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. GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

DR.-, BEHCET UZ'UN REISUGIND[ 
·zmirdeki Ticaret 
Erbabı -ühim Bir 
Toplantı Yapt~ 

MÜttefiklerin-1 Tacirler Yeni Kararları Şükranla 
Harp Sonrası Karşıladıklarını, Hükumete 
Dünya Nizamı Müzahir Olacaklarını Bildirdiler 

Müttefikl~rin yarınki dünya niumı 
hakkmdaki fikirleri, muidcki ~
talan iyi g5rdüklerlnf ve hastalığı 
:ivi teşhi~ ettlkierıni meydana koyu 
~or. Yalnız hastahim tedavisi için 
yazdıkları reçetenin hakikate ne 
dereceye kadar uygun olduğunu ta
yin • ini z:ımarun tecrübe ve imti
banma bırakmak lazımdır. Mubak.. 
kak olan !iUdur ki, harp ı;onrası 
dünyam, artık harpten evvelki dün
yi olmıyacaktır. 

M. Zekeriya SERTEL 

Almanlar Şiddetli 
Muharebeler Sonunda 
Ağır Kayıplar Verdi 

Rus Halkı, Harp 
için Azami Gayret 
Sarfına Çağırddı 

I" .. 
Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir d 

ÇOCUK )\NSIKLOPEDISI 
Alını•. ÇUnkl ba Analklopedl ona ~ektep kitabı kadar ve belkt 

ondan daha a1yade 11.zımdır. 
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Londra, $imdiden 
Haber Verdi : 
"Almany yı 
Başta ş 

Yakaca; 1 

1 Günler. Geçerken] 
"Yarı 

RE F IK 
HA Li D 

11KARA Y 

Çıplaklar .. Medeniyet· 
Mevsim icabı, günlerimin birçok saatıni 

plajda geçırwğim için dikkat edıyorum: 
İnsan kafasının işleme tarzı üzerinde esvapla 
çıplaklıgın ayn ayrı tesirleri var. Yarı ortun
mu~ hır adam, elbiselere bürünmuş olandan da
ha ferah, daha rahat, daha iyimser duşünuyor. 

Boylesinin fikri daha duzenli, daha püruzsuz, daha sade, daha 
estetik çızgili... Zaten ilk medeniyetleri katmer katmer kumn 
lar altında bunalmışlar değıl, yarı çıplaklar kurmuştur. Yunan 
ve Roma -şairlJğı, hatiplıgı, heykeltraşlıgı, mimarlığı ile-- bır 
"yarı çıplaklar" medeniyetıdir. Bunlar, bıçiınli, ferah, açık, ha. 
vadar medeniyetlerdı; insan pisikolojisinden z~y~de vücut ~zel
liğiyle uğraşan o zamankı butiln san'at ve fikır mahsullerınde 
kulietsiz bir hat zarıfliği göze çarpardı. Derken Ortaç~ğdan ~onra 
Avrupada fazla gıyiınlı kuşamalı insan.ıar:m kurdugu ~~gunku 
dar kasvetli, yüklü fazla süslü bir medenıyet başladı ; Ronesans, 
Gotik ve romantik' eserler mimarlıkta veya edebiyatta olsuıı, 
asırlarının ağır ve itinalı k~yafetıne benzerlik göst~rir. Bizd~ de 
Divan edebiyatı, adeta kürklü ve ka-:ukludur, Tanzuna~ edebıyatı 
setre pantalonlu, Edebiyatıcedide ıse daracık ceket~~ !t~.tı. y~
kalıklı, maşalanmış bıyıklı ve Jüz~U:C~. poma~alı, ut:ıludur. 

Kıyafetlerin en güzeli bana yan ort.unl!ş, ~3;?-1 bol bır ku~a
şa biırtinüş gibi görünür. Sanmam kı busbUtun çıplak bır ıh. 
san, ne derece fi.kirli ve dahi olsa tam eserini verebilsin ... Mese
la bir Victor Hugo bir Gomtesse de Noilles düşününüz: Anadan 
doğma, masalarını~ başına. geçmiş, biri (Sefiller) den bir snyfa, 
öbürü (Sayısız Kalp) den bır parça yazıyor; yahut soyunmuş bır 
Wagner, piyanosunun önünde (T!1nnhauser) .i b~steliyor!. Siz b~ 
manzarayı bizden bir Ahmet Mıthat Efendı, bır Muallim Nacı 
veya Tanburi Cemil Bey merhum ile değiştirebilirsiniz; hoşla
nacağınız şüphelidir. 

Bereket ki dünyanm yeni gidişi, yavaş yavaş, yan çıplaklığa. 
dır- eski Yunanistana ve Roma tarzına doğru dönüştür. Bunda 
de~iz merakının ve plaj düşkünlüğünün büyük tesiri var. Ba
na öyle geliyor ki şimdi sadece bir eğlence ve sıhhat işi olarak 
aldığımız pl8.j hayatını, yann başlıyacağını umduğum eskı Ak
deniz medeniyetinin ilk işaretleri, ilk müjdelerl sayabiliri~ Plaj 
ve denizcilik oyurilan bizi, sırtımızda katmerlenmiş örümcek 
ağlarından kurtararak vücut güzelliğine her gün biraz daha yak
laştıracak; o sayede san'at ve edebiyat da, üzerini kaplıyan tüylü 
ikabuğu atarak güne~ ıŞ'lğına knvu~caktrr. 
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Kahireden arabalarla yazlık sa. 

nyın yolunu tattuk. Burası, göz alabiL 
diğine geniş, sık ağaçhk!ı bir bahçe
nin ortaunda, kalemklr işi ince kargh
bir s;ıraydı, Bahçenin dört bir tarafın. 
da bölük!er daireler vardı-

Biz yaklaştığımız zama~. bir elliye 
yakm insan kapıda göründü 

Prenses, arabadan inince: ayakları
nı opi{yor'I'. rdı. o, hepsine ayn ayn 
ıltifat ediyordu. Adlmfarma beni gös. 
terdi: 

- Bey, yarın, hepinize bah$1.t ve
recek! 
Anlaşılmaz acaip seıler çıkararak 

bağırdılar. 

Saraya akşam gibniştik. Prenses, alt 
kattaki dairı;yi gösterdi: 

- Burada yatacağız. Ben, evimin 
hakimiyim. -

O, ne söylerse, ben hep: 
- Nasrl istersen! 
D iye cevap veriyordum. Ne diyebi. 

lirdim? Para onun, meydan onun, söz 
onundu, 

Cariyeler, yukarı kata çıkardmı:;tı. 

Ali Nafize bahçedeki dairelerden biri 
gösterilmişti. 

Sarayda. hep birbirine benziyen bir 
hayat baııtamı!itı. ,,Prenses, sabahleyin 
yukarıya çıkıyor, ancak öğle yemeği
ne iniyordu. Doktor!a şüvester bizim 
kattaydılar. Ara sıra görüyordum. 
Doktora alışmıştım. Yalnz Ali N:ıfizi 
sık göremiyordum 

O, biraz sıkılmı,tı: 
- Hiç eğlentisi yok be ağabeyciğim .. 

Bunalıyorum, Dillerinden de anlamıyo. 
rum ki., Ye, iç, yat; keka ama insan, 
srkıhyor. Sizi göreı;~ geliyor. Patta
dak saraya B'!lemlyorum. Çünkü ha. 
rem dairesi .. Siz de dışarıya pek ~'k
mıyorsunuz, Başımın bir derdi var, 
Nuri Bekir .. Biraz uyacak olsam, kiL 
tiık ayyaş edecek. Ayık zamanı nk. 
Vakitli vakit!!İZ geliyor, tr~ ediyor. 
Ba heriften hoıılanmıyorum. 

Onu, ben de düşünilyordıun: 

Yazan: M.4.HMUT YESAR1 

nim de içimi bunaltmıya başlamıştı. 
Prensesi seviyordum. Fakat bu ıusd 
sevgi idi, anlatamam. Yanımda iken 
hazla, lezzetle titriyordum; uzakla~ınca 
unutuyordlllll, Bağhhğımrzda bir ek· 
siklik vardı. Ne idi? Bunu, uzun uzun 
düşünmek, keşfetmek !lzımdı 

O, yukarda cariyelerle ııı;ıırneşir 
oluyordu. Onları terbiye ediyordu; 
diyeHm, Bu ne biçim bir terbiye idi? 
A şair katta, eski cariyeler do!aşıyor
brdr. Sakin, başlan önünde kadın
lardı. İçlerinde çirkin, sevimsiz nlan 
yoktu 
Pre~sesin cariye yetiştirmek mc.. 

rakı bir hasta!ıktı. Adeta bir prog. 
ram la gibi hareket ediyordu: 

- Bu sabah, yUkarı, yarım saat geç 
cıkmıınn. 

Ben onunla yanyana, diz dize otur. 
mak istiyordum: 

- Ne olur snnkl? 
Titizleniyordu: 
- Olmaz. Göründüğüm saatler bıol

li olmalı. Ben intizamsızlığa başlar. 
sam onları nasıl intizama a!ışttrabill
rim? 

Gün geldi, Nuri Bekin açtım: 
- Çok içiyormuş, dedim, Onun bu 

halinden memnun musun? 
Düşünür gibi durdu: 

- Memnun değilim. Hem, hiç mem.. 
nan değilim. Ama, ne yapayım: ada
mımdır. Epey iyiliği dokunmuştur. 
Hemen kolundan tutup sokağa ata. 
marn. Ben gizlice bir tahkikat yapa. 
yım. Falsolarım yak:iladrm mr, cezası 
hazı:dır. Çiftliklerden birine sürgün 
edenm. Epeyce burnunu sürter, ca
nına yeter, amana diişer .. 

- Sen, bu tahkikah biraz tez yapı.. 
ver. 

- Senin duyduk!ann var galiba? 
- Her akşam Ali Nafize rakı zor. 

luyormuş, 
Prenses, beğenmedi: ~ 

- Prensesten bir sorayım. Eğer, 
münasebetsizliği arttırmışsa, iyi bir 
ders verilir. 

Ali Nafiz, hoslanmamaııma raimen 
müdafaa ediyordu: 

- Bu fena! .. Maamaflh, biz bunu 
d~i b~lmemis olahm. Ben Şemsitapla 
kahya ile; daha başkalariyle sorup so. 
ruştururum. Çok sürmez kokusu ı;r
kar. Fazla uğraşamayız. 

- Çok iyi tarafları var. Gelgelc
Jim, içkiye karŞJ zayıf. Bir kadeh, iki 
kadeh, Üç kadeh; dört; beş .. Ondan 
sonra hesabını şaşmyor ve kadeh!e. 
rin arkasını alamıyor .. Kendi için iyi! 
Başkasına zorlaması fena! iki gece 
fitil gibl sarhoş oldum. Hastalandım'. 
O alışık. Bir şeycikler olmUyor. 

- Biraz kurcalanz 

Birkaç gün sonra idi; Prenses du. 
dak bükerek bakıyordu: 

(Deva mi var) 

BUG'ÜNICÜ PROGRAM 

'Ekmek 
Darhğı 

-<>-

Belediye icap Eden 
1 

Tedbirleri Alıyor 
Ekmek tevzii d!in de 7.orlukla ya

oılabilmiştir. Yln" bazı ı:emtlerdP 
halk ekmdinl tf>narik edememiştir, 
Belediye İkttsı:ıt M!ldürii Saffet dün 
Toprak Ofö~! Miidi.1rlüitune mi.lraca
atla şlkAve+te buh11ımu9 ve fn1nlara 
zamanında un \'Prilmeme,slnln zor -
1 ıklar tevlit ettiğini söylemi.,tlr .,.....,~ 

rak Ofisi MüdUrü Şakir, fırtnl:ıra an
cak ırece snt ilr.tP un verilebileceğini 
ve bu defa verilecek unun yüzde el
lisinin bul!ciay ''P y\l1.df' !'lfü:inin çav
dar olaca~ını bi1dirmi$tir. Ekmekle
rin bugünlc-'J miktarda tam istihkak 
olarak verilmesine devam edi1ecektlr 

Ancak fırınlara \"aktinde un yetiş~ 
tirilmesi hiraz geclkebillrse de hal -
km herhal<'le ekmeğinin temin edile
ceğinden f:mln bulunması ve lüzum
suz telılş göstererek izdihama mey -
dan vermemesi lhtmdır. 
Şehrin ekmek işini aksatmamak i

cin Belediyenin de Toprak Ofisine 
yardrrn etmesi. nakil vasttalarmm 
miktarfnı çoğaltmac:ı ve hattıl değir
menlerde tahmil ve tahliye işlerini 
kolaylaştıracak te<lbiTler alınması 
muvafık görülmektedir. 

Yeni Fransız Büyük elçisı M, Gaston Bergery'nin ~vvelki gün Atatürk'ün 
muvakkat kabrini z_lyaret ettiğini yazmıştık. Bu resimde, büyük elçi !le 

maıyetin! bu ziyarf't esnasında görüyoruz. 

Piyasaya Bol Gıda 
Maddesi Çıkarılıyor 
~ Baştarafr 1 incide 

Diğer süt yağl3rt henilz piyasada 
serbestçe cıatılmamoktadır. Hakikf 
Urfa yajiları el altından 525, erimiş 
Kars yağhın 400, Tnbzon yağları 
330 kuruştan verfliyor. Maamaf»ı 
bu namlar altında <Jaha ucuz fivat1a 
yağ satılmakta olrluğu da göıiil;,il~-

Halkalı ve Terkosun tur. İstihsal bölı!elerlnden yağ J{el -
miye başlamadtkçıı süt yağlarında is-

Toplantıda Borsa heyeti, Ticaret O -
dasmdan bir mümessil, Bölge Ticaret 
müdürü, hububat ve zahire birlikleri 
ı'.11.ası bulunacaktır. Toplantmm ma
hiyeti hububat ve zahırP fiyatlımnın 
bugünkü dunı:ma p.~re tesbit edilmP
sinden ibarettir Kara bors<ıda satı
lan bu gibi m'llh-fn !iyatları ı::erbest 
piyasaların açılma~t üzerine düşmüş 
olmakla beraber, e!ıki nark fiyatları
mı nazaran yine fazla göri.ilmektedir. 
Bu itibarla ıo~rbe<:t piyasalarda satı
lacak mallarm fiyafüırmın gözden 
geçirilip tavinine lüzum görülmekte
dir. Tesbit ediler.e\.- !i~•atlar Ticaret 
Veldlliğine ~öı:deriiecek tir. 

tikrar beklenm~ektedir. 
Kesileceği yerler Piyasada pirinç ii:r.erine de mua

meleler artmıştır. Dlln ımrı pirinçler 
75, Tosyalar 90, li\ks mallar 100 -
102 kuruştan muamele görml\fitür. 
Fasulye sıra mailın· 35, iri Derma
sonlar 40 kuruştan satılmıştır. Oiin 
istihsal mıntakasmdıın bir hayli mer Yeni iaşe kadrosu 

Mangal Kömürü 
Ve Odun 
Herkese Beyanname 
Mukabilinde Verilecek 

Mahrukat Ofisi ktşlıl{ mangal kö
milriyle odun satıştrıa ay başından 
itibaren başlıy&caktır. Bunlar da, 
trpkı made:ı kömürü gibi, beyanna
me mukabili..'lde helke ::atılacaktır. 
Bu suretle Ofisin vereceği ucuz ya
kacak maddelerin~ım her allenin is
tifade etmesi imkanları temin edil -
miş olacaktır. 

