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Hükumetin G da 
Kararları Me 

a deleri Üzerinde.ki Yeni 
nuniyetle~ Karşı ndı 

Karar biı sabah saat on birde Vilayete bildirildi 

Bu yapılabilirdi 
O .. YAPILDI! 
Gıda maddelerinin satışı ser
best bırakıldıktan sonra .. 

ETEM iZZET BENiCE 

Sa)ın Şükrü Saracoğlu kabinesi 
clmamik bir çalışma fö:ü içinde i.k
tıs:a,di tutumunun ia~c bahsi üze .. 
«inde en son m"rlıalesin.e kadar 
bulandı. Bugünden itibaren: •Ti· 
ruet Vekaletince clkonmuş bulu
ııan her nevi gıda maddeleri üze
rin.deki elko)·rua hükoıli kaldırıl
mıştır.• Bu kararla serbest paza
,.. .. , normal alışvcri'}e taıııamilc dö· 
ııülmii§. her türlü gıda maddesi
ııin •alışı taın:unile •erbest bıra
Lbıu~ oluyor. • 

Merhum Refik Saydam'm iktı
sadi politikası trrkcdildikten •on
ra geçen pazar bu siitunlarda u
zun uzuu izah ettiğimiz gibi an
uk bu yapılabilirdi ve_. o yapıldı. 
Şükrü Saraeoğlu kabinesi tanı 

~~dıahalct:ili&"in, yan müdahaleci· 
.Iİğın Yerine normal ticaret tutu-
ll>Wru, milletle elele çalışma ve 
Uzftlıklı derin anlaylf ve iyi nl
;J"et •İstemini ikame dmiF. 

Hükfunet bu karara vasıl olur
ken yeni •i km içinde Jıikmetl 
vücudııa luılmıy an fi at ınürakabe 
komisyonlarını, mürakabe hey'et. 
lerini, vilayetler iaşe teşkilatını 
da kaldırmıştır. 
AlışHri§ hayatına normallik 

hakim olunca mürakabe ve takip 
hayatına da normal teşekküllerin 
ııizun olması, fuzuli ve afn" öde
llıeli teş<"k:kü!Jerden kaçınıJı11351 
:ta:w1 idi. Şimdi bükUnıet yapa
~~gııu haddi fızıuni realist ve ra· 
ika! bir gidiş hızı içinde yapnuş· 
~Bundan ötesi münhasınn müs· 
ti! ~in, aracının. toptancının, 

. ••arm, esnafın, halkın ıuuruna, 
•••danına, idrakine müteallik 
~.es'ullyet silıilesi; belediyelerle 
ıq,,,,t Odalarının mürakabe ve 

~8<ife mcs'uJiyeUeri çerçe,·esi 
•ç iıı dedir. 

liakiki, idrakli, ~ icdanlı ve milli 
r•n.faaUeri güden bir alışveriş 
•~lıyeti, serbest alı§verişin icap 

"!1ırd.iği rekabet gay;et.i pazar ve 
Pı~alarınuza bakim olursa her 
~lii gıda maddesini bol ve neuz 
lıe6-rik etmek mümkün olacak, 
lı ~ ve müstahsil her türlü ko1'ıy· 

11 
ıra, rahata kavuşnııış olacaktır. 

/~Ieketimiı.de bamdol•un her 
lllrhı gıda maddeı.i memleket hal
li7"' ihtiyacını karşı.lıyacak ~e· 

d., boldur. MiistalWI ve her sı· 
~ı.! •atı.cı ticari ;ekahet \'e namus
u •lışvcriş sistemi kinde menfaat 

\·e ilı · b likar hırsına kapılmaksızın 
b areket etmeyi sonuna kadar mıı· 
e~~>a .,Jerse - ki bundan şıiplıe 
"4l mıyoruz . h.ıırbin afetinden ma
g ~ı.laıa.ı memleketimiz her tiirlü 

1
/ a nıa<ldcsi sılnntısından ıJa sulh 
ı...~•ri:ıin idrakine kadar nuk 

3 
.. ~· Gerek im bakımdan, gerek 
ı.:; kararların tatbiki mahiyeti 
ll.-h tıundan Ticaret Vekilimiz 
b· çet Uz"un dün gece radyodaki 
l ~hı. çok dikkate :ıayandır. Bü
İle hır eııcr;ji ve ga3ret hamlesi 
f .ıne b•.ı olarak ıncmlekot \•az.i
h~ıne "'1nlaıı ve mozideki büyük 
"-"'rıcı h. ll . . . . ı ~ t't.tn<' erı ıle yenı vazı ... 
csıtıde do ••lKJ b'· "k .. ı._.r z.,; na ll' u guven-
bes~avet eden Behçet Uz hu bita,. 

nıde hilha ·a halka ve tfü«nm 'u ta,·siyı ferde bulunmaktadır: 
. 1 - lli~hir il.liva( madde.' kar

d"ı da •tok ,rapnıak bev~c gi-
'·'n•m"1idir 

~-:.istihsal solıalarınJan istilı
tıi.ıı hö~ı:t•lerine h<"r \'('şit madde
!, Yıgılmnsınn knılar rosmi ve 
usıısı biiyük mücss~ler de alış· 

• 

veriş i.stkali göstermemelidir. 
ll - Fazla tehalük, birden.bire 

çok miktarda alışverişe koyuluş 
pazarklrcla darlık ve b•ıhnın yara• 
tır. Blwdan çekinilmeli ve bir iki 
ay sabrrlı \'e dikkatli davranılma
lıdır. 

4 - Tüccar ve satıcı fazla Juı. 

zanç hırı;ından uzak buluıınıalı, 
meşru ticareti e&as bilmelidir. 

5 - Gayrimeşnı "' hudutsu:ı: 
kı=urç hırsında bulunanlar ken· 
dilerinin halk ve hükfunet tar~ 
fından it;na Ue takip ohmduj:UDu 
bilmelidirler. 

Giirü)Ü) or iti, Doktor Uz'un tel· 
his edoerek belirttiğimiz tavsi~·e

leri çok yerindedir ve davarun nı,. 
bunu bütün 119klığı ile teberiiz 
ettinnektedir . 
Yukarıda da söylediğimiz gı'lıi 

M)-..ı Şükril Saracoğlu ve Tiraret 
Vekili en büyillı ölçüde bir işbir.
liği daveti kind.- her türlii karan 
allllll1 bul~rak lşe koyulnıu~ \'e 
ya.paC'3ğını yapmı !ır. Bundan 
böyle imtihanı vermek, yeni iktı
sadl tutumu memleket menfaatle
rine uygun bir halde muvaffak 
kılmak miistahsilin, tüccarın, hal
kın mukabil tutumuna ve lı<>ledi.
yelerin, Ticaret Odalarının müra
kabe ve ihtikarı takip bakımından 
gösterecekleri faal ye titiz b~t 
ölçüsüne bağlıdır. 

ETEM iZZET BENlCE 

Vaziyet
Rostof düttü, 
fakat Rus muka
vemeti de &flacf ı 
Yarım milyon niifuslu bü

yük snnayi şehri ,-e limanı o· 
lan Ro,tof da, Alman Başku
nıandanlıgın111 tebliğine göre, 
niha) et dün Almanların eline 
g~nıiş buluınaktadır. Müs
tahkem şehrin bu kadar kısa 
zamanda di.işnıc...-;i, Ruslarııı bu
rasını dnba çok gözden çıkar
mı.ş oklnklarmı gii,terir. 

:llulıarelı<!ııiıı asıl •İkld 
merkezinin şimdi Don nehri
nin d<>fl11 dirsc~hıde ve Sta
lingrnd istikametinde ecre· 
yan etmcklt oldui,'ll anlaşılı· 
yor. 

(D"\'O.m, Sa; 3, Sti: 4 dr) 

Girid dağların
da hala muka
vemet ediliyor 
Londr.ı, 25 (A.A.) - .n.B.c .• 

Amerikadaki Yunan fstahbarat 
Nazırı llI. l\Iarkinopulos; oldukça 
büyük Yunan çetrleriniu Yuna
nistan \'e Girit adası dağ!annda 
el"an dü.şıruına karşı koyduklarım 
bildiruıiştir. ---o----
Polis okuru bu yll 

109 mezun veriyor 
Yıldızdalti polis okulııııu!I ye

ni yıl meı.uıharı 29 lcmmuz çar
g:ırnl>a günü sa•l>::lLky n Takı :m 
abidesine m<'ras:mıe b!r ç~ eıtk 
kııy>acak"ardı:r. Bu yıl mektep'ı...n 
100 poılis namzed, m<-zun ofac •• k
tı r. 

