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ukurovada Yeni 
Mahsul Derleniyor 

Börek, Pasta, Bisküvi 
ve ]Jlakarna Serbest 

~laka.darlar, Ekmeğin Vesikaya Tabi Olmadığı 
Yerlerden Un Getirtmek Şarlı rephHinde: 8iitün şiddetiyle devem etmekte olan Don muhattbesine i!!tinık ed"n bit-likler 

'l'lenet Vekili Dr. Behçet Uz 

Suretiyle Derhal imalata Başhyabilecekler ,. ............... . 
Adana %8 CA A)-Çakurovada yeni yıl m.\. 

sulünün ofis depolarına ve çifçi anbarlarına na
kil faaliyeti hararetle devam ediyor. İklim va. 
ziyeti dolayısiyle geç mahsul alan bölıelerimiz 
halkının hubuat ihtiyacmı karşumak için i'le. 
rinfn azami derecede sür 'atlend.irilmesi ve ofi· 
se teslimatın artması için vali ovadaki ist ihsal 
markezlerini teftiş e tmekt e ve lüzumlu direk· 

................ , 
makarna n bisküvi fabrikRlan ile pa.'ltahan.-1f'r J 
ve börekçiler, ekmeğin vesikaya tabi olmadıi:w 
yerlenlen un satm alarak hunlan bulunduklan 
mıntabya sokabilttekler ve derhal imtılAta ha,
lıyabUeceklerdl:r. Bunun neticeı.i ohn·ak, .,. 
rek, pasta, makama, biıııkilvi ve em11111i serbest 
piyasaya çıkanlabilecektir. 

SOVYET TEBLiGi 

Voronei'de 
Rus Tazyiki 
Fazlalaştı 

Amerikaya 
Göre Yarınkt 
Dünya tifleri vermektedir. F.sasen Ticaret Vekaleti, bu noke.yı ~öz ö. 

Mrl. Timoçenko Vali dün Kal'aisah bölıeıııinde de çiftçilerle nünde t utarak, hububat hakkmda harırlanan t 
AtJantik beyannameli, lnıntere cörüşmüştür. Bu bölıe çiftçileri istihllke yet· son kararnamede yalnız ekm~k dağıtılan yer- • 
ile Amerikanın harp sonrası dünya mez derecede mahsul aldıklan halde ofise bir lerde yalnız huhnbatın alım ve satımını menet- i 
hakkındaki dü,üncelerlnin ana milyon kilo hububat vermeyi vadetmişlerdir. miştir. Alakadarlar. p iya!'laya makamıa çıkınca S H b• Akib ti A v 
prenıiplerini te&blt etmektedir. Fa. ! Undan mamul maddeler pirinç fiyatlannrn da daha zivade dfü;eceii ka- i ar ın 1 e 1 şagı 
kat bu prensiplerin tefsir •e izahı D M h eb • 
ıimdiye kada r yapdmanll1tır. Bir Ankara, Z8 (TAN) - Öğrendifimize röre, naRtindedir. • on U ar esıne 
taraftan Avam Kamaraımda insi· '-•••••••••••••••• •• • • •••• •• •• • •• •••••• •••••••••...,..••••• • •• ••tJa• ••••••••• •••-" Bağltdr, Diyor lis Hariciye Nazırı Mr. Eden, öte 
taraftan Amerıka Hariciye Nasırı 
Cordell Hull, hemen ayni cilnde 
ilk defa olarak bu ana prenıip!.eri 
trah etmişlerdlr. Buda. lliıt• 
HaJJ'un beyanatmdan bazı mühim 
.-caJan Da.kletmQ'I fa)'dalı bii11 .. 
~t. 

M. Zelu!riya SERTEL 

IZMIR BORSASJNDA .Ağır Hava Moskova, Novoçerkask 
Ye Rostof Şehirlerinin 

-DüellOlan •oıatt1t•tı11r Bllcllrdt 

Serbest 
Moskova, 28 <A.A.) - 27 tem-f 

P• B ı :_j muzda kıtalarrmrz, Voronez ve 
ıyasanın GC aaı Novoc~kask bölgelerinde düş-

~ manla çarpışmışlardrr. Kıtahrı-

Atılaıda Sehlt 
Düsen 
Denizcilerimiz 

Vazife Kurbam 39 Subay, Erbaş v 

Erin isimleri Neşredildi - Ailelerin 
Hükumetçe Kanuni Yardım Yapılaca 

Ankara, Z8 <AA..) - Bqveklletten tebliğ e41hniştir. 
14 temmuz IHZ tarihinde blr luısa neticesinde ltatan 

"Atılay" den.i-1tı pmimisde şehit olan 39 .abay. erb8f ,.~ 
erin isimlerini büyük bir acı ile bildirim: 

Şehit olanlann ailelerine hüldbnetçe kaamıt ya~ Ja. 
pdacaktu. 

Atılay denizaltı oeınİlli •ubaulan: 
O•. Bnb. &ldl!ttln GGrcan 
Gv. Yzb. SPb:ıtl Taşöz 
Gv. T&rn. Rauf Baykal 
Mk. Yzb . Ahmet T ilrün 
Mk. Yzb. Adn:ın Erili 

(1171) 
, (188'1) 

(1808) 
(1906 
( 1960) 

JtC11Dutn 
2 nci lto:nutan 
Staj ye,. 
Ba,çarkçı 

İkinci çerkçr. 
ı lutııy Geçen gün Amerika Hari- K 1 D 1 • ı mız çetin muharebelerden sonra 

ciye Nazın Cordell Hull, uru ması o ayısıy e İngilizler Geçen Gece Rostof ve No\loçerkaskı tahliye 
Atlımtik yasasına istinaden harp- etmişlerdir. Atılay' da bulunan gedUdi erbaflar: 
ten sonra dünyanın alması la.. T h .. 1 y ld Hambur9' a 175 Bin Barents denizinde darp gemi. Mk. Gd. Sb. Ahmet Atakan İstanbul (159) 
Zrm gelen şekli izah eden müp- eza ur er a p 1 1 lerimiz, bir d tiiman denizaltısı Gv. B3. Gd, Hakkı Tezcanlı İstanbul (330/31)8 tı . 14) 
hem bir nutuk söyledi. Harpten Bomba yağdırdı ile 10 bin tonluk bir düşman ta. Gv. Gd. çawş Nurettin Güvene "Elb1ğ (938/5019) 
sonra dünyanın alacağı şekil Ü· şıtmı batırmışlardır. Mk. Bş, Gd. Ziya Lodos Koıragümrilk <341110 • . 76) 
zerinde sözü en çok dinlenecek 8 h + U B ""d St ki Ç k Fa la Jf. Mk. Bş. Gd. Tahsin Dönmez ıstanbul <92912082 • .10") 
devletlerden biri ve belki birin.. e c;e Z, ug ay o arımızı o z Al 1 •• • Moskova 28 (A.A.) - So"Yet Mk Gd. tMçavuı Sal.Ahattin Nartman İstanbul (934/2128 1,4 10) 

cisi Amerika olacııktır. Bu iti- K ti d" k e·ı T t ' H k t Et k man ar ırmıngam öğle tebliği: 27 temmuz gecesi, Elektrik Bş. Gd. Necmettin Sunal . EyQp (341/ 15 '· 81 ) 
barla Amerika Hariciye Nazın· UVVe en ırse 1 e U Um U are e me ı ş h • • ş•dd ff kuvvetlerimiz, Voronez ve Sim- ~Devamı Sa. 2, S ii. 4 
run bu nutku fevkalade bir e. Ek ., · öl ·· ı ·· H k z d D d. e nnı 1 e e lianskaya çevreıerinde düşman- ·-----------------------; 
bemmfyeti haizdir. megı c;u u arcama orun ayız, e ı Bomltardıman Etti la çarpış_mışıa~r. Cephenin 

Filvaki Atlantik yasası, fngil· ~1 İzmir, 28 (A.A.) - Ticaret Ve- başka kesımlermde kayda değer 
tere i)e Amerikanın harp sonrası Merkezdekı kili Dr. Be~çet Uz, bug~n öğle. ~ndr.a, 28 (A.A.) - Pazar ge- bir değisiklik olmamıştır. 

den evvel Tıcaret ve Zahıre Bor. cesı Hamburg şehrıne karsı yapı. ~ Devamı Sa. 2, Sü. 6 
dünya hakkındaki düşünceleri- sosına giderek tüccar ve simsar· lan hava taarruzunda 175 bin _., ----
nin ana prensiplerini tesbit et. ı· larla görüşmüş, muhtelif mev . yangın bombası ile birçok başka 
--ı..tedir. Fakat bu prensiplerin a 'e hn t ~- • zular üzerinde tetkikler yapmış. bombalar atı ış ır. 
tefsir ve izahı şimdiye kadar ya- _ tır. Geçen sene mahsulünden BirmNıgluun'a taarruz 
Pılm~...+n-. İşte bir taraftan T k•ı A .&. kal ·· ·· 1 Anm ~arasında İngiliz Hari- e C 1 ftW 1 an uzum erin ihracı meselesi Berlin, 2 8(A.A.) - "Tebliğ" 
ciye Nazırı Mr. Eden, öte taraf. . ~ W"~ ayrıca tetkik mevzuu olmuştur. Dün gece kuvvetli Alman hava 
tan Amerika Hariciye Nazın Borsanın tekrar faaliyete geç • teskilleri İngilterede Birming. 
Cordell Hull, hemen de aynı mesi ve aerbest piyasanın yeni· ham şehriyle Midlandın ve doğu 
günde ilk det. olarak bu ana Ay Başından itibaren den kurulması dolayısiyle borsa· tngilterenin başka şehirlerini 

. 1 rd. da büyük tezahürat yapılmış. bombalamıclar ve buralarda bu·· -
--~leri izah etmış e ır. L"' ., d·ı· bük. • t' b k -s 
tuCMO".t' agve 11yor ve ume ın u ararının do. yük. tahribat yapmış, genic yan· 

.& , .... alarm pek kısa ve bu se. .ıı...-au.ıw.• umum·ı • hlık 7 
~ • e-.u"" !!i06 .ı.era ve se. gınlar çıkannışlardır. 

heple de anlaşılması güç bir hu· vinç tebarüz ettirilmistir. Gu··ndüz tngı·liz haw kuvvetle. 
•.:.-- verdikleri bu nutuklar· 1 T . ~Vekili t 1-3 d · · 
'-Ki& K +r ile • • ıcaı~ı. ua e ıncır ri tarafından şimal batı Almanya 
dan Mister Cordell Hull'un be. Gfe On 0 Mftl ve üzüm tanm satış kooperatif· Devamı s 2 Sil s 
yaııatmcian bazı mühim parçaıar Şehn·m·1Zde Belediye ıeri birliği tarafından şerefine ~ a. • . 
nakletmeyi faydalı buluyorum. verilen öğle yemeğinde hazır bu. 

Amerika Hariciye Nazın önce z b..&. y k lunduktan sonra saat 16 da vi... M hf 1 ı• 
Amerikayı harbe sürükli;y~n ~- a ıTaSı apaca }ayette yapılan kaymakamlar u eme ır 
beplıeri, mihver dlevbl~ennınt blu- Ankara 28 (TAN) - ta- müs toplantısına riyaset etmiştir. Top 

ALMAN TEBLiGi 

Rostof 'ta ki 
Köprübaşı 
Genişletildi 

Nehri Geçen Alman 
Kuvvetleri Cenuba 
Doğru ilerlemektedir 

tün~ d" yı nası ır esare a. • ~ d A .. +.:. __ • 1 ı·ı A a K unya . . . , __ ,_ t. te-rıı.ın merkez kadrosu önümüz lantı a Vcr.u, .ızmır meb'usu Rah· s 1 ay arıı 
· ennı ucnı e r- ır;• • B led. ıs· k ·r D ı·· 0"k Di ... d ki· deki ay başından itibaren liğve- mı, e . .1Y.~ ~ ı, ~pra .. ons On UJU rsegın e 

· k 'n- dilecektir. Bu müsteşarlıkta ma. ul!1um muduru ile ofu erkanı, .t z- Nehir Stalingrat 
dört :-bo- aşlı olarak ealışanlar diğer dev. mır kanları kaymakamları ıle Alman Kuvvetleri d 
;.:::~amms ıet daireleri~de münhallere yer· belediye reisleri ve parti başkan. istikametinde Aıll 1 

ıcbıde 3'ecek hücumla. leştirilinceye ~~dar açı!t m~ş a· larm~:dır bazılan hazır bulun- Fransız Sahilinde Berlin, 28 (A.A.)l ,..fın;•~l~ğ~-
" ~d eWte ı amayız, Müttefik. lacaklardır. Muste~arhgın ucret: muş · .. dulan başkomutan ıır; ... rn e ı ı: 
lerimiae muhtaç oldukları bütün yar' 1i memurlariyle müstahdemlen kili" Devamı Sa. 2, Su. 4 Manevra yapıyor Rostof civannda~i J?.on nehri üs-

s da d .. h kk d h ·· 1 b" k . tünde tutulan kopru başı cemı-
dnni cöndereceilz. onra uşman- a ın a enuz a ınmış ır a. 1• d Ankara, 28 .~Rad~o gazetesı)- ba dor.ru derinli7wine genisletil • 
l•nrmın kürrenin her tarafında arıya- rar yoktur. Ber m e Yangıncı Alm 1 ttefıkl f 6 ~ 

... da hü an ar, mu er tara ın. · ti0 r Şehrı·n dog·usunda mo-catu .e nerede buluna.. ora cum * • d iki i he · la • mış · 
ederek imha edeceğiz Bir Çete Türemiş 1 an . !le cep nın açı cagına ıörlü teşkillerle piyademiz geniş 

Belediye daimi encümeni ~ • pe~ ıhtimal vermemek!~ ber~~r bir cephede Don nehrini geçmiş-
"'öniimüzdeld hin ehemmi1etinl b l- ıhtıy~tı. elden. b~kmamak ıçın Jer ve düşman mukavemetini kır 

"7onız. Yine blliyonrz ki, ba vazife- dün Uk loplantı8lnı yaptı Stokholm, 28 <A.AJ - Öğre. de butün tedbırlerı almaktan ~ dıktan sonra Sal ve Maniç kesim 
nin Hası hudutsuz ıayret ve sanılmaz t ~e işleri belediyeye devredil- nildiğine göre. Berlinin büyiik a- ri durmuyorlar. Gele .. n haberler l•rı· ne ulasmrslardır. 
eHaret iıter. Fakat yol ne kadar aıun . a-s . . . E partımanlannda hemen hemen .. 

1 ısun zafere diltten sonra, beledıve Daımı n· b' ... k den anlaştldığına ıo~. Alman Don büvlik~ dirseğinde Kalaç :e':.': :decefiı .. Gcl' ilmeni dün sabah ilk toplantısını her gece uyu yan_gınlar ~~k.~a- kuvvetleri Fransa sahillerinde simal batı~mda carpısmalar de. 
kıyetaizli ~ ~ Müdurlüğünde vapmışt1r 81

' •• t~estaH~yul endışeye ~uşur • manevralar yapmaktadır. Muhte· • am etmektedir • · 
ti ~ırm. t..lantıya vali -ı·sı:~ etmfcı.tı·r. muş u.r. . 1.m er, bu musıbetle- lif b. llikl muhayy 1 ·h h v · ceaare .. r •"' JIA 7 rin faillennı meyd k ak ır er, e 1 ra~ a. Bu sehrin cenubunda Alman 

ha ma d 11 leden sonra yapılan toplantıda .. ana çı arm .. r~ketlerine kal'fl ko~a talimle. ve müttefilt kıtaları Aşağı Donu 
nvvet ka?ıı da yeni iaşe kadrosu üzerinde gö. uzere zabıtaya yardım etmelenm nnde bulunuyorlar. Yıne bu ha· . 

1 
rdir 

. eldllJdlr,oıo ken- İ-üşülmüştür. Berlin ahalisinden istemiştir. berlere göre iki ~nederıl>eri Şi geçmış e . 
dilild rJn en vuıeç • 

1 
Himler, "yangın sadizmlne d . . • Hava kuvvetleri Rostof cenu. 

wrı.ipece~ Onlarr ~ ncak lnrnetle ,l8 i ~~· ~u~ Kırdar. :? bir müptela veyahut halk arastnda mali Fra~sada erinlığine sıra • bunda bircok trenler, demiryol-
:tola ~ıınek mümkündür... • A mk ;rn~ıı;ı7.~· yanatta una. panik çıkarmaıta uğraşan kimse- 18:11mış du'?.yanın en m~e~ tah·· ıan tesisle-ri ve Volga nehri üs. 

Mister lhtll'un bu sözlen, - ra emış ır ı : ter" diye tavsif ettiği bu yangın- kımatı v?cude getırılmıştir. tündeki münakalatı bombalamak 
tnerikanın hirrlai kazanmak için, "Son iki l(iinlük nziy-et ten cılar çetesi mensuplannın tevkifi dFran::a~~.=~ t!~~ e:.':!i~· suretiyle düpnan m~kave~etini 
lcabederse uzun seneler harbi memnunum. Devir muameleleri için 20 bin mark müklfiıt vadet. anı x- ~· • kırmağa yardım Plmışlerdır:. 

e"". Devamı Sa. 2, Sü. 3 m'. Devann Sa. ~ Şü. 1 mi§tir. DJr. Devamı SL 2, Sü. 7 klJr Devamı Sa. 2, Su. 2 

1 Günler Geçerken 1 
BiR MÜSABAKA TEKLiFi 

Köprüdeyim ve -ikindi güneşi vurmadığı 
için- köprünün vapurlar yanapn alt kat 

geçidinden, gölgede gidiyorum. İşte bir insan 
kümesi, bir küme daha. bir kiline daha: Kadınlı 
erkekli yirmişer, ot.uzar kişi, yanyana, parmak • 

..__ ..... _ _ lannı sağa ao}a. aşağıya yukarıya götüre getire 
bir ilin tahtası önünde bir şeyler arayorlar... Aradıklanm bul~ 
mıyorlar ..• Birbirlerine soruyorlar... Hepsi de pfkm, ;xotgun, 
ümıtsiz._ İşin içinden ~ıkabilen, u6reka!" diye haykıran ta in. 
san yok! Tabii anladınız: O adamlar Boğaziçi vapurlannm h'U'e
ket cedvellerinden bir mana çıkarmağa uğraşan yolculardır. 
Hiçbir bulmaca.. bilmece, şaşırtmaca, aldatmaca bu cedveller ka
dar ustalıkla tertip edilmemiştir. Uzun bir ahşkanlrk ve idman 
devresi geçirmemiş, küçük yaşmızdanberi o fikir canbazlığma 
çömezli-k etmemişseniz taş çatlasa işin içinden çıkamazsınız. 

