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$ark ve Garp 1 
Çar$amba 22 Jemmuz 1942 

Hikâyeler antolojisi 
Somerat Maugl.tnm - Peàrl Buck - Edgar 
Allan Poe - Leo N. Tols~y - 1. A. R. 
Wylic - Jozcph Kesiu:l - André Maurois 

S. Nab!t Dilga Y. S - V. S. 

( 

• znsan 
olçen 

Hüse)·ln Cah:d Yal~tn'1n onsozü 
Tevzl Y<',.i: Üniv:?nlte Kltllpevl 

ni:tun kitapçilarda araym1z. .J MÜSTAKiL YEVMÎ GAZETE 
Telefon : 2 0 5 2 0 

Telg. Tasviricfkâr, istanbul <Serhl 2 ncl sahùÙ!nlzde) _____________ _) 
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l\lilli §ef, Hasanoglnn .Koy Enstittisündc yavrulardan hirini imtihan cdcrlcrkcn 
[Bu acyahate a.it dijjer f otograflar son saliifemizdcdir.] 

Cümhurrcisimiz Enstitü hakkmda malûmat ahyorlar. Arka plâ nda Bayan inonü ve na.~vekili-
. miz ~ükrü Saracoglu g0rülmektedi r. .. 

(.11·~1ùN yozis1 ........................ 
Japonya n1hayet 

Rusya üzerine 

yürUyecek mi ? 

A JANSLARJN \'crdiklcri 
hnbcrlerc \ 'C gazetclcrin 

lu~mcn hcr giin ortayn nt hklan 

Cümhurreisi Sivrihisarda \ 
tetkiklerde bulundular 

~a) i:lla1·a hnk1hrsn Jnponlnr ni. r 
hayct hu nym souunda Rusynya 

lnOnü 
hnrp ilûn cdcccidcrmi!i. Bugünkü dünya bogu~mas1nda kuvvetli bir ordu bes)emek 

Bu habcrlcr o Jrnclnr kat'î ~e-
kildc tckrarlumyor, ki insanm r zorunda oldugumuzu, bu itibarla çiftçimizin daha çok 
hunlan ~icsredc.11 n~anslnr.1.n Jn./ çal1c:mas1 lâz1mgeldig"'ini beyan buyurdular 
)>on crk.unharb1ycsllc muon c. 'If 

Lette bulunup ùulunmnd1g1ndan \. • • .;/ 
§Ïiphc cdcccgi geliyor. 1 . . . ! 

Ja110nJar bclki cr gcç !\lan~u- Slvr1h Jar, 21 (1\.A.) - Aziz 1 reflendirmi~ler ve binlerce l kar~1lannnslard1r. Hükûmet bah 
ri uzcrinden Viudivostok i ti. ve ~i li $ imiz Ismct lnêinü halk tarafmda~ cY~a! Varol!• .çesme inen oü?'ük m:safirimiz, 
knmctindc \ CJnhut dr~ lUongo. bugun saat 10 da kaznm1:1 fie- sndalari ve surekh alk1~larla (lJevami aahife 8, autun 1 de) 
1· t ·· · 1 n · 1 "t·· · -1s au u:rcrnu en nyi.a go u 1s- 1 ..,.. ................... H111111111u111111Ut11111"'"''"' .... 

tikamctimlc Huc;ya ü:zcriuc yü. ~ " B t d 
tümllk UJl'cburb c{indc kalacak- i A 1 B È a r ln a 0 

STALÏNO<:> 

Taganrog 

l{m c::=:t>Sovyet taarruz.U" 
so 100 15'0 200 250 -.Alrnan taarruzv li' _,,,-

Tasvir 

yan1yor 
A Iman k1talan ~ehre 
bahdan ~imal v~ 
cenuptan taarruz 

ediyorlar 

Taarruz kollanmzz 
Stalingradm bat z s z n da 
dün gece 80 kilomeire 

yakla$iilar 

Bcrlln, 21 (A.A.) - Almnn orJu· 
Jarl Ba~komutanhgm1n tebllgl: 
Ru~ ccphesinin dogu k•sn11nda Al

i man vc müttcf!k k1talari Rostofa 
1 knr~1 bnt1dan. ~.mn1"en ve eenuplno 
toplu taarn.17. hallnde bulunuyorlnr. 
~ehlr alcvler Jçlndedlr. Don uzcl'in. 
dek! koprülcr tahrip cdtlm4if.ir. 

Daha !,ilmalde blr Alrnao or1!neu 
cenup dogu lstlkame~ndc s~r':itle 
Jlerlcmektcdlr. Bu ordu Stallngradtn 
bat1stndn Don kesimlnc 80 kflomctre 
ynklae1rt!ittr. Dilsma•1 ar~rlerJ. \'O 

§uraya buraya dafülm1~ olan dtiti • 
man kJtalarr yok edilrn!~tlr. 

(Dcvamt sahife -s, aütun 3 de) 

Türk Mat buat 
heyeti Berlinde 

-·---
Dr. Ditrich ve 
Necnzeddin Sadak 
kar~iizkzlz nutuklar 

s·o y le di le r 
Berlin. 21 {A.A.) - Mebus ve 

mnrut si) a et :idnmlar1nda'~ N cc
metUn Sa lak' n re1~lig1 aitmd .. kl 
Turk 11. t.buat he~:ct.ile T1.11 k!ye 
Matbuat U1;1.um P.~liûur.i Doktor Sc· 
Hm Sarper, Al:ll:tn hükûmctm!n da
u;tl üzenne Ain n nyada b,r scraha
tc bavlamnk fü.ere Be::-lln-0 golmi, • 
lcrdlr. Alman l\!atbuat Dircktoril 
Dr. D1t1·lch d•in o~le ütcri Türk m!. 
safirlerl ~ercf1 ie blr kc1bul meras.'11i 

lurcl1r. F:1.J.:at hunu11 zamawm ~· m a n a~~ 
hérhaldc yme Jnpoulur(lnn ba~- : § 
J k . h' I . k ' : z 40 • ta lll1SC 1 l'ITICZ \'C ymc uuse E : 

bt~ baptll fakrÎbî Slll'CtfC hile tah ~ k f 1 V ~ ge m1 
150 tonluk 
yap1hyor 

tertlp ctmi~th. Merulm·h. <::tci.m.lu 
Don nehrinin tC§kil ettigi biiyiik kaviste muhnrchC'IC'r sonn ~rmck Hoscnb!'l&:" ile G~!ral ltornrnf, j' 
üzercdir. Almanlar Rostofu, ccn upaa, ljimaldcn \'C bahdan çevir. hh:meti d r.1-.tôrù N'lrel. gcnçl!k ~cil 
mi§lcrdir. Ru.c;larm bu §Chri ruü dafan cdip ctmiyccckleri hcnüz , Axmnnn. BerhnJcki T1aklyc Biiy~ik 
malûm degildir. A Iman Ba~kum andanhg1 bundan sourn yeni bir Elçi11gl erkânJ. pa1 tl. devlet vn sl-bcbi J:tponlnrm, àüuyanm en § mmclc bulunnmaz. Bunun se. : 0 m u a n 1g1 

kc·tûm, t..n ~dyade susmasm1 bi. § 'T'.• t g • • t • tfirm k • • 
lcn n1•lld olm:ihridir. Onlarm ~ 1. lCare emlSl OnQ]lnl ar a lÇln karar verecek' vc miistakbcl Al man harckâh, belki de Kafkasy3 (Dcvami salifie S, sûtun ~ de) 

üzerine (e\'Cih edilecektir. Yuka ridaki hnritnda Almnn tnarruz 
zntcn _:/im<liyc kéldnr .~ir taraftan ~ Tarihî bir karar Karadenizde yeni tezgâhlar kurulugor 
Amcr1koya karl':1. d1gcr tnraf. § • f • d 
tan, ÎugiJtcrc)C knr~1 knzand1k. § a y) e S J n e - ·-
} - : Ankara, 21 (Tasvlrl Efkâr) -1 naün! artt1rmak 1çln rcsmi makam-
art nklm, hn\'sulnmn kahul Ë -·•·•- 'g Bundrm bir müddet cvvcl bnzJ bu. larla tcmnslarda bulundugunu ya:i:-

cdt•miyccegi knclar biiyiik Olçü. ~ Alma n O 1' du la 1' I ~ l susi §lrketlerln memlekct va pur to- (Dcvam• sahtfe 1, sfltun 8 d•) 
de 1.:ifcrlcriu s1rr1 da hep sir sak. § Ka.lkasya!}a mi yoksa ~ 
larnaktaki kuchct \ 'C muvnffaki- ~ ~ A. J d 500 
Yctlcrindcn ih.1:r('f{ir. ~ #maltt mi gürügecek ?_i manya an vagon Ve 

