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Yeni deniz subaylarımizEski Moskova S~firimiz 
Mareşal Fevzi Çakmak'ın 1 Vekillerimizin B. Aktay' ı kaybettik 
huzurunda diplomalarını tetkikleri 

aldılar ve and içtiler 
Törende Genelkurmay BB.-1kanımız Törene IstlklAI marfı ile ba.,ıanmıf, Meraln, ! (A.A.J - Deniz Harp 

okulu güverte ve makine k~ımların
dan mezwı olarak subaylığa terfi 
eden genç subaylarımıza törenle dip
lomaları verilmiştir. 

Fevzl Çakmak Ue Amiral ~ilkrll Deniz Harp okulu komutanı cuğrun
Okan ve Deniz mUsteşarı adlarına da hiçbir tereddüt göstermeksizin se
yUkı:ıek rütbeli subaylarla büyük bir ve tiCVe canımızı verdiğimiz şanlI 
davetli heyeti hazır bulunmuştur. (Del•amı: Sa. 3; SU. ı de) -

Çok garip bir isin hiköyesi 
Nasrettin Hocanın 

kilidin 
türbesindeki kocaman 

nedir? A 

manası 

· Yazan : Abmet Emin YALMAN 
IE!t ugil!' küçUk bir i~!en b>b· -
~ sedeceğiz. cDünya, halle 

1 
muhtaç bu kadar büyük işle dolu 
iken küçük ışın sır2sı mı?• diye. 
ccksiniz, fakat vücut nasıl küçük 
hüccyrelerden mürekkepse büyük 
işler de bir t3kım kt.;.çücük işle
rin yckünundan başka bir şey de· 
ğildir. Göze ııörünmiycn mikroplar, 
yüz binlerce :.nsanl sürüp götüreu 
salgınlara yol açmıyor mu? • 

Bunun için fırsat düştükçe, kü
çücük işleri mikroskop altına al. 
mak ve y3kından incelemek; uınu
mt hayattaki hastalıklara çare bı.;.i

mak bakımından en tesirli ve ft'"' 

rin1li yoldur. 

Hcybeliada çamtarrca karşı iş, 

!enen ciniyetten aeçenlerde defa
larla bahsetmiştim. Bu cinayetin lç 1 
yüzü hakkında yenı malUm&t al· 

1
. 

dım. 

Bur.u dlnlcrken, zihnimde yeni 
btr ufuk açıldı. Nasrettin Hocanın 
türbesine kocaman bir kapı yap· 
makla, bu kapıya kocaman bir ki. 
llt vurmakla üç tarafır.ı •çık bı

rakmakla ince Türk ruhunun ne
ler demek lstediğ birdenbire zlh· 
nlme doğdu. 

Evet, bir takım hükümct mua . 
mclclcrlndc sıkı sıkı kapalı kapı

lar var, "hazine ~nfaati• diye 
Utriyen in919nlar bunların önünde 
nöbet bekliyor. En basit ve akla en 
uygun bir muamelcnirı neden ya· 
pılamıyaca&:ı hakkında siı.e kara 
klt<ptan türlü türlü hükümler bu
lup söylüyorlar. 

Fakat dikkatle bakınca şunu 

görüyorsunuz ki, tılsımını bilen 
ve bulan içın etraftaki duvarlar 
ve scdlcr birdenbire yok oluyor; 
ortalık, Nasrettin Hocanın türbesi 
gib~ üç tarafı açık bir hale geliyor. 
Ar~ya hususi menfaat, nüfuz, tesir 
girince, her şeyin kara kaplı ki. 
tapta yerini bular., her şeye kulp 
t3kan, icap eden tarafları örtbas 
eden adamlar zuhur ediyor. 

.~,---'Blitün eephelt-rde harekata i'tlrak eden Amerikalı 
tayyareciler \ı&dfe ba-:;ında 

Ağır bombalar Orta Şarkta 
Düsseldorf'u Amerikan ı n 
tahrip etti gayreti artıyor 

Hollanda do Flessing 
de ağı r bir hücuma 

uğradı 

Garbi /Umanya dan 20000 
kadın veçocuk Polonyaya 

nakledildi 
Londra, 2 (A.A.) - Br.lanya 

bomba tayyareleri dı.in gündüzün 
yenıden Almanyada Frankfurt, Ha 
nover ve Vilhelmshafen şehirleri· 

Mihver iki oyda 2514 
zırhlı araba tahrip 

etmiş 

Garbi çölde harekat 
keşif faaliyetinden 

ib1rettir 
Londra, 2 (A.A.) - Birleşik Aıne

rlkanın Orta~ark harp gay1:etıeri 

günden güne artmaktadır 
(l>eı:anıı; ~.:ı. :ı: ~ı.ı. J de)X..'C 

Ticaret Vekili, An
karayadöndü, lktı
sat Vekili Kütahya 
Vilayetindeki linyit 
ocaklarını gezdi 
Ankar a, 2 (A.A.) - Tlearet 

Vekili D r. Behçet t;z, batı Ana
dolu vllU.yetı erinde bir haftadan_ 
beri J • pmakta olduğu tetkik se-
yahatinden bu ~abah Ank ar aya 
dönmu., \e ken<ll~nl beklemekte 
olan Ankara, ıstanbul , .e l zmlr 
Ticaret Odaları ınümessll l erlnden 

m üte,ekkll heyeti kabul etmı,ur. 

İKTiSAT VEKİLİ 
K ÜTAHYADA 

K llt.ah )·a, '? (A.A.} - Jktı ..,at 

Veklli Sırrı Day maiyetindeki 
ze\·atla bir likte dün Tavşanlı IJn. 
yit ha,·z.u;ı nda tetklkattıı bulun. 
mu~ ,.e a.k "'8Jllt Değtrnıl~au. gt_ 
den' Vek il ~n&dak l Linyit ocakla
rını da teftiş etmiştir. 

lktısat '\0 tklllmlz bu«Un sa.a.t 
20 de K titahJ·a istasyonunda n ge

l çerek yoluna devam edecek ti r. 

'--..,, ...................... ~."' 
1 Danimarka, 1 
JAlmanyaya mıJ 
lilhak edilecek! 

l\iosko\•a, 2 (A ... \.) - Ta~ Ajan. 
sının Stckholtnden öğrer.diğine gö
re, Almanya Danimarkayı bir hL 
maye idaresi olarilk Alınanyaya ii· 
hak için planıar hazırıamaktadır. 

Alman propagandasI, Danim2r. 

kada Alman nü!uzu hakkında «Ta · ı 
rihi araştırmalar. yapmakla meş. 
guldür. 

Danimarka halkı bu yeni propa· l 
gand;;.dan hiç memnun değildir ve 
Danimarka Başvcklli Bühl de ge. 
çenlcrde söylediği nutukla Dani· 
markanın bir Skandinavya mem
leketi clduğunu ve Norveclc isvcçc 
bağlı kaldıgır.ı belirtmiştir. 

Me S'uslar Ankaroya 
r:' önd ül er 

Meclisın buglln açrlma::.ı münasebe. 
tile mebuslarımız toplu !;lekllde Anka 
raya avdet ettiklerinden dUn akşam 
Hayda\·paşadan yalnız yataklı1ardan 

mürekkep bi'r tren kRldırılmı,tır. An
kara ekspresi de ayrıca valttlnde ha
reket etmlştır. 

Bu işlere bekçi koyduğumuz me. 
murların hepsi mi kötü? Değilse 

hususi mcniaati milletin müşte
rrk ve uınuml menfaatlerirl çiğ

neyerek gemis:nı yürütmenin YO. 
lunu n.1!'11 buluyor? 

ne ~lddctli bir taarruz yapmışlardır. ------------------ - - - -------
Hafi( bombardıman tayyareleri 

Holanda doklarına ve savaş tayya- r~ı ,;:::===== 
releri de şimali Fran!'aya taarruz ı 11 

İşin dogrusu şu ki memurlar L 

rasında bahşiş mukab:linde veya 
yaranmak emeli1e milletin menfaa
tini satanlar bulunuyor, fakat me
murların ı;oğu namusludur, çoğu 

usul kurbanı ve ınağduru insanlar
dır. NC' çare kl kendi kendilerine 
<'n1ir ku1u gözüyle bakıyorlar, ço
luğun, çocuğun ekmcğ:ni tehlike· 
Ye koymağa cesaret edemiyorlar. 

(Devamı : Sa. 1; Sll. 2 de) «G» 

etm:~erdir. 
Bütün bu hücuntar net:ccslndc 

üç İngiliz tayyarC"Si üssüne dönme- · 
miştir. 

İkl gt.P1 evvel Düsscidorf şehri
rc yapl'lan \"C 50 dakika silrcn ha-

1 

va tac. rruzu çek şiddetli olmuş ve 
§ehri teme-hnden sarsmıştır. 

Düsscldorf şehri üzerir.c muazzam 
miktarda ıitılan tahrip ve yangın 
bomblları haricinde ikişer tonluk j 
150 bomba atılmıştır. Cereyan e-

( De,·amı: Sa. S, Sü. 7 ; de) ( : : ) 

Simdi, sadelik ve 
ucuzluk makbul 

zarif Kızılay bafosunda en ucuz, 
gece elbisesini yapan 

Bayan Remide Adil birinci seçildi 
Balolara giden hanımlar bugüne sayı1mağa ba.,ıamıf, bol paralarını 

kadar en pahalı terzide yapıhnş, en te.,hir ederek göz kama.ştırmağa ça
..:JilMU ve pahalı oir e!biSeyi teşhir et· Iışanlar, billünı;: bir hal peyda etmiş
rn.ekte Ze\:k ara.rlar ve bununla Ö\'Ü-ı lerdir. · 
hürlerdl. Ç<.ık şükür memleketimizde .. Cumartcsl akf<Unı BUyUkada Ana. 
ucuzluk ve zarafet makbul kıymet (De\'&lDJ: ile.. a; Sil. ı te) U), 

Dün .şehrtmıute at Vt: KUtt:K ya.rışıarile 1.farmara kupası tenis final
leri yapılmıştır. Yukarıdaki resim çok lıeyecantı ve sürpı::iz.li olan dünkU 
at ya.rıflarını merakla la.kip ~denlerı, heyecanlı bir lto:;ıuyu gbsterm&k· 
ted.it. .. ~ . . -

Spor hava.dislerlıniz UçUncU .say!amızdad.ır. 

Milli Şefimiz, yav~rlerini göndererek merhumun 
ailesine teessür ve taziyelerini bildirdiler 

Büyük bir teessürle haber aldığı... ı metli hizınetlerinln karşılığı olmak 
mıza. göre eski Moskova büyük elçi· Uzere kendi.!ine mUddetsiz mezuniyet 
miz Haydar Aktay dün Büyükada· verilmiştir ki Hariciyede bunun ikln· 
dakl evinde 8.nt olarak vefat etmiş- el bit· mi.~ali yoktur. 
Ur. HAdiseyi haber alan MUU Şefi. B. Haydar sinirlerinden rahatsız 

miz; yaverlerini göndererek merhu· olduğ'u ve tansiyon fazlRlığ1ndan ıs

mun ailesine tceasUr ve tazive1erini tıra.p çektiği için Isvil;reye tedaviye 
bJldirmişlerdlr. ~ j gitmeğe karar veİ-mi~ ve seyahatine 

B. Haydar bir sene evvel yetişmiş, a.it her hazırlığı yapmıştır .. Tam bu 
sırada vefatı vukua gelml.,,tır. 59 ya. 

bir oğlunu kaybetmif ve çok yeis şında bulunan kıymetli dJplomat.ımı· 
duymuştu. lstifasının kabulünü de· zın vefatı umumi ve derin bir tees-
!ahırla istemiş, f~kat her bulunduğu 
yerde memlekete büyük bir şevk ''e 
alAka ile hizmetler eden bu kıymetli 
diplomatın Moskova gibi mUhlm bir 
yerden ayrılması mUnaslp görülme
miş, vazife.sine devam etmesi iMen_ 
miştir. Nihayet mezunen men1tekete 
gelince istifası kabul edilmiş ve kıy· 

sür uyandırmıştır. 
Merhumun cenazesi. sah gilnü BU

yUkadada.ki evinden ka1dırılarak Be_ 
yazıt camisinde namazı kılındıktan 

sonra Şehitli~;e defnedi1ecektir. 
Tanrıdan rahmet diler, merhumun 

kederli ailesine samin11 taziyeleri:n1i
Zi sunarız. 

Eokl Mo•kova BilyUk
0 

Elçimiz 
m erhum Haydar Aktay 

Hedef Maikop petrolleri 
Rus sol cenahı, 

muvaffak 
burasını kaptırmamaya 

olabilecek mi? 
(Yazısı Uçilncil sayfamızda) Yazan : İbsan BORAN 

AŞAGI OoN NEHHİ OİRSfGİ!iDE iKİ 'rARIİilN HARP VAZİYcri. 

V """'111~/.fr<f q' 

l ~ 

1 Voroşilovlı 
Bud}'ennov!Jlc Armıvip• • c 

Almanlar Don l· Rusyada 
dirseğ{nde 1 parola 

Almanlar 
Kubana doğru 
ilerliyorlar ·ı 1 d" Tek bir buğday 

1 er eyeme 1 tanesi kaybe-

Almanlar, Solsk kesi· 
minde Rus mevzile

rine girdiler 

Ruslar. Voronej'inTicenu· 
bunda lllman mevzi

lerine V!!rdılar 
Mosko\o·a, 2 ( A.J\.) 3 - DUn Al-

nıanla.r Don dirseğinde sahUe Jtadar 
bir yol açmak hususundaki tcşebbils
lerinde hiçbir yerde terakki elde ede· 
meml.şle!'dir. 

Dün sabah Almanlar bir çok ke
simlerde şiddeUi piyade taanıztarııı... 

da bulunmuşla.Na. da Sovyet hatıa.rı· 
na. glrmeğe muvaffak olamamı~lar· 

tlJc~·•m. t;e . :s., su. • dıl) •§• 

dilmemelidir! 

1 milyon insan, yen i 
mahsulün kaldırılma
sına yardım ediyor 

Moskova, 2 (A.A.) - Reuter'ln 
hususi muhabi·ri bildiriyor: 

R usyada hasat mevsimi için pa· 
rol& •b•r tek buğday tancı! blle k~y 
bedilmemelidiır• cü.rnlesid:r. Rus· 
yada köylerde ı~ıklar kllr&rtılnıak. 
ta ve gaz harbına karşı rld ihtiyat 
tedbirleri alıınmış bu!unmaktedır. 
K öylü halka. hava hticumtarına ve 
paraşütçülere kar~ı çok müteyak
kız davranması gerektlği anlatıl. 

(Devamı : Sa. S, Sü. l ; do) X 

Volgada yeniden 
bes vapur 

batırıldı 

Ruslar bir haftada 
813 tayyare 
kaybettiler 

Bcrlia, 2 (A.A.) - Alman or. 
du!arı başkomutanlığının tebliği: 
şark cephesinin cenubunda. dur· 

madan tak:p eden seri teşkl}lerle 

piyade tümenleri yer yer düşmac 
ardçıları tarafından gösterilen inaL 
çı mukavemeti kırarak Kub&n is
tikametinde ileri hareketlerine de. 
vam etmlşlerd:r. Çember içine ah· 

(Devamı : Sa. S; Su. 6 da) -

I stanbulun susuz kalması 
ihtimali iddia ediliyor 

- -
Nakliyat Komisyonu, kömür nakli için Sular 

iôaresine vaktinde vapur vermemı ş 
Son günlerde kömür nc.kliyatın. 

da uğranılan müşkülat, İst•nbula 
yeni b · r dert daha HA ve etmiş bu. 
lunmaktadır. Bazı vapurcuların id
wasına göre bu kış, sade kömilrsüı 

değil, susuz da kalacakmışız, senc,de 25 bin ton kömüre ihtiyıtcı 
tstaııbulun su ihtiyacını temin e- vardır. 

den Terkos gölündeki fabrikanın Bu kömür. her ~eno:> nisan ma 
ça.lışması ve tazyik yap.drok ~u~·t; \' ,.C" hazirar- ayl(;rı:ıd~ Karadeıı~ 
evlerıın!zc kad ar ı;ündcrmesi hn 1 (De\ :wu: bı>. 3; l!lı, "' 4-l "' 



r 
l' 

G mi r 
Yazan: 

- 31 - ner ınmez, herkes yerini alıyor-
Ortalık, kararır k rıtrmııı Fa- çcvtk bir deniz mnr.evraslle, kcn. 