Eskiden "Şatranç.i-ürefa" diye bir aile oyunu vardı; bir ta
ıum iyi ve fena manalı kelimeler yazılnıı§ bir mukavva üzerin. 
de zar atar, zara gore bir köşeden öbürüne konardınız. Fakat işi
niz yolunda giderken birdenbire önünüze bir yılan başı çıkar, sizi 
alır, kuyruğuna kadar götürür, meeeli (ikbal) kelimesinden he· 
mt:n !idbar) a düşürürdü. Bojuiçi tarifesa bana bu oyunu ha
tırlatır: İşte köprü, Beşiktaş, derken bir. çizıi ve bir ok... Gözü. 
nüz oka takıldı mı, cumburlop, Kand~ ~~tısını . boylarsınız. 
Nefes alayım derken ikinci iskele olan Kuçüksuda yıne kaJ'Jlnıza 
bir çizgi ve bir ok daha çıkar. "~an!". demeğ~ ~~!kalmaz, 
gozünüzü Yeniköyde açarsınız. Haydı ~nsın gen kop~ye! Tek
rar parmağınız harekete geçer; tekrar bır ok; tekrar bır iskele; 
yine ok... Bir sütundan bir sütuna, düşe kalka o fikir seyahati 
yok mu? Daha vapura adımınızı atmada.? .~izi, bi:b~r üstüne Ka
vaklıara iki sefer yapmış kadar yorar; butun gezıntı ve yolculuk 
arzus:.ınu, iştahını çoktan t.aybe1inılş1:m izd i r; sıfırı tiliı:etmışsi. 
nizdir. 

Şirketi Hayriye •.. k!n~~i.~le . övü.~düği.hnüz, h at t i_ imtiy~z 
müddeti bitecek diye uzulduğümüz numune bir Türk şırketidir. 
Halka hızmet için elinden ıel~i fazlaslyle yaptığına hiçbirimizin 
fÜphesi yoktur. O halde, hükmedebiliriz ki hareket cedvelleri
ni daha pratik fekilde yapmasına idarece imkan bulunamıyor . 
Fakat şirket, acaba, yüksek bir müklfat koyarak şimdikinden 
iyi herkesin ilk bakJtta anlıyacatı bir cedvel bulma mü:sabakall 
a~a bir zeki sahibi çıkıp da meseleyi halledemez mi? Kendi he. 
sabıma ben bunu ümitli bir yol sanıyorum. Zira, bilirsiniz k i, 
vaktiyle bir türlü yerine çıkanlamıyan bir heykeli, halatlar ısla. 
tılmak suretfyle kaidesine oturtmak ,olunu gösteren ferasetli kı· 
fi, -mühendis ve mimar delil- hallrtan bir adamdı! 



z --------------------------TAN 29 - 7 - 9t:? 

ezde Bulunan 
• 
aşe "'1':nsu~at 

ş ilôtı LGğvediliyor istihsali Arttı 
(l:'rff' Baştarafı 1 incide Dün pirinç üzerine oldukça hararetli Halka Yılda 5 Metre 

tamamlandıktan ve eldeki işlel' muamele olmuş ise de Tosya ve Tosya V ·~ b"I k 
tasnif edilerek muayyen bir ayarı pirinçler şimdilik 90·95 diğerleri e r11 e 1 ece 
müddet geçtikten sonra mevcut 80-82 kuruı arasında satılmıştır Maa- Yerli Mallar P2zarlart tarafından 
mekanizmanın daha hızlandırıla- mafih yeni mallar gelince bu fiptlar Eylulde yapılacak kı~lık mensucatın 
cağına kani olduğumu söyliyebi- ehemmiyeUı surette düşecektir. O za.. dağıtılmasl lçin hazırlıklar bitmek 
Hrim. manki. ~atış fi!atl~n yakmda toplana. ıizeredir. Bu tevzıatın mahalle bir-

''B d b t • cak pırmç tacırlerı tarfmdn tebit olu- likleri taraitndan yapılmast kararlaş-un an sonra ser es pıyasa. nacaktır 
da çalışacak olan tacirlerimizin • tırılınrştır. 
de ntandaşlık haklarına azami İzmirde pirinç fiyatı Halka kolaylık olmak üzere Yerli 

Mallar Pazarlan Beşiktaşta da yeni 
riayet ederek daima doğru yol. bJr şube :ıçmışttr. Son yolsuzluk ha-
larda yürüyeceklerini haklı ola- İzmir, 28 (A.A.) - Şimdiye kadar dis~inden sonra Yerli Mallar Pazar-
rak umuyoruz." kara borsada yüz elli kuruş verild;ği ları Üsküdar şubesindeki memurla-

tlk . k b 1 d. b kad halde güç!ükle bulunan pirinç fiyatı bu ış olara e e ıye za ıtası ro.. rtn hepsi değiştirilmiştir. 
k · d'l ·ı ı lmakt dı gün 75 kuruşa dücmüştür. Bund"'n z~ sunun ta vıye e ı ecg all!aşı a r. " " "'" Diğer taraftan yerli fabrikalarımı:ı:-

b t · d 1 • ·· 1 rar göreceklerini anlayan bazı tüccarın ser es pıyasa a vurguncu agu on c- da pamuklu memucat istihsali arttı-

k · kı d 1 k t 11 d ı fiyatın tutulmasını temin irin ba•ı te_ me içın sı • evam ı on ro ere, .:ı a " .. rılmıştır. Yeni al!nan tedbirler neti-
• 1 d d · • bi ft' k dr şebbüs ve müracaatlarda bulundukları, yısıy e e aımı r te ış a osıına cesi fabrik.:ılarm senelik randıman-

·hti hls dil k dI I b 1 b fakat bu teşebbüsün katiyen akim kal-ı yac; se me te r. stan u e- lart doksan milyon metreye yüksel-
d. b ta ünh dığı öğrenilmiştir, le ıye za ı sının m·· asıran tase miştir. Bu suretle bu pamuklulardan 

kontrollerile vazife!enclirilmesi takar- ---------------- yurdun her tarafında halka nüfus 
riir etmiştir. Kaymakamhkıarda da da- ou··nk.u·· Ekmek başma senede beşer metre verilebil-
ima emre ve teftişe hazır memurlar mesi mümkün olacaktır. 
bulundurulabilecektir. M "f t b" l" """ • 

Belediye tkitsat Müdürlüğü ile be- D 1 "' anı a ura ır ıgmın 
ıediye teftiş heyeti, ay basına kadar ar ICJI faaliyeti 
dôrüncü vakıf hanına taşınacaktır. Dün 
İktısat Müdürlüğüne devredilen evrak 
miktarı 13,000 i bulmuştur 

)f. 

PiyaJJamızda faaliyet 
Hük\ımetçe son defa alınan kararla. 

rm takviyesi için piyasamızda hüm • 
malı bir faallyet göze çarpmaktadır. 
Tıiccar, malı saklamamaya, gıda mad 
delerini yüksek fiyatla satmamaya ve 
bu suretle "serbest bırakma,. karannda 
hükılmete tam manasiyle müzaheret et 
miye karar vermiştir. Bu itibarla mub 
telif maddeler üzerine iş yapan tacir· 
ler grup grup toplanarak yeni karar
lar almaktadırlar. Bu arada bilhassa 
yiyecek maddeleri satan tüccar zxmre 
zümre toplantılar yapmıya ve piyasa
ya Anado!udan yeni mallar getirtmiye 
ve bunların makul fiyatlarla satılma
sını temin edecek kararlar almıya bc:ş.. 
lamışlardır. Bu mallar geldikten ve 
verilen kararların tatbikine geçildikten 
sonra piyasada çeşitli gıda maddelerJ 
hem bollaşacak, hem de ehemmiyetli su 
rette ucuzlıyacaktır. 

Bu arada dün ilk olarak zeytinyağı 
tacirleri bir toplantı yapmıılar ve bir 
asitli zeytinyağlarının kllosunu 130 im 
ruştan fazlaya satmamaya karar ver-
mişlerdir. • 

Diğer zahire, sade yaf, sabun ta -
cırleri de bugünlerde sıra ile toplana
rak bu yolda kararlar verecek!erclir. 

Bundan baııka AnadoJudan da şehri
mize mal ve bilhassa yiyecek madde • 
Ieri göndermek üzere yapılan müraca. 
allar pek ziyade çiğalmıştır. Bilha:.sa 
pirinç satıcıları artmış ve gerek fiyat 
itibariyle iyi gerek miktar itibariyle 
piyasaya bil bol pirinç dafıtacak ,ekil 
de ,Anadoludan tek?ifler yapılmaktadır. 

Bu tekliflerin hemen hepsi kabul e. 
dilmiş olup ısmarlanan mallar bir hafta 
on güne kadar şehrimize gelecektir. 

Dün şehrin muhtelif bölgelerinde 
ekmek darllğı görülmüştür. Buna se
bep toprak mahsulleri ofisinin değir
menlere vermekte oldı.:ı.ğu unlann nak 
liyat yüT.tinden biraz gecikmesi ve 
değirmenlerde unlnrın muayyen za
manda öğ\itülerrıemesldir. O!is ışehrin 
günlük ihtiyacmt değirmenlerde öğü
tüldükten sonra mıntakalara tevziini 
göze alara'<: daha çabuk yapmak için 
azami gayret sarfetmektedir. 

Bigaya Yumurta Büyiiklii
ğünde Dolu Düştii 

Biga, (TAN) -Yağ'an yağmurlar 

esnasında Çan Pawrköy civarına kaz 
yumurtası büyüklUğünde dolu düş
müş, bazı Jcöylerde bu yüzden tavuk
lar telef olmuştur. 

Bucada Sıhhat Kampı 
İzmir, 28 {A.A.) - Kızllay gençlik 

kurumu tarafmdım Bııcada kurulan 
sihhat kampı dün snat 18 de Ticaret 
Vekili Dr. Behçet Uz. tarntından açıl
mıştır. Kampa halen İzmir, Manisa, 
Aydın ve Deni7liden getirilmiş olan 
yüz elli çocuk yerleştirilmiştir. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Proıı:ra!tl 
7.32 Spor 
7.40 Haberler 
7.55 Mü71k (Pi.) 
S.20 Evin saati 

12 30 Pro•ram 
12.33 Sar!ııltr 
12. 45 Haberler 
ıs .oo Tilrkiller 
18.00 Proı:ram 
ıS.03 Dans orkc .. rası 
11.45 Fasıl 

19.30 Hob,rl""' 
19.45 Serbeu 
19.55 Saz eserleri 
20.1 S Ra<170 r:azetesi 
20.45 llaftanın marıı 
2t oo -Zlreıt uk•lml 
21.1 o Fuıl hc~·cti 
21 . .!0 Konu~ma 
21 45 Bando 
22.30 H~berlcr 
22.45 Kaparuıı-

[ G&.C5: G'.L'M H•BUUER 1 
M1S1rda Mevzii) Londra Büyük 

uharebeler i Elçimiz 
r opc;u Kuvvetlerinin 
de İştirakile Şiddetli 

Bir Savaş Yapıldı 
Kahire, 28 (A.A.) - "İngiliz teb

rlgi.,: Dil:;man kuvvetlerinlıı şimal 
kesimindeki mevzilerinden başlamak 
ıaıretiyle yaptıkları taarruz dün 26-27 
Temmuz gecesi kt•vvetlerimizin kar
flltk şlddetll taarruzlar! ile gelişmiş 
ve buna topçu kuvvetlerimiz de şid
detle iştirak etmiştir. Şiddetli hava 
muharebeleri olmuştur. 

Malta üzerinde düşman hava faali
yeti artmış ve 12 düşman tayyaresi 
tahrip elllmiştir. 

Berlln, 28 (A.A.) - "Tebliğ,.: Mı
sırda düşmanın kuvvetli zırhlı teşek
külleri ve piyade ile taarruza geçme
si kendine agır kayıplara mal edile
rek püskilrtı.iimfiştür, Burada binden 
fazla esir altnmı~ ve aitmiş zırhlı düş 
man vasıtası hıhrip olunmuştur. 
Alınan uçakları, kendileri hiçbir 

hasara uğramaksJZın dokuz düşman 
uçağı diişlirmi.ışlerc!ir. 

Terfi Ettirilecek Adliye 
Memurları 

'.A.dliya Vekilliği hfıkim ve müddei
umumller arasmda yeniden bir na
kil, tayin ve terlih listesi hazrrlamak
tadtr. Bu kararname ile bilhassa kil
c;ilk memur1arla birçoğu terfih etti
rilecek ve bunların mühim bir kts
mı doğudan batıya naklettirlhniş o
lacııklardır. Şark vilfıyeilerimizden 
::ılınacak olan h!ikim ve müddeiumu
milerin yerine stcıj görmekte olan ha
kim namzetleri tayin edilecektir. 

Fransız Sefiri Atatürkün 
Kabrini Ziyaret Etti 

'Ankara, 28 (A . .A.) - Fransanın 
Ankııfa biiyiik elçlfi M. Gaston Ser
gery bugün sa:ıt 10,30 da Atatürk'ün 
muvakkat kabrini ziyaret ederek mu
t t m,.rasirııle hlr <'f'lenk kovmuştur. 

Cinlilerin Bir Muvaffakıyeti 
Cungking, 28 (A.A.) - Kuvvetli 

bir Cin taarruzu neticesinde, Celdang 
ey:-letinin batrsına K!ang~ang kesimin 
ae bulunan Japon kuvvetleri geri çe
l lmışlerdir. 

Londrada Doğu 
Dilleri Kursunun 
Açılışında Bulundu 

Londra, 28 (A.A.) - Türkiye bü
yük elçisi ile İran orta elçisi ve Çin 
büyük elçilik mUsteŞarı He baŞ.ka bir 
çok şahsiyetler dün Londra tiniversi
tesinde doğu dilleri kurslartnm açılış 
töreninde haztr bulunmuşlardır. 

Hindistan nazırı Amery, İmparator
luk çevresi içind~ Ttirkçe, Farsça, A
rapça ve Çince bilen birçok gençlerin 
bulunmasr gerekli olduğunu !'!Öylemiş 
ve bilhassa Türkler: överek Türklerin 
yalnız bir mi.ıttc>!ik cılmadıkları fakat 
ayni zamanda Lüvük Eritanyanm bü
yük dostlaı1 clC'tıklarınt kaydederek 
İngilterenin bu dostluğu bUyük sevinç 
ile karşıladığmı ve kıymetini takdir 
ettiğini n.Ave etmi~tlr. 

tlfr Baştarafı 1 incide 

Dünkü hava hareketleri sırasında 
53 Sovyet uçağı tahrip olunmuştur. 

Voronej çevresinde düşman, insan 
ve malzeme b;Jnmından ai°Jr kayıplara 
uğradıktan sonra bir daha taarruz et . 
memiıı ve Sovyet kuvvetlerinin faaliyet 
leri yalnız bazı mevzii hareketlere in· 
hisar etmiştir. 

Merkez kesiminde ktışatılan düşman 
kuvvetleri yok edllmi,tir. 

Volkov cephesinde düşmanın bir köp 
rübaşı blrliğine karşı yaptığı taarruz 
kırılmıştır. 

Bir şelıir zaptedildi 
Bertin, 28 (A.A.) - Alman ordula

rr başkumandıırılığının bildirdiğine 
~öre, Alman kuvvetlerinden müteşek
kil bir grup B:ıtaik~ kesiminde doğu
ya doğru ılerlemlş ve şiddetli muha
rebelerden sonra Olgirıska şehrini zap
tetmiştir. 

Don nehri altıt dolaylarındaki yol
larda Alm:ın hava kuvvetleri 250 düş
man arabasTnt tahrip etmi!dir. Bir 
çok mühimmat deooları ve bir ben
zin deposu bomba isabeti neticesinde 
havaya uçmuştur. 

Bohemya ve Moravyada 
l\Iuhareb!! biltUn P:ızar gilnO devam Londra, 28 CA.A.) - Almanlar ta-

ehııi ir Her iki ta,.af takviye kttaatı rafından hazıılrın~n bir kanun layi
:ılmış .;e Pazartesi sabr.hı erkenden ı hası mucibince Flolıemya ve Morav-
d şman bozguna uğrattlml§tır. 1 yada resmi lisan Almarıcadlr 

Manifatura birli~i düne kadar piya
samtza yüz kırk bin liralık muhtelif 
manifatura vermiştir. Bu ay başın
da ayni cins mallardan yüz yetmiş bin 
liralık mensucat vermek üzere liste
lerini hazrrl:ımtştrr. 

Büyük 
Geldi 

Yeni Berlin 
Elçümiz 

Berlin büyük elçiliğine tayin edilen 
eski Milli Müdafaa Vekili Saffet Arl
kan dün Ank'4.radan şehrimize gelmiş 
ve Haydarpaşa istasyonunda vali Lfit
ti Kirdar lara(ındtm karşflanmıştrr. 
Yeni büyük elçi birkaç gün şehrimiz
de kalacak ve sonra uçakla Berline 
harPket ed~ccktir. 

Hüsrev Gerede dönüyor 
Berlin, 28 (AA.) - Memleketin 

dönmekte olan Türkiye büyük elçisi 
Hüsrev Gerede hu aksam Berlinden 
hareket etrnıstir. Bilyük eki istasyon
da. Führer adrrıa devlet nazırı Dr. 
Meisımer ve hariciye nazrrI Von Rib
bentrop adtna hariciye mi.isteşarı Von 
Weizsaeck~r t::ırnfır.dan selfımlanmış
tır. Hariciye naz"Tlığ• daire şefleriyle 
birçok devlet ve ordu mümessilleri ve 
parti ileri gelenleri ile Türkiye büyük 
elçiliği memurlarl ve kordiplomatik
ten birçok üye h·tasyonda büyük el
çiyi uğurlaın1şlard!ı. 

n-----
BaJkOn Çöktü. İki 
Kadın Yaralandı 

Nişancada oturan 40 yaşında Fat
ma ve 43 yaşmd::ı Ha~ibe dün 10 metre 
yüksekteki evcrinir. balkonundan ki
lim silkerlerken balkon çökmüş ve 
iki kadın da yere yu\·arlanm!ştır. AUr 
yaralanan ;;:adınhır hastahaneye kal
drrılmışlard•r. 