Mahrukat Ofisi Alemdağ ormanla
rından kestirilecek 50 bin çeki odu
nu çekisi 488 kuruı: 10 para üzerin
den ihale etmıştır. Bu odunlar Kadr
köy ve tt~kfidarciaki Ofis depoların
da stok edilecekt;r. 

Bar Eıroin Kaçakçısı 

Yakaiandı 
Meşhur eroin kaca kctsı Anastas 

Vangeloğlu Tophanede tvttuğu bir o
dada eroin imal etmiye haztrlanır -
ken yakalanmıştır. 

Anastasm imalathanesinde 22 da
macana asit asPtik, 200,000 drahmi. 
18 Yunan tahvili, 2 1:.ıçak bulunmuş
tur. 

Zonguldağa Kaçan 
Tahsildar Yakalandı 

Fatih Belediyesi. tahsildarı Hüseyin 
topladığı paralardan 1025 lira ihtiHi~ 
ederek zimmetine geçınniş ve Zon
guldağa kac:m•ştır. Htiseyln Zongul
dakta yakalanmrş ve İstanbula gön
derilmiştir. 

Terkos suyıı İstanbul yakasında 
bugünden itibarerı Cuma gilnil ikindi 
vaktine kadar kesilecektir. Suyun 
kesileceği yerlP.r Zeyrek, Küçilkpa
zar, Yemiş, Eminönü, Sirkeci, Sul
tanahmet, Kumkapı ve civand1r. 
Diğer taraftan Be:vazrt meydanı ile 
Suıtanahmet arasınrlaki cadde asfalta 
tahvil edileceği için, bu caddedeki 
Halkalı suyu borıılarl değiştirilecek
tir. Halkalı suyu kullanan cami ve 
binalarda sular 20 gün kadar akmt-

cimek gelmiş ve tP.mizlcnmt"k ii ~ere İaşe ve teftiş işlerinin bir elden ve 
fabrikalara göndı;:ı-flmiırtit·. Bunbrın piy.asa mahallinde idare edilmesini 
da bir iki gün icinde ı;atışa çıka•ılıı- temin etmek maksadiyle Belediye 
cağı ve 40 kuruşa kadar sattl::ı,.ağı teftiş heyeti ile Belcöiye iktısat mü-
tahmin olunm:ıktad.ır. dürlüğü t~şkiliitı düııden itibaren dör Ankara piyasasında 

yacaktır. 

diincü vakrf haıllndak; iaşe dairesine Ankara, 29 (TAN) - Ankaraya 
Uıdu maddeler için karar 1 nakle başbn..ıııştır. Dün Belediye İk- mülhakattan ve bilhassa Polatlıdan 
Unlu maddek•rin imal ve satrıma tl~at müdürü S'lffetin reisliğinde bir her gün binlerce kilo pirinç ve bul

bazı kayıtlar altt~ıda müsaade ~ik- toplantı yap!.lmrş VP yeni kadronun gur,gelmiye başlamıştır. Son alman 
Üniversitelinin Katilinin ceği haberi üzerinP de zaten bu mev- tasvibine kadar iaf}ede çahşan bütün Ticaret Vekaleti kararları piyasamı

zu üzerind<! Ticaret Vekilliğine mii- memurların v:ı.ı:ifc-Jı;>:·ır,e devam et - za büyük bir canlıiik verdiği gibi, 
Muhakemesı· racaatlarda bulunı:ın V<' temaslarını meleri kararlaştırılmıştır. Bugünk!i 

k d b' · t h k" k d ııimdiye kadar Ankaı:ada güçlükle te-
Beşlkta,..+a otur~n Hasan ı.~mı'nde muhafaza eden fabrikatörler iptidai -a r~ ır .:nu e ~ssıs e ıp a rosu . dil b"l b. tak d 

.,,. i1' "' ~ hazrrlıklara b3~1ıımıs1ardtr Fabrika- olduguna ve yemden alınacak me - mın e e ı en ır ım ana gı a 
bir vnivarsite taleb".,.;nı· btçakla ya- · · · ·ı ı maddelerı'nı'n de pı'.,asada mebzulen '""' lar unlarmı doğrudıın dojh'uyı:ı un murlarm bu ir,ıerı kavrıyabı meler .• 
ralıyarak ölümüne sebebiyet veren kt ht b ı d w g" e · görülmesi bu kararların köylümüz 
Tekinin duruşmaıoına dün d~ devam satışmfn ~erbest bulıındu~u. yani ek- va e mu ac u un uguna or , ıa-

"' meğin karne ile sı:ıtılmadıi\ı yerler_ şede çahşan mı;>mu!'!artr. istihdamı üzerinde de çok iyi tesir bn-aktığna 
edilmiştir. Suçlımun avukatı; Hasa- den getirfaceklerd.ir. Simit. börek, daha muvafık görülmektedir. Ancak bir işarettir. Serbrst piyasadan ko
nın ölümtlnün sebebini 5 saat ge,. 1 ı · b · ı · t h ı tt ı l 1 kl t · d'l irl 1 k·ı ~· " pasta ve benzeti maddeler lmııl e- Be ediyenın u ış çın a s sa o - ayı a emın e ı en p nen ı o,, ... 
ameJiyat yapılm<-şnıdan ileri geldi- d • d 'l' . t v kill·v· d 90 kuruştur; bulgur 50 kuruşa satıl-
ğini iddia e tmlştir. den fırmcılar işliye<-ekleri unl::ırT bu ma ıgm <ıa, · ıc::ırt> e · ıgın en 
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r···· DiKKAT " 
Yapı Koop,eratitleri t 

v =,. ~~.:::~ .~~.h:~.~.· ıf 
rada, gerek lstanbulda birkaç 
tane lnr.ıat kooperatifi kuruldu 
Bu kooperatifleri lcuranlar bf~ t 
kıaım slgort.ı şirketi eri ile dev. 
lete bağU bir kı!llm bankalarm•t. 
Kuruluş ve ~za ka)rdedlş o kadar 
gizil kalıyor ld, bunlardan ancak 
bu mali müt•sseselerle temasta 
bulunan zenııinler ve sayılı em· 
f:lk sahlplerl istifade edeblllyor
lar, Duyulup, miiracaat edillnce· t 
ye kadar da ortak kadrosu dolu· $ 
yor ve hakik1 ihtiyaç sahipleri· f 
n 1 n mü rac11

0

at
1 

mla•rYı anl<laarr•ı• lavneı mtofpytoarn. i Bu gibi teşekküllerden maksat, 
ev sahibi 
para verip ev sahibi olmak im- ı 
kAnını mali!< bulunm•yanlan ev 
eahlbl etm~ktlr. Yokaa Dç be•, 
lıattıı bir a::ıarhml'r.I olanı yeni· ı 
den ve pek J.ojay şıırtlırla bir ev 
eahlbl daha et,..,ck değildir. Bu 
kabll kooperatiflerin statülerine 
orbk olmak ı;.'.'lrtları meyanında 

ev sahibi olmamak, maaşı muay· : 
yen bir haddi geçmemek, kendi· # 

sinin, karısının veya kocasının f 
maaşından ba![lk::ı gellrl bulun· ı 
mamak glbl kayıtlar da konul· t 
malıdır ki, kooperatifler gayele- t 
rlne uygun ael<'llde hizmet eda· t 
bilsinler ve hakiki fhtlyaç sahip- ı 
ferine mesken sahibi olebllmek 
lmklnınr versinler. Yoksa bu• i 
gUnkU pırtlar altında kooperatif· 
fer eml.!lk sahlpıerfnfn emUlk Ilı· 

teslne bir yenisini l!Ave etmlf ol· ı 
maktan başk11 bir şey yapmıyor· 
far. Bu suretle de mesken buh· 
ranrnı biraz daha ırttırmı§ olu• 
yorlar. 

\.. ....................... .1 
Belediye Temizlik İşleri 

Amelesi Meselesi 
Be-tediye temizlik isleH kadrosun

da 12713 !emidik ~melesi çahşmasf 
rn.zım gelirken amele yoklutu, bu 
miktarın 648 e düşmesini intaç et· 
miştir. Bel~diye 648 temizlik amele
sine ihtiyaç görmÜ§ ve teşebbüslere 
girişmiştir. Fakat şehrin terniı.liği i
şinde çalışacaklar gtinde 4 lira iste
mişlerdir. Bunun üzerine Belediye 
temizlik qmelesi meselesini hallet
mek için :veni kararlar almağı dü
şl\nmektedir. 

1 KUCUH HABERLER 1 
Ali Nafiz, somurtkan durnyordıı: 
- Ara sıra kaçamak yapsak be a-

ğabeyciğim, Mısır gibi yere geldik 
Böyle kapanıp oturmak o hır mu? 
Kimbilir, ne kadar eğlenti yerleri var. 
drr? Allaha ~ükür. para pul da düşün. 
düğümüz yok. Şöyle bir sarkıverelirn 
Gözümüz gönlümüz açılır. · 

7.30 Procraın 
7.32 Spor 
7.40 Haberler 
7.55 Müzik (Pi.) 
8.20 Evin a.aatl 

J 9.15 Sololar 
19,30 Haberler 
ı9.45 Müzik 

Şekilde temin etmiv. e sermayelerinin tahsisat istenıtecl.'ktir. İaşe teşkilatı maktadır. Bu kararlardan evvel tür-
Duruşma bı.ı hususun tabibi adı· k" • ik t · bil b k' u d b ı b'l Urfa * şu··uH--·LI o··Lu"•1 - Fenerde 1 ve vaziyetlerinin m!lsait olmaciıg" ım eskisi gıbi ta ıp, tt:.k , evzı ro- car ve a tta .ar a u una ı en " 

meclisine sorulın::sı İ"in bac:ka g"ne b · d ü b · Ant ·ı ... d k oturan 7 yac:ı:rı.d~ Cevhan iki ,.;;.,.. e 

Hep birbirine bcnziyen günltt, be-

12.so Prouam 
U.SS TOrklllC1' 
12.45 HaberJer 
J •.oo Turlrülcr 
18. 00 Prorram 
18.03 Cifte fasıl 
ı9.00 Konu~ma 

20.15 Radyo ıruct~i 
20.45 $•rkılar 
21.00 Ziraat talcvlnıi 
21,10 TllrkO.I" 
lıl.30 Konuşma 
21.45 Şan tonaeri 
22.05 Dans ırlızifi 
22.30 Hnberltt 
22.45 Kapanıı 

bırakılmtşhr. " .. u ileri sürerek cemiyete mür:ıca·ıtlar lariyle ber::ı er oır e ene ·men iıro- ve ep yag-arı ua mey ana çı - ,, " . ..~ -

::-:-::-:-:=:::-:~===:-:-==~-- etmiş1el'dir. Cemiy~ mühayaatmı ya- sundan teşt'.'~kül ,edecekti':". Bu büro- mışttr. Urfa ve Antep yağlarının pe- vlne gelmemiş, yapılan ara~ırmada 
Af pacak VP. fTrm~ıl;;r~ Ôcıgıtııc:ıktrr. lara 1aşcd~ki şe!.erırı :;ctırılme:ııl en rakende üyatı 3i0 kuruştur. Zeytin- çocuk Fener sahilinde ölü olarak bu-

tın FiyatJan Za/ıire borsasında d~ğru bir hareket sayılmak~dır. E~- yağı.da açık ola.i"ak 140 kuruşa satıl- lunmuş ve morga kaldTrılmıı;tır. 
Di1n altın biraz yükselmiştir Bir cumen burosunu da Beledıye teftış maktadır. Bu kabil maddelerin piya- * BlR ZiYARET - Yeni ~lin 

altın 2895 I<untşfan ve bir gra~ 393 Bugün Ticaret ve Zahire Borsqsın- heyeti reb!iğirıin idare edeceği anla- saya daha !:1ebzulen gdeceği kanaati Büyük Elcisi Saffet Arıkan dün Vali 
kuruştan satılmıştır. da mühim bir topla~tI yapılacaktrr. şılmaktadır. vardır. Lutfi Kırdarı ~iy&.ret etmişir. 

--~~~--~~~~~~~~~-=~~~-=-===-=-===-~=-~==:.:__~~~~-=.:_~~~~~-

Müttefiklerin Harp dilmiyecektir:. Jt. lı]!,;l!J\BU.~3!Itml 
S9nrası Dünya eu prensipler üzerine kuru· ~ Baştarafı 1 incide 

rı akına 600 bomba uçağı iştirak 
etmiştir. 

ehçet z'un eisliğinde 
lacak yarınki dünya niza- imha edilmiş veya hasara uğratılmış. 

Nizamı mını muhafaza edebilmek için ttr. 
tt::!fr Baştarafr 1 inci<le milletler arası bir teşkilata ihti. Mulıare'belere dair tafsilat 

tatörlükler mütecaviz bir zihnL yaç vardır. Geçen harbi mi.(tea_ Stokholm, 29 (A.A.) - "Ofi": StıL 
yetle hareket ettiklerı· ı· • d ·· kip kurulan Millı:~tler Cemiyeti lingrat karşısında Kalaç mevkiine lra-

Roma radyosu, İngilizlerin AL. 
manyaya karşı yaptıkları en tah
ripkar akının bu olduğunu söy
lemiştir. Ölü ve yaralı ndedi ı.·ek 
yüksektir. 

Alman resmi tebliği 

31fI' Baştaraft 1 incide 
tır. Bu birlik, şimdi düşman müs 
tahkero bölgesinin içinde şiddet. 
1i muharebeler vermektedir. Ci
vardaki kesimde askerlerimiz i
lerlemişlerdir. Bu kuvvetler düş 
manı birçok meskun mahaMer -
den çıkarmıya çalışmaktadırlar. 

~Yapılan To ntı Ç111 un- b . . , B 
yanm rahatını bozmuşla;dır u ışı yapamamıştır. u defa dar bütün Don nehri kıyısı şimdi Von 

ıtf.. Jt. · kurulacak beynelmilel teşekkü- Bock ordusunun hakimiyeti altındadır. 
Bcrlin, 29 (A..A.) - Hainburg yine 

ve bu sefer bilhassa yangın bomba
larıyle bir hava taarruzuna uğramış
tır. Umuml bin2larda hasar olmuş
tur Bunlar arasında Ependorf has
tan~i vahim hasara uğrcımışttr. Sivil 
halk arasında hayli ı-ayiat vardır. 

