki, artık Alman
~anın ayni çabukluk ve kolayltkla 
?xık kuvvetleri cephenin muayyen 

tlır kesiminde toplr.masına lmkln kal
hıa1l'll3tı:r. Bu hususta sıırıh bir fikir 
edinmek icin l\lman harp sahasınm 
Snlnte Nazıılre'den Don havzasma, 
'Petsamo'dan şimal! Afriknya kadar 
~zandığtnt göz önüne getirmek ka
rıdır. 
.Ahrıanyımın önGmfizdekl bir kaç 

11Y içinde ve bir ~ok askcrl mütehas
sıslann lranaatlerlne göre hiçbir za
tnan nlhal zafer! kazanmasİna imkfın 
Venntyen dlger bir unsuru da hesaba 
katmak llztmdır. Bu unsur, gittikçe 
lehdlt edıcl bir mahiyPt alan Anglo
Sakson kuvvetidir, Almanya, bllhas
ııa bir senelik Sovyt:t harbi neticesi 
'n seı;me askerlerinden milyonlarca
&ını kaybetmiştir. Alman l!&naylf ve 
tiraatt lıçl ekslkllfinden ıtttlkçe f•zbı 
l'ııilteentr olmaktadır. Simendifer nak 
li:ratı ihtiyaca kiti g~lmemektedll'. En 
tı"lühfm ııan:ıyi bölgelerine, denizaltı 
lezgA.hlanna karşt :Y'2ptlan fngilb: ha
\?a aktnlan Almanyanın harp istih
Baltıtım büyük mlky&sta baltalamak
lacirr. Ve bu okınlar y akin ist!kbal
~e daha ~ddettenecektır. Almanyada 
anı madde st>klan eksilmiştir. Bil

hassa benzin bakımından Almanyantn 
tnilşkUl bir vaziyette oldutu tahmin 
edilmektedir 

TAN 

Atılay 
Hazin 

Denizaltımızın ;:-hkemeıerde: 

Akl.betı• ır Adam, Evinde Hiç 
Oturmıyan, Sinirli Olan 

Kahramanlık 
"Menkabe.. leri 

Yazan: ULUNAY 

Atılay 

Ayni 

Denizaltı 

Zamanda 

Gemimize Ebedi Mezar Olan Yer, Karısını Boşamak İstiyor 
Türk Denizcilerinin 18 Martta 

Yazdıkları 

Kendi 

Yerdir 

B ir İnriUz ,ocuiu bütün dünyanın 
lnclltcreye ait olduğuna inandı.. 

rılarak buyütiilürmüo. Bunu doinı bul 
mıyanlar var; ben bu çeşit terbiyeyi 
bir nevi ıeref ve haysiyet idmanı gibi 
teli.kiti ediyorum ve beieııiyorum. Var 
sın çocuk bunun dotnısuou büyüdüiü Tarihlerine 

T ürk bahriyesi Atılay denizaltı 
gemlsıni kaybetti, ve onunla 

beraber otuz rekiz değerli kurb:ın da. 
ha verdi. Refah vapuru hadisesinin 
yüreğimizde açmış olduğıı yıtra henüz 
kapanmadan, Atılay. içınde otuz sekiz 
kıymetli Türk deniıcislnı kendisiyle 
beraber suların seksen metre derinl! 
iine çekip götürdü. 

Mukadderat, 1\irk denizcilerini, bi 
ribiri arkasına, biribirinden daha bü. 
yük, daha acı ikl aftr mateme mah. 
kılın etti. Yürüdüiü cet!n yolun niha· 
yetinde, enginlerin mavi bo,luiuna 
dalmış keskin ıözterini, yflrejine 
ııerptiği matem ateşinin duman11Je 
perdeli:rerek, llmltaııı:llie d\iıürmek 
için mil Ne bot bir sayretl 

Yokla, Tflrlriln düşmanını batır • 
mak içlin, Atanın aziıı: dudaklarının 
hareketl1le adı konan, sonra dfüs • 
man yerine kendi sahiplerini otuz 
sekiz Tiirk denizcisini seksen metre 
derinliie batrnp orada onlara çelik 
ten bir ölüm mabpeal vuifesi gö • 
ren Atdayın, Türkün Ata11na, ken
eli adına ve Tflrk denizcisine ihanet 
ettiifne dair bir delil vermek için 
mil Ne bot bir &miti 

Kaderin kara eli, Tiirk denlıcfle • 
rinin çelik Jilreiind~ daha b net 
ll mi? Kfer, kara ell1le Atanın de. 
nlzd cöcUlarrnın ahnlanna böyle 
daha birçok aiır imtihanlar )'Umıt 
iıe, on!ar çelik makineler anımda. 
daha sert çelikten yapılmıı yürekle. 
rl, demir manivelelerin ıertliiini ya 
ID1ltatan celik biielderi1le bu imtl • 
hanlardan da yılmadan ce~kler
dir. 

Bir Şeref Destanı 

r Yazan:~ 

J~catl Yaım~I 
tecrübelerinde, to1"11ido endah t ge 
misi, benim topçu zabiti bulundu 
ium cemiye her eün hücum tecril . 
be?eri yapıyordu. Bir cün, toplarm 
kumandasını ikinci topçu ıubayına 

bırakarak onlnrın gemisine geçmi' · 
tim. Hücum sırası Sadinindi, ya 
nında duruyordum. Hücum ba,ladı , 

endaht devrini hedef t:emisine fazla 
sokularak yaptı, ve hedef cemiılni 
tam ortasından vurdu. 

Gulerek demiıtim ki: Sadi fazla 
yaklaııttn. fıııabet tam Fakat topçu
larım tımdiye kadar ıeni batırmıı 
ola bilir! er. 

Esmer, ııakfn yftzBnden hafif bir 
tebessüm uçtu. Gemisine, rkat mı· 
nevraamı yaparken · bana şu sarif 
komplimanla cevap verdi: 

- Siz başlarında değilsiniz. O. 
nun için fazla yaklatmaktan çekin. 
medim. 

O zaman kimin hatrnna ıellrdi ki, 
Sadinin kumanda ettiii bir cemi ve 
bir heyetin hazin ve şerefli ikibeti
ne ben bir giin bu utrrlarr yazaca • 
iım. 

* * A hlay, Seddllbahlr aerkbırmcla 

bütün mürettebatlyle bu suların de
rinliğine gömül<fü. Daha beride, bir 
İngiliz denizaltısının torpidosiyle 
Me111diyenln eski emektar telmeil 
kopüklü sular içinde kayboldu. Bo 
fazın Marmara aiıı:ın4a, Gellbola a. 
çıklannda. büyülr Tilrk Ainlralinia 
ismini taşıyan Barbaros bir torpido 
iııabetlyle devrl!lp milrettebatının 
büyük bir krsm1nı da beraber çeke 
rek gözden lrayboldu. Deniz üstnnde 
bir iblrleriyle şerefle çarpi,an dil, 
mantar, denizaltındaki bu cenlş, loş 
mezarlarında kucak kucala ebedt uy. 
kulrına daldılar. Uı; milletin tarihi. 
bu kahramanlann destanlarını ken. 
dl dilleriy!e yazarken, boğozdan a
şağı esen rüzdrlar, t;ıb;atin müşte
rek lf1aniyle onlara, yıUaru meni. 
yeler fısıldadılar. 

Atılay, bu tarihi deniz me:sarhfın 
da kendine taze bir mezar aı;n, De 
nizde ıeksen metre clerinliti olan 
bu yeni mezann, dentrı Uıtlnde hiç 
bir izi olmryacak. Denizin içi, dara 
cık bir lnıcak mı ki, o raya cekllen 
insanların rahat r ahat yatma!an için, 
havada bir 71itn kubbeler kabartmr 
ya bir lüıı:am olıan? Onlann flstüne 
serpilen çelenkleri b!1~ deniz kıııka 
nrr sert nefesi ile üfürerek u fuklara 
dofnı sürükler sötUrtir. 