İstanbul iaşe Teşkilatında otuz sekiz, Fiat 
Mürakabede sekiz kişi açıkta kaldı 

Belediye Teftiş Hey'eti kadrusu genişletilecek 
Evvelce el konmuş olan gıda maddeleri arasıAda Kuru Bakla, 

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, l\1ısır ve .~ç _Yağla~ı 
serbest satı 1 a c ak yalnız bir nokta tereddudu mucıp oldu 

RUS CEPHESi 

ROSTOF 
Düştükten 
SONRA •• 

• 
Don Nehri üzerinde 

birinci 
köprübaşı kuruldu 

Nehri geçen 
bir Alman alayı 

imha edildi 
Rus tebll§i şehrin 
Alm nların eline 
geçtljlnden b ah l s 

etmiyor 
\'işi :1iı (A.A)- Ros1ıo!un su· 

kotundan sonra DOllc-lız havza
sında ve Don nehrı kwr:ımı.nda 
bulıunan Rus kın·vet!erıni 'kurtar
mak ;çin a ık Ti11".ıoçenko hıç hır· 
şey yaparrıı:z dcnilmekt(.'(Hr. 
DONDA BlRiNCi KÖPRÜBAŞI 

Kll~ULDU 

Vişi 25 \A~ .J- FW&tof şehri
nJl ,;;imal batısında DO'n nehrJnin 
cenup kııyıc.mda bir;ı:ci l<ıöıı.rüba
şı kurulnu~ur. 

(Deva.mı Sa: 3, Sü: 3 de) 

Bir Alman şehri-

Almanların eline geçen RostoI'un 
mevkiini ı:österir harita. 

BİRMANY A'DA 

DAHİLI HARP 
ne ikişer tonluk İ . 

50 bomba atıldı Japon ve ngı-
Londr•, 25 (A.A.)-İngiliz na- liz taraftar la-

va Nazırlğ"ının tebliği: 
İngi!zi uçd.'<ları Alnı.anyada Luis

berg'e taorruz etmişlerdir. Hava 
şartlarının k-ötü olntasına rntn1eıı 
bed<"fleTe i"8betler kaydedilmiştir. 

İl<i tonluk bombalar patladığı 
vakit epeyce :ı:.iya husnle gdiri· 
yordu. Salı ı;eccsi bu ~ebriıı üuı
rindt• bu b<ıınl>nlardau 50 tane atıl- 1 
m.ı,ştır. 

rı çarpışıyor 
---mı---

Binlere inaan öl· 
dü, yüzlerce ka

saba yandı 
(Y zıs. ~a· 3, Su: 4 d ı 

• 

MISIR CEPHESi 

SükOnet 
Devam 
ediyor 

• 
İngilizler geniş mayn 
tarlalarını temizlemi-

7e uğraşıyorlar 

Dün sadece 
Topçu 

faaliyeti oldu 
LJındra 25 (A.A.)- B.B.C. Dün 

ga"10i ~lde sükünot devam c-t
mişt.lr. Faaliyet er ziyade t~u 
ateşine inh'sar c'!anııştir. Alman
lar vfuıi mayn tar!ıalan yapan~ 

olduklar.nd"an mül::eııdhJer ve 
ekiplter geceleylıı bı..tılan tcmizle
rnekJt, rnqgul ohrııı.,.'1.<trdır. Seki
rzirıci ordu el'an t~bhüs kudre
tini mufıaia.za etmcl<tedfr. 

General Oh.inlek son ileri ha· 
ttketile dfuııınanın mukavcn:cti
!Iİ zitfa uğratmıştır. 

Şeker fia tlarına 
2kuruşzam 

yapılacak mı? 

Alikadarıar tlccar. 
ıarıa lddlaııaa 

cavap veriyorlar 
Toptancı şeker tacirleri, fiat mü

rakabe bürosuna müracaat ederek 
Şeker Şirketinin kendilcııinden 

beher •andık için aldığı 80 kuruş 
yiixünden kiloda 60 para zarar et
tikkrini \"e ş~ker satı~Jarındaki 
fiata bu ıniktar bir :r.anı yapılnıa
SJru istcmi.~Jerdir. 
Bıma karşı bu !<abah al!ıkndar

ların bh.e söylediklerine göre Şe
ker Şirketi tacirlerden saudık ı•a· 

(D evar.,ı S . 3, Su. ı ) 

,#' ......... ~ ............. _......_ __________ ................. ~-~~""",,,,.,.,,·-~ 

• \ 

MILL ŞEF 
lstanbulu teş
rif ediyorlar 

Cumhurreisi 
ne İstanbul 

deva.,, 

yurt seyahati
istikametinden 
edecekler 

;Milli Şefimizin İstubulu ıeraflendircli:kleri ı:ünlerde 
. ' ' "'• ahnnıııı re ıimlerinden 

Anlr.anı, u (A..A.) - )\filli Şe, 
Reisieoınhur İıımet İnönü memle
ltet dahilindeki seyahatlerine ı. 
tanbul i.ııtikameti.nde devam et· 
ınek ihıere bu akşam aaat 22 de 
~n hareket boyu:rmupıı~ 
du. 
Relı;icumhnrumuz Ankara ıa

rında Büyük Milkt l\feclisi Reisi 
Abdülhalik Iknda, &~vekil ve 
Hariciye Velıil vekili Şükrü Sara· 

coğlu, Genelkumıay Başkanı :,rn. 
re!!"İ Fev.ıi Çakın.ak, tehrtmirde 
bul~ Vekiller, C1unburi)et 
Halk Partisi Genel Sekr.,teri "" 

mnumt idar~ he)l'eti fual~n, meb-
11.S.lar, aeııeraJJer, Ankara 1/aüsi ,,.e. 
Garnizon Komutam, Ank:ıra ı:m
niyet l\lüdürü ve llfcrkc, Komu• 
tanı ve diğer askeri ve ınülkı er· 
kan tarafından uğurla}unışlarrlır. 

Saracoğlu Kabinesi 
7 Ağustosta Mec ·sıe 
program nı okuyaca 

Ankara, 25 (Telefon la) - BS'j· - • 
vekil B. Şükrü Saracoi;lunun ~le<:· Atııa1 şehitleri lç1c 
tisin 7 Ağustos cuma günkü cel-
sesinde hükıinıetin nıesai progn:- yapılacsk llıttl1.l 
mım okuyarak llleclisten itimat 
i•tiyeceği anlaşılmaktadır. 
Aldığım malumata göre )·eni 

biikiimet mesa.i programını ha7.1T· 
lamak uıaksadile tedkiklerfoe de-

1 
vanı. ediyor. Yeni Başvekil B. Şük-

(D»vanu 53: 3, Sa: 1 de) j 

14 Temmuzda Çanaklrnlrde bir 
te<:rübe dalışı sonunda batmış o
lan Atılay denizalt1mııdn ~hit 
düşen 38 subay \'e <"l'iınizin hatıra 
&ıru taziz için önümüzdeki paı.ar 
tcsi günü saat 16 da Yanız zırlıh 
llll2da bir ihtifal yapıfa<aktır. 

Bu kış yakacak s 
kıntıs olmı aca 

-
Şehrin odun ve kömür ihtiga

c ı ıı ı n yarısından 
faz/ası şimdiden temin edildi 
Resmi ista'Jıı\Jıılcrle tc9bit e

dilen rakam:laro g<i:ı;c; ~ehrbn zin 
bir senelik odun i.hti:>' acı 400 hin 
çı;kıi v-e mangal kör ürü ihtiyacı 
da 50 bin tondur. 

Daha kı<oa uzun müddet olduğu 
halri<' odun \'€ kömür irltiync=n 
yartS'lna y-akuı losmi ~chr'mizin 
muh'telif Y"rlcr'..ııde ı;erok yaka· 
cak cıl'iı;i '"' genlkEc hueusi ta
cirlı:r tarafındın:: ı:: JJr cdi 'ştır. 

Her güın de hu s!'d! lan .ıaveler 
yı:ı;;ıı~!omdır. 