Uh, ilk gem n.ln gcçırılmesı için dinden evvel lnmlş olan gem nin 
em'r verdi. Bu lş ıçln hazırlanmış hizasına demiri yordu. 
oİan mwrezeden, co kun bir mc- Demırli gemilerdeki cfrnd der-
serreı nvnze~ı yükseldi... Efrad, ho.l silahlarına rrı arak harbe ha 
derhal halatlara sarıldı. Kocn ka- zır bir vcz.yette bulunuyorlnr .. 
dlrga, alelade b r balıkçı k ~ığı muhtemel bir duşman ta'3rruzuna 
gibi, ilk harekette araya çckıllp derhal karşı koyacak tertıbat alı· 

k idi yorlardı . çı arı . . 
ztırcr yoluna ko~an Tilrk denız. Bu gece, başln (Fat.h) olmak 

c lerlnde bUyUk bir heyecan var-

1 

üzere, r.-e Gal·ta ciheti ordug~hın. 
dı. Katllrg!ll rı, durgun b r hava- da ve ne de Kabııtas onUndckl do
d , deniz ilzer.nde nasıl kayıır~a, nanm~d:ı, bir tek klşı gözlerini 
şımdl de öylece kızaklar Uzerın· kırpmamıştı. Am ral Hamza ve 
den Harbiye yokuşuna çekilirken kumandan Zııgnos paşalardan, en 
burtlar, bUyUk b r ne e ile nArnlar adi azap neferlr.c kadar herkes, 
alı) orlar.. em lerl çeken karn as_ bı.iyük bir neşe ve meserret içinde 
kerlerlnln u lcrlnde kosuyorlardr. çalışmıştı... Bu gayret saycslnde-

İlk gemi, hiçbir mü kulat i e de, ertesi 1>2bah şafak sökerken, 
karşılaşmadan, tepeye çıkarıldı. K sımpaşa s;ıhlllerınde, tam 72 
Bu nokta, k ti olarak tesblt ediL Turk kadırgası sıralanmıştı. 
mlşt r. Harb ye mc-ktebinden Nl- o gece Gnlııta üzerindeki top· 
ş~ntaşınıı giden c ddc iızerınde, lar, sab hıı kadar ateşe devam et. 
Harbly<c mektebinden takriben 150 mlşlerdı. Gerek Galata halkının 
adım mesafededir. ve gf.'rek lımaııdakı Bıznruı ve Llı-

Mcşrutlyet devrine kadar bu tın ponnnmıılarının biran bile gôz 
mevkide b r a kert karakol vardı .ııçmnlnrına meydan vermcmisler
Sultan H m t devrinin son zamau· dl. 

larma doğru bu karakol hıırap bırl y; pılan bu harlkuiilde ameli~ t 
h.le gelm.ştı. Mcşrut'yetl mı.itea. o kadar buyük b r süro,t ve intl· 
kip, be~·~ C Sultan M. hmı.:; n za- 1.am Uc cereyan etml ti ki; değil 
manında hırakol yenı b '1 ta- B zans ve Galata halkı, hattıl lı. 
mir ed idi. Kapısının iızerıne de: macd demlrlı ol n dU~mnn gemi. 

cCe"\!ibı Fatıh'in lstanbulu fct- !eri mür ttcbatı b le en küçük bir 
heltlği gılndc. Bu yer berren se. şey sezmcmışlcrdL 
fınc sc\ kı e b r rchgu~r oldU·» 

Mısralarllc bnşlıyan iki kıtalık 

-.bir tnrlh :rerleştlr.ldf. 
Bu mevk ; Fatih dcvrınacn z:ı

manımıza kadar intikal eden kat'i 
rlvayellcre istinaden tesh t edil
miştir. Buna binaen, Türk kadır
ıgatarının, Kabatıı:ıtan Taksım b h. 
çcsltıln bulunduğu mc' k çek ldl
gl ve orad n da Hall~c ndir ldığlne 
da r vakı olan rivayet ve ldd.ala
ra lnanınamak lfızım gelir. 

ArtetUğlmlz. noktM a kadar çı

karılan gcmllerln, tam Kaııımpaşa 
dcres nrn a zıcda denize ind rlldl_ 
gı de, c kuvvcUI rıvoyctlcr cüm
le indendir. 

Gemiler, ikı tarafı yüksek ızga
ralı bir kız k Uz rlne blnd rlliyor
lar .. yere do enmlş olan yağlı dl. 
ı ekler üzerinden çek liyorlardı. 
Çok fazla kuvvete lhtıyaç olan bu 
meselede ~alnız insan kuvvetinden 
dcğll, mnnd !ardan, atlardan, ma
k ra \;e bucurgaUardan da istifade 
edili~ ordu. 

Amcllyutın en gtıç kı mı, gem·
lcrl tepeye çıkarabilmekti. Muh
tel f ve çok mcnt zam ı ı yen kuv. 
\etlerin ~ardım arı le tepeye çıkan 
gemiler, orud kı duzlul.te b r mOd. 
:Jet arkasınd n ıt im k surctlle 
ini n kenarına gel r lıyor.. bura
d n, ürat ve sühuletle sah le ln
dlrıtıyordu. 

Her gemlyı, kendi mürellebah 
tak p ediyordu v cemi der:Jlze 

- 23 Nisan -

~zanslılnr, bu sab h gÖz1erıni 
açar açmaz Tlırk gemilerinin iç 
ı .manda büyük b'r intizam ile de_ 
mlrlemiş olduklarını goriınce, fe
na halde §a§ırdılnr. Evvela, gözle
rine lnanemadı!or. Fakat görduk· 
lerlııln acı bir hııklkat olduğunu 
anlar anlamaz korku ve teessürle 
saçlarını, saknllarını yolmıya .• 
korku ve d hşetten ağl .. mıya .. 
(mukaddes patron) d,&n istimdat 
etmek iç n k 11 elere koşmıya baş. 
l dılar. 

Fakat ne çare ki iş işten geçmiş
ti. Şehrln surları derece inde h · 
kiki hfıml:si elan zlı crr n müdaf a. 
sına sıgınmış olan Bizans ve Ll'ıt n 
filoları mUthls bir 1\'tzlyctte arka_ 
dan çevrllm ş.. şeh r. Hm!ln tara. 
fındnrt da teh'ikeyc glrm ti. 

(Arknsı rnr) 

UzunköprUde bir pompa 
amelesi parçalanarak 

(j 1 d u 
Evvelki gUn UzunköprUde feci 

bir kaza olmuş, b r pompa amc!csi 
pathy n kazahla b rlıkte h veya U

çarak parçalanmıştır. 

ö rcnd •.mlze göre, hıidlse şu 
şekilde cereyan ctmlştır: 

Şehir 
aber er· 

Belediye, yeni 
gelir kaynak

ları arıyor 

Tramvay bileilerine 
bir miktar zom 

yapılacok 
Belediye, butçcsini hazırlarken, 

hastanelerle dlğ~r müesseselerin 
t&hsısatıne yüzde 38 zam yhpmııı· 
tı. Fakat bu .zom klHı gdlmedığln
d~n belcd ye, yeni gelir kaynakları 
rnmagı:ı bnşlnmı~tır. 

Bu arada ilk dfişilnUlcn şey tram 
vay biletlerine birinci mcvkli{!rdc 
2, 2 lr:ci mevkilerde 1 kuruıı zam 
yapmaktır. 

Ynpılacnk bu zam yüzünden be. 
lcdlye senede bir mJyon lira gelir 
temin edebilecektir. 

iföprU f: ltmdan hafl~ın 
geçmesi için g~çıt 
yerleri yapılacak 

Belediye de, şehrin seyrUsefer 
işlerini tanz'm etmek ve kalabslık 
meydanlarla koprudckj lz.d•hamı 
haf.fletmek hususunda gbrilşülmek 
uzerc, tramvay idaresi mllcl•,. "" " 
v nı Celalettın, hareket müfettııt 
İsmet, Altıncı. :ıuhe muduru ,,.~
mal, Belediye fen müşavir Kadir, 
seyrüsefer müşavlrl Ali Vefa Bir
sonun lşt'rakıle bir kom syon tııp· 

lanmıştır. 

Kcmlsyonda Uk olarak Galata 
koprusu~un dtındn geçit yerleri 
yapılmaı:;ı t!traflndıı konuşulmuş. 

tur. Bu suretle vapurlardan çıkan 
halk köprlı Uzerlne çıkmadan kop. 
ru altından karşıdan k rl'lıdan ge
çecek ve koprünün üzerine çıka· 

caktır. 

V A'l'A N 

Yiy c A 

ız n t bbi tarafı 
__.... . .-..~---------
Ha 11 edilme ğ e muhtaç 
meseleler nelerdir? 

(t::::! on uımanlardakl gıda. vazl

;;;;;;;;J) yetlnin. uzvlyd üzerinde

ki tesirleri ne olabileceğine elbette 
merak ederiz. Bunu Üniversitede 
Sağlığı Koruma Profesöru Dok
tor Muhittin Ercl'den sortnağı ta. 
bii bulduk. Kıymetli doktor bize 
şunları anlattı: 

•- Memleketteki gıaa vaziye
ti hakkında tnm bir fikir sahibi 
olmamıza yarayan lstatlskler el
de yok. Bunları tetkik etm!d kçe 
kati bir §eY söylenemez. Bundan 
başka memlekette mevcut olan 
gıda maddeleri stokları ile halkın 
geç.m sevlycs.ne esas olalı kazanç 
miktarı 11 kkında da ayni şekli

de incelemeler yapmak lazımdır. 

Fakat en basit tetk kler bile 
gıda maddelerinin fiyatının mü
him miktarda, ve bir çoklarının 
iki misli, hatta daha zıyadc arttı
ğını göstermckted r. Buna bskar. 
s:sk §U hükme varırız ki halkın 
hele az kazan1:h kısımları kendi· 
ıcrini ikı sene evvellslnden da
ha fena derecede beslemek mcc· 
burıyetındc bulunuyorlar. 

Eı::as itibar le gıdanın vazifesi, 
sarfcdilen enerjinin yer'nl dol
durmak, yıpranan vUeııt kıs•m

Anlatan rolesör bittin Erel 
Unive1'8iteCSajtlığı Koruma Profesörü 

Fakir halkın 'Cn mUhlm gıda· 
sını tcşkll eden gıda me.iideııl, 
Türklycde ekmektir. Ekmek, bi. 
llndlğl g~b , bugün muayyen bir 
miktardan fazla verllmcmektc
d ir. Tesblt edilen miktar f:ııltı kO. 
lori sarfır.a muhtaç olmıyan ve 
ekmekten başka gıda maddeleri· 
ııi de kolavlıkla temin ~debtlecek 
olan insanlar için t~mamile kAfl. 
dlr. Fazla enerji sarrcdchler lc;ln 
cs~sen a~tr ısçi karneleri dı.işü· 
nillmOştilr. Buna göre mesele, ek 
meklen ga~ r : yenecek olan gıda 
madd.lerlnln miktarı ve maliye
tidir. Çok fakir bir insan, mesela 
lki sene evvel fazla kalori lhtl· 
yacı olsa b!le bunu ekmek ve az 
miktarda bir kalıkla temin ede. 
b Jlrdl. Buglin ekmek miktarı 
bütün enerji ihtlyııcırın ehemmi· 
yelli bir kısmını temin edemlye
c:eğln~ ~:>re, katık m ktarının 
arttırılması veya ekmek yerine 
geçebilecek başka karbo\l drl\tJı 
m . ddelcrinln yenmesi !Azım gc· 
lccektlr. Su maddelerden baz.la. 
rının fiyatı, mesela patalec glb', 
11kmckt n çc.k yük ek olduğun· 

dan az gelirlı lns nlar bu bakım
dan da gi.ıç vazlyctted rler. 

çln hatıra gclemlyecek kadar pn_ 
halıdır. Bu sebepten peynir rı 
mümkün mertebe ucuz olınası· 

nın temini mUh m b•r noktadır 

vıtamln ve tuz meselesine se
llnce: Burada tereya~ının, ııadc· 
yt lerın eskiden çok ucuza veri. 
len kasap hayvanlarının iç uzuv
larının, sebzelerin ve hele mey. 
vaların çok mühim rolü vardır. 

Vıitım!n eksikliği arızalarına gü· 
OC§ Ve ziraat mFmJcketl olan 'l'Ür, 
klyemlzde nisbeten az testdüf e· 
dllmekted:r. Gi.ıneş, kemiklerin 
gelişmesinde am li olan D vlh
mlninln yerine geçer. Şlmdıkl sı· 
kı vaziyette bile v tamınsifllk 
tehl kesınln pek büyilk olmndığı 
kan:ıııtındeylm. 

~ öyledlklerlml hulfı a et. 
§> mek ıcap ederse, Turki· 

yelic ocı;iın maddelerinin ekslk-
1 gırden ziyade bunların sadedi· 
leccklerl yerlere nakllndek zor, 
luk tehlıkesı belkı vardır. Fakat 
buna aıı ç· re lıulınek. için hülni· 
met mc ka ıılzmesının encrj i ıle 
çalıştığı görülınektcd'r. Nufusu. 
nıuıu yüzde seksen nln doğru· 

da doğruya gıda maddelcrlııln 

ı~t.h~d edlldığı köy ve kUçUk 
knwubah:rda y şııması dc.layıslle 

h lkın, olsa olsn ı ncak yilzde on 
beşı l'e y rmls iç n ınOnakalat 

güçlükleri mevzuu bahistir. 

lerını tamir etmek veya bilyUyen fE3l roteln l.htıyacına gelince: 
vilcude Jiizım olan yapı maddele· u=-' Bu yetlşm1ş lnsanlardıı 
rlnl vermekten ibarettir. Err~rj günde yuv rlak hesap yüz gram 
veren maddeler. proteinler, yağ. addedilir. Pakat 70 gram, 60 gram 
lar ve karbon ldratlordır. Bunla- ve htttfı d ha azı, hele b r kısmı 
rın 1çlr.de protein, ayni zıımnhdn hııyva,.t proleln'lerden. meselfı t. 
en mUh rn yapı maddemizdir. yumurta, sut. peyn rdcn alını· 
Buı:d:ın başka vücut yı pısında yorsa uzun müddet için k{ifıdlr 

Galatasaray resim sergisi tuzların aa tfülhlm tolU variilr. Fakir hıllk tabako~ı f:z'a ek. 

Fakat asıl ınilhlm mesele şu. 
dur: Halkın ~çok büyOk bir kıs· 

mının knzancı bc.1 gıda m dde. 
lcrı mevcut olan yerlerde bile 

• bunlnrı tedarik elmeğe kdfl de· 
n ld!r Hele flyatlıır pek yitksck 
olursa g d. zorluğu çekilir. Bu 
tehlike, ı::etbest c:alışrn &mele ve 
sur.atki\tlnrdan l"tyade az Ucrcıtlı 

Güzel Sar.atlar Dlrllri resim şu
besinin Galatasaray llı:estnde aç. 
makta olduğu sergin n 26 ıncısı bu
gün saat 17,30 da nçılncnktır. 