Onlanıı hlç ıolmıyacak çelenkleri, 
milletin tarihinde, curur hl!esi de 
7&111&11 arlradatlannm ahnlanııda 
sabit kalır 

Ayni Zamanda, Çocuklarını 

KatoRk 
Kadsn 

Mektebônde Okutuyormuş zaman anlasın Fakat o zamana kadar 
benliiJ bir ,elik cibi "milli prur ör-

Maııa başında iki Salon do!muştu, 1lalk su,. He "nefsine guvenme,, ~ekici ara 
avukat, meste- r·- YAZAN· -'\ ::ıeyecanlıydı. Avukat sında döiulc doiüle 1Utlqir; keskin 

ki marlfeUerini ve pb 1 1 mütemadiyen din1e1i • bir ıekil alır; böyle 1etiıenler kendilo. 
si kabiliyetlerini kul AFFET ALPASLAN ı cilerin ne!retinı ka:ıa rlni pek haklı olarak her ııeyden, her 
!anmak suretiyle bin - · - __ ruyordu. Fakat farkın. kesten üstün rörürler. 
dereden ıu getirerek, da olmadan çekeblle • Bizim tarihimiz böyle yürefimlziıı 
fakat sarlh hiçbir şe1 söylemeden . ı cek bir ipucu yakalamıya çalışıyordu. madenini çel!klendirecek zafernameler. 
hikimJ kendi saptıklın yola çevirmiye le doludur; fılı:at yarıdılı,ımrzdaki 
c;ahııyorlardı. Birkaç dakika süren ha * * mabvi1etten olacak tarihin bu "haml. 
hara,.etli münakaşa nihayet hAkimin şa B· Mehmetten sonra diğer şahitler ıi,, sayfalarını klfi derecede k.anıtınJ 
bitleri çaiırtmaaiyle sona erdi ve bu dinlendi. Evin altında çalışan mıyoruz. Meseli CharJea Qaln'.in clilL 
şekilde mesele bit' nebze aydınlanmaıa berber kavganın akşam kapının çahn.. den 1 incl Françofs'yı dört llltırhk: bir 
basladı. masiyle baş!adığrnı ve adamın sabah mektupla kurtanşımız Fransa tarih• 

İlk dinlenen kom!IU Bay Mermet bir tramvaya binmesine kadar devam etti- de daima "ham hum ııurolop,.a ceUril 
r.enedenberl bu aile ıyai evde otur ginl söyJuyordu. miıı bir vakadır, Fransa lı:rahmn bize 
dutunu söylüyordu. "Doğrusu Bay hl Diğer bır komşu ıon derece dehalcti bizim onun himayemize ait say 
kim. dıyordu, bir senedir evleri bir elin rahatsız olduklarını. gürültüden başla. falar 1a tamamen rilrültuye cetirfllr 
bile gürültüsüz gec;ınerJi . s bah akıı3m rının şiştiğini, çocukların pek perişan ve yahut o kadar hülisa edilir ki, Tür. 
ne vakit yan yana gelseler, ne vakıt olduğunu , evin eve katiyen benzemedi ktin o asırda Avrupanın yansına hl 
beraber bulunsalar kavra. ğinl izah etti Ve kendince kadmı ka kim olduiu. ülkelere kral!ır nasbeJl&o 

- Kavgaya sebep ne idi? b. hatli buldu, dili tarihe bile nnuttıırulmuş ve timdL 
- Bilhassa çocuklar ve sonra ka " Peki sen kanna lif anlatamaz 11117 ki tarihi J<l&at kitaplarında o za!llan1d 

c!ınm acaylp?ifi. Kadın hic; evde otur dın. sözlerini d inlemez miydi?., Türkiye için HHfen ancak "birinci 
maz, ubah çıkar. cece on birlerı\c ge Françols'nın nıüttefilı:i,, ünvanı verilc-
lir, ner~ye rittffi son:ılduiu zaman hep ''Söylemez miyim bin türlü ı6J!e • bilmlıtir. Halbuki Türk, birinci Frarı-
doktordan bahsederdi. , dim, ama nasıl ba~:ı çık:\yım , Zaten a. çoiı için bir müttefikten .ziyade bir 

Çocuklar akşamlara kadar hep peri· kıl hnstalıiı var. iki ıenedir tedavi et.. blmi olmuıtu. 
ıan sokaklarda dolaıırlar. evlerinde ne tiriyorum. Korkuyorum çocukların b._ Barbaros Hayreddinden çekinen 
bir ateş ne bir lokma yemek ne d~ olu ~ına bir cün bir ıey gelecek. Bay hl· "Charleı QuJn., birinci François'nrn e
rulacak derli toplu bir yer vardır. A. kim çocukla rın bana teslim edilmesini sirliğine ııon verd•kten sonra Türkler 
damcafız her ak$~m bu vaziy~tle kar- istiyorum. ieıe bakın annem - dinle1i Franaa kralına kırk yeniçeri ile altın 
tılatır kadın da eve cece yanar relince eller arasındaki i1'tiyar kadım röıtere ıırma baıa!ı bir at gönderdiler. Bfriıı
aralarında bittabi bir bvgıı konard ı rtk • onlara bakacak ci Françols bu küheylina binerek ken 
Sora her zaman kadm bize gelir ve u Avukat bu sefer şidde tle yer inden d isini zebellıt gibi yeniçerilerin ortasuı.. 
zan bo:v!u nhatar:r: ederdi. Biz: fırladı. Galıba nihayet saflam bir uç da cöriınce dayanamamı§: 

- Hepimizin karısı var sen de evini elde ettiğini sanıyordu. - İşte ben şımdi Türk gibi kav!yiml 
bilip otursana dediğimiz zaman: "MüveltklUm aklilselim sahibi bir b Diye bir nira atmış; ve bill Fransız battı. Ahlaya ebedi menr o

lan yer ayni zansanda Turk denizci
lerinin 18 marttı kendi tarihlerine 
bir şeref destanı yazcbklın yerdir. 

)f Jf. Buve. Oşln Fransız zırhlılnriyle lre-A cnaıı b6yüktür. Derindir. Fa- .zisbil İngiliz zrrhhsı biraz daha kar 

Gmç Türk clenizdleril Bu aiır 
acı.YJ da ruhuna röaı ve sakla. Al. 
nrna Yeni bir 6'riinc; hilesinin ışıiınr 
aksettiren ba acıyı sev ve takdiı et 
Faka o lı:adar. Defi!, böyle felllı:e'. 
lerin yası ile periean olup ıasırmak, 
hattl uzun uzun üzii!Up ıözyaşı dök· 
mek için bile ıenin boş Taktln olmı 
yacakır. 

- Hayır ben oturamam, ben sinir drndır, çocuklanna pek allzel bakar. larda dil percaenci olan "Türk c ibi 
!iyim. benim hürriyetime karrtamaz. Zaten onlar ccçinlp gidıyorlardı. Bu kuvveW,. tabiri bu şanlı sayfayı hatır 
iıtedliim rlbi cezer dolaşınm, derdi. kadın ytizundcn bozuıtular: kayın nl. latan bir senbol eıbi kalmıştır. 

Aralarında kavga olunca tabii boıın desi, bu kadın, ayrılmalarını teşvik Ansildopedlk malumatı bütün men-

kat fevkallde değildir. Hava· ııdı, Türk denizcilerinin bıraktrft 
da, kara ve denizde kuvvetli olmak mayinlere çıırparak !Jr\ttı1ar. Daha 
iıteyen Türk rençliii, burünkü har. sonra Golyat bir 'J'tirk muhribinin 
bin i!eri şartlarına uygun bir suret torpidolariyle •ecenin karanhftnda 

mak meselesi 8ne ıllrülürdii. Kadın bu etti. Hem muvekkilimin öyle dedikleri kabelerine sridıran Nasrettın Hocanın 
na hicbir vakit kıymet vermez, ve koca gibi akrl hastalığt falan da yoktur,, Tiirk "hamhetine,, alt su fıkrasını kay 
sına: "on seneden sonra beni kimse a Zavallı ihtiyar kadın b ir hlklme bir dedi7orum: 
yıramaz, ister istemez böyle yaııamıya de oğluna b;,ıkıyor. mümkün olsa yanı Hocaya koıntu otan bir genç sipahi 
mecbursun derdi na giderek cllni sık?cak "sen üzülme of bölük baıısının evinin her katında bir 

te teknik ve teklmül yolunda yürür 

~~ :ı~u~~~~~ k~~~~n~~11~i~Cnk;rer: 1
1 

.. ~ .. ~..,rrJTwr•rr'l"'rı••••~ Mil il 
ba;~;:~~ v;:~u~kt:ı:nıp hımgarlard• 1 ıt~~-=~u~~,LJMU~· .. lı 1JluJ~·~'!G~' ~·!~· ~~~!~;~,~!!l~~·!!!I lıtif edilmit tayyareler tUpheslz dü, ~ - - .__ __ 

Sahlt Bay Mehmet e it tikçe h,.yecan ıum her ıey yoluna cirer, hak )'erini nira atmak Adeti imiı. Hoca bu nira. 
?anıyordu. Elini mütemadiyen aat;ları bulur .. diyecek. . !arın ııebeb!ni merak etm[ş : Bir gün: 
na cötürüyor ve kır saçlarını düzeltip, - Oğul! Demiş, dikkat ediyorum. 
hoT.uyordu. Konuştuğu esnada halktan Davacı l'Umruldannr ıılnyor, dudakla Sen ne zaman eve relıen, ntralar atı. 
bir f11ıltı yükselince, veya avukattan rınr ısırıvordu JOrıun. Bunan ıebebl nedirl 
bir itiraz vaki olunca, 90yledik!erini ''İki ııenedir Mazhar Oımanda tedavi Sipahi: 

mezler. Limanlarda ,amandıralanna A 
bağ!ı durau denizaltı ıemilert tabii R M U D U S O Y D A Y E • • • takviye etmek istermiş gibi, hemen o ed ild iğini lııbat ederim. - Gel arkam 11ra da anlata.711DI 

tarafa dönüyordu. Nih:ayet doğrudan ''Müv~kkilimi saltrayım da aiz de ,Demiı ve hoca11 evveli mn altında 
batmazlar. Ne uçmayan tayyare!. , 
ne de denize açılmayan m:mevr• ve 
dabı H7frlert yapma)"aft denlsaltı 
(emiJerf bir kaYYet ifade ederler, 
Her harp Tuıtaıının muharebe kuJ. 
retl, o n11tanın sulh zamanı zarfın. 
dakl atalet müddetine defli, o va
sıtayı kullanacaklarla beraber talim 
tecrübe ve hareket müddetine batlı· 
dır. 
Deniza!hcılrkta çok teldlmüt et . 

