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UıivenUoclekf törende ;Rektör Cemn Bil$el, "Düoy;ı niz:ımında Lo.ıan,, mevtulu tooferııQJlru ,.·erl1or. S:ıjd.ı 
thıtdidar Halkevıoln .Louın güoU dolayıslyle tenıp ettiği su sporları mü.sabak::ılarına tşti.rak eden gençler 

iktisadi işlerde ifrattan 
Tefrite Düşmiyelim · 

1 
Ankara, 24 (TAN) - Lozan 

sulhünün 19 uncu yıldönümü bu. 
gün bütün yurdda büyük te?.a· 
hürlerle kutlanmışhr. Yu1·dun 
her tarafındaki Halkevlerinde \ e 
Halkoda!arında toplantılar y<ipı. 
larak Lozan hatıraları anılmış, 
Lozan sulhüniin mana ve ehem· 
miyeti üzerinde konuşmalar yıt. 
pılmış, harbin ve sulhun buyuk 
kahramanı Milli Şef Reisicüm -
bur İsmet İnönüye b:ığhlık duy. 
guları bir daha yenilcnmişı ir. 

lhı~ Tlcar.ı VekAlet.inin yapmı;ra çalıştığı !t'. objekt if ~artlardan 
dolan mmrazenecl:ılığin zararlarmt asgari hnclde i•ıdinıı f yf'! matuftur. 
Fakat bunda, rtrııttan tefrite düşmek tehlikesinden 11n1' ırımak icap e-
4er. Çünkü, alın:ın tl'dbirlerin, bisf, 5imdiye kııd <ı :- diğer memleket
~ tecrilbe 4!'<1ilen v,. faltrıt fena netice verd iği ıc.-:n tcrkeclilen Iibc
ıral wsul1eore doğru gi>lirdliiü ııe~llyor. Bununlıı ber.aoor, y eni hükCt
met M8:liste henüz progr.ımmı okumadığı için, 1>11 huım~lnlti müta
aliilmzı""""'P"ftlt"'fftm oesrtncteô •0111·'lln1Nri1tar•k. fliii Wlı:: yAlruz bu 
noktaya tı@retle fkıir• .tr1aıt7i tercilı ecfiJ'(>nıı:. 

Bu miinasebetle Ankarn Hi!l
kevinde de ~aat 18.30 da bi:yük 
bir -ıo.ren yapılml§ vu devle 
merkezinin butün tonınnıış si. 
maları bu törende hazır bulun
muştur. YAZAN: M. Z E KERİYA SERTEL ı~ Devamı Sa. 2, Sü. 4 

Yeni Ticaret Veki1i Doktor kontrol edemiyeceğimiz objektif 
Behçet Uz faal, dinamik, sebeplerdir. Hepimiz biliyıJt·uz 

çalışkan bir adamdır, TiC'aret ki, harp yüzünden müstahsil un. 
Vekaletine geld iği giindenberi surun biiyük bir kısmı silah al· 
buVekiı.let.tc dinamik bir ıakım tındadır. Evvelce yalnız istihsal 
faaliyetlere şahit oluyoruz. Hu- ile meşgul olan bu büyi.ik !tiitle ı 
bubatın bir kısmının satışı ser. şimdi sadece bir miist.ehliktir. 
hest bırakılıyCU'. Milyonlarca Ura Tarlada çalışan kollar hem aıal
sarfolunarak vücude getirilen i . mış, hem de kadın ve çocuk gi. 
aşe teşkilatının lağvedileceği, it- bi tecrübesiz kimselerden ibaret 
halat ve ihracat birliklerinin kalmıştır. Yine harp şartları, 
kaldırılacağı haber veriliyor. Ve- münakale işlerini sekteye uğr~t
kalette kırt.asiyecililde vakit kay mıştır. Yine harp şart.ları yolla. 
hedilmesine meydan veı·ilmlye- n kapamış. memleüetio har!çle 
rek t.eleCon veya doğrudan doğ. olan münasebetlerini bozmuştur. ı 
rtıya temaslarla işlerin sür'atle Yine harp şartlan devletin mas
halledilmesine doğru gidiliyor. rafını arttirmış. vergilerin çoğal-
Şimdiye kadar alınan ve bir. masına, hayat şartlarının deği~ 

~oğu flttısadi bünyemize uygun mesine sebep olmuştur. Daha 
olma~ ıçin müspet netice ver. bunlar gibi b irçok sebepler var. 

C. Hull'da 
Bir Nutuk 

S.öyledi . 
''Düşmana Dünyanın 

Dört Köşesinde 
Taarruz Edeceğiz, , 

ruiyen tedbirlerden rahatsız O-

lanlar bu yeni hareketlerden a • ı 
deta seviniyor Te bütün dertleri 
birdea halleden bir eksperin bu
lunı&litı zehabına kapılıyorlar. 
Jlele tüccarlar, bol kar zamanı 
geliyor el.iye adeta heyecan için. 
dedirler. 

Dün bir arkadaşımız onlann 
b9 IAincine iettüman olarak 
tiiccc1n ellerindeki altınları sa -
tarak açılacak yeni işler için ser
~ hazırladıklarını, ithalat ve 
ihracat birliklerinin l~avı iizeri. 
ne memlekete bol mal ct_tirmek 
Ü7.e!'e tüccarın harekete geçti~i -
ni, bir takım tağyidat yüzüuden 
L,i kesada uğnyan bazı esnafm 
artık her aradığını serbestçe bu. 
la.cağmdan dolayı sevindiğini ya. 
zt,.caıclu.. 

Sanki bir rej'im, bir devir de
ğ~ karşt'lrnday1z. Adeta harp 
bitiJ'Ol" da, sulha kavuşuyor, ve 
a.noımal şartlar kalkarak normal 
devre dönüyor gibiyiz. 

Bir defa ntandaşları, yarın 
büyük hayal kırtklıkllarından ko 
l'Umak için, böyle bir zehaba ka. 
pılmaktan kurtarmak lazı:ndrr. 
Bugünkü vaziyeti doğuran anor
mal sebepler eskil'i gibi, belki 
ondan daha fazla bir şiddetle ba. 
kidir. Alınacak tedbirler sade. 
ce bir anormal vaziyetin doğur
duğu muvazenesizliği hafiflet
mek içindir. 
Şu noktanın daima göz onun. 

de tutulması lb:ımdır ki, bugün
kü anormal vaziyeti doğuran 
§a:rtlann bir kısmı objektif, (ya. 
rıi elimizde ve kontrolümiiz al. 
tında olmıyan), bir kısmı süb. 
kktü (yani bizim hatamtzdan 
doğan) drr. Harp şartları v~ 
~ doğ,m aebepler, bizim 

l:Jir Devamı Sa. 2, Sü. 5 

AFRiKA CEPHESi 
Mısırda lngiliz 
ileri Hareketi 

· Yavaşladı --

.. 
Amerilla Hariciye Nazırı, 
Sert Bir Tarzda Hareket 

Edildiğini Söylüyor 
Vaşington, 24 (A;.A.) - Ame.. 

rika Hariciye Nazırı M. Hull dün 
akşam radyoda Amerikan mille
tine hitaben söylediği nutukta 
bilhassa demiştir ki: 

"Muharebe ancak düşmana ta-
! arruz etmekle kazanıJ.ebilir. Hu
dutlarımızın içine çekilmek ve 
düşman taarruzlannı püskürt
mekle muharebeyi kazanamayız. 
Düşman tayyareleri ve deni· 

zaltıları ancak onların taarnız 
kaynaklarını yıkabilirsek t.ahrip 

Mihverin Mukavemeti edilebilir. Düşmanlarımıza kar . 

K d 
şı en sür'atli ve en tesirli bir tarz 

arşısrn a Taarruz da hareket edeceğiz ve mihver 

1• ı_ • f Ed d" 
1 

kuvvetlerinin tahrip işlerinde 
n1tışa eme 1 bulundukları dünyanın bütün 

K h . 24 ( A A ) Ort 1• , noktalarında onlara taarruz ede-
a ıre. .-ı . . - asat" ğiz " 

İn~iliz. te?.liği : Dün kuvvetleri - cc,..~~ici muv(lffJkıy .. t.~izli\der blı.im 
mız, bır gun evvel yapılan savaş. uıretimiıi kırmamalı ,.e bul zayıf 
lar sonunda ele geçirdikleri mcv- ~~~ürmemc!ldir. B itaki'I bütün a'ker. 
zileri sağlamlamakla meşgul ol- Jeri ve hak iki ''u lanseverlı-ri kuvvet 
muşlardır. Şimal ve merkP.z ke. veya kuvvet tehdid l önü nde sat,ılmr· 
simlcrinde topçumu7. ve zırhlı a- yan pa rlak azimlr d;ıh~ kuvvet li dar· 
rabalardan roiirekkep de\'riyele· beler indirmiye s cvkelrnelidir,,, 
· · d - h l d Hull. halen bütiın dlinya yı s:ırmr$ 

rımız u~anı ırpa amıva e. 1 h rb· · ıı 1 1 b. b. , · • . • . • o an a ın m ı et er n ı r ır.erıne 
vam etmışl erdır. Cenup kesımın- karsı yaptıiı bir h 1 d ~ ı.. 
d k d d - b' h"d' 1 · arp o m:ı ısına 

e ay <l e,11,er ır a ıse o.ma- ~11 ıet ederl'lı: ~öyle devnm etml1tir: 
mıştır. IIafıf bomba uçaklarımız •·Bugünkü harp, t arihin tanıdıiı en 
merkez keıumindcki dü~an he. gaddar zimamdarl:ır tarafından ıl'vk 
deflerine bir sıra taarruzlar yap- ve idare edilen düşm:ınlarımızın bil. 
mışlardır. Av bomba uçakluı - ~~n memlelı:et~eri esar~~ .~ı~.ına al.malı: 
mız düşman topçu mevzileriyle ıc;ın yapılan bır te~ebbüsudur. Biz bu. 
taşıtlarını bombalamışlardrr. Av· günkü iıtillcıtmn t~avüzü~~ ufra. 

1 b. d"' St.uk teş ınanın ne demek olduguna bılıyorıız. 
cı. ~mız ır u~an a • Onlar, ne hayata, ne ahlllı:a, ne r:•· 
kılını yakalam1şlar, bunlardan musa ne de faz ilete hürmet etmesini 
dördünü ve bir Alman av uçağı- biliyorlar. Taahhütlere s:ıdnkat kalm• 
nı düşürmüşler ve bir Alman kc· drir gibi idetlere, m illi mücsscse!ere 
şif bomba uçağını da tutuştur • ve dine de hürmet edilmiyor, Onlatn1 
muşlardır. ıa1esl ferdi n mim h aklardan orta-

l:lJJ"' Devamı Sa. 2, Sü. 6 ~·Devamı. Sa. 2,.Sü. 6, 

Aııkua, 2' (A.A.) - Milli Şef, Reisicümhur ismet İnönü rii Saraçoğlu, Genelkumıay Başkanı mare~I Fevzi Çakmak, şeh· : 
memleket dahilindeki seyahatlerine i~tanbol istikametinde de. rinıizde bulunaa Vekiller, Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sek- : 
nm dmek üzere bu akşam saat 22 de Ankamdan hareket bu- reteri ve umumi idare heyeti azalan, meb'uslar, generaller, Au. t 
yurmu'1ardır. kara valisi ve garnizon konıutaıaı, Ankar.a enmiyet müdiirii ,.c $ 

R.-isicümhunnnuz Ankara ıarında Büyük ' MiDet Meclisi merkez komutanı ve diğer askeri ve mülki erkan tarafındıı.ıı 1 
ikisi Abdülhalik Renda, Ba~eldl ve Hariciye Vekil Vekili Şük- uğ'urlanmışlardır. : 

\. .............................................................................. . . .......... . .......... ..1 

Gıda Madd 
Serbest 

lerinin Satışı 
Bırakıldı 

Lağvedilen ... Fiyat Mürakabe Komisyonları ile 
TeşkilCitının Salôhiyetleri Mahalli Belediyelere 

Vilayet ia~e 
Devrolundu 

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

Behçet Uz'un 
Halkımıza 
Tavsiyeleri : 

,,.,,_ ., .... -r.ı:. ,... .,,.,, ..... ~ 
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ilk Haftalarda Hi<s 
Bir Maddeye Tehalük 

G östermeyiniz --
Müesseseler SenelilC 

llttiya!lannı Tedarikte 
Ac.e !m•li L .. 

"1CA.) -- ~ 
Vekaletin tebliğ edilmisti r: 

1 - Fivat Mürakabe Komis. 
yonları, f lyat mürakabe h 'He-
ri ve viliyetler iaşe te · tı 
kaldırılm11tız.• 

2 - Tic~ret v ek.aleti 
konmus bulunan her ne\ a 
maddeleri üzerindeki el koyma 
hiikm ü kaldırılmıştır. 
Gıda maddelerl satrşlar.ı ser. 

best olacak, ancak iaşe fiyat m•i. 
rakabesinin ibtikarla m ücadt":e
ye ait salahiyetleri belediyE> en· 
cümenlerince knllanılacaktır . 

Don banası iJe Kafkasyayı gös terir harita: Rostof - Stalinf.tdt arasında So,·yetlerin kurduklanı 
yeni müdafaa cephesi ve Kafkasya petroller ini nakleden borular haritada ırösterilmiştir. 

Satış harek~Je;ı', Milli K o. 
runma Kanüı~li hükümlerine tı>v 
!ikan belediyeler tarafınd s.ın la· 
kip ve kontrol edilecektir. 
~ Devamı Sa. 2, Sü. 1 

ALMAN TEBliGi 

Almanlar 
Rostof'u 
Zaptetti 

Rostof Ağır T cf}nnf!er. <B~n ) 
Tehdit BAŞLANGIÇ, OLUŞ VE BiTİŞ 

SOVYET TEBLiGi 

G tize1 s .an:atlar Akademisi salonların~a .•n. 
A 1 t d d R E F 1 K lebenın yaptığı resimlerle heykellen g.oz· 

1 ft G 1 r H A L t D den geçirirken manalı manalı ba§Jmı salhyo:-, 
" gülü.msiıyo'rdurn. Onları pek toy işi bulduğum· 

Şimdi Şehirde Kalan 
Son · Rus Kuvvetleri 

Temizlenmektedir --
Don Dirıe9indeki Rus 
Mukavemeti de Kırlldı 

Bertin, 24 (.A.A.) - Alman or. 
duları başkomutanlığı tebliğı: 
Hususi tebliğle de bildirildiğı 
gibi Alman ordu kuvvetleriyle 
silahlı hücum kıtalan ve Slovak 
tec:killeri hava kuvvetlerimiz ta. 
rafından tesirli surette destek
lenerek Rostofun derinliğine ya· 
pılmış kademeli mtistahkem mev 
zilerini bütün cephe boyunca 
yarmışlar ve cetin çarpısmalar. 
dan sonra , önemli bir muvasala 
merkezi olduğu kadar mühim bir 
Rus limanı olan Rostof sehrini 
hücumla ıaptetmişlerdir. • 
Şehrin son kalan düşman kuv. 

vetlerinden t emizlenmesi işi ha· 

Fakat Cenupta Rus 
Mukavemeti Gitti~c;e 

Fazlalaşıyor .. 

Mosliova Radyosu"Vatan 
Tehlikededir.. Diyor 
Moskova, 24 <A.A.) - Gece 

yansı neşredilen Sovyet tebliği: 
23 temmuzda kuvvetlerimiz:, Vo
rozıez, Şinliyeska, Novoçerkask 
ve Rostof kesimlerinde düşman· 
la çarpışrnışlardır. 

Sovyet öğle tebliği eki Novo
çerkask çevresinde sayıca üstün 
mihver kuvvetleri tarafmdan ya 
pılan taarruzların püskürtüldü
ğünü bildirmektedir. 

(Resmi tcbli!de i!k defa iımi geı;ea 
$inliyeska ve Novoçerlı:aslı: Don neh
rının ııimal k1yısındadır, s :nliyeske 
şehri Stai!nant ile Rostof arasında. 
dır.) 

Yeni müdafaa hafi.arı 
len devam etmektedir. Londra, 24 (A.A.) - Moskova-

Don nehrinin büyük dirseğin- da bulunan bir hususi muhabir 
deki tümenlerimizle seyyar müf-r yazıyor: Cenup muharebesinde 
rezelerimiz , yeniden yıoniye sa. Sovyet mukavemeti artmakta -
vac:a sürülen SO\lyet kuvvetle- dır. Sovyet a~kerleri bir müd
rinin mukavemetini kımı~lardır. dettenı,eri intizamla ric'at edi . 

• l::!lr. Devamı Sa. 2, Sü. 7 • · k!fr. Devamı Sa. 2, Sü. 4 
,· .. f il\. 

«ARA Y dan mı? Yoksa politikalı bir bakışla kendi f ik-
rime ve in anıma uygun göremediğimden mi? 

Alay mı ediyordum veya öfkeli miydim? Hayır! Elbette ki ta. 
lebe, henüz mektep sıralannda iken kemale ermiş bir " tam eser" 
meydana koyamaz; elbette ki bir genç, başlangıçta belli başlı 
bir tarzın, hazan en acaibinin tesiri altında kalabilir. Başımı 
sallayıp gülümsememin sebebi şuydu: Başlayışla oluş ve bitiş 
arasında bir san'atkiır birbirine uymaz ne zıd safhalar geçirir. 
tohum iken tırtıl, koza, kelebek olur. Işte şu zekalar da kimbi
lir böyle başlayıp bire günler geçtikçe başlangıçlanna beme
miyen ne başka çeşit eserler, belki d':. şaheserl~r vereceklerdır. 