Amerikaya Göre 
Yarınki Düınya 

:tJfr Baştarafr 1 incide 
göze alarak, sonuna kadar ıızim 
ile, cesaretle ve metanetle dövüş 
meğe karar verdiğinin ifadesi
dir . . 
Şimdi Amerika Hariciye Nazı. 

rmm nutkundan zafer kazaml
dıktan sonra müttefiklerin nasrl 
bir dünya kurmak istedikler;ni 
gösteren parçalara geçiyorum. 
Mister Cordell Hull bu yeni ale
mi şöyle tasvir ecliyor: 

"Zafer elde edilince. i!k işimiz, bu 
harpten insan takatinin üstünde ıstı
raplara katlananları düşiinmek olacak. 
tır. Düşmanlarımıza silihlan bıraktı
rıldığı zaman birçok memleketler hal· 
kı aç ve gıda maddesi temininden mah
rum, evsiz, barko;tz, toprakları harap, 
hayvanları öldürülmüş, a!etlcri kırıl
mış, fabrikaları ve madenleri yıkılmış, 
yolları ve münakale vasıtaları bozul
muş bir halde bulunacaklardır. 

Evlerinden uzak ya üsera karargah. 
larmda veya harp e!liri olarak yabancı 
toprak!arda mecburi hizmete tabi mil· 
yonlarca insan görülecektir. Bazı mem 
leketlerde anarşi. bazıları sari hastalık 
ortalığı kasıp kavuracaktır. Bu facia· 
lan çabuk karşılamak için zaferden 
sonra seri hareket icabedccektir. 

"Ayni zamanda bütün memleketler 
harpten sulhe geçiş buhranı ile karşıla· 
şacaklardır. Harp istihsalatı yapan fob
rikalar, insanların su!h ihtiyaçlarına 
cevap verecek hale çevrilecektir. Bazı 
memleketlerde harbin tahribatını gJ • 
dermek, bıızılarında ziraati canlandır. 
mak, cepheden dönen milyonlarca :ıs. 
kere iş bulmak icabedeccklir. Birçok 
memleketler eşya ve gıda buhranma 
maruz kalacaklardır. 

"Bu intikal devrinde Amerika bütün 
memleketlere yeni şart!ara uymak hu 
susunda onlara elinden gelen yardımı 
yap'lcak ve bugün olduğu gibi onlarla 
iş birliği vücude getirmiye çahşacak
tır. 

"Her millette hürriyet, terakkinin en 
esaslı şartıdır. Fakat hürriyet sadece 
siyasi bir hak değildir. Hakikaten hür 
olabilmek için Adem oğlu iktısaden de 
emin ve hür olmalıdır. Bu da her fer
din çalışma fırsat ve emniyetini icabet. 
tirir. İnsan çalışması ile maddi ve m5. 
nevi yaşayıştnı temin edebilmelidir; ka 
biliyet ve te~ebbüse göre terakki etme
lidir Bütün memleketlerde içtimai a
dalet istenecektir ve harp biter bitmez 
ilk tatmin edilecek dilek bu olacaktır. 

"Siyasr hürriyet, iktısadi refah, ic;;ti. 
mai adalet, her millet tarafından evve. 
!a keudi mesai ve gayretiyle temin e. 
dilecektir. Bir millete bıışkalarının bun 
ları nasıl temin edeceğini öğrenmesi 
mümkün değildir. Fakat bu hususta 
her milletin biribirine yardım etmesi 
mümkündür 

tıl yd Şehit Düşen 
Denizcilerimiz 

BedenTerbiyesi r~ DiKKAT --, 
Öğretmenleri Fatura Usulünün j 

Sakat Tarafları 1 
Mk. Gd. tl.sfçavus Cerl}alcttin DinçPr 
Elektrik Gd. B:ıs Cvs. Fethi Yilccses 
Elektrikçi Gd. _S::ıvuıı İsmail Tugay 
Elektrikçi Gd. Çavuş Snb:ıhattin Yaral 
Telsiz B::ış Gedikli Masum Şen 

~ Bast;ır;:ıfr 1 lnr.ide 
İstanbul (934/2006 s. 360) 

Bir Ayl.k Bir Kursa Belediye '1alkın aldanmamaBt• 
~ b" QI k nr temin için gilzef bir ueufiln 

Ankara (930/2097 s. 198) Ta 1 aca lar tatbikine başladı: Satıcı lıtenfl· 
füılıkesir (935/20ı1!i s. 433) 
K. eli (fl36/5027 s. 480) 
Trabo:'.>n (92!1/2030 s. 106) 

Torpido B::ı~çavuş lHis('yin Coşkun 
Mk. Gd Onbaşl 'Kemal Dağaşan 
Gv. Gd. Orıi:>aşı Hasan Şentunıı 

Alaşehfr (!)32/2094 s. 304) 
İstanbul (938/5007 s, 512) 
İstanbul (941/5080) 

Mk. Gd. Onbıısı Ali Rı:ı:cı BeyJmş 
Elektrikçi Gd. Oııbaı:l Attah Pirinay 
Telsiz Gd. Onbaşı İ~mail İşgil 

Sivas (941/5032) 
İstanbul (941/5022) 
İstanbul (941/5026) 

18 Erbaş 

Atılay denizaltı gemisi,nde bulunan erat: 
939/1376 Samsunlu Mehmet Dilşat 
939/1723 Vakfıl.tebirll Ha!!an Cemal 
939/1942 O!lu Srı1ih Mehmet 
940/ 222 Gebzeli Adem Hiiseyin 
940/ 294 Kmıdıra1ı Emin Eyüp 

Güverte Onhaşı 
Makine " .. .. .. er 
Güverte 

941/ 311 F.rdekli Ahmet Hasıın 
941/1190 Rizeli Hüseyin İbrahim 
941/1326 Bürhaniyeli Osman Mustafa 
941/1445 Sürmf'ne1i Mustafa Temel 
941/3676 Rizeli Ali Rıza Enver 
941/4348 Tirebolulu Ş::ıban Halil 
941/4320 Ayaneıkl? t~mail İlyas 
941/4182 Tekirdağlı Cemil İsmail 
941/3304 GörelPli Halil Mehmet 
941/4265 '3artın!.ı Hü!:'eyin Halil 
941/1516 Vakftl{ebirli Temel Ycnigii n 

.. 
,, 

Mal\ine 

Güvert" .. 
,, .. 

Makine 

" 

" 
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" 
" 
" 
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IZMIR BORSASINDA 
{tiff' Baştarafr 1 incide 

Ticaret Veki!i ekmek meselesi, buğ
day işi, diğer hububat ve gıda madde 
leri giyim eşyası hakkmdaki ihtiyaç.. 
lara dair kaymakam ve beleliye reisle. 
r!nden izahat aldıktnn sonra vaziyet
ten memnun olup olmadıklarını sormuş 
ve hepsi vaziyetin çok düzelmiş ve h::ıl. 
ktn çok memnun olduğunu beyan et · 
mişlerdir. 

Vekilin müstahsilin devlete borç -
!andığı yüzde yirmi beşlerin a?rnıp a.. 
lmmadığı hakkında sualine. bunları 
halktn kendi getirip seve seve teslim 
etmekte olduğu cevabı verilmiştir. 

Dr. Behçet Uz gözönündc tutııtııca!ı: 
en mühim işin ekimi arttırmak old•1ğu, 
bu noktanın asla unutulmaması lazım 
geldiğini hatırlattıktan sonra ve gele
cek ekimin çok olması lüzumuna işaret 
ten sonra, demiştir ki: 

"Şu noktayı da unutmayıntz, bugün 
kü vaziyet yarın dar olabilir vaziyeti· 
miz bu iyi hali daha iyileştirerek idame 
ye çalışmaktır. Hariçten buğday gcti· 
rerek stoplartmrzı çok kuvvetlendirsek 
bile israfa meydan vermemek, iizami 
tutumlu hareket etmek, ekmefi dalına 
300, 500 gram arasında bir müvazene 
tesis ~i.ecek surette ııadetrnek icabe-
der .,, • 

Dr. Behçet Uz. görüşülen bütün me 
seleler hakkında lazımgelen direktifle
ri verdikten sonra kaymakam ve bele. 

diye reislerine ıizami gayret!e çalışma 
tarını beklediğini söylemiş ve toplan
tıya son vermiştir. 

Toplantıdan sonra kazalardan getirı 
len ekmek nümune1eri vekile gösteril· 
miş ve hemen hepsi ha!!s buğday olan 
bu ekmeklerin lyi olduğu memnuniyet 
le görülmüştür. 

Ticaret Vekili vi!ayetten ayrıldıktan 
sonra parti merkezine gitmiş ve orada 
hastahanelerle sıhhi müesseselerin ih
tiyaçları üzerinde tetkikler yapmış ve 
alakadarlarla görüşmüştür. 

Dr. Behçet Uz, saat 20.30 da ihracat 
ve ithalat birlikleri tarnfından şehir 
gazinosunda şerefine verilen akşam zi· 
yafetinde haz1r bulunmuştur. 

* İzmir, 28 (TAN) - Müstahsilin 
mahsul borcunu hükı'.lmete teslim 
müddeti 30 Ağnstos olarak tesbit e
dilmiştir. Bu tarıhtl'n sonra satış ser
best olaca~dır. 

İzmirde İ.ngiliz Fotoğraf 
Sergisi Açıldı 

İzmir, 28 (A.A.) - İnıdlb: Üniver
siteleri ve diger kültür kurumlar! fo
toğraf sergisi dün sı:at 18,30 da Halk
evinde açılmıştır. Sergi ciddi bir alA
ka uyandırmıştrr. 

Maarif Vekilliği bu yıl lise ve orta 
okullarda vazife görmekte olan bcd<.>n 
terbiyesi ve spor öğretmenlerini bir 
ay devam edecek bir tekami.il kur
sunda toplıyacaktır. Kurs Haydarpaş:ı 
lisesinde açılacak ve bu çaltşmalara 
82 öğretmen iştirak edecektir. 

10 Ağustosta başlıyana olan kursun 
tedrisatı ameli ve nazari olacak ve 
kursun sonunda iştirak eden öğret
menlere muvaffakıyetler! derecesine 
göre lisanslar verHecektir. 

Kursta incelenecek başltca branşlar 
şunlardır: Spor hijiyeni, spor organi
zasyonları ve izcilik, atletizm, iutbol 
ve su sporbrıdır. 

Kurs öğretmenleri arasında, İstan
bul Üniversitesi fiziyoloji profesörü 
Sadi Irmak, Gaz: terbiye enstitüsü 
beden terbiyesi subesi öğretmenlerin
den Mehmet Arkan, deniz harp oku1u 
beden terbive.ii öğretmeni Tevfik Bö
ke bulunmaktadtr. 

Kursun id2resin~ Maarif Vekillii(in
ce umumi müfettişlerden İlyas Sınal 
memur edilmiştir. 

Bir is+Hçinin Evinde 
Bıdunanlar 

Beyoğlunda Şebek sokağında lltida
verdi apartlmanmın bodrum katmd:ı 
dün yeniden bir araştırma yapılmış
ttr. Neticede 15 sandık şeker 153 ki
lo çekirdek kahve ve 1 çuval pirinç 
bulunmuştur. 

Altın Fiyatları 
Dün bir altın yirmi sekiz liradan 

ve bir gram külçe 388 kuruştan sa
ttlmışttr. 

Kır Balosu 
UıkOdar Halkevi muhtaçlara yardım lnn 

l ağu•to• cunıartesi ııünü akşaını s~ıacaic 
Ku Kulesi plij ıadnosunda zenırin pr>Jf • 
ramb bir Kır Balosu tertip ttmi,tir. 

Kauçuk Tevzii 
Kauçnk için benü:r. müracaat etrneıniş elan 

d~ tabinlnlntien Istanbulda bulunannlar bu 
cuma ııDnü öğleye,. turada kiler ıs aiurto>."J 
kadar Di~ Tabipleri Cemiyetine milrar~.ıt 
t<'•bileceklerdir. 

1 <OCOK HAOERLER I· 
. * CEZALANDIRILAN YERLER -- Em· 

nıyet 6 ncı Şube M!id!irlUiü 36 ~al.ı;rlı ve 
içkili lok<1ntaYt ccnlandırmııtır. Bu ye•· 
)erde yüzde on earsoniye alınmJf, içki ilo 
beraber meze \erilmemiştlr. 

+ TEHDiTLE PARA ISTEMtŞ - Bil· 
ıri!kadada oturan S1dıkaY11 Hançer imzalı 
bir mektup gelmiş ve lrendinden bin lir~ i1· 
tcnmiştlr. S\lçlıı sabıkalılardan Osnıan ya
kalanmı~trr. 

+ CAMURA SAPLANDI - Evtınte otll· 
ran Ali ve arkad.aıı RiTa dün Haliçte ,\e..ntaa 
girmiş, Riza çamura saplnmış ve bofUlnlll ~ · 
tur. + 40 ÇEKI ODUN ÇALMIŞ - Ftnıdlc:
lrda l)duncu lsrail oflu hak Kır nbel 21 O 
çeki odunu. 250 çeki diye sattıf'ındJ.n Adli· 
yeye verilmiıtir. 

"Milletler arasında bir işbirliği fikri 
daha bugünden başlamıştır. Yirmi se. 
kiz millet buna şimdiden söz vermiş. 
lerdir. Athntik yasası, bütün milletle-

Ağıı:.Hava Düelloları 6'to1'i1ilid~:l!lffll , 

re hürriyete kavuşmak hususundaki di
leklerini tahakkuk ettirmek ve maddi 
refaha ermek imkanlarım vaadetmek
tedir. Fakat bu vaad ayni zamanda her 
milletin diğerine karşı yardım vazife
~ini yapmasını, milletlerle arasındaki 
güçlükleri sulh yoluyla halletmeyi ve 
su!hün devamına hizmet etmeyi emret. 
mektedir. 

"Şüphesiz insanlar arasında icabın
da zora başvurarak sulbü temirı etmek 
için muayyen beynelmilel bir leşkıl!r 
ta ihtiyaç vardır. Sulbü temin edecek 
böyle bir taazzuvu kurmak için mil • 
letler işbirliği Jazımdır. 

"Bu teşekkül Inilli hAkimiyet i!e bey 
nelmilel iş birliğini trafik bir surette 
telif edecektir. Her millet, milli haki
miyetini muhafaza etmekle beraber, 
sulhü korumak için, beynelmilel kanuni 
taahhüt!ere riayet edecektir. Bununla 
bağlı olarak kurulacak ilk. müessese, 
beynelmilel adalet divanı olacaktır. 
Milletler arasında nizam ve asayişi te.. 
min için müttefik millr.tler mütecaviz 
mil!etleri, bunları diğerleriyle sulh da 
bilinde yaşama kabiliyetini gösterincL 

Başladı , . ~ Baştarafı ı incide 

1:!Jr Baştarafı ı incide Almanlar cepheye garpten 
topraklarına karşl neticesiz yapr. yeni tümenler getiriyor 
lan b.:ı~pal~ma taar~zla~-:ı .. sı:,a- Moskova, 28 (A.A.) - V o n 
s~da uç duşman uçagı gorulmuş- Bock son cenahına karşı yapılan 
tur. 1 Rus taarruzu neticesinde Rus 

. 1f .. . kuvvetleri Voronezin 60 kilomet 
Berlın, 28 (~.~-~ -:-:__Asker~. bır re kadar cenup batısında bir mev 

k~ynaktan . bıl?ırıldıgıne gore, kie varmıştır. Rus kuvvetleri 
dun ge.~e Bırmmghama yapılan Stari Askal'a doğru ilerlemeğe 
hav~ h.uc.umuna 2?0 Alınan savaş devam etmektedir. 
~ça~ ıştır_?k etmış ve hedefler Biri zırhlı olmak üzere yeni
;ız~~ne agır ve ç_ok ağır 9apta den 8 Alman tümeni bu son gün
ınfılak bombaları ıle çok miktar- !erde Don havzasına getirilmiş 
da yımgın bombaları atılmıştır. tir Bunlar 70 inci 82 n"İ 240 

J ngi!iz tebliğine göre ın~ı, 246 ne!, 370 lııci, 362 nci, 
Londra, 28 (A.A. )- İngiltere havıı 371 inci piyade tümenleri ile 24 

Nazrrlr.jı tebliği: Dün gece diişman ha· üncü zırhlı tüınendir. 
va faaliyeti birkaç gündenberi yapılan Sovyet tebliği eki de, Avru
lara nisbetle daha geniş bir ölcüde o!- panın işgal altındakj memleket. 
muştur. Birmingham çevresinde yan - !erinden Rus _ Alman cephesine 
ıı:ınlar çıkarrlm1ş ve hasar yapılmrştrr. sür'atle taze takviye kuvvetleri 
Burada az savıd::ı telefat ta vardır. Ay 
ni zamanda merkez ve doihı kontlul:la. getirildiğini kaydetmektedir. Son 
rı dahilinde de bazı hasarlar yapılmış.. z;-,ınanl<.-::rda Paris ve Hııv,·r'dıın 

ye kadar, nezaret altınd1 bu!undurmak tır. 
350 ve 330 uncu piyade tümen-
leri ile 25 inci tank tümeninin 
Lcningrad cephesine getirilmiş 
olduğu görülmüştür. 

mccburieytindedir. Bu nezaret müd - Taarruz geniş bir s:ıha isgal etmiş 
deti mütecaviz milletlerle pcyklerinin ve Loudra muhitine kadar uzanmışsa. 
hakim ırk, ve kuvvete dayanarak esa· da burada bornbnlarm yaptığı hııs:ır 
ret tesis etmek fikirlerinden vazgec;- pekaz olmuştur.Gece 8 clüşman uçağt 
melerine ıı;öre uzun veya kısa olabilir. tahrip olunmuş ve başka bir Alman 
Beyne!milel sulh işbirliği nizamı te~sJ ucağı da Mitlanl üzerinde düşürül
süs edinciye kadar mütecaviz millet • müştür 
!ere bu işi bozmak kudret ve lmkanı Alman1Jadaki tahı·ibat 
verilmiyecektir. 