miş İngiltere, Amerika gibi millet 
ler deniz tarihlerine her sene bö1le 
bir kaza ve yüzlerce kurban yazar 
lar. Türk bahriyesi, deniıaltı gemi. 
ci!iğine başlıyalr on be$ on altr yıl 
oldu. Bu on altı yıl zarfında Türk 
denizaltı persona!i, bu hususta en 
müterakki yabancı milletlerin de tak 
dirini cclb~den tekimülü, sakin sakin 
limanl:ırcfa batlı durarak değil, müte 
madiyen denizlerde dalış ve denizaltı 
seyir tecriıbe ve manevralariyle el
de etti. 

Türk bahri1esi, bu müddeti hiç 
kazasız reçirebllmlşse bu, renç de
nizaltı subay!arının n"kadar dik • 
katli, nekadar soluk kanlı ve ne ka. 
dar vazifelerinin ehli olarak yetis· 
tirilmiş olmalarının en büyük deli · 
lidir, 

* * a u satırları yazarken, Atrlaytn 
komutanı, şehit binbaşı Sadet 

tini, esmer şirin ,Uzüyle hayalimde 
görüyorum. İlk torpido kursu atış 

E!ma ile armuttan birisinin kabu(u. 
na ıonra)E 7emek lbımdu. Ama, ban
ciılnin kabuianu ıoymah. denilince 
çok defa ihilif çıkar. Kimiıi armudıı, 
kimisi elmayı. der ..• 

Fence düşünülürse, armudun kabu
iunu ıoymak ll:nm oldufunda ,aphe 
edilemez,. Armudun lcabuiıanda, aiıza 
biraz acılık veren tan~nden baıka, 
kimya dilinde pentasan denilen tutkal 
cinsinden bir madde vardır. Bu mad.. 
denin arasına kireç de karışmış oldu
iundan armu dun kabuğu yeni!irse, 
dişlerin altında kıyır kıyır eder. O 
maddenin hazmi de cüçtür. 

rirler. 

yüzde .9 mi!iıram olduiundan kemik· 
lerin Te ditlerin armuttan istifadesi 
tamam olur, Bllirainlz ki foıforla kireç 
ar11ındaki niıbetin bire yakın olması, 
onlardan iıtifade edebilmek için ö 
nemli bir meseledir. 

A rmudun terkibindeki iyot madeni 
de göze çal'l'acak nlsbettedlr, Bu ma. 
denden dolan armut tiroit suddesini 
daha iyi işleterek vUcudiln daha t;ırl 
beslenmesine hiw~t eder ... Yüırde o
tuz miligram nlııbetinde o!an potaıı• 
yom madeniyle de etlere dolıanlulı: 
verir., 

MEVLÜD 
Allemlzın buyujü merhum 

Buna karıılık, armudun kabuğu gü
müş nph ince bir bıçakla IOJUlurken 
o pentaaın maddes inia arasına yayıl. 
mı, olan kireç parcacıkları •ıizcl bir 
musiki seai çıkararak, armuda daha 
yemeden inaanın ahının ıuyunu ceti-

1 
Sonra da armudun kabuiundaki vi· ' 

taminler, o kireçli kabuiu yemlye de. j 
ğeri olacak nisbette deği!dir. A vita
~~niuden armutta, yüzde ancak 12 öl-

1 
çu bulunur, bunun en büyük kıımı lı:a. 
buiunda bulunmasa bile, bu lı:adarcık 
A vitamini 5çin armudun kal:ıuiu, dof.. 1 

rusu yenilemez. Bl vı B2 vitaminleriy. I 
le C vitamini de zaten armadan için- ! 
de bulunurlar. 

Bir armudun asd fazileti madenleri 
bakımın~dır. Fosfor ile kireç armu-1 a 
dun terkıbınde, ayni nisbette, ikisi de -

Nuri Ali 
Hamamcıoğlu'rıun 

ruhuna ıUıa! olunmak üzere 
23 -.:'emmuz Perıembe ~niı 
Sarıyer Camiinde öğle nama
zını müteakip Hafız Burhan 
tarafından me\·lQd okunaca
~ndan akrab3 ve doetlarımı
r. ln teşriflerini rica ederiz. 

HAMAMCİOÖLU alleıl 

doğruya daktilonun başına gitti ve söy görün akıl hastası mı?,. iri ıhrra sokmuş; alnı akıtmalı, cumuı 
lediklerinin hepsinin zapta reçmeslnde "Kardeşi de bet senedir tedaTi edili- burun ti' a1aiı Hklli bir kihe71~ 
rıırar ~ettk "dııha f~nıuır var. "'mitli yor,,, sa.-.mıı 
yet kavgası., nih"yet <ı d,mcafız daya· Dinleyicilerden blr avukat •'Mazhar - lıte, ben Niibolu muharebesinde 
oamadı, çocııklan yüzünden aralarında Osmanı da çaftrmalılar. komedi olar,, bu atla Aqelllr ıipahllerJntn 8niine dil 
hep bir milliyet kavgası vardır. Kadın dedi. ftip ı;CYirme hareketi yaparak dilıma.. 
kocasının milliyetine hic; hürmet et • Mahkeme çoeuklann türlrçe blllp nın boıı:ranana sebep oldwn. 
mez. Biri sekiz &hri dört Jaşlarrnda. bllmedlfim, katol:k mektebine cfdlp Demlı, nlrayı atmrıl .. 
çocuk!arr var. Kadm gitmiş bunları er cltmedik'erlnl teıb"t etmelc fi.zere delil, Oradan blrlnd kata çıkmıılar. Sip&-
menice öirensiııf,.r diye katolik mek adamın servetini teııhit etmek için bir hl IOfanın duvarlannı dolduran ya1 • 
tebine vermiş zaten çocuk!ar turJc:çe buka cilne tllik eti'ldl, lan, ıürüıı:Jeri, kı!ıçlan, kalkanları cos 
bilmiyorlar gibi bir şe:v. .. Gnyri miiıılim avukat nihayet 1nı termlı: * * karan almıya muvaffak olmufitıı: Mem - Bu ıillblardan ıu tarafdakl du 

H ikim kadının avukııtına çocukl• 
nn kıtolik mektebe ıidip gitme 

dliini sorunra lisanından gayrimüs 
hm olduğu an'a. ılan avukat: 

- Efendim mektep paralarını k!m 
veriyor? Dedi 

- Canım ben s.'lrı a mektep paralan 
nr kimin verdiğıııi sormadım, çocuklar 
katolik mektebe ridiyortar mı? 

- Malumunuz veçhile efendim JIZ 
olduta ic;in melrfep!er tatil. 
Avukatının yanına oturan davacı 

''mektepleri tatil değil., dedi. Hikim 
mümkün olduiıı kadar alnirlenmemete 
eayret ederek ıordu: - Mektep tatil 
r>lduiu için mi ıitmiyorlarl .. Tatil de. 
iilkeon oraya mı cidiyorlardı? 

"Bilmiyorum, efendim. muekkilime 

nıı ndu varda aarh olanl:\r ecdadımın Türkis

SPOR 

Milli Küme 
Müsabakaları - -Bu Sene Yeniden 
Yapılması Kararla,tı 
Beden terblyeıı umum müdilrlüjli 

muhtelif fcdcrn.syonların senelik ça
lt ma programlartn. bir broşilr ha
linde rıe$rC'tmiştir. Hu sene yapılar.ak 
müsabaka l arı :ıy it barlyle gösteren 
hu p rogramdan anlacıldıjtma göre bu 
ene ıutbolde milli küme milsabaka 

lpn yenldnn ynpılacak ve şehrimiz 
bi rincı küme k:uplcrJııin ııdedi seki
ze indir!lcc0ktır. 

tandan retlrdiklerldir. Diierlerl Ru 
meli fütuhatında, ıındıklarda. muhare 
belerde kullandıklan ıillblardrr Bu 
taraftakiler bizzat lı:encli kuHandıkıa
rımla diltmanlardan ıanimet olar&lı: al 
dıklarımdır. Bunlar çoluğuma çocuğu. 
ma bırakacatmı en kıymetli mirasım.. 
dır. Benim Jçin dünvanın baha blç lmez 
mallarından dejerlidirl 
Demlı ve bir nara daha koyuvermiş! 
V,t kata çıkmıılar. Sipahi aeslenm!fı 
- Bre hatun! Ba~mı ört de gel kom 

ıu hocanın elini öp• 
Oda kapısı açılmış ay parçası gıbi 

güıel bir kadın çıkmış . Kocası: 

Yazan: FRANÇ1S Dl CROlSSET 

orarım, ama mektep paralarını klm 
verıyormuş. lutfen bunu sorun, , diye 
devam ediyordu. Fakat herhalde, ııözil. 
nü, kimsenin anlamadıftna zahip o'du 
ki, izah etti. "Ailenin reiıi babı dcill 
midir, o para vermezise çocuklar mek· 
tebe konulabilir mil 

Alfıkııdarlar nezdinde yaptlğbnız 
tah kikat da bu husu«lan teyit etmek
tC'dlr . Bu isabeti! k arara göre futbol 
mil abakııları jıne eskl canlı şeklini 
alacak demektir. 

