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~-M-il-li _S ............ ef-im~iZ~Y~--al-ov-."!!""""'a~'da~. :ııTic!lre~ vekilidü!l Balıkesir 
ı İnönü yollard; Halk ve köylü ·.ve ızmı_rde tet_~lk_l~r yapt 
l ile konuşmalarda bulundular !Vekil , Balıkesirde hububat alım • 

yerını, 
• 

MHU Şefllertaralta sevglve;aygıtezalllrlerllekal"fllUdl harmanları gezdi, Kaymakam tacir ve 
Yalova, 25 (A.A.) _ Diiın akşam saat 22 ) Burada 15 da;..ika Jı<ıllcla konUŞ'luktan · k 1 ki 

tu/~~~a~:~ ~~:~e~~~ur:: s::.:!~ic~:~ ~t5\i:~~~~.~::~~~ıe:~~;~.c ~;:~!:.d~('!a5r~~ ; öylüler e görüşüp gene uça a lzmire gitti 
• 8 de D;ki§':hirde tr.enlcr'nden inc>rek oto- saat kaJ.'.ırak hal'kl.:ı konu,<J'uktan ba~ka Halik. 

.n:otıille yonarıııa devam etmişler ,.e saat 10 evini ve ~ütüıphaney de ziyarx:t e!m','''rtli". 
da Söğüt kas31b:ısın.ı şere!Lcnıdirmişlerdir. (Devamı :ı üncü sıılıae.l.c) Bararetle llarşıluaa Vekil İz:adrde 3 gln tetkikler yapacak 

Belediyeler, Tica-1 
ret Odaları, · Ticari 
müesseseler .. 

----•ı------·----

Bolluğun ve Ucuzluğun 
Anahtarı Artık Bu Teşek
kül erin Eline Verilmiştir .. 

Yazan: Ş'CKRÖ ABMET 
c;F İ<aret Yekaletinin teb -

U !iği üc diindcn itiboren 
biitün Türkiye pazarla

nnda J:""fa maddelerinin alış ve· 
rişi tam biT serbestliğe tabi tu· 
tulnmş bulunuyor. 
· Artık tahdit yok, fiatlandır • 
•• yek. el koyma yok. Türk pi· 
y:ı;,aları, Iürk mii talı~Ui. T'irl 
tfi<:can harpten öneelı:i pibi nor· 
-ı ticaret usullerine uygun o· 
larak çalışacaklar. Fiata reka • 
bet, ıırz ve talep, ticari zihiıiyct 
ve sistem bakim olaea'k. 

Bu \'azİ)·ete göre, bükilnıet 
iaşe durumunu foraha çıkar -
mak, ticari faaliyeti arttırmak, 
müAlahaleciliği kaldırmak, lıa • 
yat ucuzluğunu temin etmek yo
hıııda yapırbH~ğinin haddi a· 
ırıanYsini yapm11tır. Yine bu rn
zi) ete güre köyden ~ehre !.adar 
llcr nevi gıda madde,; açık ı·e
kabet ve açık satış mullerine tiı· 
bi olarak parıara dükiilccek; her 
eranan arandığı n1ahalde bu1ıı
na.eaktır. Yalnız, hüküoı<'ıin hü
Jük bir hüsnüni,>et, nıi.iessir bi.r 
tedbir ifadesi içinde ortaya kO). 
duğu lıamle)İ tatbik sahasında 
tam ba~an) a ula~lırmakta hun
dan böyle en büyiik faali)ct ve 
'azife bisse'i ınüsfalısile, ara • 
~ıya ,.c tii"tara; ayni zanıanda 
da ticaret odaJarnıa, bel•diye • 
iare, ticaret mües>e. elerinc düş
mekf<!dir. llükimıet tedbirinin 
iki hi'def üzerinde munffak oJ. 
ması gerektir: 

1 - Bolluğu temin cl.mek 
2 - Ccu:ı.luğu getirmek 
Botluğu getirecek olan müs • 

Dinci cephe 
\ 

Btrabaela 

Alm n 
cevabı 

- Berlln 'ı 

ikinci cephe de 
dahil olmak Üze
re her şeyi he-
sapladık, hazırız 

'-- Diyor _.J 

Amerikadan bir kafi 
le asker daha geldi 

B:.. .ı•ı, 25 (.ı\.A.) ıppg n.=' 
T -n.nıg n> lıSı,. eı; g<ıı<:tt.: :lin Londra 
mu.httbıri tar,ıiıllıdan ve..ıt:en ve kin. 
cı cvphenın aç)lnıak il1ie-re olo.'JGu
u 1 b • iı en hııbe-. r.a~uıda B«~ :ı 
Zeitung,. diyor kı: 

A1rnan vıı mftt.Pf,k ordu!arn: '3 

muva!raı~i)'ı tle.-i id,i;:! ;.n.p .t\nW1.pı -
Sa'kı9onlar dti:,jlü'klt..•ri \".<'Jtimı du.rum
daı. ~rtulma~ !çin mıtsiue troeb
büslcru girJşirl ~r:.:e .buna hayret et.-
rr.P lli:ımclll'. 

Don banasında Alruaıı ilcrô hareketini gö.tcrir harita 

At.lllANLARA 06RE SOVYl'İLlaE 061lE 

Rostof'ta Briansk 
Novoçerkask Kesiminde yeni 

e r·- d · ir taarruz -Vero••I'•• 
Sovyet t• arruzları 
ağır ve kanlı kayıp· 
larla püskürtüldü 

ş ı m a ı ı Kafkasya 
bombalanıyor 

-Vereael'de 
Dört Alman taburu 
ve bir çok malzeme 
imha ve tahrip edildi 

Boıtol da yeni 
mevzilere çekildik 

Mo mı, 25, ( A,A.) - Bu r.ab•h 
ki SQı.-yet t<;bli'o: 

Gecn, k•iaJarrnız, Voronet '!lfo&ı::
oliaıım.ıı:ı, .. t)'liOÇt?ııkask ,.e 1-too'".ot ke
simler nrl~ d~qxanJa ça.rp1.Ş1nı,şlaı"lUr. 

Ba '•kefir, 25 (A_>\,) - Tica
ret V t·klimiz Dr. Bc..'ıçct Uz bu
giil'.' sabah saat 10 da bcr<:cberin
tkki ze\'ntl.a- tayyare ile ş.clıri
miz.c gclm~tir. Doktor Behçet 
Uz lıa\'a meydanında Vali, şeh
rirnı7.de bu-luııan l\leaus'ıaı· Ko
mutan: Parti ve Belediye .r<'ble 
ri ve b:r kıt'a asker taı·afından 
kG~ lanmıştır. Otomobil1<'rlc 
cl!oğrı:.ca vilayct.e gelen Vekil, 
Komutanl:k; \'e Parti ve Bele
cf,~·.-yi ziyaretten sonra vfl~t
tc kaymakamlarla göniş.-nüş ve 
hükumetin son aldığı .kararlarla 

· bu yo!C.S aHt11-ın ted'i>irlcr etra
fm<lr. izahat alı·m:;:tır, Dok.tor 
Behçet Uz. Bahkesir vi'a 'et: nin 
hububat alı.mı kararı.na göre 
esbit ve boırçlandınna işinin 

sıü.ratle yapılıını~ alim.ası dol.avı-
sile memnuniyetlerini i.2lhar ede 
rek teşekkür enniştir. Toplantı
yı müteatc-:p ofisin alım yerine 
gelen Vekil orada mahsul tes
lim Eden mi.istaiısillerlc p~ 
müş ve al'lfI! vaziyet.ini t.efıltik 
ederek gereken direktifleri ver
mi~ir. 

V,;kilin şere!ıne Atatürk Park 
ga-ıinosım:da be~diye tar&rır,. 
dan bir öfle e;yate-ti ver.ilmişt.ir. 
Beledi.ye ııeisl son kararlaıdan 
h.aJkıln du.yd'uğu büyük memnu 
niyeti aı;t.klanıw;. köylünün ta
cirleri ve halkın hüklınıete pek 
mirıecıtar cldukta~ı ifade ettik
ten snnnı Bahkesirl»lerin bağl"" 
lık Ecvgi ve ükranlannın Mılli 

~fimizc arzedil<mesini Ticaret 
Vckiliml21Clen r;ca etnu kr. 

Dokto1· :S,,hcei Uz, ~ oovabı 
wrm6-<tir: 

c:i\foıh terem Bahkesirliler, zen 
gin \"arlJğı ;le dai:w> bu rcjim"n 
hararetli taraftarı olan Bali\e • 
siri sizin k>)~tli şahbi ·etleri • 
nizde· ~Mmlam~kla bahtiyarım. 

Ber!in 25 ( · .A.) - Allmıın or· 
duTrnrı bu~kwn:ındhnhğının teb
liğinde Rost.of k~siminde muha
rebe m~ydanının düşmanın oon. 
mılnfer:t gnıpleorınd11n temiz. 
leııdiği k;;~ dedila11ektedi.r. ' 

Sovycl kıtaları, ruı.1<ıf ke.simlnd~ -------------
b'1" ı;ok nıok•ada geri çekilm!şl .. rı:ıır. Acı bı"r kayıb 
fr.ğ.,,- cl'IPlleli!Ke hiç bir mUhlm dc-Rosıtofun şarkınıa !fovoçer

kask şchrı s<ka.ld::rcııa ooreyan 
eden şicL:!e'Jı b•: çarpışmadan 
sonra hJcu:ır.'"' za'.1-)ted'lın~<ıtir • 

Rosto!un Ş3'"kmda D.:'ın neh
rin ge~mek için geniş bir cep
hede müc""leleye başlarunışur. 
Büyük Don J-ı,aJ.1'1.ı.smda ve Sta
lingradın garrlbinden A!ma'! ve 
roütU,fik !Gf.'a!arı nehre y<!Jdaş
nr..ılotaclır. 

i!şo'k t.k 01m&mı.şt il'. .. 
~a. 25 (A.A.) - Osle ilzr

ı'i neşı-edlJcrı . ..,,-yet lcbliğone ektir; 
V<>ı ooej bolg• sinde Swyot kıta

( SONU. 6A. 3 Stl. S) 

Birmanya 'da 

Cil..,,hurlyet Halk P&ı "" aımud 
1d.-ı!'C h yı•tl a:ıasından Eı'"<' r.carı. m~
bıo.stı ve Ulus gaz.etc.s.i i:r .. tiyaz sahi
bi i.'l!tt'llder Arlun lı:ıy!i zcmandan
beı' uptel~ olduğu lıa5'1alo<tan kl1'" 
tu~am .. ::rarak t('d.avl vo lst'rahat Jçin 
gelaog• Yeşölkl!yde w!at etn~· "· 

Ccruı.,,si 26/7/9;2 pazar 'ünü Tcş 
vikive camiindt! öt:c namat.ı kıhn
dık:t~n e:>ıra Asr1 ml•ı.arl ·" \a bı:zır
lBnan noak.berosl.ne de!n olımııcıı:-

tır. 

Balı:kesirin .biızim iN.ila) ve hı· \ 
kıh~p hayatımızdaka m'-i.lıiın ro
lünü hatırlamamak münıkür. 

d~ikiir. O, 9'")k ~.e\ctiğJmız \~e 
ba · a tl,ı•eti r>e iııand ılf.ıımz ibir 

tSON\.l. 8-,. 3 il. 4) 

r -~ 
L A~kft••a Haberleri f 

J 

Ekmek yalnız Ankara 
lstanbul ve lzmirde 

karne ile verilecek 
-------~--~~-

Uadaa yapılan maddelerin men'i llaldıın· 
dakl ~arın tadiU tetkik oıuaayor 

Ankara 25 (Lkıduın n:uhahirır.- hiı:l.er yalr.ıız Ankara kt.anbul 
den) - Ticaret Vckiıl<?ti ekıı:c- ve İzımirden ibaıret oiacaktır 
ğin karr.e ile v"rileccği yerle - Diğer tara!tanı Vekalet re~ -
r.in y-alnız bazı büyük ~cirk-re karna, biSküvi, yufka ,.~ salıe 
·inbıisar ettirilmesi hususund:ııki gibi undan ımamul rncvad ima-
tıc1ılııiklericl bi.1ınniş ve bir ka- linin men'i bakikrndaki karar • 

roırname ham-l11mağa ~lru'.n~. naır.cnm ia;lıfif \'e tadii1 eti"a!".-

tır. Ö ~ '€n J8i • e iÖ te- d.a cia teti<iklere 'baş! mı~,... 

Yeni kabine Hububat - -••m protramını ' Oflsiı satacağı fiat-
•111:~0:~ .~~c:ste lar tesbit edildi -·-.... du;-a, 25 (İkdam rm·habiruıdr'1) U f 1 

- 8' 'Vl'l<il Sü.!<rü Snracogluıııwı n .. J' at 1ar1 bana 
.!.fecl!sın 7 Ağuı;tos cwr.a gü .:.u t..'P· g6re ta f J .., ._ 
lamısı,ıda lıtlkümeliıı me<ı'i Prof·-:1- ' D o anac-
mmı ôk:uy.:>.ı'~ mcc. s:iı~ • :rıat 1&- Ank_,- ~5 (İ'kcl.ı.._ıı rn, ".ltl.en) 
'l.lyeceğ> anlaşılmnktadır. Yrnl h,;- - Rl'ıın ı Gazo'.e.. e ç~n luıt ı-
lkılrrıi"t mesai proğMrr:1nı ha. .-[aıu:ık namey·t iL• , Topr nahsı. ı.":!l"ı o-
ıınobail 1 le tetJdkJ~:nt' ~<'\ rr· et.. !;sı taran. a..~ ~ t vey. gayu- res-
m<lktecır • mi t<ş lif' c, htiılmn! l tı A °"~ 

-~ şa.hıs!ara yapılacak bu:; y, ça"V:ir, 

Ankarada piti ln•a mah.ut ır:.ıs. ·, arp.' yıu f ~' cı..{. &!. 
Y • rı sa!;şL, aşag a '"' ı .y0 !J Ja 

sına başlandı yapıla .r. 

Ankara, 25 (İkdoıı·n mu...'ıabırindı .n) 

- A.nkarada Kul'"~ pam yapıl:ı
cak phij ihale o!Jnarak iuşaııı...ı. blf
!~ .... ~. Phıj ag~ toı:.---un oo. beş: ne 
kadar b ~ek Vf' b"i SC!ıC h{'IDCJ\ı 
açılacaktır. Pl5jdR soyllD.!na ye~rl, 
duş yNleri ve nyıı.c:ı g"ll1~('~ft 

iç!n etraf kumlo di>::<'l'«:e'dir Pl4j 
şehir ICindo ol•<'<lii:ınd.ın '~ islofade 
...Ulecet ;yii,ıımc i1avuzu biijı-!lk ol
du,ğımclan halktan ç<ık kinnel r b:ı:ı 
y0Ja.rdaıı lstl[ade C'<it•bilf·~xıerolr. 

Bu!;~:ı.y U, C .... \-d.ar 21, rr. ... .h]üt 22. 
~ r ~. a..r:pa 21, ;ıt 22 ve n.k: 
d:n-ı 2ı ku'UŞ. Uu !'.yatla bu ı.y ·
lera mu r olan wısur aJ"':n, ~l!ıves.i 
•uc•t. e o · ce tayin 'e t<:'b·t , ' 
ca:ktır. 

Ticaret mlıte,arbtı 
Anık.:ıra, 25 (İkeillm 1n..ıhabi:'indenı 

- T;ce,.ı·ı ı müst,:ş:arhgın d ... t;c .. · 
dair('$i re:.OJ Co.h t Zam.ın~·i t.ı~ıı 
roil.miş!Jr. 

... tahsılin elindeki maddeyi piya
saya arzetmesi, alıcı, aracı \'e 
topla"4'.ılarıo bunları stok et • 
meksi-zin is-tihlak hö!r<>leriode 
pazarlara ç•karnıası; balkın ih
ti) açtan fözlasını nı;ibayaa 
k.allu~maması, her ne•-i ıstifci
lik zihniyetinin bu memleketin 
ı;ıdai istihsal kaynaklarına gü· 
venilenk kökünden terkedilınc
simr. l\lemlcketimizde ber çe il 
gıda madde, i ı:ııilli müdafaa ve 
halk ilıti) acı bolu bolıwa kar
§ılayacak kac!ar mebzuldür. Bi· 
naenalel b ihtiyaçtan fazla mü· 
ba3 aa3 a ilıtiyaç olmadığı gibi 
istirciliğin de bir SU\ olacağı i
tikardır. 

