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Milli Şerınıizin, Hasanoilan köy en~titüsünii ziyaretlerine · •İt hıuhtelif intibalar: 1 - l\lilli Şef, .en.stitüniin faaliyetine dair izahat ah·or. 2 - Climburreisi, Tiirkçe dersinde bir talebenin okudutu ~üri dinliyor. 3 _ MffU 
, Şefımız, enstitüye ait te!>bleri ~ö,,dcn gecirirlerkcn .. 

Şark --ı MilltŞe~· ~ivrihis.arda 
Cephesinde~ . --. _________ _ 

Sovr~tter Niçin CünihurreiSiri'l.iz, Kaza Merkezinde 
Çekıhyorlar ? · · · • · , . 

Biribirinl beı;?iyen TC tamamlryan 
malümata göre Şark cephe!lnde 
Sovyetlerin çekilişleri bir taktik 
icabıdır. Alman ordusunun faz1a 
aral"f lı:a.znnmn11 Te ilslerinden • · 
nklaşmaın kat'i neticeyi alnuJa 
kl'ifi olmadıktan mudil Almanla 
rın pek lehinde de deiildlr. SoT
Yetlerln hedefi insan •e nulr.enıe 
kaybetmeden sonbahara nrınak 
tır, Ve Sovyet ordusun11n henüz 
ihtiyatlarını kul!anmadıir da · an_ 
taşıtmaktadır. Su hale cöre, Sark 
cephesinde kııt1 neticeden heniir: 
c:olc uzakta buhınuyonı~: demektir. 

JJI. Zekeriya SERTEL 

Sark cephesinde garip bir 
muharebe cereyan ediyor, 

Alınanlar Don havzasında aur
llladan ilerliyor, Sovyet ordula
rı da dümdar muharebeleri ya -
ı:>arak çekiliyorlar. Ciddi ç:.rpış
lllk a yalnız Voronez etrafında vu-

ubul uyor. 
Dün Bertin radyosunda Alman 

a~ker.i mütehassısı bu vaziyeti 
§oyle izah etti: 

. "Ruslar bu sene geçen yıl ta
kıp ettikleri harp taktiğinin ta
rrıarnen aksini tutmuş bulunu
Yor!ar. Geçen yıl müdafaalı bir 
fekıl_me taktiği takip etmişlerdi. 
~erlıyen orduların gerilerinde 
dalan şehirleri bile müdafaaya 
evaın edıyorlardı. Bu taktik 

0 nlara yüz binlerce esire ve bir
Çolt :malzemeye mal oldu. Bu 
~ıl harp etmeksizin çekiliyorlar. 
~azi kayıbına ehemimyet v .. -

tnıyorlnr. Buna karşılık insan •e 
~alzemece kayıp vernıemiye ça· 
Şlyorlar." 
Peki amma, bu ric'at nereye 

kadar ve ne vakite kadar devam 
hdecek? Sovyet ordusu nerede 

arbi kabul edecek? 
Bu suale de Universun Press 

llluhabiri şu cevabı veriyor: 
"Ruslar her şeyden evvel saat 

\•e gün kazanmıya çalışıyorlar. 
C?nlara göre kat'i neticeyi gecik· 
tırcn her gün, kıymeti ö1çülemibecek bir kazançtır. Bu sebeple 

on havzasında Rusların harp 
e~ıneksizin çekilişi bir mağlü
hıyet değildir, Ruslar Kafkas
yayı Almnn istilasına karşı ko -
ti'1mak için Rostortan başlıyarak 

on nehri boyunca Nagovskaya 
~adar uzanan, sonra Cestakav ve 
dobovitajanın şarkından geçe
rek Stalingrad'a varan müdafaa 
hattı tesis etmişlerdir. Kafkas
Yanın 350 kilometre şimalinde 
bulunan bu hat, kuvvetli tahki
tnatla, nehir ve arazi manialari
le geçilmez bir müdafaa sistemi 
~aline gelmiştir. Odesadan beri 

h
arp etmiycn Budyeni orduları 
u hatta beklemektedir • 
"Rostor - Stalingrad hattının 

ıtrkasında Taman'dan Krasnodar 
Ve Astrakav'a kadar uzanan i
~inci bir müdafaa hattı vardır
.ou hat birincinin iki misli uzun
l~ğundadır, ve nehirlerin, gölle
rın, bataklıkların himayesi altın
dadır. Ancak bu hat geçildikten 
sonra Kafkaşyaya varmak müın
kundür. Bfil<;i tse geçi\mesi im
lca~ ız~fkas · dağlarını arka
sındadı7. Bu sebeple •J\lmanla
?'J.n K !kaslara aoğru ileıtledikie
l'i söy1eftdiği zaman, ne mcsafe
llln u~nluğu, ne ya.pıl~~ .~hki
"'atın- C!!hemmiycti goz onune a-
llnryor. .;.lt 

~ 'cvırmt ~a. ı. sn. :ı 

Kı.s_a . Bır. T~v~kkuftan Sonra Çifteler 
~~y Eri:~.t~~.ijsüne Hareket Etti 

· ·si·v~~his.;trl.ıl~rl~· Gör.üŞ~n .Milli Şefimiz, Türk Çiftçisinin Her 
~amaridan O.aha Çok Çalışması L~zumuna İşaret Buyurdular 
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Bunlarla lnqiltereye Bir 

Günde 0,5 Milyon Asker 
70,000 Ton Mühimmat, 
Malzeme Taıınabilecek. 
Vaşington, 21 (A.A.) - Vapur 

inş~atçıların~an ~ister Henry 
Kaıser !Amerıkadakl' gemi tezgah 
l~ından dok~zunun büyük .rıak
liye uçakları ımaı edebilecek u
çak .fa'?rikalan ha!ine ifrağ edil· 
m~sı laz~~ geld.ığıni söylemıştır. 
Mıster Kaıser tıcaı-ct gemilerim 
tehdit eden denizaltı tehlik~sine 
ancak bu suretle karşı konulabi
leceği kanaatindedir. Martin 
Mars tipi~?e_ uça.klardan teşkil 
edilecek buyuk bır nakliye rno
sunun Amerıkadan İngiltereye 
bir günde 500 bin asker ve 70 
bin ton malzeme ve mühimmat 
taşıyabileceği hesap edilmektedir. 
9 gemi tezgahının uçak fabrikası 
haline getiril'nl.~i için de 10 aym 
kafi geleceği söyleniyor Bu f:ıb
rikalar ·Mars tipinden ' senede 5 
bin .uçak yapabilecektir . . 

(Bu hahetde bah~i seçen tayyarP. 
ler 63.5 ton ~ ;ıl?trlığı•1d&dTr. U:runlui'u 
12 metre.,kanat mesa.teııi 91 metre tt 

t ,;Jfr Denmı Sa. ?, Sü. 'I 

ALMAN.ifEBLiGi 

Rostof Üç 
Taraftan 
Kuşatıldı _ 

Sehir .Alevler 
içindedir 

Bir Alman Ordusu 
da Stalingrat 

Üzerine Yürüyor 

İngiltere ve Amerika
aa Bu Nokta Üzerinde 

İsrarla Duruluyor 
Batı Avrupanın istilasına 

Simdilik imkan 
Görülmecliği Söyleniyor 

Vaşington, 21 (A.A .• - Sen 
dikalara bağlı bir milyon kisi M. 
Roosevelte bır mektup göndere. 
rek ikinci bir cephenin açılma
sını istemiştir. 

Di&er tanıftan "Ne,·york llı 
mes" diyor ki: 

"Londradan iistüste gelen ha. 
berlerde ise batı Avrupanın isti. 
!asına şimdilik imkan olmadığı 
bildirilmektedir. Bu miıtaleanın 
resmi İngiliz makamları tarafın
dan ilham edildiği anlaşılmakta
dır. Pek tabiidir ki bu mesele 
hakknda ancak müttefik basko. 
mutanlığı "bir karar verebiliİ." 

Blakpool, 2L· (A.A.> - Maden 
işçileri konferansı askeri duru. 
inun müstaceliyet ve vahameti 
bakımından bu yıl Avrupada a
çılacak olan ikinci cephenin he. 
men kurulması kanaatini irhar 
etmi~r . 

Kara Borsalara 
is Kalmııacal<. 

Her Türlü Mamullerin Fiyatlarını 
Rekabet Y olile indirmek için Satışfarm 
Serbest Bırakılması Düşünülmektedir 

PARASIZ YATILI 
TALEBE ALI NACAK 

Lise ve orta olrnllara müsaba
ka ile parasız yatılı talebe alına
caktır. Bu hususta Maarif Ve
killiğinin neşrettiği tebliğ L1<inci 
sahifemizdedir. 

Gazeteciler . --
Heyetimiz 
B,erlinde · 

Alman Hariciyesi 
Basın Şefi Bir 
Ziyafet Verdi 

Heyet, Harp Satiasını v 
istihsal MerJ<e:ılerini 

Ziyaret Edecek 
B~r~in, 21 (A.A.) - Almanya 

Harıcıye Nazırlığı basın dairesi 
şefi orta elçi Dr. Schmidt bugun 
Almanyayı ziyaret eden Türk 
basını baş yaz:u-lariyle Türk mat 
buat umum müdürü Selim Sar
per şerefine bir kabul resmi \·er~ 
miştir, 

l:tfr De•amı · Sa. 2. Sü. fj 

ı~~-.&~~ı 
Tarihe Karışan Bir Şöhret Daha 

RE F 1 K 
HALtD 
KARAY 

K araköyden geçerken ne olduğunu birdenbi-
re anlıyamadığınız bir eksiklik duymuyor 

musunuz? Kendi kendinize demiyor musunuz· 
"Bur~da .bir şey vardı; gözurnuzim yıllardanbe~ 
al~ştıgı bı~. şey ... Öyle mühim bir şey ki Karakoy 
mu ona sohret verirdi, yoksa o mu Kara'kôyc 

ayırd ~~c~e~ık!" B~.lki anladınız: Karaköy poğçacı:>ı kapanmış; 
kepengın ~zerınd~. murekkebi akmış blı yazı ile şu levhayı oku
yonız: ~iral~ !?~kim) ... Demek ki birioci Cihan Harbinin yn
pama~ıg~.nı ikıncısı yap~ışı yarım asra yakın bir zamandanberı, 
her turlu karışıklık, değışiklik, yokluk ve darlık içinde an ko
va~ı .ve karınca yuvası gibi işliyen sayılı bir ticaret evi -sabıp
leı ını elbette Karuna çevirdikten sonra- riihayet 1942 un buh
ranı karşısında kapılarını örtmüş; keskin blçağın san bakır tez
gah tlzerindeki kendine mahsus ahenkli ve neş'eli tıkırdısı i!=:ı
tilmez olmuş; bir şöhret daha tarihe karışmış ... Bu şöhretle be-
raber biraz da ılık yağ ve soğanlı kıyma 'Kokusu! · . · 

Fak.at bana öyle geliyor ki bu dük~iını kapat.an yalnız un 
meselesi değildir; çoktanberi ufukta belir!?n ze.vk ve çeşni dc
ğişiklişi., un darlığı da yardım ederek, zaten gözden dü~en p.oğ
çayı ortı dan kaldırmıya sebep oldu. 1rikar' kabul etme~: Hayat 
g~b! haı•m tarzımız da başkala~tı; ~ol .ya:;lı, .bol harçlı, agızda 
kırış y~oışkanlığı bırakan ve mıdeyı yakıp ınsanı kaba kaba, 
uzun uıun hazım zorluğuna uğratan yemeklerden bun'lıırın ha
vasındar., manzarasından gittikçe kaçınıyoruz. İstediğimiz eyler 
cam kaı ·lı ve bembeyaz boyalı buz dolaplaıında · sıralanmış dcıli 
bıcili p•.stalar, kremalar "eya yaldız kağıtlar içinde elimize uza. 
tılan d< nmuş frigolardır. Kadın, erkek, yanyana, omuz omuza 
sinema ta":urları ala.r~k bu y~ğsız, S!Jğansız, süse benziyen dirl 
ve boş ı·ayiha!ı şeylerı tertemız yemek zevkimizi daha fazla ok
şuyor. Zariflik, şıklık, ?1odernlik. artık kalori ve gıdaya ustun 
tutulnyor. Kab~ tokluk . ıstemiyoruz; ortada yarı açlığın keyfine 
varmış yepyenı bir nesil var. Ondan dolayıdir ki bundan yirmi 
sene önce !stanbulu şaşırtıp en baş konusma m~uu olacak bır 
hadise bugü!l ı:ıe sohb~tl~rde, ne gazetele~öe yer tutmıyarak ta
mamiyle tesırsız ve akissız kaldı· lan bile edilmedi. 

