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Yavuz Zırhlımızda 
Atılay Şehitleri için 

Hazin Bir _ 
"Ablay,. denizaltı &emisôıde şehit düşen denfacilerimiz için "Yavuz., harp :emi•inde yapolan hazin merasimden muhtelif intiblllar M e r a s i m y a p ı ı d 1 

ikinci Cephe B l d• D • Ald "' ~- ~ Af'!llmak e e ıye evır ıgı VazifeKurbanıKahramanDenizcilerimizin 

u:eredir lşl,e---ı· Du··zenlı·yor H~~:~~=r·ç:::~.:~e •• ~:~;~~~ 
I ı Çanakkale boğazı dışında aldı-ıDavetlilerle Yavuz komutan ve 

Baston :adyosu. ikinci cephenin ğı vazifeyi yaparken kazaya uğ- subaylar heyeti, ve erleri kıç giı-
açllmak ilzere olduğunu bildiriyor. rıyan Atılay denizaltı gemimizde verte üzerinde kendilerine tahsis 
Müttefik k&ıynakhırdan verilen bu ı:ehit düşen kahraman denizcileri edilen yerlerde ihtiram vaziyeti 
son haber, İngilt ere "" Amerikada 1 M 1 1 • 11 ,. kt t Mu·· du·· rıu·· gv u··. F. t :.' bu mesele etrafında son günlerde aşe ese e efl e ISa ıya mizin aziz hatıralan i4in dün Ya aldılnr. 
beliren tcnıayüli!n son şeklini ifa- vuz zırhlımızda askeri merasim Bando İstiklal marsını çaldı. 
de eder. Esasen bu fkl memleket- Mu··rakabes·ı ile Da·m" Encu··men Ugvracacak • yapıldı. . . Donanma komutanı kÔramiral ş't 
te şimdi herk<.>sln ağzında iklnci 1 1 :f Bu meraSlmde ~onanın~ ve -~ilo kür Okan etrafı çelenklerle çev· 
cephe meselesi dolaşmaktadır. Hiç M 1 T •ı A M ko~utanlan amıraller ~e dıger rilmiş olan kürsüye çıktı ve Atı. 
bir zaman e!Mrı umum!yenin ay- Ü na eckı attan da Bir Kısım emur Ahnıyor denız ve k~~a .ordusu erkan v~ su laytn aziz şehitlerinin hatrralan 
ni meseie ilLerindr. bu derece ısrar ";il :f b.a~ları, mu~~ı erkan, askerı ve önünde herkesi üç dakika ihtiram 
ve iUifalda durduğu da görülmüş sıvıl teşekkuller measupları dt sükütuna davet eden nutkunu 
değildır S<iı:ün kısaı:T, Ağustos a- hazn: bulundular. söyledi 
:rı !ı;;i-n-ic müttefiklerin garp cep - Tam saat l 6 da "Hazır ol., ku. • · ' Donanma Komutanı Şükür Okan 
hesin.de büyilk çnpta bir istll~ te- mandası ile merasime başlandı. l1:lD9 Devamı Sa. 2, Sü. 4 nutkunu söylüyor 
şebbüsQ;ıc girişmeleri beklenebilir, 

M. Zekeriya SERTEL 

A. merikanın Boston radyosu, 
evvelki akşam Sovyet Rus 

yada harbin aldığı vahim şekil
den bahsederken ikinci cephe 
meselesine geçmiş, ve 

ALMAN TEBLiGi 

Rostof'u n 
Do_ğusunda - İkinci cephe açılmak üzer~· 

dir. İngiliz, Amerikan ve Sovyet 
Genelkurmay lan mütemadi te -
mas ve müzakere halindedirler. 
Demiştir. 

İk:mc cephe "hakkJnda mntte
fik kaynaklardan verilen bu son 
haber, İngiltere ve Amerikada 
bu mesele etrafında son günlerde 
beliren temayülün son şeklini ifa 
de eder. Demek ki, müttefikler 

Beliçet Uz•un 
Tetkikleri 

Uz'un izmirdeki son tetkik n temaslarına ait resimler Al ani 111\ •• m a~ • ..uun 
Son Kararlardan Sonra Bataisk Şehrini 

artık Avrupanın garbinde bir is- Vekil, lstanbuldan 
ti\i harekP.tine ve bunun kısa bir 
zaman içinde tatbik mevkUne Giden Heyetle ve 
konmasına karar vermişlerdir. 

Bu münasebetle son günlerde Tacirlerle Görüştü 
Amerikan, İngiliz ve Alınan mat Fiyat mürakabe komisyonu ile 

Pivasalarda Bir 
Ferahlık var 

işgal Etti 

Stalingrat Batısında 
Geniş Bir Cephede 
Don Nehrine Varıldı buat radyolannda ik_inci c.ephe bölge iase müclürlüğünün lağv1 

hakkında yapılım neşrıyat dikka. üzerine, :ı: yeni vaziyeti görüş~ıek e·ır~ıkler.-'ek·ı 
&e şayandır. ıve kararlar alınak maksadıyle, il .. a ithalat Mallar1n ın da Ticaret Berlin, 27 (A.A.) - Alman or. 

dulan bMk.omutanlığmın tebliği: 
Almanlar, kendi efkanumumi- dün sabah biri vilayette diğeri 

'1-elerine bu teşebbüsün ve bu mülga bölge iaşe müdürlüğü bi· 
pı:opaganda?ID ~id?i olmadığı .. ve nasında iki toplantı ya~ılmışt1r. 
müttefiklerın hıçbır zaman boy- Bu toplantılara Vali Lutfı Kırdar, 
le bir harekete cesaret edemiye- lktısat Müdürü Safiet Sezen, tef
eeklıeri kanaatini veı:miye çal1Ş1- tiş heyet; reisi Necati Çiller ve 
yor,. İngiliz ve Ame.rikan. matb~- eski iaşe müdürü Mümaz Rek ij· 
pt 'le rndyolı:ar~:ıd~ı :neşnyatı hı~ tirak etmiştir. Saliıhiyettar _bır 
blof olar.:ık gosterıyorlar. Fakat makamın verdiği malumata gore, 
bir' taraftan da A~aı:yanı~ ge- yeni vaziyet ve dünkü toplantı_· 
çen .ay Fransız sahillerındekı hal- larda alınan ka!''..l:l~r .. öyiece hu. 

Ofisine Devri Kararlaştırıldı Alman kuvvetleri iki gün süren 
- çarpışmalardan sonra şiddetle mü 

1 
Hükumetçe son defa alman ka. dafaa edilen ve kuvvetle tahkim 

""----------.... rarlann piyasada füli t~~~ri gö edilmiş bulunan Rostof doğusun 

1 
rülmiye başlanmı~tır. Butun top da Bataisk şehrini hücumla zap· 

Hamburg 
Bir Bomba 

tancı t_~irler istil;ıs~l ~öl~ele_rine tetmişlerdir. 
j mal ~o~deIT?eıe:ını bıld~?ler Savaş ve tahrip uçaklarımız bu 
v~ muhım sıparışler vernuş.~r - rada piyademize yol açmışlardır. 
dır. Fakat b."? ~alla?n gelmesı d: Daha doğuda seyyar teşkilleri -
on on beş gunluk bır za!11ana. bag miz cenuba doğru uz~nmışlardır. 
lıdır. Her _ne kadar şehırdekı de· Don nehri büyük dirseğinde Al
po ve ardıyelerde satışı_ serbe~~ man ve Rumen tümenleri zırhlı 
b~akı~n gıda maddele~ınden mu teşkilierle sıkı bir işbirliği yapa· 
hun mıkta:da !11evcut ~e de b1!'1 rak ve hava kuvvetlerimiz tara-
1~ ~~rı~e!ı il~~ y~se~ k~ fından desteklenerek geniş bir 
temını duş~ulerek 1st~ ed~lm~ş cephe üzerinde DOn nehrine ulaş 
mallar oldugundan sa;1ı1plerı bır mışlardır. 

kı jçer:i çektiği _gibi, ş~_di. de ~o lasa edilebilir: :s •• Sağanağına 

Tutuldu 
denbı're bu maUan pıvasaya çı- . 

• J • Kalar 'l:tmal batısında zırhlı teş 

landadan üç mılyon k!§ıyı sa~ı~- Şimdiye kadar bö~e iaşe mu
den \lzaklaştır~ığı haber ~erılı· dürlüğünün meşgul olduğu işler 
yor. Demek_ kı,_ Aiı;nan~a. bı.r ta- belediye iktısat müdür!üğü t~'"a
raftan kendı mılle'ti_ne ikıncı ~ep fından görülece1~tir. Fiy:ıt mura.. 
benin açılamıyacagı . kanaatmı kabe komisyonunun işleri de bel.e 
\1emıi?.e çalışırke~, b!r taraftan diye daimi encümenine ?cvr~~il 
da mudafaa tedbırlerı almaktan mektedir. Belediya daimı encu -
ım .:kalınıyor. meni, sabahları eski fiyat mura· 

.İngiliz ve Am~n m~tbuatı kabe komisyonunı;n Ç'llı~~ığı d~
f>u meseleye her gun sutunlar irede toplanacal(tır. Beledıye rt'J· 
eymyorlar. Amerı1rnda şimdi en si namına encümeuc, teftiş heye-

Berfin, Hasar ve 
Zayiat1n Ağır 

Olduğunu Bildiriyor 

karmaktan çekınmektedırler. Fa- . 1'" .. 

l kat istihsal mıntakalarından mal k.iller ve seyy~ ~-ıtalarırnız neh: 
elmi e başlayınca bunların da nn bat~~daki yüks_ek tepelerı 

g y d ., üleceği anlacıılmakta • tutmak ıçın ~OyYet pıy~de .Ye _zı~h 

ziyade haklın olan kanaat şudur: .. _ 
0 A ada ikinci cephenin açıl • L1fr Devanu Sa. 2, Su. 1 

~yyare mese:esidr. Ame!1- . Almanlarda lngilterede 
kan tayyareleri dunyanın dort d Bi c h • B b 1 d 
köşesinde faaliyete ge~~iş ve Gnl To ·ıo a r ~· r• om a a • 
üstünlüğünü isbat etmıştir. A· • Londra, 27 (A.A.) - İngiltere 
merikan hava kuvvetleri Avus- ş •• 1 D• taği~:a na?.ıdığını.n pazartesi teb. 
tralyada yerleşir ~erleşmez. c~ - oy e ıyor : 
nup denizlerindekı Japon istı • Dün gece bombardıman servi-
lası durdurulmuştur. Hindistan- sine mensup çok büyük bir uçak 
da Amerikan tayyareleri Hint~~ "Hindistanda lngiliz ve teşkili Almanyada denizaltı inşa 
pılanna daycman Japon ilerley~şı at merkezi ve büyük bir liman o. 
ni durdurmuştur. Mısırda bile Amerikan Nüfuzuna lan Hamburg'a taarruz etmiştir. 
müttefiklerin hava üstünlüğfı A. · d d . Hava şartlan çok iyi olduğu gibi 
merikan tayyareleri sayesinde Müsaa e E emeyız .. aıınan ilk raporlar da taarruzun 
temin edil.mi:ı.<rtir. Amerikan ta~a Osaka, 27 (A.A.) _Japon Baş· başarı ile bitirildiğini bildirmek· 
releri bütün harp cephel'erıne vekili General Tojo, 20 bin kişi. tedir. 
doğrudan doğruya uçarak u~a~ - den fazla bir dinleyici. kütlesi ?- Ayni gece Hollandadaki hava a
maktadır. Gemi krt~ğı Amerıkan nünde söylediği bir nutukta Hın lanlan da bombalanmıştır. Bu ha 
tayyarelerinin fabrıkadan çıktık. distandan da bahsederek demiş • reketler sonunda 29 bomba uca-
tan sekiz gün sonra .~rp mey~an tir ki: ğımız üslerine dönmemişlerdir. 
lannda faaliyet gosterm.elerme "Birleşik Amerika ile tngilte- Alman tebliği ha8llrın büyük 
mani oıamaınıştır. • • reyi yenmeğe kat'i ~~tte kara; ol.d.uğunu blldiriyor 

Avrupaya yapılacak istila te- veren Japonya, İngilız • Amen-
bbiisü de Amerikan hav~ kuv. kan nüfuzunun Hindistanda ya. BerUn, 27 (A.A.) - Teblli: tnın

şe . . .. t .. nlüğü ile temın olu- şamasına müsaade edemez.,, tenye karsı y:ıpılan uva~la~. sıras1?
'1'etinın usu aylardan General Tojo Japonyanın Hin da Alman savaş u~aklan dun tnrıl
nacaktır. İngiltereye t l di6tan'm an'an~vi milli istekleri- tere cenup kr,ytsı ve Midl~nd'la~ ü
beri yığılan Amerikan ayyare e . . . zermde aıııkerl br.kımdan onemli te -
Ti bu maksada göre hazırlanmış. nın tahak~~u'!l~~ yardım içın Hın giıleri bombafamıflıırdır. 

distanla ışbırlıgı yapmaktan çe-
~ ~Devamı.Sa. 2...Sti. 4 kinmivecei(ini ilave etmı.tir. 

ortaya OK ~ it kuvvetlerının yaptıgı umıtsız 
dır • . . ·w· teşebbüsleri akim bırakmıştır. 

~a1f:1ı~, evv~lce ~e bild~dıgı - Volga üstündeki düşman iaşe "~ 
mız gıbı, ~cytmyagı~da yuksel • ikmal hareketl~rine karşı şiddctlı 
me ve pirınçte. ~e ?uşme vardır. 
Dün piyasaya ıyı cıns maUardan 
pirinç çıkarılmış ve 85 kuruştan 
muameleler olmuştur. 