Genelerin eserlerine bakarken lüzumsuz ofkelere ve sap. 
lanmı~ fikirlere kapılmadan yarını, görmek, yarından ümıde 
düşmek ne boştur! Hatta olgunların kusurlu eserlerı k~ilSJnda 
bile ~kımızı kaybetmemiz, san'at aşkı ta~1yandan daıINl hır 
şeyler bEklemernız lazım gelir. ''Bittı, artılt ölmüştür" demek 
isabetsiz bir hükümdür! İyi eser, hele dahi eserı, bir İn.sctnın 
mahiyeti, tabiaU ile bütün b ir devrin çıftleşm~inden doğdu
ğu için her zaman ve her .yaşta beklıyebileceğirnız hayırlı bır 
hadisedir. Sanmamalıyız kı şu hadden ve bu h içten eserlerden 
sonra bır san'atkar artık iyi bir şey yaratamaz. Yaratır. Sao'at 
ve edebiyat tarihi aksini gösteren m isallerle doludur: .Manon 
Lescaut sahibi papiiS Prevost'nwı bu eserinden başka yirnıı 
eser daha yazdığına kim i?anır? Hiç bin tutmamıştır. Giı lllas 
nıuharrırinin de sayısız kıtapları çıkmıştı; okuyan 0Lmam1şıı. 
Yine Robinson Grusoe muharriri, o e~ız eserinden önce ya:ı-
madığını bırakmamıştı. Cervantes? Şaheserler ~hı Don ı.~u
ichotte'den başka bir kütüphane dolduracak kadar kıtabın m u-
elli!idir! . 

Hayır, san'at için, deha için ne yaş. ne had. ne başlangıç 
vardlr. Napoleon ordulartnd.a her neter bir mcı.reşallJk asa&ı 
taşı.m~YJ ümit edebilinniş; san'at ordusunda da böyledlr, çJ,.. 
madık san-atkar canında feyiz ürnidi vardır. Mozart çocu~kcn 
dahiydi; Gluck altmışından sonra dahi oldu. Güzel San .. . 
Akademisinde eserlerini seyrettiğim genç1er, hocaları, nwn 
kidlerı. hatta biz bile bir &ün dahi oluruz. inşallah! 
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No. 82 Yazan: MAHMUT YESARi 

Afi Nafize söyledim. Ben de lı.uırlan 
ınıya baıladım. Bilmem, belit! bana öy 
le ~eliyorda. Otelin içinde ı!uraıınluk 
vardı. Manolat!, baıı efllı:, ellerlnl u. 
ğtJlt'lll'ftrak, ıslonu, terası, holti, er .. 
vie tarafını dolaşıyor; dolasıyordu. 

Ertesi sabah, erkenden kalkmııtrm. 
Hazırdım... Valizleri ııe sıman gemiye 
göndereceliml ıarıon!a Prcnseıten 
sordum. 

- Hemen! demlı. Ben de cemlye 
&idiyorum. 

Ali Nafizi buldum: 
- Vakit, saat celdi ahbapl Gidiyo

rW'. Nasılsın? 

- Nasıl olacafıııı. hiçi Ga7et 17' 
Yim. 

- Hazırlandın mı't ,. .. 
- Benim hazırhfımdan ne olacak. 

YaJnu, dün akıam, .Manoli1d, müfte.. 
terde.o emanet kalmış, gl1ı:el bir bani 

ıcdlye etti. Ayrıca da cebime yirmi 
ira koydu. Eğer ıayct ı-ünün birin· 
:e 10lun lstanbnla düıecek olursa_ 
eni unutmıyacaksın. Bak, o zaman 

cücenfrim. Hem hiç affetmemi Dedi. 
Müteessir o!dum. ,. 

- Fena insan, deill 1 
- İyi tarafları var. 
Valizleri gemiye aCSndermiıtlt. Ca

·iyelerin, sabahleyin erkenden vapura 
>indiklerini anladık. All Nafi.ıle pren.. 
·esi bekliyorduk. Çok geçmedii pren. 
es, yanında Şemsitap kalfa, doktor, 
tivester, Nuri Bekir yukardan ıarüa.. 

JUler, Bizi görür eönneı el s;ırptı; 
- Hazır mıyız l 
- Sizi bekliyoruz. " -
- Öyle ise gldiyoruz. 
Otelin önünde bir ırıba bo!lolu 

~ardı. Hareket lu:ırhtı Onların da ku· 
afma çalınmıı olacaktı. Prenses. bir 
rabaya atladı. Yanında, bana yer cös. 
erdi Şemsitab katlaya da, ön taralı 
,,aret ederek: 

- Gel! Deci!. 
$öyle bir baktım. Doktorla Sirrester, 

'1.U Nafizle Nuri Bekir ayrı arabalara 
"'inmişlerdi. 

Yolda, ııelen ııeçen, 1'ıze bakıyordu. 
~ıbtımda, yatın kayıfı ile birer birer 
;üverteye gCÇ.iik. -

Prenses: • 
~ Akıama kadar da, yerleıiriz, di· 

;ordu. 
Kargaıabfm arasmdan lurmı:n yilı

·u ,aşçı ha,ı eörilnmilftil. Prensesin 
.ınünde boynuna iidi, ellerini ovuı. 
turdu: 

- Yemeği kaçta emrediyornnu1 
- Birde, Sekizde -
- Kahvaltı için 1 
- Haber gönderiria 
- Baı üstilne 1 
- ()ğle yemeiimiz hazır mı? 
- Elbette efendimiz. 
Ytrlere kadar efildlklen oonra ce. 

"ildi. g:ittf. Biz, ırüvcrtede dol4ıaıyor .. 
:luli, Prenses, bana: 

ta salona cldelim, dedl., 
Salonda bir köfeye 
- Vaziyeti, biru açık konupltm. 

Gemide ılz Taraınrz. Bahşiş!crl filin, 
ıiz vermeli, aiz idare etmelisiniz Qe,. 
miye, başka tUrlil 7crle"emezdik: Mı. 
sırda, vaziyetimiz dUzelecek. 
Cüzdanım açtı, bir torba çıkardı: 
- Beş yiiı lira var. ManoJikl, gar· 

sonlar filin; uiarlamtn. gelecekler
dir. Manolılkiye rn lira verir lnls, 
Gırson1ırı da beşer onar ıörün. Yolda 
bir maırıfım.rz o!mıyacık. İskcndcriye.. 
de küçük b ht!şler •• Kahireye kadar 
yol parası. Bunlar da bir şey defil, 
Sizde para eksilince bana haber ve. 
rirsiniz. 

Elimi sıktı çenemi ok,adı: 
- Müdür umur olmak kolay dt. 

ii1! Bahtlı Uzüntlıünü; Mııırda Ali 
Nafize havale edeniniz 

Gözlerimin içine baktı; tatlı &'Ülüm-
ıed!: -

- Bentmle alay etmiyorsunu:ı ya? 
- Ne mUnıscbetl 
- BJr deiiılklil< istiyorum ve can-

dan ahbap istiyorum. 
Mana!ı bakr,arak ayrıldık. 
Aşçıbaşının yemeği enfesti, KcndL 

ı! de pyet ho' ad•mdı: gttıer yttz!Uy. 
dü, Bet' Jeyi hoş görilyordur 

- Yemeli, i,meli .• Keyif, dünyanın 
burasında .... 

(De9amı var) 

Karsta Üniversite Haftası 
Açıldı 

Karı, 24 (A.A.) - Ankara Univer. 
sitesi baltası 22 Temmu?.da Ordu ~ 
\lfnde vali, komutan hazır bulunduitn 
halde ıeçkin bir dinleyici hu1!'urun&. 
Di~ Tarih ve Co .... af1a fakültesi de'. 
bnı Pr. Dr. Şevket A.ıiz Tanau. ta. 
rafından bir ıöylevle açılmıştır. 

:Altın Fiyatları 
A!ttn düşmekte devam etmektedir. 

DUn bir altın 2830 kuru!}tan ve bir 
rram külçe 398 kuruştan satılmıştır, 

Sünnet Düğünü Hazırlığı 
• Alemdar Kutlay Cemiyeti afu,toa eyr f. 

çınde Sarey Burnu S"e:ı:foo,uflde blıyUk mQ. 
aaınere ve •Unnet dütOnO yapmıya "rıra r ver· 
mit ,.. ılmdiden hı:ı:ırlrltlara bııı;lamıııtır. 
Maaamere Ye dülünün çok parlak ve intl· 
zıtnlr olma•ı i,i.n a.ra.mt a-ayrct ıarfcdllnıek· 
ttdlr. 

BUGtlNKt} PROGRAM 

J.so Pro1Tam 
f.!2 Spor 
7.40 Hıbırler 
7.SI MQıik (Pi.) 

12.SO Proıram 
ıı.ss Sırlıı:ıt.r 
11.45 Hıbırl•r 
14.00 Barıdo 
14.SO At yarıılan 
ıı.oo Proıranı 

ıa.os Dam or .. ,.•ttaaı 

18.4! Cocuk kulUbO 
19.lO Haberler 
ıt.4S Scrbcıt 
19 . .!IS Sırkılar 
20 ıs Yeıdro Gaıeteıi 
20.45 Faul 
21.00 Konuı"'• 
11. ıs lıtek ır 
21.45 Koııu1ma 
22.00 Orkestra 
22 . .10 lfabcretr 
2Z.4.5 Xıpanı• 

f G,CE~-G,LE.N H+·B~RlER 1 
Gıda Maddelerinin 
Satışı Serbest Bırakıldı 

ıl2fl' Baştarafr 1 incide 
8 .=: Subaşı teşkilatı kaldırıl • 

mı,, ve yerlerine "lahnıin heyet
ler! ikame edilmiştir. 

Dr. Behçet Uz yeni 
kararları izah etti 

T!cİıret Vekili Doktor Behçet 
Uz, bu akşam radyoda bir konuş 
ma yaparak hükı'.ımetçe alınan 
yeni kararlan izah etmiştir. Ve. 
kil, demi§tir ki: 

"Geçen hafta hububat hak· 
kmdalci kararlarımızı anlatırken 
diğer meselelerimize de Sttasiy. 
le geleceğimizi söyleınlştim. Bu. 
gün de müstehlik ve müstahsili 
çok yakından ilgilendiren ve bil. 
hassa şehirlerimizde fena sıkın. 
tılar doğuran sebeplerin gideril. 
mest maksadiyle hilkı'.ımetinizin 
dilfilndlikleri ve aldığı yeni ka • 
rarlar üzerinde duracağım. Hu. 
bubat hakkında alınan son ka. 
raı', umumt efktrda ve onun kıy 
met?! mümessili matbuatta gü -
ıel ve ümit verici akisler yaptı. 
Memleketin dört kö§eslnde çr.. 
kan gazetelerimiz, beğendlkled 
bu karamı ehemmiyet ve filmu· 
lünü köylüye anlatmak için gü
zel yazılar yazdılar. Hüldlınele 
her taraftan birçok vatandatlar. 
dan ve çeşitli teşekküller müınes 
sUlerlnden blr çok teşekkür ve 
tebrik telgrafUın geldi ve bu ka· 
rann halkın umumt tasvibine 
mazhar olduğu anlaııldı. Biz de 
sevindik." 
Şimdi rulerden bekl•dllitnlz, m•m 

tekelin elanek davasını halletmek 
makaadiyle atılan bu milhlm adnndan 
iyi neticeler alınalı: için ı.timasu her 
Tilıkiln vazife ahnas~ elblrllli yap
ma!ldır. Ekmek sıkınlsı memleketin 
het yerinde devam et:mtktedlr. Bu 
~muml sıkın!~ ç!tlçlnln ma!ıstılllnll 
çabuk !rlihsal ederek devlete olan 
borcunu verinciye kadar da devam e
decektir. Her Türk çocuğundan isle· 
dlğlmlz çi!tçiye tstlcalln haklkl ıe • 
btplerinl anlıtmak, duyurmak v• 
çiftçiyi bu husu•ta teJVlk etmektir. 
Onun canlt ve m~rhametll bir yüreği 
vardır. Duyarsa dayanamaz. Elindekl 
ı.e~ yiyece~i'li dahi verecok kadar 
eömerttir İdare Amirler!mizln, Parti 
're diğer 'tt-şekküHer başkanlarnnızm, 

mahsulün hemen toplanıp yurdun sı
kışık yerlerine sevkindekl lsticalin se
beplerini yer yer anlatmalarında çok 
büyük fay1alar görmekteyiz. 

HUldlmetlnlzL., alôığl diğer ycnJ 
kararlar da şuııJerdır: 

Yeni bir kararname ile v!lftyet iaşe 
te kllAtıru ve Fiyat l1ilıakabe ve tes· 
bitinde talşan n.eyetleri kaldırıyor ve 
bun1ann vaıife ve s2JAhiyetlerini m~
balll belediyelere devrediyoruz. Bun
dan başka yer yıer el koymaları da me 
nediyonıı. Belediyeler!. ticaret oda
larından ve diier mahalli teşekkül -
terden tslllad•lendlrcrek vo milli ko
runma kanununun verdiği bütün ~a
IAhlyetler!yle rle teçhiz ediyoruz. Bil
tU.n gıda maddelerinin fiyatlarmı ser
best bırakıyor ve te$l)lt edilen fiyat· 
lan da kaldırTyoruz. 

Şimdi niçin b6yle yaptıl!nnttı hah 
edeyltn: malumdur ki, tktlsad!n e· 
eski ve en sad~ ltaidl!st olan 11an: ve 
taleptf tn tesir ve nUtuıunu tamatnly
le bertaraf etmek kolay bir lı dejll· 
dlr. O çok dlkkatll ayarlanmak ıııtı-
1•n pek nazik bir me!teledir, Biıde 
ve.her yerde arz ve talebi en iyi a
yarlıyacak iki mühim halk milesse • 
ıe&l vardil' Belediyeler ve ticaret o
daları: Bu;uar her yerdP o m3hrt1lln 
en iyi, en ameli, halkının. muhitinin 
lhtlyaçlarfnı ve ticaret usullerlnl. ka
tanç nlsbetlerlnt bflen, hor işten an
lıyan çeşltıl m .. leklero menııup tec • 
rUbel! zatlardan t~•kkill etml,lerdlr. 
Haklı ve yet'lnde kararlar alan ve al ... 
mak tnecburtyetfnde cılan ve halk ta
ra!mda.n setllml1, mDhalline birçok 
mesullyetlerle de ballı bulunan bu 
ırkadaşlarm horhan~I bir ihtiyaç 
maddesinde husule gelecek gayri ta
bllliklerin ve ihtikarın kontrolilnde 
verecekleri kar~rlar elbette yüzde 
dok.an daha lsabelll ve daha yerinde 
olacaktır. Belediyeler .,.asen kendi 
vazl.feler! o~ bu ı,ı.,.inl g~rllrken 
kendi ticaret cdalarınm, borsalar ve 
hilkdmetln, ınUuherel ve yardımla
rtnı dalma yanlarında bulacaklardır. 
İcap derse lUzumlu yeni kararlar da 
alınacaktır. 

Simdi blıtm, haliumudan, mu ....... 
lerimizden. tacirlerimizden bazı rica. 
lanmı:ı olacaktır: 

1 - Halk, muvakkat bir zaman lçtrı. 
bilha11a Uk haftalarda hlç bir ihtiyaç 
maddesi karıısmda tehalük cBstermo. 
melidir. İhtiyaç varsa .. e bu ihtiyaç 
hatta Scil d::ıhl olsa mutlaka ıabırh ol· 

Sekiz Fırın 
Kapatddı 

Noksan ve Bozuk 
EkmekÇıkartılmıyacak 
Şehrin muhtelif mmtakalanndakl 

fırınlartn lrontroIIerJne devam edil
maktedlr. Bu ıırada buı tınnlanı> 
bozuk ve nok!>an ekmek çıkardıkları 
ve diğer Belediye tenblhlerine riayet 
etmedlklerl g'irUlınüş ve bunlardan 
bu gibi halleri !tlyat edlnınlt olan 8 
fırmm kapatrlm.:ı1:tna karar verilmiş
tir. Bu hususta Val! dUn bir mu har· 
t'irlmize şu izahatı vermlı,tir: 
"- Fırınlar üzerinde teftiş ve mn

rakabe teş1cf1At1mt:r.m m~tıi~f fasılasız 
bir surette devAm etmektedir, 

Bu tefliılerin toplu neticeleri üz~ 
rinde dOn yenlder. "'°'ıı:ul oldum. Ek
meiln T\efeset ve kalitesini temin e
den esash unsur şüphe!iz undur, Cı
kru1lan .?kmekler nihayet fırmlıra 

verilen un halilalarma ılkı bir suret
te baP,"hdır. 

Fırınlar Tlz@or:nde tettl~lerimiz ve -
zln, pişlrme ltlerf etrafmda toplan -
maktadır. Bu 1ef11.ki neticeler, iki ay 
evveline nazaran daha fyidir. Bunun
la beraber hakl3rında ceza tatbik e
dilen fırrnlar elAn miktar itibariyle 
fazladır Müteaddit defa ceza aldık
lıri: halde l:ri çolışmak husu.unda !U
na göstermlyen ve mlltenebblh olmı· 
yan daha tekiz frnr..ın bugünden iti ... 
baren Oti~çe verilmekte olan unları 

kesilecektir. 
TeftJ~lerimfı fa111laını; surette de -

vam edecel<tır. fclerlnde dürüstlük 
ve hUsnOni:yet A"lSKlermlyen ftnnlarm 
da mütcakıp !2ftlslerdt!' alacainnız ne 
ticelere göre hrtklarında es~~1t ce~a 
kararları alAca.-u. Fena niyetli ban
ketler asla l'nllsamaho ~örmlyecekler
d ·. Kapatılan sekiz fırının ilimleri 
fUJllardır: 
Beyo~lu Kalyoncukullu~nda An· 

don fpril~k!, B~oğlu Dudular soka
~mda Ömor, Galata Mahmudiye cad· 
desinde Hürmet Kecell , Şişli HUrri -
yeti ebediye caddesinde Yorgl, Erae
nekon so'<ak Eyüp C•Y· Üsküdar Ha
kimiyeti Milliye c~ddesinde Ha~an 
Fehmi, Uskildarda ylne ayni caddede 
Zeynel, fcadiyc caddeı-;inde Memo.,. 

Bundan b~~k'l BPlP.diye zabıtaşt son 
b~ günde ftrınlarda 933 nokıııan ek ... 
mek bularak mü~ade:re etmlıtlr. 

