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Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Alınııı. ÇOnkU bu Analklopadl ona mektap kitabı kadar va belki 

ondan daha ziyade llzımdır • 

FiYATI YEDl LİRADIR. 
1 TAN mUe11ea .. lnde ve kitapçılarda bulunur. 
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Şef, Konyadan 
Ereğliye 

Hareket Ettiler 

Cümhurreisi Konyada 
Ziraat, Yol ve Mektep 

Hakkında Geniş 
izahat Aldılar 

: Ankara, 22 (TAN) - Ticaret Vekaleti, mcın- iadesi takarrür etmiştir. Lağvedilecek tc:t'k· f 
lcketin iase meseleleri üzerinde bir takım ka- küller arasında balen subaşı teşkilatı ilf da~ıt- : 
rarJar al~aktadır. Bu kararlara müvazi olarak ma, tedarik ve petrol ofisi bulunmaktadır Pı- • 
ia~e rnü!>teıı;arhğ'ındaki bazı tcc;ekkiillere lüzum yat mürakabe komisyonlan eskiden oldnğıı gi. : 
k~lmamakta ' 'e bu te~ekküllt>;in lağvı i~in hAzı bi belediyelerin emrine verilecektir. Laf:' ka · : 
kararnameler hazırlanmakt.Ddır. rarnamelerinden bazıJarı Vekiller Heyetinin f 
Öirendiğimhe ı:örc bugünkü teşkilatın üte- tasvibine ar:ı:olunmak üzere Basvekalcte s11nut. ı - . rine aldığı halkın bazı hayati ;,.tiya~larını tc- muştur. * 

min edecek te~f'küllerde herhangi bir durakla- Gene öğrendiğimize göre bugünkü ia~c mii:s- • 
ma ile kar~ılaşmamak irin bu krsımlarrn , ia~e te~rlığı bir umum müdiirliik haline konacuk. t 
miislesarhğı kurulmken alındığı vekaletlere tır. • .... ~ ..................................................................... ./ 

SARATO 

-~ Bor ;soQliyebs~ ,, 

SOV,YE.'f~:Tf BtfGi . ' -

Voronezde 
Sovyetler 
Ağır Darbeler 
İndiriyor 

Milli Şef İsmet fnönü Başvekille birlikte Hasaııoğlan Köy enstitiisünde 

Konya, 22 ( A.A.) - Milli Şef 
Reisicümhur İsmet İnönü, bu sa
bah saat dokuzµ beş geçe şehri • 
mizi şereflendirmişlerdir. Çiftçi
lerimiz adına buketler sunulmuş 
tur. Kendileri halkın coşkun te-
2ahiirleri arasında yaya olarak 
Halkevine gelmi!':ler, burada zi. 
raat. yol. mektepler hakkmdA a
lakadarlarla ve halkla hasbihalde 
bulunduktan sonra. saat 10 da Ka 
rapmar kazası üzerinden Ereğli
ye hareket buyurmuslardır. Bu Bölgede Bulunan 

Bütün Köprübaşları 

İstirdat Edildi 
Devletler , 
Yaptıkları 
Propagandanın 
Kurbanı .. 
Oluyorlar·· 

-ıHaıanoglan köyı;~Goebbeıs 1urk 

Ensl; lüsünCle G;:::~c::;:ni 
-· Kropotkin • 

Berlin. 22 (A.A.) - Propııcııad:ı 

Don havzasında cephe vazi:retini ''e Alman taarnızlannın istika
mctinı gösterir harita. Alman kuvvetlerinin Don'u geçtiği bihH

rilen höle-e okla işaret edihniııtir. 

B. y ld K s· z d H "1 narın Dr Goebbels, hüküm,.tln daveti lr 1 an ISa lr aman a asanog an ıizerine A.lmanyada bir tetkik ıeyabatı r ' ' Askeri Vazivet 1 

Voroşilofgrat'ta Rus 
Kıtaları Geri Çekildi, 
Rostof Tehlikededir 

s tf d Köy Çocuklarının Elile Kurulan yapmakta olan Tür~ cueleci~eri. heyc-rr arın a tini dün kabul etmı, ve mısafırlerle 
Binalar, Göğüs Kabartıcı Birer Eserdir !ur.un uzad•1• cörü,mÜ!jtÜr. 

~ . ~ 

-o-

Almanlar Son t 5 Günde 
1 o.ooo Kişi Kaybetti 
Moskova, 22 <A.A.) - :'Sovyet 

tebliği,, 21 temmuzda kuvvct'.crı 
miz Voronj kesiminde ve Voro:;;i 
lovgradın cenup doğusunda çar. 
pışmalara iştirak etmişlerdir. Dı
ğer b0lgelerde kayda değer ı:.u 
§ey olmamıştır. 

Propaganda, ku!lanılma11 rüı; ve ''Kürek, seni tutan !!.u. er .. Ö-ı. 
nazik bir aillhtır. Ba~kalannı al- _ 
datmak için uydurulan yalanlara. o ' gumun,, Don çevresinde 
yalanlan yayanlar cıa tnanmıya "Stepe can vermiyen aiir~n-1 
başlayınca, bu propagandanın en sun,, 
büyük kurbanı yine kendileri olur. ' K .. 
Bunu o. en güzel misallerini bu harp . ~~.beyit,. H.~noğl~n oy eııs. 
esnasında cördük. Onun içln halci· tıtusunde bır a~:m~u,, _ı_naka~n 
kati bulmak isteyenler, propaganda da kullanılır ve Kuregın sesı,, 
1nabiyetindcki haber ve ma10mata adlı bir şiirden alınmıştır. 
kapılmamak ve bi!haS!la aldanıp Nasıl ki, orada gördüğünüz her 
hüktim vermemek mecburiyetinde- şey, o, muazzam binalar, o, · m.~
dirlcr. kemınel şoseler bacak kadar ko! 

çocukları tarafından vücude getı· ı 
~I. Zekeriya SERTEL rilınişse, bu şiir de, gene bacak 

. .. . • kadar bir çocuk olan Enstitü tale 
Her. ~ıla.h gıbı! . propaganda belerin den Kazım Özkan tarafın. 

~ . siliıhını da ~yı ~~l~~a - dan yazılmıştır. Hem de, ne za -
tllu bilmek gerektır. Çunku pro • man. Enstitü binasını yapmak 
P~g~da iki tarafından ke.sen kes için kürekle harç taşırken: 
kın bır ~ılı~ca benze~. ~yı kullan Kazım Özkan, bu şiirini evvel 
~3:smı bllıniyen k:ndını .yar.~ya- ki gün, yüreğindeki imanın alev 
bılir. Bunun en guzel mısalinı bu leri gözlerinde parlıya parlıya, 
harp esruısmda gördük, Milli Şef tnönünün buzurun~a 

Bütün kapitalist dünya, Jirmi okudu ve onun tarafından tebrık 
sene durmadan Sovyet Rusyanm edilmek suretiyle, muvaffakıye
tleyhinde neşriyat yaptı. Bu neş tinin Uk mükafatını kazandı. 
tiyat Sovyet filemini bütün dün- Maarif Vekaleti, Hasanoğlan 
Yaya kötü göstermek maksadiyle W- Devamı Sa. 2, Sü. 1 
Yapılıyordu. Fakat zaman ile bu 

Dün Ge~.E' 
Büvülı Bir 

propagandayı yapanlar da kendi 
Iddialarina inandılar. Sovyet Rus 
Yadaki inkişafa gözlerini kapadı.. 
lar. Sovyet dünyasının bir yum
l'Ukta devril:ecek çürük bir bina 
olduğunu sandılar. İngiltere bu 
Y~ kanaatin tesiriyle harpten 
evvel Sovyetlerle anıaşmıya ya. Yanqın Çıktı 
rıaşrnadı. Almanya, yine btı yanlış _ _ 
Propagandanın kurbanı olarak, . 
Sovyctlerc saldırmıya teşebbüs l SOBin LiraKıymetinde 
ettL . \ 

Alman erkanıharbiyesinin res· Bir Fabrika Yandı 
trıt müfe6siri Soldan, Volkischer Dün gece saat 2,35 de Mahmut 
Beobachtcr gazetesinde neşretti. paşada Yeşildirek caddesinde Ta
ği bir makalede böyle yanlrş bir rakçı Cafer sokağında Senai a
}lropagandanın tesiriyle Alman- dında bir tüccara ait sandalye !ab 
Yanın Sovyet harbinde hataya rikasında yangın çıkmıştır. Fabri 
düştüğü noktalan şöyle sıralıyor: kada sandalya imal iç:in bol mik· 

l - A!mw JsumandanlıllJ_ı:ıu~ ~ .. ,~ .. kuru tahta, kereste ·ve 
~rın harp k~d~et ve kabiliyeti- yağlı boyalar bulunması yangını~ 
tl1 küçümsemıştır. . çabuk inki~af göstermesinde amil 

. 2 - Almanlar, Finlanda har • olm~ştur. Dört katlı büyük bfr 
buıe bakarak, So"lryet ordu~u h_ak bina olan fabrika tamamen yan
~da y~blr kanaate .. duşmuş. dılttan sonra söndürülmüŞtür. ls 
t1.tr. kemle fabrikasının ön tarafında 

3 _ f,ôvyet askeri Almanlar bulunan ıtriyat fabrikalan ve 
için büyük bir sü11>riz olmu~tur. bazı ev!erd.~ ya_ngından az ~ok 
Ceçen harpte hiçbır kıymetı ol· zarar gormuşieı:<1ır. . 
a:tıiyan Çar nskeri, bu defa Alman İskemle fabrıkası lM> bı.n lira 

-gr Devamı Sa. Z, Sü. 3 kıymetinde ve sigortalıdır. 

Alman Ordularının Cenuba Sarkmıya 
Muvaffak Olmaları Uzak Bir ihtimaldir 

• Yazan: ıVECATJ YAŞ.MUT 
*· Moskova, 22 (A.A.) - Sovyct 

tebliği ekinde deniliyor ki: 

Amerika Harbiye Nazm lngiltereye sevkolunan son sisteın bir 
tayyareyi tetkik ediyor 

( Roosevelt "fHiNDIS! ANDA 

L•t • f'I 1 VAZIYET 

Gı ~·~~+··a KARIŞIYOR 
oruş u ... 

News Cronicle Mu-

ALMAN«1TEBliGi 

Aşağı Don 
Nehri 

de Geçildi 
Rostof Çevresindeki 
Rus Mukavemetinin 
Kırıldığı Bildiriliyor 

-o-

Şimdi İmha Meydan 
Muharebesi Başladı 

T oplan+.da, İkinci ha biri Şöyle Diyor: Sovyetler Aıaijı Volcıada 
Cephe Meselesinin Geniş Tahşidat Yapıyor 
Müzakere Edildig"'i "Bir Aya Kalmaz Bertin, 22 (A.A.) - Alman or. 

1 Z h 
dulan başkomutanlığının tebliği: 

Tahmin Olunuyor ~ir syan u ur Rostof çevresinde düşmanın 
. 1 Edecek+ı·r,, muntazam mukavemeti kırılmış-

tır. Alının ve müttefik kıtalar 

M L•t • f M .. ,-"k" t+ il Bern, 22 (A.A.) "Havas.. imdi sehri yarım daire şeklınde 
• 1 vıno U a a an Ga.ndinin soıı nutuklarının H. 11. çevirmekte olan müstahkem k~p 

Sonra Beyanatia Bulun• distanda meyda!1a çıkardığı \'a • rü başına varmış bulunuyorlar. 
maktan istinkaf Etti ziyet, Londra sıyasi ~ahfillerio· Donetz'in doğusunda aşağı Don 

~· • 1 de hoşnutsuzluk dogurmuştur nehri geniş bir cephe üzerinde ge 
Vaşington, 22 CA.A.) _ l\f. Her zaman Hint istiklali lehinde çilmiştir. İtalyan teşkilleri 19 

Litvinof bugün Beyaz saray- neşriyat yapan Cronicl gazetesi temmuzda Donetz dirseğinde düş 
da Reis RooseveJtle görii'j- yeni Del~ideki hus~si muhabirin manı takipleri sırasında ehemmi
mUştür. Sovyet bi.iyük t>1çi- de~ aldıgı haberleı; ne~rederken yetil kömür madenleri b~lg~si o. 
si görüşmeden tııonra beya • "Bır ay~ kaJ:maz hır isyan zu~ur lan Krasniluc;'u ele geçırmı~ler
natta hnlunmıtktan f.stinknf edecekttr., dıyor. Bu gazete, Hınt dir. Pek çok sayıda esir alınmış 
etmi~tir. Bununla beTaber, istiklaline ait meselelerin halli ve ehemmiyetli miktarda harp m D<'v!ımı ~a. 2. Sii. 4 için açık bir mücadele olacağma malzemesi toplanmı~tır. 

· t:lfj" "Devamı Sa. Z, Sü. S · 1:.tfr Devamı Sa. 2, SU. 7 

(Yazısı 2 nci sayfamızda) W- Devamı Sa. 2, Sii. 5 

1 
YÜKSEK DiYARLAR DİYARI 

RE F 1 K 
HALiD 
KARAY 

Dtr okuyucumun nekadar hakkı var! Go:ıder
g diğt bir metupta diyor ki: "Güneş ~örmeı, 

dar ve kasvetli bir evde ömi.ır sürdüğümüz için 
yazın, üç kişilik ailemle ara sıra Bebek tramva. 
yına biner, bava almıya gideriz. Tramvayların 
bugünkü halinden sızlanmıyorum; hal ve zaman 

icabıdır Fakat Ortaköyden sonraki saray dıvarlarına karşı duy
duğum i.ızüntüyü bir türlü yenemiyorum: ~u~.a~. yıktırılar~k 
taşları satılsa da hem belediye hayırlı bır ış gorup ayrıca kar 
etse, hem de bizim gözümüz,gönlümüz açılsa!,, 

l!:vıerden kafe:sler, yuzlerden peçelc.ı: kalktıktan ve o sa
raylarda oturanların çogu, çoktan açıga ç~arıldıktan, açıkta 
kaldıktan sonra bu sipsıvrı, sevimsiz ve belkı de tehlikeli dıvar. 
ları yıkmak, o yolun deniz tarafını feraha ç.ı.ka:mak el~ette hoş 
olur. Şuphesiz taş da şu sırada her şey gıb_ı, hatta daha lıuwnsuz
ları ve dayanıksızlan kadar pahalıd~r; bu~e ~akımmdan iş za
rarlı degil<iır. Fakat butun o bolgenın ~enı~letilmesı, açılıp gun 
görme:si, denizi seyretmesi için ~ır şehır pl~nı yap~~ o.lduğu. 
nu ı.anıyoruz. Beklenilen, bu plinın ~umı heyetıyle yururiu
ğe konmasıdır. Ne zamcın? Bekle eşegım bekle, yonca bıtınce! 
Bu sebepledir ki, büyük pl~ ba~anlıncaya kadar zaten yer yer 
sıvaları dökülmüş, bel vemuş, çogunun boş y<mgın arsalarını ort
mekten baska vazilelcri kalmamış olan o dıvarları yarım metre
ye indirm:k, yüksek dıvarlar diyanru t.e~zlemek hiç şüphe gô· 
türmez ki, düşünülecek ve yapılacak .bu: ıştir. ı 

Fakat bilirım, genç ya~lanında hiıkumet ve belediye hlzme· 
tinde bul~runuştuın: Sazan bi! Çürük davarı yıkmak bir kohnc 
rejimi devirmekte~ güçtür. Zıra dıvarı yerinden kaldırabilmek 
ıçin vakıflar idaYe.sıne yazmak, bınaiar mudurJuğuyle uı.la~mak, 
mahkemelere ba~urmak, kararlar ve kanunlar çıkarmak, yıllar. 
ca çırpınmak, atı~m~, ~a~ta yerinden atılmayı bıle göze almak 
ıwmd.ı.r. Siyasi devrunın ıse, vakti gelince bütün bunları zaten 
hiçe sayarak, kökünden baltalıyarak, §una buna sormıyara.k ya
pılan bir iş olduğundan dolayı başarılması daha kolaydır. Onun 
içindir ki, dıvarların yıkılmasını istiyen okuyucuma hak vermc~
!e beraber yıkanuyan belediyeyi de haklı görmem litzırnge.,r. 
Amma diyeceksiniz ki. "l\larifeı. işte böyle zor bir işin hakkın. 
dan gelmektir. Kolayla ad bırakılaa ve ün alınsa Fatih Mehtnl;t. 
değil, san çizmeli Mehmet ağa meşhur ol~ ve tarihe geçerdi:., 
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D2f? Baştarafı 1 incide 
Köy Enstitüsünü yaptırmak ka. 
rarını alınca, daha evvelden ku
rulmuş olan 14 köy enstitüsün -
den talebe ve eğitmen namzetleri 
10 temmuz günü, Hasanoğlan bağ 
lannda çadır kurmuştur.Bir mem 
leket davası için sefere çıkmış o
lan bu mücahitler, derhal işe ko 
yulmuşlıır ve karıncalar gibi, ye
rin üstünü tarayıp, yerin altını 
kazarak Hasanoğlan sırtlarında 
bir scned~m daha az bir zaman 
ıçinde iı:Hi, uf aklı tam yirmi be 
tane bina vıicude geurmişlerdir. 

