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Başvekilin tetkikleri 
Vilayetteki toplantıda 
iaşe işleri görüşüldü 
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ı ag ı z 

Mahrukat, 
karneleri 

nakil vasıtaları, ekmek. 
kontrolü tetkik edildi 

I.!t&nbul, 6 (A.A.) - Başve
kil Dr. Refik Saydam bugün 
öğleden ewel saat 10 dan 13 e 
ve öğleden sonra 16 dan 20 ye 
kadar \.ilAyette yapılan toplan
tıda Istanbul şehrinin ve Istan· 
bul kazalarının iaşe teşklll!.tı, 

odun ve kömUr meselesi, kok ve 
maden kömUrU stoku ve nakli
yatı, nakliye vasıtalan te.şkilA
tı, ekmek tevziatı ve karne 
kontrolu, un değirmenlerinin ve 
fınnlarm çahşmn. tarzları ve 
vesika kontrolu hnkkında alli.-

ka.d&r daire ve m\ft6sese m ü
dürlerinden izahat almış ve bu 
hususta gôt'iilen noksanların ik. 
mali ve t~kllli.tın kuvvetlendi
rllmesi için JU.zumlu olan hUkil· 
met ve Koordinasyon ka.rarları.. 
nı tesbit etmL,tlr. 

'=========================================' 

Takasını ele 
" 

veren ilrit 
Yazan: Alamet imla YALMAN 

B fı~atit~ı~~!a h:::~K::~ rr-.. ~~--
d e çok garip b ir hfıdlse olmuştur: ) D h ı 

Japonlar D utch Harbor'~ baskın ) on ne rı 
yapmışlar . .. Orada Amerıkan as. ı 
keri yok , Amerikadan getirtmek 1 ı 

uzun zamana muhtaç... Kanada, 
1 k' kf d • 

zatc.n Amerikanın müttefiki değil 1 1 n o a an ( 
mlZ Arada ayrı gayrı var mı? He- 1 
men Kanadadan toplu, tüf"kli, teç- ) 1 1 
hlzatlı bir askeri kuvvet harekete > u e ç ı· ı d 1 1 
geçiriliyor. Bu kuvvet geliyor, A. I 1 
laskıı hududuna dayanıyor. 

O rada hiç b eklenmed ik bir ma
ni çıkıyor: Amerıkan gilmruıt me-
murl arı, Karnda askerinin karşısı. Moskova - Rostof 
na. çıkıyorlar. D iyorlar ki: ) d , I k 'I d · ı 

- Yanınızdaki s~l(ihtan, teçhi- ) e.mıryO U e81 J 
zattan gümrük resmı vereceksiniz. I 

K anadalr askerin aitzı açık ka-
lıyor. Amerikalılara yardım içın Alman baskısı 
kc.şup gelmişler, onhırtn hesabına 1 
canlarını tehlikeye koyacaklar ve altında Ruslar 
Amerikan toprağını Japonlara kar. j 
sı müdafaa edecekler. Halbuki ayni ) çekı·ıı·yorlar 
Am('rlkaoın gümrük memurları 1 ( 
kendilerinden Japonlara karşı kuL C 
lanacaklarI silahlar üzerinden güm BRllAJ' fnba yaz••et 

1 rük rcsmf istiyorlar ki hem mua- Y ~ 
mele insanı çıldırtıyor, hem de 611m dirim ••NiMi 
zaten bdeyecck paraları da yok. 

K anada kuvvetinin kumandanı 
bUtün soğukkanını bir araya top. 
lamıya çalışıyor ve diyor ki: 

- Yahu, dünya yüzünde b ir 
harp var. Biz de bu harpte Ameri
kalıların müttefikiyiz. B in zora 
katlanarak Alaskaya gelmemiz key
fim iz İçin dei?lldir, gördüğünüz si. 
!ahları avcılık için kullanmıyaca

ğız. Ancak ve ancak JapMları, A. 
m erlkan toprağından sürmek mak 
sadilc kullanacağız. 

Gümrük memurları şu cevabı 
ver iyorlar. 

Stokholm, 6 (A.A.) - Gelen ha 
berlerc gure. Almanlar Don nehrini 
Hd noktada::ı ~!:?emişlerdir. Voron~:ı 
cı-tı~:nın efe Al!Y' a nli'rın eline geı; 
tiğ l tahmin edilmektedir. 

Stokholm, 6 (A.A.) - Alman. 
lar Voroneş'ln cenup ve batı.sın
da.n da Don nehrini geçerek Ro.stof -
Moskovıı dcmiryolunu ıki nol<tadan 
kesmişlerdir. 

Moskova, 6 (A.A.) - Voroneş 
(Devamı: sa. S; Sii. 6 da.) -

Çan4ay-Şek 

Çin - Japoıi 
harbinin 

beŞinci yılı 

Çinliler müttefiklerin 
yardımma minnettar 

ÇtaHlerla arllHUlda 
AmerillaalD tllle .. eı: 

bpalElan war 
Çungklng, 6 (A.A.) - Altmcl harp 

senesinin başında Çin milletine hıta
ben bir beyanname neşreden General 
Çan-E:ay.Şek bilhassa şöyle demiş

tir: 
Gelecek aylar içinde en ağır mu

vaffaklyetsizliklerle karşılaşmamız 

ihtimal dahilindedir. Fakat biz yıl· 

(Devamı: Sa. S, Sü. 1; de) = 

deGişttriyor 

Libyada mih
verin mağlfıbi
et ihtimalinden 
bahsediliyor 

Mihver genel kur

mayı 

ği 

geri çekiıme
düşünüyor ~ 

ltaıraalar Ulı ılela eıa-l 
ak albwer orülanmaJ 

1 geri 9eldldl ... l kalnal ) 
J edlforl~ J 

Ankara, 6 (Rzdyo Gazetesi) -
Son Libya. harekatında, İtalyan 
radyosunun dili biraz değişmişt ır. 
Bugün, bir İtalyan radyosu ru~ça 
yaptığı .neşriyatta şunları söyle. 
miştir: .Eı Alameyn muhar-c besl 
hakkında hiç bir şey söylemek 
mümkün değildir. Zira her iki ta
raf ta kati b 'r şey söyJlycmcmek. 
tedir. Ancak bu muharebeler so. 
nunda İngilizler mağlCıp edilecek, 
ve bütün Yakın)&rktan çekilmek 
mecburlyctlr.de kalacaklardır. 

Küçük bir ihmal ile m ihver kuv 
vetleri bu harpte kaybeder, gcr.
lerc çekilmek mecburiyetinde ka. 
tırsa, arkalarında dü,;ınan bulun
madığından İn~llizleri tutacakla r
dır .• 

Bu r.eşriyata göre, ilk defa da 
ol5a İtalyanlar mihver orduları i. 
çln b.r geri çekilmeden bı:hsct

mi.ştlr. 

Ne \·york. 6 (A.A.) - Nevyor k 
Times gazetesi yazıyor: 

Romadan hususi b lr kaynaktan 
alınan haberlere güre m ihver ge. 
nel kurmayı dün sabah erkenden 

(De,·amı: Sa. 3, Sü. 1; de) )( 

Lord Halif aks 
Londraya 

geliyor 

Londrada evvelô 
Edenle görüşecek 

8lr ar ıeara tekrar 
Yaflagtoaa dlaeoek 

Lon<lra, 6 (A.A. )- Lord Halifaks 
hUkilmet erkiını ile derhal istişare
lere ba.~lıyacaktır. Evvelli. Edcn'dcn 
randevu almıştır. 

Lord Halifaks, galip bir ihtimalle 
l ngilterede bir flY kalacaktır. Va
şingtondan uzak kaldığı mllddetçe 
Birleşik Amcrikadaki Ingillz sefare
tinin işlerini Sir Ronald Canıpbell 

Uzer ine alacakbr. _ Dt!dlğlnlz doğrudur, Ameri- ı 
kan vatandaşı sıfatllc size karşı 
minnet ve saygı duyuyoruz, fakat 
elimizdeki giimrUk kanun ve ta
limatı sarihtir. Aklımızı kullana. 
rak talimatı ihmal etmek mesull
ycttni alemayız, ekmeğimizden o
l uruz. Silahlarınız ve tcçhizatınız 
için gümrük'. resmi vermeden şu. 
radan şuraya geçemezslnız » 

ltalyanlar 
büyük bir 
iş yapmış 

VAT AN'ın hayırh teşebbüsü 

Telsiz makineleri harekete gelL 
Yor , Kanadalılar, olanı b iteni Va
şingtona bildiriyor. Vaşlngtondan 
ı:ümrük m-emurlarına bir emir: 

- K anada askerinin teçhizatı 
~ümrüksüz geçecek •.• 

Gümrük memurları cevap veri_ 
}'orlar: 

Hücumbotlarını 
Karadenize hususi 

vagonlarla 
geçirmişler 

Sporcu Galibin 
• • 

mezarı ıçın 

Bu iş için açtığımız listeye 
yardımlar devam ediyor 

ı: milyon 
liralık istikraz 
Milli Müdafaa istikrazmm ilk tertibf 
yaz sonundan evvel çıkarılacak 

Milli müdfea istlkrazına ait ilk lümııt verilmiştir: 1 ve her tertipte lhrac Ş<lrtları içi 
tertip tahvillerin kısmen yüzde Milli müdaına istıkrazı hakkın. Maliye Vekalet i ile Turkiye Cüır 
7,5 fnlzli, kısmen de ikramiyeli ve dakl kanun hükümlerine göre, mü 1 huriyet Merkez Bankası arasınd 
yüzde altı faizli olarak ağustosta teaddlt tertiplerde 150 milyon 11- bir mukavele yapılması mukta: 
ı hraç olunacagına da•r bezı neş. rııya k 2d &r akt.., d 'IN'ek istikrozın 1 bulunmuş olduğu~dan Mal~ye Ve 
riyata tes!idilf edilmesi üzerine Ma- ı hct tertibinin miktar vr. zamanı_ 1 kaleli 1 tikraza. aıt 11~ tertıbln n" 
liye Vekllletindcn aşağıdaki ma. nı tcsblt işi hükümete bırakılmış (Devamt: 8a. 3; Sü, 4. de) S'o 

--'fu byada, du
ırum Mihverin 
f aleyhinde 
J Müttefik kuv
J vetleri teşeb
J büsü ellerine 

l\fare~al Rommt l Libya harekitıuı takip ediyor 

~il=========~~' ·~- J aldılar 
-ıı A s K E R I D u R u M ıı i Ef alemeynde, bir 

_ _ müstahkem nokta 

~ı;ı M___.ıs~ır=c;;;;;e---.p;;;;;h;;;;;e;;;;;:s=i n----d-e;;;11;;; 1 İngiliz;;; ~ıme ·f 
Yazan: J H SAN BORAN 1 lnqlım', ,..ıaoa· 1tlr 1 · J lam tabalrau lserlllde 

M uharebcnln yedi mi gUnii. i k i 

1 

ınenllerhle JtÖ<'umlarcla bulunmn<Jla r- J Cef8JA• ·-Or 
taraf topçusu tanklan yok &rı. da bir mu,·affaklyet elde edeme-

et mei(e çalışıyor. Cephe gerilerinde ın~~Jer, ~1ellk Elilenlln ('('nubunda Kahire, 6 (A.A.) - D ilnkil gün, 
iki tara f ha\'a kun:etlerl ya rdnn kı. mulılm "hı r tepeden geri çekilmek zo. müttefik kuvvetlerlp teşebbüsü 
taları ,.e mı.lzemo yetı,tirllm~»ıe r unda kalmı-:ta:rdır. ellerlnde .. bulund~rmak suretile :a~ 
mıi.nl olmak için sürekli bembardı- General Auchinleek 'in yakHlda bii- tıkları sureklı hır ~arpı,,<ma gUnu 
manlarda bulunuyor. Bu ytM'ı-,ı kaza- yük bir taarruz yapması muhtemel- ·olmuştur. Savas ta, müstahkem bir 
nan tara f büyiik bir netice alaNt.k. dlr. Bu belki de :\Jlhver orduımnun noktanın alındığı El Alameyn çev. 

M.l.h\·er zı rhlı tümenlerinin ~O'rul- yeni taarruzunu tamamile kırdıktan resi cenubunda yapılmaktadır. 
duxo , .e Jnglllz ağır topçw.unun mü.. ıt011ra ola<>akhr. Herhalde ~oreşal Dün gece Tobruk üzerine yeni. 
es!!lr old~u anlaşılmaktadır. Xett>- Rommel'ln durma ı, Mih"·er heı&abına den bir hava akını yapılmıs ve 
kim dün ~lih\"er birlikleri tnclliz (Denıau s.. s, Sü. ı ele) -• başka hava kuvvetlerimiz de tek· 

Pamuk ipliğini de iase 
teskilötı tevzi edecek 

Tevziat, iaşe müsteşarlığı namına 
dağıtma ofisi tarafından yapılacak 

Ankara, 6 (Vatan) - Pamuk 
ipliği tevz.ii şimdiye kadar İktısat 
Vekaleti namına Sanayi tetkik he. 
yeti tarafından hazırllınan prog
ram mucibince Yeril l\Iallar P a-

zarları tarafından ~·apılmakta i. 
di. Alınan yeni b ir k arara göre, 
pamuk ipliği tevziatı slmdiden 

sonra İa~e Müsteşarlığı tarafın
dan yapıl acaktır. B u tevziat, İa§c 

l\Tilste:arlıgı m.mına Dağıtma o

fisi tarafından icra edilecektir. 

Dağıtma ofisi tcsk!latı tamam. 

lanıncaya kadar tevziat bugünkü 

şeklini muhafaza edecektir. 

rar Marsa Matruh deniz münaka. 
ltıtın ı bombRlamışlardır. 

Almanlar bir m ukavemet nok ta. 
sıniliın cıı..~.ınld1 

Kahire, 6 (A.A.) - BugQnkrı 

İngiliz tebliği, İngiliz kuvvetleri· 
nin gece yaptıkları bir hücumla 
mihver kıtnlArını b~r mukavcm~t 

noktasınd ı:n çıkardıklarını ve dliş_ 

ınena ağır kayıp verdirdiklerini 
bildlrmektcd.lr. 
1\[ıstrda Anıerlk"ıtn kıf.alarr yok 
VE!Ş ngton, 6 (A.A.) - O rta. 

şarkta ve bilhassa Mısırda Amcri· 
kan kıtnları bulunduğuna dair o_ 
!arak Vaşlngtonda ve diğer hük(i. 
met mr.rkczlerindc dolaşan şavla

(Dt"\·amı : sa. :t, Sü. li ; de) :t(}c 

M ı sır endüstri 

müesseselerinde gre '-
stokhoım, 6 (A.A.) - D. N. B.: 

Londradan bildlrlldlğ 'ne gbre, Mı
sırda endüstri mücsseselerınde ge_ 
niıs bir grev hareketi başlamıştır. 

I ONiVERSITE ASKERLiK KAMPLAR! l 

- O lamaz, kanuna aykırı emre 
saygı gusterlrsek mesul oluruz. Bu 
iş için hususi b ir kanun lazım ... 