Jt:ifr Baştarafr 1 incide 
şıyan bir dünyada ır.esut bir mem
leket halk! ohr:ık yaşadiğnni unut
mamak !Azım gE:ldiğini, h!rs ve ta
mah yüzünden memlekete zarar ve
recek yollara sapılırsa bu yolların 
kapatılacağını Vt> kApatılmak için ik
tiza eden bütün sa18.hiyet1erin mev
cut olduğurıu daim:! hatırda tutmak 
tazim geldiğini söylemi:ı ve demiştir 
&~i: 

"Esasen İzmirin memleket dı:şİnda 
ve içinde ahdine sadakat gösteren, 
sorllne senet kymeti verilen, fazi1et-
11r1ıktan ve dürLictlükten asla ayrıl

mıyan sağlam, şerefli bir piyasa te
siri vardır. Bu tesir! bozmamak İz -
mir tüccarının üzerinde hassasiyetle 
t triyecekleri bir mevzudur. Vatan -
d~rım unutmazlar ki, Millt Şefi

miz, bir milletin eo kıymetli vasfının 
fazilet, yüksek karakter ve dürüst
lük olduğunu her \esile ile tekrar 
buyururlar.,, 

Vekil bundan sonra İzmirde daima 
dürüst hareketlerin ve temiz düşün
celerin hüktim silreceğine emin bu -
lunduğunu söyliyerek top]ant~ ni
hayet vemıi~Ur, 

Doktor Behçet U7, Ticaret Odasm
dan ayrfldıktan !'onra Karştyaka Hal
kevine bir ziynret yapmış ve bazı 
hasbıhallerde bulunmuştur. 

Yeni Mahsul 
Alım Merkezlerine En 
Son Teslim Tarihleri 

T esbit Edildi 
fstanbul VllAyttlrıı:len: 
Hububat mü.!'.tahsillerlnln hüM

tnete borçlandrklan hububattn borç
lananlar taraftndan alım merkezle -
ı·ine en son teslim tarihleri buğday, 
çavdar, arpa, mahlut ve yulaf için 
Seyhan, İçel, Hatay \•ilAyetlerinde 
Ağustos nihayetine kadar Gaziantep, 
Urfa, Mardin, Manisa, İzmir, Muğla, 
Igdrr vi!Ayetleriyle Antalya v.iliyetl -
nin merkez Serik Manavgat ve Fi
n "ke kazaları klrı Eylül 15 şe kadar. 
Edime. Kttklarell, Tekirdağ, Çanak
kale, İstanbul, Balıkesir, Bursa; Bile
c·k; Kocaeli, Diyarbakır, Maraş, Ha-
~ri ve Siırt vfüıyetlni için Eylô.1 ni· 

haydi ne k~dar. Afyon, Ağrı, Amas
~ Ankara, B.n~ol. Bitlis, Bolu; Bur-

dur; Çan:cırı, Çorum. Coruh; Denizli, lün vazifesi, mütecavizlerin tek- Köprü başlarının bir çoğu birbirl!ri 
Elazığ, Erzincan, Ermnım, Eskişehir, s U halde harpten sonra dün- rar diğer milletlerin emniyetini ne bağlanmış ve Don cenubund.1 devam 
Giresun, Gümüşhane, İsparta, Kars, yayı rahat, huzur ve sulha bozmalarına meydan vermemek h bir cephe şimdi emrivaki ha!ine 
Kastamonu, Kayser!, Ktrşehir, Kon- kavuşturmak için bu unsurların için, onları göz hapsine almak, gclmiıı bulunmaktadır. 
ya, Kütahya, Malatya, l\!uş, Niğde, ortadan kaldrrılması lazımdır: yeni nizamın bekçiliğini yapmak, Similiyanska.ya köprü başı üstünde
Ordu, Rize, Samsun, Sivacı, Sinop, 1 __ Harpten sonra insanlar bu birlig~ e giren ·milletler ara- ki Alman yarması son 24 sat zarfında 
Tokat. Tra!ızon: Tunceli, Van; Yoz- 1 · • h" hayli genişlemiştir. 
gat viHiyetlerJyle Antı:ılyanın Gün- ~:ıınız sıyası urriyetlerine de- sındaki ihtilafları silaha baş vur. Timoçenko ordusu fiilen birbirinden 
doğmuş, Akseki, Korkuteli, Kaş, A- ~il aynı zamanda iktısadi ve iç- ıaksızın sulh yoliyle halletmek, ayrılmış bulunma.ltta ve ayrı düı,e:ı t. 
lanya kaz11lnrı f~in ilkte~rin nihaye- tımai hürri~etlerine de kavu§a- milletler arası iktJsadi milnase- ki grup artık muvasala vasıtalarından 
tine kadar. c.aklardır. Ihtiyaç ve açlık kal- betleri tanzim etmek olacakLır. ınahrum bırak'ılmış olmaktadr. Bunun 
Mısfr ve akdan için Seyhan, fcel rruyacaktır. "Biz tecrübemizle * * sebebi Stalingrat - Krasnodar demır. 

ve Hatay vllAyetJeri için Eylıll 15 şe bHiyoruz ki insanın hakiki hür. ı· şte İngiliz ve Amerikan dev- yolunun hava bombardmanları ile ve 
kadar, Gaziarıtep, UrfR, Mardin, İz- riyete kavuşması için ikt~sadi let adamlarının tasvir ettik- belki de daha şimdiden Alman ileri 
mir, Manisa, Aydın; l\Iuğla vilayet- hürriyete ve iktısadt emniyete leri harp sonrası dünyanın ana kollariyle kesilmiş bulunmasıdır. 
leriyle Antaly:ı vil!lyetinin merkez, sahıp olması lazımdır. Herkes hatlariyle manzarası budur. BU- Bataisk'i terketmek zorunda kalan 
Serl.k ,. .. anavaat Fın· 'k k la ı batıdaki Sovyet 0 -rupu halen Rostof 

• m ,., ve ı ·e aza r hür insanlar arasında hu··r ı..:;.san gu"nlük bir nazarive, bir ideoloJ'i ~ 
'ç' E l"l ih t· k da Ed" J.lJ " cenbundan 70 kilometre mesafede t•ir 
ı ın Y u r:. aye ıne a r. ırne, gibl her imkana malik olacaktır. halinde ortaya atılan bu fikir ha-
Kn-klareli, Tekırda~. Çanakkale, İs- demiryolu şube hattı üzerinde bulunan 
tanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa; Di- !nsanlar teşebbüs, kabiliyet ve sai kikat sahasına nasıl konacaktır; Kutchtchesuko'a doğru çekilmektedir. 
yarbakır; Mara~; Hakarl vilAyetleri lerine göre refaha ermek mes'ut geçen gün eski Çekoslovak Cüm- Bundan başka Rostof doiusu::ıda 
için Birincitıeşrin sımuna kadar, Trab olmak, maddi ve manevi' yaşama l~eisi Beneş'in ~in~. gazete. Don nehrini kütle halinde ceçen Al· 
zon, Ordu, Rize, Giresun, Sinop, Zon- vzsıtalarma malik olmak imka- nızde çıkan yannkı dunya hak- man kuvvetlerinin bu kesimde tehlike 
guldak vi!AyetlerJ için İkinciteşrin nıru bulacaktır." Artık harpten k.md~ki fikirleri, bu i~eoloji~in altında bulunan Rus kuvvetleri Kak:ıL 
on be~ne kadar. Kocaeli, Samsun, sonra açlık ve ihtiyaç insanları sıyası sahada nasıl tatbik edlle- nizkaya mevkii yakınında Maniç ır
Bolu vilfiyetleri için Birincikanun ni- korkutmıyacaktır. Tesis edilecek ·eğini az çok anlatan tafsilatı ha- mağına ulaşmış bulunmaktadır. 
h t . k d Af Aw A Salahiyetli Alman mahfilleri, bu i-
aye ıne n ar. yon, grı, mas- içtimai adalet, fertle"'ı·n fertlen· vidir. Doktor Beneş'e göre Av-

A k B "! B'tll B d L' leri hareketin, taarruzun i?k sııfha. 
ya, n ara, ın,ı:o ' ı s, ur ur; istimar etmelerı·ne ı"mkaA n bı .. ak- rupa, cogrw afi şartlara göre, bir 
ro k ç h, ç D i li E L• sında aşağı Don'la Voronej arasında 

1
-:ar:,. ll'Eı, . oru Eonım, eEnkz. 'h': mıyacaktır. takım küçük milletlerin birl. eş- b .. n.. rz.ıncan, .rzurum; s ışe ,..-, 

2 
H . l .. d l bl kl olduğu gi i "Bir takip savaşı,, gibi 

GUmüşhane, ı~parta, Kaş, Kayseri, - arpten sonra emperya. mesı1y ea:kvucu a bge ben
1 

kl o ba_ra telakki edilemiyeceğini kaydetmekte-
Kastamonu· Kırşehir· Konya Kütah-1 lizme, bir milletin dtinya kay_ ayn ac ' , sonra U O ar ır- dir. Çünkü Don nehrinin geçilmesinden 
ya, Malaty~, Muş, Niğde, Siirt, Si- naklarından bazılarını inhisarı leştirilerek .~ir Avrup~ ~onfe~e- sonra bu ileri hareket ancak aiır afır 
vas; Tokat; Tunceli, Van, Yozgat vi- altına alarak diğer milletleri is- rasyonu vucude ge~ıı:ılecektıı:. yapılabilir. Nehri gec;en unsurlar Jii. 
ldyetleriyle Antalyanın Gündoğmuş, tismar etmesine müsaade edilmi- Bu suretle Avrupa ıçınde bır zumlu ikmal, iaşe ve malzemelerini tc.. 
Akseki. Kork~ıt_el.i, Elm. aı.ı, K_aş, . A- yecektir. Bütün dünya kaynak. devle. tin d_iğerine tahakküm. .e~ min etmeden i!eriye atılamazlar. 
ı k la İk te h b til- Don cenubunda henüz geniş ölçil:le 
anya aza rı ıçın ıncı şrın nı a- ları milletlerin ihtiyaçlarına gö. mesıne, nızamı .ozmAasına, ıs a- hiçbir hareket yapılmadıfı olayı iizc-

yetine kadardtr. re herkesin istifadesine arzolu - ya kalkışmasına imkan kalmıya- rinde Berlinde rararla durulmaktadır. 
nacaktır. caktır. 

lngilizler. Sessiz 

Tayyare Kullanıyor 

3 - Her milletin kendi milli S~zID: kısası,. müttefiklerin Y~-
hudutları dahilinde istediği reji- r~ı d?Dya .nızamı hakkmdakı 
--ıi kurması hakkı tanınacaktır. f~ır~~rı, ı:n~ıdeki ~a~~n 1~ 

Hiçbir milletin milli hakimiyeti. goı:Iukl.e~ın~! ha~talıgı ıyı te.şhıs 
ne. dokunulmıyacaktır. Fakat dar ett~lennı goste~ı~o~. Yalnız has
milliyetçilik zihniyetiyle hudut. talıgın . tedavisı ıçın yazd{kları 
tarını diğer milletlere kapama- r~çetenın ne dereceye kad~r ?~· 
sına, milletler arasındaki karşı· k~ate uygun oı~.uğunu ~ayın ışı
lıklı yardım prensibine muhalif nı zamannı tec;ube ve ımtihanı. 
hareket etmesine, meydan veril na bırakmak lazı:ndır. Muhal<. 

· kt• Bil ~k· f 1 kak olan şudur kı, harp sonrası 
mıyece ır. a ıs, ert er ara. d" _ _. k h ten e lk 
srnda olduğu gibi, milletler ara· ~yası, ........ r arp vve _ 1 

sında da müşterek ve karşılıklı dunya olmıyacaktır. 

Hamburcı Gene 
Bombalandı 
lf1lf" Baştarafı l incide 

man hava alw.lanna da taarruz 
eJilmıstir Devriye vazifesi gö
ren av servisimize mensup uçak
ıat' keşif taarruzl!ln ınrasrnda iş. 
gal altındaki Fransa bölgelerin
de bulunan düşman hedeflerine 
ve demiryolu muvasalalariyla 
Fransa kıyısı açığmdaki düşman 
ticare?; gemilerine taarruzlar yap 

Gece avcıları, uçaksavar batarya
lar ve bahrıye topları 45 İngiliz bom 
bn uçağı düşiirmüşlerdir. 

Alman 11avaş uçakları dl\n gece İn
giltere merkez Vt' cenubunda önemli 
ı;ilfıh sanayii müesseselerinden birini, 
demlryolu tesislerini ve hava alanla
rını kısa i.rtıfadan başarı ile bomba
lamışlardır. 

-~-~-o-~-~~ 

Bir Hava Cephesi 
Açıhyar ., 

l:?f" Baştarafl 1 fncidl" 
bek, Rostok, Kolonya, Bremen, 
Vilhelınshafen, Disburg, Ham. 
burg bu suretle bombardıman 
edilmiştir. Bu listeye her gün 
başka şehirlıer de ilave edilecek. 
'ir. 

Nazi liderleri "Britanyalılar o kadar 
büyük kayıba uğruyorlar ki en sonun. 
da akın nihayete erecektir., diye Al· 
mantarı teıelli etmiye ,alışıyorlar. 
Buna inanan sonunda hayal inkisarına 
uğnyacaktır. Almanya üzerinde kayı· 
bnnız yüzde beşten azdır. Bu nisbet 
her gün artan İngiliz ve Amerikan L 
malatı karşısında hiç blr tesir yapa. 
maz. 

Pek kısa zaman sonra hergün, her 
gece, yağmurda, karda akın?ar yapı 

lacaktır. Almanyanm her tarafını baş.. 
tan baoa yakacağız, Bundan kurtula· 
mıyacaksınız. 

Muharebeye, bu taarruzlara nihayet 
vermek elinizdedir. Nazileri başınız. 
dan defederek sulh yapabilirsiniz. Na. 
ziler bir intikam aulhü istediğimizden 
bahsediyorlar. Bu yalandır. İetikbalde 
Almanların topyeldln harbe glrmeierl· 
nl lmkhı dıqında bırakmak iıtiyoruz. 
Bu gerek ıaln, gerek bizim menfaa. 
timize daha aypn defi! midir?., 

Müttefikler ağustosta 
taarruza geçecek 

Londra, 29 A.A.) - Hava nazırlı· 
ğının bildirdiğine göre, İngiliz bava 
kuvvetleri "Muııtanks" isminde yeni 
tayyareler kullanmaktadır. Bunların 
motörleri hiç ses çıkarmam<!ktadır, 
İşgal altındaki Fransa üzerine yaptık. 
ları ilk akında Mustanks'lar, yaklaştı.k
lamu belli etmeden ııimendifer hatta
n üzerinde vagonlar, ırmaklarda san
dallar; bir su hazinesi; kamyon!ar ve 
sair malzemeyi tahrip etmiıılerdir. yardım esasına dayanan bir an· Şanghay' da Kolera 

la.şma ve bir birleşme vücude mıslardır. Nevyork, 29 (A.A.) - New-Y~rk 

A. Fhillipe•in Vazifesi getiril~cektir • 
Londra, 29 (A.A.) - General De 4 - Yer yüzünde tecavüze. ha. 

Gaulle Fran!ladan kaçan Lyon mebusu kim 1rk ve nazariyelerine, başka 
Andre Philipe'i dahiliye ve iş nazıdı- milletlerin emniyetine ve dahili 
ğına tayin etmiştir 1 işlerine müdahaleye müsaar!r "-

Sanghay, 29 (A.A.) - Bu sene her 
senekinden bir ay evve! ortaya çıkmıe 
olan ve büyük endi,eler doğuran ko. 
lera salgını, alınmıs olan bütün tahaf. 
fuz tedbirlerine raemen citgıde genf:ı· 
]emektedir. 

