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ALrtAN TEBLiGi 

Don Nehri 
Cenupta 
da Aşıldı 

Sovyetlerin Burada 
Tutunmak Gayretleri 

Boşa Çıkmıştır 

Voronei'de Rus 
Karıı Hücumlan 
Neticesiz Kaldı 

Berlin, 26 .A.A.) - Alman or
duları başkomutanlığının tebliği: 

SOVYET TEBLiG! 

Aşağı Don 
Muharebes 
Gelişiyor 

Almanlar Çok Ağı 
Kayıplara Bakmada 

Taarruz Ediyorlar 

Cenupta Almanları 
Nehri Geçtikleri 
l;ld~rnmekteclir 

&eisicümhur Milli Şef lsmet fnönlinün Orta A d ı daki •L"k 1 . • Rostofun cenubunda ve doğusun. 
, . dlği yukarıki r esimlerde Milli Şe' 

1
. . ';; 0 u . son tcLa1 seyahat erı esnasrnd.a Ko~~a~ şereflendtrdiklerinJ yazmı.-:tık. Hususi mut.abirimlzin gönd<'r . da. cereyan eden çetin muhare • 

ı.:.ı , ım.izi onya u tasy.onundun çıkarlarken ve kendılerinı ıstikbal eden b ir izci gurupunu teftişle ri sırasında ,örüyonız. beleroen sonra Don nehri geçil. 
- - ---------- miştir. Nehrin cenup kıyısında ,- ~ı 

S. Cripps 
Gandi'ye 
Çatıyor 

. 
"Hindistandan Harp 
Ortasmda Çekilip 

Gidemeyiz.. · 

andi de Japonlara 
Hücum Etti: 

"Size CHoı Geldiniz) 
Diyeceğimizi Sanıyor
sanız Aldanacak11nız,, 

pir Stafford Cripps 

Londra, 26 (A.A.) - Birleşik 
Amerikayn hitaben radyo ile ya
yılan demeçinde Sir Stafford 
Cripps Gandinin durumunu ten
kid etmiş ve şöyle demiştir; 
"Geçmişte ne kadar şöhretli 

ve maruf olursa olsun bir mef. 
kiırecinin hürriyet için yaptığı 
mücadelenin Birleşik Milletlerin 
doğuda zaferi temin için gayrı!t
lerine engel teşkil etmesine mü
saade edemeyiz. Bahis mevzuu 
olan meseleler bütün dünya için 
çok büyük ve çok vahinıdir. Gan 
~ Devamı Sa. 2, Sü. 4 

Bir lngiliz 
Gazetesi 

Manş Denizi Şimdi 
Bizi Değil, Almanyayı 

Koruyor, Diyor 

Chr.<i) · ~e Max Wer 

Tl·caret Vekı·ıı· M · d ~=amz::k~f~ı:ıı:~~~~~ a n 1 Sa a yaptığı teşebbüsler akinı kalmış. 
tır. Uçaklarımız Don nehri man 
sabmda bir Sovyet topçekerini 

M •• t h • ı ı G •• - t •• batırmışlardır. Us a Si e Oruş U Volga nehri üzerindeki hedef· 
lere geceli gündüzlü hücumlar. 
da buhınan Alman bomba ucak· 
ları topyekun 6 bin ton hacmin· 

Üzüm istihlakininÇoğaltılması, Üzüm 1 Gizli Bir·· ~JJ:fia:=Er:.:r.S::E~ 
Don nehrinin büyük bir kavis 

Ve Pamuk Fiyatlarına Zam Alman çizdiği~g;!~.!~J.~2.v~ü~;-

y apılması T eriıennileri Öne· Sürüldü ı Vesikası 
Mihver kaynaklan tanhnd 

hüen Londrada olduiu haber 
verilen mareşal Vorofilof 

Manisablar. H iikMnl K · $iilcNılla KClrfllaclt 
Fethedilen Arazide 

Polrs Vazifesini 
Gestapo Görecekmiş 

Londra, 26 (A.A.) - Mosko
vada neşredilen Sovyet gece ya 
nsı tebliği: 

25 temmuzda, kuvvetlerim" 
lloıltöl, --Wovoçerlıtas, Şinli.Jaakılt

Harekata Alman ve ya, ve Voronez kesimlerinde d"' 
rnanla çarp~c;malanna devam e 

Sırp Çeteleri 
Temizleniyor 

Hırvat Kıtaları mişlerdu1 Diğer kesimlerde ka~ 
. !mnir, 26 (A.A.) - Ticaret Ve- konu§Jrluş ve 15,30 da Manisaya rm başkaca di!eklei'I Olup olma

kili Dr. Behçet. Uz, ~~ sa~ top. gelmiştir. dlğıhı somıU$ ve EgMün en mu
~ ma.~<Jullen ofısıne gıderek Behçet Uz, Manisa Halk.evinde him çekirdeksiz kuru üziimünü 
bır mu~d~t meşgul oldu.'c•an tüc~ar. ve mii~tahsiJlerle memle. ;5t~hsal eden Manisa vilayetının 
sonra, o!ıs~ toplama 8!1barl:ı~- ketın ıaşe vazıyeti hakkında ko- ünim işi kendisine izah edi~erek 
n.ı. un .fabrıkala~n~ te~tış etmış- nuşm:ılar yapmış ve bu yılın be- i~ masraflarının fazlalığı sebchi. 
tır . . ~aret Vekı~ı, o!ıste g~rek rPk~tı~den v•bah~ed.erek ~kı!1tı le üzüm mahsulünün maiiyet 
~ZII11!1~ gerek mulhakatın ıaşe çekilınıyecegıne ışaret etmıştır. fiyatının yükc;ek oldu~u tebarüz 

L.b d El G • • lctı"rak Etmektedı"r da değer bir §eY olmamıştır. 
1 ya a e eçırllen "1 Aşağı Don muharebesi 
lu Vesika Londrada Bcrlin, 26 (A.A.) - D. N. B. Moskova, 26 (A.A.) _ p 

da Neıredildi nin salahiyetli kaynaktan öğren. sabahı erkenden Moskova radyo 

ışlen ile meşgul olmuş, bu. hu. Doktor Behçet Uz, Manisalıla. L.'4r Devamı Sa. 2, Sü. ı 
susta gereken tattmat ve dırek
tüleri v~nniştir. Dr. Uz, İz!Xlırde 
bahusus son günlerde pek for:a 
çıkmakta olan ekmek meselesiy. 
le de meşgul olmuş ve fırıncılar. 
La bu hususta bir konuşma yap
mıştır. Bu konuşma neticesin
de, ekmeğın yarından itibaren 
daha iyi evsafta çıkmasını temin 
edecek tedbirler alınmış ve bun. 
1arm azami di~at~ tatbiki em

diğine göre, Bosnadaki temizle- su, aşağı Don nehrinin sağ kıyı 
Londra, 26 (A.A.) - Mart a- me hareketi mürettep plan mu- sın.da muharebenin devam etti!:ii 

ymda Libyada İngilizlerin eline cibince geçen hafa da başan ile ni bildirmiştir. 
geçen gizli bir Alman vesikası devam etmiştir. Kozara dağlık Almanlar, uğradıkları ağır 

TREN KAZALARINDA dün Londrada neşredilmiştir. 'Bu vadilerindeki çeteler tamamen ka}'lplan göz önünde tutmıya 
vesika Hit1erin Gestapo tarafın. t~mizlenmiştir. Şimdi Brosara rak durmadan taarruz etmekte 
dan idare edilecek bir dünya hak şimalinde Sava nehrini çevreli. dirler. 
kındaki planlarını göstermekte- yen münhat topraklarda ve et-

Ölenlerin Varı·sıer·ıne, Yaralananların diar.razid .. Beu Aplmlanaanygaön'rıen fneu.~fhuezdilvene raf bataklrklarda mukavemet or- Almanlar nehri geçti tad~ kalkmıştı~ .. Çet:ecilerden Londra, 26 (A.A.) - Reuter'i 
KendHerine Tazminat Verilme51• kudretini sağlamlaştırmak i<;in gerı kalan 500 kışı teslım olmuş- Moskovadald hususi muhabinn 

polis vazüesi hücum kıtalarına lard~~· Birçok oto~~tik. s~lahlar den: Dün aşağı Don mecrasının 
Hakkında Bir Kanun Pro·ı esi Hazırlandı gördürülecektir. Bu vesika bila- v~ tufekl~r e~e ge-çınlmıştır. Te- sol kıyısında büyük bir savaş 

rolunmuştur. 
hare 21 inci zırhlı tümen olan mızleme ışlerı Al~an ve Hırvat gelişmeğe başlamıştır. Almanlar 

A AnJca:a~v~6 (TAN) - Münaka. Iğı intaç eden yaralanma halinde 51 inci hafif tümenin 75 inci a. kıtalarmın yardımıyle devam ev 
lat Vekillıgı, Devlet Demiryolla- 150 lira, bir haftadan fazla ve laymm kumandan muavinliğin- mektedir. 

Manisa, 26 (A.A.) - Ticaret nn~.a vuk':1a gel7n kazalar sonun bir aydan az müddet için de ça- de ele geçirilmiştir. 

Ticaret Vekili M aniMula ~ Devamı Sa. 2, Sü. 6 

Vekili Doktor Behçet Uz, saat da olenlenn vwslerine veya ya- I.ıŞmamağı intaç yaralanma ha- Bu vesikada Führer sil8hlı hii-
14 te beraberinde lzmir ve Ma- ralananlann kendilerine tazmi. linde 50 lira verilecektir. Para. cum kıtalarma olan wzumun 
nisa meb'uslanndan bazı zevat nat verilm~si hakkında bir ka- sız seyahat eden Devlet Demir- dayandığı prensipleri tesbit et. 
ile İzmir valisi, belediye reisi, nun p~jesı hazırlamıştır. Pro . yollan memur ve müstahdem - mektedir. Şimdiki Almanyanın 
tmu·r r'thal.ı:.t ve ihracat birlikle. jeye gore harp hal' · d ı · · b k la l kı.... "' • ının mey ana ennın u anan a aca ıan taz içinde olduğu kadar dışında da 
ri umum katibi, toprak ofisi u- getirdiği hususlar hariç olmak minat diğer tazminatlanna zarar Almanyanın dahili nüfuz ve kud 
mum müdüriı ve ofisin İzmir şu- üzere idarenin suni taksiri bulun getirmiyecektir. Bu tazminata retini temsil edebilecek ve sağ
bes~ ~r~anı, devlet d~~~.oll~rı sun bulu..'lmasın, vukua gele- karşılık olmak üzere her yolcu. !amlaştırabilecek devlet polis 
sekızıncı işletme muduru ıl~ cek tren kazaları ve çarpışmala- dan parasız seyahat edenler müs kıtalan bulundurmak lazımdır. 
matbuat ve a jans müemssillerı rmda ölenrer, malul kalanlar ve tesna, banliyölerde 10 para, ana Bu vaziyet ancak en liüyük 
olduğu halde bir otorayla Mani. yaralananlara tazminat verile • hatlarda 5 k~ geçm'2mek ü- Alman devletinin hayat felsefe. 
saya hareket etmiştir. cektir. Tazminat miktan ölüm zere munzam ~cret alınacaktır. sini kayrtsız şartsız kabul etmiş 

Menemende kısa bir müddet halinde veya herhangi bir ka- Banliyö trenlennde bir haftalık en saf Alman kanım taşıyan in
kalarak Menemen kaymakamın- zanç temin edemiyecek şekilde seyahat kartlanndan 12, 15 gün. sanlaroan müteşekkil bir devlet 
dan mahsul vaziyeti üzerinde tam maluliyet halinde olanlara lüklerden 26, ~ aylıklardan 52, polis teşkila.tl tarafından görüle
izahat alan Vekil, m uhtelif is- 1000 lira, kısmi maluliyette 500 üç aylıklardan ıse 56 kuruş mun- bilir. 
tasyonlarda c!urarak köylü.erle lira, bir aydan faz~ çalışmama- zam ücret alınacaktır. lfiiY' Devamı Sa. 2, Sü. 5 , ..............................................................................•.•.................. "\ 
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1 Günler Geçerken 1 
Bardak Buhranı ve Diyoien 

RE F 1 K 
HALI D 
KARAY 

Memlekette sa:yıh bir buhran daha baş goı.. 
teroi: Bardak b\ı.lunam.ıyor. Bardak yok· 

luğu der demez akla Diyojen'in gelmemesi imkln 
sıulır. Bu acaip filozof, avuciyle su içen bir ço.. 
cuğu görür görmez elindekl maşrapayı kaldırıp 
atmış. İyi mi etmiş? Hiç sanmıyorum. Zira, is

ter kaynaktan, ister dere ve çe§lllleden olsun, kapsız su içmek, 
eğilip ağzını suya veya musluğa vermek, yahut ~ .a~çla içme
ğe çalı~mak insanı lüzumsuzca yoran ve aynca ıçtiği sı:ı~. ta
dını kaçıran bir harekettir, insan, eline kap alarak ~u ve ı~ ıç~ 
bir mahlüktur. Ancak dört ayakbdır ki su~. klendı:ıe getırece~ı
ne kendi başını suya uzatır; nitekim ~u de ~le yer. ~ı:ı:. 
her ikisini de elimizi kullananlk kendımıze çekenz. Aklı alet 
bulmağa ve el alet kullanmağa doğuştan elvlerişli o1;an lıı_sanın 
şaru bardakla su içmesinde ıve çatal!a yemek yemesındedır. 

Hayatı sadelejtirmek, en ıüzumlu olandan başka şeylere 
kayıtsız kalmak beğenilecek bir yaşama taı:zı ise de bunu kuru 
ve kau bir fıçı içinde ömür sünnek derecesıne vardırmanın adı.. 
na felsefe değil, dıdlik de~~ doğru ol~r. İnsan, kimseye 
yüz suyu dökmeden elde edilir bir takım basıt ve ucuz rahatlık. 
!ardan ve zevklerden faydalaıımalıdir· lşte bardak onlardan 
biridir. Zaten Diyojen'in ifratlı felsefesine uyulsaydı -mede
niyetin maddi kısıinıarmdm vaz geçelim- düeyada Güzel 
San'atlar da geli~~i ~~a bardağı kull~ı;ıııyan, ıa~üdir ki! 
heykel için çekicı, resıın ıçın fırçayı, yazı ıç.ın kalemı, musiki 
Wsin kamış veya kirişi eline almazdı. Diyojen ikafalıların di.m
yası, sıra sıra fıçılar dizilmiş bir şarap iskıelesine döner, yavan Lond,ra~26 .(A.A.) - News 

neç. aJY e çık~ ... bir yazıda 
şöy bjlm~\edir.: Sovyet mü-
·rA11M ~pada ik'inct bir cep-

ve yalın kat }talırdı. • , 
Zaten ben onun "dile benden ne dilersen?" diye soran bii-

yüt İskendere karşı ':~ ~t~e başka ihsan jsteı l'\etıı!" ceva
bını vermesinde de bir buyüklilk göl'lllem. Bardağı oile lüzum
suz sayan, bardakla su içmenin bile zevkine '\·ara• ıyan bir ada
mın ne gibl bir dileği olabilir ki? .. Şayet D·J v;en, r.abatın ve 
zevkin künhüne varmış bir adanı olsaydı da memleketi ıstila 
eden bir cihangire karşı, hepsinden m E- ..rum kalma il, hatta 
ölümü göze alarU vatan sevgisi ve fikir kahramanlığı ile o sert 
cevab.ı. verseydi işte o zaman gerçekten tarihe geçecek bir soz 
töylemiş ve yübek bir harekette bulumııuş olı,ırdu! 