~:~yetli kaynai\,Jardan işaret e
d'!<lı~ı~p eöt'e alman ba~!tan-
1 gı, ikınci C!-'ph~ de dalıll oJmak il
zeı·,: her ,ey-1 de!'.piş etmiş ve her 
t(7ı h~plı:ımıştır. 

tD"'s Re!ah:• grııeıt«i de iÖYle di
l or: 

VoronejJı şimclindc ve şima
li garlbisinde büyük ~:yet pi
yade ve tank teşkill!eri cepheyi 
)1arrt:ak için uğraşmağa devanı 

etm:~ıerdir. Muhaıber.e dev<ll!Il et 
mektedir. Diiışmanın bütün ga~-
re1icr akim lullmL_;:tır. Şiddetli 
mulııaırebelerden !IOnra Alman 
kıtal~ıntn saroıhııaz muikıaıve
Dll't• sa<yesincle dlüşman kanlı 
kıoıyıç1:na uırruını,şt:r. 130 Sov
ye-t tıankı tahrip edihn:ştir. 
Alırıaıı tayyaı 1eriniıı }ıii,otı.ınlan 

Dahlli bir 
harp çıktı 

• 

Me:lıwn nnluda ve bilhassa Ciİlt'.ı
huı-,yet Raik parlisin;a k)l?UIU6Ull
dan bu günı• kadar nnıhası·b<'cilI

ğlnrle ~·• mebıısluklan "°"'a da umu 
mi tdare ht"yetl n1ı~l muha.slplıi.ğ;n-
d~ buluf1!l'lu.•. çn!ışknnlıi!ı, sadolcııt v ____ A_n_lı_m_a_H_a_ber __ I e_r_i_n_:n __ •_o_n_u_3.:_iı_· n_c:...iı.:.." .:.•.::a::.y:.../a.::m::..:.:ud=o=---
dürilsllüğü ile tıoınayQz etmiş ve her• 
kı'l'e ltendi.<lnl li'vdlmıiş b<r arka
daştı. Ü~'1mil umum\ tecr.sJru ı.;yan 
dının n1eıiluma hakkın nUlğriret~".u 
diler a.ılr el"'1dnına &ıbıı·l:r temrn· 

\;c:ıl2Jluğu gdirıııekfe i.'e re· 
kabetin birinci derecede hôkiın 
ola ağı iipbesizdir. Bunun dı-

nda nıın·affakiyctin anahtarı 
belediyelere, ticaret odalarına 
'c ticarı le ekkiillerc verilnıq· 
tir Rcledi,cler fiatları takip 
~lı:""k; lhtLkarı, 'urguncu.Iugu, 
1 tifdliği tarassut , .• iınlın ey -
1~rnek yolunda dikkatli ve fcıl· 
lı.İdi, faal 'c ga3 retli dananır· 

(Sonu, $a. 3 Sıl 6) 

ikinci cr-phe ih1im~ui hiç bir ('q'.:di-
O:t' uy ıramaz. Chıırctıi!l"in hiçffı· 

rnt.r•Jlıi Fühı-er'i c:aiil avlaır.am.t,r 
tıı". ı~;Jlzl<>r bir defa daha ""'= kal.. 
n~ ol~ca•klardır 
A.'JERİKADAN "u::sl BiR Jtı\nu 

DAHA Gl:.LDI 
Lonri:•, 25 (A.A.) - b 

kafile ile AllanUğ; g en ım 
rolktal'da Amerlkan alaı ılı, bir \ 

(SONU. S •• J Stl. 0 

l3e-rlin, 25 (AA ) D. N. B. 
ej ı:mın öi:<rendığir.e göre Sa· 
vııs ve av tanarelerındcn mü

smru. SA. s st). ,ı 

400 Bin Mlsllmaala 
1 a p o n taraftarları 
çarpı,ıyor 

Yeni Dellhı, 25 (A.A.) - Reut~ı. .. 
bildlriyor; 

IlinnanıYa ey• otleriaden Arakaıı.
da inıgiliz muhibbı 400 bin müı1>hl
D1*Jl Japon ta·~ttarı Blııman:valı

(SOJoo"ll. SA. 3 stJ. 1l 

~--~--------~- -~-~------~------------~ Yeni Tefrikamız _, ___ __ 

Mecid devri Başpehlivanları 
Sami Karayell ba eserinde pellllvullll tartldmlzln 
parlall sabllelerlnl teşkil eden blJlk ve •etllar 
g1re,ıer1 bitin heyecan ve tefernattıe ollayacabıaız. 

Pazartesi günü başlıyoruz 

nl rdr•!"'iz 

At 
Yarışları 

Bu~{Ün sürpriz
li olması çok 
muhtemeldir 
Bugiıııkii yarı lnn favorileri 

hakkında müteha sıs -ıızıcınuz 

•Spiker• in yaz ını dordiincü 
sahifemizde okuyunuz. 

Gıda maddeleri hak· 
1 hındaki karar ... 
!Piyasada çok bÜyük bir memnu. 

niyet ve sevinçle karşılandı 
... ı~~-~~-~ 

Birçok maddelerin dalla bol balanacaoı 
ve nyatıarın dl,ecetı talullln ediliyor 

Fiat mıi.rakabe loonru.-yonlan 
k, '.ti.at müraknbc heyetlerinin 

ve l sc ilıitının ıağ\•edıild;.. 

giru "]diren M>liğ dün ,-n;. -
yete bildiri!nJ.ştir. 

Aynı tebligdc Tic.aı:et V -
Jıetiır.cc d kıonul~n gıda ma<ldr. • 
le:ıi 'ış: n S<'rb!51 olduğu da 

kaydeaim ekteclır. 

Lag\ed'len teşkilatta mc nuı· 
bulunanlr.r ay başına kadar a· 

zi!elerini y apmağa dcYam eG•· 
ccklertl r. Ar b ından sonra cia 
bel diye daimi encümc>r.lcn fıat 
tesb t \'C kontrol ışleııle meş • 

\SONU. SA. 3 80. 5J 



SAYFA-2 

r ..... • 

Yazan: ZIYA ŞAKIB 

Fahrünnisanın (Ahd )i 

Talebe 
kampı 

Üniversitenin birin
ci devre kampı bitti B~1, F'a·!:.rünrıü-;a-yı bir şart 

ilıe bodrumdan çllkardı. Geııç 
kadı-n, ail<! efradından başka hiç 
ikimse ile kıonuşrr"')'acak ve ev
den dr.şarı çıkıımyac~kiı. 

Fahriinnisa, bu şartı 1}üı;·üık 

'b'ır memnuniyetle ka.l>Ul etmiş
ti. Çünkü hariçten hiç kimse ile 
temas edemese bile, küçük =u
cası (Hacı Molla Ali) ile görü
şeceıkti. Bu da ona, k&fü gele • 
cekti. 

Nıttekitrn J>Tıolla Ali, zi~·aı>etini 
g<!Cik'wnnedi. Sabrnsıızlıkla ken
disini bekleyen Falırü mı i~:;nu: 
od.asma girdiği zam~n, >bu temiz 
kaEbli adamın gözleri chhı dolu 
olmu~ .. Kirpi0klerini.r. ucLın da, 
aıirer d, mla. Yl.i belirmişti. 

F-aılırünniısa. amucasmı görür 
ıgörn~ez ruıun üzerine alıktı. 

- İnsanlarır. en tabii hakla
rının çigncr ...... riiıği bu meml~ket -
te arl!·k ya,'.amak istC'miy'()rL>m. 

Dive 'bağırdı. 
Rwi1lan '»e hl'>krr biı'l>irlerine j 

uyguın olan amuca ile yeğen 
.karŞ'l karşı,ya oturdular. Konıı~ 
rn~ya başladılar. 

Molla Ali, Fahrünnisanın mah
bus bulu:ndu,ğu müıddet zarfın
da çclk a,oap çekmişti. Tıif«ıı Fah
rür..ı:cisa gi•bi büıyük bir hürri -
yet fu:ıkı olan bu genı; Molla, 
candan sevdiği yeğenini müda
faa edecek vaz.ıyctte değildi. 
O da, iki lbüıyük birederinin ta
asJuıp istibdadı altında ezilmiş 
ve b:ltı~ti. 

Or.ların ık,arşısrnda, dü~ünce
lerinıi tamamile sakll')•<>rdu. Ha-t
ta lbazan onlardan daha mu ta • 
ass:'p ve yeniliğe kıarşı düşman 

görünüy<>rdu. Ve günün birin -
de (B<11b) ıc. .ımııhcbine ·ll'Üyıüilc 
bir hizmette bulım.abilmeik için, 
o günün gelmesini bekliıyordu. 

Bunları, Fııhrfuınisa. da ibFli • 
yo.rclu. Bu.ııun iç>ı>dir Iıi maılı -
bus bulunduğu müddet za:rfın. 
da kendisine yııt<dun etmediğin
den ckılayı amuc85Ula karşı kal
binde hiç iblr dargı.ciı'k hi.sıi bes-
lemiyordu. • 

Fıı.hrünni<sa, ilk h&yeca'n.J. zail ı 
oldwk.tan ll<l'nra sordu: 

- Anlat, amuca.. •. V ~zivet ne 
mcrkıezde? .. (&b), mücadele - ı 
si.ııe devam ediyor mu?. 

Bu sual, Matla Atiyi 1ilratti. 
Vücudünür. ibir noktasına, knı;. 

gın bir ılıançer gh'ı:n4 gilbi lkıv
ranaımk cevap verdi. 

- (Ba'b) mı? .. O, bi'ıi dHhün 
elti, FahrülliliİSd... Artık Bab, 

Fahrünni..sa, önür.e bir yıldı,.. 
rım dıüşmüş gibi şaşaladı. Evve
ıa, bir taş gibi 'katıla kaldı. S<>n-
ro., am u;,a;sını.n söy le<Hği son kıe
llm.-yi, l<lOı!kunç 'bir hayretle tek
rarladı. 

- Yaşa•nııyor mu?_ 
- Büyiilk ıbir ıztırap He söy-

lizyorum ki, evet.. Artı!k Balı, 
yaşamı:yıor. 

- Niçin? .. 
- Sen maihbu.s iker.. (Keikrilk) 

kalesinde yımtalar.ıdı. Bureya ~ 
tiııi lıdi. M ulh<aıl<Je:m e edildi. Ser -
bazlar kışlamnıda, kurşuna di
zildi. 

Felırünr.isa bu sözloeri dinler-

Çocuk ıse ıek.rar başım çevi
rerek yastığa seıktu ve gözlerini 
lka.pad\. 

-

kcn, ad.:ı.ıt kendinden geçLL Bir 
müddet, tek k.elime söyli\yemıe
di. Hiç bir hareket göstereme • 
di. Sadece, dudaklaın kı'!"T<la • 
yar~: 

- Bab ... Ba,b .•• 
Diyıe inledi. 
Slcmra, e>llerini yüıı:ünıe kapa -

dı. HıÇkıra h~a ağlam~a 
ba~ladı. 

D[inyada lıiç bir kin,,,.,, yüzü
nü görmediği lbi:r insan için bu 
kadar del'i rı bir samimiıyetle hıç
Jmıır:am;ştır. Ve bu derece bü
yük bir acı duymamıştır. 

Molla Al~ yeğeninm ımtırnbına 
Jıünret ediyor. Yalnız, sess:ızııe 
ağL. varak stısLryordu. 

Genç kadın ciğerleri sökü -
lürcesinc hıgkırı~ken, Boğula 
lxığttla, şöyl<!Ce söylcr.iyordu: 

- Baob!.. Ey büyüık nü rı~-vet 
~ehidi! .. Seni, seroazlara öldür
knler, cak selo'inmesinler. Çün
kü senin, pek yakında dirile -
~ğini görecekler ... Cismin.i.n üç 
karii§ toprak altına girmesinden 
ne çıkar?. Ruhunun, lbir güneş I 
ııiil>i dünyaya nurlar saçması 
kafi değil mi?.. (Allah) a, aılı
dediyorum .. Onun (Re:>ul) üne 
ah.dedi yorum.. O Resu !ün sev
gilisi (Aliyyel Murtaza) ya aJı
dcdiymurn .. (Şahı şclıidi Kerftı.e
la) ya ahdedıiyorum.. (on iki 
imam) a ahded.iyorum .. (on dört 
ma'sumu pak) e a;hrlediyorum .. 
Senrn müıbarnk l<anır.a yemin 
ediyıorum. Bugünden ilrubaren 
senin vazifeni JJ<;n üzerime ala
cağım. Ser.ön (halife) n olaca -
ğını. Hayaıtınıın son gününe, son 
demine, son nefesiıme ik>ıııdar • ım üıcadeleye atılacağım. Bedba.hıt 
(İran) ı, zuliim ve esareti.en kur
tarmaya çalışacağım. Ey wnu -
ca .. Ey Hacı Molla Ali.. ·Ber.im 
şu ah.iıtleriıme sen d~ şalıi.t ol. 

• •• 
MAHiRANE BİR MANEVRA. 

Dönt kıişiilnk 'bir aile mecl.isiı 
kurulm1.1§'!.u. Bu 1ıoplaıı.tıda, Fah
rünnisanın babası, büyük ımüç • 
tehit (Hacı Mehmet Talld) ile 
ikıacası (lVIoUa Malımet) ve bü
yük aınıucası (Hacı Molla Sal!Jlı) 
ile 'kıiiçü<k armıcaın (Molla Ali) 
bulunuyordu. 

1folla Salilh, .!cin ve g!'Jfız ta
şan 'hi r ifade ile söy ler..>yordu: 

- Şeıiatin hadimi olan 4!'iiLe
m.iııin arasrr.dan böyle :fasik \"e 

facıir bir kadının zuhur oetılrı:e6i, 
ne ll>iiıyi~k 'bir feliıkettıi>r .. Fakat 
bu :l<ail:xı-hat, doğrudan doğruya, 
bir~rdedir. 

(Daha va,r) 
. • . - • ... .. ... . 

Oynayan kızları 
•• •• gorunce 

İIElucı devre ya
rın sabah başlıyor 

ÜJti\'el"'ite talebesmin birinci 
dewe .askerlik kıamplan dün so 
na emıişti<l' .İkinci devre kamıp 
1.ar yarın saıbah 'başl•yaeaı.tu·. 

Bu devreye ~lirnk edecek tale 
ıbe yarın saat 7,30 d!a üıniversite 
b:ı.hçesinde bütün techiza.tile ha 
t:>.ır bulunacak ve bando ile Sir
keciye inerek hususi vapuda 
Pendiğe hare'.kıet edeceklerd!:•r. 

Şeker tacirlerİ
n in isteği 

-0---

KiJoda 60 para zam 
talebenin reddi 

muhtemel 
Şeker iiızerine toptancı·lık ya

:pan bazı tadrler iaşe teşkilatı
na müracaat ederek şeker şir
ketinin k<mdilerlndien be}u,r san 
dıık iç;,n a ld•ğı 80 kuruş.yüzün
den ki<loda 60 para zarar ettik
lerini >e şeker Liatl.a.rına bir 
mil<ı~ar zam yapıtnıasmm mu
vafık olaeağmı söylemişJ.eı:ıd.ir. 

Aııakadaıilardan yaptı:ğımz 

t&hltikata gÖl'e şirıket tacirler
den 80 kuruş sandık parasJ al
makla beraber şeker:n kilosumı. 
Jcen<l'il.erime 110 kur~an ver
me!cte o-nlar da perakendecilere 
115 kuruştan satm.aktadu:lai:. 
Binaenale~1h aradaki 5 kuruş 
farkın bu :ı:ararı kapadığı ve 
'lıoptancılarm da, kar ettiği aşi
:kıtm:lır. Şekercilerin bu rnüra
caa.tleri ıbelediye tarafından tet 
kik ed-',lecektir. 

Matbaacılara kağıt 
tevziatı 

t sa.tnbu! Matl>Mcı«ıır 
ğ#nılııfn: 

Birli-

Bir · ğ;.ru.,,., ka.y..,fu olup t..1"'

nüz ki>ğı.t ordinosunu .ahnamış,. 
olan meSJekdıaşlarınıızm 27/7/ 
942 akşamına kadar oırdin.oları
nı ve 29/7(942 Ça~amlba günü 
akşamına kıa.dar da k?ağııtf<arın.ı. 
a.Mmaları lazımıhr. Bu tarihten. 
sonra n&ı;, müracaaUar kabule 
şay.an olmıyaca~tı.r. Sayın aza. 
lartmrza ibilıd:iriri'Z. 

Ekmek kaçıran 
tezgahtar 

&yoğlunda Miıbaılın f>rınm
da· tezıg-..ilitarlık eden İ~iro ev
veLl<i ak~;arrn oı<talıkta kimsenin 
oıımarr.asmdan istifade edip 1() 
ekmeğr dışarı kaçı.rırken yaıka~ 

lanm'ş ve adliyeye vermnişt;ır, 
Tal1takalede. oturan Muızat'fer 

bir lıayl.i saıfu.oş dlduktan oonra 

Uzun çarşı kapıdaki Aile bahçe 

sine gitnıUşt:il'. Sahnede qynıyaıı 
kız.tarı görünce %fita gıelmiş ce
binden çıkaııd~ı ta'bancasile l1a 
v.ayıa, iiıç el silah atımışnr, Mu
zaıfl.fer deılhal yalı!alanarak adc 
llyeye verihnıiştir. 