Bu binaların arasında, köylüye 
çamaşırlık ve hamam olarak he
diye edilenler de vardır. 

Asil Tiırk çocuklann'l bir çalışm::ı 
11ahası verildığ! zaman nel~ yapmıya 
kadir o!abileceğini anlamak istiyenler; 
mutlaka bir köy enstitüsünde birkaç 
ıantlerini geçirmelidirler. 

Nitekim, Hosanoğlan köyünde, bir 
defa işe sarılan ve on beşer yaşını 
ıeçmemi3 olan bu çocuklar, yalnız, 
kendi işlerini değil, köyün de ihtiyaç
larını gözden uzak tutmamıılardır: 
Köyün tam ortasında üstü açık bulu. 
nan bir suya mükemmel bir bina yap.o 
mışlar. Şimdi köyün merkezinde zarif 
b r şı-dırvan yukseliyor, 
İnönü, Hasanoflanı gezerken bu şa. 

dırvaru görmüş!er ve bunun ne oldu. 
tunu sormuıılardır: , 

- Köyfin ııadırvarudır. EnstitU ta. 
lebeJcri yaptı. 

Cevabını alınca, fnön». !cvkaJad~ 
memnun olmuılardır. 

Köy okulun~ yanında, kocaman bir 
eğitmen yaU.khanesi var. Beyaz du
varları, bol güneş alan pencereleriyle 
göze cok giizel görilnüyor. Soruyo
ruz: 

- Bu nedir blJnu kim yaptı? 
- EnstitU talebesi. 
Başka bir kocaman bina insanı ol. 

dufu yere mıhlıyor. Diyor)ar ki: 
- Bu bina, içine bin kişi a!ır. 

Şimdi Enstitü talebesi burasını yc
mekhnnc olarak kullanmaktadır. Ya
kında burasını bir sinema salonu ha· 
tine getirecek ve burada talebelere ve 
icabında kôylülere sinema gôsterecc
ğJz .. 
DüşUnünüz, boz kırın ortasında, 

J,alahanın ilerisinde, bir daiın ete.. 
ğine sığınmış küçük köyün burnu
nun dibinde mükemmel bir sinema. 
Bu, ne demektir? 

Zaten, bunun ne demek olduiunu 
anlamak için Hasanoilan köyünün 
urtlarma atlamıı o!an köy enstitüsU 
binalarına bakmıık lizıoıdır. Bir taraf· 
ta, dedesinden kalma ve dedesinden 
görüşlü malzeme ne yapılmış olan or. 
ta zaman Anadolumnun ):erpiç evleri, 
d"ğer tarafta, taş, boyalı ve insana ya. 
§amanm heyecan ve zevlcinı veren 
enstitü binaları. 

Bir tarafta, ar%1n yarabldığı gün 

--Bugün Merasimle 
Kutlanacak 

--Ankara ile Telefon 
denberi, şeklıni dcğiv.tnncml(, üze
rine bir tek tas konmamış ol.ın koy 
sokakları, diğer 1arafta yirıni beş 
enatitü binaaının ortalarından, yan· 
!arından birer kan daman 1:i';)i uza. 
nan, üzerinden silindir geçlrllmfş mun
tazam caddeler... Muntazam §Osenin, 
çok uzaklara aitti~ni, güt sırtların 
arkasında kaybolduiunu göriifor ve 

soruyoruz: 

Bugün Hataylılarm bayramı, onlar
la ber:ıber hepimizin de mutlu bıı 1 
glinüdür. 1 

Konuşması Artacak 
Diin ahah S:ırııyburntı ilr. Salacak 

arasında dc>nize yen: bir kııblo indi -
rllml tlr. Bu suretle ı;ehirlerarası ve 
hllh;ıs~a Ankara ile İstanbul arnsTn· 
d:ıki telefon knnu~mıılarmTn arttml -
ması için ilk ad·m atılmış b11lunmak
ladtr Şimdiki tP~slerlP İstanbulln 
Ank:ıra ara~nna a:vni zıımnnda ancnk 
ııltı mükfılPmc yaı:-ıl~hllmcktcdlr. Bu 
kablolartn abln•asmd~n aonra bun:ı 
b:ı~h olar:ık kunılac:ık yeni tesi~lrrl 
ayni 7..c"'lmıınrla il{i şrJılr ıırrosında yir· 
mi kişinin ı.onuşabilmeı:i imkfın oltı
nıı almabilecektir Po&t.ı, telgrnC Vf' 

tr.lefon fl'faresi t.ıı te~iı:lerin kıırulmnııT 
ve c>n kısa hir z:;mandı> faaliyete ı::c
çebilmesi için ç::lı~maktadtr. 

- Bu ıose böyle ne kadar giL~er? 
Kayseri köylerinde dogan ve yaşı 

on üçü geçıniycn, esmer, kaı·.a, iri 
gözlü bir çocuk blze cevap ver yor: 

- Banun boyu 880 metredir. Geniş-
liği üç metre. Bu ıoseyi biz, hm bir 
ay on beş günde yaptık. 
Doğme belediyelerimizi kıslandıra

cak olen bu faaliyet, daima, ç ıhıımak 
istiyen çocuklara az görünüyor: 

- Ah, diyorlar, Şu yeni ualzeme 
celse de işe bir baıılasak. 

Bunu söyliyen, mandolinin( koltu· 
ğunun altına srkıııtırmtş bir çocutu 
kolundan tutup çekiyorum. 

- Bu sene, yenı şeyler mi yapa. 
caksınız? 

O, sağ elinin parmaklariyle, sol kol. 
tuğunun altına sıkıştırdığı mandoti. 
nlnin tellerine dokunuyor ve şunları 
söy!üyor: 

- Bu seneki inşaat p!inımız çok 
büyük de~il amma, ne de olsa bir ça. 
lışmadır, Şöyleeene, cnstitiı binalan· 
nm yanına 10 tanecik öiretmen evi, 
yeniden enc::tümüze girecek kardeır 
!erimiz için üı; okul binası, hayvanla. 
rımızın hem çoğnlması, hem de daha 
emin bir şeklide muhafaza edilmesi i 
c;in bir ahır, tavuklarımızı iyice sak .. 
lıyab!lecek bir büyük kümes yapaca· 
ğıı:. 

Çocuğun yüzüne emniyetsizlikle bak. 
tım. Acaba, benim?e alny etmek mi is
tiyordu. İnşa:ıt mevsiminin bitmesine 
ne kalmıştı ki. Bu kadar binayı, bir 
müteahhide ihale etmiye kalksanız, 
insanın suratına asgari olarak dilini 
çıkarır. 

Birkaç dakika sonrn yanıma ge
len Enstitü direktörü LC!tri Etkine 
bu seneki inşaat programlarını soru
yor, ayni cevabı alıyorum: 

Hani, utanmadım, desem, yalan söy
lemiş olurum. Aklrma getirn;ıedim ki, 
insanı aldatmak küçüklilğüne daha çok 
:;ehirliler düşüyor. 

Bir sene içinde yirmi beş bina, bir 
şadırvan, ve saire vücude getiren 
köylü küçük enstitülüler h1 ~ vııl:ın 
söyler mi? E. Ş. 

Edirneiie Uasad Başladı 
Edirne, (TAN) -Yeni yıl ekimi

nin hasadı Tral{;yanm her tarafında 
ba&lamıştlr. Mnhsullcrln surntle knl
dmlmasl için çl!tçfünmiz dört elle 
işe sanbhışl:ırdır. Birçok yenenle fş
liyen biçer ve b:çer bağlar makineler 
orak i~ini kol:ıyl.aştrrmaktadlr. 

3 sene önce, 22 Temmuz 1939 da, 
saat 18 de Hatayda ı;on yabancı bay
rak da Jndirlle::ek onun yerine şanlı 

Türk bayrağı çekilmiş, Türk vatanı
ntn bu gilzel parca~ı dı.ı 23 Temmuz 
939 dan itibaren U:marnen ve ebe -
diyen ana vatatıa katılmıştı. O gün 
son yabancı askerler de bu mübnrek 
vatan parçıısındıtn uzaklaşmışlar ve 
birinci Cihan Harbinin tıılihsi1Jiğine 
uğrtyan Hataydaki fiili işgal de bu 
suretle nihayete ermişti. Bu mesut 
netice Hetaylılartn ve onlar kadar da 
bütün Türklerin bir rüyasıydı ve şan
lı Türk sancağı Hatııyd:ı dalgalanmı
ya başlııdılU gündcnbf>.ri de bu rüya 
tahakkuk etmiş bulunuyor. 

Bu mnnasebetle H;ıtRyltlıır bugün 
bayram yapmakta VP bugünkü dünya 
şartlart içinde Türk yurdunun ayrtl -
maz bir parçası olarak bulunmanın 
verdiği haklı bir ıunır ve sürur için
de büyük bayr:ımlarmı içten gelen 
tezahürler içindr kutlamaktadtrlar. 

Hııtayın ar.a vatana katılışı bir zıı
ferdir. Fakııt b•ı zafl'r Türkiye CUm· 
huriyeti hükiımetinir. dürüst ve ba -
siretk!lr siyıısetı:ıin bır neticesi, fetih 
yollyle kazandığı değil, sulh yoliyle 
başardığt bilyilk bir zalerdlr. Bu iti
bnrla dünyanın bugünkü manzarası 
karştsında büsbütün ehemmiyet ve 
kıymeti artmıştt ... Hafoy bayramı bü
tün yurtd:ışlnra kutlu olsun. 

Pazar Yerleri 
Çoğaltdacak 

Şehrin muhtellf bölgelcrindl' sebze 
ve meyva sattşlımntn kontrolüne dün 
de devam edilmişti!'. Kazalardaki pa
zar yerlerinin günlerlye adefü:ri tes
bit olunmaktadır. Meyva ve sebze fl
yatlarmm ucu.:clatılmaııı için pa.ıar 
yerleri çoğn1tılaeaktır. 

Altın Fiyatları 
DUn bir ııltın 2960 kurust:ın ve bir 

gram külçe 419 kuruştan sattlmıştTr, 

n·:RX~I 
BUGtlNKO PROGRAM 

7 .30 Proıırım 
7.32 Spor 
7.40 Haberler 
7.55 Müzik (Pi.) 
8 .20 Evin auti 

ı 2.so Prorram 
12.33 &4rkılar 
12.45 Haberler 
13.'00 :Sırlrtlar 
ıa .oo Proı:run 
IS.Ol Cirtc Faul 

19 00 Konuıma 
1!1.lS Dans milıifi 
ı 9.llO Haberler 
19,4.S MOdk 
20. ı S Radyo auettsl 
20.45 Su uulul 
21.00 Ziraat uır.vı..,t 
11 10 TOrlıOlor 
71 30 Konuşma 
21.0 JdOılk (PL) 
22.30 Haberltr 
22.45 Kapanıı. 

Fatih Halkevinde Fatih Ktz. ortao
kulunun birinci sınıf talebesinden 20 
kişilik bir grupa hava hilcumlarına 

karşı korunma tedbirleri hııkktnda 

malOmat vermek üzere tecrübe ma
hiyetinde açılan kurs muvuffakıvetli 
bir netice vermiştir. Yapılan son tat· 
bikat ve teftişte miisbet netice altn-

dığı görülmüş ve bu u~uliin diğer o· 
kullara da teşmili için Maarif Vekil
lıgl nezdınt1e teşebbi.ise girişilmiştir. 
Yukarıdaki resımler tatbikat stra

ııında alınm1ştrr ve kiJçfik mektepliler 
kendilerine öğretileni büyük bir in
tizam ve ciddiyetle başarnrak mnte· 
hassislnrın takd 1 rını topltımışlordtr, 

---------o~------

Yeniden 
Ceza 

8 Fırına 

Verildi 

Kanun Dışı Evlenmeler, 
Nesebi Sahih Olmıyan 
Çocuklar Meselesi 

Son birkaç ~n ;ç!rde yapılan !ırtn 
kontro11erl Eonu:ıda yl'niden 8 lırınm 
unlannm kesilmesi kararlaştırılmış· 
tır Bu fırtnlada karnı:sb: ekmek sa
ttıdıl!ı. un halft3~mda deıtlslldik y11 -
pıldtih gllrOlmü~tür. Belediye teftls 
heyetinin sıkı kcntrnllerl sayesinde 
~ehrln ekmPk i"inln iyilf'Smlye yilr. 
tutacağı muh'.11-kak ıtörtllmektedfr. 
$ehzadebııştnda Letafet ııpıırtmıanı 
karşısındaki Hüseylntn fırtnında 234 
ekmek mfüıadere r.dılml~ir. Ayrıca 
Adnlar, Kadıköy, Üsküdar semtlerin· 
deki teftişler netices!rde 2000 ekmek 
müsadere edilmiştir. lstanbul Barosunda Bir Komisyon 

Bu Yolda Mühim Rapor Hazırhyor 
Kanun dTşr e\'lcnme1er ve nt'sebl 

sahih olmıyan ı-ocukhır hnkkmda Ad
liye Vekilllğinı> 1tönderllecek ranoru 
hazırlamak üzere İstanbul Baro" ın -
da kurulan komisyon dün de öğl,.den 

Ağır işçi oldııklarını iddia eden 
6000 kişiden 500 ünflrı mOracaatı Vl-
1Ayetçe kabııl edilmiştir. 

evvel Baroda toplanmt.,tır. 
Boşanma ve aile itlerfnde y{l'~ek• 

ihtisastan olan ŞPhrlmizin tanmmL'ı 
nvukntlarTndan mürekkep komisyon, 
raporunu yazmıya bıışlamıştır. Pazar
tesi günü tekrar bir toplantı yapTla· 
rak rapor okunacak 'e nihayet ay ba
şma kadar Vekilliğı> gönderilecektir, 
Adliye Vekilliği Vali ve miiddelumu
milerin kanun dışı e\"len~neler ve ne· 
scbi snhih olmtyan çocuklar hakkın· 
da gönderdikleri miitııl/laların öziinii 
neşretmiştir. Bu broşürün tetkikin -
den anlaşıldTğına göre, memleketi -
mizde kanun drşı evlı>nmeler iki şe
kilde görülmektedir: Yn evli olmıyan 
kadrn ve erkek medeni evlenme dt· 
şında karı koca g.ibl yaşamakta ve
yahut evli bir Prkel: nlklihlr karısın
dı:ın b:ı~kn "'Vll t>lmlTtlr.- bir ~ bir· 

kaç kadmla yasnmaktsörr. 
Bunun sebepl •ri de raporlara göre 

medeni evlenme lormolltelerinin u· 

zun olması ve boş~nmaların gOçlilt\1 
l!fbi iki esaslı ·wkt:-da toplanmakta - Bölge Ticaret Müdürii 
dır. Gelen cevaplarda adli baktmdan Değiştirildi 
reşit olan kadın ve erkeğin kart ko- Bölge Ticaret Müdilrü Necmettin 
en ıılbl ya.şama!armın suç sayılması, Mete Ankaradıı Tarım Kredi Koope
reılt olmıyan tir kızr kaçıranlann rntlfl MUdUrliltüne ve Bölge Ticaret 
kendi isteğiyle ve kzın veli ve vasisi Müdürlilğilne de Ba~dat Ticaret Ate
razı bile olsa cezalandırılmasT. iğfal şesI Baha tayin edilm~r. Yeni Mü
hnllnde milnıru zamanın uzatılması, dür buırOn sehrlmb:e ırelecektır. 
muhtar ve milmessillerin nlkAhııız __ _ 
vaşamalerl hab~r v~rmekle mükellef fazla veya tek kadT11l& nlkAbsız ya
tutulmnsı, evlenme işlerinin kolaylaıı- şıyanların ve doğan çocukları tescil 
tırılmasl, pul ve harçtan munt tutul- ettlnnlyenlerln, medent dunımlarf 
ması, boşanma İ!ilnbı kolaylaştırılmest uygunsuz g8rülr;ı:ılerın kadrodan çı -
ve sulh teşebbllsfinün kaldırtlması, kanlması vf! hizmet kııdrolartnm te
evlenme dıştnda doğım cocuklan ko- mlzlenmest 'eklif edilmektedir, Bu 
nımak için kan!ınl hlikümler konma- arada ana ve ::>abası bulunmıyan ço
sı i tcnilmektedir. İdıırt bakımdan da cuklartn devletce himaye altma alm
devletin mülki tcıksim:ıtıntn değişti· ma~r lstenilmekt,.dir 
rilmesine, nahiyclerne köy adedinin Sosyal ve ekonomik bakımdan da 
azaltılmasına, köy tP_~kililttnın tensik · vergilerde ve maa!'ta cok çocuklu o· 
edilmesine. muhtarlı.J<ların yeniden !anlar için teskli bir rejim tesis e
lhdnstna, nüfus kanununda değişiklik dilmesi, nikahsız yaşıyanlara eytam 
ynpılmaııma lüznrr. gö~tcrllmektedir. :ve aramll maaşı verilmP.mesl gibi ted-