!t!~sr ~lesine st1wnkıy1J 
baA!.1,\b:r Miiti';!ilderiıi "şimdi bu 
es~ım fırsa~ istifade 
et~ri llzımdır ve bunu yapa. 
bilir itıWarın yükünü hafif· 
letec ure budur. Artık ı 
Manşın İngiltereyi konıduğu 
aöylenemez. Manş denizi şimdi 
Almanyayı koruyo~ 

latanbul, dl.in de olduk~ eeb bir ıpor ıünü yaşannstır. Veliefendlde \ ınOsabakalan nınbnİltır. TubrMa tolda at yarq1amu takip eden se,'fr-
iiçüncQ baıı. aı koaulan. Bakr~de kürek 7al'iilar.ı. Jılodıada 7Qmı.e cil.-i. Nida drek 7afJllUıD& ı.tz- mQılaJHkJan ıörü:ronu. Yuıaı 2 ncide 
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- Ara sıra olur. Sinir buhranı geçl. 
yorum. Ancak aabAhlcyin uyuyablli. 
m. Aıaiıda oturmaktan bunaldım, 
Konuşuyordu, Sesinde, tatlı bir nc-
vardı, Fakat, birdenbire serin bir 
gar çıkrnııtı, 

İkimiz de ürperdik. 
- Oturamayız, dedik. Orta 'salona 
elim. 
Orta tonda büyilk gen.iş koltuia 
urmuştuk, Prensesae sokulgan bir 
J vardı, önune bakıyordu. 
- Biliyor musnuz, siz, çok iyi in
"l ınızl 

Guldüm: c' 
- Bu, neden icabetti? 
Eliy!e dizime vuruyor da: 
- Birçok şeylerden icabetti. 
- Meselii nelerden? 
- Çok ... Sırnsiyle anlatmak da uzan. 

Yazan: MAHMUT YESAR! 

miiıtahdcm sayılırdım. Bir müstahde
min bir mU~teriye, hem de b1r Preııse 
se YJlı8Dlası C(ltl1nç de H ayıp otur. 
Siz, nezaket edip kovmasanız, yine ben 
kendimden utanırım. 

- Ziyafet verdlijim g~ce, ııeye cel
mediııi.z? 

- Baıım ağrıyordu. Bir sinir buh
ranı ceciriyordam. 

- O gece ıize, çok kızdım. Ali Na
fiz de, çok boşama gitti, O d;ı ;rkek 
çocuk! 

- O muhakkak ... :Arkadaıhk etmek 
te hakhsımz. Ban:ı karşı gösterdiği 
hürmete doğrusu minnettarım, Yapma 
cık değil, 

- İçi dıııı, özü sözü bir delikanlıdır 
- Sizin. onu da beraber aldığınız~ 

memnan oldum. 
- Mıırda çok iyi arbdaşhk edece.; 

ğiz. 
Kolonu omuı:uma attı: 

Belediyenin 
Yeni Vazifeleri 

Bugün Vilayette Bir. 
Toplantı Yapılacak 
FJyat mürakabe komisyonlarının •c 

heyetlerinin f~ğvlyle bunları ait va.zi. 
fe ve sa!ahiyeUerin beleaiye daimi 
encümenlerine verilmesi üaerioe tatar> 
bul belediyesi dalmi encümeninin de 
itleri çoğalacaktır, Bu sebeple encü. 
men teşkilitının genişletilmesine 1il
zum, zaruret cörülmcktedir, Encümen 
milli konınma kanunu hükilmlerlne da
yanarak bu sa!lhlyetini kullanırken k 
tanbul ticaret odası ile mevcut birlik· 
!erin teşkilatından ve fiyat ve mali
yet hesaplarının tetkikinde vukuf sahi
bi olanlardan da istifade edecektir. 
Belediye daimi encümeninin artacak 
işlerden dolayı kullanacniı memurla. 
rın ücretleri bu !ıs için Ticaret Vekil
liği emrine verllen dört yilz bin Ura. 

z, saygılı insansınız, ve doinı erkek 
iz. Çamlar alUnda, sue açılmıttrm. 
ç vaziyctinizi bozmadınız. Ondan 
nra ber vesile ile &izin yilzUnUze ıül 
ım. Siz, muameleyi değiştirip bun. 

- Yolda da biraz konusalım, 
Yüzüme bakıyordu: 1 lık tahsisattan ödenecektir. 

dan istifade yoluna sapmadınız. en 
k hareket ve hırcketinlz bile deli~ 
dl. 

El!uiml, awçlannrn içine almıştı: 
- Yoksa, ben, hoşuna ptmlyor mu 
m? 

' Dilim tatulmu3tu: 
- Buna nasıl söyliyeblliyorsıınaz? 
Avuçlarını gcv&ctti, boynunu büktü: 
- Öyle ise, neden bana kur yapmı-

o snnuz? .. 
- Haddim defll .. , 
Kolumu çimdikledi: 
- Haydi oracbn fıtık ... Haddi defil
ış,., Neden? Biriyle evlenecek olsam, 
ndcn iyisini mi bulurum? Gençsin. 
hhattesln. Tanrnmııı ailedensin, Ve 

ok terbiyelisin. 
:tki e!iyle omuztanmdan tutm~tu. 

• ozterlmin ;çine baktr: 
- Bu ı:amanda, bunlar, az §eyler dc
llcrdir. 
Geri çekildi: 
- Adada fk~ merak etmiştim: bu 

mrn hovard:ılrtı var mı? diye seni 
zlice takip ettirdim. Ha}'Jr, hiçbir 
ramaılığını duymadım. En tuha fı, 
anbula bile inmiyordan. Peki, nesin? 
yle. 

- Düpe düz bir lnaanrm. 
- Sen YD$tıı, sen sıhhatte bir lnsa. 
ın kaçamakları olar. 
- Bu 7az, üzerime bir dıırgunlak 

eldi. 
Prenses, çeneml tutmuıtu: 
- Bana karşı hissiz misin? 
Biraz açılmak llzımge!diğini anla • 
ıştım: 

- Yalan söylemek, tabiatiuı defli • 
·r Sizi, ilk gördüğüm zaman pek bir 
e~ anlamadım. Aksi idinlı:. Önünüze 

teni tersliyordnnuz, sonra, pek de or 
t da görünmüyordunuz. Arka bahçede 
dolaım:ılarınızı lezzetle seyrettim. Çok 
eğenmfşlim. Fakat ne çıkar? Mevklle 

,. miz ayrı idi. Ben, nihayet, otelde bir 

- Beni, nasıl buluyorsun? 
İçten söylüyordum: 
- HarikU!adesinlz. 
Tatlı sert göğsü tiril tiril titriyordu: 
- Beni sevebilir misin? 
- Ondan korkuyorum. 
Bakı ları, birden defişti: 
- Eğer, bana yalan söylemiyecek _ 

sen, bana ihanet etıtüyeceksen, beni \iz 
miyecckse22, hiç korkma! 
Kollarımı açmı&tım: -
- Hiç korkmuyorum. 
O, kollarımın arnsına alılmı1tr. 
Cem ağabey, har har f&n.tl ocaca 

eğilmistl, inledi: 
- Prenses yaman kadındı. Uzun ~ö

ze ne hacet! Geceleri, ben orta salonda 
sabııh!ıyordwn. Ali Nafizden yana bir 
korkum yoktu. Doktordan biraz çeki
niyordum. Fakat, onun da vaziyeti ga· 
yet tabli kabul ettiğini görünce içim 
ferahladı. 

Prensesle, tlerlsl için konuşuyorduk. 
O, Mısırda sayfiyedeki sanıya inmemi
zi istiyordu. 

- Bana böyle şeyler söylemeyiniz. 
Nasıl hoş görürseniz:, nasıl münasipse 
öyle yaparsınız. 

İskenderiyeye kadar ı;eynhatimiı, hl 
disesiz geçti. lskenderiycden Kahlreye 
gittik. 

(Devımt var) 

BUGÜNKÜ PROGRAl\f 
1.ıo Proıram l8 50 Fuıl Heyeti 
7.32 Spor 11> 30 Habuler 
1.40 Haberler 19 45 Serbest 
7.:15 Orkestra 19.55 "Ttır 11 er 
8.20 Evin ıaatl 20.IS Radyo ıaretul 

12..so J>rocram 20.45 Hdumn maıfl 
ız.u Ttlrklllcr :ıı.oo Ziraat tak .. iml 
12.45 Habtrlcr 21. I O TflrkOlcr 

2ı.ao Konusıııa 
U .00 Tiirlc1ller 2ı.45 Oda m1:sll:! 
ı 2.00 Proınm 22.20 Dans mllılfi 
18.03 DAnı orlı:t ,rau 22.4S Kıpanıt-

HABE.Rl R 1 
ret Vekili M n·sada 

:t1Jr Baştarafı 1 incide bir mikdar da üzüm dağıtılması müta-
lca!arı öne sürUlmUştilr. , 

cltirilerek bu kıymetli mahs1ılü· Vekil, dünya hadiseleri k:nrşısmda 
muzun iyi fıyatlarda satı'>lının te- bu ihraç metnımızın lliks telfi.kki edil
mıni rica edilmıştir. Vekil, şlın. diğinl, binaenaleyh cbhllde sarfiyatın 
dıye ikadar lıükumet'--oe alınan arttırılması icap ettiğini bildirmiş, ek. 
tedbir ve kararlardan nasıl mem meğe haftada bir gün üzüm karıştı· 
nuniyet duyulmakta ise bu iş ü~ rıtması hususu •ın tetkik mevzuu ya. 
zerinde de layık olduğu alaka ve pılacağını söylemi tir. 
ehemmiyetle durulacağını ve Üzüm meselesi ile i!gili olarak po. 
müstahsilin memnun edilmesine tas, gözta:;ı, Bandırma tenekeleri ve 
çalışılnca~nı bildirmiştir • çuval ihtiyac;lnrı da cörüşülm1iıı ve v~ 

Vekil, kooperatifler birliğinin .kil tarafından bu ihtiyaçların karşı. 
lanm:ısı için allikad&rlara direktifler 

§C:il'ap fabrikası olmak üzere yap- verilmiştir. 
ttrdığı binay? gezmiş ve şarap Toplantıda bulanan!ar, hüldlme~in 
fabrikasının bi..r nn evvel yapıl. son kararlarından dolayı teşekkürleri. 
ması için vnitte bulunmuştur. ni bildirmiııler ve bu kararlann önü· 

Behçet Uz, saat 17,50 de oto- müzdeki sene tesirini daha fazla nis-
rnyla lzmire hareket etmiştir. settireceğl kanaatini izhar etmişlerdir. 

Jt. Bundan sonra p muk aıeıelesi cö-
. kil" rUşfilmilştUr, Vekil, h:v.atlann ne mik-

:lzm.ir; 25 (A,A.) - Tıcaret Ve ı darda olmasını lıtedil:!crini müstahsil. 
saat 19,35 te Izmlre dönmüııtür. den sormus, 120 - 130 kunış arasın.. 

Jlfüstahsilin temennileri da cevabını alınca, ihracaUa ithalatı 
organize etmek lüz!.Jmunu belirterek 

Diğer taraftan iaşe müsteııarhtı vl
llyet tcşkilltınrn llğvı do!ayıılylJ: bn 
teşkilatın gördüfü işleri İstanbul be
lediyesi yapacağından belediyede ia. 
şe işleriyle uğraşacak bir teokllltın 
kurulması veya be!edlye tktısat lşlerl 
müdürlüğil kadrosunun genişletilmesi 
lazım gelmektedir. 

Bugün viliyette, Vali Yalovadan 
şehrimize döndüğü takdirde onan, &k
al halde Vali muavini Ahmet Kmık'ın 
reisliğinde tstanbu! tknret ve iktısat 
müdürleriyle ticaret odasr umumi kl 
tibi, belediye teftle heyeti reisi, bele
diye reis muavinleri ve iktısat işleri 
müdürleriyle diğer allkalılann i~tirL 
kiyle yapılacak o!an toplantıda bu i~ 
ler üzerinde görüşmeler yapılacaktır. 

Yeni kararnamelerle belediyeye veri. 
fen vazife ve alihiyctlerin kullanıla
rak ihtikar mevzuu içine giren fiyat te
mevvüç? eri. s.ıtış yapmaktan imtlnJ, 
ma! gizlemek gibi hlllere meydan vCJ'o 
memek için süratJe faaliyete geçile
cektir. Bugün iht lir komisyon ve he
yetinin dosyalarının da teslim alınma
sına başlanarak henüz tetkik edilmek_ 
tc olan işlerin tetkik ve netlce!endi
rilmesine çalııılacaktu. 

Yatıh Meccani 
Talebenin Kayit 
uam lesi Bachyor 

Bu sene lise ve oı:taokulların her
hangi bir smıfma alınacak yatılı mcc 
can! talebenin knydma ;ry barnıda 
bnşlanacı:ıkttr. İmt.lhanıı girecek kız 
taleöehln knyit!e.rı 1sfanbu1 kız lise
sinde, erkeklerin dr Sultanahmet i -
kinci okulda yanflacnk ve ayın yir
misine kadar devam edecektir 

Bundan ı;onı'tl tıılcbenin müsabaka 
imtihanlarına b:ı~ı:mt.ıcakhr. 

Mısır Cephesi 
Sakinleşti 

Almanların Mayin 
T ariası Vücude 

Getirdiği Bildiriliyor 
Kahire, 26 (A.A.) - Orta şark İn

giliz tebliği: Dün kara cephe !;.;n biL 
tün kesimlerindeki hareketler yalnır 
devriye ve topçu faaliyetlerine fnhL 
tıar etmiştir, Hava faaliyeti de aıahdat 
ölc;üde olmuştur, 

M ayi.n tarlaları kuruluyor 
Londra, 26 {A.A.) - Batı çölde, 

durgunlıık devam etmekteıtır. Zırhlı 
otomobil keşif ve top5u faaliyeti ot 
muştur. 

Almanlar, Te! El Isa tepesine 1c.ırır 
yaptık.lan hücumlardan sonra yeni 
mevzilere çclrilmişlerdir. Düşman, şim. 
di mayın tarlaları vücude retirmekle 
meşguldür. 

.Karşıhkh Hava 
Taarruzları 

lngilizler Ruhr'u, 
Almanlar Bir lngiliz 
Limanım Bombaladı 

İzmir· 25 (TAN) - Ticaret Velcı'll bu yükselişin makul olması 11\zım ıel· 
Dr Behçet Uz'un 'Manisa Halkcvindc diğinl, çünkil bu takdir~e tabii olnrak 
çiftçi ve tacirlerle yaptıiı g!Srüııme ithalit eşyaunın d:ı pahahhı ııcıığını 
iki saat kadar sürmüştür. Vekil; tOP- söy!emlştir. Neticede. pamuk ı;ekirdeğ! 
Ianbyı açarken yaptığı konusmada, fiyatlarına bir m;kd r 7.am yapılması 
memleketin ia~e ve ekmelı: duruma U. suretiyle pamuk fiyatlarındaki yüksel· 
zerinde durmuı, hasadın reç başiadıiı me haddinin nzhltılabileceği esasına 
yerlere mahıulUn erken idrak olundu- vanlınıştır. 

da k
. ı ıc.z. Londr:ı. 26 (.~ A.) - Tebliğ: Diin 

fu mıntakala.r n sev ıyat 13pı aca. Toplantıda bulunanlar, p"lamut mc.. 
k l bil

'-" . .. u· ted. " gece bomba ur;aldanmı~den mnrek • 
nı, bu ma sat a ı<umetin sura ı celesinde ...,_.11o....nan •u"'ç.'"klerden de 

1 k b 1 d ::...- " le- ~ ... :rn.ı· • " kt"?> bllyflk bir t'":kil Ruhr havzasl 
b rler a ma ta u un u ..... ıı soy bahselml•ler ve bazı temen· nllerde bu-" UstQnde uçmuştur Ana hedef, Loui~-
miztit', lnnmaılardır. ı Ticaret Vekilinin bu konuşma!ttl. bourg 11e Holand:ıdnki hava alan arı 
dan öğrenildifine göre, hliki'imet: d:ıbl- Vekilin buradaki temasları neticeııi~ olmuştur, 
lı lstihsalatla birlikte hariçten de par- de bilhasu tebarüz eden nokta şudur: 'la • 
ti parU ve mlihlm mikdarda ithallt HükUmet, çiftçinin hububat borcunu Londra, 28 (A. A.) - Diln gece 

TAN 2; - 7 • 942 

Odun ve r .... ~IKKA --1 
Man9al Kömürü Memurın Lokantası : 

Kurulamaz mı 1 j 
o 

Toptan ve Perakend& 
Fiyatlar Düştü 

Yüzme Şampiyonluğu Seçmelerine la'tınıkat Of1!:i yarın ıxlun fiyat -
larını te~bıt ~ıtcrek satr~a başlryacnk
ttr. Ofis şimdiy.:- kadar 175 bin ,eki Oevam Edildi Bakırköyündeki 

Deniz Yarışları 
Istanbul at yanşlarının Ü(Uncü haf. 

ta lı:oıulan dün bilylik bir kıılabalrk ö. 
nünde yapılmışbr. Ynnılar güze! 01. 
muş, yalnız son koıud:ı vultuı ıelcn 
bir hadise yarrş meraklısı bir çok 
kimseler arasında bir dedikodu mrv
zuu olmuştur. Hadi e şudur: 

Altıncı koşu aonıı yaklaşırken bir 
çok ıeyirciler, çok ıüzel bir lı:oııa 
yapmakta olan Tunn'ı;ıın jokeyj tara. 
fından tutulduğunu görmüılerdir. Tu· 
na trlbilnlerin basma kadar bu §ckl'de 
dizginleri kasılmış olarak önünde olan 
Boranın iki boy arkasında ıelmiştir. 
Fakat son anlarda hayvanın serbcııt. 
ledlği görülmüş ve bir hamlede Boraya 
)'alı:laşmasına rağmen b!Uş yerine ge
lindiği için yarım farkla üçünciJ kat 
mıştır. 