Vaşington köpürüyor, fakat el
leri, ayakları bağlı, çünkü kırtasi 
ölçii ile giimrük memurlarının ta
mamllc hakkı var. 

la tarihte mllll 96r1J. 
memlt bir ltmlt ldcnl sporcu, :feragalkar ida·reci. , mm devam etti~! mllddetçe ncşrcdl

merhum Galib'e bir mezar yaptıra. lecektir. L isteyi aynen neşrediyoruz: 
bilmek için yaptığımız teşebbüsler 

müspet bir netice vermiş \'e bu yol

Derhal gümrük tariCc knnunu 
.. karışt'ırılıyor ve llii .kara kitab) ı 

uyd urmak iç 11 • fi~ b bir çare bu. 
lunuyor: Kanadalı askere, diplo
m at ik muafiyeti haiz ve muteber 
ecnebi ziyaretçi m u amelesi edlle· 
cek •.• 

Alaska gümrük memurlarına bir 
~lgraf çekilerek Kanada. askeri 
k uvvetine dıplomatlk pasaport ve. 
rildlğl ve gümrük kanununun fı-

(J>e\·anu: Sa. :S SU, 2 : de) »-c 

Unutuluy or k i Türkler 
koca gemileri kızaklar 
üzerinde yürütmüşlerdi 

d a da hakiki Fenerbahçclilcrln ara- Yarılım llı.te1;I 
Iarında bir komite kurarnk faaliyete 

; ,geçtiklerini de sevine; le bildirmiştik. B. Muhiddin Hacıbeklr 
Roma, 6 (A.A.) - Italyan hücum Bu h:ıyrlı işe ilk olarak Hacıbekir Zeki Rıza Sporcl 

botlarının l{arndcnlze nasıl geçiril. zade Bay A li Muhiddin !le eski M illi Edvnrd Ohancsyan 

Kemal Onan 

L. K. 

100 
100 

10 
10 mlş oldukları hakkında Jurnala Dl- takım kaptanı Zeki Rıza Spoı el ytl

talya gazetesinde ifşaat yapılmıştır. 7-cr lira vermek surcUle iştirak et. 
Gazeteye göre karadan yapılan bu mlşlcrdi. 

nakliyat milleUcrln nsk<'rl tarihinde Bu hayırlı işe sarfed!lmek Uzerc 
misli olm ıyan bir şeydir. Hücum bot- yapılacak yardımlar için gazetemizin 
Jarı trene mğmadığı için hususi va- açtığı liBteve dUn Galibi sevenlerden 

M illi Spor mağazası muhasibi 
Hamid 
Tücçar t erzi Abdi Or 5 

" 'l'ekiın 
gonlar yapılmıştır. Bunlar tren- bir ka~ kişi daha isimlerini yazdır-

1280 

(De\anıı : Sa. S; Sü. 8 de) <=> mrşlardır. Bu liste bu suretle yardı-

u nl\· ('~ltf" n• yl\ksf"k okulların blrinrl dene a."'kerllk kampı dün ba lamrştır. Dün sabatı JJaat 9 da, kam
pa iştirak etmek üzere Unl\"ersi te hahçe,lndl" toplanan talebeı Talim ta buru komutanı tarafından tl"ltl' edil
dikten sonra. k ol ba'ında bir hando olduğu halde !'>irkeclye lnmı, " e "·aııurla P cndlktc kurulan kamı> k arar_ 
gabına gltml~lerdlr. 

"l'ukarıdaki re&imJer tefti~! ,.e Unh·enitellieri yürüyilf halinde rustermektedlr. 



• 

• 

Tozan~ A ŞAKIB 

Şehir 
Haberlari 
Adliye sarayı 

planı 

Müstakbel ( Faf h J Dün plôn üzerinde 
teikiklarde bu!unuldu 
Dün ö~1eden ıonra ,·en! 'i. pıl 1,.., ıc 

ı\dhye saray•n111 pb1nlar:ı Uzer .. 1de 

1 
yarı çehrest, onun nıü~tesna şa.h_ lıitHnbul cUmhurıyet mUddeıumunı s i 

11-52 enl'Stllnı kiinunuevvel a- .yctıni tebarüz ett rıyordu j Hlknıet. Onat, beled1ye 1ma.r tşlerı 
Orta boylu, nıuten11111o1p enda1nlı mUdUr muavını Ibrıt.hım ve IJ'ehtrcılik 

yının 13 uncu günu Ayasofya mti-
ıd: Gc>z1c.rf, son dcrf.>cecle nafı.ı.d l mUleh 1 , .-ı:11:11Ar Pro-.t tetk.kler. 

bed:nde, bu kllise ıtiliı.fı o ıQ ~ere. K a lı 
(:ne bır :iyin icra edt löı. B L ı:ıyln· 

r ne d~mü~ gıb; gorüncn haf fçe k 
de, (Papa) nın mur hha.ı ile Ruın Bı" r kaça un satıcısı k ,·rık burnu. simasına bir şahin 
?atrlkı (Greguvar) elele verci 

i(bs1 eri. ı veriyordu . Az söylt.ıyor, k \ d 
l\· YU< rahip tarafından , (muk• d- çok dtnlıyordu. S odakatlerindao ya a an 1 
des emanetler) debdebe ve taatu_ ı 

eın n otdu~u adamlart .. ra ı .. da Bundırmadan ge:tırd ğ khllıyet 1 

na ile klli•eye ıctirlldl. Bu parlak bu· Jndugu vakit, Bızans1n zaptın- mıkW.rda unu, kilo~tı 100 kuruş-
ınerasfmln manzarası, çek ciddi 1 

dan başka hıç bir "<'Yden b.ı~et_: ta.n ~ tarken y.ıkalanan Fetıhte' 
ıdi. Ancak bu ıt.1 f. Bizansı her · ı 

miyor ve etlfrmiyordu. ı Sarıgüzcl t{oca t.•.'eyz <ı.1ahalles 1n. 
tehlikeden koruyabllecektl 

Fukat .. btı merasimi halka lA 1 Bu beldenin zaptı, ecdadı :çın de H ctsan k17.I Tevt.•de ıı1illi koru rı - .
1 · de bir (gaye) olmu~tu. Hatti rt-ı ma mahkemc 0 :1 e ver mıs ı 

rden çanlar çalınırken, fırka er-
kanının dudak•arında mü.tehı. v yete r aaz"n pcder ı Sultan l\IU- Gümrükteki sahipsiz 

ra.t vefat ederken 
• ·bessümler dole:ışıyor· ( 

- İhtlyaı rk ımt"U"atorlu~u- - Artık ben, i~üp gıdlyorum. esyalar satı lyOr 
Ogluma so~·ltyın. Bu beldeyi ko. • 

•un. Oluın ranlarr çalınıyor . 1\1 hl ı r b ı ıe sah·p'ert ta-f!1&sın, atsın. · u . e ep er · · 
Dıye, fısıltılar ış Ulı:ıoordu ı d k'l ı ~u rl"ik am Diye v sı:vette bulunmu~tu ra ın an çe ı n1ey P u. rn . 
Bır adına da (Hikmetullah mo- ' l d b k ı ·ıh ı · t •ya.. )<füstakbel ratih, ecdR.dının ga· bar arın a ıra ı an ı a a e,; 

1'edll denile Ay•sofyn kllioestn· l d bl • kanunuı1 ta :yesın ve babasınıc vasıyetını ye- ar1n an r ço.,unun · -
dde bku r yakhl~anhc mek~asım dbe\a~ r ne gelirmeye ahdetmi1$lL.. Ve yln etLği mü.ddetlerı doldurduğu 

er en. şc rın er o ve lJl' b 1 d d h 1 • 1 11 a"ıao:ıJmış ve bunların gUmruk sa 
h d 

unun ıç n r er a ışe g rış • 
ğmd da ay •va cereyan e 1• s 11 , 1 h t ]iğ i I tış salonlarında hazıne menfaat•-

! 
._ u an .~ e mr , genç .ne rn • 

\lordu men c.hll degHdi .1a.nisa sarayın·. ne satılmasına başh;nmıştır. D~n 
Görü.,üşe nazara,... da b r taraftan zevk ftlemlerı ya-ı ı;~bah başlıyan. :-;at ı.şiar ayJn on ?.~r. 

Y~şasın, mav11~r. ıarken, d!ğer taraftan da zamanı. durıe kadar devan1 edecektir. Og 
KahrolAun, yeı- !'er. 1 ~ g ı ı ır:d çe nın en ıneohur fılimlerinin verdi· 

1 
ren .... ı .m ze .:ore. ara ar . a _ 

Yere batsın. kırmızılar ğ derslerdeıı bihakkfn istifade et-ı şltll demirler, boyalar, tıbbi müs-
Feryaıları smuştu. 1\füna· 1 tı L b·ı· d V h tahzı.ırlar pamuklu ve yünlü ıpeklı 

ın s •• s:ın ı ıvor u. e mu • 1 

ııı;a ala ve. mucackJleler, dL:-ınuş.. 1 ı • 1 nl d ak . d kumaşların da bulunduğu söyleni· 
1 1 e · e ere c l erıyor u. . 

ı . Dun bırb rlcrine }""Uınruk ı;ıfı . Bu ki h'.k'" d BI lPn bu e..:valar piya!-iavı çok llgılen 
z~ ve cesur u um ar, • '"' · · · 

l1ıyan ve tekme savur ın sokak h· z cı ns kal.esinin önüne ka.dar geldi. direcek ve çc~1t :t:barlle ihti)ll.Ç 
.a\cth r • bugUn kucakl~11yord~ · B ı zans kale inın şek. ve vaziyc- n1addclerinı zengi leştlrecektlr. 
Kadtr:1 cırla erk kler b:rbı"'lerı- . · M · ı ı· k hk 

k d K 1• l'k hi 1 tıle ke"di ordusunun yerlc,eceğı 1 1 OrUnma ma eme-
ı~ arı.şmışı r 1 8 0 1

. rn ~ e. araziyi dikkatle gözden ge(,'ird 
Rum ke işleri en ser rah cer, Kendi el ıe bir harita ~·zdL Evııp 1 leri tatil yapmıyacak 
ar rah"beler '"·e bakireler en . . · 

t:r.ı ı ~erırle-r en mubarek ruhani-' ı:ırtlarından, Bogazıçıne :;eçtı. O. I '.\lahk mclerın bu seneki Y'11. ta-
, ralarda da tetkiklerini ıkmal etti. · _ . 

t:r bırb r erıne !'atılıyorlar F.n _ ve! t tlğl tll • 20 temmuzdan a eylule kada.r 
Ed·rne ~araı:ına a e et ıa..-

-:f 1<lara-w hQ··metlerle ha('ıar çr. k • ıı:. U t l" d devam edecek, fakat ştnın 111ah•. 
karı,orJ r Ellerini. Csemavatınl makn,k adrtı kp. 

04
n tlrl ını 

1
:r ·pi e •a-ı yeti lmkan vermedij2'i için l\l!lli · ce a ar uvve ma uma a n1 _ . 

· lire ~ aıe uzatıyorlar •. Boyuu. liktt Korunma mahkemelerı tattı yapa-
1ar!nı bukerck: • . mıyacaktır 

KlryC' Eleyson. Kırye Eley- Bu plan, f10yle ba lıyordu: 
1 - Bizan~ kıtleısıni emniyetle 

ve kırmızı dudaklarının üze- de hulunmı 1lardır 

VATAN 

SAN'AT ALEMiNDE 

ANTIGONE 
artistlerinin başarılı Bu ölmez eser, Devlet Konservatuan 

temsiliyle, ilk temsilinden 2382 yıl sonra İstanbulda da 
ebediyete doğru bir adım attı 

taturk, 1936 yılınd~ ::.~0~.:•PS~n~~~iy~ı~:.·~ı~i~V~:o~ bir hddet ve h•rs yüıün-1 
bır müjdcy t Büyük :wı:ııet 

l\.Ieclisin-e 
GilzeJ ııarıatları da lakanııı 

Cönlandırn1ak lsterim. Ankarada 
biı: konservaıuar ve bir te~il 
akademlst kurUlmakta olmasını 
zlkretmek, bcn:m çın bir haz-
dır . 

1<Gü.tcl natları• her ::ı:ubC'~ı 
1çin, Kamutayın gö!ltereceği aıfı. 

ka ve emek milletin insani ve 
medeni hayatı ve çal ~kanlık ve-
rımının u·tmasu 1 çı rı. çok te~ırli

dır.,, sôzlcrtl e vermıştı . 10:J7 :vı. 
lında da bu bahhıle ..:övlrdiklcrı 

suydu: 
«Geçen yıl Ankarada kuru\ n 

Devlet Kon~ervatuerı sahnede. 
kendis inden bekl~d ğimiz teknik 
elemanları sUraLle vcrebllr.-cC'k 
hale getlrllmcsı k·i d ha fazl.ı 

gayret ve fedakfırhk yerinde o-
ıur." 

19.ı2 deriz. l\.tilJd~nl n ı..i..:t inden 
ancak a~t' dirc~t"f'n ü1'ittindf"'n 
(ll"!Crlk be · yıl geçmistır. Bu güç 
1 ·ın bu kadar kı~a bir zamanda. 
parlak bir ~ckilde bıışarılacağını 

altı yıl önce b: r.a temin etseler
di. Atali.irk'ün bü~·iikhiğtinn ve 
milletım n her sahadak i ;.-·üksPk 
kabili.vetine ıo;ar~ılnıaı; imanım ol_ 

mukla ber11ber, ne valtın ıiiyliye
}lm, kolayca in " naınıt.zdım. Antl
gone'un İ!'ltanbuldakl ilk teınsı_ 
linde gözlcriml a {?Ördüğüm yiik· 
sek başarının derin hazı;ı altın .. 
da itirs.f edryim ki, '.\·anılacak. 

mışım . 

A ntigone'un tem~llı, gerr,:ek

ten büyük b:r muvaffakı_ 

)·apılan şenlikle in adetleri Ozerı. dl'r. verd gi emırde ve y~akta 
n<' kurulmuştur. Bu ~enlih't·rd inat cdtır- Ce~edin b· şına bıra-

b.r :-ıa 1 kıcı ile bu şarkıcıya ı,:~vdp kıla n n1uhaf1zıardan biri Kreon'a 
,·eren b ·r koro ı·a.sında ~az Ş:J. l fl'na bir haber getirir. Bütün dik_ 
lcrinin müşa aresi gibi b'r n1ü:;ı~·. katlerc rağmen b'linmiyen ve bu• 
tP·tc ._ cıett Yur.an trajedisini ku. lunamıyan bir kimse CCbCd: :l üs-
ran Atiı;ah The!'lpis koronun kar• tünü toprakla örtmüş ve topraga 
~ısındak• şarkıcıyı aktör yaptı. su dökerek ölüyü t kdis etmiş. 
Yun~n trajedis inin b bttsı sayılan tır. Kreon bunun kabahatini, pH-\ 
Eschylt• işi tekemmül ettirmekle rnya mukabil bu işi yaptıkl<ırtna 1 
bcr ber eserlerine daha fazla dı- hı..ikmettig. muha(ızlara yükle_ 
ni t .. Ik.nlerl hôkim kdmıştır. Sa. nıck ster. Fakat, Kreon'un hış_ 
phocles ·sC' trajedı dtlini tabiilcş- mıcd;.n muvakkat blr ıaman kel-
tırmılj. koronun 0 zaınana kad:\r le~·l kurtar n muhafız cesedin ba-
tiyutrod k:r hitkıın , rolünü h<.ıff- ~:.ndn Ar:.tigone'u bularok Krc. 
Jetm iş, harC'ket prcnsipinl in :s a. ı· la_ on' a getirir ve Antıgon° yaptığı 
rır ruhıında ar yarak ir.s'3.n1arın ışi it ;ref rdcr. Kreon. Antlgo .e'un 
değ sik karaktrrlcr ı n aktOrlerde ct · rl diri ~ön1liln1rsine karar ve-
ter !aıı c.l:ırak yaptmaga önem rir. Halkın hr.murda--ma~ı ve o-
vcrmi~lır. Bu itibarla Sophoc- na, doğru yo:u gö~termeai bey_ 
ıe·s u n tr jC'dilcrindc aktörler in- hudcdlr. Oğlu vt· A.ıtigonc·un nı· 
san kar kt rlC'rin in o irer ayPa. 
sıdtr koro se doğrudan doğruya 
Scphocles'un iy'Jiğe e;ötliren f<'l-
scfC' vı• hikemıyHtını 

bir hop rlördür 
nksettiren 

A. ıı11glı: e,. geçenlerde 'Gün
~ den Gı..ine .->utunumuzd.ı 
etrafll<·rı hikitye <:d.1cn Oedlpus 
pf anf'siı1 n devamıdır. Oedipus·uıı 

.kı oglıı Polyr e!kC's \'( Ett'okll'" 
bıro irı ı ülourdükten \' t .. hta 
gl'<;eı, Kreon J<:t<•c,k c--. r muhtc. 

a lısı olan lit"imon da .söz dinle
ten1eyir C'C babaı'lına is ·an ve ha_ 
karet e<l rek cıkar gider. K<'ha
nctler nr <,'nk ıinem verdig kör 
kıihln TcirC'slas Krecn'a. Thcbai'
~·c çükt•n bütün felflketlerin bir 
ülUve ~ii..;t~rilen hürınctsızliğc 

Sıra binada 
H afıuwn. Jıtıele tarihleri sakla· 

1nak bak.ınwndan pt"k. ıa.)·ıf 

oJctufu lç!n, tarlhh1I hatırlaını:vo~ 

Tun1. ı:(' ~ yıl ön<·e, Bulgarl'itan 
da. f{'rtlp edlle-n 8alkant~·at"ı t:alı~. 

tığını gazetf' ,-e n1N-ınualar hMahı 
na. taki11 f'tn1ek ÜLf're ~fy&ya git 
mı.,uın. 