Bnh~sı;a aev l.'t t ,., :n:1 ve d vıc blr er len .-ürülmektedir. 
sennayeslnin işt~rakiyle işliyen mües- Haber aldiğnntza göre Baro komls· 
seselerle Belediye vesnlr teşldllerdeki yomı da boşanmalarTn kolayla~tırıl • 
memur ve müs1·ahdemlerden birden ma~ı fizerlnde durmaktadır. 
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PJy,,.~~:~::-:~ bolm•k 

milmkUn oimıyor, Avrup• mUa· 
tahzaırları pek tabii olarak gelme· 
dlğl için, bunların bulunmama11· 
na hayrat etmemeı- ll:ııtmdır Fa· 
kat eczacharın kendi IAboratuar· 
larındı bizzat ihzar ettikleri lllç· 
lara girecek maddeleri de bulmak 
milmkiln olmıyor. TebarOz ettlr· 
mek •Azımdır ki ecraeılar, halka 
hakikaten kolaylık gilsterlyorlar. 
icap eden maddeler! kendi ecza· 
hanelerinde kalmadıği için bizzat 
yapamadıkları reeetelerfnl •lıp ~ 

eczahane 'czahane dcılaıar•k rnüg 
terlslnln lllcını hazırlayıp hastayf f 
veya hasta sahibini tııhammOI e· 
dilmez zahmetlerden kurtaran ec• 
zacilıır pek !;Ok. Eczacılar, blltOn i 
hlianU niyetlerine ve iyi kalbll· 
ılklerlne rajlmen müfterllerlne 
har.:an menfi cevap vermek vazl· 
yetlnden de kurtulamıyorlar. 

Bunun ı;ebeblnl d~ izahtan çe
klnmlyorlar: 
"- Bazı 'Tlüatahzarat IAbora

tuarlarf piyasada llfiçları toplayıp 

milıtahzarlarını idame ettlrrnek I· 
çin stok yapıyor olmalilar ki biz, 
lllçları hnırlıyabllmek için il· 
ıı:ım gelen iptidai maddeleri bula· 
mlyoruz., diyorlar, 

Stok yaptığı içi~ mUatahzarct 
ıaboratuar sahib! muahaze edlle· 
me:ı:, Fakat o. ne k11dar haklT ise 
fU tlklyette eez.ıhnne sahibi de, 
hastasının lllcını y11pttrmak için 
bDtUn fstanbul eeıı:nhanelerlnl do· 
latnıJk zorunda k11lan mUıtert de 
o kı dor 'ıaklıdır, Bu l!Je Sıhhat 
Vek~letlnln bir care bulma11 il· 
zlmJ'ır, -

\... ...................... ~ 
Okullarda 
Kayit işleri 
Ağustosun Birinden 

itibaren Başlıyor 
Lise ve ortaokullara tnlebe kaydına 

bir Ağustostan ltlbaren başlanacaktır, 
tlkokullara yaztlmak istiyenler 1-15 
Eylül arasında bölgelerindeki okulla
ra müracaat edeceklerdir. İlk ve or
tnolrullarln lisı>lerde yeni sene tedrl"' 
satına 21 EylQlde başlanacaktır. 

Milli Korunma Mahkemesi-
ne Verilenler 

Divanvolunda bakkal H!lseyin Kı
nay, .clükkAnında pirınç bulunduğU 
halde satmak is1emedlğinden ve sey
nr s tıc.ı Galip Oıın:.an o41u poplln

teri pnhalıya tnttıytndan cnrnınmeş
huht yapılıırak l\tllll Korunma mah
kemesine verilmişlerdir. 

ASKERİ VAZIYET Devletler Yaptıkları Roosevelt Litvinofla 1;i•l'i1ili~;)!(e111 Hindistanda Vaziyet lıt:l!;M~ld4:llft~llJ 
Aşait Don mrntakasında, Rus ordu. ve Stalino'dan yeni blr taarruza gırı- Propagandanın Görüştü 

!arının ricati devam ediyor, Maretal şerek bu taarruzu ink!ıaf ettirmek ve 
Timoı;enko ordularının büyük bir fe- Rostof'un şimal ve batı kısımlarına Kurbanı Oluyorlar 
laket içind~ oldukları ve· p<'.lnlk halin- yaklaşarak burad;:ıki vaziyeti emniyete r.!fr Baştaralı 1 incide 
de dağılıp kaçtıkları ıcklinde mlbver almı~tır. Fakat, aiınalde, Voronez'de-
kaynaklarından intiıar eden haberler ki düğüm henüz çözülmemiştir. Ruslar neferine müsavi bir dereceye yük 
ve bu ha)>erlere istinat eden mütalea. Voronez kesiminde kuvvetli bulunmı- selmiştir. 
lara karşı biz, bu ricntin hiç de böyle ya ehemmiyet veriyorlar. Bu kesime 4 - Sovyet kumandanlığı bu. 
bir manzara gôıdt.cı:mediğin:i ev\lfclki ait h::ıberlerd:n, Almanların taarruzdan günkü harp için hazırlanmı~. ve 
yazılarımızda okuyuculara izaha ça.. müdafaaya geçmiş olaukları anlaşılı- bu sahada geniş tetkikler yap • 
lışmıştık. Nitekim evvelki gün Bertin yor. Bu kesim, ccnnptaki buyük Alman mış, modem harp tekniğini iyi 
radyosu Rusların her zamankinden taarruzunun sol kanadından gerisine kavramıştır. 
başka bir ricat usulü takip ettiklerini dofru ciddi bir tehlike teşkil etmek- 5 -- Sovyet kumandanlığı, Sov 
ve pek az dümdar mukavemeti göste. te devam ediyor. yet arazisinin icaplarına en uy • 
rerek Alman ordularına ciddi bir te- Gerçi scvkülceyş meselelerinde ve gun harp tekniğinin Alman ku • 
mas imldinmr vermeden çekildiı.lerini tabiye oyunlarında üstat olan Alman- mandanlığmdan daha iyi bildig1i
blldirdiği ı:ibi Don dirseği içindeki kumandanlarının bu aşikar tehlikeyi ni göstermiştir. 
muherabe de son:ı ermiş nazarile ba- görüp ona göre tedbi.rlerlni almış ol. 

1t7fr BMta,.ııtı f inciıle 

müşahitler, ikinci cephe isi
nin görüşüldüğünü tahmin 
etmektedirler. 
Derhal bir ikinci cephe a· 
çılması lehinde Reis Roo c
velt nezdinde müracaatta 
bulunduğuna dair olarak bu· 
giinkü ba.o;ında intişar eden 
haberler hakkında sorulnn 
tıuale, M. Litvinof, bu haber 
lerin kendisinin Reis Roose
veltle görüşmesinden evvel 
yayıldıklan hususunu gay -
deylemiştlr. 

kılması lizımgcldiflni bildiren A!man dukları iddla edilebilir. Fakat hatır- 6 -- Sovyet Rusyanın içinden 
tebliğinde de buyük esir ve malzeme iamak laıımdır ki, ayni mesele!erde çökeceği, beşinci kolun burada. 

k tli ld - h kk nd Al harp sanayiine malik olduğunu yığınlarından hi, bahsetmemesi, bizim ve oyunlarda üstat oldufu bilinen ve uvve o ugu a ı a man 
bu husustaki fikirlerimizi teyit etmiş 1914 - 1918 harbinle tam dört sene ya yanhş kanaatlere sapmıştır. göstermiştir. Düşman ise Alman 
oldu. Almanyanın mukadderatını elinde tu- Alman kumandanına göre, Sov ordusu ve harp sanayii hakkında 

Bu haberlerden anla:ııtan en mühim tan General Ludendorf 1918 de kot'i yetlere karşı açılan harpte mu - çok yanlış tahminlerde bulunmuş 
nokta ıudur. Bu mıntakad:ı, Voronez neticeyi olmak için Mart taarruzuna vaffak olunamamasının en büyük tur. 
llc Don dirseği arasındaki lnııımda, giriştiği zamanı üstat bir komutanın sebebi, sırf Alrnanyanın herkes- 3 - Almanların cenup r.ephe. 
Rus or~ büyük bir döküntü verme- alması icap eden bir 'ok ihtiyat tedbir· le beraber Sovyet Rusya aleyhin sinde Kafkasyaya taarruz edeceği 
den nası! rkata muvaffak olmuı ise, !eri ihmal etm.ş ve bu sebepten taar- de yaptığı propagandaya kendisi ni çok iyi bilen düşman biitün 
dirsek ile Rostof arasındaki kısımda ruzu akamete uğradıfı andl ordula . b •. :d kuvvetlerini bu cepheye tahşit 
bulunan Rus kuvvetleri de ayni suret. rırun karşılık taarruz1an d~rduraeak nın de inanma~ı, ve lınu yuz en etmiştır. Fakat Almanların nere
ıe hiç bir çevirmeye maraz kalmadan kudreti ka!mamıctı. O zaman Luden- bu hatalara düşmüş O asıdır. .. * * den vuraC4lklarını ve bu kadar bu ve biiyiik zayiat vermeden ricati ba- dorf'u bu harekete ıevkedcn en birin-
şarmışlardır. Buiün bizce WbeUeri el Smfl belki Almanyanın içinde bu. Bu defa Sovyetler de Alman· yük bir 1iİddetle vuracaklarını hic 
henüz meçhul kalan kuvvetler ancak landufu vaziyete daha uzun zaman lara karşı yaptıkları pro • bir zaman tahmin etmemiştir. -
Rostof şehrinin civarında. Rostofu mü mukavemet edemjyeceği ve bir an ön- pagandanm kurbam olmuşlardır. 4 -- Ruslar, İngiltere ve Aıne
dafaa iı;ln (eğer Rostof müdafaa edi· ce kat'i neticeyi almak için herşeyi, Kış gelip de Alman ileri hareke· rikadan istedikleri kadar yardım 
lecekse) kalmış olan kuvvetlerdir. cüreUe tehlikeye koymak zarureti i- ti durunca, Sovyet propagnrıda alabileceklerini zannetmişlerdir. 

Bu kadar geniş ve derin bir saha. di. Ayni vaziyet dolayısiyle 1939 har· cihazı artık Almanların taarruz Alman denizaltı ablukasının bu 
da, birkaç ordunun bütUn teçhizat bini 1942 de bitirmiye azmetmiş olan kabiliyetini kaybettiğini, teşeb • kadar müessir olabileceğini duş. 
ve malzemesiyle, durmadan takip eden ve Berlinden gelen haberlere nazaran ·· S 1 · man hiçbir zaman tahmin etme _ 
dü•man kuvvetleri ka~ısında böyle buna inana1ak neticeyi sabınızhkla busün günden gune ovyet erm 

~ li t"ğ' · ropaganda ba<ı miş ve onun için de bütün plan-büyiik bir rkatı bu kadar muntazam beklediği aöy!enen Alman efkln umu. e ne geç 1 ını P ya 'll 

la "h t b k d'sı· de ları altüst olmuştur . başarabilmesi ancak evvelden düşü- miyesi kıırşı11nda, Alman orduları baı mış ve nı aye una en ı 
nlillip karar vcrilmi~ ve hattl tefer. komutanlığının da böyle bir zaruri ka.. inanmıştır. Yine bir Alman aske· Bugün Şark cephesindeki Al. 
rüatı tesbit edilmiı bir plin dahilin- rarı göze almıı bulunma&ı da ihtlmal rl müteh:ıssısıs, yanlış propagan. man muvaffa.kıyeti de bu sebep· 
de olabılir. Alman tazyiki karşısında dahilindedir. • da yüzünden, Sovyet kumandan· lerle jzah olunabilir. 
mağlt1p olarak yapılan cebri bir ricat Eğer Mareşal Timtçcnko Volga - lığının düştüğü hataları şöyle sı· ~ ~ 
bu şekilde olamaz. Don dirseklerinin arasındaki seksen ki- ralamakt.adır: Görülüyor ki, propagnnda 

Alman ordularının en dofudaki ta- limetrellk sahad:ı büyük bir muharc- ı _ Kışın yaptıkları boşuna kullanması güç ve nazik 
arruz ucu Sta!ingrada ;,Uz kilometre beye giriı,mez ve Stalfngradı dahi her harekat esnasında Sovyetlcr Al. bir silahtır. Başkalarını aldatmak 
kadar bir mesaf~ye varmış ve Stalln- türlü ehemmiyetine rağmen düşmanına man askeri kudretini yıktıkları- için uydurulan yalımlara o yalan
gradr tehlide baslamııtır. Volra neb- terketmelı: karancı verine bu takdir. . 1 di Al • ları yapan da inanmağa başlayın. 
ri vasıtasiyle yapılan büyük nakliyat de dahi, Atman ordularının cenuba nı zannetmış :r. r. man~arın 
dolayısfyle Volga dirseğinde bulunan sarkabilecekleri çok uzak bir ihtimal- esa~ k~vvetlerı ıse, çok. g~ı;.ılere ca, bu propagandanın en büyük 
Stalingradın hayati ehemmiyetini ge- dir. Alman başkomutanlığının, Volga çekılmış, bu~alarda yem sılahlar kurbanı yine kendisi oluyor. Yu· 
çen yazımızda izah etmiştik. Fakat bu. dirsefine vardıktan sonra yapacaiı en ile bu senekı harekata hazırlan· kandaki iki misali bu har!> için
gün Stalingrad ne kadar tehlikede doğru hareket Rosso11'un daha cenup mışlardır. de bir çok hadiselere tatbik ede. 
ise, bu şehre yaklaşmış bulunan A!- dofusundan şimale doğru yeni bir ta- 2 - üç senelik harpten sonra bilirsiniz. Japonyanın uzak şark
man taarruz kolları da o kadar tehll- arnıza girlserek Voronez kesiminde da Almanya dünyanın en büyük taki seri muvaffakiyetlerinin de 
kc içindedir. Çilnldi, ba mıntakada mukavemetlerini henUz kıramadıfı ve en kudretli kara ordusuna ve en büyük sırn, İngiltere ve Ame 
Alman taarruz orduları, ağzının bir Rua kuvvetlerinin arkasını çevlrmiye rikanın Japonya hakkında kendi 
kenarı Voronez'de, diğer kenarı Ros- çalışmaktır. Fakat böyle bir hareketto yaydıkalan yanlış malümata ken-
tofta bulunan ve derinliii üç yüz em muvaffak olsa Voronez kesimlndeki va& orta keıime intikal etmit olacak. dilerinin de inanmış olmalarmda 
kilometre olan bir cep iı;lne cirmiş. milchfaayı bertaraf etse bile bu sefer tır. Bi~ bir kac; yazımızda, orta ke- aramak lazım gelir. 
Jcrdır. Gerçi Alman ba9komatanhğı, ağzı biraz daha genl:ılcmiş olan cep simdekı Rus orduları sağlam kaldıkça O . . h kik t• b 1 k . 
Rus ordu!nnnın muntazam ricaU üze- daha şimalden Turla ve Orc!'den tehdit yalnız Don mıntakasındnn bir taarrur- i n~n ırın a da 1 u ;a t'ıs. 
rlne maruz bldıfı tehlikeyi görmüş, edilecek ve Alman ordaları bu tehdidi la Kafkuyaya sarkmanın bir hayal t yen er, prop3gan a ma ıyc ın_ 
hem bu cebin afzını ,eniştetmek hem de bertaraf etmek için yeni çevirme o!duğunu Ueri sürmüştük, Muharebe- deki haber ve malumata kapılma
de cenap kenarından gelecek tehlike. taarruzuna girişecek ve bu sureUe .ıerin yeni lnkisanarı bu fikrimizin doi· mak ve bilhassa aldanıp hükiım 
71 ortadan kaldırmak iMn Taıranraır muharebelerin sıklet merkezi vavas va lru oluı:> olınadığını göıtcrerekt!r. •vermemek mecburiyetindedirler. 