Jnponh1rda kctûmluk o derc. ê -- = 
cette 111illî bir mcziycl halini a). ~Don kavs1• 1 ·c·i"dek· ~ t 5 Iokomoti·f geliyor 
1tt1:::t1r ki ingiltcrcnin, hcr tara. ~ t1lf 1 ~ 
fa sokulnrak b~tün milJctlcrin ~ h b _ . ~ Almanya lie yap1lnn son 160 mil- manyn~.nn mcmlcket.mize 500 yenl 
~~~·•mm ogrcnmcldt• \'~ bir hi!- ~ mu are eler b1ttl i yon hral1k anla1111n hakkinda müza- vagon }le blr k1sn11 kullan1lm1~. blr 

kollar1nm son ula§hklar1 hedcflcri g0stcrir.ektedir. 

Leglî meccanî 
okuyacak talebe 

----------
Maarif Vekâleti imtihanlara giri~ 

t arih1erile ~artlann1 tesbit etti kumdarm koynuudak1 zcvces1•
1 

! ke1elerdc bulunmak üzere lkl ay cv- k1sm1 yenl 15 lokomot.ffln yollanma-
ll l kl } vcl Almanynyn glden Mûnaknliit st hususunda blr nnlai;ma yap1lm1$-

e rnder niifuz chue · e me~ mr Ankara, !>1 (Radvo Gnzotes1') _ \1 k"l tl l> 1 t D 1 li l b 1 dl - A k 21 (A A ) "' 't V 111 1 1 I - ., c 11 ove cm ryo art hoyct ve bunlardan az1 aq ~lm den gon- n ara, . . - waan e· se mildür ük erlne, Use olm1yan 0 
llU (Entcliccns servislcri) bi- A~ng1 ve yuknr1 Don n~hrlnln girJn- §ehr1mize donmü~tür. dcrilml!i oldugundan Anndoludnki kiileUnden teblit edllmlvtlr: yerlerde ortaokul müdurlukerlne, or-

le gcçcn scnc nihnyctinde Ja. t1 te~kll ettlgi knvislerdc muharebe Haber ald1g1m1za naznran Al- muhtehf i~lctmelere se-vkcd1lmi~tlr. l - Lise ve ortaokullnr! parnsrz 1 taokul bnlunm1yan vfüiyet mcrkez-
l>onyan1n Anglo • Sakson mil. nlhnyete ennckt d1r. Çarp1~alnr ................................ ................................................................ ynt1li olarak gl:-ecekler içln aç1lacak lcrinde de Maarlt Mùdurlüklerlnc 
letJcrine hnskm surctindc harp sonn crd!ktcn sonra Almnn Ba~ku- 1 müsabnka imtihanlar1na glrmek is- • birer dilckçe ile rnüracaat edecekler. 
ilün cdcccgindcn bir sani~ c hi. mnndnnhg1 müstakbel harekât hnk- ~ tlycnicrln kny1t muamelcslne 1 ngus- dlr. 
le ~iiphelcnmcmi~tir. ~ûphclcn. k.nda yeni bir karar verecektlr. Bu z t-0s 1942 tal'ihindc ba~la11:-cak '"e 20 3 - fstcklllerin §U Gartlar1 ta§i· 

karar belki de Almnn • Sovyet hnr- '· · Z. agustos 1042 de son vcrllecektlr. malnri l!iz11nd1r: 
l'rlek §Üylc dursun, ge~cn kûnu. bir:ln en mühim blr safhastn1 te§kll 2. ·- :L\lüsabaka !mL!hanl:irana gar· a) T!.rk olmak, 
~~1 C\"Jcl ln :··edis indc Japon~ a edtc k ve tcsirlerl çok buyük ola _ mek istiyenler 20 ngustoos 1942 nk- o) Lise ve ort:i.oku!lar tallmatna· 

•r tarnftnn Pcnrl Jlnrbour'a cakt1r. Alman na~ku.:nnndnnligin1 n Pahahhk eski derdimi2dir ~amtna kndar buluoouklar1 yerlerln (DtJva11n sahifc 8, sütun 6 de) 
Salt11rar:i!< k:ica Amerikan do. yenl harckiit hakkindn vcrcccgi kn· 
llanmasuun ynrism1 fclcc ugr:it. rar çu blrkaç ll'tlkta üzerlnùo hülâsa 
tig1 bir s1rnd:i Singapltl'dnki in. , edileblllr: 
~i.liz zabitan heycti, Japouyaj (Drvami aahifc 3, Biitun 5 dd 

Çi11 1ngiltcre vc .Amcrikn~'a • • 
1t11rs1 harbe giri~wenin imkâu 1r:: • M a f'F.!jl 
liaricindc oldugunu iddia -0ylc. QI•);+ 'l J 't11 TW 
ln(!kte ve Japonyanm hoylc hir , • • 
~~lg111hgn nsla cüret edcmiyccc. D •• 
~•ni, soylemckte jmi~ler. Bu ll~man Cen Up 
s~k nlarm cercyam csnasmdn 1 
A

11
1gapurcln hulun?'~ mes~1~r lJir Cep h e S j ll j 0 

k ll~cr1knn gt1zctec1s1, 1ng1liL as. 
b?r1 hcyctlcrinin bu gnfletinc 
r •t7.at ~uliit olnrak bunu bilâha. son ucunda 

ilerliyor 
e. Amc1·ika g:uctclcrinc hiJdir. 

' 111 ~ \'c ondan doluy1 da Singa. 
l>1trdi~n. tard \'C teb'id ccliJnùljtir. 

1 
l~1gil1zlerin Entclli< ens servis. 

s~~~I~~~: hnrbc tt·kacld~im cdcn i Moskova 21 (A.A.) - Alman. 
J kl Japonvadaki cnsus. Jar, mevcut bütün kuvvetlerile 

11 nri s1rasmda J a 1 1 .• d . . Pon crsanc. C'enup CC'phesmin son ucunda 
c1 m c ~cru yupdan hnrp sefi. ile l . 

. tlclcrinin miktnrl ir . 1 .· ,.. r C>miyC' OLVam etmektedirler. 
• i, cans C'll, u11llerovo'nun cenub d R ' 

'iefdllcri hnkkmda en ufnk mik. lar szyica ù t . k un t k us-
l'asta mal(1mnt alm1va dnhi mu. 15 'nda mat~i ~111 u';;•et er ar. 
~nffnk olnmnmi.!flzr: Onun iéin, onra yeniden g~r~~;:~C''l1~tten 

11
l>onform hur:iin ka~ b~iyùk 1 runda kalm1 l d• Bun~~la ~; 

D Tl\SVfm EFIG\R 1 raber bu kes11ndc Almanlar var. j 
< 6t'..Jmi r.J/ • 3, 11tt.1<11 l de) (De a •1 sal 11c ... d,, 4 cJcJ 

EN BÜYÜK batâlar1m1z. 
dan biri de pahahhgm 

bütün sebeplcrini bugiinkü 
Cihan Harbinin tesirlcrindo 
aramaktir. Türkiye harpten 
cv\.'cl de Avrupanm en J>ahah 
mcmlckctiydi. Milli mahsul. 
Jerimizden pck c;ogunun fiya. 
h maliyctinin birkaç mislini 
buluyordu. 

Seb.cp, istihsal ~artlarm1n 
\'e tcvzi mekanizmasmm ho. 
zuklugudu.. Topraktan ç1k1p 
~chrc ve pazara varmcaya ka. 
dar inerinc siirii siirü tufcyli 
nmta vass1t ii~fü~cn mahsul, 
kijylüniin àc, müstchlik ~cl1il'
Jinin de alcyhinc garip bir 
m nliyct \ ' C fiynt tczad1 için. 
deydi. l\Jüstnhc;ilden pck ucu • 
zn kapahlan mnl , mü tehlike 
pek pnhaltya sat1hyor, arnda. 
ki fark, scrmayenin cmrindo 
hirkac tufeylî mutnvas<"Jhn 
c<>bindc knliyordu. Ciil1kû is. 
iihsalin iki iimili oln1; st.>rmnyc 
ile is nrn<:1ndr ne Jibnrn1 mcm. 

Pe_yami SAF A 
•••••••••• ••• •••• ••••• 11 •••• 

leketlere hâs bir sendika, ne 
de devletçi memlckcllcrc hâs 
bir korporasyon nizam1m11 
vard1. Anado1umuz Ortac;ag 
arhg1 bir derebcylik ekonomi. 
sinin geri safhalarm1 ya~1yor. 
du. 

Bugünkü Cihan Harbi , csa. 
sen bozuk olan istihsal ~artla. 
r1mmn kifayetsizligini nrthr. • 
d1. l\Ialiyeti üç dürt kuru~u 
geçmiycn clmay1 yüz otuz ku
ru~a yedigimiz vcya çok dcfa 
yemekten mahrum kald1i"tm1z 
olnyordu. Türkiycnin niifu~ 
kesafcti, iklim, yollar, nakil 
vns1talar1 ilh • • • bnkm1111dnn 
hususî bir bünycsi olduguna 
§Üphe yoktur. F akat bundnn 
dolay1, scrmayc ile i~ arasm. 
daki münaschctin mahiyctin. 
de dcgil, ynlmz foodal ilths.a. 
di bünyclcrc hâs ~eklindc lm. 
stisilik vard1r. Bu miinnsebct 
serhest kald1r1 vc hicbir ni. 
znm altma nlmmad1<;, miid. 

(li< a~ s tf • •'un 1 cle) 

~.................. $ ... a • $ 

{ Ankarada yüksek tahsil taleb elerinin kamplntm1 bitirmele. 

ri münasebetile Atatürk hey Jcelinc bir çelenk koyarak aud 

içtiklcrini bildirmi§tik. A~ag1 daki rcsim, gençl,.!'inin geçid 

rcsmini vc mc.rasimdc hui un an ycdk snbay okul komutan1 

Ali R1za)'l g 0stermektedir. 

.. .. 

r 
Müttefikle1iin 

gemi kay?plar1 

A/man denizal!ilari 4 
günde 16 gemi 

batird1lar 

BPrlfn, 21 (A.A.) - Alman 
tcbllgl: 

Alman dcnlzalt1lar1 Atlnn
tlkte Asor adalartnm flmal.n 
de bln tonllâto tutnr1nda 7 
gcml bat1rm1§lard.r. Bu gc
miler Afr ikaya harp malze. 
n.C!l!l giltüren ve icuwetll blr 
hlmayc altJnda giden kaCilrj.i.: 
dah!J bulunuyordu. Bu gcmlle
rJn 1çlnc'c rnuhirnmoc; :; uklii bir 
<!c vapur vnrcl1. Ba vapur in· 
filûk ctm1~tir. 

(De11cum nl.ifts 8, llÜ!un 5 dl) \.._, ______ ,, 



cz:: Sahife: 2 

ekilinin 1 

eyallatl 
Havagaz1 ~lrketlerinl 

aùllilettirmek iatiyoru.z 

0 
Nakllyat malzemestnin 

•memleket dahilinde 
temini lçin ugra11yoruz 

~ 

1 •ta n b u 1 un elektrigi 
için civardaki lin yit 
damarlarandan iatifade 

edecegiz 

" 
Y ol program1na azimle 

.Nafia Vekili Ali Fuat Cebcsoy dev~m ediyoruz 
~ehrimizde bulunan Naf1a Ve- C, 

kih Ali Fuat Cebesoy, dûn Na-1 _ 
ûa Müdiirlügune gelcrek tetkik- ba§lad1gim1z yol programma bu 
lerde bulunmu~ur. Vekil, ken- sene de devam ede:ek yil oonu
disini ziyaret eden gazetedlere na ka~ar. buJ?lan ikmal e~mek 
muhtelif N fia i§leri etrafmda g~yem1zd1:. Üç senedenben .40~ 
a·ag1daki beyanatta bulunmu§- k1lometrehk yol yaphk. Ikmc1 
t~r: · bir 400 kilometrelik yolun ta-

•- istan!bulun ima;ri ~leri, za- mamlanmas1 için ger~ken faali
mamn bütün mùijkülâtma ra!'.:- yete devam etn:ie~tey'!Z. Bunlar
men, haz1rlanan plân mucibince dan b~ka yem b1r yol progra
ilerleml'kte vc bu icraat muhte- m1m1z vard1r ve bunun da tat_ 
rem istanbul halkmca her gün bikma ba~lanm1~hr. Yol yapar
gêirülerek memnuniyeti mucip ken mevcut ijosclerin tamirati 
olmaktadir. da goronünde bulunduru!rnak-

HAVAGAZI ~ÎRKETLERl tad1r. 1942 sonuna kuda: ~stan: 
MiLLÎL~TiR LF.CEK ~u~la .".'111kar.a arasmd~ iki ye~1 

Hallon hizmetine çah§an Ha- li?sez:i1z olacakhr. Buniardan b1-

v&gaz1 gi.bi ecneb1 sermayeli §Îr- ~· 1~ 11.~ - ~~ndir~.: A.dapatant
ketlerin çal.!§malar.m daimî bir Sa u uzenGn en, igGc::i 1s.~k zmN1 -1 
kontrol altmda bulundurmakta- apan:a - . eyve - Toynu ~ a 

.,,,_ b. ·eli' .,1r hhan uzermden geçmc-kted1r. 
y1z. =>asen ecne l serma_y ., - T k , . · b 1 d -
ketleri millîle tirmek gavemiz.. ra. 1 ada m~asma. a§ a ig1_ 

~ • m1z b1rçok yolunmz ikmal ed1l-dir. 
~EHIR ~AKLlYATI 

1stanbul ~ehri d<iliilinde âmme 
hizmetlerme en ziyade yarayan 
nakil V3.51talarmm mümkün ol
dugu kadar iyi bir halde bulun
durulmasma dikkat etmekteyiz. 
Bu arada bi~k noksanlar da 
oluyor. Buna da sebPp, b1rçok 
malzcmey1 har1çtcn gctirtmek 
meoburiyetid1r. Elektrik tesisat1 
ve tramvav arnbalarma ait ye
dek malz~mclerin fa.brikalar1. 
rn1zda imalini ternir. için tellCb
büslerde bulunu •oruz. Bunlan 
rnemleket dahilinde yapmak yo
lu üzcrindeyiz. 

ELEKTRÎK MESELESt 

li.ianbulun elektrik encrj isini 
iyi bir halde bulundurmak için 
~ehre yak•n membalardan ist1-
fade ça.relerine ba~vurduk. Bu 
rnembalar1n ba~mda Karaagaç 
ve Tckirda~ linyit madenleri 
gehnektedir.• 

Naf1a Vekili, diger mevzulara 
temas ederek ~unlari ~oylemis: 
tir: 

YOL i. ~AATI 
•- Geçen sene memleketin 

muhteli! këi!ielerinde tatbikma 

mi~ ve bu suret:e Trakya ~ebe
kem1z, çok geni§lemi§tir. Bu va
ziyet, memnuniyetbah~hr. Yol 
§obekemiz garptan ~arka dogru 
uzat!lmaktad1r. 

LiMA..."iLARIMIZIN ISLAHI 
Limanlanm1z iki senedenberi 

çogalmt~ttr. Marmarada küçük 
lbircr liman denebilecek bir çok 
wkelele vücude getirilmi~ir. 
Kendi vas1tala1m1zla, en mühim 
limanlarmJ1z1 yapmak mevzuu 
mühendu;Jenmizin geceli gün
düzlü mesa1sini t~kil etmi~ir. 
Pek yakmda bu hw;usta müSbet 
bir sonunca vanlacagm1 ümit 
ed.yoruz. Yeni liman faaliyeti 
progrnmmda ilk liman in aàtma 
Karadeniz Ereglisinden ba~hya
cag1z. 

SULAMA i~LERt 
Sula.ma ~lerimiz, her sene in

ki~af etmektedir. Memleketimi
zin müh1m k1s1mlarm1 gelecek 
ilkibahardan 1t1baren sulam1ya 
ba11Ii •acaii1z. ~imdi<len Konya 
ovas1, Tarsus ve Mersin arasile 
Küçük Menderes ve Gedizin ba
z1 k1s1mlarm1 sulama.ktay1z. Ge
Iecek y1l Çukurovamn da sulan
mas1 i!?! ba!?anlm1§ olacakt1r.• 

Montreux zaf erinin 
y1ldônümü an1ld1 

Bu müriasebetle yurdun her 
Halkevlerinde merasim 

taraf1ndaki 
yapdd1 

-----·- - --
Montreux ufcrlnln y1ldonlimil. 

àün gece Jlalkevlerlnàc torenlc kut
lanm1$t1r. Bu arad Eminonü Hal-

Bakz~lar .................. , , 
Pahahhk eski 

dfordimizdir 
(Birinct aahi/eden c!evamJ 

detçe mahsulün maliyctile fi
·ah ara mda ak1llara durgun. 

luk verici (ark, deh et verici 
bir pahahhk halinde devam 
eder. Bunun •küçiik 1slahatç1 
tcdbirlerle• halüni ümit cde
bilmck için iptidai ampirik 
zihniyeti, ilim zihniyetinin ye
rine koymak lâzrmd1r. 

Fakat bu yeni bir ~ey mi?. 
Biz as1rlardanbcri bu ampirizm 
içindcyiz. f!im gorü~üne iti
mats1zhgun12 bütün inhitat 
çag1mm kaplar. Son üç Türk 
asnna ·küçük 1slahatç1 ted. 
birler devri• adin1 vermekte 
hiç hatâ yoktur. Ne yaphksa, 
~in kolayma gitmek zorile, 
güdük ve yaum yapm1~1zdrr. 
i in kolayi bu olrnad1gim an
Jamakta ZO"rluk çekiyoruz ve 
zannediyoruz ki •ilrnî• ve 
•ameli.. birbirinin dü'.jman1-
d1r. Çünkü biz ilirn denince, 
hâlâ, skolâstik itiyatlarnruzla 
•külâhm sircti mi, sureti mi?• 
rniu:.:ika alarm1 anhyornz. Ka 