. Şehrin tarihine girmiJ, .~öhr~ti tarihleşmiş bir dük.kanm geç
mışe karışmasma azıc~. uzülınek ve pastalara şiddetle aleyhtar 
olmakla beraber Karakoy köşesinin kızık yağ, yan pişmiş ~oğaıı 
ve s~lu kıyma ~okusundan kurtulmasına sevindiğimi sakliynmı
yacagırn. Karakoy bundan, biz de o civaraa elleri ve a~lan y~ğlı 
di~ kanştıran bir sürü insanla brşılasmaktan kurt~lmuş olu-
yonn ... Hele bu sıcakta! ~ 
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- Biz, gönlilnde yaşryan insanlarız, Manolakinin, bizleri tatncaft da §Üphe 
- Siz, ısiıi ıarımaz yat lidir. 
- Hayır!.,, Ayağa kalkmıştı: 
Hemen kızlan hzıtrrlamrıtı: - Afabey, dedi sizde bu kadına 
- Deniz çocukları sarsacaktır. boş vermeyin. Bu · iıadın, elinizdedir. 
Doktor, teselll etti: Kaçırmayın, Kadına da günah, size de 
- Tedavisi kabildir. ıünah, bize de cünabı ... Kocası var, di 
Semsltap kalfa, yumruldannı ıdn. ye peıine düşmliyorilardr, Şimdi öyle 
rda: bir akın bae!ar lı:i"• lliz, vapur seyaha. 
- Hepıinln maıa!lahı var. Tae ılbi tini boşuna ıeçirmeJİn .• 
lar. Öy!e lı:olay kolay haıtalar>- Bir selim çalı:tı, çıktı. 
zlar. Siz biç meralı: etme;rin Sabah, holde, b ir •ıafı bir yukan 

Alçak ıönüllü, orta halll, ahbap in. dolasıyordum. Ynklaı;an sağır ayak ses 
nlar araamda ılbi konıhlyordu. Ali !erine başımı çevlrcliın. Manolaki efen-
fız'in ıoz!erinde vakit vakit hayret dl, ellerini kilitlemlıı, boynunu biik -
klan yanıyordu. müı, acındırarak bakıyordu: 
Aşağı indliimiz .zaman, vakit, cece - Sizden hiç bek'emczdim bunal 
rısuu ceçlyorda. Ali Nafiz, benim- Önce kavrayamadım: 
odama kadar seldi. Söyleyipnde bir - Hayrola, ne VH, u;iziml 
uklak vardı: Kolluklarını, dır ağır okıuyordu: 

- Ben bu kadını anlamıyorum. C& - Beni bırakıp &ldeceilniz, hiç ak· 
afabe)'.. Zü,ppe tarafları nr, yok lıma ıe!memiıti dolfrusu ••• 

fıl .. Can tarafları da çok. Boı lra.. Omuzona dokundam: 
na benıeml~r, plıldn.. Alay da e- - Benim de aklımda, hayalimde yok 
vor- Sonra, nuıl da ko!ay ko~ tu... Kadın kaprisi.. Reddetmek için 
r? Para bal Konaıturur .. Bizi, Mı. mühlm bir sebep ıöstcremiyordum. 
a götiirmeal, az klllfet midir? C... Hatınnı kıramadım 
cJcre ne cliyeliml Mısırdaki .. 1er, Bilmem, o dakikada, Manolalrinln se 
rhalde bol deilldir, Bu kadm, aklma ai, bana, içten ve candan geldi. 
ii cibi, keyfi uiruna yap70r.. - Size alııtmı, blliyor muınuz? Bu 

Alı Nafiz Birden dikleıtl: kıı, burada. ne iyi hayat geçirecektik. 
- Mısırda evlenmiye kalkarsa, kil· Yakardık salonun sobasını. ge~ key 
1lan deiifiriz. Baıımıza, beyefendi, fim cel, .• Dertsiz, ıürültüsüz, iYi ej. 
ens, paşa diye biri çıktımı, keyfimiz lenecektik. 
çar. Şimdi, göz oyalayan, aldatan bir - Kısmet deillmlı, Manolaki efen 
afı var. Yoksa, bal ıibi uıııklık olur. di. 
Prenses hakkında, benim de ayrı ay. Manobki, ağlam:ıkh bakıyordu: 
diifünc \erim Yardi, fakat, be~ - Sizi anladım, Peki, Ali Nafize, 

• ara)'& getirip toparlı)'&mıyordum: ne diyeyim? Onu da beraber alıyorsa. 
- Biraz timank, dedim. nu. Bu kadarı faıla... O, benim elim 
Ali Nafiz, acıdı, güldü: ayafım ..• Onsuz ne yaparım? Çok rica 

- Yaı kemale celınJf amma, ıötter 
yor._ O, ba olpnlakla, para•ukcn 
e baı tacı edilir Cetll beyciğim. Şi. 
U"ıkl Dlyorıunl Nasıl olmaz? Para, 
anın müvazencsini bozar. Sonra hiç 
'ek :rumnıiu yememiş ! Birinden Un
n almıı. öbürünckn paraya konmaı ••. 
ki ba kadın, nasıl yapmalıdır? Na· 
yaprsa, normal rörünür? 

Ben, ıoyanayordum; o, tiir Ukemle 
ilişmişti: .. 

- Hep kibar meclfsterlııe ttı!ecek, 
unmıı kimselerle ahbaplrk edecek, 
iil ml? Yar,ıi, burnundan lal aldır . 
ncak.. Bırakın canım. Böyleai daha 

Kaılannı bldırarali tiılna bakıyor 

- Ba kadının sizde ıözü nr. 
Pek fazla '8tı:nWIUftım: 
- Evet, bazan, dalsın, <l;ılıın, tuhaf 
ıaf bakıyor. 
- Bu kacbnm ıizde rözfi ~ar. Yal 
• ~k miıuka!ık cibi fanta:zl taraf· 

ederim. vaı geçin, onu ıötürmekten ... 
(Devamı var) 

iş Mükellefiyeti tatbik 
Edilen Kamyonlar 

O'cretli iş mUkellefiyetı tatbik olu
nan kamyonlardan bir kıstnma tamir 
veya sair sebeplerle bu mükellefiyet 
tatb'ik edile:nemiştlr. Bu kabll vasıta
lar bu ayın 26 sına kndnr noksanla
rtnı ikmal etmek mecburlye1indedir
ler. O gün Sultanahmette toplanacak
lar ve umumi bir muayeneden geçl
rlleceklerdir. Muryeneyc gelmlyenler 
mahkemeye verilecektir. 

"lr.dan ıeciniyor. u .so Procram 
Darda, alnı kınıt:ı, hükmllnü verdi: 1133 TOrlrilltr 
- Niklhla bile alının. 12.45 Haberler 
Yiizü cülüyordu: u .oo TOrltOler 

M l k. . taht ku ıa.oo Procram - ano a ırun a rusu yuvası 1 ıı 0 D k 
_.. • .,ı__ .ı-ı..- ._ il-•-· K . 3 anı or utrk ı 
ınlnqgı, ,........ '°& e cuu·ız. &fiil 

Meyva ve 
Sebze Satışları 

_.,_ 

Dünden 
Kontrol 

İtibaren 
Ediliyor 

Meyva ve ftlbzP fJ;ratlannTn fatura 
"Sastna ıtörc tesbitı Jı:ıırarr diinden i
tibaren yürürl!ll(; git'mlııtir. Belediye 
reis muavini I.iıtfi Akrny dün Talim. 
hane, Osma.,hey, Şi~li. Beşiktaş, Ak. 
saray ve HAide.ki satışları te!tlıı et· 
miştir. 

Hal müdOrlüğO dünkü sebze ve 
meyva fiyatlarını (toptan) şu şekll

de tesblt etmişti..: 
Bamya 40, 41, 50, Ayşekadfn 2!5, 

30; 35: yeşil fnsulya 24' 2~. 28, Calı 
fasulya 20, 25, 30 Kır domatesi 18. 
20. 22. STrrk domateııl 23, 35. 37. Sa. 
kız kabağı 7, 10, J! Dolmalık biber 
21. 25, ~o. Sivri birer 12, 16, 20. 
Patlfr.an 20, 2R. 32 (kilo). Patlıcan 
B kurustan 10 kurusa kııdar (adet). 
Orta patlıcan '>, 7 (tıdet). Ufak pat. 
lıcan 2,5, 4 (adet) kunış, Salntaltk 
1, 2.5. 4. Karpu'l (İzmir dallama) 
60. 70. Karpuz <İzmir bas) 35, ~O. 
Karpuz (Orta) 20, 30. Karpuz (u
fak) 5, 16. Kavun (Toptan bas) 
35, 110. Kavun orta 22, 30, ufak 10, 
20. Kırkağaç kavunu (baı) 65 ku
ruş. 

iaşe Bel9eleri 
Hazarlandr 
Bunlar 
Halka 

Pek Ya~mela 
Dağıtılacak 

İ~t:ınbul nüfusunun mikdarma g6re 
iaşe belgesl haıırlanmı~ttr. Bu husuıı_ 
ta noksan kalan bl~ mlkdar dOn An
kııradan şehrlmiı" gönderilmiştir. 

Her nüfu~n iaşe bakımından duru
munu tesbite y:ırıyacak olan bu ev
rak yakında hnlka dsğıtllacaktır. Bu 
iş tamamhndıkt;ın sonra tevzi ofisleri 
bu belgelere gö:-e yiyecek ve giyecek 
tevziatt yııparııklardır. 

Ağır İşçi Karneleri 
Ağrr işçi mlknarıntn tesblU için 

toplanan komi~on vazifesini bltir_ 
miştir. Yenide!\ sek·~ bin i§ÇI iaseye 
müracaatla ağtr Jıı:1 kamPsi istemiş_ 
terdir. Yapılan lnrelemelerde bunlar
riıın ancak bin kadarır.ın ağTr işçi ol. 
duklart kabul edilmiştir, Hazırlanan 
!isteler iaşe bölgelerine göiJıderimls~ 
lir. Dünden itib·ıren bunlara ağrr işçi 
ekmeği verllme!ine bıı~ta.nmıştır. 

Karnesiz Satışlar 
Baz.l b8ltf~lerde çıkan ekmeklerin 

iyi olmadığı ve bir ktsım fırmcılarin 
karnesiz ekmek snttııtı. kaçak korne 
kullandığı eSblt edllm~tir. <Yal! dOn 
bu hususta belediye teftiş heyeti re
isi Necati Çilleı"der. l7ehat almış, ba
tı fırıncJlarin unlannın kesilmesi ka. 
rarlaştırılmıştır. 

TA~ 

SEHRIN YAKACAK 
' 
iHTİY ACININ TEMİNİ 
iÇİN ÇALIŞILIY0R 

Ofis, Bulgaristandan 20 Bin Ton 
Mangal Kömürü Getirtiyor, Odun 
ihtiyacının ela Yansı Temin Olunuyor 

Son günlerde odun Ye kömilr sattı
lartnda meniaatJerl haleldar edilen 
ban tacirler, mahrukat ofisinin çalıı_ 
maları ne baslıyan dedikodularını 
artttrmJs ve tilrUI yollara tevessOl et. 
mlye başlamfşlardır. Geçen yıl oldutu 
gibi, bu yıl da halla odun ve kömUr 
ııkmthtna dilşQrerek ıayrl meşru şe

kilde on binlerce liri\ klr etmlye ha
ıırlanan oa:ı:ı f>iun ve klSmQr tacir -
leri Bulgari.ı:tana gldl"n Vl' ıltmekte o. 
lan motörler etrafında da dedikodu 
çıkamnya başlnmt,lar ve mahrukat 
ofisinin ıehlrf' yaka<'ak ııtkmtısı çek
tirmemek için glrl.ştlğı teşebbUslerl 
baltalatmıya c:ılıımtılardır. 

AlAkadarbrln verdi~! izahata ıısre; 
vaziyet hiç de t'edfkndu mevzuu nl
mıyacak kadar açık ve meydandadır, 
Mahrukat ;ıfisinin tacirlerin istihsal 
bölgeleri dışind:ıkl yerlerden odun ve 
kömür tedarik Ptmel· istemek ı:ure
tiyle tacirlerin ,,fırına mani olmty:ın 

hareketi ile başlıyan iyi niyetli tl"şeb. 
biis sayesin-:lt> Ot;lun fiyatları mütema
diyen yükselmekti'! ikrn cm mlye bnş
lamıştır ve ay t.aşına doğru bir çeki 
odun sekiz doktız liraya altn:ıblleeek_ 

tir, Halkın Mediii kedar yakacak 
maddesini ıemin ecienıtyen t:ıclrler 
vantnda halk Slhht. ve menfaati ba. 
kımından hıırekete geçen mahruknt 
otfsI, bazı taclrlerlr: c:evlrdlll tılrlO 
entrikalara rağır.en §"hlrde depolar 
tesis etmlı ve bir ha,,11 odun ve k6-
milr stoku vtıcud!! getlrrnlstlr. Şimdi 
şehtre her gQn 15 vagon odun ve kö
milr getirilmesine dC'vam edilmekte 
dlr, Yıllard=ıın ve ç<'lr e!kl zAmanlar. 
dAn beri •ehrln yakmakta oldutıı 
Bulgar k!Smürilr.ü temine kalkan mııh 
nıkat 9flsi ljebir ihtlyal'I otan !\O btn 
ton kömilriln 20 bi:ı tonunu BulırArhı
tandan temin etmek suretiyle halk 
lsteklerlnl karşılamlyn çalışmaktadır. 
MilnakalAt VekAlet!nln k&nQr getir
me mükellefiyeti tahmil etti~i 30 mo_ 
törden ba_şkıısı .ki bunlar 170 kadar
dır- sıralan gc!d!!H zaman Rul"arlıı. 
tan limanlarına giderek lstcdiklrrinl 
getir,me~tedirler, Şebin ytllık ihtiya
cr olan 400, 450 bin c:ek l Odurıun ya~ 
sını ıtemlne çalısın•, mahrukat ofisi, 'f • 
allyetlne devam etmekt ve her şe1e 
rağmen şehir halkın<> hol mikdar,.,, 
ve ucuz.a yakac<ık m<'ddesi tC'mİn et
mektedir. 

f d'rnede Meyva ve 
Seb~e Fiyatlan 

Ankara, '.!1 (TA.N) - Bir kaç gün_ E~irne, l1:A?-:l Son g~nlerde 
'Clenberi şehrfmlzde bulunan Roman- şehrımlz pıyasasınıı bol mıkdarda 
yalt bir ticJ.ret heyeU, alilkadar ma. seb'le gelınlye bıışlamtı ve dünden tti
k:ımlarımızla tema~lorda bulunmakta j baren fiyatlarda hl!ı:e<! fllr derecede 
ve yeni bir ticaret muk:ıvelrsinln e. d üşkünlilk hıı5ı! olmu~hır . 

Bir Rumen Ticaret 
Heyeti Ankarada 

sasları tesbıt edilmektedir. Öğrendi- Meyva va~lyet!ne gelince: 
ğlmize göre imzalar:ııc-ak olan bu mu. Bu yıl Edırnece geçery senelere nn-
kavele ile vereceğimiz p:ımuk ve dl . ;:aran meyva . mah~l(l az olmuştu~: 
ğer maddel~re mukcbil Romanyadan Daha ziyade Zrraat fıdanlığı mahsulu 
kül!' u· 'kd d k!lğ t li . piyasaya çıkar!lınakt;dır. Bu arada 

ıye ı mı .r.r a ı sanay nın hııriçten de bazı meyvalar getirilmek 
ham maddelerı':lden olan . scllUloz ve tedir Bu yüzden mevya fiyatlar! bi· 
ayrıca madeni yağlar gctırtilecektir, ·ilk k' tı raz y se r. 

20 Köfteyi 100 Kuruşa 
Satan Adam Mahkemede 
DUn Milli Korunm~ mUddeiumu

mlliğine pek carip bir dava ıelmiı
tir. Bu -d11'Y9'3'a ,ere, ııu~lu..Xııpelt nr. 
şı ağztnda seyyar köftecilik eden Ve. 
ildir. 20 tane ı!kara köftesiyle bir 
parça ekmeli 100 kurup aatmaktan 
suçludur. 