- Bu kadın Yıldınm Beyazıdın ha 
tunlarından Marlça ;ıdınd a ki prensesin 
akrabasındandır. Ben askerimle Mııri· 
ça hatunu Yı l dırıma göt ürürken onun 
yanında idi. Beni cormüş. beienm ,, 
savaşlarda gözü pek olduiumu da i1it 
mlı, bana ıönül vermiş, der dini de kim 
ıeye açamamış. NOıayet Marlça hatun 
öğrenmiıı bana niklh et tiler. Okum311ı, 
yaıması, terbiyesi güze!liiinden kat 
kat fHladır .•. 

HİND DİYAAINDA 
Herkes, avukatın dolambaçlı yollar. 

dan ılttllinl, davacının izzetinefsine te 
sir etmıye çalıştığını hissed ıyordu. 
Daqcı: "Bir Türk baba kendi eliyle 

çocuklarını katollk mektebine vermez,, 
d iye ha1kırdı. 

BİR MACAR TAKlMI GELİYOR
BeriktAş t,ençli't klüblhıün daveti ü
zP.rlne N. 4.. C. isimli bir Macar fut
bol takımı Ağustos içinde şehrimize 
ıelecektir. Macaı takımiyle iki maç
yapılacak ve bu oyunlar Şeref ıta
dlnrla olacaktır. 

Demiş ve evin duvarlarını sarsacak 
bır nlra daha parlatacağı arrada boca: 

- Dur evlitl demie ... Geniı bir ne. 
fea alanm dıı sonuncu nlrayı beraber 
ıümletelim 1 Hem bundan ıonra bir 
nlra da benim fçln atmazsan vebaUn 
boynuna oJııın ... 

O, bent bekliyor. Fenerin ucunda 
ııstıesin! 1allandtrara'k önümde yürii
yen uşafunla "rande\'U,. ma kofUYO• 
rum. Heyhat! Bu, hakikaten bir aşk 
olacak. Çünkü daha ıimdiden istırap 
çekiyorum. Şehir duvarlannın arka
sına kapanmış artık kimseyi kabul 
etmiyor; kendine "evde yok!,, dedi -
riyor. Kale bedenlerinin arkasmda 
türküler, genç sesler, kahkahalar i
şitiyorum.. Tam dı.i~ndüğilm gibi •. 
Sevıilim ba5ka A5ıklarla eğleniyor! 

Gecenin şimdi her.imle alay eden 
bu ıttrOltülil ırilkıltu içinde kötke dö
nilyorum ve Hoilicott'un son lôtfu o
lan müstehzi ıillümsemetiyle karliı -
taşmamak için ayaklarfmın ucuna ba
sarak odama ıirfyorum, 

J(a,..~ Ka,.14 .. 
Tefrika No. 43 

\?e tatlı bir bakışla bPni silz<iyorlar
dı. " Varak., dan vüc-utlariyle bana sa
rünüyorlar ve bu tem11larından va -
zolarda kurumu, bir gül hışırtısı çı
kıyordu. Sanki bUtün bu hayaller 
üzerinde çocukluk albomlartnın birik
tirilmiş çiçeklennt talıyorlar.. Böyle 
olmakla beraber hepsinin sathı çiy 
damlalariyle parlryordu. Cchrelere 
baktım; Bunlar g~z yaşlartydı. 

Jf. 
Köy düğilnilnde beriki güvey ılbl 

sabırsız ve zinde bir halde uyandım: 
Bir Arap meseli "ıece renklidir am
ma, gündüz beyazdır!,. der. 

,,. . 
uıun boylu. dinç, iri yarı otuı beı 

,..,ıannda bir adamdı . Uzerinde 
nedltmie olması~• rafmen, bütün vü- her rün &iydlff an?ışılın bir takım ha Altın Fiyatları 

ıır elbiıe vardı. Her hareket inden on 
cudunu ıar yatma bulamtş ve canlı tenelilr c;lteden kurtulmak iıtedlii an 
bir metale •lbl kendi kendini yak - !aşılıyordu Ailevi vaziyetinin ic;yüzü. 
mış.. nii ilin etmekten ırkıldır. halde sırf 

'P'F.NERBAHÇC BALJnStRE Gf-
OİYOR - Geçen h&fta Burseya ıidlp Dün ~ir altın 298Cı kuruetan ve bir 
Akınspor klüblyle ka.,.şılasan ve 8 • t 'ırrım kül~ 420 kunı~ıın sııtılmıctır 

Satlam mesh~ 111hltılert olan bu 
baba, oğul yalnız berıim kahvaltı et- neticeyi elde edebilmek için bütiin kuv 

vetiyle konuımıya çalışıyordu, Fakat 
tiiim yemek salonuna ıtlnnek1e lkti- ou sene evvel ,..ptıiı nnhe bir hare 
fa etmiyorlar, fakat U7.aktan bile bl- ket için balkm kendiılni itham eden 
zlm müslilman ahçıyt ıördilkleri za- fımltr!an adamcaju:ı çok sar111or, bL 
man nefretle başlarını cevirlyorlar: 11 yarı etik. iki 18nmda avuçlan na. 
dışarıda olsalar tükürecekler. çar açılıp kapanıyor. maziye ait bütün 

galip g@len Fer.erbıhee taknnı bu 
k ere . Balık<$irderı hır cqvet aimı• 
bulunmaktadır. Fenerlfler henüz mO
zakere ettikleri b t: teklifi kabul eder
l erse aytn sonunda Balt1ı:eslre gide
cekler ve Cum:ırtest Pazar olmak ü
zere arka .. rkaya lkt maç yapacak
lardır. 

Bu sabah bana oilu refakat ediyor. kabahatlerini tevekkülle kabııl ediyor. 
On beş yaşında gibi görünmesine da Fakat a:vnl Janlr,lıklara devam et- --------------
rağmen iki çocuk babası imiş, bir karı ~Je de azmettlii aşik~rdı. Konuş RAŞİT BİZA TİYATROSU 
boşamış, bu.iünlerde bir tanealni de t•lu saman ıesinde ne mUd:ıFaa ne de HALiDE PltKI N Bl!RABER 
almak üzereymış.. itlra.ı eden bir bil yoktu. Sadece çek Harbiye, BELVÜ bahçesinde 31,30 da 
Deııdemona ondat1 nefret ediyor: tiklerini anlatmak istiyor &ibiydi. Din (Botıatll) Vodvll 1 perde 

ÖLÜM - Gaz~ ve mecmuaların 
bayiliğinde fedakarlıkla çalışan u mum 
,azeteler bayii 

NEZARET AYCİ\'AN 
18,7.1942 c11rlııkde ölmüştilr. Cenaze 
merasıml bugün saat 16 da Ferlköy 
Ermeni kilisesinde icra edilecektir 
Allah rahmet f'!Vlesin. · 

KAY 11' Kabata ıse ı acn almıı oldu· 
tum dlploıaalnınu lraybett m. Yenıl•rınl •• 
1acatı:m4an e.kllerinln b km 1 kalma , ur. 