Mahsul 
Tesbit 

Durumu 
Ediliyor 

$ehrlmt:ıe gelmiş olan Ticaret Ve
killi~i ihtiyaçları te•blt şubes[ müdü· 
ril Mahmut Şeyda İzmit ve Adaparı
na gitmiştir. Bu bölgede mahsul du
rumunu tesblt ettikten sonra Trakya 
ve Marmara havzasına ıitmek üzere 
şehrimize dönecektfr. 

Trakyadaki mahcn.ıliln durumu ve 
m!ktan hakkmrla allıkalılardan mal<l
mat lstenilmiştlr. fstsnbul Vllftyeti -
nin mahsul durumu da tesbit edil
mektedir. 

..-:. /" ..-ı v -

TAN 

LOZAN BAYRAMI 
Dün Bütün 

Candan 
Yurt·ta· 

Kutlandı 
l:;r Ba§tarafı 1 incide 

Törene İstiklal Marşı ile baş· 
lanmış ve Maarif Vekilliği Talim 
ve Terbiye Dairesi azasından Fa· 
lk Reşid Unat bir konferans ver. 
miştir. Bundan sonra Lozan 
ıulhüne ait hatıralar yadedilmiş 
ve Milli Şefimizin yurd tetkik
lerine ait filmler gösterilmiş, şi. 
irler okunmuştur. 

Şehrimizdeki Merasim 
Lozan zaferimizin 19 uncu yıl· 

dönümü münasebetiyle dlin saat 
17 de Üniversite merkez bina -
aında bir tören yapılmıştır. Tö· 
rende Maarif Vekili H~san Ali 
Yücel, Büyük Millet Meclisi ikin 
ci reisi Şemseddin Günaltay, Va
li ve belediye reisi doktor Lı'.ilfi 
Kırdar ile profesörler ve gençler 
hazır bulunmuştur • 

muharebesinden sonra iki tarafın mu
rahhas heyet?erl arasında yapılan bir 
harptir. Bu harpte mücadele vasıtası 
zeki ve mantık fikir ve irfan kuvvet
leridir. Onun fıçin bu harpte bazan ıi
lihln ııalip olan taraf mal!Qp olabilir. 
Nasıl ki Osmanlı imparatorluiu za.. 
marunda askeri muharebe meydanla· 
rında kazanılmış zaferleri yeşil masa 
etrafında kaybedenler çok görülınüştüt 
Sulh konferansı yeşil masa etrafında 
zek5., fikir ve irfan ve mantık mitca. 
delesi olduiuna söre bunda bilhassa 
bugünkü top7'21::Qn harpler devrinde
basının da milhfm bir mevkU vardır. 
Zira konferansta mücadele eden ta .. 
raflar kendilerinin hakh olduklarına 
efkS:rı umumiyeyi inandırmalı: mecbtL 
riyetindedirlcr. Bunun da 7eglne yolu 
gündelik ıazetelerle her 1k1 tarafm 
iddialarını, tezlerini gilnil gününe ef. 
kirı umumiyeye arzetmektlr.,, 

Bundan sonra Mehlika Ş11rman ve 
Hüıamettin Atlr cenç1ik adına konu~ 
muşlar ve merAsim sona ermiştir. 

Halkevlerlnde 
Sebr bandosunun çaldığı Iıtiklal 

marıiyle t6ren• ba,tanmıı ve Unlver ... 
site Rektörü Cemil Bilsel: ''Dünya 
nizamında Lozan" ırıevsulu bir konuş.. Loıanm 19 unn• yılı, t1'11külar Hal
ma yapmı,tır. Rektör bu zaferin elde kevl tarAflndan da büyUk tarenle 
~dilm~ıi içfn Mi1li Şef İsmet İnönü'nün kutlanm1$tır. llterasfme saat 10,30 da 
yaptığı mUcadeleyi belirttikten ,onra Salacak Halk 11lljında bpılanmı~l!r. 
dünya nizamında Lozanın mlllllik, e.. İlk olarak Halkev! R•!sl avukat Re· 
acmen11k, bığınıuzhk ve eşitlik oldu. şat Kaynar bir 1-Jtr..bede bulunarak 
ğunu aöy!emiş, bir enternasyonal ni- demiştir ki: 
zamın bu esaslara dayanması gerekti... "Arkadaşlar; EvJmJzln tertip ettltf 
ilıd tılve etmittlr, Rektör, Lozanı ru sporları ıünUnU Loıan ıulhUnUn 
ltuanan Milli Şefin, başımızda oldu. yıldönUmUne tesadllf ettirdik. Lozan 
fundan dolayı gençliiln duydulu umu- m!lcadeleden korkmfy•n ebed!lllte i
m! sevince tercilmen olarak Cümhur nanın bOyOk bfr mtlletin başardıfı 
reisimize minnet ve ıttkran1arrnı biL yüce blr l!serdt-r Sulh ıamanmda. fe
dirmiştlr. daklrhk ve e<lll'lan intikal eden mil· 

Rektörden ıonra profesör Faııl cadele kabillyct[mfal lnk[~af ettirecek 
~~i.m •1kt1satçı ııöziyle Lozan,, ı f. ve mllletlmlze kArak:ter sahibi gençler 
zah etmiı, Baro reisi Mekki Hikmet yetiştirecek h•r•ketlerin baımda as 
Oelenbek de .. Avukat a:ö:ıiyJe Lozan,, ı kerJik ve spor gelir. 
anJatmı§tır. işte arkadeşlarım Lo1an ve fstfklAl 

Hatio Oımanlt lmparattrluğu inbi· kahramanlarmm bizlere emanet et -
tat ederken garp devleUerlnin kazan.. tikleri bu mUcadıelP ruhunu millet 
dıtı Uıtünlüklere temaı etmiı, T:-tn. yolundaki fedatcArltk duygularımızı 
z.lma.t Uı:klllbının imparatorluğa kıır- her geçen günUnde arttıracekstnız. 
tarmak tçin yapılan bir inlu.Jip hareket) Şanlı Atatlirkün aıiz hattrasmı kBl
olmakla beraber bir (vaka) olı:nııktan blmlzde her an yaşatırken Milli Şe
Ueri cidemediğlni söyle;,;w Vl'I Lozan fimb.:in frsadın'l kendini vakfeden 
zelerlnln en bilyül< lnkıliip olduiunu bizler dllrU•I •portt1'cnler!n taşıdığı 
kaydettikten sonra demi~Ur ki: vasıflarla. Türk mHletine ve lozan 

0Lozanı an!amak için Osmanlı im.. kahramanlartnıı lc1:yık birer ruhta ol
paratorluğunun teşrii, kazıt, hattl ic- dujumuzu iyi ve kötü günlerde ıöı
rai bakımlardan içinde bulunduiu du· termiyl! azmetnıi' bulunuyoruz. He -
rumu aöz önü.ne getirmek lhımdır,,, pinlze başarnar dile:-fz ... 

Meldı:i Hikmet bütün bu noktaları Reşat Kaynar'ın nutkundan sonra, 
ayrı ayrı iz~ etmiş ve yabancıların yüzme yarışları yapılmış ve bUytik 
aömiirgecllik: zlhniyetinin Lozında i( .. bir intizam içinde cereyan etmiştir. 
15.s ettffini kaydeylemlştlr. Gece de Halkevinde, Suphi Nuri İleri 

"Gazeteci sözble Loza.n" ı yas_an Loun. m.Uı.ake.rele.rl. sı.raaınd.aki. hatı

Aımı Uı'un yazısını okuyan Tank Us ralarmı anlatmış vı, o zamanki garp 
Lozanm ınanaııo.ı belirttikten ıonra diplomatlarınin, halledilmez dedikler! 
demlıtir ki: I meseleler karş!sında, Milli Şefin bil· 

"Sulh konferanıı orduların lllthh yük ve sarsılmaz bit" azimle çalq:a -

malıdır. "Mahrumiyet zevkin! milli lktı"sad,.ı 1 1 d 
menfaıtlarunız utruna tatmak lıstiyo.. ş er e 
rum. Bu benlm için bir vazifedir." • lf tt T f •t 
Fikrini evveli kendi nefsine sonra l2fr" Baştarafr 1 lncıde ra aft e rl e 
da etrafındakilere qılamak v~ telkin yorlardı. Şimdi Rostof etrafın. D • 1• 
etmek yo!unda ıarar etmelidir. da ve aşağı Don civarında en üşmıye ım 

2 - Memleketin muhtelif yerlerin. uygun müdafaa hat~anna v~r- -,~. - ıt:!if' Baştarafı ı incide 
den, muhtelif istihlAk merke•lerme mışlar ve. buralan ~gal etmış • dır ki, bunlan değiştirmek, ha· 
lüzumlu şeylerin gelmesi on beş ylr- lerdır .. Şım?iden itıbaren çok fifletmek, veya ortadan kaldır. 
mi güne bailı olduiiundan büyük mik.. daha _ş_ıddetli muharebeler bek. mak elimizde de"ildlr. 
darda ıatın almak mevkiindc olan res. 1 bilir " 

ene · Buna mukabil kendi hatamız mi ve hususi müeııeseler imir!eri de, 
"fiyat serbesttir, bütün senelik tbtl· Doğu şimalde 30 kllomet~e veya yanlış hareketimiz yüzürİ -
yacımızı derhal temin edecdlm ve et.. kadar mesafede Novoçerkask ile den husule gelmiş bozukluklar 
meliylm., ıevdaoına kapılmamalıdırlar. nefst Rostot şehri arasında yanl· vardır ki, ~üklimet a?c~ bunla· 
Onlar bu ihtiyaçlanıu bir iki ıy ıon. ınası güç ve kuvvetle müst.ah· n duzelt~ıye ve obıekt~ ş_art. 
ra daha bol ve daha lrolay bulacaklar- kem bir bölge vard,ı.r. Daha do· lardan dogan muvazenesızlıgln 
dır. Ani hareketler, piyasada lüzumsu• ğuda Sovyetlerln önemli Don zararlarını _asgari. ~adde in~!rmi
fakat zararlı darlıklar doiturabllir. Ba nehri hattını muhafaza etmek İ· ye muktedır olabılır. Bugun Tı. 
da halk haleti ruhlyealne fena tesir. V k'l J 
ter yapar. Bu ltlbarla müeısese idare çln bütün gayretlerini aarfede. caret e a ~tinin yapını!• ça ı.~. 
edenler de sabırlı ve temklnll olma.. ceklerine muhakkak nazariyle tıj(ı. iş de bızce bundan ıbarettır. 
lıdır. bakılabilir. " ·~ ... ~ AQ il .lf .lf 

3 - Tıclrler!mlı, her memlekette 
oldutu gibi blzde de çok zeki ve çok 
becerikli adamlardır. Onların zckl ve 
kabiliyetleri herhangi bir buhranın 
doğmasına daima manidir ve menfa· 
atlarının icabı da budur. Kendi teşek.. 
klilleri, onlan daima ikaz eder ve a. 
ralarındakl 1<atuıerl teıniılemek için 
yine kendi aralarında mücadele eder .. 
ler. Bunlar çinde her tarafı aldahyo.. 
rum lddiaıında, zannında, ıafletlnde 
bulunanlar da eksik defi!dir. Fakat bu 
ırafUlerin unuttukları bir ıey de vır. 
dır k!: Bu da raran yalnız ıaemı .. 
kete deiil, bizzat kendine olan haris 
bir kazancın çok defa kurbanı olduk. 
!arıdır, Hudutsuz ve ırayrf mesru para 
kazanmak hırır kimse tarafından fark 
edltmeı zanneden bunlar, kenclilerlnln 
halk ve bükümet tarafından ne kadar 
ince bir itin• He takip editdllderlnin 
farkında deiillerdlr. Böylelerine de 
tavsl1emiz, ba canet uykusundan u.. 
yanmalandır. 

Her işimizde olduğu Clbl bu husuo
ta da en faydalı blldlll tedbirleri a. 
lan hlll<Qm"'1e halkımnm esnaf ,.. 
tacirlerimizin ve her türlil ticari teşek. 
küllerin iıtel<li bir lıb!rliii yapacak< 
tarından eminim, 0 

Hükftmet Pamuk Fiyat. 
larını Arttıracak 

Ankara, 24 (TAN) - HOkmet, pa. 
muk fiyatlannın ırttırılmaıı için lılr 
takım 7eni kararlar atmak tlzeredir, 
Ege mıntakasından gelen pamuk mU. 
tehassıaları Ticaret Vekilimlzle rı:srU,. 
müıler va bir dönUm pamuk elqııek 
için yaptıktan masrafları bi!dirmişler. 
dlr, Ada.na, Çukurova ve ha-.allsinden 
relen raporlarda da buralorda döuUm 
batına oarfedilen para blldlrllmektedir. 
Ticaret Vekiletl cerek bu lkl bavL 
ildeki mısrınarı, ıerekıe arttırdıiı 
hububat fiyatlarını nazan itibarı ata. 
rak pamuk için geçen ıeneye nlsbetle 
daha yüksel< bir flyat lesbit edecek ve 
bunu yakında i!3n eyliyecektlr. 

Roıtof çevresinde 
Londra, 24 (A.A.) - Kuılyıldı• 

ıazeteıl ıöyle diyor: 11Almanlar azgın 
bir abhıla ı~atı Don'da Simlianskaya· 
eh kendilerine bir yol açmıya çabalı .. 
yorlar. Birliklerimis bu. hattı inatla 
müdafaa ediyor. 48 .. attir burada çe.. 
tin r.arpışmalar yapılıyor. Son 24 sa.. 
attenberi Rostora karşı yapı!an teh. 
didin Vl.hameti fazlalaJ.mıttır .,, 

Cepheden kmlJ'lldı'" ~önderllen bir 
telgrafta ~öyle elenmektedir: 

"Son çarpıısmalırda dUşman tank tfi .. 
menlerine çok aiır kayıpl&r verdiril· 
miş olmasına ra(rnen, Almanlar ce
nupta tank bakımindan önemli bir 
listünlüie sahiptirler. Düşman tank.
lannın bııkııı bls't Novoçerkaılr: çev .. 
reıiude 7eni bir ıerileme hareketi yap. 
malı: zorunda bırakmıştır. Çarpışmalar 
ıimdl Roıtof ceneaJne doiru yayıl .. 
mıya başlamıştır, 

M otJkova raduoBıuıun 
neşriyatı 

Londra, 24 (A.A.) - Moskova rad
yo.ru bugün öA~eden ıonra Ruı mille
tine heyecanlı bir hitap yapmış ve 
"vatanınız tehlikededir., dedikten 
sonra şöyle devam ettnf~tir: 

"DÜIMAD, hücuma gtemek ve mem 
leket içlerin• daha derin airebilmek 
için b!ltun ihtiyat kaynaklarını bir 
arıya topla.mIŞtır, DO~manı durdur -
mak ve ıöitllslerlnl birer kale yap -
mak için bütun vatanperverlere hitap 
edlyoruı. Geçen 13 aylık savaş ema
smda Sovyet vatanperverler! binlerce 
knhramanlık 11m•tl göstermtolerdlr. 
Vatanpervet'llk heyecanı ~dl de 
artınaktadır. llu heyecanı göıtermek 
için yalnız bir ıekil vardır. O da, ha
rekete aeçm•k ve m•mleketln iyiliği 
için çalışmaklrr. Vatanperverler bu· 
nu biliyorlar ve memlekete olan bağ-
lttıklarını ııö~receklerdiı"_ DUsman 
durdurulacak vP tahrip edilecektir.,, 

Fakat bu işte de Ticaret Ve. 
khletinin ifrattan tefrite 

d!ışmek tehlikesi ile karşılaşmak. 
tan sakınması .liızun geldiğini 
koydetmek ihtiyacını duyuyo. 
ruz. Çünkü alınan tedbirlerın 
bizi, şimdiye kadar diğer mem· 
leketlerde tecrübl' edilen ve fa. 
kat fena netice verdiği için ter. 
kcdilen, liberal bir rejime doğru 
götürdüğünü sez!yoruz. Memle -
ketin iktısadi hayatını tanzim e
den birçok müesseselerin birden 
ortadan kalkması, birçok kayıt. 
!arın anide ka!dınlnıası, ortada 
bir kargaşalık, bir başı boşluk 
yaratabilir. Sonra her şeyin ser. 
best satılması, fıyatların bir kat 
daha yükseJmegine, ve kazancı 
mahdut sınıfm yaşayışını bır 
derece daha daraltmıya sebev o. 
labilir. Refik Saydam hüktllne.. 
ti belki tıahdit ve takyitte ifrata 
varmıştı, fakat şimdi de doksan 
derece bir zaviye ile tamamen 
aksine giderek tefrita düşmemiz 
ihtimali vardır 

Bununla beraber hüklımet 
mecliste henüz programını oku. 
mamış, düşündiiklerini efkarı u· 
mumiyeye anlatmamıştır. Onu11 i· 
çin buhusustaki mütaleamızı prog 
raının neşrinden sonraya bıraka
rak, şimdilik yalnız hükQmetin 
tefrita düşmek tehlikesine maruz 
bulunduğuna işaretle iktifa et. 
meyi tercih ediyoruz. 

Veft Partisinden Aynlan 
Muhalif Mebuslar 

ıı:ahlre, 24 (A.A.) - V•lt partıoin· 
den geçenlerde cıkarılan Makram Pa· 
p. ile diğer 26 ha Mıeır Parllmen· 
tosunda yeni bir gTup teakil ederek 
rnuhalefetln b3"ilna geçml~lerdir 

Lastik 
Tevziatı 

Başkasına Satanlar 
Mahkemeye Verilecek 

Harlcten ~etirln•n 1A<liklerln lak· 
11t, otôbUa ve k.Amvonlıra dalttılma

c::ına devam edilmektedir. Son tev
?:iatta tal(~ôlere 150. otnbl\s ve kam -
vonlara 50, kamyonrtlere 40 l~ı:ıtik 
verflmf5tlr Bu uretlt şimdiye kadRr 
verilen lA!diklerfn mlktarı bin Oç yil
".Ü bulmakt11drr 
DaMılan otomobil lAdlklerl 100. 

hUviik IA~tikler jki :\iİ7. liraya vPril
diii hRldP bun1 Ar krır;ı borıınd::-ı 6!50 -
700 ve 1300 Hr:tv3 ~:ıtrlrnt:ıkt;-ıdır. Bu 
"Pbeple hiiktinıe~ce r.akliyntın tflmini 
lc;in ucuz fiyatı ... ver:!tn lAııatiklert bııı
zr taksi ve 'kr.mvon ~Rhipleri b•oka -
tartnn satmak~dırlttr. 