Merdivenden dUserek • 
yaralandı 

Beıılktuşta MurEJdiye mahallcs n 
de Dere sc.kaf!ında 40 numerah ev 
de oturan Şukrü, evinin dik basa
maklı merd ivenlerlnden aş· ğı dü_. 
ş rek yaralanmış, Beyoğlu hasta. 
hanesine kaldırılmııtır. 

ihtikar mahkemelerinde 
Bcyof:ıunds Ycnlşchlrde Mezeci 

Stefan fazla f.yaUa meze ve §arap 
satmaktı>n suçlu olarak m 111 ko
rur.ma mahkemesine verllm!ştlr. 

Şişlide bakk 1 Yergi fazı flyntla 
plrınç satm•ktnn suçlu olarak mu
hııkeme edilmiş, 5 lira paru ccz.a
sına ve 7 gUn dilkkOnının kapa· 
tıtmasına mahkClın olmuştur. 

EmlnönUnde Mezecı Y .. sef 1aıla 
f.yatla meze satışı ynptığından milli 
korunma mahkemcslr.e verilmiştir. 

Bir genç kız balkondan 
duserek öldü 

' 
Di.ın gece yatısı Galntada YUk

sekkaldırımdn blr Musevi kızının 
ölmcsile neticelenen feci bir kaza 
olmuştur. 

Keza vilcudun sağlam ve l;s gö. mek ile prote!n'lerlnln bir kts· 
rebilecek kabllıyette kalab lml'sl mını temin ederlerdi. Bura kıl. 
için vitaminlere de ıhtlyaç vat· tıl:ıcak b'r miktar peynir \'eya 
dır. p1sıırma da protein ihtiyacını 

(Uevamı sa .. ı, U. 2 ele) karşılardı. Şimdi et bu tabak& i
le sns itibarile serbest b r şc. _ -----------------....... ----------
l!:iıı. kilde be!llcncn ve cıdıısını 1 
temıo. etmek için kAfl paraya sa-1 
bip olan ve memleketin yeyip iç.. 
me .tlyatıarına tlıbl bulunan ln
sanların çoğu vilcutlarının lht • 
yııcıı:a uygun ir ~dn alır. B • 1 
talı beslenmelere normal insan. ı 
Jardİİ ve normal zamnnlarda pek 

Uçan tayyare • • gem ısı 
tcsadilf edilmez. Ancak, bazı \\. D atan'ın G temmuz o,a2 sa31 ın
yanhş itlyatı&rn veya ynnhş f - W da, yanı aşağı .}lJl<Rrı bir ay 
kirlere kapılarak kendilerini en el yaz<lığnn şıı '<atırlıırı lfıtfcn 
mahdut gıda maddeler le beslı. zahmet etllıı bir ıluhn okuyıınu:r.: 
yenlerin besi eksikliğine rastge· «Amerikalılar 70 ton ttJırlıltmıta. 
llnlr. Hazım bozukluklıırı vcyo bir «tıçıın zırhlı» yapııu,ıın. Bu :ıırh
salr bazı hastalıklar neticesinde lı .\merikad.m Avrupaya gl"lehilcct>k 
uzun perhizler yapmnk mecburi. \O yere lnmel'len tekrar Aıııcrlkn~ıl 
yet nde clc.rtlarda ve)-a gıdalnrını dönchllccek lmbillyettedlr. 

ATLANTiK I\IURAREBESt 
Nt AL~IDE? 

\'l,l'd<'n bildirildiğine ,.e Alman 
kayııaldıırıııdan alındıtına ~Uı>hc edl
kırılyc('(~k olan bir hatttıre göre tem
mıı:r. ıl~·ııııla Alman drrılLaltıları 

632.000, Alınan tayyareleri 183.000 
tonlulC 'opur batınnışlarılır ki ) ek O
nu 813.000 ton etmektedir. 

b lbl Bir Londra tt'lgrafına gore de Aınl!_ lyı hazmetmlyerlerde de u g ccUcan kale» ,e cuçan :ıırhlıden 
rika 'ıı.pur lı•'jlllltıııaa rekor yaıınıı~-firıuılar görUIUyOr. onrıı. artılc sıra cuç.an tayyn re gc-
tır. Teınmu:ı ayında Amerll.:t\ıla )a· · ml!llli ne gclltJ. Amcrlltalrlar bunu da 

B enden anlamak istediğiniz bl ı•ılaıı yeni lapurlar, ')90.000 ton h11<·-J aparlarsa me.<ıell'ı. elli tayyareyi r 
kt h halde istenen k ınlndc 71 f:lepllr. no a, er yerden bir yere toplu bir halde na -

gıda maddesini bulamamak veya leılclillecekle!' \"e lüzunı gördtiklt>ri Batırılan vapurlıı.nn tonajlarında, 
bulduğu takdirde maddi lmktınsız yt•rıle lıım·l•ete getirecekler. yanlış hesaplar yüzünden bulunma ı 
llk neticesinde nlamnmıık sure. «lla~·dl lıayırlısı !» tabii "ayılabllec'ek nıUbalnğa itibara 
tile ihtiyar haricinde olarak hu· Şlııülı blr de Anac1olu njan.,ının alınmaılan dahı bu iki haber ka..,ı. 
sule gelen besi eksiklikleri olsa \'aşlnghmılan ,·erıll{ti şu ı ağu:.tos ıa,tırılacak olur n anla'illır ki bir 
gerektir. tarlb'I tPlıtTllfı okuyunuz: &) dn batırılan vapurlarla aynı llydıı. 

Türk.ye bir zirıınt mctnleketL cBiiyül< bir de\' uçak projt'sl Jıaıır-' .)aınJaıı \'&purlar arasında ancak 

fRı tia, öyle biraz 811~,·erlş ede-
0..V ytm djye Ça.-şıya (ıktun. Oa.. 

ce- man:ı"-a uğradım. UzUm !:lkh 
çıktılı ultıl' tıidl~ le u~üıll yenıek n:ı
ı.lp olmıımışh. lanın-da d:ı doğro-.u 

ytlı.e ı;illen bir UzUm vardı. Bir ki
lo alayını dt•ıllnı. 

- Knça veriyorsun arka.dil§ f 
- hclisene. 
Tan'ı bu sıraaa yandaki dlikkdn-

• dan )llır.i ıUnllJtın köm\ıtt.U nhldı, 
tiiecnr '~ esnafın blrblrinı kontrolil 
\a:ılfcslne uygun ol::ı.l'llk meyı:a Ha. 
llnden ınrııun a geUnı-Jyo kadar bir 
kilo Uzllıne binen nuı ra.flArı da he-

'aba kattı ve ispat ettt ki U:ıiimıin 
kUo unu altmı'n alırsam manava 
da mllnu.o.;ip bir klı.r kalırmış. 

'.:\lUıi:ıka-,a ı.oııunda üzümü ala
maihk. n rı he'1 on kllo hlangtı.l kö
miırli nluyım dedlm. !'lııbnhleyın ha. 
<·ı yarına ycınrk pişirecek kömür 
kalmııtlı~ını ÖJlemJştl. Baktırn, fi· 
yat da uygun. l'lrml kllo alır.ıuur. 

şuradaki llUlcd çocuk pek lılA &\O 

kadar ıa,ır. 

- 'I'ıırtıver dostum yf rmı kilo. 

Alı~H'rişlmlzl uzaktan takip cdeıı 
.}andaki bakkal, aynı kontrol \a.d· 

leslle miidahaJe etti. 

- Xlçln ı lak kömurilen verme

ğe kalkıyor un? Kiloda ağır Çt>ksln 

dl.) e..nil? Jçerldekl kuru könıUrdeu 

\'ersene! 

.:\lünaka,a sonunda ıköınürU ala. 

madık. Derken bakkalın k8Jlı!5ında 

duran pirinç ~U\!tllı gÖL.~nc lli'tl: 

- Oh ne llıl ! dedim. Hele şUkUr 

ııırın~ler me)dnnıı s:ıkmış. '\'er ba,. 

kayım ~uNMlan iki kilo. 

nakkalın Önıinde salatalık, turıl, 

ıııaydano:ı, dereotu satan adanı yine 

nynı kontrol var.lfeıslle ışe karıştı: 

- Kllo~u yüı. ond:in olur mu hiç! 

~u ıılrlııçlerl loı>tan kııı:a alılıj{ıru 

bP.ıı pek ülil. biliyorum. Bir iki güne 

kadıır dıılıu da dti,e<>ek. 
;\ftlnakt>.şa t-rınunıla pirin<'! alama

dık. Hl~· n}mazsıı iki demet dereotu 
alıı)ıın dıt bir s:ıroı. ııalata~ı lapa
~ ıın detllnı. Ona da yoğurtı;u nıf,nl 
oldu: 

- \'[ly lnsıır ... ıı, üç tel dereotu 
yUz para ölur 4nut 

••• 
Tnecar \C e15nafın birbirini kon. 

trolünUn bir iki ,&iln_Jçlnde çok l.)i 
neticeler vere<>eği mulı:ıkknk. ı-·rı

kat bu ı.,ın ilk günlinde, ben alışn:r 
rlş eılcmcilt>n evime döndüm. 

KOR KADI 

Kartalda bir amele toprak 
altında kalarak can verd 

Karlııl Çimento fabrikası nme
lcslnden 28 yn~larııida Sıvaslı Ö· 
mcr, hamur kazanının fç' ı11 temiz
lemek Uzcrc, 10 mctfl'e yüksekli_ 
~.ndckl kazana girmiş ve kazanıı\ 
içinde bulunan 6 metre U'tifaındıtkl 
toprakhır yıkı1mı~ ve Ömer nefes 
ıı.ıamıyar:ık lcprakllırın altında can 
vermlııfr. 

Hf!dlscyc, imalat şefi Jak Kelf
barın, bu nmeleyl kazana iple in· 
dirmesı lcep ederken ips~z indir
mesi ve işin basıcd:ı da bulunma. 
yışı sebep o1duğu söyfönmektedr. 

Tahkikata Kartal hllldml :Nncl, 
ve janôarn111 kliınandıını el koy. 
muşlar ve hllkfıltıet doktoru All 
Rıza .le diğer aoklcrH!r yaralıyı 

her ne ktıdnr kurtnrmak lsteml!icr 
se de muv ffak olamtımışlardır. 

Tthltlkata cıcvam edilmektedir. 

Her şey fenalaştı, 
bir ş~y iyi'eşti 

UzunkbprUde trer.lcr~ su veren 
pompa makinesin idare cdı.;n Maz
lüm mnk nede meyd n ~elen kli· 
çi.ık bir Arızaya ehemmiyet ver. 
mek istememiş ve o s.rad oraya 
yana3mış bulunan lokomot re su 
vermek için makineyi ışlctmışUr. 

Makh:e tam işlediği esnada kazen 
blrdenb re p Uamis ve Mnzlılm, 
paılıyan knzwnl:ı beraber havaya 
uçmuştur. 

Feeı bir şekilde Blen Mazlômun 
defnine ruhsat vcrllmıs, .. hklkata 
başlnnmı tır. 

Yi\ksekkaldırırnd;;ı Gayret apar
tımanın 4 Uncu kntındn oturan ve 
tifo hastelığından yatan Ester adın_ 
da bir genç kız geceley .n hava 
ı.lmak üzere evinin balkonuna çık. 
mış, blruz sonra muvazenesini kay 
bederek sokağa dUşmtıştür. 

(lir. Bazı mUnakalfıt zorlukları lanmıştır. Bu u';ak 36 ton ıı.tırlık fa· ı 25.000 tonluk bir açık ,·ardır. 
c.lmasırıa rağmen TUrkij•cdc her- ~ıyncak, içinde av uçakları "·e bun- Şu hııld<', Atlantık hıırbl ht'nüz 
hangi bir fcrd.n gıdasız kalması ınnn harnhınması için bir köıırü bu. önemini kaybctnıenıı, le dı•mokraıtl
telılikcsı yoktur. Bu ~ebeplc besi Junacaktır.» 1 lcr lclılne döıınıcmı, olınakla. beraber 
noksanının asıl sebebi, gıd ... mrıd. GörUlüyor ki ccf>enı> deki llerlyl gö- ı1urunı tılılla \'C tıuınedllıliğl ka<lar dl\ 
delerinin ekslkl"fl def;ll. daha zı• rıı, kuılrcti Xatlp Fazıl KısakUrek'ln mlılm dt>jtlldlr. Kaldı ki ) ukurıilakı 

Düşüş r.cUeeslnde kııfa ta~ı 
Jıyan Ester derhal olmUşttlr. 

yade kazancın kafi gelmeme.si ve tahmin kU\'l"etine taş çıkart~ak öl· 'W0.000 tonluk lrt'aata lnglltere ve ------------------
halkın fakir kısmının kendilerini ı çUtlcc11r. Aklıma gelen cıu~an tayyır ilon1ln~ onlarının yaptıkl.ırı yenl ge- ,-- T A K V İ M l 

pat· ster istemez, fena ve yar.lı:ı bes- re gemisi» bir ny bile gcçnıeılen ha. ı fuller dahil ııe:ııdır. r Z AGUSTOS 
1942 lemesid r. klkııt olmak yolunu tuttu. Tatlı5ert p AZAUTESİ a ngilterede bir takım ndamlar 

O oturmu , konuşu.} orlnr, hrpsl şl
Jdi)etrl ... Inglllzle.rln O.det! muetblnce 
Jırr biri iç.ini "crbrstçe dokü)or. Biri 
dl30or ki: 

- Slg rıılar bcrbad, a~mın lez
zetJ bozuldu. 

Bir dlğel'i şu şlkıhetl-0 bulunu,or: 
- 'ııkUyc- \O ıtnlıırına hlıımek 

lıııkl\ııı )ok. işkence ... 
Bir Uı;Unclıııü ~hcct'kten, dördUu

cU~lı gh rı· iden, lıeslnf'l"I m lı:ıyıı

hııırı dULeıti lcıılııı.ıdı ındıın tıah edl-
ur. 

'Ilı I.} et b1rı !!öU u:ıll oru) or: 
- f•cıd, harı• • L:inden her şey 

Ienn6,tı, buııu nnlııılık. Ac•nbn hu 
~ Uz<led lyUe ,en hlr e\ vok ıııu '? 

u hokta:ı:ı lı p 1 ittifak edil or: 
- ln!! nl:ır 1) llp~tı. 1 ndnkl\rlıktn, 

feragatte Zr\J.. bul ''urlar, 7.ora da.}n. 
nıyorl.ı r, drdlko lın ıı hı rakı~ orlıir, 

hlrblrlerinl ıl ıha \"k '1) otlar, umu
mi hıı 'l!ta duba iula alaka gdııteri
yorlar. 

ld!'rlnıleıı titri diyor 'ki: 
_ Hnrp bıtınce lıPr ,ey ~arnş la

m': i.} Jle~rrek, fakat nrab:ı im; nlar 
<'!!kM kadar fennin :ıcnk tnı '? E er 
hııgı ııklı frr•IS: t "C al:.tk nııı l rısı 
df'\ arıı cdect>ğlne emin ol ıını yn,a;nş 
,artJanndald renulı~ın 31ltı1c l'ilzU. 
~iln de\nır.ıruı lrnndl hesabıma rntı 
cılwwn. 

SERÇE 

r 
- Bu paranın nereden geldiği belli .. 

Kanunda arah t var. ltMd~tmck müm· 
kun dcğlldır Hem kızınıza aıl bir ser. 
veU slzırt rcdd tme 'C hakkınız yoktur .. 

- Kabul ctnıern, dedim ya, etmem 
işte. 