Yarıştan sonra jokıoy odasında bu 
vaziyeti görenlerin hak!ı şikbetine 
manız kalan Tunanın jokeyi, hayvanı 
tuttuğunu itiraf etm.iı fakat kabahatin 
kendisinde olmadığını söylemiştir. 

Atçıhğımızın istikbali bakımından 
bu kabil hadiselere mcyd:ın vermemek 
için tedbirler alınmasına ihtiyaç oldu
ğunu zannediyoruz. Nizamname, ko. 
\l!Ulara girecek her hııyvanm muhakkak 
surette birinci gelmC'k :için yanımaııını 
icap ettirdiğine göre, her şeyden evvel 
!Yarış ve ıslııh encümeninin Ytıki\.I'da 
bahis mevzuu edi!en iddiavı esaslı şe
kilde tahkik etmesi çok yerinde oiur 
kanaatindeyiz. Bu haıro ta umumi kfi
tip Atıf Esenbelin dc ~azarı dikkatini 
~ekeriz. 

Dünkü koşuların teknik neticeleri 
~unlardır: 

Birinci koşu : 1 - J1ulat, 2 - Des-

Yarıda Kaldı 
şinci: altıncı ko$ulardalıı:i çifte bahis 
200 kuruş, 

Yüzme Müsabakaları 
Su sporları ajanlrğı tarafından ter. 

tip edilen ve Cumartesi günü başhyan 
İstanbul yüzme şampiyonluğu seçme 
müsabakalarına Moda yüz:me havazan
da büyük bir kalabalık önünde devam 
edilmiştir . 

İki gün dl'Vam eden bu milııııbakaJa. 
ra Galatasaray, Beykoz, Ortaköy ve 
Beyoğ!u spor klüplerlyle Kadıköy 
Halkevinden 184 yüzücü i15tirak etmiş 
ve neticede Bcykoz:dan 76, Galat11:ı
raydan 68 sporcu finale girmek hık. 
kını kazanmışlardır. Diğerleri tasf1yc.. 
ye uğramıştır. Mantaı:nm ve heyecanlı 
geçen bugünkü müsabakada alınan ne. 
t!celer şunlardır: 

200 Serbest: 1 İbrahim Beykog, 2 
Mustafa Galatuaray, 

200 Küçükler: 1 Leon Beykoz:, 2 
Goıo Beykoz. 

100 Sırtüstü: 1 Fuat Beykoz, 2 Ce
mal Galatasaray, 

100 Küc;ükler: ı Rasim Beyko?:, 2 
Adil Galatasaray, 

1500 Serbest: t Vedııt Beykoz. 2 
Osman Galatasaray. 

800 Küçükler: 1 Ömer Galıtasaray, 
2 :\ zo Beykoz. 

ıfürk bayrak yanışı: l Galatasaray 
takımı, 2 Beykoz h.kımı. 

Turk Bayrak y11rışı küc;iikler: ı B~Y
ko7, 2 Galatasaray takımı. 

Kule atlama: ı Fuat Beykoz:, 2 Mus.. 
t::ıfa Beykoz. 

Deniz Yarışları 
tegül; 3 - Zarat. Mü1terek bahis 100 Bakırköy Halkevinin tertip ettiği 
kuruş. deniz yan~ları dün Bakırköyde kısmen 

İkinci koşu: l - Vecize 2 - Fer- yapılabilmi3tir. 
bat; 3 - Yaman , Müıterek bahis 100. Hava muhiılefetl yüzünden hak~m 
100, 120, ikili bahis 270; birinci ve heyeti evvel! yarışları tehir etmek ka. 
ikinci koşulardaki çifte bahlıı 115 ku- rarı vermiııse de, Fenerbahçe ve Gü
rustur. net klüplerinin istekleri üzerine yıırı1-

Uçüncü koşu: 1 - Elhan: 2 - Me- lara baıtlanmıştır. 

1 odun \'e -!.iç >n1lyoo kilo kadar da 
mango! kömfirü tPmfn etmiş ve bun
larm milhlm bir ktsmm\ şebrt> ı:etlr
terek ktrktan f P7.ln depoya yığmıştır. 
Ofis Istranea v2k1f onnanlnnndan 
Halaçlı, Alaton, Snyalar, Yaylacık 
mıntakalannda d.--ı 145 vagon k8mür 
vııktırnıa ve lstıınbuln teslim işini mO 
naknsnya çıkarmış ve kömOr yakmak 
!cin 7 kuruş 1 o para fiynt vcl"f!nler 
olmuştur. Yarm bu tş ihale erllle -
cektlr. Ofisin şehri' fazla odun ve kö
mUr getirtmı>kte clrluıhınu ve halkm 
da kolayca kok kömür satın almak
tıı bulundutunu g8ren ba:r.ı kimseler 
ehlrde bir yaknc:ık darhğt olacağını 

h!!saphyarak bund2 yanıldıkların! an
lamışlar ve kurdukfan tröstleri da • 
ıtıtmıya başl:ım1şlıırdır. Diğer tanıftnn 
ötedenberl odun ve kömilr işiyle un
Taşan mfihlm firmalar da bir hayli 
kömilr ve odun getirtmektedir. Bu 
sebepler dolayv:ivle dcoolarda çekisi 
1250 kurusa satılan odun ııoo - 950 
kuruşa, mangal kömilrünfln toptan 
kllosu 9, perakende 10,5 kuruşa dUş
miJştilr. 

Hnlkevleri N e~riyat 
Sergisi Kurulacak 

Eminönü Hall<evi memleketimiı:rlc
ki Halkevlerl n~rlyatmdan mürck -
kt>p bir sergi kurmıya karar vermiş
tir. Neşrlyat1n şimdiden toplanması -
na başlarunıştrr 

Radyoların Yıllık Abonesi 
Radyoların vtllık ücretlerinin ö

denme miıddeli ı:ona ermek üzere ol
duğundan, posta. telgraf idaresine 
ınilracaaUar artlY'ıştrr. Şimdiye kadar 
taksitlerini ıs<iiye'11erin otur bini bul
duğu tahmin edilmektedir. Şehrimiz
de radyo kullananların saytsı 39703 
tiir. Bu sebeple berilz taksitini ver
ınlyenler 10 bin kadardır, 

neviş, 3 - Alceylan, müşterek bahis Yelken yarışlnrrnda ; birinciliği Ga· 
100: 100: 120. lataııaraydan Nedim, ikinciliği Demir. lann yapılmasında tekrar mahzur rör-

Dördüncü koıı-u: 1 - Dandl, 2 - spordan Feyyaz almı,Iardır. müı ve müteakip müsabıka?an tehir 
Umacı: 3 - Ö:ı:demir Müşterek bahis Tek çifte bayanlarda: Birinciliği etmiştir. Bu karan Gal.."\tasaray kliibil 
130, 100, 200. ikili b;hioı 425 ve Ü<;iin- Galata~araydan Naz!t. ikinciliği Fener- kabul etmişse de Güne, ve Fenerbah.. 
cü dördüncü ko~uhırdaki c;ifte bahiıı bahçeden N~,.ihe, iic;üncülüğü B:ılıı:ır. c;e klüpleri yanşa devam hasusu:ı.da 
205 kuru$, köy Halkcvind<"n Belkıs almışlardır. ısrar etmişlerdir. -

Beııncl koşu: l - Buke ; '2 - 'fr":c:::-ıı~ .... ört elri müptedi e ktlı: erae ener- Balurk15Y Ha rn r ı mil a a-
ca: 3 - Demet. Müıterek bahis tl•hçeden Zekai, Barbaros, Melih; ka yapmak isteyen bu klüpleri mem-
130, 400; 200 kanış, Kemal; Se%ai ekibi birinci; Galatasa- :rıun etmeyi çok arru ett!fini: fakat 

Altıncı koşa: 1 - Tomurcuk: 2 - ray ikinci; Güneş üçüncü olma,lar- teknik bir iı olduğa için hakem lr:ara-
Bora; 3 - Tana. Müşterek bahiı 125, dır ı rına dokunmamak lazım geldiiini bil.. 
100; 125; 200. İkili bahis 270 ve be- Hakem heyeU bundan sonra yarr~ 1 d.irmiı ve yarışlar tehir edilmi~tir. 

S. Cripps Gandi'ye Gizlô Bir Alman 
Çc.+~yar \ Vesikası 

l:1fj- Baştarafı 1 incide 
di, memleketi kuvvetle ve ~ok 
derin anlaşmazlil.dar arasında 
çarpı an birçok dini meZheple • 
rin ihtilaf içinde çalkandı.kları 
bir durumda bırakıp Hindistan
dan çıkmamızı istedi. Bunu ka
bul etmclt herhangi şekilde hü. 
kumetsiz ve teşkilatlandınlma -
mış idaresiz olarak memleketi 
bırakmak demektir. Kendi ha
reketlerinin mes'uliyetini idr5.k 
eden hiçbir hükumet böyle harp 
ortasında bu tarzda bir tedbir 
alamaz. 

Kongre parti!llnln ve Gandlnin istek.. 
lerini kabul etmek içtinabı kabil olmı
yarı kargaşalıklara yol açmak mana. 
sım verir. Bu, yalnız benim &örü;ıüme 
deiil, ayni zamanda Gındinin de i
fadesiyle teeyyüt etmi~ bir hak!kattlr. 
Hindlstanda herhangi bir siyast parti 
veya siyao;i bir idareci tarafından Blr
leşilc Milletler ha.va ve ordu kuvvet· 
!erinin emniyetini tehUkeye koyabile
cek $artlar meydana ııetirilmcslne mü.. 
saade edemeyiz, Buna katlınmak düş. 
mınlarınuzın bu yeni ye tehlirell harp 
sahasındaki ileri hareketlerine ceni, 
hir kapı açmak demektir. Bnna mani 
olmalı: Hindistanda bulunan İngiliz ve 
Amerikan kuvvetlerine karşı bir borc; 
değil ayni zamanda Hint mil!etine kar
şı da ödenmeıi gerekli bir vaı:ifedir. 

Gandi siyasi iktidarı kendi par:isi 
hesabına kazanabilmek için içinde ya
şadıiımız bu en güç saatlerde tazyl· 
kin en ilerisine gitmek istiyor. Ve 1-iz\ 
tl'hdit ediyor. Hindistand.a'ki b:ı ka 
biiyük ve kuvvetli ıiyıııi partilerin 
Gandin!n bu ist~klerine muhalif ol 
C:aklarına en küçük bir ıüphe bile yok. 
tar.,. 

Gandi'nin makaleleri 

ıt!fr Baştaraiı 1 incide 
Böyle bir kıta hiç şüphesiz gurur

lanacak ve proletarya sınıfı He tema
u tenezzül etmiyec:ektir. Bu devlet 
polisinin cephede döğüşen hücum k·ta• 
lan arasında harbederek bütün d:ğer 
c:skeri sınıflar gibi kanını akıtması ve 
tecrübe görmesi zaruddlr. 

Mıtha.Tebe mdydanlannd::ı imti'ttan 
verdikten sonra ord:ı safları arasında 
Almanyaya dönecek olıın bu hücum 
kıtaları kendilerine •erilecek vazif~yl 
lı.a:;aracak bir vaz:iyehe bu!unabltecek. 
!erdir. 

Bu krtala,. Almanyada dofrudan 
d~uya Alman ııilahh kuvvetleri em.. 
rinde kullanmak da milmkündilr 

Alman milletinin içinden toplanan 
At.ııan ~!ahlı kuvvetlerinin, dahili bnh. 
ran zamanl11nndl kendi vatandaşları
na karşı kullanılmasına müsam3ha et. 
nıemek lftnmdır. Cünkü böyle bir ted
bir her şeyin yıkılmasrnr intaç edeb1

• 

lir. 
Bundan sonra sllAhlı kuvvetlerin va

zifesi, şimdi olduğu gibi ya!nız At"':n. 
yanın harici dü~manlarına kartı bare
'c5tta bulanmaktan ibarettir. 

Hücum kıtalarmm güzide bir teş.. 
kilat mahiyetini mnhııfaz:ı et1ebllmnl 
kin k~droı<unnn mahdut olm:oı;ı l!\ ,,~ 
dir, Fiihrer bu kıtalar k:ı drot1nnan. 
sulh zamanındaki orıfo mevctıdunun 
y;u"" 5 :'loo'l M n vçmemesi lb:ım cel. 
ıfüH fikrin iledir. 

Bu vesika bütün ordu ve kolordu lto. 
mutan•ıklarma gönderilmişti Mart a 
vında Alman 11.,..umi kar:ıu: hı tami
mi tekrar bastırarak ordu ıraııında 
naha geni!! bir ölçüil~ yaydrrılmaıını 
tstemi$111". 

Führer'in düşüncelerinin mümkiin ol 
«!aiıı kadar yayılmasmı Mareşal Kel· 
tel Memiııtir. 

11fr BaştaTafı 1 incide 
burada, nehri oldukça önemli pi· 
yade ve tank kuvvetleriyle ilci 
noktadan geçmeğe muvaffak ol
muşlardır. Sovyet mevzileri cu
ma gününe nisbetle daha dar bir 
durumdadır. 

Cepheden Kızıl Yıldız gazete
sine gelen bir telgrafta denildiği. 
ne göre, aşağı Don nehrinin he. 
men bütün kesimlerinde ve bil
hassa Rostofla Simllyanskayada 
çok büyük çarpışmalar cereyan 
etmektedir. Almanlar Volgaya 
ve şimali Kafkasyaya kadar bir 
yarma yapmak teşebbüsüne geç
mişlerdir. Burada bir çok yeni 
Alman tümenleri gelmiştir. 

Londra, 26 (A.A.) - Don nehri bo
yunca misli görülmemi1 tlddet1i (.ar· 
pı!!ma.lar olmaktadır. 

Almanlar Rostof şehrine 600.000 as. 
ker, 2000 tank ve tam bir hava filosu 
ile hücum etmektedirler. Bu tehrin 
müdafaa hatlarından bazıları yant· 
mıtbr. 

Stalingrat bölgesinde 
Moskova; 215 (A.A.) - Tası ajansı 

Almanların b;r çevrede, Sovyet mevzi. 
terini yararak nehre çıkmak için lkl 
gündür 200 tank himayesinde önemli 
sayıda makineli piyade kuvvetleri ıle 
hiicum ettiklerini bildiriyor. 