~ Baştarafı 1 incide Karışıyor l:!fi'" Baştarafı ı incide 
Don dirseğinde zayıflamış o!an düt' 

man ancak a.z bir mukavemet göster• 
mektedir. Voronez'in ııimalinde ve oi• 
mal batısında düşmanın yaplJiı taar
ruzlar çetin savaşlarla püı;kürtülmüş
tür. 25 düşman tankı tahrip edilmiştir. 

Voronej bölgesinde kıtalarımız 
düşmanı püskürtmüşler ve D.:m 
nehri geçitlerinde kendisine dar
beler indirmişlerdir. Bir kesimde 
tanklarımız 17 düşman tankı tah 
rip etmişlerdir. 

Voroşilovgrad'ın doğu cenubun 
da kıtalarımız müdafaa savaşltt. 
n yapmışlar ve daha başka kesim 
lerde kltalarımız düşmanın üstim 
kuvvetlerinin baskısı karşısında 
yeni mevzilere çekilmişlerdir. Bir 
kesimde Almanlar az çok ilerle· 
miye muvaffak olmuşlarsa da iop 
çunun ve havan toplarının şiddet 
li ateşi ile desteklenen bir yan 
karşı hücumu neticesinde yok e· 
dilmişlerdi:- Almanlar bir piy;;.'!· • 
alayı 19 tank, 68 kamyon kaybet
mişlerdir. 

Moskova, 22 (A,A.) - Don nehd. 
nin Voronez bölgeıindeki yukarı mec
rasında bulunan blitün ma köprüleri 
Almanların e!inden alınmııtır. 

Almanlar son giinlerde 10 
bin ki§i kaybetti 

Londra, 22 (A ,A.) - B. B. C. nln 

f:W Baştarafı 1 indde 
kanidir. Pandit Nehru, bütün 
memlekette İngiliz hükumeti a. 
Jcyhinde nutuklar vererek dola-
şıyor. 

Buna mukabil, Hindistandakl İngiliz 
makamları şimdiye kadar ihtiyat!ı ha· 
reket etmiştir. Maamafih bu makamla. 
rın gizli faa1iyette bulunduklarını ve 
perde arkasında bir şeyler hazırladık.. 
tarını hatıra getirmek caizdir. Hindis. 
tanda mer'i olan kanunlara göre, Hint 
hUkilmetlnin Gıındi'yi ve taraftarlarını 
hapı;etmiye salahiyeti vardır. Böyle ol· 
mak!a beraber, bu tedbirleri ittihaz et. 
ıniye meydan vermemek için tnriliz 
makamları ellerinden geleni yapacak. 
hr. Gelecek müımkereler, zor olacak.. 
tır, Her iki taraf iki satranç oyuncusu 
gibi yapacakları hareketleri uzun uza 
drya tahlil edecek ve bu hareketlerin 
tevlit edect'ği akisleri evve!den hesa~ 
lamıya çalışacaktır. Londranın hütru
met mnhfilleri, İngiliz mak"amlarınm 
herhangi bir isyan veya ayaklanmayı 
kolayca bastırabileceği kanaatindedir 
Fakat, bu takdirde yine hapse girecek 
olıın Gandinin tekrar açlık grevine 
başlamasını görmek ho,a gider bir şey 
değildir. 

Rus cephesindeki hususi muhabiri, Amiral LPahy Cümhnrreis
Rusların Almanlardan mühim mikdar-
da ranaim aldıklarını bildirmektedir. liği Genelkurmay Ba~kanh-
A!man kayıbı çok afırdır. Son 15 iina Tayin Edi1di 
giınde Almanlar bu kesimde 10.000 Vaşineton, 22 (A.A.) - Reis Roo 
ölü vermişlerdir. Voroşilofgrodın ce- sevelt'in ıcnelkurmay bıııkanhğına tıı· 
ııup doğusunda ~eri çekilmiş olan Rus yin edilen amiral Leahy 67 yaııında 
kuvvetleri muntazam bir surette ricat dır. 1939 da deniz h:ıırekatı şeflirnnrl~n 
hareketi yapmışlardır. amira! rütbesiyle tekaüt olmuıtur. 

f 11giliz gazeteleı·ine göre Amiral yeni vazifesine derhal ba~ 
Londra, 22 (A.A.) - Bu sabahki lıyacaktır. 

lngiliz gazetelerinin çoğu Rusyadakl Reise matbuat konferansında bu hn
h:ıdiselerin daha ziyade vahimleştiğini SU!lta aual sorulmuıısa da M. Roose 
ya:ı:mnkta ve Rostof'a üç taraftan ta. velt amiralin vazifesi hakl!ı~a sarih 
nrruz edildiği hakkındaki Alman habe- malumat vermek istememi$, sadec~ 
rlni ilk sayfalarında büyük başlıklarla baf!kumıından1 ık cenelkurmayına h1ı;-
ntıfjretmcktcdir. kan tayin edild iğini bildirml-?tir. 

Ra!ların Voronez tarafında teşeb- I R • ~.. • • 
büsü elde bulundurmakta o!maları ır ,.,.nzellk l(nıhcesı f'a~ns. 
bedbinlifi hafifçe azaltmakta iae de hık Sucu ile Tutuldu 
Voroş!Jofgrat'ta da Rtrcların ıeıilediğl Mcksiko, 22 (A.A.) - Bir milsa -
ve Rostof'n doğru gerilemekte devam bakada Fransız güzellik kraliçesi On· 
ettikleri kaydolunmaktadrr vanmı kazonan fakat sonradan Al -

Voronez'in Almanları ciİç bir duru· mıın olduğu :.nlaştlan Ellsabr.lh Pilz 
ma düşüreb"leceği kabul edilmek!e be. dlln casusluk riirmü ne tevkif edll
raber şu cihet rlzlenmiyor ki eğer mişttr. Pitz 1940 da Mek&ılkaya gelmiş 
Roatof hakkındaki Alman iddialan ve :ı:engln bir adam olan Eugenia Al
teeyyiit edecek olursa Taganrog b8L mazan jle evlenml~ir Şimdi Mihver 
ecainde bulunan Sovyet kıt.alan cfd hesabına casusluk yapmak ve gesta
di bir tehlikeye maruz bulunuyr>rtor. po hesabına faaliyettı: bulunmak suç-

Gazete!erde Rusya durumuna dair lıırlvle fthıım ~~ıım ... kiı>~ir 
tefsirler pek ardır. Umumiyet iUba· 
r!yle gelen haberlerin neari Ue iktifa şaretl verilmlı;tir. İlk işaret saat ikide 
edilmektcriir. verilmiş, iki saat ııfirmfi!5, ikincisi do. 
K llfthişef'lc lelrlikc l§f1TIJti küzdft verllmiı ve ancak blrk<'.lç da-
Kuybl~ef. 22 (A.A.) - Bu aabah klka devam etm!ıUr. 

Kuybf!icf'te iki defa Jiava tehlikesi l ' Hiç bir hadise olmamıetır. 

Cephenin orta kesiminde ve seriler
de kuptılmıa olan yeni duııman gruı>
ları serisinin yok edilmesi harekeli ta• 
mamlanrnıııtır, 

İlmen gö!üniln cenubunda Volkof 
üzerındeki kdpni baıJı karşmnda dü5· 
manın müteaddit taarruzları kendisınc 
pek aiır kayıplar verdirilerek akim bt
nikılmııJtır. Bıı köprü bapru tutan 
kuvvetler 31 Sovyet 1ankını kısmen 
pek yakından olmak üzere tahrip et. 
miıılerdir, Şimalde balıkçılar yarıma• 
dasına yerleştirilmiş olan dü~an ba• 
taryaları pike tayyarelerimizln tahrip 
edici taarruz!arına uğramıotır. 

8 Temmuzdan 20 Temmuza kaı,iar 
Sovyel hava kuvvetlerinin kayıbı 829 
tayyrıred!r. Ayni devrede Alman ha. 
va kuvvetleri doğu cephesinde 70 tay .. 
yare kaybetmişlerdir. 

imha meydan muharebesi 
Bertin, 22 (A.A.) - Rus cephesinin 

cenup kesiminde büyilk bir imha mey .. 
dan muharebesinin cereyan etmekte 
olduiu bildirılmektcdir. Kuaatılmııı o
lan birçok Sovyet tc~ekkülleri yok o
d.ilmektedir, 

Rumen kayıplan 
Bükreş, 22 (A.A.) - Neıredilen ru. 

mi bir tebliğde Romanyanın Sivastopol 
muharebesindeki kayıpları SS subay, 
28 erbaa, 1773 erden ibaret ölü ve 
kayıptır, 

Aıağı Volgada büyük Rus 
kuvııetleri toplandı 

Sanı:hay, 22 (A,A.) - Şan3haydaki 
iyl haber alan mahfillere verJlen ma
IQmata göre, Sovyet kumantfunhcı ıı
şnğt Volga'da çok büyüle kuvveUer to~ 
lamıııtır. Bunlar a~asınd:ı ezcümle ıiJ.. 
varı kuvvetleri ve harp malzemesi var
dır Bu takviye kıtnları orta Asyad:ın 
ıeÜrilmiştir. Şanehay mahfilleri kat'i 
nıuharı:benfn Stalingrad ile .Kafkasya 
arasında cereyan edeceğini tahmin ey-
1emektedirler. 

Dlier taraftan dolaşan bir ıayiaya 
ııöre Stalincrad'a citmekte olan M. 
Stalin Kuyblşef'le durmuo ve oradıı 
Büyük Britanya ve Birleşik Amerika 
büyük elc;lleriyle önemll görüsmeler 
vapmı&tır. 

Dün Gece Üsküdarda Bir 
Ev Yandı 

Dün gece sabaha karşı, U küdardıı 
Nıroğlu ıokağtnda Nurt adında bit 
şahsa alt bir evde yangın çıkmıg ve 
ev tamamen yanmııtır 
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Terbiye ilmi 
Ye Sinema ..., 

Yazan: ULUNı1'1 Bizim mahallenin, sokakta oynıyu 
bütün çocuklarının birbirlerini 

çaiırırlerken boru ile nefir arası aca. 
İp bir ıes çıkardıklarına dıkkat etmiı 
fakat bu ıetlemne tarzınm neden öt& 

meselesini tetkik etmek ve bıı. 
nu karşılayacak tedbirler düıümnek 
maksadiyle gizli celseler yaptıiı bir 
zamanda Almanlar, At!antik sahille
rinde mühim mikdarda müttefik ıe. 
mileri batırdıklarını ilin etmektedir
ler Bu tebliğlerden Alman denlıaltı
Ja~nın Gine körfezinde de faaliyete 
ıeçtlklcri anlaııhyor. Bıı ıureUe Al· 
man denizaltılıırı hem Londradan Kap 
:yo!u ile Orta earka ıiden kafilelere, 
hem de İngiltere ve Amerikada savL 
şan Franıanın idareai altındaki Afri
kanın AUantik limanlarma ıelen kafi.. 
lelere kartı taarruzlarla bulunacaklar
dır Son zamanlarda Amerlkadan orta 
şarka ıönderilen harp malzemesi, bu 
limanlardan birine çıktıktan 110nra 
Çat - Hortum kara yolundan Mısıra 
gitmektedir. Takriben 3000 kilometre 
uzun!uğundaki bu yol, deniz yoluna 
nazaran daha masraflı olmakla bera
ber ondan daha emindif ve tonillto 
masrafını temin etmektedir. Alman 
denizaltılarının Gine körfezindeki f11-
aliyeilerl1Ie, Amerikadan bıı yol ile 
Mısıra harp mıılzeme&i gönderilmesine 
mümkün olduğu kadar mlni olmak is. 
temektcdirler. Bugün, Amerikanın At. 
!antik yo?unun iki ucu yani Amerika 
tarafında Karaib denizi ve Afrikada 
Gine körfezi Alman denizaltılarının 
tehdidi altında bulunmaktadır ve bu 
keyfiyet bilhassa son aylarda mütte
fiklerin gemi kayıplarının çokluğunu 
izah etmektedir. Bizzat müttefik kay
naklarının verdiği malumata ıöre son 
ay. içinde müttefiklerin verdikleri cemi 
kayıplan gemi inşaatından daha faz. 
tadır Ingiliz hava kuvvetlerinin Lu. 
bek, °Flesenburg ve diğer denizaltı in
şaatı merkezlerine devamlı taarruzlar
da bulunm:ıları, bu meseley verdikleri 
ehemmiyeti ve bu hasuıtaki endiııelerl
ni göstermektedir. Her an 2000 1nıi. 
1iz nakliye ıemisinln denizde bulun
duğu ıözönüne ıetirilecelr olursa de. 
niza!tılara karşı müessir mücadele va.. 
aıtalarının bulanmasının harbin ııliJ:. 
kadderatında oynıyacaiı rolü kendi· 
lıfinden meydana çıkar. 

Çocuklarm ve 
Bunların Evsafı 

Hastaların 
Muhafaza 
Fırınlara 

Sıhhatlerini 
Edilmeli 

Korumak 
Bunun için 

için 
de 

Pazarında En Hararet& Satıı ! 
llara kara pat 
R 1 ' 1cıan.aaar. 

Kadife donlu patlıcan 
laaaar. Hey babııaam 
heeeeeyyyy_ Kırlı: ~ 

r·- YAZAN· -·" 

1 SAiD KESLER f 

Çafla bademi 
hunlaaarrr. '()~ tanıt 
beı. üç tane beee, ••• 

- Taze yımırta, 

dört kuruşa yımırta .. 
- Dereotu mayda-

rü ihtiyar eclilditini anlamamııtım 
Merakrm teskin edildi; o feryat, blkb 
ormanlar kahramam "Tarzan" ın hap. 
lanıı imie; bütün mahalle bizim so 
lı:ak da c1ahll olduiu halde .. Tarzaa. 
filmine tatbik sabası olmuı; balkOD 
larda aannaşıklar olsa füzult ma)'ll!1U 
rolü yapanlar, evlerin cephelerine tıl' 
manaralı: açık pençerclerden odalan 
dalacaklar 

Çocuklar. büyüklerden zinde sine. 
maron tuiri altında bulunuyorlar. Bwr 
tesire müsbet bir cephe verdirile. 
bilir; bu suret!e gösterilecek filmler 
körpe dımailardaki dü,ünceleri eekil
lendirmek hususunda pek faytalı lmJJ 
olabilirler. 

Derhal Bütün El Konulması Lazımdır 
jtctıııadl bakımdan milli bünyemi.- _ y • 

ze daha uyıan bir tqlı:ilita lh f a z a n • ~ 
beş fınnı daJmi kontrol altında b.._ 
lundurabilecek iki yüz kişilik bir 

0

tet
kilat ile bu iş başarılabilir. Yalnız 
bu teıkilatın kadrosunu ic;tlmat ter
biyesi Yilksek. milli terefiai biç bir 
menfaate feda efmlyen kimselerden 
vilcude cetlnnelldh- Ekmelı: anu ha. 
litası haliı bufdaydan yapılsa bile, 
karne usulü d~am ettiil müddet~ 
bugünkü 5İstemin kötülüiü yine d• 
vam edecektir. 

rD$l bunlaarr, otuz 
- 1 •••••••• 

beıe 1:nmlaRarr... noz, kuru nane var ... 
tiyaç vardır. İki senelik tecrübeler ı 
ıö•termtttir ki; münferit kanrlar. Lutfi Arif Kenber 

Ba yıla kadar patlıcan taneyle '!atı Akla geldik ıtelmedilı: ne varsa bu 
lırdı, timdi iı kilon bindi. Bir iki yer nazarda bulm;ık mümkündUr. Pazar 
de karpuzu d" \dloyh satmıya kalktı her gÜn Bahkpazarmdan başhyarak. 
fu amma slSlrtl!"""f'dfter. fsf ,,Jne ta Asmııaltından ve lnıtnrnlıırdan dotasa
ne hH .. bına döktüler. rak. Ketenclltr kô\JUStndan ctterek Su' 

Tarzan, manasız bir mevzaclar. Bil 
tün rubu, nasılsa bikir bir ormandı 
biiyfimtiı bir adamın maymunla ln1a11 
araıı slirdüğü ISmrü yalan 1nnhş tH 
virden ibarettir. Halbulıci çocuklar için 
Danyel Koe'nin "Rob!nson Crasoe" ıri, 
Hektor Ma!o'nun "kimsesiz" i, •0n 
beş yarımda bir kaptan" gibi eserlerin 
ftllli Olii'ıilr jijilmaann daha ~ 
Cık bul~onun. 

mevzii tedbirler ve kontrolıüz tat. 1 
bikat milıbet neticeler verebilmekten 
uzak kalmıııtır. Devletin çok büyük 
ve ıonsuz hüsnü niyetlerine rağmen 
iktrsadf makinemiz fyl iıletilernemiş. 
tir. Bu makinenin i)'i iıletilmesi için 
mütehassıs bl1inen, tıe<.Tiibeli, gör
cülü oldııiuna itimat edilen maki
nistler hep bir ara~ toplandıkları 
halde beklenilen randıman alınama
mıştır. 