Cüzdan çarpan çocuk 
Çarşıkapı Yeniokul sokağın

da 12 nuımoa.,.ada oturan Suat a
dın.da bir çocuk dün Yerli Mal
lar Pazarına gitmiş orada ötebe
ri almakla m~ul Rızanın cebin 
den para ~anın• a.sı·rıı'ken 
suç iistüındle yakalanmıştır. Su
at adliyeye veril!mı:§tir. 
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Yazcın: HAYRI MUHIDDiN Yeni vazlfe~er veril• 

iktısadl lll<lseleler nuısa ba -
şında lı.alloluııamaz. Birkaç .ki
şilik; komisyonun bir karar ver
mesile ek.ooouıi davaları ha!lo
luıısaydı, bütün dünya cennete 
döııerdi. Zira, başı sıkışan mem
leket, üç kişlik bir komisyon 
kurar, hemen bir karar verir, 
ibir buyruf.tu çıka·ru, meseleyi 
halleder giderdi, 
Vakıa prensip, sistem ve u

suJlerin Ön()J11iıı.i .kimse inkar e· 
demez. Fakat, iktısat işleri mut
laka yine iktısat işile, yani fUi. 
yatla, teşkitatla, piyasaya ha 
kim olmakla yoluna ko.nula -
bilirler. 
. İstanbul belediyesi gcçe.ıı kış, 
lstanbulun yakacak meselesi 
için karar üstiine karar, buy • 
rultu üstüne buyrultu çıkar • 
nuştır. 

Hiç biı· şe) in halledilemediği 
göriildü. Çünkli piyasa lilfla 
dönınez. 

Fakat belediye ortaya serına· 
ye koyı:p da yaka.:aJ, ofisi kura
rak piyasaya giriverince, der • 
hal, kendi buyrul!ularına Jı5.kim 
bir dunıına geçmiştir, 

Sebze piyasasına bakıııız: 
Sebze ve meyva piyasasrna 

belediye müdahale edecek kay
gısı ortaya çıkar çıkmaz yeşil 

biber 80 den 25 kıırWja, doma· 
teıı 60 • 70 den 25 kuruşa düştü. 

Bumm sebebi aNla fatura gös • 
,termek nıeeburiyeLi değildir. 

T<rptancılar, müdahaleyi öule • 
mek için, piyasaya hesaplı sevk 
ettikleri malı bol sevkederek 
biz.at !rendifori piyasayı düşür· 
ıniiş1erdir. 

Bu, bir defa daha, neyi islıat 
eder? 

Daima ileci sünlüğünıüz şunu: 
Eğer büyük ...,hirleriıııizde be· 

lediyeforiu biiyük meyvıo ve 
seb-MO kooperatüleri olsaydı, 

memleketimizde pek bol olan 
yemiş ve sebzeyi piyasaya biı:

zat kendi getirip dökerek halka 
olağaniistii ucuzlukta yemiş ve 
sebu ycdirecekti. Buodan, müs
tahsil asla zarar görmez. Ancak 
biiyiik karı kovalayan aracı za
rar görür. 

Bunun gibi hububat koope • 
ratifkri, et koopera1ifleri de i~
Iemeye ge~irilscler gerçek1cn 
vatanımızda üç be1j dalavereci • 
nin eseri olan bu yerli mahsul • 
ler darlığı yerlere geçirilnıiş o
lur; bu biiyük şehirkr halkı iiç 
beş ]1arp vurguneusunun hırsı 
yü-ziiııden bu kadar sıkıntı çek· 
n1eı;.. 

Devlet iktısatcılığı, bürokrası 
işi değil, böylece ~ok enerji, 
çok büyük himmet, çok iş iste • 
yen bit• sistemdir. 

Piyasa lafla dönmez. 