Bulgar "ıp<tr tt":kU3.tı, mJq;fir 

spol"f'ular "\f' pzf'tttilrr ,,.reflne 
sor~ a oJl('rH blna .. ında bir prog-rarr 
t.erttı> f'fnıi~ ~e hf'plmizl da\f"t f't· 
mlır:ıtı. ()J)f'rada habnn-..ıa kaldıı(ı_ 

na göre- c'fo~kn.», «Karmeoı> ,.e 
cKa,·al.}erJ RH~tikana• operaları

nın birer perdc...ı tt"fll.11 edllmi':tl. 
De\·lf't koıı.ervatu\·annda yeti'!

tlrileıı 1.-e hlr kı~n11 da. A.vrupanın 

tanınıuış ~nal mııJdtlfı:rioe de\anı 

t>tınl~ olan Buh;ar art~tıer r;er<:ek· 
tf"n btı.\·iik rnu\·affakiyet göbter. 
ınl .lerdl. 

Sof.\·anın opera bina t blra1' kl1 
('iik • daha dokrwt11 Parht, "\·tyana 
nP'f"ralarına "\'f': Skı.la.'ya kıyasi• 

kilf:'lik - olmakla beraber ki.rglr. 
n1odern ,.,. tf'knlk tPt;.kata. sahip, 
aku~tıtı nıhkf"ınmf'I bir binaydı. 

O ı.aınan h:lmde bir çift gıpt:ı 
burkuldu: Niçin kon"'ien·atuvar 'e 
oı>eran11z ;\·ok; niçin tiyatro bina_ 
larınıı:ı ara..,ında. hle olnıaz!OO& böy-
1«> bir nıodernlne ma11k df't'Hz. 

Kı ... a bir :ıamanda. cıpt.aıardan 

biri l("lnıctt-n !;'ıkh &itti: ~imdi k<tn
~f'r\·atu,·arıınu; da ,·ar, opf>ra ıtr

ti"itl<'rlnıi,,_ de \"ar. _ı.~akıtl lkin(•i 

gıı•ta hıilfı. ll;'imde yaşamaktadır. 
l'ttidath bir "'l)Oreu kabltlycflnı 

ff"nR bir "'fH>r ~aha"ında da. g-östere_ 
bilir. ı-·akat a~·nı "'port•unun mo· 
dt>rn ,." t<"knik bir 'Jt•dda. verinli 
\f" gt-ll~nıf" lınkilnı ınuhakkak ki 
ba";-ka türlü olur. Tl.yatro sınatınııı 
da daha. \erin1li ohna-,ı "\e daha("&· 

buk grll";-IH{'-.1 i('ln hakiki Uyatro 
hlne.larına lhtı~·11.<·ın11z klkıl.r ~llle-

1llf'7.. 

ıralkıınızın ruz('tl ... anat1ara \"t'J 

güzel ... anatların I~ i..,ine göo;ıterdlğl 

ral{bel ve a.Jl:lka. Antlgone teın,..111 n_ 

dr bir kere daha. ~abıt olmu~tur. 
, \.rtık o,;ıra tıl·atro bt:na"ııne. gri· 

nıı,tır. Htıkfiınetinıir.in, proS""ramına 

..oı.:tul{unu p .. a .. rn bildlğiıniz, bö)"le 
ınoderrı tısatro blnalarıııı biran t'\·· 

\f'l )"tiko,;eltnıe..,ını ctllerlz. 
KÖR KADI 

on .• · muhasara ed€"bi1mek lc;in, Bojazın 
D" feryat c<ii .. orlu GtlrO-

iki vurguncu mahkum 
oldu 

yet olmu:ştur- Ben, yerli ~·aba , cı 

bir çok lPmsil heyetleri seyrettim. 
l\t mlC'kctlmdC' hıç bit• piyesin, a. 
ğız ğ-ıza dolu bir ti;vatroda bu 
'kadar der n bir sesslzl 'k. bu ka
di'.lr yOksek 1r ı" }fıka ve dlkknt. 
ve bu kadar beniınscnerek sey
redildiği n i hatırlomıyorum. 

cm bır cenazC' mercıs:mı yaptır 
dıktaıt ve Poıyneike!"

0

in cesedini 
}(,urtlara, ku lara. yem olarlik a
çıkta blrnktırdıktnn oı1ra, Occli .. 
µus'uıı kıı.ı A t gone Thrbal'ye 
gelir. l'rolcgos Antigonela kıı

ka.rdeşi l.'imen arasında geçer. 
Antlgone Polyr e kcı·ı. Kreon'un 
ya ağına ve cesedln buşına dik. 
t 1 alQı muıtafızhıra rallmen, kurt. 
lardan, kuşlardan kurtarıp top
r f gtin1,11ek Adet olan mC'r&tsl::n 
ve takd'sl yapmak azmindedir 
1 mcı , bc.ı yeru onu bu trhllkel• 
işten vazgeç·' 111ı:ye uğraşır. Schir 

halkı hir ölliye yapılan hilrmet
slıllkt n hoşnut degildir ve ho_ 
murda ııniktadır. Buna ratmer. 

t n~ılnrı •ı kııgınlığınd· n tler! gel_, 
dl:~inı hab r ver:r Kreon bu söz
leri umıırsaın y1rca Tcir<."sias son 
kehanetlnı llir ~Hınar gıb" Kre
oıı'un :.-;ur<ltına. :-·apıştırır: ,,Kreon. 
keneli kcı.nınrlan b:ri · in reiaketl. 
ni e'örpre ·tır . Krco ~ e şırır: ne 
yapn1ah'1 Koro ona yapılııcagı bıl 
d'r1r· . Antiı;onc·u diri diri iÖ. 
n1ülnıektf'. kurtarm"ah ve Poly
ııeik 'in cestdini topr<liıa göm· 
meli' .. Kreoıı ~öylen11cnı yapmı. 

:-·a kosar: fcıkat çı.:.k geç. SevgilL 
sinin gön1üldüğü yerin elrtıfındıL 

dövi.ircn Il;ı ınon. bnba~ını görün
ce onu öldürmek i ·ter_ elinden 
k <;ırınca d~ kend'ni öldürür. Bir 
haberci, kralic:e Turydik. ·~:c bu 1 
reci haberi getlrır Krcon, kolları 

nraşıııda oğlunun ceHed'nı taşı_ --------------
<lo ~ .• ' c t 1fının takdis i. fa. Avrupa .ahil inde, bir (istinat nok· 

" ,. hakikRttr (TUrk tchli kf' l) n- tası) bulunmak lazımdır... Do- Geçen ııısan ayı içinde Sadullah 
drn sıyonet. için, (mukaddes v-ı nanma.' bu noktaya d~yanacaktır. Erdeniz ""' Burhan Türkmene 
r r- ın p tro u ve hcimıst '" Hazre. Ve Bızansa , ~ar•denızdcn imdat 9000 l:rayu satılm~ısı lazın1 gelPn 

~l ,. em> den IOtuf ve merha· ıelmE> ıne mnnı olataktrr bir deniz motörünü 13,500 liraya 
met d:lenıyorlardı. Akdeniı ~og-.zı. esasen Türkle., salmak suretilc ihtikıir )'lipan A~ 

Bu !ittihat) kor."'cclynsını hir rın ellııtlc,·dı. Orada ' .kolay kotar gop Bahadıı· ve Aleksandr Kordoş 
t , lü zthf 1C'r1 e ığdırnmayanlat btr ı mdat kuvvct ı gelıp geçemez- blr nuınarah mil1i korunma m:oıh. 
1fl "\ardı. Bunlar riyakfı.rllğın hu dl. Fak~t. Ka.radeniz~e bul_~n.~n ken-ıesincc üçer sene hapse, 1000 
.,. 1 ve srf' t;.;..rkef eukurlarırıa Rum hukumetleri, Bızan:a buyuk lira. para ce:ıasına çarptırllmışlar-
Uusmek st;miyorl rch yardımlar edebilirlemı. }jtc, Bo- dır. 

İmparatora n 'oıua Pn btiVlik tazın Avrupa sahilinde yapılacak Dükka" nını kasden 
11 fuz ve kudret sahibi olan (Lu- olan bir kale. o t.,raftan gclc~cck 

Temsilin sonunda grnç arthı:t. 

lerimtz arası kes:lmcden dakik -

v ~·· k ı;ıa r::ı~·ı na döndüğü zaman 
karısını da kendini öldürmü .. 
bulur. 

(Df"\&.mı 8 lin<•lı ~a.\-fada) 

arca ve dakikalarca alkıc;lsndılal' -------------
Şiddetli ı.cı:rar karsısında bütün 
t""vazu ve hl'yecanınr kendı~ilc 

birl·kte sahne~·e çıkaran Profc
~ör Karı Ebert, cıçocukla.rının ·• ı 
ellerini ~ıkar-ık veya alınlarını 

öperek halkın takdirlerine kend i 
rtıhfl:r duygularını da ekledi. 

{d.1a l<Alem 
Parmak basıldı 

Esnafa am~alaj kağıdı 
dağıtılacak 

Kilgıl İthalitt Bitl"ı!!, f;atışlarında 

kfı.ğıt kullanmak mC'rburiyetınde 

bulunan şekerci, t: ~ kal, manl(a_ 
tura, ve tuh;;flyeci ~ıbi t'snafa da. 
ğıtılma:;t kararlaştırılan an1balaj 
ve dı&:er cir;s kiı~ıtların nevi \'c 
m kterlarını tayin ctmi~tir. Bu k!ı.. 
ğıtlar. esntı[ cemiyetleri vasıtasile 

daQ'ıtılacaktır. Birlik. verilecek k8 
·a • •oıorası n:zans halkının bu olan yardımcıların önüne gcçeb ı . yakarken yakalanmış 
uhi c-fal•tı kar ında kendini lecekı · 

.captedemlvor 8 rayının pencere_ Sultan 'Vlehmet tık kararın der· Dün samaiyada Ç rşı i<;lnde 

.: ın l\('l\•or birblrlrı ·np dostça sı.ı· hal tatbikına gıri~ti. Eyaleferc ve bakkal Rizeli Aliııin dükkanından 
r 1 . fakal b rhjr'cr!ıı. düsmJ.Ttca .s ncaklara emirler ııönderdi. A-1 çıkan yHngın tki dükkAn ile bır c
aldtttan halka ka" r kendi vlcda- mele ve lnşalt malıe-mesi stedi. vln yanınasile eticclenmi~ ve yC'-
1 ının 1ıe lnı duyurmnk ıstı )'or · Ve n hay't 1452 senes· martının ti ·c-n itfaiyenin ııayretı, yanıının 

~ tini.da ilk tem~il ed~lisın. ~ tHlıtpt>,te rad.voıı.u, '!'lmRh Af· .rrr .. iz ,.e aA"rr bulu:voruın. Teınennl 

~ den 2382 yıl sonra Istan- ~ rlka rnuhartbPh·rinde \nıeri- ~ ~drlinı ki nf" l~ler ak~ı glt-.ın, ne 'fu_ ğ:tların miktarJarını ve verilece&i 
bllldaki tcmsll ı nde de taptaz ve ka a..,kerlt-rlıılıı de n1f',- 7 ı aldığını "\f" aounrr g('ıc•lnnıt"k l('lrı Knragöz o:r· günleri cemiyetlere bild-rmi,tir . 
dıpdıri duran Antıgote da, digcr :\flh\Pr kU\\<'tlerUf' trnıaıoı" g<-Çtl~L nntnlak 7orıında kal"ırt "e rıe df" Şe· Ceml:ıı·ctı r , bu kbğıtlar için. tevzi 

1 
hii t k hlr th·atro1ıu bu A.a.ır kararında · · Yunan traJediler i gıbl bır •Pl'O- nl < lrn1r ·tp,11r. ' _ "" ,.,. , lısteleri tanzım edecek ve her cs-

loj:OS• ıa baslar, bunu b r •P ra AnıtrlLialılıırın hir ı,.,. llllrınakları- rar et ... ın. '\ok"'a. Şehir tlyatro .. unda h. . d _ k. d b. t 
dO!-i>ı takip eder, . sta:;im 11 v~ nı J<o~duklan .. ıuıra 

0

ı:ok gr(·rnedtn oldut{u ı;-lbl .\labanda re\li..,ünd(' dt> r.af~ ıssesıne uşen 1tgı 1 ıızu 
(l\iuk dd ('J;:: r) " sokak. 26 ncı çünü büyUk bıf" amele or. büyümesine mitni olmuştur. 

r nda b r LAtln ş ııkast gormek- dusunun başında olarak, (Rumeli· . tahalle bekçisi, Ahmet Sava~. 

.epeisodion larla 11crlcr. birl kollarını ,.l' nllıa.,rt YÜ('utlrrinl ~ ojn'.u\afhtk olan .\1uiln11urrln. Kara~ tesl m C;)liyccektir. Yapılan tev_ 
tftxodos 11 la nıhavetlenir. f';ıı~ uttıkları J:"N'Pn l·nıunıi harııtrı K0 '- o,,ııatnıakta. da. mu\.affak ola.<'a- ziatı bôlgt> ıa!tc mıidürlüğil kontrol 

Prolo~os. aktÖrlcr arasındaki rn-111 oldntunn Körl" .\mrrikanın 'tih- kına 1ı;oüplır Phnl)·orwn. Fakat, böJlf' edecektir Öğrendiğimize göre btı 
diyalogların bır muk;ıddln-ıcs:dir \erit> bu ilk tPma .. 111da pek dt• haJır knra~öz,-arl bfr olaya. tema,a. haya- tevziat her ay yapılacaktır. 

t"n l', Tı..:"'k er• s rığını or-ncyi h sarı) ın bulunduğu yere geldi. sabahleyJn Ril'(·il Alinin dükkA. 
;,..rl' 1ı erler ·n 'femellcrin kazt? nasını emrettı. nındaıı bırislnin tclıişla çıktıjLnı 

D·}c rC'r' t edı:ı; 1r lınparı:ıto 1 ) t ntln, bu vaziye- ı~rm~~. h 1_L~deo . ~üphelenerek ı j d . · · k ·· olnul"'ı' ,,. .... r@l.;tlr. tınıı:t:ın aJtahah•"'ı olan h.ttraı;:özlio vn ra e ının hangı an vu a u- l"l~-

zertne kurulacağınr hnber ver!r. K . .\.RA.C \ \"'"&" KARAGOZ ruhu dahi razı deı{lltllr 'a.ıuyorurn. fü t."1.khcl <tatlh) tı h aber aldı"[ Laman, ev-veli hay_, dukkan sah1bL Alıyı tutmu1 ve 
işte BiLar.::ı . bL ıe\ ıs ve şe-naat rette kaldı. V onra inş~atı tatil 

1 

g:rdiğı dlikkfında talaş üsh.ine dö- Parados, koronun krndl başına ~·hlr tı~·atro.,u ıı.anatkı"trlarındatı Cl';P 'fF."'il'.;J_,F,"'if 

lÇIJıde ç lk•rıp d~· rkcn, Bı-ı etmes çln, (Fatih) e haber yol· külen g. azın yaı,makta olduğunu 
•nsın mit takbel (ff't h ı de ılk ladr l'törerek Aliyi yakalamı~tır. Alinin 
111.,.rrl.kl. rına b 91ryordu Fatih E:vvela silkün~tle cevap 2 bin lıraya sigortalı olan dükkı.i-

yalnız olarak söyledikleridir. E. ::\tunnııner Kara<'u, Alabanda. re\·U
pe sodion'lar sktörlerln trajedi .. unde o~·nıuh~ı h;ln J"itifa rttl ıııa;yıt_ 

boyunca müter rrl olayları can_ nu.,. \Juanın•Pr rlf': «~let i"?lrr ak!!ol 
IRndıran diyalogları, stasima da l='idf"r.,t> Karac-ö.ı O:\ natır, geçinirim-. 