fa degi tirmek ne zor ~ymi~, 
Allahun?. 

kevinde yap1lan torendc kalabal1lc 
b r halk kGtlesl haz1r bulunmuo ve 
Halkevi Reis! Dr. Yavuz Abadan, 
sliylcdigi blt" nutukla Bogazlarin du
rurrnnu tarlhl, llikuki bak1mlardan 
tetklk ve izab ett:kten sonra aozle
rlnl f(iyle ta111amla'111§t1r: 

c- ~irndl Bogazlarda feragat ve 
kabra-ran 1k t1msali agi! MRbmet.. 
çlk. yurdu ve sulbü bekliyor. Kal
blnde tCikenmez istiklâl ve bürriyet 
a~kr. gozündc güvenin v inanm l§l
g1. aln1nda Türk clog'llnn1n nuru 
icap edcrse kaninJ dok,,.fye, can1t11 
vcrmlye, fakat hcrhalde sa!d1ran1 
yemniye haz1rd1r. 

Aziz yurddaf)ar1m, 
Montreux, bu haldkatlerln bütiln 

Mllli Roman: 56 . ... .. . .. . . . . . . ... ... . .. . . .. ' ...... . 
Hale. giizleri dalma ôniinde, titrck 

blr sesle: 
- Evet, diye 1J\l11idand.i. 
Yarobb!I Oyle bir rüya hall lçin

deydi l<l ya~adlgl garip anlara lnan
m1yor, t1pk1 rüyada oldugu gibl pek 
çok ~eyler ~ôylemek lstedigi halde 
muvaffak ol11m1yordu. Adam onun 
blr ,ey sèiylemes!ni bekloot 

Hale ancak unlar1 !lave edebil
di : 

- Çok ... ~lmd! ... Hel~can !çinde
yim ... &nlm hayatta bu ... tlk tee
rübem ... S1k1hyorum çok, beyefendi. 

Derln nefeslcr ajarak. blr teY la
tiyormu~ gibl, e-trafma bakrnd1. 

Adam ona dogru egllerek: 
- Bir kahve, bir gazoz, bir fey 
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Sergi Münasebetiyle Karne 
yüzünden 
cinayet Güzel San'atlar ka isi • 

ya ratt1U1 büyük eser 
Tahtakalede hiç yoktan 
bir çocuk agir garalandi 
Dün saba.h 'fa.htakalede hiç 

yüzünden bir cmayet ç1km1§, 16 
ya~larmda Hüseyin isminde bir 
genç, b1çakla vurularak agir su
rette yaralanm1~tir. Hâdise ~u
dur: Hüseyin Küçükpazarda 
Kantarc1larda bir dcmircinin ya 
nmda çal~maktad1r. Dün Ali is
minde birinin karne sattigin1 ha. 
ber alan Hûseyin, bir tane de 
kendisi H;in tedarik etmey1 dü. 
~nmü~ ve Aliye: 

- Arkada~, bir tane de bana 
9at!. demi~tir. 

Bunun üzerine Ali de hiç ish
fini bozmadan Hüseyini bir ara
l1ga çekm1~: 

- Karne mi istiyorsun? Al 
oyleyse.. d1yerek cebinden Çl
kard1g1 büyük bir b1çakla Hüse. 
yini gëigsünden agir surette ya. 
ralamC?tJr. 

Olümden kurtarilan eski san'at- Seramik talebesinin yaptigi gü- BirçoK tenkitlere ugrayan res1m 
larnmzdan nefîs bir minyatür zel bir vazo ktsmmda tC§hir edilen tablolar-

Gêizleri donen katil, hâdiseyi 
müteak;p ka.çmak istcm11ise dr: 
etraftan yeti~enler tarafmdan tu 
tularak polise teslim edilmi~tir. 

G ÜZEL Sanatlar Akademislnin 
60 mc1 y1ldonümU münase

b tile açtjj1 B<!l'giyi, uzakl1k g1b1 
materetler yüziinden gôremiyecek 
olanlara fimdiden ac1yo1·um. Zira bu 
serglyi ~zemcm1~, w:un uzad1ya tet
kik edememi:=- olanlar, bir benzcrin! 
g(iriinciye kadar; Türkün odasma, 
ovine. sokag1na. §ehrlne ... Hattâ kul
landt$1 ufak tcfrk e§yaya kadar her 
~eyinde, esk!ye, an'aneye de dayana.• 
rak bugüniin 1htiyac!na ve zevkint 
uygun milli ve modem bir sanatm1 
bir Türk ekolüniin hâkim olm1ya 
dogru gittigini an]a.rr.akta bayh 
güçlük çekecekler ve çok gecikeœk
lerdir. 

Yaz1k kl; blzde ilk defa 11ç1lan bu 
derece mükemmel bir sergiyi, eoylc 
gozlcrde yarim yamalak canland1ra
bilecek bir §~ildo olsun yaz1 ile an
!atabilmek mümkün deg1ldir. 

Dün. Akadem:nin çok degerli di
rcktoru Burhan Toprakla, vcrdigi 
k1ymetli izabat1 dtnllye dlnliye ser
giyi gezdim. Yarin tekrnr gldip, bir 
kere daba géirmek nlyctindeylm. Brl
ki blr uçüncü zlyaret de mukadder
dlr. 

0 balde, ~imdi burnda, bu scrglyi 
gôrmeml~ olanlara. bele uzaklarda 
bulunduklari Için goremiyecck olirn
lara, umumî havas1ndan, scbep ve 
gayes!n!n izahm'dan ba~ka ne> vere
bilirim? 

l~lc bu makgatla; dUn scrg!yi ge
zerk~n. degerl! direktôr Burhan Top
rak'm anlatt1klarm1 k1saca kaydet
mek 1 tiyorum. 

Büyük kap1dan girer girmez, bu 
müesseseye ka~1 gittikçe artan rag
beti gëi. tercn grafik onunde bir lâb
za durarok 935 te 21!) lnl~besl olan 
Akademinin bu sene 619 mevcudu 
oldugunu anliyoru.-.. Sonra lkide bir
dc uzun uzun durarak, Burban Top
rak'J ùinliyorum: 

- Bu scrginin en mühlm bususi
yetl. eskl sergllcr glb! yalniz res!m 
ve beykel sergisi olmay111d1r. diyor, 
i1te ilk ad11nlarda bile bu belll olu
yor. Blz burada ya11yan sanat1 l$05-
termek istiyoruz. ~imdiye kadar blz
de heykel yoktu denebJir. Bir büst 
de heykel say1i1rd1. Haynt1m1za gir
m ie as1l heykeli bu rada gorüyoruz. 
Renkli camlar da oyledir. Blzde va
k1â renkll cam eskiden de yok degll
dl. Fakal son zamanlarda unutulmu~ 
gibiydl. Olmü renklI cam da art1k 
hnyata girmelldlr. Dalmn hayata ln
lnt1bak etmek mecburiyctlnde olan 
unatlan diriltmek lâz1m<l1r. Yeni 
yapacag1m1z hüyiik yap1la!\ia bunu 
tta pekâlâ kullanabillrlz. Mobilya da 
oylc d"*il mi? Bundan !on ra millî 
zevklmlze uyan blr oda dii~eyebilmek 
lçln Güzel Sanatlar Aknf!emi inln 
mürlahn esi l•tenmP.Jidlr. E kiyl ay. 

dan biri 

Me~hur lranh faizcinin 
mahkemede müdafaas1 

"Faizcilik ue istifcilik 
benim mes le g i m di r. 
Müdafaam1 avukatima 

b1rak1gorum ,, 

ayird1g1 yin elli liraY! bana gilnder _ 
· mi~ ve kendisine ikl tablo seçmeml 
!.steml~ti. Dü~ününüz, bundan sekiz 
on sene evvel bôyle bâd1sel re tœa
düf ctmek imkân) var m1yd1? Bu 
alâka, blr taraftan da resim ve hey
kel f)Ubeslnde gorülen büyük terak
kin!n neticesidir. Mubt.l!f sanat sa
halarmda yen! bir ne.Jin dcgil, bat
tâ yeni istAdatlarm bile ortaya ç1k
t1g1 nadird!r. iilllbuki resim $aha-

' smda ~le~rutiyetl temsil eden Çalli B!rknç gün ev\'el Ueyoglunda Hü-
Îbrahim nesl!nden, Cümhuriyetln davcnd.gàr apart1manmda ara~t1r
ba~langicmi temsi! cd~n m.•l'\kil _ malar yapdm1, ve mübim miktar. 

Serginin tezybû san'atlar k1s
nunda te1jhir edilen bu enfes lev
hadaki yaz1 merhum üstad Kâ
mil Akdik'in, tezhip mC§hur tug
rakc!,ï ismail Hakkmm ve çerçe
ve san'atkâr Vasûmdir. 

da be~ annamesiz ve krçak 'o!arak 51) lerden ve D grupundan sonrn, bütiin 
bunla.rdan kendi giirü~ünü ayiran kilo kabve, ~70 kilo çay, 134 kilo ~<'
(ycnil<'r) diye bir nesi1 ortnya çtk- kcr ve bn miktar da gûmü~ para 
m 1 ~t1r. Bu grup, son be,. alti ,cne ~le geçhilm~ti. Apart1man1n eahibi 
Zal·finda vep •en· bl b l Id ,,. Hüdavclldigâr. sakland1g1 yerde bu-' , ) 1 r am e o u.,u-

k g .. t r kt di· K h lunnrak tcvk1f cdllml~tir. Hiidaven-nu aç1 ça os e me e r. ''za cy-
k 1 t d d i t k- 1• di.>.:âr, 30 sencdir fai?.dlik ve istifçi-e sana )li a n ayn e a.mu un vu-
kua geldlgi, :\Umar Sinan içln yapi- lik yapmaktailtr. Suçlu A31iye Be
lan âbidc miisabakasinda -bütiin bey- ~incl Ccza ibt.isas mahkeme5~nP. vc
keltra~lar l~tir5k cttlgi halde- gcçen rilnil~tir. Dün duru~mas1 yap1lan 
senc1<i mczunlarimiz<lan llü•eyin ;8 _ suçlu •istifçilik benim meslei(-imdin 

Kandemir 
mindeki gencln birindligi kazanma- demi~ ve müclafaas1n1 avukat1na b1-

nen kopya etmek arkeolojlyc, müzc- sile anla§ilmaz ml? :\!imarîde ••e. rakm1~t1r. 
ye ait blr 1,tir. Sanat1n ikl cepbesi on ~ne zarf1ntla kcn.l>.ini g&st ... ren ===~ ============= 
vard1r; birl devam eden an'ane, tekâmül. bakikatcn blzi s vin Iirceck 
iibiirü de bugünkü bayata int1bak. mlabiyettedir. Bu.riln mimar1 1gim 1z, 
Eskl mimarîmlzi de, eski mlnyatürii- tamamlle milli btr i~tikamctc git
müzii de, eskl tezylnat1m1z1 da, bat- mektcd:r. Bu s••ne mektelolr !kinc1 
tâ eskl bahc1l1g1m1z1 da aynen de- katm1 ba~tan a~ag1 !§gal cden ml
vam ettiremeyiz. Bugünkü ~]ara 1 mari k1~m1n1n sert"LlnJe en mUh1m 
uymak mecbunyetmdeyiz. Tezyinî yer. milli nnmari ~tüdlerlle doludur. 
sanatlar bayatm dekoru~ur d<.>rler. Dllnunla beraber 111 ri.r edeyim 
Bu çok dogrudur. Tezylm .sanatlara kl; milii ve modern sanat1m ·z1 mey
her y~r<le, rastlar1z. Mob1lya, hali, <lana getrrillek ve bir 'l'ürk ekolii tc
sera~1k yan1 çlnlcUik ..... ~et. hele sis etmek lçin berhan"i eubode olur
çlnlc1hkte Turkler en mub1m mcvkl- :;a olsun cskiyi, an'ann-1 ayncn tek
lcri !~gal~ etm1$lerdir. Vazollar, ~: rar etmck niyetindc degrliz. E kiyi 
baklar, kaseler, slgara tabl~ ~ri. ~o aynen muhafaza müzclcre ait b·r va
mlneier. duvar tezyma.~1 '.. hulasa her ziredir. Dlz1m gayemiz ber ~cydcn 
yerd~ kullanila_n yer turlu e~ya. Bu- evvel Tiirk gencinin ~ahsiyetini ya. 
nu d!riltmek_ laz1mdtr. Ayni zaman- ratm1ya çah§makt1r. Türk sanatkâ
da bu. çok karlt b1r sanattir. Memle- nn•n or!jinal ~ah•iyeti me} i.lnna ç1k
kctimlzde bunu üretr_nek lçln ipti~ai t1kt::in sonra verecegi eser hlç ~üp
malzcme de vard1r. 'r aln1z _sanatkar- hcsiz 1rkinin. topragmm vc zama
larim1z1n bunu bugunku bayata nmm damgas1n1 ta~1yacnk vc clbet
tatbik etmelen, ve sanayi erbabmtn te milli olacakt1r. Sanat sahasmtia 
bu i~i ele almalari ikUza .. celer. Bu- geçml~1 takilt etm~k oiiyle dursun, 
gün blz, bu_ sabada da, mutevazi da blr sanatkâr1n kendi kend1"ini tek-
olsa. bazt ornekler verlyoruz. rar etmcsl bile bü}'iik bir zaaft1r. 

Dlger taraftan Akadem1, yaln1z .. .. . 
y 01 degil fakat eo<Iad yadlgiiri, (Durm1yal1m du~eriz) sozü en çok 
d~e~:rn arma~ani sanatm da kay- bu vadlde dogru olan blr hakikatt!r. 
boimamas1. u=tulup gltmeme:;i için - Resim oubeslnde ... ded1m. umu
lâz1mgc!en tefebbüsleri ihmal etmc- miyetle desen ve yagh boyalarin hc
m1~tir. Birkaç sene zarf1nda tezhibe, def oldugu tenkltler hakk1nda ne 
ciltçillge, mlnyatürcülüge vermio oL dersiniz? 

r- .!.~~~.~.'!:.~~~:. .. ~ 
Beylerbeyi 1 

hallon1n ~irketi 
Hayrlyeden 

b:r lst~ -; 

Boulubeyinde oti<ran bir oku
yucu.muzdan ~u mektubu aJ.d 1k: 

cBeyierbcyir,den istanbula her 
sabah si.at 8.08 vapuru v11rd1r. 
Bunu takip eden ùinci vapur 
Beylcrbeyindcn 9.11 de g çer. 
Bu 9.11 vapurunun hiçhir defa 
vaktinde geldigi gôrülmedigin
den berk€s !stanbula muvasalnt 
saati ~üphe i olan bu vapura 
itlmat edemcmekte, 8.08 vapu
rlle çok erken olarak !stanbula 
lnmek mecburiyetlnde kalmak
tad1r. Acaba bu 9.11 vapurunu 
8.40 da ve 9.38 vapurunu da 
9.10 da Beylerbeyinden g<:Çir
mek kabll degll mldir? ~irketi 
Hayriye, bu imkân1 bulidugu 

1 
takdirde. Beylerbeylnde ve di
ger 1skelelerde oturan halk1n 
çok 1ükran1n1 kazanacakt1r.> 

\._ ~ dugumuz ebemmiyet sayeslnde bu- - Reslm fubeelnde, Léopold Levy 
gün bu iUbenin elliden fazla talebesl pedagojlk bir sergi yapmak istedi. 
vard1r. Bu g1"nçler bu dedcler yadi- 1'alcLelerln, Akadem1ye girerken 
gâri sanatm s1nma tamamile vâ- mü~abaka içln çlzdtklerl eserleri tc~
k1ft1rlar. Art1k bu sanatlara ait hlr ettl. Onlar1n yan1 ba\')na bir se
teknlgin kaybolmasi teblikesl kal- ne sonra ve daha ertesi sene yap
mam1ot1r. Yapt1g1m1z sergllerdc t1klarin1 s1rala.d1. Bu surette tale
halkm tezbibe. eskl arap yaz1sma. benin pek az zamanda ula~t1g1 te
ctlde besledlgi büyük ragbeti J\'(irü- kâmülün safhalarin1 giister li. Sani
yoruz. Bu ragbet dolay1,iJe hugün rim ki sergl günü Akademlye gelen 

lnsanl1kça. biîtün medeniy~t âlemh1- pek çok sipari~er almaktay1z. Hat- binden fazln davetllnin ziyareti es
ce rcsmen tanmmasm1 hilccetliyPn tâ. vaktinde yeti~tlrilemlyecegi içln na•mda bu hu~uslyet farkedll!!me
müstesna kiymeti halz beynelmilel bu slpari$lerden bir k1sm1 kabul edl- miv ve ef;erle1· birbirine kan,t1rd-
blr veslkad1r... lememekted1r. m1ot1r. Unutmayrn1z Id bundan iiç 

Desen. eèeblyatta Humanite denen 
fey demektlr. Bu külture sabip olan 
bir nesl!n geri gltmesme lmkân yok
tur. Çocuklarin11z hlçbir miize gôr
mediklerl balde, kiiltûr terbiyesi sa
~·esin.Je sanat1 o kadar lyi anlam1~~ 
lar ve kavram1~lard1r kl müzclerd ·
kl klâslklerin scvlyesine yükselml'ï
lerdlr. Desenlerdekl baz1 vücutlar 
twasüp<üz ve çirkin gôrünüyorlar