Çevrenin adı verilmemekle beraber 
Don havzasınm doğıı cenubunda Sta. 
llngrat batısındaki Alman llerlemr.sl
nln bahis mevzuıı olduğa sanılmak. 
tadır. 

Tan ajansı ıanlan illve ediyor: 
Alman bomba ve pike uçakları Sov

yet birliklerinin ileri hatlarım ar;asıı 
bir surette bombalamı~lardır. Dü-,man 
kaYJpları hiç bakmaaan savaşa devam 
!t bir surette yeni ihtiyatlar ıUrmek 
te, bu kuvveUer Rııs tank ve toplıtrı 
tarafmdan bic:ilmektedir. 

Voronej çevresinde 

Hayat ~rtlarının gfttllcçe pa• + 
hılılaımakta oldui)unu gözllnOne ı 
alan devlet, fakir halka ucuz ye· t 
mek da{jıtmıık çare ve lmkftnla· ; 

f rtnı ara tlrıyor, BugOnOn en fa· + 

f 
kir :rDmresl ta bit kAzan9lı vatan· ı 
daşlardır, YiJırde yirmi bet zam t 
gliren devlet memurları da dahi! ı 

i 
aldufiu l'lalde h~nOz 9S9 dakl ma· ı 
aşlyle çalf§tırılan hususi mDesse· ı 
aeler memur ve nıDstıhdemlerl + 
bugDn en mbçkDı durumda bulu· +t 
nan ve en f1Zl1 geçim gOçlDğO + 
çeken insanlardır. Halkın ucuzca 
bcalenebllmcal imkanları aranır· 
kcn, bu zUmrenln be!'lenebllmesl 
lmktnl1rfnı da araştırmak llzım· 
dır. 

Geçen Cihan Harbinde lstan· 
bulda bir memurin lokantası te· 
ılı edilmiş, bu lokanta ile me • • 
murlar için ucur bir tabldot te· ı 
mln olunmuı Vto bu 19 mütııl'eke· f 
ye kadar dıı rnuvıffalayetle faa· ı• 
lfyetlne devam etmişti , 

lstıınbul ve Ankarııda da dev· 
let dılrclerlne yııkln ve merkezf 
bir yerde birer memurin lokun· 
taıf teslıl, bazı bankaların ve 
mDease.elerln kendi memurları 
için tatbik ettikleri tıbldot uau· 
IDnOn bu ıeklld~ bDtDn devlet ve 
belediye memurlarlyle devlete ve• 
beledlyeve b11öh mDcsaeaeler me· 
mur ve mlitıhdemlerlne tctmlll 
bu zUmrenln geçf..,, prtlarını bl· 
raz olıun hafifletir unıyol"tlZ 

'-. ................... ~ . ../ 
Üsk·· dar M. Korunma 
M kemesi Dü 6 
Kişiyi Tevkif Etti 
Üsküdar Yerli Mallar Pazarında 

mevhu'll şahıslQr ruımina liste tertip 
ederek kupon vermek suretiyle Pa
zardan ucur: !!vatla kumaş, y{lnlil ve 
pamuklu -Sair mensucat çıkartıp bun
larm bir kısmır.ı yOksck fiyaUa satan 
11 kl!;ilik bir şebek" yakalanmış ve 
Osküdar Milli Korunma mahkemesi 
müddeiumumili~ire verHmlslerdi. 
Müddciutnunınrk dün Yerli Malla!' 

P:ızarı sntrş şefi Mehmet Arif, me .. 
:rnurlardan Ali. Sait ile bu işte vasıta 
olarak kullanılan Yaşar, Yorgi, Meh
met Şerif, Binna7., Hamide, Halit ve 
diğer iki memur hakktnda tahkikatı
nı tamambınış ve doı;yayı nıahke -
meye vermiştir. Mnhkemc mtıu sa .. 
nılanların :ıorgul:ı.rmı ynpanlt me .. 
murlardan Ali He Saidi ve h alktan 
da Ynşar, Yorgl, Halil ve Binnazı 
lev,kif etmiştir. 

ey 'ft'rfh..n memurlar suç-o 
tarını inkAr etmişler, diğerleri de bu 
işteki rollerini tevilen anlatmışlardır. 

Diin bır kistm şahitler dtnlenmiş 
ve diğer :;ahltlerin dinlem:'lesl için 
duru~a başka güne btraktlmışhr. 

w~!w'1l:li4:J!@I] 
l2fY" Baştarafı 1 incide 

men kıtalan dü§manm zırhlı bir· 
likleri ve piyade kuvvetleri ile 
muharebe ediyorlar. Alman ve 
Rumen öncüb!ri nehre varmış • 
lardır. 

Voroncz bölgesinde bUtUn Sovyet 
hücuınlan kıtalanmızın eiddetll mu
kavemetiyle lı:arştla&mıştır. Şehrin ıL 
mal batısında dü5manın kesif as\ı:er 
toplaluklan piyade ve zırhlı tqek· 
küllerimiz ve bava kuvvetlerimizin müt 
terek hilcumları neticesinde datıtıl· 
mıljtır. Düşmanın kargı hilcumları ne.. 
tlcesiz kalmıştır. Yalnız bir kesimde 
48 düsmıın tanla tahrip edilmiştir. 
Doğu cephesinin diğer kesimlerinde 

mevzu faaliyet kaydedilmlııttr. 
Sovyet bomba uçaktan dolu Prus-o 

yada muvaffalı:ıyetsiı: is'aı; uça,l:ırı 
yapmı~lardır _ 24 ve 25 Temmu:ı:da Sov. 
yetler 128 uçak kaybetmielerdlr, -~ 
Alman uçağı lı:ayıphT. 

Son harekatın tafBilô.tı 
Berlln, 26 (A.A.) - D.N.B. ajanSJ>t 

nın askeri blr kaynaktan öğrendiğine 
röre, Alman hava kuvvetleri a~aitı 
Don'un cenubuna doğra kaçmak isti. 
yen Bolşevik tümenlerini silrekli ta· 
arruzlarla pek ağır kayıplara al:rnt. 
mııılardır. 

Alman ve müttefik kttaları aşafı 
Don'da iler!iyerek Rostof ve bu ıehrin 
dofusunda Novoçerkaslı:'ı alırlarken, 
yukarı Don'da Alman sol cenahını ko
rumak için kuvvetli bir köprUbafiı ku. 
rulmuştar. 

Her gün Sovyetler bu köprübaşını 
şimald~n ele geçlnnlye çalışıyorlar ve 
daima yeniledikleri piyade •e zırhlı 
kavvet!erlni bilhassa Voronez yakın
larından ileri sürüyorlar. Bu kuvvet. 
!erin ehemmiyeti 103 Sovyet tankının 
tahrip edildiğini bildiren Alman re:tml 
tebliğiyle meydana çıkar. 

yaparak bllyilk stoklar vllcude setirc- toplıyarak stok yapmak, iaşe işini sil- tngüz bomba uçaklnnnm hücumuna Bombay, 26 (A.A.) - Gnndl, Harl
cek ve ihtiyacı karıı?ayacaktır, ratle tanzim etmek ve habubat stoku· Jğrıyan Dulsburı;: şimdiye kadar 50 jan gazetesinde .Tııpon siyasetine çat-

Bundan g0nra toplantıda bulunan r.un tesbitlnden sonra teferrüat ve taL kere bombalanmışttr. Sah gecesi ya- tıktan sonra Jr.ıponyanm Çine taamı
çiftçi ve tacirler söz almıştır._)bnisa· bllı:at bakımından Yeni kiırarlar nlmıık pılan son hikumdıı 4.000 librelik bom zunu takbih etmekte ve şöyle demek-
lılar önce iizUm meselesini bahis mev- taııavvurundadır. balardan !SO ta!'le ntılmtştrr. Bu yeni tedlr: 
zua etınlşler fiyatlann ceçen seneki bombalar hava harblnirı en tahrip e- "Japonya, Hindlstann karşı taar-
gibi 9 numarnda vasati 40 - 55 kuruş Ticaret Vekaleti d!ci bombalıırıdır. ruzunun çok yakında meydana gele-
arasında muhafaza edilmesini ve hat. Müsteşarlığı 'la bileceği bir saatte mottefilcimlzi lzaç 
ıa buna biraz dah:ı lllve yapılmasını Berlln, 28 'A.A.) - Tebliğ: Alınan için bugOnQ seçtiğimizi santyorsa çok 
ıstemişlerdlr. Ayni zamanda reçen ıe. Ankara, 26 {TAN) - Bir müddet- hava kdvveUerl havanın güzelliğin - kötü malQmat rılıTıış bulunuyor, Hin-
l!eden kalan stoklar eriti!diğl takdirde ten beri Tic:aret Vekaleti J1 \ 'lteşarlığı. den istifade ederek f ngllterenln doğu dlstanm en bUyük siyasi partisi 7a
bonan; yeni mahsul fiyaUan Uzerlnde nı vekaleten görmekte olan dıış ticaret kıyılarında Mid<Ueuborough Umanıtıa hancı idarecilerle 61GmP kadar stıre
teslrinl gosterecefl ifade edilmiııtlr. dairesi .reisi Cahlt Zamungil , bu vazi- pek çok lnfilAk ve yanırln bombası ı cek olan faıcat dostça yapılan bir mO-

lAlln İngiltere taraftndan tasdik edi
lip edllmemesl, .Taponlartn Hlndlstana 
taarruzları hustısundn hiçbir vakit 
mazur g8steremez ... 

Japonyaya hitRba devam eden 
Gnndi $Unlan ılAve ediyor: 

"'Rundarı başk:ı, sizin bu gOya en· 
disesiz, Çine kıır~ı yaptığtnız mf!rha
metsizce teı:avUzle çok fenn tem e
dilebllir Hlndist-:rım mc kendi iste· 
ğlyle hoş geldiniz dlyeceftlni sanıyor
sanız acı bir hayal lnklsarma dQşe -
ccksinlz. Kongıenln. f nırillz fdar i -
nin Hlndlstandan tckllmesinl ileri 
silrmektel<l hedefi, Hindistanı kur -
tulmıya hazırlamakla her tOrtn a ke
rt ve emperyalist ihtiraslara muka -
\'emette s"rbl?st btrnkmak içindir. 
Bunlarm lı;mi, ister f nglliz emperya
ll:ı:ml, istt>r Alman naz:l%1TIİ v y.<ıhut 
siz in nOmun"li~nl,. olsun. hepsi Hin-

Moskova, 26 (A,A.) - Voronu mu 
hıı.rebesl gitgide ıiddetlenmektedir 
Pravda ıazetesinin muhab!rl, Rus kuv. 
vetlerinin Almanlara ağır darbeler ;n. 
dirolklerlnl ve dü manı Don nehrinder 
öteye ntbklarını Cuntırtesl akşamı 
bildirmiştir. Dilşm,an mevzlletlnl her 
ne pahasına olarsa olsun mubnfaz~ 
edebilmek için inat!a mukavem~ el 
mektedir, 

Ehemmbetli Alman tayyare teşelı:· 
külleri de Voronez dolaylanndaki ka. 
ra muharebelerine iştirak etmieler vt 
t1!iltJetll Alman müdafaııııını destek!~ 
mişlerdlr 

Sovyetler bütün bu taarru:ı:larda 
$lmdlye kadar kanlı kayıplara uğramış. 
tar ve en ufak bir netice bile elde edc
ııemielerdir. 

Moskova fçin cenap cepheılfnin YI· 
lnhşını boyun etmekten b:ı ka pa
cak bir ve1 yoktur. Çilnkü Alm ıı kL 
talannın aşağı Donetz ve Don'dn l'c:r. 
leyi;!nl önlemek ımlı:insızdır, 

Vekll, mevcut üzllrrilerln satılması feye asaleten tayin edilmi!itir. atmışlardır. Bu bombardtman neti - cifeleye girlşıniotir. Ancak bu ba -
için te ef>'fliislcrde butıumtduiunu, ıö- ceslnde geniş yangınlar çıktılı ıörOl- kımclan yabancı devletlerin yardmu-
ruşmeler yapıldığını bildirmiştir, l\f. :P.fu solini Atinaya da milştür. na lüzum yo!dur .. , 

Bu arada dahlli istih!ikın arturıl, U f tnımz. hava kuvvetleri batt Al- GandJ, kongrenin İngiliz. idaresinin 
ması imkanları da tetkik edilmiş, tn- rami§• o.nya üzerine bir alon yaparak Duls- Hindistandan ç•!kilm~sl lste~lnin her-
bisarlar mühayaatının fazlalaştınlma- Londra, 26 CA. A.) - Mussolinin bourg, Hamon•bP.Tg ve Moers ııeh1r- hangi kötll tarzd:ı tefstr edilmemesi 

91
, ardu, mekt:pler ve h~s~hanelerde Libya}'! ziyaret hııberlnin doğru ol - lcrlne yeniden hücum etmişlerdir, !Urumunu kaydllc şb~le diyor: 

______ __.,..___:........ıı.........:ıı..-"....,---......ı~.GM~-l:Q~m.ı::ııa.Dl::tıMIU.c...LliW:ı.ü.sı.a.Jlı1.l.lmı.....&J;UllK_a.r:asııula ·ıer. v rnlanan ol- "E er Japonyn Hindistan lstlkUıli 

Bir Fransız Mebuıım 
İngiltereye Gitti 

Londra, 215 (A.A.) - tkt aydanbrrl 
Fran&1da Gestapo tarafından her ta
lafta takip edilen LYon setim dıtrcııi 
aosyalist mebaını M. Andre Ph'lip 
General De Ganl!~'ün gizli daveti fi _ 

-t-:- .. :-

Voroşilof Londradcı 

Vichy, 26 (A.A.) - Bcrlfnin bıt11. 
raf ıriyad mahfıl!erlnde sövl~nlldıt ne 
sr6re, Mare;ıl Voroşllof •imd Lonctra. 
da balanm::ıktadır M~rcsııl'ir l on ı 
ya f ngill7:1erdrn acele yardım istem,.~ 
: .. ı ... ... :.,;at il .. u .. -~ 1..,..,.,,.,,.~ir 
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rİ Şehirde Bir T ramvav Hakiki Lüks 
Yazan: ULUNAY 

~'da neşredilen Hindistan te 

Yazan: M. ANTEN 

Geı;cn haftanın en mühim siyasi 
tezahürleri, Ingılterc ve Ameri. 

ka hariciye nazırlarının söyledikleri 
nutuklardır. En mühim mevkileri iHal 
eden fki hükılmet adamının ayni mev
zular üzerinde ayni mütalcalım yijrüt. 
melerl. ara!annda bir anlaıma yapıl· 
ciığı hissini vermektedir. 