Nevyork, 28 (AA..) - Nevyork Tdeo
ıı-ram gautPll\inin başmakalesinde ~ÖY
le- nerıilm<'ktl'dir: 

"İngiliz ve Amerikan tayyıırelerlnln 
Almanyada yapttkl::trı tahrib:ı.tın ırenis 
l!ği simdi anlaşılmaktadır. Fakat buna 
manevi tahribatı da ilave etmek lı!zım. 
ôır. Harp meydanlarınd3 nii:ranılnn ka 
yıplara rağmen Alırı:tn mi!leti umumi 
surette Hitleri ye11ilmez addetml'kt~ 
devam e:vlemı>ktedir-Hr.lbuki şimdi Po 
lonyada Hamburg ah31isinin de nelt-r 
•füşündüğünü öi'rrl'nmek (ayd<>h olur. 
Alman hava kuvv,.fleri miittefik tayya. 
relerinin bir tek ~ecede bir Alman 
şehri üzerinde 2000 ton bomba atma
larına mani olabilir mi? Bütün Almıın 
endüstri şehirleri biribiri arkasrndan 
harap olurk,.n Alm;-ın mil'etinln Naıi
terln bu harbi y~pabilmeleri iı;in bu 
kadar sene katlanmış oldıık1arı fed:ı • 
kar1ıklar neye varar. 

Simlianskaya'da Almanlar 
Don nelırini geçti 

Londra, 28 (A.A.) - Rostov şehri 
şimdi bir harabe halindedir. Simlianı;. 
kaya ile Rostov arasındaki cephede 
şlddetli bir muharebe cereyan ediy<ır. 
Stalingradın batısında devam eden Al
man taarruzu cenuba do~ru yapılmakta 
olan taarru:ı: kadar şiddetli değildir. 
Simlianskaya bölgesinde Almanların 
nehri gecmiye muvaffak oldukları biL 
dirilmektedir. 

Timoçenko'nun sözleri 
Londra; 28 (A.A.) - Yorkshıre 

Post'un cephe muhabiri yazıyor: 
Mareşal Timoçenko, muharebe ni · 

zammın bozulmasına meydan verr.ıe. 
den 50fırkayı 250ki1ometreye yakın bri 
mesafeye çekmiye muvaffak olmuştur 
Fakat en büyük imtihanı asıl şimdi 
geçirerekti.r. Bu imtihan da aşağı Don 
ile Volgaru,n kapamakta olduğu hattA 
dayanarak Kafkasya yoluna set tek 
mektir. Askeri eksperler, Rus mareşa· 
linin rlcat etmesinin evvelce dUşüıım 
mil~ bir hareketin neticesi o!dutunu 

"İnsanlığın ilerlemesine engel olan 
ve diktatörlüğün doğmasına sebebiyet 
veren amillerden biri de dar milliyet. 
çiliktir. Şüphesiz bir milletin sıhhatli, 
bir iktısadi ve içtimai hayata mazhar 
o!ması için milli ruha sahip olmas1 
şarttır. Fakat bu milliyet duygusu bey 
nelmilel işbirliğine ve anlaşmaya mani 
olacak dereceye varırsa, tehlikeli ve 
korkunç olur. Bugünkü harp bunun 
çok iyi misallerini vermi!)tir. Dar mil. 
liyetçilik eşyanın ve hizmetlerin bir 
milletten öteki milletlere serbestçe is 
tihlakin milletler arasında tanzimine 
ve içtimai salahın gelişmesine mani ol
mu_ştur. Bir millet, milletler arası hiz. 
met ve eljya mUbadelesinden mahrum 
kalırsa terakki edemez. Onun için b~ 
tün milletler, diinya kaynaklarından 
kendi ihtiyaçları nisbetinde istifade 
hakkını haiz olacaklardır. İktısadi fa
aliyetin temdidinden doğan zararları 
izale için bir sistem bulunacaktır. Bu. 
nu temin için de mil!etler arasındaki 

~~~!!!!"'!!~'!""'~"""""""""""""""...,"""""""""~~- ve Almanlann şimdi münakalit sistem 

ticareti azaltan gümrük duvarları yıkt dünya kaynakları açılırsa, bütün mil-
lacaktır. Bilhassa her millet istihsali letler vatandaşları için daha yiit-sek 
arttırarak dünya jktrsadiyatının geliş· bir ha!at~ temin ed~n terakki yolla. 
mesine yardrm edecektir. rına gırmıye, muktedır olacalcbrnır . ., 

"Milletler arasında ~iyasi istikrara Mr. Hull un buraya kadar k1-
dayanan makul bir sulh kurulur. İktı- saltarak naklettiğimiz nutku hak 
sadi engel!er kiildmlır. Ve her mille- kındaki düşüncelerimizi de yarı. 
t!n ihtiyaçlarına karşı onlara zengin na bırakıyoruz. 

!erinde büyük müşküllere uirıyacaklıı. 
rım ileri sürmektedirler. Timoçenko. 
~öyle demiştir: 
"Düşman Don hattına •aracaktır, 

fakat ben ondan evvel orada bulun,,ca 
ğım ve dü.,man Don'u gec;emiyecektir 
Harbin akibeti Stalingradm batısından 
Rostov'un doğusuna kadar bu nehir 
üzerine tayyün edecektir. 

dlği zaman fatl•ra ibraz edlyoı-.. 

mUşterf atdanmacllğına karıl olu
yor. 

Ancak bu u'ulün ele tatblkatin
da halk aleyhinde tezahilrlerl gö
rülüyor: 

1 - Faturalar, toptan yazılıyor. 
Meselll 37 kil<> kaysı 22,57 kuruş 
qibl. Bir seyyar satıcı durdurulup 
bir buçuk kilo kaysi alınacak ol-
~ıı defter kal~m çıkarıp bir kilo ı• 
kayıılnln mallyet ve satış fiyatını 
'ıesarlamak lhTm geliyor. Halbu· 
ki faturada bir kilo kayslnln ka- f 
ça afındığı, lstanbul ve Beyoğlu 
~itıetlnde kaça satılabileceği ko
'ııyhkla gösterllebilir. Bu sayede 
m iişterl de kilosu 61 kuruşa mal 
olan kayslyl 79, nihayet seksen 
kuruı;a ıılablleceöini faturaya bir 
baktşta anlar. lı-yni usul otomo
hillerde pekıllt tatbik edllebili· 
yor. _____ 

2 - Hlc bir satTcı muayyen 
kar haddi ile aahş yapmıyor. Se
bep olarak da "bu malın çUrü!lü. 
h<\mmaliyesi, nakliyesi var. BUtiln 
bunları fatura fiyatına zammet• 
mek lhımdtr.,. diyor. Bu iddia 
llk bakişta doğru gihl görUleblllr. 
Bu aebepfe bu cihet de belediyece 
cöz önüne alınmalı. eğer bu mas
rafların zammı icap ediyorsa fa
turalar buna oörf' tanzim edllmell 
ve yine behemhal lf!ltanbul ve Be
yoğlu clhetlerlnde bir kilosunun •· 
z~mi kaç kurusp satilaeağı fatura
rla gösterllmelidir. 

3 - Faturıılııır kurşun kalemi 
veya kopya kalemi ile yazılıyor, 
'>atıc1 fatura ilzerlnde tahrifat 
vapıyor. SonrR da "koynumda ter· 
ledl, silindi,. diyor. Buna mani ı 
olmak için de mümkünse fatura· ı 
ıar sabit mal"ekkeple vazllmalı ve 

~~~r~t bir başk:c tedbir alınma- ıı 
4 - Bir faturada muhtelif ce· 

<;itler gösterlllyor. Faraza bir 
karpuz faturasında iri boy, küc;Ok 
boy, diye iki çeşit mal görülüyor, 
1-!albukl safıcıda ya bir çeslt, ya· J 
hut da fazla ç:esit mal vardır. Bir 
ceşit mal varsa ""ıunlar iri boy· i 
IArdrr, kUçük be>vları daha aatılı-

ljı. ç·ıkıırmadrm .. oiyor, mukayese 
lmk~nr ?lmadıliı için bu aHzUn 
-iojirufuğunu \cabulde muetu ka-. 
lıyorsunuz. FazJııı çesit mal satan 
adam da pahafı çeşitler için Uç 
cıün evvel alınmıs bir fatura ibraz 
edip "bunlar p~lıalı iken alınan 

mallardı,, diyeblilyor. 
E!ier bu sakatlrklar da kal dırı· 

lırıa halk bu yeni usulden fayda· 
lanaca!<tır 

\.. .... ~ ................. ./ 
Mu~ .. ~emel Bir 
istil&ya Karşı 

t/.:.1fr Baştarafı 1 incide 

Ankara. 28 (Rndyo Gazetesi) -
General De Caulle'ün daveti üzerine 
İngiltereye g~len E'ransı:ı: sosyalist 
mebuslardan Andre Philip, Fransada 
Almanlara kaı·şı mt!kavemet ruhunun 
kuvvetlendiğini, müttefikler Fransaya 
asker çıkardıkları takdirde Fransız 
milletinin Almanlara karşı derhal is
yan edeceğini ~öylemi:itir. 

Sovyetler Birliğindt 
Moskova, 28 (A.A.) - "Reuter": 

[kinci cephe meselesi Sovyet gazete
lerinde artık b:ıhis mevzuu edilmez 
olmı.tŞtur. Ancak, hcılk kütleleri ara
sında mütemadiyı-n şu sual soruşturu
lııyor: İkinci cephe ne zaman açıla
cak? 

Bir anketin neticesi 
Berne, 28 (A.A.) - Journal de Zu

rich'in Londradım aldığt haberlere 
·ıtfen yazdı~in,1 göre Gallup müesse
sesi ikinci cephe meselesi hakkında 
ln~ilterede b'r anket açmıştır. Ken
dilcrindı>n sual sorulan yüzde 60 ı 
Avrupada bir cer,h .. a<::lmasına taraf
tar ve yüzde 12 si de buna tamamen 
aleyhtar bulunduklarını bildirm.isler
dir. 

Tonaj zayiatı arttı 
Roma, 28 (A.A.) - Ste:fani: For

tune adındaki Amerikan 
tonaj zayi<ıtmın '·ah 
Cümhurreist Roosm 
iht:ırda oulunmak 

Bu mecrnuay.ı 
kabil olmıyacıı!t 

Çünkü talebele?". 
nan tonajın iki ır.;!'line çıkmıştrr. Ye
ni in:ıaat lse ı:ayö:;tm anc::ık dörtte bi
rini teH'ıfi •'de111lrr.P!d!Xiir 

Ziraat seferberliği 
Kuibl~er, 28 (A.A.) - "Reuter": 

Gelrt"ek ldş zarfında krzılorduyu ve 
Sovyet hılklnı faşı: e1m!ye k&fi gele
cek kadar yiye:!ek maddeleri temini 
ıçm dobill cEpheslnde bUyilk bir 

IMl~ırlına bn!>lrmıloııştır. Rujtdny 
edilen i\ç büyük bölG(enln, 

Yfta, Beyıız Rı•syıı ve Don step
lertnln kııyıbı ilzerine elde kabın zi
raat bölgeleri hem kenaı hakkm! 
hem de işgal edilen araziden gelen 
1 O il5 12 mHyon mülteciyi beslemeye 
yetecek yJyecek maddeleri istihsal et
mek zorundadtr Ktzılordu lçfn bu yı
lın malısulündPn 2.300.000 tonluk bir 
ahire c:toku vüc-t•df· 2etlrilmişıtlr Bıı 

mikdar bir senelik !m~eye hı>r halde 
kfı!i gelecektir. Ziraat cephesi önil
'Tlilzdcki h<ıftalar içinde tarihte gö
rlılmedik b·~ gayret sarfcdccektir, 
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1 :PI§I•J~I 
FJrtına Mevsimi 
Gelmeden Önce 

Yukarıda bir dıvnr hahsiyle bi-r masa görllyonmnuz masa Akad eminin dahı"li t · t 1 · 
d · d . h lıs • . · ezyın& ate yesın-

Yazan: M. ANTEN 
cenubt Rmyada Alınan taarruzu-

nun Kafkasya ve Volga lsb.K:a
tnetlerlnde sth'atle inkişafı ve tebdtt 
edici bir vaziyet alması. bir taraftan 
ikinci cephe, diğCI' cihetten Hindistan 
meselesini 6n plfuıa koymQltur. 

G. S ~ar A-: S~;ğ;~·;;d;·· 
Gördükle.l"imiz Kıı.tlordu mukavemeti lan1arak 

harp harici edildiği takdirde Ahnan
Yl\Yl yenmenin çok gOç olacalı f1krl 
Aııglo - Sakııon memleketlerinde git.
tikçe Jmvvetlemnektedir. 

Amerikan harp istı1ısa1Atı nUD"J 
Donald Nelson bir kaç zaman evvel 
şunlan saytemfstl: "1942 de hazttla
nan bir ordu 1943 te baz!r olacak on 
orduya bedeldir •• 

Lord Betlverbroolt da daha katı 
bir llsan1a: "Bfs ikinci cepheyi aça
rak har'bl 1942 de bitirebilirlz. !!fter 
bu fırsattan islltade etmezsek ve e
ğer Rus mukaWlftetf kmbrsa b&)'le 
'11r ftrsat artık asla elimize geçmiye
cektir.,, 

Açılan Sergi, T af ebenin Eserleri ve Muallimlerin 
Faaliyetleri İle Bize Teknik ve Sanat Bakımından 
Büyük Bir Başarının Başf angıcında Olduğumuzu, Fakat 
lf eriye Doaru Daha iyi Adımlar Attığımızı Gösteriyor 

Fakat hıgiJtETe ve Amerlltanm me
sul hük1lmet adamlarımn hAIA tered
düt halinde bulunduklan hissi basıl 
olmaktadtr. İhtimal bu tereddüt ve 
bekleme. bh' tarııttan lazılordunun 
mukavemtelnht kınlmryaca~ kanaa
tinden diğer C1'betten fazla kayıp ver
memek ve 1am btr hanrlıkla fşe baş
tryarak yeni bir Norveç ve Yunanis
tan vaziyeti ihdas ~tmsnek mzusun
dan ileri cchnektedir. 

Ancak ?>Utnn bu mtllAhazalara rat
tnen, :fırtına mevsimJ gelmeden evvel 
bu ikinci cePf\enin açdacağına mu
hakkak nazariyle bakllabllir. Kabil
dir ki Bu tt-febbü.c kmlordunun Smo
lensk kesiminde yapacağı bir taarrus
la ayni zamandn vukua gelsin. 

-2- ... 
Dün umumi karakterlerini 

verdiğimiz Güzel San'atlar A. 
bdemisinin muhtelif şubeler. 
deki ilerleyişi bize şu lntibala. 
rı verdi: Güzel San'atlar Aka. 
denıisinde büyük bir terakki 
ıösteren şubelerden biri de 
resimdir .. 

Resim Şubesi: 
Güzel. Sanatlar ~~ademlsin~n 60 s& 

nelık hayatı ıçınde teşhır ettiği 

resim serıllerini gözönüne getirirsek 
b11 aerıidc göze çarpan en mühim nok
ta, talebelerin eserlerindeki desen kuv
veti, teknik kuvveti, hayata uygunluk 
kıymetidir. Her tilrlü Prejujenln dı -
tında bayati, tabiat ve cemiyet realite
alnl akiıte yeni yetişen ressamlarda bü 
yük farklar ae:mıekteyiz 

Bn 111benln ,erı olan Profesör Levy 
bn serclde renle eurcnnasiyle ta.Jebele. 

Beklenen diğer bir teşebbQa de, 
Sovyet Oslertndcn istifade edecek kuv 
vetli Amenkan hava teşekküllerinin 
Rumen J)9trolletlne kütle baliDde ta
arruzlandır. 

1anatin nlimunelerıni vermı,ur.Rt:nk, masa, hah ve abajur 

rln eserlerini rekllm etmemiş, daha zi· Tilrk ınylnt 8aD'atlar şabestnde 
)'llde ~esen ve telmi~e kıymet. v~ren bir 1 çizilmiş ve yaptınlmış küçük 

ıekil, mahteTa, 11natkArın kendi hu. 

H 
• d f h ") ~ f · ırasiJPetl, kendi orljinalitesi tabiat ve rmndan son derece muvaffak olmuş 
in tı a 1 cemiyet slbi ilrf büyük reallteden aldı. eserler arasında sayılabilir. Alçak lı:a. 

s. CrlppB Amernat.Ta Mtlrben f1//jy- lı i!bamlandır. Biz ba serside talebe- bartına vücutlar, tam vücut heykeller, 
ıediği bir mıtukta Gandi"n.ln vasiye- nln desen ve ttlmllr sahasındaki kabili. tal< be eaeri olarak insana hayranlık ve 
tını şiddetle tenkit etmiş ve Hlndia- J'erini ve bu kabl!iyetin inltlşafmı cör. recelı: kadar siizeldlr. 
tnn ıneeimnde tngmere hakQmeti- me1ı:teyiı:. Daha yükselı: eserleri ancnk Temmuzun başlancıcında Sinan Ahi
nin noktal nannnı bir Jce-e daha şu bu kabiliyetin inklpfından sonra bek· desi için yapılan müsabakada. bu ş~ 
sureUe teb9Ttlz ettinn1,m: "'Gendiniıı 1.iyebiliriz benin mezunlanndan Hüseyinln, Avru. 
vazJyett, tmtttemtledn b~ ~ Kiltii ... • odumı 1 ... 1 edea :raflı .. da titiall ~~ hqlrelttqlanmı~ın 
yaptıkları )larp gayreflerlnl bal\9].ı- bo:ra cesimler elı:seri:ra ilci üç renk JruJ. dibi fttfralr ettıli bu mli1abakada bı • 
vacak mahtyettedh'. BtıgQnkil prtlar lanılaralc meJPdana cetlrilmilitir. Bu te- rlnciliğl ka~a~ıı, bu ıubenin verdifi 
içinde Gııod'ntn " kongrenin istek- vazu sanattı canbazlık yapmak lüzu semereye bır numune o!duiu cibi, bize 
lerlni kabal aı~ Bindbrtandım çe- aıu hissedilmediğini göstermektir. Bu yeni heykeltraşlarıtnıı:ın kompozisyon 
kilmelt, td.yasl v• dini ihttllflarla ke- nu bilhassa yailı boya tıblonun dese- l~d-~ d~ rı:mvaffalr olacak~arı hakkında 
mJrllen ~ memleketi kargaşalık i- nini de yanına koymak suretiy!e tale • bu~k u~ıtler ve~ektedir. 
çlnde btrakmak, Hindisi.andaki İngiliz benin hile yapmadığım, tabiate son de- Mımarı Şubesi: 
ve Amerikan kuvvetlerinin emniyeti- rece sadık kaldıiını göstermiştir. 
ni tehlikeye koymak •e yeni ve teb- Bu şubede dikkate değer noktalar· 
likell bir hllT'P sahasmm upllannı dan biri de talebenin muasır ııa:ıat 
düşmana gentş •C!l?SktD'." zihniyetini, ilhamlarını, realiteden, ta. 