Bunun önüne .ctE>c;mek i<:in l~~tik 

alanların hunl~tt otomoblllE>rinr takro 
tnuayene P.itırm~i mecburiyeti •~!tT 
konulmuştor. Bütün ~eyrO!ef@r me ... 
murlarına lh-t:ık verilen Arıb11ılerın 
olAka numRra!arı v .. rilmi!lltir. ?11"emur 
!ar bu otomob•ll.rt kontrollere bMla
mışlardır. LAıtHtleri ırab111ların.a tıkıp 
kullınanlırın pl6kalarr .sökfilttek, !t'l

hip ve şoförleri de rnaltkemeye veri
lecektir. --------
PolisMeJıtebİ~P7U"" 

ları brdeve Çelenk 
Ko acaklar 

Polis mekt,blnde ay baııımda bıt'h
yan tmtlhsnlaT' ır;onı f'Trnflk: üzeredir. 
nnn memur fiılm7.et1erlnln makyaj 
[mtlhanı yapılmııtrr. BUtUn deralerde 
yenl emniyet kadroı-una ıtrecek olan 
namzetler çok muvaffakıyetli bir im
tihan geçirmişlerdir. 

Bu ••ne pol!s mektebinden 190 nam 
zet mezun olacnk Vfl bunlar muhtellf 
emniyet teşkilAtına verileceklerdir. 
Mezunlar aym '?9 nncu gUnU be$1a -
rtnda mtldürlerl oldufu halde Tak -
sim Cümhuriyet abidesine 1!deı-ek 
bir çelenk koyıır-aklardtr. 