Bundan başka altın iştahlı alıcı 
Iannı tamamen kaybetmiş ve pi. 
yasaya arz çoğalmıştır. 

l:!:ir Devamı Sa. 2, Sü. 7 

Saffet Arıkan 
Hareket Etti Buna benzer bir hareket de ernllk 

üzerine muamelelerde sörülmüıtür. 
Emlak konıiıyont11ları bir milddtten-
beri kendilerine arıüracaaUann azıldı· Cevat A~ıka l ın da 
ğını ve bat&& enelce hararetle iyi bir "S 
gelir arayanların_ görün~ez o!duPnU A 8 cınd y •1 söyliyerek iş azhcrndan şıkbet etm:k. y . al' a en 
tedirler. Yine emlilı: itleriyle ucrapn. v .f . G.d. 
ların bildirdicine göre bu vaziyet kar· azı esıne 1 ıyor 
~ısında fiyatların anoı·mal yükseli!ffn· . .. 
den sonra normale dofru ıitmeııi belr- Ankara, 27 (A.A.) - Berlın hu 
tenebi!ir. yük elçimiz Saffet Arıkan bu ak 

Bu arada piyasada dürüst it yap, şamki ekspresle liareket etmiş 
malı:Ja maruf bil~ilk fimralar da ur. ve istasyonda Hariciye Vekaleti 
beıtçe it görebı~ek lm.kln.lanııdan erkanı ve dostlanndan mürekkep 
dolayı bir meı:nmsn•Yet menut ?tmak.. büyük bir kalaballk tarafından u-
la beraber yiiktek tfcar! nıaltfilletde ~ l .,. 
her ı:anian meoırCllt imklnlan kencl gur anmı:i'.ır. 
ka:r:ançlanna tmllanmıyı pek becette ~ 
kara borsacı, i&tif(i ve epekiilltörlerln Ankara, 27 (TAN) - Mosko\•a 
y~ni iktısacli rejimden de faydal~mnak bü~ elçimiz Cevat Açıkalın 3 
içın çarelere baı nrmalannın ımkln- 8 x.._.._.a Kuibie~f'e hareket ede. 

~ \ ..t 6"'.1-~~...,. yY 

. ~)~ SL..~ ~..s Cektir, 

Şark Cephesinde: Aşağı Don üzerinde muJrarebclerbı cereyan et
tiği sahayı ve Alman taarruzlarmm istikametini eösterir harita 

Ne Zaman 
Son 2 Ayda Ve Nerede? 

Almanlar 2 ı ikinci Cephe 

SOVVET. TEBLiGi 

M·ı K •• MeselesiEsrarh 
1 y on ış ı Bir Hal Aldı 
Kaybet~i 

Similinskaya'da Rus 
Kıtaları Yeni 

Mevzilere Çekilmiştir 

Ruslar Königsberg'i Ağır 
Şekilde Bombaladı 

Moskova, 27 (A.A.) - Sovyct 
tebliği: 26 temmuz gecesi kıtala· 
runız Voronej, Simliyanskaya, 
Novoçerkask ve Rostof bölgele -
rinde düşmanla muharebeye de • 
vam etmişlerdir. Cephenin öteki 
kesimlerinde değişiklik olmamış· 
tır. 

Sovyet ek tebliği 
Moskova, 27 (A.A.) - . Sovyet 

ek tebliği şöyle demekt~ır: . 
Voronej cephesi kesımlerın • 

den birinde bir gün za_rf!n~~ _!ak 
riben bin Alman askerı oldurul • 
müştür. Şiddetli A_l~an taarruz. 
larınm püskürtüldiığu Rostof ya
kınlarında anudane çarpışmalar 
yapılmaktadır. Almanlann Sov -
yet müdafaa hatlarına girebildik 
leri Rostof kesimlerinden birinde 
kanlı çarpışmalar devam etmek-
tedir. 

Sovyet kuvvetleri Similinska • 
yada bir kesimde yeni mevzilere 
çekilmek zorunda kalmışlardır. 

l':1ir. Devamı Sa. 2, Sü. 8 

lngiliz Nazırı M: Sevin 
"Artık Bundan 

Bahsetmeyiniz .. Diyor 

Londrada Yapdan Bir 
Mitlngte On Binlerce 
Kiıi Derhal Harekete 

Geçilmesini i stedi 
Pontyp<>91 (Monmoutshire) 27 

(A.A.) - İş nazın M. Bevin dün 
burada maden işçilerine hitaben 
bir nutuk vermiş ve şôyle dem~
tir: 

"Gelişi ~üzel bağrrarak ikinci 
cephe açılmasını istemek düşma. 
nın oyununa ~let olmak demek -
tir. Sulhçü arkadaşlarımız bu so· 
zü yaymak ve meml'eket efkann 
da ikilik çıkarmakla hepimizin sa 
kmılmasıru istediğimiz bir hava 
yaratryorlar. Kendilerini Rusya • 
nın birer büyük dostu olarak ilan 
edenlerden suntt istiyorum: Bizi 
Rusyanın giyretlerine belki bir 
yardım tej!<il edebilecek olan ve 
fakat harbin kazanılması için het 
halde yegane çareyi teşkil etm~ 
yen bir harekete mecbur etmesm 
ler.,, 
M. Bevin sözlerini fÖYle. bitirmiş. 
tir: 

"İ~iler; ikinci ~beden bah • 

12ir_ Devamı Sa. 2, Sil. 3 



Devir Aldığı 
Düzenliyor 

'G'CliG'.t'N" H,f.BE.RLE.R 1 
UCRETLİ MEMURLAR 
MAAŞA GEÇiRİLECEK 

Y.eni Layi~a 
Müktesep 

Memurlartn Bütün 
T ammaktadır 

Ücretli 
Haklarını 

'.Ankara. 27 (TAN) - HükOmet 
ficretli memur f:ıfnl klSldlnden halle
decek bir knnun lAyihası hazırlamak
la m~ruldür. Bundan bir müddet 
evvel Ba:ıvcklilet Müsteşarının reis
liği alttnC!a top1anan ve ücretli me
mur meselesini incellycn komisyonun 
vardığı neticeler de bu lAyiha hazır
lanırken g5zönünde tutulacaktır. 

Öğrend.lgirniıe gl5re, hazırlanmakta 
olan IAyihada ücretli memurlar ma-

Türk Basın Heyeti 
Fransadaki Har~ 
Sahasını Geziyor 

Bedin, 27 (A. 'A.) - Türk buın 
ht>yeti, Klopp müstahkem şatosunu 
ziyaret ettikten sonra Frankfort'dan 
Wiesbaden'e harel;.et etmiş ve Bad 
Kreuzmacbe'a ıelmiıtir. Türk mi· 

fırler, Nlcdethausen'de Moszlannes 
bağlanın ve şaraphıınclerJnl ziyaret 
etmişlerdir. Bundnn sonra Hunds· 
rueck ve Treve yollyle seyahatlerine 
devam eden heyet, Luxemburg'a gel
ınlt, Pazar ıUnU şehri ziyaret etınll" 
tir. Ölleden ısonro Sedan'a hareket 
edılmle ve Fransa seferinde Maginot 
hattmm Almanlar tarafından ilk ya
rtldıjı yer elan büyük Montmedy is
t hkAmları gc:Jlmi~lr. 

Seyahate Relms üzerinden devam 
edılmcktcdir. 

Amerika Harp için 
Günde 

Dolar 
l60 Mil~on 
Harcıvor 

Ncvyork, 27 (A.A,) - Birleşik A· 
merlka harp blltçesl fçin r6nde 160 
m 1y0 n dolar sarfctmcktedir. 31 İlk· 
klnundan evvel 'buıUnliık ~lrftmın 200 
milyon doları bulaeafı zannedilmekte.. 
~ 30 Haziranda sona eren mali •~ne 
tc:t~dc bu mcbl8ğ artacaktır, çtlnkü tim. 
d ki mali sene blltçcsl 77 milyar do. 

rı bulacaktır 

a!:lı memurlara nakledilecekler ve bu 
n~ll ke,yfiyetindc müktesep hakları 
nazarı itibara slmacnktır. 

Bu kabil iicrctlilt>r de Ucrette ge
çirdikleii müddc tekalitlük haltlarına 
sayılacak ve vnzlf• başmda ölmeleri 
halinde kendileri veya aileleri mük
tesep haklattna göre faydalanacaklar
dır. Müsbhdemler bu kanunun dı
şında tutulmaktndırlnr, 

Ayrıca icap edt>n daırclere kafi de
recede ihtisas kııdrosu verilecektir. 

M. Mussolini 
Şimali Afrikada 20 

Gün Süren Bir 
Seyahatten Döndü 
Roma, 25 (A.A.) ·- Resnıi teb

liğ: Duçe, Maı·sn • Matruh'un a
lındığı tarih olan 29 hazirandan 
20 temmuza kadar Marmar1k'te 
harektlt bölgeslnrl~ bulunmuştur. 
M. Mussolini bu esnada her gun 
şimaı Afrika batkomutanlığı ile 
görüşmeler yapmıştır. Bu seya -
hat esnasında Duçı?, kıtalan, ha·:a 
alanlarını, deniı üslerini, 1talyan 
ve Alman hastanelerini, iaşe ve 
talim merkezlerini ve ayni za • 
manda İtalyan köylerini teftiş et· 
mi§tır. M . .Mus;oHci beşinci hava 
Glosunun pilotlnrınn mşanlar ver 
miştir. 

Duçe, avd~tt0 Atina'da birkaç 
sr.at kalmış, 20 günde deniz ve 
çöl üzerinde uç,ık!a 6 bin kilo .. 
mereden fazla ,·ol katettikkn son 
ra 22 temmuz "akşamı -:i.lİdonia 
hava alanına a ınr.ıiiştiır 

M. Churchill Yakında 
Beyanatta Bulunacak 

Londra,( 27 (A, A.) - Basvckil 
Churchill vııkmda Avıım Kamarastn
da umum1 vaziyet hakkında beyanat
ta bulunacaktır. 

Adliye Vekili 
Beyanat Verdi 

Ne Zaman ve 
Nerede? 
~ Basttırnfı l incide 

setmeyiniz. Siz, hiçbir şeyin ek
sik olmaması için bütün kuvvet. 
niz'he hükumete yardım edin\z. 
Herkes mümkün olanı yapmalı
dır.,, 

Londrada bir miting 
Londra, 27 (A.A.) - Dün 60 bin 

kMnin iştirakiyle muazzam bir tcı.!>" 
la~tı yapılmıştır. İkinci bir cephenin 
hemen lı:urulmaıunı istemek için yapı. 
lan bu mltince birçok mcbuı da hli.. 
rak etmi~ ve söz a?mışlardır. t,çi me-
buılardan M. Haden, ikinci bir cep
he açılmasının lnıilterenln istilasına 
yol açabilcceiini söylemiş ve tncillz 
milletinin ikinci bir lnııiltere maharc
besnl karıtılamıya hazır olup olmadı. 
ğını sormuttur. Bu suale kar,ı mitlnr. 
teki ha!lc yüksek sesle evet, evet harı
rız diye bağırmı,tır, 

'!Ve zanıan ve nerede? 
Stokholm, 27 (A.A.) - DNB.: Stok· 

holms Tidninıcn gazetesinin Londra· 
dan blldirdiğ!nc cörc, lnırillz parll. 
mentosu azasından Sir Eduard Oriı;ır. 
İngiltere hülrilmetinin ikinci bir cephe 
meydana getirmek niyetinin artık cl:ıli 
bir ıey olmadılmr, yalnız bu eephe. 
nfn ne saman ve nerede me1dana ı~ 
tirilmesine klblnenin askert aıa1mın 
karar verebileceklerini ıöylemiştir. 

lnciliz parllmentosunun müıtakl! a
zasından M. Brown, Grantham'da söy
lemit olduiu bir nutukta ikinci bir 
cephenin bir sene sonra dcfil, şimdi. 
den meydana ıretlrHmesini ısrar ile Is.. 
temiştir. 

Mumalleyhe göre bir muvaffakiyet· 
sizllic ur.ramak. hic;bir ,ey yap'11a· 
maktan daha iyidir. 

Hamburg Bir Bomba 

Sağanağına Tutuldu 
ftl1r Baştarafı l incide 

Dllşman Manş dhı'lz! \'e Alman 
körfezi çevreslndt>kl hava çarpışma -
larmda altr ucak kaybttmlştir. Dün 
ııündüı. batt Almıınya ı;evreleri üze
rinde net!cesi.ı knlan şaşırtma taar -
ruzlarmdnn 11onra İngiliz hava kuv -
vetl~ri Hamburg şehri ve civarlarmı 
infilak ve yangın bombalariyle 27 
Temmuz gecesi bir bnmba sağnalfna 
tutmuştur. Sivil halk 6nemll kayıp· 
tara uğramıştır. Bi~y(lk kısmı mün -
hasrran ikametgAh mahallelerinde ol· 
mnk üzere oirçok binalar tııhrip e • 
dibnlş veya h"sara ui!ramtstır Uçak 
savar ve rlcnlz topçusu ne devriye 
ı:ıemileri taarruz edr.n dllşmıın hanı 
kuvı.-eUerinden 37 bnmba uçıığmı dü
"'ürm!!slttdlr. 
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Fazlala~ i T~.~;.~~~~ . .u~~~~:. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, lc!üplcri ıreTcrek yaptıfı tetklk!crl· 
ne dün de devam etmiıtir. 

Vekil, dün Galataaaray klüblinün Bebekteki dcnizclllk ıubcslnc r!dc· 
rck alikahlarla ha.blhıılde bulunmuştur. 

Yukarıki resimde Maarif Vekilini Galatasaray denb:clllk lı:!übünde gö.. 
rüyoruz. 

Yavuz Zırhlımızda 
Dünkü Merasim 

A vustralyaya Japon 
Ajanları Çıkarıldı 

C.mherTa, 27 CA.A.) - Resmt A
vustral:ra mahfillerini' gelen haberle
re giSre, Japon ajanlamtn Avustral
yanın muhtelif uzak kıyı bölgelerine 
denizaltılar va~ıtasiyle çıkanlmış bu
lunduklar! 111nıhyor. Bu rivayetler 
müttefik askeri kuvvt'tlere ait esra
rın Japonhır Uırııfından oğrcni!Olğl 
şflpheıılnf dof'Jrmuetur. nnmıan un
surların Jııp ,., ajanlarını gizlediği 
,.:mnedllmektc1ir, 

Birliklerdeki mallar 

Birlik!crdekı ithalat mallarının ti
caret ofisine devr~diJmeııl ve devlet 
ihtiyaçlarının ofis tarafınd:ın bu m:ıl
lardan ve aynaa mübayaa edilecek 
diğer mallardan temin edilmesi karar· 
lı ştırılmışt1r. 

