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Saatini bir <lef& görmenizi tımııye ederlıı 

Eminönü Meydanı 

AELON SATIŞ MAGAZM!I 

"MilliŞef Inönü,tetkik Bir istili tecrübesi 
seyahatine çıktı 

Milli Şefi, istasyonda Başvekil 
ve vekiller uğurladılar 

Inönü, haTeketinden evvel Ethem Menemencioğlunu kabul etti 
Allkara, 20 (A.A.) - Rel81rilmhur M llU Şef Ana._ 

dola d&hlllııde tetkiklerde buluamak tiure bu ak· 
...,, saat ıe.ao da t"hrlmizdea mllflınıkat buyur
motlvdır· I IO!Myonda B ..... eldl, Guelkurmay ~
kanı, Vıe1dller, P a rti p nel aekretert, Parti idare 
Jıeyetl. u.aıarı, GeneraHer, mebmlar ve "·ekAletler 
ytlk:Mık memurları, Ankara va.ilet, EmnJyet direktö
rü, Merl<oz komutanı tarafından t..,J{ ecıumışıerdlr. 

Ankara, 20 (A.A.J - Efganlstan hükQmetı tara. 
rafından hükQmet hukuk mUşavirliğine tayin ectııen 

Hariciye Veklleti hukuk müşaviri Ethem Menemen

cioğlu buglln Reiskilmhur Ismet lnönü tarafından 

ka.bul buyurulmuştur. Ethem }.{eneınencioğlu yarm 

yenl vazifesine iltihak etmek Uzere KA.bil'e hareket 

edecektir . 

• 

Bir Davut· Calüt 
miicadelesi 

fzmlrde imzalsnan mA!l<!vl çek 
kaot kat fazlasllc ödenm 'ştir. Bir 
yanıın yerlr.den ibaret olan İzml· 
rin imarı memleket ölçüsünde bir 
muvaffakıyet teşkil etmif, bUtün 
milletin c delen haklı bır iftiharla 
kendıne mal edebilecetı güzel bir 
eser yaratılmıştır. 
Dünyanın her yerinde misalleri 

görüldüğü gibi, bu süratli muvaf· 
fakıyeti şekil ve usullerden bazı 

fedakArlıkl .. rla ödemek llzım ıel
miş, bir takım menle.at sahipleri· 
nln emellerine boyun eği1memr8'i, 

düşmanlıklara, muka.vemetlere, 
feryatlara yol açmıştır. Fakat ıö· 
rilr bir göz, b u şekil iddiaların U
zerinde duramaz ve husust menfa
atlerin zedelen~slnden nerl ıe· 
len feryatlara ve dedikodulara kıy_ 
met veremezdi. E~er meydandaydı. 
Bazı hususlarda me-mleketin umu
mi umran seviyesini çok aşacak 

kadar güzeldi. Bu zafer, sırf sıhsl 
irade, gen·ş görilş, muvazenelt se
ziş, fevkalade bir çah~ma kabili.. 
yeti sayesinde; yığınlarla usul ve 
şekil zorluklarına, para, vasıta ve 
adam noksanlarına ralmen kaza· 
nılmıştı. -

Doktor Behçet Uz, Tlc<ırtt Ve· 
kAletlne geldiği zaman elltıde; 
karşılığı olup olmadı!• belirsiz bir 
çek tutınuyrodu. Hakklle kazanıl
mış, geniş bir kredi ve itibarı var· 
d ı. 

Bu kredi ve ıtibarın lehinde o· 
lan tarafı da vardı, aleyhinde. <>
l•n tarafı da ... Lehinde olan tara· 
fı, daha işe başlamada.o, memleke· 
tın kendisini güven ve emniyet:,,. 
karştlcması idi. Aleyhinde olan ta .. 
rafı: tı Bundan evvel başardım, 
ş·md l ~ n&sıl ol.g baear11cafım• 

(Devamı: Sa. 1, SU. Z; de) • f , 

Yazan Alamet imla 

8Mlm Gılndi'yt Gripps ile göroı,ürken gilsteriyvP 

Hindistan Müslümanları 

Bir Müslüman devleti 
kurulmasını istiyorlar 

Kudill, 20 (Radyo _ 20.15) - Hin· ı kaleme aldığını kesin olarak yalan
diıtanda MUı!IUmanlar birliği icra lamıljtır. Cinna. müsıUmanların Hint 
komtte1t Pakist&n adında. ayrı bir kongresiyle mtlza.kere ya.pma.ğa a.n
mtıalUman devleti kurulmasını tekli! cak HinUiler Pakistan projesini ka .. 
elmiftir. bul etmeleri hallnde Amade bulunaca-

Bomb&y, 20 (A.A.) - Clıma Gandi ğını söylemiştir. 

ile görüşmek tasavvurunda bulundu· Bombay, 20 (A.A.) - E int tttiha· 
ğunu veyahut Müslümanlar blrliğl dı Müslüman birliği tetkikat komlte-
.i.Cra komlteflinln herhangi bir kararı (Devamı: Sa. S. SU. 6; •> -?-

r 

ırakta kabineyi 
devirme ıesebbüsü 

Ankara, 20 (Radyo Gazetesi) -
Mihver kaynaklarından verilen bir 
habere göre, Irak hUkQmetine men
ıup ba.zı subaylar Fillstine yaptık l arı 

bir ıeyabatte Nuri Salt p~a kabıne
aılli devirmek için tertip eUiklerl bir 

hareket, bir Yahudi tarafından ihbar 
edilmif ve bu teşebbüs akim kalmış

tır. Alman radyosu bu haber hakkın .. 
da tefsirde bulunmamış ve bu hAdi· 
seyi tey;d eder batka hiçbir h&her de 
gelıruomlftır. 

ihracı, ileride yapılacak olan Diyep 
akınların baŞlangıcını teşkil ediyor 

1 

Son gruplar.da 
lngiltereye döndüler 

Macar naip 
ve ki I] Horti 

ö 1 d Ü 
Budapefle, 20 (A.A.) - Re•ml btr 

tebliğ, saltanat naibi Amiral Horty
nin oğlu ve .saltanat na.ib vekili EU. 
enne Horty'nin şark cephesinde telef 
olduğunu bildi rmektedir. 

Bu haber, Macarl8tanda bUytik blr 
heyecan uya.ndırmıştır. ÇünkU ken
disi halk tarafından çok sevilmekte 
idi. 

Budapeşte, 20 (A.A.) - Naip mu
avini ·stephan Horty'nin ölUmünU 
haber alır almaz, Macar hUkQmeti 
olağan Ustu bir toplantı yapmış ve 
8 gün miıtt matem tutulma.sına ka
rar vermlı;tir. 

-- . - ........................... _ r<ZMO = , • --"'( 

ı S~lomon ı 
adalarında 1 
Camberra 
kruvazörü 

battı 
Nevyork, 20 (A .A .) - Nevyork 

T ·mes gazetesi yazıyor: 
Salomc.n adalarında, birinci mu· 

harebeyi biz kazandık. Japon ada
larına yaklaştık. Ekv.atör ün cenu
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Yozon : İHSAN BORAN 
'""5) 4 saat içinde ikl taraf kay- ı göre, bu teşebbüs, ikinci cephe a~· 
~ r.aklarındatl yeni ve uzun mak maksad ·ıe ıtrişilmiş ciddi bir 
ha·berler geldi. Bunları herkes me- 1 hareket, İngilizlere göre ise, bas· 

rokla okumuştur. Ben iki tarafın 

iddiaları üzerinde durmayı ve b r 
netice çıkarmayı tercih ediyorum: 

Almanlar, bu hareketin hakiki 
bir ihraç teşebbüsü olduğunu söy· 
lüyorlar. Buna mukabil İng !izler 
bUnuiı, , evwlkl iğneleme hareket
lerinin büyükçe bir benzeri oldu
ğunu ba·ber veriyorlar. Almanlara 

kın tarzında yapılmış bir ihraç de. 
nemesinden ibarettir. 

Ben de bunun bir ihraç dene
mesi okluğunu kabul cd yorum. Sc 
beUeri de gayet btslt; 

Fransa şimal sahillerinde yalnız 

bir liman civanna, bir alay kati!ar 
kuvveti çıkarmak suretile lkir-cl 

(Devamı: Sa. 3; SU. 1 de) il 

İngiltereye gidecek ga· 
zetecilerimiz yola çıktı 

Dün Jsta nbuldan harek~t eden gautecller Hayda rpa,a ısta,yon unda uğurhyanlar ara"tıoda 

Gazetecilerimizden. nıüı-ek.kcp 51 vet cd_ imiş ve bu heyetin azası h.ü-ı de Amerika s efiri B. Stcirhard da 
kişillk bir heyetin Ingilte~cyı ~l- kümf"t1miz tarafından seçilmişti. h -ıı zır bulunmuş, Amer .k&yı ziya
yarete davet ed lmesl üzerıı.e. hü- İngilter<:ye gidecek heyetin dOrt ı ret için henüz resmi bir davet gel
kO.metimiz bu vazife için ~encı Shat-' azası dün akşamki trenle Haydar- n1emiş olmakla beraber böyle bir 
ba h Başmuharriri Hüseyın a ı . . 
YaJçın. İkdam Başmuharriri Abi- paşadçn hareket etmiş ve yeril ve da.ve.tin gelcceğı ümidini ızhar Et.. 

din Daver, Ulus siyasi icJ1'lal sütu- ecr.ebi gazetecj arkadaşları tar_afı~~ m şhr. 
nu muharriri Ahmet Şükrü Esmer, dan uğurlanmıştır. Ahmet Şilkru Heyet Ankara.da İngiltere büyük 
Tan Başmuharriri Zekeriya Sertel Esmer heyete Ankarada katılacak· elçisi t~rafından verilen veda ziya
ve gazetemiz Başmuharrir i Ah- tır. (etinde bulur:duktan sonra Tar.sus 
met Emin Yalmanı seçmişti. Nlte. Dün, heyet şerefine Asosiyeytid trcnile Adıınaya gidecek, ondan ~on 
kim bundan evvel Almar.ya için de Pres Ajansı müme~s h B. Obrayn ra İngiltere ye kadar l i yYare lle 
muayyen• miktarda bfr heyet da.· tar8.fından verilen öğle yemeğın .. yoluna devam edecektir. 



Seyyar kuleler 
Yazan: Ziya Şakir 

- 41 - kulelere bcnz.iy n ve Cdubabe) 

$ e·h i r 
Haberleri 

Tramvay 
ma!zemesi teda
rikine çalışılıyor 

Tramvay idaresi umum 

müdürünün g~zete

rr.ize beycnatı abahtan aK ma kadar devam c.

1 

tesmıye ed len dıger b r harp alctı 
den muc::ıdel den ~orgun duştuk· daha kullanmıştır. (Müverrih, İb- M lzı:mcsızlık yuz.unden tram. 
lerl için, yıkılan ~er bunlar tam r ni İshak) ın rivayetine nazaran, "'ay aı·abalarının seferden çekilme· 
edeceklerdi. bu şekfldckl seyyar kulenin hlma· si uzerıne nakıl vasıtası zlığı dt 

İmparator, o halk kullcsinln ba· ~e ett ğl slam askerleri, yaş man· layısilc çekılen sıkıntı goz bnfin
ş.na geçti. Taş \e çamur taşıyanları da veyahut sığır derisinden torba- ded r. İstanbul Tramvay idaresi de 
teşvik ederek, duvarları oren us- lara girerler .. ok ve taş tesirinden malzeme tedariki için elinden se· 
tal.4ra mukcıfatlar vadeyllyerck, tamamflc masun bulundukları hal· leni yapmakta, Avrupadan, Ame· 
tamiri muvaffııkıyetle kmal ettı. de kalenin ker.arına kadur gclır· rlkadan tedarıki lçin ça35maktadır. 
Ertesi sab::ıh ortalık ağarırken. bir }er .. 'duvarları dclerlermlş. Dün bu hususla kendisilc sörü-
gun evvel hwrap olan burç, tekrar CTfı f} lller, o zamana kad r şen bir muharrlrıınlze Elektrık, 
eski halıni bulmuştu. görmed1klcrl bu taarruz vasıtası Tramvay ve Ti.inci idareleri umuın 

(Se.}yar kule) ve ~Grcjov.ı). karş151nda evvela şaşalamıtşlar .. müdürü Hulki Erem şu beyanatta 
buolar, (Kostantıınıne muhasara. ok ve taşın hiç bir tesir yapmadığı bulunmuştur: 
sı) nın hususiyetleri arasında bu· bu adamların üzerine kızgın de- - Yeniden 350 bandaj ısmtrla· 
ıunan harp vasıtalarından:fır. Bun. mirlC'r atmak suretlle onları felce &ık. Bugünkü vaziyette elim zde 
lar hakkında biraz daha geniş ma· uğratmıŞ!ar Ve böylece, kaleye mevcut bandaj! rla kış m<'vslml 
ıumat vermek, bazı karılerımlz ı..·uku bulan tecavUz.lerl durdur· sonuna kadar seferleri idame ede· 
çln faydalı olacnktır. muşlar. bileceğiz. Bundan sonraki zaman 

SeHar kuleler, (Fat h) tarafın. Ellmlzdc bulunan esk resimlere lçın ısmorlııntn bandajların gele. 
ian lcat edilmiş dcğlldı. Bu haro nazaran, bUyuk seyyar kuleler eeğ nı kuvveUe ümit ediyoruz. Fa· 
Heti asırlarca evvel dusiınulmüş dört ccphdt, CEhrAmı nakıs) şek- kat bizim ihtıyacımız yalnız ban· 
ıe yapılmış.. hattii İranlılar tara· !indedir. daj değildir. Asıl ihtlyncımız trnm. 
CındJn da (Klşv r Kiışa) • yani Bunların bazılarının ön ve yan vny ve elektriğe oit bir çok mnl· 
(kaleler felhedcn) - adı verılmfs· cepheleri tamamllc kapalıdır. İç- zcmed r. Bunların temini için ayni 
\i. lerl, sekiz katlıdır. Ve her katta firmalarb temaslarda bulunuyo· 

Seyyar kulclC'r n. ne zaman lcat okçularla sapancıların faaliyet gös· ruz. No.rmal işleme bu malzeme.' 
1 1 nin temınl il(' kabil ol1ıcaktır. 

edildiğini bl m yoruz. Fakat (Ko • termelerl çın mUteaddit pencere· 
tantanfyyc) muhosarasından 9 • 10 lerl vardır ... DördQncü kata yer. 
asır evvel bile cereyan etmiş olan leştlrllmlş olan asma köprü ise, 
muhnsaralarda, bu harp aletinin ıçcrden tahrik edilerek, icabında 
ptld i ııckıllerıne tesaduf edıyo. dOşman kales ntn surları üzerine 

Belediye meclisi seçimi 
hazırlıkları 

Be!ediye secimi hazırlıklarına 
ruz. kapanır. devam edilmektedır. Her kazada 

Muht lıf tarihler~n toplayabtl· Kulelerin bazıları ise, üç katlı· kurulan encümenler faaliyete geç-
dığlmlz malümata naz.aran, ilk sey dır Ve her kat, kalelerin surları- mış buluDmaktadırlar. BUtün ha. 
yar kuleler, ancak bir veyahut nı andırır ... Birinci katta, (Koç. 1 kl 8 1~1 k d ik al 

zır ı ar ey u e a ar m e· 
birkaç insanı ar-kasında k'2:leye. başı) denilen kalın direk va-rdır. dilecek ve 8 eylôldcn 1 eyl(ıle ka-
cck ;ıek ide yapılmıştır. Ve 

1
ytn

1
c Seyyar kule, ş yet kale kapıları· dar c dvcllC'r açılacak, 12 eylülde 

bir k,arruz {ilet1 olarak kul anı • nın önüne yaklaşmaya muvaffak de\ namzetler illin olunacak ve 20 
mıştır. olursa, içeriden harekete geUrıle· -eylüle kadar seçim bitecektir. Be. 