Gandl t9e kendi gıuıetesinde J',pon- biatten atm11 olmalarıdır. Bunu bir ku 
yaya hitaben ~lan yazmıştır: "Ja- sur tellkkl etmek, realiteden kaçmak. 
ponlar Hindtstruuı tec:av(izleri pek ya- realitenin yüzüne mistik ve doğmatik 
kfn olduğu bir ı:tımanda, bi%hn milt- bfr peçe örtmek olur. Zaten Türk sana 
tefikirnlııe toçlWer çıkaracal1m1%1 tının bugilne kadar ufradrğı inhitatın 
sanıyoriana eok aldanıyorlar. Hi.ndis- ıebebi, realiteden kaçması, dogmatizm 
tanm en bl..i7{lk siytud partiai )'llbanct •e mistisizlm r!meli ile gözlerini kör et 
idarecilere karJt dostane bir surette meainden do"muıtur. Re:ılite korkunç 
bir ölüm bvgasma ıtrmiştir, fakat :;ildir, realiteJ'i cönnemelı: korkunç. 

bunun tqln :yabar.cı devletlerin :yardt- ieaiJD bea1n. de ıeı...:ı. 
mma lha;r.eı 70ktur S!slD blSlm ta- 111 ıo aen. - ft 
t'killlam laakkmdald endll:' tiniz hayat, a)'fanlulc halmnmdan sör.f'r-
~ine ıc-. yapt11Jmz teceviU "" ta- dii1 terakki_. bil:vilk semerelerini ileri
arnızlsr!a telif edilemez. Kongrmıin de verecektır. 

5 erginin ehemmiyetle ilzerinde du 
rulacak şubelerinden biri de mi 

ma"l"idfr. Akademinin mfmırlye verdifJ 
ehemmiyet,; alt katta bir salonda, bir 
iki odası milstesna blitün ~kinci kııtrn 
bu şubeye tahsis edilmiş olmasından da 
anlaşılmaktadır. Üçüncü sınıftan be 
şinci sınıfın son aömcstrine kadar ta· 
lebenin yaptıfı projelerin mühim bir 
kısmını, konferans salonunda da btı se 
ne mezun o!anların diploma projeleri 
gösterilmlşUr. Bundan başka talebenin 
nasıl esaslı bir teknik öfrenditini be. 
lirtmek için, mühendistik bllcisi, pers 
pektif, betonarme, istatistik ııehircılik 
vazifeleri ayrı ayrı duvarlarda teşhir 
edilmiştir. Mimari profesörlerinin ve 
asistanlannın eserleri de ayrı duvar 
!arda yer aımı,tır. Hindistand!m İı\fillz idaresinin çekil- HeY;kel Şubesi: 

meslni ts&nesl ...an'lll tefsir edilme
m ellcl1r. Mmı~ tstJlAya ~b
büs .Serseniz m-. bütibı kuvvetleri

Bu sergiyi bir defa gezmek talebenin 
Türle eanatı içia tamamiyle yeni o. bir sene zarfında yaptığı tatbiki mesai 

lan ba tubede de eaııetklrlarm nin ne kadar yorucu bir dikkatle mey. 
naU~ .. drtr blmalc hanaanda ııs.. dana getiri!diflni giSstermcktedlr. Şc 
terdı1deri pyrete phit oluyoruz. Va. hircnilc kısmında Seyfi Arkanm talc. 
linin, Cemal Nadirin, bi!bassa akademi beye yapbrdığy muhtelif projeler ara· 
memarlanndan ihtiJ'3r Mehmedln por. sında bilhassa Usküdarda tskele mey. 
tre?eri, beuerl!lc, ifadİ teknik baln - danının tanzimi vazifesi rulist bir ted 

mizle karşı koyaeeiıS.-

2 L &2 

ris olarak çok kuvvetli bir eserdir. 
Bütün bu mesai arasındrı dikkati çe 

ken etütlerden biri de milli mimari rö
löveleri sergisi, m'1a!limlerin kıymetli 
eserleri, bilhassa Şiltenin mektep mi.. 
marisi hakkında te,hir ettiil eserler. 
<lir. 
Şimdiye kadar Türk evleri üzerinde 

yapılmış ciddi etiit hemen yok gibidir 
Varsa bile pek azdrr Eski evlerimizin 
çoğu ahşap olduiundan ya harap ol 
muş, ya yıkılmş, yahut yıktırılmııtır. 
Zaten eski devre ait ~ivil bir mimari
miz vardır diyemeyiz. Son bir iki asnn 
ev!erinl ve saraylarını. fototraflannı 
P.lanlannı. tezyinatını böyle bir kolek
sıyonda toplamak ilim baklmından crık 
değerli bir tcşebbüstilr. Fakat milli 
bir mimari yapmak mevzun bahsold~ 
fu zaman bıı eski nümunelerin hayati. 
yet kabiliyetlerini ölçmek llzımdır. 

M~l!i . Rejiyonat bir mimari aııcıılc 
devrın ıktıaadi ve içtimai şartların dı 
ıına ''k!"'INk mecburiyeUndedlr. Mu 
~~en bır devrin muayyen bir muhitin 
ıhtiyaçlarına cevap veren mazinin eser 
lerinden ancak ;ıekil itibariyle bazı n
hamlar alabiliriz. Fakat bun!an bngiin 
kil itııtlyaçlarımıı:ıı uydurmak mecburL 
yetindeyiz. On altıncı, on yedinci Hır
da yapılmrş bir Türk evi, bagUnkU 
Türk evine model delildir. Milli blr 
mimari yapacaiı• diJ'e, eski Türk c-vL 
nin ne teşkilatını, ne de o gün!in lhti. 
yaclanndan doğRn hnremllk ve selam 
hk bunsi,.etlerlni. ne de eedir •e fc da 
ıeme ıelrillerfnl alabilirls. 

Bu sahada ,..prlan etfitlf'r, Türk ~ 
mariainin maziaini. teklmülünü tesblt 
bakımından çok loyınctlidlr. Fakat bun 
ların bugünkü hayata tatbiki, bugünkü 
iktısadi ve sosyal şartlarla. ihtiyaçlarla 
telif edilemez, 

Tezyini sanatlarda olduğu gibi mıma 
ride de tarihi kopye değıl, ancak tarih. 
ten ithamlar alarak, bugünkü ihtiyat • 
lara göre bir Türk ıU!i, bir Türk lıu 
susiyeti yaratmıya muvaffak olurs;>k, 
Türk mimari sanatına büyült bir hiz 
met etmiş oluruz. Bu ıercide teşhi: '" 
dilen rölövelerle bunun bir başlaneıcı 
olur ümidindeyiı:, 

* * Güzel sanatlar Akademlslnin te) _ 
bir eUifi bu ıerci, talebenin eser 

leri, muallimlerin faaliyetleri, bize ıek 
nilr ve unat bakımından büyük bir ba.. 
şannrn baı!angıcında oldutumuzu, fa. 
kat ileriye doiru kuvvetli adımlar at 
tıtımızı cöstermektedir. Eğer cerek 
dini, gerek milli doimalara b.~ilanmaı:. 
sanatın hayat ve cemiyet içinde ink!şaf 
fına yer verirsek, mazinin düştüğü hı· 
talardan kurtulur, maziden aldıtımıı 
ilhamlarla yeni bir Türk sanatı yarata. 
biliriı:. 

Güzel Sanatlar Akademisinin teohir 
ettiii ba sersi. bize bu ümitleri •er • 
mektedir. 
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Gmıll dll!ef' bir müa1eslııde de 
~ 7llZflUlhr. "Ben w kongre, 
müııJllmm birli#! refal Clnna ile bir 
a~ wmu:ya hamts. BneIA 
Hin•' • istnclllfni temin edelim. 
Sonra mabfeU! partilerin Jıd,ek1ertnl 
ve PaJdllaD mı-1es!Di beraberce ko

Yazan: FRANÇIS DE CROISSET Çeviren: ULUN AY 

nuşur w !ırelled-ts.. 
Gullll eneDd mıtuklanndan Mrtn-

de de ,..tarl ~ "'HintlDıer 
~a~ .uahla maka~ •tmiJe
cekm, Mılll Japoa]ar ...-uu • 
tllA ol 

7 

.. IJ1e '* .. ~ 
cağız lıt .mr HIBCl' ' ı1an Wl. 

HİND DİYAAINDA 

Çin4• .. tMhlJıe ...,_ DllP-

ca~ı::; allltiine _... fasla - Hakbmuıı, dedim: ufak bfıo ·~ 
temQCB 1111111 .. Nehra da ııı•'- kaJıaae,, yapay!Jn Fakat Udaipar ela 
de. ,.....,. bıqı ııilAhJa -a..- o kadar gtt~ ki.. .• 
met~ fakat Rhıttllerla Bollicott lçı~i çektı. 
evlerini" tarlalenm JapoclaR .._.. - Ah_ dedi. ~emona hiç bu ft-
miyeceltnl .&,.lemifti. kirde detil. 

Bu prtp .-r karşmnda Gandl- - Nuıl? Bu şehri sevmiyor muT 
nin: Ya anuınea bir sihir ft bQyü Arkadaşım yilz.ünil buruşturarak: 
kuvveti De tanJtlar ve tayyarelerle - Şekerlemeden ı:vvel beş dakika 
Hindiatam lltDt edecek olan Japonları vaktiniz var mt? dedi ve costu: 
mallılp edeblleceline kani oldutuna, - sıcaktan miltıefossir oluyor. En 
yahut JQIOD t.tnlmıı İııgilizlerln i- fazla tabammill ec!ft>lldiği sıcak İkln
daresine tercih ettiilne hl1kmetmek cikAmuıda "Monte Carlo,. yahut 
icap ecUyor_ CQnkil Oandi heritesten "Palın - BPach,. nun aıcatıymıı .. 
daha iyi !>!lir "tl bir Qe7l'ek aatrdan Sonra dneşln Rlnmda merdivenleri 
beri alemdan o1dulu mftdl mukave- tırmandllt ·nalde, mabede girmesine 
met siyaseti Hlndisbındıld pek mah• ml1saade etmemi~ler .• Sonra Hint üs
dut İngiltı kun-etlerlnl ,.. Clbr- Wıaaa, bilhassa kubbeleri sevmiyor
mı:ya Jdft ge~r. llUll- Zira ba tekille Abidelerin bo-

İngtltere hO"ldhnetinln. 1tcın1t.ma :runlen ;,ok aibi7mlı.. Sonra biltiln 
karan tatbik edibniye tetel:>büa olun· clllenet (fakir) lerden nefret ediyor
dutu ta)rdlnle IDndletandı flcldıllU IDUI... OOnkG bepe1nin hJc obnazsa 
tedbirler alacalı muhakkak sayılmak- bir 86zilnde birer sinek vaı:m11.. Da
tadır Son aylarda Hlndiıtana QCık ba 80Dl"llll dehlM11 bir de "dram., 
mikd

0

ıırda İngillz ve Amerikan kuY- var,_ 
vetlerl Ye ha!'1' malz~esl gelmlftir. SkQnG Jnıırtt. Takip ettıltlm nuar
Seyllln adası çok kuvvetli bir deniz len aokakta emirber n~ferinin zincl
~ hava osstı hıılfne konmuştur. İn- rtnden tutup fe7,dirdiji Gwendoline'
gnterenln Hint "ır .... nı- .fi1ocu t.ıc.. nin üstünde durdu 
~ ec111mişür. Kaplan, mahalle· çocuklarmtn orta-
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sında külcrll:yor, titlzlerıi7or ve zinci
rini zorluyor. 

Bana iki .Un zarfmda hayli serpil
miş gibi geldi. 

Holllcott iıtaplanı &azünden ka7bet
ırıiyerek, kestl41 yerden a~e de -
vem etti: 

- • • • daha sormm dehşetli bir 
"dram,, fino köpeklerinin dramı var •. 

Endlse ne sordıun~ 
- Ne oldu! 
- İkisinin de kalralan çıkık, bel-

leri tatmuyor, 
- Neden b6yle oıauıar? 
- Kaplanla oynaştılar Owendollne 

çok iyi bir hayvan. fak~t ne de olsa 
bir canavar.. Hatta tam zamanında 
1"etişmesem ... 

- Desdemotuı"nnı bundan haberi 
var mt? 

- Çok şüldh· yok. O tlnolan hthn
mal! romafu:ın1t79 tutulmut aanıyor. 
Eğe!' ıneseleyt 'blm felAket.. Zaten 
kedi clnııl d17e kaplandan nefret edl-
yor. 

- Hani arslan l'ltfyordu? 
- Ona göre erslrın köpek cinsin-

den imiş.. ~imdi bunu ne yapacaJımı 
bilmiyorum. • 

- Ba7vanat babçealne alSnderln. 

- Onu da Jstemlyor. G!lnahtır di
yor. 

Bu Desdemo.ıa da sinirlerime do
kunmıya başladı. 

DQfilnceslnde devanı eden Hollleott: 
- Hayır, dedi, bir çare var: Kap

lan ormanına gö!Ormek.. Orada ken
dine şakalarma d&yımacak ufak ar -
kadaşlar bulur. 

- Uzak mı bu orman? 
- Göznnrızan 6nü11de. Göl'den ya-

hut buradan göl'Vlen :Jer. 
- Nasıl? Bu sakin çiçekli dallar .. 
- Ya.. Hepsi vahşt ormanlardır. 

Oralarl Maharana'nm husuat avlana
cak malikAneaidlr. İsterseniz yarm 
Desdemona'ntn kendınl ufdurduğu 
saatte gider, kapltını bırakırız 
Arkadaşım blrıız dUştındil .;e den

s,lzllkten aı.iı#t zevkle içini çekerek 
ilAve etti: 

- Ah. DO Kru9ett! Acaba seovdllf
miz kadmlar, lf'Vmt"dlflmls kadınlar 
kadar tahammmil1feraa deliller mi
dir? •• 
Şekerlemeden sonra gidecelhn sı -

rada Hollkott'un f'linde bh- fotograf 
makinesi ne beni beklemekte oldu -
ğunu ıördÜD\. (Devamı var) 

Mahkemelerde: 

Adamcağız, l<..ızımn 
intikamım Almak için 
Her Şeye Razı idi .. 

Mücrim Dördüncü Be§inci Derecede 
Bobstil Vaziyetcr.de Bir Adamdı 

Mahkeme tatil, iri 
ridor!ar tenha, (;; YAZAN: "\ 

kapılar kapalı, Ay2k 

s.esle~ ve ~onaşmalar iFFET ALPASLAN 1 
tiz bır aksı seda yapı 

min ediyirlar, üzer • 
Yerinde hiçbir vakit 
yenisi ıörü?mez ki, 
kendileri ,.apıyor .. 
lar diyelim, tanıdı • 
ğım halk küllelerlnio yar, gelip geçenlere 

adalet evinde olduklarını her clinkün
den daha kuvvetle hissettiriyor. Telaş
la gezinenler ışuraya buraya koıuşan
lar yok. Herhangi bir iş için veya bi. 
rini cörmeğe ıelenlerin bile yüz:eri 
kapalı. Suçluların kelepc;elendiğl mah 
k6m olduğu bu yerde hür dolaıan fert· 
terin yüzlerinin kapanmasına acap, bir 
nebze de itiraf edilmemiş suc;lann vic
danlara çöken •iırhiı mı sebep? 

Ti karşıdan, nöbetçi ağır ceza m:ı.h
kemesinin önünden, bir grup şökıin eL 
ti. Beş tane jandarma etrafı postal!:uı 
nın sesleri ile çınlatıyor, yanlarında 
sekiz genci sürüklüyorlar. Hiçbiri yi!' 
misini asmamış sekiz cenc; kelepçeleri
nin ağırlğı ile her adımda biraz daha 
c-amurıı çökermiş gibi merdivenleri in
diler Her gören durup baktı. ah etti, 
"yıtzık .. dedi. Yalnız yazık bu gençle. 
re değil. yazık bizlere, yazık bizim c.c. 
miyete. 
Ağır cez:ı mahkeme~nin önünden 

onlar uzalıclaıtı. yenileri geldi. 
Bir bankta yirmi iki yaşlannda ke

lepçeli bir adam oturuyor, diğerinde 
25 ile otuıı arası iki amele. Bunlar ke. 
lepçeti deiil ve başlannda Jandarnıa 
beklemiyor. Halk etraf!arını almrıı. bi. 
raı yol gÖ!ltermeh biraz da dertlerini 
öfrenmlye çalıışıyor. 

Tevazuda bir hayli cömert otdutn ıın 
)aşılan efendi kıyafetli genç blr bay, 
"kardeşim,. diye hitap ederek dertlerini 
sordu. Anlaşılan mahkemeleri olmak.. 
taymış, hakimler istişare etmek lizrre 
bunlan birkaç dakikalık dıışan çıkar. 
mışlar. Baş tarafını dinleyenlerden bi· 
ri, "Üzerlerinde pirinç buhınmuı Bun 
tarı polis mahkemeye Yermiş, ama çal
dıklarını ispat edemiyorlar yalnıı: hır. 
sızlıkla itham ediyor. Bunlar mavnala 
rrn içine döltülenleri topladık!annı söy 
lüyorlar., diye izah etti. 

Mavnayla resmi bir müesseseye, pi. 
rinç nakliyatı yapılıyormnş. 