=;:r .,,, 1 '- OuN1iN MEVZULABI ~J= 

Senede 300 Mühendis 
yetiştirmemiz lazım 

~~~~~~~ .. ı~~~~~~~-

81 milyon liralık inşaat programı bu sahada 
yeni hamlenin başlangıcı olacaktır 

Yazan: U N. mMAK 

Yii.kısek MWıendls mol..'1-ebin<lc bu 
"""" diı>lomalarını alıaıağa m'waff..ıt 
olan genç mühendisler şerefine ı.e,,_ 
1ıib olunan <lıören önemli oldu. 

Tfutkiyede mühcndisl'lt ~-eni de
ğiJdix. Şin'\dlki Mübeadis mektebinin. 
lkıuruluşıroıdanbeııi 58 sene. geçmiştir. 

İmıpar!Llol'luk: de..-rinin mühendis 
melttebini Tfuik>ye Cünihuriyeti ke
m'\Yet, lke:ırfiyet, tedrisat, tıeşlrillt a•
barlle ııcn.iı;le1ııni:;, ilet"lelrniş, şimdi
ki dara 'Yılında•Jci mü1ıend9 m""1R.bl 
'lal-ebesi anev-cudu, imıpara.tıorlu:k za- 1 

manındakile rnu:kııy~ ediloemiyecek 
ım\'klandrı fazlalaşmış, 620 mcvctıdu 
bul.mıuStur. Mülhendfsliğe rıaijbet!n, 

llsıe mezuıntt gf:l'n.çler arı~a :nıü

hetıdt.s olmak arzular;.nın fazlalaşma 
sı b.as~bile lale.be mevcudu her yıl 
~.a&:ıtadrr. Bu sebeple öııii.müzde
ki yıllarda Mühendis Mekte-binin bir 
dens senesi sonundaki mtla.ınlarınını 
100 ·cıen fa21& olacağı besaplaoa,.. 
bllir. 

dislerirun de bulunacağı i<etırfiyelıiı 
üzerinde önemle dum.nak gere-kti.r. 
Tahsillerinı yabancı m<ıml~lool.Jeııtı! 
tekemnn iU ettiııml, 'l'ü rk t<ıyyare mil 
hen.di.sleı-i:nin bund::ın sonraiki her i 
yılda mıülıeııdJ:s .111e'k,~im.jzi.ııı i\reı'L. 
diği muımlardan i]i'rveler olacak, 
tayyare miilıendisi tüı.ık gençleı~ faz 
Jalaşarok, büyütülen türk <taınYanı

cil.i'ği sanayii yeni mühenıdi!:>lcr, ımü
tehasslS eleınanlar kazanacaktır. 

• •• 
T\!t1ı:iye Cüıın'huriyıcli lıi.lkiı.me1;1 

dern.icyolu lnı;aatında, ımuvaf!ak ol
muş, lltzyük eserler meydana. getir-
2niştir. Türk müıhendiıslerin.'h bu bil 
1YÜ'k işdek.i mu\·a!'fakiyetlerlni..n e}ıem 

miycti karş.sında sr.ygı ve takıı:iir his 
leııile du.ronaınız lazımdır. 

Araziyi, kuFuk ovaları sul.::.nwk 
içi.n Adana, Ege, Anta}ya gibi Jtıuh
tel~f anıııtakal2nn; ve bu ru·ada. Bwr
sada, Konya ovasında a.çılan kanal
]and::ı türk su mühmvdıisleri'n·ln gay
J"C't!eri de sSygı ve takdirle karsılan 
ıma.ğa Jiry,ktır. 

dlll için takviye 
edilecek 

iFia.\ murakaıbc işler>n·i ted:vir 
etmesi kararl.aştırılan ıbelediye 

~elitiş heyeti kadooısu 96 müıfe.ıti 
:ıe i~ edi1ecelııtir. Halen bele
diye miifutişi olarak çalışan 36 
ımenıur ancak elıınıek i<;tlle meş
gul ollabi.hnekte idi. 

Belediye müfeiişl.erinin bun
dan so.ııraki faaliyeti; l>elediye 
ikıtısa·t müdi.irlüğünün çal"."".a 
pırqgramı ve dai•mi encümenle
v'n s<ıföhiyeti çevresine giTen 
ıme\'zular ya:nn sabah vilayette 
yaptlacak mühiıın bir toplarıiıda 
görü~ülecektir. 

Vati mu'1vlni Aıhınet Kuıık'ın 
riyaset edeceği hu t.c>pla ntıda 
belediye ikıtısn t m ü<l ürü Safvet 
Sezen, beledi,·e tefüiş heyet.o re
·isi Necati Çille.r; rels muavini 
Rifat Yeııal'ın başkanlığında 

tol<aniıya j,\•tir.ak edeceklle1 dir. 
Aıynı zrmnn<ln ·<,>tiwada Ticaret 
ve ik\ısat miiıdürü Ticaret Oda
sı ı.:ımumi katLl>i de hazır bulu
nacaktır. 

Vali ve Belediye Reisi Dr. 
Lıltfi Kwdı.ır dün sabalh Yalova 
ya g:ıt>miş bulunduğu içih yarın 
yapılacak toplantıda hazır bulu. 
namıyacaMır. Bunu.rıla beraaıer 

Vab ~ehrimize dönerse Valinin. 
riya.set edeceği ıbu toplantıda 

ınıe•avin Ahll'et Kınık da haztr 
bul,unacaktır. 

Şehrimizde iki 
zelzele oldu 

--()--

Merkez Üıssü 50 ki-
lometre mesaf ed~ 

tesbit edildi 
'Kandilli rasatliıancsinden bil 

dirilmi,.<;tir: 
Dün iki hafif zel'Zele kayıded'il 

mi§1tir. Her ilcisi de aynı merkez 
den gelen itıtiııaıı:lardı.r. 

füri.nci yaz saati ile 12 yi 41 
dailt1k.._7 .....,.,...,~~hu 
na rep!ds cl!wp yaz saati .ile 21 1 
57 dakika 34 saniye geçe o1ınuş
tur. Her ikisi ~ .bir san.il)'e de
vıaını e1mi§tir. Zelzelenin ıner
ke.z üstü rasa:tlıaneden 50 ki1o
me1ıre mesafededir. 

!emiştir. Geriye kolan 15-0 mfilıem:lls 
dalhi An:karada. kurulacak mühen
dis mPkılebinüc yetişliı'i ecekt.ir. 

Teknik üğretint için Bü..Yük 1\.fillet 
Meclisinin S ağıtı'/bstaıki :fıo-plar.t ,~ın

da 81 milyonluk irıışaat pnoğramına. 

ait ikrtntrn liı.y·ihası:un al"z olunacağı 

aııl:ışıl ına ktadır. 
Türkiye ci~mhariyrti lıülülımf'tinln.. 

memlrketin imar, ~ı.;,J:~ma, yul. fabri
k .. , f.eknjk .işlere, t<1yy.arecilıiğe ver
diği elıpmaniyet ilr gelecek yıllar

da tür.k nıilietinin bu sahada g.ö:=rtc
recrği faaJiyPt ıb~ı suretl-e fikirleri-Bu sene mezun genıçlenin, sırul 

ınıevcudunun yüoıde 54 kısmını te.,.. 
;kıi.l etmesi fena bir n-etice sayılamaz. 
Umarlll ki gelecek yıllanl.a sııuf geç 
m.e'ic n~lbeti, meveude nisbetle yilixle 
84 ü dahi geçecektir. 

mJz.de daha esaslı. t::ırada canlanm13 
.•. olacaktır. 

Mezunların yol, su. mlmart ma
klııc, el<UIDk şub•lerinden ofdukla
«'l anlll§ılıy<>r. Gelecek yıllaroaki 
mezunlar -arasında tayyare rnühen.-

MWhcndis m<>kt<>biıııdekl törende • • • • • .. ... • .,. .,,.. ... .. 

bu.IW>an M~arif Vekili Hasan Ali , r-----------..... , 
Yücel, her sene ~.n aşağ> 300 mü- 1 l SA • • 1 heı>dis ıye!işb'ı•mek mcdbu.ı>yeUn.i an UZ GEL 1Ş1 
!atanış, Ş'mdilci müheıı.dis mektebinin' J 
genisle-tilerek 150 mezu=rı:u her .sene 
vermesinin temin olun0<:a.il•.ııı sqy. Bir tenkit 1 

n aponlar yeni kurdukl8l'ı 
t::::::!J imparatorluğa bakluak 

seviniyorlar, İstikba.l i • 
çin çolı: şey 1emln ettiklerini söy
!iyerek yedi Bekiz ay içinde ku
rulan bıı i.nıparal.t>l'lıığu bundan 
sonrası için korwııağa hazırla • 
ruyorlar. Llkin Uzakşarkta ve 
büyük Okyanus sularında kuru
lan yeni iınpar.ılorluğu.n dayan
ması lamn gelen yerler vardır. 
Bundan sonra da japoıılar ora • 
lan elde etnıeğe uğraşacaklar. 

Amerikadaki Alaska, Asya -
daki Kamçatka yarmıadalarıruı 
kadar zincirleme gelen Aleııt a
dalaı·ını vakit geçmeden alınağı 
düşi;nmüş olan japonlar ora • 
l.arda muhtaç olduklaıu iisleri 
tesio ediyorlar. 

Amerika ile Rusyaııın ıneııia
atlerini birleştiren eoğra!y8.DJn 
tesirlNi daha ileri gidel'Ck ja -
ponlara Rusya üzerine de hare
kete geçıneği diisündürtJnekte
dir. Öyle ki bir gün japonlaı·ın 
bu harekete hakikaten geçtik _ 
lorini bildiren bir haber gelirse 
buna şaşılınıyacak. 

Büyük Okyanusun aşağı ta -
raflarma İnince göze hemen gö 
rünen Avustralya vardır. Avus· 
tralya gibi cesim bir a<lanın colıı 
işe yarıyacaiım düşiinen jap~ıı 
amiralleri yeıı.i kurulan büyük 
japon imparatorluğunun daya -
nacağı temellerden biri oı..rak 
da orayı giirüyorlar. Bununla 
beraber tahmin edilebilir ki ja
pony.aııın az zaman içinde bu 
kadar çok iş grebilmiş olmasına 
sevinen japonlar bulunduğu gibi 
ilerisi için 'bir takım endişeler 
duyan japoıılar <la vardır. Yedi 
sekiz aydır japon tarafının ka
rada. denizde ve havada verııuı 
olduj;'lı zay-iatı hesap etmek An· 
glo,Sakson tarafı içiıı teselliye 
yarar gibi grünmektedir. Fakat 
Anıstralyadaıı Anıerikaya gi • 
den bir devlet adanumn Anıe • 
rikalt ,::azetecil ere dediği gibi~ 

- Japonlar yeni kurduktan im· 
pa.ratorlu.ğun ne.5'es.i içindedir. 
Bu neş'e onlau daha çalışmak 
için kuvvet ven<:uür. Deulıı 
mıılıarebelerind.e japonlar za • 
yiat ''ermiş oldular. Fakat. An· 
glo-Sakson tarafı içiıı fazla nik
bin oimağa lüzwıı yoktar. 

Faz.la nikbin olıııağa yalnız 
liizwn yok değil, bu belki de 
düşmanı kü~ük gönn<ığe kadar 
yol açabilir kl o zaman büsbütür 
tehlikeli de 1>lur. Japonların büy· 
le büyük bir imparatorluk kur
duJ<tan soru'a bunu nasıl miMa· 
faa edecekleri meselesi derin -
kştirilirken ilk hatıra gelen bu 
imparatorluğun dayanacağı te
melleri ele geçirmeğe uğraşa • 
cakfarıdır. O halde japonlar 
i~in ;daha harp bitmemiş demek
tır. imparatorluğu sağlamlaştı • · 
rabilıoek için Çin, Rusya ve 
Hindistan tarafiarından emin ol· 
mak Jazıın geliyor. Asya kıt'a· 
sında böyle olduğu g:i.bi Uzak • 
şark sahillerinde, büyük Okya • 
nus sularında da İngiliz ve Ame
rikan deniz kuvvetlerine karşı 
koymak ve 9 sulardaki üstün 
liiğü daima elde tutabilmek ge
rek. 

Sanki bu gel.en -babası değil
•miş g:•bi, ıı.·ç mi, !hiç bir ahlk•a 
fl(ist erınıeımişti. 

Sa mi sesini çıkarına dan ada· 
dan çıktı. 

DE:Giölb MÜ? 

İkindiye dbğriı yağmuır d\n
miş hava açılmışt._ Orıtanık se
ıfuıce ve yıol'lar ıslak ollmakıl.a be
a-2/ber, ~ile biraz yıüriirnek i
çin otelıden çıklıfaı-. 

Ög.Ie yemeğini yavaş yavaş 
ve gayet teınibel teıtl"Jbel ,yediklıe 
riı iç'.lı v.ücutlerini bir relhavet 
k.a.p'ıamıştı. 

Her gün askeri yazılar yuan 
sayın bir emekli general mu • 
harririn • evet, çok şükür, mulıar 
rirlerin general o!do1drı da var
yazısı şöyle: 

- Yer için muharebe .. 
Ne yazık ki neden bahscdfl • 

diği bu .başlıktan hemen anla
şıhyor: 

Zihinleri en ziyade yoran me
sele japooların Rusya ile harbe 
girişip girişmiyeceklerdir. Ru .. 
ya üzerine taarruz için jap<>n\a. 
rın bazırlandıklaraa dair ha • 
herler gelmiyor W,ğil. Fakat 
şimdiye kadar iki tarafın siyasi 
dostluğu bozulmamıştır. Onun 
için daha zi~·ade hatıra gelen 
iht.imal ve hıısap şu olmakta • 
dır: Jaııonlar belli başlı diişman, 
!arından bir veya birkaçını yen· 
medikce Rusya iiııerine yiirü • 
meği doğru •bulmıyabilirlcr. U
zakşark işlerine, japonlarm An· 
glo-Sako;onlara karşı üstün veya 
zayıf olan cihetlerini ve Rus • 
japon münasehell<!rinin dı•re • 
cesin~ etraflı surette derinleşti • 
ren Ingilizlerin yazdıkları ,.e 
bugünkii va7İyete bakarak ver. 
dikleri hüküm böyledir. 

Saat on bire geliyordu. Acooa 
rll§ar>ya ç.kısa mı?. Çıksa daha 
!~·i. bu evin •bL.Onaltıcı havasından 
gel:p yatıncıya ka:<lar daha 'bir 
kaç saaı kurtutmuş olurdu. Sa.
~onun kapı.sını ar:alıadı ve h'11'a 
kaıwpen<n üzerinden hiıç ikımd
dELmaml§ olan Cemile: 

- Ben çı,kıyorum dedi. 
Ctınile O'IDUıılarnıı siJkıti, Sa

ımi de l>ir iha!ı'ts diya.rına gidiyor 
muş g•bi, apartımand.an sokağa 
iırl'adı. 

-5-
Ayaklan gayri;h;tiyari Melek 

llıanımın evine doğru kaydı, ka
dın e\-deytli. Haıtt:a misafirini 
:bÜcYÜL'< bir memnuniyetle kahull 
etti. Şimdi kıonuşmalarmda baı; 
ika bir değiş'.llcl;k vardı, Aralaırın 
d<ai resmiyet yavaş yavaş siliıni 
yor, yeri)1e maıhrem.iyeı.e doğru 
talili bir havıa es'yordu. 

- Melek, si<0 Ilı~ İs<tanllıulun 
şurasına, bUırasına- havası tem.i.z 
suyu i')i mesirelerine gitmez 

' 
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ıınisiniz? İnsan biraz açılır, zili- ı 
ni dinlenir. 

- Nereye gideyim? Kiminle 
gidey:m? 

- Tenezzül edel'Sfrni,z, ben si 
zi istedığiniz yere götfui1nüm. 

Saminin ısrarları üzerine Me 
!€!k lhanım gezinti tek.lifini ka· 

bul etli. Hemen ertesi günü Bü 
yiiıkdereye k.adar ŞÖY'le lbir uzan· 
mak muvafvk olacağı kararını 
verdiier. 

Çünkü Mele'k hanımm konu
şurlarken sfu arası lbir yeııde: 
cAh, Büyıükıde«eyi ne sıeveriım .. 
elediğini unubınamıştı. Kadmm 
bu zaafını a.n1ayınca da, Büyıüık· 
dere projesi! üzerinde ısra., e1ıtİI 

ve bu gezinti pl'oıjesinv kabulı et· 
tirdıi. 

!Bahar o sene erken gel'nıişti. 
Fai<ıat yağmurlar sık yağıycrdu. 

Enesıi gün öğleden evvel oto
mqbH!e YQla t.;tlgtıklıarı zaman 

hava bin:ler;b:re karamı~ ve 
tekrar yağmur yağmıağa, başla
mıştı. Sami•, belıki genç kadının 
bu havada ge=ekıten canı sıktr 
ltr diye: 

- ;İsterse-nırı geri dönelim, 
yıahut gidcp kapalı bir yerde o.
turalını dedi. 

Mel.ek hanım iıııraz etti. 
- Yok, yok. Gidiycruz işte ... 

Yağmurdan ne çıkar? Kim bilir 
hava 'belki de açar. 

Genç kadın, pencereden kır
l'arm ıslak manzarasını k.ıırk yıl 
Jı,k hasreti varmt§ gibi derin 
bir işi'.fl)'ak ile seyrediyo.r, ibu· 
manaraıdan ruhuna, damla daım
Ja m&ıevi ll>i« gıda al,ıy'()rd'u. 

Kimdıilir bu tarafilara ait es
ki ha!lralan rru zihninde canla
nıyıo.rdu. Haıttta yürzü hafi.fiçe sa
rartmLŞtl bile ... 

Sami lıtr şey a.n]yamamakfa 
l:iera'ber, CemH.enin bemb.eyaız-

hğı ile bu kadının sakin güızel
Iıği arasındaki tezadı öl~üyıoır, 
Melek hanımın b'ıraz zayıd' ceh
resini ve hudutlarından h~fif
çe içe.rıiye çekilmiş gözı:ter'ni Qe 
milenin mermer yapılı~ınıı naza 
un, daha ÇOık can alı.et bulıu•yor
du. 

Oloımobil balhçe ortasında, 
pencereleri yukarı Boğaza ba
kan bir otelin dış kapısı önüınde 
duııdu. Sami o<tel sahibini t&ltl1" 

yıortlu. Ka·ç defa eve dönmek is 
teın<rliğl ,gıeeel.er gelip bu olelicfe 
'kalmıştı. 

Otelci Samiyi ve yarund.aki 
\kadını çc'lr iyi karşladı. Hava 
'ht>'lô. yağmurlu o~duğu için, mi
sı;tfi rlerini etrafı camekan la ka 
palı, ııı:,r kış babçesin~ benziyen· 
birinci kattaıki gen~ bir tara
çaya çı,kartlJ. 

Oradıı güzel bi:r öğle yeme~ 
yediler. 

Ağı,r ad'imJarla yürii'Yo.rlarclı. 

Lakin havanın serinliği v.üc-u~
lerind€iki rehaveti de azar azar 
dağ1tı:rıorou. Oııtalıık tenha! idi. 
Ge:Up geçenler azdı. 

Melek hanım biııden'bire decl'i 
ki•: 

- B<'n bııralannı pek sev.e
rim çünkü ömrümün en tatlı 

güıılıeri, hep buralarda geçti., 
Hatta. bu' otelld<ı bile kaç defa 
kaldtğııını ha•tırlıyarnm. 

Susıtu.. Genç kaldlrnn duyduğuı 
heyecan yüzünd,en belli o1u'.)'OJ'
du. Sami, Melek hanırrnden bu
rala>da kiminle bu kadar mes
u1 bir hay.at geçirdiğinu oorma
ğa cesaret edemedi. Buı adam 
belki de Ga!dpıti. Onun ismini 
Melek hamının ağ:zından iş.tir

se derin bir hayşet duyacağını 

zannediyordu.. 
(Daha var) 

ŞÜpbesiz, pazar günlerindeki 
Ada vapurlanndan!. • FECİ KADER! 

Gaı>etelerde yine 
haber: 

hazin bir 

- 12 yaşlarında Rizeli bir gen~ 
Azapkap da denize girmiş, fakat ' 
yiirlme bilmcdiğiıulen boğulmuş. 

Zavallı delikanlı. Fakat, bu 
fa~ia yalıırı denizde bö:l'le de. 
ğil ki., Karada da bu kader ay
mdı.r: 

İnsan, a.;ıkgöz vurgun~ı·lar 
gibi viizme bilmedi mi boğulur! • AYIN TESİRİ 

Alimlerin iddialanna göre a
yın nebatlar ve hayvanlar iize
rine müthiş bir tesiri varmış. 
Ayın ilk giinlerinde ekilen ne • 
hatlar daha irl, daha canlı olu· ı 
yormuş. Hayvanlar da daha çok 
ya \'TUluyor, 

Aym son ~!erinde ise ne • 

hatlar daha zayıf, eğri büğrü 
oluyorlarmış., 

Bu alimlerin lıu iddiaları lıic 
şaşılacak şey değil. Çünkü ayıı> 
insanlar üzerinde de tesiri var: 

Birçok insanlar ayın ilk gün -
!erinde bakkal ve ka•ap gibi 
dükkanların önünden kahraman 
yürüyişile getiyorlar. Son güı> 

!erinde ise eğri büğrü, süklüm 
püklüm gesiyorlar! .. 

CIMBIZ 



, 
26-TEMMUZ-1942 

·so:N .:· HABERJ:";.B_R _ 
• '._ ~.- • , . • '"?• . ~ ' .. - _:, • 

Yüksek ziraat enstitü
sü 134 mezun verdi 

40 Yüksek orman, 
48 V e t e ri n e r 

45 Yüksek ziraat 
hekim yetişti 

ve 

A~ .. ar;ı;, 25 (A,(\.) - Bu ~elH' )'l.lli.
.. k. Z''l'b. t (·ru;1ıl~ti.olnl Olman, zı. 

rd(\l \·e \ e~\lı:ıuur I;,d,;.lll~t.'ll"t"i.ııdt:H 134 
ta.lebr dlıılon:a .:ıJma.-..;a h;.ık ı... ... z.an
rnışla .xi>r, 
Or~an f..t~lHll·siOOt•n 111ezun o.a-