Malısulün teslim miiddeti 

İstanbul villyeti, Trakyô\, Marmara 
bö!gesi, Canakkale ve civannda miis 
tahsilin hükilmete verdiği hububa•rn 
tcsblti için faııtiyett> geçllml!\tir. Son 
kararname ile btt hölge mahsulünden 
yüzde yirmi be' verecek olan müstah 
sillerin mikdarı ekseriyeti te!ikil .. t. 
mektcdir. YiUde c!l! nişbetlndc mı.h
cu! verebilecek büyük müstahsil anrak 
yüzde yanm nisbctlni tutmlktadır, 

Son verilen bir karara ıörc bu böl· 
celercle müstahsil EyliUün sonuna ka· 
dar bıığdıy, arpa, çavdar; yulaf ve 
mıhHltları hükUmete teslim etmiye mec 
bur tutulmu1tur. Bu tarihten sonrıı 
bükftrnete ıetiri!ecek bu hububata an 
tak kabul edilen b~delln yarısı veri. 
lecelı:tir Mısır ve darının hasat ve a.. 
y1klanmas1 T .. şr-inlerde başıalJğı için 
bu iki mahsulün de ne vakit toplana· 
cağı ayrıca kararlastırııacnktır. 

JJlakarna ve bisküvi 
Ankara, 27 (TAN) - Ticaret Ve· 

kileti veııika ile ekmek daiıtılan ma. 
hallere makuna ve bisküvi gibi mad 
delerin girebilmesi için bir rormnı a 
ramaktad•r. Hububatın serbest satrsa 
c;ıkarrlabilcceği mınta1ı:alard'l mııkamıı 
ve b;skDvi lmııllnde bir mahzur cö 
rülmemeklc b-raber bir talrım bilvilk 
bisküvi ve mak!!rna fabrikıılıırmın da 
haru bu1unduklarr yerlerden baıku 
mahfillere naklinin de kabil olml\dı~ı 
.:nlaşı1maktadır. 

HükOmet azun müdddcttenbcri mu· 
attal kalan bu fabrikaların da yeniden 
fanllyete gcçlritmeel için 'bir takım 

carc!er aramaktadır. 

Öirendiilmlze göre. Ticaret Vck!le
ti un ve unla maddeler için yeni bir 
talimatname haıırlayacak ve ta'lmat 
namede de makarna ve biııktlvl f:ıb 
r!kıılarının hali hıu:ır vaziyeti nazarı 
itibara alınacaktır. 

P k d S 1 
$ fında meyv• gibi, evvelkl gün de 

era en e atış ara ı birdenbire almldln turfındı dl· 

2 K Z Ed.ıf d"ı yecel!lmlz &tir ı•kllde ortaya çıkı· 
UrUŞ am vcrrHölnl tıllrcHlk. Gıızetelerln bir 

ŞekP.l' şirketinin r,ckc:er. lfarn~ ~an
dik: parası alaral~ tontanctlara ıeker 
vcrmiyc b">ş!;ımıı-ı uzPrinı>, toptancı

lar da sa.,dık b:>fın:ı ayni miktarı i
IAve ederek, pt'Tökendecllere şeker 
vermektrdir Runur. (ızerJne bakkal • 
lor dıı şektmn ld~oııuna iki kurue 
zam ederek s1tmıy;, bıışlamtşlardır. 

Dün Fiy:ıt MOrakabe komisyonu 
toplanarak. t~ptarcılann tstedlklcrl 
.. ammı tctkık cdrcu·ti. Fakat bu ko
mfsvonlarm kı;ldtrıhnası ürerlne. zam 
talebi kararla ·tmlamamıştır. Faknt 
toptancılar, pernkencilcr ve bakkallar 
şeker şirketinin bu hareketine uya -
rak şekerJn kllosur.c. iki kunış faı:
lasiyle satmtya devam etmektedirler. 

ir Manifatura 
Şirketi Kuruldu 

İzmirde kırk ild manifatura tAcirl 
blrlcşer"k .11ed~ viiı elli bin lira scr
m11:ve ile bir şirket kurmuş ve kPY· 
fiyeti pi,yasamıza blldirmi~lcrdlr. Bu 
!:lrket bir ınilvon liralık manifatura 
stoku da temin ctn:iı;tir. Şirket seh
timlzde de oir ~Jbe açncak ve yllz 
bin liralık manifııturnyı plyasamrzıı 
çtkaracaktır. 5irket yerli mensucat 
fnbrllrnlaı-iyle Ô" bir anlaşına yapmak 
tein göti.işmelere ba~lamışhr. 

elan bir manga deniz erinin hav.wa 
yaptıkları üç atışla da Türk donan~t'
sının 38 kahramanına ıon selamlar 
cönderlliyordu. 

Amirali taziyet 
Saat on yediye geliyordu, Gönüller, 

bu ictlnabı imkansız kazanın ıliın ne
ticesi ile bir kere daha ıızlamı~, ı~ 
ğuslcr 38 Türk yavrusunun ölüm a. 
cısı ile bir kere daha yara!anmıştı. 
İlk önce Amiraller, sonra kara ordusu 
erkanı, daha sonra mülki crkln, gaze. 
teciler, bunu müteakip de difcr davet
liler donanma ve kara ordusu mensup. 
lan Amlrah taziye ettiler. Amiral her 
taziyeye: 

- Millet ıağ olsun, diye mukabe?e 
ediyor, her uzanan eli 14 yıldan!>eri 
büyük bir itina ile yeti~tirdlll 38 e'V" 

!adını kaybetmiıı bir babanın ha11asi 
yeti ile 11kıyordu. 

İlk önce meltcmlcnerek titreyen, 
sonra kabarıp dalıralanan deniz birden. 
bire yine değişmiş, fşlediil ıuçtan u. 
tanmış gibi ıalcin bir hal a?mıttı, 

Merasime iştirak etmek için Y&V"JZu 
bordalıımı$ olan gemiler yavaş YlVa\I 
bu sakin denizde yoJ alırlarken t.u 
huin ihtifaldc bulunanlar da acıla 

rınr içlerine ııindirerek Yavuzdan n· 
rılıyorlardı. 

l'Jlr Bast.arafr 1 incide 
Voronej'de Sovyet tankları düş
mana ağır kayıplar verdirmi~ler 
ve süratle geri cekilmek zorunda 
bırakılmışlardır . 

Sovyet piya1esi iiç Alman uçağı 
duşürmüştilr. Almar.lar sayıca üstün
lüklerinden istifade ederek Rostof 
çevresinde kuv\•etıe.rimlzf' miltemadl
yen hücum etmektedirler. Cephe çı
kmtılormdsn biri:-ıir. önUnde yapılan 
çarpışma sırastnda Alman kuvvetleri 
Sovyet müdatar.ı:ını ktsmen delmiş -
lcrse de buradı: 21) tank ve birkaç 
ııaat içinde 700 den fazla subny ve er 
kaybetmlşl~rdir. 

Simillnı:kaya 1:evre~il"de şiddetli 
muharebeler dt>vam etmektedir. Al· 
manlar ayni zamandıı birçok nokta
dan Don nehrini gecmlye te&ebbüs 
etmişlerdir. 

Bir kesimde h~lcn fonklar arasın
da genls öküde bir !:arpı ma başla
mış bulunınal{tadır. Almanlar dııha 
sJmdiclen 30 tank kaybetmişlerdir. 
Kuvvellcrlmiz savıca üstün düşman 
kıtahırrnı, bir nok tııya tıkainTşlar ve 
ileri hareketlerinin önüne geçmişler
dir. Briansk cepheslndt> tank blrllk
lerlmlzd0n biı i çtlk mUhlm bir tepeyi 
l!:gal etmlı;tir Burada onuncu dlls -
man motöriil · alayı bozguna uğrAtıl
mtş ve 1250 A1man askeri yok edil -
mlstır. Bu alayıtan geri kalan takri
ben 300 A.lmaıı esir alınmıştır. 

iki aylık bilônço 
Moskova, 27 (A.A.) - 15 Temmu

~a katlar -:on iki ay içinde Almanlıır 
iki milyon nskeT" kaybetm1slerdlr. 
Bunların 350 blndr.n fazlası öliidlir. 

ArUk Alman :var:ılılarmı feTll~re 
tcşımıık için trenlt!r kiti ıelmez nl
muştur. Yüzlerce Alman askeri tcdıı· 
visizllk yüzünclen ölmeJı:tl'dlr. 

V oronej muharebe1Jl 
Moskova. 27 <A. A.) - Cepheden 

olman ve Mo~kov:> radyosu tarafm -
don b:ıhc:edilen bir telgrafta şöyle de
nilml!,){tedir: 

Voront>ı bölfeslnde muharebeler, 
fnsflıısız ol:ırak devam etmeJtte ve 
burada Sovyet kıtnları, di.işmanı Dorı 
nehrinin garp kıyısma doıtru !<Ormek
ted!rler Voronez'Jn ~imal batısmd~ 
Sovyet · blr1!klert. nehrin dücmıındnrı 
l&tlrdat edilmiş cılan bir geçidine iyi· 
ce yeorleşml!!lcrd!r '\'e diler geçitlere 
doğru slstematJk surette ilerlımıekte
dlrler. 

Kiirrigsberg hnmbalandı 
Moskova, 27 {A.A.) - 25 Temmu7 

J;C"eesl. Sovyet uçrıklarmdan mOrek 
kep mUhlm bıl' teı:;kil, yenldcn Koc· 
nlr,:ııh,.rg'dekl a.ııkcr! hf!dcflerle sana· 
vf tesislerini bnmbnrdıman tıtmlştlr 
<;l'hirde birı;ok ·•ım(!Tnlar c;ıkmıstır 
'$chrin ml'rkczlndP 5 ıı~ır infilftk vu
kmı ge1difi cörülmOştür. Şehrin do· 

ıUrprla olarak kıydettlklerl bu 
hAdiH blrçol( bakımdan dlkkıte 
§ayandır: 

Şehirde bGtUn unlar devletln 
ellndedlr. Hiç kimsenin elinde un 
bulunmamık fcap eder. Bir tırın· 
cı gıd.ııı maddclerl ll:rerlndekl el 
koymanın ke.ldırılclıeından 24 aaat 
sonra simit yapıp aatıp çıkara· 

bllmek için unu nereden buldu? t 
Demek '<I, ya evvelee ellndc mcv· • 
cut oluo da bir teyanname ile ı 
hükOmete blldlrmlye mecbur ol• 
duiiu ı.ınu dt"vlet emrine uymı· 
yırık glaler.,ıı: yahut da kendi· 
ılne ekmek yapmak lı;ln verilen 
undan çalnıı!l•ır. Her- iki takdir· 
dıı de hareketi kanL•nı uygun de· 
l!11dlr. 

Kıldı ki. l<nordlnHyon Heyeti 
kırırlyle almlt lrr.ıll yasık edff· 
mlı ve bu yasal< kaldfrılmamıı· 

tır, Bu bakrmd;ın da simit çıka· 
rıın fırfncının hareketi bir auç· 
tur. Bitmeyiz pol!s bı.ı fırına kar· 
ıı nasıl bir muamele tatbik et· 
mlştlr' 

Yalnı7.: bu mlinaaebctle aydın· 
!anması lllzfm cıelen ban nokta· 
lara işaret etmek ltıtlyacını du· 
yuyorı.ı-.: 

1 - ElkC1nan mıddclerln satıp 
serbest olunca, evvelce kanuna ve 
devlet emirlerine ra~men bu 
maddeleri gizleyip de ııimdl bir· 
denblre plyesaya rıatilıl!a çılcaran· 
tarın $uçları cCF-Uı:z: mı kalacak· 
tır? 

2 - Hangi gıda maddelerinin 
üzerinden el kııln?rılmııtır ve 
bunlar piyasaya tıangl fiyat Oze· ı 
rlndcn arzedlleceklerdlr? Fiyat 
M lirakabe Komisyonu kaldırıldı· 

ğına göre, tüccarın bu maddeler 

i 
D:ı:erl.,de lhtlklr yapıp yapmadık· 
ları nasır anfuılaeaktır? 

3 - Belediye mlifcttlşlerl lhtl• 
klrı önlemek leln tıangl fiyat e• 

ı 
aaaına dayanacakhırd•r? 

4 - E:l konan rnııddelerln ıer· 

beat satılması, l!nlara konulan t 
narkt1rin da lı'alkmt.&ı demek mi· f 
dir? ı 

: Bu nok1alartn aydınlanmasını : 
t rica ediyoruz. f 

\... ..................... ..! 
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ha.hnln mcyn ve &ebre sattı ;ırcrl 'ıallne geo 
tirllmesi fçın t<:dkiklere ba;lanmııtır, + BOLG'.l: TJCARET MUI>UR'LUGU -
htonbul b!llııce ticaret mOdilrlDfQne :aııln f:dl 
len Baidat ticaret aıeıesl Daha dlln ••lırı· 
mlze cclerek yeni vulefs!ne baıtamııttT 

t1fj" Baştaraf1 1 incide 
hava taarruzları yapıldrğx gibi 
Stalingrat şimal batısındaki de
miryolu hedefleri de durmadan 
bombalanmıştır. 