Bunlar da orada hamallık edi,,orlar • 
tmf, Mavna bofalıldıktan aonra dibinde 
kalaalan toplamalanna her ı:aman mü
saade edilinniı. bu ıefer de dökü'en 
pfrlnçlerf toplamıılar. Polis bunlan her 
zaman toplandıklan kahvenin ocağı ö 
nünde ceplerinden pirinçleri boşaltır 
tarken yaka!amış. "Nereden aldınız 
bunları" demiş. Mavnadan topladıkla· 
rını söylemişler. Polis mavnayı ıör
mek istemişse de rıhtıma indikleri za
man mavnanın hareket ettiği anlaştl. 
mış. İki arkadaş ellerinde beş allı ki
lo pirinç bulununca masum ( 1) olduk 
!arını isbat edemedikleri için -o da 
ellerinde isbat edecek vasıta olmadı· 
ğından- polis hırsız olduklanna hük
metmiş ve mahkemeye vermiş. Dinle. 
yicllerden bir inzibat neferi, "çalamaı:.. 
lar ki nakliyat yapılırken baılannda 
nöbetçi dunır, çuvallar da mühürlü· 
dür" dedi 

"Siz mavnadan topladıiınızı a6yle • 
mediniı mi? 

"Söyledik arzuhalde yaımııtılc . ., 
"Ama, balr ıimdi hilrim ıana bir di

J'cceiin var mı diye sordu, ıöylcmell1-
din, o vakit ıöyleınedin.,, 
"Canım birader adamcağız hlkln'lin 

söJPlediklerini anlamıyor ki, bir avukat 
tutsana,,. 

Zaval!ı hamal buna ııöyliyen cerı • 
cin ıuratına hallın, fakat alay mı edi. 
yorsan, der cibi, bir bakııla baktı. 

"Bu kadar pirinç çıktı yanınızda?,. 
"Sonradan tarttılar. Ben ceplerime 

do?dnrmuıtum. Bir buçuk kilo imiş. 
Arkadaşım mendilini almıı, beı kılo 
gelmiş. Cnrba pişirccelrtik. Polis mü
dahale etmf'k ftzere reldiff zaman yan 
larında baska kimac yokmue. 

"Pekl bunlan demin hikiınıe neye 
söylemedin . ., 
"Eıklden aöylemiıtim,., 
Kardeşim diye hitap eden ıenç, "Be

yabey, şimdi sene ıoraraa söyliyeyim 
mi. Mavnadan topladıtrmıı:ı, nöbetçi 
de oldufunu? .. 

"Söyle tabii. her sordulu ı:aman &ÖY 
le.,. 

* * ~ kapı açılınca içeriye yirmi 
ilci ,..,ıarındalri genci çafndı!ar. 

Da•acı mevkiine bir yaıhca adam otar 
da. ııahitlilr etmiye de bir iradın geldi. 
Mahkemenin en nazarı calip noktası 
bu üçünün teılcil ettiği tablo idi. Kadın 
çingene dediğimiz insanlardan biri na 
ıında kirli çaprazlama aanlmı, örtilm.. 
sü bir sey var, arkasının ortasına lca. 
c1ar sarkıyor. Elbi~esi bu cins insanla· 
nn üzerinde her zam1tn ghri.ilen yırtık 
pırtık hiçbir rengi vP ,ekli olmıyan 
bir metlah .. Bu tlıValetl acaba nası! t~ 

birine ait bir kıyafet te değil iti, on
ların eskilerini giyiyorlar diye düıüne 
lim. Her nasılsa, her zaman. her yerde 
görülebi!dlği kadar kirli yırtık pırtık 
bir çingene kadını. 
Ayakları çıplak ve yıış toprak kadar 

kara. 
Davacı tıknaz orta boylu, her zaman 

görül,., zerzevatçı. yoğurtçu tiplerin. 
den biri. Saçı berber cörmlli. tepe ve 
orta açık. önünde bir tutam lı:avrnlmnş 
mısır püskülü renginde saç var Ayni 
renkte bir hayli uzun bı,.ıklar Uzerin 
de abadan bir kocuk çıplak ayakların· 
da b;r çift yemeni. Yerinde yan kan
bur oturuyor, bjr kelime ı;öyleıoedcn 
boşluğa bakıyor. Gözlerinde kendine 
göre ıstırap çektiği okunuyor. 

Mücrim en yakın bir tarifle dördün
cü beş!nci derecede bir bobıtil. Gayet 
küstah bir tavırla içeriye girdi, fötr 
şapkasını masanın Üz<!rine fırlattı, kcn 
dl de kanapeye yan geldi. Hikim ıapka 
sını yanına almasını ihtar edince çekip 
dizlerinin üstüne koydu. Ayaklarında 
kahve rengi papuçlar, düşük çoraplar, 
üzerinde bir gri kostüm. licivert kra. 
vat ve mavi çizgili gömlek var. Küçük 
parmağında da birkaç gramlık bir yü.. 
zük. Bu kıyafet bir hayli idilik ve ba 
yafılık biraz da parasızlıkla tahrif & 

dilince mücrimin tam kostümü meyda
ca çıkar. Fakat her ııeye rafmcn bu 
çocuk, ilk nazarda maa!eıef bir lise 
kaçkını da tanmabilir. Ba çingene lra· 
dını, bu yemenili, poturlu adamla alL 
kası ne? 

* * HAkim şahit Emine'ye davacı ve 
mücrimle akrabalils ft 411ifnıan· 

hlı dostlufu olup olmadıiını ıorda. 
"Evet, akrabamdır bu kadın,,, Dava· 

Cl)'I ıöıtettre._, "damadım." 
"Kızını mı tutuyor?,. 
"Hayır, kız kardeşi~ 
"Ha, enişten tu halde?., 
"Evet bu çocuk ta onun damadı, kı

zının kocası idi.h 
Demek biirilar bir aile. Glinlaııice, U:. 

yınbirader ve damat. Çinceae kadau, 
fakir bir esnaf, ve bobatil bozcunu 

"Eee anlat bakalım ne o!du? • 
••Fehmi karısını vurdu, deııİier, ben 

koştum gittim. SaHyeyi yerde kanlar 
içinde gördüm. Ö,.le görünce fenalaş. 
tım, kapıyı çektim, geldim,., 

"Bu kadar mı?., 
"Bu kadar.,, 
"Vururken sen görmedin mi? Koca· 

sı orada değil miydi?., 
"Aa hayır görmediın, o 1itml1ti.,. 
"Neyle vurmuş ... 
'Tüfekle..,, 
"Bunlar eskiden nasıl ıeçinirlerdi,., 
'1yi geçinirlerdi . ., 

* * Şahit ıustu, bikim auata. Davacı 
zaten lı:onnımuJ'C)r, katli. bir • 

lem, carda tren belcliJPOr umlır 
Ne aöy!enebilir adam YDrmaı. ·bdıa 

ölmilı, davacı bir ıeyler aöJPli:YCbilmelc 
kabiliyetinde değil, pbit kadın, niçin 
so,.adı olmadıiı ıonılanca blldmle ıis 
bana bir soyadı verin diye ,akalaııJPOr. 

"Bak davan bitiyor, Fehml. bir di~ 
ceiin var mı? 

.. Var efendim. Ben vurdatum nmaıı 
kendimde deiildim, Bak onlar da Jıa. 
rımla iyi seçinditlmi aöyliiJPOrlar. 
"Bunları daha evvel •ÖJ'ledin, baeka?., 
Baıka. Fehminin başka diyeceii -o!a

mazdı. Mahkeme cesa ve kanunlar hak 
kındam kulalr bilgisi ona ancak bu mii 
dafaayı öiretmişti, Birkaç gün sonra 
karar ...erilmek üzere mahkeıne tehir ~ 
dildi. 
Davacı dııarda, "'Gelecek sefer artılr 

avukat çafıracağım.,. diye söyleniyor • 
du. Adamcağız kınnm intikamı irin 
nih17et bu fedaklrhğa katlanımya ta. 
rar vı:mıl~ti. Mübatir burada eürültti 
etmeyın dıye onları koridordan kovdu 
~~cukl~rnı ıırtladılar paçavraların; 
surte surte çıkıp gittiler. 

TEŞEKKÜR - Erzincan mebusu 
tskender Arlunun gerek bluat ce
nazesinde ve gerPk~ mektup ve tel
gra na tazlyetta bulunmak suretiyle 
kederlerimize lşt!rak eden r~ab muh 
teremeye a:yn ayrT cevap vermf:ye ~ 
lemlmlz mani olduğunun muhterem 
ga:ı:etenlr:le bfldlrilmeslni ve hürmet· 
lerimizin kabutn:ıü rlca ederiı.. 

Alleal efradT 

RAŞlT RlZA TİYATRO'U 
HALiDE PiŞKiN BERABER 

Harbiyed(', BelvO bahçesinde 21,30 da 
Vatakll Vagonlar KontrollJrD 

KomecJI - ! - perde 

611--·• Gedikpaıa : Yazlık ' 
AZAK sinema bahçesinde 

Bu akşamdan ttı"baren 2 nci yeni _programına başlıyor 
PROFESOR 

ZATİ SUNGUR 
YUMURTADAN CANLI ADAM ÇIKARIVOR 

...._,_._ _____ Temsiller Wn. saat 9 da başlar , 

Dilbazlak Cilveleri 
Yazan: ULUNAY 

sokakta "kaymak!., feryadını fıi. 
ttrııentz, .. tıcmm biiklUm billc • 

!ürn JIUe lra:JID&iı aattıfını zannetm~ 
yfniz. K•,.mak, sadece yoğnrthır. "Tere 
yağı soyu,. denilen acayıp nesnede "ar
mut, demektir. Buna mukabil bidsı:ıe 
kızıp da "armut,, derseniz o adamın 
afızcla VİJ'en akçe armuda sibl nefa.. 
seli lcaadedilmez; bn aöde onan ap.. 
tallığını telmih etmİI olursunnz. Sala· 
t~ia "hıyar" denilme&, "badem" deni 
lir. "Badem" in adı "süt" tir. Birisi 
yolda size: "Değirmendere çok sağ • 
lam,. derse bundan lzmit körfesindeld 
o cüzel kaııabaıun binalan, yahut ba.. 
vası methediliyor sanılmasın. Ba mun 
vaııf kıaaca "fındık,, manasına ce!:ir 
''Viene", "Atlama" dır. Kiın a11Iamıti 
Nereye? Niçin? Bıınu belki bizim zira. 
<:t~ Lütfi Arif bilir. Fakat herhalde 
satıcı bilmez. Onun için bu meyve 
''Aşlama" dır veuelim. Bazın suda 
"A:ılama buuauvzf., diye ıatılır· biri.. 
birin'e karı11brmamah. ' 

Nef'inln boynunu vıırdurduiu ~çin a. 
lıcalc Sadrazam Bayram Pa:ıarun adı 
"Enginar" ı alem olmuıtur. Glinde Jro 
parılan Bayrampaıa başlanna bakılı"' 
sa ancak bir defa ke!leyi veren piriD 
fazlas!yJe ahı yerine gelmiı sayılır. 

KJraz ribl nazik bir meyveye, mq • 
hur ıaki Çalnrcalıya yakııacak llll'et~ 
"dallan baıtı, yolları kesti., diye iftira 
atmak gtinah defi! mi? 

Sade ".tCaymak., yoğuma "aakız -cıbl 
ltunı kaymak" dondurmadır. Simdi bô7 
le satılan dondurmayı eski usul büyülı: 
111 ktlçtıltJU iç içe konmuş çifte tab .. lı:h 
dondurma eanmBJ'lntZ. Şimdi on kurııt 
mukabilinde size kitıt helvan hamn • 
randan bir kü!ih içinde bır tutam t• 
dmuık sunarlar, hem yalar, hem yü:ür8 

hem de yolıınuzdan kalmazsınız. 
Biraz sonra "bal akıyor!,. diye bir 

aes işiteceksiniz. Sakın bunuııla köşe 
basındaki suyu kurumuı çeşmeden LL 
le dCYrinde olduflı gibi "Hrlccncebin,, 
denilen bal şerbeti akıyor ümidine dut 
~. Bu müjdeyi veren "incir., aa• 
tan bir kiıfelidir. 
Caaıaıhnvari yeleğin altından sakta 

lrupfının beyaz!ıimı cöstererek dir
aelrlere kadar sıvalı kollanyle celeal 
geçeni aJ'fınlıyan bıçkın eda'ı delikıuı
lının: "Kura musun mübarrck:?., suali 
tablada dizilen torilı:lere aittir 

Bu mecaz, istiare teıbih, ki~ya bol.. 
lafa böyle devauı eder, 

Meseli sucn, hiç bir zaman "aofulı: 
n !,. demez; ya "hararet söndürti,.~rl,. 
der: yahut "dişleri donduruyor!,. yahut 
da ndece "hayat veriyor 1., diye ba
iırır. 

Kelimelerde oynadıimuz k6şe icap. 
macaya ratmeıı bıitfiu bu is!mler y ne 
asıllamu muhafaza ederler. Satıcı bile 
mese de dildeki ıive bunları lstiarı 
damsa•~ eailam ıarette vannuytUr; 
ne kendi JPBnılır, ne de bizim ~nılma
mua imlı:in vardır 
. '',Bir adamın ka~anası ölmllf; cen~ 

sını baflamışlar, teneıiri bazırlamıt
lar, tam ~tafmdan ka!dıracalıdan sı
rada bdm rfiıderınl açnııli; hayata av. 
det etmiı; bir ilci ay Seçmİf; ka]manl 
tekrar ölmiit, yeniden eıe doata haber 
göııderilmiı; teneşir, kazan lr:anılmuo; 
bu Mferde kadıncaiız teneşirin üs:ün. 
de doğrulmuş; bir hayli müddet daha 
yaoamıı; nihayet bir ıün t (krar Azra• 
il ziyarete ıelmiı. Bu ıefer damat yenJ 
ınaıırafa cirmedcn ölüyü bir iki ek 
bekletmlı, niliayet ö!di,iğiine kanı t 
ıctlrerck yıkatmıo. kefcnletmiı, tabu
tuna yerlqtirmiş ve cenaze lı:alaha'ık 
bir cemaatle Eribe ıötü~ü!.müş. Tabut 
musallada iken bir sncu ahalınin •ra. 
ııında do~qarak: "hayat veriyor!., d ye 
baftrınaca başlamııı, bunu damat işıtir 
lıitmez koşmaş: 

- Ulan 1 Demiı. Sus 1 Ben kaynana. 
~ tanırım. Eğer kocar.an bayat verdi.. 
tini du~araa şirndJ tabutun kapağını 
açar; yıne kalkar. Hem ba ıefer bir 
daha ölmek bilmez ... 

8 PO R 

Marmara Tenis 
Kupası 

8Portlf o:runlır federaayona tarafıa"•a 
ttttlıı edilen Oc; b!iyulı: teniı turntıvH n ıı 
ikincisi bu hdta Jl"enerbahçe kortlarında ,... 
pıl.rakur. Çoktınberi tenis •Ponuıa aıh e 
olmıltaa mahrum blmıt olan Fcncrbalı e 
konlarmm bu raOnHebetlr esiri unlı ve , .. 
rirall bahae a\'drt edecetl tlipl:niıdir. 

Bu ha.hı yapılacak m sab kalamı lmıf 
Marmara ıtap11ıdır. MQııabakalar yana 
batlıJ'acak tt paur Ul&JDln& kadar jev • 
edecd:tir. l-'e~~be, cuma ve rumartesl 
ırOnleri elell"'eler ,..pılıcılr pazar ctınil de 
finaller Ol'fl•Mcalı:ur. Bu müuf>alcal.u;ı ''" 
tırık etmek üure Ankaradan on trmlrden 
de aelriz tenl•cl ıelın:alze relmiı • bulu 
tadır. Jfl11balralann lrur'alan bu 11bala 
'ekileceliaden. nıliıabaka ı ra ve zamıru 1 
!lfrenmelı lıtl,..,n o:vunculınn hu:rOnden hı· 
toann Teni• • Dıfcılık ven Fenerbıt>çe ını. 
IOpleriae müracaat etmeleri lhım ı;elmekt • 
dir. Uctın<il mü .. bılca bir ay aoara J:ı111 ;. 
de F•lhlacalrtrr 

+ XUREK TEŞViK MUSABAKALARI 
Ajınlılı tarafından tenip edılen k rek l"'twUı 
mtıaa!Jakalarınıu i.klnrlu J>aur cnn.ı ~ 
loaü yapılacaktır. Galatasaray. G neı Ye 
Penerhahre eklı;lerf lı:u,,vet it bari)lle rO• 
ırectilıce blrbırfoe dcnlı: bir ba e ııc mclr • 
oldulıbnrıda11 y11nılann heyecanlı ola a 1 
uhmla edlh!lelıı~c!ir 

+ GALATAS,RAV YUZME lURINCJ. 
LiGi - Galatasaray kul b nUn ııenclılı ,.n.. 
mc blrlnel)ı • cumartni ırunıl ya:>ıla aktıt". 
l••alllMM bınndlı&mdcn bir hafta evvel Y&ı>l• 
lacak bu müsabakalarda Oalatadrı,.ı. 
yOrOctllcrtn •llrtvPtlcrinı el!,.,,,clr mD..,kuıı o
luıktn, 

Said Keslerin Bir Kızı 
Dünyaya Geldi 

Muharrir ark:ı~nsmıız Salt Kesler'in 
dün gece An.erikarı hastahanesinde 
bir ktz çocuğl• dUnvaya gelmiştir M -
ni miniye uzun ömllr diler arkaclap• 
mızı ve refilrasmı tebri~ ederiz 

MEVLID - Merhum Tflmgenenl 
Kemal Gökçenin kerimesi, etim Sil· 
veyda G6ko~lumm '"akitsiz arammdu 
cbediTYen kaybının kırkıncı gUnil o
lan 29.7.942 Çllt').'lrnba gfinü Ankara 
da Racıbayram c-a:mlinde ö le nam 
zmı mtıte3ltlp mevlldı olcunac ktt? 
Eti: Topı;u Uatteimen Remsi G!Sko 



Sa~ hakı~ı rn-ırm!fıı eıı 
birinci şartıdır. 

PETROL NiZAM 
Uer eczanede sahin. 

Satıhk iyi Halde 
Fayton 

Yeni denebi!ecek bir halde tekmil 
rrir fayton arabaı:ı scıtıl!ktır. İs'tekliler 
Oalatada ye:U salon karııstnda Veli 
l'lendi garajmda Rtımlzden gelme fay
U>n di,yf' :ıramoıhdrr, 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BA N KA SI 
Kuruluş Tarihi : 1888 - Sermayesi: 1(10,000,000 TO.,-k Lirası. Şube ve 

Ajans adedi . ~65 
Zirai ve Ticari her nevi banka nıuame]eleri. 