Ş ERJ'P ll7TJN 

Genç kadm ym1 a.ldlli zam~ ona Jeyiciler araıımda ihtiyar bir kadın =:;::ıı=ı=======...,.=---=:ıı================ 
elini uzatmll. r>elibnh, iki ellerin; rnedllmetl• ~ hakıyor, yıvaı ~--•••••••••••••••••mı:•••• 
bitl~ş. IsOr.nette fk1 'brudUerek ıealt ''71. ,.., 9"t uet, cli~e p.hitin 

llmasa Ahnanya azami kuvvet ve 
ltudret vaziyefüıden aşağı doğru in
llıeJctedir. Buna mukabil Anglo -
Saksonlar, Sovyet mukavemetinin 
11erdlği lmkAn nyesin&o emniyet i
!:lllde hazırı.anmakta ve azamt kudret 
11il&lyetine ;yüks•lmekteclizler. Amerl
lı:a 1942 sonuna kadar 80.GOO tanue. 
&o,ooo tank ,.ıpacaktır: Yani Alnwı-

* )a 1942 sonunda Rmı steplerindeki çe- • 
1hı tnücadeJeler'le ~u" h\lmea Rt\7*da ~niden 6liUer1e uJraş -

Hollicott ile Desdemona'nm beni 
ıönnlye hic; niyetler! yoktu; ben de 
onlan ıllnne,i dU,ünmiıyordum; yal
nız saraym Yilksek memurlarından 
biriyle oğlunu beraberfru alarak u
daipur'u ıezmiye gittim Vui1elerln1 

•linıWD!ş, füat "'*'fs., e elini ıür- ıöyledik!erinl tasdik edirorclll. Hlll 
memif! Gelecek ırene tahlilini biti - tnuarcla oJaa f&hlt Mehmet ._.,.. et 
rlnee Jatpur .. ra71nda, be'buııun bu- ti: .,Çoc:aJllar ne din bilberlar ne mil 
ra~kl memuriyetinfl muadil b ir n- lfyet. kacbn tal öyle ıeyler ıöylüyor 
z!feye tayin edRf'Cekmlı, ki, ba mahkeme olma111dr ben kendim 

OP ERA Sinemasmd 
"e rnahemece büyük kaytplar "'1"rt\lt Um. Fakat bu ııeferkı ktbus oldukça 
htr bale ge.ldifi zamaı: Ang1o - Sak.. cttzel4i. ıtayfhatanru kokladıtım meç 
•otıı ıwvvetll!rlyle bul çioekler odama tirdiler. Hepsi 
it r ~f~nac~~l~~!zzam solmuş olmalanna rağmen tıpkı bir 

'Vaziyet böyle müt"lf'a edildiği tak- "Revü,. sahnesinde imi~ gibi hepsin· 
t rde Alman

1
anTn k~ kadar nlhat de. gilzel kadm çehreleri vardı; ve 

lafııre k vu aeaJ!ı haltlnndakl i•dla- .hen o çehreleri tanıyorum •• YaldQJ· 
lata .inanmak pek güç olur, yorlar, bana do!;ru eğiliyorlar, hazin 

nöbetleşe yapıyerlar. ' 

Baba, elli nttnda :rok: takat b~z 
ıııakalı, mecalsiz Ytirüyüşil ile ihtiyar
ltgı temsil ediyor. Anaımın 10n za -
manda dul kalışındi.n ıururla balı -
,;ediyor: Kocası öldtliü aün, ha1at !e
da etmek, İngilizler tarafından me-

f nce, nazik endamı, ceylanmklne dava açacaktım,,. 
benziyen iri ıöderi, "bf.tel.. ciini1en- A'9'Ukat fırsattan iıtifade banlann zap 
!erde olduğu sıbi fazla kırml.zı du - tedilmeılnl iıterim., diye haykırdı. 
daklus ve ,apre.şık bir nezaketi var. "Yazılıın, ya:nlıın tunlar da yuıhıın 

(Devamı var) ,. .. ıablt!erim var ... 

ZATI SUN GUR 
Veda Pl'OtP"Mnı: ADAM KESiYOR 

Bu akpm son defa olarak çok ucuz fiyatla Balk Sean.,, 
Yerlerinizi evvelden teUrlk ediniz. Telefon: 60821 

~ .................................... . 



' İki Hayvan Hırsızı 
Yakalandı 

ıcızııcahamam (TAN) - Alvanlar 
koyunden Müdür ve Bölgeler köyün
den Emin ııdmda iki k lı.i Geredenin 
G üren köyi.ındı:u dört bk ilz çalarak 
kendi köylerine yr.km bır ,.Yere ge
tirmişlerdir. İki ıtrkada~ dalda hay
vanlartn dördunu de kesmişler ve et
lerini orada bırakıp derilerini yükle
nerek satmak i r;in kasabanın yolunu 
tutmuşlardır. Hadiseden zabıta ha· 
berdar olmuş Vf' ıki ha~van hırsızı dıı 
yakalanrak Gerede &dliyesine teslim 
wlmistir. 

Bir Fundahkta Yanıın 
Çıktı 

· 'Panr secHf KtlJ'Otıla D""frcllılly af'ao 
ttndakı fuı:dtlıltan b ir yanıın cıkmrıttr. A · 
tc1 bir lrlloaı.ıre lıara ıeniıh4 nd~ tun(la. 
lrlı bır aaha 7anıhlıtan sonra oor.d llrulm•ı· 
tur. Van.cııun bir yol::ı uralr" ıa., atılan 
aiırara aıe,lnden cıktıtı ıanı l.-:ıaltudrr. 

1 KUÇOK HABERLER 1 
* IAIE MUDURU GEi.Di - Bol .. 

hıc MlldllrQ NUmtu Relt, dun Anara.iaıt 
ıcrhimlac ırelaıiıılr. + BOGULAll: ÇOCUGtnf HtJVIYETt
Puar ıilnü J'lofJ'ada danire ılrerck botu · 
lan ~ulun lılahmutpaıada oturan lsnıa· 
ılla 11 7a1ındaki oflu Yu•uf oiduııı a ı :a
ıı..t,ur. 
+ BiR ISTIFA - Belcdi,-e Jlıt19ad llD

düifüiü Birinci ıube teli Feridun Demirden 
•anfetlndeıı ayrılaıııtır, Yarine tayla ec'.i
lc rclı şaf buılınlerde belll olacaktı•. 

+ OTOMOBiL LASTlGt - Böl•• ta .. 
MtidOrlüfü c«in otomobıller için lhıııı tcv· 
natına ba1la11111tır. 

HALKEVLERİNDl:: • 
SARIVER HALICEVINDBN : 
24 ıe111aıua Loıan nferi ırllnll ıerelinc 

Bü:rülıdcredc Bey.u Parlı ybme havuzunda 
•aaı U de yllıme mualbalraları trrtıp ed il· 
aıiıtlr. llütabahler Beden Tcrb17uı yüz. 
mc proırrııuna &lire ,.apılacaktır, 

* FATiH HALKBV•NDEN: 
Evinılzuı dı•ıı•n•erındelrl uhıma rroırra· 

mrııda eu ıılrllde d•fi•ilıhlı: yapılmııtır 
Da biliye - Sadi lrmaL.: Paıarteıi 1 7 de. 

M. Kimil Berk • Ç•r~amba ı4 de, ll•rici· 
ye - Hhım Bumın : Corıaoıba 13 :c. 
Gils - Naci Benaiıu : Sa h 14 ıe, lrfi.n Ba
•ar: Clllllartui 14 ıe. AaabiJ't - Fabrettın 
iterim QtlraJ': Salı 14 ıe, Cildiye - Cent 
Kerinı Jncedayı : P.rıembe il ıe, ıtadın 
dopm - Na , it Eru : Cuma 13 ıe, Bovli· 
7e - Ali Eıref Gürsel: Perıembe ı S ıe, 
Çocıılı -- Fahrettin Fehmi Belen: Cumar
ıcai 16 da, Diı - Raıip T ür ko t lu : Çar
pmba il de, •• Kalalı: B. Burun - Naci 
Dolanc1: Sah il de 

* llAJtJUOY RALKEVl •ElSLlGlN· 
DltN : 

Monttl ırGnOall tea'it mllnattbeıl,.te tnı 
aı.,aııı aut 21,JO da EY1aı11 bahçulnda car 
koMtTI .. rııecelıtir . 

B4KlRKOY HAL.KEVI •t:ı!LTGIN · 
DF.N • 

Loun ırll•llıtD teı•it 111ilnucbeıi,.le cuma 
akıamı :ıı .so da E vi•u babçeıınde lıonfe · 
ra.. •• taıaail •erleJ,.lı lr. 

* &NJNONU HALKKVINDEN : 
Bu ak1&aı aaaı ı ı de Uontro pt\<!6ntlrntl 

rıriinucbet17 le evlnı.bde mcrHim yıpıbuk
ıır . Bu arada Dr. Ya•aı Ahadıa bir ko"• 
icran• •arccak •• bana bir lıonlCJ' ulııp • 
de.ckıir. 

* UIKUDAW AALKEVINDEN : 
24 t...,.mua t'UrD• runa l...ozan 'a1htlnflın 

J'lld6nilm0 mBnu•hetiyle ltvimbde meu,im 
yapılacalıur. Bu arada "bab Hat IU,30 
da Salacak halk pllj ında yli11ne yantları ya• 
ptlıcık " kazAnınlır• kol aaati " ma• 
dalJ'alar .. rllecelııir. Saat il de Saphi Nurı 
llui Loaan aıuabedeai tlHrİllda lıonleTAnı 
-.encelıdr. 

Oevlet Kitaptan Mütedavil 
Sermayesi Müdürlüğünden 

Kitap Vitrini Y aptırllacak 
440 lira bedeli ke~ni Beyazıt Üniversitesi :n•tbalinir. sol tarafındaki 

kitap satış binası kapıstnn yan taraflanna yaprlacak kitap teşhir rame
kAnları Jnşaası 3 A~ustos 942 Paurtesi ~O s.aat 1:1 te açı keksiltmeye 
konmuştur. 