Bn hareketler sonunda 32 bom Poıt gazetesi Ağustos ayında mUtte. 
ha ve 3 av uçağ'Jmız eksiktir. flklerin tarihin kaydedeceği en şiddet. 

En talıripktir akın ti taarruzl~~a ba~tıncaktar~nı yazma!t-
. tadır. İngılızler ve Amerıkaltlar bir 

Vaşıngton,. 29 (A.A.) - Ham- 1 kaç gündenberi ayni zamanda bin tay. 
burga karşı Ingilizlerin yaptıkla- yare kullanmaktan kaçınmaktadırlar. 

Düşman, subay ve er olmak üz•re 
1000 kişi kaybetmiştir. Almanlar, Vo. 
ronej'in batısında tank taarruzları 
yapmışlardır. Topçumuzıın kesif ate
liİne maruz kalan bu kuvvetler, ilk 
mevzilerine kadar sürülmüş:erdir. 

Simlyanı;kaya bölgesinde kuvvetle
ıimiz düşmanla çarpıımıya devam eL 
mişlerdir. Düşman bir noktada Don 
nehrinin cenup kıyısma geçmiye nıu
vaffak olmus ise de sonradan geri a.. 
tılm1ştır. 

Bataisk bölgesinde şiddetli çarpı:s
malar olmaktadır. Birliklerimiz ardı• 
ardına yapı!an dört düşman taarruzu. 
nu püskürtmüşlerdir. Dü~an afır ka. 
yıplara uğramıştır. 

Leningrat cephesinde 
Moskova, 29 (A.A.) - Son iki gün 

e.:arfında Almanlar Leningrat cephesın. 
de siddetli taarruzlara &eçmişlerdlı'. 
'aurada büyük tank çarpı~malan ol· 
muştur. Almanlar ağır kayıplarla püs.. 
kürtülmüşlerdir. Son giinlerde A!man 
uçakları şehrin pek yakında hücumla 
zaptedileceğini bildiren binlerce beyan. 
nameyi Lenlngrada atnuıılardır. Sovvet 
kuvvetleri müteaddit kesimlerc!.e 1a.· 
arruz savaştan yapmışlardır . 

Pravdttnın makalesi 
Moskova, 29 (A.A.) - Rusyada her. 

kesi azami harp gayretine davet eden 
Pravda gazetesi şöyle demektedir: 
"Düşman bizi tehdit ediyor. Mem

leketimizin Jçer!erine kadar girdiler. 
Düşmanın durdıırulup imha edilmesi 
lhımdır. Sizin vazifeniz onu vücudü. 
nüzle, hayatınızla, kanınızla durdur. 
maktır. Bu ciddi günlerde her vatan· 
daş silahlı kuvvetlere üye olmaya ha. 
zırlanmalıdır. Muharebe talimlerinde 
dikkatsizlik affedilemez. Kimin va.zife. 
si ne olursa olsun hazırlanmak ic;in 
vakit bulmalıdır Herkes tüfek kullnn· 
maııını el 1): mbası atmasını ve mu. 
harebe sahasında nasıl vaziyet alındı .. 
fmı öğrenmelidir.,, 

Müttefikler ~örünü'e göre tayyarele. 
rinf karaya çıkmak üzere Avrup:ıda 
bir köprü bası tesis etmek için tnp
hmaktadırlar. Karaya çıkı, bareketınl 
kolaylaştırmak için üç hafta klfi g"
lecektlr. Bu Uç hafta lçinde tayyareler 
külle hallnde Alman av tayyar lerıne 
hücum ederek burılan yere mıhlıyac:ık
!ar ve Almanlan çıkış bölgelerine ı;ü. 
ratl~ takViye göndermelerine mani ol. 
mak için demiryollarmı tahrip ede
ceklerdir. 
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Muharrir makalesinde, ahlakın modaya tabi insani ve muvakkat bir 