Para birı1dlrenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat B!nka~ındıı kumbaralı Vf' ihbarsız taııarruf hesaplannda en 
ar: 50 Lirası bulunrınlara senede 4 defa çekilC'C($ kur'a ile aşai;i"tdııld 
pl~na !6T'? f<ramiye daGttılacakhr 

, . ' i 4 .. 500 •• 2,000 " 120 " 
4 adet 1,000 Llrahk 4,000 Lira 1100 atiet 

G O. . z E N I:; 4 .. 250 .. 1,000 .. 160 .. 

110 Llr•hk 

•o 
20 " 

5.000 Lir• 

•.aoo " 
8,200 

40 .. 100 " 4,000 .. 1 

Dl KKAT: Hesaplarındaki paralar bir ~ne içine~ 50 Liradan a•ai:ı 
Güzellik Sütü cfüşmiyenıere ikramıye çıktıftı takdirde 3 20 faılasiyle verilecl'ktir. 

1 Kur'alar "'enede 4 defa 11 Ey li'ıl, 11 Birincikanun, 11 !\tart ve 
CiLDi BESLER, GERER 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

'>, VE TEMiZLER ... mmf , 
~~_, ______ , 

MUAMELE VERGiSi REHBERi 
Yazan: 

Maliye Müfett~i İn!an ROştO Baç 
Smat müesseselerle, Banka ve Slior

ta şirkeUeri ithaltit tacirlerine 
500 sayla, 14 defter nümunesi. 20 

şekil. K.it:ııxıl:ırda bulunur. , Yazlığa Gideceklere il\ 
HASIR KOLTUK VE 

Mobilyanız ile Dtşbudak atacm
dan bahçe koltuklarınızı HER 
YERDEN UCUZ İstanbulda Rı-

ıapaşa yokuşunda 68 No. 
A H M E T F E V Z t ni n 

ASRI MOBiL YA 
'9. Mağazasından alınız . ..# 

Beyoğlu Uçü=ıcii Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 942/1596 Selinik 
Bankası vekili :ınıkat İsak Sages ta
ı-aftndan, i:Jcyoğlu İstlkl:ıl caddesi, 
eaddcl kebir, Scrri. Moskovit'te Bay 
A. Seyfert <:leyhnıt! açılan alacak da
vasının mıfaakcmesinde dava edilene 
ilanen yapılan teblig;ıt.l rağmen mah
kemeye gelme;n!5 ve bir vckU dahi 
ıtondermem!ş cılctuğundan talep vec;
hile akdi icar hııkl•lnda :remin etmek 
Oıerc mahkemeyi? gelmesi için gıyap 
kararmm 15 gün müddetle nAnm teb
lıgine mahkemece !::arar verilmis ol
duğundan •ıe muhakeme ııuın olan 
17-8-942 ta::"lhlııe nı\lsadil P21n,rtes\ 
ııünü saat 10 da mahkemede bin.at 
hanr bulunnıast veya bir V1lkil ıön
d~csi. nksi takdirde davanın grya
bında görüleceği gıyap karart maka
mına kaim olma."; üzere ilan olunUT. 

lzmir Ceza 

Alma 

Tevkif Evi 

Komisyonundan 

ve Satın 

8()0 ıram ckr!ıe~ııı beheri 16 kuruş 25 santimden muhammf'n fiyat
la 171050 adet ekmeğin mecmuu muhammen berleli 277~6 liradır. 

Muvakkat temirınH 20Sl5 liradır 
frmlr Ceza ve tf'' ki/ evinin 942mall yrlı ekml'k ihtiyacı yukarıda 

yar.ıh muhamm~n bedelle ve karolt zarf u~ulü ıle 20 gün müddetle mü
nakasaya ~ıkanlmı~trr. Sartıı::ım~inde muharrer f'Vsafta beheri 600 gram 
Ü1~f!?'inden her gi!n Hh:umu olan ekmekler ceza evıne kedar tC'sliml meş
ruttur. 

Taliple-tin ihal .. günü olan 17 A <?uı:tos ,942 tann!rı" n!!'lltyan Pazar
tesi lf{inti saııt onır )r;adıır Ceza \'t' tevkif evinde milteşekkil komi~yon 
riyasetine tf'l;Jif mektuplarını vı>mı eler! l~tımdrr. Ve postadan vuku
b~l"cak teehhii:d"n drıla~~iyle mcsuliyct kabul edilmez. Sartnameyi 
"ormf'k isteyenler her gün me~ai saatleri dahilinde Ceza evine milracal'lt 
edebilir. 

Maliye VekAletinin tcbli'tzıtı mucibince ekmek bedı>l! müteahhide ö-
denirken lcıınunt verglleı müteahhide ilaveten tediye edilecektir. (8082) 

K. TRABİCH ve Şkı. 

BELEDiYE 

Beynelmilel Nakliyat ve V11pur Acentasf 
ISTANBUL • 81RKEC1 

Horasancıya n Han No. lfl Tf'I: 23243 
Mers:ln ve İ3kenderunda Ajarıoları vardır. 

SULAR iDARESiNDEN 
~~lı::le - Kutu<'\llır :ırıısmıin $t"bekcnin tılkvlye•i ııme11yesf dolıı

.Y1•iyle 30,7 ,1>42 P~mbe ıcünü saat 20 den itJharcn 31 ,7 .942 Curna ail
nQ l5ğl~e kadar Zeyrl!'k. Kiiçükpaınr Yemiş, Eminönü. ~;rkC'ri, Sultanııh
m!'t, ltumkapı ve havallslnln ierkos suyu alamam:ık ihtima!I olrlujhı ıuı
ym abon'!'lerimlze ilAn olunur. {8125) 

BELEDiYE SULAR iDARESiNDEN 
Beyazıt meydn..,mdl\n Türbeye karlar olaıı ı::adrle yl'riden yııptlnc111'tın

dnn oradan geçen Halkalı suyu borularınm da yerlerinin değiştir!lm!!..~i 

gerckmi~ır. 

30 T~mu:r ll42 den itibaren yirmi gün kadl\r sfü-f'rek ol:ın bu ame
liye bitinceye değin Halkalı suyu alan camilere ve biıı:ılara bu su gi
dcml,.f'cektir. 

Buna gore ıedlllr ;.lmmasl alı'ıkadarlardan rica ~lunur. {8124) 

Beyoğlu U~üıırü Sulh Hukuk M<ıh
kemesinden: 942/1609 Sl.'liınik 
Bankası vekili nvt•k:ı'. İsak Snge~ ta
rafndan Beyoğlu, t~tJklal raddesi 187 
No. 1ı Hııco;ıulo '1-ıPn 2 No. do mukim 
Bay Sıırıca zade Cema! aleyhine 11-

rılan alacak lava~mrn muhakl'me!ln
de dava edilene ilfmf'n yaJ')11nn tl'hll
ı?:ıta rağmf!n mııhk~meye gelmemiş 

"'" bir vekil dah. "örıdermemiş oldu
ğun~an talep veı.-hile berayı istiktap 
mahkemeye ecltneı;• ic;in gıyap kara
rTntn 1 !'i gün miirfc'etle ilanen tebli-

TA N 

SATIŞ TEHiRi 
Emlak ve Eytam Bankasından 

Büy11kadadR Madende Ayanikola caddeııinde 18 mnnanlı pzino ma
hallinin 30, 7 ,942 dı> yapılacak ole.n satışının görtlle, littum üzerine dur-
durulduğu bll:Hril!r. (8138) 

1111m-------------------------, R E K O R ! Teminat Markasıdır 
Nefis bir pirinç unu isterseniz bakkaluınıdan muhakkak 

''REKOR Pirinç 
ISRARLA İSTEYİNİZ 

Unu,, 
250 - 500 velOOO Gramlık Ambalajları Vardır. 

Adres: t~tanbul, Tütüngiimri.ik Kt.merli So. No. :n. Tt.l: ~4197 , .................................. , 
· . l~- , İsta~bul ·-~Levazı~ Amirliği 
. .. : ~ -· ~ ' ·fi: ..... .,. .. ,_ ... , , ...... ~ .. ;... .. : .. ,', .. - • 

.:~,:~.s~~~Iıjı~-~J~o·misy9nu ilanları 
• • 1 p 
! 1 . • _,...,. 

Beher '..."flosnna 140 1.-uruş tahmin edilt'n 8000 k:i..ıo karaman koyun eti 
almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesl 30/7 /942 Perşembfo J?\,ınO saat 1~.ı\O da 
Tophanede Lv. Amirlllti sattn alma koml~yonunda :--ıı-ı:-Tlacaktır. flk te
minatı 630 llradtr, Taliplerin bellı vakitte koml'5)'ona gEılmeterl. 

005 - 8090) 
.. --12,ono adt"t ınnbalAi tahtaM 111ınacııkttr. Pıınrlıkla 't"hiltınesi 30/7/ 
942 Pl'rsem~ g{.!r>fl. s;ıat 15 de Tophıınedı- ı~t. LY. A.rrll"l1f?i ıııtm alma 
komisyonunda yapılacaktır. Sartname!'ıi komisyı>nda görüHir Taliplerin 
belli vakitte komiıı~na gelmeleri. (104. - 8089) -4 X 20 X 2 !'b::ıdında 24,000 adet ::ımba1M t.ılıt!l"lf almıı("lkbr. Puar-
hkla ı>ksiltmesı 3017/942 Per~embe gnnr 14,30 dil Tophanede tııt. 
Lv. Amirli~ ~tın atma komi~onunda :- c;t!rtır. Sartnamt!tli lcoınis-
yonda görülür. Taliplerin belli veldıtP knmısyona ''"ımeleri. onı-3087) -Beher çirtırıe 340 kuruş tııhmln edi1en 85000 çat eldiver:. paıarlıkla 
~atm alınacaktır. Paı::ırlıkla eksiltme!';İ 3l/7/94ı Cumll ~nil saat 15 de 
Tophanede tst. r.v. Amrillği !la1ın atma koml!lyonunda yapılankttr. İlk 
teminatı 2040 lir:ı.i!n. Nümunesi komisyonda :öruliir, Tr.Jintı-rin b"lli \·a-
kitte komiı;yona gelmeleri, <103 - 8088) 

Kilo 

5 
200 

5000 

-• =cı;= -:::r;z-=: - .. 

A~it fosforik pUr, 1 Kg. sişelerde. 
F.ck5~ra jnnsiyon. 1 Kg. ıımbalaiıt 
Sodyum ı;ultat. 5 Kg, tııhta kutularda. 

Yukanda vnıılı n~ kalem il:lcın pazarlıkla eksmm~~ı 4,8,942 Sah günü 
saat 15.30 da Tophımede Lv. Amirliı.?i satın almıı konıic."onund11 yapıhı
caktrr. Tnhmin bedeli 3247 lira 50 kuruş ilk !emlnatı 243 lirr.ı 58 kuru~
tur. Şartnııme~i ko.,,iı1voııdn l?Ör\ilür. fstl.'ktilcrin oelli vakitte komiıı:yona 
gelmelnri . (107-R\2fi) ,, ............................... --

Harp Okulu Komutanlıijından 

1 - Aeafrda yıız1lı sartlıın hııi7 olnırltt Rtıı"' Olrohıtt• altnııealt
lardır: 

'ı - Anltar11ds bulunanlar dcı~dan dofnı;n Ranı o~Junı. Ank•1'11 
barlc1nd.,. bulun,.nlar bulunduktıu'f yf'rln a<Jk~l!lt sube!rlne mO-
racaat edttt-klf'l'dlr. ·.rr 

8 - K11ytt ve kabul muıımelt-ıl 1 R'a:rfran 942 dl"TI ltlbıtrf'fl b"~tıımT• 
ve Aıtuat.oc 04' aonuna lu•daT ~rndlt ...t•JmttıtU. Bu taribt,,.., 
sonraki mtırac:ıatlar kabul edllmlyecekttr 

2 - Glrlı ••rtl•r•: 

A - 'Nlrlt trlrmtfan olmak, 

B - Lf•~ bitirme •e ol~nlult lmtthıınmı ·~'· l'ı\t1unmıL 
C - Tam t~~·kk{llliı neyf'tl ~htyesi olan asktt'I hR-'!'tanel~den (Harr 

oltuhınn girer) kararlı sıhhat raooru alma'lı'. 

1

1 
D - 18 fil 2! ya~tndıı olmak (24 yuma 11.rml• olanlar attnma:ı:.) 
!!: Dltf'r prtlıır ı!<ltertik sube1f.rlndl'n • e Ran ıalmlul'dan &trı-nı 

lehntr r~~2l ,, _________________ ... ___ .,, 
Nişantaşı Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 

1 - Okulumul".dR yapılacak olan dahili 'l.•e har:ct t;ımirat açık ek
f;ittmrye ıtonu ll'!'uşhıt 

2 - F.k~iltmp ı7 Ai::ıı•toı: 912 Pa7.arte1<i l(ilııü ~:ıat H t. :r(lks<'k ml'k
tPpfer muhasipliği hinnsında Uıplamıc-ak komisyon taufmdan yapılacak

ttr. 
3 - Ke;ıir l':erlPti 9704 lira 08 muvakkat teminab 727 lira 81 kuru~-

tur. • 
4 - Mııka\·ele, !'kı:iltme, bayındrrhk !~teri ııenel. huıru~t ve ff'nnt şart

nameleri p•oj~ ke~ir hülasa!liyle buna miıtf'ferri dii:ı>r evrak Parartesi
Perşembe r.unlerı nkut idaresinde görülebilir. 

5 - İı:teklllt>Tlr en aı bir ta11hhütte 6000 linılk bu i:e benzet' İ$ yap
tTğna dair jıinrPIPrinden almı~ oldu~ veırikalara mns~iden İstanbul 
vfüıyetine miıraı::aAtla ek~iltme tarihinden tntil giınl~ri bari( 3 ıün evvel 
:ılınmış ehliyet ve 942 yılına alt ticııret odası vt-slkıılari;ıe gelmeleri. 

(8122) 

Beyoğlu Üçündl Sulh Hukuk Mah
kcmesind<'_n: 942/1595. Sel!nilc 
Bankası vekili avuknt !sak Sages ta
rafından, Beyoglu. Tepebaşt Dandriya 
hanında mukim Bay Rı:ul Ziyaka a
leyhine açflon alacak davasınm mu
hakemesinde ıi-lV.'l edilene ilAnen ya
pılan tebll;;ata r<:.ğmen mahkemeye 
gelmem~ ve bir vekil dahi gönder
memiş oldu!u'ldau tclep veçhile be
ı-ayı istiktap mahlı:eme;ye gelmesi i
ı;ın gıyap kararmtn 15 ıün müddetle 
ılanen tebliğine mahkemece karar ve
rilmiıı olduğundı>n ve muhakeme gü
nü olan 17.8.942 tııribine mü5adif 
Pazartesi gür:5.i !":tr.t 10 da mahkemede 
bizzat hazır bnlunmııst veya bir ve
kıl göndermesiı akti takdirde dava
nın gıyabmda görüleceği ııyap ka
r.:1rı makamtn1 kaim olmak üzere i
lan olunur. 

Beyoğlu °ttçünci\ Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 942/l:i93. SelAnik 
Bankası vekili avukat İsak SagPs tıı
rııfındıın '&!yo~lr: Ağahamam Lam
brinıdıs apartımantr.d:ı mukim Bay 
Aristidi Umbr'r.ic'.is aleyhine ac;Tlan 
alacak davasrrıın muhakemesinrle da
va edllffle ;llin'!n yapılan tebligata 
ratmen rnahkem,.ve gelmemiş ve bir 
vekil dahi ıönı'emıemir olduıtundan 
talep \'et;hile akd! ıı::ar hakkmda ye
min t-tmelt 1l1ere m<-hkc·meye gelmesi 
lc;in ıryap !<ıırarmın 15 giın müddetle 
llAnen tehliRiııe mı:?hkL mCrl' karar ve
rilml~ oldııtnmrl"n \'e mahkeme "ü
n ilolan 17.8.942 tarihine m11ı:nıiit Pa
rartesi ~nü ~;ıt 10 da mahkemede 
bll'.:r.at ha:rır b•ı!•Jnrrıı:ı~ı vı-Ta bir vekil 
ıı:öndenııeırl, ıık'i takdirde davantn 
~bTndıı ,ırl'lrül .. ~ı l'!Vıtp k11rarı 

mak11mın11 'lı:aim otmcık ü~er~ ilı\n o
lunur. 