Yeni Vali Muavini 
MUnbal bulunan '\Tali muavinliftne 

eski Be$ikta1 kııtvmakamr Rııa Unal'ın 
tayin kararı vi!lyete bildiritmlstir. Rt .. 
za Una! yeni vaz!feılne ay b-"'da 
baelıyacakttr, 

~~~~-o-~~~-

Vilayet Ziraat İşleri 
l'a:rartesl ftilnü villyette valf muı.

vinl Ahmet Kınık'ın bı~lc:anlrfrnda 
bir toolantı yapılf'.lcnkttr. '.Bu toplan. 
bda vltSyet ı-iraat işleri ıörüşülecek

tir. 

~--- .nıu.v.e.«ak. oldu .ou. lsah ..ı-~ 

sözlerine son vemılşhr. 
Dün gece di!er Halkevler!nde de 

Lozıın gün!l lrutlanm~. hatipler Louı
nm ebemmiyetinl bf"lirtmişlerdir. 

tlfr Baştarafr 1 incide 
Alman resmi tebliği 
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!
•Memurlara Taksitle 
Kömür Verilemez mi? 

Buıınn n çok geçim gUçlül!ii 
ceken mem·ı.ır ıftmreı:;Jnin pek 
ha!'lı bir dileği var. Diyorlar ki: 

- :P.taaşı , anczk avlık mat;setı
mfzt lt11rşılıyor Batta ay başmr 
güç ediyor, difer ayın maaşına 
mahsuben !'l'.lrliyata başlıyoruz Es· 
kiden tantdılt, tannnadık depo~u
lardan kredl !le k~lık yakacağı
mızı alır, parasınt altı ayda tak
<itle öderdik. Burun için bu im· 
k~n yok. Çünkü kömür devlet e
liyle satılıyor. Sfmt b:\yileri ise 
sermayesiz körnfircüler oldukları 
için, kredi ne rnu<ımE"le yapamı
yorlar. Bu vll:rdPn kışltk yakaca- t 
lımu: ı tedarik tden1emek vazi- # 

yetindeyiz,,, 1 
Bu endlşe :verindN!fr. Haldka

ten ma3şlarrııda.1 b~~ka geliri ol
mtyan memur, kışl1k yakac11j!ınm 

I
• parası~u topyekôn ,·crPmez. Bu 

para onun maaşmdan bir dctad;:ı 

almdtJh takdirdi' o, coluğu ile 
çocu~u ile Pç kalmıya mahkt1m
dur. Bu vazıy4'!t,"' düı:memek için 
l•e k'!'lık '<örr.Urünil almaktan 
vaı «"ecip softı~a. kıra ve kışm 
biltUn şidd'!'.'t!erJn,. ~öiüıı germek
ten başka v:ıpcı.bnecek hiçbir şeyi 
yoktur. 

Memuru bn veıfyetten kurtar
mak için yapıla('ak it kömUrUn 
takıltle verll·r.PStdlr, bu da müm
kilndUr, Etibank mf'murlara, be
deli, çılıştık:ııtrt daireler tarafm
dan maaşlarında11 Uç ayda kesil
mek ı,artiyle khmilr verebilir. 
Böyle bir kolavlık gö•lerllmeol 
de, hayat şartlarlyle mncadele 
vaziyetinde kal&n mPmur zOm
r~ılne ırnJs bir nefes aldır!'r 

\. ,,,,,, ................. : •• .J 

Şeker 
ti arı 

K sme 
Fiy 

Kiloda 
ilave 

-o-

l ki Kuruş 
Edilecek 

Sektt toptan~ tAcirl•d, ıeker ıir• 
ketinin hır vkor ıanc1flı fçln ııandık 
parası olıırak :o;t>kc:-P.!1 kuruş aldI~ın -
d•n dolayı iaşe MOdürl(IAüne şikA -
yette bulunmu~1:-tr'"'rr Tı\cirler satılıı• 
cak şekerlere ~:·nfhk p<!rası olarak 
seksen kuruı znnı edilmedikçe zara .. 
rtl".la şeker sat., ··1rvacaklarını bildir -
mlşlerdlr. İaşe Müdürliii!il bu vaziye
ti tahkik edecek v~ lil?.um aörürı:e 
Pazartesi gilnü Fiyat MOrakabe Ko• 
misyonunda şekf"r fiyatına altmış pa ... 
ra zam yapnmasıni kararla,tıracak ... 
tır. Böyl!! bir k~rar verilirse ke:ı:;me 

ke-rin kilOll"U 116,S veya 117 kuru$a 
satılacaktır. pjyasada toz e:eker yok
tur. Bu şekeri':\ Anadoluya ~nderil -
dlğl ve fakirlere vrı'llecek ucuz şe• 
ker lçln tefrik edildiği anlaşılmıştır~ 

··· ALMAN ·7"TEBliGiG 
l2iY'" Ba~tarafı 1 incide 

Bu münasebetle 69 hücum am 
baslyle 29 top tahrip olunmuş 
tur. 

Voronez şimal batısında olduk 
ça mühim düşman taarruzları, 
karşılık taarruzlarla yok edil. 
ıni§tir. 

Savaş ve pike bomba uçak 

Berlin, 24 (A.A.) - Mısırda El A. 
lemeyn mevzii etrafındaki ıiddetli çar
pı~ma1ara devam edilmektedtr. Siwa 
vahası İtalyan kıtaları tarafınlan fşg-al 
olunmuştur. Alman ve İtalyan b3.va 
kuvvetlerine mensup gruplar kara hı. 
reketlerine tesirli taarruzlara ittirak 
etmişlerdir. ÇB!de ve Malta ada111 il• 
tUndeki ha•a çarpıımalarında, kısmen guruplarımız kara savaşlarına 
hava karııkoyma ateıiyle 18 dilşmn müdahale ederek Sovyetiere ağır 
uçfı düşürülmüıtür. kayıplar verdirmişlerdir. * VoJJcov cepbeıinde ve Leningrat ö-

Kahlre, 24. (A A.) - Sekizinci or- nünde dtişm&n tara(ından yapılın yeni 
du nezd.lndekl Reutet' ajansmm hu - taarruzlar akim kalmıı ve Sovyet kı
sus! muhabiri yazıyor.: talarrnm hareket mev.zileri top ate.. 

PM1embe akşamı Ruveyıat tepe - ıiyle tahrip eılilmlıtir. 
sinde yapılan muharebenin şlddetl a· 
zalmıttır. tnılliz tazyikine karşı koy- Cephenin merkezinde ağır 
mak Ozere merkez böl~estnde tahş!· hava hücumlan 
dat yapan Almanlar krtalarımız dUş- • 
manin ilk müdafaa hattını l•~•I• mu- Berlln, 24 (A.A.) - Alman bsva 
vıftak olduktan sonra nen hareketi- kuvvetlerinin. hücumlan dün bilhaısa 
mizi durdurmutlırdrr. İki gece evvel doiu cephesinin merkez kesimine teıc.
esa!> İngiliz taatTUzundan sonra bUtün sif edilmiıtir Bu kesim Rus kıtaları 
cephe boyunda aldrleU! muharebeler ile doludur. Bütün evler ve çiftlikler 
olmuştur, hakiki muharebe mevzi!ert haline ko. 

nulmnştur, Bn ıekllde tahkim edilmiş 

C. Hull'da 
Nutuk 

Bir 
Söyledi 

l:lfr Ba~tarafr 1 incide 
da ne ka!mııu bepılnJ ıüplirüp atmak 
ve yerlerine tavsifine imJc:ln olmıyan 
kendi iıtibdat!arını ikame etmektir. 
Düşmanlarımız bütün tnsanlıiı irade. 
lerine rametmek ve yer yüzünde ya• 
ııyan iki milyar insanı, doymak bilme.. 
yen tahakküm hırslarını tatmin uirun
da hakir birer kurban haline koymak 
istiyorlar, Onları, iıtill ettikleri mem· 
leketlerde iı baıında cHrdilk. Her ta. 
rafta millafaasız erkeklerin, kadınla

rın •• çocukların &ldUrilldilfiine, i~ 
kence ve yağma hareketıeri yapıldıfı· 
na, ktitlelerfn menfur bir rehine ıtıtf' 
mlyle tethiş edilıllflne ıahit oldol< 
Dünyanın ıörmedlıfi ölçü.de bir a;hk 
ve mahrumiyet birçok memleketleri 
kapladı. Bu, Hitler1n ve Japon harp 
kahramanlarının sözde, yeni nizamıdır. 
Kö!ellk kadar eski olan hu nJzamm 
Yenilifl vahşet!ndekl teklmülden lba. 
rettir." 

Hull mllletlerln hilrrlyel!nln ancek 
hür mJllotlerln saferi ite tepıin t1dil~ 
bileceilııi ıöy!emiı ve dünyanın yeni· 
den tanzim inden bahsederek milletler 
arat1r ilrt1•adi bir lhencln lc .. rulmaıı 
zaruretine işarette ıöy1e demı~dr~ 

0 Her memleketin' kaynaklarından 
istifade edebilmek için mall sahada 
kuvveti! olan!ar diferlerlne nrdım et.. 
melidir. Beynelmilel bir adalet cllvanı 
kurulmalıdır. F&lı:at ıimdillk en mühim 
me!lliele h~rbf k:tzınmıkttr," 

evlerde afır ve çok a~r bombaların 
teılriyle yanıınlıra ve lnfillklara ı• 
beblyet verilmiştir Sovyet topçu ha. 
taryalın ve münferit mevzilerdeki 
topları da hava kuvvetlerimizin hU. 
cumlarına uiramıı. bun!ar ya tahriı 
~dilmiı veya ıus turulmuıtur. ,.,,,,. 

Altı A l~inde 
A.lman Denizaltıları 

Gemi Batırdı 616 
Bertin, 24 (A A.) - Almnn deniz 

kuvvetleri başkomı.ıtnnı büyük Ami
ral Raeder Alman dentzaltılarınm 
altı aydanberl Amerikan sularmda 
elde ettikleri mut•affakıyetler Ozertn
de, denizaltılar komutanı Doenttı'e 
eıalldakt menjı gör.dermlştlr: 

•Allı aydsnbeı-1 don!zaltılarınız. A
merikan sahlll açıklarında, dtı..<man 
iaşe gemllerlne karıı\ muvaffakıyetll 
neticeler veren amaıı.!!t bir mllcade
le açmıştır Bu altı ayllk müddet zar
fında ciltOn harp sahnelerinde 
S.843.200 tonlıltoluk cemın 616 r•m! 
batınlmıştır Su yekôndan 2,917.600 
tonliAto tutarında 467 ıemı mOnhası• 
ran Amerlk'ln mlannda battrtlmıştır. 

Elde ettlltlnız muvaffakıy•tlerrlm 
iftihar ve sevinç duyarak &Jıe ve kıy-
metli rnOrettebatlarınrz.a, :rorgunluk 
bilmez faallyf!tlnlr ve elde ettl~i"IZ 
baıarılardan dolayı ••mimi tebrikle· 
rfmi gönderiyol1lm.,. 
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Adl'ff d~l-"""ek (28) ltul'U"Uf 

ı·=I!r!J!l)I 
~ütteflklerin 

r aarruz Planı 

:Jllüsiakhel 3larbkr içi 
lü~umtu ar/an Silahlar: 

Yazan: M. ANT'/:N 
Bir taraftan Kafkas ve Volca böl-

selerlnde, diler taraftarı Mıarnn "~i«til~~~~~'ıı:<t 
.. prlarrnda harbin umaml mııkadderatı 
&zerinde mühim tesirler 7apacak ma
hiyette kanlı bofqmalar olarken, li
yaai faaliyeUerin n propaaanda ma
:nevralannın da pddetlendiii ıö:ııe 
sarpmaktadrr. 

Sovyet bfiy{ik elçisi Litvinof Rooıe. 
•elt ile görfişmüştilr. Bundan aonra 
•eısiciimhur Pasifik harp konseyine 
rJyaaet etm!:stir. Daha sonra Çine ırf. 
den hava kumandanı Gener•l Bran!'Y'Yi 
kabul etmlıtlr. Lltvinof pzetedlere, 
lromıftllan meseleler hakkında malO
IDat vermekten çekinmlıtlr. Fıat re. 
len haberlere ıöre ba müllkatta ikinci 
cephe maeletl kona1alm111o Pasifik 
harp konseyinde fff Çine yanbm ve 
•ıbiryanıa Yaıılyetl tetkik edilmiıtlr. 
Hatırlardadır ki bir kaç ıriın evvei 
ilhiski de Londrada CbarcQill ile cö. 
rii m6,til. 

Öy!e hissedlli7or ld ınltlwftkler 1142 
eenesl içinde Alman:FQS mq16p et
mek, hiç olmuaa AlmaD71JJm SoTyeı 
Ruııyada müttefiklerin l94S t. taarruz 
teşebbüsler ne mani olabllecek büyük 
bir muvaffakıyet kazanmalarına mani 
olmak için, aı:ak prlrr, Avrupayı, Af. 
rika:rı .içine alan ırenlı bir taarraa 
plim buırlanıaktadırlar. Usak prlı:ta 
Çine mliesıtlr :bir 111rette nrdun et. 
mek, Japonyaya büyük darbeler indir. 
mek, şimdiki halde ancak Sovyet Rua
•anrn askeri yardımı aayeainde miim. 
lrundıir Kabildir ki Roosevelt LJtvf. 
nof'a, Japonyanın pelı: yalanda Sov
f'Ctlere tı:arıı bir baskın harekeU ya. 
pacalrlanm inandıracak deliller Ye ft. 

,aıkatar cöstermi:s ve S097eUerin -A· 
Jmerlblılann du tfikmi tur.afa dit,. 
memeleri için.. d ha enel da~rek 
Japon üslerine ve sanayi merkezlerine 
karıı Amerikan hava 1cuVTetlerinin 

ZIRHLI MI, KÜÇÜK GEMi MI 
YOKSA TAYYARE GEMiSi MI? 

ardımı i!e, geniş ölçüde bir baskın 
.. areketf 1apmaları zarureti ti.zerinde 
ı&rar etmiş olaun. 

Şüphesizdir iri böyle bir hareket iYi 
!bazırlandıiı ve muvaffakıyetle tatbik 
edilftlli takdirde JaPonfll için alır bir 
darbe olacak ve ba baılandan sonra 
lovııet •• Alurlkaıı b~iıahı 1» 
raberce yapacaktan hava, deniz •e ka. 
n harekeUeri Çbı tlserlncleld Japan 
tazyikiııl azllltacalr, Avıııtrat;ra ~ Hin. 
distaru istilt t hlikesinden Jt\ırta ·ııı9Jı:. 
J apon:raıun itırall altındald eeDtdii 
Pasifik memleketteriyle Japon adalan 
arasrndaki münakale yillannı ve seni• 
denizleri kontrol etmok ~buriYe
tinde bulunan Japon donanmaırmı teh
dit edici vaziyetler temin edecektir. 

Sovyet hükQmetinia böyle bir teklif 
karpsında -eier kalmıasa. nasıl ha· 
rtket edeceğini tabii bilemeyiz:. Ancak 
düşünülebilir ki: Sovyetler uzak ıarkta 
'Japon!ara karıı koyabilecek bir kuv. 
vete malik bulunuyorlarsa Ye kendL 
teri harekete eeçmelen evvel Avrupa
da ikinci cephenin açılmasını temin 
ederlerse bu teklifi kabul etmeleri 
miimkündür, Cünkü bu ikinci cephe, 
bugün Stalingrat •• Kafbaya Jıtilııa. 
metlerinde inklıaf eden tehlikeli Al· 
man taarru.zÜinı dardunnak ban1anda 
malı sarlrtan ıretlrebi!ecekleri lnrnet.. 
lerden daha müessir olacaktır Ye Al. 
manyanm maflQblyeti uak ıarkta uf. 
rıyabilecekterı mavaffaJuyetaizliklerin. 
derı daha mWıimdir. 

MuhaUakttr kt M:vte bir Jıare1tet, 
1942 de Sovyet Ruıyada kat'i bir ıra
libiyet kazanmak zo@nda o1an Alman. 
7ayı pek cüç bir duruma 1J9kacaktır. 

Hint Meselesi 

-n- <o 9311 harbinin i!.k ıeneıi, büyük 

aırbhlann saltanatında 1arsın. 

tı yapacak bir tecrübe kaydetmeden 

seçti. Kat'i neticeyi karada almak 

i'1n huıdanmıı olan Almanya, Fraa. 
aa bertaraf edilinceye kadar ltaJya:n 

•e İtalya donanmaımın mevetıdiyetL 
ni, Akdenlı:de lnciltereye karıı yaL 
nı.z bir tehdit vasıtası olarak heM
ba kahyordu. Esasen Norveçin !nııU 
bile Almanya için askeri mühim bir 
.zaruret olmaktan ziyade, Norveçia 
ffma!inden tA Mıın$rn nih!!yetine ka
dar İngiltereyi bir ııbluka altına • 
hp anlaşmıya mecbur etmek ve ba 
suretle AYrupada serbeıt kalarak 
Rusya seferini büyük bir kara zaferi 
ile biüiPt rejimha ... p~ SG'· 
çekleştirmek emelindeydi, 

İtalya harbe ılrdikten sonra, Al. 
manya Balkanlara !nlnceye kadar In. 
~ donanması Akcenizde nıv.ilak 
bir blldml,..e tesis ettf. General 
Grufani'nfn 11ıci y{is elli bin lrişf!llr 
bir ordu ile Mt11r hududuna, o ı:• 
man pek za:rrf lnıılliz kuvntlerine 
httetıma cesaret ed,..memeılnin ba~ 
hca sebebi, ba büyük kuvvetin ikmal 
Ye iaşe yollarınm, İngiliz donanma. 
ırnm tam kontrolü altında bulunmuş 
olmasıydı. 

Fakat, Almanlar Balkanlara ve Gi
ride inince, Akdeniz İngiliz donanma. 
sının uiradrfı zayiat, d .. niz iistü harp 
cemiılnin sa?tanatrna karıı hava 
kuvvetinin vurduğu ilk büyük darbe 
idi. Giritte yerle$mİye celen Alman 
ordusu beraberinde deniz birlikleri 
setlrememtı. fibt hlva kuvveti ile 
beraber gelmişti. 

Girit, kıra ve denir mlişterek mü. 
dafaasrnı kartı bava ve kora mü,te
rek taarruzunun zaferidir. İtalyan
lann ellerinde de hıvtı filolan ve 
bunlardan baıka İnıiliz Akdeniz do
nıpmuı kadroıuna yakın donama 
mevcuttu. Fakat ttalyı, Akdenb:lıı 
ortaarnda, cofrafi vaziyetinin kenal
slne bahıettlli stratejik faydalara 
dayanarak, haYa kuvveti vaıııtasiyle 
donanmannrn muharebe klfaJetsizlL 
ğinl telifi etmek imklnlarını ııöre. 
bilmekten çok uzaktı. Yahut İtalra 
deniz ve hava personati, evvelce 

r. Yazan:-'\ 

İ Necati Yaımut 1 
talim ve terbiye ile ünsiyet etme
dfklerf bir işbirHtıne siiratle teta
buk etmek kablliyetinl soıteremccli
ler. ,,. . 

Girit muharebelerinden aoara, 
Glride ve Slcilyaya 7erlqen 

Alman ban birlik!erl1le lncillı do. 
nanmaaı araıınc1a muharebeler birbl. 
rini takip etti. Harbe henüz rirme. 
miş iki bilyük devletin deniz ve hava 
miltcıhünaları, ba muharebeleri bü
yük bir dikkatle takip ettiler. Bu 
muharebelerdea ilk büyük deni Ja
ponya aldı ve pek az bir zaman i. 
çlnde bu dersi hazmederek ve bu 
dersin tatblkatiyle ünsiyet etmek su. 
retiyle ilk darbeyi P.carl Harbour'da 
Aınwika doaanmaeıaa Tarda. 

1nırl!i.zler, cerelr Akdeniz tecrilbe. 
!erinden ırerek Pearl Harboar vakL 
sında, yeni harbin deniz Ustii ve 
hava müşterek tabiyui zaruretini 
kabul etmiı görünm~diler. Girit mn· 
harebelerinde uiradıkları zayiat, nis
beten dar sularda serbest manevra 
ve serbest müdafaa imkinstzhğma 
atfedilmiş, Pearl Harbour taarruzu 
ise, limanda demir üstiinde yatarken 
cafil avlanan bir donanmaya karşı 
ic!ra elilmişti, Açık deniıde, seyir 
halinde, serbest manevra ve müda, 
faa imklnma m:ıllk bir donanmaya 
karşı ayni neticelerin ııhnabl!eceği 
•lipheli rörilndil. İıte bu ıilphe)'İ, in. 
cllizler, açık denizde, Malayı mu. 
harebesinde Repuls ve Prince Of 
Wallet zırh1rlariyle ödediler. 

Malaya denls muharebesi, açzk de
nizde, serbest manevra ımklnına ma· 
lik, ve bötün hava dafl bataryalariyle 
kendisini ıiddet!e müdafaa eden bir 
donanamaya karıı hava kuVYetinin 
yalnıaea taarrazudur Ve hava kuv. 
veti mutlak olarak İalip celmiıtir. 