Otomobille Kamyon 
Arasında Kalan Ge~ 

DUn AnKara caddesinde vitlyetln 
köıetinde karıılapn 237 numaralı 
tabi !le 412:) num rıılı ka~ anı-
sından bisikletle ke~ek ilteyen 25 
ya11nda Hüsnil taka17111 çarparak 1ere 
yuvarlanmış ve ala' IUrette 7aralan
mrııır. 

Montreux 
Zaferi 

Halkevlerinde Dün, 
Merasimle Kutlandı 
Mnntreux zaferinin 7 ncl yıldönil. 

mil münuebeliyle dün Halkevlerindc 
törenler yapılmış, bu mutlu günnn lt 
nemini ve Tnrk diplomasisinin zafe
rini belirten söylevle::- verilmiştir. Mon 
treux müz:ıkf'r,.lerl straıımda Türk 
diplomasisinin gfittiil:ü teı.i kııbul e
den 7 devı-::t murahhnsTnm imzaladığı 
mukavele Jle TOrk bayrağının Boğu. 
üırda dalgalanmım ve tabyalara Türk 
bataryalartriın yerleştlrimal lmkAnı 
hasıl oldulctt:a ıonr:ı BoJazhırTn bu.; 
"°nkO "Onya T&n,.ır.ı ka,.mnda ka
zandığı 6nem, g'Svlevlerde esasl! IU

rctt~ lzal\, edilmiştir 
Kl)ylerf olan Halkevleri, bu arada 

Uııküdar Halkeovl Morıtreux ıaferlnl 
kl\yl!ller arasinrta kutlam11lardır, DGn 
sabah Uskildar H•lkevlnde toplanan 
heyet Durtullu k8y(lrıe gitmişler, klSy
Jfllere gayet açık bir dille Montnıux 
-ıaferlnin manası ve Eoıazlarda Ttırk 
lıAkfmlyetlnfn kabulü lle başlıyan 1Jf 
ızUnterin takl,P cttıll seyir anlatıldlk. 
tan 90tlra 't&ttla kültOrilnOn y(lksel
meıine Y&JVCÜ blr milli kOtilptia_ 
ne açılma tllrenf ~mt. ve 1.t&7 P
.. ııerek tta1dlclara dib'illmüşlür, 
Spor: 

Su S,,ft .. lorında 
tsab~+'i 'Sr- Karar 

Su ~ları rpil<;•b'talan talebe. 
nf klQrılı>ri TI mına ı tıabaka yap
maıımn mO.aıııie edllml~tir. Buııa ee
hC'n ola alc IT'Ckteplt<rin calışma orog_ 
ramları :rabt :m son:-l:ırıvla aUıkadar 
olamrıdıklıırt gil~terilrnektedir. 

Bu kararın tatbikinr har;l:ınmıs bu .. 
tundutu clhetle lSnllmUzdekl yOzme 
~:ımpl;vonlulh;nun eykoz fle Galata
s::ıray arasında ~ıkı bir çekişme mev
sııt1 o1aeafı anl~hnaktapır. 

TST HBVL ATLETİZM TAKIMI 
DÖNDÜ - Bi:ilgele- arast T ürkiye bl. 
rjpci'ıiğine · tlrak etmiş olan lStanbul 
atletizm takım! dUı. sabah şehrimize 
gelmiştir. fı;tanhul b,kımının. bir sür_ 
priz olıırak kar•ılanarı mağlubiyetine 
oıebep olarak, zayıf bir kadronun An
lr11rııya g<>türiilmüş ve takımın yanlış 
teı:ıkil edilmiş olması ı:eklinde baz! 
it\cli.alar ileri sılriilmektcdir. 
Diğer taraftan bir hafta evvel rıı

kiplerini geçerek htanbul birincisi 
olmuş bir millt atletin pek tabi! ola_ 
rak namzetliğini koyduğu TUrklye 
birinciliği müs11bakasr başlarken, ka. 
file reisi tarafındar. koşturulmaması 

da hayretle karşılanmı~. 

Komervatuvar 'Talebesi 
~yaGlttl 

Antfıone'u ~l etmek üzere şeb.; 
ri.mJH leJndf otan Devlet konservata .. 
arı Jt!Jatro melttebl talebeal diln •· 
bahkl ti'-1e AnkUJ.'91 enmUolerdlr. 
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Okuyucuların ·-· 't 
p•' • • ··• Siklyetleri 
S * K_,.tarcı~r udd•lıtde 14 

1 
numarada klltrtçı Rukiye yazfyor: 

"Ben •n Mfledlr k•e IClğidı 
yapıp aatıyol'Um, fteçenlerde 
mevki komıae,.1 kontroole geTdl ve 
ktOıtl•ra f .. la Mlkda,.da Y•PIJ• 
kan koyduöumuzu aöyllyerek on 
lira ceıı:a keatl, 
"Keıe kl~ıtlulna ~ mlkdar 

Y•Pıkan konur,. teklinde bir ka. 
yıt olmadı~t. blıc de on eeneden 
b•I bu fekllde kAAıt imal etti: 
llmlz için kuıurlu bir harekette 
bulundu~umuıu tahmin etmiyor· 
duk. au Mbeple cezayı yer91Z ve 
ftak .. bulduk. Yeniden cezaya 
911rpılmamamts için de klltıtlara 
fte nıtkdar yaplıkan koyacaflft'lnı 
tayinden lolz kaldık.,. 

* * Haseki oaddealnde 18 numı. 
rad• oturan O•man Elblr yazıyor: 

.. Haseki CMtddeslnde iki Halkalı 
çeımftl var. Fakat haftalardan. 
beri bunlartn auyu akmıyor. Bu 
caddeden terkoa •uyu da geçer. 
Fakat terkOll cefmHI yoktur. Be· 
ledlyeden ya Halkalf auyunun 
n,u11taza'" akıtılmaalnr. yahut da 
bu omddeye ele bl" terk• telftt"I 
yaptım11ınl rica ederiz.,. 

w * Muıtan adresi bizde mahfuz 
bir karllmlz yaziyor: 
"Hartanın Uç g!inUnde Bıtllaten 

M up Dosta gelir. Posta ldareıl 

postanın har~k•t aaatlerlnl tanzim 
etmlıtir. Fekat ekser ahvalde lı· 
tanbul oostaaının Bitlise muva .. • 
lati teehhilr edlyo,., bu yilzden de 
M uı postası lstanbuı postaaını al. 
madan Bitliltcn hareket etmlt lıu· 
lunuyor. Acaba yalntz lıtanbul 

poıtaeının teehhür ettlll gUnlere 
mlJnftaaır olmak ll:rere Mut poa. 
tası Bftl!ste lstanbul poıtast ge 
llnceye kadar bekletllem .. mlT,, 

..................... .! 
Kaymakamlar Arasında 

Yapılan Nakiller 
Ankara, 2ı (TAN) - Buldan kaymalı:an11 

Bıhacddlll Bukll, Karaburun lraymakaını 
Hulki Arııacaır, Anamur ltal'tllalıaıııı llluıı 
llonta, Karaisalı kaymakamı Nui Indın. 
Silt'°ıer kaymak•mı Sadri .R:iırl7~. Gardu 
l:a.ırmaltamı Halid Kurıat.n'a, Sarkıılı lcly· 
makamı Muhterem )/uımiycve, Çumra kay• 
malramı Kemal Potnoa'a, Lldilt kaynıakamı 
Fahreddin hpir kaym•kaııılıfına, Sem~i 111 
kaymakamı Şadan Paslnl.re, Nizip kaymakamı 
Cevad Hlrına, Sırav fay nakarııı Hakkı Ke· 
bana, Kırıkhan kavmalıı 1tr Ma,.mut i'oı•fa, 
hken1erun knvma:Camı ~chmct Muradiycye, 
Hadım kaymalra.,,ı Mrlilı Karlıovaya, Acı • 
P•J•ın lıaymaltımı Said Suona, Lüleburcaz 
kaJmakamı Ferid Tuzıu,aya, Pasinler kay· 
mAkamı hmall Haklrı hkenderuna, At'1>a• 
t•Y lılınruılranu Eedretti11 Pınarb•tlYll. Kurt 
alu k1J1mı.lı.amı Uilaıl K~~ııua. Huan 
kaymakamı Şakir Gljrdes'e. Cihanbeyli kıy· 
makamı Haoaı!I Çeetııeye, Sason ıı:a.,...,akamı 
Nıll kmkha!la, Muradiye lıomal<amı B•t.rl 
BUçeyc, ilidir lta:ırmakamı CelSI Ereilirc 
tayin ediımtılerdlr. 

Altın Fiyalan 
DUn bir altın 2970 kuruştan ve bir 

gram kü
0
lçe 420 kuruştan ııatılmıstır 

~-------.---------------------------------------------------------------------------~--------------~--:.._-----:.--------------------------

Orta Okul ve 
Liaeler için 

Bu Sene Cle Paras;z 
Ve Yatılı 0larak 
Tal ebe Almacak 

Ankara, 21 (A.A.) - Maarif 
ekiletinden tebliğ edilmiştir: 
1 - Lise ve orta oküllara ~
.sız yatı1ı olarak girecekler için 
mcak müsabaka imtihanları-
1 girmek istiycnlerin kayıt mu
nelesine l ağustos 1942 tari
nde başlanacak ve 20 ağustos 
142 de son verilecektir. 

2 - Müsabaka imtihanlanna 
rmek istiyenler 20 ağustos 
J42 akşamına kadar bulunduk
n yerlerin lise mildürlükleri
'• lise olmıyan yerlerde orta 
rul müdürlüklerine, orta okul 
ılunmıyan vilayet merkezlerin 
• de Maarif Müdürlüklerine bJ
~ dilekçe ile müracaat edecek· 
rdir. 
1 - tstektllerin ea ıartları taııma· 
n !lıımdır: • 
a) Türk olmak, 

b) Lite Ye orta okullar talimatname 
:ıin her sınıf için teabıt ettiii ya~ta 
ılanmak (orta okul birinci sınıf için 
·16, ikinci sınıf için 13-17, Uçüncil n 
f için 14-18, lise blrincl sınıf lçin ıs. 
, ikinci sınıf fçln 16"20, iiçUndl sınıf 
n 17-21.) 
c) Bedence, nıhca h11ta, illetli, sa 
t Ye lnı111riu olmadıiı raporla tespit 
61mlı olmalı: (rapor örnekleri okul i 
relerinden alınacaktır.) 
d) Fakir olmak (fakirlik belıelcri. 
n örnekleri okul idarelerinden alına. 
Jrur .) 

e) Çalı51ıanhft, 2elrlsı, ahllk ve ıe. 
1ftl: taleheai buhınd11iıa olrulan öi· 
menler lrurnla tarafından taıdik edil 
·, bulanmak (çabıkanhk ve ablik 
~ai örnekleri okullardan a!macak 
r.) • 
f) 1941-194.2 ders yılında sınıfta bl 
:ıt veya butüntemell olmamak 

'I - Müsabaka imtihanları bütün sı 
flar için l'I tarihlerde yapılacaktır: 
a) Türkçe • Edebiyat 1/eylQl/1942 
ı ıüniı saat 9 da 

b) matematik 2/eylUl/1942 çarıam 
ı saat 9 da 

Yu9oslavyada 
Muharebeler 

Şark Cephesinde 
Sovyetler Niçin 

Çekiliyorlar ? 
/;lir Baştarah 1 incide 

"Alınan kuvvetlerinin sol ka
nadı Voronezdedir. Buradan Ast· 
rakav'a olan mesafe Alman hu· 
dudundan şimdiki cepheye ka· 

General Mihailovk.'in dar olan mesafeden daha büyük-
"'3' tür. Voronez'e varmak için Al-

Kuvvetlerİ Bir Şehri manların üç ay çarpışmaları la-
• • / zım gelmiştir. Halbuki bu se-

Za ptettı ne Alm_a~ların h~e~erine var-
Londra, 21 (A,A.) - Moskova rııd· maları ıç~!l ~~cak ikı ay kal -

,yon. dili 111 Yaıos!aY teblliini nq mıştır. Çunku eylfıl ortalannda 
retmi~tir: Almanlar taarruzdan vaz geçip 

Saray Bosna11ın cenııp batısında Mi kış hazırlıklarına başlamıya mec 
hailovlç kuvvetleri Konitza şehr!ni al burdurlar. 
mıolardır, Burada elde edilen sanaim "Bu sebeple mar~l Timoçen
arasında 2S lokomotif vardır. 20 kilo- konun vazifesi Don havzasında 
m~tr.elik ıimendifer yolu tahrip edil • müdafaada kalarak düpnana va
mıştır. kit kaybettirmektir. Şimalde 

Sehrin gençleri bu kuvvetlere katıl • Zukof, cenupta Budyeni ordula-
mııılardır. rı beklemektedir. İşte Sovyet 

Amerikan 
Rusyanın bu yaz harp planı aşa· 

Uçakları ğı yukan budur.,, ,,. . 
Mısıra Yerleşiyor 
Vaııfncton, 21 (A,A.) - Amerika 

tiarblye nezaretinden diln bildirllditi
ne ıöre, tncl!lzler, Amerikan hava kuv· 
vctlcrlnln Mrsır'a yerleımesi için ted. 
birleı- almaktadırlar. Havn sahalarının 
lnıta11 için İngilizler lazım olan malıe· 
me7f ve ameleyi temin edeceklerdir. 

O.·----
Kanada lngiltereden 

ayrlacakmış t 
Buenos Aires, 21 (A.A.) - Sle!a

ni: Nevyork'tan bıldlrlllyor: Boston 
Herald gazete$i Birleşik Amerikanın 
yeni bayra_!mda, Vtıflngton'un proje. 
terine göre 48 yıldız yerine 49 yıl. 
diz bulunacaktr.". Blllndlği gibi Bir
leşik Amerika bayrağındaki 48 yıl. 
dtz konfed,.rasyonı:. dahil 48 devleti 
temsil etmektedir, 49 uncu yıldız 
Kanadayı temsil edecektJr. Boston 
Herald gazetesi bu münasebetle Ka_ 
nadanın. ana yııııası genğlnce lstedl:i 
zaman Brltanya imparatorluğu ile a
rasndaki bağları cö;.mek hakktna sa. 
bip oldutunu hatırlatıyor. 