\:i .. inin blldlrdl~lne .ıtöre "'io,~·el I 
kUV\"f'tlt"rl Alı-nanların Don • Kuroıık _ 
\:oronej - Slelgorod ara1..,1ndakl «r
blnde l;'eJlıbf.r l("l11e ahnnn~lar. 1 r.-cnç ... uıt 1 hen tiz v rm · bır "·rrdl nını kasden yaktıtı t•hklkattan 

\a ında bulunt.ıyordu Fakat bu Bız ns İn-ıparatorlu ur:un hu- ılaşılmaktadır. vine trajedi boyunca koronun söy dl,,·ornıu,,,. 

k-.dar gl'nç o!.ması a rağmen az. dudu Ko tantaniye kale!anin duvar Dün 2 inci sulh ce:ıad<ı m .:şhu. 
.TI n, irıde kudretınin , z:.kA vece- ıar1nd n lbarettlr. Surların hari- den yapıloın duruşmasındı.t bakkal 

etin en yük ek fadesln i taşL cinde kalan arazi, kBm ilen bana Ali, bu işi bir buhrana kapılarak 

ledikleridir. Exodos. koronun tra- Brn, t11 .. 1plln tarart,..,rıyrnı a.nta se. 
jcdiye son veri~idlr v~ bund:i e- neJt>r<·e ı;ehlr flJ·atro"iune. emek \.-er
aer~ hak:m felsefeler!'l bir özü nıiıp \luanıınrr gibi kt),netli bir ar. 

Benı·{', ~lındi.ve kadar olan nıuha_ 
rtbf"l<"rin mao,ara ... ıııdan MlııdJkln1 

trertibtlere görfl' rehin dellnıne"iin('I' 

ıne,yda.n \.·trrnpınek dU,ınan ku\-\etle
rinl den.'t.'J• etn1ek kadar mühiıntllr. 

Horp f !:rolorı 
u":ınan hın u. hlH:uınu \-·ar. 

(feııt; ıuhun nl,unh.,ı ile l\e-

rı.ıbl"r "'':0:-11ıa4-a kaeıııı tır. Sı#ınuk 

H.ıırunhktır. dı\nı. t•llrrllr. k;ıranlık_ 

•a hlr tfaln (t"\lrerrk bir kadın \11· 
·ıuhlnıl .)ıtkıthyor, ("t>kl~or, durlakla• 
rı'lclRn urun uıun ripıı~·or. ı•nra hay~ 

t"tle dl.\or ki: 
- l>ıulaklarınJan hal akı~·or. l..au_ 

r:t, "''"' xlliııı nl" nlıııı, ..,eotn bıı!tende 
hh:hlr ı;ırnaıı hu lezz,.fi l)ulmadrm. 
\c·nha nedf'n ·~ ığın:ıkt • karı1.nhkta 
hJıll~tU_ğUnıilL l\·lıı mi!' 

- il"') ır, bt•nlnı ~t•l:ııı J,ı\ıu·n tle
~tl, \era ohlu~u lı•ln' 

'lrgf'r ıHlıun. nlşunlı~ı dl.)·t' karan
hkta. ba~ka bir kıı. ),.kıtlan11, ı:e 

t>•ı\-·IN'e bu ... f'1f"t arn-.:111111 nuıka~·eKe; 

'apn1.1k fır atını balnıu • 
ft f\'11 ta, 'lllaniliı, hi.r ı.4>lulkta jkJ 

j ... n 1 tı111 ı.ıra-.ınıla hir koııu;onıa: 

J;;fer ntl .. ıl A"idl~or: 
- o.ıha iytc·r ... 

-e diyor1'UR f Jlanf;I ıarnıınll 

ruırohetle ~lıt'e do.ha h·lce gidi~ or? 
- Gt>lOQAk !!oeneye nlsbetle. 

l>EBÇE 

ba•bmdan ntlkal etmiştir ... M•- yaptığını söylemiş ve tevki! ediL 
(Arkuı ,·ar) 1 ml~tir. 

varCır. tıcıti, tatil nıe,·fıflnıindt> hir revikle 
Yunan trajedisinin bUııypsl, rol aldı diye JstJfa etml';i ~aymayı da. 

kc di zz t; nefsi .çin de bu me;eeleııin 
ıyi b'r şekilde bitmes· icap ediyordu 
DUn bütün Pcr1gord halkına bu tzd-va
cın olacağtnt ilön etmemiş mıydi? 
Bundan vazgeçn1C'k ~rtık mlimkiln ck>
gıldi. Fakat ne urctlc hareket etmek 
lfızımdı, bunu bir türlü k~stlremiyordu. 

Gaston'un bır eyler söylemek istedi
ğln1 anı dı ve buı.u onlıy(•rek dedi ki: 

Sı. unuı .. bır k-. .ız da ben konu
ıayım iı kolay değil .. B•kalım bu me
cle) t Oğrenlncc Saviniac·ıar ne diye· 

cek. Emınım ki baba çok lt:raz etmez. 
fakat kadını bileİnem? 

Öyle sanıyorum kl onu kandJrmak 
daha güç olacak. Çünkü kendisinde kök. 
cşmlı birçok ahlAk kaideleri vardır. 

Fakat buna raitmcn kalbi çok iy'dır. Ne· 
tıcede k dınla başa çtkPıcağımı ıanryo

rurr R k ·ati- L.vandrraeak özler bula_ 
cağım, Faka' sank1 baba d.iL aksi uda
mın birıdlr. llit k·mse bunu duyma
yacik diye teminat vers-ek acaba razı 

oıur ınu7 Dur bakalınt. 
- Bu hiltiin butiinc mkansız dcıtH. 

faka• 
Kadı- G ston'un tekrar sOzilnU kes_ 

ti, 
- Susunuz dedim ya.. Bakalım ~• 

:rapacagız .. Herkese doğru söylemek 18· 
zım gelmeı ya.. !\1kahta şahitler ola. 
cak . ı-~akat yen kanuna gOre bir şahit 
kiıfi geliyor. Ben sizin tarafın şahldL 

ndre "ıaurol ('eviren: Rezzan A. l!l. YAL31K.'7 

olurum. Onlar lçin de anıc· tarı Piyer 
Savini;..c'ı Sl'çtir:rım. Adam kup a:ıb1 
s•a:ırdır. SOyle-nen ıO.llerin hiç birisini 
du)ma.z. Dur bakayım, aklıma başka 

birşeyler daha (e1iyor. N:k:l.hı Şardöy 

beled'ye dairesinde kıydırırız. Oranın 
memuru benim adamımdır. Mukavelryl 
öyle bir şekilde okur ki k•mse söylcd>ğ i _ 
ni anlamaz. Ben bu işi bu suretle hallet· 
mcii tlzerime alıyorum. Sizler için bu 
kadar zahmete girmeme. yazık! Buna 
IHyık d<'ğilslniz, ne siz, ne de Valen
tıne ... Çünkü llkönceden bunları bana 
hatxr vermeniz 13.zımdı. Ne ise ben yi_ 
ne f!'izc yardını edeceg.m. Ümit ederim 
ki Savlı::ıiac aksilik etmez. liani etmesi 
mümkfındtir .fakat ben oıla. öyle b:r o• 
yun oynarın1 kL benimle başa çıka_ 

maı ... 
İhtıyar k•dın :çin jçl memnundu. 

o:dlnmeyi çok !everdi.. Karı.~uk n1e~e. 

lelerı halletmek Jc;in u,iraşmaga bayılır

dı. Vaktıle kocas•n>n yumuş•klıtıından 

ı.Mıfade e<U:rek nelere kao$1llaml>tı, 

-17-

oııun eh altıııda ne i§ler dôıımemiştı! 

Nazırı.r tayin ett>rmiş, veya düşürtmuş.. 
ıo. Perigord eyaleti böyle büyük işler 

yapmasına müsait bir yer degildi. tşte 
l;unun fc: n kar~:ısına çıkan bu karışık 

işi, zeka ve kudretini kullanını:ık için 
ou1unmaz bir Iır!at sayıyordu. Gaston'a 
dedi ki: 

- Haydi şimd' bana Valentine'ı gön. 
deriniz de biraz da onu azarlıyayım. 

Gaston "yerinden kalktı. kapıya ka
dar gitti. Çekingen bir tavır1&• 

- Peki, dedi. Valentine'e gelme3I ıçın 
haber vereyim, fakat acab~ daha evvel 
Colettc"i tagır.sa.m daha iyi oln1:lz mı" 

Cocugun hiç bir şeyden haberl yok. 
Kendisine b z birşey ~ylemedik, buna 
b·r türlü cesaret dcmedjk. Zaten bu 
meseleyi kendisine hlylkile a_nlatma~ı 

beceremezdik. Bizi eskls kadar sevme
n1e~inden o kadar korkuyoruz ki ... 

Siz Colette(' seversiniz, o da size hay·. 
randır. Eğer bu hakikati kendlc;ine siz 
•OJıleW!lliz· Ba~n.a gelmiş olıuılarııı fena 

Tatı~ert 

VE! ayıp şeyler olmadıgına inanır ve çok 
üzülmez. Korkarım ki bize gösterdiğln!z 
teveccüh ve sHmimiyetten ıstlfade et
mekte çok ileri gidiyoruz, Icıkal ınazur 
görünüz. İnsan bedbaht oldugu za.m:-tn 
en çok &üvendiğ; ln:-;anlRrdan medet 
umar. Valenttne'i-n de, be-nim de ancak 
Colctte: ik> sizin konuşabileceğinize ka
r.a~timiz var. 

J\-'Irıdan1 dC' l~ Guicharderie omu.ı sılk. 
t, f:\kttt tavrrndcın c;ok memnun ve nıa:; 
rur oldut:u belli idi. 

- Susunuz di)·oruın ~ıze .•• Bana bir 
~ürli ;ıtlfatlı sözlrr söylüyorsunuz, sonra 
basıma bir sürü a.na:arya iş ı;tkarıyorsu

nuz. Benim a~arya iı:ılerlm zaten ba 
-:ımdan aşmış, bir de sizlerle mı uğraşa
cağım? Colette ile de konuşurum. Ben 
ne yapac•gımı bilirim. Haydi gid p he· 
men onu bCJ-na çağırınız. Havdi ne duru_ 
~nrsunuz, çabuk olun .. Ama da yavaş 
yürüyorsunuz. 

XI 
1\1adam de la Gulch;1rderle uıun ve 

dağdağalı hayatında ~u tecrübeye ~ahip 
olmuştu: Güç bir vaziyet karşısında ka_ 
tındığı zaman en iyi konusab:lmenln ve 
şerefle i~ln içinden sıyrıımanın çaresi 
söyliyeceğl sözleri tvvclden hazırlama· 

maktT?". Colette'l beklerken geçen birkaç 
dakika ı.;ır.dc <ihnlnl bu mesele ile hiç 
me gul etmedi. 

sos _. 
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7 TE~lMUZ 1942 
SALI 

AY 7 - Gün 188 - ffııır 63 
lll'~ll 13S8 - HAZiRAN 24 
Hicri 1361 
VAKl"f 
GÜNEŞ 
ÖGLE 
İKİNDi 
AKŞA..'\f 

YATSI 
İMSAK 

- Cemazieli.hir !3 
ZEVALi i!ZANI 

5.38 8,52 
13.19 4.35 
17, 19 
20.43 
22,45 

3.18 

8,35 
12.00 
2,01 
6.34 

Dom-:ı! esli köfte 
~ u~un bitiın rt :ytnıt"~ .(itnü· 

191 mi.ızdür. Get;f'n ıuıı de 3·aımı~ 
okluğutn gibi bugün dt tt'krarh~ o_ 

rom: ı--af "'adeJag' huJamıyoruz. )11· 

d~lerlmiL ıa_rır, karı~ık yağlara ta

hammhJU yok, bu ~i"bcpten ıc~·tin~·ağ 

h veyahut et ,·rınefhıl tcN'ih edl~·o· 

ruı:. Bu ~a.bah bir kilo ~ığTr etini iki 
ktre nıakfrıcdt"n çektirerek bir kilo 
da <lonıatt'' a.ldun. Kı,nıa3·a bir par_ 

ı,;a. ı,.,1anrnı~ ekınek l\~I, ı-n11-3·danoı:, 

tuz, biber ko)·arak ~ok iyi ;yoğur

dun1. Bir '!laat hıraktun. Sonra &"\ U{' 
k:lntle ya~"r köfteler ;ya ıııırak tepı..1-

nln lc;>lnl biraz )"&.fladını, köft<-ll'rl 
dh~dln11 hafif atf' e ko:~:dun1. iki ta
raflarını -:c,·irerek kıUlrlhın, kapa. 
flnı kapı)·arak ıütttce pt'!'lrdhn. Bol 
ve çok Ie-ııttll bir yemek oldu. ~ala
talıfı bol, &arm1saklı ve buzlu bir 
C&<'ık da. bu yemej'ln ktyflnl tamam
ladı. 
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Askeri durum 
r 
L< 
1-1ısır c phesinde: 

sa ı inetde) __. 

tık> de hl olıııaım,.,, lnı;:-ıliztcrin \ a'll· 
}etı dhr.eJtm >in fını&t ve imliı\n 

\etml';'tlr. 