Bu odun Ye r.n,.2 l k~ürü 
stokl~nra İl:tıs:ıt Vek"cti tara· ' 
fmdan _şehl'':ırize ıaı-~.s e<li.ı<."n 

lDı v .. f.a: ~ Su. 2 d<) 

,r-NECf P FAZIL~ 
KISAKÜREK 
A2iz arkadaşımız Xct·ip ı-·a

ul Kl'okiirek'in 15 Y"'ı de· 
\am erlrcek olan (L; ,.e hamle 
çerc:-e\"esinflcn - Ahliıkın111) 
isimli ~eri~iııi muharririn lıir 

üzrii doln)uile kcsmi• bulu
nu)·nrıız. ArJ...adnşınıız, ynnn .. 
dan itib:ıren lıetı;' nkü nefis 
\'crçe\ eh.:rinc ,.c cliınya lıUdi. 
,,derinin k.:ıkminde uyandır
d>ğı tesirleri cnnlandırmna 
lievaın e-Oe,'<"klir. • .,. __________ _, 
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HALK FiLOZOFU 

BAHÇE 

Bir ta~ yığını olan apartıman 
mahallelerini lıir tarata bırakı· 
ıuz, takat . ne banliyölerde, ne 
,·ar~larda, en zengin vatan• 
daşlann evleri dab~ dünkii 
zengin kii~k.lerfoin geıtiş baloçe
lerine sahip değildir. Dün, ko· 
rıı ıı, sebJle lıahçeA, meyvalı'ı, 
çiçek t:ırlılar.ı ile, ungin köJkii 
bii~ ük bir kadro içinde bulıı· 
nt<rdu. Bugiin, sayfiyedeki en 
zengin kala1>torun baloçesiade 
nihayet MŞ on metrelik lıir 

toprak var. 
Bu, elbette, arsa kıymetleri

nin çok değcrlenmesioden ileri 
ıı:eliyor. 

Fakat, bu bahçesizliğin iktı
sadi netice~ geçen giin bir 
eski dost hatırlamıştı. Şöyle di
yordu: · 

- Büyiik köşklerin geno1 
bahçelerinde envai türlü mey· 
\'a ağacı bulunurdu. Köşk halkı 

BJP. YIL 
SOXRA 

Eski bir yazı aramak isin ~D 
seod<i gazele k.ııJJeı.s;yonlarJDJ 

karı~lınyordum. Gözüme bir k.Ü· 
çül< haber il~ti: •Elektriği olmı
yan evlere petrol dağıtılacak..• 

Kolleksiyonu kapadım. Mna· 
mın üzerinde duran o gÜDÜll ga
utelerini k.arıştırıoyordıım. A7ai 
luı\'adi.; gördiinı: •Elektriği ol
mı~·an evlere petrol dağıtılaeak-

A.."LA.'1.ADIGill 
ŞEYLERDIDl 

Verilen haberlere cöre, bira is
tilısali Ağustosta arltınlacak.ta. 
Bugün, bira kimya gibi bir mad
dedir. Eğer, bir iki şqe bıılabiliY
sonrz, bunu •ııcak bir vasıta, bir 
tanıdık eli, lıir iltiması. teıniıı 

edehilirsiııi&. 
Y:uıe ise. bira sarfiyatı tabia

tile çoealır. Affedersiniz, aamıa, 
beıı Ş\lfiU anlanuyoruın: Ya, bir 
takım Laruretlur dola7 "le bin. 
istı1ısali arttınlmaz, yahut da, art- ı 
tınna tedbiri ta yaı; b11-4ında alı· 
nu. 

''8ea acaba, bö7la yaı-mıyor-

lar?. 
BmNOKTANJN 

IZAHI 
Gazelıele buaa haksa yere 

teııkidlcr yLpıyorlar. l\tesela, bir 
kısım siganlar bozuldu diyorlar. 
Aliıkadarlaıın da nrditi izahatla 
sabittir ki, lıozıılan lıiçbır sıg.ra 
harmanı yoktur. 

PcUlii, bir kwm sicu•alar fe· 
Dadır. Bu !><d•n!. 

na .. bu, ta, bu harmanın yapıl
=~· · lıa,ı.lanJığı giindenberi lıiiy· 
lcdir. Yani, ~ •niden ban.lmarruş
tır. Edcidea>bni denm eden bir 
bo•11kluk .• 

VAPURLA.RL~ 

HALt 
Yazın, Lilbt.ssa aGıın· 'l'e sa· 

balıları. paz,rlan biç sarma;rın. 
,·opurlar da tramvaylara benzi
)·or: Hıncahınç ... Bu n.üşabeheti 
bir arkada~ değru bulmacı: 

- Nasıl h~nzer, yaha, dNi, 
tramvay karada, npar dellbııle 
gider! 

AHMET RAUF 

ltEŞA.T FEYzl 

rn1'yvaya para vermezdi. Bah· 
çenia bir kısmı seı.elik olur· 
du. Her türlü yazlık ve kJt1ılı; 
seb:oe yetiştlııillrdi. 811 işlerle 
utı'aşa• behpvular vardı. Ve 
dolayısile, he:r zenginin yanın
da bir iki aile barı.Dil', iaşesinJ 
tem in ederdi. 

Yaz aylarında, sebze ve mey
va, evlerin günlük bütçelerin· 
de oldukça mühim \ir masraf 
fasb teşkil ediyor. Ve sayaye 
}'erlıode, varoşta, banliyölerde, 
bahçeler uasmda oturan va· 
tandaşlar da, bu masrafı 1BP• 
mak zorulHladır. Çünkü, eski 
ı:eniş bahçeli köşk yerine, kil· 
1rilt köşk kaim olmmıtur. Kübik 
köşk bahçe namına, etrafında 
inee bir toprak şeride maliktir. 
Bu şerit iiurinde, yeşı1 olarak 

"r iki gül fidanı, sıcak altıada 
buram bu.ram ter tl.ökmekte
d,ir. 

Üsküdar Halkeııinin yii:ı;me 
miiMıbakası 

ÜSküdar Ha:ı:..evınm Levan gü
nii yüzme müsabakalan dün Halk 
pl:ıiJında yapılmıştır. 

Müsab:ılial.ıı.ra saat onda, Bey
iedıeyi spor kuliıbli.; ÜSrüdar 
Haikcvi spor Wu den!z ~lıes;; 
Anarlolu kulübü yüzücülerinin 
hep binlen l&ıtıldU marşı söyle
me!ertle başlamıuş; bunu mi>tea
k!p Halkevi reisi avukat Reşat 
K"'YT'ar tarafından Loizan günü.. 
nün ehemmiyeti ve Tiirlderoeki 
yanş Jrudttc:i kadar sav~ ruhu
nun da spotla g~ldiğirıi be
lirten bir hitabe i.tat olıııımuştu.r. 

.Miıtealtiben yarışlara başlan

lmjtı.r. İlk müsabaka yüz metre 
i:erbest ya~ ~ birinci, 
Sadettin ikiııa; Suat de üçüıı:ıcü 
.,.,, uştıır. 

İkinci ~rış olan kurbağalama 
yüız metre sür'at rniisa·bakasında 
da. Bılil birinci; Nejat ikinci ge)
m'ştir. 

Son olarak yaflılan atlama ım~ 
sahakalan ç<I< gmel olmuş. dört 
mette yil.k.<rl<.ten yapılan lbahk
lame dalışlarda Doğan birinci 
gelm ıı ve fovka.T.arle alkışlanmış-
4r. oman da ikinci c4ı:n.ııt\ur. 

Saat 12 de mükti!atla.r kıı}nla· 
kam İhı:;an Ünal te.rabnd11n sa
hiplerine ,·erilmiş, birincilere kol 
saati ikinc Jere ve üçüncülere bi
rer madalye tevzi edi~tir. Mü
teakiben Halkevi tarafından da
vetlilere Salacak p.aj i:ıalııçesin

dle bi.r öğle yemeği verilerek me
rasim rihayet bulmuştur. 

Fiat larJıı 
Mc>-slm yatı sebze '~ m~·van.ın bol 

o:du.~ arevs!mdir. Biraz oonra, daha 
z.yad.e boll~acııktır. Şım:lid~n yapı
lan U-!emelrr ı;uııu gösteriyor: iı;.. 
tıııııbu.l p;y,,....ında toplan ve pera

kende m yva ve sebı.e satışları a.ra
•ınrla QOk fa.-t< vaMır. Bu Drlı: nere
den i ! en ıe fü<><? . 

H1ılıltılci fiatler, llele miiolahsilin. 
kabz.una, a ,..ıı,ğı fWle ha l«ın • ldoiı 
fıat ~ 9'ıık tı.dı: vaMır. .lleyva 
ve 9'lbZe o nevı ~eıe,.ıfü k i istif. 

çiliiı: yap · rnma-ı saklzm:maı:. o halde, 
bu rnad<lele.ri, halka da.ha. ucuza ye
diımPk pek AlA mfinokündlir. Halicın 

-..avdan fal<.ın .. - bu ili \e· 
mm eder mi?. H"ıç z~. 

BVRIIAN CEVAT 

r 
Z.nE.BT ROJIAN~ 42 "'\ 

AŞK ve GOZYAŞI 
Yazan ' SEL A Mİ i Z Z ET \.., ____ _ 

BİRİN el KISIM 

- nı: m::yorum. 
Sevg n bıraz daıh• S2r<ll'<l•. dudak

larında rede :ll.m'adt. cuıi riniıı fl'l'i 
bç!ı: 
~ s ze nı\I re gitt ı~c söyle.ınedıi. 

mı• 

- S 'Y ru('di. 
S.--z l b'-"l< dilştil!dü: 

- .ı. ·w.. Cı!ut1 dedi. ,.a one. blr şey 
y;ı;ırndnlZ lazım ge lr se?. 