Bu muharebe deniz tabiye esasla. 
rın• •• iatut proıram?ıtnnt!a mtı. 
h1m detlıDdlkler yapa1T1ı~acak 11&. 

rette, yaJnıs haq ıilahının lehine 
b7dedilen mUıteane bir vah olarak 

mı, müt.alea edılecekti? Ha)'fr. Bin. 
gale körfezinde ve Sey!ln ada11 y .. 
kn~larındaki muharebelerde ayni ıe. 
raıt altında, lnsiliılerln verdikleri 
iıç dört kruvazör kurbanı ile deniı 
harp ıtratejlsinln yeni bir f11lı açıı 
dıiı tahakkuk etli Pearl Harboar 
b~skınından sonr~, l!ahneye henüz 
gırmeden, ortadan çekilmlı gıbi gö. 
rUnen Amerika donanmaA 1* malla. 
rebeleri en bü,Uk bir dilclratle takip 
ediyor. Ve 7Cnl denı. harbinin .._ 
yanması lizım selen esaılan J'&!aıı 
idrak ile kalmr:varak birliklerini ba 
esasa intibak ettirmek için icap eden 
tensikat ve teıkilltı kabul ve tatbllı 
etmiye çalıııyordu, 

* * A merlka, bu ca,retlııde muvaf. 
fak oldu Bu mavaffaktyetini; 

ıahneye rirdiği ıtır clenla muharebe
sinde Mercan denizinde gösterdi, 
Japonlar, cenup Pasifikte düımanının, 
yenl şeraite kolııyca ve süratle in. 
tfbek etıını. oJdulana cörilnc. latJ: 
kamet deifıtlrdller. Ba ıerafte lren. 
dileri ıribi ba kadar çabak llnılyet 
eden ve her hususta lrendill'rinden 
fazla vesaite ve kuvvete m-111r olan 
düımanrnrn .bu vesait ve kuvvetleri 
her istikamette ayni metot ile kUI. 
)andığı takdirde istikbalin kendileri. 
ne hazırladığı büyük tehlikeyi gör
düler, Ve bunu önlemek için kendisi 
ne büyük stratejik üstünlUk bah!je. 
decek Midway adasını lşcole te,et-. 
bili ettiler. Orada da Amerika deniz 
~ bava kuvvetlerinin tam işblrllii 
ıle lı:arıılaıtılar ve zayiat ile ricat 
ettiler. 

Pasifikte, her iıtlkamette alabildi. 
iine yürüyen Japon istillsını, ne 
yalnız ordular, ne de yalnız donan. 
matar durdurabildiler. Bu istill her 
istikamette ancak deniz ve hava kuv
vetlerinin tam işbirlifiy!e durdurula 
bildi. Amerika, Japon salg•nını dur. 
durmak için tuttuğu yolun doğru. 

!uiunu, iki büyfik muv~H kıvet ite 
teeyyfit etmiş glSrUnce, bu ıefer Ja. 
ponyA,ya taarnrz için llzım gelen 
kuvvet ve veııaJtln. aynı metodu. ta. 
ırru denealntle dalla ıttmaıltl oı. 
rak tatbik edebilecek bir ıekilde ih. 
zarı ve bamın için de evvelce karar 

U- (Devamı Sa. 4, Sil. 1 de) 
Oaıtdlnln son natku ile ba11l otan 

\raziyet Londra siyasi mabfil!erinde • 
aablyet ve endite ayaadımuıtır. EıkL 
denberi Hlndiatanın iıtilrlilini müdL 
faa eden ııu.teler, bir aya kadar bir 
anla,maya .anlaCllll llMlanda ~ 
tan mubablı1eriaılm aWddan llabet-Je. 
ri nqretmelrtedlltw, Loac!ra alJill 
mahfilleri ite Hlat llclerlerl~ ~ 
görüımeleriıa c-.ıeterlal tebarib & 
tirmekte ve indis bwft~ Ur· 
banci bir ityaı:ı llan1retlnl butincalı 
vaziyette bal~ lif~•llde6' 

Yazan: FRANÇlS DE CROISSBT Çeviren: ULUNAY 

HİND DİYAAINDA 
Kar~ Karış .. 

lerİ>ifer clhettell l.a._, Plılt:p..Jllnt fllt da'tar nakışlar!.. Bin senelik 
milletine bir D111aJ ........ Hin- adT YGba J'lftl mi" H~men h~men 
distanda çıkacak ıfTlt bir f"9ftlft bir. bfcl* ..,. clettpneıı,r: Fistanlt silva
teşmiı devletımn harp PJ1'et1etlilf riler ~erin .nzerınde ayakta du
lia.ltalıjfaeafriu, blzsat HlndJ1tanın rarak bır yabanı domuaunun hileli -
hlitrlyet •e lıtlldll Umidlnl ortadan munu mızrakla karşılıyorlar, yahut 
fr:a!drracafını bildirmiştir bir filin sırtında adaleleri çıkmtllı bir 

Bundm baıka, Hindistan komliaiıt okçu elindeki mızrakla bir kaplan 61-
partlslrıia ıerbeııt faaliyette buhuınıa- dürttyor. 
sına karar verllmlıtir Ba mtihlrn ka. Aralıkların inkltu uğrattığı moıa
ran Londra radyoıu İu suretle tefalt yik yahut mermer döşeli salonlar ... 
etmektedir: Ara odalarda kılıçları dizlerinde o&-

"Ba karar, baı:pten sonra dünyanın melmiş askerler uyuklıyorJar. 
huzur ve rof.hını temin huaaunda Tavanlaı1 parıl partl ~ıanan kaypak 
anlapnış olan tnr!ltere ve Amerikanın ve maviye kaçan }'efil kristal mab
cayretlerine Sovyet Ruıyarun da tam tap reftll ealonlardan geçe geçe niha· 
oliti1t lttln1IMI liWtlderlnl •e Hlı. .J• bir lflldama oldu; merasim aalo
lerln Boleevlzm tehlikesi bahanesiyle nundayım: Bir tahttn etrafmda bir 
b• IQ'r.a! bllta!e11711. 1119vaffall olaii bcıtlu,., 
nıJdılnu -aternıelctedir... l!Orn ıltmdaa ole tahtın 11rltelt1'1 

Hindistan hUkGmet) bu karar m&. .thnrüt, yakut f'lnı11la bir ~I .. 
n11ebetlyle netnttlit-beyanaamede: Bana refakat eder mabeyinci reh• 
Hint komUnlıt pırtiııhdn harp bak. bvimle ıörilferek rahat rahat seyret• 
nnl!alrt eTTelkl nolrtal nasannr ı!eff• memi bıraktı. 
tlrecefinl ye bu harbin bir milleti• Dantel llbl 07ulmuı her pençere, 
harbi oldufuna, Hintlilerin de birletmiı arkastndan semanm d;nlendfrfcl ma
milletlerle beraber ayni dan lcln lı vi1W görünen her açıklık bana bir 
birllti 71paralr bilttin en•rJl?erlyle hayranlık veriyor Bu menfezler, klb 
dütmaaa brıı koymalanmn keneli fillerin bulundı.ıju asma Hha)1, kAb 
menfaatleri icabı balunduiu kanaati. metleri kar tabakası ı!bi tatlı bir be· 
ne Yardıiıaı ıöylemektedir. 1ulık altında bulunduran beyaz ıül· 

Tefrika N o. 46 . 

teri ınmtt fillerin horiumlariyle 1a• Bu kutleraı •keti ölflne artlk dl· 
ladıkları iç bahc-elerl, k4h da adalar· il başka erkekle çittıeıınlyor: Koca
dald •?87lann, k611rlerln mavi d... ı.nnın arblllld&., kea4llttlnl yakan 
nJze akssettirdiltler! ıölgeleri çerçe- dişiler memleketinde bu kuşlarm raj 
velfyordu. bet ıormelerl pek tabildir ••• 
Her pençereden beyaz lfilvercin per- Bazaıı biltilD kuekr birden duru-
deslnin arkaaındar. bitmez tükenmez :vorlar; o zaman hanıl&inln yapma ol
rabrtalarla ~vam eden datlartn dal- dujunu ta7fn etmek mümkün olmu· 
ıalı sırtlart rörünüyordu. yor. Babçede aitr kokulı.; bir U)'UfUk-

Sarayın tepesinde Kral havuzunun luk var. Bahçeye inen geniş kade -
ınavi balkonuna çıktım Havuz tama- meli merdivende iki portakal sandı
men eski t1.elft ~~lslyle yapılmış, !tntn ırasmda genç bir iç oflanı ku• 
Beaumarchan'ntn z.amanmda Hint cıtında blr c.,-lln, U1Ulclu7or. rırea 
kumpanyastndan denlacl hanll "göz- gibi kaşlarmı kaldırarak fıldır fıldır 
de;. nln -=a ~ _.urm.s fçln ~ oynataa ID&7mualar blr ı
tA Udaipur'a kadar bu küç{lcük tablo- ğaçtan öbür ağaca atlıyorlar- yahut 
lan getirmiş? parmaklrklattn üzerinde tra~z oyııll-

Bir kulenin merdlvenJerlnl lnlyo- yortu. 
rum, sonunda btT' bahçe beni ketlan- Mab.,tnclnlrı lılr Jıatett herine le 
nın arHma alı7or, oltanı bir dQimeye basıyor: Bene 

Zemini mermer ct6t•U olan bu bah.- korkuluk bir çesme oıu,or; )işim 
ce fır dolayı bir koridorla arılmft; kartalın ıcanatlarmdan, . tavusıarıa. 
ortasında yişlm taşm4an kanatlan altm papaıantarm cngalarfrıdan sıı
açık bir kartal duruyor, etrafında J'(lk lar frfkır170l", Her mercan tünek bir 
.ek mercan tünekler üzertnde porse- fllld;ye, 
len tavuslar, altln 11ıpepnlar... ve 
~ 0 "*"nde perlak Mi.Flü uvaa.
cı muhabbet kuşlan ile yalnız aydın
lık gecelerde lSltWderı için mehtap 
kuşu deDften ~anll ılflk p.hlD 
gagalı bir cins ku~ ... 

I 

1119/Mt ..J,.T ;.! ı~~ ... llMi a-
marua al e1acaldıaa a7 91uılı: lı:alaup. 
Bblec• 41 a11mar•J'• lı:adar •bbr olarak 
Cftaıa ..... ~ ~ itan ..... 
eı..tıme ,_tar ,..ı.. ruaa ~ edUe
cılıtir. Karilerfmlldd ldr 4detl&. 

Bu a aki 
At Yarışları 

Altı Favorileri 
Olabilir 7 

DU ve Terceme 
Yazan: ULA 1\1 AY 

fllrk cliU. kendi kendine sahip oL 
malı: :rolmıda alır fakat .. ilam 

adımlarla yfirtlyor. Ba, bir inlrıliptır; 
ae fa.ala iıtelderle çıfnndan çıkar; ne 
de ihtimallerle ehemmiyetini kaybeder. 
Dil lnlrrllbıaa artık bir tekimW deT. 

f,tanbul at yırıt· 
lartnın en heye· 
canlı koıularl bu 
haftadan itibaren 
baıtıyacaktır, Y•· 
rın alt. koıu yapı· 

Koşunun 

Hangi Atlar 
Elh... ba reaine cirmlı ruınriyle balrabilırla. 

decekrir. --. 8 
iki ldblnd f undan sonra ber ceçea ırün öa Tilrk ~-YAZAN:-, 

abahattln Aygen f 
~lo taen ~ çeyi biru daba kendine çekecek, ken. 

la . 1 eli lirıeeiadelri sl.zU servetlerini •Pi• 
beraber Jını onlar. vurdurarak ona silnden güne .zenıin-
daJl pnıhdrr. Ba leıtlrecelrtir. 

laeelctai', KetUl•N yine ... t 1e,10 
da baııanaeal<tır. tc.09ular hakkın· 

daki tahmlnl.,rlmlz ıoyledlr: 

koeunun znkle ıq. Bu ihtiyacı en in aııhyan blalerl.z · 
redileceğine ,u~.hı !~k~~ JUi yumak ancak dil inkıl1Jumn ;. 

Dorduncu ıulı badıadıa içinde kalem oJ111tmaJı 

: :Birinci kOfU 
(Centllmen lcopula) lünmıuıa iıılıiaar edince blltün kalem 

erbabı Javranmıya bqladrlar; orlap 
bazı kelimeler atıldı; o kelimeler bir 
köke dayanıyorlarsa, Türkçenin Şve
eine, edaıına UYIUn buhuıu:rorlaru 

iki yaşında ha!is kan tneiliı. tay-
lan arasındadır. Mesafesi 1000 

Üç ve daha yukan yaıtıkı hallı 
kan lnclllzler arasındadır. Me. 

safesi: 2000 metredir. 
Kltoau biç bir edip, hiç bir Usan mütebaa. metredir. 

İsmi 
İsmi Biniciıl 

Binicisi Kilosu 
Rll onlarda bir ihtira hakkı iddia e. 

Dandi 
D•tecül Ş:1ndor SS,S K • · 

Snit Ak111a 72 • demezdi. Cilnkü limanın mah demek 

P-'-t B oır.ısan 
sq ayram SS ö 

V•"'at Ah • zdemir 
- met SS • Umacı 
•u lroıu cunurı en heyecan11ı ko-

Seferof 72 
Özdemir 66 
Vanrenhelm 84 

Yetiı Aziz Yener 62,S ,aau olacaktır. Desteılil Ye Pulat, "a
rattan 1lmdJ?lk <'l"lr iyi •ulyetted'r. 

• U. Eler kelime bu prtlan cemetmf. 
:rona yerini Ja ".perifru" denilen, 
manayı bir çok kelimelerle anlını tar
IJna, yahut da ister lıtemez elki •• 
tılaha avdete mecbur olunuyordu. Rakipleriyle mliımye yakın kl!o 

ta~ımrya fırsat buldulu l~in Dandi, 
CenUlmen koıulannda büyük pnaa ikinci (Sat~ koşusu) 

Oç yaşında saf kan arap taylan 
araı;ınd;ıdır. Mesafe1l: 1400 

maliktir. Bu ko~nan da en lı:unetJi 
h&yvanr muhakkak lı:I Dandi'dir. U. 
macı ve Özdemir en tehlikelı rakiple. m«redir. 

hmi 

Bahadır 
Sabin 
Yaman 
Ferhat 

Binicisi 

Rıdvan 
Zf"ki 
Baha 
Cemal 

Kiloıu 

60 
60 
fi('I 

56 

ridlr. Ben, bu lı:o~unun Dandi ile U· 
macı arasında bitecefini daha muh. 

Veci:ı:e Horvart 52,S 

• temel görmekteyim. Gflnden rUne 1?İ 
_ !eşen ttmacı. netice için hwetll bir 

namıettir. Bu ko111da hayvanlara ama. 
tör ;okeylerln bineceii unutalnwna. 
hdtr. 

Befincl kofU Netic..UU tahmin etmek itibariyle 
en karııık koıu budur. BUtlln hayvan. 
lar hemen hemen farkııs olarak mü· 
ıavi vut,ettedirler. Bu kotunun, hem 
ikili ve bem de cJfte bııhıl mubakkAk 
iri çok entereııssndır. Ben, Yaman ile 
Ferhadı diğerlerinden biraz ıansh 
ıörmektev'm. 

Üç ve daha yukarı yaıtalri hallı 
kan İnır!?izter anımdadır Me. 

.. af .. .-.!: 11100 m .. tredlr. · 
f ıml Binicfll' KUoem 

Hıırna Hatun Rorvart 56,5 

Üçüncü koşu 
Ruket Bayram 54.S 
Demet S~ndor 54,S 

Üç ve daha yukarı yaşta yerli ya

rım kan 1ngil:zıer arasındadır. 

Konca F ·Jipı 52,S 
Yeti, Vula 50,5 

Meııafesi: 1600 metredir. Davalı:ıciro Sakir 45 
Es•,.ks Zeki 43.5 İsmi Binicisi Kilosu 

Giiniln en zevkli ve heyecanlı sene. 
Akeylln 1'ıı:vram dilecek kosularından tılrl de budur 
Elhan Horvart 

62 
• Sımdiye k~du kendilerinden ıııa,; 

Tiryaki Mastafa ;:•
5 

• kuvvett~k! hayvanlarla k~pn ve ko. 
Meneviı Snkolııy 51 5 lıı,,ca hınnd ve !k1.,clH~I lr:tzıınan 

Ru koıa ci dl• k d k d'J, . Demet ile Buketin Hnma Hatun ft 
, ,...m .,.e " ar en • erın. K 'b! t hl'k ı· L' 1 L 

den Hıılh kuvvetteki liıyvanlarla ko. onca gı e ı e ı ra ... ı; er .. a~ı11n. 
şıın ve ko!ay muvaff,.kıYl'!tler lı::ıZ1nan ı d:t ı ne yap;ıca~ları h~k·lteten merak 
Menevlı ile Tiryakinin . Elhan ile im- edl ecelr mese.edlr. Bllh111n Hama 
t lhan olmalarına bir sahne teıkil e- t2f.r (Devamı Sa. 4, Sft. 1 de) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Muhammen 

DM)'• No. -....ı TeınlNıt 

1/834 

52153/52 

D. 3/ 533 

117121 

&2151/838 

52301/ 997 

51270/ 66 

75/6320 

TopkapTdıı ee....ı.7ıtRlto mahallesinin Paşa 
me"Tı'lanı soke~,,ı1n .?'iki 20 yeni 11 ve !5 
No. tatlı 88 metre murabbaı arııanm 2/3 
hisst>si 

Haı:köyde Turşucu ve Piri paşa mahııll~ 
sirin Kumbarahane soknğmda 25 No. lu 
80 :netre murabbaı arsanın tamamı 
Beyoğlıında Ağacamll m hallesinln FP.rl
dive so~P~ında eski 94 yeni 108 No. lu 
evin 3/ 8 hl"sesi 
Enıinöna Hafız Çelebi mahııllesinln Çardak 
sokıı~mda eski 100 yeni 10 kapı 475 ad3 3 
parsel sayılı dükkfınm 45/240 hissesi 
Aksaraydn fnebey mahallesinin Koçubey 
sokn~mcJa 2011 pafta 849 ada 29 par!el ~ki 
76 ve 22 No. taJh 31,150 metre murabbaı 

arsaıun tamamı 

EırınönU Büyukçarşı mahallesinin Sıra o
dalar l':anm Qst katında eski ve yeni 9 ka • 
pt s;.yılt odanm tamamı 

67 

48 

843 

720 

115 

450 

Sarıver BilyQkderc Tepebaşı sokafm:ta es- 110 
ki 28 sayılı arsanın tamamı 

Edl·nekapı Avcıbey mah llcsl TOrbe sakatı 240 
eskı 5 yEn: 7 kapı sayıll 160 metre n1u-
rabbaı arsa 

1521 1/79 Kuml:apıda eski Kilrkçilbaşı Süleymanata 128 
yeni l!ayremçavuş mahallesinin KOrkçübaşı 
Taş~ılar sokağmda 31 pafta 185 ada 37 
paıse! eski ve yeni 36 kapı sayılı (67,5) 
metre murabbaı arsanın tamamı. 

4 

54 

9 

9 

18 

10 

Yukarıda yazılt gayrimenkuller t0/ 8 / 942 :Pazarl"91 günü aaıt 14 de 
Milli Eml4!< Müdilrluğilnde müteşekkil komlsyJnda ayrı ayn ve açık 
arttırma ile s•llılacaktır. İstek1ilerln nilfuı hilvlyet cQsdıı.nlan ve temi· 
nat rnakbuzlariyle birlikte ihale saatınde komisyona ve fazla izahat için 
Milll Em1Ak J.lüdürliljilne mllracaatları. ('1845) 

Bakırköy Tapu Sicil Muhafızlığından 
Bakırköy Sakızağacı Firenkkilisesi sokağından 38 No.b sa· 

ğı Balınirhane arası solu yol arkası lebi derya önü yol ile mah.. 
dut l&tıraflllir veledi dobroviçe ait hanenin 1/2 hissesine alt ta
pu kaydı bulunamadığından senetsiz tasarrufata kıyuen tescil 
edihnek üzere 28/7 / 942 salı günü mahallen tahkik.at yapılaca • 
ğından bu yer üzerinde bir hak ve alakası olanların mezkt\r gıln .. 
de mahallinde bulunacak memura veya Bakırköy Tapu Sicil Mu. 
hafızlıjına müracaatlan UAn olunur. (4101) 

'ftearet Vekiletl I~ Ticaret Umum Mtldtlrltltlnden 
12 Dwıc:tıe,rin 1330 tarihli ecnebi Anonim ve sermayesi esba· 

ma mftnlrulm firketler kanunu hükümlerine göre Türkiyeci• 1f 
yapmasına izin verilmiş olan ecnebi §irkeUerinden "Adriatica" 
Societa An. dı Naviga%ione firkıtlnin Türkiye umwnt vekili bu 
kere müracaatla §irket:in İzmir acenteliğini muvakkaten sed ve 
mea6r tall .centıeliiln veklletlni iptal ile bütün mnamelttını 
İstanbul merkezinde t.emerküz ettirditJııi bilc:Urmff olcluJundan 
alAkadarlann bundan böyle ~ firketin ı.tanbul merkaine 
müracaatlan fllıı olunur. 

Mahrukat Ofisi Umum Müclürtiiğlnclen 