sa. bu da lk! lira gibi bir meb!âg 
içln sabahtan ak1nma kadar çocuk
larin onünde durm1ya raz1 olan mo
odellcrln... güzel olamay13larmdan
d1r. 

Bundan sonra Emlnéinii Halk,i - Bu ragbct, yaln1z ecdad yadi- senc evvel aç1lan sergide eserlerini 
müzlk kolu, güzel bir kon~er vermi,- gâri sanatlara kar~l m1d1r? t<>~bir ederek pck çok mPdhedllen ta. 
tir. _ Hay1r ... Güzel sanatlar1n ber lebe. bu seneki yüksek k1i,m1n tale-

ÜSKÜDAR HALKEVÎNDE 1 ~ubesine kar~1 g<>swrllen a âka he- b<:sl olarak e•er te~hir etmekte•llrle~-. 
Montreux mukavelename lntn al-, men ber yerde tezahür etmekted!r. Bugün tered<lütsüz iddia edebilirtz 

t1nc1 yildéiniimü Üsküdar Halkevl Mcsclâ .. alti ay evvel aç1lm1$ olan ki desen bususunda talebelerimlz 
tarafindan koylerde kutlanm1, vc Dcvlet res~m ve beykel serg!si ka- dünyan.1n her.~an.gl blr Akadcm!s! 
Reis Rcoad Kaynar'm ba,kanl1g1 al. rand1ktan sonra U~akta bulunan bir talebll!'ltle boy olçu$eb11ir. Bu desen
t1nda bir kaflle Sôke koyüne glde- mübendls. bu sergi bakkrnd~ gazet:- lrrl 

0

dünyan1n neresmde olul"lla olsun 
rek balka bugiinün ebemmiyetinl an- !erde bir makale olsun . goremcdlg, t.e,hlr cdeblll~ ve ber y~rde bayran
lotml$1.ir. lçln, satin almak istedl~l lki tabloya 11k topl1yacagmdan emrn ofoblllrlz. 

SER VER BED/ . .......................... ·········· 
içmek ister mlslnlz? 

- Kabilse .. , Biraz 111.. 

- Derhal, 
Zlle bast1 ve emir verdi. Sonra 

Haleye dôndü: 
- Üzillmeyinlz, de<lÎ, ben! bir 

karde$, bi r bâmi telâkkl edinlz. Ra
hat otururmz. Çantan1z1 koyar m1-
sm1z ~uraya lûtfen ... 

1 oen ... llüyük blr ... Merbametle ka
r1§1k bh .. B.ighhk duyuyorum. 

Tarn bu ce~ah bekliyormu1 gibi 
adam :!erin bir nef es alnrak. 

- Si:ll! çok te§ckkür edenm, <kd1. 
banr. o kadar büyük bir imdat ko,
turuyorsunuz ki ellnizl opmek isti
yorum . 

- Esta/:'furul!ah ... Rica ederlm . 
- Siz bana çok bürük umltl<'r ve-

rlyorsunuz. Tabminimin ve tasavvu
rumun fevkinde !nlz. Jler baliniz 
emniyet tclkin ediyor. Aldanmad1i';1-
ma · çok. pck çok en.inim. Hususi ha
yatm1za a;t hiçbir eey sorm1yaca
g1m. iffctln ve hicabm nümunesi o -
dugunuz besbelU. Blz,e de o lâz1m. 
Has•aslyctlnlz de â$ikâr. Tabiî ilk 
tahs!linlz var. 

yazmak zevki vardtr. Eskidenberi. 
Can s1k1nt1s1 var glmdi tabli. .. 

- Onlar1 da yazar1m. Hep aevdl
J!rim oeyler. 

Hale suyu da içtikteu aonra çok 
fcrahlam1~ti. 

Adam sordu: 
- isminiz. lûtfenT 
-Hale. 

- Bcnlm !smim de Na.mrk. Ne 
zaman ba~hyabilirsinl!? 

--Ne zaman münasipse. 
- Biz!m !çin bugünden, bu snat· 

ten tezi yok .. Fakat baz1 ~eyler ge
tll'mek lstersiniz, dcgil mi? 

- Pakctlcrim baz1r. Emanetçlye 
b1rakt1m. ~imdi alabilirim. 

- Oyley~e ~imdl gldeilm. Zaten 
oi"•le tatl 1 bn§lad1. 

DcgerU direktor Burhan Toprak. 
dogru degil mi? der gib! gülümslye
rek sustu. 

Ben de, vaziyeti ayd!nlatan bu 1za. 
battan sonra. olmdi verUe<:ek yen! 
bükiimlerl bekllyorum. 

KANDEMIR 

Na.m1k Bey zile bast1. Kâtlbe emlr 
verdi: 

- l3ofore eôyleylniz, kaybo.maam. 
Haleye dondü Te sordu: · 
- Emanetçin!n kf..g1d1 yanm1zda 

mi? 

Gcnç k1z çantasmdan kâg1d1 ç1ka
r1p Nam1k Beyu verdi. 0 da kâtib" 
vererek: 

·- Emanetçiden bu pnkctler! alip 
otomobile yerle~tlr ! dedi. 

Otomoblle blnlnce Nnm1k Bey 
avak ucunda duran ikl çantn ile bü. 
yÏlk ve küçük puketlcri Halcye g()s
tere ek: 

- Saym1z, dedî, tamam m!! 
Hale gôzlerile sayarak: 
- Tamam, dedl. 

Hale te~ekkür ettl, koltukta biraz 
daba yerle;ti. Aln1nda ter damlala
ri vard1 . .Mendllinl ç1kard1, yiizünü 
sildi ve çantas1n 1 ('dam1n giisterdlgl 
yere koydu. Kendlni topliyarak: 

- Orta. - Siz bllh'Rinlz. Otomobit Beyogluna ç1k1yordu. 
- Yük~ek eesle kltap, gazete ... 
- $üphes1z. 
- Refikamm mektuplarm1 da ya-

--Hny bay. !\!ebrureye canlt bir Nam1k B Y Ilalenin lçinden gcçcn 
müjde gotürece~lm. Ne kadar sevi- merak1 tahmln etnli' gibi: 
necek, çünkü o da sizln ~.esinlzden - Ayaspaeada otun•yoruz, dedi, 
arad1g1, tnhayyül ettigi kar e~ ol- bu senc yazl1ga gltmedik. Zavall1 

lmanlar1n 
Ro tof'a 

hücumu 

A LMANLAR ile müttefilderi 
Rumen, Maear ve ltalyan 

kuvvetlcri, dünkü Alman tebli. 
gindc bildirildigi veçhilc Ros
tof üzcrine ~arktan, garptan ve 
§Îmalden hücuma ba~lam1§lar. 
d1r. ~imdidcn ~imalî Kafkasya 
eyaletinin merkczi muazzam bel 
de ve büyük liman, alcvlcr için
de yamyor. Bu !)Chri Don nehri
nin cenup sahiline, yâni asti Kaf 
kasyaya bagli~:an küpriiler tah
rip edildi~indcn .nchrin man.~abt 
::zimalindeki Rus kunetlcri vc 
~ehir ahalisi için l{afkasyaya 
dogru ric'aic imkân kalmnm1~hr. 

Kafknsyamn !';ïimalî Rusya vc 
!\loskova ile irtibati e-arptan ar
tik tamamilc kesilmis ve ~ark
tan da irtibah kcsilmek üzerc
dir. Çünkü Don ncbrinin idil 
(yâni Volga) nehrine dogru yap
hg1 dirsck istikametinde taar. 
ruz yapmakta olan Alman, Ru
men, l\lacar. italyan ve Slo
ven kuvvetleri, iki nehri birbi
rine baghyan büyiik kanala dog
ru yakla~rnaktadrr. 

Dün bu kuvvetlcr, kanalm Ïdil 
tarafmdaki agzmda bulunan Sta 
lingrad !jehrinden seksen kilo
metre uzakia bulunuyorlard1· 
Stalingradm snkutu, Kafkasya
.Y• Rm;yaya baghyan son derair
yolu ile nehir yolunu da kcsrni§ 
olac<1khr. Bundan sonra Kafkas
ya ile Rusya arasmdaki nmvasa
la Uazcr Dcnizine münhasir ka. 
lacakt1r. 

Lâkin bu yol, âdeta mahsur 
bir haldc kalacngmdan Kafkas
yanm mfülafaasm1 takviycye 
hizmet cdemiyeeektir. Nas1l ki 
muhasara altmda bultman Le
ningrad nun1akasma âdeta bir 
deniz olan Lâdoga go.lii üzerin. 
den llimdiye kadar kâfi derece
de yard1m cdilemcmi~tir. 

Kafkasyanm Cakf1, Dcrbend 
ve Anji (§imdiki adile Mahnç 
Knle) limanlarmdan kar~1ya ve 
kaTljidan da buralara sevkiyat, 
Hazer Denizinin oteki sahilindc. 
ki :yalmz K1zdsu (rusc;as1 Kras
navohisk) Iimani vas1tasile ya
pilabilir. Bu liman, bülün Tür-
1-istaiu llazer Dcnizine bagh. 
y:;n tek demiryolunun münte 
has1d1r. Bu uzun bat, Ta~kent. 
te Orenburg demiryolu ile bir. 
le~mektedir. Bu iki hat, gayet 
dola§Ik vc uzun olduktan ba~ka 
nakliyah anc:il; mahallî ihtiyaç
larn kâfi gehncktedir. 

Rostofa ber taraftan yapilan 
hürum vc Stalingradm da boy
le bir hücuma ugramas1 ihtimn
li, biitün l{afkasyanm mukadde. 
rati üzerinde mücssir olacakhr. 

l\Tuhnrrnm Fcy:r.i TOGAY 

Ocretll 1, 
mükellefiyetine tabl 
kamyonlar1n 

toplanh gUnU 
Istanbul Vilâyeti Sefer.berlik 

Müdürlügünden: 
Ücretli i~ mükellefiyetine tâbi 

tutulan kamyonlarm toplanma 
günü 23/7/942 dir. Ehemmiyetle 
îlân olunur. 

Mektep kltaplarl 
Kâg•t birlikleri, elinde mev

cut kâg1tlardan 100 bin tonu ye
niden mektep kitaplarmm tab'1 
için Maarif Vekâleti ernrine ve
rilmi~tir. Evvelce verilen m ik
tarla Maarif Vekâleti emrine 
verilen kàg1tlarm mt.-<:muu 150 
bin tonu bulmu~ olmaktad1r. Ki. 
taplarm bas1lmas1 için :v.taarif 
Vekâleti yak nda bir münakas~ 
açacaktir. 

Fatura lie 
ve meyve 

ebze 
sat••• 

Dünden i tiba ren, Beled.lyerln e!ll
rile Hâ!de kabz1mallarm verJiklerl 
faturalara bakarak sebz~ ve meyTa 
al1§Veris1 ba lad1. 

~ 1111111111111onu1111111111111111111111111110111111111 ~ 

ri Vecizelerin ~rhi h 
~1111• 1t11111111u111111111111111a•1111111111111111111111r 1 

Dogra insan, namuslu 1 
insan hakkmi vc.zif esile 
olçen insand!r. 

LA CORDAÏRE 

Hayatta ça!J~madan ya~amak, 
kendisine. hlçbir emek ve gayret 
~arfetmeden intikal eden bir ser
vet sayeslnde büt:in iimrilnce ra
bat ya~amak saadetine nail olan 
lnsanlar azdir. Bütiin hayat bo
yunca berke; çah~arak knzanmak 

1 

ve ya~amak m~buriyetindedir. 
Kazanc1n1 ve hakkm1 yapt1g1 io
le olçm ve ancak lây1k oldugu 
meb· âg1 al an ve bununla ikt!fa 
eden insan dogru ve namusludur. 
Az bir gayret veyahut da verlm
siz bir mes::iî sarfederek çok pa-
ra kazanmak istiyen ve buna ken 
dislni lây1k gôrenler hiçbir za
man namusluluk ve doii;ruluk 1<1-
diasmda bulunamazlar. 

- Beyefendl, dedi. kulblmle çal1-
1acag1m. En büyük vazifenln ona 
dil$lügünü blssooiyorum. Refikan1z1 
hlç tan1mad1g1m h.alde ona ,imdi-

zabllir$Înlz. 
~üphe iz. 

- Bir tlp •• Onun hatira~ar1nJ 

dugunuzu hissedecck. Bilbas~a o. ne 
1 
Mebrure içln h r yer karanhk. ,_ ____________ _ 

kadar hassas, ne kadar... (De·va1nt var) 
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22 TEMMUZ TASV1Ri EFKÂB 
Giiniln .'1azis1 ........................ J 
Japonya nlhayet 

Rusya Uzerlne 

yUrUyecek ml ? Siberyaya_ MalOI ve ~ehitlerin 
<Baamakal1d1n levomJ karti:J Japon --

z1rhlm, kaç uçak gemisi, helc ... tu·· tu·· ni. k ra m1. yes ·1 
~=~ ;~~~n::i~~~~!·s~i:!°~~~ taarruzu _ _;; ..... ..,..._ .... 
tur, bunu ancak Japon dcniz __ 

c.rkâmharbiyesi bilir. Ondan do- Oç haftaya kadar 
lny1 da Amcrika donanmas1 

Dort ay müddetle her çar§amba ve 
Mcrcan denizinde Midway ada. ba1hyacakm1§ 
unda kazandlfm1 iddia ettigi __ 
.iafcrlcre ragmen Japon deniz. Uza k 1 a r k ta k I Rus 

cuma günleri 
ea,ikta' 

tevziat yap1lacak 
A•· 'ubeslnden 1 

lerine scfcr ederek Japonymnn 
liekiz on istikamctte yapmakta kuvuetlerinin bat 19 a 
oldugu dcniza~m nakliyah I~- getirilmesi Londrada 

1- BC§ikta§ Askerlik ~ubcsinde kayith malûl subay ve 
eratla §ehit yetimlerinin tütün ikram.iyeJeri a~1da yanla ta
rihlcrde Bc~ikta~ kazas1 kayma kamhgmda verilecektir •• 

2 - lzdihama sebebiyct verj lmcmek üzerc herkesin cüzda. 
nmda yaz1h numaralara gore sant (9) dan (12) ye kadar elle. 
rindeki mcvcut tütün ikramiyc, tevzj vc nüfus hüviyet ciizdani. 
le (3) adct vesikahk fotografla birliktc Be§ikta§ kazasmda mü
tC§ckkil komisyona müracaat et melcri. 

mck te~cbbüsiindc bulunama. endi~e ugandirdi 
mnktad1r. Çiinkii büylc bir te. Berne, 21 (A.A.) _ Ofi: 
§cbbüsc kalkI~acak olursa J a. Londranm 61> asî mahfillcrindc 
pon bnhriycsinin kar!i•sma ne soylenlldiglnc g()rc üç linfta içinde 
kadar vc ne cins I~uv\etle ç1kn. Slbcryaya bir Japon hücumunun 
cagm1 bilcmcmektcdir. ba§lamn<>I mumkundür. 

Japonlarm bu surctlc sn· sak. Bu malûmat1 vcren Basler Nach-
3 - Bundan sonra müracaa t günlcri çnr§amba ve cuma 

giinlcridir. 
lnmaktaki bu kudretlcrine bina- ricbten gazete:olnln Lon<lra muhabui 

~unlnn Ilâvc ediyor: 
4- Tevz.i tarihinden itibaren bu tevzi müddcti (4) ayd1r. 

cndir, ki §Ïmcti Rus~ :tya k:tr!:t Londrada. Jnpon turruzunun int 
da hcrhnngi bir hurekctc giri. blr bücum f('klindc olncng1 snn1l
§Ï1> çiri~miyecck1eri \'C giril;?C'- maktnd1r. Boyle b!r ihtfmnl burnda 
ccklcrsc bunu hnngi tarihtc ya. az çok end~e uyan<itmiaktan hali 
pacaklar1 hukkmda malûmat kalmiyor. Çùnkü Uznlqarkt.1kl Rus 

Dort ar, hcr ayw günlcrinde m üddcti tevzi günleri a&ag1da!i.ll': 
22/7/942 çar§amba malûller, 24/7/942 cuma §ehit yetimleri. .......................................................... ...... . ............. .... ............. . 

· k ]k k ta ·1 kun·ctlerinln ëincml hakkmda hiçbir verm1yc a t~mn mam1 c (1 ~i 1>ahtf edtm d•vam) 

Alman tebligi 
b malûmat yoktur. Rusyn habcrlcri 
o~tur. ekscriya Siberyada l\fore§al Blüherln Alman tayyare kuvvetlerl diJ~ma-
Bugün ~ark1 \'e garb1 yak1p kumandasi alt!nda birkaç mllyonluk nm t1kanmie ricat yollanna, nehlr 

y1kmakla olan harbin unmmi Sovyct ordusu mcYcut oldugunu bll- geçltler1ne vc Rostof sahasmdaki 
'·aziyeti g<izcl'l'n geçirilecek olur dirm1~se de blrçok lnglliz al!kerî mü- demlryollar1 münakalelerine taarruz-

d "h t R tebnss1slar1 Uz.ak"arktan batiya ô - !ara devam etml~tir. sa Japonyanm a Dl aye us- •. VoroneJ'ln cimalindc dil1man taar-
h .• t k b · Dl'rnll kuvvetlerln aevkolundugu ve ... yaya ucum e me mec ur1ye- ruzl:m püskürtülmil§tûr. 