- O b.r şey yaı:mam Iazırn ge-
ictı ı f z. ar::-ı.f' tmiyc ,.!m. B :ıa b;eaJ:ı..tı

ğı p.tı. a b~ ıı,,e ht'!'halc!e y<"u tden pa.
ıra gı.. n d c !'ttr h."'1. ir. 

S r V«h,-:n içi gı'!bl;yc..r, bibi duro
cakım gibl oluyordu: 

- 'Ya! •• 
N • , k •,dınırı Uzcrir.e Wı.alık gcl

G. , , b y .~ k g'bı o·d 1.1 ~unu farkcL
ti; 1erfndcn kftiktı, ~· vg:ırw yak13$h ~ 

Sevgirı n •.·r~ odaslnd!ı olduğumı 

unu'mu .. ııu. Kcrııdi k.eutl ne söyl~ni-

ymdu: 
- Dı m"1< git~: ... Dem<1<: b<•ni bı

mlUp g;~ı... Beni yüz!lıstü, k;ınse. 

E.iz b1r...k1p gibmiş!. 

B-l'd.,, ş::Jt:rlrlarmı yumnik!adı: 
- Hem de ne~ye g.lloğ'lni ıöyl.e· 

mf"mT$, adres bı1e buakırromış! ••• 
AğlanJ'ya bqladı, hıı;tunklarını 
tu~ iç-n mendill:ı.i abJ,na tık·.yot"

du; fakat bu nol<!rin od.asında bulwr 

duğ içuı değ!lıli; evde de böyle ıtzli 
ağlayıp hıçk ırmayı Met edinmişti. 

Bir gün L...:ın ona.: 
- Hiç defa.. sen isteditln gibi 

ağlı1"n;un, ben bu saadeti de ta<iaıru
yo4um. kocam duymaslll. d.ıye ağıuna 
m'('ndilimi tıkzyorum! 

D, m;~. o gilndcnl>eri Se•·ıtn ~ 
k;u-deıı gti>i k<ndlni aza.ba koşmuş, 
,.,..;, aııı~mı;ra başlamıştı ... 

- bu acınızı ~ .,. yapıı.
cag:n ı Ş<1ŞJ rdı: 

- Aglu.mt;yın..ız. dr-di, s()yJcy;niz, sl
~ bir ).lfdınum do!~uııabilir6c yapa-

Mehtap zevki 
ve llalyaıı 

.Edebiyatı Ceclidecller. metı;tabı cc*: 
~ eSnŞ!erdir. Fakat, galiba 
onı.nian aonn ~ Feool. A.tlciler, 
~ - çC>k babsetmİ#ltnlir. 
M-ebtap, umumiyet:e, edebiy•lın de
mirbq mvzuu olm.,,,....r. Hane; miJ.. 

.lj!tler, m\>hlabı en l<uvv4le >"'ZIDIO'" 
lanilr, l:.Ohn;yanım, Yalnu, b;ziıııı ede
b~atta, ""'1>tabın hı>r mllet f.'(!el>;ya
t.ınd.an fazla yer ettiğini zaonede· 

Md>tap, y_.. memldtetilı i<lim 
ve coğra.rya şa..~na göre, kendiaine 
do.ha faz.la a]fıl<a loplar. Bizim m<u>

leke.lle gök nav1 ve açıktır. ~ 

umumiyetle böylı>dir, ll..ı.t.al>ı çolc a.z 
göreo veya kötü ııören memleiıoeU=
de, edel>yat, mehtapla ~ münase· 
bettar değ;Jdir. 
~nlıın en ~zel meı.tap s~ 

dilen ,..rleri ı;<*t:ur. 
M;ııı e<leblyalçılar, yahut hececiler 

ve ocılan tak.ip ede.. eeııç nesiller 
arasında da motitapla m_..t olmus 
,airler ı>t*. çokLur. 

Edel>;,.u.'oçılaı- b~a, milletlorde, 
eslDden m<btapla cı.ha ı;olı; alal<alı. 
idi. Mdıl.ap il<m!eri. ~ı:> wa::ı.
n, mehtap gezinUlerl ;yapılırdı. Meh· 
tap altında otınunaıc. meeılBp altı.mi& 

~ milhlm ~lc:rdl. 
Bugün, =htap hom~n bemen unu

lulmıı1 bO- l!!'Yo<iiı'. Hele, yeni nesil. 
bah.:ı,.,a Bob - sı;ı g<nç kız ve eıicek
ler, mehtaptan fazla bir zevtc ahn:r;yoır 

lar, gal ıba ... M ·.btap, vaktiyle mühim 
bir -ilk. etleoce ve düşünce va
&ıl>s1 idi. Bugünün gençlen, diğer 

bııııl<• ,.,.ıerı• çol< meııgu! olaoak.lu
lci, :mdıltapla hemhal oJauır1ı vakit bu· 
lamı:rorla.r. 

Soıııra, cQlci milleUer, daha romaıı.
ı;k ve hulyalı idi. Mrhtap, bl:r hayal 
kamçısıdır. Madde d11n;yaıımda, hayal 
w hu)ya iie uğrapnlar pek yok.. Me· 
aeli, Ad<ıda mehlap.. Vald(Tle enfes 
bir f"!fd.İ. Bugün. Ada yine ka l&bal.ı.ı.-

. tır, faat, mehtapla me:ıgul, mehtabı 

seyreden kaç lı:işl vıır, t.'lmiyorum. 
clı;y metıl>bı> g;.ı,l r.uılış kıomı.şaıı 

irısarılara kadar. meblaptaıı zevk alan 
Mki insanlar, hayal tılemioo dalm.;;.k.. 
tao hoşlacıırlardı. 

Bir de, mrderıint 1ıdcılımül "" te· 
.-ısinl -ba katmalı: llıum. Bu· 
gün, bUtiln gazinolar, eğ}-ence ~rif'ri, 
gainti m«ballf"ri, c.Wıd.eler, mc·ydun.
lar, sahil!er pırıl p.ırıl ek>ldıri.lı: ışığı 
all:nclaoır. :;;..ıooeo mt..ı;lap ~ za
manda, tabfatin b!r tenvir vasrtası 
idi. A.ydınlutma varıtalan d!ha ba

s;ı V1! !Nl.hduttu. z;f~1 karaı>lık gece
]1'rin rnehtabı, elbt:~. bueilnd•n. daba 
fazla net>et ve kıymette idi. 

s;,ooı. bôr teov~ v<wta& ol..-.!< 
mebt.ıba lh4 iyacımız )''Oktur. İne:anla
nıı gecelnı ıt'Z;P d~lafl*l""I. rğlen
dikleri, danoottikle-r' bebçt>Jer gündüz 
g~bi ayıdın]ı.k ve parlakhr.. Mt:hlap, 
pek aıaı.ra ge1"ıı l 1" r. 
HlMım. mttıtabı ulblmillien çı,.. 

kAl'mışa bl)llZiyoru.z. 

R. SABiT 

Yeni i"§aat azaldı 

Şclırimizin rnuMeli-f semtlerin
de ~ni bina iT:~aatı geçen yıl· 

lara 11azaraıı çok azıahmşt:r. Bu
na ımuk'1b l eski ah~ap evlerde 
tamirat farladır. Belediye reisli
ği son yıllarU1ki. inşaata ait mu-
1'2·yeöelı bir istatistik tanz:m et
mek.led;r. 

• TAK Vlnı'I • 
a~111 ı~.sa HIZIR Hıc't 1:161 

~z 

81 
ltECEP 

12 l1 

Yıl ~Ay 7 \Lsllt1 ~.ur 
Vakit 

TEMMUZ 
S I S D 

5 50 GünıeJ 9 16 

25 
\3 20 ötıe 4 47 
17 17 İ.klaui 8 -44 
20 32 Altşaır l2 00 

&umartes • 2.2 27 Vat.ı 1 53 
3 43 iına.'< 7 10 

~ 
Se\'gin '.>irdenbire i.ri<.ildt, yailt ~ 

lecin\ wtcrin sözlerine dkti; 
- Yöı~ımuuz. do.k.ur..abilir! Dedi. 
- Öyk>yse tmre<!iniz.. 
- Kocanı nfl".redl!? ... 
Noter başU11 salladı. cıuruzlarım 

kalclımı: 
- İşte bunu biln1iyurum.. 
St!\·g;,, inle<!-: 
- Billyoaı.muz, l>ildiğiı:ıôze eıııi· 

nim .•• 
- s:z.ı trunin edrr"ım ki. kocanızın 

llf!ı"ede oklY.o.."1nll btln::lyormn. .. 