Ancak bir veyahut bırkaç ada· cek olan bu direkle kapı parçala.. 
mı muhafaza edebilecek surette nır. tediye hasılat müdürü Zi.ıhtü Çu· 
vepılmış olan bu kuleler, tekerlek Mchazlarımızın tarifine nazaran bl'kçuoğlu seçim işleri etnafmda 

vekliıetlt! temas etmek üz.ere An· 
zcrınde hareekt edermış. Ve lçın- (Fatih) in yaptırdığı seyyar kule, 

dekiler tarnf.ından it imek suretilc bunlara benzememektedir ilk ya· karnya gıtmlşttr 
neri doğru sevkcdn rıermış pılan kuıe hem bunlardan dah Hovarda çocuk paraları 

Bunl rın yuksekliği de. harbe· bOyük \'e hem de cesim bir m:-
dllcn kalc.crın ırtifalarınıı müsavi kAp şeklindedir... (Fatih) ln bu yedikten SOnfi dentze 
bulunurmuş. Bu irtifadan, kalele· eseri çok dıkkat ve takdıre ş:ıyan düşlü 
rln için~ tutuşturucu maddeler a.. olmakla beraber. CCrejova) ateşi., 

ı mak suretllc lst fade olunurmuş. ne muk vemet edememiş, mat. 
İranlılar. tarafından bu kuleler lüp olan net ceyl de vcrmemıştlr. 

\ekemmUI cttirılmlş .. üzerinde 50 • (Grejova) ateşine gelınce .. Bl
GO skerın harbedeblleecgl bilyQk zanslıların ıcat ettlğı rivayet olu-
eyyar kuleler vucuda gettrllm.ş. nan bu esrarengiz harp vıısıtasının 

Bunlara • yukarıda arzcttığlmlz. ismi, tarihlerde ebed lcşmlşUr 
!!ib. • (Kışver KQşa) adı veril· Su ile ııönmlyen ve temas ettiği 
ınlştlr. yerdeki tahribatının onu ne geçlle. 

Bu kuleler, (Asrı saadet) te, mlyen bu korkunç ateş. terkıp 
tTA f) muhasarasında (Resulü Ek· eden maddeler, nedir? ... 
r~m Efendımlz) tarafından da< kul- Bu sualin kat'i olarak cevabını 
!anılmıştır. Bunların üzerine çıkar bulmak mümkün değt!dır. Çünkü, 
sUım a kerlerl, kalenın ıçlne ok bu ateşten az mi derecede tstifa· 
~'C taş yağdırmış~rdır. de eden ve Blzıınsı muhasaraya 

(Hazreti Muhammed), gelen dilşmanların bir kısmını da 
============s=e=y=y=ar bu vaSlta ile rlcate mecbur eyi yen 

imparatorlar (GreJova) nın terki· 
bini mllli bir sır gibi saklamışlar .. 
(Cenabı Hak tarafırdan Bızanslı. 

lara fevkaJAde b r Ihsan olup hiç 
bir yabancı3'a ifşası caiz olmayan) 
bu sırrı f şedenlerl (diri dirl ya· 
kılmak) cezaslle korkutmuslardır. 

Böyle olmakla beraber, Gre"-· 
vanın terk 1.>I hakkında baz.ı ınrı. 

ıumat elde cd imiştir. Ve bu ma· 

Aksarayda Sofular mahallesinde 
oturan kasap Ahmedln oğlu Yaş::rr 
adında 17 yöşında bir çocuk. baba.. 
sının evinden yüz 1 raya yakın pa· 
ra çalnrak bu p::ırayı Beyoğlunda 
kötu kadınlara yedirmiştir. Bu ho· 
vard,Jık gecelerinden birinde sa. 
bahlcytn sarhoş bir halde evine do· 
nerken köprilde parmaklıkların k\! 
narında muvazeneslnı knybetmlş 

ve denize dilşmQ~tUr. kazazede o 
civardaki sandnl,.ıl r tarn!ındaıı 

kurtarılmı~tır. Denizden çıktıktan 

sonra Yasarır. akli muvazenesinde 
bir bozukluk basl<>ınıştır. Bu anı 
hastalığın tcdavl edılm6sl iç n hss· 
ta genç. Bakırköy hastanesine gö•ı. 
dcrt:mıştır 

Belediye lokantası 
kapandı 

Beledı3' c Kooperallfı tarafından, 
işlet 'lmekte olan Belediye Lokan: 
tası mosrannrını kcrumıdığından 
kapatılmıştır 

Askeri ce-rahlıkto bir 
fat'.Jik:>t ders: 

~ R m mık Tıb ihtı as mektebi 
U ~J profrsorlcrJnden alba) l\loor. 

head Hin llkkanunu ba.,ıııda Hauy 
adalarına gltmto;tl, nıaltsadı a keri 
cerrahlık Jıakkında uç konferans 
vermekti. '7 llkk4nun günü sabahı: 

rHer unı, e hazır bulun!» me,-zuu 
etrafında on konferansını ,;erirken., 
doktoran hlrt içeri koı.tu 'e ıııu habe· 

lümata naz.aran, bu korkunç ateşi Adl"ıyede yanı' 
\ ucud getiren maddeler, (petrol • tayinler 

ri 'erdi: ' • 
- .ıaı>onlar Pearl llarhor'a bas. 

kın yaptılar, çok 3aralı \ar. Ha)dl 
ı, başına_ 

a.,ta konferan .. ı;ı, bütün doktvr· 
lar ameliyat salonlarına koşmUflar
dır. O ı-Un profc..'IÖr on ııaat durma
dan çalııjınış 'e diff'r arkadqlMia 
da ı-ayrC"tllC bir ı-linM 960 vıua&ıya 
baktlmıttır. 

guhcrçile - kükürt • çrım agaçla· 
rındnn çık rılan katran veyahut 
z. ft) ten mürC'kkeptır. Ancak, bun 
!arın .}ekdığerıne ne nı b tte ka· 
rıştıkları kat'lyetle malum dcğU· 

d r. 
(Arkuı var) 

1stanbu' Aslıy<' ecza hfıklmliğ ı:c 
lzmır mfü:ıdelumumlsl Zahit, Üsk.i· 
dar hukuk hfıklm'lğlne Tunceı• h •• 
kıml ~:ısr t: l t nbul sulh hiıklnı. 
11~.nc. sulh hakimi Şevket Yalo· 
va hAklm. itne İstanbul sulh ha
kim! ~ly; z; tayin edDmişlerdr. 

Kont Mlı'ı kend sine derin bir alAka 
ve muhabbet besliyordu, bu muhak· 
kak . . F kat eskisi gibi yanıp tutu~ma
dığını d::ı herkes biliyordu. Kendisi de 
herhalde başka taraflarda meşguldu. 
İşte bu yüzdendir ki s<:nlrleri bozuktu. 
Ve çok ~fa hırçın ve sinırli idi. 

- O akşamki yemekten bize biraz 
bı;hsedcr mıs nız? 

- Asla •. 

Y A T A N 

Ticaret Aleminde 

Hükiimetin yeni tedbir- ı 
leri ve Türk tacirleri 
Ticaret Vekilinin lstanbuldaki çalışma
ları ve tüccarla tenıaslarz münasebetiyle 

Yazan· Sadullah BİESEL 
e. nJ:lllcrcyı hya eden yün 

B ticaret.nın lnklşafının arl· 

fesınde Andrew Y rranton 17 ncl 
asırda, .,Jng lteren n deniz ve 
karada ınkişarı,) adlı kitabında: 

"Ticaret yapan memleketlerde . 
«doğruluk» (Honesty), bir or. 
dudak! disiplin kadar li.ızumlu. 

dur!" demiştlr. 

O vakit ingrıtz. yünü Holanda 
ve Belçlkaya gelir, terbiye edi· 
lir. dokur:ur. İngUtereye mamul 
olarak g derdi. fnglllzlerin iktı· 
sadi kalkınmalarına, geniş refahıı 
mazhar olmalarına ilk iımll olan 
.tnglliz yün ticareti» dah:ı evvel 
kendi memlekcUerlnde hile ve 
des1se yüzür:den bozulmustu. fn. 
glllzler, yan ticaretinin altın ve 
kıymetli tas tıcarettnden daha 
mühim olduğunu sonradan anla. 
yarak bunu, cıticarettc doğruhıkn 
prrııı~fpile canlandırm 'r,lar, bôy· 
lelikle iktısatlarına temel laşı 
koymuşlar ve İngiliz dokuması· 
nı dtlnyaya tanıtmışlardır 

TıcareUn en ~'uksek mertebe. 
sine çıkan memleketler, milli lk. 
lısatlarınm varlık ve kudreti-:! 
-ancak «ticarette dol!rulukta. hu! 
muşlardır. Bu ltıbarla .Yerran 
ton.. un bu güzel söz.ile Tilrk 
tüccarının •meslekte doğrulukı> 
şiarına kıymet veren o sağ duy. 
gusunaD hılep cd<'rkc-n, bent can 
kulakla dlnlıycceklcrtn buluna. 
cağına kan bulunuyorum. 

re başvurmu~tur. Bu normaıın 

ustil tedbirler tıcari ışlcrımızi 
duzcnc koyamJmış olduğu ıç n 
yen. hukümet, iktısadi güçluk. 
lcrl iktısadı tedbiri rle \'C milli 
cemiy<'tlc birlikle kE rşılamak 
yclunu scçnı ış ve yürümegc bıış

laınıştır Fakat üç yılın, şidcletin • 
gittikçe artırdığı buhrana dcirt 
hafla içinde bir tevakkuf man. 
zarası vermek, fcı1J gidiş. der. 
hal ylyc dogru çevirmek tabia· 
tile b~klenemezdi Ancak ıı el 
koyma" ve t1fiy,. t kontrolu., nu ı 
yeni b r düzene konulmtısıle be. 
rabcr bazı yi;} ecck ve ı;iyc clt 
eşya fıyatlarının yenıdcn r rı.,. 
ması, b rçc.klarımızı telaşa clu· 
şilrmüştilr. Yeni tedblrlcrd ıı 

fayda bekllyen kımsclcr, ş 111cll 
hayretle şu sözleri lşltmektPdll'. 
lcr: ~Tüccar k"nd kcndınl kon. 
trol ed<'mcz, tilcl'a r oncak kendi 
menfa·t.ni düşüııiır Ticaret :\Al· 
nız m nfaat tar:ır!n Birkııı.: haf 
ta evvel gazetelerde dikkate IA. 
yık bir haber okumuştum Bu 
münasebeUc h(ıtırlndım. Ruhi 
hususiyeti dolayıs le burada k y-
dedlyorum: Knrtal clvarınd::ı 

bır mnhalle kahvec1sı, narhtan 
bir. lk kuru<; yük<-cğe muşlerfye 
kahve saltıgı lçtn ihtikar suçun. 
dan m!lhküm olmuş. Knlcrder 
tablatlı k. hvecin n yediği cezaya 
aklı crmcmış ve: , Yahu, kahve 
benim değll mi. dUcdlğ nı fiyata 
satarım. İsteyen içer, tstemlyen 
kahveme gelırtt!z!11 demiş. G enç Türk ticaretinin an· 

cak Louı n sulhuııdan son y en hükumet, programın. 

ra gcizle görUIUr ve elle tutulur da 11;Serbesl ticaret.. c ta· 
bir varlık olııınğa ba§ladığın• raf\•r olduğunu. vat\ :ndaşın 
inandığım için Türk tüccarından -

şah5 1 lı.:ŞCbbus \ "C faaJıyetını kO 
ruyaca(:ıııı söyledi. l\lılli 1 bcral 
bır ıstcm uzcr ndc durdu. Tilrk 
tuccnrı ıçın hukômetın bu kara 
rı b•r ınazharı yettır! Türk tile. 
carı, lıi.ıkumC'tin clb rllgl tcklifı· 
ııi ın ütalfıa ederken bu Mdlscnin 
kl'ndi ıstikbııli çl11 son derece 
önemli oldugunu takdır etmeli 
ve milli cemiyette bu mesleki in· 
tih p cdcn'erin

1 
vatan kaygusu 

ve milli duygularının her mil. 
nevver milliyetçi Ttirkten geri 
kalmadığını açıkça göstcreb ime. 
lıdir. Turk tüccarına, hükumetin 
itlım:dını getlre:ı bu s!st mden, 
t cari b r arz ve talep dusturu 
maııası nı srzinmck fahiş hır ha· 
la c.lıır Bu hata da Türk tücc:ı· 

rının omuzlarını çokertccck ve 
halta C' ccck bir vebnJ olur. 