1 k d. Siberyada Japonlari ltare1hyacak 
tindc oldugu akla ge me te ir. kuvvetlerln bu nlsbctte znyiflaàigl Ccphcnln orta kcsimindc bir Al· 
Çünkü Rusya her ne pahasma mütaleasmdadirlar. Bununla bera • man plyadc tilmcl.)1, ku:11t1Im11J bir 
olursa olsun tasfiyc cdilip de ber bazi mutebassisùir bu bo~lugun dil~man grupunn yok <itmlrtfr. Go -
harp haricj yap1lmadtkça Almao dolduruldugu kanaatlndedirlcr. güs gi.lgilsc '1ddetli çarpil}malarda 
ya için de, Japonya için de dai- 105 dü~man rncvzh hilcumla elc ge-

çirilml~tir. 
mî surette bir tehlikc tl'~kil ede- Türk Matbuat llmcn g0lüniln cenubunda vc Le-
'ckfir. A1mnnya bugün nihayet ningrad mubasara çevresindc düi;-
giri,mit olclugu büyük taarruz- heyeti Berlinde manm milt.caddit hücumlar1 b1r k1s-
da muvaffak olamazsa, ~rk m1 otddctli gôgüs gogüse muharcbe-
ccphesinde eli nyag1 bagl1 bir (DirincJ t1a.'1/~ dtt>tJM) lcrdcn sonra 11ktm b1rak1lm11}t1r. 
"'aziycttc knlm1~ bulunaeagm. lâbh kavvetlerln blr tok giiziOe mü- 1nglllz vc Sovyet basm1 t.araftn -

h t d b t messllleri haz1r bulunmu,.lardJr. dan Voronej dolaylarJndnkl durum dnn diircr cep c er c scr es " 
1 1 

b t 
b Dokwr Dltrich soylcdlgl bir nu - hakkmda yay1 an babcr er al' an 

harcket etmck cihetinden tukta Tilrk Matbuat Mudürü ile a3ag1 uydurmad1r. Bu kcslmde harp 
mahrum kalm1~ olacakhr. Kcza Tilrk gazetecilciini selâmlama ve eden tümenlerln üsleri lie muvasala
Japonya da Mançuri vc Mongo. ezcüm1e l}ôyle demi:ittr: s1 kesilmcdigi glbi bu tûmenelr 
listan taraflaranda, kcndi.ini da- Alman mllltti Türk mlllctlne dost- Don'un beri tnrafma da çekilmiyor
ima arkadan vurrnas1 muhtcmel lukla bagl1d•r. Mu.te1·ek mücadcle- lar. Düpnanm hede.f ~uttugu Voro
olan Rus tchlike vc teladidindcn nln çetin y1llarJ hat1ras1 ikl mille-· nej kopriiba~l· VoroncJ ~ebrl Alman 
masun ka1madikça, Uz!lk§arkta tin knlbinde yn~,amnkta .,ldugu glbi k1talarmm el!ndcdir. Sovyetlcrin 

1d ber 1klslllln de içeridc düz.clcrek Yfl:- bütün taarruzlan dü!Jman Jçin kanh 
hugiinc kadar k:tzanmi~ 0 u- nld!.'n knlkmmak lçln kuvvet bulmu!J kay1plarln püskürtGlmnetnr. Voro
gu nrazide hiçbir vakit dcvamh olmalarmdan dogan gurur ve lftl- ncj çcvrcsindeki durumu gôstercn 
Htrcttc ycrlc~eccginden cmin barlan da yu!Jamaktad1r. Führc1" barita Alman has1nt taraf111dan 
olamaz. Rayi;tagclaki nutkunda, Kemal Atu. ne!Jl'l'<iilecektir. 
~u halde Jnponya için bugü?, turk'ün idare cttigi mücadclcnln vr. ROST0F MÜDAFAA 

Rusyamn garp cephesindc b11 Turk ink1labmm yap1c1 debasmin. EDILECEK 1\11? 
·T· dir· müc:a€1clcs11c mec:. yen! Avrupatlakl gcnç mllletlerin Vichy, 21 (A.A.) - Marc~al Von 0 
~m Id !m d bu czcli dii;. ink1lûp harckctlerlne ôrne'k t~kll Bock, çckllmckte olan Rus kuvvetlc-

gu o ugu sdira a k d r cylcdiglni sôylcmlvtlr. FJlhakika. rlnin rlcat haUarJnt k smiyc çaht; -
snanm1 arka an \'Dl:n~a a c a Türk vc Alman lhtllâllerl benzcr se- maktad1r. 
bir hayat meseles1d1r. Bunu bcplerd~n ilogmu~h1r Ve iki hareket. RlUhmn. RostoC 1ehrinl mooafaa 
§Ïmdidcn yapmamak ve vakit scylrlcri ba ka ba.,ka olmnkla bcra- edip etmlyeccklen meçbul glbl g!S· 
kayhcdcrck Almanyaya Rusya be~'. ~ynl amaçlari gùtmü~lcrdlr~ ~ riinmckte.~ir. t 

ile ba~ba~ b1rakmuk cr gcç Ja. On.erinde yenl Avrupadn buyuk l\lUHÎl\1 BIR NOKTA 
on 8 i in de bü iik iJclere blr gclecek bulunan ikl millet hayht- 1$GAL ED1LD1 . 

p y • ç · .Y f t ga J lar1nm vns1flar1 !JUnlard1r: Yap1c1 Berlin, 21 (A.A.) - D.N.B. aJan-
~cbebiyct vcr.e~ilir. 5 c • apon nizam ve m!lli inzibat. 1ki millet. smm askeri kaynaktan ôgrendlglo~ 
- Rus mcselesm1 bu noktai nazar knr~ilikh güvcn f!Sas1 üz.erlne, sami- gore Alman z1rhl1 blrllklcrl cvvclk1 
dan mütalca edince Japon!.an1~ mi blr dostlukla blrlc~ml~lcrdir. Ha· gùn Ruslari taklp edcrek mühim bir 
hakikaten yakmda Rnsya uzer1- ziran 1941 de Türk _ Alman dost1uk noktayl i§gal ctmi~lerd!r. 
ne yürüyecegine kolayl1kln hilk paktm1n akdl s1ras1nda, iki devlet Kitalarim1z Donetz'in ~!mal k1s,.. 
incdilmcktcdir. Fakat $Urasm1 ikl mcmleket mathuatrnm bu rlost- mini birknç noktadan gcçm1~tlr. Hir 
d t mah ki muharrirlcrin luk vc k11r§1hkl1 güvcn rubunu dni- Rus grupu ku§nt1lm1§' allnan araz.1-

a unlu m,~ d h t 1 . ma r,ôzonün'lc tutmns1 nrzus\lnu ifa. de birçok Rus birliklerl imba edll -
tnasa ari ua~m a a ir ai ma gc- d t l l d' 1 tl 
•. . . .. d'.kl . b . ••t 1 c c m li cr ir. m ~ r. 
1p den sur u en li n•u 3 ca. Basin. lkJ mllletln his dü§Üncelc- Yoronej'de RuslarJn taarruzlari 

lar1, Japon hükûmeli ve askt•rÎ rinln tercümnn1d1r. Alman basm1 bu tardedllm1'tir. Karanliktan istlfadc 
10akamlar1 clbet o nauharrirlcr. vazlyetl §lmdiyc kndnr idrâkll bir ne Voronej nchnnl geçen blr Hus 
den jyi bilirler. Ona ragmcn Ja- surette ynpm1~. dalmn ALma~ mllle- müfrezugi imha cdilml1tir. Kèiprü 
pon a hâlâ bugün Rusya ile tlnc Tùrk mllletlnl ol<lugu g1bl gos- baimda Rus • taarruzlan. Ruslann 
r y , t dostlnau idame tcrml.rc çal1~m1~t1r. ugradiklar1 agir kay1plaN1an sonrn 
e~men '!'~'c~ .. .. ,, Doktor Dietrich. Türk bastnmm hnfltll'mi§tir. 

ed1yor gib1 gorunuyorsn bunun da Alman mille!.I hakkmda aynl ni- ALMANLAR BfR $EHRE DAHA 
bizim anl1yam1y:icagim1z sebep- yctlc muttas1f oldugu kanaatindc ULA§TILAR 
leri olmak lâumd1r. Bu sebcp- bulunmu~, sôzlcrlne ~yle dcvam et- Vichy, 21 (A.A.) - Sovyet Rus-
Jai isc kedctnaek kimscnin ik- mi~tir: ,.·ada Alman k1t11lar1 Konstantlnovs 
fidarmda ;lmad1gma gi)re bey. Soz-Oe caekcr1 mütcbass1slar> 'in kaya ~l!hrlnc ula!}m1~lard1r. 
hude yere tahminlerlc vakit kalcmlndcn ç1kan tefslrler, lyi kay- RUSIAR UZAK~ARKTAN 
kaybetmektense bâdiselcrin gc. naklardan .ah~an vc herkes tarafin: TAKVlYE ALIYORLAR 

, dan mnnll!llef inan1l11n baberler man . 21 (A A ) D N B 
li&mesini beklemek el1n·t daha t • olan lnsanhki ;g.tandirmahdu:. Berlm, · · - · · · 
dogru olur. ~!' husustakl rckor. blç ~üphesiz fâ- ajansmin askcrî kayna kt__an og. 

TASVlRl EFKAR bit blr surette yalan soyliyen Sovyet rendigine gore, Rusl.~r .. ugradik. 

Cümhurreisi 
Sivrihisarda 

tetkiklerde bulundular 

askcrî tobli~lcrind~ir. ]ari ag•r kay1plar yuzunden U-
Matbuat olaylar hak'kmda biz- zak~ark kit'alarm1 ~ittikçe ar

zat dogrudan dogruya habcr al- tan sayida cepheye sokm1ya mec 
mak imkânma malik olmad1g1 bur olmu~lard1r. 
zaman ekscriya objektif haberi ............................................... . 

Barttnda 150 tonluk 
40 gemi rapihyor 

Sovyet tebligi 
(1 fncJ sald/eden dew11ti) 

ma hareketlerinm ilk safhnsma 
nazaran daha çetin mlihare:bele
re katlanmak zarurctindcd1rler. 
Ve çok rnalzeme kaibctmekte
dirler. 

KÔNfGSBERG BOMBALANDI 

Londra, 21 (A.A.) - Rus u
çaklar1 KonigSberg $ehrine ta
arruz etmi~ler ve tam 38 y::mgin 
ç1karrn~lardir. Bu yangmlarm 
ikisi pek vâsi idi. 18 i ise §ettrin 
merkezindcydi. $iddetli infilâk.. 
lar o1mu~ur. Rus hava kuvvet.. 
leri Voronej dolaylarmda hir 
hava alanma hücum ederek 700 
flÇl petrolü tahrip etmi$1erdir. 

SOVYET TEBLiGi 
Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet 

ëgle tebligi ekmde Voronej bOl
gesindc devarn edcn §Iddetli 
meydan muharebesindcn bahsc
dilerek deniliyor ki: 

Bir kesimde Sovyet birlikleri 
Mihver müdafaa hatlarrn1 yara. 
rak bir yol kavu~agm1 1~gal et
mi~Jer ve muvnsalay1 kesm1~lcr -
dir. Bu birlikler 15 tank, birçok 
top ve m1tralyëiz tahrip etm~ler 
ve yüzlerce Almam yok etmi~
lerdir. Ba$ka bir kesimdc 700 
Alman telef olmu$tur. Sovyet 
uçaklar1 bir gùnde 24 tank, 15 
top tahrip etmi$ler, mühimmat 
depolarm1 havaya uçurmu~lar, 
birçok k1t'a efradm1 oldùnnü~
ler ve hava muharebelerinde ye. 
di uçak dü~ürmü~lerdir. Voro~i
Jovgrad cephesinin bir kesimin
de 600 Alman Oldürülm~. fakat 
Sovyct kuvvetleri çernber içinc 
almmamak için gen çek1lmi~ir. 
Geceleyin ânî hücumlar yapan 
Sovyet süvartsi yüzleree Alma-
01 oldürni.i~ ve tonlarla kam
yonlara ate~ verm1shr. 

Zehirli gaz 
meselesi 

gine orta.l)a 
çzkti 
-·_,, 

Berlin radyosu 
dlyor kl: 

Amerika bu ate~le 
o y na mas 1 n, ç u n k u, 
Alman teknig1 

bu sahada da üstündür 
Ankara. 21 (Radyo Gazetc iJ -

Dundcnbcr! zchlrlt i;az mcscles1 tek
rar ele a1111m1.s bl,!lunmakt..d1r. nu 

(l ütc( 1u.hif""- ùvam) 

Yanlarma koy muhtanm ve çüL 
Ç1leri kalbul buyurarak kendile
tinden kazanm ziraî durumu 
hakkmda izahat ald1ktan sonra 
koy okullanna temas etmi~ler, 
SOcuklarun okullara gfüx}erip 
8ôndcrmediklerini ve koylerden 
Çifteler Koy Enstitüsüne talebe 
&idip gitmedigini istizah ·buyur. 
rn~lar ve kcndilerini memnun 
edici ceva.p alm1~lard1r. Bugün. 
kü dünya bogu~mnsma kuvvetli 
bir ordu beslt-mek zorunda ol
dugumuzu bu itibarla çilçimizin 
d~a çok çah~mas1 lâz1m geldi. 
iiru esasen buna da itimatlar1 
oldugunu beyan ibuyurarak 15 
dakika,hk bir tevakkuftan sonra 
Yine halkin CO!fkun tezahurat1 
arasmda Çifteler KOy Enstitüsü
nc müteveocihcn kazanuzdan ay 
r1Inu~lardtr. 

tahrik hœberinden, gerçegi ya. 
landan ay1rmak rnevkiinde kal
m1yor. Tecrübe g5stermi§tir ki, 
Alman askerî tebligleri hakika
tin tarihî vesikaland1r. Bu teb
ligler, her türlü ta.hrik ve pro. 
paganda, fikir ve ru'hundan vaz 
geçerek §imdiye kadar cereyan 
eden askerî hâdiseleri tam tam1-
na ve itiraz gotürmez bir dog. 
rulukla nakletmi§, olaylari sa
dece vc aç1k surette günü günü
nc kay1tla iktifa eylemi§tir. Al
man basmmm münasebetleri, 
dostluk ve güvene dayanmakta
d1r. Fakat bu kar~1hkh güven 
fikir ve ruhu, samimî bir suret
te hakikati kullanm1ya çalt~an 
bir mcmleketin haberlcr politi
kasma itimad1 tazammun eder. 
Türk gazeteci1er heyetinin rei
si Sadak, bu nulka cevap vere. 
rek te§Ckkür ettHcten sonra ~oy. 

(1 ixei sahifeden d~vam) mescleye bundan cvvcJ Almanlarin 
m1~t1k. IJususi ~lrkctlere icap ed n Kirimda Kerç taarri..lz.ar1 esnas1nda 
müsaadc verllml~ oldugundan Kara-1 temas edilm~ ve A rn.anta.r1n zcb!rli 
dcnizln mubtclif sahll §Ch1rler1nde 1 gaz kullandiklari sôylenm1~ti. Cbur
t "hl kurulmiya ba~lanmio vc · ch111 o gunlerde nutkunda buna da 
fczga1. tar çllmt~tir tcmas et.mit ve cAlmanlar bu sJlâba 

INôNO • PÈTAIN ARASINDA 
TEBRiK VE TES~ 

TELGRAFLARI 
Ankara, 21 (A.A.) - Fran~a

n1n milli bayram1 münasebetile 
lteisicürrlhur lsmet lnonü ile 
F'ra.nsa Devlet Reisi Mar~al Pé
tain arasmda te'brik ve te~ekkür 
telgraflan teati erlilmistir. 

le demi~tir: 
•- Türk heyeti, harp içinde 

olan bir memlekette bulundu
gunu hiçbir zaman unutmamak. 
tad1T. 0 harp ki, belki de tarihin 
en büyük harbidir. Bundan -Oo
lay1, bu ziyaretinde büyük hir 
milletin ,gë>sterdigi gayretler hak 
k1nda bir fikir edinmeyi en asîl 
bi rvazüe olarak telâok.ki etmek
tedir. $imdi olduku glbi hi~r 
zaman da dü~an olarak ka1"'§1 
ka1'§1ya geçmern~ olan Alrnan 

aa 1yc e ge ~ · 1 ilühl 1 
Haber ald1g1m1za gore Bart.in cl- sa~t 1rsa ayni ! a mukabc c C<le.-

varindakl tezgâblardn 100 - 150 ton ceglz~ d<?nil~ti. Mihver rooyola11 
arasmda 40 tanc yclkenli gcml m-1 olmd1 Amerikahlar1 itbam ctmckte 
§BSma baflanm11~t1r. Bu gemilcr pck: ve bu ha.berltrln dalma Amerika 
yak1nda denizc lndlrilcrek bllbassa 111enbalar1ndan ç~kt.ig1n1 lien sur. 

' nakli 41erlooe kullamlacaklar· mcktœlrler. Be11ln radyosu dlyor 
~~a ki: cAmcr1ka. bu ate:sle oynamasm. 

ir. Çunkü unutulmamal1d1r kl Alman 
'Ve Türk milletlerini bir dostluk 
bag1 birl~~tirmcktcdir. Basmm, 
milletlcr efkân üzerindeki tesi
ri hakkmda s0ylediklerinize ka. 
y1ts1z ve ~arts1z b1z de i§tirâk 
ediyoruz. 

Matbuatm, bilhassa geçirmek
te oldugumuz buhran zamanm. 