- ia:..ııa.m.am... C;}ıyons-..ınuz, fakat 
wöylemlyonrunuz. 

Note.ı- pplıarruş1t: 

- Bilsem nrden ~t;ylemf)"t'yim ... 

- Çüıkll aô7l~m41 ıeoo;h et-
m.1şı;r. 

- Y.win edem ki, böyle bir şey 
temaı ..tmodi .. . 

- Amma ben g(ln<Jısızu:ıı. ıı;ç bir 
gün<ıh i~lemedUI\... Halbuki kocam 
beni günahkar saıuyor... Kendisin'() 
ihanet ettim zaım.edıyor ... Ortada fe
ci bir a.olaşmamaz.lık var. Ben ması.r

mum... Benim hiç bir suçum y<Ac.. .. 
İşte ona bunları aıoy'.emiy~, hiç de
ğil-"' yazmıı«. işin ;ı;yü.zünü anlatmak 
.stlyorwn .... Olup biteni bilcce-k olsa 
gelir, muhaldtak t:eılir, (iln:kü bC'ni 
Eevdiğiııc cm:.nim... (DC'•·~nu Var) 

Hare Vaziyet~ 
Doğu cephesinde Rostof'un 

düşmesi üzerine 
yeni ve muhtemel hareketler 
(Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Doğu cephe.sinde: 
Alman tebliğine göre, .Ro&toi 

tehrinin imal çevresinde bulunan 
Rus mevzileri derinliğine yarrl· 
mış ...., şehir çetin savaşlardan 

sonra hücum ile "'"Pteıl.ilnı.İ'ftir. 
Şehirde geri kalmış düşman kuv· 
vetlerinin temizı..wnesine devam 
ediliyor. 
Rııslu da çembel' i-çine düşme· 

mek için Rosto! !fimalinden geri 
çekildiklerini bildiriyo.rlar. Don 
nehrinin bü);ik dirsei,1 içinden ce
reyan eden snaşlara gelin<:e, Rus
lar buraJa yeni ku\"\·etler siirmü1' 
fakat Alman ordusunun üstün ta
arrudarile bu Rus kıt'alannın mu· 
kavemeti kırılmış. Alman trbliği, 
bıı Alman ordusunun Don ııebri
ııin büyiik dirı.eği içiıı.de nerelcq 
vardığını lıildirmeınektedir. 

İtalpnların Popolo di Roma 
gazetesine bakılırsa, Alman ordu
ları Doneç ştrkında cenup istika· 
metinde Don nehrini geçmi~ler, 
l{allrasyadaa Stalingrad'a uzanan 
tek ve son demiryolanu da ke.s
m.i ler ve buradaki &us kıt'alanm 
hezimete uğratmışlardır. Hatti, 
diğer bir Alman ord11.511 Don neh· 
rini şark istikametinde ıı:eçmiş ve 
St:ıI'111gT_.f'1n vM"nşlarma sokul
muştur. 

İtalyan ı=uetesiniıı bıı iddiasını 
mübalilgalı görmemek miirnkfuı 
değildir. Çiiıılrii harelitı Alman 
Başlnınıandanlığından daha luzlı 
yüriibnektedir. 

Rostof mühim bir petnıI istas
yona ve sanayi merkezi idi. Ge
çen sene Ruslar burayı tekrar al· 
mak için çok büyük gayret göster
mişler ve Alman ordusunu ric'at.. 
mecbur ederek burasını knrtarıuı· 
yıı muvaffak olmuşlardı. Rostorun 
bu kadar çabuk düşmesinin sebebi 
iki türlü izah edilebilir: 

1 - Ya Alman ordusu çok üs· 
tün tank ve zırhlı birliklerle ta
arruz etmiş, Ruslann ilk safhada 
mukavemeti kınlını ıt ınıl~lilp 

oinmşlardtr. 

2 - Yahut, Ruslar mağlup o• 
caklarını anlıya.rak burada bir kı· 
sım lı:avvet b1rakm1şlar, ve büyük 
kısmı şehrin cenubundan geçe• 
Don nehrinin eeaup kıyısına al
mışlardır. 

İkinci scb•p, vaziyete daha uy
gun görünüy<1r. Rostof şehri D<ın 
nehrinin şimal kıyısı iizerindedir; 
böyle mevkilerin müdafaası güç
tür. Çok ku.-vet bırakılırsa nıağ
h'.ıbİ) et halinde bu kuvvetler ne
hirden sür'atle cenuba çekilemez• 
ı,,. ve çoğu esir düşer. Almanlar 
daha Vor°'Jiloıfgrad bölgesinde 
iken Ro<tof civarındaki köprüleri 
,-e geçit ,-asıtalarını tahrip etmiye 
bnşlaını~lardı. Bu bakımdan Rus· 
ların vaziyeti çok tehlikeli idi. 

Rostofda Almanlar ne kadar 
Rus askeri esir aldıkJannı hf'nüz 
bildir~dilcr; bunu ~hrrendiğimiz 
uman, Rn•ların Rostofda ne ka
dar kuvvetle dövüstiiklerini ve 
mağlup olduklannı kestirmek 
mümkün olacak. Biz Ruslann Ros
tof'da biiyük kuvvet brraknıadık
larll18 ve büyük losmmı nehrin 
cenup kıyı,;ına ~ktiklerine ihti
mal veriyonız. 

Bundan soıııw. Rruılar Stalin
grad'dan itibaren aşağı Don neJı.. 
rini.n doğu ve cenap kıyılarını 
müdafaaya çalışacaklardrr. Alman 
ordnlan da ilıtimal Don nehrini 
K~ya ve St.'ll.ingrad istika
metlerinde eeçmiye, buradati Rus 
müdafan cephesini yıkmıya gay
ret cdettlrtir. Fakat Alman ordu
larının Kafkasyaya derinliğine in· 
mesi beklenemez. Almanlar son
bahara kadar, Moskova ve Leain.
grad'ı düşiirilrlerse ve buralarda
ki llııs ordularını da mağlup ede· 
rek rie'ate mecbur e<lerlerse bü
yük bir iş görmüş olurlar. Fakat 
Rusların tekmil ttphe üzerinde 
V olga nehrinin. doğa kıyıhırına 
kadar ı:eri çekilmeleri temin edil
se de Ruslar saf harici b..,,kılmıt 

e d t ıtSindo p bitın" 

olnı~ 

MAllKEMELERı 

Hakikaten adı-
• • • 

nın erı ımış 
Dört t.rır.eslnin yü.zJ.eri, iÖ'Llerı ~ar

ııJ<r 'l;ınciey<li. Onlar •ilklı!m pük
lüm, bir t ant..'51 ıka.~.::ıyıca kcıllanm. 
•ll:yaxa.k ıı.ahkeır.ıeye &iıxliler. -yu. 
zü gözü sar.ih ohın dürt tall.('t>i, yor ... 
ga.ncı Ha.san, bozacı Nuri, lcur.ı~ 
ci Recep, t<-rUkçi h1usta!a. davacı 
idiler. Dava ctlıkA;.ri btr teS adam., 
.K<>ç N!;yaıi "1i. 

Yorgancı H"'1WI davayı anJatu; 
- Dün gece yolda giderken, ooü

müze bu çıkıtı, Biz blııaa; keyifti<. /uk
!qılan o da keyi!ml§. NedeIISe, Nu
ri ile ~ye ba,ıladılor. Biz de, tı... 
bil arıkadaşunı.z, bırakır .ıru,yl7.. .tııyır. 

malt i~'iıı yanlarına sokulduk. Bu, bll'
deııbire, önce Nurwıı bumuna doi:· 
ru bir ltll1a tQllad.ı, Nuri, 

- Of ......ı Dedi. Yüıi!OO. avuçla· 
riyle kapadı. Arkadan, bizi ~ sırıı

dan, birer Juıfay la, bir çırpıda çJk.a,.. 
nverdi. 

- Yani?. 
- Yanisi, bO-er kafa da !ıl>:im bur-

numuza vuıUu. Hepimi7.i0 yüzü gözil 
tıan itinde kaldı, 

- Sonra'!'. 
- İşi<! bu efeııııl.im... Sonra. lı:aç-

malc lstedo .. Biz bağırdık Zaten yoltm 
ı:ı..t Jö.ra!ı~ı C'1d:i< da kalıılJa:.ktt 
Herik C3 sin e.'TUldan çfıenuşlı. Biz d~ 
sinemadan çıokımı(.ık yal! Ahali ya
lcal;ıdı . 

Dijer üç davacı da ayni :;eyleri tek· 
rarJ adılar. 