Sinema yıldızı Mae Vest 
boşanmak davası açtı 

Sovyet başkumandanlığı da 
Şark cephesindeki muha

rebe hakkında şunu syölemiştir: 
"İnsanca ve malzemece üstiin 

kuvvetlere malik bulunan dii§
manın mühim terakkiler yapmı
ya muvaffak olduğunu açıkça ka 
bul etmek lAzımdır- Fakat bu 
mağlubiyet, ne kadar ciddi olur
sa onun, bütiln cephe boyunca 
olan askeri vaziyet hakkında bli· 
yük bir şey ifade etmez. Büyük 
Rus ihtiyat kuvvetleri henüz 
cepheye getirilmemiıtir. Bu kuv 
vetler ancak kat'i neticeyi al
mak zamanı geldiği vakit cep -
heye sürülecektir." 

* * Resmi ve bitaraf kaynaklar
dan verilen fakat birbirmi 

besliyen ve tamamlryan bu ma
lumata göre, Şark cephesinde 
Sovyetlerin çekiliJleri bir taktik 
icabıdır. Alman ordusunun faz
la arazi ka7.aIUnUı, ve üslerinden 
uzaklaşm&1ı kat'i neticeyi alın1-
ya kifi olmadıktan maada, pek 
lehinde de değildir. Sovyetlerin 

Loa-Anıelos, 21 (A.A.) - Siqema hedefi insan ve malzeme kaybet
yıldızı Mae West, zalimane hareket et. meden sonbahara •armaktır. 
tlil iddlaaiyle Frank Wallııce aleyhine Sovyetler ihtiyatlannı hala kul
bo~nına davası açmıştır. Evvelce ikisi lanmamr!Qlardır. O bllde Şark 
-le müzikholde çalısmııı ola.n kan koca, v 
Mae West•ın iddiasına ıı:ISre evlendik cephesinde kat'i netteeden he,. 
ten bir ay sonra biribirleri~dcn ayrıl- niiz çok uzakta bulunayoruı de-
mııı'ardrr. mektir. 

·SOVYET TEBLiGi 
~ 8'ftanfı 1 incide 

cenup cephesinin ıon ucunda i
lerlemiye devam etmektedir. 
Millerovonun cenubunda Ruslar 
sayıca üstün kuvvetler karşısın
da inatçı bir mukavemetten son· 
ra yeniden geri çekilmek zorun· 
da kalmışlardır. Bununla bera -
ber bu kesimde Almanlar yarma 
hareketlerinin ilk safhasına na • 
zaran daha cetin muharebelere 
katlanmak zaruretindedlrler. Ve 
çok malzeme kaybetmektedirler. 

Son cepM vaziyeti 
Londra, 21 (A.A.) - Moskovadaki 

huıusi muha~rimil bildiriyor: 
Voroşllovgrad ve Tacanroı dan çe. 

kilmekte olan Ruıı kuvvetleri düşmı>na 
ıfır kayıplar verdirmektedirler. Bu 
ricat hareketleri muntazam aarette ya 
ptlmaktadır. Cenupta vaziyet ciddi ise 
de ~imalde ümitvardır, 

Simdi cephenin en iYi noktası Voro 
neıdfr. 

"Don nehrinde Almanların ~urduk • 
lan köprtilerl şimdi Ruslar kullanmak 
tadır Almanlar bllt Voronez şehrinin 
ellerİnde bult111duiunn iddia etmelıte 
dlder. Berlin radyosu, Don nehri mu. 
harebemne kısmen bitmiı olarak bakı 
!abileceiini söylemiştir. 

Sovyet ek tebliği 
Moıkova, 21 (A.A.) - Savyet ötle 

tebliii ekinde Voronez bölceıinde de 
vam eden şiddeti! meydan muharebe. 
alnden bahsedilerek deniliyor lı:i: 

Bir kesimde Snvyet birlikleri mlh • 
ver mUdafaa hatlarını yararak bir 101 
kaveatrnı iuel etmiıler ve muvua • 
layı keımiılerdir. Bu birlikler 15 tank, 
birçok top ve mitralyöz tahrip etmiı 
ler ve yüz!erce Almanı yok etmişler 
dir. 

Ba,lra bir kesimde 700 Alman telef 
olmuftur. Sovyet uc:aklan bir günde 
24 tank, ıs top tahrip etrnleler mühim 
mat depolannr havaya açurmuslar, bir 
çok kıta e(radınt öldürmü•ler ve havı 
muharebelerinde yedi uçak düşürmüJ
lerdlr. 

Voroplovciad cephesinin btr ke11t 
minc!e 400 Alman 8ldi1rülmU~. fakat 
SoV)'et kuVYet1erl çember içine alm . 
mam.ak için l'erl çeki?mf,tlr. Gecele . 
1in ani htiuemlar yapan Sovyet süvari· 
•i ,.Uzlerce Almanı ötdürmiiı ve tanL 
lar!a kamyonlara ateı vermiıttr. 

Königrberg bombalandı 
Moskova, 21 (A.A,) - Moskova rad 

yosunun billirdiiine röre geçende Kö 
ııigsher«'e Sovyet tayyareleri tarafrn 
dan yapılan taarnu anasında şehirde 
38 yangın çıkarılmıştır. Bütün Sovyet 
tayyareleri üslerine dönmüşlerdir. 

ALMAN TEBLiGi Gazeteciler Heye- Denizaltı Tehlikesi 
~ sa,ıarafı ı ıach•• timiz Berlincle Karşısında 

Voronej'in şimalinde dUırnaa tur- .,;aı. Baııtat'af, 1 lnel.te ~ Baştarafı ı incide 
ruıları pilıkürtülmü,tür, ...,. .... _ ~ 

Cephenin orta keıimlnde bir Alman Kabul l'9IDi yabancı balın milrettebatı da U kiş!dir. Bu dev 
piyade tümeni ku,atılmıı bir dilpnan kulübünde Verilmiş, devlet müı- tayyareler, Atlantiğ\. geçtikten sorı:a 
ıurubunu yolı:etmiıtlr. Göiüs ıötUse tefen Woermann, Almanya mat. yer~ inmeden _Amer~aya tekrar do. 
,ıddetli çarpıımalarda lOS dilflD&n buat tefi mümessili sıfatlyle M nebılecelıt kabl~yettedır.) • 
mevzii hücumla ele ıecirilmittir. Suendermann. nezaret milpvir- Alman denızaltıları 16 gemı 
İlmen gölünün cenubunda ve Lenin ]eri Dr. Brauweiler ile Almanya · daha batırdı 

ıırad muhasara çevresinde düımanın matbuat servisinden M. Fischcr 
~üt.~~~dit .~.ücumları bir kısmı ıJiddet. ve Türkiye Büyük Elçiliği erku· 
.ı gogus gog!ise muharebelerden sonra nı Alman basım ileri gelenleri 
akim bırakılmıştır. ' 

Berlin, 21 (A.A.) - "Tebliğ" 
Abnan denizaltıları, Asor adala
rı açıklarında 38 bin tonluk 7 
gemi batırmışlardır. Saint - T..au
rent halicinde 15 bin tonluk üç 
gemi, Amerikan sahilleri açığın· 
da da 6 yük gemisi batırılmıştır. 
Bu suretle düşman dört günde 
topyekun 104,000 tonilatoluk 16 
gemi kaybetmiştir. 

Jnciliz ve Sovyet basını tarafından hazır bulunmuşlardır. 
Voronej dolaylanndakl dur1&111 bakirin Orta elçi Dr. Schmidt tradettiğl 'kısa 
da yayılan haberler baştan aıtnft uydur ve samimi demeçte Türk heyeti reisi 
madir Bu keıimde harp eden tümenle- mebuıı Necmettin Sadak !le Ttirk mat 
rin ü~leri ile muvaaalaaı kesilmedili bııat umum müdUrü s~lim Sarııerl ve 
ıibi bu tümenler Don'an beri tarafına Türk gautecllerinl ıelllmlamıı, fıtih 
da çekilmiyorlar. Düşmanın hedef tut. sal merkezlerlyl~ harp aa~alarına )'&pa 
tuğu Voronej köprilbaııı Voronej ı;ehri cak!an ıe>:Ya~ııhn verimlı olmaamı te 
Alman kıtalarının elindedir Sovyctle menni etmııtır, 
rin bütün taamaz?•n dlltma~ için ÜD Heyet reisi ~e~~~ttin . Sadak ve mat 
b kayıplarla PitskitrtülmütıtUr. Voro- buat umum muduru Selı~ ~a:per, Al 
aej çevresindeki durumu ıösteren ha man arkadaşlarının 'ke~dılen ıçin ha 
rita Alman batını tarafından n .. redlle zırladıkalrı kabul resmınden dolayı sa 

RU8gaya gönderilen 
malzeme 

cektir mimi sözlerle cevap vermişler ve te • 
' !Jekkllrlerlnl bildirmişlerdir. 

Va5lngton, 21 (A,A.) - tnclltere. 
de, Rusyayı sönderilmekte olan Ma! 
zemenln ta,ım iıi ile atraımak üıı:ere 
husuıl bir tetkllit kuruimuıtur. 

Von Boek'un hedefi Alman Baınn Direktörüniin tnıilterede yapılmakta olan tank • 
tarın hemen hemen yarısı Ruıyaya gön 
derilmektcdir. Son ıı:amanlarda Sovyet 
lere 142 lokomoUf ile 1000 vacon ve. 
rilmiıti. Normal zamanda 1 senede 
yapılması mümkün olup bu 1000 vacon 
10 haftaı!:ı 'nsıı tdl'misti . 

Vicby, 21 (A.~.) - Mareşal Von K b R 
Boclı: çekilmekte olan Rus kuvvetleri- a ul e11mind.e 
nln ricat hatlarını keımiye çalışmak Berlln, !1 (A.A,) - Alman matbu-
tadır. Rusların. Rostof şehrini müda. at direlctö?'U Dr Ditrkh, Türk mlH· 
faa edip etmiyeceklerı meçhıil cibf ı&· firler şerefine hlr kabul merasimi 
rünmektedlr. tertip etmili•ir. Dr Oltrlch, bu müna. 

Orel'deki uharebeler ~ebette söylediitl nutukta deml~tir ki: teı·mıye çaupnIJtır ... 
"Alman milleti Türk milletine dost. Doktor Dıetrich.. Türk baıınmtn Berlin, 21 (A,A ,) - Ordu baıkuman 

danhtr Ore!'hı batı •lmalindeld muba 
rcbeleı hakkında ıtaitdlki tafsilitı ve. 
rJyor: 

19 temmuz günü ai11çlıkh büyük biı 
&ahada girlıllen temlsleme amell1e1l 
esnasında göğüs göğücıe şiddetli çar. 
pışmalar neticesinde düşmandan bir 
çok Blokhaaz ahnmıthr. Alman kıta 
ları yüzlerce eıı!r almışlardır. Bun?ar 
arasında 35 ıubay vardır. Aynca IS 
nemli miktarda silah ve mühimmat ii 
tlnam edilmiştir. 

Alman tayyareleri Moskovanın batı 
cenubunda ve doğu cenubunda demir. 
yolları üzerindeki düşman taşıtlarına 
hücumlar yapmıştır. Topyelr8n 13 ca 
ra taarru~ edilınletir. ' vol!ar birçok 
noktadan kesilmiı ve 13 katar tahrip 
edlimlştlr. Birçok benzin sarnıcı han • 
garlar ve antrepolar yanmııtır. 

Amerikada kara füıteye 
geçirilen yabancı ticaret 

evleri 

lukla ballıdlr. Müşterek mUcadelenin da Alman millet~ bakkfnda ayni ni.. 
c:etin yılları hatırae• iki millı.>tin kal- yetle muttasıf olduııu kanaatinde bu
binde yaşamakta olduiu gibi her t- ıunmustur • ., 
kisinin de ı~erlde düzelerek yeniden Türk caıetecller heyetinin reis! 
kolkTnmak için k'.lvvet bulmuş olma. Necmettin Sadak bu n'\tka cevap vc
larmdan doğıın gurur ve irtiharları rerek demiıtir kl: 
dıı yıışıımaktrdır. Ffıhrer Rayştaktak i "Türk heyeti, harp ic;inde olan bir 
nutkunda, Kemıu Atatürk'On idare memlekette bulnndufunu hiç blr H • 

ettiği mücadelc.,..Jn VP. Tlirk inktl~. man unutmamaktadır. O harp ki. bel· 
bının yapıcı dcha~ır.Tn, yeni Avnıpa· :ti de tarihin en bllyük harbidir. Bun. 
dokl genç :nllletlerin lnkılAp hareket- dan dolayı, bu ziyaretinde bü1ük bir 
!erine örnek teı;kn ~yledl~lnl söyle. mllletln gösterdiii ıayretler hakkında 
rniştlr. Filhaklko. TO"k ve Alman ih. bir fikir edinmeyi en aıil bir vazife 
tllAlll!rl benzer Sl'beplerden doğmuış- olarak telakki etmektedir Simdi o'du 
ur. Ve iki hareket, ıseyirlerl başka tu ıibi hiçbir zaman da ·düşman ola. 
hıışkıı olm(kla beraber ayni amac:- rak karıı karııra geçmemiş olan Al· 
!arı ıtltiritı•ıerdtr. man ve Türk milletlerini bir dostluk 

Önlerinde yeni Avnıpada büyük baiı birleetlrmektcdlr, Baınntn, millet 
bir gelecek bulunan ild millet hayat_ ter efklrı Uı:crindelri tesiri hakkında 
lıırıntn vaaf!lar. şunlardır: Yapıcı ni- söylediklerintıe kayıtaıı •e ıartııı bia 
ıam ve lTlfltt !n'llbat, İki millet, kar- de l~tlnlr ed{)'oras. 
şılıklT güven eııas! ilrer!ne, umlrnt blr Matbuatın, bUhaua ı~irmekte o\. 
dostlukla blrl.şmiflerdir. Haziran duiumıaı bllhran zamanında, kudretini 
1!141 de Türk _ Alman dostluk paktı., yalnız aıeqilekeUnin bayati menfaatlc
ntn akdi etrasınıfa. iki devl"'t lki mem rlne tahıiı etmesi ıerektir. !lu nevi· 
lPket matbuatının b•J dostluk ve kar- den zl,..rctlerin birib!rimlzi karşılıklı 

Cenevre, 21 
bildiri!lyor: 

(A.A.) - Nevyor1ı:tan !lıklt gl.iveıı ruhunu daima ıöz.önün- olarak daha iyi tanımaml%a Ye ml11el 
1c tutması :ırT.usunu ifade etmişlerdir lerimiıin daha ziyade yalrhı$mıt!lına 

Bazı cenubi Amerika mllesseıelcri 
l!c birkaç İsJ'anyol, Portekiz, Isvicre. 
İsveç, Türk; 1rak ve İran tlcaret evle 
ri Birleşik Amerika hilkGmetlnin kara 
listesine kaydedilmiştir. 