Odanın içinde tekrar haşin tavrllc 
ck.lnşmn~a başladı. 

t m o nhılık uşak gel p tnadamın 
kul Cınn bir şeyler so~ ledi. 

nkı cc •)orum, b raz beklesin .. 
~akat b(. ona ('ar amba gUnü gcls n 
demıştım, unutmuş olacak. Roınilll, ba.. 
ne bir kar; dak ka mosaacıe eder misi· 
tfü. :Doldc.r imiş. bnna bir iğne y .. pa· 
~k.. Sonra konuşuruz, olrrt ız mı? Fa. 
kat s zc bir şey s6yliyey m mi? Böyle 
kapıılı odada bir aş ğı bir yukarı geze
cek ) erde, çıkıp d açık ·havada bahçe· 
de del şınız ..• B rau:lan }'ine burada. bu
luşuruz, otınaz mı., 

,·xu 
B r kAç dakika sonra Romılli, şato

nun d ş k plsındlln çıktı. Kopı11ın üstün· 
dekı duvc.rdn bir he:~ kel b şı vardı. Bu 
ba,ın uzcrlude bır ~azı ~H!t! Carpıyordu. 
(tim t yok) k l mC'l r ndc ib ret lan 
bu yazutın c ki zam&nlarda Gu chardc· 
rlc ailesinden bir kadırı t rafırdan ya
zılmış olduCu ıwayet edlliyorau. Bu 
kııdın, ~a harpte olan oğlunu veya sev. 
gills d Um tslzllk içlndc beklemı, tı. 
Gaııton biran durup yazıya. bakti. Sonra 

_;;; 

5 tonun cenup cepheslnc doğru yUrild11. 
Madam de in Gulcharderle bu tardı bir 
çiçek bahçe ı haline gct rmlşt.. Güneş 
bUtiln ııiddctllc bahçenin bu tarafınt ısı
tıyordu Her lurllı ç.çek 'c he:c sonba· 
harda kasrınp Uarı burada P-'k güzel 
l etlşıyordu. 

Rcmlll durdu ve renk renk çiçeklerle 
aolu larhl rı seyrctU, sonra SIK anaçlı 
koruya doğru ylırümcğe devam etti. 
Ağ .. çların go gelerdirdiğl yoldan llerll
l'Ordu. Şato tterid(! kalmışU. Göz alabil. 
dlğlne uzanan odanın ucunda berede ise 
gild ş batacaktı. Glinün bu son ışıkla. 
rlle evlet-in damlı:rı kızıl bit renk al
mıştı Gukyiızüncleki bulutlar bnf!I pem
be renklen (•ilotu11u gıtgide de môra ba· 
knn bir renk alıyorl rdı. Gnston elin. 
deki b stcnııı kestan:? ağaçıarına vı.ıru· 
yor. cll~lı nt kest ne~rı kuru ycprak. 
ların üzerine YU\'arlnnıyordu. 

Yirmi dakika sonra satonun büyilk 
s fonuna girdi. Madam de la Guichar_ 
dcrie orada bckllyordu. 'lturduiu kol-
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tuğun kenarında bir bardak kınakır:ıeh 
su duruyortlu, IAnclerden r;obra bunu 
içmek fldetlydl. Re.milliyi beklerken 
pencereden gurubu seyretml ti. Turun· 
eu rengi tökte açık renk bulutlar hOlft 
duruyordu. ihtiyar kadın, haylitında iş
lemiş olauğu tUrlU türlü gilııahları dil. 
~UnOyordu. 

- Dünya ne kadar haksız! diyordu. 
Şu b'çare Vnlcntlne' .n hayatını ber.lmk' 
ve diğer arkadaşlarımınki llc mukayese 
EdecPk olsnlar Valentlhe bizim yanımız
da bir melek sayılabll r. Halbuki öUtUn 
saadetini ve nlle rnhı!tın1 biralı Jçln kay
betmek tehlikesine maruz. .. Nicln? ÇUh
kıl hayatının başında b r tnRım gtlçlük. 
Jetle klırşılaıımtş .. E~er blzlin glbf kibar 
b r a lehin kızı ols'lydı yapmış olduğu 
şeylerden bit: kat d ha ~ırını blle yap. 
mı:; olı;nydı ylf}e gU ahkAr s~yılmazdı. 
Halbuki ş mdl znvıtlh nelere maruz ka· 
lncak .. DUnyn b6yle h!ı.ksıılıklar1ıı dolu, 
ne yaparsıh .. 

işte böyle 

iken RömllJI, Goston'un ayak s-esler!ııl 
duydu. G!lSlon salona girdi, bir sahda:
yo çekerek ihtiyar msdamın yanına otur. 
du. Gözlerinin mılnnsı deği~m!ş g'bi idi. 
Sarıkl içi daha rahallamış, fer~hlbmı~ 
görünüyotdu: 

- ACİedersln;z, madam, dedl. Demir. 
çocuk glb hareket eltim. 

- Yok canım. Hiç de değil. 

- Öyle .. öyle .. faJrnt ne yapayım. ia-
san on beş scnedenberi alışmış olduğu 

rahatı birdenbire kaybedecek olurS:ı 

böyle ııaGkına dör.er. Aydınlığa çıkmış 

bir gece kuşunıı döndüm. Saklanmak 
istedim, kı.çmnk :.stedlm, fakat hepsi 
artık geçti. Ağaçlarla, toprakla temas 
edince dMlştim, ba§ka bir adilm olduın. 

Koruda Bola§ırkcn dUşUndüm. Size kut· 
şı <fa yallın söylediğim\ anladım. Ban bu 
yalahı kendi kc.nd.me yirmi l'!~lllfübt?
rl ı::öylüyorum. Bu yalan dahn kclay 
ya!'ıaınaına yardım cttl. ÇiinkU hakikat 
çoR acı idi. Fakı:ıt artık bugün aramrzda 
bu yalanın yeri yok. Niçin haltiı-etı giz_ 
l yccc[:lz, neden kehdifut.zı aldatoca. 
ğlz? llülUn bunlara ne lüzum var, tır· 
tık? Her§ey!n sonu ölüm değil mi? Ya· 
lan söyleıneğe değme;:. Siz dün V~lenti. 
re'den hhyatlmızın bir cephesini öğren. 
dlıtlz. Ben size otckl cephes!ni, benim 
y~aıl.m cepheyi aıilatacağım. 

.(4dııam .,l 

AY g - Gtl. 220 - ıtızı.r 40 
RU!Uİ 1358 - TElUlUUZ 21 
HİCRİ 1361 - RECEP 20 
VAK.İT ZEVAJ,İ EZA~l 
GÜNEŞ 5,57 0,32 
ÖGLE 13,20 '4,65 
İKİNDİ 17,15 8,50 
AKŞAJ\t 20,23 12,00 
YATSI 22,14 1,48 
İMSAK 3,56 7,31 

bir Jlllllv ynıınııya karu vt>rdlm, bir 
kilo bulgur için dört bii.\ikek patlı_ 
can ı oğraılıın. Blrıı1. ynğda ı;;evlrert>k 
hıı.flf~ kızartfını, ıtört be~ olgun ılo· 
mat~J de er.erelc, plltlıcatılıırı ltızart
tı~m )"ağda pı,ırdim .Uzerlno iki 
kJlo ll'ak 110 i<oJ a&rak kttynadıkt:m 
ıonra IJıılKlJru \'e k11.ıırılıı ı•a tlıcanla

rı içine uttım. tuı. da koyarok ııi ,ir. 
dlm. uyüııu çcklııce hafif ateşe ıu. 
dım. Oyle nefis bir pllt\\' oldu ki ta
dına do) um olmadı. Ilıma bir ıh~ Prlk 
lıo':llfı uA .. e edlnc-c J cınek tamam 
oldu, 



• 

Askeri durum 

011 nehrinin n'a~ı mecrn"ı 

tW c-enubunılt1, tahnlin cttıjtinılz 
\'f"f,;hllr'I' nıuharcbcler gltl!'iıle hü,'tÜ

JnektPıJir. ~·r'1:-ln l.'.SO • ~00 kilDnlf.'t· 

İran kabinesini 
Kıvamus saıtana 
kuracakmış 

Loodr.. 2 (AA.) - Rcuter A· 

Hint mi ili 
konf :ransının 

bir kararı 
ro Cl"nuhunda bulunan Kuçe,·..,kay.:ı jl'l.rsının l'ahr:ından aldığı bir ha_ 

'" ~.ıl-.k ~ehirl rl ci\.'arıntla ('Ok bere göre yen~ İr n kabiresıni Kı
-:ıddetll t:ınk \e piyade n~uharehrlerl vımüss~itana te~kil edecekt:r. İran 
n!r:mktndır. Alınanlar bu ~ehlrleri p:ı.rlamcntosu!lda Kıvamüssaltana 
7.lpt tt.lderinl \(' buralardaki nu!I -1 s··h 1 ?Q 1 

Poona 2 (AA.) - Hint milli 
konferaı;!ıt dtir. 1\1t"ht•nın relsl!ğtn. 
de toplanmı' ve kon!cr~nsın sıv:ı 
ta::ıt~iz!ik hareketine Jşt:rak etm!· 
yeceğıni bildiren ve halkı da ayr.i 
suretle harekete davet eden bir ka_ 
rar sureti kabul etm'.ştir. 

k'l\'\etl4>rln Jnı-cnttıktırını ltldia et. " ' u ey - rey a mıştır. 
• ı .. 11,. ,.,, 1ıı:11:ı,·a ~öre, gerı ka-I Tc~ekkUl edecek Kıvan-ıüssaltana 

lan U.11 lat:ı.lnrı btYıguna uğrayarak kabinc?si, m.eveut mu- heden in ::.h. 
Bu karar suretinde Hlndistanın 

harpten sonra Atlant ıc demecinden 
faydalanacağına d<:lr teminat veril· • lı .uıe ~ant :\laikop pe-trol kAmını yerıne getirecek bir şekilde 

ha\•ı:u-.ın:ı do~ru riC"ate ba~lamı,tır. ı;alı~acaktır. mesi de ıstenılmekted:r. 
Rılna nıukubll nıı ... 14r, yukarıda adı ---------------~-~------------
geı;ı:n Kur '"'kaya ,.e l..\Kl&k eJ,-arla.. 
rınıti\ n1ifı.lnfaa a\·aşlıırı yaı>hlc.larııu 
b; lıli rn1i~lı•rd lr. 

~1nıali KBıl'krt1;ya toı>raklarrnila 
c·enuh~ do.~-ru 'ialdırnn ;\(are,al Fon 
Bo<'k orrluıı;unun hedefi, :'.\'Jalkop pet· 
rol havz4~ını el ge(lrınektir. Bura~ 

elan srnedr. '? mll~on ton petrol eılia. 
rıln1akta ve Kru..,nodar'dakJ tasfJye--

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
(~ı 1 incide) «O• delere kanmıyarak bu zaruri ve 

Yürekleri yana yac.a cereyana u· 1 kanuni ş~rttan da yakayı sıyırmak 
yup gidiyorlar. ist'.yorlar. F~kat ifraz p18nt bu r.ok· 

Geçenlerde bir memur, amirin. ~an yüzünden milli iradeye lktran. 
den kanuna aykırı bir emir almış. ı etmiyor. 
Biraz tereddütten scnra emrl yeri-· Muamele tamam olmadan satış 

h~tTl('lf"rde l";'lenmektedir. ne gcfrmiş. Fakat çok sevdiği bir yapılmaması llzım ... Fakat kanu· 
Riz hu hedenerll<'n ev,·elce de hah- dostuna dert yar.maktan keı.d;nl lı na aykırı olar~k yapılıyor. Daha 

.. t>huf~tJk. 1 akat bugün Alman ordu- alamamış. Dostu. demiş k:: garibi Belediye, şimdiye kadar Uç 
5u11un bliyftk kı~mtle bu hedenere bl 

1 - Sen namusunla yaşJmış r şahsa inşaat mUsıadelerl de ver . 
ylirUdDf.Une artık ,uphe kalmamı, .. adamsın, neden böyle bir vicdani ı yor k bur:larm sonuncusu 7.7.942 
tır. l'jte hunun lçin<lir kJ Kuçf'\'"ıka-

ve kanuni mesullyet aldın? tarihli ve 8927 numaralı bir tez-~·o'ıl-:ı cepho tanrruııına ve doğu ta-
. • 1 1 Alman kn· Memur şu cevabı vermiş: kere ile Ada kaymakamlığına. bil· :tn.!ıncJa ~aıs .. Uzer "' e-n B.. .. .. il 'u ilk erler· d. ·ı· 

- utun omr m ıs: ç Y ırı ıyc.r. 'atrıuı~ına llR'F'l,\'&n Ru"' "'ol cenabı . . . l ilk 
Kra..,no,ıa ,e 1\taJkop bülgelerl ~lota.ide geçti. Yırm_ı ~e::edcnber el· İnşaat müsaadesi alanlar,. çam-
Hn.1~ oyıı:ık bir nıüdnru ile dayan- ~ d~fa olarak blt bUyuk şehre g tara el uzatm!k hakkını kendıler:n. 
ın:ıktodır. dım. Atlcm memnun ... Kafa tut. de görüyorlar, mlllet:n malı olan 

Görünll,e güre, nas <'Ol eenalıınm sam beni .azletmezler, fakat blr güzel tlaçlara kaqp cinayetler bL 
Maikop 11etrol lııı,·za"fını Alman or· kulbunu bulup buradan atarlar. rer birer başlıyor. 
du una keııhrınaması .,.üphelld1r. Bunu göze alamadım. Çok garip bir ıey de duyduk: 
1

'Unki.i ı\Iarr.,_al Fon BO<'k tank ,.e . Megwcr a""açların kesilmesi lçin A· ~ gelcyım: o 
.1.!,.hlı hlit-Ukh:rlnJn ro~unu Ru" 41ol Şlmdi işin esasına cihetinde daları Gilzelleştirme Cemlyet:nden 
<'<'r...J.hı karıl!lına getirınfı.ı ,.e multa- Heybcliada.nın plaj bir ik al k l'zı ı• Ce 

' altmış bin ves a ma a mm ~· • 
r"heytl sürml~lür. Bununla beraber denize kad~r uzanan miyet te hiç teteddUt etmeden bu 

m"tre murabbaı arazi var. Burası Ru.,Iar sa.1 ... ı..·da'<I Ru~ mli.dafaa..,ını .. - vtsikayı ver!yormu~. Eğer bu ha. 
lf~tel.:leınek üzere Stallngrad bölge_ milli emliike attfr. Fakat yeni Or· her dcğru Jse soruyoruz: Bu Gil-

man kanunucun da, eski Arazi ka· ~inıl~n yeni n1olVrlü hlrlikler gön- zeneştlrme Cemiyeti, Heybe!: çam· 
(1t·nnı1ıct, ,.e hunhn·r muharebf',ye nununun da: ,Ağacları kesilemez Irrının kesllmes:ni kendi güzellik 

ve satılamaz .• diye himaye altına 
ölçillerine uygun buluyorsa bu öl· 

aldığı güzel bır ~ct.mlıktır. Burz..sı çiller acaba ne mene şeylerdir? 
bütün millete mah~us bir güzell~k 

VATAN -------- -
Almanlar Nc:-
v~ç kıyılarında 

da manevra 
yapıyor 

Stokholm, 2 (AA.) - Norveç 
ba.tı kıyısı boyur,ca ve bilhıPCi 
Kr1stiansud çevres!le Trondhelm 
cenup batısında büyük askeri ma
nevralar yapılmıştır. 

l\tsnevra. mevzuu, muhtemel dU~ 
man çıkırtma hartketlcr n!r. püs
kürtülmesine ait bulunuyordu. l\la· 
rtevrala.rır~ devamı mlıddctlnce bü. 
tün deniz miınakalfltı ve balık av
:amak yas~k edilm'.stır. 