Voronez köpr!ibaşına karşı Sovyet 
kuvvetleri tara!tndan yapılan taarruz
lar yeniden kanlı zayint verdirilmek 
suretiyle püskürtülmOstür. Bu şehrin 
şimal batısında SovyeUe.r kuşatma 
muharebelerinde imha edildikten son 
ra geri kalan düşman kuvvetleri ha
reket noktalarına kadar pUskürtül
müşlerdir. Yalnız bir kolordu kesi
minde 10 Temmuzdanberi yapılan çe
tin müdafaa savs.şlartnda 751 düşman 
tankı yok edilmiştir, 

Alman kıtaları Stalingrat 
önlerine vardı 

Stokholm, 27 (A.A.) - Von Bock 
ordusunun elinde non cenup kıyısı 
üzerinde dört köprüb::ışt bulunmak -
tadır. Bu:ılardan ilk ikisi, Rostof'un 
hemen batı ve doğusunda, diğer ikisi 
de Similiansk ne Rosto! arastndadır. 
Von Bock, şimdi olduğu gibi, elinde 
taze kuvvetler bulunduracak olurs::ı 
birkaç glln ıarflrıda Don nehri Oze• 
rinde aralıksız bir cephe kurmak işi 
emrlvAkl haline gelecektir, 

Bu takdirde %11hb birlikler ve ıno· 
törlü Alman kollnrı stepler Qıerlndcn 
cenuba doğru Krıısnodar - Stnlln
grad'a ulaşaoHe<-eJdf'r ve cenup bah· 
da 1\faikop istUuımf>tinde olduftu ka
dar Don nehri ilt Stn1lngrad ara~m
dııl<I Sovyet mfü!Afaalarını yandan 
vurabllmı>k !cin ~<' ~imnl doluya doğ• 
ru yür!1yeb\leceklt"1"dir. 

Şilphe yok ıd. Don'u geçen kuvvet
ler kftfi saytldı~ dakikadan itibaren 
15u üç hareket nyn! zamanda tntblk 
mevldlne konı:ıc-aktır. 

Don le; din;ejiinde Sovyet mukovc
nı,.tl halen çok kudretli görilnmekte
ctil' Alman mahfilleri burada püs· 
kfirl!1lmils Ruıı ka~thk taarruz;ların
dan bahsetmckt~dir. Alman kuvvet· 
terinin ulaştıklan hat Pshir ırmağına 
muvaıl olarak kısa gibi gllrtınmekte
dlr. Bu ırmak drha şimdiden hficum 
'<rtnları tarafmd'ln gcçllml;s bulun -
makta ve Alm:ın hurucıl kıtalan dıı 
non n~hrl 'tarıpnnda Stollngrııd Bnü
.,,, l'rfemjv,,. mııv:ıff:1k nlmuslardlr 

:::ı_ 

laylarlnda da 4 ınfıllik olmuştur. 

Alman tazyiki artıyor 
Londra, 27 (A.A.) - Kızıl Yıldız 

t::ızctesı. Alman hflcumunun dcvnm 
•:.·;;ındcn ve hnttA fazlal:ıştı ınd n 
r.hsdmeıc+.edır. Ru"lar vulyetin va· 

h metlnl gizlememektedirler, 
Staltngr d'Ul batrsmdn Alman f1 r
ylşlnl durdurmak için Ru lar k::ırııı 

t arruzlar yapm ktndırlar. 
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TOrldye Ecnebi 
1400 Kr. t Sene 2800 Kr. 
760 • e Ay 1500 .. 
400 " • • 800 • 
160 • 1 • 100 • 

l\rlreıı deifüitl,.tnrk (25l kuru~ur 

Hasan 
Ensı·ıüsü 

n 
de •• Sürat Kurban'-arı 

Bu Enstitü Bir Arıcılık istasyonu Haline 

Yazan: ULUNA 
5anki otomobile blnmekten 

sat vanlacak yere heıncn 
mektfr. Sanki otomobil sürmeni 
yesi, tekerleklerin yerle rabıUısm 
ıılp arabayı havadan uçurm:ıktrr 
le !bulut rlbf kafayı çekip, arı 
çalrıtrrmtık hakkına mal!k olmıyıı 
soförün Harbiyede dört genci d 
mıhlamasına benziyen bir başka 
nın mahreme huzurunda geçen 
12tmı ıtazete!erde okudum. ts 
sokaklarını otomobil koşu saha11 
pan bir ıoför Bomonti dura1: y 
de on yatında bir kn:cağızı oiftı 
ve öldürmüş, 

Cephesinde 
Getirilecektir. Esasen Köy Enstitülerine, 

kişa~lar 

1 

Devletin 

Abidesi 

Köycülük Politikasının Bir 

Yazan: M. ANTEN Olarak, 
Sovyet Rusyanm cenup bölgesinde 

muharebeler gittikçe artan bir 
şlddctle devam etmektedir. Boğuşma. 
!arın ı;ıklet merkezini Vorone.ı: ve ~şa. 
gı Don bö!celcri tclikil etmektedir Vo
ronez'de kızılordu hala teşebbüsü e. 
lindc tutınaktadır. Son gelen haber. 
Icrden Sovyet kuvvetlerinin bu böl· 
g-ede üç noktadan Donu aştıkları ve 
Alınan kuvvetlerine çok a.filr kayıplar 
'erdirdikleri anlaliılıyor. :Berlin bu 
bö!gede Alman müdafaasının müte
harrik olduğunu söylemek suretiyle 
kendi vaziyetlerinin ciddi olduğunu ve 
bunun cenup harekatı üzerine teıir 
yapması imkfuıını kab.ul etmiş oluyor. 

Tezyini sanatlara iki giizeJ eser: Selçuk mektc• 
hinin sanatından istifade edilerek meyıfo"ll 

getirilen bir ıaandalye ve bir blU'dak 

Enstitü binalarının ön tarafır:d1 

on, on iki tane arı kovanı gôze 
çarpıyor. Başlarında bir kac; çocuk var. 
Kovanlardan bazılarım karıştırıyor. 
lar. 

- Aman, diyorum, çocuklar kovan. 
!arla oynuyorlar, art sokacak. 

Beni gezdiren öğretmen rillilyor: 
- Oynamıyorlar, diyor, dene çalı· 

fıyor!ar. MalQmya, bizde talebe, tem. 
rin yapmadan dofrudan doğruya ı~e 
reçer ve bilcislnl, yaptrfı iş üzerinde 
takviye ederek rellıir .. 

Bu arı kovanları, Milli Şefle birlik 
te, Hasanoğlan köyünü gezerken na. 
:ıarı dikkatimi çekmişti. Koyün etra. 
frnı çevreleyen ballardaki aflçluın 
her birinin altında; mevlevf küllhı şek· 
llnde bir an ko,,anr duruyordu. 

Almanlnnn Rostofn karşı taarruzla. 
rında 2000 tank 600.000 asker ve çok 
mikdarda tayyare kullandıkları haber 
verilmektedir. Dört gün evvel A!mar .. 
ların bu şehri .r:a{ltcttil:lerini bildir
miş olmalann:ı rağmen ıehrln mlihlm 
bir kısmının hlill Sovyetlerin elinde 
bulunduğunu zannettirecek emareler 
mevcuttur. 
Almanların asağı Don'u geçmek •çin 

çok büyük gayretler sarfettik!eri lıls
ıtdllmektedir. Son haberlere göre Al 
man kuvvetleri bu nehri Similiyans. 
kaya noktasında a3mıyn l'Jluvaffalı: ol· 
muşlar, fakat nehrin öte tarafına ge
çen zırhlı birlikler krzılorda kuvvel 
lcri tarafından tahrip edilmi&, difer 
kısmı da nehlrc dökülmüştür. Burası 
Sta!lngrat ile ;Rostof arasında küçtik 
bir kasabadır. Stallngrat - Novoçer. 
kask demlryolu bu kasabanın pelı: ~a
kınından geçmektedir. Valı:Uyle küçük 
bir balıkçı köyU olan bu mevki, ~im
di büyük bir .ı;tratejık , ehe.rtlJ:!!İyet ~ 
ll!nmıştır. 

Üç lstilcamet 
Bazı askeri mütehassıslara cöre Al

man kuvveUcri bu müdafaa hattını yar 
mıya muvaffak olduktan takdirde üç 
taarruz istikametinden birini seçe.:ek
lerdir: 1) Sar~ istikameti. Stalinıtradı 
zaptetmek mnksadlylc, 2) Garp isti. 
k meti, Rostoftan cenuba doğru çeki
len Sovyet 1.-uvvetlerlnc yandan ta.. 
arruz etmek, ayni zamanda bir pe~rol 
rr.erlı:ezf olan Mayakop, Krasnodar Ü· 

urı rı · dof,rudan doğruya yürümek, 3) 
Cenubu şarki lstıkamcti, Donu Ha. 
zer deni.zinden ayıran steplerden geçt-. 
rC'k Astrakan'a varmak, bu suretle Kaf. 
l.nsyayı Rusyanm diğer kısımlarından 
t:ımamiy!c tecrit etmek. Fakat Voro. 
nez'de kızrlordunun teşebbijsü elitıde 
tuttufu ve şimaldcki Sovyet orduları· 
nm niyetleri malilm olmadığı bir za· 
manda Almanların böyle tehlikeli b;r 
teşebbiise glri~eceklerine ihtimal veri:
memcktedir. Kaldı ki Timoc;cnko kuv. 
vetleri bir nydanberi hiç bir ciddi mu· 
harebe vermenizin muntall'ıman ve 
tam olarak geri çekilmektedirler. 

Biitün 1ngili:ı: ve Amerikan matbua. 
tı Don havzasında cereyan eden ;:.~
keri harekatı büyük bir dikkat ve he. 
yccanla takip etmekte ve vaziyetin 
c'ddiyctini gizlememektedirler Ame
rikan gazeteleri Moskova radyosur.un 
(vatan tehlikl'de) feryadını şöyle t,.f. 
Eir etmekted'rler. Bu, bir ümitsizlik 
feryadı defil, bilakis daha fazla mu
kavemet iradesinin bir ifadesidir. Bu 
cümlenin F?fansız ihtilali ordularım 
kttrtardığrnı hatırlıyalım. Tehlike, 
kahramanlar iı;in bir ilham kaynağı. 
dır. 

İkinci Cephe 
Anglo • Sçkson memleketlerinde 

G. S. A. Serg ·sinde 
Gördüklerimiz 

Huır ıoz, arıya ve kOYana ıelmir 
ken yuırmdaki benı ıczdirenlere, bu 
müşahedemi ıöylediın 

Köy da~!arının k.ıymeQI bir hL 
dımi ve ilkmektep müfettişliğinden Ha. 
santıelın eğitmen lrunu ıeflii!ne ıel
miı olan Bay Hilmi, elindeki kaske. 
tiyle köyü cöıtcrerek banı ıunlan 
anlattı: 

Serginin 
- Köydeki evlerin yekQnu 260 tıın 

fa:ı:ladtr, Nüfusu. bin iki yüzü geçer. 
Hemen hemen her evin kovıınlarr var. 
dır. O, methur, Ankara balı yok mu, 
İıte, o meşhur Ankara ba!ının en i· 
llsı Huanoilandın ç1kar. Köylüler, 
bu kovanları yazın kenili bağlarına ta
prlar, kışın da evlerine alırlar. 

Büyük Emeklerle Meydana Getirilmiş, Tezyini 
Sanat, Resim, Heykeltraşlık, Mimari Şubelerinde Göze 
Çrırpan En Mühim Nokta, Garp Sanatının Tekniğine intibak 
Ederken, Milli Karakter.leri Muhafazaya Gösterilen itinadır 

Enstitli mildilril de ıu izahatı ver. 
fesör Sue'nün bir konferansında de. faptrrmrık da ancak azdan az: kimse- di: -ı-

Gü:iel Sanatlar Akademisi açılı. 

şmın 60 ıncı senesi münasebe. 
tiyle bir serıi açtı. Bu serıtide Tıirk 
sanat tekamülünün bir tablosunu rör 
dük, 60 sene evvel 20 talebe ile ba19 
lıyan buıtün sıı talebeıl olan bu mü: 
estıeıe, kıaa bir zaman içinde verilme. 
si mümkün olan semereyi vermlstir, 
diyeblliriz. 

"Resim küfilrdUr", "tıcylı:el rtınah· 
tır" diye sanatı sınırlarından kovan 
Osmanlı Imparatorluhnun inhitatı 
içindo. süratle gerileyen müesse.tıelt:r
den biri de Türk sanatı olmuştur. Cc. 
haletin, dini taassubun daralttığı sanat 
ufukları içinde, devamlı bir sanat te. 
k4mülüne aiıhlp detillz. Eski Türk sa· 
natmın duraktadıfı devirden burü!:lc 
asırlar geçmiştir. Buçünkil nesl!ler a.
Hrlarm bıraktıfı boşlu~u doldurmak 
mecburiyetindedirler. Bu boı,;lufu göz 
önünde tutarak Güzel Sanatlar Aka 
demisinin bugünkü :inkişafını tetkik 
edersek, süratli bir llerleyi§i kabule 
mecburuz. Bununla beraber hunu bir 
kemal olarak deiil, kema!e doğru iyi 
bir başlangıc olarak telakki edebili. 
riz. 

diii gibi: !erin harcıdır. Ba sanatın ilerlemesi - Köyiin ba lbuauslyetlnJ nann i.. 
"Bugilniln eserlerini tanımak !dl.. isteniyorsa, maziye bailanmaktan, ma. tibara alarak enıtltümüzU Adeta bir 

fi deiildir, faydalı eser!er meydana ıinin eser!erlni aynen kopyadan vaz. ııncılık istasyonu haline getirmek ıı~ 
getirmek, yarının tekamülünü sez· geçip, burünün ihtiyaçlarına intibak tiyoruz. Bunan için, ıtcni~ ölçüdeki 
mek, bu jmklinlara göre tekamülü etmek lazımdır Aksi takdirde bu e. çalışmalanmıza bir baılanrıç olmak 
hızlandırmak Jlzımdır. Eski mo- serler, müzelik olmaktan başka Liı üzere şimdi!ik 10 arı kovanr hazırladık 
delleri hiı; bir şeyi değiştirmedı:n, netice veremezler Halen, bunlarm iki tanesine ofullı; 
yeniden istihsalle iktifa etmemek "Bu eserler milİidir, değlştirilem~z.. yerleştirilmiştir. "Diğerlerine de arr
lazımdır. Kopya her zaman oriji. gibi bir dogma ile, bir milliyet d~ma· lar toplandıkça konarıkhr 
nalın dunıındadır. gojisi ile, taljlaşmış bir s•nat y:ıpm:ık. * * . 