Basın, iki mlnnt!n his, dl\~Opcelerl· hizmet edeceflne şüphem yoktur, Ru 
Qin tercDmanıı:Jtr Alman bastnı bu radan glStUrecetimlz hatıralar çok •ny 
vazifeyi slmdlye kadar 1drAklt bir metti olmaktan Ye toplıyacağımır; in. 
surette yaomrş, daima Alman m.Ille. tibıilar colı: faydalı olm an bili lı:al· 
tine Türk mtlletini olduğu gibi gös- mıyacaktır,,, 
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ABONI BID!LI 
Tlrkfye le11ebl 

1400 Kt0 t le• 2800 Kr. 
7111 • 1 Ay tlOO • 
40I il • • • 800 • 
1&0 • 1 • 100 • 
~ctres d~tstt""ek fnl kuru""' 

H .. _ rpten Sonraki 
Avrupa Nasıl OJm ılı? 

l=l!©!l~I 
Gene Rus • Japon 
liarbi Meselesi 

Yazan: M. ANTEN 
A ı.ıa~ .. Amerika kaynaklana.. 

Dünyayı idare Edenlerin Bütün Mesaisi Bir Üçüncü 
Harbin Önüne Geçmek Meselesi Olmalıdır, Bunun için 

de Avr upada Konfederasyonlar Vücude Getirmeli, 
Almanya 1938 den Evvelki Vaziyetine Sokulmahdır. 

dan gelen haberlere ıöre JaPoD18 
8avyet ...,." 1aU1'U .... he
redir. Ba haberin ne dcrece:re kadar 
lıalı:ikata anan oldafa billaemaM • 
l.!ınan:vanm •e Amerikannt ba)')a bir 
•aziyeti ana ettikleri, mtlttefiJderine 
ıı1cun baldülan mvbaklrak ..,.._. 
ladır. Filhakika Almanlar bir Japoa 
taarnızanft loYyet nıa-.emetinl • 
)ıflatacajı, Amerikalılar iıe Sov:ret 
lıava deniz iialerinden istifade edePelc 
laponyaya ezici darbeler vıırmalannı 
llıiimkün kılacafı için böyle bir harbi 
İatemektedirle:r. 

Mecmualardan biri Avnıpa
nın harpten tonra alacaiı ~k· 
li dü~ünere.l\ birçok tanınınış 
•iyui ricale müracaat elmlf 
ve buna datr bir makale seri
ai ııetretmiye bqlamlfbr. Bu 
arada eüt Çekoslovakya dev-
1- reisi Möayö Edvar Bene. 
de bu husustaki noktaf nnarı
nı bildirmiştir. Demokrat cep
hesinin nafiz şahsiyetlerinden 
biri olan Edvar Beneşln bu 
dikkate değer makalesini kari
lerimize nakletmeyi faydalı 
bulduk: 

* * 
Böyle bir tqebbüıtin Sovyet Rusya 

tarafından ıe!miyeceğinl zannettire 
telı: ciddi sebepler vardır: Sov1et bü. 
~ınetini, tehdit edici bir mahi1et a-
lan Alman tapnızunu durdurmak için C.imdlki harp patladığı zaman mii-
bii1Ük cehtler sarf ederken •e ihtimal ~ tehaaaıalar ilk harbin maddt ve 

.. 

• bir Bertin telırefının da bildirdiii mlnevl bakımından insanlık pllnına o
tlbi • Uzak prktan bir bum kavvet. lan t.ealrine dair lrat't kararlarını ver. 
leri çekmek mecburiyetinde bıılıınar memiılerdi. İki harp arasında fen her 
ken :reni bir cephe açmaiı iateJ'eceii ıahada büJiik terakkiler yapmııtı, F• 
dii,ünülemez. Dlier cihetten Sov:ret kat bilhaıaa tahrip sahasında 1apılan 
lı&kümetinin, milleti brp11nda miite- terakki pek miitbiıtl. O kadar ki, tin> 
'biz bir vasiyet aJmalı:tan çekindiii di üorlmizde dolqanla eski harbin teb. 
de malumdur. Ba mütal&aya ıöre: likeıl kıyas bbal etmlyecek kadar bU 
&o.;;etıere Japonlarm kendilerine te yüktü, Ba harita harpten ıonn Avrapayı teıkil edecek o!an bloktan r6ıtennektec!lr 
'lviiz edecekleri hakkında kat'i bir kL Bu harbin nihayetinde Avrupa ne Bu ınıplann her blrtıme ayn ayn Yerftecelr olan lıonfederas)'Oll allteml il• 
lltat ıetirmedlkçe ve bflhana prpten hal• elacak1 lervctindaı ve k~ttıı:b yeni Ayqapayı yapan roldltelif birlikler Nttanı 111rctte miivazeaclettirUecek 
llıiittefijder tırafındaıı ikinci bir cep. dea ne kalac:aki' Jtu~~aolannın uzerıne ler ve her devletin birlbiriyle münasebetini müsait kılacaklardır. Reis Beniı 
"' açılmac!ılı:ça 'b87'e bh- teıebbün p kac ıdpn mnar örttıecelc' H17a\1a tarafından d&tUnilten be 1ronfec!enıyon ben• ittlralr etmelı: iıtiyen dnlet?e
tiıseceklerine ihtimal veri~N. kalanlar ne olac:ak? Hapishanelerd~ ve re de açıktu. l'tfeıell Merkezi Avrupa lconfederaı1onıına Avuıtuqra Ma~ 

Böyle olunca Almanların vt Ame. tımıerlıllıi bmplanada fpe11Ce edıl~ rlıtan ıibi devletler de dahil olabilirler. Sovyet Rusyamn Avrupa hayatına 
tilcalılann aıütierek arzu ettikleri ba milyonlarca halk tabii ha13ta yakından iftirül, 1M1 b~ dn~ti11 t~rar 11~ lk~ısadi ~er11781llara b. 
lı.ırbin, ancak Japonyanın teşebbüsü avdet edebDecekler mi? Her memleke rqmaar Anupa ıtlerlnın tetıbitınde bu:riik bir lmil yenne seçecektir, 
ae açılabilecciiae hiikmetmck lbUD- tin altına sircliil aiır borç )'iiktlnclen Mltterek emniyet sistemi de ancak lMl1~e bl~ mtinsene esa11 tberm4! 
fır. nasıl çıbcatız? it11,.aıiloceJctır. 

J Ba aaalleri irat ettikten aonra ha ~ 1 dan ıeri kalına aılivaııen.Wik el~ tuavvonı kuvveden fiile cıku 
aponyaya Gelince ~ü~e baılamayı ~~afık balbedamrl ~ eder. Veba batada lll'U' e:r!emek bir Bu muvaffa)uyeti temin içi~ bfitiln 

~el d~ harbinin biltiln ee a- ilçtlılcü har\M zeadn banrlamalı: • • milletlerin UWl bir .un. tnr.i ,. 

lstanbul Halkına Milde !.. 
'GEDIKPAŞA Y AZtlK 

AZAK 
S 1 N E M A Bahçesinde 

Bu Alqamdan itibaren: Pro~ar 

ZATI SUNGUR 
Temsillerfne baflıyor. Temsiller ~ saat 9 da tNış'IT. ~iha-. 

ma mahal kalmamak için bütün tertibat alınmıslJr 

lıtcnabul Üniversite A.E.P. Komisyonundan 

Clmf 
Vlkdarı 

Ton 

Kriple k&mOril 1300 

Beher ton•ı nun 
nakliYKinin 

muhammen fiyatı 
Muvakkat 

teminat 

Kok k&m\lrG ' 1028 ft73. -
ttnıventte feht )'Ukarda mikdarlur yazılı kömürlerin nakliyesi 8 A

lustlıa 1M2 Persembe C(lnü açık ek'11tırıe ile talibıne verilt"Cektir. İs
teklllerin bu tileri :yaptıklartna dair :vesika ve teminat makbu:ılartyle 
IWft'lelerf. Lhıte w prtname rektörlmtte göriililr. (7852) 

Zührevt hastaltklar haııtahaneııiyle Zeynep Kimil DqAwnevi, Ülkü• 
dar Cocuk Bakımevi ve Edirnekapı Sthhat MerkeTinln yıllık ihtiyacı i
çin almacak (7!100/ kilo çil süt ve C750) kilo Yoğurt (2490) No. n ka
nunun (40) ln-:ı ma~desfne göre pazarlıkla .;ıımt almacakbr. Sütün be
her kiloırunun muhammen bedel! (45) kurus ve yoturd:ın (50) kuruş o
lup teminat mlkdan (589) lira (50) kuruştur. 

Şartname Zabı• ve MuamelAt MUdOrlüğü KPlemlndı1 liSrüleblllr. t
hale 28-7-942 Salt günü saat 14 te Dıliml Encümende yapılacakttr. Ta
liplerin teminat makbuz ...,.. mektuplan ve k.an•men ibrazı lbmı se
len diiter veslkalarl1l11 ihale gOnü muayyen saatte Daimi Encllmende 
bulunma tan. (M179) 

P il L T A f' s: T T 1 ~ l ~ C P. I( 
lstanbul Verem Miiendele"'i Cemivetlnclen 

Nilmunest verilecek re!m11ne ~ör• heheri fkf renk üzerinden altı çe
ıtft '"'"tt on f1tf mn':!ffln adet 'PU1 tatı!tthilecektir. 

Talip olanl:ırm ıs Temmuz 1942 CUmarıesı ~ _.t ıt ~ n• 
teklinerini Mevdııncı1' Yeni Valde hani 65 n'Unıanıdıld ctmi~tlatiz Q94!1'• 
bdn• bl1dtı1nttlltrl. C788!H 

Kastamonu inhisarlar Rasmüdürlüöünden 
\ Muhammen' · Muhammen f1n~ı M\4hamtnesı 

MaJtaru • mikdar tem ıoo kilosu lira bedel lira 

"Röıtesans.. Mutbak 
fazan~ U,LUŞ~Y 

BizfM tark yemeıa.rt bııalarma 
'"ta'rı,~~lesi" ola70r; ne .ı~ 

Wti y~ ıialllı ... : ,..k 
ail mide boarıtarlıi'llla6aii nr 

!ren doktorlar \laiz kalma&." ıibl fikir 

~ef t'r ..:::k eıdtieii,, tlbirlnl 
anlanu:roru. Fruısuca (CııialDe orl 
entale) den oldııiu ıibl dilimize nakle 
dilcn ba tabir, ''bir taksi aldım, hava 
sıcak yapıyordu, bir hamam .aldmı ... 
clbl şivemize •e ıeliykamıza wnun ol
mıyan bir tabirdir. Inunm "'bir ha 
mam aldım." eOrine karp na81: .. Al 
lah bayırlı kir ihsan etıin." clyeceil 
ıelfyorsa •ıark mutbaft,. denfJdiğl za, 
man da balapk ealnıriyte, akı da.!.,. 
mlt nalınlan, dibi kara tencereleriyl• 
"yemek plılrilen 7cr,. ulqıhnr. 

Ba falsoyu, dil mtttaa111ptaı Jl(ln ke
J'f Oedal kacıracak lliibalilikle pprve.: 
ren bir 7e11i ''aer ıütua., b18im yemek 
lerdo bir "röaesam.. nnl yenileıme 
ketfediyor: bo nrotle "prk matbatı.
mn bir .. tanzimatı ha:yriye., inkıll~ 
ı~irmekte olduiıına öireni7orp. 

Tariften "Hayri,..., 1i olclaimm ~ 
de tahmin edemediiimlz bıı yemek 1n.e 
lrılibı, 7emeklerimiae bilviyetlerinl 
kaybettinnitUr: Do~tes dolmaıı eski 
den el .... eliti ~ ....-ı amıbal 
N içinde rizmilJ'onmq. ancak kendi 
kı~smın :raiuıda ~vnıla:rormau Jıi 
le patlıcan dolmaaı... içindeki pirincı. 
yaiuz karıı tencerede su ile ka.ruJu 

'yor, ondan eonra patlıcanın i'1ue k~ 
DalUYOl'lJUll. 

Her telden çalmak isti7cq atbdap. 
muın herhalde yemek bahsinde ıa,mnt 
akorda bank olsa ıerek. Çilrıkfl piıt 
riaç, soran sibi nesnelerin yaflız kıı<ı 
ra tencerede 111 ile kavruldufıımı iddi~ 
etmek blrJblrlnJ ııakzedcn fikir ve keo 
limelert J"ID J"ln& aralamak deme~. 

Sonra eler "Şark matbafmda" ki ln 
kıl4P bG ile >"Pndılr. Bmıa "'T~tı 
Haribt" tNil "'l'uibdlfı l~ttİ)ye" 
deme il. 

Yemekten ulamak, i:ri Yemek. ymİ.i 
len fe:ri b.umetmek bantm eıı ıüsel 
zevk!erinclen biridir. lnaaıılar 'bana bil 
dikleri için bor meseleye bir siJ"lfet 
ıoJmıqlardır. Biz Türkler blı vadide 
ön safta ıcliri.ı. 

Ben Avrııpanm o '"rlSnesam matba ·===:.:=--· " e-t 

Japon1a cenubi Pasifikte yıldmm •!ıyete lndırcllii darbe o kadar bGytlk- aıelctir. tamalan lbımdır. Ba da Atlantik ma· 
llarnuu ile i11at ettiii memleketler tür ki, ona taaılr için neslller ll:ınmdır. 7 _ Bı-'- .. lr eLan ... •-- Bfrllaı: ahedeaı·nın ••'-'-'--• ma .... _,._.e _ _. «e kendi harp endüstrisi için lhmı U""'- u .. _f .a.t..- bl b T.... .. ga Ul•-·ı- •• -•uuncı ...... n T• , .... 
ı Ve Almanya ır .... c ""'a ...... r ar. Bu birlik tnsiıtereDID Ye lhalJ'&IUll ma Abnaıınya tekrar aillhJanma11ıuı kom 

ltastamor 2ftO 7 14000 
Toqa 80 ıı = Ara~ 150 JI) 

11 
an petrol, kauçuk ve diğer ham mad.. be ıebebi:ret veremiyec~~ vaziyette ~ vafakatiJle Avnıpanm tlmalinde viJ. talanna saldırmasına onlan birer birer 

cltleri ve yiyecekle~ ~lmatlur. landaralmusa Avrupa ıçın hiçbir llnut cude setll'llecıe.ur avhımaama fırsat v....,elrle t...ı. • 
Avustralya ve Hınd11tan kapıların. kalmamııtır. ı · p rt iri • A clillr -«. dnrakfaıtıalt ıBedıiilt' o1ail Ja.....,.. 1 - ıpaDJ"I •e o e s: . vrupa- . 