At yarışları süi riz~i oldu, kü
rek yarışlarını G.Saray kaza· dJ 
Marmara 
sona 

kupası t~ni:; maç 'arı 
galipl~r bcl'.i oldu erdi, 

Dün y1ıpıl•n at yarış.arı ç'lk hP.·' Kıdem~lzler puan t; ~n:!n1de Ga. 
yecanlt ve sürprizli olmuş ve ka lataszı.ray 11 sayı ile b rıncı, Tak· 
labalık bir seyirci. küt!rsl tı.rtfın- s:m 9 sayı ile ikinci, Fenerbahçe 

• dıın tak:p edllm·stir. Teknik neti- 5 sayı ile üçür:cil o~n-ıuşlardır .• 
Almanlar Do·1 dır- ceıcr şutlardır: KIDEMLiLER 

~ • d ") 1 • d • Bir nci koşu: Saf kan Arap a~- Tek çlfle: ı - Galat .. saray 10,6. 
Segın e l erııye -e l lar1 arasında y<pılmıştır. mesafe 2 - Frnerb,hçe 

(Bt\ar 1 nrld.l "~• 1200 metre idi. iki çifte: 1 - Galatasaray 9,44, 
dır. Bu taarruzları sonradan tankla- ı _ Humayun (1,15 dakika) 2 - Beykcz. 
rın da yardıtnı ile tekrarlamışlarsa 2 _ Pulat, 3 _ Desteglil Dört tek; 1 - Fenerbahç(lo 8,33, 
da yeniden pUskürtüimU,ıcrdir. Ganyan 110, lkfll bahis 200 ku· 2 - Galatasar:;y. 

Gerek Almanlar, gerek Ruslar bu ruş vermiştir. s~\YANLAR 
muharebelerda pek çok sayıda tank İk'ncl koşu: Mesafe 2000 metre: Tek ç;fte: ı - Galatcsaray 6,36, 
karşıkoyrna topları kullanmışlardır. ı _ :a.ıurat (2,30 d:ık ka), 2 - 2 - Fenerb~ hçe. 

Moskova, 2 (A.A.) - Bugün öğ_ Kısmet, 3 _ Fidan. İki ç ftc: 1 _ Galatasaray rakip-
leyln nef1redilen Sovyet lebll~I: Gsnyan 125, ikili b<>his 270 ku. j a~z birir:cı o!mu,tur. 

Dün gece kıtalarımız Kletska'ya, j t k 1 G ı ta 4 27 
ruş vermiştir. DOrt e : - l a sarny , , 

Tsinlianskaya, Satuk ve Kuçcoaklya Üçüncü kcşu: Me~afe 2400 l\1etre 2 - Fenei-bahçc . 
bölgelerınde muharebe ctmişlerdlr. 1 _ Elhan, (2.04 dakika), 2 _ Bay2n!ar puaıı tisn f :ıde Ga1a. 
Dıfer kPsimlerde ehemmtyetll hiç Alceylio, 3 _ P~rihan ı ıasaray 15 sayı ile birlncl, FC'ner-

bir değişiklik olmamı~tır. Ganyan 110 kuruş \·~rmlştlr. bahçe 6 sayı ile kinci o1muılardır. 
. Moskov.a, 2 (A.A.J - Sovyet teb- Dördüncü koşu: Mesafe 24001 MÜKELLEFLER 

lığir.e ektır: n1etre· t Be~n terb:yesi ınU:i, lleflcrl a-
Kletskaya ke~imlnde ve bu ş:ehrln _:_ Ö d : , 2 36 dak·ka) r·sında ve 4 tek kürt'!k tekneler! 

b d 'dd tll harebcler ~e- ı ı z em.r . '1 ' . 
cenu un a fı e mu 2 - Romat:ıs, 3 - Koınisarj ;le ).apılan tcşv k yırışı:.dn. d~ • .\. 
vam etmektedir. d bl k Ganvan ıo Ura pUise 300 ve 100 · ntdo!u milkel!ef:erl 5.17 ile bitlııcı. Tslmltanskaya böi•esln e r aç • ' . . 

1 1 
d 

. 

0 

iman öldU.rUl- kuruş tekrar p!ilse 30 lira, çifte Ga1atasaray kıncı o ınuş ar ır. 
gllıı içtnde dört bin A bahis 20 lira, ikili bahis 5.5 lira ver- ?Aüsabakalard:n scnra derece 
muştur. · t' kaz.tna!"..lı rın kupa ve bayraktarı Sa1sk kcslnıJnde Alnıanlar Sovyet m ş .r. , 
mUda.faa rnevzııerine glrmlşlerdtr. Beşınci koşu: Hendık~p kç.!usu: Bö:ge i\lildUTü B. Kemı.l 1-ialint ta· 

ıroskova, 2 (A.A.) _ voton~j'in 1 - Tuna (2,55 dakika), 2 - rnfırda merısimle ı.'cr.:nl.i~t:r. 

cenubunda, Sovyet birlikleri, Alman Bora, 3 - T•rzan. Beykoz klabünii l temel 
müdafaa hattına varmışlar, dlkenll Ganyan 420 kuruş, p:ase 150 ve 
tel öğrU!erlnl yarmışlar ve mayn 100 kuruş, :kili bahis 540, çifte ba· c.tma mer .. simi 
tarlaları ar••ından ''endilerlne bir hJs 56 lira 20 kuruş v~rm şt"r. . 

.,.... "' Beykoz klübüne, Beden Tcrbıye-
yol a.çmı~ıardu-. Sovyet kuvvetleri, Kürek y ar ışl.i.rı •I lstarbuı müdürlüğü ın~afından 
iki yeni noktadan Don'un batı kIYJ- yllptırılec ' k olan kayıkhtne ,.c spor 

d edilen mevzi Susporları Ajar:lığı tarafından sına geçmişler ve el e • salonunun temel atma mE ras:imi, 
1 1 d. tertip edilen kürek teşvik yarışlaırı 

"okn-ıır-:Jardır. Bu haberi Almanlar 
\·ı·rmı, olduğu için, Ru_ ların muannJ
d·1ne dfh1i1tii!derJni kendileri Jtlraf 
etını, ohluklnn gibi ortada bir Ru<!t 

boz~unu olnıollığını da anlatmL' oto-

Iere iyice yerıe.,m Şer ır. diln aeykc.zda güzide bir davetli 
diln Paşabahçe ile B,ykoz arasın. 

ve sa'lık kaynağıdır. Tabiat bu ü ı t Jstanbulun SUSUZ k::ıl-• ç inş;at müsaadesi ver' dik en _ 
ağaçları b:nıerce senede özenerek sonra, Belediye çok şükür günün 

dtkl sahilde 2000 metre düz hat kütles önürde yapılmıştır. Bu ınü. 

üzerinde yn.pı1mı.ştır. Ytrıştara Ga· 
latasnray, BeykGz, Fencrbahçe, 
Teksim, Ac;adciu, Beylcrbeyı klüp
lcri iştirak etti. Çok !-lkı bir mü. 
caQele haltnde geçc11 y.ırışl r rH:
tlceslnde Gala tas~ raylt kürekçller, 

nasebct:e Beykoz kaymakamı N: il 
ve bölge müdürü tarafından kısa 

b'rer nutuk söyle;tnlş ve bunu 
muteakıp kurbanlar kesilerek bi
nanın teme!! atı1nıış Vf! davetliler 
büfede lze:z tdilmı :Jerd:r. 

yetiştirmiştir. Hiç bir maddi bedel, birinde mUsaadelerl kesiyor, ke. m'.lSl İddia edi:iyor 
fstanbul gibi bilyük bir şehir civa. . bi 1 k t d 1 (ft••ı 

1 
ln"lde) "'-s:yor ama r a rm va an B§ ar __, .. -~ 

ı.·orJar. 

rındakl böyle bir güzellik ve sağ-
her kanuni şartın yerine geldiğlr:e deki Karaburun mevkiine çıkarıl· 

'!.unun bU~·Uk kı.,ını dt"ğlldlr. Erl~mek lık kaynağının yok edilrrlesinln güvenerek para verm;şler, arsa makta ve bu $Uretie fabrikanın ~h~ 
ı,tediğl hedef 'falkop petrolleridir. kar:ırlıjını ödeyemez. 

11 
d ki 1 

almı,ıar, bu çorba ha n e şe tiyaeı karşılanmaktadır. 

GörUIUl·or kl ;:t.lal'e~al Fon Bot"k 
.>rdu unun hedf'fl, Tlmorenko ordu.... 

lranın müşkül 
gün!eri 

Yazan: r.L R. ZAL 

flaL.?" om'j\Jn1u-ı Iran, bohrandan 

~ ba,ını kaldıramıyor. SenrJtt· 

co 01liddtt Iran, Şehln,ah Rız.a Peh· 
Jevl'nln demir Nli ldare&inde bulun

du. Bu idare Iran için bJr bakrmd:ın 
hayırlı oldu, n~n1leket es:ash blr 
kalkınnıa. l'e\'irdJ ve ileriye dofru 
t>jl(",vce yol aldr. Fakat bu terakkL 
YI mlin:ıkı'la. hü.rriyeUnln yok5uz
iuıtile, bil" l.uum keyfi hareketıer
JC', kanun<o;uz ve Ok>üsü;ı muamele
Jtr1t ödenıtk 1.\tırngeldi. 

liede11n en atır tara.fı. yapılan 

1'11t"rln sa~lıım bir nıilli t~mele da. 
yanmanıat;ı idi. Bunun }('in ecnebl 
ba.,kısı knr~ıt,ında. Rrta l'ehlevı bir
denbire men1leketl terkcdlnce pek 
(ok iyi l~ler blrılenbfre ~ktU:; mağ
dur in anlAr dile geldi, lhtıra~Jar 

nrnklandı. E"ikJ idarenin fenalıkları 
ilst perdeden söylenmeğe ba,ladı, 

ı\h.•ını ha~ ran bırakan hl~metıeri 

\f' hıııkları tamanılle ttıklr edildi. 
Bu ı-;;,ıer tanı fi'nebl l~linln arl· 

fe,lnde nJdu. ".\lmtaka ltlbarllo a.y_ 
rılan lnglllz ,., Rus ı,ga.u, Jranh
Jarın pek &C'ı hatıralarını tazelt'dl, 
r~1<at n1111l birlik dolutama<lı, dün
l"a mUr:ufrl tntn türhi türlil ıe.r· 

plntl1Prl, maııkeler takmak , .. e Ira. 
nın dahlli. hayatını karı,tırnıak hn
kUnını bulcJu. Terrübe1J bir de\·Iet 
:ıd3ını ol:ın J.'ilrugt Jlan çeklldl, 
:rtrlnl daha ğent:""lere, dnha. cDrctH· 
lrı·P bırttkh, fakat de\:1101. f'dM 

huhran kn~ı.,.ıııcta bunlar da me\'
ldlerlnl nıuhaftı,.a. edeıncdller. 

Jrıınln çok l;\'l nlyetJI, dill'h-'t ınb. 
Ju bir genç knıh \.-ar. Oy1e umarıı 
ki kralla. mtlllpet dü,üncrll, mo· 
\"l7f'IH~ll ruhlu Iran 'a.tan.:.;e,·erlerl 
elf'ltc ,-ermenin \'e ~rurdlarırun telin 
günltrfnl <;f'lametle geçJrerek mem ... 
Jek<'tlerinlo mukadderatuı.a milli 
öl~;i'ılerle JuikJnt kahna.nın )"'Olunu 
bula<'al,Jardır. 

Ağır bombalar Düs
seldrofu tahr"p etti 

(Ba~ı 1 incide) (::) 

f'ğer Alman ordu'lunun petrol lhti- Eğer böyle bir yer, husus! şa- hakları karışmış. Fc:kat bu sene, Deniz Nakliyat 
yacı yıılnr,, Almanla ,.e Romao.\·a- hısların matı ise hUkUmelin istim· 
dan tenıine "atı ... ·ılına, AJ,ınan z, ... ı 1 1,k etme•! ve umum he•abt"a ko Ş!mdl ne olacak? Eğer meseleyi Komisyonu, diğer işlerde olduğu 

~ ~ a ;> 

0 

"' • umumi mcnfeat ölçüsiie halletml- gibi, bu iji. de biraz gevşek tutmuş tünıehltrl ,.c tanJda.rı bir hılld~t r beklenir Nitek'm BeledL 

bilyUk bir varlık göşU,rerek ki· Marmara kupası fiııalleri 
demsiz, kıdemli ve baıanlar birın I !arına yapılan t•arruıların en ıtd. 

.... · ~t:-ıııbul 2 (A.A.) - ~Icrmara 'd • h k cllıgıni kazanmışlar, bay:-ntar le · • 
1 1 

b 

1 

dctlılerınden bırı C· ugu mu a -

den h;;va çarpışmalarında. dört düş 
man gece av tayyaresf düşilrlllmU$· 
tür. Bu ha\·a taarruzuna ne nl.lk ... 
har ta~·ydrcnln J~t'rak e-tUll m:ı· 

1-C:ın dejildlr. Fakat Alman toprpk-

1;onra hlittket ,-e silrat kabuı3·etınJ rumaEs 1 4nd · diğe. yerlerde ye karar verllecekse iş basittir. ve n.:san, mayıs, haz.~·anda Ç!ka. 
ye. m rga a ve r Satışlar derhal durdurulmalı va- cagına temmuı. aiı,uslo:s, eylülde JuıyhtdccttdPı:"dir. Bunu anlamak l('lnp son z manlarda bOyl ietimlii.kler çık>.ın d.'verck, ona 

00
··re geml t,h. 

t2cdaş1ar ikaz edllmclf, Heyhl"li ,1 eo ha"'ıt yı Mıı, .\iman dt-nıi(yolunun ı llatt• a•oçların kesil· 
yapmıı tr. "' 

6 çamlığı ya hükô:rnrt ~eyahut Be- .sis etmiş ve nakliyata ancak geçen Dtııyept'r boyunda bltU,tlnJ görmek mesi tehlikesi bulunmam:isına ve 
k~ffdir. l f tediye laraflndan fstln1ltik edilerek ay başlanabilmiştir. 

buralara sah·p insanların ağ'ç 1 1
• yapılçn hğır hata tamir olur.malı. Bugüne kadar Karaburuna an· I•'akot Rıı'llRr, il .. tün Alınan taar- ak•dne olarak korumasına ve baka 

... dır. cak 5 - 6 bin tGn k.ıd~r kömür ruıu kAr'ı ında Kuhan nehri gert~ı- masına rağmen •.. 
n• rcklllr ve ~fafkoıı ~trol havza•ını b r 

1 
• b .. Hataların membaı Mdiyeden boşal(ılabllmişt'r. Alilkad•rl•rdan 

kn:>:hr.derle~, .ı\lmaoıara petrol bı- Halbuki Jfey ~ 1 
ç:m I~ı d ugku~. geldiğine göre, l\taliye Vekıiletinin öğrcnd.ğimlıc göl'e bu1n sebep te 

ra<·nklorı beklenemez. Ru .. ıar petrol lere kadar hilk metni e ; .~ 8 İ bu işe el koyması. en tab'f yoldur. bu oylarda Karaderizde ba~lıyan 
lkuyulattnt ,.e t:ı'!fly<'hattelerlnJ öyle 

1
1 mış iken ve cumhur ye 1 ~~es Kanunlara, akla, halkın menfaa_ melten-ı rüzg8.rlal'ıdır. 

tahJ"lp ed~eklerdlr kJ, Aıtnanlar bel- yurdun ve halkın menfaatleri uze· tine s;.rlh surette eykırı manzara· Vakit ve zamanında temin udlle
kl de ha.f'talal"('a ,·eva aylarc:a petrol rtne yeni bir ruhla kanatlUını ger- lar gösteren bu tı mutlaka açık ve mlyen vapur yilzünden mevsimin 
tıkaranuyacaldardı;, m'ş ike.n, bu ç•mlık satılığa çıka. dürüst bir $ek lde tasfiyeye uğra._ gcçn1:ş olması .. oraya kömür bo. 