... 
o z 

• v 
Müze, bütün dünyada birinci de-

Doğu cephesinde: • 

Hnrkof. Ktmtk R!'aJoitndaki bihnk recede zengin lig"'~ sahip olacak 
armu tıturruLu lınkloRda Ahnan teb· 

ll*i i~ gUn wrfııida su ırber~I, Ankarcı, 6 (Telefonla) Maarrf tahsisat vermeyi kabul ctmıştır. Bu 
\erdi: Ve iletilc Maliye Vekaleti ı asında para ile ToplillP arayı tarihi kıy-

4 _Temmuz _ 11 kof _ Kurıık ara- yapılan mUzaketcleı<kn sonra lstan. metini kaybetmeden tadil ve te\ sı 
ı;ındukı n meYZHeri ya· bul Topkapı arayının bugiinkU me- ed~lecek, ınUzcde ~imd ki c.cıcrlere 
rrtnıışhr. j dcnl dünya ölçüleıiııe göre bir mUze Inzlmamen bir çok eserler de teşh ir 
ı . 'l'eınumz • llarkof _ Kur"k ara· olarak tadil ve t~ ıl karal'laştırıl-ı edlle<·ektir. Sa!Wılyetıı maknmlarrn 

~ndakf ftus lll4'\Zflerl anldıktan nııştır. Oğrendlğlmize gore Topkapı bildırdlğ'lne goıe bıı mUze h men hc
sonr.n ınfUWik kunetlerin imi ba;ı;ı.. ~yının muazzam bil' " Uze haline men bUt1\n dünyada. b!rlncı addcd len 
lan Don ncln'lne ut nıı 1 rdır. getınlmeel içın Maliye Vcklllctl l\ta- mUzcler derecesinde bir zenginlığe 

6/1 • Temmuz geeesl _ Don 0 rl. arif Vektuetı emrine nııııt cmlllk va. sahıp oıacaklır. ın11aata başlanmak 
nln ba'flnda kus:ıtılıı.o düsm n lı.""V\I• rldatır.d n 400 - 450 bin liralık bir üzeredır. 
\etleri ok ı.ıdllmek "7.erodir. Rnsla. 
rııı ıı;eRıhı-rden J;;artulmak Jl}in yap
lıkları mukabil taarPU~lar neticesiz 

ima ı r 
kor usu 

BAŞMAKALEDEN DEVA 
(Batjı ı lndde) >-« ' dır. Bizim kırt.aslyccılikt<'ki iıstat. 

lanea maddesi mucibince eşyaları- larımız ise bu işi son hnddc var
&m bedava gcçeblıeceğl b"ldlrıllyor, dıran ve kısmen bu yuzden çöken 
memurl r bu lısandan anlıyorlar, Fransızlardır. 

dcrha\ Kana.da asker ni geçiriyor. Haniya, münderecatsız re imleri 
lar. var ki, bunlara bakınca insan ınak-

G<:çiriyorlar ama, iş ~ştcn geç- sadın ne olduğunu fazla l ıfa ıh 
mlştır, JaPonı'ar yapacııgını yapıp tıyaç gurıncden nnlrır. B z d ; A~ 

Nevyork, 6 (A.A.) - Brıtaflo\:a: çekilmiştir. !aska hududundaki hfıdıscye ve A-
Emın bir membadan ogrenlldiğtnc ı merlka gazetelc-rlnlıı buna d ır o. 
QOI"<', Almanlar A1lantiğlR Avl'U" Arkadan Amerika Kanada lan tefsırlerinc :fazla bır mutallıa 
ı:ıa sah ilerindeki garnizonlarını tak gazetelerinde bir kıyamcttır kopu- ilave ctmıye h c ihtiyaç duymu)O· 
Vl)c)c devam ctmekted rlcr. Al. ~r: ruz. İşin lçlnckı her h ide kendi 
manhır, Anglo Saksonla:r•l'I yakın. Gazetenin biri diyor kı: aHcpl_ hesabımıza hisse almıya değ bir 1 
da karaya çıkacaklarını bildikleri miz bll.lriz k (kırtasi kafa) adlı, örııck ve bir ders vardır. er 
ıçio bu tcdbırl almaktadırlar. çok 'nsl bir ifrıt var. Bu lfrltln Ahınet J,mtn YALMAN 

tış a 
si 2 ~) 

TrnjfJdzyc hakım hı f<-ls 
r n e 

lcrl öW: temkinh skı, memıt ol
ınanm ba~lıca 3"0\odUt' U ddeot e 
h~rs i nsanların fclt'lketk-r dobu . 
roo ctı bilyi.ık zaaflarıdJr. Bü)'fık 
b r s det h)Ç bir 2ın ıı fc>'Jkct
s z g<'lm<'Z· İ an &lıı <:e göm&!· 
Jnelıdlr ve olen k · mseye, kim o., 
hırsa t)'lsur- <l ı:kurü enn ııtuktiaı 
b lh yır) frh\ a ınc hakaret e
dtlmemelıdır. 

Maliyet fiy h üzerind:-n yüzd 
7,5 safi kar v~rilec~k 

Vekt:tetı yaptığı U.tklkler Rcticc ı,. 
de maktoc yattan"ın tışlanndo. 

accnta V'C bayilere rrıalıyct fiyatı Uze-
ophocl un b ı Olmez e· rtndcn azamı <J'o 7 ntsbetindc gayı'l-

"ertne ebcd ' tc doğru safi kltr verılm ını mtıvalılt bulmuş. 
b r adım dah:.ı tt11 an kıymeti tur. Kilo e5a9J Uzeıindcn t n alınıp 

btl'c i+e sat lacnk yağl ... ı t mfi k 
ıeucı ine gore ıttre mo.liyetlerı bul ı
nar k bu maliyete ~~ 7 ltAr na.ve edi
lccel<tir Böylece b,r 11tı e yat,ın b r 
kilo ya~ fiyatı .ı !at lma.k uı e:ti c 

munza11 menfaat temininin ÖlJUN' 

eçilecektır. 

rt ıstlcr şunı rdır Ant o e (Mu. -------------------
azzcz İlgin), I mene (l\Icllha Gok Libyad~ durum Mih 
çen), Krcon (Agiıh HUn) ; Tul'y· 
dıke(Ncl'mir ElgunJ ' Halmon (Cu Verin aleyhinde 
neyt Gok er): T ıreslas (Mnhır (Baf,;ı ı inelıtei 1>()« 

Don nehri, iki 
noktadan ?.eçildi 

(Başı j lıw•ide) -
canova): Muhafız (S im Alpa· 
go); Habcı·ci (Ertuğrul llbn ', laı· Vaşogtonda tc)lt cdilmcmck. 1ccpheslnd mütht" Alman bakı ı 
Hızmctkfu- (Esat To ı:! ); Kom tedlr. altır.da kıtıılorımız ıntıoımla geı. 
b şı (Şahap Akalı ); Koro (Kon. 1iln·e~ıı vaziyeti iyi değil çekilmektedir. 
scrvatuar Tlyatıo ve Oı>cr.a u. Kahire, G (A.A.) - Bir kaç gün. Aım nıe Vorone e kadaı· il _ 
besi t lebelerl) denbcrl bazı belirtiler, mihver or- llyerck Mosko' a, Roı;tof demir 

Parlak hasarı umumi oldugu i- ciugahında işlerin pek yolunda git. lunu ke mek maks dile iıd t trl 
çın muvaffak ol mı)anı ııre. tır. medii;:in ı:o::.tcrmektedlı·. Her iki zorc ·n n \e ma zcme kaybıı1a b k 
mağa mah:ıl voktur. Bununl be- hücum tüm~ni d~ esk_l canlıl.ıklıırın madan hiıcum ed l rlar. Alnımı ar 
rabcr 'Muazzez. tıgın Ncrmi·n El· çok knybettıklerınl goslermışlerdir. buyilk sayıda uçok. tank \(' top 
gün, Ctlneyt Gokçe;, Mahir ca. H zırlanmış o\fın hücumlar ynpıl- yı mıslar ve taarruz eden te!'!k -
nova ve Ertuğrul Ilgm' dekla. j mamışlır. Bu tümenlerden birini leria bir ~ ıpranınca ba ki\ ı cı. 
masyoo kudretleri· Muazz<'z il- komutanı tarafından gönderilen b r m lçın hemen yerin b r başka. 
g n Agah Hi.ın, N~rm n ElgUn v me5lajda öteki tümenlerin yardımı sını gct rı~orlnr T moçenko ş md 
Saim Alpago'nun mlmlklcrde gös olmadan komutanın kendi uhde- merkez bQlges nde kuvveti karsı 
terdikleri kablll~et; Saim Alpn_ sindeki vazifeyi ba5nraını)·acı:ığı taarruz! rdıı bulunuyor A!ınarlar 
go'mu1 korkud n ktistahlığa, kus. söyleniyor.. Almanıa:ın meşhur Kur k ccphC'<;indc B l~oroddnkı 
tahlıktan ıhtlyatklırlı •a, "htl;pt. 90 ıncı hafı~ piyade tümeni de c_an. s~r: cenahları arasıı da 

1
rt1bat te. 

k.ırhktan sev nce. sevinçten za. lılıgındnn b•r kısmını ka~ bett.s• si in ç lı~ı) or. Zvestıı Krn ıı... 
fere, zaferden gurur ve lstihzl\)a, maydana koymuştur. ya ı:azctes ne gore b r çok kc im_ 
istıhzadan merh mele gcçlslerin. (,'arpı mabr devam edlytır lcrde Ruslar .çın oldukç.ı or b r 
deki kıvraklık· Mah r canovn'nın Bcrlln, 6 (A.A.) - Tebllg: \azi~cı ha ıl olmuştur 
kor makiyajındakı mu,afiakıyetl M sırd.ı ~1 . Alamcyn mevzileri. Londra 6 <AA.) - İz\C'~tla g _ 
u tünde durmazsam noksan tş nln ele geçırılmesl için çarpı ma· z te 1, \•attır için henüz tehlikenin 
görmüş olurum. Nermin Elgün, !ara d<:'va~ ol~.nmaktııdır Ha\·a bertaraf ed lm<'d•g nl. bugunkı <;ar 
rol unun kısalıgı rağm n, oğ- kuvvetlerımız duşmıı.n z.ırhh un: pışm. !arın Rusl, r için o'om (lı .. ırn 

Çin J pon harbinin iŞ' aklın işlcy' ini !ele uiiratmak, 
memurların zekfısını ve idrakini Har so 

goruşm 

rası 

ıunun olumunu h her nldığı za. surlarıle kamyon toplulukların hU mc elr ı oldu •un•ı 
• man 

0
, le ustadanc lrkı'dl ve bu- cum ederek Port Salt ve İskenck>- Beı lin. G < A.A. l 

tun ac;ı>ına destek ~ aptıgı mermer riye lıman tesısler~nl de bom bal - ları baı.komutanllğının tebliğ'!: 

1 • .. erı 
.t.. 

•• •• 
be inci yıh ondürmck, es es ıı memleket 

menfaatlerini cckil ve usul endi. 
(U ,ı l . ) = " 

'lllıyacağız, çUnkU dUşmnn yakında şclet·iae budalaca kcla etmek, \ a· 
vık:lncaklır. Htttefik~r tuafınd:ı.n zlyeHn icap1aı ını sı(ır sayıp mc. 
bız(' karşı gösti!rllcn senpaU ,.

0 
yıı.. I murlnrdaki benlik düşüncesini, me Vaşıngton, 6 (A.A.) - Harp 

pılan yardımdan dolayı pek nunnct- sullyet korkusunu, gurur ve inııdı sonrası meselelerine dair muznkc. 
tarım. hfık?m kılmak, zaman öldürmek, 1 relere ;ıimdıye kadar ıştırak ctme-

Londra, 
6 

(A.A.) _ Çinirı harbe ve vatand ı canından bezdirmek- m<-kte olan Ruslar, Ç•nlilcr ve da· 
gırtşlnln beşinci y idönümU ınnne.se- tir. . ha başka .mllletler şımdi iştirak e. 
bett~1e InglHz btıf,; klll B. Chttreh ıı, Ktrtasiyeci!lk iCritl damla nıkBplı deceklcrdıı" Bu mllletlcrkı muralı.-: 
Çinlilere hıtabcn şu meeajı okumuş- gezer, saman altından u yürilttir, hasları bu ay Vaşlngtonda Slr Fre-ı 
tur: bir mlcketln mumi hayatını deri<:k Leıth . Ross, Cordcll Hull. 

<ram bundan b6ş sen<' evvel Jıı.. sinsl sinsi ne kadar kemırd•ğınl Sumner Velles le ve d ger mbl
l>Onyanın ha n<'c t arruzoon uğradı- kimse f~kclmez. Vak•t vnkıt her tefik milletlerin murnhhasl:ırilc gö 
uz ~ edlr d~m nıı. muvart • birimiz buna karfl atnr, tutarız, rüşcccklerdir. 1\'lustakbc'l mutnrc· 
l<lyeUc karşı koydunuz. Bugtln ynı som-a ıtnu«ıP k ndı i§lm•zc baka- ı kc devresi jçln buyuk iktisadı ted. 
dU mana kar~ı yanyana çarpışıyonız. r z b.rlcr alır.ması dil unülilyor AL 
Arkam zdıı. Bırle .. ik A rikıı.nın tü- Fakat bu defa ifrit kcı dinı ele maııların işgal nd~n kurtarılacak 
kenmez kaynakları v lr. Nasıl ki vermiştır, usule dayanarnk aklın olan her m<'mleketc y yecek mııd· 
<:ınctekl harp l11gllteren n n1üdafa.ası icabını boğarken, memleket men. dell'ri dağıtm&k tızerc gayet bü. 
1 c. 13( tı Avnıpada c l'eynn eden mu. fnatlnl çiğncr~etı, hazineye btrkaç yuk htlyat yiyecekler bırlktirile
harc'bcler de Çinin müdafnıı ı demek- dolar gümruk resmi bulacagım id- ccktir. 
tır Çioo elinılzclen gelen yardımı yap. diasll<ı açıkça, Japonların ekmeğl
rnağ katiy uc azmetmiş ooıunuyo- ne yng si.lrerkcn, çwçtplak yakayı ltalya:1lar büyük 

sütuna in le bir mım kle yaslandı 1 mı lardır. Do~ı cephe,slmn cenup k.: ·ım nd 
kt ~.ıdcel. bu, en a, r rol ..:rı başa- Rom.el kun•ctlerlniıı taarruzu 'k harekat t.akanuı ede şeklide de 

1 1 .,.,, vam etmektedir. Don nchrınln brıt -
re.cağının blr fadesıydl. Vic: 6 ( A.A.) - RQmme , ı:. 

Koronun, başarıdaki payı bil. Alameyn'in doğusunda taarruzura sındn kuşatılan kuvvetli dUşmaıı gu.. 

d D d t k ruplıı.rı j ok edilmek üzere<lıı. Zıı hl: 
l iıktür. Sesler çok ıyı grup landı. devam etm~kt~ ır. uı·ma n . a : kuvvetlerle 
rılmış, arnlarında tam bır bera- vlyc alan lngilizler bu mevzılcrı desteklenmek surctıylc 

Sovyet kuvvellel'inln çemberden lttıl'· 
ı-.nr]'k ve ahenk t mln edllmi&. sıkı sıkı tutma.kt.,dır. tulmak için yaptığı karsılık taarruz.-
Ur. D urum Jn"11izler iochı renıı dP.ğ-11 l Uc kal t ' • ar ne es.z mış ıı. 

rt ıcrlc biri kt Profcsor 

Kar Eb rt'c, c rl tercU

me eden Şahabettın All'y<', mü· 
zıgi yapan Necil Kil.zım Ak 
orkcstro şefi- F rit Al r t br ~ 

ve t kdirlcr m zı sunarken bıze 
unutulmaz bir gece y satan E. 
mlnoni.ı Halkevl So y.al Yardım 

Koluna da tc l'kküru i:>h· vaz fe 
bil rlm. 

Sadun G. SAVCI 

Londra, 6 (A.A.) - Daıly Te- 1 B rlln 6 {A.A.) Si\ astopolda 
legraph gazete. ın ·n askeri muh 'r· 9; bin esir alınm:ştır. Bunlar aı ıı
rlrl MJsır hakkında di~ or kl: sında General NO\,kof da bulunmak. 

Her türlü eyim erliğe kapılmak., tadır. 
t n çekinmiyorum. f1l kat harbin en Mo kou. 6 (A . .A.) So 1 
~uhranlı h ftasını knr ladıktıın l liğl rkı: 
sonra durumun fcra olmadığını Kalhıln cephe ı J<.es.imınde tani.-
şuyllyebllır ı:. larln desteklenen dUı.man pıyadt'!'i 

ı:ı Alameyn nmh..'l.rebcs'lnin beşinci müdafaa hatıarımnın bir ko <"S nı 
delmlşse de topçu V<ı pi~ adem zın 

ıgünü 
açtığı yıld,rım gıbi ateş karşısıı da 

Trabıus htı-Ou<lu, 6 (AA.) - .A.lıııanlar tekrar e.'Jkl me ~tlertne 
füıvas, Ofı ajansının muhnbtl'i bil- dönmt!k zorunrla kelmışll\.ldır. 

dir yor: 

ruz. ete vermiştir. 
vnşıngton. 6 (A.A.) - Japonya.. Bu açık mı al zihinlerimizi ay_ bir iş yapmışlar (Bn.ı ı ınc.ıtte) r,, 

nın Çine t arruzunun be net yıldö· dın~tmahdır. Kırta ı kofa ylizun- (Rae ı 1 ı~ ) ( ) d k 

Yüz elli milyon 
liru~ık istikraz El Al;ımcyn nıtıharcbcs her lkı 

taraf ordularının lşg,J etliği mcv· 

Bcrhn. 6 (.A.A.) - Asl:ert l•ay
naklan öğrenildiğine göre, Alman 
savaş uçakları Kafkas cephesinde 
Karadeniz llmanlnnnı bombalamış. 