"Rönesans ve on sekizinci asır o sanatı ö!üme mahkum etmek, ve Enstitünün, demircilik atölyesinden 
artistlerini göz önüne &etlrirsek, reaksiyona gitmek olur. Zaten Türk tok çekiç aesPeri gelmektedir 
eskiyi model olarak aldık!annı fa. sanatınlaki geriliğin sebeplerinden bl- Bir, rt-nde ı:esi, mıranı:ozluk cıubcsin' 
kat bunları ne kopya, ne de intıhal ri de, resmi küfür, heykeli günah: de de bir faaliyet olduiunu göstermek. 
etmediklerini görürUı. Bunlar m> insan şeklini mczmum telakki eden, tedir. 
ziyi kendi tarzlanna ıörc tercü- din ismi altındaki doı:matik :rihniyet Yanımııdan geçen çocukların yüılt" 

tir. Baciin de bir milliyet dosmasi.vle rinde. cahımanın lcaııandırdriı n~!i me etmişler, eserlerine mazii!t-n -·-· 
bazı kıymetler ilive etmişlerdir, fa. sanaun tekimillünc mani oluna.k, aur. bir parlaihk rözükmcktedJr. Burada, 
kat bıı eıerler blrlncller«ı.en daha lann arada brraktrfı boılufu daha ı· fara:za, mandolinin! çalan çocuk bile. 
az orijinal değildir. sır!arca dolduramayız ve bu eeerlerl neşe tahsil ederken, bunun bir ders 

müzelik olmaktan kurtaramayız. Ayni olduğuryu bilmemekte, fııkat. mando
"Tezyini sanatların c;ok zengin teknik ile yüzü dahn yeni, bugün 1 dıı. Un seslpin k!'lndi~i-te vtt>d.lll uysal 

bir mazisi olan Türklycde ilham f. ha uygun başka modeller meydana ee. bir calışkanlıkla biraz sonra, kazma.. 
c;in arzu edilen bütün motifleri bul· tirmek, Türk evlerinde, Tiirk tezyini sının sapını kavramaktadır 
mak, bunları m111i Türk sanatının sanatlarını herkesin kullanabileceği bir Yarınki Türk köyünü kaİdıracak o.. 
hareket noktası yapmak miimktin. hale c;okmak lazımdır ki, bu eserler lan, bu köy çocl1klarınrn gördükleri 
dilr. Fakat bunun için eskileri kop. yaşayabilsinler. Mesela camcıhk için dcrs!er kültür, !!anat v(' ziraat olm:ık 
ya etmek değil, fakat bunların bu profesör Sue ile profesör Mazha~ın. ürere üç grupta toplanmaktadır. 
devirde, bizim yerimizde yap:ıbi. müştereken meydann gctirdikl~ri iSie Kiiltür d-ıııind" c;ocu~a. bilhassa, 

Serginin büyük emekl~rle meyd:ına lecck!erinl yapmamıı lazımdır,,, motiill vitral, bana bu vadide çok hayatta kendisine ve kövlüsllne llzım 
getirılmiş, tezyını sanat, resim, hay· * * muvaffak olmuş bir eser olarak lÖ. olııcak bilciler aşılanmaktadır 
keltraşlık, mimari şubcleı·inde ıtöze ründü. Burada garp tekniği ile şark San:ıt denılerlnde erkek!ere: ma,..:ın-
çarpan en mühim nokta, garp sana- yezyini sanatlar şubesinin hedef musiklı;tnln kııynaştıcınr eörüyoruı cozluk. demircilik ve inıaat gösteril-
tının teknliine intibak ederken, mJli tuttuğu, "faydalılık" ve "can!ı· ki, milli karakteri muhafı-za elmel:le mektedir. Yani. enıtltıiy(j bitiren bir 
karaktcr?cri muhafazaya gösterilen L lık., gayesine zıt bir şubesi üzerinde beraber tamı1men orijinııldir. köy cocufu, tahtımn na&ıl rendclen. 
tinadır Fakat milli karakteri muhafa. biraz durmak lazımdır. Bu da hat ve Yarınki vaz1mızda da Aka. dlğini, ma11anın, iskemlenin, kapınm 
za, dofmatik, lskola&tik, bir milliyet te:zhip şubesidir, Bu ıubedc gôıe çar- deminin hcvr stthcc;indf' ı:rör;ilen n;ı5ıl Yapı!dıitnr bir evin nasıl çatrJ. 
demagojisi ile; mazinin müstahase Pan lieY daima es!C! battatlann, eski terakki ''C tekfımiil hakkınıla- dı~ınt ve çekiein örıı~ nasıl vuı:ularıık 
olmuş kalıplarına bağlanmak değildir. tezhipçllerin eserlerini kopyadan ~ba. ki mii~ahe<!elerimizi kayc!edc- mevdıına nt' 1t'b! d~ir işleri lt't'lfrll· 
Bugünkü hayat şartları içinde müte- rettir. Bu eserler hiç ~liphe yok ki, v• dii:ini bilmektl"dir 
m d• tt d ~· n lktım"di ve sos- Türk sanatı lçln tarihten tevarils et. cegız. K 1 ı. • a ı sure e e,.ışe - · 17 ar, ou der~te, terzilik ve doku 
yal bünyenin icaplarına göre sanatı da tiğimiz çok kıymetli t'Serlerdir. Fakat macılık cörmektı>dirler Bir kumııtın 
hayat fçine sokmak, canlı, reci bir bugün Güzel Sanatlar Akademisinde ÖLÜM İh~an Arlr Gökpınar'tn n:ısıl kf'!iilip bkill"c,.ğlni. prov;ı y.ıpı. 
ıanat yaratmak demektir. Realist biı veya hariete bu eserl,.rln dışında ori· ve Ayancık mııhııbirlmlz Mehmet ).. !acairnı. dikllt>ceflnl, btr kumaşın na· 
sanat, tarihin kopyası değil, sadece jinal eserler veren bir artist Y~tl·· tif Gök"marın vı:licl<"l<"ri Bayan Şt'· 1111 dnkunacıılhnı. hahvıı nasıl iJnıik 
tabiatın kopyası değil, en büyük ~ea. memiştir. Dcm<'k ki hu Sqnnt maı:i:ıln rife Gökpınıır diln hay-ata gö:>:lerini atıl;ırağtnr fiilen, çalı~arak öirenmelr· 
lite olan tabiat ve cemiyetin deii§en ve kalıplarına haf!ı kalmıç, hayata inti. 1'apamıştn·. C::emı:ı:r namazı bu.ııün le<lirler. 
decişmekte o!an bütiin karakterlerini bak etmemiştir. Altın işlemeli. zarif Tcşvfkiye caml1ncıc kılındıktan sonra Enstitünün ar1rasrndlki koca uba, 
ı.anata ak&ettirmek demektir. Bu :ti· ciltleri, 200 liraya mal eden bir ı.a. Ferlköy mezarllijtnP. dcfnedileccktrr ıiraat ıier~lf'rine tahı1lıı t'dltmiı;tir. Bu 
barla Güzel Sanatlar Akadr"misinde nalkfi.r şiıpheıılz ki buna hiç olmaıısa Allahtan rahmet '\'e kedrrl! arka·- rı<la bir il7üm kü•iiitiinün diblncil' ıor. 
daha canlı, hayata intibak eden, garp üç yüz lira ister. Ü'c; yü~ lirava bir dit daşlıırımıza baş ı::ığlıkhırı dileriz. düğiinilz yıımk yürlü cocuk. toprağı 
teknifi ile milli karakterleri mczcet- ~-~~~~~~~~-"!""' ........ ~'!""!!--"'!!!9!!~~'!""!!...,,,'!!'"!~~~'!'!!~~e~&s:~!!!""'....,!'I!!~~~~~~~~_;:;;.:;~~= 
mlye çalı~an bir temayül görmekteyiz. 

Bunun bir ifadesini de teıyini sa. 
nallar şubesinde ıörüyoru~. 

Yazan: FRANÇ!S DE CRO!SSET Çeviren: ULUNAY 

Sovyct Rusyaya müessir bir surette 
yardım etmek maksadiylc ikinci cep. 
benin dcrha~ açılması iı;in tezahürler 
ve nilmayişlcr devam etmektedir. Dün 
de Londrada ayni maksatla 60.000 kişi. 
lik bir miting yapılmıştır- Burada söz 
~lan bir flçi mebusunun sorduı";u: "L 
kinci cephenin açılması için her türlü 
fedı:ıkirhkları yapmıya, bütün m&h~ Tezyini Sanatlar: 

iftiharla Bakabiliriz 
belliyen bir Mı-hmctc;ilr ya•nıını, mev
va ağaçlarıyla uiraşan. patateı fidc
lerıni yoklıyan yarının büyüfil. ziraat 
bahsindeki ibllsasrnı dednle:;tirmiye 
uğraşmaktadır 

* 
Gilnliik dt>rsler, 

tilr: 

* ikiye bö!ünmü1-

E!ini yüzünü yıkııyıp, elbiselcrlnl 
silpilrerek dershanelere clrmiye çah,an 
\ eya mandollni kurcalııyan şu küçük 
ler grupu. kU!tür dersine girecekler. 
dlr, 

Ötedeki kazmasını, küreflni sırlla· 
mı, grup da tarlaya, şu rendesini tc
mizliy.cn, malasını c;amura daldınn 
grup sanat atölyelerine veya bir in. 
şaat mahalline gitmektedir. 

Bu suretle, hem enstitü l•lerl yürü. 
mekte, hem ta!ebe. herriln, bllc!ılnl 
rJr parc;a dara arttırmaktadır. 

Yani, bir grup talebe, aıtmanın ı:ıe 
demek olduğunu öirenirken; diier bir 
enıp talebe, yirmi beti bulan enstitü 
binalarına bir yenisini !llve etm :kte 
\'e bir binanın nasıl orlflya çıktrfını 
fiilen görüp anlamaktadır 

Enstitünün bütün idıresİ talebe t .. 
rafından ,.Urüti!lmt"ktcdir. Talebe, on 
rünlük ve aylık olarak mahtclif n
halıırda nöbet vıır:fcsi a!ır Vt> bu .•ö. 
bet sırasında bütün iıleri. başlı bl$Ill8 
&örür. 

Revirde, arkadaşının derecesine ba. 
kan delikanlı, inefi saitın renç barı, 
elektrik ıantraU bek'iyen. erıstitilnün 
mlitedavil HnnayeaJne alt nkamlaıın 
arasına gömülmüş, eli ısııkalında, k• 
lemi afzındald on dörtlük muhasebeci, 
küçük kamyon şoförü, hem ameli bir 
surette bllrisinl arttırmakta, hem de 
enstitünün iş!erini görmcktt'dırler 

- HenUz tf'~tkki.il halinde olduiu
muz için, hayvanlarımu:ın mlkdın 11. 

d iyorlar. İki çift öküz, 120 tavuk, tir 
c;lft merkep, altı lnt'k: altı buufr 
enstltümib:ün hııvvan mevcudunun l" 
1.-finudur. Yakrnıb bunlara elli kOY\!n, 
ıo inek ilfive edeceğiz 

İnşa halindrkl bu enstitü. bana, YI· 
rınki köylr"rimiıln hayalini kurduru· 
yor: 

Tcmfz, cıına ynkı:ı, ağaçlık?ı, şi1:9 
diki 1st.:mbul romancılarının hayal «!t
tiklerl tirin lrlSv er. Kıımı dafoktan ilş. 
me:ııls s1hh;tlf ro-•Jkl"ı- Te1,.ğı bir 
ya!Cm~ vasıtası değil. toprağı besliyc
ct-k bır madde olarak bilen c;iftci. Mııh
&uliin yeşermt'sl kın yağmuı- duasını 
de~~I. açtığı ark1ıırdıın gelecek sula. 
ra ınanan toprak adıımr. 

l(öy enıtiütlerine, devletin köycfı. 
lük politikasının bır lbldeıl ola. 

rak, iftiharla balı:abi'iriıı 
Ayrılacaiım sırada 

0

misafirpervr"ı 
enstitülüler: 

- Size, diyorlar, Milli Şefe söylc
mel'I unuttull:ı•mn,. miih'm b'r d~rrll 
mizden bahsedeceğiz. Tren enstitllm!J. 
7:Ün hududundıın gecmektedir Bura. 
dı bir durak olmadığı kin ins~ hallo
dMi mües'•Hr.tlı"e ?hıın l'.1n mal 
reme bundan Yl"di kllomttrı- llf'rdeki 
L::ı'ııhan ı~t::ı~vnnuna fniyôr G,.c,.n ~'"· 
ne, hu istasyona b:z:" ait tam 114 va· 
gon mal?.r"ml" geleli Bunları oradan t:u. 
rayı getlrtf'hilml"k !cin. otu.ı: beı uln 
lira urf,.hik Hıtlbukl, buı!lnkü eıırt. 
lar ic;ind" gelı-cr"k yı-ni malıtme~lzl 
f!nıtltüye kadar nekJ,.frn•lc !cin nalc!I 
vaıııtası bulmakta tı:iiclük Çl"kfyNuz 
He.1bl1kf. İn!'aatımıT d!"vam l"diyor ve 
edecektir, İn~aııh mev•'mlnde yapı. 
hilmemlx icin Hannnğlıında ııürtıtle 
bir dımık vaptırılmıısı 

:niyetlere katlanmıya hazır mısınız,., yezyini sanatlar şubesi rorp. 1ark 
Sualine karııı 60.000 &.san bir ağızdan diye iki şubeye ayrılmıştır. Tiirk 

HİND DİYAAINDA 
K,arı.ş Karış .. 