Ticaret e1bcttc rısc rbcstl,, le 
kn lmd r . Fa kat bu "· crbestı ,, nln 
el e her serqesth gibi bir haddi 
ve karşılıklı hududu vardır. Ti 
rarrtl yegane vasfı yalnız «Ser
bcc:t1, dcğildır. Ticarette .,er· 
b st ,. bir vasıt..-Oır Gaye değil· 

dlr. Asıl g ye 11sıhhatll. şuurlu 

bir rckabrt teslsı neticesinde mal 
f v tının l'cuzlatılması ve ancak 
bununla tüccarın kazanç temin 
eylcmcsidır!ıı Bugün istihlaki ko 
ruyacak kPdar mal bulunamıyor 
Şıı halde tuccarın :ıormal za. 
ma dakj ., fiyat ucuzlatnuk~ .. va· 
ilfcsl, cemiyet nazarında tam 
fonksiyonunu yapamıyor! Eu Hf. 
barla üç senede beri evvela tam 
scrlwst olan ve tcclrlccn cemlyc· 
tin « htiyacınııı temin cdcmiycn 
bir fltic·ret... devletin himayesi. 

rica ederim: Benimle b rlikte ı 

(De\"amı Sa. $. Sll. 6 da) */*/~ 1 

G-4!1..~ X!!l,i!!!!e 
Baskın mı, istila mı? 

başlarını elleri arıısına alsınlar 
1939 hubi başındanberl ticareti. 
mlıln geç rdtğı safhaları tıasusf 

bir dikkatle gözden gcçlrsiplcr.
1 

Yeni hfikümctin yeni Tıcaret Ve
k ille memleket tşlerlrıl mütalaa 
ederken, uhdelerine dilşen vazi· 

D iyep'e kar<ıı ~apılan ~on mUt. fikler bu miktardan "'Ok fazla km·. re üzerinde dikkatle dursunlar ~· 
• tefik hareketine Londra bil· ,·etlerle muhtelif .' crlertlrkl rnüda· 

Benzeri görülmemiş bir ateşle • ·· .. . raa muharebPlerlııtle mu,arfakb·f't· 
k 1 b" t·· dü ad 

1 

~ak ol~·ude bır ha.o;kındı cllyor, nerlln . 
avru an u un ny a. yur · 1 t ı.lzllklere ulraını,.,lardır. !'iorı dere«e 

d 1 d b 1 ilk d i !iti amamlle akamr.te utratrlan bir 
umuz asır ar an er e a 1 H" · ku\'\"etle tahkim edilıllı'"iııl Alnıaııla-
ıh l , d kt d şı dl ııt n te~bbfüıll oldutunu· ileri !IÜrll· ,.. 

su Ç" n e yı§ama a ır. m • yor rırı daha g~·enlerdr dün,\'8,\'3 ilan et. 

Tütünlerimiz 
ve harp 

~ lmkü l'atan'da Framıanırı 

!.b:!l ınhJ.,ar idaremizden mfılılnı 
ınlktıtrda tütün alrnaıta bllşladıtı 

' c ba.,kıt memleketlerden ele a,> nı 
maksatlarla he~ etler geldiği haber 
'rrlllynrdıı. En-elkl giinkü Vatan• 
ılıı dıı dört senelik te<:rübelerden 
11nnra Uurdur bölgeı.lndc Amerika.. 
nın lıarrwlrın \'lrjinya tlltiinlerlnfn 
•n il 1 kalitede ~·cti.-:tirllme5lnin ba· 
şarıldıı{ı rnüjdl'icnl_l ordu. 

Ru iki ha mıllıln de. önemi Uııtllw· 
dr ılurnıak 14ıımdır. Zira dünyanın 
tiıtıln ,.c hususile ı,fgara lı.tthlı\kl, 

hii~ Uk harııtcrde ı;ullı zamanma ıi· 
rP bir hal il artmaktadır. 1914/ 1918 
harblııılt• olduğu gibi bu harpte •e 
ııılrara JstıhlAki çok artmı,tır. 

Bir orta Avrupa mecmuasının 

\"erdiği rnalümata göre meseli AJ. 
manya 1982 yılında 3,92 mlJyar al. 
J;"ara yaparken 1940 da yaptıtı si· 
gara sayısı 6,!S mllyan babnu,nır. 
Alman orduıınnda slpra istUalild 
son de.rece arttıtı k\in Almaayaya 
ithal edilen ttıttınlerlo ytb:de kırkı 
ıılgara yapılmaktadır. ln&1lterede 
de O~ 1 J,lınm ııon Oç ayında stıara 

hıtlhlAkl yllı.de 26 artmıştır. 
Dikkat edilirse tütün kullanan

lar, yoruldukları, ı.inirlendiklerl ve 
ıthldetli bir münaJua~)-a tutulduk. 
ları zaman daha fazla ııılpra içer· 
ler. ,\Jubarlp delletlerde allfu,,un 
hlr kı-.nıı aı.ker oldup, , moder11 
harpte et'phe gerllıindekl slvUler de 
safaş "erplntllerlndeo az çok naı<lp-

lerlnl alı\ıklarına göre insanlar ııUrllp 
giden bir ~·orgunluk \'e .. ınır zayıf· 
lığı içindedirler. Herhalde bundan 
olacaktır ki hilhasıc.a muharip dt'"\0

• 

!etlerde "lpra lstlhliki durmadan 
:ırtnıaktadır. t:saSt'n bu artış yal· 
nız harp 7.amanına ait değildir. 

Harp zamaııında sulh gilnlrrlne &ii· 
re anormal bir artma olmakla be
raber, ımllı zamanlarında da tütUn 
l~tlhlikl ~ki !o ıllanı nhbette az ';.ok 
bir artış ~österrnektedir. Nitekim 
1900 ~·ıfında ıliinya tütün Mihsall 
bir rııll~ on ton iken bugün bir mis. 
Une çıkrııı~tır. 

Dünya tütün istfhııallnln en hÜ· 

yiık kısmı Birle,lk Amerlkaya. 
onun üçte hlr kadarı Rusyaya alt· 
tir. Ondan sonra sıraıılle Breı.llya. 

hemen hemen aynı "eviyede olarak 
'nlrklye \C Vonanı .. tan. Felemenk 

Jlindl!>tanı 'e en onra da Almanya 
gelmektedir. 

Ruliya \e Pelemenk lllncllatanı, 

tiltiinlerinl kendi~rl istihlak eder· 
ı~r. Blrl~lk Amerika \'e Brezilya 
ıılyaroalarınrn i c bilhaı;sa orta Av. 

rupa~ a kapalı olduğu goözö111inde 

tutulur!l:ı buraların, tütün ıstlhla-

ki harbin tecclllsi olan hava a-ı · tiki ı k ı k 
1 

Alıııan tebliğine bakılırııa karaya Pr .ıtarp •,\'I arına bir taarruz \"t'I kinin arttığı tıu hıırp zamanında, 
kınları, şehirlerin yanıp yı ı · çıkan kU\"\"etlcr bir tümen ·kadardır. l!!tlhi teşcbbll.,iirıtlr bulunmak l~·in tUtlinkrlni an<'ak l'unanlstandan 
ması, halkın .. perişan olması ve Buntlan ba'!ka da mu,·affakı~·et ha· 20 - SO bin ıukPrln ne katlar yetnıe.ı '" 1 ilrkl~ ı•ıkn lemin edebile<-eklcrl 
açlık çok ~ukUr, yurdumuz.un !inde kara,·a k 1 d ohlo~unu bir mllteh&s!lıs olnıaılr~ını 1 1 . . çı arı maıuna e,·am ., ., an a'ı ır. 
bugüne kadar uzak bulunduğu edlle<·ek ihtiyat kuneUerl J.5 gemide halde hen bile takdir edeceğime göre 

1 KÖR KADI felaketlerdir. Fakat bunların ha- bulunmaktadır. nılltteflklerln buna akıt erdirememiş 

Mübadil bonoları 
sahtekar :ı gı 

rle ndc her blt.aa( memleket gl- Askerlik bahislerinde mUtelıa..ıı; 1 olmalarını kabul etmek, lkift<'i c·eıı· I 
bl bizim de btrçok üzüntü ve Almanların daha e\ \'el bildirdikleri heyi açmaktan daha güçtür. ı 

sıkıntılarımız vardır. Bunlar bl. cıu,uncelere göre ı-emı ne nakledlle_ I Şu halde yapıJaıl' hareketin bllylik 1 
ze. etrafımızı çevreleyen mem. cek tam ajırlıldı beher a!tker i~ln ölçüde bir baskın oldutunu kabul <'1· 
lekeUerln büyük ıstıraplarını 17 gemi tonajına ihtiyaç ,·ardır. 1 mek daha mlllAylmdlr. Bununla be. Bundtn bir müddet evvel sah'" 
dıılma haltrlatması !Azım gelen ihtiyat kunetlerlnln bulunduğu raber Ing1llzlerin bu seferki ba11kın· mübadil bono u tabetmek ve bun· 
ciddi lşaretlerd r. Bu işaretler 8.'l gemiyi ortalama olarak onar bin 1 da kuaya tank çıkarmıt oJmalnrı ları kull:ınmr k suretlle sahlckiır~ 
dünyada tabii zamanlar için y.a· tonluk fanedecek oıunıak yek6n ,., baı.kıncıları binden fazla tayyarr.- lık eden \'e muhtelif tarıhlerde 
pılmış kanunların. kabul e8ilmiş 8.'l0.000 ton eder. Alman mlltebaa8ıa- ı nln de..,teklemeel gösteriyor ki hu Ziraat Bankasının müteaddit cubc· 
nazariye ve prensiplerin bugün., lıırın lerdlklcrı rakkamla bellap eder- baskının hedef tuttuğu (&)·e. daha !erinden 100 b n l•ra-Oan fazla pa· 

kti vaziyeti karşıtamağa güçle. ı<Pk tonaj yekunu 3M.OOO ı bulan bir C\"Yelkl Komando ba11kınları git>i ra dolandiran bir şebeke meydana 
rl yctnılyeccğlnf gösteımektedlr gemi kafilesl 20.000 asker taşıyabı. 1 mutlaka ,unu veya bunu tahrip et- çıkarılm.~;ı. başta. ~ihat .,,ve Htisniı 

Ciddiyetini hCt"giln daha ziya· lir. mek dPğll. ikinci cephe kurmak lı;ln olmak uzere ıkıncı A.,ır cczad:ı 
de h sscttıren iktısııdi durumu.! .'1üttefiklerin 20 'eya 30 bin 88• IAr.ıın gelen lbrac; hareket n·ya hare. mahkemeleri yapı~mış ~e ctuzaı 
muz.u, hükümetlmlz, en geni~ kerle ,\nupa kıtMında bir cephe ketlerinin.nasıl atması lazım gf'lece-1 sene hnpse mahkum edılmlşlerdl. 

bir gônül anlayışile norm~l tcd· kurın:tğa kalkışacaklarına 'e böyle ti yolunda tf!<'rübeler kazanmak 'e Bu kar r suçlular tarafından tem. 
b rler içinde idareye çalışmış w 1 bir ce11he~·ı bu kadar askerle kura- Alman müdafaa kunetıerlnln ı.il~·I\- ylz cd imiş ve tem~·lz ~eza dairesi 
ancak mutlak zaruretler karşı-! mı)a<·aklarını bllmeıtlt<lerlne inan- ı.llnll ~oklamaktır. tarafından nakzcd.ldlğı~der. _da,·o 
sında normalln üstunde tcdb rle nıak çok glıçtı.lr. llu u~ııc ki mlltte· Tatlısert evrakı. Istanbul adJ.yesıne ı:onde-
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. rilmlştir. 

Çeviren: Rezzan A. E. Y A.LMil 

nızı rica edeceğim. 
- Orası size a t değildir, yerinize o 

turabılırslılfz, 

Reis hu sozleri sciylerken istihzalı ta· 
vırla gtilı.imsüyordu. 

Madam Percler yerine oturdu ve baş. 
ka şatıı tler dinlendı. 

Bu davaya dun sabah İkinci A· 
ğır cczc.da tekrar başlanmış, oku. 
nan temy z kararına göre temyiz 
başmüddelumumlllğl maznunlardnr 
Nihat ıle Hüsnünün cezalarının art· 
tırılması talebinde bulunmuştur 
Ceza dairesi dr bu lddi~ veçh le ka· 
rarını vernıiştır. Bu davanın duruş. 
ması yakında bitecektir. 

Albay doktor 1\loorhead geren gün 
Ne,york'a dönmüş 'e bu yaralılar 
arasında lylle,menln tabuk , e ö!Unı 
nlshetlnln az olına ını 11a 3edl ııebebe 
atfetml~tlr: 

- Kocam Kont Montl, Gladis ve ben 
Cıros lokantası da yemek yedik. Ye· 
mckten sonra Florcne Bııra gidip dııns 
ctmdc karar vC'rdik ve gıttık Orada 
bol şampanya ıç~ k. dans ettık ve eğlen· 
dik. Sabaha karşı eve dönduk Hıç dik· 
Ekate değer bir hftdıse olmadı 

- Maznunun konttan başka kimse· 
ol<iugunu ortaya çıkarıyor. Bunu mah
keme huzurunda 50yleylp hakikatin mey 
dane çıkm~sına yardım etmek isterim 

Bu.nlar kapıcı, uşak ve şoför gibi in· 
sanlardı. Hepsi Madam Eysenach'ın le· 
hine olarak şehadet ettiler ... Sonra dok. 
torların sırası geldi. Onlar da Gladls'ln 
biraz sın rli \'e hırçın oldujunu, fakat 
tamamile aklı başır.d .. ve norınal bir ııı· 
san oldu(:unu söylediler. 

Bır kadm kuyumcunun 
270. lirasmı çaldı 

l - Yaralıların Jıaııtahaae,e ~
buk nakledUmll!ll, 

2 - Elde bol kan totıı bulundutu 
itin k-ap ede111f're derhal kan "\erlle
bllme!!I, 

8 - l'ara :\ crlerıniıı ~:abol< kırpı
larak 'e teınlzlerıerck kan~, lhtl
malJerlnln onünc geçihııeııı. 