Jardıı. Mliteaddlt ltl' Uk ticaret 'a.
punına ı.sabctlcr kaydt'd lmi~t r. 

~1 ınc ne = zaman, ne m ktar a a ·dı u~ r,un zllerde ehemmiyetli bır de i ikllk 
rUmU mUıın ebetlle re s Roo evclt, den ne kadar korkunç enerji, za· le 4 günde 7000 kilometrelik bir , .. ol. 1 ğ J:ı r da tetkikat d ki " o aca 1 ususu lap. olmaksızın beşinci günUne erm §. 
General Çruı~Kny Şck'e aşağı a m n \ e para raflıırı oldusunu dan Tunaya naklolunmuşlardır. Na.- m kta , e ihraç sartları için Mer. 
nıesajı gönacrmi.<ıUr: kavramalı v ' aklını kullanrın mc. kılden e\-vel torplllt r, silfihlaı· \IC - kez Bankuslle tema elmc.>ktedır. tir. El Alameynden, K~ttara batnk-

Asll \!C uzun tarıhinızde uğl'adığl. muru cezalandırmayı kaide holi- ğer akımın sökUlmUşttır. Mılli Mudafaa ıstikr zının birinci lığına kadar uzaJ1an lnglllz mev· 
ız taarruzların en menfuru olan bu milli menfaati ustıle r-...ıa eden m" Tu""ya va ~a t '· t ı ı k 1 11 1 ld 14 .. ""' ....- .... rı...... cxrıır a u .ıı a tert b · nı tcc:kil etm k üzere bu j z er o Uı;U gibi duruyor. Gene. 

t arruzun yıldönUmUndc bu harpte muru cezalardırmayı ka de hali- 3 günde Garoşe nrmışlardır. Nakli- yaz sonundan evv<'l kısmen yalnız ral Auchinleck kuvvetleri ık gun. 
h ırıı ... et içın çarpı an mUtteflkınlz ne koy b!JmeUuiz. Kara kaplı ki. d bl "'af,.._ 1 d b i d b ı " ,, en r ı• -.... onnı da Karadenızde faizli, kısmen •ikramiyclı ve fnızli en er karsı taarruz a u unu;> or 
13ırkşlk Amerika halk naımna s zı tap; aklını kullanmak zahmet ve Al ! ı 1 ' d faahyete gcçmlfter \e Sl\iastopolda h 11 .h d 1 kt . ..,, ve man, ta yan hem c•crı ur-
dll.mlrıı ım. mesttliyet.inclen ka,..nn acız, lktı- ta v ı racı u unu mc c ıse ae 'I 1 b . "' 2 gli d ff ı t c uru muşa cnzıyor. 

darsız, idealsiz memur !.,· n bir ka- n so.-ıra mu"a ak ye kazan. ıhrnç mıktar, um 11 "O artları Muhtıı·ebe bunaltıcı bir J"IQva ve 

İtolyantar ağız 
değ;ştiriyor 

( UMJ 1 jııclde) ) ( 

\Olde bir toplantı y parıı.k gene. 
tal Auchınlcck'ln takviye alması
nı beklem k lztn V<" teşebbüs he. 
nUz mih~rln etinde iken Iler· mev 
ztlcrden geri çckllmck m la;ını 
tetklk etmiştir. 

B zı kimse er mll\i a aia yolla. 
rmı kı altmak uzcre Rom Ln ba
l Yn çekilmesini krv ç edil orsa da 
ıy._sct damları. bunun İUıl) an 

mill<)U arasında anlaşmıızlıklar çı_ 
karncak b r siyasi mağlubiyete se
hcp olacagını ilcrı surcrck böyle 
bir çek l~c ıtıraz edl) orlnr. 

çamak ~ri o4m mnlıdır. Aklını nuş-lardı1-. h kkmda hentız b r karara varrI- yakteı b\r kum tabakası üzerinde 
kullanan, snlôhıyct ve mesuliyet ta. Ankara, 6 <Radyo G zctcsl) ..,.... mamıstır. tahammııl edilmez prtlarJ.a ecre. 
şıynbilen memur tlpınl devlet me- Bu hnbcr Ttlrklerin kendi tarihine ve Milli mtidafaa lstıkrazı hnkkı 1. ynn etmcklcd r . a ine ıns'llz or-1 
kanizmnsında makbul bir hale koy mllletıerarnsı tarthc mal ettiği büyUk irk: kanun mucibince leni t h- dusu müdafaa J:ıalindedir YC mıh· 
malıyız. Alaska hududundaki güm- bir Mdl e'-i hatırlatmaktır. Haberde ·ıı ı .. tı lınma ·nd 1'" ar "'-" "ı er n n a •• • ver kuvvetleri ,,.,glliz nı.ovz.Jerı. 
rük memurlarının gôstcrdıği belô. nihayet 50 ton ağırlığında bulunıuı ruf bonoları da iş'emi f ı lz le bır_ nln m<!rkczlne doğru gel ettlk-
hatc bonzer bir hareket, hususi botlaı ı bh' <;<>k parçaları eökttlmek ilki" para yerine kabul olunac<ı- lcr noktalardan çıkarılını ur. Bu 
bir şirketin hızmct ndckl bır mc- surctile hususi \'Rgonlnrda nakledll- ğındnn ilk tcrtıbln miktarı bu ci- ı)Oktalnr El Alamcyn geçidini iki· 
murdan dlr olsa gık demesıne diği btldlrltmcktedlr. Bundan başka betle de razarı itibara ıılınar k tes. ye 8) ırarı ~ doğudan batıya doğ~u 
meydan kalmadan kovulurdu. Akıl da parça kaldırabilecek vasıtalar da b ·t olun cak 'e bu btrınel tertip uzanan te(><' tızcrJ dedir. 
ve idrakin de\ let hlzmetlerlndekl me,cuttur. tahvlllerın mıktar, zaman ve lh-
olçus.u neden husu 1 hızmetlerde· Halbuki 489 ne C\·vel Türkler Is- raç şartları yakında ılCın olunacak-
k'ndcn ba n o un? ta.nbulu muh ara ettHucrl zaman tır. 

iki sıra kUrekll bin ton ağırlığında Yohıız urası b nmelidlr ki b. 
Bu sozler, bir Anglo Sakson gemlleı·i kızaklaı Uzetlndc Dolma. rlnc tertip milli mildalaa istikrazı 

memleketinde arfedllm 5tlr. An. bailçcden Harbiyeye getirmiş Ye ora- t hvillerır.in Itıizi yuzdc yedi bu
glo Saksonlar Rre ında kırtasiye. dan Kasımpsşaya v~ Hıııtcc bir gc- çuk olamaz. Zira bu babtnkl ka· 
ellik Lltin mcmlcketlerınden az-Cede indırmişlerdtr. mın ancak yüzde )cdlyc kadar fajz 

verlleceginl Cımirdir. 

İhraç şaı·tları husu unda da ~ ("}_ 
nl tahvillere şımdlye kader d hJli 

Ukraz tahvillerlmlztn hracında 

tatbik olunan esaslar fevkinde im
tıyw.l tanımak içın ~r sebep )ok· 

İLAN 
Turk ıı.ı ağını Mmll lzmır 

limanına mu'kayyet StlnıC'ı l ·l'll. 
il wıpurun wn senesi h lZ. ı 1111 

-4' Por t S it seferinck! gc
~lrdiğl oturma hAdiseslnden mU-

. • , ıda ı dolrıyı ~apıl • 
, ak dispe;; içm mtanb•ıl A"llve 
biı;nci Ticaret matı'ke"l1e ı ka
rarlylc, biz Hayret tın Kara ıı fi. 
la ı. ihya Görgfin ve tilc('ard.ırı 
Mehmet Karamnnrı dıspeçc.I la
• ı e ı ım ş olduğunıuz<lan işbu 
Mdlsede alAkah olanların bu 
hu ıs mllleall k v s:k 1 u ını 
hAmHen ve 10 a~ııstos 1912 ta. 
ı lhlne kndaı· I t~ı.bul<Ja Bnhçe· 
k11p dıı Atabek hanında birı el 
k t ndn 37 " nıtmaralı ya .. ıh -
ne)e mıtr l'a tlaı ı J.ıtızı mu R 
ohmuı. 

I-lindistan 
çıkmazı 

Y11ea11: •· :A. 7..A~ 

\\. R kıt " tt ikiwn, ~iiıwı(i. 

W rdüıx ıı c-erıhelt ~· 
dili fM', mıthulil doğntS ar 
bu •Un dı\n.) 11 , nı:node bh' &eli cephe 
\&rdır. He-rtııı i bir raftaki öe
·l~lkHlilerln aı.ı .. ı. ri deı1utl tffl ~ep. 

henin gf'ri li:nlan kı..,-la•..Nh 

mlur. 

\ c ~ r.oni h ı:ı:ırlıklar ~ npmskta 
gııldürler. Dentol l"ft!Sı 1-;c taa..rıu 

ınııı; .. ühle kU\ ~ biriktiriyor, ltlr 
t mn.ııt ıtH bu nada ~'kırı 

rnırnıl.-iııı oktu u lmdar rahat.,rz e4-

nıeflı uğra ı~ or. 
1\ "'' a !~teri Jı tun geUD<.'@, Hn! • 

diı.I n lı't...,rlodo dumlnt !lı l· 

k 111!1ldır, 1 linl<ü llintti.leri tuta. 

lllıutlsı.aııda a('llba neler olll)or ': 
A k"llik urnda ki bir şeo ter o-ta

mı or. l er bir çı\;maz.a ~! .. tir. 
1 Untlilrr in illderln •l\ı run
ılan ; .. tifnde Nlerek ı!erltııl ve peşlıı 
p.ırn i .. tıklıtl kUyorlnr ve h~lrir nr. 
\'I kredi;)•" ~ıuı:ı..-:mıyoriar. ın~tc· 

re be geni:- fı-dtıld\rhklur ı;-ô-.ter· 

me4°f' hnıır hulunnıııkla her ber 
t ııı hu !iınıdu 1,.tlkliltn l:atbiklnr. 
rıızı olıuıı~ or. ı:linkıi of'dula.-ı ldn 
hnrckflt ı.ah.ı~ı 11luıı Hinthsıanın 

ld rf!tohHleıı d-Orlıal el t; \I gm;,ı. 

ıılı11111\ cır. 

Hindr..tunı,a 1ııılkın hl lerl gnlc
)ıtn lı ıllnc gı•UrHnıi .. tır. Htnt lider. 
lerlndı:ıı hl~·h!ıi ınutooıt lr 111Ja -
nıa ~olu n.ra11ıl\or. bö~kı yapal'I a 
nUfUZUnU k&\1Jt•ll•"'CJ;'1ndf"n '\f" diı;-N 

lklerlerln dııhn fav.Jn mevkt Te nn 
hız kıı7.ıuıtM:aklarınıbn korlm~M. 

lngllterf' ile llindiı.-1.an a ,;ında-

ı.:ı ıııUn sebcth>r bir çıkın iM 

l i ııluğu gllıl, Hint balkı ara...,ındıı· 

ki ihtilaf! rın lmlli lıçhı de llir Mili 

ud1111 ntılaııınmı ,hr. Hlıı.t millı 
ı,ongrc,.ı. tiirlil tlirlli uıı~urt-Ma ıı~

rrlnıl'j ~an ilindi tanı bir mö
t nis milletle mftikfın farretmek. 
te Jnııd cdl) or \'C b!r rek ml.ibtaliil 
111 ncltt.1ruı kurulma tnd:.ı l!iFM !;'Ö!>· 

htrh or. halbuki mı Jiiıuanl rsn k· 
titctM~fl \az.gcc;mclerlnc im ~· 

rlı l~nc gore bu fikir bl •.bir 
ıı:ıımun tatbll> ellil 1113 ttr. Hint 

nda 

baı.ına kl\lıııı":tır. 

~tit"f' ,ura~ıı 'a.rt) or ki bu t·ok 
agır \C 111\Vlk ı;iİ Jerde Jliıtt nutti 
,lderlerl ..ı l\M ol •unluk im 111ını 

h i bir nttınnra Re gC1\ircmem~lcr
dlr. 

.,.~ .• ı .. ·~ • .,,;.~;..;.;,t.·1!':• .· . 
. ~,\'·.'71),iı; ·;- .,,,,~-il·~~ -;+. ·• 

VEFAT 
TUce rdan 'Hakkı, Nejad, PeıTuh, 

Afif Ş~beş ,.c Imp nal Kern.ıkal 

lnduııtr (Turneyl Umıted ŞırkeU 
ınl!dUrU Kenan Ş şbe~ ve Uni'l'C?'s.ltc 
J."ei1 J<'akUltcsl doçentlerinden Tur
han Şc beş 'c Şeyda Arabo!'lunun 
b b lıı.rı vı.- tUoca.rdan A Araboğ 

1 )uıttnı kayın}M"ticr1 S n1k c afın
' MR Bty 

1 ŞEŞBEŞ ZADE ABDİ 
clün fUcc.eteıı ı ıı.hn el ı'tlhmarwı ka 
Tuşnnıştur. C nıızesı lıugtifıkt1 Salı 

glı U :ı t beşe Çc), el< kala Nışan
tnş, Vallko ağı cadde~ı 75 No. u 
apartımanından knld.nlarak Maçka. 
da Teş,•ıkıye ram 9 ndc ıkındı nama
zım mUtenkıp n m zı kdındıktan 

eonra l''erlkuv kabristanında ebedi 
t 'dı ediJecektll'. Cc-

evlefiln 
<~. Zt' le\az•nıatı P. Angelkh 

Mı..c; Sonf.a Hcrr s. bır zıyafetten cta. 
ncrkcn sokekta, ya rbaşın<j.a btr ses ı. 
ııittl· 

- Affcder .. ınız bir dakikacık ... 
Davet cclild ır ~erden yürüyerek dö

nU:vordu, çünku kc d s de uç sok o. 
leci oturuyc.rdu E\ ınc de ancak ki iıç 
dımt kıılmıstı Fak~t vakit cçti, elraftn 

•• •• 

BOYOK HiKAYE 

dima~ııııı tisttin çıkma.stndan ck>ğmuştu. , 
Bunu b11ir, hem çok iyi bilirdi. Biltün 
astları da bu zaafından istifade cderler-

d . Ellıncı yıldo1'ümQ günfi kendi ken
dı.c şh le dcm?stı-: 

- Artrk bir daha bö 'iıc dclitiklcr ~P. 
~ama!ıyım. İhtiyarladım artrlt ... 

Docan Sıgöı·ta Anonim Şirketi asagıdak. vası(ları h, lz olmak 
uzcrc 6 Türk genemi istanbuldaki Merkeı: ndc en z bir sen 
Stsj ysptırarak bunlardan ımıvaffak olanları Ş rltt'tln eota hizmet. 
lcrlnde çalıştıracak ve bll esnoda lıynk t g~ e.renlert <>tajlarmı ık· 
mal !~ln ecncb J\lcrnlekctlere gönd recektlr. 

1 

hıç k·m eler )-oktu Oturduğu yer olan 
Hı gsrot sok ğının gilrultüsu durmu,, 

onmu&tO· 
- Hnyır, duramam ded · 
So uk hav ve rüzgar yann.ıı;ları ı 

:v k yordu. Ad m, ~ rar etti: 
Ne olur, yalnız bir dak kGcık ... 