Haf km Maişetini Tazyik Eden Şey Kara Piyasalardır, Kara 
Piyasa Fiyatlarını 1 Emtianm Nedretinden Ziyade, Satışın 
Serbesti Derecesi Tayin Etmektedir. Bu itibarla Her 
Şeyden Önce Bu Piyasayı Ortadan Kaldırmak Lazımdır 

Hadisesi Olmadan 
Geçen Bir Gün Var mı? 

lnız Üç Gün lçSnde 
ir Kaç 

izzat 
Yaka 

kasında bilyijk Fransız edibi 
rörfiş ve anlatış kuvvetlvle ~an g 
bir okuyucum bana gönderdiği 
mclı:tupta şöyle yazıyor: 

*Bu eser, bana hakiki şark hakkı 
bir fikir veriyor. Çiçekleri yakut, 
rakları zümrüt: şebnemleri pırla 
nebat!ar, her birisi birer mficcvh 
harmlni giymiş sanılan rengare 
kuşlar, bill6r kubbeler, altın parm 
lıklar; altın cümüş kakmalı hodüçl 
Bu bakrmdan ıarkpereatıcrin taba 
ettikleri dekoru ancak oraiarda bu!n 
lecd:lerlni sanıyorum... 11ab •• ,, 

Harplerin lı:ac;ınılmaz neticelerin- artıs mikdarı bir misline vasıl ol. 
den biri de fiyatlar üzerindeki r- Y a Z a n : -, muştur. Yani eskıden 100 lira fle re. 

tesiridir. }farp, da im ı;ı istihlliki çoğal 1 ı dnen bir aile bugün 200 lira ile ayni 
tan, mübadeleyi tnhd l e<len bir lmit_ 1 u·· .ı:r.+ ecdet e";"'!I derecede geçinebilir. Odanın fiyat en-

Şa idü 
Bir hamam halve. bize haber verme. 

dir. lsUhUikin çoğalması ve miibadelc. İ ı-ıı iW'-"• dekslerindcn çıkan netice budur. 
nin tahdidi ise eşyada nedreti, nedret J Cihan harbi başlıyalı S sene olmu:,-

tindeymiş &ibl ,. YAZAN: -·"\ miş?., Filin gibi mü. 
terliyoruz. Sıcaktan 

1 1 
nakaşalar yaparak 

hamurlaşmış asfalt il- 5 A 1 D K E 5 L ER i·r:r:ı ma!ilma.t ( 1) Genç okuyucumun fikrine kıs 
lttirak ediyorum. Fakat onu onrk Hull'ün nutkundaki esaslı nokblar 

~öyle hulasa edllebilir:"Harp, dü~ına:ıa 
karşı taarruz etmekle kazanılır; du~ 
man tayyare ve denizaltıları onların 
taarruz kaynaklannı yıkmak suretiy!e 
tahrip edilebilir, Geçici muvat•~~ıyet
sızliklcr cesaretimizi kırarak hızı za. 
yıf diışurmemeUdir. Bu har~, ahlika, 
namusa fazilete hürmet etmıyen, fer· 
dı ve dımetıcri ortadan kaldırmak is. 
tiyen haydutların milletlere karjjı 
yaptığı bır harptir. Bu ha_:vdutlar ~e
ni nizamın ne olduğunu ışı:al ettik. 
lerı memleketlerdeki zulüm ve işken.. 
ce harekeilcriyle göstermişlerdir. Za. 
ferden sonra yeni ve mesut bir dünya. 
nın kurulması. ırk, din ve mezhep far
kı gözetmeksizin ve müfrit mil!iye_!
dlik cereyanlannın önüne geçerek bu. 
tıin milletlerin serbest ve ahenkU bir 
surette siyasi ve iktisadi işbirliği yap.. 
malariyle knbil olacaktır., 

de fiyatlarda tereffüü intac; eder. tul'. Bütün işlerin ve hesapların altiist 
Memleketimi,., bugünkü cihan yan- 3 - ·Givecek eşya ve ev eşyas1 / cldnğu bu henganıedc fiyatların bir 

zerinde ayaklarımız --.. ·- ediyor. On be, da-
yanıyor. Durup bek- w kika sonra da bek- koruna doi-ru çeken cazibenin 

gınının tesirlerinden u:ı:ok kclama.zdı. mad<lelerlıırte: misli artmasını normal görmek IS.zım-
Nitekim kalamadı Vatanın lstiklilini 1938 Senesinde 100 - drr. 
korumak için ı;nırlarımıza ordulu 1939 ., 100,6 
yığmak !azım geldi. Bu hal, bir kı- 1940 ,, 115,2 
sıın müstahsillerin müstehlık vaziy~ti· ıo.;ı ,, 145,1 
ne rirmeııini, eşyanın falla istihlakini, 1942 231,15 
nakliyatın tahdidini icap etilrdi ve bin. Bu maddelerde fıy:ıt artış nisbe-
netice, zaruri olarak eşya fintlarına ti % 131.6 dır. 
tesir ettı. Bu esnada, bilhassa büyük 4 - Ev kiralarında, lıilkumetin 
§ehirlerde fiyallan tutmak ic;in baı:ı aldığr tedbir neticesinde hıç bir 
tedbirler alındı. Bu da istihsale tesir yiikseliş yoktur. (Sayfiyeler m:is. 
etti, istihsali azalttı. tl'sna). 

Fiyat kontrolünde, t'şya tevzii sip_ :; _ Naki', sıhhnt , slgnr:ı gibi 
tem!erinde alınan bazı şedit tedbir- muhtelif masraf maddelerinde: 

* * ya!nıı burada dikkat edilerek mü· 
him b!r nokta vardır Yukarda 

hülasa edi!en bütün hesapl;r ve res
bit edılen fiyat artışları, 1942 sene. 
sinde fiyat mürakabesinin koyduğu 
r.arhlara göre tayin edilmiştir. 

ler ise ithalita müessir oldu. Hususi 1938-1940 vasatisi 100 
sermayeler lşliyemez hale geldi. İlha- 1941 ,. 104 2 

Eğer hesııbımızı İstanhuldaki kara 
horsa ve piyasalar fiyatlarına cöre 
yapmak lbım gelirse, o vakit 1938 s". 
ııesine nazaran 1942 senesinde yiyecek 
ve bir kısım giyecek maddtlerinileki 

- tcreffü nisbetı daha yiıkseklere çı-
kar. 

lat azaldı. K:ıraborsa ve kara piyaı;a· ı 942 126,3 

lar teessüs etti. Bu maddelerdeki artış nisbetl % 
Hem istihlaki azaltmak ve hem de 26,3 tür. 

lemekten dermanımız kesilml5 bir va· J ıeşip duran yolcuları 109 numaralı bir 
ziyetteyiz. Yukardan relen bütün 

1 

trmvaya bindirip gönderiyor. 
tramvaylar dolu. Bas;:ıma.klarda bilt * * 
ilişebilecek bir yer yok. Nihayet bir 
boş tramvay sökiın etti, bütün gözler. 
de umut!u bır ı$ık parladı, herkese 
bir çfilaki geldi Fakat bir kaç saniye 
:;Üren bu hal birdenbire geçti, Herkes 
tramvayın arkasından baka kaldı. Çiiıı. 
kü vatman nedense Tepebaşı durağın. 
da durmaya lüzum görmemiş, bomboş 
arabasını yan,grn otomobili hıziyle c:ü
rüp gitmi~tl. 

Kadınlı erkekli kalabalık bir grup 
tramvayın arkasından YQmruklarını 

sıkmaktan, içlecini çekmekten •e ter
lerini bir kere daha silmekten başka 
bir ıey yapamadılar. 

Ayın on altıncı güniı, saat 19,30 
da Eminönü duraiındayız. 186 

numaralı tramvay gcliYor. Daha oto. 
rnatik kapıların açılması ile 404 nu
maralı biletçinin hareket zilini çek. 
mesi bir oluyor. 

- Dur, inecek, binecek var, de:nL 
ye kalmadan kapılar şırrrr;ık .... Diye 
kapanıyor ve tramaya atlamak üzere 
demire yapışmıli o1an blr kadının bi
leiH bu otomatik kapanın içine kısılıp 
kalıyor Kadın a(hyor, müsteriler ba. 
ğırıyor, bir yolcu mütcrn.adiyen vat• 
manın durması için T.il çekıyor, dıµrı. 
da bir bekçi: 

nız Hindistan olabileceğine inanma 
nı doğru bulmuyorum. 

İkinci Mahmut zamanmda mcmk 
timize giren Ampir üslQbundan ı;o 
Abdülmecitle baljlıyan Rokoko is 
yüzünden kaşesini yan! maha!li r 
cini kaybeden memleketimizin debd 
ve ihtJııamda Hindistandan ecri ol 
dığı devirler yaşadığını tarih kayde 
yor. 

Hindistan tasvirlerinde Fransız e 
binin dediğ" gibi irlyet zannoluna 
fazla blr ihti&am, lüzumsuz bir lü 
vardır. 

İnsanlar yanar döner sarıktan, re 
t enk kaftanları, şangul şungul elma 
hırı, dizi dizi inci!erlyle külfetli b 
kıyafetin lü:ı:umsuz yükünü taşımış 
muyorlar mı? 

Eden'in nutkunun esaslr noktaları 
da şun!ardır: "Sov;ret Rus1ada ve Mı. 
sırda cereyan eden muharebelerin ne. 
tıccai harbin devamı üzerinde müessir 
olacaktır. Fakat dü&manlarımız iyıce 
hılsinlcr ki, kısa veya u%Un sür~ün 
lrıgiltere müttefikleriyle beraber nihai 
r.afere kadar mücadeleye devam etmek 
kat'i azmiı;dedir. Hiç bir ~eçici mu· 

devlete varidat temin etmek maksadiy. y k d d x b k ı 
le barı inhisar maddelerinde arttırı. . u ardda 1

13~ _ı.,ımı~"" eş a em ge. 
la · · f" ı ·· çım ma e erıoın yeAununa nazaran, n fıyatlar, dığer eşya ıyat an uırc- b' .

1 
• • "h . dak' f" t 

· · E b . ı ır aı erun umumı ı tıyacın ı ıva rıne akisler yaptı. !hasıl ır araya .. k r f k d d 
gelen bütün bu amiller hem geçinme yu se iŞ ar 1 a şu ur: • 
eşyasının fiyatlarında ve hem de üc. 1938 Senesindeki vasatı 

retlcrde yükselişler meydana getirdi. 1939 ,, •• 
• • 1940 " ,, 

1941 •• ;; 
1942 .. " 

Eıya fiyatlarının artıııı, normal za. 
manlara nazaran ne mikdara 

100 
101 ;2 
111 :4 
132,5 
195,l 

Bunun için asıl önüne geçilmesi ll
zım gelen şey lrııra piyasa!ar ve bu 
piyasalardaki miiternaıli yükselen fi. 
:ııattardır. Ve halkın mal5etinl asıl taz. 
yik eden şey de bu kara olyasa ff)raL 
larrdır. Bu fiyatları, emtianın nedrc.. 
tinden ziyade. satışın riski derecesi 
tayin etmektedir S:ltıct, o malı sat
makla maru7. kald;ğı t,.hlikenin büyÜk
lüiü nisbetinde fiy;ıtlnn Yükseltmekte. 
dir. Ortadan kaybo!nn malların el al. 
tından çok yiiksek fiyatlarla satılmnsı 
bu sebeptendir. 

Dü,iindüm, acaba Şehirde bir tram· 
vay hadisesi o~madan geçen tek gün 
var mıdır? 

Ve şu yukarda bahsettiğim hadise. 
cikten itibaren not almıya başladım , 

Aldığım noUar matlak ki knr!lerimden 
bir çoğunu allkadar etmez. Fakat bir 
kişiyi alakadar eaer: Tramvay, tünel 
ve elektrik idaresi umum müdürü Bay 
Hulki ıEreni. Zaten bu noUan onun 
için neşredlyorum. Ole ki, alikad.ır. 
larm kulağmı büke de, bizi eski ıdL 
reye rahmet okutmaktan kurtara. 1~ 

- Kapıyı aç, .. Dlye, vatmana ses. 
leni yor, biletçiye .:elince: 

- Oh olsun. diyor, ne diye iki '8nt 
demiri yakalayıp duruyor. Binecekse 
binsin, binmiyc{d,:~ı: demiri tutmasın. 
Sabaha kadar bekliyccek de&illz ya. 

Neyse, kapılar açtırı!ıyor. kadının 
morarıp şiştiği için klmbi1ir ne h:ıle 
çelmiı olan bileği kurtan1ryor, b•k
leşen yolcular da tramvaya binmek 
tmldinını buluyor. 

Bir yerden difer b!r yere gitmek 
c;in bilmem kaç yaşında kocaman b 
filin üzerine yine öyle güneşte pa 
panl yanan kıymettar taı:lar taktim 
bir köşk ohırtmak bu köşke yerleşm 
idı. merdivenleri tırm nmak. hcyhu 
ıo:ııhmctler d .. ğn midir? 

Daima bu b'nblr gece maııa!larrtUI 
teme süt etm;ş şek'in" y1'ş:ımak m:: 
buriyetinde k lan zavallılar ic;ln ha affakıyetsizllk bizi bu kararımızdan 

·ondürcmez. Zaferden sonra, müteca. 
,.izler silahlarından tecrit edilecektir. 
"ulhti kazanmak da harbi kazanmak 
t..,dar güç o!acaktır. Geçen !;efer o;ulbü, 
hırbi kazanmak !çin sarfettiğlmiz 
gayretler kadnr gayret sarfctmedifi.. 
mız için kaybettik İngilterenin gay~si, 
Amerika, Sovyct Rusya; Cin ve diğer 
milletlerle beraber iıssizliğin, fazla ser. 
vetin; fakirliğin yer bulamıyacağı me
sut bir dünya kurmaktır. Zaferden 
ııonra nı; memleketleri beslemek icin 
ı;imdlden tedbirler a'ınmııtır. Bülü:ı 
memleketlere. istikl!lleıine katlyyen 
nrar vermeksizin mali ve iktısadi 
l :rdnnlar yapılacaktır. Tccrllbcslz 
memleketlere yapılacak yardımlar ve 
verilecek n:ısihatlar da bu memleket. 
lerin inkiaafları göz önünde tutula• 
cnktır,,. 

1ki büyük milletin kat'i nihai zafere 
kadar harbe devam azimlerinin ifadesi 
.:ı1an bu iki nutuk, İngilizlerin şarkla. 
ki Alman muvaffakıyetlcri neticesi AL 
manya ile ayrı bir su!h yapmak tema. 
;.-üliınde olduğu hakkında çıkan şayia
ları bir defa d'lhJ tekzip etmektedir. 

Mısır cephesinde Auchinleck'in bir 
Tc"ç giln silren ve bazı mahalli mu?af. 
fakıyetler temin eden taarrunınJan 
·onra tekrar ııük!lnet hasıl olmuııtur. 
Bunun, umumi bir taarruz olmaktan 
zıyade mihver kavveUerinin yeni bir 
taarruz yapmak hıaksadiylc kuvvetlc
rıni tahŞlt etme-!erine •c haurlnnma. 
la.nna mnnl olmak maksadiyle yapılan 
h:'aç, yıpratma ve bozma hareketleri 
nlduen hlsscdilmektcdir. llcincI eerıJı,._ 
nln Mısırda açıldığı ve Avrupadn a~ıl. 
m:ısı mtimktin olmadığı hakkında 
Churchill'in oğluna isnat edil~n beya
nat ihtiyat kaydi ile te!akki edilmeli. 
dir. 

Mısır Muharebesi -S=et R syanın cenup bölgesinin 
bütün kesimlerinde harp bütün şidd•tl 
tlc devam etmektedir. Muhtelif !ray· 
naklardan alınan yeni haberlerden 
Rostof şehrinin Almanlar tarafından 
henüz zaptedilemediği ve Alman lrov. 
vctlerlnin bu şehrin ancak Don neb. 
rtnln şarkında kalan kıEmınr i"al et, 
tik!erl ve Sovyet kuvvetlerinin çem· 
ber fçine alınmamak ve d.,ha iyi mu 
knvemct edebilmek maksadiylc bu neh· 
rfn garp tarafın'a ~ettikleri anlaşıt 
maktadır. Sovyet ve İngiliz kaynak.; 
Ja.rı bu şehrin Almanlar tarafından 
tekrar işgal edilmesinin cephenin u. 
mumi vaziyeti üzerinde kat'i Psir ya. 
pacak bir hareket olamıyacağmı ve 
geçen sene bu şehir Almnnlar tara. 
fından zaptedi!meden evvel sanayi te
sisatının bily{ik kısmının geriye alın. 
dığı ve burtin şehrin üçte ikisinin ha. 
rabb bir b.ılde bulunduğunu bildir. 
mektedirler, 

Şark Cephesinde 
Voronez'de Kızılordu teliebbüsü c

tınde tutmakta ve Almanlara c;ok acır 
kayıplar verdirmektedir. Bundan ba• 
ka Sovyet kuvvetlerinin Mokavonın 
cenubu garbislnde bulunan Briyanek 
kesiminde yeni bir taarruza geçtikleri 
haber veriliyor. Bu taarruz Alman!a· 
nn Voronez'de tekrar taarruza geç. 
mek maksadiyle getirdikleri yeni ib. 
tıvattarı kullandınnıya mecbur etml~ 
tir. . 