1'1.k yl.okSl"tk orman ilnli.heııdis; aka
dıcı..Ihk un·van •ve diploın:asın1 a.:ma· 
ya bak k.ııı.anan 40 yi.ı;,\:ı-eık. cıttııan 

tDl.;tıt·ıı.C-tii ~unlaı·dır: 

Apak, S\~.ı-t ş.a.tıi.oı, r.~_elih Yazıta, iıı
aıı Aca!", !\Iu.sta!a OzlM, Raıa Çe

lı-t>i, R:ta-t Boydak~ Bektaf Atalay, 
.l\.t,met ~·ifnfn. Ht\ie71n .:'\k/JOy • 
s- D<ılıx.-a, H;;..e.y AJlı.ııısu ve 
Ncı."Zat Gündüz. 

Si.vU v<C-t~in<'rlı...""r~ 

N'ıhal Kıl~ay, Kflınuran Uygurer, 
l\fL' ~ata Gilir•y, Behice Alanl.Un, Nev 
zat Gü.ralp, Ali Kar:.gal, Arl:r:~n Kök 
sa~ Abdü ;srllar Hazenci, Asım So
y at, Sabri Ürpt>kll, Sami A'.ı, Tev .. 
ı:lk Özün, ~-ohr.y& Oguş, lbrahm 
1\.:an, IU.gıp OnJt, Kfıı:u1ı. fl(enler, 
1\;fuiıittin KUtaJzya, Iialil A}tuıdağ, 

Aziz Yıldırım.. 

.-\li l{a a. ~. ÖnH•r özen, '!tt.Jı'":i 
T<t.;:ı~:· Salı.ıJı·,ı..tin Atıb .. yı-::ıK", Isn~a.ıl 
ca ,;, Ken:al Ş~ııol, İsa ı;:ngöl, 
N ııı :et: n Söı :ıJez, Ya:hya Alcınkuş, 
Öıru·r T·::tı nııı, Zeki Ç(;ıti, Yunın;ı 
Ü<-..a.i. Sı.ilr-ynı:.ırı J·~:..ıu!. .i\,hnu·t li-~ıs, 
~m Og c.can., ihsan l:j ;}.;ı.b, Faik 
Gı.i.tcur OI!lıan ı.·:ım.ıın:a.r-. KC1o1n.ı.l Ziran~ FııKiU.tc-sındcn mezun o]a-

' ı T' k '\·(·~ı · Ziraa.ı matırnd!si ak<ı.-n. ~ "• Aı l\..i.U Ko.pt...n, Jı.1.ı ta a. 
Ör'K.'('l, İ<Jmı.'\ıl ~·a:k:, lHls:ın'lEt-.'n demik 1n\"an Vt~ dipb.1 sını a~'!lağ"..ı 
ŞL'rit' , ?ıf ·ıfa T~n. \' hdt.~f.r. hak ~- anan 45 y1.ıJ"'3rk ı.ir :ı.t nl'li-
DJ.,)-. "'ıJaş, Fun::k s'-~\'1nç, ibrrJıhn hc·ncUsl ıunlarliır: 
Leıınıı-n, Ya.kup Gu~, Mu lafa ı.;::ı.; Hıf1!ı. Gün.er, İh .. n Eğıciog·.ı, Ce-
smı. l\f~lu11ul .1\tal.u •. A.lx!ullah Tok- lal Ayay ·_n, Ali Ar'S.z., Lt.lo\.'Ml .Al.c-
er., Abbas Oililı!an, lI.al9:n Üz.ün.da, 11tan, Ila is :\.lagöz. .!\lecit Cagatay, 
Yusu! Güı".Ctil, Du::' ul Şcr..gül, H'.k- İt>r::ıhlm Göl,pınaı·, 1\lualla rr.:pt~, 
n.ıt Onar, .l'ttuı.a!ier Etktr, Şı:t'Cf YaK:up (};r,u~'lırlu, Mueta!a Bayı:;.al, 
YütTtl·n, ll~ı<!Jın Alpat \'C ... '\..1m·.et Ci!lı.it Akal, Fuat Sunr~r, Abdı Boz.. 
ça.g.,,ı:ıy. oğlu, Nı.ıri Bl·nli 1 Recai Taşan, Ad-

Vt"ıicıinr·r I'ı.ıklı ... f.esinden mte"T.un o nan BD.<.:aran, liiiırıı Ku.rruıkcu, Ya-
larak veiı•ı-ln('ı- h. k~ın uı'k:~d~r.ik run- ~r Sök.n:.en, Ahınct Tor'061u, l\tuzaf
'\-0.n ve dipic)nı·ısını al•rna.ya h:1k ka- !tt }{.o{;, Nı.ırettin A1tı11&ayn, Saadet 
zarı.an 29 tı<:Ci.crl ve 19 .sivil ve.terin« Büyav, llavva D<.ıban, MC'hmt.•t öa-
ıhe.ldın illlllardd·; dı•ğiı'fllen, Sabahattin Tanca, ş~ 

Ar&.ı•d. Yf·tcrintr betk\ınl~·r: Etb~n Bnlta, Hü--.ey:n Ço\;.'k., Faruk 
Zekl Kıırneöl, O....m::ın Koc;tlir".n:, is- Akarca, l\1'ehı1~e-t TÜ2ün, Ah,r..et Çe .. 

ıuall k.aleırıJ.e!·, Alur.c·t Ka\·af, Ab- 1.inf' .. , Fa.k Dı•rniMağ, F\ıat Şendur, 
dü ., bap O:'t<u~ :Mubrnet YLldıl'ım~ :\trlmet ·rubarlın, St•lahatt~n Tü.-
Sadf'ltin Süldür, Ahmet TU :"Ciıtr.-.ıyalı, ı-üt, Nail Sı•z.gin, Veli Beygirci, En-
CihJ.t Sı ·ı;;gin, }fayrul!M O:< kogul- ver 7.t"ynı•lgi!, Bın:n Gür, Osman Arr-
lan, İhsitlı Krldn.. Ha.kıkı Y• onlı- 1 ..-.y, \•rlırr-~t Par, Faik Qolpan, Mdı 
o~!ı.T. tf;ıydar A;y, Sı·llıılı~tt.:.n Ertürer, mlf.ı Saliın C.ö'ki.u:ı.ıı. Galip ~-
Rt t öııt:Jı~. Se.l!ıha1.tin Par, Recai lu \'C Rauf B3.l}('C."c•Qg,ı.ı, 

- --·---------
Alman propa-__________ ,.._ Bir ltalyan uçağı 
gaada Nazıtı TOKYO'YA 

Amerika harici- g i d i p geldi 
ye nazırına ce

vap verdi -------
1MedealyeUa ilk aa
surlarını Avrupalı 
lardan ötrendlafr,, 

Bcrlin 25 (A.A.) -Coı-0.eU 
Hull'ün son nuffkuna kaışı ilk: 
Alman tqpk;sini, pro~anıch 
nmırı mt>:ı\•'•ni Dr. Diertı-ich'in 
yaıptığı bir dcmoç te~kil ctımiş
tir .. 

Dr. D'oLriah <kmlştir ıki: 
Hull çok kun·etli .konuşmak 

ve !u;ıt la , nevıınidane s"va_: da:n 
bı:Jı;.C't!crck Amerikan milletini 
bu dl•rcc-e he}ccanlı bi.r t<ıtrlda 

• aydınlatmôik ;ııerund'a k,alını~tır. 
HJı!ıuki bı.ı nutuk, y~lnız; Ame
t-ikor. 1-.lllk k;:.ı,,sinin ne derece 
u ·k uya d.ffınnş \re Ru:z.velLın. 
1ım'b; ile ne derece i\gilenımekte 
btılunmı11ı cixl.uğl.Jlu gösterir. 

Üç yıl harpten sonra bu nut
ku; r;1lk üz~rinde tesirini gö:;ter 
mesi için ,mu •'Jıffok:•yet1 oı·in ve 
fiiliyt'ıtın takip et~si lfızrır.dır. 
Alfılk der:,ıleri veren bu ihtiyar 
ların ırn!.ulcları. tefessüh etm'ış 
bir düny1;ı, içİ«l sö;1lenen mersiye 
lE"Nlır. 

C<ınlcl.l Hull'ün tuttuğu hare
ket tarzı, iki vüzliilcrin hareket 
tarzıdor. Hufll.hürriyet; insmllık 
ha'y;'•v:::t ve medrn >yet gibi ke
l iur.el<'r i SÖ}l!aı:liği zaman bir gü
ntr.-ı i..;leınektoclir. Bütün kü.ltiir
lerin y<>. ı 1u:ı Avrup::. nül!ctleri 
nı> kar<ı bugün kiifı-<ıd··;, Birl.e
şik Dt'\'~~tler mddenlyetin i-lk 
unsurlarmı Ameriocai!Jar< bu 
,"rvn·na m "!ertlcrinin ö~retll'l-Ck 
"'o ur.~ ka'l,nış olıtfukların; ha
~ırlamaJı<lı.ı'for. 

Birmanyada 
(Ba; tarafı bir.nci sahifede) 

ıar ara. nd da.lı.!ll Mı-p '>!§la 
t," İk ı ot ar""'Xlda 3 ha!!adaııbc• 
ri ıc: n ı ııı dll,şmanl a~etıe i be-

l. UınlercP l'lt.: k, kaL oı 'e 
ço öloürü\mt;,;tuı. Şr;h. '.c b.ı
sı!n .ş yrj 1"'1-.o t.<i;> yo'kı•m tıı~ 
T lltın k lct>iD e uharebc beş gıuı. 

$•mel' Ll6JiıırA .Ai<.-
y tCM.t t!di.Y"flar. japonla-, 
M ue•., bir heyrt öndr m le• 
Ve h ıı k.hk rı takıc ı:de kcn.. 
c e.- n Jh1 r yet ' ba"' iıntiy 
la.- ....._,..,.,l'f:'ni v:ı<ltt.ıni01errlir 
JX>n.! r a t nlliar ingiı~zler ç 
ç~tlme-z k.tidarı ellerine aLnı 

• 
Japon harbiye ve 
bahriye nazırları 

Mu oliniye mek
tup gönderdiJer 
Roma 25 (A.A.) - Resmen bil-

dirildiğine göre, Savoia Marc -
heW ti pinde bôr 1talyan lll\.-ağı 
japoıı hıYlkma italya.n halıkınm 
samimi selftmlarır.ı ıbilıdiıımek 
Ü7.erc Roma - Tokyo arasında 
gidip grime biı· 9eyaılıat ya,pmış
,ıır. Uçağı, Atlantiği 22 dcla geç
m~ olan yarbay Mo.9Cat(-lli ikla
re et.mi~tir. Uçak tayin edilen 
hava yolunu t:ıkip ederek Av • 
a-upadan Asya:ya ve Aısy.oıdan Av
ı·upaya 26 'bin kiiometrelik lbir 
yol ka<tefükten sonra orta. İtal
ya.da. bir ha\•a meydar.ın.a gel
nuştır. Uçak .hava meydanında 
M. Mus'>lini ve diğer mulki ve 
askeri ~ı,kiln tarafından karsı • 
l:mmıı;ı~ır. -

Hava nazırlığı hıısUt;i kalem 
müıdürü General Casero japon 
Haıcbiye ve Bahriye Nazır'laırı• 
n-ır. M. Musx>liniye İtalyan ta~ -
yaırecilrnle gönderaik:lor[ mek
tulbu: dkumu:ıtur. Bu mekıtupta 
f~ havacılrğıırı:n ll>u yen.i !bü
yük muvaffakiyeti k.a.rşısında 

' japon halkınm hayranhğını bil
dtrrr.ektedir. M. Muı;oJiı:i mü • 
rettebatı tebrik etmist'ır• > • 

Yunanistan' a 
buğday yardımı -Kanada 15 bin 

ton verecek 
• 

Girid daj-larında hala 
mukavemet varmış 
\'aş ngton_ 25 (A.A.) - Yunan is-

• :b;..ra &tl'\i.s:ı.::ıt .Yf'l".1den tt' ıil.tlan. 
d ~ :.zere ıon gun eıüe \ .ışıng-

·a ge niş oı· n Ywı n ııı:.lıl>aı-at 

n:..zı.rı l\I. !\.lı..ııa}opulos, K nada hli
küın.N.ının y nan n:•llı • c.yda 15 
bin ton Ouı1J..Y verce~ ın~ bı[dirtn.ış

tir, 

N:ızr", uııı !lö'.'UŞ!nt'ln:len sonra 
btı;."dııY rın '1llltlı lçio zrufıarıp d<'V· 
.ifıl Uzmı. o en t\yeyi ver

e ,,. Nr ~ Y :naN!stan w 
c..i br fC1 1 ~8&. 

eler'n !ıala mıJka-
'uklanm ve raa-

Ve en az b>n müSl!ıo an öldül' - I'" 
1"1'<1ir. Bunun üzerine mü.! üruanlar 
b;.. h•,,, mecliso t ,::ıı e!>-tiş:er ve 
loor-.aılerini müdafaa; .ı. ba '.a'11lli dır. tir, 

b "ıd ul< ~ • •Jzn.!ır-

iKDAM 
-~---

· Afrika Harbi . - . . 

Mevzii çarpış
malar oluyor 

----ı--,..-

Maso'ılnl 21 gtln 
bar e 11 At sallaaıa

d a bekledi 
Kıaaı.iıe 25 (A.A.) - Bugün 

neşrcıdiien mü.:ıtıt>rck İngiliz Or
taı;ıark t~;: 

Cenup ,.., merkez kesimlerin 
de loeşif ko\lsırımız ve topçu kuv 
vet!erimiz faahyt!<1ilerine crevam 
e.ım-ıişleroir. Ccn up kesimindıe 
kaC'da değer bir şey yo'ktur. 

Haıf ıf bomlba ayyarefterimizle 
bomiba av tayyarelt'rimiz 23 ve 
24 Temınıuzda :va11tıklaırı gece 
tcrırruıılarına crewım edıerek E&
ciı.IOO. iniş sallı<l'laıına ik.i akın 
yoıpmı5ıa.rdır. Düşına.n tayy'1re
leri ml~1anibeler el'Tlasında dü
şü.rıü•1müş, ugtıııkları esnaıd.a talı: 
rip edi·lmiş ve 2-0 <N fazLa<sı yer 
de ha.sara u;lratılm~tır Av
cı~ rımız mu~ıardbe bölgesinde 
düsrrlan taşıtflarına n"!üessiır su
r~~·ıc hiicL'fJll etm~. rd'r, 

Alman tobli§i 
Ber\in 2'i (AA.) - A.muın teb 

li.ği: 

Mısırda düşrro:..n biı: Çl'.lk ka
Ylpl.ada neticelenen taa!Tuzla.
rını re!krarbnıam<ştır. 

Mıc.,o!iırıf 1ıarp sahasında 

R('lma, 25 {A.A.) - Marsa 
Mairuh iş~ edUdiği tarih o!:an 
29 Haızinırdan 20 Tcmmll'Za ka 
d.ar Mussolin" Mannarik hare
kat sahasında ka'~nıştır. 

CALMANLABAJ 
06RE -

(&!§ tu.ra.fı 1 İllCİ ~al/fada) 
r-ek:lwp kuıwetli Alman hava 
teşkilleri 24 Temıınwıda Ros-taf' 
un ci'Qğu çe-vresinde bi.iyü.k bir 
int.izamısıııl.lk içinde rıcat ebmek 
te olıaon Sov.yct kdllıai!'ına hücum 
etmiştir. Alman hıwa kuvıve&
rinin de\·.o.mlı hücumlo.rı netice 
sinde RU&lar ağır kayıplar ver
ınislendir. Rrubofun cenuıp ooğu.
'Sunda demicyo11aır..-ıa ve trenlıe
r."E karşı boırfua ve mitralyöz hü-
cuan ~q·ı .~ .. p ı-ş v "' c · 
di h<6ar verdirllm "ıştir. Müt<>ad
dit yerlerde dcrrury;oTuı.rına tam 
.istllı<-tler kaydedi'.ıniı; ve Don.' 
un muht.dif g~tlermı>e de mü 
aıa1o:ılle lrnsilmiştir. 

Askeri bir meırlbadım öğrenil 
diğinc gijre diln Sovyet Jıava 

kU\'Ve~!eri tl'ı'I< cephesinde 83 
tı>_V'}-ı;;ıı-e ko~fuctın'ışlerdir. 3 Al• 
man tayyaresi ciöıımemi.ştir. Düş 
man tanık sil"-h ve ınalz.eme<:e 
de sığır kayı?'.a.ra u~ra'lf.ıınış\ır. 

.Askeri mahfıllerdc Roolıofun 
Dem 1'::.vo:aısının ~rk hududuna 
yakl~tıkıl.n şu e~ nclırin 
genhiJiği h~zı ı~·let'de bir kaıç 
yliiz metreyi bulmaktadır. Sov
)'€1'.'br, Voronejin ş!ma1inde ve 
ş'mtU'i garoIB ,nde kuvv-ctli piya 
de ve tank teşkiJlıedy)e ta.arruz 
'arına dcwnn et.ıne'ktcdirk. 

Sovyetlere göre 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ları taarruı.i har(!'kıatta bulunmuş... 
ıa.u~iır. Kar3 ku\""{t-liet'iylc ;ştıirliği 

yapan huva kuvvelferi ct•.Pht' grri
&mde alman teŞkilltrine ve müna
kalt' haUarıns dut1mad3n hücum pıt.. 
m!iışlr.rdir, Yalnız bir h11va teşkilhniz 
dtızÜllelerle tank. 300 kıın:yon 40 laı 
dar E-Si.l-ıra tnpu tahrip ve tak·ribt:n 
ılöı-t <abur pi;<ad• i.ıııiıa etmiıler-
diır.. • 

Rooıl<ıf l>ölgeeinde say .ca üs1ün 
tart.~ ve motörli.i piyade ku.v\·etle
ri;yl~,· ~ld-dt•tll muhurt•be devam et
mt~tedır, Bir ke:&mdc aln...a.ıı.lar rus 
lıa.t!fi.rına gırrr.işlendlr. Çok defa gö
süs gOgı;~ (':ırpışma halini alan rnu
ha.t'/belt•ı•dıe · i lı!nden !.azla alrnun 
ö •iurüLr:üş ve 18 tank t:lıhrip edil-

ı ·. Başka bi:-- kPSlmde ;:.br.s.nlar 
bır ne·;Dım.lzl aJr- . r ve arozi ka
'Z3.n:mşklrdıır. Ku·v\.r'!\J rimiz bu mev
zii "°n ()re kad.lr •• d;.f. n et ntı;ler
dir. 

SOVYETI.F.ll Bİll T.~Alllll"Z 
YAPTILAR 

Mo<l<Dva, 25 (AA.) S>vyr! kuv 
'atittı ?ttoı.:\kov ..... n CNlL~i garbıs~ 
de Br-dtl.'.:..: cephcsınd yenl bi!" t ar 
m:ı 'r~n irt't! ,., Bır tıopo;. 1>0-raJ 

ııt.eş:ınin hi. , ayesı .'Jde hı..rrkl>t edm 
P.YDde kıtal ar bir tarik bt' gi m!Js. 
tahı\c"'nı a\man hat arına ı·dıdetlec 
taa · , "'1er.ık: l>ı k-m!lıay, zaı>b 
eltm·ıle'.'.l!ir. 

Pariste 3 idam 
Pa:ris 25 (A.A.) - Bus:ıy so • 

kı;ğ <la kargaşıilıldar çıkaTa.-aik 
üç polis merr;.ınınun ôlümüne 
sebdbiyet verrn uç kişi !bı. sa
baıh idam olur .. r JSt-.. r. 

ANKARA 

HABERLERi 
Yeni kararnameler 

dlD çıktı 
Ankara, 25 (İl«lıt.m muhabirinden) 

- ia~.r te-;,ıkilatı ve mücaiıılbo ko
nıl'<)"Onlarmın ve su başı ~<lliı.t>
nın b~y ve gıd" madde ıe.·.ne eol 
iJl,)ılna kararlorımn l<i>.ldJnlmaın 
!lllkkı.'ld.Jd 'koram:ımeler bugünkü 
rıısmt ga~ çılrmıetıır. 

Hu karor!a brlediye e""Wıoenie
ri.rıo \-erilen vaıifl'lıeı·in ilgası. JC.ı."nı 
nülusu el. ı,;ooMt !azla tdıiı-lere be
JC'diyeleı'<e i-.tmda:n edJ~ m.,.. 
"'w·la rın ücretlerini ve !Jl'l8Srailön 
karşı~amak için b-eş)·üz bin lira tah
.ı.. e.dilıl'iştir. 

Ankarada mabk6m 
edilen malıteldrler 

Anatara, 25 (İkdam ruuha:birindıell:\) 
- Ani.ara Milli ltaı-uruna mı:l:ıike
mesi Hi!:mi ve K roal adulıda. lld 
hırdavatçıyı !17,5 kHo bakır kwıdu

ra çivl•<nt satı<a •rzrtmediklcrinden 
do4ıy1 ilçf'r ay hapse, 133 er lira pa 
ra crzasına ve tıki ay müdciet'.e d"WQ 
.k3ınlarnnn kapa.tıı.lınaısına m&.t*(mı. 
e'!niştir. Çi\·Jer de Q'llUS8dt-l'e cdi:
m,ı.ş~r. 

Yine h~'Ci \·trıÇt .1\.roı:ı. .\.ghur..az 
Ulf'nteışt• sa!..:nadığınd&n 7 gün dü.k
kbnının kapatıltnaslnd, 5 lıra c('7.&
:va vıe ..mallar.;.nın 11?lt'1tdr-r!!sine ına:h 

i.m C'dilm!ş4r_ 

Bunland.au. ba~ meyve tnı.unu 
tesbit eo.ııı•n fiyattan fazl~:ı salan 
Hu·~n Ecıa Dt'posın1un Aı&ara şu

bf6i mü.dürü cl~vad da rr:ah'.k~~f'Ce 
~ Ji.ra rı·ğır para cı·1.Hı->:ı~ dü1dtiını
run bl!' hatta kapatı hrıası.na mtthkUm 
edi ! m'i.at.i,r. 

Ticaret Vekili 
(~ tarafı l inci sahif.,.fc) 

şclırimhdir. HukUnıet.inizın ye
ni kararları üzerinxle gösterdı -
ğin.itı teı;alhüıe ve samirrJ alU -
k.:ıya biJJıassa tq;ek.lııür ederim. 
Bunu çGk M.V·İmli \"e ce~'di gör
dügüm Babkesirliierin yüzünde 
okUıduğ1>m gibi, bcled;ye ı-ey;ı 
arkada~mıın sözleriinden de pek 
açlk anlıyorum. Parti Ye -diğer 
aı1kadaşlarımla teınaslaroa da 
ayni şey !eri gördüm. Hüküme -
tin izin b ti tür. emeli nneınl!'ke -
tine iyi ve naiı ıhizmıetler ede -
bilmektir. Hükıimetin alm~ ol
duğu oon lkara.-lana yurdun, her 
yerinde olduğu gibi, Bah'lmıir -
lileri de ~un ettiğini göl'
mdlı: beni sevmdirdi ve ümit -
lenıdirdi. 

ç.dlc Sl'Vdi.ğüniz Ye iiızeriıııe 
titı-ediığimiz aziz Milli Sclimlız 
içiın içl.ea duyar;ı;k göste~iğln.iz 
sevgi ve miıınetlarlık 'hislerir.i 
bü.yük Milli Şefıinüze al"-"ffimeyi 
~ndiım için ;ıerefli ve tatlı bir 
vıaife bileceğim. Bahkesirllie -
rin gösterdikleri temi., duygu -
lara t-eşekl<iir ederim. Balık~l'
lileri huzurunuzda sevgi \'e say
gılarımla bu vesile i1~ de seltım
larım.• 

Vekil saat 14,30 da Ha!ke -
vinde müstahsil, tüccar ve diğer 
ilgililerle ayrı lbir görü~,e da
ha yaıptıkıtan, civ~rdakıi l<öy nar
ımanlannır. va'lliyetin< maıh:tllin
de tebk'lk ve i<ıöylülerlc temas 
ettilden sonra saat 17 de tayyare 
ile İzmire -har6ket ttmi.ş ve gel
diğinde olduğu gibi uğul'lan • 
mıştır. 

VEKİL İZ:\llRDE 
İzmir 25 (A.A.) - Ticaret Ve

kili dcıh.ror Behcet Uz lb~ 
saat 18,03 de deı'let hava )'<>lla
rınm hususi bk tayyaresi ile 
yanrr.daki ızevatla ·birlikte luııil' 
tayyare meydanına muvasalat 
etmiştir. 

Val~ kor ve hava komutan • 
ları generaller belediye reisi, 
pa•-ti klaı-e heyeti reis vekili, 
Vali muavini, emniyt.'l mü-dürü 
jandaııma ikamuta.nı, tzın'r i!'Jlıa
lat ve ihracat .birlik.!eri umumi 
kii.tiıbi, tlc:ı.rPt ve sanayi odası 
umumi katibi, lıona idare mec
lisi reisi, ır.ıntaka tica.-et niidü
rü, 'iliyet ve .belediye erkar:ı, 
ve ajans mii.mcssilleci, ticaret 
alemi mensupları \'e pek çok 
doıs'.Jarı sayın Vekili karşılamış 