Bu srradı1 bir tren, onlarda olmadılr 
için arkııdıı$1arrnı kıskandıran bir ma 
halle çocuiu eduivle düdüiünii öWL 
re öttiırt- Hasarıoğlan köy enstftfüdi· 
n~n hudutlarından durmadan r~ti, 
cıttı 

(Hazırız!) cevabını o kadar kuvvet tezyini sanatları, eski Türk ,anatının 
ve heyecanla vermi&lerdir ki bu iva?e muhtevasını almakla beraber kalıpla. 
H:i kilometre uzaktan işiti!ml§tir. rının dışına çıkmıştır, Dünkü cemiyet-

Fnkat ayni atinde mesai nazırı Be- te hayatiyeti olan, hRtt! fayda!ıhfı o.. 
vin'in maden işçilerine yaptığı bir hi. lan ~ekl!ler ve muhtr.va, hiç şüphe 
tabede söylediği şu sözler hayret uyan- yok ki bugilnkü ihtiyaçlarımıza cevap 
dırmıştır: "Gelişigüzel bır ikinci ceı> veremez. Cemiyetin büyük bir kütle· 
he açm3k düşmanın oyununa ilet oL sinin ihtiyaçlarına cevap vermiş bir 
maktır,. Mütemadiyen ikinci cephenin sanat da mü:zelik olmrya mahkOmdur. 
açılmasını istemek suretiyle millet a- Ge~ halk kütlelerini ıanatl:ı nlaka
rasında bir ikilik çıkarmayınız. Su. dar etmek için onlann bııgiinkü lhtl. 
günlerde fstihsalilı ıarttırmız. Zafer , yaçlarına cevap vererek, onların san· 
büyük ö?çüdc buna bağlıdır,. at duygularını ve :zevk!erinl yükselt· 

İngiltere hükil.meti, Sovyet Rusya mek tazımdır. 
ile yaptıfı lttifalı: muahedesi mucibince Tezyini sanatlar ~ubesindc mobily:ı. 
bu sene Jı;indc ikinci cepheyi açmayı da, halıcılıkta, cam ve seramikle n• 
taahhüt ctmiı olduiuna göre Bcvin'ln pılan eserlerde cık! Türk sanatından 
bu sözlerinin mnnası pek anlaşılma ilham alınmakla beraber, tamamile tia 
maktadır. Bir knç &ün evvel Cripps günkü ihtiyaçlara intibak ettirilmiştir. 
Avam Kam3rasında: İkinci cephenin Selçuk mektebinin sanatından istifı
ı:ıçılmasr hakkındaki kararın parlamen. de ederek meydana getirilen masafar, 
to azasına bile haber verllmiyeceğinl sanda?yalar, köylUlerin bir eflcncesinl 
söy1cmhıU. aksettiren hah, seramikle yapılan ~ 

Hindistanda Bir İfijeni 
Trajedisi 

Pek e kadar csk! değil Ancak bir 
a~ır evvel iki vtrtıcı ku~a bcnziyen 
komşuları Jaipur VP Jodhpur'un gö:z 
diktikleri Udalpur iki ateş arasmda 
kalmıs gibiydi. 

Udalpur "Ma?ıar~na,, sı bir t<?k kızı 
Krishna Komara dünyaya gelince 
onu hemen Yodhpur'un genç vellah
tma nişanladı. Nlsun merasimi günü 
veliaht öldü, O zaman Maharana kı· 
ztnı diğer komşu krrılı11 varisine tek
lif etti; !akat ö1tn prensin kardeşi 
prenses de :1;ık id~iıı etli; uzun ve 
kanlı bir ı,nrp rıatıadl, Bu milddet 
zarfında Krıshr.a Komara büyüyor
du. 

Babııs1, kAh Yodhpur ile kAh Yıl
pur ile ittifak ederek iki hük!'1met 
arasında yuvarlanıyordu Fakat harp 
ordularını bitiriyor ve hazinesini e
ritiyordu. Bunu bir an evvel bitirmek 
taznndı. 

Bunun için tek çı:ır"' vardı; Krish· 
na Komar:ı'run ölümi.ı. 

Tefrika N o. 48 

Genç kız on dört yn:ındııydı; peri 
Alemine benzıycn bir hayat ya~zyor
du; onun idn döJHıscn iki sehzadeler 
genç, gtizeldilt?r ve ikisi de krnı ola
caklardı.. Fnkat asırdan asra, ecda
dının bile bUe flt!'şlr. kendi vücutla
rını ifna etmclı>rl onu d::ı öHime ha
zırlıımış bulunuyordu. Dabnstnın rl· 
cnsını kabul elti; yalnız otc:,ı ölUmfi
nü istemedi; Mr hançer darbesiyle 
ölmek fstiyord-.ı, 

Babası \•c erkek karde~lerl bu isi 
üstlerine almndı!Dr; halbuki ınne~ten 
inen bir ~a;ltann el kaldırmak ıçın 
yüksek bir ncs<"P sar.ibl olmak Uzun
dı, Bu işi yapmay. yeğenlerinden bir 
ıetızııdeyi memur ettiler. 

Prens onu 1lk defa görüyordu; bu 
da onu öldıtr.ııe'.< için oluyordu. 

Sultan, yeğenini leyIAk ve çatlı 
renkli salonda kahu1 etti; tyl vurması 
için sal sinesini, gerdanını açtl: Prens 
amca zadesinJ l'U kP.dar l(lzel 1:örün
çe elinden hıınçıor! fırlattı ve kaçtı. 

Acaba, Devlet Demfryollan nmum 
rr.~diirU Cemal H:dayet, yukırıy, yaı. 
drcım, yuı kıı!mı, lstidanrn altını bit 
"kabının icrası" deınez mi 1 

F., s dasma döndü; en g!lzct muslinlerinP 
büründü; yatağa uz~ııdı. 

Ertesi ~nü, bahçel•rin port.kal· *llllMerhum .. 
Irklarında beyaz gü\•erdnlerlrı uyan· ı 
dfklarf saat Udalpur Hrayı wth bay~ Sadıkıade Ruıen'ln 
r:ıjjını çekiyordu 
Desdemona ·ve Gwendoline I M E V L O D Ü 
Şimdi artık Krfthna Komnra'nın Sevgili hattr1tın kt>ndı~ı-

hayatınr öğrendim: yarın klavuzu ba- ni tanıyan ve ~evcnlerio 
na tekrar tasviri 1:östennlye razı et- kalbinden hiç hir zaman 
meli. silinmiyet'ek olan hahn· 

Yemek yerken bile onu düsünilyn- mrz, SADIKZADE RU· 
rum. Fakat görüyorum ki. yemekler ŞEN'io, l\fevlıidu 7 nd .,..,._ 
hayata nisbetle uz.un sürüyor ve ben oei devriyeyi vefatına t~ 
çok sabırstr.Janrvonım. Saatin dnh 11dıif eden, buıün 28 
iki olmastrıa ratmen cıtmek istlyo • temmuı 942 şalı cünU 
rum, Holllcott: 'lj'le namazını miifeaklp 

- Biraı oturunuı! d~dl. Eğer ye- ·ki · 
meklerden sonra bu memlekette b5yl<' -~lackıda, Te§Vl ye <'amt 
dört nala \:oşar~anu hasta düş!rslnb: inde okunarak, merb•ı • 

Küçük sarayları. yaban domuzları mu.n ashı ruhuna ith1tf 
yanm adaı!lmı, .Mıharana'ların mezar- edilecek ve hatırası tlıh 
larmr. mabedi vclha!fl onun bana an olnnacağından arzu edeıı· 
lnttıklarl 'rlitün bu ,~ylerl hem r (erin te~rifleri rica 0}11. 

Sof&r kendini ıöyle müdafaa ed 
- Ben belediye nizamname! 

uygun olarak otomobilimi yavaş 
rUyordum. Ani olarak önüme ç 
çıktı . Fren yaptım~a da tlurdur 
dım. Hafifte çocuğa çarptım. B 
benim kabahatim yoktur .. 

Bu halde cocuğun ana. babas 
~oförden özür di'emeleri ve mev 
muhakemesine b~kıldrğı için fis 
çalıımıdrğı günleri de tazmin eyi 
lerl Jhım geliyor. 

Şoförlerin "ıürat keyfine" 1nı 
ettikleri mağdur plyad~lerin na 
bir lra' ıöz de biz söyl!yelim: 

Taksim ile Şi,Ii arasmda hiç bir 
tör için belediye nizamname?eri 
miyle bir ıey yoktur. O saha 
düı aaf.ltı, &'eniı caddesi. ikiye 
lan istikamet seyriyle otomobUI 
cirlt oynadıkları bir meydandır 
denin ortasındaki gezinti kaldı;ı 
&ığıJ'lın piyadeler yanlarından g 
yı!drnmlarln onları bir dirt'fe, bi 
f'ca veyahut üzerind" ölü kafası 
medl!en bir elrktrık kulübesine 
rıştırmaları korkusiyle hepsi h 
>BPrağı gibi titrrmc.k~dirler. Şo 
lerin bu ifrat süratten dolayı bir 
tevkif edildiklerini. para cezasına 
pıldıklarını ı:örmedim. Zabıta 
bunun için mutlaka araba)'I durd , 
ıoförc ufnk bir "tilki d·vanı .. v 
ne hiç de lüzum yoktur, B!r dil 
c;ılar, ondan sonra numarayı alır, 
zayr yazar. O, isterse bülü:ı gün 
gibi ko~ııun. Kızcağızı öldu-en ş 
hem arabasını yavaş sürduğıinil, 
de ani olarak önüne çocuk çıkınca 
:vaptrfı halde arabayı durduramadı 
ıöy!Uyor. 

Bu ifade bana ,u fıkravı hatrrl 
"Bafdat'ta kadı'nrn biri bazan ltt 

davacıya yahut suçluya tQS vurur 
Bu acip muamele merk .. ze akset 
tahkik ic;ln birisini göndermislcr. 
dı relen adamın ne için ıönderildi 
anla:vrnca: 

- Yarın, demlı. Mürafaa esna 
dı aiz ce yan taraftaki odad:ı b 
nunuz: dınler, sonra hükmedenıin 

Ertesi ciln Kadı mahkeme)'i a 
f>a.ııcrlıırdan blri: 
-~Elendim; demiı. Bu adamd 

lacagım var; paramı vermiyor. 
1zalıat vermlye davet edilen bor 
- Evetı Demlıı; ben bu adama b 

!uyum. Fakat loılr türfü borcuma 
remiyorum. Oldu olacak; eli de 
ken bana biraz daha para versin 
nunla bir ticaret yapayım, Hem · 
para kazanayım, hem de ona borcu 
vereyim. 

Müfettlı odadan başını Çtkaaıı 
- Kadı efendi: Tos vuracak mıs 

y,,ı...,. ..,.,,, V1trııvrm m• :> 

VEFAT 
BQ11n D 1 Alber R. KamhJ, Ba 
~ Kı:.mhf, Bz:-.. V!' Bnyan Edi K 
Bayım Dul ~4ari FJt>res (Bukreş), 
yan Dul Sııoetay K:ımh!, Bayan 
Jak Kamh!. Bay ve Bayan Jo 
Kamhl. Bayan Du~ David Ksmhi 
o~lu Rıfat, Bay \'f' Bayan Rlfat 
Kamhl. Bay ve Bsvan Rifat J Ka 
hl, Bay Edvm V. Knmhi. Bayan 
Sam{lel Asseo, Ba;\·an Dul Reb 
Karmona, Buy ve Bayan Dr. Ab 
(Pı:ıris), R:ıy ve Baynn Viktor 
(Parls), zevcesi, pt-l'lerf, kardeşi. 
~enleri v~ l'krahııfa."1 

Albcr R. Kamhi 
(DERİ FAERlKATÖR0) 

kı~a bir hnstalıh"t::ı:- sonra vefat 
'li!lnl ve cenaze mern~fminln bu 
Sııh 28 Temmuı: İ942 s<:ınt 14 de J3 
vQk Hı:mdek Kf'nesct İzrael Sina 
~ınl'la icrıı olun~caAmı teessürle b 
dlrlrler, 

1 ~hu IUn lnı1111! dı•Hly• :verin~ kaimdi 
Cenne Levuımatr F. Moakov 

l(ll!lwnn' n J.1'•1ıılr 7c; T ,. , ,.. 

Sineına projeksiyon 
ınakineleri 

, Ses tertibatı 

Amplif ika törleri 
Türkiye Vekili: 

. !ECIP ERSES 
1stıklll Cad 19 

.tA~l1 tUZA l'I l ti ı K• ı l 

HALIDl PiŞKiN 9ERABER 
Hıırbly~e. Belvü bahçesinde 21.30 • 

Vat.kit Vagonlar KantrollirD 
.Komedl - ! - perde 

tiAl..KEVl..EKIN D.t. : 

Emlnönll Halltcvlndtn: 

!ngıllzlcrin. Amcrlkahtann mütte- ıolar, kutular, carr tekniği ile Türk 
~kleri olan ve harbin hemen bütün ruhunun imtizacından doğan cüzel 
ağırlığını bir senedir omuzlarında ta. nümunelerdir. Bu nümuneler, her tiir
şryan, pek büyük kayıplara uğrayan 1il sanat tevkfnden mahrum olan !la
Ruslar en şlcldctli Alman tazyiklerine nayilrnlze mükemmel niimunelerdir. 
manız' bulunduktan bir zamanila !n- Efer bunlar endüstrfleştirilfr, herkesin 
gllizlcrin bu halleye uzaktan seylrcl evinde kul!anabil~cefi, ucuz flyoıthrla 
!Qllmalannı akıl almamakta v~ ~unun elde edebileceği bir mahiyete indir·lir. 
ic;;ln İngiliı:l~in. mutatlnrının h:ta~rna ı;e, sanat bu vidlıie Mkim nlur, tııklit· 
~arak, bu ikinci cepheyi pek gı:ı:lı o. ten kurtulur, üslQbu olan bir mobilya 
larn\ ve ani b'r surette açacaklarına ve eserlere sııhirı ol:ıblllriz. 
hükmedilmektedir. Tezyinii sanatlar şubesinin -şefi ı>ro-

Babası, ondan devletin kurtultısu 
irin hny-a{rııt feda etmesini a~ltynrak 
rica elli. 