Sovyet hava kuvvetlerınln Könlga. 
b,rk'e karşı yaptıkları hücuml~r d:1 
dikkati çekmektedir. Bunun, mlinfent 
bır hareket olmıyarak, bliyük Alnıan 
kuvveilerlnin cenup bölgesinde meşgul 
o!dukları bir sırada kmlordunun Sm?" 
lensk kesiminden şarki Prusyaya dog· 
ru yapacağı bir taarruzun mükadde. 
mest olması ve böyle bir taarruzun J
'J.inci cephenin açılmn!ı ile beraber 
baıılaması ihtimali akla celmektedir. 

vasıl oldu? Bugünkü fiyat ibresi te.. 
reffüe mi, tevakkufa mı, yokııa bir 
rerllemeye mJ müteveccihtir? 

Bu hususta bir fikir edinmek için, 
en salihiyettar bir müessese o!an İs
tanbul ticaret odasının etiitlerini tah. 
m etmek faydalıdır. 
İstanbul ticaret od:ısı, mütevazi fa

aliyeti içinde, senelerdl'nberi meydana 
iyi eserler koyan millf blr müessesc
misdir. Bu müessese 1929 seneıinden
beri aylık fiyat endeksleri nc~red~r. 
Bu toptan fiyat endeksleri tahlil eli. 
!.lrse, yukarki sualimizin cevabını bul
mak mümkün olacaktır. 

* 

Umumi olarak bir ailenin bütün 
ihtiyaçlarındaki fiyat tereffülcrJ 
% 95,1 nlsbetinde yilkselmlştir. 

Demek oluyor ki, fiyatlar gıda ve 
giyecek maddelerinde, normal &~ne
lere nazaran, aııağı yukarı 2 misli 
tenvir ve teshin maddelerinde 1 misli, 
nakil, sıhhat vcsalr masraflarifan dört· 
te bir derece$inde ıırtmıııtır. Kiralarda 
ise hiç artmamıııtrr. Eğer bütün ihti. 
nçlar birleştirilirse umumi şekildeki 

Bu kara piyasa ortadan kaldırılma. 
lıdır. Htik\lmetin yeni tuttuğu yol bu 
gayeyi temine matuftur. Bugün buğ 
day için artık bir kara pivıısa te~ek· 
kül edemez. Çünkü buğday satışları 
fiimdilik büyük şehirler harlcindl" aer. 
best bırakılmtştır. Yann buna eklene
cek yeni serbe!'ltilerin, diğer emtJıı ij. 

zerindeki kara piyasa fiyııtlarmı da 
ortadan kaldırncaiı ümit edilmekte. 
dir. 

yıcarct odasının etütlerine nazaran 
geçinme e:wa ve vaısıtaları ı5 

katar;oriye ayrılmı&hr: 
KARA GÖZLÜKLER ••• 

ı - Yiyecek ve içecek maddeleri. Yaz mevsimi baıılıdıfındanbc:ı-1• ka· 
2 _ Mahrukat tenvirat ve temlzlemel ra gözlük takmak modasının· bılhııssa 
maddeleri. 3 ~ Giyecek eşva ve ev 1 bayanlarda - gittikçe yayı:dığına t~~li 
eşyası. 4 - Ev kirası. 5 - Nakıl, sıh- dikkat ıtmlşsiniz~_ir::· .. Mavı camlı goz
hat ve sigara gibi muhtelif masraflar. lült takanlarda gorul:ıyorsa ~· . kara 

Mevzuumuzdaki aile 3 çoı:uklu karı gözlüklü! erin en büyük ekserıyetı teş. 
ve kocadan mürekkep beş kişilik bir kil ettikleri şüphesizdir ... 
ailedir Bu ailenin 1 Q3a stnesindeki bir Yazın göz!erl günı-,ın ışıklarınd1n 
aylık İhtiyaç vaııati:;i 100 itibar e. ve sıcağından korumak •• siyah renkte 
dilmi~tlr, Bu vasative nazaran bu al· yahut koyu duman rengınde caml~rdıı~ 
lenin son dört senede vasati ay!ık ih- gfö:lükler pek de ideal şey değildır. Sı
tiyacındak! fiyat tereffüleri şu şekiL yab renkli cam vftkıa güneşin ültr.ı.vi
dedir: (1942 senesinin son beşinci a- yole ı§ıklarını tutar, geçirmez. Bundan 
yı vasatisi alınmıştır.) dolayı siyah cam gözleri oiddetle rşık. 

1 - Yiyecek ve içecek maddele- !ardan korur ... Bu bııkıntaan. kara göz_ 
rinde: lük mavi camlı gözlüklerden iki kat 

19~8 Senesi 100 • iyidir ..• 
19'1Q ,. 104,? Fakat, bu iyiliğe karşılık, kara göz. 
1940 ,, 123 • lük insanın etrafını iyi görmesine mft-
1941 ,, 160.5 ni olur, Etrafını dalma siyah renkte 
1942 .. 268,7 görmek de nihayet insanın neşesini ka· 
Gıda maddelerindeki yükseliıı çmr, eder getirir ••• Kara gözlüklerin 

% 168,7 dfr. daha büyiik m:ıhzuru güneşin ~aklı· 
2 - Mahrukat, tenvirat ve tc. ğına karşı gözleri korumama1arıdır ... 

mizleme maddelerinde: Bu bakımd:ı.n siyah renkli cam büs-
1938 Senesinde . 100 • bütün beyaz camdan bile geride kalır ... 
1939 ,. 94,1 Beyaz cam gUneşin ültra.viyole rşık. 
1940 ., 105,5 lannı yani aydınlık veren ışıkları geçi. 
1941 ,, 124,6 rine de, güneııin sıcaklığının cec;me -
1942 ., 181,1 sine mllnJ olur. Onun için beyaz göz· 
BJt maddelerde fiyat artış nisbeti !ük insanın gözlerine serinlik vertr •• 

% 81.1 dir. 
1 
Halbuki siyah gözlük güneşten relen 

sıcaklığı tutar ve saklar. Siyah csm, 
sıcak havada durdukça daha ziyade ısı. 
nır. gözleri de.sıcaktan rnhatsız eder ... 

Bunun pratik neticesini elbette tab. 
min buyurursunuz: Kara gözlükleri yal 
nız sokakta. kırda, d<'niz ür:erind,. ya. 
ni güneş karşrsında takmalı... Sonra 
gölgelik bir yere girince derhal çıkar. 
malı ... Gölgelik yerde kara rözlük!crin 
etrafı iyi görmiye mani olmaktan ve 
gö7.lcri fazla ısıtmaktan başka blr türlü 
tesiri olamaz, yani gölgede zaran olur, 
fayda vermez .. 

Kara gözlüklerin en büyük mahzuru 
güzelliğc halel getirmesidir... Giiz.e! 
bir rujla bezenmiş dud~klann ve dik
katli bir makiyajla bir kat daha gÜ· 
ı:elleşmiı yanklann üzerinde, hlla! gl
bi kaşların nlbnd:ı - gilr:el yüzün yan. 
stnı kapıyan - o kara göz.Jük?er c;lrkln
lik getiriyor, diyemiyeceğlm, çiınkü 
ba)-arıl;ıra ait hiçbir şeye çirkin dcnllc· 
mez, fakat o kara gözlükler gllzellJği 
bozuyor, dersem bana öfkelenmczslniz 
snmnm. 
Güneııin altında isterseniz, kara alSz 

lüklerlnizl takınız, fakat gölgelik bir 
nre girince onları ıle-;nen çrknrıruz ... 
Hem kendi güzel göz!erinize, hem de 
onları serbestçe rörilp nurlanmak is. 
tiyen başkalarının gözlerine acıyınız, 
bayanlar .... 

Yazan: FRANÇiS DE CROISSET Çeviren: ULUNAY 

HİND DİYARINDA 

Bu suretle suyn garkolan hah -
çe pırıl pırıl parlıyan bir havuz şek
line giriyor ve bu havuzda yalancı 
kanatlarla sahici kanatlarm birbirine 
kar~an gölgeleri akisler yapıyor •.. 

Tekrar sılltUt ve zulmetlere doğru 
giden koridorlar, dehllzler. gizli mer
divenler ... Bu köşeler, bucaklar asır
larca kısk.mçhlc, korku ve a~k icat 
etmı,. 

Kula,mıa bir enin geliyor: Bu, ne-
reden akı;ed!yor? Bu kıdar taıe bir 
sada ile ou hazır. türküyü kim söy
lüyor? Bir kadrn mı? Zannetmem. 
Zira (zenan) bı1,ka tarafta; daha u
uıkla.rda; bnh~elerln, havuı:larTn, 
burçların, ldblrentler'ln daha öte ta
rafiarında... Böyle olmakla beraber 
yanımdakilerin b~l çok defa düşün
mek üzere yalnız bıraktıkları bu boş 
dairelerde, sıılonlıırda kendimi hiçbir 
zaman yalnız hlt~etmedim. Duvarla
rın arkasından Ut'ar!t bir varlık dai
ma beni tetkik edl~ordu. 

Yava, yavaş it"İm~ blr fenalık gel
di. Etraftrndaki du\•arlartn topladığı 
faciaları düşilncam: Yürlldilltilmüz 
mermerll'rin fü:erinde birkaç asır ev
vel, yahut belld t!e dUn kanlar ak -
mıı .• 

Kar~ Kar~ .. 
Tefrika N o. 47 

Şimdi mabeyinci bile o çaprasık 
nezaketiyle baıın korku veriyor: Bana 
her seyi gösteı·iycır görünmekle bera
ber, benden bir scy saklıyormuş gibi 
geliyor. Böyle olmakla beraber es -
rarengiz bir tavtrla bir salon daha 
açıyor, klavuzum:n bir !ieyler konu
şuyor ve nasıl olduğu bilinmeden 
kayboluyor. 

İlk vehl!de cdantn sevimliliğini 
gfiç farkedei:>lldim. Pcncerelerdeld 
mermer oymalarm delikleri o kadar 
sık ki, orada r.lya koyulnşıyor. Ley
ük ve çağla renginde olan solon ta
mamen eski kristalden yııpılmts. 

Rehber, 1:-u salcnll kimseye göster-
mediklerini söyledi. 

Sordum: 

- Burada klm oturuyordu? 
Tereddüt etti. Sonra etrafa korku-

lu bir nazar atarak beni daha kuytu 
blr köljeye çekti; orada görmekten 
ziyade ke~fettlğim gayet gOzel mln -
yatür bir resim vardt: Bu, gfil kok
lıyan güzel bir kız: tnsviri idi. 

İyi görmek için bir klbrJt çııkhrn. 
IClavuz yavaş scslc; 

- Yapmaym~ dedi. Zaten burada 
kalamayız! •• 

Beni kö~ke getiren otomobilde: 

- Size fasviri g&terdtiHmJ kitnse
ye söylemeyiniz! 

* * Bunun ne oldulunu bllmes.i tazım 
gelen Holllcott'dan öğrcnmiye karar 
verdim. 
Arkadaşmıı "me2e,, tabaklarının 

karşşsında yalnrz. baş?na otunır blr 
halde ı:örmekliğfm ben.im de mezele
re i~tirak edebllec-etımı keşfettirdi. 

- Desdemonn Yemlyecek, dedi. 
Başı ağrlyımnuş. 

İçini çekerek IlAve etti: 
_ Hiç seyahat etnlc.>sinf bilmiyor .. 
Tekrar sordu: 
- Nasıl bensiz Udoipur'u 

diniz mi? 
Almmamaııı için: 
- Mümkün mertebe., dedim, 
- Siz ne gördü? 
Onunla bulunduğl1m zaman imtl -

hana girmişim gibi geliyor. Gördilk
leriml olduğu gibl anlattım ve o cs
nırengiz tasviri bn.'YtP tananadığıiıı 
sordum 

- ~et, dedi. Tan}yaruın. Siz onun 
hikayesini ~ğre.'lmek ister mi? 

- Evet! 
~6f1lt!M s:hvll! ıınlııttı; 

(Devamı nr) 

bir ilzün Ü cemektir. 
ti ,ııot!ar: 

* * . Ayın 17 inci günü, Pazar tekkesi 

Aym on be~incl günü, Sirkeci du-
raimda tnmvay bekliyoruz. 

istasyonunda ve saat tam 12,.SO 
da 68 numaralı Topkapı tr.amva)"lna 
biniyorum. Tramvay bermutat durma. 
dan hareket edivor. Kapı kapalıdır. 
sonradan gördü~Ü'Tl kııck•tinde 2730 
l"Umarııvı teşrvan h\letl"i de örı taraf· 
tadır Ben hevl"!'\o; gihi kapıda asılı 
k2lm; varivetteyirn, bafT!yonım, tepi 
nivorum: fııkat tramay o lmdar hızlı 
gidiyor ki b!letc;ive sesimi duvuramı 
yorum, Trrmv:ıyd~ vo'cu dıı ycık A
raba bomboş, Nihavet Taşmektebc 
doğru göriilüvorum, kapı açılıyor ve 
ıc;eri giriyorum 

Halbuki bizde öyle değildi. Es 
kallavi, milcevvezc, kafesi kavukl 
binişler: entariler: o asnn bıtşfrıı m 
leket kıvııf,.t!t'rioe krvasen prat[k s 
yılırdr, Ecd1dımyz müce,·bt>rat namı 
r.ih:ıvet "ilerinde bir inci te bih b 
lundururlardı: bir ye'"e gidec .. klcri z 
man atlanna binerlerdi. Eski evler 
miz mermer bnvuzları. somıl!fd selsebi 
leri, kıvmem kumae1arla döşeli yan 
sedirleri: yüksek oymalı tavanları il 
birer zevk miiz ... si gibiydj, 

Eminönü istikametinden celen 181 nu. 
maralı otomatik kapılı Taksim - Ak
~aray tramvayının nisbeten boş sayı. 

labilecek olan arka kısmına ı::irlyiruz. 
328 numaralı biletçi siyah ba, örtü!ü, 
r;iyah yeldirmeli otuz bC!llik bir ba· 
yanla sohbet halindedir. Gözlerini ka.. 
dımn gözlerinden ve kulaklarım ka. 
dmrn aii'zind~n ayırmadan eeslenlyor: 

- Bilet, yeni celenler bi!et alalım. 
Çeyrekler u7atıhyor, o sohbete de

vamda. El yord mı ile paraları alrvor. 
ve yine kestiği biletleri el yordamı 

ıle uratıyor. Bilet kesme ı~ı bittlkt•n. 
tramvay da Sa?kımsöğüt virajını g~ç
tikten sonra birden hatırlamııı gıbi 
sesleniyor: 

- Bayuıta kadar gider, yanlış bin
miyelim. 

- Hoppalaaaa,. Oldu mu ya bu? 
Niye Sirkecide cıöylemedin? 

- Unutmuşum •. 
Herkes söylenmiye başlıyor. Fakat 

328 numaralı biletçi kalend<'r bir • 
damdır. Aldırıt etmivor. Kadınla soh. 
betine devamda Cebinden bir ırazete 
c;ıkarryor. Gazetenin kenanna bir &d. 
res yumak!a meşguldıir. Tramv;ıy:ı 
Sultanahmetten, Türbeden binenler de 
oluyor. O, bu yolculara da bilet ke
siyor ve tramvay Çnrşıkapı durağına 
gelirken yine se~leniyor: 
-Beyazıta kadar yanlış binmiyell.n. 
Bu sefer de Sultannhmetten ve Tiir

bedcn binip bilet alanlar söylen.ınlye 
baı!ıyor, Biletçi hiç umursamıyor: 

Garşıkapıda tramvaya bir çocuklu 
kadın binmek istiyor, arlık sabn tü. 
kenen mü tec:iler biletçiye çılaşıyor
lar: 

- Yahu, şu muhabbeti kes de ctr:ı. 
fına bak be. Kadıncaiız tramvaya b'ni. 
yor. Söylesene Beyıızıta kadar diye .. 