b::.,-ıta band()(SU obduı;ru ha!ldc as-
icarı bir kıt'a futn-am resmıni 
i!a ct"-!iŞUr. 

T ca. t \'c'kıli Bnlıke tet -
kJ!olcrı.ncı<'n çok mı mnu>ı ka' .L.· 
ğm1 r, ./c ı b r f1dıe iie ap• ? .. 

mış, karşılayanlarla ayrı a)Tı gô
'"-:mliş ve sonra va<li Sıııdri Oooy
le birlikte ·>tmı"ıriıl'>\e İzmire ın· 
m: ~ r. Doktor Behçet Uz ya
rın oğley~ ktı:dar topııık rn dıs ııl
leri ofısın g riip meşgul daeaık:, 
öğleden .scnrıı Man ya gıd rek 
tetkikerini yapcak ve likş_am ge
ne !zmire ciünecektir. Vcldın 

riım <::ıkk' te'fil<ikleri üç gUıı 
lt.a<lar de\..m ede«<ktir. 

Milli Şefimiz 
yalovada 

(Ba~ tı.rofı 1 inci sahifede) 
!MLI! Şef öğle y<0meğini saat 

13 te :;ereflendinHlderi Yen~
hörde yeın:.,.--ıcrı:lir. Ye~İl'
den sa·at 14,2() de hareket buyur 
ran Mill'! Şefimiz ..:ıat 17,30 da 
Yıtbva kaplıcalarına va.l'!Dıc:J.ar
dır. 

\R.eisicliırtlıu.r Milli Şe! İsmet 
İnönü gerek tıewı.kk ~ e ttiltleri 
şd>ir ve k.ıısaba.brda gen.4t yol
da kıö~erde halkın camlan sev
gi ve saygı tez:ıhürlerile karşı
Tanıını~ar ve uğurlanmışlar ve 
şehir ve kaoaba».I-d.ı. olduğu gı
bi köylerde de halkla kPtıuşrnuş 
lıa.rdır . 

Milli ŞW?fi.n. T~lciilrt?-1-i 
Arrıkara, 25 (A.A.) - Riyase

ticüımtıur Umum! Kfııtipliğin-

den: 
Reısicüıml-ıur İsmet lnönü, 

Lman mu.ili«lesinin yılcWnüı
mü münru;ebetile sayın y.urtda~
lardan ve re!.nıi ve hususi kw
rumlardan a:dıkları tebrik.ter
den mütehassis olmuşlar ve te
şekkürlerinin ibl\iğına Anadolu 
Ajansınr memur t'tmi~leı-dlr. 

A'!lkara, 25 (AA.) - R vase
t:cfa:nbur Umumi !\:'!ipliğin

den: 
Reisicümhur İs.met İnönü, 

I\litııtrö m~a'\""C.:esinin ve Ha• 
tayın anayuırda ildıakınm yıl• 

diln.ürnl.erinde aldıkları te-brik
lerden memnun o'lmuşlar ve te
"6kkiirleı-inin ibliığına Anadolu 
Ajansını memur ebnişlt>l'dir. 

Gıda maddele
ri hakkındaki 

karar 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

gul olacaklardır. 
KARAR PiYASADA NASIL 

KARŞILANDI? 

Gıda maddeleri üı.erinıdeki el 
kıo)ıınanın ve :Cia.t narhlannın 
kaldırılır_:;.,., piyasada çok iyi 
lbir tesir yapmış ve lbü~-ük llU'm-

nuru,vetle :karşılaıınnıştrr. Ala • 
kadarlar fiatlarır.. daha :z;i~·ru!e 

dü.şeceifiııi talıınin etmemekte 
iselcı'C!e 1ıtanbulda durlığı hıs -
sedilen bit\'Ok ma.ddeleri.r. d;ı,ha. 

ffi(lbzul •buluııabi le<:eği muıh~ -
kaktır. Dundan başka scııbest 
piyasada birçok gıda m:ıd.duleri 
arasında fiırt Tt'kabcti de •baı; -
Gıyacaktır. Fiatlaı ın •bir anlıklar 

dii.§me;i de lhtimal haricinde 
dt'ğildir. 

İctanb141da lbitlıassa pirinç, fa
sıılya, ndlıut, mercimdk Gibi 
maıddelerin !bollaşacağı 1emiın e
dihnel<ıtedir. Şu kadar var ki, 
gerek tacirin '"" ger<:'k 'halkın 
ilk !haftalar iÇ'i11de gıda madde -
]er.ine karşı tehalük gösteımc -
yip sabırlı olmaları ica!bet -
melkt«!ir. Gıda maddelerinin 
iht\y-..ç mmtı.kalanna nakli için 
bir<,-o'k yeni tedbirl!'r almaca -
ğından piyasa yavaş yayaş ted -
rici lhir surlttl çok ferahlıya -
ca'J--<tır. 

G€rı:ık Ticaret Vekaletinin 
tebliğinden geruk Behcet Uzun 
nut:kundan anlaşıldığıı:a göre 
'bir viliıyetten d>ğeı- bir viliıyete 
nakli evvelce bir kararla anııme
dilmiş olan muhtelif gıda mad
delerinin de v:ıayet hudu1ların
dan iUıracı lbundan iböy le müm -
.küıı olabilecehıtir. Bu arada her 
nevi yem~•klik yağlar da yardır. 

Serbest satı~lar için p;yasada 
'hazırlıklar ba lamış \"C baızıı ta-
cirler istihsal mıntakalarile mu
habereye girişınişleııdir. Fiat -
!arın muihtemel yüksdi•)r~ ve 
huıbuıbat alım satımlarına ait 
vilayet hudutları daıhilinde tat
bik edilecek faaliyet haklk•nda 
kararlar vermek İçin yann Ya
&in riyasetinde mühim bil' top
lantı yapılacaktır. 

ikinci cephe 
(Bıı§ tarafı 1 inci sahifede) 

J<.;,; gwı C\"'' 1 -n 1 İrlan<Uya , .. r. 
d~a·•ı bildrn~t ir 

Londra, 25 (AA.) - Cenubi Af • 
rikadan gri~ t • ra ~ut dör
dünM.i mub" bll:i uk Bıl .y 'ya 
g,l •. a1-ı V\ r·v gl ı 

oları Fe,., ok: k \:1ff•1IC'"' ~ .hak 
<lın-.ş~r 

Berlin 25 (A.A.) - Askeri bir 
:rreclbadım öğremld. 0.ne gore 
Fransanın işgal altındaıld kıs -
mında.. Bclçikad;ı ~e Holımda da 
istas}"(>rlara girip çıkmaları tah
dit eden tedbırl-cr ddetlendi il
rraştir. Siviller istasyon] ra ac
cak hususi bir ade ılc ~ 
rebi!eceklcrdir 

SAYFA 

c DAGARCIK ••• "" 1 
.J 

Keser de veririm! 
J 

Keser de \·erir.sin anuna adaın· 
eağmıı il bembeyaz, sakız gibi 
elbisesi ne hale gelir? Hele nıü
ltarek, biraz da ful• •uluca o· 
lursa arbk tramvayda o adamın 
yanına rastlıyacaldarıo vay ha
line! 

Evvelki akşam, böyle birşey, 
hem de böyle bir şeyin katmer
li.si benim başuna geldi. Adanı
catızm iki koltuğunda kocaman 
birer kesik karpuz varmı_ ~ 
Tramvay Çarşıkapıda lam ~'Ü·. 
künü alınca beriki de yan taraf
tan bana abandıl<ça abandı. Kas. 
kada baktım sol dirseğimden 
aşağı bir serinliktir ba<ıladı .. 
Tramvayın tavanında musluk 
filan olmadığına göre bu seorin
lik ve ıı;!.akhk belli idi ki ada· 
mın sağ koltuğundaki ~arık 
karpuzdan geliyoı-du. 

- Hem~eriın dl'diın, karpuzu 
yere koysan nasıl olur? 

O, hiç bo:roıadan: 
- Nasıl olacak dedi, tınla bw 

olur. 
- Öyle se omuzuna al şunun 

birini? 
- Alay nıı ediyorsun? 

Oanıan Camal KA.YGI 

- Alayı var mı? Kolun1 sı 

sıklam oldu. 
Yanıımzdaıı bir ba~kası atıl 
- Hava ~ıcakhr, aldırma, ~ 

nm duş sayıla- fena mı? 
Bilel~i karış-tı: 
- Hem de tatlı, sekerli de 
Bir de Topkapıda ini-...,e ba 

tım ki celoetin sol kolu, panto 
1onun 901 paçası su i~inde .. 

Meğe'l'se herifin sağ koll • 
da'ki karpuzun biraz da gün 
geçmiş olduğu için, i<;erisi c 
su imiş.. 

Yaya kaldırnnında ben ce 
ketin kolu ile pantolonun paç 
smı süzerken o da tuttu, ko 
ğunda boşuna hamn!lığını et 
ve üstelik para da vermiş oldu 
bu hışır karpuza: 

- Tun Allah müstahakkı 
versin be! 

Diye oradaki viraneye fırla 
tı, ben de içimden: 

- Allah senin müstabaklaı 
\'ersin ki, beni bu hale ko\-.1 

Diyip J'Ürüdüm. • 
Karpuzu müşteriye kesip 

vennek iyi amma alt taralı ·· 
le eıll: çıkmasa! 

Belediyeler, 
'f.icari 

T-icarct Odaları, 
müesseseler 

(Ba1111akaleden devam} 
lar"" tic:ari reka~tin de inzınıa· 
mı ile ha~· at pabalılanınaz, u • 
cuzlar. .Milli korunına kanunu 
ihtikarı .-e nırguncu) u takip 
hususunda en siddetli ölcüler 
içinde salahiretlcr tesbit etmiş
tir. Beledh-..ler bu sallllıiyeti 
müfettişleri ile, znbıtafan ile, 
iktı..at büroları ile en verimli 
bir şekilde takip edebilirler. An· 
cak, İstanbıd belediyesi bakı • 
ınmdan hususi bir beledive za
bıtası vüeude getirmek: teftiş 
hc~·eti kadrosunu geni~<>tmek. 
iktısat büro•unu teftiş \'e za • 
bıta şebekesi ile sıkı bir bor • 
diııusyoına scvketmek ahnaeak 
müstacel tedbirler arasında ol

mak lazımdır. Polis sadece adli 
'e inzibatı ,·azifes.i ile nıeşgul 
olınelı, beledi~-e zabıta..ı Lama -
mile beledi hun..,ıc ve teftiş he· 
yetinin emrinde vazifeye tah>is 
olunmalıdır. 

Eğer hu tefrik bir kanun 
mevzuu ise değerli Valhıriz n1e.c
Jisin önümH2dcki içt•ınaınd.an ka
rar almak iizcre şimdiden Da -
JıiJi) e vekilliJi nezdinde tc!-.e-b .. 
büse ge~melidir. Bugiine kadac 
İstıınbul belediyesi iklı"'1di faa
liyet bakımından lıer türlü biz. 
metin \.'e knrar bnkktntn Ti(.· 
ret Vekilligi uhdl'siııde toplan • 
:ııuısı ~ üzünden hadiselerin sey
riııe ve gelişine sadece 1nü11ialıit 
lıaliııde kalııu.ştır. Fakat, hii • 
kômctin ~·<'ni karar ve tutumu 
ile bütiiıı haklar belcdiH'lcre 
geçtii'ine ı;öre arlık isİanbul 
belediyesinin kendisini göst<> • 
rehilme ... i imkftnı ~-;onuna kadar 
açılmıştır. Fiatları takip etnıek, 
,-urguncııluk, ihtik-' rlcıtık suç
brını iinlemek; darlık ilıtlmal
leri üzerinde ferahlatıcı tedbir
ler 'bulmak \C almak bel<di~-e
lerin gayr<>!, dikkat. faaliyet ,.e 
teyakkuzlarınıı bağlanm"l bu • 
lunduğıına güre ı;ehirler pazar
larındaki ferahlatıcı \'8 daral • 

mı her türlü hueketin Bele 
diye mekaııizmalan ile sıkı al 
kası bundan ötere halkın ve b 
kfurıetiu daimi tarassudwıa 
bi. olacırktır. Bunwı için y 
iaşe politika~ı kar~Lwıda il<> 
ledi)-eler n belediye r<>isl 
belediy" meclisleri maddi v 
nıaııevi büıiik bir lhakat İm 
hanına tab.i bulunm~ktadırlar. 

Belediyeler için vaziyet b 
olduğu gibi fü:aret odaları. ti 
enet teşekkülleri için de hay 
ucuzlatmak. 11eb beti ta brik e 
nıek, alış Yeriş 11izanu.n.t norm 
hadd<ı tuhnak, hükümet.ı ve 
kdiyele:e faydalı olmak birin: 
ci vazife ohını..tur. 
Şu mulıalı:kıık ki, sayın ş-

Sara«>ğlu kabinesi hayab fe 
rah-latmak, U<OU2l-.ıak, müs 
tahsili ve halkı memnun etme 
pnarları açmak bakımından ~
pırbile<eğini )'apnus ve halkl 
hük.Umet arasında t~nı İ<Jıirli 
ğini tesis yolunda en ilcrl kara 
Lırı almı~lır. Hükfımeti, 'bn te 
bir ve karannda muvaffak kıl 
man•n; rahatlık. ucuzluk v 
bollukta her ferdin hak ve 
sesini nrnhfuı tutmanın tclı: şa 
tı da kar<sılıklı 'şbirligiııde ıı., 
kesin elinden gelebilen imka 
ve hüsniiniyetle hareket etmes' 
IK: l<ıdiyelerin ticaret odalarını 
ve Hcari messcsclerin lyi ça 
lışmasıdır. 

SUKRU AHMF.T. 

FRANSA ____ , __ _ 
Barbdea zarar g6. 

renler için iki mlly 
frank ayırdı 

P•ı''>, 25 (A.A.) - Dı"o·let nazın 
Gira<ld Fransa hilldlınctıntn halbd 
zarar aören va.tandaşlar içın iki mil 
'1•r f.raılkıl"'1 faıia bir para t:ı.ıı.;ı. 
<'Yll'diğini söylemi:ıtir. Bu poranı 
:ra.'~k"l har.ah ol&n binaların yeri.n 
:;enilPTiıtın •~sı içln yatı.n}m.?ştır. 

ÇORUM VALILIGINDEN 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
1 - Corwr. - Çeı ·"-" yolım"n 6 000 - 69X400 kiiom('trel~rl a.nıs 

da esası. """" tar1w• ışi 30/7 /9-12 peışe~ günü sa.at 15 de lrilkılmet ıco
""'1iında ~..-şıtt.ı ı:ı:: "' encümende ;,,,,.ıe edilm~k üıere kapalı zarfla 
eksi"..kr.ıf'yt· konulrmr.ştur. 

2 - Keş>! bedel• 220.>9 ı;:::ı 64 kuluımştur. 
3 - Mımılkkat ten.inat 1654 J.ra 49 kuruştur, 

4 - Bu ~e att evrnk: IWllardı.r: 

A - Ekısiltme Ş11.-tı1'ilnesi, 

B - Mıikıavele projesi. 
c - s;.ıs;;e• r;yat \"(' keşif hul\sa ~·elleri. 
D - Grafik ve vıaraıı m<"Satc c\:dvp{i 

E - Bliyındırlık iş!eı" genel ı;osc loop,'iL~r fenni ve busız;l f:ırtnam~
,. ra. 

Bu evr~k h<r gün d hl CM•üınrn ka:!r.nıfrıde ve na!".a müdiirlüğünde gi). 
ril 1 ebi l ;.-• 

5 - tı\il<.Weım yukaı<l. yazılı tPminaotı yatırdılo1ıt.rııı:ı ~"aiT l>elı:e ıte 
ebllımc<len en az llç g(jın ovvel vil.iyrt makamına müracaatla &JacakJarı 

J;.yet ve ticarel odası vc&kalarını \'e aynca kapaiı bir zarfa lrorunw;. 

-yu'karoa yazılı evrakı okızy"ıı l men kabul r·t ... lı:leri ••rhıını Jııı,; teıo. 
lif metrt>.ıp:ar;.nı ltlC\-.:u:ıt..ı uygı;~, ;;e1<;ı.ıe wğer bır :ı:ırfa koy\TP i!ıale ..... 
t.ocıeu btr soo.t evı:cunc kcıdar daimi tnoümen reislaği•e- lliıiılıkbuz ınukahi
lLDıde v~f.en, V<!ya. gor.dE=rrı <·.eri H{m olunur. 

~ olaea.. gP<:'kınele.- m.ıtebeı değJdir. (7576t 
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iŞÇİ ALINACAK 
1 Çukurovada Maarif Vekaleti 

AT YARIŞLARI ----
Bugünkü koşularda sürprizlerle 
karşılaşmak çok muhtemeldir 
• ~tan.bula~ .}-.ır~i..ı.r•r .. m ü~i.ın
cı.:. b.:&sı J<uıul.:rı bugün \'el.
elendi çayınnda yapılacaktır. 
folanbu.\ halkının görülmemiş 
T.ıtıbı'L; önli.n<le a'tikadarlar kO
şu ycrlc"'llcie ycııi<l~ıı gi~ aç.;. 
rak baıhsm1'iişlerekiıı lrolaylılikla 
vy11aıımasını temin malu.adıle 

tertiba{ alın ardır. Gişelerin 
fazla'.ığınclan baı;k;ı. mu'ıa9ebc 

kıs>n cı,.. ta'i<.viyc ed lerek U-,eı;ap 
\arın sürntle bil<li.nlmesi. ,.e ya
r·~-ar ba:tfarradan önce atlar 
piı;t'\E ikcr glşclcı-ıJıen bilet sa-
1.ı~ıırun dul'<luı-Wması gereken 
t.er.!lbat ta bu mc)ıtndadır. 

Bı.J€iınkü ya~lar gpçcn haf

ta ı:la işaret cltij'(nn z ~l:r. fcv
ka·liıde en\erE'San ve çoktur. İki 
11'.a.81-adı·r be~ koşu iizcrinden dc
ı.ıam eden k"'lulara bu hafta al-
11.ncı bir lıt"<L' dahı irn\'e ed'lmcş 
\ir iki bu da Cenhlmen !....-.şusu

dur_ Amatör b.nicilcr ıarafın

d;ın yapı~acaclc bu koşu ~-ok mü

'lnrr.rlir. Bılhassa Almanyada de
rec·elıer kaı,anmış olan Alman 
/.ıtc~i Biııba,şı Fon Wangen
hc ı.11•in Fikı d Atlın•n J;nıac•sı 

wrin<k! k~ya giri~ı d:ki;atle 
t'!k"l' edı~ck ayrı b.r ~yecan 
ves:lesidir. 

Buı;ünitü k~u:..Tcla çü'fc ve 
ki: bahisleri buJabılnıe:C ()]du:<
~a güç bir haldedir. Bu yüz.d<:n 
ele yar"ilar daha cnte~es-oP ve 
'hcyecanh g~eccikı'ir. 

ıBl.lfiÜn bir sliııprızle karş:'.aş
mak U'Üınkiirıdü.r. Bugün yapı
ta:ak kaşufarın programını Cu
ma günkü nii9hamrzda C<'<h·el 
şek1'nd.e vellll}i,..ik. A;ıağıda kı
ıı~a t.E&ırarLyomız: 

BİRİNCİ KOŞU 

İki yaşır·da ve kaza~an 1400 
liıı.•a')'ı ~~umuyan ·erli saofkan 
İ>ıgiliz erke:.. ve dişi taylarına 
mahGlJ91.ur. i.Acramiyesi 500 lira

dır. IM'!'<...a!ciii 1000 mette olan 
bu koşuya girecek <tlar :unlar
dor : 

1 - Dest<'giil; 2 - Pulat; 3 -
Yarat_ Bu k~unun fa\·oris' Po
la11 ır. 

ir.:L~Cİ KOŞU 

Üç ya ın<iakoi sa~kan Arap er
kek ve d şl taylarına mahsustur. 
immivesi ı9o uf.ıriır :Mesaf -
1400 metre• olan bıı koşuya g:
ffC<'k atlar şunlardır: 

1 - Bahadır; 2 - Şah"; 3 -

Yaman; 4 - Ferlrat; 5 - Yec:
ze. 

Bu koşunun favnrısi Vecize 
olıınakla bernber Jroşunun sa\~ 
Jooı;usu o}lııası Jıascbi'.-c b4r :;ıür

priı.le net.celcrı.meı.i bckkntbi
lir. 

ÜÇÜ?\CÜ KC(>U 

Üç ve daha yukarı Ja><tııkı 
yerli yarımkan İngiliz at ve kıs

raklanna mahhuffiuı-. İkramiye

si 500 liradır. 1600 metre mesa
fesi olan bu kP.;u)a gi~ek at
lar .ş.un}ardır: 

1 -Alccytan, 2 - Elhan; 3 -
T:.ryaki; 4 - Mcn.e,·iş. Bu ~u
nun !avoırüti Ellıondır. 

DÖRÜNCÜ KOŞU: Cemilınen 
~'1li1ı 

Üç ve daha yukarı yaş-taki v-c 
sene zarfında kauııı,ıan 2500 
lirayı gecmiı-en safkan İngiliz 
at ve kısr .... 1<.iarına nıah,;ustur. 

ikrami~'esi 31 O liradır. 2000 met 
re mesafe$! olan bu koşuya gi
recek atlar şunlardır: 

1 Dand •; 2 - Kamısarj; 
3 - Özdemir; 4 - u.nacr; 5 -
Yct:Ş. Bu koşunun !a\"Ori.si U
macı ve Dar.dıdır. 

BEŞİNCİ KOŞU 

Üç ve d 'ıa yu.knrı ya~ki saf 
kan İngil'z at Ye kısra-klarına 
mahsustur. 390 Lra ikram:ıycs: 
\'ardır. 1800 nct,•ff<ie yap.J.acak 
bu koşuya gir<>ee-:C atlar şunl.ı.r
dır: 

1 - Huma&ıatuın; 2 - Büket 
3- Dem<'!; 4-Goııca; 5- Ye 
tiş; 6- Kü.çü3 E>eks. 7 - Dava 
fac'•ro. Bu Joaıunun Fa\'orisi Bü
ket ve Huma!batundur. BLI Joo.
guda siiJ1>riz mtıhltemeldir. 

ALTINCI KOŞU 

J:>ö<ıt ve daha yukarı Jıaştakt 
safitan Arap at ve kısraklarına 
mahsustur. 300 li•·a ikramiyesl 
va.rdıır. 1800 metrede yapıkcak 
bu knşırya ~u aUar glrecekrt!r. 

1 - Tomurcuk, 2 - Bora; 3 -
Tar2an; 4: - Tutl(I;;; ~ Se"im 8; 

6 - Batıti~·ar; 7 - Kuruş; 8 -
Küritk H ı:ıı; 9 - Mu:at, 10 -
Yavuz. 

Bı.:günkü koşu~a.~ı çıf~c ba
t.is 1 • 2; 3 - 4: 5 - o. iık;li bahıs 
tıe 2; 4; 6 !ne ıo:şuı .. r üz.erincle
d;r. 

SPiKER 

Istanbul yüzme şam
piyonası seçmeleri 