Bunun üzermc Maharana harbe 
devam etmlye lcarar verdi, Fııkat ge
ce plunea Kris!ll'la Komara, uyumak
ta olan (zenan) ın aralarmdıın geçti. 
Z<'hlrcilikte mrıharetl tanınmış olan 
ihtiyar bir hizmetçi k:ıdın buldu; o 

g&rmek, hattA !!ııbır!ırlı~rmdlın elm • 
dıye kadar onları gl\rmüe bulunm:ı" 
arzusunda t.>ldu~ımu söyledim. 

Fikrim ":thlanıyor, fakat vücudum- ı 
da hakıkatcn bir ycrgunluk da var. 

(Devami vır' 

l\ferhumun re.fil<ll.;• 
vo oAullan 

1 

Aydrn me!>u)u Arlb Sırrı Levent bu .alı:wı 

, ıı.ıo eh (Divan edcblyaıında bitil' ıc n 
rah) 'C ııerıtmbe cQııQ de <Divan cdeoi 
tında kadın ve a~k - Tarlı •e Anaıl.:>t 
men11lannda llıl lıonferaıu vcrecslıtlr. 
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ARLON 
SAATL A ~I 

t<ÖPQU8A$1 EMiNÖ N Ü 
MAGAZAStNDA 

.J A .JA • .,._,. 

VACHER ON 
- • Ot. ... 

CONSTANTIN 
SAATLARI 
---·---

Her eı"s Arlo" allırt . plcibıt . ~oslı 

ve ~aş.sıx saaHar: elmaslı So. 
valyeler, pırlantalı çiçek 1 er 

gümüş hediye : eşy ol arı 
bufabilirsiniz 

.. 
Eıl<lıehlr lcrıı M, dan: Tagayyüp 

etmi~ madenci lzcık Yr.ıhyelln borcun
dan dolayı mahcuz Eskijehir Sepetçi 
köyünde bulun:ın ve yerleri olbap -
tukl krokide gcisterilen otuı beş kü
mede ccman ve tahminen bin toa 
manyazlt ır.ade~ sdılacakttr. 

1 - Birincı ihalcsı 10/8/942 Pazar
trosi günü saat 14 den akşama kadar 
muhammen kıymetin 3 de 75 ini 
bulmazsa .ihale b~ gün daha uz:atı
larak ikinci lh3lcsi 15/8/942 Cumar
tesi saat 10 d'ln ll e kadar maden
lerin bulunduğu Sepetçi kuyQnde ya-
pılacaktrr. . 

2 - Tellallye resmi ve İktısat Ve
kaletine vcrilcccl• rüsum ve nakil 
vesaire mıısra1l:ırt altcılara alt olup 
madenler buiundt:ğu köyde ve ma -
halde teslim edilecektir, 

5 - Borçlunun nkittcn doğma İk
tısat Vek6lctine bu madenleri ilgi -
lendirecck bo:cu varsıı o para ihale 
bedelinden çııı:arılacaktar. Altcılan i
hale bedelini Vt: tclldllye resmi ile 
madenin ka.11unl rüsumunu teslime 
mecburdurlar. MahalUnde madenleri 
teslim aldıktan sonra daire<:e hiçbir 
ilişikleri kalmıyacaktır. 

4 - İ~bu satıs ilanı ayni zamanda 
borçluya tebliğ olmnk üzere İstanbul 
gazetelerinde illin edilmek ve baş
kaca malôroat almak istiyenlerin 941/ 
192 sayllı dosynm:zr. müracaat etme-
leri lilzumu illin olunur. (4129) 

=+·•-

1• Dr. IHSAN SAMI 

1 
TiFO Afl81 

Tifo ve pantlfo hastal.ıklarma 
tutulmamak için teslr1 kat't, mu
afiyeti pek emin taze qıdır, Her 
eczanede bulunur. Kutusu 411 

' • kur\.ıltur. ___ .., 

.11119 ______ , 

GÖ ZEN 
ALL IGI 
YENi RENKLER 

KAYIP: Şile liınr.nma bağlı Çoruh 
ismindeki nıotörümün muayene ;saha
dclnamesinl kavhettim. Yenisini ala
cağımdan csklsln!n hilkmil yoktur. 

M t!mtaz Bilengll 

KAYIP: Satamyn nQtus memurlu
ğundan almıs oldu(:um nlUus hüvl -
yet cQzdantmı k;ıybettim. YenisinJ 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü kal
madığını ilan cdcri."Tl. Halit oAlu Ah· 
Jnet Metlncan • 1317 do~umlu, 

KAYIP: Şile limanına bağlı Utur
lu ismind~i rr.otlirümün 154 numa
r alt senedi oahri~l ile 44 numaralı me 
safc ~ahadctnnmcsini k;;ybcttim. Ye
nilerini nlaca(:tm1:m eskilerinin hü -
kümleri yoktur, Klz.ım Sazlı 

KAYIP: Kadıkby ortaokulu A. 1 
stnrfmdan ilköoce ahn~ olduğum ve 
ok"Ulun 3229 defter numarasında ka
yrth belgeyi k:ıybettim, Yenisini a
lacağımdan eskicinin hükmü yoktur. 

No, 393 Vedıt Kırol , ______ , 
1 TAN Gazetesi 

i.ıan Fiyatlorı 
Kr. -

Başlık maldu olaıü 160 

ı inci sayfa 8ll1lfiml 600 
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KIZ ILAY CEMi Y ETi 
l\IERKEZINDEN ! UMUMi 

SATILIK KERESTE ILANI 
Yo7.fad'ın Peyk Vf' Teke Güney köylerinde Ş~e üıerinde aşa~da 

takribi m iktar ve eb'•dı yazılı keresteler kapalı aıu1 usullyle satda
cakttr. 

GAYRI MAMUL: 

Adet 

23000 
7945 
8000 
4000 

Va.c;ati kutur santim Tul metre 

10 : 20 
8: 12 

10 : 20 
8 : 12 ....... ____ ,, 

4-5 
2 - 3.SC 
4-5 
'2 - 3.50 

42945 Tahminen 2000 metre mikab· 
MAMUL 

200 metre mlk'lht, MD loıtellf clıtı vı eb'att.tı 

Peyk Mevkllnda 

Teke Güney 
mevki inde 
Peyk 
mevkiinde . 

ı - thal•, >.tu~ ın lnr.i Perşembe ~nO saat 10 da Krztlay u
mumt MeTke?':iııdl! olaC'lktiT. 

2 - F'lvnt mtıvafık ıörOlmNili:i takdirde alent mOzayl'de umlQne 
nıtlTıv.aıt ıot1necek. Yinto haddi !~yık 'oulumımA7.sa müuyf'df'Tf cm 
efin untmık ven ihaleden sarfı ıazar etmek huııusuncb Kutlay 
~r~ttlr. ' 

3 - Mııhamm.-r. bf'df'l (!10 bin Llradır.) .. 
4 - 7MO Linıltk t1?Yninat mektuh u ne teklif melctunlarr ltııtlAy U

mıımf Mer'keıine en ece Alu~.M'Un 19 l'IC"'ll Ca~mb:ı ~ünü ıık-

'······ 3ıımtna kadar Yerilmiş bulunacaktır. ,1 

NAFIA VEKALETiNDEN 
7.8.942 Cuma ıono saat ıs te Ankarada Nafia Veki.letl bhma için

de maueme müdtırliliü odasmda tol)laoan malzeme ekıdltı:n• kamisyo
nunda (3:100) lira muhammen bedelli •fdarf dergllerin T..-tateneı M2 
)'Jhna ait fevkalAde nilslıast.. nuı kapalı sarf uullyle eblltmesl 78pda
c:a:ırtı:r, 

Ebllt:me prlnatnesf ~ teferrG~U bedelds olandıı: mabıııme tntıdftrlG
illnden allnablllr. Muvakkat teminat "292"" lira -so• turustur. İsteklilerhı 
te.kllf mektuplttmı muvııklı:at temlna t Ye şartnaıneslncs. yuıJİ ftSfka De 
birlikte ayni rQn saat H • kadar m.ezld\r kom.lqona maklııaz maJı:abl
linde vermeler:l lhnndır. (5540 - 7807) 

6m-----------------------, R E K O R ! Teminat Markasıdır 
Nef"ıs bir pirinç unu isterseniz bakkahnı7.dan muhakkak 

''REKOR Pirinç Unu,, 
ISRARLA İSTEYiNiZ 

250 - 500 velOOO Gramlık Ambalijlan Vardır. 
Adres: 1'ltanbul, Tütüngümriik Kemerli So. No. ıı. Tel: ı4197 ,_ , 

KARAR HÜLASASIDIR 
Karar l'fo. 138/J 12 - Eşyaya etiket koymamaktan mazmm Kadtk~ 

Şekft'dbakkat !'nlıtll: 48 No da keresteci Toros oğlu Mihran Kal.tayan 
Üsltiida!' Mim Korunma m~emeslnin 17/6/942 ı:ü.-ı v"' 136/112 sayılı 
karart;yle ;yinni lt'ra ısek.sen kul'Uf alır para ~SJn:a mahldmı edllm.I~. 

lflllfj ..................................... ~ 

Tahvilat ve Hisse Senedi Satııı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Terekelerin,. mııhk~toc:e elkonulan bir takım 5Hllere aft muhtelif 

tahvi!At ve hl~f' sen~tleri a~tk arttırma surctiy:e 29/ 7/ 942 tarihine 
müsadit Ç;n·~amba günü saat 14 de esham \'e tehvilAt borıııısında sa
tılacaktır. İsteklil~rin mezkür gün ve saatte bors:ı. komiserliğine mü-
rac:aat etmel~ri ilan olunur. (4117) 

lstanbul Mahrukat Ofisinden 
1 - Alemdıığmda evkaf ormanından istihsal ll'diltoeek 122647 kental 

odun.un beh~r 250 ldloru kesim ve Usküdar ile ltadık&yünde ıösterile
cek depolara tes!im! 484 kuruş 90 santim talibi uhdesindedir. 

2 - Bu ile yüzde on beş noksantyle talip olanlıat"m 29.7.m tarihli 
Çarşamba ~n{l ııast 11 e kadar Ofis Umum M!ldürlü:üne müracaatları. 

3 - Bu saat!et\ sonra vukubulacak müracaatlar kabul edilmf'ı. 
(8050) 

- MÜCEVHERAT SATIŞI 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Terekelerine mahkernec:e elkonulan ölülere ait muhtellf mQcevhe

rat mahk~mf"miı tarafından İstanbul Belediye Mnat Memurluğunda 
6/ 8/ 942 tan!ltr.e müsadit P1!r$eınbe günü ~at 14 de sahlacakttr. İs
teklilerin yevr:li mezkürda Belediye Mezat Memurluğunda hazır bu-
lunmalıın ilan olunur (4118) . _, 
Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Univer~iteye Eti Eank depolarmdan alımntş olan 2328 ton kok ve 

maden kömtiıl~rinin nakliyesi 13/VHI/ 1942 ·P,.rşembf'! giinO saat 15 ~e 
Rektörlükte kap:ılı zarfla eksiltmeye konulmuştur. fst~k!ilerin 1048 lira- . 
lık teminat maltbuz!arı ve Ticaret O.dası vesikasını ihale ıünü saat 14 de 
Rektörlüğe vermeleri. 

Liste ve şartnamesi Rektörlükte görülilr, ' (8104) 

Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden 
1 - Beıilttas Fmdıklı, Ka!'tmpasa. Aksaray, Haliç ve Beycıtlu, A

dalar, Haydarpaşa ve Üskiıdar Bakırköy ve Yeşilltöy mmtokalartnda o
dun ve mangal kilmürü satış ~besi açılacaktır. 

2 - Bu i;Je ait &artname Ofüı muha.<öebeslndedir. 
3 - B[ıyi olmak lstiyenler şartnameyi gördükten sonra tPkliflcrinl 

en rcç 30 Temmw. 1142 ak:ıamma kadar Ofis Umum Müdürlüğüne ver-
meleri. . • ~ . • (79511) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme idaresi İlanları 
Bir sene ıarlmda Bilecik deposuna gelecek olıln tahm1nen 10 bin ton 

maden kömüıiltıOn ıartnamesi mucibince tehmil tahliye 1~ kapalı zarf 
u.suliyle eksiltmeye konm\lflur, 

Beher ton kömürün tahmill için 40 ve t.alı1i7tl1 içhı 2~ kuruş tah
min edilmı,tir. 

Eksiltme 13.11.942 T . ne milsadi1 Pe~mbe günü uıt 15 de H. pa
ıada 1 incl işletme komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat f87 
lirı 50 kUru$tur, 

Ekıiltmeye i~tirak edeceklerin kapalı zarfhrmt eksiltme saatinden 
trlr saat evveline kadllr komisyona vermiş olmaları lfUıtndlT'. 

Faila tafsiilt ve ıartname alnıak,lstiycnleriıı i:iletme,.r: mfiraeaatlarİ 
lhımtfı,.. (7992) ' 

\ 
BÜYÜKADADA 

Satılık Ars·a;· 
Emlak ve Eyta.m Bankasından 

Büyükadada ~laden mahallesinde Ayanikola 
(Yılmaz Türk) caddesinde ada 182, pafta 39, parsel 12, 
kapı 26 numaralı 4525 metre murabbaı egki Bellavista 
gazinosu mahaJli 30/ 7/942 perşembe rünü,ıaat ıo· da 
açık arttırma usulü ile ~atılacaktır • 

Teminat akçesi 45.3 liradır. 