~11 tn . 1~ Aaaer~ kaf)I /lir Aprupa muvazenea&:e nın ~enaba rarblainde bu ıki d~let Ekall" tle _..., __ ,_ i 0 

>tl\,j b; taamaza ':ece~ ip. 41" n-L endilerlne muv~fılr ıelen tarzı ibtınr ıye r ~8 • 
dt ettiil kaynaklan ras,.onel bir 1'11- vwsrl& tınekte serbeıttırler. A kalliyetler m•el•inin balll cok 
teııe lıletmeie, harp Qdr.ınf 90ialt A, •nıtanıa iı\ikbalcle a!acaiı tekli la nı&ilttlr, Jtabt htrbalclt Oc preıı 
lııtta ve binnetke uzun bir haıırlıi buıünc!en bütun teferrüatiyle Alman hudut n: sibe riayet edilmeli: 
tevresine ibtl:racı vardır. BtllHtlD ieliiihi --- 4Mi"i Cletndir. Ba ha · &"~ lılilDih'ten .,,.ellııi ha 1 - Bu harpten 1onra dahi A•ntP&-
~•rupa harbinin mama•, !aciatere 1111 ki dijflinceleri llftlhaerbeler o Jra. ~ dud1111a ••delini bir daha tek. f ela l}rf milH hUkemetler teıkfltnden na 
11t beraber Amerilranm da aılı:erl Jnno. dar aeifştireblftr ki, bdn1u bir propa- rar ecli10ram. Avrapada bir devletin seçilmeli zira birçokları batkı millet. 
~et ve kaynaklarının yıpranmur •• ıaac!a Uh•ında bir faaliyet yerine ıe kuvvetle edlncllfl arasiye uhlp o1mUL lerle lrarr1R1UI- Wr -.ıet tefkll • 
tlıkenmesi Japonnnın ıneofeatineclit. Febilir. Prcosip itibariyle dünyayı sL na nriisaade etmemek harp ıonraıı tein demezler. Çelroılovalrya, Bohem • Ma. 

Bıı mütallaJa röre: KuYVet!ermi yaseten idare ~lerin bUUill lbelalai bir ..mrı-t cfM 1ıe1llrlrl ....., 'W h rpya bana bir misal te,kil eder. 
tok ıenit barp sahalarına daiıtmıı bir üçüncü harbin önüne geçmek me sar.Ue ınan. .aelabain devlet mef 2 - Ba harpten son~ eon harpten 
.. lan JaPoQUWl loY7it RaQa,. ta. .ıamı-. Alman taarra......,ı huıwnda btr ro! o)'llamadlft tahalılnılr .. ha ıentı blr sahada ntlfaa mtibade 
~ etmesi yeni •• bilyiilı: bir W.U. .. Wefl olaa merkest Anupada ..ı ettilllınit ıayılır. leıl yapılmalıdır. Mübadele pyet fn. 
~1i üzerine celmıeıl elemektir. PUi& ........ ..ı.ı.11 etmdll Zatea ıtst S 8 R U • ietı"rakı" • eanl •e milletler araıı 'bir tetld!lt " 
\ııta böyle bir harp 80.,..U. lcln "" dil cıW.111 lllıi 1114 de clahl HolMuol • • • • uı ~ • tazminatla 1apılmabdır. 
ti.n arq edilir bir ıey ofmun•lrl• .._ ı-...... ~ilk~ R'ısyanın Avrupa müvazenesinin 3 - İleride bıı akılliyet haklarmm 
~ber, ~erin Um &arkta ı... ...... Aft'Qe71 ..-. ,..,...ıar teeutiıtinde faal bir sarette it aıu~afazası, mnıı.~kla~ detti demo• 
'em •e müatalril ltlr ordalan. ...... 6. AlmlD7Dlll .. tarh dolnt. ••• 11,... tiraJ.i Sovyetlerle Çek Polon1a konfe- ratık hakların mudafaaaıyle :rapılaaık 
~va lnınetlerl " -.ı.ltdan ._, Htl. A9napa hfeomlldl ~ pllmn lık del'lfYO. ~Mıadl bir aalatma ban- tır. 
~ia ve Amerllran bna .......... an • ,.. ..... bir - ... lünt vabestedir, 'PolonJ"I ile Raaya .. Miiftenk emniyet: 
~ Sov,.ı blerta"- ldfacle ..... idi. R• 1llrllllllD ,.,.1muı dilerlo rasıada çok fellketH hatıralar vardır. 
J,POn:raJ"I alcl. dlrbel• llMlrDecıell ala llerl-..blt ..... bal~. Maiılnln fena batırılan latikbale tesir yannm Avntpallnın ıt:rad " tçtl 
lozönüne ~obana, WJle ~ Harpten IODr& fllld-..11 ,_ı teeld- eım.neUdir. mal J"IPlll ne oluna olıan efer 
"-rbin JapoaJa lcfa de,.. l8teldr 1ılr atta lketilMelr aolrta 1* A..,..... l\lmaıın yeniden "Şarka doina .... 1ııendi mevcudiyeti •e sa!bün muhafaza 
"7 olmldıiı ~ cdmr. ......ı.cllr. :-a. .a...-. aflli _., :rahllt ••ıarbe doiru .... bir siJaset tut- aı hakikaten arsa edilmiyorsa bunların 
c..l>iier dbetta, AlmeDJama mitte- .. llbuetea" llrtnaden 1tblk..,.. ma iıterH bana karıı ıark ve sarp ldamesine imkln :roktur. Bu rlbl te. 
,._i olmakla beraber mlataldl 1tlr .. 1t'111Merla ~ tstlmt ettlrUııu. anlat :fDlinıuıhtır euilılerin ımskavemeti ona kuıı mit. 
>'laeu olu .,. Alman71ı79 1daMt .t. Udlr. llJttl"etıerln _........ .._. G,,.,.61 'ifVrUIJI' • • letlerin J"lpacaklan fedalrlrhkla BleO • 
1'1tkt"n ısiJata Alman .......,,~. .. .. lamretltrla ••••ıu.ı ... ,.. -· ltir. Vcnay maabedeai 1914 den enoel 
ı..;.. ;.-., - - ._ -· .......... ::ae ... . ........ - ........ - ................................... .ı. 
::ı çabuk safer b.nnarak Afttlpa har letllrlllln ti,.._ ...... o kadar ltic delildir. O tarafta. 1ttiyük tldillt demekti. Fakat n n!hti 
bıin bltlrllmni .icln bııdinl yeni bir •1ııllecek sart&W iri •ki clevl•Ueria hududa nnıanen lımahyan ve onun devamında bil,.Uk 

ttlılikeye atmakta menfaati yoktur, demektir. clirı ıiyall karakterled maJAmdar, Bö1 menfaatleri olan clev!eUer bile '.Avrıı. 
la 8iitün ba miilllıualardan: Japon- Kllcft dnletleria sayıOıklan Jlorl le. ~ beraber Fransada dabill ele panın hclrçiıi .. obDıvı istemiyorlardı. 
h tııı SO'PJ'et!ere brır bqfln tctn har .. bllrilderi .ı.rı Jatilba _.um. fiılililder olacaktır. Kokmat bir halde Halbuki Ja!Mlarmuu, bekcıaı. hlclrir 

: cirrnekte faydaları olmadıiı neti- melidir. bulean cleaıokraaili ile keneli kendbıi rejim paJldar olmu. 
teaıni çıkanmlr milmkln olar. BtD'711en A-.ı111ı • müretuıiıtir. Franaa daha çok saman Biltiln hillıOmetler maru kaldıktan 

l1a1ıtat baıb bir müllbaza bizi, ~a. ..,.,.. ., • ..,.... ıstırap çekecek fakat MJıelerclea sonra feJlketlerden aonn teşktt edilecek bir 
~bYaıım Almanyanm ptlbi1et1 lcia l'tiD tefel'l'iiatiyle idil bir- A~· :rine kendine ıelecektir. ": mania travvctine kartı ılbel niyetle 
~~ ıa:rretinl sarfetmiye mecbur ol· ~ yapmak için ta aeaiıdaki lmil M erbd A"1'11__..a. hareket etmelidirler. 
.-n neticesini çıbrmı,.. seYkedi10r. !er ı&zöntincle tatulmabdır: flUU • Ba dnoJetJerin Anapada aa!htl t.. 
Sı'ilbüf.ka. Alman:ramn mall6b11ett u- 1 - Garbi A•rapaı HaltlliJ'le Jl'ra& Mer ... A'ftll~ teııkilltı daba mln edecek lmiliD müeterek emnint 

l>edQ' 50 
Taşk~prO 50 
Dwrakanl ,., 
Kilre 20 
K~tı !O . 
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dan kanı bir biftekle patates kızart .. 
... Selli"ı Ut 11111 bW !laa llllütllr • 
lcr ve baoanla IÖZilın ona bnqları ..... 
~ ditİl1ÜW kovafana bile si\ 

mfyen 1>51le yemekten mide bonlıur; 
~t için anıtbüta röneyu lnkıl&~ 

ı - 942 maU yılı Jçinde yukarda ·~tcrildi~i t1ıert lıı eb~dım Ka~ n• liiJ11m )'QktaJ. Mideıt ne ıiri:r 
tAmonu, Tosya, Araç, Daday, Taskl:s~ Devrekani. Küre. ltal'l{I İnhisar- ld, 6ifittilmek aalunetine de.Pin. 
tar İdaresini! ve bu idarelerden İnebolu f nhlsarlat' İdaresine ~ ~• tevk ·~ Wiı'Qlc babalanmın 
olunacak tahminen 470 ton tQtiln, lc:kl. ispirto. soma, bos sandtk. bos ıofralannda tllrHl türlü neftı k~ 
bidon, musamba, barut. av malı.emesi; .. .._..,..._... lA D -~ ~ttl-4lllll•lllllllııl;;;;.t11•11ı .. u•~'-11ıtıM&Mtfl 
arlar İdare em ..... ı n eaa11ntn nakli,eıri f8rtnameııt mucibince yirmi tün -.. u ~le MlllM&ı cıualMal N lcla 
mQddetle )tapalı ıarl 1.11\ÜiYle ckaUtmeye konulmustqr de :vilzmudi. Eter harcı bol yemek mi 

2 - -.,.aJMhft 1leAI 61• lllrfallkat teminatı 1111 ~ de hastalılı J"IPA:Fdı bu adamlar btL 
3 - tbalesl 31.7,042 Cuma ıono saat 15 te Kashrmor.u İnhlsarlann· tün ömürlerince mil:rarder Rolrfeller 

da mtıtepkldl komil)"onda yapllaealrtır. rfbi ıfitten baıka bir ıe:r fçemealerdt 
4 - Sartnamtı Kastamonu, Tosya, Arie, D3day, Tıe1'eıırO, t>fııvre• Halbuki ~ sıhba~. gü~ 

kani, Küre, K.ıı:-gı ve İnebolu fnhisa1'1ar idareleriyle Ankara, hıtanbul milzle kuvvetimizle bütün dünJ"ln fiıİ 
tnhlzarlar baş müımrtüklerinde g~rOteblllr. ulmıaudır. 

5 - E1<sitm~e iştirak edeceklerin kayTtlı bulunduklarına dair tlca- Rön ..... matlıüla iktifa eden >... 
ret odalanndan ve hu nakliyat işlerini ba31rabilecelderintı dair })eledi- rapaldarda ise mide "ülser"" inden 
1"en musaddak vesika ibraz etmeleri mecburidir. bvrananlar pek çoktur. 

8 - İsteklilf!l"!n muayyen ihale ıaatinden bir nat 6nı"e teklif mek- Sark yemekleri hem ltann hem •• 
ıöz clorunır. Bizde :remek sanno!ıııt • 

tup1armt nuıkbuz mukabilinde Kastamonudakl itonılsyon nlslillne ver- dula elbi yalnu mide doldurmak .. 
meler! veya gfüıdermeleri llzundD". Postada vaki t.ehhür kabal .Silme&. fildir; zevk •• l•zet meselesidir .al 

7 - Her mahal için ayrı a;yr! verilecek fiylltlarJ ihtiva eden pey Us- dm 11efil .)'Cmeklerimizle :vatlı ~ 
t.t memhur bit zarfa ve bu zarfla teminat maklr.12u ve istenlteo vesa- tonbal -~ cift ıerdanJı etki .. .._ 
tk baskaca memhur bir zarfa konulacakttr. ('1813) ra,.b hanmılu,. arasında bir nisbet • 

ramak 4 blaa aca:rip ıeldi Zira bl&. 
de ~emlle :rakın et tezrctJİ olar." di
ye bır ata!ar ıözü vardır . Usküclar Askerlk Şubesi Baıkanlığından 

Uılrildar A.<ıkerlD: Şubesinde k871tlı derece iherbıden lwrp ma1610 su
.,.,. ve erat ile rehlt yetimlerin 042 )'il! tütün bey'be fkraıneslniD -tevzl
attna 13 7 MI Pertenıbe ıononden itibaren qajıda J'&Zrlı tarih .,. ıün
lnde A~k°erllk Şubesinde baelanacalr.tU', İzdiham ve kanfllıclılf nauatlp ol
mmnalr üzere fıtlhkak sahiplerinin IOnOnde milracut etmeleri ve 4 adet 
...rka fotolnfı ve ikramiye tevzi cıl7.danlarlyle aaaaı resmi .aet ve 
nOfıu hüviyet dlzcllnlartnı birlikte getlrme~rf l&ıınndD'. Tayin edilen 
ıOnJerde plml1enlerln ik.raınlyelerinbı te91fat sonunda verflecll1 illn 
olueur. 

23 Temmuz 942 Pe11embe MalOl 1Ubay)ara 
21 Temmuz 942 Salt günO MalQl erlere. • 
30 Te191DUZ 942 Perıcıbe ve 4 Atustoa 942 Sah Şehit yetfmlerlne. 