Taliplerin belli gün ve saatte ~7,5 teminat ak~lerl-Yle ve ırtnımeyl 
görmek isteyenler mHal saati dahilinde her ii}n Sultanııhmette MaaTlf 
matbaası dahilinde Devlet Kitapları MudürlütQne müracaatları ilAn o-
lunur. ( 7685) 

TÜRKiYE COMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

• 
Kurulq Tarihi: 1888 

Sqınayeai: 100,000,000 Türk Lirut 
• Şube ve Ajans Adedi: 265 

~ve Ticari Her N,evi Buka .Muameıeıerı 

.( ~ ... 
Para Bin1'tirenlere 28,800 Lira 

~ ~~ .,., 

iKRAMiYE VERiYOR 
- !'e ""' Zfraıt Ban.C.aiftdı kuftlbırılı ve 1hbı111ız ta•rruf hHlplarında •" •• 10 
lıl•etl l:ıulunanları Mnede 4 defi cekllecek kur'a ile aplıdakl pllna gb• 
' ( ; •e ikramiye dalıblacaıctırı ... 

4 ~det 1,000 Ur11lık 4,000 ' .lf'll 
4 j .. 100 • t,000 .. 
4 • HO • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • IO • 1 000 " 
120 • '° • 4,100 - · 
190 ~ ... - • 20 • 1.200 • 

DiKKAT: M ... ptır111dakl paralar bfr •t1e içinde 10 llradan eplı dDl'ftl• 
Jenlere ikramiye cıktılı takdirde 1(t 20 faslNlyl• verllecektlr. Kur'alar 
•"ede 4 defa. 11 lylOI, 11 aırtnclklnufll, 11 Mart ve 11 Haalra11 

tarlhlerlRd• 09kllecektlr. 

~7il&JtL1V'~~~ 

lstanbul Mahrukat OfiSi Müdürlüğünden 
ı - Alemdağtndaki Vakıf ormanlarlmdan satın alınan iki odun 

maktamda çıkacak 124.000 kental odunun kesim ve naklıyeııl talıblne i
hale edılecektir. 

2 - Buna alt şartname ofis muhasebesindedir. . 
3 - İhale 25.7.942 Cumartesi ıünil saat 11 de Yenicc;mide Makulyan 

hanında mııhrukat ofisi umum müdürlüğünde yapllacaktır. 
4 - Tailplerln ıutnameyi görerek yazt ile teklıflerirl ve temlnatla

rmı en geç 25,7.942 saat 10 a kadar umum müdıirlüğe vermiş bulunrna-
lan lAzımdır. Bu saatten sonra teklif alınmaz. (7838) 

·ıtirJ~ 
P! ~l\Kllt 
0NKO. 
LEVHA 

MuHüR 
Kl..iSELfR 

TAN 

BAYANLAR ve BAYLAR 
Miieuet1e111izde daima KADIN ve ERK K kol, ceb saatleri, masa 
duvar saatleri, altın ve platin nişan yüzükleri, kıymetli &aflarla 
ıüalü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni "Şevaliye" yimilderinia zen· 
~ çeıitlerini bulundurduai'umuzu bildirmekle ıeref duyarız. 

.ı.\J: 10 

58 Elmas, 7 pırlanta 

J65 Lira 

SiNGER No. 33 
lZ ElmH 

5 palant• 
400 Lira 

No. 18 

Saat Mağazaları 
ADRES: fSTANBUl .. p;MfNn~~ CADDESi No: 8 

Z4 Elma~ 
1 2 pırlinbı 

Z80 l .. ir11 

1 ASKERUK iŞLERi 1 
Tütün ikram.iyeleri veriliyor 

EIUNONU Y .BaLJ AIKEWLIK ~Ua& 
SiNDEN: Emlnöıril rerli ulıerlllı ,.be,tllde 
hytılı ~arp malCıliı Nbay •• ent ıle ııeh'~ 
vetinılerının 942 ttltOıt be,.iye llrra•IYtıe·i . 
ne Zrt/7/ HZ panrtui l(bnil te9alatı• ~~ 
l•nıc•ktrr. 

llerp at.1h!ıltı 1uba7ları :ıo fil :U Rarıı 
mallilil cric•i ;ı4 lll :ıt, Şeı.h yetl,.;lcriııı• 
21 ili ll dir. :-taaıa •na aalr ..,emlekcft• 
akrabalan ııesdın<!e bulu •ııılu da llırnml. 
v•leTini almalı icla noterıl~.a bir velıtlet 
çıkarıılaralr ittacı•l!• cıı.ıda•l aıo.-la b•thMI• 
ıul>Qe •llrauat -..ı Ul.ı •-· 

• PATJ" ASKIUtLIK şaaıı:1.111ı>n: 
l - uı dofumla~ıa ile •• ao• J'Olı"' 

malanııa altı :e-uoldaıa ltlb.-,_. pabeayte 
baılarmuı balundatun<tan ••banht -"•"P 
bu dolumla mllkıllıflcritt J adet fetotrat " 
poli•t•n muuddalı itı. ... ıslb .. ,...;, . ı,.,. 
bırlikte şabeye mtlrı:ıatlıra. 

:Z - .UI dopaılalarle mu-ı. ........ 
.,Jup aıelııebe 111llda9'a talıoe ba:Wıtdalıla· 
tından erte•i J'IN ter• edilmı, ltuanaa tal· 
l•!>eler Ut dofuırılularla reıııtdea -••le)'I 
ılbı lralanıtulılannd_,, I>• ııi•ıleri" mek•eı> 
idarelerinden ıetlrecelrlerl yeıti talebe tecO 
n•ilınırı,.I• bırhlıte tnbe7• mliTecaatlan. 

1 - Yolılamalara aıtıHto• nlha7etine lı:a· 
dar deftnl edielce•tlr. 8• ..Oddet Hrfı .. 
da ,.oklarıtHraı yaınrra,,.aalar baklrında 
A•lı•rlik Katnamıınuı ceaa tıe•fımlerl tatbilı 
tdileceır\nclcn buna meydan btralıılma:"D•~ı ı. 
''" ,.oklall\ıya tthl nılllıellafleda lıU an ••· 1 
wel tubeY• llltlraC11atlan. 

• BETOGL17 TB•LI ASD•Lnı: lt1BB-
S1NDEN : 

ı - $uberıınde lrartth " t11ti111 ılınmı,... 
ıhıe ınftttahalı ınalOJ ındıa:r •• maltı eratla 
1Chh yetimelrinia UU yıh tlhlln ilıramlye· 
lerl a,alıdalıi ırtınlenle .abah aaat dolıu· 
dan on !iriye kadar daıtnılacaıtn•dan kendi· 
lerinc tebıis edilen ırllnlcrde ellerinde•i ••· 
uilı " dördet' adet fotolrafiarb'le blrlilıte 
tuban ırelmcl•l 

J - Tahai• edllcıı sta " MatleTden ba1-
lıa nınanıta tevıiat :rapılll11l'acalın1n kat'I 
olaralı biliıımeai. 

Jl/7/ 942 Salı ) 
2J/7/ 94J Pcrfh'llH ) Mall1 nllaJ'laf 
2 S / 7 /942 Camuteal • ) 

21/7 /942 Sah ) 
30/7/942 l'erscınk ) lfaltl arat 
ı/1/90 Caraarteıi ) 

419/90 Sah ) 
6/1/942 Pertcftlbe ) 
1/1/ 942 Cumartnl ) 

11/1/942 Sah ) Sıllft r•""''•" 
13/1/942 Per ..... be ) 

15/11/ 942 Cumarteal ) 

ll/l/94Z Salı ) . 
• WATIR A&&'&LI& •U111nlWDltW: 

ı - Fatih Aılıerli• SulıeslncJe hFJtlı nıa · 
ıtı er: •attı sube:r ... ..hl• ntiıalen11i• 
ıllttln ilıranılyeleri tnal ırC111leri atatt•a 
ılhtcrilııtl,ıir. 