da, kudretini, yalmz rnemleketi. 
nin hayatî menfaatlerine talhsis 
etmesi gcrektir. Bu neviden zi. 
yaret,lerin birbirimizi k~1hkh 
olarak daiha iyi tammam1za ve 
milletlerimizin daha ziyade yak
la.,,c;inasma hizmet cdeccgine ~üp 
hem yoktur. Buradan gotürece
gimiz hâtrralar, çok ktymetli ol
maktan ve tophyacagumz int1-
balar ~ok faydah olmaktan hali 
kalmi.vacaktir. • 

tekmgl bu sabada da OstiindOr.> 

Amerikan1n 
kara listeleri 
Banlar arasznda baz1 

Tiir kticaretlaan11l111'inin de 
isimleri r1armr1 

C4!nevre, 21 (A.A.) - Nevyorktan 
bl1d1rlllyor: 

Baz1 Cenubi Amerlka müessese
lerlle birkaç lspanyol, Portcklz, f s. 
viçre, 1sv~. Türk. Irak ve Jran tl-
caret evlerl Birle~Ik Amerika htilc:Q
metinin kara llste&lne kaydedilm4-
tir. 

l Alman baf 
komutanhsl• 

(1 int:I 1ahf/adtm tf4v"'171) 
l - ikl lqiuu aYl'llm!t olan Sov

yct ordular1nm ber 1klsl li:rierlnde 
de netiee ahnak. 

2 - Cenupta harekitJ durdura. 
rak evvelâ 1lmaldekl büyiik Rus 
kuvvetlerlnl lmha etmek, 

3 - ~imaldeki büyük Sovyet or
dular1 karv1s1nda müdafaada kalarak 
cenup cephcsln<k harckât.1 gelift1r
mek ve Kafkaslar fizerlndc neticc 
almak. 

Cen\lp cephesindeki harekât1n ga
yct k1s• blr zamanda büyük lnkleaf
lar gi)stenncs.i, Kaf'kaslur üzcrindc 
blr ?H!tlce aramalaq ihtimalinl kuv
vetlendirmektedir . .Almanlar bu ha
rekâtta muvaffak olduklar1 takdlr
de elde edeceklerl :fayda f(iyle hülli
sa edllebilir: 

1 - Almanya bfiyük petrol kay
naklarrna kavutacak vc hasm1 bu 
zengl.n petrol nMnbalanndan mnh
rum kal11cakt1r. 

2 - Kafkaslarm tan1amen 1ma • 
Ille Karadenlzdc Rus donaumasmn 

1

bar111acak bir ye-r b1rak1lm1yacak ve 
Karll>rlcnizde Almanlar blikîm vazl -
yef-0 goçcceklerdir. Bu takdirde Rus 
cc1)hcs.1nc gonderilen ikmal mnlzc -
rncslnin blr kmm deniMlen nakledl 
lccrlc ve dom1ryollarJnm yükü ha -
!1flctlleccktir. 

3 - Alma11 ordnsu ki§ lçin gcn~ 
blr harekât sahas!f!a malik olacak -
tir 

4 - Elde edllecek en mUhim fny
da da ikinc1 cephe tebhkesinl tama
mile degilse de uzun bir zaman içln 
bntaraf etmck. 

Çi.mkü 1ng11izler, O~rkin 
müttefikler içm olan ehemm1yc. 
tm1 bütul) dùnyaya müteadd1t 
defalar ilân ettiler. Bu sa-hanm 
da:ha yakmdan tehdidi ikmci 
cephe için. aynlan kuvvetlerin 
bu te-hlikeyi bertnraf etmek içlin 
kullamlmas1m .icap ettirecektir. 
Buraya gonderilecck kuvvetle. 
rin haz1rlanmas1 uzun bir zama
na ihtiyaç .gosterdiginden 943 se. 
nesinde Almanlar, yalmz Rusya 
ile k~1l~mak imkânlarm1 el
de etmi~ olacaklardir. 

5 - Harckât Ort~arka inti
kal ettirildigi takdirde yalmz 
Rusya deg1l, Yakm§ark ve Hmt 
Okyanusundaki müttefik ordu. 
Jari da petrotden mahrum kala.. 
caklardir. 

6 - lskcnderiye k1y1larma ge
Jerr Rommel ile i$birlig1 yapa
rak müttefiklcr Akdcmz havza
smdan da uzakla~hnlacakla.rdir. 
Buna mukabi] Almanlar, bôyle 
b1r karar verdikleri takd1rde §U 

ma!hzurlar1 gozônüne almalar. 
icap edecektir. 

1 - Takri-ben kuvvetinin dort 
te üçile, §imalde y1pranm1~ olan 
Ruslarla 943 te de boy olçü~mek 
icap edecektir. 

2 - Alman ordulan, Yakm
~arkm i~alile çok geni§ bir sa
haya yay1lacaid1r. Bu bolgelerm 
idare ve inzibat1 için fa.zla rn1k
tarda kuvvct a.yrilrnas1 Alman-
1an Sovyeler kar§ismda zay1f 
birakacakhr. 

3 - Zaman daima müttefik
lerin lehinde çah~a.ktad1r. Bu 
takdirde Almanya, dü!:manlar1. 
na 1943 senesini de kazand1rm1§ 
olacakhr. 

4 - Alman ordusunun ikmali 
daima anavatandan yap1lmak 
ll1eoburiyetindedir. Uzayaca'k o. 
Jan uzun ikmal yollari, Alman
lan büyük zorluklarla kar~ila~
Uracakhr. 

Leylî meccan î 
okuyacak talebe 

(Birincl .ald/•d~ d"10ff\) 
meslnin her s1n1! 11:ln tesblt ettigi 
ya1-ta bulunmnk (ortaokul bir1ncl 
s1111f Jçln 12-lG, ikincl sin1f lçin 13· 
17. üçuncü sm1f iç1n 14-18. lise bl· 
rinci sm1f lçln 15-19. lkincl sm1f 
içJn 16-20, üçüncü s1n1f !ç!n 17-21,) 

c) Bcd~nce ruhça basta. lllet.11, 
•akat ve kusnrlu olmad1gJ raporla 
tesbit edilmlu olmak (rapor ôrnek
lerl okul k!arelcrinden almacakt1r.) 

d) Fakir olmak (faklrllk belgele
rrnin orncklerl okul 

0 

idarelerlndcn 
aliuacnkttr.) 

c) Çah~knnhfi. z.ekâs1. ablûk vc 
seciyc<>i. talebe!i bulnndugu okulun 
6grctmcnler kurulu tarafmdan tns
dlk edllml3 bulitinmak (çal1~kanhk 
ve ablâk belges! ôrnekleri oknllar -
dan almacakt1r.) 

f) 1941 - 1942 ders y1l1nda sin1f· 
ta kaln111 vcya biltünlcmeli olma
mak. 

4 - Müsabaka lmtlhanlarJ bütün 
sm1flnr lçln §U tarlhlerdc yap1lacak
t1r: 

n) Tfirkçe - Edeblyat 1 Eylûl 942 
ult giinü saP.t 9 da. 

b) Matem:itik 2 EylQl 942 çar
~rmtia sant 9 '!la. 

Müttefiklerin gemi 
kay1plar1 

(1 Jncf tt!.itfJ.eden d•1'am) 
Dlger blr Alman dcnlzalt1s1 Saint. 

La\•rent n!.'brmc gircrek blmaye al
tmdn gldcn bir l:afllcden 15 b1n to
nllâto tutarinda 3 gemi bat11 m1~t1r. 
Bu denh:alt1 4500 tonluk dlger blr 
vnpuru da torplllemi~ ve bu vapur 
mürettcliat1 tnraf1ndlln terkcdilmi~
tir. 

Bundan bafka A merika sularmda 
51 bln tonllâto tutarJnda alti geml 
batmlm1ljt1r. Bir tlcarct gemlsi de 
torpille agir basara u{;rrat1lm111t1r. 

Boyleee dii~an tlcaret filosu 11on 
dort gün içîndc Alman denlzaltlan
n In hareketlcrile 104 bln tonllito tu
tarmda 16 vt>ml lu1vbetmi1Lfr. 
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ÇIKAN KlSIMLARIN HÜI,ÂSASI 
li.anal sofcrlerlni idarc cdacck 

olan 0.cmal PUfa. ' btn miqilcülâtla 
M lBtra odnii§ t•e ï,e bafÙJIPn.16t1. 
Cemal I'a,anin da1r•ti ii.tcrinc 
t11erlium Ahmet Raaim de ~ama 
oclm.f1ti. Ahmet RMim bu 66{ cri 
yai:acakt1 • 

Dü~ündü, dü~ündü: -
- Sen bundan ne anladm? .• 
- Yazacag1m ilk mektubun 

mevzuunu. 
Elile arkama hafif hafif vu

rarak: 
- Tarn, üstüne dü~tün. 
.............................. 
0 günü id1. Eski bir dostum 

olan (vali Hulûsi Bey mer
hum) u z1yarete gittim. Bana 
dedi ki: 

- Seni, birkaç dakika tenha 
gormek isterim. 

- Pek1. 
Dedim, oturdum. Yar1m saat 

Eonra, b~ba~ kald1k. 
Dedi k1: 
- Ne yapacagl:l? 
- Kiminle? .• 
- Pa~an, ile. 
-Pa~am, kim ? •• 

- Cemal Pa~a. 
- Amma yaptm, ha .•. Ne var 

ki? . . 
- Daha ne ol'Sun? .. Asar1m, 

keserim diyor ... Araplar, fona 
halde ku~kuland1lnr. 

-Bana, müfetti~i urnumilik
len bahsetti. 

- Tamam. 
Hulûs1 Bey, bu (tamam) i 

dort elif m1ktari uzath ... Yüzü
me, aglar g1bi bak1yordu. 

-Bana ne bak1yorsun. Ona 
bak. 

- Bakacagun. 
Bu son sëizü de, kemali tees. 

süfle ba~m1 salhya salhya sOY
lemi§h. 

- Yarm geçit resmi var. Bu. 
lunacak m1sm? .. 

S1rp çeteleri 
konitza 
1ehrini 
alm11Iar 

Moskova radyo•a 
6ir Yagoslav tebliji 

ne1r11ttl 
Londra1 21 (A.A.) _ Mosko. 

va radyosu, dün ~u Yugœlav 
tebligini ne~retmi§'tir: 

Sara)"bosnanm cenup batmn_ 
da Mihailoviç kuvvetleri KoniL 
za ~ehri!1i alm1~lard1r. Burada 
eldc ed1len ganaim arasmda 45 
JoJroi:iom vard1r. 20 kilometre
h~ §.1mendifer yolu tahrip edil. 
mi~tir. ~ehrin gençleri bu kuv_ 
vetlere kattlm1~lardir. 

* Afton Bladet gazeteeinin Ber_ 
lin muh~iri, Mihailoviç kuv
vetlerinin faaliyctlerine son ver 
rn~k için Almanlarin büyük 
miktarda asker géinderdiiclerini 
bildirmektedir. 
~·••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••• 

lkinci cephe 
ingilizler 1imdilik bogie 

bir te,ebbiise imkân 
olmad1gmr bildi,.igorlar 
Va§ington, 21 (A.A.) - Nev. 

york Times gazetesi yaz1yor: 
Müttef1klerin artJk rnukabil 

taarruza geçmeleri zamani gel. 
digi hakkmda Çungking ve Mos 
kovadan sesler duyulm1ya ba~ 
lam1~hr. Filhakika Çin ve Rus. 
ya, aylardanberi ha.ri>in bütün 
ag1rhgm1 yüklenmi§ler ve bu 
arada kendilerine yap1Jan baS
k1y1 hafifletecek olan rnüttefik 
ka~1 taarruzu ümidile cesaret
lerini idame etmi~lerdi. Londra. 
dan üstüste gelcn haberlerde ise 
bat1 A vrupamn istilâsma simdi_ 
lik imkân olmad1g1 bildirilmek
tedir. Bu rnütaleanm resmî lngi. 
liz makamlari taraf mdan ilham 
edildigi anla§llmaktad1r. Pek ta
büdir ki bu mesele hakkmda .an. 
cak mütte!ik ba§komutanhg1 bir 
karar verebilir. 

Yazan; Ziya ~akir ··································· ............ . 
Muhit bir /esat t1olkam 
gibi için için kagm.gorda 

Dedim ... Cevap verdi: 
- Evet. 
- Ôyleyse, dikk.atli bak, ih. 

tiyath davran. • Mer.hum ~tad Alhmet Rasi. 
min §U yaz1smdaki di.kkate ~a
yan k1sa tasvirler .. iki üç keli
medE>n ibaret - fakat çok kuv
vctli - muhavereler, (kanal se
feri) ba~larken, Cemal Pa§anm 
karargfilunda esen havay1 bü
tün incelik.lerilc canlandmyor. 

1'...nla~il1yor ki Cemal Pn a, 
(Knnal seferi) nde kendisini 
kar~1lamas1 çok rnuhtemel ohm 
en korkunç hâdisattan ziyade, 
arkasmdan gclccegini tahmin 
ettigi tehlikeden korkuyor. 

Muhit, bir fesat volkam gib1, 
için için kayniyor. Ce:nal Pa~a, 
hcrke.,tcn ~üphelcniyor. Vali 
Hulûsi Bcyi gev§ek buluyor, 
ona fcna haldc içerliyor. Fes<.t
çtlarm, casuslarm, vazifelerine 
ka?'§1 ihmalci daYrananlarm der 
ha.l g-Ozlerini y1loirmak için bir 
kaç deh~et ve ibret nümull€si 
gostermek istiyor ... Fakat, ken 
d?sine kar~ ida bir ho~utsuz
luk ba§ladl~ndan, henüz gafil 
bulunuyor. 

Hiç kimse, kanal sefcrinin 
aleyhinde degil. Ordunun mu
vaffakiyeti için, herkesi niçi til
riyor. Hcrkesi durduran ve dü
~ündüren bir nokta varsa o da., 
(netice) ? .. 

* Cemal P~a, 10 uncu f1rkaya 
yapbrcbg1 geçit resmi bahane
sile, (Lübnan) i i§gal ediyor. 
Fransa himayesine güvcnen fe
satç1 ve ihtilâlcilere, ilk darbe
yi bOylece indiriyor. 
P~, mcharetle çevirdigi bu 

siyaset rnanevrasmdan mem
nun ... Vaziyeti, merhum üstad, 
~oyle tasvir cdiyor: 

( ... Yûverler<len biri beni bir 
ara.baya atmca, (Zahle) nin or. 
ta ycrlerinde, büyü kbir binaya 
gôtürdü. 

Gece, o binamn büyük 9alo. 
nunda parlak bir ziyafet veril
di. Bu ziyafet, (LUbnan) m tes. 
Hm olma merasimini ikmal et. 
m~ti. 

( Çit) i~itilmiyordu. l§itilmck 
ihtimali de kalmam1~ti. 

Gece yansmdan sonra, avdet 
ettik. (Rayak) a geldi~imtz za
man Cemal PB.§a bana dedi ki: 

- i~te, bir memlekete, bOyle 
girmelidir ... Elhartbu Had'atün. 

Pa§a, hakh idi. (Lübnan), 
M1s1r sefcrine gidecek olan or
dunun gerisini, ehemmiyctli bir 
surette tchdit edebilirdi. 

........................ 
Karargaba, kimler geliyor

du ?. Bunlann arasmda en zi. 
yade nazar1 dikkatimi celbe
denler; dogduklan dak1kal8l" 
danberi bir kelime &Oylememi§ 
gibi gorünen, gozleri acayip §U

leli, bak!§lan garip nükteli, ma~ 
lahh, âkelli, kefiyeli kimseler
di .•. Bunlar, bütün dünya hava. 
dislerini (çOl) lere na.kleden. 
lerdi. 

Îlk Alman muzafferiyata, bu 
koca Ara-bistan lotasm1n agzina 
t1kaç üstüne tikaç vuruyordu. 
Fakat bütün (Suriye) bana; ri. 
yakâr, yalanc1, ilk firsatta istih
faf yurnrugunu indirmeye haz1r 
Janm~. patlak goz bir (Sfenks) 
gibi gorünüyordu. 

VaJi Hulûsi Beyi bir :ira.bk 
yine ziyaret ettim. Beni g()rür 
gormcz ilk s0zü: 

- Allah senf, (Müf etti§i umu 
milige) (1) §irin gootersin ••• 
Ben, istaa ediyorum. 

Oldu. 
- Sebebi? .• 
- Malûm. 

·················· 
(Devatni "or) 

(1) Cemal Pll§a, (MilfettÏ§I 
umumî) 0Jmay1 çok ianyortlu. 
Bu arzusu, muhitte bir dediko. 
du te~kil ediyord\L ··················· ............................ . 
Kanada Britanya ile 

bagJar1nI 
çozecek mi? 

Buenos Aires, 21 (A.A.) - Ste
fanl : Ncvyorktan bildirlllyor: 

Boston Herald gazetesi Blrlc-1lk 
Amenkanm yen! bayrag1ndn, Va
olngtonun projclerlne ~re 48 y1ld1z 
> crlne 49 y1ld1z bulunacak.t1r. Bllln
digi glbi Birlc~ik Atne-rlka gayra
gmdaki 48 y11d1z. konfedet-aeyona 
dabll 48 devleti temsll etmektedlr. 
49 uncu yJld1z, Kanaday1 tl'msll 
edecektir. Boston Berald gr i. t sl 
bu münasebetle Kanadanm 111111) :i