11 
Fazla izahat almak isteyenlerin l!latış rünü~den 

evvel bankamız emlik servisine gelmeleri.ilin olönur. 
(8034) 

~----------------------' iNŞAAT ILANI 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 

l - 1zmitt~ yapHaeali tıntomtır n fşçt evlen nıı! bfltrlr pa""""'Jırı, 
bnalhasyon. yo~ ve horict ru tesisah tomanet uruliyJe ilıtt1e edO~ekliT. 

2 - İşbu l~~at n ameliyatm muhammen kesif beden 4110,°" lira-
dır. • ......., 

S - ~il~ f"Vr&ln ).nJcıırada Sttmer Bank )luıunellt _ ,abednden 
25 tin mukl\bilind,. ııltnıı~akttr. · 

4 - Muv11klcııt teminat miktnn ın.ooo tindi!'. • 
!I - ~iltmr lr> Ai'u~M 1)42 tarihine mf\"dif :Pnart~ «6nil nıt 

lfl da Ankara<h Sümtt Bank Umum MMUrHıift !ftfbt 11Jbt8inde ,....,,._ 
lacalrllr. " 

8 - fııtell:lner teklif P\P'l"llln me::v11nmda sfmdi:re kad:rr J'91"Mt! nT~
lAn bu aibi lşlPrfı Vf' bunlarm bfldl'Tif'rimı. fl~m~ t•°lt?'nt ~k11Atmın 
kimlerden terekk{\p ettigi~ ve hangi bankalarla muar.ıelede bulundulda
n11a dıılr v~lc::ılnr kn::vııc-ıılclıırdfr. 

7 - Tek!if mektımlıınnı hııvl zırf'lıır k:ı'Pnl'ı olard 'l"half! • JP\ıni! f!\ e 
kadar mııltbuz mtıkabilınde Ankarada Sümer Bank Umum! k~tipliğine 
~tim olunıte~ktır. • 

8 - Po!lta ile ri5nderilecf'k tekllntt nntırftt lli'1fl ~ftnd~ biT saat 
evveline kadar Jtelıniş ve zarfın kal'lıınt ee)r;l"e katistnmıt olmaırr lbım
dır. Postada ;.>Ald olabnecek ıecikmf'lf!'!' naun itibara 11"'1Tl;;rae11~ttr. 

9 - Banka ilıaleyl icrada serbesttir. (51111 - ıtMn 

----~ .... -~~ 
TÜRKiYE CÜMHURfYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888 . ' . 

_. Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans ~dedi: 265 · • 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri . · 

Para Biriktirenlere 28,800 Ura 

iKRAMiYE VERiYOR 
ztraıt Bııtkaaı"d• kvmb1raı. ve lhbraaıs taaırru' "e.ıpfıl'tndı en •• 80 
hl•eai bulunınlıra ıenede 4 defı ~•klleeek kur'a il•. ...aıdıltl pllıta 

alSre ikramiye daOttrlıe11kttr.· 
4 ..\det \000 Llrıılık • 4'.009 Lira 

&4 H 500 '9 ltQOO • 
, 4 • 250 • ·1.000 • 
40 " 100 n 4.000 • 

100 " &o " •.ooo " 
120 .. 40 .. - 4.300' ' • 

160 " 20 • ' t.200 • 
DiKKAT : Heuplırı11dakl p1rıl1r bir sene lçlıtıl• 50 Llrııdan ..... ılOf' 
mlyenlere lkrımty• çaktıftt takdirde •,4 20 faıı:latlyle verfleoektlr. Kur'a• 
ıar aenedı 4 defı, 11 EylOI, 11 Blrlnclktnun, 11 Mart v• 11 Haıı:lrı. rı 

tul"lerlnde çekilecektir. 

Gümrük Muhafaza Genel K. Sa+.n .. 

Clnı ve miktar" 

Alma Komisyonundar . 
Muhaml'n8'. 

tuıdell 

Lirı 
ilk ternlnıti 
Lira Kr, 

.... 
en .. ve uatı 

' 

102& taktm muhafata me-
40 8 8.942 cUmırtellf 11 muru elbl~esl d\kiml 12312 9'!3 

614 kaput dikiml 4912 S88 40 P..8.94':! eır1'ırl#i ıo 
zarflı ve kaputl:ıırln iıto ı-Yukarıda yaı!h t'lblself'rin dildmı kapalı 

çtk eıı.::-:iltme ile eksiltmeye konulmu~tur. 
Şartnaml!leriyle niimunrlf'ri komisyonda her gQn canııebilir. fııtelf

Jllerin kapalı zarflarını eksiltme ~aatinden nihayet bir s:ıat evvel!ne kı
dar Galata MumhDPJI' caddesi :14 No. ltı dalrf'deld komi~::vo111 ' verml!lH"I 
ve açtk eksiltme için de brlli saatinde kanuı:ıf vesikaları \•e' tmıtnat mak 
buzlnriyle !(omisyona gelmeleri, (7890) 

,_ DiKKAT ! DiKKAT ! DiKKAT ! ... 
Bestekar SADETTiN KAYNAK'm bestelediği 

ve ALABANDA aEVOsU BAŞ YILDIZ1 
SAFİYE'nin sizi hayretlerde bıribeak dere. 

cede güzel okuduğu· 

22166 ÇİYA ÇlYA - PORTAKAL türküleri 
Pek yakında, COLUMB1A Pli.klarırida 

Satışa çıkacaktır. , 

. . 
Sahip ve neşriyat müdürii: Halil LG.tfi Dördünel 
Gazetecilik vo neıriyat T. L. Ş. ~AN MathaMJ . 

28 • 1 • 942 

1$ÇI ALINACAK 
B o Y o K-··o E R E 
KİBRİT FiiRIKAS I 

MÜDÜRiYETiNDEN: 
Kibrit fabrfla.91 J('hı aıatıda yazıti şarlltr altulda erkek, ltadtr 

ve cocak işçi alına~lttır. • 
t - Tekmil fabrika ~r,llerlııe tı rflnlerl ))arasız sıcak ö~le 1emc• 

verrur. 
2 - Ocretl•rt 

ı) t!rlcek laetTerr. 

Nonnaı mesai aaatleri i~n etkek l~il~• ya-ptırtı.eak t~n Mah1-
yetfne t6re saat baflna ücret hesabiyle ıünde 100 kuruştan 170 ku

. nıp kadar. 

bl l<ıdi" r,cnere: 

Normal meıtat saatleri fçln kadm işçilere yaptırıbcak işin tnahl
yetJne ~öre 75 kuru~an 110 kuruıa kadar, 

e) 12 Jaşmdan 18 yaoma kadar olan erkek ve kız çocuklara: 
Normal mesai saatleri için çocuk işçilere ıaat ba.ı• ücreti hesabiy

le 85 kurue 
d) Tatımll vı Ta"llyı, Avtu lr;llert: 

Bu .kabf) ~!erde çalıpn.lara fı!n mahi;retıne ıör• 150 kuruştan 
170 kurusa kadar. 

e) F'ula Mfflll Ocretlerl: 

· ltoordtnısyon Heyeti kararjyle fıbrikın!n rii:ıde YIJ'a<:ilfı 3 saat
lik fula ça.l.ışmalarm ~ 30 zammı illve edildikte normal mesal ne 
ıoe - 170 lruruşa kadar Ocret alan bir fteiJ'• 1110 den 250 kun.ışa 
kadar. 75 - 110 kurusa kadar alan bir fsçlye 110 - 160 lrunışa kadar, 
98 kuruş alan işçiye 95 kuru~ ıso - no kurusa kadar alan işçiye 
220 - 250 kuruşa kadar ıibıdellk verlleceldlr, 

S .:._ XanUDi ftrgfler işçilere ait olmak Qzere ücretler, fabrika 
dahil! tallm3tnamesllıde yazılt h\lkQmlere göre her 15 ıünde bir ö-
denir, . • 

4 - f,.;tler, yataeak ~rlerlni kendileri temiıı ederler. 
5 - Talip olanlann Büyükderede Büyüıtdere - Bah~eköy yolu 

Gtmnd~ki k~brlı fabrikan mOd<ıriyetlne nüfus tezkereleri Ye altı 
tototralla berabf'T müncaat etmeleri ilAn olunur. 

.Tesviyeci, Tornacı, Frezeci Ahnacak 
' 

ltibrlt Imal eden dairelerde veya fabrika tamirbar.ef;inde makinist 
ve makinist muavini olarak çalı$?Dak üzere birinci amıf tesviyeci, 
tornacı ve fruec.iye Dıtlyaç vardtr. Fabrikada yapılacak imtihan neti
cesinde ~sterece-lderi ehliyete rör~ maaş Vf'Ya ıı:1at başı tıcretlerl ta
yin edilecektlt'. Talip olanların vesaikiyle birlikte BUyükderedekl kib
rit f31:)rikaııı müdOriyetine müracaatlar! ilAn olunur 

İstanbul Levazını Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanları 

\ Adel 

121..soe K6prülü ıürn 
121,077 Köprtaüz st.ırgtl 

124,414 Kesme kanc:a 
Yukartda yaı!lı tle kalem malzemmin müteahh~ nafi! ve hesabma 

pazarlıkla elaill!Deıd 29/7/942 Çar~amba ıün\l nat H de Tophanede İst. 
Lv. Amlrliii satm alma komisyonunda yapılacaktır Tahmin fiyatı 94Gl 
lira 441 kuruş, nk tt>minatı 709 lira 61 kuruştur. Taliplerin belli vakitte 
komisyona ~elerl. (98 - 7904) 

5000 adet serum Gllkoze almacaktU', Pazarbkla eksiltmesi 2917/942 
Çırıamba .O,Nl saat 15 de Tophanede Lv. .Amirliği ıatın alma kom!s
yonwida yapUacaktu. Tahmbı bedeli 8050 lira, ilk temlnat1 603 lira 75 
kuruştur, Şartnıı.mesi komisyonda &örülür, Tallpierln belli vakitte ko-
ıms,ona gelmeleri,~ , (100 - 801~\ -

Behtt adedine 25 kuruş tahmin edilen 115,000 Rdet sa!tanaıratıc k~yışt 
mnteahhlt nam ve heaabma pazarltkla satın alma.:-aktır. İhalesi 29/7/ 
94% C&11amba ~iı Sll•t 14.30 da Tophanede Lv. Amlrllii satm alma ko
miııyoımnda yapılacakttr. bk temlnah 281 lirı 25 kuruttur. N\lınunesi 
kcımi17onda C(irülür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeler!. 

. (99 - 7969) -
~ 

Asker! frn'\ları!a birikmiş olan 13.414 kilo tırm kU'tlltı ve kazmttsı 
ııatılacakttr. Pa~ıırltkla arttırması 4/81942 S"h .l{ilnü o:-ıat 15 de Tophanedl! 
Lv. Amirliği satın alma komi~onunda yaptlacaktrr. Tahmin bf'deli 1341 
lira 40 kuruş, Jıı:ı>tt t(mlnatı 201 lira 20 kurustur. Tılipltorln ı,bu krrın
tılan Davutpaı1~. Tophane, Bt'şiktaş ve Selimi7e fırmlanrıd:1 gördiikten 
aonra artttrmaya i~rak etmeleri. (106 - 8091) 

4 X 20 X 2 l!bııdındı 24.000 adet ambalAj tatı.taıır alma('aktır. Pazar
lıkla f'k<ıiltnıesi. 3017/942 Pe~embe ıünü saat 14.30 da Tophanede fst. 
Lv. Arnirlitf satın alma komisyonunda YJpdacakt11". Şartnamesi komis
yonda görülur. Taliplerin belli vakitte komisyon• relmeleri, (10:!--8087) --

ı:ı .oon adet ambal~i tahtası ahnacıktTT. Puarlılıtla .-k~iltm•i 3017/ 
942 PerEembe g{!rıf! ııaat 15 de Tophıı.,ede fst , Lv. Amirliği satın alma 
kom!!l';Vonundia yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görUHir. Tali-olerlo 
belli vakitte komisyona gelmeleri. (104 - 8089) -

Beher 1.:ilo~ına 1'40 kuru$ tahmin edilen 6000 kilo Jı:araman koyun eti 
· alınacaktır. Pa;:arlılda ekııiltmesl 30/7/942 Perşembe günü saat lS.30 da 
· Tophanf'de Lv. Amtrllğl ı;attn alma komisyonunda yapılacaktır. İlk te• 
minatı 830 Ur;;.dır. Taliplerin belli vakitte komisyona ıelmeleri. 

(1011 - 8090) 

• 'Beher eltti"le 340 kurut tahmin edilen SOOO çift eldiven l'IZVbkt. 
!latm ılınaeakttr. Pazarlıkla eksiltmeli 31/ 7/942 Cuma ıünü saat 15 de 
To-phınede t~. Lv. Amrilili satın al'l'l':a komisyonunda yapılac:aktır. ilk 
teminsh \27S liradır. Niimunr.si .komisyonda ıörülür. TnUplerin belU va-
kitte ltomis:rona gelmeltti. 003 - 8088) 

Sat.tık 

Ve 
Duba. 
Teneke 

Hurda Demir 
Kırpıntısı 

Çubuklu Df!'pomuzda bulunan üc duba, üç tenu mütecaviz lttrpınt· 
t~neke ve · hurda demir pazarlıkla sablacakt.tr. Alm3k istiyenlerin gör
mek için· Çubuklu Deposuna, pazarlık için ate Penw Ofisi Umum Vü-
dürlütüne meracaatlar1. • .,. 

..... - · - -- ) j .. -- ..... _ ... ,, 
Mahrukat Ofisi Umum MüclOrlüğünden 

ı - Odun " rnınraI kömürü olup dı Ofite yerlnde satmak istiym
lerln mevkilerin! milı:tarını. nevi ve vasıflarbu '6sic:rlr bir u.te ile o
dU1lUD 250 ff 1t6mtıriln beher Jd1Mu lçbı istedikleri "1'l tınftanm fM
terir teklif !lllektuplarmİ Temmus IH2 IODUll8 adar Ofta Umum Mndür-
liliQne vermeleri, (7967) 

--. 