J - lbl61 • .,,.., " .. aıtı er• 111ure· 
ne raPorlan " rH"'I a.nctleri ile, 

J - Şehit ,.etlraleri de ...t.nl haffnl 
ııll .. crir nllfn c!bdanlan n. .. "''"" adi!! 
fotoıtraftlarlyle paurteei. c.r,aP.:lrtı ~· .... 
ma ıllnlcri olmalı Qrer. uaftda clhterilcn 
tarihlerde '""" •Gnuaııu· .. 
Teni aileleri: 

20/7/ 942 Purteel ) 

22 / 7/ 942 car,ımba ) lhl61 ttıHJlar 
24/7 /941. Cuma ) 

27/7/90 Panrteel ) 

29/7 /'42 Çaraamba ) 

31 / 7/ 942 Cuma ) 
lf•ltl Erat J/1/942 Pannesi ) 

7/1/942 Cuma ) 

ıo;a;tu Paraneal ) 

12/1/ 942 cu,aınba ) 

14/8/942 Cuma l 
17 /8/ 9 u Puırtc~I ) 

J'etlnılerlne 
ıt/8/942 Car~amba l Sctıiı 
21 / 111942 Cuma ) 

24/8/942 l'uarttd ) 

ll/1/942 Çar,amba ) 

2111/942 Cuma ) 

1/9/942 Paurte•i ) 

VENi NEtRIVAT: • 
KORIOLANUS FACJASI - Vil:ra• Se· 

lılapirla meatıur ~Hrlerindenı!ir. TQ•lıJ!,"• 
Seniha Sami tarafından çevr11mlttlr. ı mı 
Kitabcri arahndaıı çıkanlmııtır. • . 

NAFIA VEKALETİNDEN 
7.8.H2 Cuma .ıllnil saat 15 te Ankarada Nafia VekAıetl binın !~in

de malzeme müdih'Jrı:u odasmda toplanan malzeme ekııiltme ltomiııyo
nunda (3500) llr.t rr.uhammen bedelli "ldıır1 derıilcrin Te!Tini•vvel 942 
yılına ait fevkııiAde nüsha!l., nın kapalı zarf usullyle elt!llltmesi yapıla
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrllatt bedelıliz olarıtlt mıb:eme mOdOrlO
ğünden altnabili.r. Muvakkat teminat "262 .. lira "~O" kurustur. fstek,lilerın 
teklif mektupl9nnı muvakkat teminat ve ~artnaıne~ir.dt: yazıl1 veııika il•· 
birlikte ayni giln saat 14 e kadar mezkQr komisyoruı makbuz mukabi· 
Jinde venn~lerf lbımdır. (5540 - 7807) 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahrif etmez, 

cildi yumuıahr. 

Her yerde P O K E R 

tra~ lnçakJannı araymı~. 

Ticaret 
Umum 

Yekcileti iç Ticaret-· 
Müdürlüğünden 

Türkiyede haya~ sigorta işiyle meşgul olmak üzere ka1'unl hükQmler 
dairesinde tesçil edilu·ek elyevm faaliyet halinde buluna., Ünyon Hıyat 
Sil'Orta Ku:npanyasmln Türkiye Umumi Vekili bu kere mUr~caatla 44 
maddeden ibaret olan e~as mukavelesinin 1 inci maddesi harlc diler mad
delerinin tadil <!t!ildiRini bildirmiş ve lfızımgelen evrakı vermiştir. Keyfi-

yet Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 Haziran 1927 
tarihli kanunun hilkürnlerine muvafık iörülmü şolmakla ilin olunur. , 

iLAN TASHiHi 
Ga.zetemızin 111 Temmuz Paaar nüshasında neşr~llen 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları 
Mftesseaeslnh'ı ~nd t~at lhıte:stnln !'On .,am-m.,ıt· l'(wpıtlT ~ Ay• 
neeuar .5 nu:nartlı HüıPyln Hilmi ve SüleYTT\an Sırrı mıtua~ında 
8.8.942 Perşembe ırQnO alınacak kupon numaralar? (!lr,9001-"5~9300) 
oldutun1.1 ya?ılacakkf'l'l tPrtlp sehvi olara'k (559001-5~9000) ,eklinde 
dizilmiştir. Keyfiyet tavzih ve tashih olunur. 

~ ................................ , 
Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüiinden 

Mektebimiz liııe birinci ıtmffına 3.8 .H2 günürıden itibaren namzet ta
lebe ka7dına baıılanacak ve kayıt işi 28.8.942 güni.lne k&dar devam ede
cektir. 

'ARTLAR: Ortaokul mezunu olmak veyahut !ise ıeki.zinci ıımıfı 
ikmal etmiş bulunmak ve yaşı on beşten küçUk ve on dokuzdan büyllk 
olmamak laztmdır. Or taokulu geçen sene bitirenler, arad1- geçen bir ı;.
ne zarfında ne i:e meşgul olduklarmı tevsik edeceklerdıı·. 

Aşağtda yazılı vesikalarla mektebe milracaat edece:k istekl!leT, ııhht 
dunımlan denizdlite elverişli olup olmarh~ı anJasılmak Oı:ere mek~J)çe 
boş muayene kfığıtlariyle Kastmpaşada Deniz hastanesin! ıönderllecek
lerdir. Sıhhi durumları elverişli oldutu ani · şılan ve müsebıka lmtihıı
nında muvaffak olarak mektebe almmastna karar veril~•• talebeden no
terlikçe itibarı musı:ddak servet sahibi bir kefil veya umumi. husus! ~
Jedf::re ve mülhak biltçelerden maaı ''eya ücret alan bL· reemur lmzasiyle 
(note'l'likçe musaddak) bir taahhütname almır. 

İsteklilerin müdüriyet kalemine müracaatları. 
Ve1ikalar: 
Dilekçe, aşı. iyi hal. veli ki\ğltla riyle nüfus cüzdanı, diplomıa veya 

taıdikli suretleri ve 4 x 6 eb'adında 8 fotograf. (737'7) 

zı • 1 • Hz 

KAGIT NAKLiYESi 
Maarif VekDliği Devlet Kitaplan 

Mütedavll Sermayesi Müdürlüğünclen 
8,7.942 1arlhlnd.- ihalesi mukarrer iken talip çtkmayan (İstanbuldan 

bir Sf!fledt> ~ahmln!!n 130 ton kiifdın Ankaraya :-ak•i işi srttırma, eksilt
me ve ihale kanur.unun 40 mcı maddesine tevffkllı. 8 Atustos 1942 
Perşembe .taat U te ihaleııi yapılmak Qzere kapab zarf usullyle yeniden 
"k~iltme:ve :tonmvştur. 

Teklif mekt":..ıplarmtn eaat 14 e kadar Sultanahmctte Maarif Matbaası 
dahllındt>ki Mijdl.irlflğümü2 komisyonuna teslimi şarttır. Ton başma tah
m ini bed"!l 60 ıira ve muvakk::ıt teminat 675 Hradır. 

Şartnameyi görmek isteyenlerin mesai saatl d:ıhllinde her gün ayni 
' 'Tiidlirlı1t!'r miira~::ıııthH·ı il~n olunur. (7804) 

1, .... ------------------·---

""'· 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
KD~k Tasarruf Hesaplan 1942 hmunlye Plim 
.. • ıtelideler 1 Şubat, t MIJ' .. f Aıu-toıl. 1 tktncltesrb 

ıaTtltlerlncle ı ıpaln. 

1M2 ikrar 1iyelerl .. _.... ~ ---.. .. 
ı ıdef ınoo Uraldr-!MO- tJre 'l •O adet too Uralılı:-4000 - Un 

1 • 101 • -llOO - • ıot • il • -IOOO.- • 
: : 1: : :::: : ı il • IO • -aoo:-J 

10 • 250 • -aoo:- • l • • 10 • -ıooo.- • 

. . "Jst·a~bul . Lev~ını Amirli.ği '· 

Satınalma Komisyonu İ1ari13rı-. 
Beher klloımna 285 kuru, fiyat tahmin edile11 ambaltıjlı 10,000 kilo 

koton idrofl1 pamuk alınacaktır. Pazarında eksiltmesi 2217/942 Çarşam
ba ~nü sııa: l!;,45 de Tophanede fst. Lv. Amirlili l!atı=ı alma komisyo
nunda yapılacaktır. f1.k teminatı 2137lira 50 kuruştur, tstekll1erln belli 
vakitte komisyona gelmeleri. {91 - '1199) 

~r 
Kilo • 

.... -
25 \ait asetik pür 
5 " fosforik pür 

100 • ıülfirik pür 
10 Blö dö metilen 

200 Ekstra jansiyan 
2000 Ensülin 100 ünitelik 

50 Gl!Hrin ':>ldisUle 
25 Potas kostik 
25 sut kostik ' 
ıs Pudr dö belladon 

100 Sodyum ıülfi.~ anidr 
5000 Sodyum sulfat 

100 ,, Sömans dö len • 

VARLIK - MilllJ':tçl •e mrmleketÇı l·~ır 
mecmuaıdır. 216 ncı ıarı11 Anlıarada çtk• 

"''jt;{NI ADAM - Haftahlı filıir ırutteti· 
dlr. 194 iinctl •arı•• htaııbıtida ....,.,ııı . 
ıa•tıir. u 

SON YILLAlt TIBBI YAVllfLA• H • 
LASALAltl - Trb Talebe t:eıairetl Yar•'!· 
tarının ilıinci namareaını teılıll .,.._ lnı ~·· 
ıap Unlve,.ltc Kitabevi tarahtıden buıı-ı 
ıarıur. S0tt ,..nanla çtlıaıı Fra•tt•. ~lm•a. 
Jnalli• etlldltrıala lına ball .. larrnr intl•a 
etmclncdir. 