Stallngnd holg~Jne gellnce,. Af- rıhyor, hem de kaç paraya. l'tletre tılmalı ve Türkiye kanunlarının şaltmak için gzlen 3500 tonluk Nc
ın11n 801 cenahı J>on nf'hrl dlnr.e~lol murabbaı on kuruşa... ve hükCımete emanet edilen halk eat vapurunun yarı hamuleslle 45 
doğu ı~tıkan1ı-tinde hAIR. a,amanuııı. liüktlmet burasını ilk satış za- menfaatlericin şnh~t tesir ve nil. gündür açıkta. demirliyerek h:ıva
tır. Bu da. bu f'.ttıhP<le Ro!;lann 1.'-t manında bizzat ifraz edip tats1 bu· fuzla bozulamıycıe!'lğı11a ve memle_ !arın düzelmesini beklemt"sinl ıcap 
rnUd raa UrtJbatı ahhklarınr ,.e ('Ok nun °n beş mtslinl peı!n olarak a· kette kanuni ve ahl3kl mAna ne ettirmektedir. 
ınUdafaa ıru,·,·ttl bulwıdurduklııi'ını 1 bilirdi. H• lbukl metres on ku. hak ve emniyet hüküm silrdliğUne Sular idaresini.o müteaddit defa
l{öı;;tettnrktl"tlJr. ruşa olan sa.tı,, sekiz senede öden. dair böylece crtaya canlı bir örnek lar nakliyat kc.m!syonuna hutırlat-

'''11ııll Kıifkaıııyada Kra~noda. ... ~ta- mek üzere yapıhyor, sotıradan yir· konulmalıdır. tığı bu mesele, n 1ıayet bilfiil ken. 
llngrad denıltyolu ke!oiildlğlne K"Hre, :mı seneye temdit olunuytr. Ahmet Emin J'ALl\fAN dislni göstermi~t.r. Karadcnlzde 
R111Jlar pc-trol nakllyatınr yeoJden Bu çamlıtın satılmasına kim izin başlıyın mei.tem rüzgarıerındtln 
tanzhn etnıck nı('('.hurlyf"tlndedlrlf'r, verdi. Acaba yerL do1maz bir ıü· Orta Ş ~rkfa Amerika - sonra, fırtıı~alar başlıyec k ve kö-
nu nıu1C1Atla lfar;pr dt>nlzlnden 1'1U· :-ellik \'C ferahlık h'lz!ncslnfn sa. mürler bundan sonra belki de hiç 
ff\ıl~ f"dı•l'(>kJ<'rl \'e kı'& kadar ll'lt"l' .. tılması hazır.eye aettr temin içln nın gcy:'"e~i artıyor bC'Şalamıyacaktır. 
rut ıtoklnrı kullana<'akları şllpheııifz. mi? Halkın J!bedi msh diye korun- (B""' 

1 
lnrlde) n Her sene hrıziı·an sonuna kad~r 

dlr. l:~lt(l:r _.\Jnıanlar Stallngrad ,.e ması l~zım gelen bu ı;an1!1k ınu· Birlefik Amerika. tarafından Erit. boşaltılması fı.det olan ve hava za. 
B<;1ait \'olga ho3'·una ıın.ıc:nı olurlar a, kab:ılnd.~ yirml tıene mtiddct sene· re'de genif mikyast• bir hava. depo, ruret1erh;den dolayı mecburi ol&n 
ftu>Jlnl'tn o L'lman Buklt petrollerin. de Uç yuz lira almak! .. hazJhc zen_ ve tamirhanesi lnfa €'dilmiştir. Bu bu bo~aıtma meselesi, r.aklıyıt ko· 
d,..n t"tıradt' etınesl (Ok gdçle,e<·ek; gin mi oldu? Acaba ayda ~·irml beş deponun lnlja ve te~hıatında Amerl- ın·syonunun bariz hat11.sı yilzünden 
tir. ı~ Jc:ıt hu \UJ,-tte dll,.erlerı.te ita. lira vererek HeybeJtnın gbbel!!nd e 1 kah eksperler kuUanılrnıftır. Hagara bu sene başarılamamış ve istanbul 
tf'r d\"nlıJ doğu ı.;:ıhlllrrlnden l~Ufıtıfe- aıtmrı bln rnetre murabbaı araz!ye uğrayan Amerikan tayyarelert bura- muhtcnl.el bir !;U sıkıntısı tehlike. 
Pıleeek1etl \'f'J lırr tllrHk ~üçltikletl s•h p olmok fmkAr:ı bulunduğu; da tamir edilmektedir. sine maruz bırakılnııştır. 
}·enn1Jyb çah ::lt·ak1.ır1 mııhteınrldlr. ı la e usulü'-·te bOtUn vatan a..ı...~ı dL 

:\'G uy \' 1 J dl bı- J .: Diğer taraftan Amerikan hava Bundan ba,ka otaya ~'J.3 s e y ni deniz 
suba.~larımız 

(llaııı l~ incide) -
ıa,'lcn~tmızın ıııtınrtıt törene ba,ı,r.. 
}·oru: c.Jenl.!S. hu ıdan sonra da genç 
8uhaylnra ırıe: ı.sım•c- kı!ınçları takıl· 
nıı,, rtl;ılnm ·.lt1 verllm! lir 

~ubt,ylar bundan .llOhra antl ıçmı~-
1 c ı·. 

Oktı k muta ıı <suba.vtık '!tr!i 
~'P'n kıt " ol•un• diye ba~la~ıgı 
hı! b .ndc, csc~ayı k yUJuek ın.r. 
t b n: Qr ı. k.tlr, hayat ancak 
nıerkn: e ufruna !eda edilir. dem!f 
\·e 1'-lr t bayrağının yarınıtt deniz 
koruyı,tcu r na vqzffelertnt anlatm19, 
Ahl y 'ıitlerinlıı muazzez hatıta. 
l•rı ıan b ~ c !erek E~! ı,.ı·ın çiz. 
ııt· :ır~:ı:ı MU Şcf'lmız,n dir•klit. 
.t rlahl' nde ~ 'lk)ek kon1utan ıieyf'· 
lrtc b \• n mcvcudiyctlnizle b~h 
ılarok ı:o ı .. ııee•k ~e<Jcfc Ulfllmil 
ve c· lrnhuri\'etlmizin hak.:d koruyu_ 
<!uları a'"asır:ctaıa v::ı.zıtcnızı yapını_, 
'>la<.ak ı~ız. 

tlıınu 1 it. ı d .. !tnll tetikte olmak 
Jdevlnıl2-Jır sOzlr yle hıtabe~inl bi· 
''rmı lr 

B ı ~ n ıonra Atattırk anıtına 
J.erastmte ctı:!C'nk konmu.,, reslrr"•!~ 
,li rnUteaklp davetllJere bir çay ıı
:Ofett vttllettl< tören ııoıı.ı. enıı!Jtir. 

daşlua ııan elit sey oy e bir lu· kuvvetleri, Ort ... aıkta ve Akdeniz- llp 45 giltdUr hiç bir ~ey yapma· 
pe konmata klm koşmazdı? d h A dan açıkta dcnıirli bir vaziyette eki hava arek tına genı, mikyas_ 

lş, millete alt bir çamlığın satı- ta ı,tırak etmektedirler. duran koca b r vapurdan lst;!ade 

lığa çıkarılmuile ve satışm da çok Ikı aylık b!ldnço 
gar:p denecek bir şekilde ytpılmaa Berlln, 2 (A.A.) - Şimal Mısır 
ı le k:alrnıyor. Ondıın sonra da ga- cephe.c;lnde Alman • Italyan kı.taları 
tabetlcr devaın ediyc.T· • 26 mayıstan 25 temmuza kadar dllf· 

Ai-azlyl, Şehir ·Mccllsl azasır.dan manın 2514 sava.,. keşlf ve dlğer zu·h· 
blrlle ortak olarak nJar, zat, Bele· ıh arabasını tahrip etmişlerdir. 
dlyeye mürectat ed~rel{ 1 • trnztnln Incııız tebııtı 

ar~alara ırraz·nr lstyor, Brlcd!ye Kahire, 2 (A.A.) - lngııız tebliği: 
M burasını Adaların lskAn mınta· Ke,ıt raa.ııyetımız dUn bUtun ke.. 
kasına dahil ederek ffraz pl;lnını simlerde devam etmiştir, Kara kuva 
kabul ediyor. Yatı koca b!r Bele. vetıerimiz hakkında kayda değer 
diyede, kcca bir Şehit" ı.rcclisir.de, ba.,ka bir {ley yoktur. 

şartları da terkolunmuştur. 
Bu da, tonajlat!mızdln azami 

lstı!adeyl düşUndUğilmüz ve sırf 
nakliyat kcmlsyonunu bunuıı l4;1r. 
ihdas ettll!ltn;z ve !ooajlarrınızın 
hiç b r suretle lsro.f olnnmc me.sına 
çalıştığımız bir zam•ndo, ~şlerln bu 
şekilde tanzimi, rak'l'.yat komlsyo· 
nunun başardığı işler hakkında biç 
te tatmin cd;ci bir fikir vermemek. 
tedlr. 

Bugüne kadar ntkloiunan 6000 
ton kömürle İst~nbulun b;r kaç ay, 
yani kiı.nunuevvele kadar su ihti
yacı temin olunabilecektir. 

Bundan sonra ne yapt cıığız? Bu
nu htvalarıo güzel veya, fen1 gl· 
dişi b'ze gösterecektır. Vapurcu· 
lar dlyorlar ki: 

- Dua edelim havalar güzel 
~itsin de, İstanbul susuz kalma
sın! 

koca b r na:mi Encümende İst;ın.. Av bomba tayyarelerimiz daha ge
bul ıehrlnln helkına ve bütün nff bir ölçüde faaliyete geçerek mu. 
n-ıemlekete ait hakları müdafaa et· harebe bölgettnde dU~man kampla.. 
rnek ıç:n toplanan vatandaşlarda.o rına taarruzlar yapmı~Iardır. Tayya
hi(' biri bu mesele üzer1r:dc durmu- relerimiz bir cephane deposunu ha.
yor, hAlka ait altmış bin metre mu. vay& u9urmu,ıar ve blr çok dllşm&n 
rabbaı ç:ımhğın kcs:rp mahvolma_ ta.şıdmı tahrip etn1lş:lerdlr. Uzun ıtıen
srno. klın;;enin yürC'ği yanmıyor. O zilli avcılarınl.ız ta.rafından Sldtbar_ 
halde, bu takım takım !crn, teftiş rant ile Matart-Atatruh arastndakl 
ve murakabe teşkil~tının i~i, vazi- sahilin açığında. tnotötlU mavnalara 

fcsı nedir? karşı yapılan taarruzlar esna.,ında da vapurun batmakta oldug-u görill· 
Arazı on lıı~ metreyi tecavüz bunlardan UçU tahrip ed!hnı, ve bir muştur. 

ctt~ğl için Ebr.iye kanununun on kaçr hasara utratılmıştır. Akşam Tobruğa bava bUcwnu 
ltıncı maddesi muelblr ce Bele· mUttetlk afır bomba tayyarelerin· Kahire, 2 (A.A. J - AS-ır ve hatlt 

diyeye karakol ve mektep ars:ıJarı den rnUrekkep bir teşkil Dertıe'nln 1 bomba u~aklarından mürekkep blr 
terketmesl !Azım .. , ŞOkilr ki nu' şlınalln~e bUyUk Nr dü,man ticaret hava te.ıklU dün, Tobruk'dIL Uman 
yl ıl:nların b&sfteU bağl htyor, b~ vapuruna taarruz edetelt iki tam ısa. te~h9lerlne ,ıddctli hilcunıla1· yap
lş yüzünden teınln ettfltlerl istifa_ bet l!aydetmlJUr. Taaml%uıı &onuıı J mıelır 

. - kupası ter.Is maç arının son Arı u-kıdemhde Fenerbahçel ·lcr, kıdeın-ı F b h k tI d 
8 1 

ktktır. Btı akıc, hır. tayyaren ... 
sfzlerde de Taksim ikinci olmu~-ıgilr. ener a çe or arı'" 8 Y pı · yapacrğı derecede ~l<\cıetl' ve tah . 

.- ı 1 k il< 11 1 mıf ve- turnuva. n h3yeto ermıştlr: tur. _..arı~ ırtn e ı. ne ce er , •r k k t1 , ripkAr olmuştur. 
e d 1 (' nı ne CCJCr: Kısa bir müddet (;VVf'l HRrrı · 
u ur: KIDEi\ISl.ZLL'lt Şef:ıc çok güzel b!r oyunla Kol· 

1 
h ( d 

c.. burga yapı An ava aarruzun a . . al t· 1., yan'ı 6-4, 6.3, 6-0 yenc!'"ek tek ~r-

2 TekTçk!tle. 1 - G a •>aray " •ı kekler fln&lini k•za•mış çift erkek 700 tondan !atla 175 bin yangın 
- a s m. . . bombası kuJl~nıldığL tah!nin edil. 
İki çifte: 1 - Galatssaray 10,32, l•rde l.ek Su~! h. Krıs ekıb\~ef k • mektcdir. 

2 - Taksim. Has ıı..ı e bın.. er pu•nı çe ışe çe· Londra, 2 (A.A.J - Cumartesi 
klşe kaznnınak sur.?tllc beş sette 

Dört tek: 1 - Fe11crbc1hçe 10,8. ~!lr.U akşoına dcğrıı Spltfire av U· 
6-4. 3.61 6·2, 3-6, 7-5, ına&lüp 

2 - Taksim. ı;aklrrı h:maycs:ndc seyreden Bos. ctmı~tır. 

Şi.r.di sa :.el.k v ~ 
ucuzluk makb. l 

(Ba.,ı 1 incide) c/-t 
dolu klübUndc yapılan Kızılay balo_ 
sunda başlıca h~\dtse, en iyi \'e ucuz 
gece kıyafetinin seçilmesiydi. Bu öl· 
ı;Uye uygun elbise yapanlar çoktu. 
tElbisemln kuma~ı ba.sma, falan ytr
den metresini bir liraya aldlm, ken· 
dim diktim> diye övUnenler çoktu. 
Pahalı ve sUslU elbisesi olaıılar bunu 
Mklıyacak: kölje, bucak arıyorJl\rdı. 

Bahçede bel hol dans edlldikten, 
bir taraftan bakara oynanıp yUzde 

Büyük bir heyecan uyandıran 
bu mııçta bı'lha~s:a emektar ~Pmpi· 
yon Sua tın parlak oyunu pek çok 
defalar seyircilerin şıddetlı alkışla· 
r le karşıtanmış-tır. 
Tık bayanlorci• l\.lua!la 6.0. 6-2 

Ba~tüye'yl mağlüp etmı~, kartjrk 
ekiplerde ele MuallA - H <an çifti 
Fehmi - Jülide eklb'nı ylr.e 6·0, 
6-2 ycnm:~rr. 

A"m;ınlar Kul:a'la 
dovru i'c,·1i·10·· 11r 

oJ (Ba~ı 1 Jnclde) -

nan bir çok gruplar imha edılmlşon hasılatlle Kızılaya cpt.\"<'C gelir 
tt"!'Tlin olunduktan sonra gecenin mU ... tir. 