S1na maznuna gr,ld.i: 
- Efendim., Dedi. Ben ııincnı.ıda 

iıVaı. Yanımda da bir ka.dln vardı. 
- Kimdi o kadın? 
- A.ktabaman fü,t'ce... Beraber 

sinema.ya g :tını.i:;fü:. Şm.di bı.ırıula ı;a

hit oJ.:ırak bulunuyor ya! Bunlar, sl
nema<lan bize llO.ltcm tıl• etmiye baş. 
!adılar. Ben aldırmadım. Sinema<Lm 
çık.tıklan sonra, Jaıre.nlıloça bir sokıa
ğa sa-ptılı: blı.; eve g:dtyorouk. Bunlar 
g{'lip yolumuzu kestiler, Jiatioeyi be
n]ro elornden alıp gJtünı>ek istediler. 
Evvo'fı işi t:.tlı!Jlı: l a 'k;ıpalalım diye 
dil döktüm. Bakl:m olmadı. c:İo başa 
dü~ü Koç!• Dedim. ~Ya Allz.h!> de
yip birer kafa salladım bunlara ... :e;. 
rer birer, iskambil kilğıdı gibi ~re ~ 
riid<ler. Halic.•yle yurümej;e başl.a
dun. Bekçi gcl<p ya.kaladı. Ben ken
dimi, n.amLJSwııu. rrkekHği.mi, ~anım
daki kadının :ı.a.musunu kurlannak 
için yaptrm bu i:ti ... KababıSıim yok
tur. 

Sırayla, şahit!er dinlı?nildl. İHc s.a
hit Jia1.~di.. Ha1ıict~, Kor Njyazinln 
söylediklerini tey it elti. Diğrr dört 
f'Bhit tc ~ diseyi yakından görroii,\ler
di . Onlar da Niyazinln ~Ierfnf te
y;t f'd!yorl>roı . Mohkeme, N'')'RZinm 
on gUrı hopsint> lı;ar:ır veni!. 

Hepsi m•l'Memeden çıktıl&r. 
Döıtl davacı, hemen ortadiıLD. .wa,.

bo;uv<Crdilrr. 

llVSEYfN REBÇET 

,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

----- SPOR MUSAHABESİ =)== ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 

Maarif Vekilinin Sporcularla 
temasından çıkan hakikatler 
Ma•.rif Vekilimiz Hasan Ali 

Yücel bir '.kaç gün evvel şetıir
mioıd.e bulunmasından ist.:~ade e
derek spor kulü,pler;nin en fa:cla 
bu. un<iuğu İstan.bulun spor te
mk:kileriııi ve mevcut te~kilat ve 
kurulması irop eden teşkıl:<t hak 
kıııdaki fikirler ırıi öğrenmd< ü
zere böl(ıe ırn.eı&ezlnde eski spor 
idarecilerile görüştü. Konuşma
nın mevzuu ve İstanbul idare
ci~inin, eski sporcuların ıiel'det
t.1ii fikirler gazetek"de neşredil
di. Onun için uzun uzadıya bu 
kıonuşmanııı tafsilıltına girişmi· 
ye.:eğiz. Bundan evvcHti bir ya
zımı.z<kı, beden teıtıiyesi ile ><po
run ayn ayrı şeyler olduğıınu ve 
bunun b"r esas olar•k gözönün
de 1u.tu1"'asını yazmış ve tl!şki· 
la"tta yapılacak tadi\atta bu esasa 
göre hareket edil!I'enin faydala-
nru ilave ebn1şti.k. Bundan baş
ka Maarif Vekilimizin SOil1 seya-
hatlerinde görd~leı,; ve '™"mnu
n iyet'e bahsettikleri spor faali
yetitı<len de Doğu Anadolun uıı 
ihtiyaçkrını anlatırken yoa21mış· 

tı.k. 

B:zim spor i.şlerimıı: bazı ar
kadaşların söyledikleri gibi T. t. 
C. İttifakı z3manıntla da tam i1" 
l"r v-aziyelte cl<?ği'<l; ve 1stan'bul 
Okulüplerinin alaka görmeleri ve 
faaliyetltTin'n in !k.;afına muka
bil Anadiolurla spor bazı eıtıa'ın 
faali)"etine münhasır kal')l')rdu. 
Halbuki spor d:vamızı memlcket 
çapında hallelmclı: isteııkeıı spo
ru ayrı b~en terbiyesini ayrı 

mü~aza edeb'~!r w ona göre 
te<llbiT alırken :'kisinin de ehem
miyetini göz önünde tutarak her 
haııgı bir şehircilik .....e kulüpçülük 
daı:asının rol oyntrnasına n1fuı.i 
olabil:riz. 

A'1adoluııun ı;poor işi hiç bir 
zaman ikinei ıf.'anda bırakılima
malı<:lı.r . İstarabu ; İzımir; Ankara 
gi:bi büyük ~h.:-'.~rJe toplu bulu· 

nan esllti spor idare<:ileri Maarif 
Vekfüetiniıı temaslarında müta-
lea beyan edeı'ken yalııoz üıtbo
lü, atleti~mi \ıe d€nizc:U,ıği; daha 
dot,';rusu ibu sporların bl.iyük şe
h,rJerdeki faaliyet s<hasını dü.. 
şünerek bir iki kuhibün şampi
yonluk da,·ası için şch'ırcilik te
sirinde ~almamaları J.azımd.r. 

Beden terbi~~si de mem'.:kcıi
mıiız iıçin spor lkııdar ve belki de 
spoo'<lan daha !az:la .lazımıdır. Tür 
kiyede wvel'il sıporcuyu, kafası; 
bünyesi sağlam .sporcuıyu ~az1"· 
la.malı:; oom-a spor yapmak ı.a. 
zıınıdır. Bugün bir çok elemaru
rnoz v.ar; fakat bunlar spoı-ıı spor 
diye yapmaktan z'yade bir zevk 
diye daha açığı fiyaka diye ya
panlar az değil:lir. 
TeŞkilat tam amatör ohnasaıı 

istiyen arkad.aşiarımız; herhalde 
teşkiriitın b ırec praçası olan 'ku· 
lüpleroe amaıör çalışanların pek 
az oJ!uğunu bilirler. Para ile 
fu1lbol qynzyan spo~u maalesef 
birinci sınıf kulüplerde daha faz
ladır. Bu para maaş diye vcrilıse 
mesele yd'<. 4 açık ohır w pr<r 

feeyonelliği getirir'ız. Fakat yel 
masr<ıfı; yardım; ma'lzeme parası 
diye b!.r tıkım ımôınasız maske
lerle sıoo.reuya para veriyoruz. 

Yalan mı .. Dahası var: Muvaffak 
olan bir sporcuyu !rendi kuliiıbü· 
müze alın ak için ikinci sınıf ku

lüpten çıkarı.bilmek y<>l.uııda, o 
tam amatöı sporcuya para teklif 
ediyoruz veya kulüp azasından 
müdiran sınıfına ;ırensup kimse
lıerden istifade ed~rek memuriyet 
tek.lif ed:yoruız. Buna ne buyru-
1.ıır?. 

Maarif Ve1<'1eti yPniden mem 
lcket.te ~pru ve beden te1'biyesi 

işini tensik etmiye çalışırken bu 
i§te vazife alanların dürii;;t ve 
h:ıc bir iıisse kapı'\nıadan bu roem 
leket mesele-sinde tamamile ha
kikaten uygun olarak çalışmaları
nı bekliyoruz. Unululmamalıd1r 
ki bu memlekete mut.laka b~en 
terb>j'CSi Iaz=.dır ve bu bir za
man için mü.ke!'..cfiyet ollmakca 
devam etmelidir. Bundan sonra 
spor «iini tam aım örce kurmak 
bunu iyi çalışır bir büro haLine 
get.irdııcten ~onra kulüplerin iJı,. 
tiyaçlarmı yet;ştir.mek çarelerini 
ele alıınalryız. Eğer fuııbolümüa: 
düne nazaran bugün daha aşağı 
b'r kaliteye düşmüşse bumun se
bebini teşlülf&ta değil; spo:rcuya 
para veren jdarecide ve saçına 
şi~ şişe biryan tin sürerek sah.a
ya çıokan sporcuda aramalıyız. 
Diğer dava Anadolu davası.dır. 
Bugüıııkü şekihde eğitımenle ve 
yalnız b . ., takım mükellefiyetler
le bu iş yürüıınerz. Anadıolu bir 
çok muvaffakiyıetl.eri görülen 
mmtakalarile bize istik'bal vade
di)"<Jr. Y.;ıpılacak 1§ Anadoluya 
iklimi •g<lz önünde fotu.!arak 
mürrJkün olıcluğu kadar bol spor 
rnatzemeS:, göndermek ve eği.me
nin cidden spoıru bilenlErdcn se
çiJmesiri temin etmek 13.zınxlır. 
Davayı hul::isa edersek fikrimiz 

beden tcıibiyesi mükellefiyet .. nln 
bütün mtml~ke!te bir rnü.drlet 
<laha devaırn. ettirilmesi. Anarlıolu
nun dDha fazla alaka gömıesinin 
temini ve spor işiıi;n bu jş~en an
i.ar • sah cci - sporculara tevdi e· 
dilerek { ~kitata bağlı müsıaltil 

bir ibüro kll!l'U1lınası yoluııtladır. 
Artık bu dava sonuna gelmi.ş 

uzun serelcrin wrd ği tecrülbc
ler )'<'fli yeni yanlı:;-lıkl.a<ra mey· 
dan vermez kanaatile büti.i;n rs.ki 
idare<:ileri ve sparcuları i.ş b~sın· 
da ve muvafıfak olmuş görmek 
istiyoruz. 