(548 - '1832) 

"Rönesans auıtbak" la rdrabet için 0 
lezzetli ve_ çeşitli yemelrJerlmlfl aanp 
d61rm~ye luzum ıörmüyoram; ona br 
•

1 
.. yo~r~ bol sarmısaklı bir "Ta~ 

böreii ıonderh'!z alimallah matbalrta 
nlıua 1'eıftek cfefil "taı tlsttlnde tn. 
ocak llsttlnde aı., bırakmaz, yerle hfı. 
ra ber eder 

l'lart olarak İtalyanın da malleblyeti sa w tnstltere. Fransa. !nıiltere mü- detir. Zira Awupanın ba kıı olcluianu anJaııbildiklerini flmit edebi 
0ı.caktır Bu aııretle serbeat kalacak nuebab meseleli batta Belçika ve Ho. mında btr tPım momrtik ~ lir miJiz? • ----------------------------
01-n lnsİU. ana vatan ve Akdeniz fi,. landaJ"I ait bir akor bu fasla ılrer. vardır. 8- Hambqqlann te1ıırar • 1924 de ba noktayı Jenev protokolii Yüksek Mühendis Mektebi Talebesine 1 

TEŞIKKUR 

10lan .\ınerikan donanması •e bava 2 - Harpten ıonra Almanya: Al tanata pt.c.w.rinl ıannetmfyoram ne solrtulamas ıunan herkes buna cid 1 
~etleri:rle beraber JaponJ"lmn ko- man:ra tekrar ademi merkezi:retlı fda Dtvunl• ~ '41tkillt tçbı ..._...,. .~ dl tellk1d etaıemittir. Hattl 1nciltere Dera 7w sonu mOnuebetiyte •1'D Maarif VeJdllmldn lmsuriylıl 
lJ'ca hakkından ıeleeektlr. Yaai Ja re edilir bir konfederaayon ıekliae ko- Macatlttnın tilliU tl11htfndt .. 4'uı reddetti. Busfln oodalri 111ina pek lfj. 31-7-9'2 Pertembe lflnO aaat 17 de ,.aptlacak toplan~da mektebe ıel· 
llonYanıa mukadderatı pek sıkı bir ıa mılmahclır. Prasyanın difer anam" tbe. dciiifldikler Ynnlalr ıe-tır. kir 1örün670r. Eski MlUetler Cemi" mtJtiz J'fca olunur. ('7150) 
"ette A1J11uı zaferine bailamnıttır, rindeld tabakkümiine nihayet vcrdme. tinin bata!anndan biri cemiyeti tcıelıil N ti Ş d Udlr. Praı:ranm kencltll faJd le clart Bir A1J1.,. ,...,......,,,,,..: eden devletlerin dahi!f tewlrilltiy1e ıneı 

e ce u ur : hflktınete aynlmalı4ır. AlmallJ"I ıtSI A'""'" Bi#f ....... dUHll 1111 olmamaaıd1r. Fllhaldka nbamna. 
nP FA.KOL TESI DEKANLIGINDAN 

Bilt&iı ba müllhualar şa neticeleri den eYVe!kf. hadatlarma dinmelidir. ıırada merked A e .. rne serbeetce lıeacBlerinl t•re MID 
~ ınfiıaacle etmektedir: S - ttalJ"I: Maceraya kanftıimdao S' bilıtmetl De ba'1ı "::mn nd dcvleUertn era7S cfnllileaıiılerlal b. 

• Avrapada harbfn U1Ul ltlrmeSI ....,_ Afrllllda " ... ,, ••...,.. .;:.• mfltevul Mr :: 41 prc;r:m bal edl,,.,,.. ıt.bt .,. • hlktmette 

J'akOlMDıbe ballı Dil Tababeti mektebinde fO lira Ocretll bir 4aktl· 
lolıık ıaOabfldlr. Tallplerln 79baneı df1 bfbnest ,mtD'. tate1dtlw--r.m. 
ID\ISUD otu blr'.ncJ Onu ,nno akpmma kadar Trp PüGJtest Delrant1 
tına lltlda ile mtlracaat etmeleri. ('im) ~ Anılo..Salrien kuvvetlerblin ~ bllllalı. bence biit6't 1na tıanıa r •. . a b~t hllrrlyet prensibinin 'riicadü ile defll 

' ve ertme.i JapoilJ"l:ra haarfan 4 -T•ideıı aıılr merkat AV11119 te.. Avnı.,_ toafecl .. ~on= Ç!e;1.~ nıil~I hlldmi~ ti• t•f~tr di~dl. . 1 L A N 
~ ve ukert kudr~tinl çoialtmak im şelrkillii: Bu teşekkilliin niiftll Mr Çek lnavveden fille çılıtnıası içi~ it bl Şımdl yine apaeık bır hakıkattir k1. 
'1 nıııı verecektir. Bu, Japon1a Jçin lele PolonJ"I konfederas:ronaclar. • tOMk riaciliAin 1ani iki Slav hii~~i itti. hlikO.metlerl? dalllH

1 
reJ!n:-!ert •• harici Zsld aite IJ'lrıtbım Teko olup, .,_ 

-
bir vaziyet olacaktır. kül wcade relmlı sa:rılallllr. Baaa hadıma ricacle ıe!ınlt oJma11 lbımdır. politihlan ıtlbırly e bırıblrleri1le mü yad! kanunu muclbmce beyanname 
• Ba mümkün ıörünmilyoraa, A1 • AvastDrya Macaristan .. rfrecek, bel Avrap&IUD aalls emni . • nasebetleri ~~· . vernıedllhnden ntlfU9 lrl\QeShı• Ko-

ııa.n1anm zaferini temin etmek Japon ki Romanya bile dahil olacaktır Al fileli B Yeti kabill taksim Emperyalııtlık •e DıUitariatlık. dik- rueuk yaıahnııl iN de ı.taıbul Asliye 
"ııperyatlstlerl fdn haJ"ld bir sara • manJ"IDlll llaeariltaittt •eNiii a~in de r. u halde ko1-y1ıkla •• der. tatörlük reJimlerde da~a kolay taabtr aa btrlnd bukulr mahkemesinde açı-
"tttir. Çiinkii menfaatleri Avrupıada ba d..,!ıtte kalmaaına tabia~le mil- hal ta~ =ecelr care ne fae ite onn diyor. Yannın BJrleeık Avrapaar ıunu lan dava thrriae J"lplJan tetkiltat ne
•llibi:vetlert Japo117anm öHiml damek sıade cdilmi:reccktir la baf et': b;·ı Merlı:ut AYM1pada ta. mi br tehlike tq'ldl etmeden eYVel tic:eshıde annemin w kan hısımlarmın 
:r. Yalnrs ba ihtimaldir kL JaPonno 5 - Balkan Blo~: Ba konfedena. bil~ teelıU ::en 11lkeler uilam memleketle!de ''Abeolfltfmı"'i ardar. eski aile llkabt Teko';ı;u aldıktan nO-
l 'l\ln teblikelerl ıö .. alarak lovyet· 70llda Yuroüvya, Yananiııan, ~ blo eı.-. Za e:ı. tiBa lllr telılndiJ ınek tein ili• car• "1111ab41ırJar. fUI P""tlann4ıa anlaşılmış nh!utun-
're karıı harp açmJ'8 snWltlr J• ..a.k belld .. Ro-.nya .dır ee Mor • - a mal ve e-p Jtana lyle sell1or iP. bu btrPt• 11· 

' bana karar •cmi11e. lilnb bf. ..mtana rellaee d.llııi' 4"1etler • ....e konf,,_--.c>nlal"C a19naa bir ka,rtı _.. ''fıllanm -..ıtl8"" nc!an btf+ıd dia *'**'11ı: ~ 'fekoya teb· 
l'lııde ajanslar, Pearı Barbos 1-bm la IJltlllfla"9t lste-.t-... ban.dto atılabllr ~!a ._... merked Ama. 1llalin «llua itla.W .. naya1&•·6a. dilillt t.T.43 ~---/'7H dosya 
tl\ı bir Vildivestok .. sktat '81114rlt .aMrdlr. - panıq, 118 -·un :ft'Wfanın blrl~ l*I m•m ..... 7le __. wı1191inl ve bun-

~ haber verecek!erdir. Fakat, darbe- Ftkriıne dre Balkanlarda ne o!anaf ===i-=llliıll------=-------------ıi..;.....-19 elan _.. ~Jr.a"9n111 
Teko ol-

•- den istifade etmesini bilen eo.ı.t oı.a BQlsaritıu 1"a konfccleru7oal lıt•lllu• M f'-L ı t-. R.ı a.:.&...1-- dulmm Db ... .etf T ko ~İll,böyle bir hareketi enetclen haber 10ka1a~. - 4ft WG ..... • ...... 8911 ... ~ " e 
~r•lr .fapoalardan daha "9el ...... n 1 - '"1et ._., AW8P& lttllle...._ U,7,ta c.n.,... cane ""1buraa • lallCP .... ı.aut ı-.. 
) ~da llUllnldlndilr. Alaıanl•na .,. da BoVJet Ru11 ~'n'llpama '"kilit lefcm N~ tarafıı2dan dlifetUrllecelf flln ~ denta telefoD bb· 
~"Ponlann muvaffakıyetlerinden blrço landrntm•ıma lıflrak edecektfr. Gı loınınun nı'l, bur fenni ıteMp1e n Teamrua MI Cafllmba itini ,..,.. 
'- u 1-t allf ~ hareket!erl1M berç. en harpt• ııonra R.pıun A,,.... Jaeattı.. 
'8 Oldııklan herkeıln malOmudur '' itlerine ktnıtırılma..-ı bi:rtik bir Bu kab!GJu 4*'eeek nsrtalarda beynelmDel bblo da,17en cemlle-
ı.,!?e bir baılrma manı:ı kalmaktansa noksan teıJdt ediyordu. Banc!an dolayı re mahsus fpretıer elaeaktlr 
~ bizzat 1apmak artık m_yru bir Ruslar kendilerini daima yalnız ve teh --.AlAkadarlann nazan dlltkatlerl celp ft k8'ft7et DlD olunur. 

bal.ine ıelmiıtir. dit ediltDİi ıibi ıördüler. Rıııya bun· {'180S) 

SATILIK EY 
• Ocla, elöttlll "° ........ ,,....,,. 

Qönnek lcln ~ndüUtrt l!)ilracaıt. 
Betiktaı K&ytçf Mektep sokafı No. 8. 
Puvl• IOlft Betftrt•• Clha'miQma 
mahallesi Şalmiıah aokatı No. 1 e mü 
racaat. 

TEflt<KOR - 18·'1~942 loetl' t 
24,35 te Taksimden Ortak~ye ılder
ken otomobilde nuuaevı ~u bU· 
yük evrakımı çanta ne otomobilde 
unuttum. Adrea!mi bilmedlll balde 1 
iki libı büyük ~et- katlanar•k 

benJ U'Q!p buJan Vt evraJaım IJ'• 
nm teslim edPı mezkQr 1188 ııuma· 
rah otomobU fOıartl Ba7 ~a 
(6sterdllf bu lnPant barekeUnd8n do· 
tay! tetekktlr ederim. 

R4ft'J; IÜZA TlYA,..OStJ 
HALIPE PltK1N H'.RA81" 

Harbiye, BEL~ bah~nde tt,n da 

(Bobetll) Voclvll ı perde 

aec ""8da flıd mama Ut 
ıütOn anllini " arıt.-.ıa
.rual ,llqduıs. kederler itinde 
ıırmp lfdtın. Tıp J'alttllı.i 
.4 üacQ anıt talebesinden, <>1-
umua. kardeşimiz ve ,_... 
ıımiz 

OSMAN CEVDET 
IPEKÇl'niıı 

~Avı - .Eınnl.ve · Amlrutlnden al
m11 oMefarA 31}18321 •. h taniet 
tezkeremi nyi ettim. Yenisini çıka
raeellmdan eskisin.in hükmü 7oktur. 
MJ8l1' tebaaabıdan Emile Attla W•hby 
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,_ ___ l!mlml!l~-.... -llİllllil._ _ ___ ,l"""-~-~~·---...... -----=--=--~--------...;.-~- 1-' ____ SUMER BANK ____ , 

iŞÇi ALINAÇAK j l YERL~u!!s~~E~~M~D:R~:c~!n~~:RI 
B Ü Y Ü K D E R E 1 ŞMü~s!.mttln~ar~ !m~m!ha!at~efl~ 

K I• B R 1 J f. :,& B R ı· K A S 1 1 açıktır. Bu vazfeye alınn1ak istiyenlerin en az lise 
· • • • ""' 1 1 j ı 1 tahsilini bitirmiş, 3656, 3659 sayılı barem kanunlarına 

M Ü D Ü R 1 Y E T 1 N D Ei N : ! ı tAbi daire ve miiesseselerde en aşağı beş sene çalışmış. 
Xibnt fabrikası lçi'n a,.-.ağıda y~mlt prtbr altında ukek, lcııdtrı 

ve eo<:ult i~d alınacaktır, 

1 - Te:artil fabrika i:~ilerine ~ ıünllri parasız aıc-~k ölle yemi!~ 
ven1i?'. ~ • • .. 
2 - Üel'etıeıl-. 

1 ı 
yazı kabiliyeti kuvvetti ve dosya işlerine vakıf olma-
ları şarttır. Yabancı dil bilenler tercih olunur. 

Bu şartlarla beraber memurlar kanununda aranılan 
vasıfları haiz olanların 31 temmuz 942 akşamına ka
dar müsbit vesikalariyle Zat işleri Şefliğine müra-

•) !rkef( 1!2!1ere: 
• 

- Norma.l l\'ll!!ai saatleri kin eTlc'k i,e.çill're 7g~tırt1::ıe,k i~il"I mııhi

yeti:ne ,:öre saat baıına ücret heubiyle ,ıüo.de 100 . kuru~tan 170 kı.ı -

i' caat etmeleri. # 

ru:a bd.r. ..r • • . 

b) Kıdin lsglterr. ' 

Nor.nal mesai saatleri içm ka3m işç.i1~re yaptmlacıık bin ft'lahi
yefuıe göre 75 kuru~t:uı lJO lı::urufa kadn. 

c) 12 yaşından 111 yqma kadırr olal'I erkek ve 'kb ~cukl•ra: 
Normal mesai saatleri için Ç'O~uk işçilere saat ba:. ücreti he~abiy· 

le 55 kuruş 

.,!> T•hm~~}Y.e.-~!J.Js.!.!!!I: 
Bu bbiı işlerde çalışaıilara İiin mahl.reti.ne ıöra 150 kur~tan 

170 lruru._.q !tadar. 

e) F.,:I• Meaıl Ücrıtlerl: 

Xoordina8)'01\ !leyeti karariyle fabrikanin -zü:t4e' :rıı:ıacağı S saat
lik fazla çaJ1~alarm ""' 30 zammı ilAve ed\ldilrte normal ml!Mi ile 
100 - 170 irunı.ş:-. kadar ücret alan bu! işçi.re 150 den 250 kuruşa 

1 kadar. 75 - 110 lı:uru~a kadar alao. bir" iıKiYe 110 - HIO kwıı~a kadar, 
85 kuruş alan i.,~iye 95 kuru,,; 15_0 I - 170 kuru:,.a k2daT alan i~iye 
220 - 250 kuruıa kadar l'\indelik verilecektir. 