Hava te"killeri ordunun ileri hs-him ha.dJEıcslne geçildi. ı 

Seçilen jüri heyeti faaliyete b~· reketleri;.l deslek!em·şter ,.e Sov. 
Iadr. Aralarında bulunan kıymetıt sa,.. :retlerin geri ile !rtıbatlarına k~r· 

natkAr I. Galib mikrofon b&.!Jına jü· şı birblrlnj takip eden dalgalar hB
rl adına konuşuyordu. Müsabakaya llnde taartuzlarda 1Julunmuth.rdrr 
girmek ısteyenlerı bahc;ede dan111a ça_ Büyü:.c DıJn kavs.nd~ ,\:m~n ve 
ğırdı. Bir müddet sonra ipek elbise· llalyb.n kıt.alorı bir Sovyet köprl\ 
iller ve kısa etekJller ortadıin çekil· başını zaptetmlşlerdlr. lIUcunı tay. 
meğe davet edildi. Nihayet basma· yareleritıdei'l mürekkep mühim 
dan zari! gece l'lblııest yapan beş kişi kuvvetler bu muh.a.rcbelt re ınu. 

:ıyrıldı. vaffokıyetle lş!lrak ehnlşlerdir. 

Bunlar arasından muharrir arkada_ Gemiler ve ma.vnalarlu yap1l&n 
'jımız li'ikret Adll'ln eşi Bayan Re· naklly.ata karşı gece gir'şllen taar· 
mide Adll'ln şal örnekli bir basmaa ruzlar netlccsir.de Vc.lgada be§! va. 
dan yaptığı ve güneşten yanmış te· pur bombalarla bahrıımış 1 bundnn 
nine ve vUcudUne pek iyi yakıştırdı_ bıişka beş ve purla bir mavna ha-
#1 zari! elbisenin birinci otdug-unda a;.ra uğraıtılmışlır. • 
herkes ittifak kıldı. Bu basmanın 31 ttmmuzdatı 1 ağu!tosa kad1r 
metresi blr liraya BUyUkadada bir b:r zırhlı l<nl Kt:.11 aı;" 11 .5ıma!l g11r, 
satıcıdan almmı, ve BüyUkadnda bir blsl"d~kl bölgede bUı·tiıt bir k1~ım 
gündelikçiye be' liraya dlldirllm!ş!I, n~ır ve pek ağır fpte olmak üzere 
yani gözü alan bir gece elbls .. ı yal- 482 t•nk tahrip etmiştir. 
nız on bir lira.ya çıkmıştı. Rjev'ln ~imalinde Sovyetler dün 

Bundan .sonrakiler hakkında rey· de blr kaç kete taarruz etmi~ltr· 
ler dağılıyordu. Nihayet Bayan inci dlr. Cereyan eden şiddetli inuha
Ipekçl'nln çlçekll bumaclan elbieesi tebeler nelices·nde kısmen mu
Bı:lyan Remlde'nln tlbl.!:ıeelle b('raber kabil taarruzlarla., ağır ve kanlı 
birinci ve Bayan Lea Şönnıan'ın be· lca:ı.·ıplar verdiriln1ek suretlle geri 
yaz basmadan yapıp llzetıne kendı püskürtülmüşlerdi.. 

eliyle başka blr basma parç~ından Finlanda köl'fezir:dc muh rebe 
kesilmiş kocan1an dallar arlike tttl. tayy~relcrl bcımba!arla iki Sovyet 
a-ı gUzel elbise ikinci ıayıldı, geri ka.- ş !lbİnl ha!';ara uğratnuşlardıı-. 

lan iki elbiseye de UçUncU derece ve· 21 den 31 temmuza kadar Sov. 
rildl ve kazananların hepsine gUzel yet hava kuvvetleri 813 tıy·yare 
hediyeler dagıtıldı. kaybetmişlerdir. Bunlardan 841 i 

Eskiden <ZUl';ürtıüğün adını tıı.rlf. hava muharebeleritıde, 66 sı hava 
ilk koymuşlar• diye alay edilirdi. bataryaları tarafından, 11 J ordu 
Kızılay balosu şurasını rt!'meh teyta teşk:Ileri terafından, üst tarafı da 
ve llAn etti ki, bu darlık günlerinde yerde tahrip edilm!"itır. Aynı ınild
ucuz1uk ve zariflik mUkAJata l!tyık det !çir.de Aln1an hava kuvvttleri 
ve makbul bir kıymettir ve israf ve ~ark cephesinde Gl tayyare kaybet.. 
gösteri~ ıse ayıp sayılır. J mişlerdir. 

ton bömba uçakları. F!e~s'ng'e hU· 
cum etmişler ve şiddet.! bqraj B'~ 
teşlne ı-alnıen doldarı ve denir. in· 
ı•nt tezgahların< bombalamışlar. 

dır ou~man v ue:.klarl uzakta JlÖ· 
rlılmü!'-~e d~ muharebe vermemiŞ
it"rdlr. B nıbatarın tezııAhlara ve 
doklarda e.ntrepolara düştüğü gö· 
rülmüştü ... Kaybots..n l)c1 Baston u. 
('ağından b'r:a·n mürettebatınd..ın 

ık' kl~j kurtarılmt~tır. 

Londra, 2 (A.A.ı - Alman u· 
c:akları. bugünkü p;ızar saba.hı er
k n 'attlerde lr.gll1"rc doilu kı· 
'.\·ısı 'çh:rlerlnden blrine, toplu hal. 
dC' ol1ı1rak kısa süren bir taarruz 
vapmtşlatdtr. B r ('Ok yangınlar ç1· 
k3rılrtıı ttt·. Alman hava tesk:11 bil ... 
yük deği!cti. 

İlk alır.an riiporlar öiü sayısının 
f:tzla clma.:<ı lhtJmali:ı' kaydetmek
tedir. 

Lotıdra, 2 (A.A.) - Polonya r\. • 
jansır.ın bi!dird'ğine göre, balı AJ• 
mlnyayn ka.r. ı İng.Jiz hava k·ı\'
vet!l•rlr.ln taarruzları !lllddetler.dl· 
ğ.ndcnberl bu çcvrelerd!n Polon. 
~vaya gönderilen kadın ve çocu!\.· 
ların szy:~ ı artmıştır. 

crL:tZnl.annstraedler Ze' uı:g• ga .. 
zctesine göre 20 bln .'\>mnn kadın 
ve çocuğu Pozın&ıı Lı:dz'a gönde• 
rJlmiştlr. 

Rusyada parola 
(Ha~ı ı lnclftf,} X 

mr~hr. Paraşüfçü!C'r hakk1nda bel· 
kı d~ tarlallırda ve aınbarlarda 
mtthııt.ulü yakmağe, hayv&nları ze. 
hirlen-ı y(', kuyu!ara zehJr atmaya 
ve ziraat n1ıık1relerini tahr:be ça 
h~acaktardır. Bunlara karşı dik ... 
k!ltll d;.;otranılm sı lazımdır. 

Bir ~il~·on k~ıdar şehirli kadın 
vr. çocuk, k6;·1"rrle mah~uliln kal· 
drrılmasır.a j·ardın1 etmekte ve bü. 
tün h..,•! foaly,t; çak büyük br 
d!siplinlc de\•am r'.'-·lem<:'kted!r 

Batırılan Jııpon uçak 
gemileri 

Va.ıington, 2 \A.A.) -- Harp ı.tır.. 
t.arat bür08unun bildit"dif!ne göre. 
Pearl • Ha,.bour·dan Barlaltı Japort 
uçak gemisi batırılmış ve iki uçak 
gemıst hasarı-. uğratılmı~tn-. Ayrıc:a 
yedinci bir uçak genıisini.n de batmış 
alduğu ııanllruakt.adır, 



VA'.lAN 
u-u•Jtı! 

• • • 
BASAN ·ViTAMiN KREMLERi 

Vücut için. v tamin:n ne kadar laz1n1 olduğunu herkes bilir. Cild için de v:tamin ayni hayattır. Son zamanlarda llvruprı ve llmerikamn ıtriyat ve güzellik enstitüleri vitaminli 
krem istimal etmeğ~ baş!aımşlar ve güzel r.et:celer elde etmişle~dir. Ciltlerini beslemek ve gayri tab:iı'iklerini ve enfeksiy:ınlarmı gidermek yolund:ıki gayelerinin ta~ak~uk~ 
üzerine bilhassa kadın/er arası.":da muthiş bir heyecan tev'id eden bu kremler bütün müstahzarali alemşümul bir mahiyet alan Eczacı Hasan'm enerjik mesa 'si/2 istihzar edtfebtfmış 
ve Hasan Vitamin Kremleri namıyle piyasaya Ç1kanfl111şttr. Yüzdeki sivilce/ede ergenlikler ve buruşukluk/an izale eden. ihtiyarlan gençleştiren, gençleri güzelle5tireı h11 kremleri 

derhal ve bila tereddüt istimal ediniz. Hasan Deposu ve şubelerinde tüp 35. Kavanoz 4 misli büyük 150 kuruştur. 

Gümrüklerde bekliyen 
eşya çıkartıhyor 

9on günlerde İstanbul gümrük. 
erine fazla mal geldiğı halde tüc
. r bunları çekmemektedir. 

Gümrük antrepolarının büyük 
b•r kısmı çekılmlyen mallarla do· 
lwlur. Bazı nçıkgoz tüccarlar, mal· 
tarını çekmekten imtina ederek fi. 
atların artmasını beklemektedir

ler. 
Öğrendiğimize göre alakad~r ma 

~ nlar vaziyeti tcsbit ettiklerinden 
trepolarda kimlerin malları bu· 

lu dugunu tcsbit ctmeğe başlamı~

ardır. 

1\1'.ıntaka Ticaret müdürlüğü bu. 

gun antrepolarda malı bulunan bü
tün tüccarlara bir ihbarname gön· 

dr:rcrck mallnrını çekmelerini bil· 

d recek, tuccarlı.ır 15 gUn zarfında 

m ıllarır. ı çekmezlerse mal Ticaret 

n•,idUrli.ığii tarafından gümrükten 

ç .tarılarak satışa arzedllecektir. 

GümrUk antrepolarına girip te 

p yasaya çıkmamış bin bir çeşit mal 

"..ırdır. Bunlar arasında her nevi 

.ııaklne yedek aksamı, boyalar, ec. 

.uyı tıbbiye ve klmyeviye. çivi, e-

•ktrlk levazım2tı, kumaş, deri, 

clnko, kalay, tel, iplik vesaire eş

• a vardır 

Bunlar piyasaya çıkınca piyasa 

?ldukça ferahlıyacaktır. 

BIJlk ıl11aıt dlibl 
Ç. E . K. Alem<lar ve Kumkapı 

Kollaı ındıın: 

29 8 !Hl! de Yenlkapıda yapılacak 

sünnet dUğUnllnde sUnnet olacak 

yavruların velileri pazardan ba~ka 

11er gUn saat 9 • U de kadar Çarfı· 

kapı dispanserine müracaat ederek 

kayıt ettirmeleri rica olunur, 

Eminönü Halke,·lndeıı: 

Çapa Kız Orta okulu talebeleri ta· 

rafından hazırlanan eserlerle Evimiz 

salonunda bir resim sergisi açılmış. 

tır. Bu sergi 3/8/19'12 pazartesi gü· 

nünden itibaren 10/ 8/1942 pazartesi 

günü akşamına kadar her gün saat 

(14) ile (18) arasında ziyaretc;;ılere 

açıktır. 

ARLON 
SAATL.As=11 

KÖPRÜBA$1 EMİNÖNÜ 
MAGAZASINDA 

VACHERON 
°' ıCONSTANTIN 

c;AATLAR 1 
----·----

Her çlns tvlon allı".plcikin.laşlı 

vı ~e1şsıı sagtlar. elmaslı Şo. 

• valyeler.pırlantc:ılı çiçekle,. 

9ümüş hediye eşyaları 

bulabilirsiniz. 

1 Radyo, 
BUGÜNltÜ PROGRAM 

SABAH 

7 .30 Program ve saat ayarı, 

7.32 VUcudllnıU?.U çalıştıraımı, 

7.40 Ajans haberleri, 7.55 Radyo 
salon orkestrası, 8.20 Evin uati. 

ÖliLE 
12.30 Program ve S'.l.at ayarı, 

12.33 Şarkı ı:e türküler, 1245 
Ajans haberleri,. 13.00 Şarkı \'e 
türküler programının devamı. 

AKŞAM 

ıs 00 Program \'e saat a\·arı. 
18.03 Radyo dans orkestrası. 

18.50 Karı~ık makamlardan <ıtır· 

kılar, l!l.ı::o Saat ayarı ve Af al".s 
haberleri, 19.45 Konuşma, 19.55 
Fasıl hcyPt.1, 20.15 Radyo <Jazete· 
sı. 20.4~ Bir halk tUrkllsU (;ğr". 
nlyoruz, 2J .00 Ziraat takvimi, 
21.10 Fasıl programının ıkinei 

krnmı, 21.EO l{onu,ma, 21.<t3 Bf-et· 
hoven ve Brahms'dan oda musi
ki•! cscrl~r. (Pi.), 22.30 Saat 
ayan, ajans h:ıb,..rlerl ve borııa· 
ıar, 22 •I!; Yarınki program ve 
kapan ş. 

..__ __ -:--___ .) 

Tesviyeci Aranıvor 
lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

• Işletmelcrlmlz Şişli tamirhanesi için göstereceğı ehliyete göre saat· 
te <40• kuruşa kadar Ucrel \'erılmek suretile 14 tesvıyecıye ihtiyaç var· 
dır. 

Askerlikle altı.kası olmıyan isteklilerin, nllfus hüviyet cUzdanı. hUsnU. 
hal kAğıdı. 4 adet vesıka fotoğrafı v.- şimdiye kııdar çalışmış old11klıuı 

müesseselerden alınmış iyi hizmet ve,ikalarile birlikte rı(S/912 çarşamba 
günU saat 14 den 17 ye kadar idarenin Metro hanı zemin katıııdaki zat 
!~!eri ve sicll mtidUr!UğUne mtiracaatları !Uzumu bildirilir. c8288> 

HöGH SCHOOL 1 
İNG/L/Z ERKEK blEKTEB/ Nişantaş 
Kayıt ı,ıert: PAZARTEgJ, PER ŞE)fBE giinlerl saat 10 - 12 

ara,.ınıla yRpılır. Leyli yerlerlınlL mahduttur. 
Ikmaı lmtlhanları: Ingillzcc kısmı 16 9/19'12 de 
Ikmal imtihanlar: Türkçe kısmı 17/9/1912 de (Ortal 
ikmal imtihanları: TUrkçe kısmı 1819/1912 de (Lise) 

Mektep 23/9/1942 çarşamba günü açılacaktır. Telefon: Ş1078 

Yiyecek davamızın 
tıbbi tarafı 

(Batı 2 nclde) 

müstahdemler ve ki.içUk memur. 

lar için vardır. Zıra serbest c;a· 

E:ULMACA 

f 
!--+--+-'--~ 

l 
1--'--4--~--J'-

} 

lı~anlar~ ücreUerlnl ve günde- " 

ilklerini gıda maddelerinin fiyat-
5 

' ları arttıkça yukselttikleri görül. 
7 

mektcdir. o hGlde sörüyoruz ki, 
J 

ehemmiyetli olan nokta kazanç ı--+--+--1 

' ve gıda maliyetidir. Bu hususta ,.~~4--

kolaylıkla hcsnplar yapılabilir ve 11 

mesela muayyen ni.iiuslu bir al· ~..ı....-ı...-

lenin asgari gıda ihtiy~cı için en Soldan sağa: 1 - Hakim; Jco 

ucuz gıda moddelerlnı göz ö r ün- metri terimlerinden. 2 - Bir kuş 

de tutarak bir günde ,·eya b :r ay- Bir yem S· 3 - Uluortalık; Uzak 

da sarfedeceğl para hesap edile. işareti. 4 - Kasdedllcn §eyler 

bilir. Bu gibi hesaplar muhtelif 5 - Villıyet; Ayakları kanathymış 

şehirler ve kasabalar için elbette gibi gıder; Tııvla sayılarından. 6 -

aynı değildir. Eğer bö)le bir he- Bir şehrimiz; Bir hayvan. 7 -

sapta en ucuz besinln bile fakir Ters : bir ycm!ş. 8 - Mutlaka 

halkın vasati ka zancının karşılıya Bir revl Irat. 9 - Noksansız; Bir 

mıy~cağı bir miktara çıkarsa p iya uzvumuz. 10 - Tekım takım; A

sada satın alınebilecek gıda mad. yak. 11 - Çok; Büyüğe bildirilen 

delerinin çeşlll, olarak mevcut şeyler. 

olmasına rağmen halkın mühim Yukarıdan aşağıya: 1 - Adlar 
bir kısmının enerji ihtiyacı ek. Büyük risale. 2 _ Bir çiçek; Bir 
sik kalacağı ve besinin kıifi gel· 
mlyeceğl anlaşılır. 

nota; Bir ç 'çck. 3 - Acı; Kendin· 

den geçmek. 4 - Bir yerden bir 

A ncak şun\ı da söyliyellm 1 yere aklarnın. 5 - İyice; Eksiksiz. 
ki, ucuz gıda tayini her· 6 - Hayat sürme: Bir r.ota. 7 -

kesin kol;,yhkla yapamıyacağı bir Arnavut yemini; Av. 8 - Bir hay
şcydir. B·r çok insar.lnr f ı:: zla bes ven; Tersi: hftba vardı. 9 - isim · 
leyle! olarak tahmin ettikleri, et B •' r 

Eşya. 10 - Kabul etmeme; 
~ umurta g hl gJdalnra ehemmiyet 
verirler. Halbuki bunların ererji, nota; Bir r.evl tıkaç. 11 - Geri 
yani kalori yakmak bakımından alınmak üzere verllen şey; Evin 
kıymetleri pek büyük değlldır. kısımlarından. 