r; DENIZ KLOBONON~ 
7 nci se'1ei devriyesi miina~ebetiyle 23 Temmıu. erşembe ak~amı 
tertıp edilen balonun 8/ 8 Cumartesi ilkşamıııa tehir edildi~! ilin 

'olıınur. idare Heyeti 

Yukanda ya7.ılı 13 J.:ıl<'nı ilAcm pıızarlıkla eksiltmeler. 22/'7 /942 Çar
şamba «tinü saat 15 de Tophanede Lv. Amlrlill ıatm alma komisyonun
da yapılacaktır. Hep...,mln tııhm!n bedeli 6257 lira 50 kuruş, ilk teminatı 
469 lira 31 kurııstur. Her kalemi ayn taübe ihale edilebilir. İsteklilerin 
belli vakitte komisyona grlmelt>rl (90 - 7854) -Beher kllnc;:•nıı 2050 kurus tahmın edilen 300 kilo TP.nnalbln ainonlm 

ALLAHA ISYAllLA1>11C IUllTEW 
CHIPS - tılı itHtiwıin ıercd•• yay al• 
rındadrr. TOrk,eye llhlıat E"' ıarafınclaıı 
çevrilmlı .. Aıılı:arada Maarif )(aıbaHtnda 
buılmıttır. 

iNANÇ - De11loH dolı:rr lıtlltllr -terıl•I · 
dir Denlrll Hallıni urafı...Saa aıtch b ir 
çık

0

arıhr. 60 • 65 inci ""'"' ııeırtıdllnı;tılr. 
YENi TUllK - EminilnD Hallı:evı tara 

hnd•n çrlranı.,, Iatanı.uı H•lk•vlcri mec• 
mu .. ının ı ı ı .. ı t 2 nci ıa)'ılan bir aradı 
o)ara• 1ntit3' etmi,tir. 
ıODlSEl ODUS!ll':IA - HonıerM'tın aa· 

hn.,Tlerındendir. Türk DU K•rıımunun 14 
öneli D oeri .. ni ıe,kil •••••ktedir. Lıaaaımı· 
n T . D. ıt. ıra,.,er lınlba,111 AhMeı c:evaıl 
Jı:mre tarafından ;evrllıal,dr 

Y APl - Gli•cl lan'atlar fllıtr •a lılhll• 
derıriıidir. ı 7 nci HJ'llr lataabıılda crlı,.ıı 
tu. 

,,- YAZIHANE VE ' 
APARTIMAN ARANIYOR 
Galata 'l.'ey2 tırtanbulda. mob11-
ya11 veya mobıly .. sn tercihen te· 
Jefonlu bir yaııhar:e. 
Ayaspaşaı Taltsim veya Beyoğ
lunda :nobi!yalı \'e modern kon
forlu küçül< bir apı:rtıman veya 
buyuk b !r ap::ırt ımantn bir kıs
mı "Nida!" rümuı:iyle İstanbul 

'9 1;6 Posta kutusur.a yazılması. , 

ICA YIP - Hobellada Hamam solıaftn,.a 
'7 • 27/ ı No. Jı eTlerin satılan hlıHlnl için 
hıanhal Dcfterdarlııtıııa :ratırdıltm 10 lira· 
lılı teminat paruına mulıabil al4ıftm 11J2/ 
US ıarih •• 715054/ 4654 numaralı ntalillu· 
•• lıa,.ı.etu.... Hııkıwll lıalmaıwrıtrr. 

IOFOJCLI JtONDOPi.JLO 

Üsküdar Askerlik Şubesi Baıkanlığından 
Üsküdar Aııkerllk Şubesınde kayıtlı dı-rece ilzeriııden harp malölti su

bay vP l'Ut ile rehit yetimlerin 942 yılt tulün ~y'ıyı; ikrameslnin tevzl
atfna 2:1,7.942 Perşembe ıunQnden itıbaren aşajıda yaıdı tarih ve .Un
lerde Askerlik Şub~ır.de başlanar.aktır. İzdiham ve karışıklıftf mucip ol· 
mamak füP're istihkak sahiplerinin gününde müracaat etmf'leri v• 4 adet 
veııika fotoğrafı ve ikramiye tevzi cüzdanlariyle maaş resmi senPt VP 

nüfus hüviyet cilıdanlartnı birlikte getirmeleri lAn'!ldır Ta:Yin t'dilt'n 
günlerde gelmivenlerin ikramiyelPrinin tevziat sonuna•· verileceiı füın 
olunur. 

23 Temmuz 942 Perşembe Malül subaylara 
28 Temmuz 942 Salt günO Malül erlere. 
30 Temmuz 942 Perşembe ve 4 Ajustos 942 Salı Şfohit yf'timlf'rlne. 

(548 - 7832) 

ISTANBUL DEFTERDARLl~INDAN 
VilSyet hülcöm!"t kC'lnalmın (11222) lira (81) kunıı kf!ılt bedelli eatı 

tadilı\tt isi 27.7.94:> Pa1artesi gUnfı ~aat 14 te Milli !:mllk müdiirlül'Qn
de muteşekkil koml!yonda acık eksiltme ile !hale edilecektir MU\•akkat 
temınat ( 467) lıradrr. · 

isteklilerin en a7 bir taahhiıtte (3000) l!ralT< hu ise benzer is ,raptı· 
jına dair ;darelerinden almış olduğu vl'sikalara i<.ti'l<oden İstanbul v\IA· 
yetine müracaatla el:siltmt> t:ırıhinden tatil günleri bari~ 3 gi.ın evvel 
alınmıs ehliyet ve 912 yıltna ait ticaret odası vesikalarmı ibraz etmeleri 
muktazidir, 

Mukavele, eks!ltrrıe, baytndırlık isleri genel ve husust ve fenni şart
nameleri ve proje kf>fİf hillAsaslyle buna milteferri diler evrek Milli Em-
lik müdürlütilnde ıarülebilir. (7782) 

Terzi Ustası Aramyor 
Biri 500 dllvi 400 kurut 19vmlyell miltehusta iJd teni uatad ıb

Qeaktır. 
Calıtmak !ltiyenler Tophanede iki No. lu dlldmevf.ne ııntlneeıat et-

ıinler. ('794) 

Saht,t n netriJat mBdtlri: Halil LOtfi Dlrd8ael. 
Gueteclllk n aeplpt !'. L. le TAN llaO. ... 

almacaktır i"ıo . ..ı ıı.::a ekı;lltmesl 22/7/H2 Çarşamba günil saat 15,JO da 
Tophanede r v İ\ ·n ırlitl satın alma komisyonunda yantlııcaktır. Kat! te
mln:ıtt 922 lır<ı ao kuruştur. bteklilerin belli vakitte komi!Y'ODa telme-
1.rl. (89 - '1853) 

--' 
30 ton kad'lı kuru faııul1• almacaktır. Pazarlıkla ek!liltmesi 22/1/ 

942 Car$8mba ııünfı ııut 14.30 da Tophanedf' Lv Amirliği satın alma 
komi!yonunda yapılııcaktır. Talıplerin Vf'!'ttekleTI mal nümune ve teıni-
natlariyle belli vakitt .. Jcomlııyona ıelmeleri. (9!'> - '1'780) , -Beher kilosuna 30 kurus tahm in edilen 10,000 kılo p:ıt:ıtes müteahhit 
Mm ve hesabına allııa<"akttr Pazarlı'kla eksiltmt"sı 24.7.!'42 Cuma günü 
~aat 15 tf! TophıınP.de Lv. Amlrlirll satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Kat'I •emirıatı 450 liradır. hteklllerin belli vakitti' komi!lyona gel-
meleri. (96 - 7830) 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden 
18.7.942 Cumamtd günO Saraybumu - Salacak ansma. t~tanbal Te

lefon MOd'iriyeti tarı.tından döşettir! leeetf 116n edilen deniı telefon kab
lOllllnun vız'ı, bazı fenn! sebeple 22 Temmuz 142 Çarpmba ~nn yapı
lııt:aktır. 

Bu kabloyu d~el~Pk vısTtalırda beynelmilel kablo dlSşlyen -'emile
rP mııhsm: !15ar~tler olacaktır. 

AlAkadarlarm n;;uırı dikkatler\ celp ve Jur,.n:Y'et ilAr olunur. 
(7Aft!I\ 

,1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111• 1111•111" 

i İDEAL BÜRO ! 
j Y a%an : lttısat Doktoru GASSON ! 
: Diyor ld: •As muralla iyi lf ,..,...... para kazanmak İ 
İ lltiJGl'l&an, -tDBAL BOBO" ,. olmJUDm.. i 
~ Stdıf ,,.n: f' AN ,.,.,,,,,,, 1 
~ Flyafl 50 tr.-uı i 
i Snlıf 11~rl - TAN ilet,__ - latmı&uİ j 
, '-mıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ım•nn•11&1••111•ıııı•ı111•ıııı•• 