mefhum olduğunu anlattıktan ve bizde eski ahlak telakkilerile bugün- ~ l;oP'0RİW."R') 
~~~~~~~~~J 

TOrldye Ecnebi 

1400 Kr. 1 tene 2800 
7150 • e Ay 11500 

400 • • • 800 

Kr, 
• 
• 
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kü arasında bir mukayese yaptıktan sonra bugün halktan şikayetçi ol 

maınız lazım gelen mühim noktalara temas etmekte ve bu ahlaksızlığı 

tevlit eden hastalığı teşhis ederek ilaçlarını da tavsiye etmektedir. 
1
Kitabm Y azdığmı iki Rakib 

Yazan: ULUNAY 
1150 • ' • 100 

Adreıt dcl§lstlrmck f2lll kUl"U~f 

r in Dönüm , _..... ksızlık •• okt.GSDndaytz Geçenlerde Milli Şefimiz genç. 

Yazan: M. ANTEN' lere hitap ederek ht'r şeyden ev. r- Yaz a n : ;;ı 
İşte, teenüfle itiraf ede!lm, halkın 

bir kısmı böyle hareket ediyor. Eu 
kısım kanunları, hakimleri, memur· 
ları şaşırtmak, kendi menfaatlerine 
göre it ıördürmek için olmadık dil 
~ünülmedik şeytanlıklar, fenal;klar 
bulup yapıyorlar. 

Bütiln kıtalaı-ı, denizleri ve bava.. vel ahlaklı olmalarını tıwsiye i 
Jan içine alan dUoya harp c~~ etti. 1 S h• N • iLERi 

betinin muhtelif kesimlerinde yapılan Bu sene ahlaka dair mt>mlcke- Jİ Up 1 Url 
ıkeri hareketlerin birbirleriyle ya. timizde bazı kitap ve maka1eler 
kından alakalı ve rabıtalı ve birbir. ~«ı~ıldı. 
leri iizerine müessir olduğu ve bilhas
sa Almanların çok iyi düDünülmü1 ve Al>lak hakkmcla hu kadar ala· 
haıırlanmıı bir pllna göre bütiln ke. kn göstermek <;Ükrana şayarı ol. 
simlerdeki hareketleri büy{ik bir me- n:ıakla hernber endişeyi de nıu. 
baretle sevk ve idare ettikleri gün geç- cıptir. Çünkü IH•ndio;inden hu 
tikçe daha iyi anlauılmaktadır, kadar 1ıahsolu,,maııtna göre orf.a-

Fakat, iıte meıell Iavlçrede ayni 
kanunlıır veya ayni mekteplerden 
mezun olan hakim ve memurlar da. 
ha verimli oluyorlar da bizde muvaf. 
fakiyet son derece azalıyor. Bu bir 
baklkatttr ve bunnn herhalde içtimai 
ve ahlaki bir sebebi olmalıdır. Demek 
oluyor ki İsviçre k:ınun!arını almak 
veya mükemmel yÜksek m•ktepleı de 
okumus hakim ve memurlar kullan
makta muvaffaklyet için kifi gelml· 
yor. O halde acaba fenııhtın kokü 
nerededir? Verim neden fenadır? Ka. 
bahat klmdedir? 

Hele bu ikt1ııadi krizd<! para oynal 
mak, şuna buna rüşvet teklif etmek. 
esas rellrlerlnden beş on mis!l .lri.r 
göstermek Adeta moda oldu 

Japonlar kendilerine karuı taarnı2t. da biı• ~·noımallik var. Bn ahlak 
lann g~l~bileceği sa~aları i~gal etme~ anormnliif:ini yani tiiı'k!;c>si bu 
maksadiy.e Ç~ln ~ıyang-sı ve ç~. ahlfık t.omkhı~unu bir havH tel· 
yang eyaleUenndekı taarruzlarını ıııd kik t:t " l" r 

Nasıl olmaııın ki hayat giİnden ~
ne pahalılanıyor, kadınların lpekU 
çorapları, kilrkleri tuvaletleri Jçin 
kocaların çoitunun' normal maaş ve 
kir ları kA.fi gelmiyor E!fılemin i
çine girmek, akran ve

0 

emsalden ifil. 
çilk dü~memek, rençliiini, rüzetliği· 
ni, sıkleını tebarüz ettirmek ic;in ka
dınla~ ~rkeklerinden mütemadiyen 
par~ ıstıyorlar. Sinema tiyatro, çay, 
düğün. plAj, seyahat parası bitme7 til 
ke;mc:ı ki. Hele mficevherat veııaire 

detlendirmek, Manı;uri ve Moıolistan- 'il .ı::ıl7. ~zı~ ge ıyor: 
daki hazırlıklarını tamamlamaktadır. ,.. ,.. 

lnr. 
Mısırda ılmdilik iki taraf arasında, 
·var.ene teessüı ettnls ve Nil vidiu 

e blitün orta prk tehlikeden lturttıı 
mus gibi görünUyor. Fakat Rommelin 
?talyadan. Yunanlııtandan ve Glrit
tcn ko~ayltlda büyük takviye kuvvet. 
leri aldıkları muhakkaktır. Auchinleck 
de mahalli mahiyetteki taarruzlarla 
bllha111a hava kuvvetleri ile düıman 
kuvvetlerinin toplanmalarına ve yeni 
bir taarruz hamlesi yapmalarına mani 
o!mıya çahımaktndır. 

Sovyet Rusyanın cenup bölgesinde 
ise muharebe gittikçe artan bir ıid. 
deUe devam etmektedir. Ve Alman or· 
dulnn bir taraftan Kafkaııyaya dif er 
c hettcn Volgaya doğru nrlı:makta
dırlnr. 

Bu üç ayrı harp cephesindeki mih-
ver taarruz: ve faaliyetlerinin, bilhas
ı;a kızılorda:vu bir taarrar ve müdafaa 
unsuru olarak ortadan lı:aldınnak 
maksadiyle birbirlerini desteklediği 
hl.ıısedllmektedir Filhakika Rommcl 
kuvvetlerinin M

0

ısıra karsı daimi t~h
d di İngilizleri kızılordunun ytlkUnü 
hafifletmek maksadiyJe Avnıpada i-
kinci cepheyi açmalarını geciktirmek. 
tedir. MJnçuri ve Mogolistandakl Ja. 
pon tehdidi ise Sovyetleri uzak 3ark
tnki kuvvetlerini garp cephesine rctir. 
mekten menctmektedir. Öyle bissedilı. 
yor ki, Almaoyanın geniş planı, Sov
yetlcri üç afızlı bir kıskaç fı;ine al
malrtır. Alınanlar şlmnlden Kafkas-

~ yaya doft'u inerlerken Rommel kuv. 
vetleri de M1111r, lrnk ve Suriye yolu 
ile Musul ve lran petrollerini ele ge. 
çirdikten sonra cenuptan Kafkaııyaya 
doğru yiirUyerek Bock ordu!arıyle 
Bakn da birle3eceklerdir. Ayni zaman 
da Rommel'in diğer bir kolu B1sra 
körfezine inerek Sovyetleri İngiliz ve 
Amerikan yardımından mahrum bmı. 
kacal..-tır. Bu esnad:ı Japonlar da Hın
d'st;ını, Ciandi ve Nehrh'nun Mihver
clterin menfaatlerine pek uyıt1Jn relen 
siyasetleri sayesinde şiddetlenecek o. 
lan beeinci ko!un faaliyeti sayeılnde 
işgal ederek orta şarkta Almanlarla el 
ele vereceklerdir. 

Almanlar ve Japonlar bütün dünya· 
yı lilllırtan yıldınm taarruzlarında ay. 
ni tempo ile devam edebilseydiler bu 
genlı plfuı da ihtimal tahakkuk ede
billrdi. Fakat Almanlar Sovyet muka 
vcmeti ile karşılautıktan, Jnponlar keo.. 
dilerinl çabuk toplıyan Amerikalılar
dan bir kaç mUhim darbe yiyerek mü
dafaaya geçtikten ve lniİltere ada!an 
müttefikler için muuzam bir taarruz 
üssü haline geldikten ıonra böyle mu. 
• zzam bir pllinm tahakkuk edebilece
ğini objektif muhdlı:eme kabiliyetini 
kaybetınemfı olan biç kimse dUsUne. 
mez. Bizzat Alman genel karmayı dahi 
bu hususta nmmere kapıldılh tahmin 
cd'lemcz. 

Evvclil, ahlak kelime ve anlamı 
ürerinde hiru duralım Profe

sör Dr, Akil Muhtar ahlakı· biyolo
jiye ba~lııdı. Profesör lsmayıl Hakkı 
Baltacıoğlu ise ahlakı sosyo'oj!nin 
bir şubesi o!arak gösteriyor ltl, eD 
doi:rusu da budur. 

Hiç şüphesiz ahlik; din ve hukuk 
gibi Jnsanlıınn buldu~. cemiyetin 
kendi menfaati ve nizamı için kat 
ettiği bir sosyolojik anlamdır. 

Her memleketin, her devrin iten. 
dine mahsus dini, hukuku ve ah- · 
18.kı olur. Bu anlamlar zemin ve za. 
man ile değiı;ir. Burada din, hukuk 
ve ahl8k kaidesi o'an herhangi bir 
mefhum baska bir yerde veya bs'
ka bir devirde dinsizlik ve hukuk· 
suzluk veya ahlSksızlrk saYJlabllir 
Demek oluyor ki bunlar modaya tabİ 
insani ve muvakkat me!bumlardaD 
baska bir ıey deiildir. 

* * Esldden Şeriat kuvvetiyle bizde 
bir takım hukuk ve ahlak prcn

ılpleri içtimai nlzamımızı taruim e
derlerdi. Fakat sonraları layık bir 
hayata girdik ve hatti tsviçrcden 
Hristiyanvari bir de Medeni Xa
nun tercUme ederek daha ziyade Av. 
rupahlaşmak istedik, Şeriat anane
ainl ne dereceye kadar bıraktık, Hris
tiyan bir mem!eket olan İsviçre ıın. 
anesine ne dereceye kadar yakla~ 
tık? Acaba Medeni Kanunumuzu iten. 
di milli ruh ve z:ihniyetimize, ihtl· 
yaç ve zaruretlerimlze göre tefsir ve 
tatbik edebildik mi? 

Acaba on beş ııene tatbikten sonra 
bu İsviçre kanununu zemin ve zama. 
nımıza, muhit ve memleketimize gö. 
re t.ııdil ve tashih etmek icap etmi
yor mu? Meseli, Hdatiyan memleket.. 
terinde boşanmadan ise karı kocayı 
mahkemeler senelerce ayrı yaşamııya 
fakat yine nikahlı kalmıya mecbur 
ve mahkQm ediyorlar. Blzim ahlakı. 
mu:a uymıyan bu hUk111iln Kanunu 
Medenimizden tnmnmiyle çıkarılma· 
ıı icap etmlyor mu? Bu boşanma 
dava!annın açık duruşmada görül
mesi acaba milli ahlfikımıza fena; 
hııttl pek fena tesiri dokunmuyor 
mu? 
İmam nlklhı veya metres hayatJnı 

acaba Medeni Kanunumuz netice l· 
tibariyle istemlyerek te3vik etmiyor 
mu? 

• • 
aurada baıka bir meseleden batı. 

setmek suretiyle yakarıki ıa. 
allerlmlz:e cevap vermiye çalışalım. 

MalQm oldufu üzere mutlakiyet de
virlerinde halkın hillı:üm ve kuvveti 
yoktu. Müstebit krallar hep, halk ise 
hiçtir. 

Fakııt demokrasilerde. milletin hl
kim olduğu rejimlerde ise bitslris 
halk efendidir, baştır, her eeydir. 

Matbuat, mutlakiyetlerde hüküm. 
dan ve demokrasilerde de balkı yülı:· 
sek tutar ve adeta ona tapar. B lrın
de mUııtebit kral ne yaparsa iyidir, 
öbüründe halk ne yaparsa hoştur. 

Bizim matbuat ta her vakit halk! 
dü:ıünür, flkbetlni dinler, tarafını 
tutar, haltult ve menfaatlerini rr.ii· 
dafaa eder. Fakat, her vakit halk 
bakir mıd:r? Acaba halkın da bir 
kusuru filan yok mudur, olamaz ını? 
Bunun cevabını soura verecefim. 
Şimdi biru halktan •ikiyet edelim: 

* * Çocuklar bütün bir sene adama-
kıllı çalııımazlar, sonra da im

tihan gUnleri biraz kitap açarlar. 
Baba ve analar çocuklarını okumıya 
teşvik edeceklerine muallimlere kırk 
yerden tavsiye ve iltimaa bulup ıe. 
tirmelde mctgul olısr!.ar. Bunun her 
sene imtihan mevsimlerinde ıahidi 
a.dili olmuyor muyuz? 

ste biltün bunlar alclide ahl!k·; 
bozuy~r. Parasızlık Yeya para ihtl 
yacı bırçoklırına her türlil hi111I ter. 
blyeyl, temkini, ah18ln unutturuyor. 

Tüccar ve esnaf ihUktra renni vc
r~~ek bir taraftan halkı soymıya ve 
dırer taraftan da bazı memurlatın 
ahlakını bozmıya gayret ediyorlar 
Sunu da itiraf etmeyillz: ki memur~ 
tarın aldıkları muş az ve hatti pek 
azdı.r. Memurların terfii düşünül. 
mesı lazım relen ehemmiyetli bir 
:;~ otm.akla beraber. memurivetl 

u. etmıı o!an vatandaşların mcm
leketın kendisine verdig·ı il 'lrt'f . d e ı ı a et-
meaı e büyük bir vatan borcudur 

* * . 
itte halkın bir kısmının, herh:ı.."lgi 

bir sebeple olursa olsun, ahllikı 
nın bozulmu, olduğunu itiraf etmek 
yanı malllmu ilan eylemek icap etti. 
Bu bozuk ahllk ile ı;aflam bir cemi. 
Y.~t .. lı:urulamu ve yaptılamaz. Her 
~rlu ah!~ksızlrğa karşı olddetlJ ted 
~ır~er almak zaruretini kabul etme
lıdır. 

Kanun ve ahlAka karşı retenl'!rin 
derhal ve slddetle cez:alandırılmaları 
IAzımdır ve eğer bu olmazs::ı yarının 
milli zaran bur.Unkünden daha biL. 
yük o!acafı muhakkaktır. 

* * Bir dava açmak lazım ıelir Da. F akat, halkın bir kısmının ahl'". 
vac:uııo veya dava olunaıun ilk dU.. ., 
fllndllğü ıey ııudur: kının bon1duf11na ve ba clbL 

- Acaba hanıi avukat filinca bL Jere karııı şiddetli davranmak lizım 
kimin ahbabıdır? geldffinI ıöyleınek ktfi değildir 

Asıl mesele oudur: Acaba "'~den 
Resmi bir dairede bir J~ '11car, halk böyle olda ve böyle hareket c

vergl, askerlik, belediye vesaire gibi. diyor? 
Alakadarların ilk düşündüğil şey a· Niye tsviçre!i d:ıha uslu, daha ita. 
caba o dairenin Amirinin kim dos- aut, daha ahıiklıdır? 
tu ve ahb:ıbıdır? Kimden tavsiye al· Yani tavuk mu yumurtadan yok~" 
mak lbımdır? ""' yumurta mı tııvuktan çıktı? Halk 

Vergi vermek llz:ım geldikte ;ıkla ~ı zaten fena idi, veyahut bizim i· 
relen ilk iı acaba nasıl yapıp da D~v- yı kanunlan fena tefsir ve tatbik et.. 
lete olan iştirak hissemizi verme. memiz mi fena neticeler verdi? 
mek oluyor, B iki h Ik ğ e a ın a ıı yanmış ve gözü 

Askerlik için yaşlarını küçültenler, lı:orkmuıtur. Belki halk eskiden <!aha 
evinin vergisini hazan azaltıp hazan iyi bir idare makinesi, daha iyi b'r 
çofal!mak istiyenler, Jstimlaklerde muamele görseydi bu kadar bozul 
azamı kazanç temin edenler, memur!- mazdt, 
yete tayinlerde, terakki ve terfileı de H • b' •
1 

• erşeyın ır sebebi olacafında 
ı.tımas ve tavsiye arkasında koıan. halkın bir takımının bugünkü fenın
lar, alacaklılarını, hoılanmadıklarını 1 * * veya düşmanlarını hi.lkümete muhalif ıfında herhalde bir takım ıebep'eri 

Kanunu medeniınlzi bir tarafa bı- veya haindir diye ihbar edenler Ve o!sa gerektir. Kanunlar, mahkemeler 
rakalım. Umumiyet itibariyle nlhayet şu harp ve iktısat buhran. resmi daireler, hakimler, memurla~ 

kanunlanmızın; m~hkemelerimlıln; larmda ihtiklir yapanlar, rü•vet tek- iyidir deınlıtik. O halde halkı fena 