~~~~~~~-.. 
DIDkl yarışlara IGt sporcu girdi 

l<.<>z) ı.s, 2 - Rauf (G, s.) 

IOQ Srrbıı.st !k:.ı(' ler: 1 - ~ 
(B~ytmı) 1,15. ~ - Alı"-' n& (G.S.) 

BÜYÜKDERE · 

Kibrit fabrikası 
MÜDÜRiYETiNDEN: 

Kibr·ıt 1'~abr".ikaG~ :c;-'D ~<ı!::det yoıı 11 "rt!ar al1~?:ı 1 Ptitrli., l\.Hhn ve 
~uk lşç• alınac.ıkt;r, 

1 - Tt'\ı(.Tı1il f~N·~e lŞÇ lr••nt.: ,~ ı;;;n.t .. p .... :....::.~ il"ı€. t·ı:'t: yetr.t>.:,ı 
voriliı·. 

2 - Ücret :er: 
, 

a) }.) ·'""- ıQr •. ertt-. 

N"~' -:r.cs~;i sadıtıla.rı ~·n , .. ·-i)tr·k -:r,-ı.1.t-.r, y.:ı.p' ı ...... t:dk ~ın ı.o·-· 

lhıyı·tıne go~·ı· saat bcıf;ırıa lx.·t•'\ l-.E-S(lb;lı gıiıA"iı .. Jıııı kı.t•lllf-:.~; 

J';O Jı..w·u~ .11•d•wt. 

No,•'""'•l mM.J:-1 sc;:ıtları içı·1 M,.ıdın •Şl}i-itıe >~vt rıi .. <·d\ .,.~n ma
tı•Jt-ol'-"'E gilc•: 75~unışt..n110 kuruşa C:ad. .. :. 

c) 12 J"itmUa.n 16 ,a.,~ ktdnr o:an Plt\ftr .,. kız Qocuikıi~ro: 

N<ımrPal me~i &a.aiları i\'İll \"(ı'C\.ık: iı,çil{,:·e sır.at bo-ı.şı ı:ı.ı:re~ ht'· 

ı:~:t. .. le 65 Kv r~. 

V) TA1'm" 1 ,; , tdhJi,, fi, ay:u l~Çtit"f.: 

B~ '.kabı ~~lr!'de ç::..lJianl1'"a 
t.a.n 170 ~unı ... a. k~r 

• 
Kooı~ ·rıı.ıiı;ı:\-"Ol"'~ hey-eti ~a~aı}jy).. frıhrık:ı.n)G'J Cütıtie :)'~p<i(:&Jt;ı 3 
liR<ıt!ik faı.1~· c,~JL-,ııa.ların '~ 50 ..wıınıi.lJ .ı:ı·v~ edi;dıik.:t<~ nı,)l•t>ıQ\l 

ınf'";;.; :.Je 1 Ofl-170 kuru.51 ~.adar tlcrPt a.U:.n bi.r «;y~ ı 50 den 
25(ı kıı''""U~ k:.ı.d11r. 75-llOku-r.... t.ı<tal' a~o..!1 bir şç-iyı• 110-
ltiO ku ·d ~adar, 65 lr"..r. ş :ılın ÖŞC)r;)'t1 95 'Ji:ut'\ı~; 150-17() k11-
n.1Ş3. k;.ua a!ao işçiye Z':G-250 l\unu: -afi~;= gU.n<kl; verıl<'. 

<""'tir. 

.3 - K'.anl!'lll , erıgılPr iş.;il.(ııre Aıt olrr.3k 'Uı.rie fıcrctlc·1•, fabı·iırl..a d~
hı.;i talım.;:ıtnzımt"lriJı<iı~ yaz.ılı h-U:.'J;n!erc g'Ö.•' ht.r 15 gCnıdc bir 

oocırıtr. 

4 - iw~ .. ~:r, yat; ,.ak y1>:-lr·.r'.ni lı.<'rı<lilf""ı•i tm · .. :ı ,..dt~'er. 

5 - '""!. lip ') ... n]aı ı.n BUı,.vu:tdcr,.·ric l3 .... yu4«lı•re - Bo:ı!"ıt"'{-'.tı_ıy yolll 
uı.. ı""indc-• Kibrit F?"!Jır:1ra-,ı n <ıLırıye-t.ine .IL.i!tıs t.1z.Keı-Nt. ri v•• 
altı !ı..ııot,.;;ıil.a l:.er~be.·n·aı<Aea t Ptmf·l• ı ··!ı:ı oıwı~r. 

Tesviyeci, Tornacı, Frezeci a!ınacak 
Kibrit ırc.ı:) eaeo dairPle-rtle veya .... oı"ilta 1'..·:nıl:rlıanc:&lndo .uak;nist 

,." ~D "! nnıa·.-tn olaırak çatışmak ilır,.e b~ıi~..o sın1f tt'Nij"~·cl, tor
nacı -ve f··(;.2.ec-ye Jht.yaç vardır. Jo'r.bı-W...:ıd:-ı y.-.pı!acak J.n1tih.Jn netict'Sin 
d~· g-Otf.t.~ıerı chl~yı•te göre ma4.IŞ "\: o·a ha~t b.1~ .... crctlcri tayin 

<ftlecektL:. Ta' p t>lanla.rm. ve&<ı.iki'.e birl:kte Bü-yilltdL>ı't"rlf'ki Kib:-it 
Fabı·ia~ası TÜrliU°İ:l~tirıP.: rr.Uraca·t~arı ildn olunu:-. 

"-------------------------~ 

Sw. 91><>l"l;).1'1 a;anllğ• L.araı nda u:r 

~ c iilen !slaabu 'I." ""'" f" 1'Pl
yon L"< - mu.U><tl<a rı d n Mc
·oo yUzm•• ha\'l.'.-ıwı<i biJyük bar kala 
ba11ii: Onünıdı' nıuvat.ak-yı·tL bir şı-ı
lt Xk>- yapı;mllf" ... x· .. -ı; ... laı•a Galut.'.ı

a:: ra.y, Bı ~n., Beyog u spcr. kitı.p
lrrı ,le Kadıl<ôy Halk~v.nden JQI 
y ""- ot."İl ~ "'1.:" t tım.ş v net'<ede 
B<;ol<.<>ı>dan 40, G lob,;; ""dJ"d1n 33 
) ., li<:Ü r= le kalmti:. haloiwıı "'1-

200 Kuı>OOla. a: 1 - Yı.ııus (G.S.) 

3,16, 2 - Meki~ (~"kt)l) T ıŞ B A N K A s I 
ıoo Kurb• ·ama kilçült!C": ı - "dıı.ı • • 

t<ıra (Bcyk'>Zl l,33 2, 2 - Suad K.üçülr ta.arnıf heiapları 1942 ikramiy• pUuu 

, mr. ı;;lardı:-. Diğer yıızUc "er aUm
c lı~a k.ııd.Jr der~ ıı!amsd.k!nrırıd.an 
ta.qfiyeyt! ugı·a.mış~a ~ ı.:-. 

pçm•·l'E"fin ROn m~ka :arma 
\l\ gun yıDe Moda. yüzrr.e ha.vu;c.J1 -

da ~a.m edilf·cek ve bu surctı" 
ı;:.:np J")M m'J."1'>aka\;l.:ır.a gl:f'C<i< 
y.JZ ıciiler bt tı o~cıJ...-tır. DUnkü 
m~bak!!lar::I.· a.lma:ı n~!ce'cır şun 

]ardır: • 
100 Ser~.: 1 - İbrahim (Il"y-

CBeykmJ KEŞlDELER: 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Ağmtoı 
100 Se.rb<>ot: Vrda<l ı B·~l 6,4, 2 lkincitetrin tarihlerinde yayıhr. 

2 - o.~a>ı (G, S.) 1 I 1 
4110 5,.rbest kii;wder: 1 _ ö.r<?r 1942 KRAM YELER 

(G. S.) ~.15. 2 - l ı·on (Beyj<.<>z) 1 4"'* 204ll Liralık = Zeot.- Linı 
• ~ 1000 • = 3000.- • 

4 X 200 Bayr:ti<: 1 - Bı•yk<XI. t.,- ~ 
kl<l"ı 11.16, 2 - Galatasaray. 1 • 75' • = 1500.- • 

~ X 100 Bayrak kilçfiKler: l - 1 IO l4l0 a = 1508.- • 
B• ;ı<kı>z tak:mı 5,20, 2 - Ga;a".asaray 10 • ZSI • = 1580.- • 

Traırplt'n atlo<mc: l - Fahri (Bey et • UK • = 4000.- • 
kO« g1, 2 - Sab-: (G. S.) 110 • 5C " = 2500.- • 

Kiw;ilkler arasmd:ıld su topu ,.., 200 • 15 • = 5000.- " 
ka.nplcn atlama mtls:ıbakaları ci<>ji ZOO .. 18 • = 2vuu.- • 
nıda'l dıoğru,>·a finalde yapı~acaktır. 111.mlllİliİ-•lıİİll••ıılİİııı••••ıill••••ilİlıİıİmilııı••••••lj 

Kartal Jandarma BL Komutanhğından. • o. Dımlr Yollan iılıtmı u. M. illılın 
Açık eksiltme ilanı 

'i/.~ğ1J!;lo6ı942 taıi.h c:.ın4 g[ı il saat 15 d.e 41'..nbL.~ Koı ·t.J.l ll..ı.dutlüğ-J. 
~ tır.Je kOır. ;yonu ~dfl! nd<'t 907,95 JSra ~u.-if bedelli Mall<-pe jandanna 

«ta. .. Aolu t.a:n•r: L:Çl\ eksi tml• u u.~le l4csl.t:nt'ye aoonulır:ı.J$:.:l'. Mu.ka,-c~e, 

t•ıc·: ..... ::rıe, bı.ıyuıdn bk ~ e 1 grnt•l hth"\.L._I ve :C~nnl F :tnamelrı !, keş:.! h..ı,a
~.,..;-ale bl'!na mi.il. ter e\c-... .ı<. Jando..nna daırf'S'nde ı:uı J~ı re.k.\ir, 

.. J.1uvalvk~l temınat '14. ıra Si> ku.ru$ur. 

i..:l'k 1i er nen az bir tlıhhUt.: 500 l;ı·•:ık ba W' benzer~ y.ıpdığ:na d•;r 
irlaıt•it:ı:·Hııclen almış cıJ<luğ.ı vc-~ko<1la~a lıetinaden i~taDbul \.;Itı~l•nn mü.r;1 .. 

ra;.ıtla (?k.1ııtrne tarlh~n ta+"il gilnlPri hariç 3 gtin evvel alınrr.ı~ tı.!ıl:yet ve 

942 yıl- ;ut r ••re: ud ... ••••k•ilh:e aelmclwi. (8'142/. 