4 - BÜ'.\Ük yaralara bile dikS,. \U. 

rulmıy&rl\k ;)eni neısç 'iieud~ g .. tırtı
mMlnl11 tablate bırakıl111A>Oı, 

15 - l'cnl ııulfıı Uiı;lırmın bulca 
hol<'a kullanılması. 

6 - Amf'll)attan !\Onra l)i bakım. 
1 - Hariıl'I clalmlerln yMierinl 

gösteren 3enl \e baıılt bir &Jetten Is· 
tıfade edllmeııl 'e her dakika Tönt
renr. mııracaata m:mm kalınam:u;ı. 

SERÇE 

- Maznun sinlrl ve buhranlı mıydı? 
- Evet. son derecede slnlrlı ldl. Kont 

Montl etraftakı kadınlara baktıkça ve· 
ya bırl~ ne en masum C'k•lde lltıf t et
tikçe s rarıyor. tıtrıyor, hırçınlaşıyordu. 

Kendlsınc acıyordum. Teskin etmek is· 
tcdlm Fakat ne ~apabı) rdfm? Ayrılır· 

kcn kendls ni candan oplum. Kendisini 
c;ok se..,dlğımı ve ylhğınt istedi~imı bu 
hareketımlc anlatmak ıstedlm, böylc 
~aptığtma çok memnunum Kım bilir, 
biçar k d n o gece nekadar ı~urap çek. 
mi§tfr' 

- Bernard Martin'l maznunun evin· 
de hıç görmüş müydünüz? 

- Hayır, h ç bir zaman gormedım. 
- Hiç tsmlo lşlttınız· mi? 

lerle milnasebeU olup olmadığını bılir 
miydiniz? Boyle blrşeyler şittlntz mly
dı? 

Madam Percıcr elırde tullugu eldı· 
vcnlerl asabi bir hareketle büküyordu 

- Bılmem k ne soyllyeyim? declı. 
- M hk ıne huzurunda doğruyu soy· 

!emeğe yemin etmiş olduğunuzu nnut. 
mn~ ınız. Tcrcddut etmeden cevap verı
niz. Bu meseleye hayret etmed ğınlzl ve 
ergeç Mad3m Eysenach'ın böyle bir a. 
kıbete dilşcccğlni soyleml~lııız. Bu soz· 
lC'rınlz doğnı mu? 

- Herhalde doğrudur. • 
-- Rica ederim, daha sar.h konuşu· 

nuz. Mahkeme sözlerinizden hakıkatl 
oğrenecektlr, bıze yardım edınız. 

- Maznunun Balzac sokağındaki l:f.r 
eve girip çıktığını öğrenmiştim. 

- Bu ev bir randevu yeri midir? 
- Evet, buraya gıdı=' biçare kadının 

nekadar dil~kün ve ıayritabli bir insan 

Rel s Gladls'e donerek sordu: 
- Soyledlklen doğru mu? 
Kadın bltkın bir tavırla cevap ver· 

dl: 
- Evet .•. 
Reıs, kırmızı clblseslnın kollarını yu

karı kaldırarak maznuna hıtap ctttı 
- Oralara nasıl ut..:n.madan go.diyor

dunuz? Sizin gibi güzel, zengin bir ka· 
dın tıstelık de kendi küfvü olan bir a· 
danıla beraberken ne diye böyle adi ve 

geçici b'ı hl'VCS<: kapılır? Bazı kadınlar 
para için kendilerini satarlar. Halbuki 
sız zcnginsinz.. Neye ihtiyacınız var? Ce. 
, ap ver!effze,. Yoksa inkar mı ediyor· 
<:unuz? 

- Hayır, lnk~r etmiyorum. 
Reis, şahide dönerek sordu: 
- Başka bir söyllyecejlniz var mı? 
- Hayır, yok. Yalnız bu bıçare kadı· 

na ~cımınızı ve müsamahalı davranma-

Ahali dlnlr:mekten yorulmuştu. Sa. 
lonun !çinde bir ugultudur gtdlyordu. 
Nıhayel bir şahıt daha geldı. Yaşlı 

solgun bcnlzlı, yorgun bir adamdı. Maz· 
nun bunu görünce acı acı lç ni çekti ve 
ağtam~ia ba:ıladı. O anda o kadar yor· 
gun, bitkin ve ihtiyar bir hali vardı ki 
sanki o güzel kadın gitmiş, )'ertne baş. 
ka birls1 geırr. ıştı. 

Ayni sualJer sorulmaf:a, başlandı: 
- Adınız., soy ııdınız nedir? 
- Claudc Patrice Beauchaınp. 
- K.l!ç kıışındasıııız? 

- Yetmı ş bir yaşındayım. 
- Nerede oturuyorsunuz? 
- İsviçrede, Vevey'de ..• P•riste iken 

'Malclquals sokağı, 12 nıımarada.. 
- Meslellnlz nedir? 

(Arka.la var) 

Kııpalıç•r;ııda Mustafa adında bı:· 

adamın kuyumcu dükkAnına glren 
bir kadın, kuyumcunun, kapııı,ın 

arkasında asılı duran ceket ce. 
bfnden 270 lirasını çalarak k:ıc· 

mıştır, Bu meçhul kadın şlddeOe 

aranmaktadır. 

r-- TAKVİM 
21 AGUSTOS 94Z 

CV~IA 

AY 8 - GÜN 233 - Hızır 108 
RUIUİ 1358 - AGUSTOS 8 

l llİCtU 1361 - ŞABAN 8 
VAKiT ZEVAJ.t EZnNİ 
G01'EŞ 6,16 10.15 

1 

ÖGLE 13.17 5.17 
İKİNDİ 17,04 9,07 
AKŞAM 20,00 1%,00 
YATSI 21,41 1,40 
İMSAK 4.::!4 8,21 
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Dünkü yangın SiYASi iCMAi Askeri durum Alman - Rus harbi 

<Bl4' 1 laelcle) ••• ı h•rebeler çok şiddetli bir mahiyet 
• Yazi1ı1: ve mayir,&tar Ye 66 alev makinesi arzetmektedlr. Alman kumar.dan· 
lbllD BOR / kaybetmi.şt.ir. Alman ha\~3 kuv- lığı cephenin cenup kesimler·nd 

'---------------' vctler demın·olu tesıslerine ve ı çok miktarda kıtalar blnlcrce tank 
İ ·ı· "h dı İ düşmanın geri ia~e yollarına taar- ve tavyarc toplamıştır. Frsns,dan, 
ngı iZ 

1 raç enemes ruzlarda bulunn1~şlard!r. Belçikadan ve llol&ndadan. b:r çok 

imtihanla 
talebe a:ınacak 

(Ba ı 1 incide) // Orel'ın şimal çevresinde, bir Ai· garnizonlar çekmiştir. Buralardan Son verilen bir ktrara gbrl', 
a.lnda A lm• k ki f d ki ı ı- ık bu sene Üniversite Tıp, Fer fakü' cephe açılam•yac~4ın 1 herkes bil· ma.n taarruzu esn n uv ı yalnız son ı aY zar ın a s .ııı 

• tostanbcr· t< b' ı ı k ü ·>2 t ·m•n do tclerile Kim,·a enstitüsün imtıhJr. Büyük va hakiki bır ihr ç hare· vetlcrt 11 aouı ı .J ın tümen o m1 ?'ere ... u . · .. 
keli yapılmak stenirse, Almanlar e'Sir almışlardır. 400 tank ve 200 ı ftu cephes\··e göndertln1ek üzere la talebe alın:ıcaktır. 
bunu Kale'den Brest'e kadar uza- top tahrip ctm ~ler veya ele ge· al,:nmıştır. Tıp rakü:tesine mtihanla ~hna. 
nan sahiller üZJerınd bır çok nok. çirmışlerdlr. I :\lcskova, 20 (A.A.) - R~tttcr· cak 500 tolrbcdcn anccık 250 sı. ser 
taı~rda beklemelld.rlcr. Büyük ih· \.''laıma ve Rjcv'ın dc.:usu.nda Sovye-t ek tcbligine göre Grazni l b<·st oiaca.k, diğer iki yüz cllı t .. 
raç harckctlcrd, ötcdcnberl kaide d~manın yaptıgı taarruzlzr dün petrol sahasına kar~t tchd.t art- lcbcdcn bit kı~n11 lillebc )·ur.tlaı·ı. 
olarak bir çvk noktaya ay!lıt zi. de Alman krtalarının şıddetli mu- ı maktadır ı na. bir kısn11 da Askeri tıbbıyeye 1 
rnanda yapılır, bunların bir ;ki i ka\·emcti kar~ısında akim kalmış· J Tcblig. petrol saha.sının 2l0 ki- yrı!acaktır. 1 
hakiki ihraç hareketi is<', dlğcı·Jc- tır. Cephenin 1 mal kestmınde düş toınelre kRd r e: mal batısında P: in1tihanlar <y!Ulde yapıhı.cakl •. 
rl müdafi tarafı şaşırtmak ma.k· manın mut~addlt taarruzları\ b~r ot•gcrsk çevresinde So~·yetıer:n ~c 

1 

Ta;ıın Terb ye Daires: bunun tali 1 f~ 
ba.d le yapr\an tAlt veya gösteriş kı,mı k~rşı taarruzh:ırla olman: u· rilcd:ğini bıldirn1rklcdır. Bu c;c\·- . h 

1 
k'adır Bu "\. --#;, 

• ·· · ·• ·• ·· . . 1 matn~ mesını Rıır cıına . · . 

Zamanı makasla-
1 mak niyeti 
M o-,ko\a n1u!J.katını, \ör~•ll'io 

! oradan Londra~·a dünerken 

lr;1nda \f> Kahirrılf' ao;keri kuınRn· 

d.Jnlarla ;.;-örii-.nıtlerinl. Orta-:ark 
ba<:o~umand11nile "ekiz.in<'! ordu ku
nınntlanının dE"ğl5tirilnıt"Jnj, ;\me_ 
rlk:ı ordu ta~~ıtrelerinin A\ruru1. 
kıtıı .. ırula harekl'tt> gef.,•n1C''ıinl, ''•"'ır 

t·t•pln•..,int• . \;nt"ril~adan ınühiı11 tak· 
\l.\t" kıtaları ,-t" f("c:hlzat gelın'""lnl. 

nu .. ta~-)·urrle-rinln Ing-lllz ,.e A.ınf' 

rlka ta)~ arelerlne mu,·azi otarnl. 
':ıı rki _\ lı1ıan) a .• t.'.hlrlerlne akınlara 
ha~hunıı•arını. mhttefiklerln pf'k 

)al.ında 't' heınf>n her tarafta unı,ı 
nıi bir harrkett" geçeceklC'rjne ı-:arrl 
"a~-ınak ~·anlı" o1ına7.. hareketleridir. Bunların birblrln. zere puşkürtulmuştur. rede kazıklar bır çok hücum ar .. 

1 
d u·· , . -it ..,.öndcrlle-ı 

d .. k" 1 l guner e n•\er.:o eye b d 
1 

t d~n olan uzakhıkları. -.ah1Herin va- Düşman bundan başka un u yaparak 300 Almanı kı ıc a:1 g<'(' r· Galatnda }l't·rmt"Tıec:ııt-raE" •n nu- .... ~ •• .,., .f'i1; .... 1tt.4ll.ı 1'. ~:aıara a s rayc 
zfyetlne, müdaiiln aldığı tert"bata gün doğu cephe.iinde 104 tayyare j miştir. Almanlar süratle takviye cektir. n1aralı 3 katı \·as:ı·2 ait olAn bina- et.ti,,. rfcn iki bi~ada dahi yangın 1 
~ nJhayet stratejik istikamet ve kaybetmıştır. getirmektedırler- _ .......,..,.............._,....._......,......._ da Jstavri'nin kiraladığı Uçllr.cU ka .... çık ;.·eti!:ıen ıtfalye lıırafından 
~efe bağ.lıdıt. Bu b11krmdan ta· Londra, 20 (A.A.) _ Rusların Kletskaya çevresinde çetin bır tında dün blr yangin ç•kmıştır. ~öndi.lrUlınU-!;itür. 
giliz eşebbüsü, hakiki b;r ihrll(' ha Kra. nodar şehrinden ç .. kilmeleri muharebe devam ediyor. Bir Rus K b. af Yangının. bu katta çalışan boya. Alevler o.raaında kalan iki işçi 

80~ le unıunıi bir harekete lürum 
gorn1enln "ıebebi de, şark cepht-~ln. 
deki barlz ,-e bli~iik Alman mu\a(. 
fakl.\etlf'rlne rat"nıen kı'!lın gıttlkt·!' 

he-~aba katrlnıa,.ıdır. 
reketi olama~ bu fiadece ma'tıdut i~ Kıı:radenizde Novro.;; sk ıçın teh birl'ği s.ayıca üstün kuvvetlerin bir Uy 1 Ş ·~ cıların boyalarının tutuşmasından ağır surette yarnlHn.n11şlar. Senjorj 

1 
hedefleri b!r denemeden ibarettir. lı.ke başgöstermişllr. günde yaptıkları Uç hücumu püs· çıktığı an'a.ş1ln1aktadır. ha."tahane~ine kaldınlmıı:rılardır. 