hlik<imet dairelerlmiz:ln, hakimler.imi.. lif d ı '# eden nedir? tıte mesele 
_, e en er, ıahsi menfaatleri iı;in Bu hlç •üph••ı'z usulde"d'ı·r. İdare u. 
.... n. memurlarımızın iyi oldııklannı amm nl f y ..... bihakkın kabul edelim. Bo'·yıe lt"bul ld ke n men aatlni ayaklar altına sulsüzlüiünrle. 

.. a r t~n sonra Adliye ve hükllmet H 
etmemiye zaten ciddi bir sebep de mekanızmasını altüst etmek istiyen- alkın sik~yetini dinlemek ıuçlu. 
yoktur. ler, vesaire vesaire.. ~ra hemen ışten el çektirmek, her 

CUnkU kananlanmız: Avnıpa.nm en He'e i · ese ve her ıı:aman adaletle muam-. mzaıını mkir edenler, yalan ı k ı .. -
mükemmel kanun~rının ya tercüme. yere yemin edenler, yalancı fahitlikte e etmek, ontro.a ve 111ileyyideye c.. O Halde 1 si veyahut iktibasıdır. HaAkim ve me- bulunanlar lı: dil ı hemmiyet vermek, acze, ilUmııaa rü• 

Öyle ise Don ve Vo!ga böl.,elerin- • en er ne yapılan resmJ da ı: • b murlarımız ise mekteplidir mal!lmat.. tebligat k bul vete; lkavuklu.a; me5Uliyetslzli-
deki Alman tanrruzlannın yakın he- lıdır, iyidir. ' ' a etmiyenlerin had ve karıı şiddetle karıı koymak t gte 

defleri ned~? AlmM ord~aonm, ıL ~~~~~~~~~~~~~~~~~h1e~~~b~ı~yo~k~t~u~r~.~~~~~~~~~~t=e~şh~1~·s~vie~~~t~e~ı:~~ç~d~ef~iil~m~l?~~·~•=e 
malden çlebilecek kmlordu taarruz- Yazan: FRANÇIS DE cn'otSSET farından endişe etmiyerek ve büyük Çeviren: ÜLUN AY 
kayıplar vererek Don nehrini aşmıya 
gayret etmelerinin elbette esaslı bir 
tebebi olacaktır. Öyle hissediliyor ki 
Almanlar kuvvetlerinin büyük kumı 
Ue cenaba yUk1enerek Kafkas petrol
terlnl eline geçirmek ve ktzıl filoyu 
imha ederek Karadenizde tam blklm!. 
yeti tesis etmek ve bu sayede orta 
ııark memlekeUerini teslrl altına alarak 

HİND DİYARINDA 

onlardan istifade etmektir. 
Harbin bir d5nUm noktasında bu!u· 

nuyonı:ı. Almanya harbi çabuk bitir. 
mek ve ayn sulh yapmak üınldlni 
kaybetmiştir. Bunun içindir ki, uzun 
sürecek bir harp için lllzım olan Jnıv. 
vet ve madde kaynaklarını eline ge
çirmek ve bunları organize etmek is. 
tiyor. Bütün Don havzasmda, Kafka• 
yaya ve aııait Volgaya hakimiyet bunu 
kısmen temin edecektir- Karadeniz 
hlkim1yetl, Kafkas petrollerinin ve 
ııark memleketlerinin ham maddeltrl
nJn Romanya yolu ile A!manyaya n.!k· 
!edilmesine hizmet edecektir 
Almanyanın bu hedefe eriemek için 

evvel! bUtlin qaft Dona qarak ba 
nehir ile Kafkas dağları arasındaki ıe. 
nlıı eabayı f!ifıal etmesi, sonra da Kaf. 
kas dailannı malftm olan Uç yoldan 
birinden aııarak bir taraftan BakQya 
ciğer taraftan Batuma varmaıı ve 
bütün bu iı!erl kııı geltneden. önürr.üz 
deki iki ay içinde yapması llztmchr. 

Hiç ıüphe edilemez ki bugÜnlerdc 
ikinci cephenin aı;ılmaıır Sovyet mu
kavemetini bilyük bir ölçUde kuvvet. 
lendirecektlr. Hattı Almanya Uzcrlo. 
de kütle halinde ve devamlı bava ta. 
arruzlan dahi şarktaki Alman tazyi. 
klnln hafiflemesine sebep olacaktır. 

. .Ka,r~ Kar-ış .. 

- Naıl? Benimle m• geliyorsunuz? 
- Evet; :'ert.estlm. Dcsdemona fi· 

nolarm ate!ji vnr diye cıkmak istemi
yor, O halde bug{Jn öğleden sonra üç 
lie:Y g~receğiı.: Mabet, Yagniwat adası 
ve yaban donıuzlan. 

Benimle :iAkımı etmlye de mecbur 
değllafnlz. Fotugrat çektiğim zaman 
konuşmam., 

Arzularunı kcşfetmiıı olacak, Yola 
çıktık, 

Acaba mabrdl de saraylar kadar 
s<!vecek mlv!m? Bu sabah onu uzak
tan gördilm: s~mayn doğru yükselen 
pframld'lerlnin neynz ı>teş.l ıehrln b<!
yaı.lıkliınnı knrr-rlunk bir :şimşek 
gibi gözlcrlml ktmnstırıyordu. 

Onun yakla:ıması ben~ hayal ktr
gmlığına uğratryorcfo. Binanın çap -
raşık yapısı var: Hint mabetlerinin 
mlmıırtsl. İlAhlan gibi kıvrım kıvrtm 
Fakat yukarid::ıkl daı sokaktan a·~ 
henkll temeliııl, o mütevazin temeliy
le kemerlerinin "nryen,, QslObunu 
takdlr ediyorum, 

Bilhassa, lr.allok hortumlarlyle ma
bedi mlldafea eden beyaz granit fil
lerin arasındaki o bitmez tükenmez 
merdivenin asırlıırr.a "diı. ç6kme,, 
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lerle aşınan Jı:ademelerJni çok ıevi. 
yorum. Zaten bu m~rdlveni tmrıan
mak bana hlr ibadet gibi aelivor . . . " . 
Şehre !nlnee kal~lerin .. güneş ka

pısı,, ndan çıkl)'oru1 
Sarayların dih!nd~ ve göl!ln kena

rında, içinden toplu ıtn .ftdanlari tı~
ktran ufak mermer Abidelere doğru 
giderken az azman incir alaçlariyle 
gölgelenen bir patika yol bizi dur_ 
durdu. Bunlar köşkler mi, yoksa ma
betler mi? 

Ne oldutunu Rolllcott s6yledl: 
- !skeıeı 
Gondol gibi adp eeknll bir kayıkta 

iki "hamlacı,. bekl.iy1)r. Başka taraf· 
larda masmavi olan g!SlQn sulan ke
narda büyük tarayların akisleriyle 
bembeyaz görllnQyı:ır, 

Suyun üz:erin1e kayıct bir akış. 41-
tm, giln~ln ve suyun lmtıııiııeBl)ıtn 
vOcude gelmiş bir musiki Mavi t'tr 
silkılt. KaMt çarpmalar. .Küreklerin 
mevzun hareketleri. Muattar bir ha
va. Birbirleriyle u.vgunlasan hislerin 
Ahengi. Dünyanın bütün lezzeti bun· 
tar .•• 

TA yüksekte bir kartal uçuyor: Göl
de bir lfthza gördilin}m tölge onun 

' 

mudur? 
Hollfeott: 

- !:linızl g61(' doğru uzatmayınız 
Tehlikelidir. · 

Mermerle cc,Tllmlş olan birinci a
da yaklaşıyor, Bur:ısı merm<!r bir 
dantel ile hapsedilmiştir. Saray, ce
nubun yüksek P:ılıniyelerlne gömül· 
m(iş, g6rülnıüyor. 

İkinci ııda oyınnlı ufkun tlz:erlnde 
tercssUm ederek ~ize do~ru geliyor. 
Yavaş ya·ıaş beUrıyor, açılıyor, kil· 
reklerin Ahenı;I ile inkişaf ediyor. 
sanki kaytğın akışı ile lcat ediliyor. 
yaratılıyor. 

Bu ada dahi mP.nnerlerle muhafazıı 
edilmiş; Ufak Hra:rlar, kemercikler, 
hafit balkonlar, kubbeler, taraçalar, 

bir kaç kademelik merdivenler, yine 
~nler, yln-. bir çok ufak saray
lar. ormanla etrafı sarılan asıl mer
kezi 1rlr büyük tıarayı çerçeveliyor. 

Bir sıra Kemerin dibinde göle doJ
ru eğil<!n dört mermer !il adayı ~ırt
lannda ıötürlıyorlarmıe &lbl ıörünn
yor 

IDevamı v•"~ 

Söylüyor, Kendimden 
Bir Sey Katmıyorum 

Başı 

Hoca 

Kad1n!arla Dolu Olan Bir 

Bana Böyle Söylüyordu 
1609 numaralı tak. - Yalnız hesabını 

ai çınarıann ko /"- YAZAN: _ .. , yap. 
yu rölgealne gömlihip ' 

durdu. içinden iki 1 s A 1 D K E s L E R 1 
Hoca btsabım yap. 

mıya başladı: 

genç, hattli genç dl'iil - Namık. Rab 
de körpe bayan zıp. mı 94, Atiye, RL 
ladr. İki bobstll bJyan. Daha çocuk 1 kamı ııu kadar. Sıdıka. Rakamı ea .. 
dencctk yaşta olmalarına rağmen ı.sç Sevkiye_ Rakamı bu EHi 1174 Htmm 
!arını sarıya boyamışlardı. Omuz bet- Bu Namık ates m1;açlı. Şevtdye top. 
larına asılı duran büy{ik çaptaki çan rak mizaçlı. Blrleşcmt'zler. Namık ıs
talarım düimesin d iye e!leri ile de ter su mizaç!ı bir kadın, ŞevkJyeye 
tutuyorlardı. Dört parmak kalınlığın. lazım ... 
daki mantar ayakkabılarının üzerinde - Blrle3emeılcr ha,. Peki 5imdJ ev. 
bir serçe çevikliği ile seke seke yürür- lenmlyecekler mi bunlar •• Namık alı:cı-
lerken birdenbire duraladılar. yacak mı, benim .. 

Yol yoku~ça, fakat tertemizdi. l<al- - Ha., Daha ona bakmadık Dur 
dırım taşları arasındaki otlar, gUne· bakalım, onu da hesaplıyalım. Neydi, 
ıln kavurucu aıcaklığının tesiriyle bu t t 74 dli değil mi ıılmdi bunu otuza 
iki bayanın saçları kad:ır s:ırnrnnııtı. taksim edelim 
Tertemiz yoıun sol tarafındaki duvann Hoca hesapl~nnı k;mbllfr hangi m~ 
ortasnda bir kanadı açık duran tahta teorolojl istasyonundan e!ine reçird!. 
kapıdan biri ta:ı:e, ikisi yaşlıca üç kn. ği bir rasat defteri Urcrine yapıyor 
dın çıktı. Birdenbire duralayan oob. ve bütOn rakamları bu defterin aal 
stil bayanlar bunlara sordular: tarafınlakl üzerind'" kroki yazılı say. 

- Hoca efendi evde mi? faya dokiiyordu. Devam etti: 
- Evde,. - Kaldı d6rt değil mii' Simdi ıu 
- Kalabalık mı ba\n? kitaba bakacafız Bu kitapta bir Jev· 
- Eeehh... .bil hayat var: blr de lcvhll memat.

1 

Bobstil kızlar tnhta kapıya, ilç ka· Eğer dört rakamı levbil hayatta iıc 
dın da tramn.y yoluna doğru hızlı evlenecekler levrjl mcmatta iıe ev. 
hızlı, ldeta koşarcasına yürümeye lenmlyecekler demektir. 
baııladılar. Kitaba bakıyor ve ccvııbını veriyor: 

Tahta kapıdan, gri elb!seli ,yalına- - Dört levhll mematta, Evleıunlye. 
yak bir çocuk fırladı. Fakat ne !ır. ceklcr. Ama Allah b•llr. Benim söyle
layı5? •. Yolun ortasında zor duralaya· diğim kesenku değil. 
bildi. Bir aş:ığı, bir yukarı baktı, son. Sedirin önünde duran kadınlar kal. 
ra tramvay yoluna doğru hızlı hızh i kıyorlar, yerlerine bobsti1 bayanlar ıe. 
nen kadın!ara ııeslendi hem koşuyor, çiyor. Bunların da d~rdi bir aık me-
hcm sesleniyordu: selesi. Hoca soruyor: 

- Hist hiıt .. Hanımlar! .. Hocacfen - Neye bakbrac ksınız? 
di çağırıyor sizi. - Şey, şeye b:ıktıracaktık Hoca e-

- Ne yapacakmış bizi? fendi Henim nişınlım b!r hristtfı:n 
- Faz!a para vermişsiniz, paranızı kıza gdnUI vl"rd i do. 

geri verecek., - Adı ne ktz:tn? 
- Biz paramızı tamam aldık. Fıtzla - Luiz. 

kaldıysa fazlası ona helal olsun. Hoca arap harfleriyle yaz:ıyor: 
lfl.. lfl.. - Luyiz. Anasının adı? 

- Bilmiyorum. 
Birbirinden ayn tek tek ahşap o. 

dacıklar. Kapının yanındaki o. 
dada caz sandıklan uscrine yaprlmr, 
ve henüz içinden yeni çıkılmıo gibi 
duran toplanmamış blr yatak duruyor. 
Odanın üç tarafı sedirlerle çevrl!i. 
tçerde kimse yok, 

Karııı tarafa rastbyan bir odanın ö
nünde güneş yüzü rörmemiıı br.yın; 
baldırları kalçalarına kadar görülen 
bir kadın çam:ısır yıkıyor. 

İçeriye doğru blr kaç münferit oda 
daha görülüyor, fakat bunlar biraz u 
ıakça, Belli ki burası dört duvarın i
çinde küçüle b:r mah~llc kadu tek o 
dalı blnalan ihtiva eden bir yer. B.ıh
çenln toprak :yo!lannda göılüklU, yel. 
dlnneli, aiyııh başl>rtUlU ihtlyo.r bir 
kadın dolaşıror 

- Hoca efendiyi görecektim. 
- Buyurun efendim. 
İhtiyar kadın, k1sa ve dar bir tor. 

nk yokuş tırmanıyor, ııola doğru l!B· 

pıhnca bu yokuşun ıonunda da lıir 
oda bulundufu görUlUyor Hoca efendi 
burada. 

Ak sakallı, kara, bağa gözlüklü, bu 
sıcakta flldekos fanlllisinin i.lzer!nc 
kalın plzen bir mintan, btı mlntanın 
üzerine de önli kapalı çuha ilmiye ye 
!eli giymiş bir ihtiyar. Hataiz: ve pek 
mecalsiz konu~uyor. Bir felç geçirmiş 
oldufu sanılabilir. Odanın bUtün mobil 
yesl hurdala5mış kadife kaplı bir kol .. 
tuk ile, hocanın oturduğu sedirden, bü. 
yiicek b!r ceviz •andıkla, yine büyil
cek bir ceviz konsoldan ve eski slL 
tem bir demir kaSJdan ibaret 

Hoca girenin, çıkanın farkı~da deftl. 
Kaçırdttı ktrk kuruıa yanıp tutu~ 
yor: 

- Saflık, diyor, saflık !ıte. Onlar 
Ura verdiler. Ben üzerini değil, Urayl 
bozı;p tamamınr çevirdim.Paramı, kırk 
kuruşumu vermeden ~ittiler. Yazık ol 
du paraya, •. 

Kırk kuru~un kayıbı hocanın yüro-

- Bilmiyorsun ha? Hadi ona da 
Havva diyelim. 

- Senin adın net-
- Nih:ıJ? 
- Ananınki? 
- Can:1n" 
Hoca hcııaplamrya baıı'ıyor: 
- Sen su mi:ı:aç!t bir kızsın Ha 

Dur bakayım. unuttum, niıanlın~n ad; 
neydi? Bak unuttuk onu. 

* * Odada daha iki kadın vardı. On. 
!ar da bir evlenme ve bir aık 

alaka iıılne baktırmıya ıelmişler· ve 
di. 

Zaten hoca !adece böyle yıldız ba.. 
rı;ııklıfı işlerine b3kıyordu Gelenle.. 
rin çoğu kısmeti çıkmamı~ kızlar, ko 
cası baskasına gönül ba&lamış kaJrn 
lar, ısev(:i!Jslnden yüz bulmamııı erlı.ck 
ll'r filllndı. 

Hoca: 
- Ben sadece bakorım, diyor, öyle 

soğukluk işlerine karışmam. Sirinllk 
muskası da veririm. Karı koca ara
sında muhabbet tevlidlne çahıırrm . 
Ama ara açmıya uğraşmam. Muskıtlar 
bir lira. Tesiri de Allahtan. Ben bir 
şey yapabilirim iddiasın.da delilim. 
Hastalara da okuyorum. Fakat ÖY!e 
her baktırana okumam, hasta oluna 
o ba:ıka. Bir ndes ediveririm, gider-. 

- Yasak değil mi bu lı, korkmuyor 
musunuz? 

- Şimdiye kadar kimıe dokunma 
dı bana. Herkes benim zararsız adam 
olduğumu bilir. Herkesin büıınü naza· 
rı v:ır. Ne mahkeme gördüm, ne po. 