~ine mahkemece kıırar verilmiş oldu-
~undRn muh:ık.mı~ günü olan 17.8.942 Beyoğlu Üc;iindi Sulh Hu11:ult Mah-
tarlhine mflsac!if p01;ırtesi günü saıtt kemcsinden: 94211604 Se15nlk 
10 da mahkeme,.,. bizz;;t h:ıırr hulun- Banf(aq vekili &vı.•lt~t t~ak Sal[PS ta
mac:ı veya bir '\'r.kil ~öndermesl, ııksl ratmdan, Beyoglu, Tomtom m:ıhalle
lakd:irde d:ıvamn gıyabmda ıı:örfıle- ı;inde Ac-ıcr.şm,,. !';Ck:ık 3~ No. d::ı mu
reği gryap kararı mııkamma kııim nl- kime Bayan Mc<!ih:ı Kari alPyhine 

Beyoitlu Üc;ü!'cti Srılb Hukuk Mah
kl.'meslnden: 9-4:?/11102. Selanik 
Bankası vekili avu'kat İsıtk Sagcs ta
rafındıın Beyoğlu. Kabrictan sokak 
15!'i No. da muk:m Bı;~ E<imon Ka
rayıın aleyhine a("ılıın alacak da\·a~
nın muhakemesindf' cia\Pa !'dilene gön
derilen davetiyı- ik~metgAhı meçhul 
olduğundan bıl~ tebllg iade edilmis 
ve talt>p ve('hi1r. 1~ ~n milddt"tle i
l~neıı teblıgat icraııma mahkemttf' 
karar '\·eri!mi~ ..,~ ll"Uh&keme gı1nü o· 
lan 17.8.942 taı !hine nlü•adit Pazar
tesi gunu .oaat 10 da mııhkemeye bir.
zat veya bir vı-kil göndermesi. ıık
si takdirde dal.'antr.. ~yabında göru
leceği davetiye mPkamTna nim ol

'mak ü1ete llıh olurur .. • 1 

Beyoğlu Uçünr".ı Sulh Hukuk Mab
km1esinden: 942/1591, Sel.Anlk 
Bankası ı."ckill avukat fsak Sa"es ta
ra!mdanı Galatala Rıhtım caddesin
ne, Falero han 16 ~o. da mukim Bay 
Fuat Munir aleyhine açd:ın alacak • 
davasının m~bakemesindc d:ıva edile- '&!yoğlu Oçnncü Sulh Hukuk Mah
ne iltıncn yapılan tebligata rağmen kemeslnden: 942/11'98 seıanik 
mahkemeye gelmemiş ve bir vekil Banko~ vı-ltlli avu\r:ıt tsak Sııges ta
d:ıhi göndemıemı5 olduğundRn talep rAfmdan Kadıkö'.". Modıı Arifpaş:ı a
veçhlle akdi icar hal:kında yemin et- partnnanmda mu~im'e B::ıyıın H:ıllde 
ınek üzere mahkemeye gelmesi ic;in İrfan aleyhıne açılan alııcak davası
gtyap kararTnın 15 gtln müddetle ila- ntn muhııkem~ııd~ dava edilene i
nen tebliğine rnaht:emece karar ve- llM"n yapılan t~bliıtat:ı rıığmen mah
rilmiş oldu;tundan ,,.e muhakeme ıü- k~e,-e ıelmenıis w bir vekil dahi 
nü olan 17.8.942 tarihine müsadif e:ôndermemlş oldu!und:ın talep vec
Pazartesi ;unu saa~ ıo da mahkeme- hlle ~rayı istiithp mahkı-meye gcl-

de bizzat .ıazır bulunması veya bir 
vekil göndcrme~i. aksi takdirde dava
nın gıyabında s:örüleceği '1:vap kara
rı makamına kalın olmak üzere ilan 
olunur. 

mt"si lc:in l!YAJ' lcllrarının l~ giin mOıi 
detle illnen teb!i!ire m&hk!'m!'<'e ka
l"llr Yf'rilmiş olı!H;ul"dan l'l"tıhııkem,. 

l!'iln!i olan 17.8 1142, 1ıırihin'" mihııtlir 
PaY-art~ &rJnil saııt 10 dıı mııhkemr.· 

de bl7.7.::ıt hanr bıılunmnııı v .. vıı bir 
vekil g6ndenn~i. ak!i takdirde da
vnnm ııy:ıbın1a göriHe<"eği, gıyap 

karart makamma kaim olmak Qzere 
llıln olunur. 

Jt" YlP - 19SS • UH der. yılın•lı Jııl· 
yan lisealnclen ılmıı oldufum diıılorrumı kay· 
bettll'L Venlılnl alıcafrmdan e.klahin hOk· 
mil 7oktur. Elyınr Mitnnl YOreltller 

U TIP - l'ltUt lılllaıOdllrlGfilndea I• 
INrt fOH -aralı 111uş clbdaııi7le ılmalttı 
oldafam ınaısnu alt mllhrilmll HJ'i tttlın. 
Yenhiııi lılklrettirccefimden eskisinin kr7me 0 

tİ ltılml"'lf!IT. 
Mflteh!t BitıH'' Jlluml &A7ar 

mek ürert' ilAn ohtl"Ur, 

Beyoğlu Üçüncfi Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 942/1599. Selfınlk 

Bankası vekili :-ıvukat İsak Sages ta
rl\fınrlnn, Galat:ıd:ı, KürPkçiler 2!i No. 
da mukim Bay N•ıbar İspanciyan a
leyhine açılan a'ac!ilc davaıııntn mu
hakemesinde rla,•a edilene ilAnen ya
pılan tebligata r<>ğmeıı mahkemeye 
gelmemiş ve hlr vekil dahi göndt>r
mE"rTliş olıiuğun:ian tal~ veı;hile be
rayı lstiktap mahkl'meye gelmf!Si i

çin Jllyap .c:nranıım 1~ Jrlln müıidf'tle 
il:'inen tebliğinf! mııhkemPCe ktırıır ve
rilmi' ilrluğundan muhakeme ırılnfl 
olaıı 17.8,942 tarihıne mıisarlif Pa· 
wrtesi J;ilnıl sııM 10 da mahkf'med .. 
bi11at h11zrr bu ıunması vcyıı bir vele il 
ıtöndr.rmeııl, aksi takdirde dnvantn 
gıyabtncla ~ISnil<'<'"ftİ gıy;ıp kıırarı 
makammn kal Molmak üzere il~n o
lunur. 

KA YlP - Alemdar ııahly .. ı nilfuı 1110'• 
murlulundan aldııfım •• içinde F.minonil U· 
kerlik ,ub .. inden ukerl muamelem k•!'ıtlr 
bulunan hO•i,.et cOzdanmu lrayb•ttlm. Ye· 
niıini alacatımdan ulti•iniıı hülımli kAlma· 
!'01\Uf. 

Hun ofla Arif S:Z7 ·folu "illa 

KA YtP - Iatanbuı seyri]Hfer 
fGnı!en ılm11 oldufvm 301$ ıicil 
undokt ehliyetimi h,.hettim. 
alatıfımdan hQl.mO :rokuıt. 

Ahmrt oilu hmıil 

mUOrll· 
llUftllt&lt 
Yennlııl 

Ahr 

Bcyo:lu Üçilncü Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 942/1601 Sel!nik 
Bankası vekili anık:ıt İsak Sagt'$ ta
rafından, İ;;taııbul, Bııhkpı7.ar, Taşçı
lar sokak No. 7 de mukim Bay Yor
gı Cam::ıdnn aleyhine açılan alacak 
davasmrn m•ıhnkemesinde dava edi
lene gönd<?rilec davetiye ikaınetgAht 
meçhul olduğund:ın bilA tebllt iade 
edilmiş ve talep ve{'hlle 15 ıün. müd
detle llfın~n tebigat icrasına mahke
mece karar verimls ve muhakeme ıü
nu olan 17 .8.9~2 tarihine müsadif Pa
zartesi günü saat 10 da mahkemeye 
b zuıt veya tılr vekil gönderme!!, ak
ı;ı takdirde dawının gtyabında l!Öril
lr-ce~i, davetiye mı-kıunma kalın ol
mak üzere i!an olunu:-. 

Sahip ve neşriyat , miidi.irii: Hal il JJ(tt(j D ördündi, 
Gazetecilik ve neşriyat T. L. ş. TAN Matbaası 

açılan alacak dava~mrrı muhakt-ml'
ı;inrle dava edilPne 2onderllen davl'
tiye ikametgll!u meçhul olrlu~ınd:ın 

bfiA t!'blilt !ad .. e(Jllmls ve talep Vf'('
hile 15 gOn mllıHctle il~nen teh!ig11t 
icra!<fna mah kemccP 'karar verilm~ 
ve muhakeme gilnü olar. 17.8.942 ta
rihine müsndif Pımırtt"Si günü saat 10 
da mahkemeye bizıat veya bir vekil 
göndermesi. aksi takdirde davanm gı
yabtnda görüleceği dr.vl'tfye maka
mına kaim olıııc:k fı7ert ilAn olunur. 

B"yoğlu Oçi1nr\i Sulh Hukuk Mah
kPmcslnden: !)4211607 SelAnik 
R;ı,nlca~ı 'IP'ı<ilı ~vuk11t t~ak Saıı:es b
rAfındanı Rr.yo~lu, Parmııkkapı R!'l:°!ır 

"ok::ık 7 No ,dıt mukim Yervant Sim
patyan ııleynine ııçrl;ııı al:ıcı:ık da\•ası-

ııın nıuhakeınes;ndf' d:wıı edilene gön
derilen d::ıvetıye ikvınetgahı meçhul 
olduğundan tıil; tf'bliğ iade edilmiş 
ve talep veçhıle 15 giın müddetle 1-
l~nen tebll~at kr::ıs!na mahkemec" 
kar:ır verilmiş ve mclıakeme günı.I o
lan 17.8.942 t.ırihinc müsadif Pa?.ar

tesf. günü saat 10 d~ mahkemeye biz
zat veya bir vekil gör.dermesi, aksi 
takdirde davanııı ~ıyabtnda görUleceği 
davetiye makamına kal molmak üze
re l!An olunur. 

KAYIP - hıanbul Emniyet A'"irllfin· 
den aldıtım 3 l/SI020 nu"'arllı iktmet tezlrt 
rrmi v~ pa!ıa>ortumu kayhrttim, Ye"i1e1"'ini 
alac•tınıı!an hUkümlori yokuır. 

Evln> • Jhmi 111hİYe•İnift kO<Ok koyılf 
ğlu Mrhmet JCırokaya ırınında Bul~u 
tebeuıad•n Süle,vmaıı ltuı Ant. 

Beyollu ttçt1ncii Sulh HuııCÜtt' Mah
kemcı;inden: 942/lf03 · - ~lanik 
Banka~ı vekili a\'Uk3t ·ı~ak su~s ta
rafından Beyn~iu, 7.ümbül ' ~okak 10 
No. lı fsmaılpa:ıa ı:partımanı d:ııirf' 
fi da mukime B<lT;-n Mni M~koviç 
aleyhine ac;ıla"l al11C'alt davısınm mu
hakeme,..inde chv;ı edilnıe 1tönderilen 
da\'l.'tiye ik:mıet .. ahı mC<"hut olduğun
dan bilA •eblığ iodf! edilmiş Vt' talep 
veçhile 15 gli:l mürtdl'tle ilanen • teb
lig:ıt icrasfna mnr.kt-m~e rkarar ve
rllmi~ ve mulu.J:~me fiinil olan 17,8, 
942 tarihine nı[\!adit P:ızart~i ıünii 
s:aat 10 da mshkf':meye bizzat veya 
bir vekil göndcrme:oJ, nksl takdirde 
davnntn, gıyabmd:ı iörüleceği daveti
ye makamına kaim obnnk üzere ilan 
olunur. 

KAYIP - Apftde aa'hte""tt ft1tlı Or· 
banıul Askeri ııoıta ıo.ı ,.. ait 12/%/t4% 
tuil!ı n U044 aa,...lt a~:;.t lı:aybtdildtitn· 
den hulmıll olmad1fı ili" olunar, 

ı ı;u Ad:-.1 Po•ta 
A7niJ'at M~hliİllllti 

• V llrtln . Clıı•i 

N<'hat 
lh-l•:r•ft 
Ga:;ı.•i• 

29 • 7 - !>U 

111 ................................ .. 

KIZILAY CEMİYETi 
UMUMi MERKEZİNDEN: 

SATILIK KERESTE ILANI 
Yozgad 'ın Peyk ve Teke Güney köylerinde So•e üzerinde apftda 

bkribt miktar ve eb'adı yazılı keresteler ıtapalı ıarf usuli1'le attla
c<Jkttr. 

GA YRJ MAMUL 

Adtot 'liıl metre 
2~000 

7945 
8000 
4000 

Vasati kutur santim 

lO : 20 
8: 12 

10 20 
8 : 12 

4 - 5 
2 3.50 
4 5 
2 3.50 

Teke Güney 
mevkHnde 
Peylt 
mevkilnde 

4294!; Tahminen 2000 metre mikibı 
MAMUL 

:ZCIO 9'1Ptre mlk'lbt, "'uhtellf cine ve et:.'atta 
Peyk Mevklıftde 

1 - İhal0 • .Ai!u~tomn 20 inci Perşr.mbe gQnft :rut 10 d.ıı Xm!ay t1-
mumi M°f'rkf'r.lndf' olacaktır. 

2 - Fiv:ıt muvafık ftÖrülmf!ıiil!i takdirde. .ılent mfiuy("de u~Ubıe 
miiTaMı<ıt rdilf'<'l'k. ;vın .. haddi !Ayık i:ıuiunı1mı1,.!la ,,..oıa,.edl":l'"I on 

gün u1~tmak veya ihaleden ıımrt.ı naı:ıır etmek hurusunda !Ct7llay 
~rbf'!<ttir. 

3 - ~uhammer. bMl"l (M bin Liradır.) 
4 - 7500 Liralık tf'minat ~ektubu )iP tP'kHf nıektun!an K.11:thıy U

mumi MPr'ke1.lrıe en geç Ağustos'un ın n<"lı Carş:ımbı:ı ıninU a'k-

'•••••• ıamTnA karlar verilmiş bulunıcaktrr. 

Hastabakıcı ve Hemtireler 
BaZI izahat ve Okula 

ve Kabul. Şartlan 

Ordu 
Okuluna Ait 

Kayit 
ı - Okulumun hastııbakıcı ve hemsire yetişti'!"TT\ek füere ~" 

da M, M. V. ta!'afından 1939 !cnesinde acTlmfs <'lan hastab;.ka::ı ve henı 
şlrf!ler okuluna bu sı>ne de 45 talebe alınacalttrr. Okub ı;trmek amJ t 

dt-nler bulunduklıu·· m:ıhatlin Valiliğine ve kııymakamlığına veya asker 
lik 6Ubelerine dlleltı:t" ile miira<'aat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan !1l'!%Un olacaklar, 
mmur olup tek,.üdiyt· alacaldardtr. 

3 - Meron olar.l.ır altt sPnelik mecburi hizmetlerini ordu hastah 
nelerinde yap<lcaktar ondan sonra arzu eclerlerı:e memleketteki 
~Thht teşekk\!ll~t kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil mOedet üç sene olup bu müddet içinde okurlara ay( 
beş lira harçlık verilecek, iaşe ve ilb:ıstarı tamamen oku!a ait olacaktı 

5 - Okulrtı:m ml'Hın olı:ınlar barem kanununa göre 20 lira aslt mı 
ııştan baı;lamak ÜT.CrE' maaş ıılacaklar ve bu mikadr ~ittikce ı;oıtalaca 
tır. Bu zaman dahi iıışe, giydirme ve bannmıı ordu"Y:ı ait olacaktır: 

8 - Okul lJ Eyl(ıl 942 de tedrisata boşltyacaktır. 
7 - Okula kay~t \'e kabul şartlan eunlardır: 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak \'e Türk ırkından ba 

Ilınmak, 

B - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vatlfe gllrmb 
mü~aıt butunm.~k. {bur.u herhangi bir hastane 11hht heyeti raporiyle ~ 
bit ettirmek ve evraka bağlamak lbnndtr.) 

C - Okunın talebe yaş! 18 dan aı::aln \'e 22·den ;rukıırı olmıyııcakt 
D - l{endiı;l ana ve b:ıba iffet ehlinden olmak, (bu vaziyet pofü 

tevsik ettirılerek evraka baRlanacaktır.) 
E - En az ortaokul tahsilini bitirmiş olm:ık. (ı:lel"l"e tmtthanla 

da muvaffak olmak şarttır) vey:ı bu derecede· tab~il göreülnlnil iııbat el 
mek. {T:lsdikname vEya bunun tasdikli bir sureti. Munrr.eleli en-ak oc 
eklenecek tir.) 

F - Kvll \'<?Ta n~anlf bulunmamak, (C\'Vel<'e evlenil) l)~ıınnnlıu~ 
koraı;r ölmüt olanlıır kahul f'dillr.) Buna ait medeni h:ıll blldirlr mtl 
bit e"l'Ttlk kez-cı eklt-nrccktlr.) 

G - Olcur Etht.i ı;~be-pler dı~ında okulu kendiliğinden ~tebttil 
e\'Jenme ruretiyie H?a diğer inribatı 1<eheplerle okuldar. çıkanldıgı, a ~ 
.ı-nelik mecburi hi1m<'tlnl yapmııdf~ı \·py;ı tamııml:ımad ı§ı veyahut snıl 
•t-brpler dsındd çıkıı,.ılcığı takdirde ttıhıı'kkuk ~!tirilecek ll'ektep masroi 
tnrmt tamamen i\rlıvHogln!' ve ıö!'terdlği v,...ikahrTn tı:mıımer doğru ol 
nuğuna d;ılr no~crlikteıı tasdikli \'e kE'fi11i bir taahhl!tname verecektir. 

8 - Yu'karı::lak! şeraiti haiz olan okul okula imtihan!<ız. olarak ita 
hul <'dile<'ektlr. 

9 - Yukarırlaki nıııddelcr mucibince PVrak•nm muarr:clesint hitlr 
!erden vilayet \ 'CY" ka7.a merke?.lrrinde oturanlar bu makamlıır v 
aıı:kerlik şubelen va!ıtnsiyle .-vraklıırırıt dodrud:ın doğruy~ Ankara Ord~ 
HastAbakıct Heıı,irelcr Okulu mlldürlii(tilne günderecekl~dir. 

10 - .Müracaatlı:rır. A~stos 1942 nihayetine kadar sona erdirllm~ 
lbımdır. 

11 - Okurlanr kabul edildikll'rl ~ mektebi' 1'areket etme tarlh 
!eri ııyni m;ıkıımlar tı:rı'Jından kendilerine bild iri! •cektir, 

12 - Kablıl ed!leceklerin okulun bulundugu ·\nkar:.ya kaıfar A'et 
mek ve okulda tck~ar yapılacak sthhl mullyrıı,. ııetl~eo;; hestalıklart te 
beyyün 'edenlerır. memlekf'tine :itmek için masrat edeccki,.rl yol pıır 
ları kendilerine ait olacaktır. (544 - i802 

3 
K, TASARRUF 

HESAPLARI 
~ lkineltepln 

K ~lrlcsinc ayrılan 
ikramiyeler: 

ı adet 1000 liralık 

1 " 500 " 
2 .. 250 .. 

,, 100 .. 
.. 50 ,, 
.. 25 .. 
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Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 
Okulumuzun ~enelilc ımntisl 31/VJl/942 Cır.na ~n{l Cadde Bostanı 

Gıııinnsund:ı. r.-plc.caktır. Ru ~1intiye nktıhrtnUT.tm eski ve yeni me
roııl;ırlyl.- blttiin ~etmenlP-rl ıiııvetlidirler, Davetlikrir. kırn•larini b•· 
raberlerlndP. gp,ti :ırı~lerl rica olunur, 

Koprüdcn vapur 9,45 (8043) 