K.ıdın dondu ve kar§ısında çok gilzel 
l;ıı dam gördu. Bu bütUn sevdıı hlka. 
~el r.ndl' rastlana genç, güzel adam ti
p idi. Uzun boylu, esmer, soluk beniz! 
nce endamlı, kibar tn.vırh b r genç •.• 

Tiplnf' uygun ol'rnı~ n tarar ~qk gibıy. 
d . Üze,. de eskimi bir 'ac veı t elb se 
vardı Soğukt n t lr yordu. Mis H<f'rris, 
yoluna devam ederek: 

- Cok ~ üf ederim fakat dura. 
m m diye tekrarladı 

Gt-nç adam k dı ın h"men sozunU 
kc t. 

- BiHr.iın, dedi, 'herkes ~ tabii 

Yazan: 
gl alp ı - t 

olarak al ni cevabı verir. Eğer siz bcrum, 
b n de zln ) erin zdc olsa 1dlk, ben de 
bu <!e\ abı verecektim. Ama şimdi pe_ 
!!lnlz sıra gitmek ·zorul1dayım. Elimde 
lıı.ç b ı· ~Y olmad<> ı karımın V<! çocu. 
ğumu~ yanına dönemem. İşimiz yok, yl_ 
) eceğımlz yok, altmda sıgındığımız çatı
dan b şkn bir şeyimiz yok. Evet, bütün 
bunlar benim kabal1atim<llr. Si~ 0 sa
d:tka istemiyorum, ~ınn rehatrn zı boz 
m.ık zarurctinckıylm. · 

Ürpcrıyor ve sank. yer<' knpan cıık 
gibi tltrryordu. Kadın kendisini tutmak 
için, ~tini uz tmaktan kendin alamadı 
gencin koluna dokandı ve incecik ku~ 
ma nltında t trediğlni duydu 
Adanı mırıld ndı: 

- Etraflnlzda her ~ırtnd.a c d -

~ or, aına bc-n açıRl 'Y(l bu karsı bk ev 
yapamıyorum. 

K dın, miıkemmel bir ) emek ) emiş, 
Vl' belki de lüzumsuz curet verecek ka. 
d r cin .içmlştı. Her halde ne yaptı ının 
pek f rkında o'bnadon genç ndaını evi
r in m8.\ l bôyalı kapısından iccrl soktu 
Bu SQkuş, yaptığı hnrek<'t n fcnohfıını 
ıınlamıyacak kedar genç oluştan ileri gel. 
m<>ml ti. Hayır, eTiı yaşında, dlmdık vu. 
cuUu, k lblnln bazı g>zı• z.ıafları mil -
tcsn , at kadar kuvvetti, olur olmnz za. 
aflara kapılmıyacak kadar akıllı !di. .. 

Böyl akıllı, zeki olmasın r ğmen, 
kendisinde şuursuz bir iyilik damarı var. 
()1 Bu yüzden çok zorluk çekerdı, tiu 
biltUn hn~ tında boylf' olage m ştı. i le. 
dlğl bütün hat.ar~ kil-lblnin her aanıan 

Buna rag-mcn ~te ş!mdi de, hiç tanı
nadı ı blı' genç adamı, gecenin böy-ie 
bır snatinde e\ıinc sokıtyordu. Bu ada
nun sefU b'T canı olmasına da çok thtimal 
\ardı. 

Blraz sonra, genç adam, pembe rerrkl 
otadR oturmuş, sandvıç yiyor, viski içl. 

yordu. J~rnftakl gtizel şeylere bayıhnış 
t:i>b bir hali vardı. Kadın içinden: 

- Fcırn bir şey yapınak hevcsL-ıdc i
se şimdi pek fıl{ı yapabilir, diye · :ili
nüyordu. Fakırot adamıt zçyki ve al(ı. 
malt olduğu anlaşılıyordu. Duvarda, 
Ut ~o·nan escrınc bakarak dcd kl: 

- İlk devre an biı• eseı· .•. Btı tl l.ı-
dın ha) atında da M!C bııı ~renin b•r 
kı) meli r. 

Pencere başında konuşan iki ~slı a
dam ta.blosunun Slchcst'ın -eseri oldu. 
u u b1liyor, Dobson'un escrı olan bir 

ba ı, C r ıNles ln nefis yeşil bronzunu 

l.Arlca!!! ' 

H c ktmc;cye dev;ıınm d n vatnız kcnd kabılıyC'tlerin~ ~Ü\'Cnen. 

lcrirı en geç Temmuz 1942 ııon\Jfla kadar tahrire!' rkete müra. 
caat cC.mek!rl litzımc!ır. Nomzetlerlr Turk tcb .(lndan olmaları, 
U e t sH nl bitirmiş, Askerlik hizmet nı apmış bulunmaları ve 
25 yaşından aşagı o4maları <'<tP eder Muraca t mektuplarına el 
yazısı ile nal terciirncsi y zılmnh ve nufu hu'"l et cuzda ı sure· 
tılc L~e şchadetna01e<:I ve var a olgllnluk ve ka ı ın sureU ve ı ·ı 
adet 'emka futoğrafı ıştlr me dlr 

ı __ ı_s_t_a_n_b_u_I _B_e_l_e_d_iy_e_s_i _D_a_n_Ia __ " __ I, 
Bc)oğlu Kayrn.akam ' B Ş. Mu<lUı:1ıiğlınde:ı: Kurtuluş .Mllhtar Sa

c ttın sokak 5 No. ıu harap ve n aUi lnhldım cvın ah,bı.,ır rıı çhul bu
hmm md:ın de~y Jı1ahwıurı l gün z rf'n da :r.ııl !! aksi ha de beled · 
y.ecc yıktın\a. ğı ıktarna-mc m.ake.m n kamı mak mere •Jtuı olunur 

<7 2> 

lst nbul Lv. Amirliğinden 
Ordu !çın sen'Rr mırtb:üı H fn ın )aptırıla.ca\\tır. San t mUcs ese· 

kırlmız.ln tekhf, kaUılok, pl n ve fa turalartle on ~ g .. m zarfında Tor 
hanfde. • ~ ~ b ') 



,, ______________________ ..... 
BURSA DOKUMACILIK ve TRiKOTAJ 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

IPEKIŞ 
iDARE MECLf SiNDEN : 

"frtretim:fr. hl85ed&rl.Ar h~yetJ umumiy6i 8 t~mmoz 10-t.! taril'li
ne te8adtif eden çar~mbll günü uat 18 d& Şirketin l5tanbuld<t Yeni· 
JJ'O"Stane caddmlnde 4'4 nmnaradakt merkezinde tevkall.de olarak içti· 

nıaa da\·et olunurlar. 
FevkalA.de hl"flledATlar heyeti umumiyeısl toph1.nh ma. bir hl~seye 

maUk olan hl'8edarlar dahi ı,tir&k edebUeceğinde-n sa3·1n hilllsed&rta~ 

rınıız.ın a.Weten veya \ekıl1eten 1'u tnplAntrd& ha'lAr bolnnmalan T~ 
bunJardan bamUJne alt hl!!le ~a.hJpleTlntn hbıMlerfni ye\"ml ~t1n1a.dan 
13.o'kaJ blr hafta e""·eJ ~lrket merkezine teı.·dl ve mnkabiUnde r~y pu-
5ulac;ı almalan rtca ohınttr. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi: 
1 - Şirketimiz MU muk&ttlenamestnJn 11, :?S, 3S, 39, 46, 49 ve 

~ liıı<'ll maddelerinin -.,.ğlda yat.ılı fekilde ti.dili, 
2 - Ticaret ''ektleıtl VökAek Makamı iç Ticaret Umum Müdür-

1 ·tü. Şirketler Müdllrllllfu>d•n alman 10/S/942 tarih ve 4/1790 sayı
l.i ~-azıda blldlrildltt ı..·eçhl1e şlrkettmlz esas mokaveten&metıı.ine ili.ve· 
sı icap eden aşa.tıda metnJ yazıh iki madde hakkında. müzakere icrası, 

S - Şirketimiz eeu mukaveıtenameslntn 4, 11, %0, 21, '8, 5(), 68, 
70, 80, 88, 92, 98 ve 99 1111cu maddele;rlnde kullandmı" olan clktı"Mtt 

\' eki.leti» tAbirlnln kaldınlarak yerlerine «Tlcant Veki\leti.» tılbtrınin 

ikamttJ, 
4 - Şirket esas muk&ttlenamesinde yapıdan tMllll.t dolayutile, 

ta.klbl kap eden kanuni fonnalJtenJo takip ve intacı itin idare Mec· 
llslne sala.JıJyet ,-erllme61, 

ESKi ŞEKiL 
Madde 11 - Te~ekkUIU kat'!· 

den mukaddem tediye edllmif 
olan rubu bedel için verilmiş 

olan makbuz \~kkWU kat'lyi 
müteakip azamt Uç ay zarfında 
nama. muharrer sened.atı mu
vakkate ile mübadele olunur. 
BIJAhare tahsil olunan bedel 
ı,bu muvakkat senet üzerine 
kaydolunur. Son taksitin tedt
ye-~He bf>raber hi!Sedarın jnti· 
h'lbına göre nama. muharrer 
\·eya. h8.nliHne ait olacak sene
datı asliye ile mübadele olunur. 
Hi• e ~eneda.tının koçanlı btr 
d~fterden kesilmesi ve Uzerle
rinrle sıra numarasını ~1rlcetin 

mtlhrU resmisini ve 'irket na
mına vazı imza.ya mezun olan
lıtrın imr:a.cıını ve firketin Unva
nile teşekkül ve ılln tarihini ve 
şirket sermayesinin miktariyle 
hl~e senedatının envaı ve me
kadirinl ve biı!ll!le senetlerinin 
mukayyet kıymetlerini ·ve tah
:;il olunan· bedelı\tını lhttva ey
Jenıoi mulıJ,:tazidir. BütUn bu 
.senedatm bir tarafı tUrkçe ve 
dig-er tarafı franmzca olarak 
tanzim olunacaktır. 

BHQmum hls.se senellerintn 
nümuneleri ihraç edtlmezden 
evvel tasdik edilmek Uure lktı
sat Vekiletine tevdi edilir. 

Madde 28 - Meclisi idare 
Şirket umur ve muamelA.tı lü
zum gösterdikçe içtima eder. 
Ancak ıaakal Uç ayda blr defa 
içtima mecburidir. 

Reisin ve yahut murahhas 
Azanın ve yahut Azadan nısfı

nın davetiyle Mecli..sl ldarenin 
içtimaı iktiza eder. Mecli.st Ida
re içtintaları Şirketin Merkezi 
Idaresinde Yrya Merkeı.ı mua-
melA.tında akdolunur. • 

iDARE MECLiSi 

YENISEKIL • 
Modde 11 - Teşekkü!U kat'l

den mukaddem tediye edilmiş 

olan rubu bedel için verilmiş 

olan makbuz teşekkUIU kat'lyi 
müteakip azami Uç ay zarfında 
nama muha.rrer senedatı mu-

vakk&te ile mübadele o1unur. 
tına.hare tahsil olunan bedel 
iı,bu muvakkat senet Uzerine 
kaydolunur. Son taksitin tediye· 
siyle beraber hissedarın intiha· 
hına göre na.ma muharrer veya 
hamiline ait olacak senedatı as
liye He mübadele olunur. Hisse 
senedatının koçanlı bır defter· 
den kesilmesi ve Uzerlerinde sıra 
numarasmı ~rketin mUhrU re.~

mittni ve şirket namına. \'R.Z[ im
zaya mezun olanların imza.sını 

ve ~ketin Unvanile teşekkW ve 
ilin ta.rihıni ve .,irket sermaye· 
sinin mikt.&riyle hlsse senedatı
nın enl'ai ve mekadirini ve hisse 
senetlerinin mukayyet kıymetle
rini ve taMil olunan bedelltını 

ihtiva eylemesi muktazidir. 
BHOımum hiue senetlerinin 

nUmun~ert lhra.ç edilmezde:ı ev
vel tasdik edilmek üzere Tica
·ret Vekaletine tevdi edilir. 

Madde 28 - MecU..i Idr.re, 
Şirket umur ve mamell.tı lilZum 

gösterdikçe içtima eder. Ancak 
laakal Uç ayda bir defa içtima 
mecburidir. Reisin ve yahut mu
ra.hha.s H.zanın ve yahut lzadan 
nısfının davttiyle ldare J.lecli
<Jinln içtimaı iktiza eder. idare 
Meclisi içttmaları Şirketin Ida· 
re Merkezinde akdo1unur. 

VATAN 

Kocaeli • Arifiye Köy Enstitüsü 
ve Eğitmen Kursu Satın Alma 

Komisyonundan : 

Ekm•k (Beheri 600 gr. 
t•k tip) 

Yemeklik sade yatı 
Zeytin yağı 

Yukarıda yazılı Uç 
konulmu,tur. 

~llktarı Fl1ata Tutarı Ok teminatı 

KHo Kuru' l..ira K. Lira K. 

192500 10 192M 00 1H3 70 
6250 220 13750 00 1031 25 
4000 130 5200 00 390 00 

kalem yiyecek kapal[ zarf asuhyle eksiltmeye 

ihale 20. ·vni1942 pazarte~i 
binuında toplanacak komisyon 

Hül<l)mct~e fiyatları tesbtt 
bilO:mum vergi, pul veıııair kap, 
le.ahhide tediye edilecektir. 

gtintl ~at 10 da Adapazarı Belediye 
tarafından yapılacaktır. 

oluna.nların bedeli ödenirken kanuni 
nakliye gibı masraflar UA.veten mU· 

Ihal~ye i'tirak edect!klertn kanuni evsafı ha.iz olmaları ve ge
rekli e\'Takı ibraz etmeleri. 

Not : Şartnamesini görmek ve daha fazla malüm&t edinmek iste. 
yenlerin EnstitU MüdUrlUğüne mtlrae&&tları. (7312) , ______________________ , 

r YENi 
ViDOLU BEZİK OYUNU 

Sah, yeri : iKBAL KITABEVI Flyatr : 50 kunı,tur. ............................. ____ , 
~------------------------1-1 Devlet Deniz Yolları işletme umum 

mldflrUlğl llinları 

KARA»ENIZ HATTI 

BAJtTIN HATfl 

IZ.\IIT HATTI 

~ll,OAYfA HATn 

BANDIRMA llATfl 

KARAUIGA HATrJ 

~ZHATTJ 

AYYALIK HA'ITl 

IZın:R HA Tf1 

6-7-942- 12-7-942 tari
hine kadar muhtelit hatları
mıza kalkacak vapurların 
isimleri ve kalkış gün ve ~a
otleri ve ka!kacakları rıhtı mi :ır 

Sall 4,00 te Ege. Galata rıhtım1n· 
,dan. Yalnız bu haftaya mahsus el. 
mak üzere 9,7,942 perşeınbe Kara. 
deniz postası yapılmıyacaklır. 

- Cumartesi 18.00 de Kadeş Sirkeci 
rıhtımından. 

Yalnız 9.7.942 bu per~embc posla 
yapılmıyacaktır. 

Pazartesi, Çarşamba v~ Cuma 9,50 
de Marakaz, Cumartesi 14,00 de ' 
Sus, Paz2r 9.50 de Marakaz. Ga· 
lata rıhtımır.dan. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.00 
de Sus. Galata rıhtımından, ayrıc3 
Çarşamba 20,00 de Antalya ve Cu. 
martesl 20,00 de Mersin. Tophane 
rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19,00 da Bartın. Top 
hane rrhhmında.n . 

Pazar 9,00 da Kemal. Tophane rıh. 
tımından. 

Çarşamba 12,00 de Bursa, Cumar· 
tesi 12,00 de Anlslya. Sirkeci rıh
tımrndan. 

Perşembe 13,00 de Tırhm, Pazar 
ıa.oo de İzmir. Gaıata rıhtımından. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her tilrlü malOmat aşağıda 
telefon numaraları yazılı acentelerimizden öğreniJebilir. 