sas1 gereglnce istedli :zamnn llri. 
tanya fmparatorlafu ile :11 n mdaki 
baglaq çôzmek haklqna snhlp oJ.du
tunu hat1rlat17or, 
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Ilay.in Mevhibe lnonii, Hasan oglan Enstitüsü seyahatlerinde Millî ~ef, talebenin yaptigi Ï§leri tetkik buyuruyorlar Millî $ef ve Ba§vekil $ükrü S aracoglu talebelerin aras1nda 

r- Da hi l î --..1,,z.-__________ _ 
L Kuçuk haoer~j, f ~Çi ALIN ACAK 

Vali ve Belediye Reis1 Dr.1 •• •• 
Lùtf1 K•rdar, dün BO.ge ia~e Iü B U V U K D E R E 
dür.iigimc giderek ë.igleye kaùar 

te;·~~~1;te~u~~~i~~:'l u~~ri erin, ,. br i·t Fa br,. kas 1 
b,:yük bir k1~m1 BeykJ.z Si.imer 
Bank faJbrikasma ven;erek ayak 
h.01 imalmde kullamlacaktir. MÜDÜRÎYETiNDEN: * Beyoglunda Ayaspa ,ê ca
misi sok:igmda 25 num. rada 0-1 
ti .. ran Zoi'ye ait p1rlanta yuô-

J(ibr t fabrikas1 için a~ng1da ynz1h $artlar altinda erkek, 
kad n ve çocuk i~ç1 nlinncakt1r. 

gu _çalan-, ayni ev kirac1la.rmdan l 
n"1f Ye Neccfof yakalanarak 1wk 
lar.ndi: tah'51k'.lta ba:ïianm1:it1r. ' * Tahtakn.edc KIZ!l Handa o-1 
tu1 an ME'hmet oglu Nu ri, dün 
d1,tlc.1mek için Nuruosmaniye 1 
camis; mcrdivenlerinc oturmu§ 

1- Tckmil fabrik:i l~çilerine i$ günleri paras1z s1cak ügle yemegl 
verilir. 

2- ÜCRET!-ER: 
a) I~r/;ck ffçtler.: : 

•:c az sonra da uyumu~tur. Uy. 
ku c5!1asmda bir taraftPn diger 
tarafa donmck istiyen Nuri, mer 
divenlerden yuvarlanm1~ ve sol 
ayag1 kmlm1~tir. 

Afyonda ah~ 
œ üsabakalan 

Afyon, (H115usî) - Afyon, fopar
ta. nurdur, Kütahya Ve Konya bvl
gclerlnln 1$tl~aiolc ,ehr1...lzdo at1~ 
m .. rn1haknln11 ynp1l:n1,,t1r. Saat i.t 
ode Zafer 11bidcs1nc meras mie çe1e~k 
kondu. 8aat 14.30 da ge.;it rc•m1:i! 
müte .. kl)J At)$ Po,igor.unda Vali 
i;i<>firi: B!clo •lu'nun on i;1de nt,.,lurn 
ba§lan•Jt. Mii•aùnkalann Mtfc~ln<lc 
Ilurdur birin~i. Kony"' iklncl. Afyon 
Üç'Un •j olmc$;ar11 r. At1~'arda bi
rlnclligi kaznnan tporcuya Arlon 
cep rnaLI. iklnclye kol saatl. ilçûncü. 
ye Tcrmuz vc air hediyclcr vcrlhni,
ti:. 

B r otomobil kazas1 
Alâeddin K ral kli!lthan::?sin

de ça::~an i~çilerden 25 ya~la
rmda Hüsnü, dün sa.bah bisik
Ictle i~ine giderke Ankara cad. 
desinde Vilâyctin biraz apg1sin
da 237 rrnmarah taksi ile 4125 
numar:;h "kamyonun arasmdan 
geçmck istemi~. fa.kat müvaze
nesini kay<bederek taksinin üze
rine bindirmi~iir. Suk:it netice
sinde Hüsn:.i ba!?mùan ag1r su
rette yaralanm1~ ve baygm bir 
lialde Cerrahpa~a hastanesine 
lkald1r1lm.ljl1r. Ka.za hùkmda 
La-hkikata ba~lanm1~t1r. 

Hay1rh koca ( ! ) 
~. Unka.panmda Zeyrek cadde. 

·nde 102 numarada oluran }fa_ 
t kar~1 Nazmiye ile dÜn bir 

selcden dolay1 cvindc kavga 
f~ Ye kanSllll bir hay]j dêiv-

cten sonra evden ç1karkcn de 
d1.zmm elbiselerini ahp d1~a
satm1~tir. Kadmm §ikâyeti 

ine asabî koca yakalanm1~-

Normal ml'.iai saatlnr1 lçin erkek l~çllere yapt1r1lacak 1$.ln 
mah,y tine g(ire snat ba§lna licret hesabile günde 100 kuru§
tan 170 kuru~11 kadnr. 
L) Krtdin hrllcre : 
Normal mesai santlnrt içln kadtn i~çilcre yapt1r1lacak 1eln 
mahiyetine gore 75 kuru,tan 110 kuru~a kadar. 
c) lit ya1111da11 16 ya1ma kadar ola11 erkek vs k~ çoc:uklani: 
Normal mcsaî snatlar1 lçln çocuk i!jÇilere saat b~1 ücretl he· 
sabile 65 kuru~. 

d) Tahmil i·e Tahliye, a1>/u igçilerl: 

Bu kabil i~lcrrle çnh~anlara i~ln mahlyctine gore 150 kuru~

tnn 170 kuru~a kr.dar. 
e) Faûa mesai iicretleri: 

Koord nnsyon Hcycti kurarlle fabrlkanin gündc yapacag1 3 sa
ntlik f::zla çal t$malartn o/o :JO zammt llâve edildikte normal 
mcsaî ile 100 - 170 kuru>n kadar ücrct alan blr l~çiyc 150 den 
250 :.~1 u~a kn ar. 75 - 110 kuni~a kadar al an blr i!jÇiye 110 -
lGO kuru§a kadar. 65 kuru~ alan i~lyc 95 kuru$; 160 • 170 ku. 
ll'§a kadar alan i§ç1yc 220 - 250 kuru~a kadar gündellk vc- 1 
rilccckt1r. 

3 - Kan uni vergller !1çilere ait olmnk üzere ücretler, fabrlka da
hili tnlimatnames1n<le yaz1h hükümlere gore hcr 15 günde bir 
O<lenir. 

4 - 1,çller, yatacak yerlertni kcndllerl temln cùerlcr. 
5 - Tnl.p olanlarm Buyül\~erede Bilyükdere _ Bnhçekoy yolu üze

rind1:k1 Kibrit Fabrikas1 lltüùürlyetlne nüîus tezkerelcri ve alti 
fot-Ografln berabcr müracaat etmeleri llân olunur. 

Tesviyeci, Tornac1, 
~rezeci ahnacak 

Kibrit lm:il erlen dalrelerde veya fabrlkn tamlrbanesinde ma
ki11ist ve makinht munvinl olarak çal1~mak üzere blrlncl sm1f 
tesviyeci, tornac1 vc fn..:eciyc ihtlyaç var<l1r. Fabrlkada ya
p1lacak lmtlhan neticesinde go.tereceklerl ebliyete gore maa~ 
veya saat ba~t ücretlerl tayin edilecektlr. Talip olanlar\n ve
saikile birlikte Büyükdercdeki Kibrit Fabrikas1 Müdüriyetlne 
müracaatlart 1lân olunur. 

\.m ~ 
Istanbul M1ntaka Liman Reisliginden: 

18/7 /942 Cumartesi günü Sarayburnu Salacak aras ma istanbuJ 
Telefon Mudürlyet1 taraf1ndan dô~ett!rllecegi ilân edi en dcnlz telcfon 
kablosunun vaz'1 baz1 fennî sebeple 22 temmuz 942 çar~amba günü yapila
cakt1r. Bu kabloyu dô~lyecek vas1ta·nrda beynelmllel kablo di:i~iyen ge

mllere mahsus iraretler olncakt!r. Alâkadarlar1n nazar1 dikkatlerl C€1p 
ve keyfiyet ilân olunur, (7805) 

.,.,._ ..., .. --;:-'-· .. .. ,.-.•. 
1 i LAN 

Tayin edilen fiyattan yukar1 

Türk amac1 J komür satmak suretile Millî Ko_ 

.. YEN .. 1~-:N E~·R I Y ~AT _, . . . . . . 

1 

runma Kanununa muhalefetten 
T~rk Kültür ~irligl tnraf1ndan maznun, Kadikoy Rasimpa~a ma 

1 y AT R 0 LA R 1 ne~r111e karar venlen mecmuan1n llk hallcsi 59 N d k' N 
nüshas1 inti~ar etml•tlr. cTürk _ o. a mu llJ? erses 
Amac1> ad1n1 t:i~1yan b'u ayl1k mc-c- oglu Tatyos Karake~i~, Üsküdar 

$ÎD RIZA TiYATROSU muan1n noünderccat1 gay€t zendn- Millî Korunma Mahkemesinin 
· llalidc Pi~kin beraber dir. ~a~lic~_ ya~11.~r~. Pro!eso: ?ok- 14/~/942 tarih ve 33/18 sayih ka. 

hede Belvil bahçesmin ab· tor F uat Koprulu ~un cAzen a,1k- rarlle on be~ lira agir para, yir. 
k1smmda l.er gece saat 21,301 lar.1ndan Tufargan li A~bas> maka- mi bir gün dükkân ka atm ve 

gece cBOBSTÎL> 3 perde les1 vc Muharrem F<'yz1 Togay ar- b .. d . P a 
Y M h Y i 

· kada~1m1ztn me,hur kahraman Türk u mu det ticaretten men ce. 
ar.an! a mut esar. 'zalar'l hk. d'l · 1· kadin hükümdar1 Sevlm Bike'nin I e ma um e 1 m1~ 1r. 

• • Türk b!rllgi ugurunda yapt1ih feda-
..,..p .. ..._ kârl1klnr1n tarihine ait mufussal bir 

Ml'll"1 YARIM AY 
etüdü, Profesëir Doktor Caferoglu 
Ahmcd'ln cTürk Kültür Bit'ligi hâ- On be~ günde blr ç1kmnkta olan 
dimlcrlnden Mir Ali ~ir Nevaî> ya- bu mecmuan1n 15 Temmuz saylSI 
z1s1d1r. nefîs blr kapnk içinde dolgun mün: 

Türk kadm kahramani. Sevim Bi- derecatla intl§ar ~tml§tir. Bu snyJ
ke'nin ~imdlye kadar lntiear etme- da Mükerrcm Kâmll Su, Mahmut 
mi~ blr resml de bu nüshnya derce- Ye~arî, Cahit Uçuk, Nihnl Yalaza, 

14-22 Agustos dlhil~tir. Türk Kültür Birliginl Kerime Nadir ve Atiye Demircl'nln 
bôyle bir faydal1 mecmua ç1karm1ya hlkâyelerl, Sabahattin Osman ve 

oyunlar 
festivali 

Blletler Millî Plyango gl~elerile ba~.Jad1g1ndan tebrik eder. chemml-1 Enver Naclnln musahabcleri, küç:ik 
Festival yapilncak gazinolarda sa- yetle tavslye ederiz. f1krnlar, eglenceli yaz1lar, dünya 
t1lmaktn,l1r. H,r türlü lznhat 23340 }.Iecmuanin idarebnnesl ve sati~ 1 harbine. ait .dikkat~ ~.nyan. re~lm' er, 

merk~zi: Cagaloglunda Molin Fenarî genç §a•rlerm yeni ,urlçn vnrdtr. '7 d 1 · I c~d~~slnde 34 nu~arah Türk Kültür 1 
. 7 0 a 1 a par Iman B1rl1gl merkezl b1nas1ndad1r. I çok azd1r. Bu itibarla derin bir 

aran1yor * Âmme Hukuku Dcrslcri _ tetkik mahsulü olan bu eserin 
Ycd! oda.'.1, kaloriferli bir 

apnrt1man aran•11akta<l1r. Mes
ken o1arak kullamlacaktrr. Mek. 
tupla posta kutusu 466 ya mil-
raC3nt. 

ZA Yi Namima kay1th 2212 
numaral1 bl. Jkle~ plâkam1 kaybet
t1 IICkll'ü olmnd1fa iliin olunur. 
Û kll.t':ir, Toyg'lrtepe, To~bal, ma
hnllc, fJal" Hu hl sok:lk No: 23 de 

atF.JJM&T FAlJR/ 

Ankara Hukuk Fakültesinde ve 1 gen_çle~imizin istifadelerine ar
Siyasal Bi.giler Okulunda pro- zed1lm1~ olmasuu memnuniyet
Iesèir ola.n genç hukukçular1m1z_ le kar§.lanz. 
dan Nihat Er;m, yukaridaki ba~- Kitapta, dünün ve bugünün 
hk altmda geçen ders y1h zar- mevzularile bugünkü cemiyet 
fmda vermi!i oldugu derslen bir mücadelclcrine anal1k eden fel
kitap halinde tophyarak nc~ret- sefî fikirler münaka~ah vc müc
mi~ bulunmaktadir. , mel olarak ve tcmiz bir üs

Hukuk ilminin geni~ sahas1 lûpla izah edilmi~lir. 
içinde âmme hukuku için :v.ip1- E,er; -Oütün aydmlar1m1za tav 
lan ne§riyat. mcmleketimizde • siye ederiz. 

Pirlantalt w elmaalt sa.at demek, bir kclim• fie S l N G E R ::; A A T 1 dem.ektir. Çiink1i 
P1rlantah ve elmash snatlerln bütün hakikî ennf1 mc~huru âlem olan SINGER saatlerinde topl::.n· 

m1otir. Bunun için: Saat alacngmtz znman, tercddatsüz SiNGER saati almahsm1z va saatin üzerin· 
deki SINGER marlrnsma, müc~~esemizin adresino dikknt ctmeniz lâz1md1r. 
!\foday1 takip edcn her asrî kadtn için k1ymctli ta~larlle ve nefîs i~IC'mel rlyle hakikatcn nazad1 dik

katl cclbeden bêiyle bir harlkulâde SÎNGER saat!ne sahip olmak âdeta bir saa•letti:, 

Si N 6 ER SA ft Ji Hoia g;!e::kg~:erakbul Hf 0 Ï Y f l Ï TiR 
No 82 • D. Elmash ve 11 p1rlantah 61)0 lira 

No. 82 • C. Elmash ve ortadaki büyük olmak üzere 11 p1rlantah 700 lira, No. 82 - E. 
Elmash ve ortadaki ile kenitrlarmdaki büyük olmak üzere 11 p1rlantah 800 lira. 

No. 82 • H. Elmaah ve ortadaki ile kanarmdaki daha büyük olmak üzere 11 ptrlanta'1 980 lira 

EMSALLERÎ GIB! 15 SENE GARANTÎLiDfR 
1 Dlkkat ~ Singer 1aatlerl latanbulda yalmz Emlnônü merkezlo.dekl m 1ji-nam1zda eatihr. l.tanbulda 
- JI> fubemlz yoktur. Adres: SINGER SAAT Magazalari. l11tanbul Emlaonü, No. 8 • --

1 Yüksek Deniz Ticareti Okulu 
Komisyonundan: Sat1nalma 

Cinsl Miktari :Mubammen 
bedeli 

Çogu tutaq Muvakkat Ekslltme ihale günü ve 
Ki'o Gr. adet teminatt ~ekli santi 

Lira Kr. San. Lira Kr. Li!'_a _l{~apa~zarf 

Ekmek 32000 10 50 
Dagliç eti 8000 1 55 OO 
Kuzu eti 2000 1 65 OO 
Sade yag1 3000 2 40 OO 

Toz ~ekcr 4000 95 OO 
Kesme ~eker 1500 1 15 OO 
Reçel 1500 1 20 OO __ .;;._ __ 
Kn~ar peyniri 500 72 OO 
Bey11z peynfr 1500 20 OO 

Yumurta 25000 5 OO 
Limon 10000 10 OO 

3:JGO OO 
12400 OO 

3:;00 OO 
7200 OO 
3800 OO 
1725 OO 
1800 OO 

8HO 00 
1300 OO 

1250 
1250 

01) 
OO 

Zeytin yaib 2500 2;, OO 3125 O'l 
Sabun 1500 85 OO 1275 OO 
Zeytin 2000 72 OO 1440 OO 
~K•u~r•u•f-a_s_u~ly-e---~3~0~0~0------~3~0 OO 000 OO 

K. Barbunya l 000 20 OO 200 00 
Nohut 500 40 OO 200 OO 
Y. :\lerclmek 1000 25 OO 250 OO 
K. Mercimek 750 • 30 OO 225 50 
!,P.:,ir~i:,::nç~c:.;v~iy;,:o:.:;n:,::o.;.::la;.:> __ ~G:-;0::;0:;:0--------6-;0 OO 3600 OO 
Tuz 1000 7 OO 70 OO 
Sirke 5-00 25 OO 125 O~ 
Soda 1500 15 OO 225 00 

252 OO Açtk 29.7.942 10.30 

1178 no Kapal1 11.00 
510 OO Kapal1 11 15 

550 OO Kapal1 11.30 

200 OO Açtk 11.45 

188 OO Aç1k 1:1.~0 

13.4:. 

204 OO 14.00 

404 OO Kapal1 1(.15 

K. sogan 4000 20 OO BOO OO 
~P~n~t.a~t~•s!._. _________ ~r.~.o~o~o----.:--=--;:3~2-;0~0:----1~92~0::,_~00:.:.,__..,:2~3~5....::0:.::0_...:.A~ç~1k.:---•1•4•~•0--
K. Kay!S! 500 1 60 OO 800 00 
K. Üzüm 1000 70 OO 700 OO 
Ku~ üzümü 150 35 OO 52 50 
Cam ft~ttgl 100 70 OO 170 OO 130 OO Açtk 15.00 

Süt 4000 35 OO 1400 OO 

Sllivri yogurdu l 300 5o OO 
650 

OO 171 OO A"tk 15.30 
1500 15 OO 225 oo,,~~...:..:.:.....;;~--~'~-:-~~~~--

~K~û!•e;,.2v~·o~~~u~ra~u!...----:~'::':'i:::--.:.::.:::.::...~':;';:'-'fo'-;:~--~ --T11 z<· •ehz•· 29 kalem OO oo OO 73'6.tQo 55!l OO Kapal1 _Hi.~ 
~~~----.-...;.;;,.._~-----