İngilizlerin iki senelik bir tecrübe. 
den sonra denizaltılara kartı mavaf. 
fakıyetle miıcadele etmeyi öğrenmeleri 
neticesi İnııiltere adaları civarındaki 
gemi zayiatı ıittilr~ ualmııtır. Ve 
Amerika harbe girdikten 1011ra >.;nan 
denizaltıları faaliyet aahalarmı Ame
rikan aahlllerlne dotru naldetmifler 
ve Amerikalıların tecrübesiz1iklerinden 
ve acemiliklerinden iıt!fade ~rek 
müttefik gemilerine büyük kayıplar 
verdirmiş!crdlr. Bir kaç ııün evvel A
merikadan gelen bir ajans telgrafında 
denizaltılanna karşı yeni silahların 
ke:ıfedildiKinl ve şimdiden kutlanılmıya 
başladıfını bildiriyordu. Diier ,cihet· 
ten Amerikanın fenni araştırmalar ser. 
visl direktörü yeni bir infilak madde.. 
sınin bulundafunu ve bundan ordu i
çin 270 milyon dolarlık sipariş vcri!
diğini söylemiştir. Amerika hava kuv 
veUeri kumandanı General ArnoJd, 
hava nakliye kumandanlıftnm kural.. 
duğunu ve bunun vaıifeılnin, yıldırım 
taarruzlarında askerler! ve paraşlitçü
leri icap eden yerlere tayyarelede 
nakletmek o!dufunu bildirmiştir. 

Şilep Yerine Tayyare 
Simdi Amerikada yeni tiple bir nak· 

!iye tayyaresinden pek c;ok bahaedil. 
mekte ve bunun deniz a9ırı nakliyat 
meselesini bliyük bir mikyasta halle. 
decefl miltaleası ileri sürülmektedir. 
Bu, tam teçhizatlı ıso askeri yahut 
l S ton malzemeyi aaattc 300 mil sü. 
retle Avrupaya getirebilen muazzam 
Mars tayyarcleridir. Bu tayyareler 
bombardıman tayyareleri olarak kul
lanıldıklan takdirde Amerikadan kal
karak Berlini bombardıman ettikten 
sonra yere inmeden tekrar Amerikaya 
dbnebilmektedirlcr. Bu tayyarelerden 
10 ayda 5000 tane yapılabileceii tah· 
ınln edilmektedir. Bu 5000 tayyare bir 
günde İngiltereye tam teçhizatlı 
500.000 askeri yahut 75.000 tonluk 
harp malzemesini nakledebileceklerdir. 

Bedihidir ki Amerikalılar böyle ma. 
anam bir pllnı tahakkuk ettirdikleri 
takdirde Alman denizaltılarının tesiri 

Yeni Ticaret Vekili Behçet Uz'un 
üzerinde durmak istediil ve her bi.. 
rinin ıebeplerlni ayrı ayrı tahlile 
başladıiı bu noktaların topyekQn 
sağlam prensiplerle ha!!edileceğini 
kuvvetle ümit ediyoruz. 

İki aenedenberi piyasalarımızda 
husule gelen anormal vaziyetlerin 
başlıca lmill prenııipsiz kararlar ol 
dufuna şüphe yoktur. Eğer ilmi sa. 
lih!yetleri haiz ve geçen büyük harp 
ile İstiklal savaşı zamanındaki ik. 
tısadi durumu bi!en, memleketi iyi 
1-nıyan kimseleri bir araya toph· 
yarak bir harp iktısadiyatı planı ha
zırlanmış olsaydı: bugünkü mevzii 
ııorhaldarla ka?'fllaflDIJ olınucbk; 

Prensip noksanı en fazla büyük 
şehirlerde ff bilhassa fstanbtıl gibi 
daha ziyade ithalatçı ve müstehlik 
bir ıehlrde kendini hissettirmektedir. 
Alıcı ve satıcı İstanbul, ayni zaman
da btitün memleket için yayıcı bir 
merkez olduiu 1ıalde .sorlalı:lann en 
fazl11ına maruz kalmıştır. Milli ko
runma kanununan valilere verdiği sa. 
llhiyet, viliyetlerden ,ehrimize her 
banci bir 7iyecek maddesinin gönd~ 
rilmesine imkln bırakmamıştır. Haı 
baki İstanbul ile bütün vilayetlerin 
İktıNa lleiblıiııu temin etmek pr
allafne laJ'llMt ,.,.riJmemlıtir. 

Tlcad •e lktnadi münasebetler 
yalnız bir taranı olmaz. Bütün Ana
doluya çeıltll malların satıcısı vaz.L 
yetinde olan Iıtanbulu yalnız kendi 
ihracat mallannı sattırmak için mu
tavauıt olarak kullanmak ve onu 
malas bırakmak hiç blr iktısadi ka· 
ideye uymaz. 

Ankara baş tehir oldufu için orada 
hcrııeY bo! ve kaUte itibariyle de 
yüksektir. Bu bolluk ve yükseklik 
hangi iktısadi ı;artlarla temin edilmlf 
ise bu ıartları ıynen İstanbıılda, b. 
mirde, Samsunda ve hatta yurdun her 
tarafında temin etmemek için hiç bir 
sebep yoktur. 

Bizim kanaatimize göre, ortada yal 
nız bir görüı farkı bütün bu iktıaadt 
işleri ayrı ayrı yollara sevketmiştir. 
Bu da prensipsizlikten ileri gelmek. 
tedir. Misal olarak j'iyecek madde. 
lerini ve bilhassa ekmeli e!e alacak 
olunalı: ba farla tebarliz ettli'ebili
riz. 

Yurdun her ıehrinde halk ayni ek. 
meii yiyemiyor, Ankaradakl ekmek 
ile dlfer merkezlerdeki ekmek ayni 
değildir. Eskişehir ile tzmirfn ekmeği 
birbirinden dağlar kadar farklıdır. 
İstanbulun ekmeği de kötiidür. Bu 
kötülük semt ıemt ~iddetinl arttır
mış bir durumdadır. Bir fırının ek. 
meği diğer bir fınnın tkmcğlne hiç 

Mes'ut Şehir 
Bu llAh! pembe beldeye giriş saate 

tAbi değil: Şehdn hariçll'? muvasala
smı g{lncş tanzim ediyor. Kııoılar 
rengin! aldığt pembe çiçek varaktan 
gibi grupta kapanıyor, ~afakta açılı
yor. 

Evvelce daimıı şehirlerine gBı di
ken muharip komşuları Jodhpur ve 
Amber - .Jaipur fkirte birde beldele
rine saldırarak onlara bu ihtiyatı tel
kin etmiş. 

çolı: ıeniş blçüde azalacak, hattl sı. Ona kalbim çarparak bakıyorum. 
fıra inebilecektir. Ve Almanlar kışa Böyle uzaktan ~örünü:U ona catı bir 
kadar lazılorduyu harp dışı bırakmıya hava veriyor. Taştal'l biı' Hah!, kabul 
muvaffak olamadıkları takdirde önü. olunmuş bir dua gibi coskun bir hal
miizdeld ilkbaharda ikinci cepbe)1 aç- de Mmaya dojru 1ırl17or. Sanki ıök-
mak cayet lı:ola::rlaıacaktır. te asılınq bir mistik saraydır! 

Fakat bu, iatikbale alt bir proJecllr. Ormana, kubbelere. mabetlere hA-
MüttefUder için ctiuBn en miihlm iki kim bir vaziyette aema ile arz ara
meıeleıl, Mıaır ve bütün orta şarkı stnda rekzedilmi:ı mistik bir fıbide! 
Alman tehdidinden kurtarmak ve prk- Rehberim: 
tald bllyiik Alman taammına akim 
bıraktırmak makaadiyle kızılorduya 
müessir yardımlarda balunmaktadır. 
Bu yardımın sadece Sovyet Ruıyaya 
bir miktar harp malı:emeai ıöadermck 
suretiyle ::vııpılacaiı fiipbelidir. Ancak 
ikinci cephenin açılması Kafkaıyaya ve 
Vo!gaya dotru inkişaf eden Alman ta: 
arruzlarını durdurabilecek ve battl 
lrmlordanan, bel!Ei Smolenak cephe. 
ainden büyük bir taarnu:a ıeçmesinJ 
mümkün .kılacaktır. Bıı ikinci cephe 
tcşcbbüıil yüzde yüz muvaffak olmasa 
dahi ıarktaki Alman taarruzunun tid. 
det.ini kırmıya muvaffak olacaktır iri, 
bu da Almanları Rus steplerinde ikin
ci bir kısı ceçirmeyc mecbur ede. 
edecektir, 

- Şu kayanın üst!lne çtktnız! An
ltyacaksınız ki, bu şf'hir Hindistanın 
fethedilmez bir beldesidir! 

Bu söze ~arşı gülüms~mekten ken
dimi menedemedim HAl~ göıilmiln 
!Snilnde Şltorga mağarası duruyor. O 
müthiş kayası, fersahlarla devam eden 
kuleler! felAkete mAnl olabilmiş mi? 

Ancak kendini ıQzellliinfn ,sihriyle 
müdafaa eden bu belde tle harp man
zaralarını mukayese ediyorum ve ya
vaş yavaş 'lnhyorum. ilk vehlede an
lıyamudnn ve anlamamakta hakh:r
dım. 

Şehrin cenup tarafındaki bu çiçek 
dağlan kendilerine bakanlarda hay -
ranllktan başka bir his uyandıru- mı? 

a:nınay_or. Tip denilen kaideye lnam
mız olmuyor. Kocrı bir İstanbul şeh 
ri yüz l"Ctmit frrmcmın elinde bt
rakılmıştır. Bir mi!vona yakın vatan
daşın hayatı, sıhhati, menfaat kanı
sından bao;ka hfç bir şey düşilnmiyen 
bu adamlann keyiflerine bırakılır 

- Sa rutı1111pnoı>. Hıislyetll buuu.. tanhamamında nllı:.v .. tlenir. 'Pazartesi 

mı hiç? * ... 
yopralı: ofisin verdiii unun hati-

tasını halktan cizlemekte ma
na yoktur. Herkes baş ında olan ek
meğinin çeşnİ!lini niçin biime!Iİn? 
Bu halitanm bir zaruret netlcC&lyle 
yapıldı~nı zaten 1ıerkes bilmiyor 
mu? .• Hiç olmazsa, halk da fırınlarda 
bu halitaya daha neler karrştırıldıfı. 
nı öğrenince sırasında mürakabeye 
de yardımı dokunur. Fırınlarda çe.. 
ıitli bakliyat unları mühim rol oyna
maktadır. Piyasada ne kadar eski, 
bozuk. böcelı:I!, delikli. kurtlu bakla, 
karo fasulya; nohut varsa bunların 
hepsi un haline getirilerek fırınlara 
satılmıştır. Kilosu 12 - lS kuruıı 
arasında müsteri bulamıyarak depo.. 
tarda sak!ı kalan bu mallar un hali
ne getirilince kilosu 20 - 22 kuruşa 
kadar yükselmiştir. 1-fısır koçanı 
toplıyıırak lSfi)tenTer olduğu da söy 
)eniyor. 
Ekmeğin an çeşnisi malftm olma. 

7ınca fırınlardaki un halita11nı an. 
lamak için kimyaıer olmak bile ki. 
fi değildir. Bakliyat unları faz!a su 
ialdtrır. Ekmek hamurunun riitubeti 
fazla olunca kolaylıkla pişmez. Ek· 
mek ÇCtrdiinde yüzde kırk rütubet 
kabul edilmesi de fırıncılara fırsat 
vermlıtJr. Haddi satında :reni bal
dayın rütubet derecesl 14, çavdarın 
17 dir. 72 kiloluk bir çanı butda1 
ununda vasati rütubet derecesi yüz
de 14 olmak lhmı gelir. Avrupa bui 
dayının rütubet derecesi 18 - 20 
arasında değiştiği ha!de Avrupada 
yalnız buğday unundan mamul bir 
ekmekte azami yüzde 39 rütubet ka. 
bul edilir. 

* * Ekmeklik un halitasına ıe!ince: 
Ankara, tıtanbul. İzmir clbl 

şehirlerde karne usulü kalacafın• 
göre bu Üç şehir için ayni tipte bf· 
?nci Ye ikinci ekmek yaptırmak en 
ıktrsadi bir hareket olur. Bu takdir. 
de birinci tfp ekmekte buğdayın nis
beti arttırılır. Yüksek ran4unanlı 
bir ekmek yaptırılır ve kflosu ona 
göre hesaplanır. Hattl icap ederııe 
bu ekınek 28 - 30 kuruı; arasında 
satttn!ır Ye bu ekmek yalnız çocuk
lara ve hastalara tahıis edilir 

İkinci tip ise buıünkü cibl (ballı: 
ekmeği) olmalı: üzere yaptırılır. Fa· 
kat kalitesinin daha ivi olması temin 
olunur. Yani bu ekmeiin yüzde 50-
60 ı buğday, mütebakisi mısrr, çavdar 
olmak üzere tertip edilmelidir. Bui
day ekmeği yiyemiyen Karadeniz 
bölgesinde ekmek tipl için de mısıra 
daha fazla yer vermelidir. Oralarda 
Yüzde altmış mısır, ekmetin temel 
hamuruna tutabflfr. 

Büyük bir zaruret olmadıkça ar
pa ve kalın kepefin ekmeklere lrarıt
tırdmasr hayvan yemi bakımından 
iktısadi bir iş sayılmaz. Onun içinde 
kalacak razmol ve marda kısmen 
cluten ihtiyacını karşılayabilir. 