1 - ı..... ftlar ~ &leçlı. AJatcıa. Sqalar, YQlacık 

111aktalumd& ~ Hl ft&QD ldhdraD ~ t.vmcu beher 
Jıcdola t.tanbald• lltll70D1uda teallm 7 1ıcuruf 10 paıeda taUbl üdeatn
cledir. 

Bu ... J'llill m &f attauınb'le talip olanlarm !!7 7 942 IOnfl ™t U 
,. ll8d.lr Ofis tnllUlft MGdürlQIUne mllracaatla t.eıcU.Oerln! vermeıert, 

ı - Birinci mad..,.• 7ezW saatten ıonrJa vukubulacak n ılracaatlar 
mutetier cl'IU4ir, l 7913) 

Her saman iddia ettiflm sibi ylne 
tekrar ederim: Osmanlıca denilen ha. 
lita teklmlll etmiı bir dil delildir. 
Bir Uaaına mfitelrlmJ! olup olmadrft, 
ifade lnadretlyle anlqıhr. Bunu da en 
iyi cöıteren çare tercümedir. 
Osmanlıca tercümelerde Araptan. 

lrandan çok yardım almıttır •• bll 
Jardımı o kadar lüzumıu 71lPIDJfbr 
iri, FraDslftada yahut baıka bir ilan. 
da oldufa cibi bir kelimeyi bir fik. 
rin, bir hl111in beyaama tahsis etme. 
mit, o kelimeye Jlsanda adiyle aanlyl• 
bir ınnki Yermemit, on muanen 
bir ifade va11ta11 yapmamııtır. Banua 
için Osmanlıca, Arap ve Farı dilleri. 
niıı belki on!arca da çok tanuanuyan 
kellmelerini tıtedifi ıribi kullanan bir 
lehçe olmuştur. Böyle olanca -baıka 
bir lisandan almmıı 0111 da- bir diL 
de kellmele ronlara verilen ifade roJ.. 
lerl i!e te1bit edilmezse nesilden nee.. 
le intikal edemez: onlan lnıllanmü 
sadece bir "inıa bllneriliii,, aayrbr 
Mıurh Kimll paşanın 'Telem".k" 

tercümesi o zamanki Tanzimat eaebi
yatı içinde mavaffalr olunmq bir talı 
eaer tayrlmaz. Belki "İtnab .J- mümil"e 
bir misal teılril eder. Ahmet Vefik Pa. 
ıanın daha sade bir lisanla yaptıft te~ 
ciJme e!bette diferine tercih edilir 
Efer Tanzimat edebiyatı lilı:umıu 
"taaannu'.. ıröstereceğlne kelimelere 
uflam bir hüviyet vererek dilimize 
mal etmek yoluna bulsayth, lisanı b8. 
)'tilı: bir tervet temin etm1ş olurdu 
Bl~de vaktiyle müttfat k...,;11111 

bir Rafael tercümesinden: 
"lli6 nlldı tOrabıal Nebatatın .......... 

nııda dneraıı edip analn bHliYM, ..,.a_ 
"'ılanaa sebebı mulı&ı olan aaare • ile 
hlrim vllcuılumıu~akl itan dahi odur- ll!Ja.'• 

~ lrii bdAr anıulmaar .. c ta. 
blr!er arayanlar ve bulanlar (Jaalp 
reyi) demek olan "demokraai" 71 
"avam hllrimiyeti" diye tercllme G 
ml$ler. Inc:ıız mebusan mecliline ele 
"Avam kamarası" demişler Eaki dip. 
lomatik liıanda "merasimll nutuklar" 
yerine 0 Çermonyah nutuklar" tabirL 
ne çok rast celdim. Ve bunlann ııaaı 
olap da dilimize sokulduklanna bl!I 
ıı~ıyorum. 

1 J.1~'!_~~! T:~tııu~fJ':ıf1X HAKiMLi· 
H2/1 - zın •• Nurlı&J't. ıawen-a ,.. 

JorJ.t " Hlrcıılo ..,.ı... n .. u!i~=da 
nıutaaarnf old111rlan Uıkildarda 
~ılaurlu mahallealnde Bulprhı eokafnıda 
Ula ilki 2, U, 2ı 4 1 ,,. 1 n :mi 21, .. 
,,. peni INo.lı ararl.ba f11711WI .. aıeu "'9 
doıpada •eve.. harita mulbln~ Urt 11..,. 
UJ'& lfru ıu~tı,.ı. 1&tılmaaına mablı._ 
karer nrilmlıtır 

J) ler ulıer RIA .,... kora111 nam!N 
manıf •tba araaldea ı lıarfta Ho.b ,,. ni
m• etrafında afaclar aı"'cırt •• ortaaı 5200 
-· murabbaında bot Hhadaa ibaret olan 
w hanım scdl der.ilca ,.ahale ehlivukuf ta· 
rafıııdın beher metre marabbaını bir lira ve 

1
-.uıına beı bin lld p(la hra lıır.ııact takdir 
edlllnııtlr 

:ıı) D6rt &&rafı dı•arlı mahd11t (lıur ;,.er
lcr9 dıvarları muhtacı tamlıdlr) ,,. lclade 
kon ve polln bulunan ,,. bepeti --ı,. .. ı 
271140 -tre munbbıındu ibaret olup 
bCb'ük lıorıı nami,.ıe maruf buhuıaa ,,. lıa· 
rl~ :ıı. ı, t .tılo.larla a, par,aya anılanı 
ııas araainin her bir parcHı 90810 -..tnı 
manbbaından ibaret olup beher m.ue -
ralılıaı bir liradan ber parsanın lrıymeı ... 
ham-neleri 90880 liradır. Her 1111 11arça 
dannuııdı mlltcnern clııa •• ccaanıette cam, 
karaıtac. fıetdı. ıra" •• Nir ' ' 11clan -b 
sııl olduf1ı aibl her parı;a iı;lnde lılll'lllaı' n 
J lfo.lı parca dıhllınde bavın dahi -cat· 
tur. Her tıs puca aruinia tepe m-.zaıa 
Bolılar, Halle. Jıranaara n Adalarla Ya. 
lı:acıfıı kadar Aaadolu luamma -.uantl fcy. 
lıaıldeal vardır. 

1) Şartname ıa.Rcafıı ctlrcbilecefl "re 
alllnıı;tır. lllluJ'eclQe lıtlralı edecek olaıı· 
lar .. rına- •• eblivulıuf raPor n ı.aritı· 
•- tetlıllı etnıfı " arad:ııl cllrmllı ,,. ba 
•uiJ'ctl lrılıııl aımıı ıddoıunıralı lıbea bir 
.... ltlruda bulunamıncaklırdır. 

4) lauı rıetf1ıdlr. llila•red•" lttlralı M· 
,_. lıı1"ıılerln lııJ'lll•tl auhammcıı.ı.rtnln 
ııtNe IO altbeılnck P&lO' alıcesl wnoelftf 
ıa.m.IT. Riı-11 uılllli:re Ye J'irml Mrıcli\ 
ıa.U bedeH " ihale pullan mtlıterl" .,., 
llllteralıla .-cTlt " .,,lıaf icarui 1nal ulıl 
plerİM ahar. 

ı) Harltad• llruen ı&sterilea btır din 
parçaaırı un un eatıılan 4/P/942 tanhi 
.. mllNdif c-•- fllnU aaat 14 teıı 16 ya 
hdlll' U....., l1IJ1ı HW.ulıı JfalaU-hıde 
pıpılacalıtır. O cun kı:vnıeıl aıuhanımencl• 
riııln Fil* ,. lal bıılmadılı ulıdırda en 
tolı enwa•• taalalılldü baki blmak 11r1ı,,. 
le mll•a,.dı on ıoa temdit olunarak 14/9 
ICJ uıribU paaarıeıl ailnll aaaı 14 tea 16 
,.. tıııdar 2 ocl ıntmna11 J'IPılacalı: " an 
eoll a"uraıılara ihalcl kat'lyelerl icra lıııh· 
11acatııtır. llıale lıodcllmn lrallll mtl&le•I 
ıılaa 20 .. DClo ta-men ambkeme -• ne 
yıtınlmnı 1&rttır. Ahi takdirde 11ıale f11 
he4ilenlr ilandan he11l olacak aarar •• ••· 
r•n •• farlıı fıJ'8t •e faiz Ye ıaır masraf 
ıar ..ap.n,.. tına lıtılrUm uuııia •ttlrlle· 
celıdr. 

1) lıtıa aaJ'rimenkal tıaeriııe tapun • 
eecccl n cıyri mllıccccı bir hak ıall lıl ol 
datıına iddia edenler uru ilin t•riblııde 
ltl ...... D 20 ıila icinde YCsaik •• MtlMIU 
lraaual,.tleriyle blrllkıe mahkememlH mlln 
caatlan •• ahi halde haldan tal"ICa m • 
MCccl olmryınlar HU\ paruınnı pa:rtaemı 
111114aa laarlc tutulacaklardır. 

7) Bu arul hakkında daha fada mılO 
mat kti7eıılar mahkemeniıı 942/7 Ht•t 401 
FHında aıenut ehlivukufun rapor ft !ıart· 
Utmı ,,. nıemuflan ıarafındın 'bll\lla tefet 
nııtı tetkik edllerek mahıllın4c tınılm e 
lea •u' iJ'et aaptını ıeılılk •• uııı 111cm rv 
olaa ınılılı:nne llıtlııltlbtn• •• eru~ ı6r
aıelı lıtlırenlerla de -•kOr koruda mukim 
lı:onıc11 Ba)'Tama mQ.racaac .,.ıe,,.alerl ve tı 
llp olınluın eatıı IUnll muayyen .. fttc 
Utlııeclar lallı Hanlı llehkemcılııde lıasrr 
bal-lan ıtınma ilin olunar. 

ICA TIP - Yaaoal&YFada F•Ptıtıa a1ker 
ltf9 ık tulrareml• aelını ı..,.wıtta Tn 
d!lı:U nratl _..ut oldutııııdın a..._ tıaıı 
.. ..ııtısr. 

T0plaa.... Necattbtı,. caddeaiMe h 
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enizcilik Bahisleri 1 

ıf::1r (Başt.-ırah J i.inciidc) 
,,erilmiş inşaat programlarında !azım 

gelen büyük ve tarihi tadilatı ı;öze 
alm:ıkta bır an tereddüt eımedi. 

Asçı .Arıranlara 
Alafranga ve alaturkll yemek pi -

şirmesini bilirim. Birind sınır ahçı
yım. Yuksek ıııle ya!'lında iş arıyo -
r-ım. Şiıli Oımııınbey postahane kar
ıiaında ahçılar kahve~ınde Afi Glllen. 

~ .................................................... ~,,, ................................. ~ 
M A K S i M Bahçesinde • 

Kemani NECATI TOKYAY 

MÜZEYYEN SENA\R 
ve Arkadaşları 

SARK RÜYASI 

* * inşaatı senelerce süren, hava si· 1 LAN 

liihına kar,ı g~rek manevrada Sahibi bul•Jndugum 4057 plfıka nu-
cerck kcndlnı müdafaada, hantallığı nıatalı 'kamyonetin muayene cüzda-
ve aczi sabit olan, battıcı zaman d3 nını 7.ayi ettim Bulup "'et· 
d k · · - h· b" . " IT('ne on 
onanmanın uvvctının mu ım ıı· lira hedive- vereceg·ımi ak · takd. d 

b b d · · d"b" ·· " sı ır e 
parçasını era er cmzın 1 ıne 1°· yenisini ~ıkarııcal:trrıdan ' k " · 
t b. bil ··k h' · d h ı , es ısının uren ır yu zır .ı yerme, a a hükmii k;ılmamıstır F tr .. Tr. b • 

d · d"l .ı-h .. . C1 " ur e ~d 
az :r.am;ın ;ı ınşa e 1 en, "" a surat. rlesi numara 19 M t- T · k 
11. daha çevık c;c ziy:u fılonun esas 1 e met ur et. 

kuv~eti~e nazaran da.ha az: chemmL RAŞİT RfZA TİYATROSU 
Yetlı bır kaç kruvazor ve bunların/ ı ı ı Saat 20 deı itibnrerı !'111Z, 21.~0 don itibaren REVÜ, RA Y,._N MOZE"'ı'Yl':N 
yanlannda onlar!a tam i~birliği ya. HAL O! P ŞK N BERABER 

60 Revü Muazzam 

Sulh Hukuk Beyoğlu Dördüncü 
Hakimliğinden: D. No. 942-49 

Terekesine Mahkemece elkonu p tasfiyesine karar verilm .,.. tama
mı ölü Çipa uhde inde bulunan Beyo:ıunda Kall;ı.vi so.kalmda klin 
ve 38 No. ile mt<ı:akkam eski (Berlin) yeni (Hatay) otelinin tama
mının mülkiyett 27 Ağustos 1942 tarihine mtisadif Perşembe tünü 
saat ondan on ikıye kadar mahkeme taraltndan satılr.caktır. 

Arttmna muhammen bedelinln yüzde yetm~ beşini hulmadfiı tak
dirde ikinci :ır~ırma 7 Eylul 1942 tarihine müsııdlt P azartesi ıünti 
yine ı:aal onrian on ikiye kadıır yine mahkemede icra oiunacaktır. 

Harb!ve BEL'"' '- h ı d 21 30 d j Sll!'!'f.~R. !aııt 11 de seanslarına ba~lar. ~ rıal ı:ııat 24 tP pacak tayyare gemileri. • • vu .,a Çf!tl n e , a ~· I 
Bu ~nu~ unn idn huır~nm~ (B~rtll) V~vll3pr~e ~~•••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••• ı 

ya başlanan donanmada, büyük gemi - · 

yerini tayyare gemisine bırakırk~n, - · ı• ç K 1. s 1. z s A z .. __ ,..._ l!lm••----------------- ! 

Satılığa c•i<arıian ga:nı menkulün krymeti (20.000) yirmi bln lira 
olup deU:ilı\'e resmi: ihalp pulu; ' 1afiz bedeli; kadastro ha!'cı müı;te
rfsıne ait ve ı:atı:: ~)nüne kııdar ver~ller terekeye aittir. Arttırmaya 
girebilmek fcln ybzcie yedi bucuk nisbetinde :;>ey akçesi yatırmak ll
z.Tmdır. 

TAFSİLA"T: MeT.klır gayri menkul Kallavi sokağmda 1'e ıtallaYi 
çtkmuıııın kö;5esinde k!ilr.dir. Sokağa cephesi dolan. metredir. Me
sah;ıi ~athıy~ı ı~P 8!' sekgen be:,; mf'tre murabbaıdrr. .Mı:zki'ır P1Tİ 
mcni<:ıl Kıı111vı ı:cılrni:ında ve Kallavi ç.ıkmazmın kö•esinde k lJndJr. 
Sokaf!a ı PPh'!'si (!l) nıetroo lr. Mesaha! ııathiyesi ise 85 metre murab
b;ıııiır. So1<alttan granit tıışındını dört basamakla binanm birinci ka-
11nclaki a\·luya girilmektedir. Avlunun z~ini be7az mermerdir. Ka
rı iı.;ınde l"U7.lilrd.ın muhafaza ic;h) bır came:•an vardır. Bu katt a so
kak ii~tünde biıyLik bir od;ı ıle arka tarafta yeri çini dö~eli ve hava
ı:azi tesis<1tın~ ha,·i bir mutfak •. vPmek odası, bir hela, termMi!onl.ıı 
i:;ler oir hanvo Vf' bunun ittisalinde bir istirahat odası mevcuttur. 
CamR.sırhk clnh• b•ı kattaıiır. Merdiven altında ufak bir odunluk var
dır. Aşııi!ıdııld bodrıım katı sıfTnak haline ifrağ edilmiştir. Asma 
lı:atta bıı~dııdı ilP hölünmiis bir oda. ve yeri .;lnk;,Iu i:ıir taraça vardır. 

buyuk top da vazifesını tayyareye G•• •• •• t Uf k A 1 ıu·· yu··k 
terketmektedir. Bu donanmada en OrUnUş e a 1 ÇI lnCQ 
büyük topu taşıyacak olan kruvazor, 
tayyorc gemilerini düşman kruvazör. 
]erinin taarruzlarından korumak va. 
:r.ifcsini ustune alırken, muhrip de. 'ı 
do_rummamn denizaltı gemilerine kar. 
şı emniyetini tem"n vaz.ifesini daha 
iyi baııarabilecek şekilde belki süra. 
tinin tezyidi ve silah tabiyesinin bi
ra:: değiştirllmcsi gıb1 inııaat planla 
nna müteallk hususattan başka, do 
nanmanm etrafında maksada daha el. 
verişli, daha küçük mu~takil gruplar 
halinde kullanılması ve filotilla tn. 
kilatında buna gorc bazı tadılit ya. 
pılması muvafık gôrülcccktir. 

( 1) llk 7uı 20 temmuz 194? tarihli n· 
, mızda (t r.ıııtır. 

Bu Haftaki 
Yarışları 

At ·-
t.'ifI' fBa~tarafı :J ıinc.iidc) 

Hatun ıle bu ık hayvan arasındaki mü· 
cadcle ı;ok şiddetli olacaktır. 

Huma Hatul'\. Demet ve Buket bir
bırlerine tamamen denk rakiplerdir. 
Fakat birbirlerine yardımcı olabilecek 
lcrl için Demet ve Buketin şansı yi. 
ne biraz fazladır. 

Altmcı koşu (Handikap)· 
Dört ve d ha yukarı yıı~taki saf 

kıın araplar arasındadır. Mc-
safe!;İ: 1800 metrelir. 

İsmi Binicisi Kilo~u 

Tomurcuk - Bayram 63 
Bora Davut 60 
Tarzan Ahmet 58 
Tuna İhun Atçı 56 
Sevim (8) Bııha SS 
Bahtiyar Zeki 54 • 
Kuruş • Horvaı. 53 
K. Hilal Hıısan 52 
Murat Cemal 50 
Y, vuz Rıdvan 48 

Kendisinden aşağı knnt'tteki ralr:ip. 
lcriy!e arasınd lı:ı kilo farkı milsait o
l n Tomurcuk, ko unun en kuvvcttı 
laVöri-;ldir. Bora, Ankarada 1800 met. 
re üzerinde bu ilkbahar iki yarış ka 
:r."nmıştır. Bu itibarla ihmal etmek 
dcfro olamaz, FP.kat az c;alışmı' ol. 
duğundan bence, Tomurcuk için en 
tehi lcelı rakip Tıtr:ı:an il~ Sevimdir. 

Bu hafta cifte bahis: 1-2, 3-'4, 5-6 
ncı koşularda; 

İkili bahis: 2. 4, fi ncı ko~ul11 r1adır. ------·-i G!:R 
KON TÖR 

No. 63/B 
TEK iBRELi 25 Lira 

Taşradan slpar~ vukuunda bir 
im~ ilavesiyle bedeli peşın gcm
dcrıldıği takdirde saat göııdcriliı 

ADRESE DiKKAT 

)inger Saat Mağazası 
fstonbul F.ın!nönü Cad. No. 8 

'C .............. .... 

İHTiRA ILANI 
"Topçu l\Ialzc;nesi.. hakkında alın

mış olan 30,12.1934 gün \"e 1886 sa
yılı, "Yük:;ck hassac:fyetli müsademe 

tara 1,, hakkında alınmfs olan 18.9. 
!!35 ~n ve 201!i sayılı ve "Yivsiz top
ların mennılcrine ait ıslahat,. hak

kmda ııltnmıs olan 18.9.935 gün ve 
2016 sayılı ıht rcl bt>ratları bu defa 

mc\ kıi !ıılc konm:ıl: illere ahere de\'

ı .. rcr, g vcyn ic.ır edileceğinden talip 

o'nnl ı nı GalataC!2, iktisat hanınd ı, 
Robcrl Fcrri'ye ml:rncantları ilan o

lunur. 

JSTANDUL ASLiYE UÇUNCU HlJKUK 
HAKIJ\ILICINDEN: 

K111mpafa 61thane karakolu Bedrettin 
ır.ahallcai l6 No. da mukını F•riha Ekimli 
tarafından. Kadıköy Sefutlil Çeıınc Şair Su· 
ruri ıokafında .S No.da mutım iken haliba· 
ıır ikametdhınrn meçhul oldufıı taayyi!n 
racn Mahir Ekımli altyhln• mahhmenln 
942 6~6 No lı do•yulylc açılan boıaııma na· 
~• ın•n B 7 /942 carıamba ınınk!i celluiııd< 
h ır bulunması hakkınc!a !!!nen da\"etl7le 
t rdılıl ti h•lde cclmrdiilnden lıaklırnda 

ap kararı lııil-ar olun•r•k rnu1ı.·ıeme 
lfı ? ?42 çu ambı Hat 14 JO a :a'ik rdtl· 
e , old11t "" r:ı dtlult:rh !ilahi: F.ki:nlıfı., 

r ~ n ~• naıtr mchkrmcdr huır l>•J· 
n•ı vc)·a bır Yekı1 cunr!trmcsi; 11k1't 

t d c t yıbında mnl ah ne icra eılol• ti:i 
ır daha cc. eye kabul cı!ilonıycce.ıı ilan 

• • 

1 

Her Pazar Saat 14 den 19 a Kadar 
CAG AI.OGLU ÇİFTE SARAYLAR BARÇEESlNDE 

20 ldııllik t.anfnmı, Rayan ve Bıtylardan mQrpkkep 
Saz Heyetı ile b•rlıkte Billbill SMll 

"ÇiFT ! FAS ll.., 

MÜZEYY SENARI Dinl,.mek fTrsaUnı 

1 lı:açınnaymıı 

Temfz havıı B~au NA:!rr v,. @'$!1!7'. m:ım:ııralı bahcımıu tçk.lrudlr. .. 
Glcnlcrin İstirahati Temin Edilir. 

Bahçemiz 8 ağustos cumartesi günü zengin programlı 
Sünnet Diığunu tertip etmiştir. Çocuklarını kaydettirmek 

istiyenler Dördüncü Vakd Han Borsa Kıraathanesine 
müracaat edebilirler. Telefon: 22308 , ____________________ _ 

59.ooo Y. Barbunyıı fasulye 
65,500 Patlıcan 

48..:;oo Kırmızf domates 