Fakat bize şöyle bir sual soru. Stalingrad şehri önlerine gctlrL kürtmüştür. El • ; z Binanın yangın çıkan üçüncü kah Yanan bina ~000 ira .ıı;i~ortatıdır. 
Jabll.r: M"a.demkJ fngllizler h.ıklkl len yeni Panzer teşk:lleri <şehir 1- Kotelnikovo'nun şimal dolusun. ÇI mı ah"ap olduğundan. bu kat kAmilen Vaka hakkında tahkikat yapılmakta-
bir lhrAç hareketi yapm~k istemi· çln tehlikeyi erttırmo.ktadır. da Sovyet devriyeleri Alman hat· ve diğer katlar kı~men yanmıştır, dır. 
yorlardı, ne diye ~yade jle bcra· ııoskova. 20 (A.A.) _ Reuter ları gerisinde bir gece akını ya· J 
ber tanklar ela çıkardılar! ajarıeının hususi muhabiri bildırı- par•k pek çok harp malzemesi tah ı 'lt'motncmesini vermek 

E,eer yarın öbür gün tncıllz- yor: rlp etmtş\erd r. 1 

ler, b .r ihraç der.emesi e•M!tnda Kletskaya'nın batısında Don neh Krosnodar .çevresinde Sovy~t ~~; Üzere IV'.oskovayo gitti 
paraşütçülcı indirirlerse, bize yine ri kJvrımında vaziyet, son dört taları ştddeth Alman hucum 2.r . .. 

ayni sua.1 sorulacaktır. hatta ~çlndc cereyan etmiş olan püskürtmüş ve bu hücum~ar~ ışiı· l\loskova, 20 (A.A.) - Turki-
Plyadenin ve topçunun lhrıı.ç ha- şiddetli muharebenin doğurdu"u rak eden bır Alman motorlu ala- yenin yeni buyuk clçlsı Cevat A-

rekclf fç~n kullanılan usuller ço~ ! durumdan daha fen8dır. Bununİa yını bozguna uğratmt!l>tır. l r çıkalın ltımatn•mcs ni' \ermek u~ 1 

değişmemiştir .. Fakat tank1&rl'r~ de beraber Kız,lordu dü5mana. sonu. D ğer bir kcslınde. b r Rus bar~ı zeıe bu sa~ah Kulbışcf den l\1o:sko 
nlz vasıtalar!le naklcdtlmesl v~ ka. na kadar karşı koymak azm:ni mu lıği Alman tark ve pıyadesine k r vay o. gelmıştır 
r;;.ya ~rkarıhnesı yepyeni ~yler- hafaza etmektedir. ş1 .şiddetlı bır muharebe vermişt r. ---------------
d!r HattA bu tankları nakl.,tmek Moskova, 20 (A.A.) - Sovyet Briansk cephcsınde Sovyet 10P.: S \ a :]a}arında 
için kullanılan vasıtalar henuz te· haberler bürosu 1 mayıstan 15 a· çusunun ateşile 500 Alman öldu 1 a OIDOll 
rakki V• inkişaf hallrdedlr. Fran. ğuııtosa kadar Sovyet - Alman rülmüştür. <s-.ı 1 llMli<M) ,r. 
~ızca (' BlJgi ve ha)4t11 mccrr:ıuas1n- cephesi hakkında aşağıdaki bil3:n- Ankara . 20 (Radyo qazı~ te~i):- bunda bulun •n en iyi limanlardan 
da bu Va5tlalaı-a dair b~_zr !azılar: çoyu neşretmiştir· Romanyad~n gelen ha~crlcrc go- birini ş ındi elimizde tutmaktayız. 
okudum ve resimler de ıordum. Bur Kızrlordu ş·mdi Voronl!'jdc Don re mihverin Rusyada b r kış ~a:- Japonlar üz·~rlcrinde dolaşan teh
yazı1ardn «motıörtü tank dubaları· 1 kavsiı:;ıde ve cenupta faşlst Alman bine inUzar ettiği ve asker H;~n d•di sez.mcktedlrler Böyle bir va
ndan ve .tank nakleden gemllcr•- kltalartnıt k&rşı sürekli -:e kanlı 1 kışh·k· yünlü ~lbiscler hazırlandtgı ziyel karşısında ~" ponlar sabrede: 
den bahsediliyordu. . muharebeler vcrmektedır Bu mu. bHd rılmektedır. cck insan deı2:ild rler, ve bizi Sa 

Öyle sanıy0t;um ki, fngılizlcr, bu 1 lcn1on takım adalarında işgal etti-

Ağır işçiler hakkında 
V i. 3yet ~ n tebı·gi 

"\·a11 'e BeledlJe Rl3·a ... etınden tebUğ rd1Jn1i~tfr: 
Ekn1ck te\'z.iatında. kart. usulünün tatbikine ınUtealhk tahmatnknı._ 

nin 20 nci maddesi tarif•tına uygun ağ;r işd; ça·ışan i'~i i~lihdar.1 edeı.
lcrln çalı,tırdığ:ı i.,,;llerin adı, soyadı, doğum tarihi, ite başladı.ı,iı tarih 
çalrşlığı ı~. lşçinln çalıştığı ışden n1aksat yaptığı i~tir. Çaltı:;tı,ğı kı.-:ın1 

daire ,·eya. mak!nenin nev'i değildir. Bu )şe hangi tarihlt- baş.ayıp ne 
kadar zaman çalışacağını bildirir iki nüsha cet\·cı tanzim ederek Df'ledi
ye Iklıss.t 1'.tUdUrlUğünden numunesini alac~k:arı bir mektupla birlikte 
25.'8 942 ak~amına. kadar Beledıye lklı~at ]lt:UdürlüğUne ~etlrıl1eterl 

ve bundan sonra \'UkU bulacak nıtlracaatların kabul edilnıiyeccği ve hilil. 
tı hakikat beyanda bulunanlar hakkında takibat yapılac«.ğı ilan olunur. 

Ruo; aıı;kf'ri kudretini tamamtle ln1· 
ho l'dt"bllnıek ıçln ,'\flh\erln ı.anıan 
c;ook darlaı.,mı,tır. Ru~lar cenuı,ta 

'e K:ıfka-.,\'1tla ağ'ır kaJııllara u,ıtr:l 

malcla bPraber ,ın1al 'e merke.ulc 
Ru .. <'etıhe"ii henuı. "•P~ıtlanı dur. 
ınaktadır. Aln1an orduıı;u,. pek "Ü

ratll bir :rtldırını harbile Kafkas-
,\&)'ı tan1a111lle ternlz.lt-ıneğe nıu\:\f. 

f<tk ol"ıa bilP dara1n11ş ınüddet J~ln. 

dC' hli1iln <'f'll'hc~·ı ;\·ıkınarı ba5ara
hllt'!'f'k nıldlr '! Ra~aramam&.."ir l('İn 

daralrııı' ;r.aınanı, ..,ıkınhh bir hal~ 
getlrn1t·k h\zımdır. O z.aman, '\I 

nıan.ra lkinl'i hlr kı' harbine kat 
Jann1ak ;r.orunda kalacaktır. Bunu 
teınln edehltn1ck lc;-ln nıllttrfiklerin 

unıurnf blr hareketle, .ı\lmanyanır. 

elindeki nıahdut ;r.aınanı maka"ıla. 

ınak nt)·e-Unde oldukları yukarırla. 

,ıı,aydığlnı olaJlardan anla~ılmaktfl

dır. Bu olayların do,;:urat'&ğt Jenl 
kar-,ı'ıında kaln1all11zı'l 

gt"<'lkıni.' <'<'E'_ı!'inı tahınin etmek, a.\ 
kırı bir dUŞiince ohna-,a gerektir. 

Sa - ip 

•motörlü tar.k dubalarınıo kullan. BAŞMAKALEDEN DEVAM glmız mevzilerden çıkarmak ;çın Bir istila tecrL.bes: / mı-ş!ar. bt•nlar '\il, s1tas11e kumluk hcmmlyctli m ·kta.rda kuvvetler 
kıyılara tanklar çıkarnıayT tecrü- ~oplıyacaklardır. Fakıt b1z tedbır-, • (Ba'ı l Jn(!lde) ( .. ). 
be etmislerdir. Bu dub~l~r. kuı~- (~ı 1 incide) l saktarta, tes'rstz mild•halelerle, lerlmizl ona göre aldık. kınlarda çok .şc ~ar.yacak malu-ı 
luk sahile yıma,.tr, on k:~agı kanaatini uyandırabilmesi ve kcn- hudutsuz el koymalarla sıkıntı ü· Melbourre, 20 CA A) Avus- mat get•rmlştır. 

1 
1 

.\·n trrılınca kumluğa dsyansra op dlslnl mevcut hal 0 e şartların 1c;:p- zcrh:e sıkıntı katmıştı. ı .. tt fk m m! karargahı Böylece mahut kuvvetler~ ve 
tü vaz.fesl 'örür ~ her duba ~çin. " tra ya mu c u 

1
u k 

8 
o"ru··' · muavven bir zaman zarfında müt. 

d i 1anna aykırı yollara siirüklcmesi Behçet Uz, derhal bütün pen- c smberra Avustra ya ruv z - · • 
de bulunan 3 - 4 tank ker: mo- d 1 arptzmala- tefikler AlmRnların n1eşhur ,zap-. 

Hükumetin yeni tedbirleri 
ve Türk taci;leri 

.. .. .. ka k k il _ ihtimal;ydl. Hele sendalya haı;ta- ccrelerj açtırdı. Evvelki usulün ta- nün Salomon a a ı;rı ç . . • ğ 1 
t<ır ,a:ucuyle rRya çı ara er hğı böyle bir meyil ve istidatla ~ ·ı t .. t tt t i b J ha· d b ttığını resmen b~ldirmek· tedilmez,. ıstıhkamlarını vurma a 
lemeye baslar. Tank nakleden ge- m<m.ı e_ crsını u u, ~~r o rın . a a muvarrak oltnuştur. Eğer şimd 
mller, şüphesiz ihracın ilk safh~ - birleşince ortalığı bütün bütün si- va gırdı ve;: ferahlık h:l!>ıl oldu. . tcdır. .. .. böyle etiCeler elde edebilmişlerse 1 
~ında kulianılamazlar. Bunlar köp· se boğabilir. hak'katin berrak bir Fakat bunu devamlı b r tedavı 1 C6mberra kruvazoru, Avuslral- ı 1 k t kutıana.cak·1 
~Ü ba .. ıarı tuto.Jduktan veya, etv.f:- gözle örünmesine ma.nı olabilirdi. ıır,.-r.ıak ~aiz 1.~aıd1, muvakkat ya donanmasının k&)-·bettli ·en bü- J mütteiikder ; ı ~i~~:rce ve hattA 
l r • ı • k b' fi k ld' Boğular \Arın sayısı ları yer c on rişli bir nm-ı.n işgal ed.ldikten sonra b·r ı a.ıadı. Vt>rcn ır rııor n Şı- yU gem ır.' 1 ·il:! bln!erC'~ ts ker kullanarak bir 
, ararlar Sandalya hastalıj:ını kısaca ta.rtf rır.Gasır.dan •b:.: ::ttı. nlsbeten hafıftlr. :> h k ti \•aptıkları zaman ·Ş<" Y · ı B h t ı k h l ket . 

1 
d ihraç are -e ~ İngilizlerin 30 • 40 link çıkar~ '!'del m: u asa ı ermem e - Arz ve talep kanunu, normal za· Vişı, 20 (A.A.) - Sa omon ~ a- acaba ne olacaktır. 

uc ve ayni zamanda kc.ı:troluna 

muhtaçtır. Bu hakikate rağmen 
.ti ... 2ret tamam·le serbest olmalı· 
dır, tüccar hatır, gönül bılmez!• 
deı.1e~, devlet içinde tüccara dev 
let l(Urdurmak demektir. f İhtı-

h k .k. b.. te vekil ve nazır mevki'ne yükse- · t bl" b. dil t l'h d J ı mtş oJma1arr, ihracın _a ı ı ve u. manlar içın a ı 1r zen vası a· larında Amerikan si id en az ar U.ndra, 
20 

(A.A.) _ Dleppe 
1 k t ld d 1'1 t !enlere mutlaka musallat olur. Tu· F k t t l b. f ı zın riv,_ esinin '-'eri yoktur. Ak~i tak· ~tük b'r hare ·e o uguna e cı c sıdır. t a a c ın aza. ar ile Japon askerleri arısında çarpış_ dolt'-·larında cereyan etn1 ş olan .. 

B ısa olsa }-.epyent va- tulmıyanlar istisna halinde kalır- kıt olduğu zamanlarda vurguncuya ! .; dlrde "serbest ticaret ı• ~eyyal ve 
etmez. u c k, il k k lar. Hastalık icabı·, vekil kendin. malara devam cdilme.ktedir. muharrbelerdc Alnıar.lar 500 uçak 1 mu"tereffl f ,·at politlka'1nda .. dik 

yaclıı temin cden1lycn b r ekC)10-
m ·de • tic ~ret serbesttir!., naza-

'1taları ve bunları u anoc• ı- karş 1 mutlaka b'r takım fircnlcrc A , 
. . de yedi e\·Jiya kuvveu !arzcder. 'b 20 (AA) - Bah- kullann11şlardır. Bu. batı vrupa. tatör• ve istifçillkte de •hege· ~~ı:;• :~:~~~ S'ı~~~:ı;;'.n~ır~:~ anlamıya, danışmıya iht yaç duy- ;:l'~ht~:ı!~:•k m~;1:7.~~!\:ü~l~Y~~ ri::c~r~z~;,n~' lan Canberra .kruva· ı da bulun~n.., Alman .ha.va fl~o:~ı:~~ monioı demek olur. Avrupada 
muhakkak ki bu yeni sil~hlarıo.. maz~ her lhtısas meselesi hakkın- va:·dır. Bunlar olmazsa arz ve te.- zörürdcki kayıpların 10 ölu, 74 lamıdır. Ino:ı.z kh~\a. ku\~t. meİ harbeden memleketler içinde s. 
ve kıtaları muharebe usull<'rl bak dakl şahsi ılhamını h; tasız ve ku- ll'p ktı.nunu ortalığı be!t:, on vur· köyıp ve 109 yaralıdan ibaret el. n~"h<"';k-1'\ ,., "S . \e ~u ~ .. 1 vll 1htiyaçlar için, sulh ist:h~ali· 
kınd• hen~z bir talimatname b le sursuz saymıya başlar. Zaten bü· ~uncu ıciıı cennet. vatand'Ş için duğunu, gem; mürettebatının ela olarak ta 191 düşman uçag'. duişur- n·n '~ 90 •nı h•rp sanayiıre çe· 
h 'ı n değUd~r. Bunlar bu ,;_ tün muhiti hastalık lstid3dınr kı· cehennem hal ne koyabilir. Tehli. 816 kişiden miirckkep bu1undlııju- müticrdır. Inglliz ndsl~r1 .. uzer nde vırcnler vardır- Bu n1emleketle-azır a mış ' 1 1 d . . tmiş olan büvuk muha-
bi tecrübc~crden gonra yazılabi:~!'. zışt:qacak yoldadır. Memur arın a. keyi önlemek bir zarurettir. nu söylcmişUr. Kayıp ar arasın a ceıc}an c . b ;1 ln;th \'C ş d rln. sivıl ihtiyaç t:lleb'int cevap 