- Sövledik ya .. Her istasyonda mı 
&5yllyclim? 

- Sen istasyonda ıöy!emlyoraun ki, 
tramvay yoldayken ve biletleri kes
tikten sonra söylüyorsun ••. 
Münakaşa bitinceye kadar tramvay 

Eeyazrta geliyor. Kavsi do!aşıyor, ge
tirdiği miişterilcri indiriyor, yeni yo). 
cu alıyor ve Taksime doğru hareket e. 
diyor. 

İindirilen müşterilerde bir buret: 
Tramvay bozuksa niye tekrar yolcu 
aldı ? Boruk değilse nlya Aksaraya ka. 
dar gitmedi de Beyazıttan dörıdü? 

Gidip 2650 numaralı plantona soru. 
yorlaı-. 

Pl1nton: 
- Bilmem, diyar. hele siz durun, 

ben bir kere keyfiyeti merkeze arzc. 
deyim. 

- Aman iki göziim, .en onu sonra 
arzedersJn, cvve!a şu bizim işimizi bir 
hallet. Biz ne yapalım? 

- Siz durun hele, ben işi btr ke
re amirlerime bildireyim, ondan sonra 
ı.izln icabınıza bakarım. 

- Bak bele... J 
Ve 2650 numaralı plSnton dışarı fır. 

hyor, Taksime doiru hareket etmi!J j 
olan mahut tramvayı durduruyor, bu 1 
tramvayın 331 numaralı vatmanından 
ne için Bey;u;ıttan döndüiünii soru· 
yor, cevap alıyor, cevap veriyor, nL 
hayet dönüyor, telefona aarılıyor; bir 
santra! buluyor; o sııntraldan Tak. 
sim pllntonunu istiyor, bulamıycr, bir 
baıka yere te1efon ediyor, Sirkecide 
motörcü Cevdet ustanın bilmem ne 
dediğini anı.tarak: 

- Hava motörli mU f lemt,.ormuş, 
öyleyse ne demeye yolcu almı§, niye 

* * Ayın 18 inci günü 502 numaralı 
Aksaray - Ortaköy tramvayın. 

dayım, Çarşıkapıda yol yapıldığı jçin 
tf\ımvaylar Mustafapasa sC'bilinin ö
r.ünde dllt'uyorlar Fakat biletçi nıilş.. 
terileri indirmiyo~. B1z öııdekl araba. 
dayız. Hadise arkadıki romork deni
len arabada cereyan ettiii için biletçi. 
nin numarasını ıtöremlyor. Hdece se
sini işitiyorum: 

- İnmeyin hanımlar, bW'ası istas. 
yon değ!!. 

Ve yolcular indlrllıniyor. Fakat 
tramvay da Beyazıttan evvel durmu. 
yor. Yolcularlı biletc;i ar sınıfa baslr
vıın mün9ka ,. Bevazrtt"' kavgaya lnkı 
Ulp ediyor. bir po1is geliyor. adresler 
alınıp veriliyor v,. bu ha? Lllellye ka· 
dnr devam edivnr • • Ayni elin 78 numaralı Topkapı 

tramvayı LAieliden hareket edl.. 
yor. Vatmanın zil çalmak merakı o
lacak ki mütemadiyen zil çekerek kon 
dUktürii çafırıyor. Arabada bir de 
kontrolör vardır. Kondiıktör herh.ıld 
onunla me3rul olduiu için vatman 
mülaki olamıyor ve La?eliden Sultan
ahmede kadar tam 41 tane zll çekili 
yor. 

Vatman artık biddetlenmiştir. Hld· 
det!ni Sirkeci durağ:nda durmamak 
suretiyle alıyor. Bu sefer inecek yol. 
cular zile sanlıyorlar, çal babam çal 
Fakat tramvay öyle her istcnl!en yerde 
durmaz. Vatman ancak araba vapuru 
iskelesi istasyonunda duruyor ve Sir
keci yolcularını orada indiriyor. 

* * 1 g Temmnz günü Sultanahmet du 
raltınd::ı. bfrhayli Edimekapı yol 

cusu vardır. Fakat o ıün nedense ~ 
dlrnekapı tramvayları pek seyrek işle. 
mektedlr. Bu sebeple yolcular birbıyli 
kesafet peyda etmiştir. 

- Bu dün:vada herşey ıellr rec;er 
de bir Edlrnekapı tramvayı gelip geç
mez diye söylenlyor!ar. Nihayet o da 
gelip geçiyor ve hiç tevakkufa lilzum 
görmeden gelip geçlyir. Yolcular ba.. 
hı kalrvorlar. Bu tramvayın numarası 
da 52 dlr. 

Büyük b'lb!!lamnı:ı: o ml'hteşem k 
c.ftnel"rd• k1'1ptan atkılı sedirin llzcri 
de seraser. kakum. ~•ncab kfirkletin 
v Vl!rnlı: amber t•~h'lılertnf cc.kerc 
Nedim'in yahut Beliğ'iıı razcl!erlyl 
''mllşaare" ederlerdi. 

Türldin en büruk kuvveti budur 
Kendi sarka uymamı&, ıarkı l:endln 
t\ydurmuştur. 

Bunun en kuvvetli misalJ de güze 
Sanatlar Akıtdemlsinin alt.nııı beııin 
yıl dönümü mün~sebetiyle yaprlan re 
gideki şark tezyinat ı;ubesidir. 

Bu salonlard:ıkl Türk UlksQ, h 
de ıevke ve sanata dıyanan bu mDt 
vuf ihfü.am slne!eri iftlh"lr •e guru 
carpınblariyle dolduruyordu. 

r u 
Sadllrzade Ru en'in 

MEVLODO 
Sevgili hatırası kendi.:d· 

nl tanıyan ve scvcnlctin 
kalbinden hiç bir zaman 
-;ilinmiyecek olan babtı
Dlt'ı, SADIKZADE RU
ŞEN'in, Mevhldu 7 nci se
nei de\•riycyi vefatına t"· 
~düf eden, 28 temmuz 
942 salı günü. öğle nama. 
zını nıiiteakip, IUnçkadı:ı, 
Teşvikiyc camiinde oku. 
oarak, merhumun aziz nı
buna ithaf edilecek ve 
hatıra~ taziz olunncağın. 
dan arzu edenlerin teşrif
leri rica olunur. 

l\lerhumun refikası 
ve o~ulları 

RAŞİT RİZA TiYATROSU 

HALiD~ PiŞKiN BERABER 

Harbiyede, Belvil bahçesinde 21,30 dı 

Yataklt Vagonlar Kontrof6rD 

Komedi - 3 - perde 

ÜakOdar Ct:lt'diye Tahakkuk ve Tahsıl ŞUbesı ::-inasınm tamın açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşlt bedeli (1912) lira (50) kuruş ve ilk te
minatı (143) Ura (43) kuruştur. Kclilf ve eartnnnıe ZRbıt ve Muamcliıt 
MOdürlüğü kaleminde görülebilir. 

İhale 318/942 Pazartesi günü saat 14 de Daimi E:ıcümende yapıln
cnktrr. Taliplerin ilk teminat mak?uz ~eya meıctup'.9.rı, ihııle tnrlhlnden 
(3) gün evvel Bell'dlye Fe~ İşlerı Mildilrlüğüne müracaatla alacakları 
fenni ehliyet ve kcnunen ıbra:d l~ztm gelen ilğer veslkalariyle ihale 
gün(l muayyen s:ıRtte Daimi Encümende bulunmn'art. (7768) 

lstanbul Mahrukat O isvn en 
ı _ Alemdnğmda evkaf ormanından istihsal l!dile<".eı; 122647 kental 

odunun bch~ 250 kiloro kesim ve Üsküdar ile K.adıköyijnde ı;~!:terık
cck depolara tE'Sllirü 484 kuruş 90 aantJm talibi uhdcsincedlr. 

2 - Bu işe yüzde on beş nok&anlyle talJp :>lanlııırm 29.7,942 tarıhli 
cı:ırıamba .l,tilnil sa~t 11 e kadar Ofis Umum MildOrlü,..i'rüne müracaaUarı. 

8 - Bu saatten sonra vukubulac:ak müracaatlar kabul edllmC'z, 
(8050) 
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~E!ilım:!i!!!l~!IBll ....... 

TAN Gazetesi 

Kr. 

Başlık maktu olarak 750 
1 inci sayfa santimi 500 
2 n n n 100 
3 n n n 150 

~llE::E:D!im:!ı:m:ıı:ıııs:I--., 
FENNİ S Ü NNETÇi 

E idan 
;ab lne: Beşikta~ E
i;:ı apartmıanı. Tel : 
14395. Evi : SuadJye, 

tasyon arkası No. 
17. Tel: 81773 

Evlerinde :ilnnct yapılması müsait 
.:ılmıyanlarla taşradan bilhassa sünnet 
.ı;ın gelen yaşları buyük, kücuk ol
run ameliyatları mmıyenchanemde 

kolaylıkla yapılır ' 'e isUrahaUeri te
mın olunur. 

~m KIMY AGER ısm::1.~ 

··s DD 
İdrar, kan vesair tahliller. Emi
nönü, Emlfik ve Eytam Bankası 

karşısında İzzet Bey Hanı 2 el 

kat No, 6 , 

ILA 
lktısat Vekaletinden: 

Hatay VilAye'inir İskenderun ka-
r. stna Ubi Bc1en n"h ye i dahilinde 
ÇC'rı.-ikayas! köy{indP şimalcn; Kuyu
luk çeşmesi ncılrt~sıııdan tam şimal 

'lıeti istikametJ~ (1500) metre me
afedc tnyin ve tesbit olunacak nok

tadan tam garp ciheti Jstfkametinde 
0500) metre m~:ı!eye dikill (A) be
ton sütun noktasından başlayıp bu 
noktanın tam şark ciheti istikametin
de (3000) :metre mesafeye dikili (B) 
beton siıtun noktnsma hattı müsta -
ım. Sarkan; Şimal hududunun mez
ır (B) noktasına d;kili beton sütun 
oktasından b-ı .. lay1p bu noktadan 
m cenup ciheU M lln:metindc (3000) 

'l'lctrc mes feyc clikiıi (D) b<'ton sil
.un noktasına h~ttı müstakim. Cen.u
:>en: Şark hududunun mezkur f D ) 
ıoktasma ıiikiü beton sütun nokta -
ı1ndan ba,şiaytp bu noktadan tam 
~rp istikamctind<' (3000) metre me
l< feye dikili (C) beton sütun nokta
ma hattı :nüstnkim. Garben; Cenup 

')ududunun mc"?:kOr (C) noktasına dl-
m beton sütu'l noktasından hudut 
-şfangıcı cJ:ın (A) nokt.runnn dı"ldll 

ton sütuna hattı J:'lfü:takim hudut
ariyle çevrlll 900 hektnr arazide 
\fohmet Şn.kir Seden. Ayşe Seden, 
'\bduilah Bilgin ve Sadullnh Bilgin 
nra!mdan 14/1/941 tnrllıli ve 1/5 
'lumaralı r.ıh.cratmımey<' rnüstcnidm 
ramakla meydnna çıkarılan krom 

'Il-ıdcni (60) yıl müddC"tic mMkür ş:ı-
1tslar uhdelerine ihale olunacağ!nd:ın 
na::ıdin nizamnamesinin 36, 37 inri 
naddeleri mucıbincP bu ihaleye m
azı olanl:ırın 27 /7 /1942 tarihinden 
t baren ıki ay .içir:de Ankarada İk
ı:; t Vekfıletine ve mahallinde Villı
rct makamına btr istida ile müracaat 
y1em<'1eri ilan olunur. (1952) 

i L A N 
İktısat Vekaletinden: 

Hatay Vil!iyetinin İckcndenın kn
·a ı içinde Belen n!'l1iycsin<' tabi Cer-
• , ayası köyü civ&rnda ıµmalen: Ku
nıluk çeşmesi noktasrndan tam şark 
·ibeti lstikmnetınde 1500 metre mc
ıafedeki rıoktadıın tam şimal istika-

C'tin" 1500 rr.etre mes.:ıfeye dikili 
'B) beton ctltımundan başlayıp mez
tur (B) n~ktasından tam şark ciheti 
ıkametinde 3000 metre mes3fcye 

!ıkili (E) beton sütununa hattı müs
:akim, 

$arkan: Mezkiir (E} beton sütu
ıundan tam ccni.lp ciheti istikame -
nde 3000 metre m<'safeye dikili (F) 

'eton sütunıma hdtı rnüstnkim, 

Cenuben: Mc7.klır (F) beton sütu
'!Undan tnm g:ırp ciheti istikamctin
ie 3000 metre mesafeye dikili (D) 
:ıcton ciıtununa b:ıttı müstakim, 

Garben: Mezidlr fD) beton sütu -
ıudan tam şimal istikametinde 3000 
:r-etre me .. afcye dikili hudut başlnn
~ıcI olan (A) l-ıetor: sütununa hattı 

ustakim il<' m<.hdut 900 hckt::ırdan 
baret arazide İnet Bilgin tarafından 
14 1.1!141 trırihli ve 1/3 num:ıralı ruh
g tnameyc müsteniden aramakla 
ncydamı çıkarılan in-om madeni (60} 
ytl müddetle mtımaileytı uhdesine i -
nle olunacağuıd:?n mandin nizamna

mes-.nin 36 ve 37 nci maddeleri mu
cibince bu ihaleye itirazı olanların 
27 /7 /1942 tarlhindcn itibaren iki ay 
içinde Ankara İkttsat \Tcltdll'tine ve 
Mahallinde Vilayet m::ıkamtna bir i-ı
t d:ı ile muracaat eylemeleri illin o-
'unur. (1946) 

ÜRKİYE CÜM HURIYETI 
ZiRAAT BA NKASI 

r 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Tür1' Lirası 
Şube ve Ajans '.Adedi: 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

-
= 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

İKRAMİYE V ER İYOR 
Ziraat B ıınkDsrf\da kumbara lı ve ihbrasu: tııaarruf httıplarrnd~ en •• 50 
hissesi bul1t5: anlara st"ede 4 defa çekilecek kur'a ile ..-Oıdakl pllnı 

göro ik r nnılve dağltılıoeakti r. ~ 
4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

A det 

" .. 
" 
" ., 
" 

1,000 Lira l ' 4 ,000 
500 " 2.000 
250 .. 
100 
50 
40 
20 

" .. .. 
" 

1,000 
<f .000 
11.000 
41.800 
8.200 

Lll"I .. 
• ., 
" 
" 
" 

DiKKAT : Hesap la l'ın t1;ık1 para lar bir aone içinde SO Liradan ı.,ıjr düt· 
mlyenlere ik ramiye eıktıgt takdirde % 20 fazlaalyle verilecekti r . Kur'a· 
far aenede 4 defa, 11 EylO I, 11 Blr lnel klnun, 1~ Mart ve 11 Haziran 

t arlhlerinde çelcilecektir. 

Kastamonu i~ is rlar Ba~müdürlüğünden 
Mahalli 

Kastamonu 
Tosya 
Araç 
Dnd ay 
T nskn-prii 
DC?Vr nkanl 
KOT(' 
Karğı 

Mulı:ıml:Yi"ll 

mfkdar ton 

200 
60 
·o 
,o 
51) 

o 
20 
20 

470 

Muhammen r.-,at 
100 kllosu Ur• 

7 
12 
10 
10 
10 

7 

5 
15 

:Muhammen 
bedel Ura 

14000 
7200 
5000 
5000 
5000 
1400 

1000 
3000 

mıoo 

=== 
l - 942 t?Ynlt yılı lc;!nde yukarda göc:t E>r lld llf1 0•1'!9'f' fr,.bn.ludın K:u

tamonu, T o3)'a. ATa;, Daday, Ta~köprü, Devrek1nt, KOrt, KBTIO İnhisar
lar İdaresine ve bu idarelerden İnebolu İnhl!!arlar İd:lreslnf> nakil 'ft ~ 
olunacak tahminen 470 ton t iltün, icki, ispirto. soma, b<>11 ı:mdlk, boş 
bidon, muş:ımba, barut, av mal zemesi; kırtasiye ve s:ılr t-ilct\mle İnhi
sarlar İdare cmvnl ve eşyasıntn n akliyesi şartname!'li mucibınce yirmi ıün 
müddetle kapalı zarr uruliyle eksiltml'ye konulmuştur, 

2 - Muhammen bedel 41600 muvakkat temlnatı :n20 liradır 
3 - th::ılesi 31.7.942 Cuma günü saat ıs te Kaı;te.monu İnhitıarlann

da müteşekkil ltomis;onda yaptlacaktır. 
4 - Şartname K ostam onu, Tosya, Araç, D:ıday, Teeltö?>rO, ~ 

knnt. K Qre. .Ka:-gı vr. İnebolu İnhisarlar idarclcriy~ Ankara. İstanbul 
İnhis:ırltır baş müdürlOklcrlnde görülebilir. 