Yirmi bete bir Jı:i!oOC> .. , günleri yan sokaktan d-. kaplar. 
Dut ııatt::ror. EıJı:itf .. n: A~rl ııdı b"lli ,,ı.,.,ıyan her gOn kanıl 
- Aşlama cibS.U. D'ye haykırırlar masına ratmen 'Pazartesi __p:ünlerl bl

kilo11u YÜ~ ı>aran müşteri butamaT.lar rH dıı1ııı geni$1,.ıfllH fehı otııca1r • Pa 
dr, simdi ŞUrtJ1' nlma,. reçel flyahna r ı:arlesi paT.arı denilen bu pazar apfı 
sahYorlv 'vukan şth ':' h:ıllnnın c!C\rtte birinin seli 

- Etm~· gibi sovanJar, p:llabıyıklı ıeyı- müteallik yiyeceiini veren pa 
iri ba"lr lcunı ıov:tnlııarr. yirmi be$e Z1rdır 
b" k'l 1r . 1 o... . İşi sade bu kadarla da kalmu:. Hııf· 

Çıft okkası yedı buçuktan yı.ılcanya •- ·ık .. .. d b · lk _._ L.... , ..,nın ı gunu a a ıenıı. m ya ... 11u 
ctkm11,.ı'fı, zam::ın 'lovnnı da kıvmet en. ld • . . - k 1ı · b. 
. . ru ugu ıcın aşaıu vu arı ıe rın ır 

dtrdı Va. ı1ıtkız kııbdınıı ne bnvurutur, h ft 1 ,_ b l d bu "'•ıara • a a r,. l'" ze ı> vasası a ,. 
her mevsımde kızartmHt uluruna mı ta .. d T> rt · ··n·u· burada · d·x· 1 h t ayyun e er r-a7.:ı c>sı .ııu 
hııılle'erı ate~e ver ı~ım :ı: u cenne L _, it • b ,. hıınrf flnta a1mtrsa 

h lil hf.0- 1'k 1 nıın,., C:e!I ,. 1: 
ma sv 1111 ..-n cemıet ı o mat. b. h fta h .. ı h .... t:ırafında ayni fi 

- Körpe lrörrı,., ~ieeğl burnunda, ır a ııe n 
va• hüküm cürer on be~ bir kflço • Diyorlar da be$ pa 

ra aşağı inınlyorlar. Bu pazann. dlier semt JlllSU'ların · 
Sarmısaiın yüz kurun salılabilece. dan f:ırkı satılan mııtıım mfinhasıran 

iini kim akhna getirirdi. Nasreddrn sebzeve inhiaarıcbr Çanl!1r r.ömlek. ka 
Hoca: şık kepçe, stipfirge, tcr'hıı bbntnden 

_ Soydum ektim, soyundum ektim. bazı ceo;it i!ltisnalar görülse ,c!e bunlu 
yine kokusundan kurtulamadım .. diye da vine mııtbak malzemeıd o1duia iÇin 
Jı:ötiilediii aarmısaiı celıin de ıimdi s::ıtılan mallarla pek avkrrr'ık arzet 
ıörsün. Bak nasıl ?avanta çiçeii gibi mez. H"r semt pnarrndR oldulu clbi 
çamaşır aanc!ıiına kilitlerdi. bıısma, pben sııtan manlfııturaeı ıer-

Domatese ne buyrulur? .. . Mübarek !!ileri. 'kurde1l: dantelA: knka: mıı1rara 
ne de nazh şeymlı. Vitamini keşfedildi satan tuhafiyec;Jere filan rasilanmıu:. 

edileli kendini bir naııa•aldı ki. define * * 
tencereye girmiyor. Kiloıu hali elli 
Jaanışa. • 

Satıcılar, 
- Ruj gibi domateecau .• Dudak bo. 

yayor, domateee11.. diye aatıyorlır. 
Besbelli pabalı!ılından kinaye olacak 

* * Haı• am bır haı oımak maıhari 
yetine kavu~amayan .Mısır çar. 

1191nm :ran cf1ıvannı lrrvrrldınız 1J1ı, lra 
lafınfz muhtelif satıcıların c;eıltli nl.f 
meler! ile dolar: 

- Türbeee ... Türbe eriği bu ... Otu 
zaaa •.• Şerbet cibi b~bauamm. 

- Süra1ıi1er, kbcltr, porııelen ta. 
baaalclar. maşrapalar, fincanlar ..• 

- Süpürgeleecerr ... 
- Paça var. ı>RP •.. Kaymak gibi pa 

ça ... 

pazarın en hararetli ahı veriı il&" 

atlerl akşam üstüdür. Saat beı 
de dalreler kapanınca bütün mmrarler, 
srıat yedide dükkanlar kapanınca bütün 
esnaf mut!ab bu pazardan seçerler. 
Herkes kesesinin müsaadesi nisbetin. 
de valizini, çantasını. torbasını. çıkı 
nını doldurur. Sab:ıhlcyln tıklım tık. 
im dolu olan küfeler iltl aaat içinde bo 
ııahr tam talrrr bir hale ıırcllr. 

Pazartesi pazarına mal cetlrip de 
satmııdan geri götürmek ihtJmal! ol
madığı g'bi pazartesi pazarına ıirip 
de ıılacak bir şev bulnıad~n eti boş çık 
makta ihtimal hnriclndcıfü 

Diğer yiyecek maddelerine celin. 
ce; bunların üzerine vaııedilmit o1aiı 
takyidatı kaldırmak ve serbest piya. 
aalara mal S'etiri!meslne Jmktn ver. 
mek lbımdrr. Bıı rtbi maddeler Jçln 
prensip: Rekabet topu ile kara bor· 
aalarr yıkmak olmalıdır Bütün zor. 
luklar ancak pratik · çalııımalarla, 
pratlk görüşlerle ve pratik tedbirler
le yenilebi!ir. Pllnsız. prensipsiz, 
tatbikatı, mürakabe ve kontrolü pç 
olan işlerde ilmi n nazariye hada. 
dunu geçemiyen mütaleJlarla müsbet 
iş görebilmek mümkün defildir. İki 

Bu noktayı iyi bilen fırıncılar, o- senelik tecrübe burıa misaldir Yeni 
fis unlarına bakliyat karı~tırarak ba.. Vekilin bu yolda mütalealan ·incele. 
sıyorlar suyu, .. Buna ra~men ~fırın· mekte &ecikmlyeceiini tahmin ediyo. 
dan çıkan sıcak ekmelClerın çogunun ruz 

- K~n akıyor Ba! kutusu bunlaar. 
Tekirdağınm ... 

Herkt~, mut!aka satın atııcalı: bir şey 
bulur. Pazar, her :ııemtte kurulan JÜIL 
liik pazarl:ırın en ucuzudur. 'Bunu" 
ba!'llıca sebebi de hale yakın o1Ul$U, bu 
radııki esnafırı taııt murafı ödemek 
ten kurtulu~udıır. 

- Buraanm .. Htm ııula, hem yar • 
ma ... 

vezinleri de ekmek batına 20 - 25 !.;:____ 
gram noksandır. Bunıı nlsbeten has.. 
sas tera.ıi lle ölçmek mümkiındür. Bu 
suretle bir çuval 72 kiloluk undan! 
167,S ekmek defi!, vezninden, karış. 
tınlan bakliyat ve sudan istifade e 
dilerek fırınına göre bir çuval ofis 
unundan 190 - 200 ekmek yapılmak 
ta ve aradaki fark lokantalara satıl 

- Edirnenin kavmıık ... Tereyafı el. 
bi babaııam ... Bakkald"I ytir otuza at. 
ma .. Sebcnel"e ... Yesfn m!Jleeett. 

Mısır c;arşraı da hll haline ıetlrft 
ıiiiti zııman burıısı şthnn - baklı:alive 
malzeme'"i dt düıil oldui:u halde • bil 
tün mutbak malzemes'ni veren biricik 
m'"rkez ı>azarı ohc.nktır 

maktadrr. 
Bu kara fırmcıhk ticaretini önle 

mek, çok enerjik hareket etmek li
ztmdır. Gerek çoluk çocuğun ııaflı
ğını temin, gerek hastaları korumıık 
bakımından bu işi kat'i şekilde hal
letmek ancak bütün fırınlara hükti 
metin veya be!ediyenin el koyarak 
bunları idare etmesi ile kabil olur. 
Askeri fırınların tertibatı ve idaresi 
bıma güzel bir örnektir. !tıtanbal i. 
çin 170 fırıaı id:ıre edecek ve dört 

MEVLÜD 
b:;yOgu merhum 

Nuri Ali 
Hamamcıoğlu'nun 

ruhuna ithaf olunmak üıtte 
23 Temmut Perşembe ıünü 
5ı:ırıyer Camf!nde 8ğle naına
zmı müt~ı.kio Hafız Burhan 
tarııfindan mevlQd okunaca-

ı Münakalat Vekaleti 
lıletme Umum 

Devlet Limanlan 
Müdürlüğünden 

- lşletmemlzlrı pazarlıkla alacağı kereste ihtiyacı aşatıda ıaste
rilmi,tır. 

"300" M3 ı;ırPlı ssrt çam azmanı, 200 M3 kaplamııltk ıneşe koğuşu, 
(200) M3 lrillk d~eklik ve fatlkalık 40-SO M! kızıı1':lık gürgen, 180-181) 
MJ felenldlk ııtırıen. •1200• adet husust eğimde ağaç, ((pı;raeol), 30 M3 

ı dGmenllk lr:araalac. 

gmdan ;ıkraba ve dostlarımı- 1 
ım tPşriflerini rfca ederiz. l 

HAMAMCIOÖLU ııfle,f 

2 - Yukant:ı bfldlrllen ihtiyaçlardan herhangi hırisinin daha az mlk
darda olar:ı'k teklif edilmesi de caizdir, 

il " 

a - Taliplmn 1stt'nilerı bu keresteler ebat 'e ew:atau gösteren lis
te)'l levaztm mtıdOrlülilne mllracarıtta cftrmelerf ve teklltJe:r:lnJ nihayet 
31 Temmuz 942 a~mına kadar yaıı ile levaztm mOdiırluğüne tevdi et-
meleri J47.l1Tldır (7888) 

2 A sa L&&_ & 
Yazan· F'RANÇIS DE CR01SSET Cevtren ,,, dagıtıyor lar. 

HİND DİYARINDA 
Gülden rüz.&Ar alan dar babçeler 

mııymunlar ve kuş1rrlıı. dolu Bir IW
var libt evleri birbfrlfrlndeıİ Q1NB 
ktzıl ı;armaşıklar ihav.ı f!Mti slbl 
y übelfyoı'lar. 

Aralarlnda biri vah~t bir çıplaklıkla 
yilkseliyor; bu, tahkim edilmiş olan 
Ekklingcarh dağıdır. 

Parlak yamaı;Larl asırların güneşini 
içmiş; bu haliyle bir ~afak "plramld,, 
ini andmyor. 

Şehrin simal ve 5crk tarafında o 
Venedik varl mavi kanalların su dolu 
birer hendek oldukhırınt nasıl tasav
vur etmeli? Şehu-dcn oraya büyük 
tak ,eklinde kapılardan, taşlarda o -
yutmuş kademelerden, taraçalardan, 
sahanltklardan gidilıyor; kale beden
lerini mermer oymalar silslilyor ve 
şehir bu deko" içinde balkonuna da
yanarak hava alıyormuş gibi dll§il -
nUyor. 

Garp tarafmda iözün alablldi[ti ka
dar bir sahada, sanki ıökyüzüne nis
bet veriyormuş fibi "Pichola" gölü 
uzanıyor.. Rehherim, göl için "sun!., 
diyor. Bu ııüzel ıökı sun! demek gü
nah ddil mi? Bir Hindistan aecesi 
gibi mavi olan bu denlıı yavrusunun 
daima orada olmamasma imkAn var 
mı:' 

Kar~ Ka,.,14 .. 
Tefrika N o. 44 

ğuşu ıibi, bir C!in ıörünüvermiı ola
cak.. Tabii bir gfüden daha guzel: 
Bir şaheser cibı insani! •• 

Mutlaka bir gece bir "Fakir,. in ef
sunlu deineii ile verdiii ipret üze
rine ortasındaki iki adasiyle beraber 
doğmuş olacak 

Adalardan bet' blriııl bir saray, fa
kat çiçek ormanlarından kesilmiş bir 
saray •. 

Udaipur'a "fllier kapısmdan., ıirl
yoruz Şlmdf -!eVdah smırlannm uya
nıklığ0ını pek ivl antıyorum: Mavi 
hendekler, kf?gın duvarlar, çiçekli 
dağlar, sevdalı göl gibi onu koru -
mak Ozere Ostüne tttrıyen her şey o
nu sevmek fçin meydana gelml:ı. 

* * Hiçbir zaman bu derece ant bir 

Hindistanm hüznü ve pWitf nere
de! Bu havadar ~ehir spaydTnlık. Gil
ıel çehreler üztrlnde parlak tebes
silmler.. Bütün vücutlar yerlerinden 

1 

fırlıyaca klarmış gihi C'ôfkun ve etra
yi!n. Bin sene evvel uyandım; etra- frmııı sar~n dııflar şişkin ve yeşil 
tımda her feY yeniden diriliyor. dalgalar gıbi lııfş!I çıkışlı tekillerle 

Hayat bu mevkip oldu. bte mabet- kAh d~rinl~erek, kAh kabararak, kAh 
ter gibi boyanmt,, dar sokaklar için sivrilerek bir umman nihayetsidilfyle 
fazla geniş vlicuUu phane filler, iri ufka dotru uzan'3'0" (Denmr Ytt) 
butıarlyle sergilerdekt altın yaldıılı 
meyva yığmlarml devirerek geçiyor
lar Ufak barbar atlara binmiş gü -
mOş mızraklı, kılıçlı silvar:iler at oy
nattyorlar. 

tşte çelik eldivenli iç oğlanlıırının 
yumnıklarma kondurulmuş kanat 
çarpan şahinler .. İşte tekerlekleri çın
graklt basık kaicndarda ayakta duran 
sivri küllhlı. b:ak:.r renkli sürücüler. 
İşte develerin ıartında mevzun bir 
J'(lrüyüşle sallanan r~kll kumaşlarla 
süslü hodüçlerfn 7il~klQ bir el ile a
çılan aralıl!Ddan taşan gOlilşmeler .. 

fşte ketıkepn müıılJnlere bilrünmOş 
peri 1m1annm kendilerf: Sıy.h ?Jmıin 
OttQnde ,,tcmlu, g0mt1f zemin nstün
de güllert.. örtaıertne ~la Yunan 
hc!yH!leff gfhf 'bftt'ftnmt!ş1er; san'ki 
sokak ""l'anagrı., hey~llerly1e dnlu. 

Sinema projekSfyon 
makineleri 

Set """"""' 
Ampllllkatlrkrl 
TQr~ VekW: 

NECiP ERSES 

•Roblnson Cnıaoe" bfr çocufa aD 
cak kendine güvenmesini öiretir; ona 
insanlıfın her şeyin fevkinde olduia
nu anlatır; o boş adada ırkının üıtUn. 
lOiünü röıterir; hayvanları nasıl ebo 
lDeıtlrdiflnI izah eder; çok felsefl ve 
kuvvetli bir eserdir. Helrtor Malo'nan 
"Kimıeslz" ine cctlnce bu eser hayat 
fırtınaauım ortaamcıa tek batma kala 
bir zava!h yavrucuğun doğru yoldan 
ayn1mıyarak sürdüğü ömrün ca1et 
lnce bir surette tahlilidir ~ dlirna 
taklit lı:atiillretleri fazla olan çocuklar 
fçln bu w!bl 5aheser!er birer örnek 
teşkil ederler. 

Siiıemiıa'Lirda dOldlmlnter denilen. 
çerez kabilinden bir takım filmler 
var& .BJablar. ıeç kalan!ann ana filme 
yetişebilmeleri için verilmiş zaman 
miilaadeaine benzerdi. Ansiklopedik 
mahlmatı ihtiva eden bu filmleri beıa 
maaasııı mevzular üzerine ktınılan 
filmlere tercih ediyorum 

Meaell böyle bir fı~den mcthm 
Meterlinlı:'in yazdıiı beyaz ICannc:a 
denilen termitlerin hayatını Hmf 111. 
rette öfrendim. Bu yüz binlerce mtal 
mini hayvanJ&rın taşıdıkları çamur 
taneleriyle yaptıkları kocaman kubbeli 
aaraylan, ııünde yirmi binden eksik 
ynmurtJadıfı takdirde öldüriileceif 
muhakkak olan kraliçclcrlni lrocaıınm 
kurtarmak için ufraşmasını ıı6rdüm .. 
Beyaz karıncaların hayatına dair v• 
rfien tafsf!tt hcryerde derin bir alllra 
uyandırmıştı. Bundan çocuklarm da 
bilrilr bir !frenme zevki duyacakl• 
nna !itiphe yoktur. O halde meaelt 
::rfne Meterllnk'in yazdığı arıların Jıa. 
Y&tı filme alınamaz mı? 

Btbiltffcü lletJerle tab'atın kovan 
denilen bu muhteşem harikasındaki 
hayatın tetkike değer çok salhalan 
vardır. Ve ıinema sayesinde anların 
.sınai. İçtimai, terbiyevi cephelerini 
ıörmek mümkündür. Kovanın bpıım. 
daki mızraklı nöbetçiler, Jı:oridorlan 
süpüren ferraı!ar. her arının ıetlrdftt 
bala bir damlacık hamız katan kimya. 
gerler, prensesler dairesindeki dadılar, 
kraliçe intihabı günü namzetleri ıBa 
!iyen berberler, hava sıcakken balma.. 
munun erimemesi için içeriye aerln 
hava cllnderen "vantiJltörcüler lo 
llh .. bütün banlar yakından glS;üı;Bı 
olacaktır. Ba meraklı filin ormandlı 
un,,.ralı:, sarmaşıklara tutunup daldan 
daı. çambazlrk eden bfr ndamı ıe,
retmekten elbette daha faydalı ve da. 
ha d·lencelidir. 