BAŞ ACENTE GALATA Galata. rıhtnnı Limanlar Um~ltt Mü-
dürlüğü binası altında 42362 

ŞUBE ACE?rıı'"rELIGI GALA'['A: Galata nhtımı Mrntaka Liman rei1i· 
lığ'ı binası altında 40135 

Ş'GBE ACENTELIGI SIRKECI: Sirkeci, Yolcu salonu 22740 
(7293) 

ı ~--------------...----' :rı.tadde 33 - Jı.teclial ldare 
h:tlz olduğu iktid:ır ve sal.ihi
yetl('rin bl'r kısmını uınur ve 
muamclA.tı cariyenin tedvirint 
,.e ittihaz ettiği kararların tat
bikını 8.zaBından bir veya bir 
kaçına tefviz edebilir ki bu ze
vata Murahhaı Aza. denir. ~fu
rahhaslar müteaddit ise ekse
riyeti a.ra ile ittLhazl karar eder· 
ler. 

Madde 33 - Idare Meclisi haiz 
olduğu iktidar ·ve ııalAhlyetlerin 

bir kısmını umur ve muamelatı 
cariyenin ted\.irlni ve ittihaz 
ettiği kararların tatbikini A.za· 
sından bir veya bir kaçına. tefviz 
edebilir ki bu zevata Murahh83 
Aza denir. Murahhaslar mUtead· 
dit ise ekseriyeti A-ra ile ittihazı 
karar ederler. 

.. _____________ " 
ES K I ŞEK I L YE N.I ŞEK I L 

Murahh83 azaya verilecek ve
zaif salılltiyetler ve Ucrttler 
Meclisi idare tarafından tayin 
olunur. Bu Ucretler masarifi u
mumtyeye ithal olunur. 

Madde 39 - J..lec1lsi ldare "'e 
Rzast i"bu esas mukavelename
ni:ı yetmtı:ı UçUncU madde~! mu· 
cibinc·e tefrik ve ita edilecek te
mettü hiseesinden maada mlk· 
tarı ve ~uret\ tedlyetfi heyeti 
un1umiyc tarafından tayin \'e 
tesb'.t edilecek Ucrett huzuru 
alırlar. 

:ıtadde t6 - ~tura.kipler J-Iey
eU umumiyece takdir ve tesbit 
rdllecek ücreti alırlar, ı.,bu üc· 
ret Şirketin masariCi umumiye· 
si meyanına. ithal edilir. 

ft.1oo•ıuı~ 't& HcyeU umumiye, 
ya Şirketin ?ı.ferkezl idaresinde 
\"e)"a merkezi mua.melltında ve 
yahut işbu merkeZ!erln bulun
du~ 11ehirlerden birİnin diğer 
mUsait bir mahallinde tı;tima 

eder. 

Madde 73 - Şirketin temet

tilatı ı.afiye~i IDJ&&rifl umuml

ye~i1e idartyeslnin ve btitün te

kellUfat ve taa.hhild&tının tedi

ye ine ,.e nleclisi idarenrn ten
S'P edeceği adi ve fe'\•kallde 
anıortismana. muktezi meball-

Murahhas l.zaya verilecek ve· 
zaif Ye sall.hiyetler Idare Mec
liAt tarafından tayin olunur. 

Madde 39 - Idare Mecli.Bi Re
isi. reis \'ekili ve Azalarına vert
lK~k aylık; Bsnkalar ve Dt.vlet 
Mtie&cte!eleri memurları aylıkla.· 

rının tevhit \·e te1dU1U h&kkında
kl 3659 sayıl! kanunun üc;UncU 
maddesi hUkürnlerine tevfikan 
icra Vekılleri Heyetince tayin 

olunur. 

Madde <'16 - Murakıplara ve
rilecek aylıklar; Bankalar ve 
Devlet müesseseleri memurları 

aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3659 numaralı kq.nu
nun üc;tincU maddesinde yazılı 
hUkUmler dairesinde tesbit olu· 

nur. 

Madde 49 l"Teyeti unıumiyc, 
Ştrketin ldare }ferkezindc veya. 
ldare Merkezinin bulundugu ~
rin diğer mll.!ait bi\io ma.hallinde 
iç Uma eder. 

Madde 13 - l) Şirketin bil 
senelik mua.me:la.tından bi1'0mum 
muarlfi umumiyesi ile idariyeai
nln ve taahhUdatının t~iyesine 
ve idare Meclisinin tesbit edece
ği &dl ve fevkalıide amortisma· 
na muktazt nıebaliğin tenzilin· 
den eonra kalıtcak .safi kA.r a~a.-

ğin tenzilinden aonra tesbit olu
nur. 

Bu suretle tahakkuk edecek 
temettuatı safiye üzerinden ev
\•elemirde nizamı ihtiyat akçe
si için yüzde beş ve badehu bi· 
lA. isti.sna bütUn imtiyazlı ve 
Adi hisse senedatının bedeli te
diye. edilmiş kısmın& yüzde do
kuz ni!betinde birinci temettU 
itasına muktezi mebll-ğ ttraz 
olunur. Baki kalan kısmından 
yU.zdc on aldat olarak mecliıi 
idare Azalarına. ve yüzde dok
~an da ikinci temettü olatak 
hisse senedatına tahsis olunur. 

ğıdaki esas ve nlsbetlere göre 
tevzi olunacaktır: 

A) San kArın yilzde beşi adi 
ihtiyat akçesi olarak ayrılacak
tır. 

B) Adi ihtiyat akçesinin tef
rlkinden sonra kalacak mikta
rın yüzde be'ine kadarı bir aylık 
istihkakları yek'Onunu gcçn11~mek 
tiz.ere ikramiye olarak Şirket 

Umum Mtidtir ve Mua\'lnlerUe 
diğer memur ve müstahdemleri
ne temettü kaydile mukayyet 
olmak ve aylıltları nlsbetlnde 
ve bir aylık istihkaklarını geç
memek şartile ikramiye olarak 
,·erilir. 

C) A ve B fıkralarında tasrih 
olunan mebaliğ ayrıldıktan '.'!On· 
ra kalacak bakiyenin yüzde be
~t fevkalA.de ihtiyat akçesine 
tahsis kılınacaktır. 

D) A, B ve C !ıkTalartnda sözU 
geçen mebaliğin tenzilinden son
ra kalacak son b&kiyc temettü 
hissesi olarak hissedarlara tevzi 
olanacaktır. 

2) ...... Işbu 73 üncU madde
nin 1 lnci bendinin B fıkrasın· 

daki temettü ikramiyesinden ay
rt olmak üzere Idare l\tcclL~i 

tararafından fevkalAde faaliyet 
ve gayretleri görWenlere temet
tü kaydile mukayyet olmaksı· 

zın ayrıca her sene birer aylık 
tutarına. ltadar fevkala.de ikra
miye dahi verUcbilir. 

Şirketimiz esas mukave/enamesine ilavesi mü
zakere edilecek maddeler şunlardır: 

Madde 100 - Şirket, Ticaret VekA.leti tarafından her talep vaki 
oldukça rnuamelA.tr hakkında mal'Omat vermeğe mecburdur. 

Jı.ladde 101 - Şirket, sermayesj.ne tesisten sonra. iştirak edecek 
olan ecnebilerin bu iftiraklni kabul etmezden evvel Ticaret Vek!le
tınden mU~aade istihsal etmeğe mecburdur. 

MADEN KÖMÜRÜ 

V 
aktıle 

yükm 

denlz<"i olan bir lnglllz ,aırı, «kôınlh· 

ı..·e dunıanla kaplı kirli lngiliz "}ile_ 

Jır. Könıür ocakları iki nevtdlr: «Açtk ~ 

"-al) ocakların da toz ve gaz yoktv ve 

pi» nl unutWmaz blr 'ekllde tarır etn1ıoı;t1. Könlli

rlin ınaden "'athından evdeki soboya , .e fabrika. 

buuJarda. barut veya Jn.fDAk maddele.rl Jml. 

lantlabtlir. t:Emni3et lA.mbası» kullan•lan ocak· 

ocağına teAlln1 ı,ının en tehJlkell safhalarından 

birl kabotaj seferleri yaııan ki;mür şileılinln ı,i

dfr. Kabotaj seferlerini yap:ı.n gemiciler, Jıerhangl 

Umandan hareket ederlerse eb.in1er, norn1al za-

lnrda. I~ «PermJtted» diye tanrnnUf ve pz 'Veya 

tozların i~tlallne miinl olmak Uzere bU5118İ wuret

te hnal e-dllını, olan Jnfil3.k maddelerinin lıtlrnalJ 

n1e<>buridlr. Bunların çe!}ldı o kadar .gentşUr kJ 

~ert 'eya ;\·unıu,ak her türlü taş ve kömüre mali. 

!illi infilılk maddeleri ihzar edilmiştir. «Permlttd:a 

ınanlarda hUe könıUrüıniizU daha uza~o. götürlir_ 

ken büyük 'erefler kazanırlar. Ekseriya rahatı;ız 

ı.e dainıa. tehlike l~inde )'-üı.ler<·r metre toprağın 

altında ı;ah,an ,.e güne' ı•p~lle temlı. ha\'adau 

ınahrun1 kaJan nıaden lıı:;c_:JJerlmlz dalıa az ,erer 

ıni kaı.anıyorlar1 t•akat kön1lir n1adcnellitlntle 

(ıniiı;aade edil mı,) Joflliik maddeleri dalma bir 

clektM ka~U li.i ile lnfHô.k ettirilmelidir. Bunla-

rın ku1Janı51, infilak esna..,ında. hasıl olan cazları 

örlcq 'e ~oğulan bir halita.dan müte.,ekk.11 ınah

faza. sayc~lndc, bugün bir kat daha. emniyet al· 

tına. alınını~tır. Ingillz. kilnya sana)·Hnln &ra.,tll'_ 

ınalar• ;yalnız. kömüriin t.a~rrur "\'e kolaylıkla 

ihral'ını temine değil, madenlerimlr.de ~alışan ı,. 

lngilh: klm.)-a sanayJlnin Ol nodıA"ı esaııılı rol bak· 

kında c;ok a:ı kin15ıeler nıal(ın1at sahibidirler. Kinı

l·agcr olma:soi dı lkhsııdi bir ~kilde ı•ek az kô· 

mür çıkorı1ab~lird1. Ku)U a~ma, l'Ol )Rpına, yar. 

n1a Ye ·· ü ı ı il blı.z.at körni.ir ® "ilerin e mnlyct ,-e rahatını dahi tecıılııe sup rıuc ~er r · tCI ., 
ı,ındc infi.hlk ınaddeleri kullant- iştirak etmektedir, ihr&('I 

lmperial Chenıical lnaustries Limited 
~=========================================~ 

Pırlantalı "Ve elmaslı saat <lemek, bir kelhne ile S 1 N G E R S A A T I demektir. 
Pır18Jlta1ı ve elmaslı saatlerln btitün hakiki evsarı meşhuru Alem olan S 1 N G E R saatlerinde 

toplanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddUtsüz S I N G E R saati almalısınız ve saatin 
üzerindeki s ı N G E R markasına, n1üe!\Scsemlzin adresine dikkat etmeniz lAzımdır. 

?w'loda.yı takip E'Clen her asrt kadın için kıyınetll ta~1ariyle ve nefis işlemeleriyle hakikaten nazarı dik· 
katı celbeden böyle blr harlkuliı.de S I N G E R saatine sahip olmak A.deta bir saadettir. 

SİN GER SAATİ n:~i:'uıG~:e~:k G:~eı HED İYELIKTIR 
No. 8'? _ C. Elma.slt \'e ortadaki btiyiik olma!< ilzere 11 pırlantah 

650 lira, No. 82 • ı:. Ehnash \-6 ortadaki ile iki kenarındaki bUyUk olmak Uuıre 11 pırlantalı 800 Jlra. 
E'lSALLERI GlBl 15 SENE GARANTILIDIR. 

DiKKAT: SINGER saatleri lstanbulda yalnız EnılnönU merke:ıindcl<i mağazamızda .satılır. 

şubemiz- yoktur. Adres: SINCER SAAT Mağazaları. lstanbul Eminönti. No. 
lstanbulda 
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, Radyo, 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

SABAH 
7.:}0 Program ve saat ayarı, 

7.32 Vücudumuzu !~letelin1, 7.40 
Ajans haberleri, 7 .55 Senfonik 
parçalar (Pi.), 8.20 Evin saati. 

ÖÖLE 
12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Beraber tUrkUlcr, 12..13 A· 

ja.ns haberleri, 13.00 Şarkılar. 

AKŞAM 

18.00 Program ve saat ayarı, 
18.03 Radyo salon orke.~trası, 

18.4.;) (<'asıl heyeti, 19.00 Konu:~. 
nıa, 19.15 Şarkı ve TilrkUler, 
19.30 Saat ayarı ve ajans haber· 
teri, 19.45 Serbest 10 dakika, 
19.55 Fasıl heyeti, 20.15 Radyo 
Gazetesi, 20.45 Meşhur tenorlar 
(Pl'), 21.00 Ziraat lakvimi, 21.10 
Nokttirn ve Seren adlar f Pi. l, 
21.30 Konuşn1a, 21.15 1(18.sik Türk 
müziği, 22.30 Saat ayarı, Ajans 
haberleri ve borsalar, 22.45 Ya
rınki program ve kapanış. 

'--------.) 
ZA'l:·ı 

Emniyet 6 ncı şube müdilrltiğün

den aldığım 3638 sayılı pllkanu kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin htikmU yoktur. 

Hanönü sandalcısı Mehmet Civelek 

Salıibl ve Nqriyat Mtid\lrtl 
Abmot Emin YALMAN 

Vatan NOfl'l)!&l Tllrlt Ltd. ŞU. 
Yata .... 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan ış: 

l - Su işleri on birinci şube müdürlüğü nııntakası dahilinde Silif
ke ovasının .sulanması için Göksu nehri üzerinde yaptırılacak regUJl&tör 
Sifon ve muhteııf sınai lmalAt inşaatı ve kanal i~lerl muhammen ke~if 
bedeli vahidi fiyat esası Uzerinden cl.305.633ıı lira c:87,. kqru~tur. 

2 - Eksil:.me 17,7, 912 tarihine ra::ıUayan cuma günü R.aat c15• de 
Ankarada Su işleri reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyo
nu odasında kapalı zarf usulile yapılacaklır. 

3 - istekliler, eksiltme şartnan1esl, mukavele projesi bayındırlık 

işleri genel şartnamesi, un1un1t su işleri fennl şartnamesile huıııust ve 
fenni şartnameleri ve projeleri c50> lira mukabilinde su işleri reisliğin· 
den alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c52919> Jira c02> ku· 
ru~luk muvakkat teminat vermesi ve ek~iltmenin yapılacağl günden en 
az Uç gUn cv,·el ellerinde bulunan ve11ıkalarla birlikte bir dilekçe ile Na 
fıa Vek{i.letine müracaat ederek bu işe mahsus olmal< Uzere vesika 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri .şarttır. 

Bu müddet içinde vesika. talebinde bulunmayanlar eA.ıriitmeye işti· 

rak edemezler. 
5 - Jstckltlerin teklif mektuplarını ikınci maddede yaz.ılı saatten 

bir saat evveline kadar su işleri relsliıtine makbuz mukabilinde verme· 
teri l;\zın1dır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c6526> c4312> 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Tadil edilen Trabzon liınnn işletme tarifesinin !O/Temmuz. 912 t&rL 
hinden itibaren tatbik olunacağı illi.n olunur. c7311> 

Sanatkar Aranıyor 
Ortaköy Orhanlyedekl motörlU vasıtalar tamirhanesi için Ucretler1 

imtihanla tayin edilecek ehliyetıerine göre tesbit edilmek ve azamı yev
miye 5 lira olmak üzere bir tesviyeci, iki tornacı, bir frezeci, bir ma_ 
rangoı, bir boyacı, dört oto makinisti, bir bobinaj elektrikçi, bir akU
mülı\tör tamircisi, bir dökmeci ustaya. ihtiyaç vardır. lstekllleıin elle
rındekı vcoıkale.r ile tamirhane mUdUr!Uğüııe müracaatları. 

(327. 70Kı 