lis, ne kaymakam, çok sUkUr, kimse 
bir şey demedi. Serbe1tçe bakip dura. 
yorum, 

- Kac senedir yapıyorsunuz bu iıti? 
- Tam elli senedir .. Hatta ş'.mdi 159 

yauındayım. Tam 54 senedir demek. 
Çünkü 16 ya3ında geldim buraya. 

- Kaç para kazanıyorsunuz günde? 

K uş lokumu. horos şekeri, elma 
eekerJ, kırmızılı, yeşilli, mavili 

yuvarlak kursak balon, renkli ve 
baharat !:eiitll maMJn tablası, üfieyip 
şf~irUmio ve havası boşalırken tiz: 
perdeden devamlı btr ses koyuveren 
dOdUk .. , 

Bunlar, sırası dQ...~ükçe bahsfnl et
t!Jlm, dekoru cami avlusu olan pr
ka ait gravürlerin yavaş yavas unu
luhnıya ba,,Uyan ehemmiyetli "akse
suvar,, larıdU', 

Hafif şekerli, yassı yuvnrlıılt şekil
de olan kUS lokumunun yavanlığına 
ratmen çocuklardıın rağbctu.ı çoktu. 
Kunı ot ~anlı smğa sokulmu3 horos 
şekerlerinde. üstündeki ldrmız:ı şeker 
tcıbakufyle yiyenin yanaklarınt, be
dava ala boyayan, elma tat\ılarmda 
bir mahaill renk vardı. 

He1e bir türlQ .tırlı!dııttnm neye ya
radığını öğ:-enemediğlmb: macun tab
lasmm ba:;maa bekleyip macuncunun 
m{lşterllerlnc ekstre numara yapması 
kabilinden ldrıınata ile bir hava çal
masını ne kadar sabırsızlıkla bekler-
dik. 

~ugünkü nesll bu saydıklarunın 
ço~u bilmez ve bllmlyecek. CO.nkü 
hepsi artılı: tarihe karı~ış d<!mektir. 
En kenar mahallelerdeki fırmlar bile 
çe;ılt çeşit pasta yaparlarken, kuş lo
kumunun esamlıı! okunmaz.. Sokak
lara kadar dO:ien kar:ımelfı varken, 
horos şekcnyle elma ~kerlne rağbet 
bulunmaz KAğlt helvası hamurundan 
yapılan kÜIAhltı.rda dondurma yala
mak dururken. çBpt> sarılan macunu 
ağıza sokup değne!tlnl iki eUmizin 
ıırasmda !ınldak rlbl çevirerek şeke
rin! erltmemlıe lüzum g6rülınez:. 

Bunlar unutulmu~tıır. Yalnız akse
suvar'lardan b!rl ver ki, - ztıman i
cabı olarıık - atıl"1~ı köşeden nis
yan tozunu slli<'ellyerek eskisinden 
çok daha .zivade el:emmiyctll bir eda 
ile hayat sahnesinde kendini g6ste -
riyor: 

Bunlar "Eyfip cvuncıığı.. denilen 
eski çocukluk tıılnalanmlıdtr. 

Oyuncakçının &rkaınna aldığı sey
var dQkkfın daha uzaktan ıt:8rllndil~ll 
111.man etrtıfa bir neşe, sevinç havası 
ııaçardı. tlstıerl horos tnylQ kursak 
T.'Uvarlaklarln yerd<!n yapmn bir mah 
mel devesini ıındrrar. bu e~lence mev
klblnI yürllten ad&m ytılnız "zcnaat 
ı:ahlbl., ı:!eğil, nyr;i zamanda 5anat -
kllrdı da ... 

Malını ııatm::ı'k feln bağİnnaz. ca -
~az. Ya dUlJ düdükle kıvrak bir 
lkl teni calar; yahut mini mini tefle 
bir oyun ?ıavası temposu tutar, yahut 
da ellndeld "kaynana zırıltısı,, nı cır
latırdı. 

Saltncaklı bavram yerlerine, boş 
vlranelere, r.ami avlufarma 1bu tllylil, 
dildüklü, trampetli. eynııb arab:ıh, 
ne•e hevengi konıtr kC'runaı. etraftnı 
tocuklar sarnrlardı . Pe1t ufak bedel 
mukablllnde ne:r rocuk bunlardan lıı
•edlğlnl edinebilirdi .• 

Geçmlerde peıırC"'emden dilli dil~ 
dllkle çalman o knrnk çitte telliyi 

işittim: ' 

Eski tıslnolanm tıpkı çocukluğum
da olduğu gıbl n~~c ile geçlyorlardt. 
Beyoğlu mnf azDlarmda yalnız: ço

cu klartn del!'il. fiva~ baknnından bü
yüklerin bile ağızlnrınt sulandıran 
A\TUpa oyu:ıcaklariyl<! - pek haklı 
olarak - yeniden rnkebetc giren bu 
mllll matamıızı sevinç ve gururla 
seyrettim. 

Komşulara "bunamış!,. hissini ver-
mfyeceğlml blls~: 

- Bir dilli düfülc de bana veri 
Dlye bağıracaktun. 

Bu oyuncaklar blraı. daha bugt\• 
nün durumuna uyd\!rulursa hem mil
U bir ~anat ilerletilmiş, hem de pa
halılık karşısında çocuklarımtı.ın eğ
lence Ihtlyac!nrı t1,tmln edilmiş olur. 

Bigada Her Şey Kiloya 
Bindi 

Biga, (TAN> - Bura bt'l~lyeslnln 
emriyle -şimdi~~ kadnr tane He sa
ttlan- bütün sebzeleri kilo ne satıl
mıya bnşl::ımıstır Yalntz slııtalık ki
ıodan milstc-;nadu-. 

,--~::!<===-•ZlllB, 
reğine i•leınl,U. Fakat kadınlar 

onun bu acısından zi19de kendi dert. 
terini düşünüyorlar, baktırdıklan ııin 
neticesini öğrenmek için sabırsızlanı. 
yorlardı: 

- Hadi canım, Hoca efendi, hos 
g8r. Olan olmut iste. Hele bakıver 
au lfc.. 

- Bakayım., Bakayım ya.. Ya tnız 
hesabını yaparım bu fıin. Yıldıza blk
mam. Çünkü yirmi kuruş aldım Yıl
dıza bakarsam yirmi kuruş da~ alı. 
nm. 

. - Eh .. Belli olmaz:. Allah ihsan ~ 
diyor rızkımızı. Baıı iiç, bazan iki. 
bazı rUnlerde de beı lira lı:aıanmm 
Bir hay!l kalabalık var basımda .• Ai 
lah hepsinin rızkını ihean ediyor. Dar 
zamanlarımızda bıı rahle )'etiıtı im 
dadımız:a. 

Üzeri fermde lı: ltaplarla dolu rahl~ .~ 
nin sol tarafında duran ve cildinder 
pek eski zamanlnrdan kalma olduğu 
tahmin edilen büyük, pek bilyük bir 
kitabı biraz da minnetle sıvazladı: 

- Kitabın yazdığını s8ylüyonız De 
dl. Kendimizden blr şey katrnıy~roz : 
Hcrııey, lyl!ik de, fenalık da hepsi 
Allah tan... ' 

Alemdnğı vııktf ormanlaı1ndAn Ta~delen ve Mallruyusu cJvarmdaki 
mevkllerd"'n beher metre mlktıbı 11 liradan 270 metre mik6p gayri ma
mul meşe kerestesi atttırmaya cıkarılmıstır İhalesJ 3/8/942 Pazartesi 
günll saat a dedir. İsteklilerin Müd Orlük Akarnt kale.m.lne müracaat-
ları., (7'746) 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüijünden 
Bütan şubelerin l!'tiraklylc 18 Temmuz 942 tarihinde açılmı:; bulu

nan sergi, 3 Aıtustn~ 1942 akşamına kadar d<!vam edııcclttlr 
Her giln saat 12 den 18 :ze kadar h<!rk<!SC açıktır, . (8137) 

Sinema projeksiyon 
makineleri 

Ses tertibatı 

.4mplifikatörlerl 
Türldye Vekill: 

ECIP ERSES 
cıf.anbul B~lı. T .. tlltlAI Cad ll'ft 

~- J1 
RAŞIT RIZA TIYATltOSU 

HALiD! PiŞKiN BERABER 
Harbiyede, BelvQ bahçesinde 21.30 da 

Yat.kit V11gonlar KontroıarO 

Komedi - 3 - perde 
\ 
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YENi NEŞRiYAT \ . . 

FOTO lıfAOA7.IN - Hafıa!ılr rulmli mcı:
'lluadır, IJ üncQ aa7111 latanbıılda v!mıtı· 
ıır. 

1 ı..d JtURULTANYIN TARJCILARt -
Turk Hava Kurumu neıri7aımdanM. Bava 
Y. rumu hakkında :vuılan yan ye ımrleri 
ıoplımıııır. 

JLK OGRETIM - Maarif Vtltini,ti ta
rnfından ne,!'Cdilir 15 &11.n!Qk 6iret..,en Te 
• ı ımen caıeınidir. 111 inel H"1U cık· 
mı~tır. 

JDARE - Dahiliye Vekl1ethıin aylık 
mecmuasıdır. 67, 61 ind ll)"tlan bit arad• 
ne2redllmi1ıir. 

" , 
GÖZEN 

KREtAI 
HAKiKi COZELLIK ICREMt 

• CQW4Ut 

Bayan Aranıyor 
Yazıs! ıüzcl, yeni harflerle o-

T.ı\N 30 - 7 - 942 ,, , !,_ ......... ________________ . ____ 
HASAN KUVVET SURUBU 
Terkibinde 1 Y O D, 
KANSIZLIGA, 

.ilNIR 

TANEN ve 

VEREME 

Hastalıkf arma 

Glisero 

istidadı 

Fosfat VarClır. 

Olanlara ve 

Karşı Kullamlır. 

iŞÇi A;.INACAK 
r 

ULKU - Mılll lrQtıGr derdıl<fü. U ırlln· 
de bir (ıkar re.im ve 7uılari:vlc k01ıllr~ 
h zmeı eımelrıetlr. :ZO nd aa)"tar Anhudn 
çrtmı~ur. 

kur, yazar, bir Bay:>n aranıyor. ~ 
Lisan bilenler tercih edilir. P. EczanelerCle Bulunur. Ku·· ~u··ı:: c·ıce 80 • Bu-yu··ı: c,·ce 
K. 2023 e yıı:P!lyle milracaatlan ~ 1\ ~ :r 1\ ~ ~ 150 K uru,tur. 1 , .......... __ ,,, ................................................. ı 

BÜYÜ KD ERE 
KİBRİT FABRiKASI 

MÜDÜRiYETiNDEN: 
Kibrit fabrikası fefn ıısa!ıda yaltl! prthr altında ~kek, kıtdtn 

ve ~ocuk işçi alımıı:-aktır YENi ADAlıl - .Haftalık fılıw cucttal 
Jır. 369 uncu ..,..., htanbulda ~ıkınrıtır. 

AYIN BIBLJYOORAP'YASt - UıuVttSI· 
ıe Kıtaberi ıanfındın 5 ind aa7111 ne.,.. 
d•lıniıtlr. 

!142 iDARE TA!tSUIATI - t>abnln 
Vekiletl meu:ıurlar, sicil ve N:uamelJı Umum 
Mı.ic!ürlQfil ı nı:I 1"be ın0dür11 uralmdan 
nevedilmi\tir. 942 IODIJn& Jradar ,.ap1lm11 
o an bl!ılin felı: ve Ohakları baridir. idare 
"1ecmuasınrn ıubat 942 nnsburna ektir. 

1 ASKERLiK iŞLERi 1 
BEYOGLU YERLt AS. ŞUBESJ!CDEM: 
Yd. Top. Tefm. Haaaıı ııflu Fehmi Tın· 

yeri (46508) ııırı acele ınbcye ıııüracaatr. 

ARLON 
SAATL-A~f 

KÖPRÜBA$1 EMİNÖNÜ 
MAGAZASINDA 

-~~ı~ 

VA-CH E RO N 
-6. 

CONSTANTIN 
SAATLARI 
.> • .. 

Her el"s Arlon allın . plcibnJaş~ 

ve te1uıı saatlar. elmaslı Şö.. 

valyeler.pırlcıntalı ~İçeklcr 

9ümÜ$ -1 hediye e~yaları 

bulabilirsiniz 

1 HTIRA ILANI 
"Daimi milrnatr.:1erln hnal1 )çbı u

sul,, hakkında alınmış olan l.6.1937 
giın ve 2288 sayılı ihtira beratı bu 
defa mevkii fil.!a konmak Qzere a
h.ere devrilterağ veya icar edileceğin
den, talip olanların Galatada. bttısat 
hanında Robert Ferri'ye müracaatlar! 
ilan olunur. 

Beyoaıu DördüncQ Sulh Hukuk 
Hlkim116fn,;ten• 421738 - Sıddık Sev
gel tarafmdan öz oğlu 326 D. lu o
lup halen Bakırköy emrazı akliye 
hastanesinde hh!t tedavide bulunan 
Mehmet H!h--rlnln aklen malül oldu
gu hastant'nın r<ıporundan anlaştlmış 
olmakla kendisinin hukukunu siyanet 
etmek üzere babası Sıddık Sevgel'in 
vasi tayinine 18/7/942 de karar ve
rilmiş olduıtu f?iıo olunur. 

KAYIP: Jstanbul Emniyet fmıiiU~i 
dordllncil şubesinden aldlğ:ımız 5/6/ 
941 tarih ve 250Cı7 numaralı ikamet 
tezkeremi kaybe1tlm. Yenisini alaca
ğımdan hükrnil yolt1ur. Kurtuluı Ka· 
rakol aoka§ı No. 55 Yunan tebH•n· 
dan Fara! Nikol::ı. 

İstanbul Belediyesine 
Müfettiş ve 

Müfettiş Muavinlikleri 
Alınacak 

• • • • 
lçın Müsabaka lmtıhanı 
ISTANBUL BELEDiYESiNDEN 

İ!'tanbul Bl'l~dlyesi Teftiş Heyeti kadrosunda münhal bulunan mil
fettfş ve mQtcttiş mua\'inllk1erl icln açılan müsnbııka imtlhanl kayıt 
maddcU 6 Ağustos Pertembe aks~mına kadnr blr hafta daha uzatılmts .. 
ttr. 

Tahr:frl Jrnt!banlaT 10 Ağustos Pazartesi ve şifalı! 11 Al:ustos S:ılı 
C"(lnQ saat 14 dl' Belediye binasında Umum! Meclis salonunda yapıla-

caktır. 
1mtı1ıana kabul ~raiti ve müsabaka progrnmr eıvvelce gazetelerle 

ilan eclllmlştf, 

İzahat almak istiyenlerin Beyazrtta Beledl,y~ Zat İşleri MOdür-
Iilğ{lne müracaat etmeleri il~n olunur, CRtfln) 

lfl/ll .................................. IQııı. 

KIZILAY CEMİYETi 
Ul\IUI'tıl 

SATILIK 
MERKEZiNDEN; -

KERESTE İLANI 
T()'lfad'ın Peyk ve Teke GOney köylerindl' Şose üzerinde a~~da 

takribi m.Ddar ve eb'adı yazılı keresteler .ıtapalı zarf usullyle aaWa
cakttr. 

G A Y R t M A l'tf U L : 

Adet Tut mPtre 
23000 

7945 
8000 
4000 

V;ısati kutul' cı:mtim 

10 : 20 
8 : 12 

lO 20 
8 : 12 

4-5 
2 - 3.50 
4 5 
2 - 3 .50 

Teke Güney 
mevkiinde 
Peyk 
mevkünde 

42945 ...__ Tahminen 2000 metre mikabı 
MAMUL: 

200 metre mlk'lbf, ;.,uhte)lf cfna ve eb'atta 
Peyk Mevkiınde 

1 - İhal~. Ağustosun 20 inci Persembe günü saat 10 da Kınlay U
mumi Merkezinde olacaktır. 

2 - Fiyııt muvafık görülmediği takdirde al'!'nt milzayede uruHine 
mtıracaat ~n~k. YinP- haddi 111 ık bulnnRmft7.~A milın,..e<\~ on 
gfin uzııtmıık veya flıaleden fiartı nazar etmek hususunda Kı7.ılay 
serbesttir. 

3 - Muhammen bedel (50 bftı VradıT.) 
4 - 7500 Liralık teminat me1'tubu ile teklif melı:tıırılan Kıdlay U

tnuml Merkezine en geç Ağustos'un 1!l nı:u C:ınm'Tlhrı ~nil alt-

'••••••• ~amtna kadar verllmlş bulunacaktır. 1 

Yeşilköy • Halkalı yolunun Katran kaplama tıırr.irı:b kapalı zart 
usuliyle eksiltmeye konulm~tur. Keşif tıedeli 12916 l!ra 32 karus ~ ilk 
teminatı 968 lira 72 kuruştur. Mukavele, eksiltme, nafia işleri genel. 
husust ve fennl !iartnamelerl, proje keşit hülfısasiyle buna müteferri di
ğer evrak 64 kunış mukabilinde Vilayet Nafia Müdürlüğünden verile
cektir. İhale 11~942 ~be günil saat 15 de Daimi Encümende yapı
lacaktır. 

Taliplerin. ilk teminat makbuz veya mektuplnn, ib:ıle tarihinden Qç 
gün evvel Vilayet Nafia Müdürlilğüne müracaatla alacakları tennl ehli
yet imzalı ~artn~mP \'esaire ve kanunen ibra'Z.1 !Azım gelen diğer vesi
k>l.ırfyle b!ıllrte 24Q(I 'N'o. lu kanunun tarlfatı çevresinde hazırlıyacak
ları teklif mektuplarım ihale günü saat 14 e kad~r Dııimt Encilmene 
vermeleri lAz!mdlr, (7878) 

1 - ..., . ,• ...... . 
~ •E~L·A _K~Ş•::; 

r--°'!f..·"1"' Galat.asaray Köşe ·aP.!lrti~~/Tel: 49910 ·"''f0"1.'r 

1 
reşekkülüne tellal \'P. simsar zihnı~tirıi sokmıyan EMLAKIŞ, oOr'k 1 
~ta em~Mt m~bayaatma ~as~amfştır. . Enıl.filrinizi satarken size 