Avrupa gazetelerinden birinde on 
duiuma &Öre gençliğin bilgisini "'mi. 
şahede" ile arttırmak fcln bu Ç&reJ"I 

tevessiil edilmiş ve bilh'lcs:ı "e,ya" ve 
"biyoloji" ye ait ilimlerin ilmi Ju-. 
nın fi!mle gösterilmesi dı.işUniıtmn._ 
ttir ur 

Blsde de ~aklar lçln bu usul tatbik 
edilirae sincmanm "'Gangster" filmi 
röıtermekten ba,ka şeylere de ,..,.. 
dığı anlaşılmı~ olar 

Bence sinemanın hakiki biivinti W. 
~koe lmftl" olmasıdır' 

A~ Bir İrtihal 
Doktor merhum müderris Tevfik 

Vaclt Beyin ottu, Bay~ Handan Se
zeı3elin zevci. operatöı doktor Cafer 
Ta7Yar Xankat'ın ka:vın biraderi, Ba
yan Nfmet Kankat'!rı afabeySf Ba • 
yan Tiraje Köse Raif Çorlu 'Dlttan 
Seıenel'in ve Fanıkun babaİan. Er
ıun Olcayto, '!'ilrkAn Çetintas ve 
Yffksü mühendis N!hat Yılmaz Kan
ır.t'rn da:)'Tlan, srbık tStanbu"l Darlll· 
W o ıMll;we. ....._ v. OllTllıl 
~ 1 'ft' "9mfna hastanml Rhl
bl protnlSr btoı- Kenan Tnflk Se
--1 dln--.t J?-&> tedm ~ette 
oldutu Ameriksr. hcstanestnde haya
ta ıözlerlni ebediyen kapamıstır. 

Cenazesi 24/'7 /942 Cuma gftnil saat 
on bir buçukta Amerikan hutanestn. 
den kaldtrılarak cenaze namazı Tes
vlklye camilnde badeleda AIJ1 me • 
zarlıja götürülerf'k ebedf f$tfrahatal· 
na tevdl edilecekti.. Sevdiklerine ve 
kederli ailesfyle metlekdaılarına be
yan taziyet eyl~riz 

~l&AH - Kim,,_ SaUb .. ~ Vru 1ı1rı 
A:rtae 'fte Jkna Hu!Gar AtaHıun ?flu krır. 
ınctU ıan~eri.ınbdea mcaıueat mllhendlı .,. 
tıhnatttl knl AtH•n>''ım nllrltı t&ranlaıi 
ll.7.t41 &bil holı. ffle- ıt.lrni!'41 
nprllnıım. MH11t olwnlu. 

HA~: 

Eğer öyle ise etrafını saran dağla
rın ıırasından, sema haritalarmın bil
medikleri bir ylldızın birdenbire do-

heyecan duymadun, hfçblr saman bu 
kadar tam mlnaaiyle hafif bir hava 
tene!füs etmedim. Göalerim on bel 
yaemda; saadetim k-.ıdf kendlııe ke
yifleniyor; sanki bir peri mualının 
içinde ya,ıyorum. Harabelerin. me -
ıarlann ilzerind,. @vv~lce halledilen 
ölü iı;aretler, yaıflar yeniden şekille
nlyorar ve hareket ediyorlar. Zamanı 
k~fedecek bir makineye çıkmıs gibi-

Her adım yerden bir rQvercfn rllı
gihı kaldıı1yor. Kızıl boymulu kan· 
bur ökilıler rf!f'.girenk tavus kuşlıı
rııu ilrkilterek etrafa yaldız varaklar 

ınanbul Beyoğlu, İrtiklAl Cad. 193 :Salrttlı:lb- Hallınind~n : Puar ırll..,U Ba • 
ı lntl'll,ıl .... ••rnı•n sulno~• llittlade·<ı .a .. ı••············ 1 hacla *in ldliı-lnin iıtiral<iylc deı:ıiz r•nı • llrı ;,aprlacalı:tı• 
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x ...... ra 'llftik 
IWıftınlaeak SOMER 

YER 1 MALLAR 
Chutehill'in otlu Amerika- '"_._ ___ _ 

ya Gitti BANK---' 
--•nt ............ 1111• 

caJdan bmqJann içiDe., fası .. 
brqtmmn arar ..-.ı ...... 

lnibJar mahteUf tiftik wı.eıerillde 
ta batl ... lardu. lllracat Wr-

dc alcblı emir herine tiftik I~ 
•erfhnnfnf t.ir aİiiddet icia te.. 

etmlt*. 

Vaşfn.ıon, 22 (A A.) - Ba,Yekil 
Churchlll'in ojt1ıı YU1b11t1 Raudolııh 
QuıftıltW Jnaa bir ır.Oddet oturmak 
8-re Jfe~orka plmiıtir. Y07.bası 
Churrhill'in 1 ıncf lr.ıillz ordusu saf
'\arında sava,tat"a i;tirak eıtili ma -
16.•ulur. 

Romanya A1eyhindt! Bir 
ta Mem•rtarlnın Terffhi Aekeri AnlaMna 

çfn Bir Proje Huırlaadı LoMnı, 21 fA A,) - Motluva rıd-
Ym Mr ,oeta. telsnıf " ı.Jffoa •OIU ctt.er ai: 

• projesi hulrlamnsttr. • ero. Butwartstan w MPC'arfıdııın Roman-
U. ,.... mlcldettaaberi ayni MHtta Yl' a~ mOtefttt\h bir aıkert an. 

*8k ~!u terfih eclllllMlı- latnia y8J)mfglardrr A~t rıt~o Ro-
_...,.. wı.teinl tmtu.a "'9relr maıı,_m ltuı eepbt"ldndf'k' kaymla· 

• ....... ...... llNitlir• 1dr rın11 mvbin IUmfnai wtııkııım1nd• 
terfi ~lrlll ~. kendlfin• 7ra._ıtvı.n7a ile T>obru~-

: ... llMllm ..... f.n.INe ....... nln I~ Alman)'11dan fstedftınl 1-
lere ib1ınli" •ırlt6llrileei leli lhe @diyar. 

'979 Mr madde konalllnl•r. Ya. ----.ı.----
ealr - "ftl'flecelr Daaıld"I•- R• rWn lb1ttndAnl,;.ri A~- • 
-. " bMl•t J'dln• Mr .. c-k ribn K'11n.-t1erfhin Zs:tvfah 

!in c1aM arbcalmr. ' w-ro•-cle Vaşinırton, 22 (A A,) - Hıırbln ' 
ıs bae mlWtrlerin •lMll7etleri hıJt>.r1er bftroııundan btldfrflml~ttr· 
hwakt&dlr. Harbin başenda°"bf!rl Amttrilran !!ıUhlt 

luavv.ı'hninin atndıl• kayrp 44.J43 
616. ya,..Jı T"e kayıptır. Bunun 4,801 ı 
610. ı.ııı 1 nr•ll 38,024 ft ta71pt>T ...,_..,.sa Peul Jlarbour'da utra -
.... ~rb bqQm k8dar vernen 
1-lka ~ hesıst '•bildir, Ra -
brnda ordu, banma, bah~ ıdlA
Mnd .. Jan. uhO koru~rulan ve l'i---ii•rl C.•ly•tl•d•11 

25/11142 tarih Ye 2/lT ... 117111 bTITfttıif\e aht!Tl'!ma tevmcan, 
pracl0ttor1er tuaftndan lcDa 1'&plbn• ınecbmt olan fonnaJiteler •e 
wrllecek teralnat luıldnaıla ma!tmat ldmlllc Dzere cemttete Jaı71tlt A
._.. ve Jnide prodOkMSr o1IMk taı.tımde balutlanıerm Anmt 2511/ 
ta tmihlıııe ka .... 1-trllfendt ead4elf ~ 1'r.t 4 anee lrltta Cemi
,.. idare memurlutmta mGneut etlfteteri IOwtnıı eh•mmt;o.tle IJAn 

•mmqo 

Parasız, Y ati Oc Sene Tahsmi 
brmm• Talelle 

• i - ftrk, b'f MJ 191dW. ~ lllbn, ziTUt ltJerf~ da
bir ~ lnlMıa '" ın.n.. obnak. ~ devlet tm

llllllamıı!la a ....... 11 bahmmak; ıı ,.,_._ klc8k 11 y....,.wı b07ük o1-
.-ına1E; mo.büa lmtlM•• ıla .._...._ 

2 - MGnaıat1rua bbulClM 12 T.._. 142 Çarpır.1- f(lnü b11,ta
-aırtı ... llfll'acaatlal'lll kabul _.,.lhne9t lein ...-aktrı eksiksiz olarak 

911 1 B7IQ1 MI Sd IGd ....... laidar mektebe plmtı olması . 
1 -~ ... ,......, ( ... Jllllllt **" .,.,._ ntlfnı ktaretıfn
almnlt laht), .-..ı fnlll llMlııaAd "9nnlt ft dlploma almı-

llü ._. ..._ ......._ ........ IMktep tnUbrlilto vestka11, 
IDl•lt dı>ktı111hılmdan ahlmut ..... ....,...., qr .. hatt.tnamf'll ve iyi 

,...,...... tlS LllGI edeft 1"11 ~ eıtTakfna 41 X 1 ı• altı fotoı-
~-- .................... ~~~ ıfWt 
9ftab ~ ,..... • Mjft 9t1lllb'i 'tmtii ftJ'• ziraat JC!a
~ ..... laıelari ..... 
' - .....__ ~ M• itik, l'lılk, Kba18 Ye Tabiat Bllsfai 

ı.e..w.. ,...., 
l - İm- 11 ~ NIJ rt»e ıth\G 1nt tlolnlsda batlanacakttr. 

iUldo.., bntilaam ,... 'ı ıııll •ı..n ,.mtl Ralkahda mektep mOdürlQ
(teWae : 11,tl) ..,. ftılanbulda VlJl7ette Ziraat MüdürlillQn· 

(telefon : ııan ~ 19111nei Paaan.t lhQnden itibaren at· 
-ıelWUrler, 

1 - lmtllllna ıa llW!dcıı 9"11 namılUtrlft mektep clolctorlutunca 
IM,.ıelerl 18Plbr, llUQelle netldlinclt bedefd Ye 11hhl Anzan olan

slrut illerine elwrllli buJamnf)'anlar mOubaka lmUlwdna alm
• (Zuunt baJlnde bu lllUQ'8lle 111ltlband8ft ...,.....,.. blrakılır. ts-

ldB.tn clokton mua,ene e4llmü içia bntDaandan evwı mektebe mo-
•at1sn mmt.atler! UdbMlılır.) 

7 - lmtihaada Jrnanenl• qrtamettep 4iplatnut Ye nüful rilzdanı a
Je birlikte - tem t-.sklsllla !tut.nede 1'&ptlaealc muayenede tah
denina lnıkln olmlıdllı teltıntn ..._ ltal mo.t...na olmak .. r

- mektebi tarkettlli .,_. talhlt~• Pttldlen aeMplerden fG-
lr.Qdı terkin olundulu, 7alnıt taUIUat Mtfrdllt•.de ~ ıeneUk mec-
hismetlnl ffa •tmedill .,. ~ ""* eQllYJ her pe ıııuretle o

o11Un lb'aa atra~ı tak.._ .,.ktePOt ..,....,_. parayı adeyere-
dalr talimatnamell au.iblaee aGınun..ine untm noterlikten tu• 
ar.Jet aemdlai mrinl!l~ bqlna :Udar Rıektep idaresine ver
ıaecbaıdurlu, 

1 - llektobe kal9al edi1- Mlmttler J'\llı:an .. ynnh @Ynlktan bQka •''*· d6rt kat iç eam._..r, dlrt eift çorap, altı "'mdU, iki hav• 
lıir pijama ve bir cJft terUjl benberinde ptirmeide mOkeJlt>ftlrler. 

('1778) 

iZ KLU o 
t llcl llftll drniJ9S( mftnuebettFle D Temmuz ~reembe aqamı 
~ edila mı.na il Alal im • eı.e ..,. Ü'fllntına tehir .. 
~ ilin olumll', idare tt.yetl 

PAZARLARI 
M-UESS iSiNDEN: . 

PAMUKLU TEVZİ KUPONU 
A M iŞ OLANLARA~ 

lstanbuJ Belediye hudutlHı dttlliltnde ikamet edip de hf'nfiı: ltirinti devn pamukla t.ni ku 
ponu •lmamtş olan HJm İıdanbul halkının af8İ'ıda IMterilf'n mahallf'rdeki t11dplerimiae dfuı. 
m•aalan ft elmMlli karneleri ile 31.7.t3Z ıUnl akşamına kadar müra~aat ederek teni kupon u 
almalan ve bu tarih\e11 tonn ...,_ teniine meınar eklplerin nzifeleri aU..yet H111eajından 
sayıa•81km ini ..... et sarfında ..... -.elaal mlineaatlan Oia oluaur. 

Pamnkla kupoaa tnziine memur edilmiı olan ekiplerimizin çahıtriı maJaaller. 

1 - Beya•dta Veznecilerde Letafet ıpartımaaında Cihnhariyet Raik P•rtt.intle; 
2 - Sultanahmette Adli T•• Mllessnesi ynmdaki Sebil hinatnnd•:. 
3 - Unkapanı Köprüıii l'Nlpnda eski IUiçükpuar poli• mevki blnumda. • 
4 - ~yojhında Galatasarayda Su terazisi sokaiında; · 
5 - Iİeyoilua•a Taksim Bum kil.._i ltlnalannu. 
1 - BesikUııta Kaymakambk binasmdaki dairei mahsuıada. 
7 - Cskildarda Uaealar sokatıada, 
1 - Kadıköyflnde Kadık3y Yerli Mallar Paurlamad .. 
9 - Bilylika4ada Adalar Ka7mabml1ta 1Nnum4a a..e §efiiiinde, 

A. RLou ı" 1~ SaJln Miifterilerimln Naz• lllCI : 

SA AT L. A Q 1 N. Stefanidiı ve Ş. ki Tinare.thanesinden r irdüttlm lü. 
K.Ö~AÜ8A$t EMi NÖNÜ zum üzer ine t endi arzum ile yalnız bir ay eahetıktan 

"'1AGAZA51NOA 10nra ~dili~ uyrılarımla bildiririm. 

·~';t 

VACHERON 
&. 

CONSTANTIN 
SAATL.ARt ---·---Her cı1t s Arfo,. al~111.pfltı1t .lotlt 

we l•t••z saatWr, ılmash $i.o 
nlyeler. ptr la11taft tıçıkler 1 
9ümii• hı.tiye •tya••r ı 

l.ul•lt i l i ra i ıua 

Dr. ıfısAN SAMl 
BAkTERtYOLOJI 

L~•OMTUAIU 
U1mmll ime taldlllb, .... 

-~· tlUanllda ~ •e Kön tısmnlltert) ltaa ~-
Yab •7'1ma& 'ftto .. ntm8 
ıa.taıdlJan ............. ... 

~ ınikroskapl, ..,., 
~ ltltlhan. koda .... ... 
ker, ICJorOr, &on.tarta mlklal'· 
larmm ta~. 
Dtvettyol• Ne. 111 T•• ION1 

u. . .-.. ..... .., '"' ...... 
Cld.Saç Ften1t 

ve 'Ger ZOhrev1 hastahklar 
ı Maııııc:ı Slııılf lllVT48A-ı , ... , .. ,,, ............ ..., .. ................ " ....... ...... .................. -..-....... . , -. .............. --................... ~ 

SATILIK EY 
4 Oda, elektrik Yet --- ..... 

Girmek için ıçind•kllere ınOracaat. 

Betiktq EöJ!çi Mektep .... No. 8, 
Puarhk ıçin Beşik.tas Cihannüma 
mahaıı.t $ahniıah 10katı No. 1 e mO 
racaat, 

Be)-otlunda Kmaerhatun mahalle
ılnde Jtarakurum IOk•tmda il nu • 
maralı arsa uruz fi1at1a •.Mhırir. 
Karp sıraaindlıkl nalburdan sorulma
sı. 

ZA vl - '1149 s!dl ka1ıttı bislk et 

ehli1etnımeml zayi ettim. Yenisini 

çıkaracatımdan enlsinln b01mı8 yok-

tur, o .. ı ••har 
S A TIP - itin tlt.,et " tau,.I CKlea .. en 

ehhlım 1 1.t41 ten. ff rlh t "~lı 914 
._anb dolı-cıhlı ...,it•• lıaJrMtünl " 
aı.ı• eleutı111de11 Hlılahll11 hlllıwıtı ~lıtıır. 