1 
_ Okulumuzun 1942 Ylli ihtiyaci olan yukarda yaz1li on . ùç parti y1yecek maddcl~ri 29.7.,?42 car· 

Deniz Ticareti okul b10as1nda toplanacak Eks1.tme Komlsyo· 
§ambn günü hizalarindakt santlerde Yüksck , 
nu huzurunda yap1lncakt1r. . .. "! b li 

$ t melcr okul blnasinda Muhas<>be dalresmde goru e 1 r. . . 

3
2 = is~::ii~erin temmat makbuzu ve Ticuret Odastntn yen! y1_I vesikasl:e blrhkte !hale saatlndc ko· 

ls 
.. tla.rt usulü dahresinde haztrltyacaklar1 kapah cks1ltmeye ait tekllf mektuplar1n1 ihale 

m yonn muracaa • 
saatlnden blr saat evve komlsyor.a vermelerl. .. · k • 1J r harç ve rilsumlar 

4 
_ FI ·atlari hükûmetçe tes bit edilcn erzak. bedelleri odcnirken an uni verg e • 

Uâveten okul iaraf1ndan müteahhid~ tediye edl eceg1. (7·153) 

istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
i~letmeleri Umum Müdürlügünden: 

1. _ Ke~lf bedeli 77808 lira olan Dolmabnhçe cadd~I bordür ve 

ç!mento çinl trottuvar ln~aat1 l~I kapal1 zarf usulile eksiltmeye kon· 

mu,tur. 
2. _ Eksiltme 30/7/942 Per~embe günü Metro Han binas1nm 

5 incl katmda toplanncak olan Komisyon huzurunda saat 11 de yap1la-

Beyoglu Be~inci Noterligine: 

istanbulda ômerâlbit hanmda 
dôrdüncü katta 25-26 numarada 
mukim Mehmet Karaegeoglu, 
Eregli kë.imürleri i~letmesile ak
detmi~ oldugu mukavele mut:i
bince Trakya mintakas1 orman
larmdan verecegi maden d1rek. 
lcri için ait oldugu orman ida- cakt1r. 
relerinde her türlü muamelele- · 3. _ Muvakkat temlnat 5140.40 llrad1r. 
rin takip ve intac1 için Beyoglu 4. _ istcklilerln parasiz olarak dag1t1lmakta olan §artnamelerl 
Be~inci Noter Dairesinde 28 t 
Ma"rt 

9
42 tarihinde 4130 sayr ile Levaz1mdan nlmalar1 ve kanunî veslkalar1 ve temina larile tekliflerinl 

tanzim ve • tasdik olunan vekâ. mezkûr gün saat 10 a kndar lmza mukabillnde Levaz1m Müdürlügüne 

letnameye tevfikan beni tevkil tevdi ctmelerl Jâz1md1r. (77151 _ 

etmi~tl ·Bana verilen i. bu vekâ_ · . - · [ i b .' . .. kk'J ZA YI - Emlnêinü askerllk §Ubc- ZAY - 1940-1941 y1ltnda Ka a-
letten .1shfa eder ve muve _ 1 l~ Rinden nldigim veslkami zay\ €ttim . ta~ Llseslntlen ald1g1m mezunlyet vc 
.mumarleyh Mahmut Karaegeog. j Yenisini alacagimùnn eskisinin hiik- olgunluk dlplomalar1m1 zayi ettim. 
lu ile bu güne kadar yapt1g1m mil voktur. Beyoi?lu Buyük Purmak- Ycnilcnnl alacag1mdan eskllerinin 
muamelât ile alâkam1 kat'ede- kapt. cadde;o! 30 numarad:1 muk1m hükmü yoktur. 1209 numarah 
rek bu gün dairemizdc tanzim Sulib oglu 1 $a ban 1117 dogumlu RE!l A ALDIZIIA.'J 
olunan ibra senedine tevfikan l\·unETTl:V VAR1'.'T • • • 
yckdigerimizi mütckabilen ibra 

1 
_ • ZAYf - Kumkap1 nüfus memur· 

ettigimiz cihetlc aram1zâaki §C- 1 ger nüshasmm bana iadesm1 ta- lugundan nl<ltf:tm nüfus cüzdan1mla 
h · ~chremlnl askerllk §Ubesinden al.l1-

nklik vasfmin da 1çbir hükmü lep ederim. gim askerlik vesiknmi zayl ettim. 
kalmad1g1m beyan ve ~bu ihbar lstanb.ulda $i~lide Hasat sokak Yenllerini ahcag1:ndan cskilcrln 
varakalarmdan birinin adresi Villâ $i~lide No: 1 de mukim hükmü yoktur. Ya.'1ikap1 Sand1kbur
yukar1da gêisterilen müvekk.11 ·Kemal Kendi. nu 23 numa1adn l{a~an oglu 1317 • 
Mahmut Karaegeogluna tebl!gi- . isbu ilânname, taleo veçhile 11119 dogunilu OMER IMIRGT 

llUGÜNKÜ PROGRA!\I 

7.30 Prog, saat 
732 Vüc~1dumu-

. zu i~lelelim 

7.40 Haber cr 
7.55 Orkcstr3 
8.35 E~in mati 

12.30 Prog, saat 
12.33 Türküler 
12.45 Ha Lerler 
13.30 Türkülcr 

1

18.03 Orkestra 
1~ 45 F'as1l heyetl 

1

19 .. ~0 Saat. haber 
'' lu S. ~nnt 
19.55 $ark1lar 
20. J 5 R. Gazctcsl 
20.45 Türküler 
::!1.00 Z. Takvimi 
21.10 Türklilcr 
21.30 Konu~ma 

1

21.45 Eando 
22.30 Snat, habcr 
:l2.50 Ka pan 1~. 

SA1 

21/7/1942 ,\tt'AJIELESi 
Londrn l S\,el'lin 5.20 
Nc~york 100 Do ar 130.70 
Cencvrc 100 Frank 30.0:~ 
Madrid l UO Pezeta 12.84 
Skkholm 100 îsv. Kr :ll.16 

ESIIA1tl VE TAHVILÂT 
.,1 ua111e- .li an fllB-

leli lcsi: 
lkram11 ell %5, 938 20A!i -.
lkr, Erj!aol %5, 931 22.20 -. -
'/<H';. !J3:1T.bor.1.2.3. --.- 2J.80 
t;iva·-~~rzurum 1 -.- rn.!10 1 
S1v:1~-};rzuru:n 2-7 -.- 20.-
%2. 1932 Hz. lah. -. - 51 -
%7, 1941 D.Y. 1 -.- 19.!l5 ' 
%7, 19H D. Y1>lu 2 -.- l!l.h:i 

1

. Anadolu D.yolu o/c66 -.- :W.7fJ 
> D. yolu 1.2 -.- sv;o 

Anadolu D.Y. Tah. 3 -.- 51.50 

1 

Anadolu Mümes. -.- 48. 
n Prkez Bankasi - .-15'.!. -
1~ Gonlta3~ nama -.- 11 .~o 

'"- Bankas1 ITâmlline -.- 15 Hl 
!~ BankaM Müess1s -.-210. 
T.T. Bank. namn :J.50 
Asl:m ç;menlo -.- 10.r.o 

> > rnüP~~is -.- J::. ~ 

$ark deglrmcnleri -.- 5.-
1ttihnt rleglrmen. -.- 27.7a 

'1o 6 T Ronolnn -.- 94.-
Tclcfon ~irketl -.- l J.50 
tst.. Umum Sigorta -.- 29. -
fst. rt1ht11n. Dok -.- 15.riO 
f<t. Su T. ~irketl -.- 5.10 

il ~orsa 11arici .altm fiyall J 

Dünkü Elugiinkù 

Re~ndlye 29.80 29.60 
Külçe altm grnm1 4.20 4 20 

• TAKVIM • -
Temmuz: Çar~amba 

1361 d. 

22 
BSJ 

RECEB 
Ruml 

Temmuz 
Il 9 

----· 
Gûu: 203 Hmr 78 

Vakltlot 1E~anl 1 Vaut! 
S. D. S. o. 

Güne~(yJna; 1 9 13 s 48 
Ogio 4 4S l 20 
i~aaJl 8 43 17 18 
.- i ... ~a:;D l.J (10 2J 35 
't .Ü$1 1 54 'll 30 
luu,.• 114r1uJ 7 os .; 39 

Tasviri Efkâr 

Nüsh:lSl (5) kuru§tur. 
. . 1 Tihktye llarl9 

Abonc §Cra1ta tçm içi7" 

Senelik .......... .. 
Alti ayhk .......... . 
Üç ayhk ........... . 

ni \'C bir nüshasmm Tasvm Ef- ilâ~ cdilmek üzere cTasv1ri Ef
kâr gazelesilc i1ânm1 ve bn· nûs- kâr• gazetesmc teblig olunur. 

~ . 
Sahlhi vn Ne§rlynt ::\Iüdürü : B:r aylù .. ······· ····· 

Zi11ad T. EBÜZZÏYA DlKKAT: 

1400 Kr. 2700 Kr~ 
750 > 14EO > 
400 > BOO > 
150 > yaktur. 

hasmm da1renizde h1fz1 ile di. · Bcyoglu Bc~inci Notcri Bas1ld1g1 ycr: Matbaai EBÜZZIY A Dcrcolunm1y:m evrak inde olunnut., 