MURAT KAYAHAN 
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B sya'ya 1ardım 
meselesi 

Y cı:ı:an: Ahmet Şiiltrü E•mn. 
Yeni Alman taarruzunun mu· 

vaff:ıkiyetü ·gelişınesi iiııerine 
Rııny aya İngilıere ve Amerıka. 
tarafından t<omin edilecek yatdım 
yme ıgünürı meselesi haiinı al
ıruşhr. 

lad'adan geien haıberlıer müıt 
tefiklerin 6'ihlh ve h-a.rp malze
mesi yollamak sureıile Rusyaya. 
karşı giriştikteri taalıhütlıeri, fa~ 
lasile t<'min etmekte olliukJarını 
aıılatrnaktadır. Bir kaç giin ev
el yapılan resmi b:T demeçte İn· 
giltenmin Rusyay.a karş> giıriştiği 
.taaMıild<i yfuıde on bir niSbetin
de fazlasile temin ettiği ıb.Diliriıll
ınişti.r. Yani vooediılen her yiiııı 

1i$e«e yardmıa karşılık olmak 
.üzere İngrJtere yüz on bir nisbe
tinde yaıtltm yet:ı:fiirmiştir. De
n~lıtı muharebesinin sertl~şti.ği 
ıve münakalenin rzi.ya<ksile zorla~ 
ibğı biı· 'Z"c:a.anıla bu yardımın 
yetişliri!imes: do::'tnısu bü<yfı'\: bır 

ba!jarı.dll' ve İngHterenın müLte
iikkrine ~n geren yardı.mı te
min ermek içi·n sarfetıtiği gay.-e
tin <lereces:ni anla'.ıınak:tadı,r, 

Bununla beralber Rtu.-ya bu yar
dını.m gaıibi Avrupa.da açılacalıı 
olan bir cephe ile temin ed me
sinde ı.s:rar e~ktedir. Harbi'l'.I 
polit: asma ait hiç bir me~;., bu 
derece açık olarak gıörliıjiilmüıj 
değ:dir. 

İngiliz ,.e Amerikalılar ikinci 
cephenin açıl'.fnası için zamanın 
henüız; gehnediğıne mi k•nid .. r
ler?. Ye>~a şimal Atrikadaki 
mihver taarruzu frı:e't'ice ikinci 
cepheye ait he-saplar ab;adı mı! . 
Bu ısualılere Jres:n olM'ak cevap 
vernnek müırikün değildir, Şır 
var 'ki eğer İ'rıgilizler böyk bir 
teı;eblbüste muva!fakiyet ümidS 
se;rs,,lcniı şimdiye kadar buna 
gir-ı;rn,.kte .tereddüıt etımezlerdl. 
İkind ce<plıenin kolay bir iş o'ma 
dığı daiuıa hatırda tUtulmak ı:>
zırrrlır. İngilizfr!T buııır terr • ~ l· 
U. anlomı:ol~rdır. 1940 ~enesı ilkr 
baharında No-rveçe görd,.~!en 
bt'alar orada büoyük .ı,: .. 11; b"Şa· 
ramamışlardrr. Ertes>sene Yunô
r.istana çıkarılan İngiliz kuvvet
J.,.n de A'mıan. taatt= önünde 
geri atıJını:;lanh.r. ~ !h= ild 
teşebbüstE de düşmanın işgali al· 
tında bulı.>nmıyan limanlara as-

• Jter çıka'fl!m~ ve ç6:an a"1<er1e~ 
yatrllım içiTI de mah.a11ı rde b!ıl' 
miktar a;ıkeri kuV\"et lıukumuş· 
tı.J1r. Bugün girişilecek ol:;.n bö,·'.e 
ıbir teşel:ibüs bazı nddalardan İn· 
,gil'i:z!ere ve Amerikalılara dahaı 

ell\'eriıjlJ olôa. tıiJe, b:T Q<k na',;,la· 
larda<1 daha e1veri.55iz olduğu da 
muhakikaktır. Almsnyanın iki 
u:pıhe arasına sikTitırıHığı za
ıman, çok :oor bir vaziyete d'ilşe
oeğine şCıphe yoktur. On. <lo.ku· 
zuncu aG!rda Alımanyanın önce 
Prusya, sonra da 'b!rleşmıiş Al
manya hııtndc g'r'ştiği mu1'3ıe

bc'er gOOteıımiştir ki, mk cerhe
de dlö~·tü,ğü zaman z.a!er ka· 
zanrnış; iki cepiı-c~ hartıett ği 
zsman ını <lğ':iıp o:ıınu~tur. Bu ta• 
rihi hakikah i.fade ede~en, bır 
güııkü muhaıt:ben'•n net'c€si hal 
kında Ça lb:r hüki:m vermek iS· 
.temij=~ Fakat bu böyle ol· 
rnu.çtur. A1ımaolar da bunu bi\1-
dikleri içindir ki şark cephesini 
emn>ye't al<lına i!nıadrkça, garp
t.eki· demokrat de\~et~ıie Iuırbİ 
göze a!.anıadıl'ar. Bu hale güre.; 
garpte hir ce~ açılamamasının 
başlıca mes'ulü, Rnı;ıyanlll kendi• 
sidir. Rusya.; 1938 ağustos pa.l<lır 
nı i<ırulalarken, açrılacak olan har• 
bin bu tanda gelişebileceğini gi>t 
meli ve ona göre hareket etmelıi 
idi. Ha:ıtıuki ağustoı; pak.tını im

uılndtlaan soınra gal'pt.e ser.be~ 
kalan Almanya, önce Fransayı 
y1karak gaorbi Avrupayı nwı· z ve 
hakimiyeti al'tına [,""Çirrlilcteı> 
sonra, şimdi şa~a dıönmüş bulll"' 
nuyor ve 1940 rencsi ~azınd$ 
Fransa şark ufukiarına bakara·!' 
aCJ duyduğu ğ lbi şimdi de Rı..'5)'~ 
ga11> ufukla.rwa 'bakarak ac1 dıı1 
maktadır. 

İngiLiz\erin ve .An>crtkalılarıJI 
garbi Avrup.ada bir cephe açıP 
aÇtrnqacaklan ma · m değik!it· 
Fakat eğer biiyle bir teşebbüS" 
giriject'k olurlarsa, demok"B1 

devletlerin (t)I]< büyük .kayıpJsı1 
göze almaları liızun gel c<'ğiııt 
şüphe yokllur. Ve neticede b11 

te~bbiisüın muvaffak o~up olıııl" 
y3cağı da çok şüpbeL görün.il~; 
Esasen Ang!b. Sad<scın devletJefl 
bunu bildikteri"için olacakrtır ~ 
bı.t ~'bbüse girişmekte ~ercdd" 
gös\P•nıı•k•e ve bu arada R ·<ıY" 
ya ba!jka şeki!llerde ya-:dıro I' 
nıin etmi)e çalışmaktadırlar. 

• 
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(Bu yazının mt'flnlerl Anadolu A· 
J.:uı Bültenlerinden a!ımn~.) 

Telhis edCA Muammer ALATUR 

A'ln:ın orduları başkıııınand·an
hğı nq,.retıt;ğO !ıususi tebliğde, 
Rosı~ müdalaasrn<11 derinliğine 
Yarı:ıdıktan ııcon.ra şehrin hücum
la .zap<edilidiğini düıı lıılidimı.iştir. 

Alman ıistil.ba"~i ajanSt Rooro
ru~ A:wan ve Slıovak kLt'aları 
t;.ra!ıııdan işgaLınüen sonra Doo 
n!Jtıri ağzınm Almanların el:ne 
geçmeş ~asJ1Jdakl ehemmiyeti 
bel:r~kted.r. Şimdi Afmaclarm 
c:nup kanadı geniş ölçüde ha.re
kata geçmek için yeni imkanlar 
buJmuşıur. 