~luna:nımr·n bı .rer 16-00 (bin lh yüz) n o!"'1 1000 (bin) k!. adi yu

va•'Jk talkım çeliği (ll/.ılitu.1<>6/194~) •aL gun-0 ••al (14) on dört'e Hay-
00ı'1?a~3da ga· b._:ı.a . .ı dahı.!inôr-K~ kom1s:r' n ı.__ -af;rıdan p:ızc..·Lkla tın a!ı-

n~c~ktır-
n:.ı iŞ'' g• 'i:ık st<"Y<nl• :.ı:ı. 2-40 (ki yü. ,~ l'.k) ~:ra1·k ka'l't tı•ı at ve 

na m ... "Jca:ot.; ı l.521111dı.r. 
s.ı ı~A a;.t farV·em·l1Pr koımL:ronlan p<. .ı.sız ol.aro« d=ı,ıt·lma.ktadır. 

(79'21) 

liahilıi: E. 1 Z Z E •r, Nef'iyat 'Direktörü: Cevdet Kazabilıla 
6uJJ,dJiı >er: •!$ua Te]&raf. MaUıaıı8ô 

Çiftçi son karardan 
sevınç içinde 

AdanacJ.;m biltliriidiğ:ne göre, 
h~ikcıme\u.ı •z>n hul>uba,t hak
kı. e-ki ~on ~rırarııı·n ak sleri. 
Çu:<uro-.-..ı<la de,·:.m rln1ckte ve 
~ııntçı ev !!\; ııeş'e iı;.nde y(>fli 
i1'hll.ı;al ve "<~t·m lıamll'SLne g<'Ç 
miş b iurnoak<adır. Vali Akif 
h c >~an dün çif1ıçij·c bir tebliğ 
n<"-"1'1'rlcr k (ukur.wacla tıuibu

batın otı~~ fe~llın, ın1i~rll<l€'tinin 

15 Ağ.ts!os olarak teı;.bit ~'<:ht.cli

ğiıı ve çiG.,iye çuv.:l; mazot 
kan ·V-çc g'bl bütün nakil \'U"
lal. 1:'1111 ıe:-rin edildiginı müj
d<'ltın:~ \'C muvatfakiyet!er dl
l<'ın '''r. Va! gı.inun bi.ı'1;0:< s.zat 
lf·r~nı 'kôy1ıt~·öe geçirrr:ckıte ve 
yeni eKim için b~·ük l>.r istih
sal "<l'ıa.<: ha71r;arna gayesinde 
çif~f'i il\~ itJ)ir'l .. ğ~ )·:ıpmaık1ad1r. 

ÇiJ~<.." lN're ıı:i n vaadluine giire 
Çu.<ur'>\·acla bu y'.ı bir karış ,·er 
Ot- , b: !"'' ı:. ·,--r,~nı.Ş:-lr. 

Beden terbiyesi amam mldlrllll 
Neşriyatı 

Beöf'n t~~tiyı"Si umu:r mtidürlügn ta"!;':ıfYJd:m 1Jt"rt~'h1rn k"taplıH"c:Lın

~~ ııcı•kllrr k.tt·ı:-1kı.rırw_;aicı ~"l'ttl'ie EOat• çı<kan.antf.· • İ..t~-en-JPr A -

li°Jl"{ı.\Jcı. Akba kitap evL~en, ietar:tu.Jda Mıı. H~nı A.lımrt ıra::+. i...-&c ~ 
,., Ç;,ğ'" kilap e<Vle""1ıd"n, K.ıır..ta Mri>mf>t 1'ı>rl«'l'ôm, Bo)uda Zafer ki

tap t•vınd(·n, .A.nktira, İekı.M .ı. T..: ,,._r, Jl:b;nrb.•kııı", Afı,yon, Kon!Va., A~tn • 

yo, Sı;va:::, Et'Zta'\.Bn, "l'N.\.>wn. SRul ~ }J.,aJ:\t "\""ok lli& "Vi>yrn.,-.-ı,:~ .nem 

s:tLın, alab1ıllr}er, (7262) 

K·.:.r,ı:;:: 

50 .'>ı!l<I<= el lnt:Wı 
40 F'"i-0<>1 ho.lc"m k.lavur:u 

•· ;;o B•i1'RJ'lır.il<l f.ıiııo< kaideleri 

~ .Ft!llOOI kl&v.:zıı 

20 Köy ""°"' ... ıuıla!'ı hak\ "1Xlll rıgüi.le,. 
l 25 F.3< i tı.i!1: sporlon 

75 ,.,.1'1()Qm atletizm, 

50 lfali<ıu kır lroş-c.'>1.ı 

50 Balciln g;ı...'<t>ler. 

15-0 Gtııekıo - Rom~ l"~•'!""ı:t • y m:a..-ı~ 

150 

76 

Teoie 
K.-.o·ııl!r SPO!'U 

Bo btnp evll'lrinde 

Ordu fındık mahsulü I .. 
9

1
5 milyon kilo atanbul Erkek Oğretmen okulu satın 

alma komisyonu reisliğind9n : 
C~i. ..•.... ııhct•nın T. !". l\lliı4ın i:k teırııiııülı 

i{uru.5 l~i1> Vra 

l500Q 67 __ ........ ~ 
Ordu, 25 (A.A.) - Merlrez 

ka;,aMnın 94:! fmdık. rekoltesi 
dokuz mılıj"On altı yüz bi.1 kikı 
olarak te'<pit e<fümiştir. Buna al 
tı nıHyıcm kilo tahm ! n olun an 
Fatsa Ünye kz..zaJann 3 ::ı t re· Ba p<ıtl.ıean 

6 

8 

7 k,Jite de ili>ve edoiLor:ıc vi.'..i.yotin orıa patlı<•a." 
umumi !ınd1k ı,<;l.iru.ali oıı beş T. Bdıl;. (L.mir) 25 

12 

20 

22 

2J 
25 
!!5 

l8 

mi:iycrıı geçar.t>kre<lir. Tozc bakla (yerı:) 
---0---

1 İç ar:>luı be'Zl'lye 

Jl){i0 

300 

:ıno 

"iOO 

500 

HıOO 

lPOO 
soo 
fı(ıO 

Nufuı cüzdanı ile ek• İç kıımoıızı bombun)·a 

mck karnesi buldum Yu;·H baıinm.ya 
Ça h fasulya 

b: -d .1 ~ ı- .7- ctı.:z.da.nı ~'" Jd..ı ua 
'i50 tı -ıı ' ndı Ka)'bf 1 nin K<!
p~ .. c;-:ı• ·ı Y:ılt.lt.~ı ::ıı• ~ ... o. 11& kı..;ndu

rJCl ~;ya..z.iye n1;ı .. c..:;ı+ e~lı:-ı·cs! 

r.ca olunu:. 

2G/7/19tı PAZAR 

8,30 Pt'Ol{l'3ID ve IDt":ln, t:oaat a.yaırJ. 

8,40 .Aj<anı bai><'o'leri. 
8 ,515 }l.!t.iı)'k: 

9,36 E\'i:ı1 ~iJ. 
12,30 Proga.rın Vtl me.'11. tiSat aı.Yatı. 

12,33 Mcıeik: Oyun hava'ı,ı. 
J2,45 Ajans he.b~;lı>ri. 
l&.e& Mi~: Kara ......... ll&~ 
18,00 Pı-Qill....,, ve meın . ..,at ıı,yoı·ı. 

18,~0 Mü-.ı.!<: Fasıl hey,ti. 
19,30 Mt•:nldcet saat aY' ı ı ve A

jans h.abo:-lE"'!'İ. 
19.4:'; i~.a!lb 11l at ):t~ .. !arının n<'ti

cıe1Pl'i. 

20,13 
20,30 
21.JO 
21,JO 

Kôtr..ı .... l'la: T•Jttım vrı b~ını. 

Kcm~jlr. ... : Zir<ı:1-ı sadtr.. 
TLm ... "1 - Ki· ııg:l a :e-:ı. 

~liiJ'l,,'l,: G<'-ı'I\' bı'f·t~1'!İJ'UT:ın l~ 

1 
"J e ·.;-)d· . 

22,3() Me:nt,>J<~ tJ;ıat y.ı• ... \"' A.' ~ 
1laberl r· 

22.50 \'.a ın'k. .. µ.-.--.g:a!ll "'e k;:l..{Jo:ı.nıç. 

Mi 1·1 i 
oyunlar 
Fes(~vaıt 
H - 22 Agu:!"' 

Biletler l\lilli PiJango gişelc
rilc Festh·a! yapılarak gn>İ<lo -

larda satılnıaktadır. 
Her türlü iıahat için. Trt. 23340 

7~'\ YI - Aı. r~. 760. ş. \' c a ' 
Jnlthuı• .ta;yi o1:L.lgı.rr.ıd~~ yem ı s~P
ıırılac;;ık.t ~ı Miti.:;nı:ı. 'hııkrr .ı ı..ıl:ı1a

dı.g1 iı,a•. olu::ıut'. 

ZAYİ - Lta,..bul Ft'nor ntifus me 
mu.ı·hıgunci;tO R~ığ!'l11:1Z lHif Jı; tc.-;
kı~İ'Cle.: imizi zayi eti ,k, yew :ni ala
ce:ı.,"ln11:M.an eskı-sinn h~ kmü y~tur. 

Sf·hrr ş.e.,e .. ,.t- .Nı•ca.. Sı·nel' 

1 LAN 
B<io&lu Bı:·ineı sı..ı..h h:ı'k.l.'.k tıJ

kiırl:&ırıjı·n; 94:!/210 
Jl,Je!haı et Çene \"t-.k.~:i &.\ -'.-t""~ '.\lth

nıct Tı"1'!1İzsoy ~rat .nd<.1:ı açılan ve 
neyu~!'""' ı skl Sü!tynıan 1ye Ytııı Hi.1r 
bi)·e n1~ h: ile irfdt• ve Ki...a;tlk çıftl~t 
ili..rı:ı"' bo~·lL sok.ığ<r..d:ı 36 kJpl No. lu 
guyri mı'nk:ılü.~ ~~·uvno,;.n iz.alı-~ine 

dair olı;n Ua\·ada gayı i 01ıe~ulün 
hiı-:,.;ı L1r~i:.rınd.ı:ı Ebubı•ki .. oı:Ju Zii
bcıy~·· -rt-rf:;.(:if•.rio<lt n D.aııya~ ı.;ocu.: ... ~ 
lar~ ,<l,an Ad ·e, Zübeyir, Fı•yz'. \., 

D.KLnun y ıka~ıekı göS,l~lılrn ~ \!l'I 
n1l'T"~;..ıl adr~indc bulunJ.madıkl r,ı 
ve ba•faıca ikamı"'t r.rıh.a:l.t1 r;::ı n de 
m('ı('"!r.ı l bulundugu d<.ıvı ; ıy• nrka..::.ı
na veı-1.ı·n rr. uhat ve ~bıta tah
.!dk<l1ınd :- a:ılaşıldlğ ld L aı....'.:.ı..:.ı g(I 
çı•n. mi.ı.d~-e..a:·•yh} ·" y•""\ gın m·Jd 
de-t'c iloo(~n tcbl·gat •cı'a':ınn kı:ırar 
wrt1ml$lı.:.~. Mı.ıhakt~ı ııı.. nuallak 
bulu.:1duğw 20;8, 94~ · Jr h üd• ULat 
10 da mt.h!\..emı~e h.z • : ul .... ~ a~ 
rı vrya b·L' ı,""'Qit go~r llf'•f tf•b· 
liğ .nak~OillU k~· ı.l rı.,Y ız· il

cılun.:r. 

Ayşe fa· lya 

Kr ctomatı-s 
Dol rna JJt domate:ı 

Dolmalık b'btr 
in.cı 1 bit.tllf' 

T!l:le bOmya 

K•ba:c C imııir) 
Ko.Wlc (yerli) 

Taze .sok~n 

MayJ= 
Dt.:ıueotu 

Liır.:cm 

Sl-vm:rt otı.ı 

1-nınit 

Prrosa 

Laharıa. 

Havuç: 
Kök k.er,•vle 

Taı:ı. P'* 

Deır.•t 

adet 

y~a ~lata an .. ~t. 
lfarul dciE't 

:w 
25 
22 

35 
:1 
15 

3 

3 
2 

9 
15 
25 

22 

20 
22 
33 
24! 

6 
S2 

]I'() 

~o 

500 

1000 

300 
1500 

30i!_ 
4000 

sno 
:.ıoo 

2000 

2000 

~00 

600 
lff 

';00 

500 

600 

Ba~ encinar 9 3M' 
Qrla Pl\g'I>a~ 8 500 

Q:nılum<..l1.u;n- ıhtiy<:.cı o~;:n yu.k.aTıda,azı.h yiyt'Cflk_}f'rtn 21JVII/1942 gunlın 
de yapl4ıt! a~·k (!J(:.~llt.ı.r.t'1 ·rı.nı~ talip zr.•hlll' t•! .liğrılden op. gün trmd 1 eeı 
1r-r~~ 31/\"II/1942 '-"Unla günü saat 15 te Liı:>t..lE: mubıu>tQ€sino.(' topla•ıen 
oıi-~1lı lk~ıi.lv~1~runc: f.e.kra~ ık -iltn1('si ~apılacakt..r. 

j.,,tl•Kı.JH)l'in 942 yılı liceırıet. ooası ve.:;:ka ve t r..ıııcıt m uzhı.i. ·y btıllk-
f.(!-' ~'u .:tt~Qe'll giin ve saattı~ knır.lı::yun-'a bulı..m:rıa 1 J.n. Şartnamele: a.;ı;:.ıl ıda 

r • ..,;r letl •. (8013) ., .. w 

il AN MOHiM 
Gazetemizde bundan böyle her hafta Salı gunu ucuz 

ilanlar ~ütunu tertip ediyoruz. Satılık ev, satılık arsa, 
kiralık ev, iş arayanlar, işçi arayanlar, zayi. 

ilanlar 6 ~atın geçmem k üzere 50 kuruşa ne§redile
bileceğini muhterem karil,;rimize bildi..iyoruz. İlan be
deli damga pulu olarak da gönderilebilir. 

"--' -----~-·.., 
TÜRKiYE 
ZI RAA T 

CUMHURIYETl 
BANK ASI 

Kurulu' tanıhi: 18811 - Se rmayeı:i: 100,000,000 Türk l:Ta.St. 

• , Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyoı·. 

z;,.aat Bankasında kumba ratı ve ihhaTSrı: tas~rruf hesap
kur'a ile aşağıdaki plana gö s.nlara senede 4 defa ~kilccek 
kur'a ile aaşğ,daki plana gö re ikrrımtye dağıtılacaktır. 

' A. 1,000 liralık t,000 L.11100 Adet H liralık 5,000 L 
' • 580 • ı.... • 12t • •• • 4,800 • 
' • Zil • 1,880 • .. . ... • '·°" . Jll • • • ı,zeo • 
DİKKAT: He.aplanndalt.i paralar b r <t>ne içinde 50 liTa-

dan aşağı dÜ.'l1f''YC'l11ere ikra miye çı:ktığı talcdh'de % 20 fazla
sile verilerc-ktiT. 

Kur'alar ıenede 4 defa 11 mad 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekilecektir. 

iLAN 
Türk Ticaret Bankası lstanbul 

Şub~sinden: 
D ta.ta M rııd•ye n :>hallesin.do Br0 • , n-

tıuran AJ IC•• aıt oi 1.:.p Turıc. Tıt:-ort tB_o.J.nka.. Sf' 

den 24iti- .! 24.26 ;1.wı.:il.a· on b.r ad·t !ılsse ~ • ı 
na;n. ay"U nu n ı: · e 1k nr- rıi M h· t~ ı-e 'rrı:ıırı t:.ı ' ~ .ı...n bulust 
muş ... ( ı~ğunda.n e-ki ht&s(I (lı'lC'tlt>r nin hic:;bıl" tı 

i.lÜll vlu.ııur. ' 