Rt•ettfn Ktıdlı lı.,....._ Ali ll•lı 

Y aknp Soyu~~ Mü .. _...11inden 
Alber Glazr.r , 

Üsküdar Askera Şubesi Bcqkanlağllldan 
UskGdar Aııkeri!l: $ubf!tlnde kayıth denee ttzerh\den ııırp mı1e1G .a

bı,. ve ent De ,.hıt 7ftim1mn 942 yılf totGn My'ı,.a ~ıflffnln tent
atflla 23.'1.SH2 P@rtembe ıttnOnden itibaren ı .. lnfa )'9riı tnft9 ,,. ttın
lerde Askerlik SU'b8fnde batlanaraktır. t~lham n kant1kblf mucip ol
mamak Gzere istihkak sahlplertnhl «üntınd.. marw .. ~ .tm@!@rf 'ft 4 ad.t 
veslkı fOtoli'afı ft flrrami;re t~ cfizdanJarfyle maaı """'' eenet .., 
nilfua hOvfJd rftsc1anlar!nı birlikte aetinneı.ri llmndll'. Tayfn edtten 
ıtmıerde ptmlyenlmn ikramiyelerinin tıemat eonUnda ftrilecetl din 
olunur. · 

23 Temmus 942 Pft'ıembe Mal<ll tuba7lan 
21 Temmuz 942 Salt ıtınO Mal61 erlnoe, 
10 T•mmu7. IM2 Pertembe ve 4 AJ'lıstolr 142 5'1ı ~tıft "°""'lttlne. 

tMfl - '8112) 

laphca ve içmelere Gideceklere : 
MllteW... Dr. RlZA aDIAN'm 

fUah SaJarı KuJlaama lhnl - Şlfab b ynalrlaftllUS 
<810 18hife, 250 resim ve harfta, 5 ltn)

Kaplıca Bilgilen (51 K l't-) 
~--- Tawfye olunur. Kitapçılardan a~ız ___ ., 

F 1 K R 1 T. K A R D E I 
Otomobil ve Makinlıt Okulu 

lomont l, Tramvay duralı k•rtl• • • fltll 
Yaz tatili yapal'l okulumµz PazıırtHI n Pertem1-
.0nlerl •at 9 dan 12 ye kedar EyJölde açılacak IO
tör devre1ine ıtrereklerln knrt maameı..ıne bQ· 
lanm..Ur. Okulun mftddetl, dl!l'll rroıramlan. imti
hanları ve kab:.ıl şııırtları hakktndı bilinecek her 
noktaya cevaı> veren yeni talimatnıım•in! ia~nlz 

ve ;rerl .. rlnlzl şimdiden temin ediniz. 
Te l ef o n: Mt&t 

Muhafaza Genel K. Gümrük 
Aha Komisyonun elan 

Scmn 

cı ... ve miktarı 
M uhamm~ 

bedoll 
Lira 

I028 takim muh:ıfua me-

l lk tomlutı 
L ira J(r, 

111Unı elbla•l ~Ocfml 12312 923 40 11.142 Cumartesi 11 
•4 .kaput dlk.!ınl 4912 381 40 P.1.142 Cumartetıi 19 

Yukanda yazıtı ~eterin dildml kapalı ~artla ve kıputlutıı ise •· 
cık eklfltme ile ekıiltmeye konulmuştur, 

Şartnameleriyle r.ümuneleri komisyonda her ıttn drn1ttbnir. f11tek
lUerin kıpab zsrflarmı ekıııltme aaa tinden nthQ'd t.1r ı~t evveJine ka
•r Galata MumhL"\e cadde.! 54 No. Ju dairedeki komtıynna nrmelerl 
w a('Tk ekıiltme için de be1ll saatinde kanuni vesikaları \•e teminat mak 
•ztariyle komi87ona ıelmelert. ('1890) 

M0/1U2 - l:ınlliJ'et SendılJna borçlu 610 Bdee nrtslertn• ilin 
yaliyJe tebUI: 

a e t i e e lsa;,.tta rken, Huk~ Jtececlı>iri mahaD..mde Ca
ınli..nf sokatmda eaki 18 Jtnl 24 numarab ahpp bir 9\0 ln tamamını 
birinci derecede ipowk gôste~r~k 13/ 10 928 tarlhınde 173 3431 h..ap 
numara.17le landtjhpudaa alclı&ı 130 lıra borru 1/3/ MO taribnw kadar 
~ed.iilııdeıı faiz. komisyon ve m.asarili Ue beraber bore 8 Ura 31 ku
ruştur. Bu ııebeple 3202 numaralı kanun mudbin.."f! bakkmda lc:Q takıbi 
baılamak ilSere ıanzım olunan ıhbarname borçlunun mukawlenam@de 
ıösterdijl ikam~tıAhma ıönderltmlş ise de borçlu Hatlcenin öldüjü an
laplmlf ve teblll 7apılamamıetrr. Mezktlr kanunun 45 fnd maddeli vefal 
halinde tebliıattn Ufto ıuretlyle 1aptlmalflu Amirdir. Borçlu 610 Hatice 
mirasçrlan 1$bU IJlr. tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde SaftChPnıza 
mOracaetı. murlslertnıJt borcuna 6demedltl ve78 kanunen llabuı. .. ,..n 
bir itirazlar! vansa bildirmeleri llzımd1r. Mlra9Cflar tpotlelf kurtannular 
veyahut bqbyan takibi usul darre1lnde durdurmHlana tptt@lrli pyrl 
menkul :nezk6r kanuna ıöre Sand,k('I Mtdaealrbr. 8a cihetler alllıa• 
darlarea otlin,p ona ıöre hıreket edllmet "' berbfrfne ·~ ayrı thbem•· 
me teblfli makamma kaim olmak üane keyfi-ret flln oh.ıMlt' (1913> 

iŞÇi ARANIYOR 
lstanbul Elektn1<, Tramvay ve Tünel 

lılehıwlerl Umuın Miclürliiğiinden 
bletmelerlmls SııU tamirhanesi lc:1n s&terecel1 ebllyete ım saatte 

40 kul'Uşa kadıır ftcreı verilmek suretiyle 9 tornacı, a p1A117acı. • teneke
c.-lye ihtiyat vardır. 

Askerlikle 11likıısr olmıyan iatekUlerin ntıful hüvl7et cüzdanı, hGI· 
nühlJ kılıJtdı. 4 adet , ... ıısa fototrafr ve timdi.Ye kadar ~allpnlf olduk· 
lan mileaııeeeler~er. •lmmış iyi hismet ve&Jkalariyle birlikte 24.'1.942 JÜ
nü saat 14 d@n 17 ,-.. kadar idarenin Metro baD semin katmdaki Zat İl· 
teri ve Sicil Miıdür!l!tüne mQracaatlarf lüzumu blldiriJlr. ('1840) 

~------illlll ŞARK~EGARP._ ...... ~ 

HikCiyeler Antoloiisi 
So menet Maqbam - Pearl Back - Mau AOu P" -
ı. .. n N. TolatoY - 1. A. a. WyUe-Jnep .. Keuel-A..ari 

Maarois - S. Nahit Bilp V. S - V. S. 
&üser a c aht• Yalçm'm ılllkil 

T E v z y E a 1: t)aiffnite K ltalteTI 
Bltb klfaMılHda arayına. 

-----------------------# 
İstanhul Lcvazın1 An1irliği 

Satınalma Komis~··onu İlanları 
S.her ldloluna IO lmrut tahmin edilen 19,000 lcılo patate1 mtte.h1'it 

nam Ye Mea.bına attnae.kttr. Pazarlıkla eksiltmeli 24.'1.M2 Cuma ttınO 
Mat 11 te TophAftf!de LY. Amtrlilt atm alına komiSJODunda yapdaeak
br. Kat , •eminlıta UG Uraclır. Meklilerln belli ~tte koml1YODa ıel-
meJerl CH - 7130) -

A det 

12'7 ,S(l(I Jt&prliliJ ıürıtı . 
127.0'1'7 K&prüsGz ıilrlB 
124 414 Kesme kanca , 

Yukar!da nılb Oe k,alem malzemenin aıiltaahhft um ,,. 1s81&bma 
puarbkla •lWltmest 2911 / M2 CarPmba pü saat 14 d• Tophanede tst. 
L• Amlrlltı ııatnı alma -omlayonunda )"&pdacaktır TabıniD f~ab Mil 
Ur~ 4e kurut. ilk tfıominatı TOi lira eı lnmutW'. Taliplerin helli vakitte 
komtnrnna aemeleri. (96 - 7904) .. ...... 

Bett,r kilotuna JISO kuruı tahmin edtlen I ton lrayun eti almaeakttr. 
Puarltkla ekailtmeai 24/i /942 CWna dnü uat 14.30 da Tophanede Lv. 
Amirlilf Ntm alma koml17onunda 7apılecaktlr. Kati teminatı 1350 lira-
dır. tııtekiilerla ~U· vakıtte komlayona ıetmeleri, (97 - 7903) 

Tirldy. C~etl. 

ZIRAA T BANKA Si 
lturalat Tlrld: 1-. - Ssntasıe4 lQOMO.GCIO TQrk Una. .... " .,.........,:. 

m..ı " ...... .... ... b ........ lert. 
Pare """'9nalel;e n;all ~ ~,e werir• 

Ziraat Bana.ad• DM ..... "0.IManD tuanul ~ • 
u 60 Urut bulunanltTa .-- • c1efm celdlecü kur'a De ... lldald 
DllD8 llre Oawftlyıe datıtmelıktlr 1 

4 .... ,.- Uralll& 4.GOI Ure IGO _... 
4 • 100 • 1.GOO • 1IO • 
4 • tM • ,...,. • 1IO • 

.., • ,. • •.aao • 

ll U reld& l .- U.. .. - .... . . . ..... . 
DiKKAT ı 8-planndakl cıaralsır bir -'9 IClnde IO Uraclaa 8fllr 

dQlftıtJenten tla'anltJ• eaktltl taldlnlt .. 10 fa&luble wwo.esldlr. 
Kan'ar .. e1e 4 ıeı. il 1)111. 11 ...._... ... 11 llart " 

11 Anin" t. ........... eeWleeelrtlr 

Mezat SClhn Alllla Komityonun4an 
l - Aptıda miktar ve muhammen bedelleri ve nır temlnatl•rfyle 

ihale f(ln ve Aatl~ 7&ıdt mevat •7"1 o1ariık 1490 n7IL kanun ıaud· 
bfnl"e kapab Hrf ve acık eksiltme hOldlmlert da~ ihale ediJece. 
tinden taliplerin merk6r lflnlerde Rosat Mtın alma komiayonlanna mil• 
,.ceatlan. 

2 - Taliplerin ihale uaUnden bir sut .neline bdar lı:anunl temi· 
natlarfyte tnlif melrıupJartnı ıromıs,.ona ıetfnneJerl. 

ı - P:vuf v• eartnameler -.ı.n alma Jnımlıl)'wunu dr'QleblDP, 
4 - Postadakı ıeetkmeler kabul edilmez. (Tlft) 

CINaf Miktara TutaPI Te•d11atı ' '"'• t lnO Ve •ati 

Be79& P978lr ,.. DOi . 1n.-o T/llta SNt H .. afi} 
ekaf1'1ne 

lSOC' . 141.H 11,:rt • • • • 8tH 
Yotıırt 

I HOCı IT4.N 20,82 • • • • 
IOO 110 ".ıs • • • • Sarsnuk 

S. Yıl 14000 11991.20 ll4t .48 • • saat 14 lı:apah sarf 
l4000 , • 41SO 34t .25 • • • • -it. •ian 

eblltme 

B. pQnlr 1000 115' • 11,25 7/1/142 Saat H ICdt 
ebDtme 

s. ,. .. 7000 1911.ı• in.Ti • • • • 
• • • • K qan TOOft ms 170,112 
• • • • B. prynir 1000 1150 11.25 .. • • • s ,... 7000 ltlS,10 1'73.Tt 

" • • • it lftbll '1000 2215 110.a 

UTIP· 1140-1141 .... ,.,...... Ku4nh 
ın, Hwahıde11 aha" oını- 11141 tarih ... 
414 1111tfteHlı olpfllalı dl,tlOtll-• lta~tlıll 
Y,.Ullni elecef1W1daa nlı••lllİll 1ıOlıt91 ~-

Perfhe Olcer lstanbul Emniyet Sandığl Direktörlüjinclen 

EN 

XAYIP: UU ile•• aene•lade larlJ'« 14 
lftce lllrolıalaa,,_ eldıı- 4fpl-•,.. ,.,.._, 
,.... "-'"" •••••IHH•• n1ı1.ı.na ... .._. 
hl••••ttır L. K•ltu~lıel lfo H4 

KA.YIP a.eünae altfa9 -••-undan 
•14•1•• 118...t!J'ft ce.•··-· lrQlıeıtl• ,.. ..... , 
aite ..... •• Hltlaltıla *-- ,,..tw . 

... .ıotu • •....ı• ella ı-u Mı.-n 

JL&ŞlT &IZA TIYAt&Osll 
HALIDS PlfKI• UMallt 

HarlaiJ'9. m.VU babHı\ 'e IUO .. , ........ ,,,........,..... 
h lcokulla .... ~ vorc.aı O-aklan 

v • ..ırm C•mlyethıdu: 
ır-snal• aalnrlılJ' Ra1Jıe9' Hlolnnııle 

H.J.1141 .-s1r ..... it .. icra ...._cap 
•• tnlnl• tetrlflerl rica alınuır. 

Sablp ve Nesrf7at MOdflrtl: Rall1 
Latft Dördiincll. Gazetecilik ft 

Netri1at T. L. S. TAN matbaaa 

140/ 1414 - Emniyet Sandrtma borçlu etil Seıdiye nrisleriM Uln 
y.oll,yle tebllt: 

ş a d i 7 e bayatta iken. Yenibahcecle Sohteebıan mahallesin
de Habdlar kf;skQ c"ddell eski 1 mO. yeni 14 nmnarab bir abeap evin 
tamamhıı birlnc1 deteeede ipotek 16stettr.ıt H/11• lllrlbln•• 110 hesap 
numanal71e S&ndrtımızdın aldrtı 150 lira borcu '111/MO tarlh1ne lrad•t 
Merndlli\cftn fal.. komls>'on ve rnasartft ile benber ~ 15 Un il ku
iufbii'. ~ sebepte not numarab kanun muc:fbtnr.e hakkında len takibi 
ballamak Osere tamim olunan ihbarname borçlumm mukawJeumed• 
~ Jqm~a l6nderl1m)f ... de borcla lldl1aln l1dND -
,...,. ve tlbUf ~am!ftu'. lleztar bnumm fi IDcl mlddall ftfat 
lıaUftde tabliı'tm din 1Uret:lyle ~pılmuau llnlrdfr. B«rla lltl ..,.. 
mln~ lfbu n•~ tarthlnden itibaren bir buçuk ay 1~114• SanclıtDnııa 
nıilraeaaQa murtslerlnfn bc)reuna Memeleri V'7& kaftunen Jaıbule .. 78ft 
bir itlru181'ı varsa blJdırmeleri llzrmd1r, Mirasçılar fpotclf kurtannulu 
veyahut bat111'&n tak ibi Ulut clalreıılnde durdurmaılana ipotekli P J'l'i 
mftlkul meılrtr kanunıı tare Sandıkça aatrlacaktır, Bu cihetler allka· 
darhırca b111nfp ona ıöre hareket edilmek ve herbirine a;JTJ ayıt thW.... 
name teblili makamına kaim olmak Qzere keyfiJ'ft Uln olunur. (7127) 

lstanbu1 M•C111r1•ar 
ı - Alwt"•.,..ld Vakit ~ utm aJmn tld odan 

mütamda cstlcU 124.• UDta1 o4umm klllm .. .--.. .......... 
hale eclllecelı:tir, 

ı - Buna alt prtnaıne oftl manwlıealm lılll'. 
s - İhale :! t .M2 Cumartesi ,entı sut 11 • Tefeaıntde Makul)'ail 

hanıncla mahrukat ofisi wnUJll mtıcllrlGlllnds ,._...lrtlr. 
t - Talıplertn ~ ""'9k 11111 Dıe \eldlflerlnl " tamfnatla

nnı ... ıac 25.'1.H: aat 10 a kadar amum mildilrlQe nrmlı bulunma-
lan lbundır, Bu Aitten toma teklif alunna•. (7111) 