S - Kanunt verİ'Uer i§çilere ait olmak üzere ücretler, fabrika 
dahill talimatnameııinde yuıll bülriiınlere c<>re her 15 run~e bir ö-
denir. · 

4 - fşc;;Ier, yat~cj!lk y~rlerini k@ndileri t~miıı ederler. 
5 - Talip olanların Büyükderede Büyükdere - Bahceköy yolu 

üzerindiki 11'.fürit fabrikası müdiiriyethte nüfus lezkertleri ve altı 
fotoğrat'Lı b<!rabM müracaat etmeleri fllin olunor. 

Tesviyeci, Tornacı, f re·zeci · Ahnacak 
xtbrit i!n.nl eden dairelet'de nya. hbrika tamirl\ar":!"lnde maldni~t 

ve makiniıt muavini olarak çaltşmak liıere birhıci smıf tesviyP.ci, 

1 
tornacı ve frezeciye ihti:rae .vudb-. Fabrikada yapılacak imtihan neti
cesinde ıöstereC'f'kleri ehliyete göre ınaae ~~a uat ba~ ücretleri ta- t 
yin edil~e;ekt!r. Talip. o1;ıiiliınn ve.-:~iki:rle birlikte Büyük deredeki kib- ı 
rit tabrıkası müdüriyetine müracaatlai't ilan olunur 

': =-=· =·=· ==========~- ı 
N A · Z A R· I D I K K A T E : ı 

10 Haziran 19!2 tari~inden itibar~ 11atı~ memurı'ımu1, 
olan Albert Gta'zer'iri !Uifetıine ' ni~ayet verildiğil'i 

mü§terilerimiz:e bildiririz. . 

... S T E F A N 1 D l S · ve · Ski. 
. 

Volivod!ı etıt!flui N ,,. JJ Galata 

BEYAZ KANATLAR 

•ııınnmiyle açılmış yelkenler ve marhla· 

n:n kanadları denizin koyu zemini üze· 

tinde \re güneşin şuaları aras1nda en 

ideal b,eyaz renk zanncdmr. Halbuki bu tesir 

tamamiyle ha~·alidir ve modern çamaşırhane· 

lerce aranılan beyazlık yelkenlerle tüylerin 

b&yubğrnı kat kat ateçmckt~dir. Çamaşır yı· 

kama işi yüksek te!'niii istilzam eden bir iş 

olup İngiliz kimyagerlerinio araştırma ve hiz· 

metleri bu iş .için gayet mühimdir. Çamaşırcı, 

yıkanacak. bezi teşkil eden elyafın cinsini, bo· 

yanmış olduiu boyanın sabittiğini v~ tatbik 

edilen apreyi teşkH eden ınevaddın evsafını 

nazan itibara almak mecburiyetindedir. Me· 

se]a en cüz'j kir ve Jckelet'İ izale etmekle lı.al· 

s1na karşı tedbirler almak mecburiyetinrtedir. 

Kuru temizleme ameliyesinde ise ba~kd bir 

takım k\myevi maddeler ve hususi meself'l~r 

zuhur eder. Çamaşırcı, suyunu tediye ve sert· 

liğini 17...ale etmek, biiyiik miktarda ınalzcme~·i 

tamamiyle ıslatmak ve bütün kirlerini izale 

etmek, mensucatın yumuşaklığını, renıini \"e 

manzarasını kaybetmemek. aşınmıya, kire, gü· 

neşe, yağmura veya terlcmiye kar~ı mukave

metini arttn·mak için adedi git gide artan kim

yevi maddeleri temin eden kim~·agerin Yaı'-

dtmana anuhtııçtrr. ÇamRşırınızı ytkayan "l' 

kuru olarak temizliyen miiesseselerin gayesi, 

elbiselerinh:i, evsaf bozulmanıış olarak iade 

etmektir. lngiliz kim:rag~rleri hu gayeyi bir 

ma31p 

ğının 

imkan heline ıceUrmek i~ine iştirak et· yünün çekilmesine, ipek parlaklı- ® 
tCI 

bozulmasına \re boyalann solma.- . ., . ıncktedirJ~r. 
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1 - Mülkiyeti H~ aı't o}ııp MeddiyeköyOnde vaki ve Balmumcu çiftliği namiyle 'maruf gayri menkul dahilirıdek4 eüz'utamlardan 
yulurda cim ve evsııfiyle imarsız olarak mukadder kıymetleri gösterilen parseller İC!"a Vfl!killeri Heyetinin ' 16.4 942 T. ve 2it'Z729 srıy'U1 kararname
'!İne bıflı talimathame· hükmüne müst.ımiden ve ,2490 sayıl~ kanunun 46 ncı maddesinm D fıkra~ mucibince muhyileri namına ihalesi icra edilmek 
üzere satışa ~karılmt:-tır. 

% - Sanı J'Ukal'1dı ~tı:ırıu mah9uırunda J&ırterilen fÜl1 ve saatte İstanbul Detterdarltğmda (Mi111 EmlAk MüdüTlü~il) mntf'şekkil komis-
yon tarafından ıcra edilecektir. ' 

3 - Sat~ bedelinin biri.ncl taksiti ihale tarl'hindMı itibaren 15 gün ve mütebaki- ta~itler de h~ yılın Haıiran ayı içind,. t.diye edilmek 
prti:rle ' taks~tte ödeneıcektir. '. , , 

4 - Mı1sterl. ihaleyi müte-altlp 15 riln zarftndtt numunesine uygun Vf! notere tasc!ik etlirilecek borç ~endini Uın,.im ve lbya mecburdur. 
5 - Muhy: veya (ölmüı ise \1arislfli) btl ıland11 ıo~terilen günde satış komi!Yı>';lUnd::ı bızzat veya bilvekale hıtZlT bu1unma7.lıır veya ihıılf' 

yl müteakip 13 llÜ•" znfında borç st?nelii '•ttm~7.ler ve ' ilk takı;iti ödemezlerı;e 13,2.!)36 T Vf 2/40!l3 -:ayılı. Veltiller He'!'eti
1 

lr;:>rarnamesiylc t:ın1nmt: 
olan bütiın h:ıkl:\n ~ııkıt olacak ve ıı:11yt•im~.ul 2400 sayılı kanununun umumi hü'tümleri · dz.ırninde arUJrma suretıyle satışa çtkdrılac::ıktır. 

6 - li$ı.ıu . ilan alak.ad~rbra trıhrıren yapıl!Y'ı' tebligat: hlıkmündedir. (7789) 

" ı.. 

" ~ 
Bakkaliye Mağcazası 

\fantazam ıeşldl~tlt v@ halih«
ıırda iyi iş ler v.ıızıyı>tte Kıı iyon · 

cu kulluj:!und<ı 13-15 No. 

Beyoğlu Ekonomi 
Ma~azası . ~::ıhiblnin vefatı 

dolEyı~lyle 

Devren satılıktır 
Talipl:rrin mezkuı mııirazaya 

•nüracaatlar1 , __ . 

, ' Satıhk Kelep.ir Arsa 
qursanın Kükürtlü, Kaynarca ve 
Yenikaplıcalar ı aras1nda bulunan 
ve asrf kaı;>bcalı otel inşaıonıı 

elverisli olan arsıı acelf! sııtıltk

tır Talip o1pnlaı-tn Galııta'dıı 
Havyar hanmda gı; No. lı hanın 
'~irinC'i k;.ıtırıa saat J0-13 Vf 

l!'ı-18 e ıtııdaı müracaatları. 

~ Telefon: 40183 _ , 

PETROL 

KA vı P - l':nıiPonü malmildı.irlu
j(ijnden 1017 a~~eı1 "cüı<ian' num;:ırasiy 
le 11\makt~ old•ı••u.r emı>l<li aylı!'!'lml ıı 

tatbik m 1ihııninü kııybettiın Venisinı 
k;:ızdfrac:agımda:'l eskü:inin hi.ıkmu kal 
mamtştır. Mekkl irıs:ln 

ıoox 100 eb'adındıı 1500 adet tahtR ngara müteahhlt ııam ve hesa 
bma pazarlık!~ s:, tm alın acaktır. İhale~i 23/ 7/ 912 Perşembe günü saaı 
15 de Tophııne-:le Lv Amh·liği satın alma komisyonunda yaptlacalctır . 
Tshının bedeli t l.92ii lira, ilk teminııtt 894 lira 37 kuru$tur. Nümunesi 
kom i~~on~a ıörülür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

. . (93 ~ 7701) - . 10.000 Ade~ Bas cibinliği Eksiltme l'aatl 15,15 
50.000 Metre Cibinlik bezi " • 15,30 
50,000 " Cibinlik bezi • " 15,45 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı baş cibinliği ve bezleri 23/7/94~ 
Pe~:,mbe günü hizal~rnıda yaT.ılı ~aatlerde Tophanede İst. Lv. Amirliği 
satın 11 lma komisyonunda pa7.arhkfo ekSiltmPleri yapılacııktır. Niimune
ı .. ri komi~:YO'lda ~örmür. t~tP.k1!1erln teklif edecekleri mfktar ve fiyat ü
zerinden teminatlarlyle belli vakitlerde komisyona gelmeleri, (9t--'l702) -Beher kilosuna 30 kııruş tahmin edilen 10,000 kflo P.atates müteahhit 
nam ve hesabına allııacakttr. Pazarlıkla eksiltmesi 24.7.942 Cuma. günii 
sııat 15 te ToohsıtıPdı> Lv. Amirli~i ımtın alma komisyonunda yapdacak
tır. K~t·ı tem.lnatı 450 liradır. İsteklilerin belli vakitte komisyona ~l-
meleri. (96 - 7830) 

Münakalat 
lşlet~e 

VekCileti Devlet 'Limanları 
Umum Müdürlüğünden 

1 - tşletmemizin pazarlıkla alacağı kereşte ihtiyacl aşağıda göste-
rilmiştir ' 

"300" M3 ~ırıılı s::rİ çam a1.manı, 200 M3 kaplamaltk meşe koğuşu. 
(200) M:3 ağrilik doşeJdik ve !atikalık 40-50 M3 kız~klık gürgen, 160-180 
M3 felenklik gurgen, "1200" adet husust eğimde ağaç, ((pu.raçol), 30 M3 
rii\menlik Lo:araağaç, 

. •2 - Yukat"rl:ı bildirilen ihtiyaçlardan herhangi birisinin daha az mik-
darda olar~k teklif edilmesi de cal.zdir, 

3 - Ta liolE>rin Jstt>nilen ·bu keresteler ebat ve evsaf mı gösteren llııı~ 
teyi levazlın - nıüdilrliiıföııe müracaatla ~örmeleri ve tekliflerini nihayet 
31 Temm•ıı 942 ak~<ıınına !tadar yazı ile levadm müdilrfüğ[ine tevdi et-
tı\e1eri la:>:i!Yldır. ('7886) ............... ~~...........-~ .......... 
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

Z 1 R.A .A T BANK~ S 
... Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
. Şube ve Ajan! Adedi: 265. 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Biriktiren!~re 29 800 Lira 
1 ~{ ~ !\ M I Y E V f. R 1 Y O R 

Ziraat IJıırıl<a••" d " Kuml!ıaralo ve lhtı•reır tasarruf he11plarrnd• en n 50 
tıl•"ıJ bulul'lanı2ra aerıecle · 4 defa çekilecek kur'• ile •ıaO ı dakl rJln• gb• 

4 
4 
4 

40 

Adet ,. 
• 
• 

re ikramiye da0ıtrl•c•ktır. 
1.000 ' Llrahi' 

t!OO • 
2110 .. 
100 • 
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Ol K KAT: Heaapl•rtndakl per•tu bir 11ne IÇlnd• 90 llr•dıın •ı•D• dltpnl• 
yenlere 1l<r•mlye çıktıOı takdirde "- 20 fHIHlyle 11erllecektlr. K11f"alar 
eened• 4 def•. 11 EylOI, '1 Blrlrıc:tklnu!'. 11 Mart ve 11 HıııılrH 
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K. · TRABİCH ve Şkı. · 

Beyn~lmflel Nakliyat ve V<'!pur Aeentast 
ISTANBUL • Sl~KECI 

Rorl\sıırırıvan Han No ıe TPl. 23243 
Mf'r<:in VP fı; •;,.nrl,.r•md<ı Ala"!lıarı vnrdır. 

S!'hip n ne~riyaı mOdOrti· tlttlil Lütfi Oördi1ncl\, 
Ga7Pf('riti" .,., flP .. f'Tvw• T L. Ş. 1' A 1\ ı\1atbaast 

Vücut t~in Vit:aininin Ne Kadar 'Uzım Oldui'unu -Herkes 8m'r. · Cild İçin de Vitamin Ayni Hayattır. Son Zamanlarda Avrupa ve Amerikanın ltriyat ve GüzelJik Enstitüleri Vtiaminli 
Kremi htimill Etmeie Bqlamışlar Ye Güzel Neticeler Elde EtmişlerC:lir. Ciltlerini Beslemek ve Gayri Tabiiliklerini ve ' Enfeksiyonlarını Gidermek Yolundaki Gayelerinin Tahakkuku 
üzerine BilhaHA Kadtnl&r Arasmda Müthit Bir Heyecan Tevlid Eden Bu Kreinler Bütün Mül'tahzaratı Alemşümul Bir Mahiyet Alan Eczacı Hasan'nın Enerjik Melllai siyle t~tihıar 
Edilebilmit ve Hasan Vitamjn Kremleri ~amiyle. Piya~aya Çıkarılmıştır • . Yüzdeki Sivilcelerle Ergenlikler ve Baruşukluklan izale Ed~ · lht~yarlan Gen~leştiren, Gençleri Güzelleştiren 

bu kremleri derhal ve bila tereddüt istimal ediniz. Hasan Deposu ve şubcler.nde Küçük Tüp 20, Büyük 35, Kavanoz 80, Bü:r.ük 150 kuruştur. 
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