Fakat bu hareketten •unları da çık gözleri veklldek' mcyHleri ı::e· onu ölü olmak üzere Y rmi subay rcbcdcnberı. u, e 
1 

t • v~rebllcc.ek ~~ 5, nihayet c:: 10 
• · Bu da şahsi hamlelerle değil, · h pışması o mu ur k Umkurdilr· zerler, bütün söz ve hareketlerı· d deth ava çar · nisbetndeki istihsal ve imalltı çıkarma m . . maksada göre vızife görecek bir var ır. i d 

1 - İngilizler. bir hraç ha.re~ r.i o mEyillere uydururlar. vekil, mekanizma kurulm111sile, vekilin Va~ington, 20 (1\.A.) - Bildi- A1mınlar Rus cephes ~ enk vtl ]tcndilerinj tatın in ettikten ~onrn 
keti yapmak maksAdile J\:fEnş de· düşündüklerinin ayni keramet oL t C ata boğulmaktan geri dur rildig· r.c göre, Amerikan bahriye Balk~nlardan uçskları gerı çıc .. ~.- ihracat yapabileceklerdir. Bu 
n ;z'ınl kofayca -çivor1ar ve Alman. duğunu her t:ün bir çok ağızlardan e erru . . . . ~ ye mecbur olacaklar, batıda goz~· ı ştrtlar altında harp içinde bulu-

- · mas·le ve umumı gıdıs.1 lhaU ve ta s·ll"hend"ıları Salomon adalarında 1 . 
1 

k d ha. d g 
.. ~ 1 n mtKizfaa ettikıeri sah llere defalarla lş tır. : \ .1 d ken te-hl keyl On eme a o • nan Avrupadan ithalat y: pmak-

klp edecek bir n1evk:d-? ka ması e k talarını ışgali al \ · ı ak lçln kara 
t Halbukl. başkıt kanaatte olanı 1 ! 1 ~- maksada çok uy- h~r.üz Japcn 1 n • rusu ör: emıye ça ı~m f lıg'ımız r.ekadar müşküldür, ko-yanaşryor ar. . ~ • o ur. zm r\K: d J nla ı · · Ati t'k kıvıı:;ına çek-

2 _ in~ilizleır, zayıf değil kuv- vekH de bıraz evvel aynı agızlar~ k k i tçi alaka tL tında bulunan bir ~ ayı apo r- kuvvet.er nı an 1 ,7 • 

1 

Jayca tahmin edllebi11r. Harbin 
vctli müdafaa edilen bir liman böl- dan ~y.nt hararette sözler işitmişti. gun tçı ,-ani :1e~ ,c~i~~ bir sahada dan temizlcmlyc başlamışlardır. mek zorunda k alacaktır. ne vakit biteceğini kestirmek 
~esinıe çrkarma yapıyorlar, zırh! Bu ik' nevi söz arasında ak, ka- care \C a..,c ş e KudUs, 20 (Radyo • 20.15) .- mü:nkü:;. olmadığına göre • htl· 
\•asıta çıkarmakta da muvaffak oL ra kadar fark olabilir~ Fakat me· başarı temin edemez. İşgal a1tındakı Fransıı sahlll~.rınt' ı vacımıLınıı karşılanması yolundn 

muşlardır. sele ~uradadır ki mevkiıni sagla· . b G z. on~ e- te mes'ut ih raç hRreket_lnde bulunan ;ut;-e: 1 : tlc'l:cf serbesttir. nc;zar:yesl 
3 _Yalnız sah ldc tutunmak ve ma baglam5k ıstlyen açık gciz me- Blklenen mekı:_r.izma he~uz ~- I fik kuvvetl~rın .. sc.:. grupu a n ınüdafl\o olunabllir mi., 

ınüd,fli mukabil hücumlarını bo· mur, patlıcan dalkavuğu değıl, ık . f lirmemı~tır Bcledıyeler ,·erılen yu- bi;-- ev enme giltereyc donmuştur. Aralarında . . ı 
~a çıkar~ak güç. Fakat bu güçlük ba • ..-r ml'\ k dalkavu~udur. . ki.ı taşıyacak takatte clcğild r. T 1

- Arızalılara n:l terbiye usulleri- bir çok esir Alm· n subay ve crı ı ~ rtaçağda mütegallı~. b .. ~ 
hakiki bir ihraç hareketi yapıldı- 1 Patlıcan. dal~avukluğu .. hi.kfı.yt':ı ı ~aret odt'ları çok . kuvvct.le~~ıril~ nin n

1
emlek< thniz.de en başlıca 

1 
vardır. ~ dt:rebeyi, dıled .ıı ııbı m~ 

ğı zaman. hava. üstünulüğü ile, kuv 1 malüm: Bır mıras Y~i &unun bı· mlye mu~.taçtır- Tıcaret bırhk er~.' mütehassısı bulunan kıymetli ter~ • • •• 1 ·· 1 kı~·etc l<'cavüz cderdı. Daha bır 
vet çokluiu ;le ve §aşırtmak tç•nırtnde patlıcan ~e lyı şey ... Her tücc•rın tucc•r tar•fınd•n konlrdu b'. il . ; de• M !hat Enç tle Hındıst~n mus uman arı "esil e.velisine k•d•r lnsanlnr 
:vapılacc.k tali Jl<t' göster1ş hareket. türlü yem ğı ol~r. lezizd r. hoştur .. ne~ meslek ah 1 Akının irkişafı_na des- ~;l~~n er~~b~ha~ Ak~lın ev:enme (Başı 

1 
incld~) -!. ı,eı..:avet yüz.ünden ha.yatı .. rı: dan 

lerile ve nihayet sağlam bir ma· ı dem!) Dalk~vugu da derhal: •· A· ı tek olacı k vasıtalar . sa_) ılamaz. i d .. Gaziantep belediye dai· si, müzakerelerini bitirmiştir. Bugün ve 'arlıklarından cmın değiller· 
nevi yat ile bertara( edilebilir. man efendim, A:llahın ~n bü.~ük B r umumi kfitibln v~sılıg~ a~tında ~::~de t~~~pıln1ışt!r· Genç ç'(tt teb· öğ'"edt'n ~onra bir teb11ğ nefredi1mesi 1 d. ~Serbest tıcaretıt düsturu al_ 

Hakiki bir ihraç hareketinin böy, nimetlerinden birıdlr Patıtcan uze. işit yen, azaları serbest bir ıntıhapla k d . , det ve ahenk dileriz.. muhtemeldir. tmda Yurı:uncu ve lstifçiı1'rı şeni 
ı.e yapılmıyac&ğını Almanlar da pek ı rine !'ebze vlmaz• di)~e ıa~şakçrlık sec:llmiyen teşekküllerd·r. B.unlar, r t er, ::;aa Bom bay. 

20 
(A.A.) _ Reuter ajan. faı:ı:llyeti dere beylikten ve şeka· 

aıa bilirler. Bilm~!'lelerd•, Norve('ln etm ş. ~1'.lr syedl ~rte~i güc patlı· ticarette mt'mleket menfaatıne e. sının bildirdiğine göre. Jıtadra.s eya-J vetten başka blrşey midir? lshf-
cın <i;lmal ucunda tA .NarvlKten, en cAnı z.c111mctmlş. Dalkavuk. ateşli sa!'1ı bir de~tek olamamışlard~r- kolay kolay namu55uzluk ttmiyl'. Jetinde yeniden kargaşalıklar çık-• ç "e '\urguncunun faalıyetine 
cen~pta Ga~konya körfezinde Fran at~lt bu fikre de uymuş: .. şu B r tıkım hususi merfaatler bır- ce&ıni takd r edecek neviden bir mıı;ıtır. 8000 kişilik bir kalabalık Kl- demokrat ve lıberal İsviçrede 
sa - ispanya hududuna kadar mü. patlıcttn bcrba.ttır. mide boz·r •. Al- liklere sokulabilmiş, bir nevi vesi- devlet adamıdır. vidu'da polis karakoluna hUcum ede. .vata.na. htyanet• diyorlar . lsviç. 
dafaa tertibatı almazlardı Fakat bu 1ahın bir gatabıdır• demiş. Mıras. kıt. ticaretine yol açılmıştır. rek cıvardaki evleri yağma etmi~tir. reliler bu "vatan hainlcrineıı kR-
1 !?'IJlz ıhraı: denem&si. Almanlara yedi bu ik f!kir ara!ınd ki aykı- --- Doktor Behçet Uz, çok hatalar 5000 ki,iden mUrekkep ~ka bir nunları şiddetle tatbik edemiyen 
Propaganda için bir bahfl.ne ol· r:lığı yüzüne vurunca dalkavuk: Bu manzaralar insanı sinirlen-J yapac~ktır Bunu beklemchyiz. halk kütlesi Tiva.ndan1'da. hUkOrnet ınahkemelerln hükümler ni asa· 
rnuştur - İngilizler. bu denemeden - Ben pathcanın dalkavuğu de- d riytr ve sabır~ızlandırıyor. fa· dar zc.T iş karşısında seylrcı konağma hUcum etmi' ve bir evi biyet v.e hoşnutsuzlukla karşılı. 
gelecek (Aydayı, propaaandadan gihm, .sızin dclkavuj:unuıum, ceva. kat c:abırsızlanmıya hal;kımız yok-, B~ k k tstemiyen zorluklarla çar- soyn\u,lur. Nümayişçiler bundan son- yorlar. 
~el .. cek z.:ır:.ra tercih ctmtJ}erdfr. brr:ı vermi$. tur. Doktor Behçet lJz'a bırc.z Ve- k~~ ma_ n adam mutlaka ra hapi .. hane,.·e giderek kapıları kır- oDürüst Türk tu"ccarı, h,·;.kO· 

ı k "ll · hif de de pett-ı - · P·.;:n1ı)a ugtaşn 

T kkftl' şte ,.e ! ~r1

n mu n ' kit vcrmclıyız.. . . hatı yapar. ;\Jcnfaatlerir c dokunan mıt'al' ve konH&erin evini yakmışlar- metin kcndlsile işbirliği teklifin: BJ8 Jıcan dalka\ uğu olmtyanl~r ço~ça Şuna eınin olabıhrız kı, yukarda! adamlar bu hataları şış rmlye ve dlT. Da varide de bazı yağma vakala- derin bir şükranı karşılamalı 
Biricik kıymetli zevcim Dahllye bulunur. S-:ndalya hastalı~~~'" ~h· r:aı:ari bir ihl'mal dıye işaret ettt- h'?vayı bozmıya çahsacaklardtr rı olmuştur. Burada. yUz bin Rubyo 1 \'C yurdumuzun grçirdiği iktı$adi 

\'"ekili Erzurum mebu!u Dr. Ahmet tı"Atlar vaprna~ına ve ve l e a. . l ndalya hastah1:1 tehllkesı Behçet Uzun hatllları kar. ısında kıymetinde pamuk yakı1mu:ıtır. Polis güçlüklere hep birlikte çalışarak 
li'ikrl TUzer'!n cenaze törenine tftirak kıkat a; stnda suni blrbsls t1abb~- ~~~ç:l 5~z için yoktur. Umumi ve fl.ıbır göstermeliyiz, çünkü bunlar- nUma.ylşçlle-r tlzerine aleş açmak zo- karşı koymalıdır .. Dürüst Türk 
•den muhterem ze\·ata ve vefatı do· k&!!I pcyd:l. olmasına !iıe ep o a - . f at\erin farkını ayır- · 1 runda kaJmı"""'·r-· Olenlerin ve yara·ı tu"ccarı• \'Urgurcu \'e lstlfç·.·n,·ıı huSU$l men a da ısrar edilmiyecegıne ve fayda ı 'lw ·~ layıelyte derin acımı payJaşmak tçtn -4.ir\tr. delmekte a:ecikmlyecckt r. Beledi- işlerin hatalı taraftan n1utlaka da. lana.nJarın sayuıı henüz tesbll edile· \·ata hıyanet1n<' r.f me ıazrm 
~r'rt-k beni te::elliye koşan gerekse ve ve tic;;ret edalarını kendisinden hıtı ağtr basacağına emin olabilir z. mem\ştir. derse, istemiyerek bu bedtın~tle-

Tilccar tüccarı kontrol eder 
veya edeınez d_ye m~aka_,a et 
mck beyhudcdır. ~irdi4ımız 

sıkır.tılar yalnız bize mahsus de 
gildir Diınya ı:strrap tç~nde dl
dinmektedir. İş gOrmek, fenalık 
tarın önüne geçn1rk, ıstırap ve 
n1ahrun1lyctleri içtinab~ mümkü;: 
olrnıyan asgari hadde indırmek 

elbette kabildir. Aziz yurdun1uz 
t•b atin hususi bir lütfu ile bu 
~ıkıntıları er: çabuk atlatabilecC'k 
vaziyettedir. Ancak, işlcriın ;ıc 

günlük tedbir dcğıl, esaslı ve de
vamlı bir çekidüzen verm k Hi
zımd~r. Herşeydcn evvel "Türk 
tüccarı» mensup olmakla bahtl 
yar bulunduğu Türk m Betine 
derhal isbat etmcUdir ki, me~lc

ginde tufeyliye, vurguncuya yer 
vermiyecektir. 

Türk tüccarı, kahrainan ..,-ske. 
ri!'.i vatan hududunda dimd ~ 
tutan Türk milletin ark•da'" 
vurm~k istlyeceklere en blama n 
mücadeleyi açmalı. hükümet n 
utıattı.ğı sam mi eli, ~önülde:.ı 
gc.<en s·ctk bir arzunun ifırdesı 
olarak kuvvetle tutmalı ve "b: r· 
likte -..·ürtimelidir. Necip Türk 
ITıılletir e ıay:k olduğunu tdürücı:t 
Türk tüccarı. bu büytlk tecrübe 
!ırsatilr., de sbat cylemelidir. 