16.500 Bamy::ı 

12,000 Dolmalık bibrr 
> 12,000 ~met mııydanoı: 
Yukarıda yaz1L seb:relf'dn kapalı 2'Arfla pkJırilfm•lm 2"1'/7/!142 J'a711r

tesf günQ saııt 1!'1 ~O da TCl"hanec!P tst. Lv. Amirliği ~atın alma komls
ynnunda yaprlacnkttr. Hepo:inin tahmin be!P.li 53.245 llrıı, ilk temlrıah 
3912 lira ~ kunrc:tur, Şartnamesi komiı:yondıı ıtörfll!lr.' Taliplerin t~klif 
mektuplıırıyle temim.tlanm ihllle saııtinden bir saat e\'\0 el komlı:yona 

vermeleri. • (78 - 73-49) -Beher kilo~nıı (31H kuruş fahmin eclil,.n 10,0M kili' patııtE-S :ılına-

caktrr Milteabhit nem ve hesabma pa1.arlıkta e!csiltmrsi 2'i 7 .942 P:ıı.ar
tl'.si g{inıi !'l;'lllt ıs de Toohanerle Levıı71m Amlrli~i c;ıtın ıtlma komisyo
nunda yapılacıı\1ır Knt! teminatı (450) liradır. İsteklilerin belli '"akitte 
komf!ıyona ·reımeler! (101) (8016) -5000 ııdrt serum (;liko7@' :ılmacııktır. 
Çarşum'b:r ğtlrıO S< <"t ı:ı tJe Top'hanerıe Tx. 
1onunda ynpTbcııktıı. Tııhmln bcdPli 80!i0 
kuru~ur. S:n1n::ımf'ı;i komlsyonda ı;Bniliir. 
misyonıı qr.Jmclerl 

J'ı.•z:ırlıkla rks11tmcsl 2!l/7 / !H2 
Amirli~ ~ ın ı>lm<t knrn! .. -
lira. ;ık tp_ınimıtı 60.'l lir.a 7!i 

T11lipl,.rin be-ili 'l":.ı~ıttP ko
cı nıı - 8015) 

1 L N 
Bu •ene fkirırft,.~inin birlrıd gf1 nilnrle Ankıır:ld~ Harp Akaıiemi~ı 

emrinde aı:tlal'alt hPıt:ırı ''" mıııımt.!1! memuru !lkulun l Yd !llbıt.'l'brıiııın 
100 tnlPbe ıılınar-akttr tstt>kl!l.-rin ni hııyet 31 1 .. mınu2 !'142 t.Arlhine ka
dar bulunclukları yerdeki a!lkerlik :ubelerine m<irııcaa! et ml'l!'rl. , . ..,, 

idrolik Ph .. es Satın Alınacak 
__ , 

Elinde yeni veya kullanılm•-ı idrolik yağ presi bulunup ta snt · ı I 
mak istiyetılerin İstanbul Tütün Gümrüğii Kemerli sok~ğı 

No. 21 c!e Nazif Ô7.arca'\•a mür<ıcMtı. Telefon: 24197 ' . - ~, 
İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Yanmıs o\an Ft·n Fııkilltesi binnı:ı duvarlarnıın yıktırllıııasT \'e 

moloz.lnrmın nakledilerek 7.Cmlninın tan7im ve tcsv"ye,,; lşlcl"l:vle yıktırı
lan duvarlardaıı çıkr:cı-k fnşııııt malzeme~i kapalı !.ar! u~ı•liyle arttırma
ya ctkaı1lmı tır. Arttııma 5/8'942 Ç:;ırş:lmba günü s:ıat 13 de Defterdar

lık: blansında Milli Emlak Müliirlüt:unde mUte.$!.'kkil komlııyonıfa :-ı·:ıpıla
cnktrr Muhanım"n beciı il (8000) Lirıı, muvakkat tcmin:ıtı 600 liradrr. 
Miıte;hhit '>u teminat bedeli haricinle (5000) lfralık ayrıt'a bir b:ınka 
teminnt mektubu vt•rel"ektır. Fenni rapor ve proje.;;ı W! t•mum1 şıırtnn

mesi Mllll Emlfılc Müdiirlüğiinde görüle-bilir. 

İsteklilerin muvnkkat teminat ve beş bin liralrk banka mf'ldııbunu 
ve muhtevi 211l0 sııyılı kanunun tarffatı ıfalresınrle hct1Jrh nmtıı kapalı ve 
mfıhürlü znrf drrumınd;; tekli! mek tııplnrını ihale ,:\imi saat H de ka
dar komisyon reicll~ınP mnkbuz mukabilinde tevdi etmeleri. (7819) 

iSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
İstanbul Afl'lye J..cvazım nmbnrı (6128 Lira 48 kunı!) kP.şif bedl'lli 

tamirat ısl 5/81942 Car•nmba glinu sııat 14 de Milll F.mlflk Mud!ırl!i~n
dc mütcşeltkil komisyonda açık eksiltme ile ihale eı.!ilecckt!r. Muvakkııt 
temiıınt 483 ıır:ıdır 

İsteklill'rin f.'n nT. bir ta:ıhhfitte 4000 liralık b<1 işe ben7.!'r iş yaptı
ğına dair idorel"rlndcn almış olduğu ves!k:;ılara istlna<ier l•t:ınbııl Vilfl
yetinc müracaatla ekı:iltme tarihinden tatıl g!inlr.ri harir ~ ıciin ev\ f'l a
llnnnş ehliyPt ve 942 yılına aıt Tic:ıret Od:ısı vesllcalJrırıı ibr:ız etmeleri 
mu ktnı.ld ir. 

Mukavele, c-kslltme, bayındırlık işleri enel ve h•ırucıt, fenni ıJllrtna

meleri ve proje. keşif hülfı~asiylc buna miltcrerri diğer evrak Mllti Em-
lak MüdürlOğanı.>e görülebilir. (7820 ) 

Günırüklu hıımulelt"rden gfunrıık mııamclelerlnın ifası ıçln almacalt 
ücretl*'re mahsus yrni bir tarıfe yapılmıştır. Bu tarife l/9J !l42 tarihinde 
yhrurlıiğc ı;:ıre<:ekliı, Fozla bllgi ıstas.ııonlmdan verıleee.ktir. (5728) (7!1R8) - · - - ------·----

IST AN BUL DEFTERDARLIGINDAN 
Sultanahrn"! &dliye emanet dairesinde 534(; lira lJ(I kuruş kf't'if be

dellı tamir:lt işi 5 8 ' ~42 Carşnmba gunü s:ın.t 14 de :'.Tilll "Eml~k l\Tudür
luğünde müte~ekkil komisyonda açtk eksiltme ile. ihııle Pdllt>cektir. Mu
vakkat teminat 402· l!rı:ıdır. lste!dilerin en• az bir C~•hhl.Kt.- 3560 liralık 
bu işe benzl'r i~ yaptıgına daır idarelerinden olmış ııldu{;-u ve ikalnra is
tin:ıden İstnrıbul Vi:!ıyc{ırıe müracaatla efı::siltme taı·ibit'\df!n U{tiLgtınleri 
hariç 3 gün ev.-~1 alınmış ehliyet ve 942 yılbta a1t 'l'icaret· O<\ası vesika-
larını ibraz etmeler1 muktlızidir. • 1 • 

. Mukavele rksiltme. baymdırltk i~lerl genel ve hus-.ı:ıt ve fennt şart
~ameleri ve proje ve kesif hülAsa~iYlc buna mütefehı cLıteı' evrak MiW 
Emh'ık Müd:.irlüğijnde görülebilir. • ' ' > (7821) 

TIP FAKÜL TESI DEKA LIGINDAN 
Mııraz:I Te~-:-ıh E::ıstit{i~ünde b r Mistıınhk ın{ir.b ld!r. Talip ol;1n la

rın yıılı:ln"ı dıl bıl11i~i imtihanı yapılmak utcre A~u~torun on üçüııdl 
Çarııamba gunü akş~mına kad. r D~kıınlıt::l mürac.ııı~ etmeleri bilctiril!r. 

f7'lı'l1' 

Sayı n Bayanl.,ım ızdan cıord il • 
ğümilz teveccüh ve rağbete kar• 
fi •i.ikran borcu mu?u tide m e k I • 
ç ln bu defe .-.m eı ikedan Qetl rt 
tlji lm lz e n biiy ük malclntoler H • 

yealnde F E M 1 L 'I ııkıştırıcı 
ılllndl rlerl e gtyet ku llan ıılı, U· 

fak m l kropıuıt bir ,,.kllde ye n i 
amball j larl e ply1111ya çrkardı6t· 

m ız\ uygıla r ı ınızl a erzeyleriz, 
F E M 1 L Bayenla rı b irçok ra · 
hlm heatahk ları n ıh1 11 k oruyan 
ve OzOnt Olü ı,ıerden kurtaran 

en birinci l det bez:l dlr. 
HER ECZ AN E VE ITRIYAT 

..... ,. - -
---~ ~-·- - . . -... ~· .... - .: . ...._. --..... ~ . -·-

·:Clt..;:.. ~: • -=-~ ..:..~ 

MAGAZALARIN E> A 

FEMİL ve BAGI Arayınız. 
....................................... 
f stanbul Üniversite A.E.P. Komisyonundan 

Cinsi 
M:kd~rı 

Ton 

RehPr tonwıun 
nakli~·pı;!nin 

m1Jhıımm~rı fivatı 

~ 

• Muvııkkııl 
tP.mlnal 

Kriple kömUrQ 
Kok kömürü 

1300 
1028 1173.-

Unh·er•ite !(in ~karda mikdıırlarf ya21lı ltö;nüılerir. nakhye!!ı 8 A
~ııtoıı 1942 Peq;embe g!inü acık Pk<:iltme ile tali~ın" nrilt'c,.ktir. is
teklilerin bu !!lerı yaptıklıırtna dair \"Psika ve teminat mııkburl11riyle 
gernpleri. Liste ve şc;rtnııme rektörlı1kte ı:öriil 1ir. ,C71l52} 

,, ,.,,.. 
•7·~ r 1: , .. • ,,.~ 1 f:. ıı ~~~ t l'I ·" . ~ .. ·ı ·~ ı · il ı: 

,, 1L . 
-~ 

,,. 
·~ ı •. 

'T "' .. ' ı il rı 1 2' 11 l. -~ ' ı!J I • 

ıl il' r>' ' : .,, ••• il il .. ( ~ 1: • '~ • 

i • il • . :f ,,, .. 
~ il ~I ,'4 • 1 

rı~ r i ~ı · n11 :ııı ... , . 1 ' : 
ı •Jı\I 1 :ı it ~· ,; . 11 , . ~, ... . 

. . 
Antakyada: 

Satın 
Gümrük Muhafaza Tohuru 
Alma Komisyonundan 

C i NS i M iktarı 

1( "" 

Tah ml" f 
tutarı 

Lira Ku. 

Koyun eti 3MCO 4:?900.- 3218.- 4/fl /94~ Sııl · ıııat 1 ı riP 
Sı;:tr \•eyıı rr-
kek keçi etl 3!1000 JP'i00.-

17727.-
• ]411~.- 4/1\19~~ " MRt 17 de 

Odun 93300:, 1330.- 513/942Ç:u:;;.mbs saat 11 dıo 
Kuru ot (tel 
bıılyııll) dö'~iim 

hıılind" olu~a 
beher kilo$tımın 
muhıınım•n fi-
y::ıtı (7) kıırııs-

lur.} 221)000 IMOI)- ' .. .. li .rı ... 
l - Yukarıı1a ~ nı \"f' mı'lrtıln y;ınlı dort krıl0rrı "'İJ'~C"Pk t"e Takacak 

' 1 • mactd .. si kaııalı 7arfla ekc!ftmt'ye konulmuştur, E'Ksıltmr t"bur Hhn at-
ma knmisyonunda yepılacaktır. 

2 - T.:ıhminl tu arlıırı \"" !'ıuı·<ıkkııt t!'min11t ml'·t:ı .. i;;,rlyJ .. f!.kf>İltm"
nln giln ve snatierl hiral:ırmda gı; .. t~rilmi$tir. SartnıımelPtı her giın kn
mi:r;yondıı ı;;orülı-b!llr 

3 - t..•cldılen:. t m!mıt mııkbu7. ,.e,·;ı l>ankıı rr,Pl)tııplr;rl.;lt. kanun
dıı yaıo;Tlt ,•e:lk:>lnriy!ı bcıraber ihale :ıilnii ve <,utind"n b:ı cııat e\0\"ellnP 
kadar tekllf ml''-:tuplı.nnı kr•misyonıı vP.rmı>Jeri, 

4 - Kuru ot" &ıt bllcilınle kımunt recim \'e vera;i 'Prle . t;1ı!hhüdün 
ır~ından mlit .. vellıt mukavelıo \'t'!':o.ir ma~rııfl;;.r tn·~a, · ec:llmek '"rti;yle 
ihale bed~ıi üzerinden mCıle;ıhhide anıt'a t«bur trır.ıfmdan °od"nf'CI'~. 

(7607) , ________________ _ 
BUYÜKDERE 

BEYAZ PARK'ta 
SANATKı\R 

Münir Nureddin 
VE ARKADAŞLARINfS 

iLK YAZ KONSERi 
Dıkkat: İstıınhııl \'e cıvar koylere Vl'~<ıiti tı •khyp • tewn!n olunmuşııı 

istanbul Birinci iflas Memurluğundan 
' 

i~tanbul İkind Tit-art-t Mahkemeırind~ Hl/ 3/ 9JO tarihinde ffllı. 
sına kıtrar verilen ve Samsun ve Rafrada ticaretle meşgul vt> h 
tanhulda Galatada Perl)embe pa.1.annda Arslan hanfnda ikinci ka t. 
ta 2 No.dn Alaçamla Hacı Hiiseyin Zade- Nadirin alacakhlaıi~· J p 
akdetmi. olduğu konkurdato tasdik ve kat"il~mesi ÜT.erine y tık1'. 
rıdn :vazılı tkind Tlcart>t ma hkt>mesinre ifli-1nı kahtır1lm:...,ma ' •· 
serbe: tce tasarrufu için mallarının iade5İne 18/ 7 / 912 taril ı! nd c> 
karar ,~ttilmiş olduğu ilan olunur. 

Ş ARK 

HiKAYELER 
,.e GARP 

ANTOLO.JISI 
Sn merset l\fang ham - Pearl Buck - Edgar Allan Poe -
Lco N. Tolstoy - t. A. R. Wylle - Jozeph Ke~sel - Andre · 

• l\fourois - S. Nahit Bile-a V. S - V. S 
Hil.seyin Calıid Yalçm'm önsöı;Q 

T E V Z İ Y E R 1: 'Oniversite Kitabevi 
Bütün kitapçtlaTda araytnn:. . 

~--lllİİlll __________________ , . 

ÜNiVERSiTE REKTÖRLÜGÜNDEN 
İkind dı!\'re kıımrıma ;~irıık edece'< fAlrht>l•rin ?7 7.!lU Pazart~I 

:rnnü s.ıııt 7,30 da kı-mp tallmııtınd:ılü kıyafet "e TaU eşyl ile sııclarJ ke-
11ilmi~ nlarak •ıe hüvıyet ,·ar:ıkal:ırlyle birlikte Cnlver~tf' b:ıh~~sınde ha-
"lr hnh•nmnlıı:-ı (7956) 

İkını:-ı katta ı.ıolt;ıgo nıı7ır ve ara duvarları oagdadi iki büyük oda ile 
nıerdn·pnıu ,ahaı•lıı:ındıın tahta ile tp!rlk edilmiş küçük bir od a, ıa
yf't ufak bır yek \"e bir de ala!r;ınga lielA vardtr. Ü'çilncü .katta so
k«ga nı11ır tP bfimeler bağdadi üı: oda VP ikinci ~atta olduğu gıbı 
mf.'rd n en sahanhI:"mıfan tah~ ilt ayrılarak yaptım ıs küçük bir oda, 
yint" ı.ıfak bir yıı:.. vp bir de he!~ vardır. 

Dörd iincO ka :: Yahut çatı ara~ındıı merdiven sahanlıjı ve bu sa
hanıı;..ıan ayrılmış bir kiiçiik oda ,., bundan ma·~da tavanı basık ve 
duvarları ml'yilll dlger bır oda mrvtuttur. isı:ıu çat1 mahalline dar 
bir o.h~;ıp merdi\ Pr.le ~-ılıı:Tlır. Burada c;amıı;sır kun.ıtmıya mahsus ve et-
rafı demır p~ı·mııklıkla çPvrjlml: bir tııra"cı bnluİıuyor. • 

EVSA F ! UM U M iYESi: Ga:ni menkulfin ,-ani binanın beden du
varları tuı!l ... dJT, tak.'"'rnat ve İ1'-'ri atr d ahiliyesi lclh ba~ciııdJ klh tuı:l.ı 

ve ba7an ah~ııptrr. 'Kat kıri~leri a.gaçtrr. Yer döşem~lerl adi llt;ıdıı. 
Merdıvenlerı ' ~·amilPn ah~aptır. I.fıkin g.-n\::tir. İkinci katta b\ly\ik o
dalardan bırınin soka~ na?.ır bıı de kapah balkonu vardtr, Çatı .Mar 
ıoily;ı kiremıdiyJ.. kaplıdır. BOtiru m 0 \'e birinci kat pencerelerinin kat
feı:indc rJemır p::rınakhklar \'ar~Jır. Bunlara ilaveten birinci ve ikin
ci kat ~m·erekrıı;clf' demir k;ıpaklar mevcuttur. Bütlin bina dahilen 
c:lçekli bathı:ıalı".!ır. Dahili yağlı boya kfsrmlarm boyaları aleladedir. 

Her tarafta elektrik ve ltizumlu yerler de dP. terkos .suyu teıı!~tı vn
dtr. B~ntian maadıı otrl olmak do lııybıyle binada yangına karrı su te
sisatı ve r.ıtrdıı !~bu h.-ırik · tc.>slsatnıa merbut n• 0,80 X 0,80 eb'admda 
~alvanıı. ırnçıan maınül bir su deposu mevcuttur. 

İpo~k i'aıubı aiacaklılar ve diğer her alakada;larırı \'e irtifak hak
kı ~nhiplcrırı!11 r,r.yrı mrnkul ll1el'indekl n<'lkları huı:.usiyle talı: ve 
masrafa daır oia,• idcliıılıırtnı enli kı aubııtiyeleriylc birlikte satş ıü
niindl'n en•(:\ rrıal;ı_,m,.~·c bilclirı;nclcri icap eder. Aksi takdircle h::ı'k
ları t::ıpu ı:i:111i.....-1e s;..bıt olmadıkça satış bedelini.1 payl<ı, ınnsından ha
riç kaht'nkl:ırciır. 

htck1ilc~·ın yu!•<ı"rıdıı gö,terHen gün ve taatte mııhkemede haım 

~~--b•u•lu•n•n•1la•ls•r•ı•!l•a•nitoıi?~.·n.u1r•.llİllİİlllİll .. llllll••llİ .... İllİlllİl(4•0•9lll)ll .. ~ 
KARAR HÜLASASIDIR 

HüLASASIDIR 
K;ır:ır No. tl:l - r\ı.rktmı f;ul:ıy;ı ki.inılir ~ııtmak ı;uıı ti:rle< Millt Xo

ı·ımınıı K .. :ıunun:ı ııııılıııldctte11 ~iı~·lu Kadfkov Cl'viz'.ik lla~ırt'ıba11 sokak 
· .n No. ctıı rr.ıımn And~n o:;ılu Şe\•kcl h:ıkkıııdo. Ü::;l:;idar Milli Korunma 
Mi!hkemesıııcc ~ :ıpılan Ciuı u~ına sonıı.ıda. ,ıo Qn i\ra ~ğ!r p:ıra t'eo~ası ıı
:ınmn<ıııa 'e on dorl gün dükl:fınınm kapıılılmasın.ı ve cu nıiıddPt uır
imdıı tk<ırctlc!1 '1H'r ın<· ve Gf'bzcdP. -bırAlplıııış olıın körr.ürler111 zapt ve 
nıüf.adereshıe ve g;,ı.etc !le ne~rirıc hııkıııedilınlştir. 

KARAR HÜLASASIDIR • 

Karar No. !il - Mu;ı •yen fıyattar. f ızl.;' a ı-akT 'l"C ~eker satmnktıın 
m11wun Anııcioh Fen.,.rınM mukim Haşim :>/;lu bak ~.ıl Haınit Hut hak
kında l' -kiıdar Milli Knrunııııı 1\1:.ıhkemcsime :;apılan duru~a sonun
da. 6 ._ıtı tir~ GO ıdtrn!ş kuru~ a~ır p~ra cera"-t ile ı~ahkumiyetıne ve 8 
g\IO dti'-'k.in:nı ıı kl\f'k\ıfmaı<ın& \"@' gRzt'tP i), •H'•rine h\lkmtdılml~tır. 

Türkiye 'Ciimtİuriyeti .. 
7.İR AA·T ·iANKASI 

Kıırulue Tarih!· 1888 - SPrmayest~ ·100.000.000 Türk Liraa. SuM n 
Ajan! ııdedJ : 26~ 

Zıraı , .e T icari hl'r nevi banka muameleleri. 
P:ırM h iri~tir~olcrt' :.!~ ı.utı hra ı.luamıye •eriy01 

· Zirııaı Bank"a!'mda ln.ımbıırab •e lhbanıtt tllsarruf beup\annda en 
.ız 60 Wras1 bu lunant::ıra &l"ntt!t 4 dt>fa cekllecelı kur'a ile aşafıdık.l 
ol5na IZ~l'P Uttamiye daıtrt1lıırıktrr · 

1 ' adet 1.000 Lira lık 4.000 t..tre l ı oo adet 
• • 600 • 2 .000 • 120 • 
• • 250 - 1.000 .. 180 • 

(() • 100 • 4.000 • 

110 t.trefık ı.eoo u,.. 
40 • 4.IOO " 
ıo • 1.200 • 

ol 1< l<A T : Reıaplarmd&k.I paralıu btr sene lelnde 50 Ltnldan aıatı 
d•ısmiyenlere Urramlye cıı.-tıtı takdirde .._ 20 tAZ.lu1yle "'11.eeelrtir, 
kun'ar ıı.~nede 4 defa 11 Eylt\I, t1 Birlnci\.anan, il Mart H 

11 RA7iran tuihlt'rindf' tf'kilttektlr 

NAFIA VEKALETİNDEN 
'7.8.942 Cuma g(lon snnt 15 te Ankarada Nafia VP.ldlıl"ti blnnıı için

de malzeme mOdOrlO{tfi oda~mda toplanan malzeme ekıilltme komisyo
nunda ( 3500) lirı muhammen bedelU " idart dergilerin Tesrinlevvel 942 
yılına ait fevk11Jlde nOshast,. nın kapalı zart usullyle eluiltmesi yaprla
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve Werrilatt bedelli~ olarak malzeme tnüdürlO-
ıi"ünden al!nabillr. Muvakkat teminat ''262" ll1"a "SO" kt.!ru tur . f~Jtlilerfn 
teklif me_ırtupb':'mı muvakkat teminat v e sartnınr.eslr:d• Y•zılT vea.lka ılc 
birlilrtl" ayni t(in aaııt 14 t kad~r mezk!ır "komlsyonıı ma>ı:buz mukabl

lindP vprm~lerf ı~,.ınıdır. (fl!\40 - 7;;n7) 

Sahip ve neşT•yat müdllrii: Halil Liit!i Uordün~u 
Gaztttttilik 'H neşri:rat T. L. Ş. TAN Matbnst .. 