5 - Eksltmeye iştirak edeceklerin kayttlı bulunduklarına dair tica
ret odalarından ve hu nakllyat işlerini başarabileceklerine dair beledi
yeden musaıidal: vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

6 - İsteklller!n muayyen ihale saatindı-n bir saat önre teklif mek
tuplarml makbuz mukabilinde Kast amonudald komisyon rf'lıılitine ver
meleri veya göndermeleri l!ız:ımdır. P ost ada vaki ~hhür kabul edilmes . 

7 - H er mahal için ayn ayrt verilecek fiyatları ihtiva eden Pl!'Y lis
tesi memhur b lr zarfa ve bu zarfln teminat maldr..u.u ve Jstenllen ve~
ik başkaca memhur bi r zarfa konulacaktır. • ('181S) 

~-·· ELSAM İTOL---·-. 
İdrar yollan lltlhııbı, yeni ve eski BELSOGUKLUGU. fdl'ar zorlufu, 
mesane -..e prostat iltihabı, sistit ve koli sistitlere, böbrek rahatııız

lıklarm::ı karsı er. mükemmel bir ilfıç BELSAM ITOL'dur. BEL &AM f • 
TOL ku11ananlnr yukarıda yazılı hastalıklıırdan c;;buk kurtulurlar. 

Biltün Eczanelerde bulunur. Satıı Oepoau: Sami Akau. Bıhçeka.,t ft 
~D••• Ba nkaai arkı ıokıljında Rahvancılu aokak No. 5 # 

·' KUDONLU·VADEU· MEVDUAT 
/'.. ~ 

l-IEQ. AY1N 9fRiND_E.:.PAQANIN ~rAI zi:v& QU. 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

27 - '1 . • 912 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN .,._ .. 
Sıra 
No. Mahallhf - -

, - "\ 
8okağT 

194 Mecidiyeköy 
195 .. 
198 a 

19'7 
198 

199 
200 
201 
203 

20! 
204 
205 
208 
207 
208 
209 
210 
211· 
212 

213 
21' 

215 
218 
217 
218 
219 
220 

221 
22% 
~3 

2:!4 
398 

1063 

p. 

• 
• 
• 
• ,, 
" 
• 
" .. .. .. .. .. .. .. 
" 

" 
• 
.. 
" .. .. .. .. 
.. .. .. .. 
• 

m,antaş 

Mecidiye Cad. 

" .. 
.. 
• .. 

lte!"9anıreçm~ .. 
• .. .. .. 
• 
" 
• .. 

Mu~:ırlaY' .. 
" .. 

Eskl Om1an11 .. .. .. 
Ardr .. 

.. 
.. .. 

' ··"' '. ., 
TaJ \ KUtUk ll'ııfta 
No. No, No. 

3 248 
3/ 10 247 

3/ 3 248 
3/7 
3 / 8 249 
3/ 8 250 

3/ 5 

l9 

2~1 

2!\2 
253 
255 

254 
?.56 
2!"7 
!!58 
2ı'i9 

2fi0 
2111 

~~· 
211 ~ 

268 

~67 

268 

2fi9 
270 
271 
272 
273 
274 

275 
!!78 
277 
278 
648 
975 

2 
2 . 
2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 • 

2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
9 
6 

Ada\11~~' 
No. Ne. 

22 
22 
22 

22 
22 

22 
23 
2:\ 
23 

24 
24 
24 
24 
24 
24 

:!4 
24 
24 . 
24 
63 
l 

14 
15 
16 

19 
1 
2 

3/1 

3 
4 

4/ 1 
5 
6 
7 
8 

11 
l 
2 

3 
4 

~ 
il 
7 
8 . 
9 

9/ 1• 

10 . 
10/ t 
ll . 
12 . 
13 
s 

Me11hal 
uthlyesl Tıhrlr 

M2 Dı. No. ---
111 
1~8 

78 

31 ... 
227 

482 
58!1 
188 
l!'i3 

11~ 
122 
205 
Hl2 
411'.l 
231 
4~R 

1~7 

ıon 

198 

19ft 
392 

1'14 
4~1 

ıııo 

202 
89 

179 

Hl7 
144 
J7~ 

328 
14115 
3t21 

Mukadder • 
CiNSi kıymeti Muhylnln cıdı lha lenln Kara 

Lira Kr. ve adresi GUn Saııti Ta r ihi Ne 

----- ------
Arsa .. 

" 

" .. 
• .. 
" 

,, 
" 
" .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. 
.. .. 
•• 
" .. 
r 

.. .. 
" .. .. 
• 

51 00 
96 60 
78 00 

S2 00 
227 00 

723 
585 
100 
76 

67 
. 61 

102 
91 

241 
115 
229 
68 

114 
117 

98 
196 

2:57 
16~ 

95 
101 
26 
53 

83 
72 
87 

16<! 
742 

1710 

00 
50 
80 
50 

20 
00 
50 
00 
50 
50 
00 
:;o 
00 
60 

on 
00 

00 
50 
00 
00 
70 
70 

50 
00 
50 
00 
50 
50 

F atma Yalnız Cuma 14 7/8/942 
H ayriye " " ,. " 
Kamil " " " " 

" " 
İbrahim varisl 
Nevreste " 
Mükerrem .. 
H üseyin İne~ " 
Em ine GOler 
Muharrem Ulu-

.. 
dağ " 
İsmail Köce!C " 
Hamdi K erez " 
Hamdi Akpulat " 
Şükriye Fırtma " 
Ahmet Arslan " 
Cemil Özen " 
H atice Simsek " 
Hafize " 
Dursun 'R:ırl ar ,. 
Safiye Tomur
culu " 
Mahmut Dlizcın" 
M'usadayt vnriı;

leri " 
Hakkt Yücearıır " 
Fatnuı Karakaç " 
Süleyman " 
Saadet " 
İımıet Oksrz: " 
l\fustafa Gözü
buyük " 
Feruz " 
Hat ice " 
Ümmühan " 
Halime Tahtabıış" 
Mevlüt P ehlivan" 
Cevdet K erim 
İncedayı .. 

.. .. 

ti .. ,, 
" .. .. .. 
n .. 
" 
n 
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" 
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•• 
" 
" 
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n 
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" 
• 
• 
n .. 
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• · t -··· MGl,.ıyeti Hsrfneo:re ait olup ~fecidiyck~yi.;nd,. d 1ti ve Balmum~t)çittllfi Mm!,-l .. rnıınır ıtayrim@nkul dahilindeki cüzütamlardan yuka
nda cin., ve ev~atiTle imarırız olarak m ukadder kıymetleri göortPn1~-"' -parseller İcra Vek111 ıorl Heyetinin 16/4/942 tarih ve 2/17729 sayılı kararna
menne bağlı bl!ııuıtname hükmüne rnü!tmiden ve 2490 sayılı kanunun 48 - ıncı made~nin D fıkrası m ud blnce muhyiler i namına ihalesi icra 
edilmek tızere ı:atts11 çıkarılmışt1r. 

2 - Satış yukarıda sütunu maluıusunda ~i5sterllen gi1n ve saatte tııtanbul Detterdıırlığmdıı (Milli EmHlk Müdürlüğü) müte~Pkkll komisyon 
tarafından icra edilecektir . 

• 3 - Satış bedı-li, birinci taksit ihale tarih inden itiba~en 15 «dn ve m ütebaki t ak s!tler de h er yılın H aziran ayı içinde te~ye edilmek üzere, 
4 taksitt~ ödenecektir. 

4 - Müşterl, ihaleyi müteakrp 15 giln zarfmda nümunesine uygun w notere tasdik et tirilecek bor ç sened ini tanzim V'? it r.ya mecburdur. 
5 --Muhyi veya ölmüş ille varisleri, bu ilAnda gö~tt"rilen lf\İnde sat ıs kom iı:yonunda bizıat veya bilvekfılc h azn· bulunmez.1nr veya füaleyi 

müteaktp 15 ııün arfmda borç senedi vermezler ve ilk tııksitl ödemezle~e 15/ 2/ 936 tarih ve 2/ 4053 sayılr Vekiller Hey~ti kr.rr.rnamcsiylc tanın
mış olan b iltün hakları sakıt olarak ve jtayrimen kul 2490 ıııayılı kanunun umumi !ıiiklimleri da iresinde arttrrma surctiyie ~atı5.• çıkarılacaktır. 

(Vari$1erin vera~et füımlariyle , .e bilcümle al.A'-aclarlarm nüfus hüviyet cüzdanlarlylc blrikte komisyona müraca:ıtart ~arttır.) 
• 6 - İşbu illn alAkadarlara tahriren yapılmış tebligat hükmündedir. (7964) 

J! ldrolik Pres Satın Ahnacak -.. '. ' . .. .. .. v.. ,. ._ 

Elinde yeni veya kullanıml!ş idrolik yağ presi bulunup ta snt. , Devlet Denızyolları lıfetme U. Mudurlugu ilanları 
mü istiyenlerin İstanbul Tütün Gümrüğü Kemerli sokağı 

No. 21 de Nazif özarca'ya müracaatı . Telefon: 24197 26/ 7 /942-1/ 8/ 942 tarihler ine kadar muhtelif hatları. 
~--••••••••••••••••--•~ ' mıza kalkacak vapurların isimleri ve kalkış gün ve 

TIP FAKÜLTESi DEKANLIGINDAN 
Marazi Teşrih EnstltOsilnde blr asistanlık munhıUdir. Talip olalila

rm.1 yabancı 4il bilgisi imtlhant y;pıTmınt fizere Aıtustosun on ilcüncil 
Çarşamba' ıünü aq~ına kadar Dekanlığa müracaat etmeleri bildirilir. 

(7994) 

iŞ 
B AN KA S I 

K. T ASA RRUF 
HESA PLAR ! 
~ lklnelteırln 

K~ideslne ayrılan 
ikramiyeler: 

1 adet 1000 liralık 
1 .. 500 .. 
2 .. 250 .. 

" 100 .. 
.. 50 .. 
.. 25 .. 

10 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahriş etmez. 

cildi yumuşatır. 

Her yerde P O K E R 

traş bıçaklannı anıymıı. 

İll••••••••••-.. ı ...-.ıııı1•• Dr. l hu n Sami _, 

~r lbrahim Denk er 
Balıklr Ruu..eel Dahil'" llltallıa•• 
-. Rcr .eıı uat t S d .. ••- h "°' 
o · ~ l ak•ulaa cad"-' Çlp..ı I 
............ -.N.,.._ı tl44rr 

Öksürük Şurubu 1 
Öhürilk ve nefes darlığı, boC
maca ve kızamık öksürilklerl 

için pek tesirli U3çtU'. 

.. Herke1 kullınıbfllr. -~ 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadenlı Hattı 

Bartın Hattr 

lıımlt Hattf 

Mudıııya Hatti 

Bandırma Hattı 

Kırabig• Hattı 

lmroz Hattı 

&\yvalık Hattı 

lzmfr Sürat 

lakenderun Hattı 

S:ıiı 4,00 de (Kai3eş) Cuma 4,00 de (Erzu
rı.ırr.) Gal.-ıt11 rıhtımından. 

NOT: Gemiler in kalkTs tıMtleri saııt 4.00 ola
r.llt t e•bit edilmişsP de sayın yolculartn bir 
1ıün evvelınden ynnl P azartes; ve Persembe 
ıiin l"r! nihayE>t s.ıat 21. 00 e kadar gemiye 
girmiş l;ulunmaları lüzındır. 

Cumıırtr.si 18.00 de (A nafartn) Sirkeci rıhtı
ırır.dan. 

P.?r~embc 8.00 de (KemAt} T ophane rıhtı-
mmdarı. 

PııZ3rf eci, Çarşamba ve Cuma !l,50 de (Sus) 
Cum rrtesl 14.00 de (Tra't) Pa~ar 9,50 de (Sus) 
Galat a rıhttmtndan. 

Pa:r :ırteııi, Çarşamba vıı Cııma 8.00 de (T rak) 
G alata rıhtımından Ayrıcı <;.;rsamb:ı 20.00 d<' 
tUl ~ı>n) ve Cumartesi 20.0C de (Antalyo' 
'.r•,phane rıhtımından. 

Salt ve Cuma 19,00 rla (Bar trn) Tophane rılı

h 'T! mık. n. 

P azar 9.00 da (Kf.m~l) T ophan<' rhttmtnd:ın. 

Cııro:ambıı 12.00 de ( Tiurs:ı) Cınnartcsi 12.00 
cJ .. (İİl~t'n} Sirkeci rıhl ımır.dıın. 

Paz,, r 13,0(I de (İzmir) PE>rşcmbc 13.00 de 
(T•rlıoıı ) Gıılata · rıhtımından. 

( 3117/!l42 ) Cuma 18.00 de (Çı.nakkalc) Sir-
keci rıhtımmdan, (8052) 

* * N O T : Vııpur eeferlerl hakkında her t ürlü malCımat •pOıda 
t" lr.fon numaraları yaz:ılr acentolorimlzden öğrenlleblllr: 

Bıı Aeent;ı Galata - Galata nhtrmı Llm anla~ Umum 
M UdUrlliğO binam altında 

Şube Acentesi Galata - Galatı rıhttmT Mıntıka Llman 
Rehı l ilil blna11 altln dr 

Şube Acenteli§! Sirkeci - Sirkeci Yolcu Sılonı. 

42362 

401S5 
22740 

~ ....................................... ,~ı 

~000 adet senırr. Glikoze alınacaktır. Pazarlıkla eks!ltmesl 2917/ 942 
Car~amba günü !aat 15 de T ophanede Lv. Amirliği satın olma komis
yonunda yapnac:ıktıı . T ahmin bedeli 8050 lirn, ilk teminatı 603 lira 75 
kuruştur, Ş:ırtmımesi komisyonda görülür. Ta liplerin belli vakitte ko-
misyona gelmeleri. (100 - 8015) 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 
Okulumuzun !!tnelik geTin tlsi 31/VII/942 Cuma günü Cadde Bostanı 

Gatlnorunda ynpılr.caktır. Bu geT.in tiye okulumuzun e!'\ti ,.e yeni me
zunlariyle bütün b~rctmenlerl dnvctliriirlel'. Davetlikrir. karnelerini be-
rnberler indP. getirmeleri riı.-a olunur. .. 

Köprüden vnpur 9,45 (ll043} 

Beledjye Reisliğinden 
Daimt Enci\mı>nfn 3016/ 942 t arih ve 5212 sayılı karariyle yaptırıl

ması tekarrür eden heykel kaidesinin evvelce tensip ec!ilmiş olan esas
lar dairesinde tafsi~t p1tınlarmın yaptımnsı T ürk min:ıarlart arasında 
müsabakaya konulm•ıştur. Talip olanlar bu baptaki $c-ır1.nam~ beş lira 
mukabilinde İmar :Müdürlüğil kütüphanesinden alm-lıın illın olunur. 

(7985) 

Sahip " nepiyat mUdOrii: Ralli Liilfi. lJördilncO. 
Gaıetedlik ve neşrb'et T. I. Ş. TAN Matbaası 