M ilşterek çalışmada ilk mü! 

bel adın11 at~cak Türk 

tüccarı. yeni hükümetten. devıc· 

tinuz:n harp ve harp ı;onu eko
yardtm edebilect'k güzide ve ft"· 
nomlsinf a}~rlamlkta hükümetr 
ragatı· bir ııtücca r erkltnıharbi· 

yeslni., kurmasını istemeli, .şl•_ 

rin nazariyat sahastr.da çığırı..,, 

dAn çıK:n1amasına meyd~n \'crı! 

memesln~ rica etmel'dir. 

Türk tücc:arından teeşkke 

edecek bir ekı.Jnomi erk4nrhar· 
biyesi dc\·lct te;kH~t:lc elele ver
diğ<ndc kördüğüm hal rde go, 
dllğtimüz sıkıntıların hafiflediğ i 

nl. içinden çıkılmıyacağınd.:ıı 

korktuğum 1JZ dAr yolların COgU 
nuı1 r.efes a~:iıran, rerahlık ve· 
ren bir genışliğc çıkt:ğını ,göre. 
bılf'cet1z. Buna. inan:ycrum. eiin 
kil yeni l'ıı.il.\:lımetin bu ye i yf' 
ıu, Türk t..;cca!'ırıa ir:'l!'Unı v• s"ıJ. 

duygusuna gtivoııınl ;tistı:-rifrır 

Türk tilcc.arlıırının harrkPte ;rf'ç· 
mek ı;aati ıelmiştir. 

telgraf \·e mektupla yarama merhem Dc.ktor Behç,.t Uz. İıf başına ge- beklenen vazifelere göre el~e~te Ticaret Vekllilc hepimiz. 'ş bir. Ba{ka eyaletlerde- r.ümayl.şçi~e-r ll re :-.ataklık etmiş olacaktır. 
olmağa tahşan do5tlıırımR ayrı ayrı hnre, orh•'.ıkta k.1ibusa benzer bir kuvvetlerdlrecek ve ticaret bırlık· li.ğı yapınayı, zor işlerini kolaylaş· grevcilel'in .sokaklarda tertip ettıği --------~--------------------
leş..ıtkOr edecek \'OZiyettc bu'unma., hava buldu. Yapılacak ~ok ağır L lerin n bugünkü haltnl müdafaa 1- \ırmayı \'&zfe edir.meliyiz, Hele alaylara ;nhlsar etmlştr. Ba.>ı y.r. Bo gv a z'ı ç ·, L"ı se 1 er,· Mu'' d u" r 1 u" gv ı'.i n den dığımdan hPr birine te~ekkUrlerimlnl ın h~kk1ndan i>Clecek vasıf ve çln sarfedilen gayİ-etlere kapılmı. tüccar için bu bir hayat davasıdır. !erde polisin mUdahale~i netice!!linde '91 
gazeteniz vas1tastyle tblAğTnr .. rica kabı~Iyctte bulunn1tyan bir takım kı Eğer Doktor Behçet Uz, temsil et. yaralananlar olmuştur. 
ederim. Refikalıiı : ~·. Y. Tuzer kadrolar ve teşkilat, ezberden ya- }'aca ır. 1 bl a l h ı.. - t bi k Bir çok bölgelerde \'aziyet norn1al Sınıf bUlUnleme imlıhanlii.rıı~., 31 Ağu.dtos paz.~rt. günü. lise bitir. 

5adull;ıh Bir"iel 

lstanbul Gümrükle~i Başmüdürlüğünden: 
:\eleı ,·anof.hı 1319 doğıın1lu olup Beşiktaş'da Yunu.s'un kahveha. 

ı,..sinde ı>tanıet eluıekte :ten halen ıı.erede ot Jrduğu bil;":nlyen Ali 
,,..ı. • t.. Güzel Yandaklı'ya : 

Gala.ta blrll'lcl ıulh ceza hAk :ğir:ıin esa! 040 ·g;4 sayılı 12 11211910 

a ....., 1 ılE" mahktırn oJduğıınuz c:22 lira ~2 kuruş ~r& ceza.sının 15. 
";'tin zarfında veznemize yııtırılması. aksi takdırde tahsıtı en1vaı kanu-
nu yoluna (idileccği HA.nen tebliğ o:unuı·. (9017) 

Behçet Uz, 80 lira maaşı r - tlğ tir ve gcn"Y s s em, r ısım , d ·na mek n1e imtihanlarına 8 EylOI ı:alı günü. oıta kısım E"1enH• imtihar.lArına 10 
dama bir milyorluk memleket tnccarm dar menfaat hırsı ve di- seyrini bulmu,tur. ?l;ıa. ra"I • '>t B 

1 'd ı t EylOl perşembe ve plgı.ınluk imtlhanl;ı.ı.ına .da .. ..y ül per~en1be ~ lnU menfaatini kontrol ve n1uh~ftıza ger tüccıılrın bunlara seyirci kil- tepler yenı en a~ı mış ır. 
1 1 

k 
· · " d karaya t oun ilk d ... ta olarak Ka\'lnpun·dB ba~lanacaktır . ?-ıleklep te~riniev,·elln b:rincı gi n\ RÇi:IAC'l tır etmek gibi bir vaz re vermenır:, ması yi.ızun en o urursa. ..- '( 

zorla 0 adamın namusuna kıymak hususi ticarete hiç n(fes aldırmı- bir nUmayi~çiy~ dayak ceza111 veril· 
demek olduğunu, bazı nadir namus yacak şekilde ve eski!llinden daha mişllr. Bu adanl devlet malrnt kaı;-

hd ·ı 1 k · t ten ha~ara u""·ntmakta11 .tıuçludur. kahramanları hariç olmak üzere bu sıkı bir ta ı ve e oyma sıs e- 6• 

t b ki k 1 Patna tlniversitesi mUdUrü btltUn fa_ şerth.rda memurların vurguncu- mlnio gelip ça masın1 e eme a-
. kUltelerin bir Ry müddetle kapanma. ı tır. nun. yata~ı olacağını, karnı tok b•r zımdır. 

adt.mtn ise sütü çok bozuk defılse • AJunet Bain YAL.11.&N sını emrelmi,tir. 

Çorap İşçisi Aranıyor 
Eytipsultanda bir No. 1u a:·kert dikin1 evinde çorap !~çisi alınacak. 
lsteklilerin mt"zkQ.r dikim evı mUdUrlUğüne hemen müraca.oılları. 

l87i • 90M\ 
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Veliefendi lstanbul Yaz Yarışları Resmi Programıd r· ''! 
CUMHURREiSİ lsMET İNÖNÜ'nün hımayeslnde ve Başvek 1 ŞUKRÜ SARAÇOOLU'nun r l1 tSetinde Yll~k Yarıı ve Islah 

~ncümenlnce tertıp edilen Yı rışi.arı n Resmi Proıram ıdır . 

Yedinci Balta 

Bayanlar ve Baylar· 
MöeslefJellrizde dalma it.ADIN ve ERKEK lrol, cıeb N&tlerl, masa, duvar 
oaatlerl, a ll>tt ve pıt.tin nişan ytlzliklerl, kıymetli taş larla •ll•IU Çi ÇEK 
ve PLA.K.LAR ve yent «$ev&llyeıt ytizüklertnJn zengin çesldlerllı1 bulun~ 

durdutwnuzu bildirm ek le teref' duyarız. 

No. 9 ısa,aıc 

144 elmaslı 550 Ura 

No. 9/A 
120 elmas 12 nı .. ıanta 620 lıra 

Saat mağazaları 

'~ w 
23 Alustos ı 9 4 2 

Birin el Kot• Hendik11p Saat 15,30 da ISTA NBUL. EMINÖNU CADDES i No. 8 

No. %1 
%S elmas 

% pırlanta 

34.S Ura 

No. 25 
19 elmas 
l pırlanta 

265 llra 

bdrt •e daha yukarı yaştaki yerli ,Y'&r rmkan 1ngiUz at ve kı ~raklara mah.,ustur . IkramiyMI: 2.55 Ura.dır. Birinciye: 180 Ura, lklnclye 55 Ura, 
üçüncüye 20 liradır. !\lesaba'!ı ı : 1600 metredir. 

Sıra Hayvan sahlbl 

No, 
HAYVANIN Taşıyacağl 

r enkler 
Sık· 

Jeti Binicisi 
hnıl 1 Babaoı 1 Anası Yaşı 

Makinist 
Aranıyor 

ı H. Kuru 
2 Hüs. Ozen 
3 Mus. Vural 

Nerima.n 
AlceylU 
Perihan 

1 
Zorengo 
Olgo 
Pans • Nevyork 

Cemıle 

Firdes 

hılacl 1:0,a (S:Jtış Koşusu) 

5 
7 

ıo 

Koyu sarı 
Sarı kırmızı 

Düz krrmızı 

60 
33 
50 

Rıdvan 

Bayrarn 
R°'at 

·saat 16 da 
l kt ya,ındakt y~rll t11afkan lngltlı: f' rkek ve dl'J taylara mahsu!tur. A'lamt satı ıt fiyatı 1200 liradır. 1200 liradan a,aA"ı yazılan taylardan beher 

100 Ura için 2 .şer kilo tenzil edilir. l.kramJyesJ. 400 liradı r. Birin<'lye SOO lıra, ilıtl ncJye 16 li ra, UçUncüye .Z5 liradır. Sıklet: 60 kilodur. ı\le.safe: 

Mazotlu sillndlrlerde (alııJ
m&k üzere altı iyi makiniste ih· 
tıyaç vardır. Taliplerin vesaik
lerile birlikte Galata Asigüra..z
yonl General han 73 No. ya 
müracaatları 

1 S . K. Osman 
2 ., > > 
3 Mus. Turgut 
ol Ali H . Albora 

Re in 
Vido 
Yıldırım 

Gürsoy 

Lagalfar 
Goqser 
Cloud Cap 
Cloud Cap 

J 100 metredir. 

Rostoca 
Si beri yan 
Mavzika 

Ed°' 

2 
2 
2 
2 

Oçlaol Bot• (Centilmen Koşusu) 

Mor_ Krem 
< • 

Mavi • Yeşi1 
Sarı • LA.cıvert 

58,5 Sokolay 
58,5 Mustafa 
56 Baha 
48 Cemal 

Saat 16,30 dı 

ltaşld Rıza T lya.tro!lo 
Halide P t,kio beraber 

Her a.kşam .saat 21 buçukta Harbi· 
yede, BELVU bahçesinde ala.turka 

kısmında. bu gece 
YUMU R CA K 

V od,11 _ S - Perde 

tıç ve daha yukarı yı,takJ satlcan lngtltz at ve kısraklarına mabınıstur. JkramJyMI 300 li radı r. Birinciye: 22~ Ura.dan m aada d tıhuUyele r m ec· 
muu, ~nci,)"e 55 Ura, UçUncil.)e 20 liradı r . Sıklet: S yaşındak.Uer 65 kJlo, 4 ya,ındakUer 10 k ilo, 5 \'e daha yukarı yaştakiler 72 kllo taş ıyacak 

lardır. Mesafesi: 2400 metredJ r. 

8 ORSA 
20 AGUSTOS 942 

l Sterlin 
ı Dr. Seterot 
2 Ha.san Ala.kuş 
3 A. Atman 

• • 

Komlsa: 
Dandy 
Ozdemir 
Gonca 

Obertaa 
Favart 
Onx 
Onx 

Basra 
Caetelmah"ıe 

Labourdonier 
Mistlngette 

Dlrdlaol Bo••(HendikapKoşusu) 

7 
9 
7 

5 

Sarı - Mavi 
Yqil _ Kavun 
Mavi. Sıyah 

< < 

72 
içi 72 

66 
64,5 

Dr Seferor 
Salt Akson 
Ozdemtr Atman 
Azız Yener 

saat 17 de 

5,22 

100 Dolar 130,70 

100 Pezet1 12 89 
100 lsv çr. frangı 30,365 
100 İsveç kronu 31,16 

ESHAM ve TAHVİLAT 

Sıvas • Erzurum 2. 7 20.-

Uç ya,ıadakl l!lafkan Arap erkek ,.e dl'l taylara mahsu!itur. lkram.Jye!I: 2M li radır. Birinciye 130 lira, tkJnclye 5G Ura, üçüncüye 20 lira.dır. 

, Raıdly© 1
1 

1 S. K&raosman 
2 Cemal Böke 
3 Ali Ersan 
4 Mu.ot. Bayram 
5 Os. Genç 
6 Niyazi Ersoy 
7 N. Temizer 
8 Emin Pak 
9 Klzım UrgüplU 

Hızır 

Dahi 
Rint 
C&n 
Ceyhun 
Vecize 
Perha~ 

Ceyll• 
Kotar 

Meeafesl: 1200 met redir. 

Hamdan 
Kuhey. Dabl 
KUheylll.n 
Berk 
EOahun 
PouruJ 
Bözkurt 
Eflahun 

,. 'f14met 
1 

Ay 
Al. M. R uhiye 
Meram 
Maide ' 
Şadan 

Cin 
Köroğlu 

LeylA. 
Tavşan. 

••tlaol Kot• ( H:mdikap koşusu) 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Mor • Krem 65 
59 

Llcivert ... Kırmızı 58 
Düz kırmızı M 
Beyaz _ Kırmız1 53 
Mavi • Kırmızı 52 

Pembe • Y°'i! 51 
Yeşil - K ırmıı:ı f.9 
Yefll _ !Acivert 48 

Sokolay 
Ahmet 
Bayram 
Iİı, Atçı 
Yula. 
Horva.rt 
Cemal 
Reşat 

Mehmet 

Sat 

BUGtlNKtl PROG:ıtAM 
SABAH 

7 .30 Program ve saat ayarı, 

7.32 Vücudumuzu ça.tıştrraltm, 

7.40 Ajans haberleri, 7.!55 Senfo· 
nlk parçalar (Pi.), 8.20 Evin 

,saati. 
ÖGLE 

12.30 Program ve saat ayarı, 
12.33 Saz eserleri, 12.45 Ajans 
haberleri, 13.00 Şarkı ve tUrkU
)er. 

Dört ve dalla yukarı yaştaki saikan Arap at ve kıorakl&l'a m ahsustur. tkra.mıy .. ı: 190 liradır. Birinciye l20 llra, ikinciye 50 Ura, üçüncllye ZO 
li radı r. 1'1esafesl: 1800 metredir. 