Onun için ucuz bir gıda lıstesl ta. DÜXKÜ BULMACANIN HALLİ 
yini hususurda hElkı tenvir et
mek ve mc\•slme göre bovle ucuz 
gıda listelerinin propagandasını 

yapmak müncvverlerim ızln vazi· 
fesidir. 

ihraç olunan yagh 
tohumlar 

Scldan sağa: 1 - Dolar: Pengö 
2 - Ömer ağa. 3 - Na; Av•rc· 
Tc. 4 - Ara; Aya; Bam. 5 - Ra. 
-.a c<fışar); Tane. 6 - Paso; Mark 
7 - Lira; Bolu. 8 - İki; Dal· 
Naz. 9 - (De) rl: Vezne; Ra 
JO - Nede ade (eda eden). 11 -
Tevd ; Banka. 

T earet VekAlcti aldığı son bir Yukarıdan aşağıya: l - Dına.r 
kararla 1941 mehsulü yağlı to· Liret. 2 - Arap iki (iki para) 
humların serbest fiyatla .hracatı. 3 - Lö (öl); Aşari; N. v. 4 -
na müsaade vermiştir. Arns; Asa ; Vcd (dev). 5 - Reva · 

Yalnız bu tohumların 1941 ve- Dedi. 6 - Raya (ayar): Taze. 7 -
ya 1942 mahsulü olup olmadığı Para; inab (bani). 8 - Ege; Tab · 
şüphe uyandırdığınd .. n bu glbi Eda. 9 - Na: Baron: En. 10 -
yaglı tohumlArın hangi seneye ait Ta nklar. 11 - Ödeme; Uzama. 
oldujur.a dair tuccara beyanname 
verme mecburiyeti ) Uklenmlştir. 
}3(-yıınnamc ınliddet dünden iti· 1 Y eşi/köy N11ri 

Demirağ 

Tayyare alanında 
baren sona crdığlnden bankalarla, 
umumi mağazalarda bulunan ve 
yahut 1 ağustostan evvel mevcut 
olduğu anlaşılan yağlı tohumların 

miktarı bu miıccsC'scler tarafından 
bir taahhütname v ermek suretlle 
tesb!t olunacıı ktır. 

Taahhütname tanz m olunduktan 
sonra budH d ökme olarak depo· 
!anacaklardır. 

Bulu:ımuş cüzdor. 
Tak.sımde Kristal gazinosunda 

kaybedilmlf bir para cllzdanı bulun. 
muştur. Içlnde bir miktar para var
dır. Sahibinin mezk(lr guzinoda ııef 

garson Hırlstoya mllracaat etmesi 
!1ca edilmektedir 

RAŞIT HIZA TiYATROSU 

Halide l'l!fkln heraber 
Har1'lyede, BelvU bahçesinin alıı.turka 

kıımında her gece saat (21,30) d:ı 
Bu gece 

«A!lı l1aılelerıt 

k:ımedl 3 perde 
Yazan : Bedia .Fon Ştatzer 

Bu ayın 23 Uncu pazar günU uçucu 
ve yapıcı talebeler arasında tayyare 
ve plAnör müsabakaları yapılacak, 

mUkfıfallar tevzi olunacaktır. Gös· 

teri ve yarışlara saat 14.30 da başla· 
nacaktır. 

~atanı dUşman tcc8\ilzUndcn ma

sun bulundurmak için ihtiyat eleman 
yetiştirmek gayes ne matuf ve Ttirk . 
dellkanhlarrna yaraşacak yegtne 
spor bu nevi hareketlerdır. 

Her TUrk gelir seyredeblllr. 

Askerlik is!eri : 
Be,lkta, Aıı. Şuhe"lntlen: 
1 • M. M . V. gelen aile maaş tah. 

sisı hakkındakı buyruktan maıcımat 
edilmek \'C aynı zamanda mezk1lr 
buyruktan birer tane alınmak Uzerc 
Şb. nıızde kayıtlı bulunan emekli ve 

l malül bulunan Sb. ların mUracaatb.· 
1 rı ılan olunur. 

TUGLA 
lnşaatınızda... Ocaklarınızda ... 

En fenni şekilde imal edilmiş 

RE B. O R inşaat Tuğlası 
RE K O H Ateş Tuğlası kullammz 

ÇÜNKÜ 

REKOR M k Teminattır. Depo adresi: Tütün gllmar a rük Kemerll tıokak No. 21 Tf'I. 2U97 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Proje, keşif ve şartnameııı mucibince idaremizin Kabata.ştakl 

BaşmUdUrlUk blna.sında yaptıracağı tadilA.t işi kapalı zarf usulilc eksilt
meye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli <34.484.36• lira '!o 7,:1 mu,·akkat teminatı (258i) 
liradır. 

3 - Eksiltme 14/ 81942 cuma gllnU .saat 10.30 da Istanbulda Kaba
ta.'ita levazım ııub~lndeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Proje, keşi! ve şartname (173) kuruş mukabilinde sözll geçen 
şubeden ,.e Ankara, Izmir başmlidür!Uklerlnden alınabilir. 

:> - Eksiltmeye girmek isteyenlerin (15.000) liralık bu kabil inşaıı.
tı muvaffakiyetle yapmış olduklarına dair vesika ibraz ederek ihale gU. 
nllnden c8> gün evveline kadar Umum Müdür!Uk inşaat şubesinden ay
rıca eksiltmeye iştirak vesikası almaları llzımdır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mUhUrlU teklif mektuplarını kanuni 
veııalkll' r~ 7,5 güvenme parası makbuzu veya Banka teminat mektu
bunu ve şartnamesinin cF> fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva ed!'cek olan 
kapalı zarflarını ihale gUnU eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
mczkOr komisyon başkanlıf;ına makbuz mukabilinde vermeleri IAzımdıl'. 
Postada \•ukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. c8103> 

lstanbul Belediyesine 
almacak m üfetf iş ve ı 
müfettiş muavinlikleri 
için müsabaka imtiham 

İstanbul Be~ediyesinden : 
Istanbul be-ledlyesi teftiş heyeti kadrosunda münhal bulunan mli!et

tlş ve rr.Ufettlş mua,·lnllklerl için açılan mtisabaka imtihanı kayıt mUd
detJ 6/Ağustos Perşembe akşamına kadar bir hafta daha uz.ı.tılnııştrr. 

Tahriri imtihanlar 10 /Ağustoq/Pazarteııl ve şifahi 11/Ağustos/Salı 
gUnU ı:aat 14 de Belediye bınasında Umumi Meclis salonunda yapıla· 

caktır. 

Iıntlh.ına kabul şeı aiti ve müsabaka programı en•elce gazetelerle 
ilan edilmişti. 

lzahat almak isteyenlerin Beyazıtta Beledıye Zat l~lerl MUdUrlli· 
ğüne mliracaat etmeleri ilin olunur. c8160> 

tLAN 
Ordu hastabak.cı ve hemşirelerokuluna leyli \'e meccani talebe alı· 

nacaktır. Isteklllerin en gec;; 3018194:? gününe kadar Ankarada Cebeci or
du hastabakıcı okul mlldUr!Uğllne, okul kayıt kabul ~artlannı havi vesi.. 
kalarlle birlikte müracaatları. 

Kayıt ve kabul şartları Ankara Lv. amirliği ve lstanbul Lv. lmlrll· 
ği satın alma komisyonunda görülür. c7705.> 

Istanbul Belediyesi Ilanları 

Temizlik işleri hayvanatı için alınacak c396000' kilo saman ve 
c396000:. kilo kuru et kapalı zarf wıullle eksiltmeye konulmuştur. 

Mecımıunuh tahmin bedeli «:19100> lira ve ilk teminatı c4220> lira· 
dır. Şartname c149> kuruş mukabilinde Belediye Temizlik işleri mUdUr
JllğUnden alınabilir. Jhale 10 8/ 942 pazarte.qi gUnU saat 15 de ls tanbul 
Belediyesi o:ıımı Encümımı oda.sında yapılacaktır. Taliplerin ilk temi· 
nat makbuz veya mektupları ve ' kanunen ibrazı lA.zınıgelen diğer vesl
kalarlle 2190 No. ıu kanunun tarıratı çevresinde hazırlcyacakları teldif 
mektuplarını ihale gUnU saat 14 de kaclar Daimi Encümene vermeleri 
lazımdır ci8Sl> 

• BcJ('{llyc daire ve şubelerindeki erkek ve kadın hademelere yaptı· 
rılacak Hll talnm elbise ve manto kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul_ 
muştur. M~cnıuıınun tahmin bedeli 18022) lira ve ilk teminatı (601) lıra 
(65) kurııştur. Şıu-tnnmc Zabıt ,.c Muamel~t Mlidür!Ugij koJf'mlndc gö· 
riilebillr. Ihal~ 6 8 / 912 perşembe gUnU saat 15 de Daimi Encümende 
yapılac•tır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı 
lazımgelen diğer veıılkalarlyle 2490 :O:o. lu kanunun tarlfatı çevresinde 
hazırlıyacakları teldi! mektuplarını ihale gUnU saat H e kadar Daimi 
EncUmcne vermeleri llı.zımdır. c7880• 

·~hmln bedeli 

1200,00 

1032,00 

• 
1200,or 

Jlk tt>nılnatı 

DO 00 

,40 

JO,Ol.1 

* 
Konservatuvar MUdUrlUğlı ,çm bas
tırılacak nazart ve ameli Türk mu· 
siklsi eı-erinden 5 forma, KIAsik Tilrk 
musikisi eserinden 5 forma ki CP

man 10 formanın tab'ı ve 5 forma
nın ciltlenmesi işi. 
Karaağaç mUesııesatı iÇln alınacak 

2700 aded sarı el sabunu 400 kilo 
yeşil soğuk su sabunu ve 
beyaz sabun. 

200 kilo 

Gazi KöprUsU botlarına ait aklmlfı· 
törlerln tamir ve teocdld!. 

Tahmin bedelleı·iyle ilk tell'llnat miktarları yukarıda yazılı işler 
ayrı ayrı açık eJ<c::ıtmcye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muame
ııı.t MUdUrlUğü Jtalemindc görülebilir. !haleleri 1018/ 942 pazartesi gllnU 
saat H de Daimi Encümenle yapılacaktır. Taliplerin ilk teminııt mak_ 
buz V<'Ya. n1ektl•plar: ve kanunen ibrazı l:\z.ımgelcıı diSer veslklı'.larlle 

ihale gUnU mmıyy"n saatte Daimi Encümende bul~mal;m: d033> 
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iŞÇi ALINACAK 

BOYOKDERE 
Kibrit Fabi~ikası 

MODORİYETİNDEN: 
Kibrit fabrikası için a~ağııla ~·azılı ,artlar altında erkek, kac1ın 

ve çocuk l'f(J aJına<'aktır. 
ı - Tt>.kmll fabrika i~llerlne ı, günleri parasız. aıcak öğle yemeli 

\·erlllr. 
2 - Ccretler: 

a) Erkek l~llere: 
-Xormal meuı !<a&tlerl Icln erke-k J~llere yaptırılacak ı,ıo Ma• 

hiyt>tine ;töre saat ha,ına ücret hC!labile günde 100 kuru,tan 
no kuruşa kadar. 
b) Kadın l~llere: 

Xormat me,ai 11aatlerl için kaılın l')Çilere yaptırıla<'ak ı,ın ma· 
hlyetine göre 73 kuruştan 110 kunışa ltadar. 
c) 1'? ya1ınılan 16 ya-,ınıı kadar olan r.rkek \C kız ~oc·uklara: 
Normal mt'!4al ı-.ıı.atlnl için çocuk i';lçllcre fiaat başı !krctl bo

tıahlle 65 kuruş. 
d) Tahmil ,.e tııhlly·e, &\hı ı,çııerl: 

Bo kabU :,1erde çalı,anlara işin mahiyetine göre 150 kuru,tan 
170 kuru,a kadar. 
c) Fazla mPS&l il<'ret~rl: 

Koordlna'lyon heyeti karnriy·le fabrikn~n giinıle yapacağı S 
ııaatUk fazla ça.Jışmaların % ııo zammı llfne edildikte normal 

mesai lle 100 _ 110 kurul}• kadar li<•ret alan bir l~lye 150 den 
'.?SO kuru,a kadar. 75 - 110 kuru, a kadar al.an hir işçiye 110 -
160 kurn,a kadar, 65 kuruş alan IŞ\'l~·c 9.i kuruş; '150 • 1'70 
kuruşa kadar alan !~iye 220 _ 250 kuru-:a kadar gündelik v• 
rllecektlr. 

S - Kanuni ,·erJtilcr ltçllere alt olmak ÜLt're Ü('retler, fabrika da
hJll talimatnamesinde l·azı lı hilkilmlere göre her 15 günde bir 
ödenir. 

<t - işçiler, yata(.'&k yerle-rlnl kendileri temin ederler. 
:S - Talip olanların BüyUkderede BUJUkdere • Hahçeköy yolu üzerin

deki kibrit fabrlka.tıı müılUrlyetlne nüfus tezkereleri , .e altı to
tograna beraber mürac·aat etmeleri ilfın olunur. 

TESViYECİ, TORNACI, 
FREZECİ ALINACAK 
Kibrit imal ed<'n dalrelerılc 'eya fabrika tamirhanesinde nıa
klnloıt ,.e maklnl-;t mua,·lnl olarak çalışmak üz"re birinci sınıf 
teıı\·lye<"I, toma<'ı ,.e frue<'iye lhtiy·aç 'ardır. 
t'abrlkadll ~apılacak imtihan nt>tk~indc gostereceklerl ehllyete 
~öre maaş 'eya saat başı Ucretıerl tayin edilecektir. Talip olan
!Juın Ye'l&iklle birlikte Bilyükderedekl klhrit fabrikası müdilrl· 
yetine mürac·aatları ilan olunur. 

HF~>;~LARI 

2 fkinclteşrln 

Keşidemne ayrılan 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 liralık 
ı > rıoo > 
2 > 2:SO :> 

u. > 

10 > 
100 > 
50 > 

> 25 > 
>, 10 > 
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