venlen aon fiyatt bır de EM LAK ış•e bikiırmenız; menfaatiniz icabı

dır. lılerlmlzde kat'lyyen mutavassıt kabul olunmaz. 

~-------------------------.,., 
Türkiye 

ZiRAAT 
Cümhuriyeti 

BANKASI 
Kuruluş Tarihi : 1888 - Sermayesi: l 00,000,000 T!lrk Lirası. Şube ve 

Ajans adedi : ~6:5 • 

.. Zinl ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

KAYIP: 1328 senesi Isparta bet se- 1 
nelik idadl mektebi ikinci sı:nttından 
almış nldufum tasdiknamemi zayi et
tım. Yenisini nJacağımdan eskisinin 
hukmü yoktur. Burdur Burç mahal· 
resinden Yoğurtçu cığullarından Ah· 
met oı)lu Rıza Baprın. 

Para biriktirenler~ 28.800 lira ikramiye veriyor 

I, 
, ________ , 
1 TAN Gazeteal 

ııan Eiyatları 
: -

Kr. -
Bqlık maktu olanı1c 160 

1 wl aayf a lll1'timl $00 

J • ,. • lOO 

-~' Ziraat Bmkasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
u 50 Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ne aşağıdaki 
plina gl5re ikuımiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 Liralık 4,000 Lira li100 adet 
4 " 600 " 2,000 .. !120 " 
4 • 250 .. 1,000 " 160 " 

40 " 100 " 4.000 " 

60 Liralık 5,000 Lira 
40 " 4,800 " 
20 ,. 8,200 • 

3 • T • • 

DiKKAT: Hesaplarrndaki paralar bir sene i~ince 50 Liradan aşafı 
düşmlyenlerc ikrrunlye çıktığı takdirde 3 20 fazlaı:iyle verllecckhr 

'lSO KOl''alar senede 4 defa 11 J~ylul, ll Birincikanun, 11 Mart v~ 
11 Haziran tarihlerinde çekilecektir • 

~ ................ ~ ı~ ..................... ._ ........ ı~ 

1 

lstanbul 

Karabük 

SÜMER 

Satına ima 

Demir ve 

BANK·--~ 

Müdürlüğünden 

Çelik Fabrikaları 
Müessesesi İhtiyacı İçin 

100 ton kemik satın alınacaktır 
EVSAFI: Kul"u, et. sinir ve ilikte" art olacaktır. 

Teallm mahalli: KıırabOk'de Vagon'da ~!im. 
Teminat : fhaıe bedelinin "!{, 1~ ntr;betinde Millt BRnkalard11n ıılm

mrs tP-mlnat rr.elttubu veya nakit. tPPdiflerin tf>mlnath·Je birlikte ka
palı olıır.ık 17 Af'\J!<tos Pauır1esi saat 16 ya kadar irnduriyete veril
mr.ı;I 

,~ .......................... t .... ~, 

Beher çlftl'le 340 lmruş tahmin edilen 8000 çıft eldiven pa:ıııarlrkla 
satm alınacaktrr. Paz~rhkla eksiltmesi 31/7/942 Cuma günU aııat 15 de 
Tophanede lst. Lv. AmTlliğl satın alma komisyonunda yapıla<:aktı:r flk 
teminatı 2040 liradır. Nümunesi komisyonda zörülür. Taliplerin bellİ va-
kitte komisyona gelmeleri. (103 - 8088) 

,,,,,.,,,,_ -
Keşif bedcli 460 lira 90 kuruş olan bir adet etüv tmılr ettirilt"Celt-

tir. P_a,..ıır!ıkla eksiltmesi 4/8/942 Sair günü saat 15,40 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın a!ma komi~onunda yaprlacaktrr. TalıpleTin 69 lira 
15 kuruş teınim:ıUıırlyle belli vakitte komisyona gelmelni. Şartnıımesi 
komfsyondn göriilOr. (108 - 8145) 

1 L N 
Orau hastabnkıcf ve h~şlreler okuluna leylt ve mettnnf talebe alı

nacaktır. İsteklilerin en geç 30,8.942 gününe kadaT Ar.karııda Cebeci 
Ordu HastabakıcT Okul müdiirlüğüne, okul kayıt, kabul şartlarını havJ 
vesikalarla birlikte müracaatlan 

Kayıt ve kabul ş:ırtlan Ankara Lv. Amirliği ve İstanbul Lv. Amir-
liği. sattn P.lma komlı:yonlarında görülür. (l512 - 7705) 

1 L 1 N 
Bu sene tkincfÜ!şl'lnfn blrlnd gOnünde Ankıt!'Ada Rarı> Akademf$f 

emrinde açnacak hesap ve muamele memuru okuluna Yd. suhaylardın 
100 talebe ebnacakttr. tııteklllerln nihayet 31 T.-mmux t42 tarihine ka
dar bulunduklan yerdeki askerlik subelmne milrarHt etme'lert. 

'""' - 7ft1~) 

Satdık 

Ve 
Duba. Hurda Demir 

Kırpıntısı .· Teneke 
Çubuklu D"!"Omu:ıda bulunan ilç duba, fü; tonu mülecaviı. krrpıntı 

teneke ve hurdR d~mir paı.arlıkla satılacaktır. A?m~k" istiyenlerin gör
mek için Cubuklu Deposun:t, pazarlrk için de Petrol Ofisi Umum MU
dürlüiiine mCr::caatlart, 

, __ mı .......................... , 

İN SAAT 
.;:, 1LAN1 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 
1 - fzmltt,. yap'1acak memUT ve isçi •vlf'ri ile b.-k~r pavyonları, 

kanalizasyon, yo' ve h:ırlf"f mı tesisatı emanet usuHyll" ihale !'dilr.cektir. 
2 - İşbu ln~:!at ,.e aml'liyatm muhammen kesif hedeli 480,000 lira

dır. 
3 - Eksiltme E"o-r.ıkı 'AnknTnda Sümer Bank MunmelM şubesinden 

25 lira muknbil!nd,. altmıcakhr. 
4 - Muvnkkııt temir.nt mlktan 1n.ooo 1'1-adTT. 
5 - El<silt-Tll' 10 A~ıe"tn-; !14?. tarihine mii~ııdif 'Pa111rt~ ~nn !'!ant 

16 da Ankarada ~iimtt Bank Umum MüdOrlü~ !n:;ıat ~~~\ndf" yapı
lacaktn". 

6 - t:ı:tekliler teklif ~'Takı nıevanmda ~imdiye kııt!n "armıT• nMuk
lan bu gibi lşlrTı. ve bunlarm hedtTif'rlne. firııaTIM t .. 1"-11': t~kilAtmın 
kimlerden fl"ttkküp etti~inf! ve hangi bankalarla muıımelr.dl' bulundukla
nna dair v~sıkı..l:u lı:crv:ıcaklard1r. 

7 - Tek!lr ml"lrtupl:ınnı ha\ıi za"flıtr ltan:ılı ol:ıTr.lı: Jhal.- ııflnn 1~ P 

kadar makbu7. muknbllinde Ankarad;ı Silmer B~nk Umum! kl\tipllj!inP 
tl'sllm olunaraktır. 

8 - Posta ııe gönderilecek tek.linl'T nih;ım 1h::;lf"_ sutindf"tl bir ııant 
evveline .kadar Zf'lrnia ve 1.artm kanunt şekilde kaııatrlmıs nl!"'la!IT lıbım
dır. Postada vllki olabllf'Cek gPCilcm"l"" nantn itıba~ almm,.,arıılr:tır 

!! - Banka ih:ıleyi lcr:ıc'IR ııerbe~ttir. (!illll - !1071' #•-------------........ , 
R E K O R ! Teminat Markasıdır 

Nefis bir pirinç unu tsterseruz bakkalınızdan muhakkak 

''REKOR Pirinç 
ISRARLA İSTEYİNlZ 

Unu,, 
250 - 500 velOOO Gramlık Ambalajlan Vardır. 

Adre~: fstımbnl, Tilfüngiimriik Kf'tnerli !'\o. Nn. 21. Te>l: 241 n , __________________________ ...., 
BELEDiYE SULAR iDARESiNDEN 

"' Zeyrekle - Kuturolar arasında şebekenin takviyei'!i a~liyesi dola-
ytsiyle 30.7,942 Perşembe gfınü :ıt:ıat 20 den itibaren 31.7.942 Cuma gü
nU öğleye kadar Zeyrek, Küçükp:ızar Yemiş, Eminönü, Sirkeci, Sultanah
met, Kumk:ıpı ve havalislnfn terkos suyu alamamak ·ihtimali olduğu sa
yın abonelerimize lifin olunur, (8125) --............................. , 
Muhasebe ve idare Memuru Alınacak 

Bir Müe~!'ece için tnuk~dfr ve ('al~kan Muh:t!elie "' İdare tne
mu\Una ihtiyaç vardır. Lisan bilenler ve smat l"r.Üesseıoelttde çalışmış 
olanlar tercih edilir. Taliplerin mektupla 1503 ntımnrnh Posta kutu
suna müracaat c1melcri ve referanslarını biidirmeleri mcrcudur. 

1 - Tekmil fabrika· fşr)Jerlne iş .unJeri parasız sıcak (;tle yemeği 
v~rfllr. 

~ - Oeretfen · 

al f:rkl'k ı~{"flıııre: 

Normal meı!al ssatlm iel" f>rkıok l~eT"e yııpbrftllffk fsfn !t\ııhJ
yt>tlne ~öre ııaat b8$ına ücret hesabiyle günde 100 kuru:tan 1'7t ku
ruşa kad:ır, 

b l Katfin lıtr.llere: 

Normal meıııı.t s<ıatlerl lein kaim lecilere yaptırılacak fşln mahl
yPtine ~öT"e 75 kuTuştan 110 kunı~a kadar 

c) 12 ynşınôan Hl yıışma kadar olan °eorkek V6 kfz çocuklara: 
Normal mesai saatleri içln çocuk işçqe~ saat baa;. ücreti besab!y-

lr 65 kuruş r · 

d) Tah,,,fl ve T•hllve. Avfu ltçfferf: 

Bu ıt:ııbiı işlerde calışanlara lşin mahiyetine ıore 
170 kuru~a kadar 

150 kunııtan 

e) Fazı,. MM.'11 Ocretlerl: 

Koordina!'Yor. Heyeti kararlyll' fabrfkanin gii:ıc!e r.ıpacalı 3 aaat
lik fazla çalJşmalı:rm ~ 30 zammı flive edildikte norma) mesai ile 
100 - 170 kuruş~ kadar ücret alan bir işçi.Ye 150 den 250 kul'UP 
kadar. 75 - 110 kurus;:ı kadar alan bir fşdye 110 - ıeo kuruşa kadar, 
BS kuruş alan i::çjye 95 kuruş; 150 - 170 Jruru::ıa k2dar alan işçiye 
2!?0 - 250 lruruıı:ı kadar gündelik verilecektir. 

3 - K:munı vergiler !şçllere ait olmak Qzere ftcretıer, fabrika 
dahill talimatnaır.esinde yazılt hOkümlere göre her 15 günde bir ö
denir. 

4 - İ~iler, yatacak yerlerini kendllerl temin ederler. 
5 - Tallp olanlann Büy{lkde~e Büyükdere - Bahçek5y yolu 

07ttind.?ki k!brl! fcıbrikası müd!lriyetlne nüfus tezkereleri ve altı 
fotoğrafi:ı bu-abfor milracaat etmeleri ll~n ol.unur. 

Tesviyeci, Tornacı, Frezeci Alınacak 
Kibrıt fm:ıl eden dairelerde veya fabrika tamirhttesfnde maldnist 

ve makinist mun.\•ini olarak çalTşmıık fü;ere birinci amıf teırv:fyecl, 

1 
tornacı ve frt-7edye ihtiyaç vardtr. Fabrikada yapıfacak imtihan neti
cesinde f!Ö t~rııcf'kll'ri chli;vete göre maaş veya uat tarı Ocretleri ta
Y'İn edilecektJr. Talip olanların v<'.Salkiyle birlikte Büyıikderedeki kib· 
rit t:ıhrılc:D<:I miit.ilri"Ptİnl' m0Tar:::ıı:ıt1arT ilan <>lunllr 

, .................................. _.r 
Antakyada: Gümrük Muhafaza Taburu 

Satın Alma Komisyonundan 
CiNSi 

Koyun eti 
Sığır veya er-

Mlkbtrı 

Kilo 

391)00 

kf'k keçi e\i l!OOOO 

Odun 93300(1 
Kunı ot (tel 
balyalt) dö!tüm 
halinde olursa 
beher kilosunun 
muhammen fi-
yatı (7) kuruş-

tur.) 220000 

Tahmlnf Muvakkat "'_. 
tutarı 

Lira Ku. 

42900.-

19500,-

17727.-

1!1800.-

Teminatı 

Lira Ku. 
f hale ırOnO ve •ati 

3218.- 4/8/942 Sal, saat U 4• 

1483.- 4/8/HZ .. eaırt n de 
1330.- 5/8/942Car~ba Aet 11 de 

1485.- Sl8/9i~ .. • l'7 de 
l - Yukarır!a cins ve mikt;:ırı yazılı dört kalem yiyecek ve yakacak 

nıııddesi kapalı zarfla ekı;iltmeye konulmuştur. Eksiltme tabur satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - T:ıhmin1 tutarlan ve muvakkat 1eminat miktarlariyJe ekıdltırıe
nin gün ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. Şartnameleri her giln ko• 
misyonda s;cirülf't-ilir. 

3 - İstcklileri:ı teminat makbuz veya banka mektuplsrlyle kanun.
da yaztlf vesik:ılariyle beraber ihale günü ve saatinden bir saat evveline 
kadar teklif mektuplo.nnı komisyona vermeleri. • 

4 - Kuru otı:. ait bllcilmle kanuni resim ve ver-gi'erle taahhiidftn • 
lfaı;ından mütevellit mukavele vesalr masrnfiar tevsik edilmek p.rtlyle 
ihale bedcıi ilzerinden müteaJrılde ayrıca tabur tarafmdao ödenl!('eğl. 

(7607) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden 
Mektebimi;ı: lise birinci ı:rnTfına 3.8,942 gününden itibaren namzet ta

lebe kaydına barlanaı:-ak ve kayıt işi 28.8.942 gününe kadar devam ede· 
cektlr. 

ŞARTLAR: Ortaokul mezunu olmak veyahut fü:e 8ekizincl amJfJ 
ikmal etmls bulunmak ve yaşı on beşten kUcük ve on dokuzdan bilyQk 
olmam:ık liidmdır Ortaokulu geçen sene bitirenler, arad& geçen bir se
ne zarfınıia ne i!I' mı>şgul olduklarını tevsik edeceklerdir. 

Aşağtda ya1.11ı vesikalarla mektebe milracaat edect:k isteklı1er, sıhht 
durumları denizdliğıo elverlsli olup olmadrğr anla,ılmak üzere mektepce 
boş muayene ka.f!ıtlariyle K~stmpasada Deniz hastanesine glSnderllecek
lerdir. Sıhhl durumları elverlsli olduğu anlasılan ve mf!sabaka fmtllıa
nında muvaffak olarak mektebe alrnmasTna karar veriler. talebeden no
tf'rllkçe itiban mussddak f:ervet sahibi bir kefil veya umumt, hu~st be
lediye ve mülhak bütçelerden maa!Ş veya llcret alan bl.r rr.emur imzaslyle 
(noterlikçe musaddak) bir faahhütname alınır. 

tsteldilP.rin müdfiriyet kalemine milracaatlan, 
Vealkalar: 
Dilekçe, aşı. JJi bal, veli k~ğttlar!yle nOfus cilıdanı. dlploms veya 

ta~dikli suretleri ve 4X6 eb'admda 8 foUıgraf. (73'1'7) 

P. T. T. U. Müdürlüğünden 
Sayın halkımu:a kolaylık olmak üıere P, T. T . fd:ı?'f'~I ~imdilik An· 

kara, İstanbul ve İzmir şehirleri için her havale ba~ma yalnız hf>ı ku
ruli munzam ücret mukabilinde 25 liraya kadar olan havalelerin ikamet
gahta ödenmesi muamelesine başlanmıştır. 

Posta pr.ıkeHeriylf' kıymetli mektuplarfn mutedil bir munzam Ocret 
karşılığında ikametgahta teslimi muamelesi ise ner :yerde yapılm11ktadır. 
Bu hususta posta ~lşelerinden mıılQmat almabillr. (1995) 

BELEDiYE SULAR iDARESiNDEN 
Beyazıt meydanından Türbeye kadar olan cadde yeniden yapTtacatın

dan oradan geçen Halkn.h suyu borularuım da yerlerinin dei4tf.rilmes1 
gerekmi~Ur. 

30 Temmuz 942 den itibaren yirmf ıo.n kadar ın.~k olan bu ame
liye bitinceye delin Halkalı suyu alan camilere ve binalara bu su gi· 
dem!yeccktir 

Buna gö~e t~dbir .lllmma.!lt aUkadarlardan rica <'lur.ur. 

Sahip ve ne~riyat mfidürü: Ram Litfi Dördünd, 
Gazetecilik ve ne§l'İyat T. L. ş. TAN Matbaası 

(8124) 