AKŞAM 
18.00 Program ve !aat ayarı, 

18.03 F .. ıı heyeti, 18.40 Dans 
müziği (Pi.), 19.00 Konuşma, 

19.15 Müziğin ikinci kısmı, 19.30 
Saat a.ya.rı ve aja.nl!I haberleri, 
19.45 Kil.sik Türk müziği, 20.15 
Radyo Gazet .. ı, 20.45 Şarkılar, 

21.00 Ziraat takvimi, 21.10 Tem· 
sil, 22.00 Radyo salon orkestrası, 
22.30 Saat ayarı, ajans haberleri 
ve borsalar, 22.4:5 Yarınki prog· 
ram ve kapa.n.ış. 

l Mu. Müdl 
2 Fehmı Vural 
3 s. KırgW 
4 Şemseddin Tanak 
:S N. Temizer 
6 Muzaffer Batur 
7 A. 11. Aytaç 

Böra 
Tarza.a 
KUTUf 
Bahtiyar 
Murat 
Kısmet 

Tarhan 

Alceyllo 
Kuruş 

Kuruş 

Arnuş 

Newak 
Hamdan\ 
Kuruş 

Bulut 
Subeyhi 
lt!Mrure 
Culta. 
Le yit. 
Küheyl 
Mebruke 

6 
4 
4 
ıs 

4 
a 
4 

Yefil • Llclvert 68 
Yefil _ Kırmızı 62 
V!Jne çürüğU·Sarı 52 
Sarı - Kırmızı 50 
Pembe - .Y e~ll 48 
Mavi .. Kırmızı 
KJ"t'mızı • Sıyah 

Davut 
Ahmet 
Meclt 
Zeki 
Mehmet 
Arkady 
Rıdvan 

Çifte bahisler : 2 - 4, 4 - 5 inci - ikili bahisler: 2 - 4 - 5 inci koşulardadır. 

12 kangal ipeğ i paçasına 
s armış 

Kazlıçeşmede ipek fabrikasında 
çalışan Cemal, fabrikadan çaldığı 

12 kangal ipeği paçasır.a sararak 
kaçırırken yakalanmıştır. Suçlu, 
adliyeye teslim edilm ştlr. 

Lastik ;tevziatını idhalat 
birliği yapacak 

Ölrendilimlze göre, T c•ret Ve· 
J<Alet! İthalat ve ihracat Birlikleri 
umumi katipliğine dün cönderdlğ i 
bir emirle ötedenberi sabık bölge 

iaşe müdürlüğü tarafından yapıl· 

makta olan lastik, müştakkatı tev· 

zlatını bundan sonra mezkO.r bir

lilln yapmasını blldirmiŞtlr. 

Diğer taraftan Belediye tıı:tısat 
müdürlüğü bu mevzua. ait dosya 

ve evrakı tanzim ederek dün öğ· 

leden sonra ithalat ve İhracat Bir· 

liği emrine gönderilmiştir. 

BOGAZI YÜZEREK GEÇME 

MÜSABAKASI 

Su ıporları ajanlığından : 

Boğazı yüzerek geçme mllsabaka· 

•ı 22/ 8/ 942 cumartesi günU saat 16 

da Anadoluhl.sarı ile Bebek arasında 

yapılacaktır. 

Butün amatörlere açık olan 'bu 

müsabakaya herkes serbestçe glrebi_ 

lir. Birinciye kupa ve birden altıncı· 

ya kadar derece alanlara madalya 

verilecektir. lftlrak ede<:ek yUzücU· 

terin o" gün Bebekte Galatasuay klU

bUne müraca~tla yarıt saatine kadar 

kayıtrarını yaptırmaları Jlzı(ndır. t 

AbEMİ İKTİDAR YE BELGEVSEKLİGİNE .. 
KARŞI 

FORTO,BiN 
1 ••• 1. MUAVENET VEKALETİNİN ltUHSATINI HAİJDİR 

HER ECZANEDE IULUllUR POSTA KUTUSU 228 
UÇ!TE ltE SATIUR 1 

Yüksek Ziraat Enstitüsüne Talebe 
Kayıt ve Kabul Şartları 

YUIUıek Ziraat Enst!UlsUnUn ziraat, orman, veteriner !akültelerlne 
para.sız yatılı, paralı yatılı, yatısız talebe ahnac&ktır. isteklilerin 30 
EylOI 942 ak.lamına kadar enstitü rektörlüğüne apğıdaki V061kalarla 
müracaat etmeleri IA.zımdır. 

l - Istenilen vesikalar, A • Kendi el y&Zı.sile hangi faJctllteye, nuıl 
talebe olarak girmek istediğini bildiren bir dilekçe, B _ Llae bitirme, 
olgunluk diplomaları veya noterlikten tasdikli suretleri, C • Nüfus tez· 
kere-91, D .. Afı ktğıdt, E • Orneğl enatitUden veya vilA.yet orma.n, 
veteriner, zira.at mUdürlllklerinden aalınaca.k sıhhat raporu, F • Belediye 
veya poli•ten alınacak iyi hal klj!ıdı, G • AllJ adet 4, 5X6 fot6ğrattır. 
Evrakı tam olmayan, va.ktinde gelmeyen, pulsuz dilekçeler kabul edil-
mez. • 

2 - Parasız yatılı girmek isteyen talebelerin 25 ya{lından büyük 
olmaması ve lleçim tmUhanınd& muvatta.k olmuı tarttır. Seçim imti· 
hanları Ankara Yüksek Ziraat EnstltüsUnde, Istanbuld a Sultanahmet 
YülUıek Tlcs.ret ve Iktısat mektebinde a•ağıdak! günlerd e yapılacaktır. 

• 7/ 10/ 942 Çarıamba saat U.30 da türkçe kompozisyon. 
8/ 10/ 942 Pertembe saat 8.30 da matamatlk cemsaıı ikidir.> 
8/ 10/ 942 Perşembe saat H.30 da yabancı dl! <franaızca, almanca, 

lngiliz.Ce djllerinden biri> 
9/ 10/ 9t2 Cuma saat 8.30 da b!yoloj: 
9/ 10/ 942 Cuma saat 14.30 da tlzlk 

10/ 10/ 942 Cumartesi saat 8.30 da kimya 
3 - Paralı yatılı ve yatısız talebeler seçim imtihanına tlbi d eğ'fl

dir. Paralı yatılı talebeden tatil müdde.ti hariç bir sene için Uç taksitte 
300 lira ücret &lmır. • (6700/8891) 

Ankara'da emlAk tş.lerile ilgisi olanların gerek doğrudan doğruya 
gerek fubesi vasıta.sile m üracaat ~decekleri yegA.n• emniyetli miles· 
sese Ankara'd& Ulus meydanında 

Ankara Emlak Acentası 
HAYR/ D/LMAN Müessesesidir. 
lstanbul Beyoğlunda Tünel hanında Kapı 11, D&lre 7 numarada 
şubeıi vardır. Merkez: Ankara Telefon : 2181. Şube: Istanbul Beyoğlu 

HAYRI DiLMAN · Tel.ton: 42994. 

No. 1. T 

.................................. ı~ 

Beyoğlu Yerli As. Şubesinden : 
A'8tıda ıslmlerl ya.zıh yedek subayların acele fUbemlze 

tarı. Aksi takdirde haklarında kanuni muamele yapılacağı. 

Top. Tj!m. Yahya. oğlu Adli Soyer 
Piyade Tj!m' Mehmet oğlu H&San Yalım 

> > Murat oğlu Celllettin 
Top. Tğm. Mehmet Nuri oflu Hllııeyin Dündar 
Piyade Tj!m. Ca!er 
Ist!hkilm Tğm. Iamall Qflu Ali Rıdvan Arseveı 
Harp sanayi binba.şraı Remzi OztekiP 
Tbb. Yzb. Alım•t oğlu Galip 

mUracaat· 

50506 
49909 
60102 
50588 
49222 
50806 
333-53 
38236 

(9035> 

----------------------'~ İstanbul Nişantaşında Karakol karşısında 

Ana llk, Orta. ve Lia<ı - Yatılı, Yatısız - Kız, Erkek 

TESİS TARiBt 1885 

Türkiyenin En Eski Hususi lisesidir. 
Kayıt için her gün müracaat olunabilir. T arifname isteyiniz. 

T elefon : 80879 

• 

< ·, • • ... • .... .' • - J • • .. • • - • • .. 

laba ğ , 
Her Yemekten Sonra Günde Uç 
Defa Muntazaman Dişlerinizi 
R A D Y C L 1 N ile Fırçalayınız. 

Akşehird e Maltepe Askeri Ls. Md. den: 
Okul kadrosunda. ayhk 40 Hra ilcretlt terzilik mUnhaldlr. Bu üc_ 

retin ita miktarı husust kanun mucibince % 25 zam ile birlikte ya.nl 
tevkltat çıktıktan sonra "eline geç:ecek para. miktarı 40 Ura 75 kuruşa 
balığ" olmaktadır. Bu işe istekli olanların dilekçe Ue Ak.şehirde Asker! 
Lıse ?ttildUrlUğUne müracaatları. (8!52 • 8945) 

s 19' 
Ocaklarında ... 

Sobalarda, Maltızlarda 
En Fenni şekilde imal edilm ·~ 

REKOR ATEŞ TDÖLASI 
Kul/ammz. Ç () N K () 

REKOR M k Tenılnathr. Depo a.ır .. ı: TtltDn ıttm· ar a rük Kemerli aokak No. %1 Tel. 24197 

iLAN 
Ordu hasta.bak ıcı ve hemfireler okuluna leyll ve meccant talebe ah 

nacaktır. I.ateklll~in en g $C; 30/8/9 4.Z aünUne kad&r Ankarad& Cebeci or· 
clu haıtabakıcı okul mUdUl"lUfUne, ol\ul luıyıt kabul 'artlarını havi vesı_ 
kalarile birlikte müracaatları. 

Kayıt ve kabul fartlan Ankara Lv. 6mlrligt ve Iatanbul Lv. lmlrll· 
ti sa.tın alma komil!lyonunda görWtır. c7705> 

Ankara Belediye Reisliğinden 

Dört Müfettiş 
Alınacaktır 

Ankara Belediyesi teftiş heyeti için Lpğıda yazılı feraltı d ahilin_ 
de müsabaka ile 260, 210 ve 170 lira Ucretıl üç ve 50 lir& asli maaşlı bir 
mu.tettif alınacaktır. 

Imtlhana iştirak şeraiti: _ _ 
1 - ltlemurln kanununun dördüncU maddesinde vazıh vasıfları haiz 

bulunmak, 
2 - Askerlikle alA.ka.st bulunmamak, 
3 - Yti.ksek mektep mezunu olmak, cecnebt lisana vakıf olanlar 

tercih edilecektir>. 
f. - Nüfus tezkeresi. mektep şehadetnamesi, yenl alınmtf doğruluk 

k!ğıdı, ukerl"ik vesikası, bütün hastalıklardan salim bulunduğuna dair 
heyeti sıhhiye raporu cmünterit doktor raporu kabul edUmez> geçmiş 
hizmetler varsa bunlara &it vesika. ı &.lla.rı, 9 X l 2 eb'adında 3 adet fotog
ra.t. Bu vesikalar taliplerin i!tldalarına bağlı buluna.ca.ktır. 

5 - Müsabaka imtihanında. ehliyet kazananların ücret ve maaşları 
3656 ?-{o. lu teadül kanunu hilkUmlerine göre tesbit olunacaktır. 

6 - Mllııabaka imtihanı l EylQI 942 salı günü saat onda Ankara 
belediye salonunda icra edilecektir. 

7 - Bu ~eralt dahilinde mü.saba.kay& ta.ıtp olanlarm 30 Ağustos 
942 ta.rlhine kadar Ankara Belediye riya.setine müracaa.tıan. 

<6813> <8978> 

Türk Maarif Cemiyeti 
Beıml illa İşle rl lıan Btlrosu 

Limited Şirketi 
Tasfiye Memurluğundan: 

Temyiz tJcar' t mahkem .. ınce tuıllk edlbnl' olan ı.tanbul &8llye 
üçtıncU tıcaret mahkenıetlnJo 94.2/l2S5 osu '\'e 942/13 kara r numaralı 

ve 6/ 119-'2 tarlttli ııamı mvclbloce lıtaabulda YenJpostahane kar;ısısa._ 

da. E rzurum hanında tcrayt faaliyet eden Türk Maarif Cemiyeti Res· 
mi tJAn Iflerl BUroso limited şirketinin fesih ve t a5flyesine lıttan.bul 
avukatlarından Necat.t YMım'ın tas.fiye memuru tayin ve Jntlhabına 
karar verilmiş ve tasfiye memuru ta.rafından münfesih şirket mua· 
melA.tırun kemafi!llübık t aeflye m emuru nam , • ., hesabına ifa olu.naca-
fi ve şirket müdür, ll\emur ve m lbl tahdemJerinin vazifelerinde keza_ 
ilk eoldol gibi icrayı vaµte ecleceklorı ve müpfeolh t lrkot alacaklıla· 
rının fl rkettekl huluıkuııu bir .. ne zarfında bUmüracaa ispat etmele-
ri ilin olunur. c87$1• 

8abflıl Ye NOfri1a1 llllld ... ı ~ ll:lalD Y~"( 

V- N"'"1M 1'ln Ltd. ŞU. V .... M<"ı"'M 

RI LİMON · 
CICEKLERI s LiMON 

KOLONYASI 
' ' Nefaoetl clhan değer 90 derfıCe S M&D ve 75 derece Nerttn Limon çiçeklen kolonyaları bJ.r müddettenberl yapılmamakta "9 HasaD kolonyalart.nr sevenler ll.ı:Ulmekt6 fdl. B üyük fedakl rhkla bJr tnJktar esans elde edlldiflnden pek 1akın bir zamanda bu 

nefis kolonyalar )'&pılaq.ktır. Ba&lın deı-u yeal adr .. I: Bahçe!Eapı Nimet Abla g1,..ı vaıuııd&. 