Bir Roma baber.iıne göre de; 
Mi~ 0rovooan d;:ığuıya doğru ile,,_ 
lıyen Al'lllaıı. zırhlı koll~n Sta-
~: ' ngrad şehvinin varoslarına var-
nıır,t.-ıdır. Rıootofun doğusunda 
bcın nehrini geçen A!l!n.ın l:uv
,.~leri şiır.<li ş;malJ Kaflrnzya. 
tı<i esince cenuba doğru ilerle
~~ed"r, !$atşi şehri etrafında 

ır ırv(:a muharebesi d.e\•am et-
""•rıu r. 

· '.'.bsk"><;.ı k~yr.akla.rı Rocto.fun 
"-lıt.ı,, - • ı~raf!Jl<'. m zaptını he
!ll .. 
b ~ tev 1 ctırr<'ın, ·r Bunuıııl_a 

Pr?bcr Rosto.f etrafında·kı vazı
Yeti~ çoı< v-ıhim hır h:ıJe g,ekliğ1 
b,ltlıri'ı'n şt,r. • 

McG:<uva radyosu dün öğleden 
5"'11.ra, Rus milletire bir hitabede 
iı~lunarak cı:cüm'c drm;at.r ki: 
•Düşmarı durdurmak ve .göğüs
~ ur bire,.ka'I>! yapmak i\'in bü
tun vatanperverlere hitap ediyo
ruz V ... :anperverlik; harekE>te ·geç 
ın;k \·e memleketin i_,-Liği için 
Ça maktır Dürnıen du-roll'l'tlla
ca.k ve tahrip edilecektir,. 

A1"RiKA CEPHESİNDE 
Kahine te-blıği 8 inci ordunun 

Yeni mevzc4'Tini tı.hkim elJi-kıtcn 
soı:ıra Elale<r.cyn C<'llubunda ı;o 

kıhnetrehk ~e iizerinde ta
arruıza de'\ sın et1.~ğini ve ilerl~-

Almanlar Rostaf tehrine gir
d;klerini biJdirdiler - Afri
ka Ct'phesinde iiç kesimde de 
tidd.etli muhı>rebeler olu
yor - Almanlar 6 ayda 616 
gemi batırmışlar. 

diğini b-ıl\iiriyor. Üç kes.ande mu 
iıarebe ~ ~idiet!klir. Roıınmel 
ita:1-1>etıt;ıi araziyi Ui..-rar ele ge
'Çirıınıek için karşı taaNUZlla.. yap
maık>tadır. Zır4b.Tı aiaylar aras>n
daki es.aslı rnuhareobelerin, İn€i
l.i7ltrin kilvmetreleree i.lerled.ik
eri orta k<'Sim\ie vıılrua gelane9i 
beklenmektedir. Cenupta da İn
~iliz ıkuvv:tleri Herlemişl('rdir. 

Üstünltil< l!llgiliz hava ordusun
dadll'I 

AL'.l\.fANLARIN 6 AYDA 
BATIRDIGI GDMtLlın 

IBerlinden verilen mal/ümatı> 
göre M'man deniz kuvvetleri baş 
komııtanı .AilniTal Rider; d.enizal
tılar k...:ımulanı Doen'tze gönder
diği bir mesajda şöyTe demekte -
dlr: cAltı ay içind\' biitün haıp 
sahneJ.crinde 3.843.200 otnınluk 

616 gemi batırı:ımıştır. Bu yekı'.in
d= 2917.600 tmıajında 467 gem; 
mür ... basıran Amer~kan sularında 
batırılıınıştır. -

Amiral Rider '.bu başarıdan db
layı.; den'zaltı kmnutanını tebrilı: 

etmiştir 

TÜRK GAZETECİLER HEYETİ 
Ber!ir.den gelen hab<;,rlcrde; 

dav<>t üzerine giden Türk gaze
tecileri heyrti Ber1in civarında 
zulnıı kıteat mektebini ziyaret 
etm:şler; büyük b•r tank tecrü.be 
ma.nev;rarında hazır bulunnıuy 

1ardır. Heyet muh1el:f re1,h<>leri 
ziyaret etmek Üzıere Berl:ndt!n 
ay .rı Aı;ı "l tn-

MISTRD A B1R :M'UHALE.FE11' 
PAR'rİSİ KURULDU 

Vefd partisinden geçenlerde 
çıkanlan Makram Paşa ite diğer 
26 aza Mısıı- parl'ıımenııoımnua 
yeni bir grup teŞkit edere'< mU>
halefetin bz§'!Ilaı geçmişlerd r. 
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Almanların ge· Almanlara gire 

niş çevirme ha - Mısırda baltala
reketi bekleniyor m a hareketleri 

V~, 2j (A.A.) - Stoklıolm'den 
,·erilen habere göre Alınanların 
Don ve Kafkasya arasında nıst
gclmeleri muhtemel olan mukav&
nıeti kırmak için ge~ mikyasta 
bir çevirme hareketine tevessül 
edecelııleri talımiıı. edilmektedir. 

Bu çevirme hareketi birkaç gün
deDbeti şiddetH muharebelere sah-ı· 
ne olan Simliyansktan başlıya-
1!aktı.r. Alına ular bura4an Don neh. 
rini geç.niye muvaffak olduktan 
takdirde Von Bock üç istikamette 
bfu:uma getelıilecektir. 

Balkanlardaki 
mahsulü 

nakletmek için 
Sofyada bir kon

ferans toplandı 
Londra, 25 (A.A.) - ·B.n.c .. 

Balkanlardaki zirııat mahsulleri
nin nakli meselesini görÜJjmek ü
zere So(yada MMarlar, Rumen.
ler, Hırvatlar arasında bir toplan
tı yapılmıştır. Halen tatbik edil
mekte olan nakli~·at usulüniin va
ziyete tekabül etmedii:-i ve bilhas
sa Romanyada trenlerin fena ol
duğu anlaşılnıaktaılır. 

Bakkal dükkanın
dan çallnan 25 

ekmek karnesi 

baş göstermiş 
Berlin, 25 (A.A.) - Mısır ~ 

rıım az lıU' zaınandad:>eri Mısırın bazı 
e1ıralejik noitlalarını her <türiü baltala
ma ba.Mtetine k2l'(ll him8""'e baolıa
dıi:ını p-te.,...., bazı :i,>Ol>erler a!ııdıtı 
bu akşam Berlin"o s•yasl mahfille
rinde toy)d e~. 

Bu ~biri& Almanlar wafUJdan 
Mısıriı'larm ınemte&:etierin tamamen 
bara.biye mıaruz bıralan1omağa karar 
v~rinô göı,'lerir belirllilc.,. g,bJ te
liil:cki tııciiliyıor, Umwnt}'et itibariyle 
Berlinde ilt"'ri. ş{i.rülcn tahmini.."J' rudıır 
ki :Mısırlılar hal~ Mısı< top:oklann
da cert')"tln eden hAdl~e ler ka :lınde. 
haktld durumlarım şimdidm acıi<ı,1l 
~on:Ck jç.in az çı.« ihtiyatı ı ia.v
ranvyorlar. ---..---
BIRMANYA
da dahili harp 
Birmruıyada bir mahal, 2~ (A. 

A.) - Rö~·ter: Birnıanyamn Ara.
kan eyaletinde İngiliz taraftan 
camiaya mensup 400 bin nıüslü-

, mania Japon taraftan Birmanya
lı!ar arasında bir dahili harp çık
~tır. Çarpışmalar üç h:Uta evvel 
başlamıştır. Binler<:c, erkek, ka
dın ve ~ocuk ölmüş, şehirler zap
tedilmi.ş, yüzlerce kasaba yanmış 
ve Budhidauııg kalesinin zaptı 
>çin yapılan savaş MŞ fÜn siir
müştür. 

İsveç Üzerinde 
Sovyet 

tayyareleri 
Vişi, 25 (A.A.) - Dün, iki ya

bancı uçak İsveç şerurlerinden bi,. 

ri üzerinde uçmuştur. Atılan bom.
balardan anla.şıldığına göre, bu u
çaklar Rus uçağı idi. 

İsveç hükfuııeti, Ru5 hükfırneti 
nezdinde protestoda bulunmuş
tur. 

Ruslara göre 
Voroneç'te 

vaziyet 
l\loskova, 25 (A.A.) - Röyter 

ajansının hususi muhabiri bildiri
yor: 

Von Bock, Don nehrinin batı
sında Voronej önünde Iiwlordu
nu.n sol cenahoıa kaqı ~·:ıptığı 

taarruzu durdurmak için şiddetli 
fakat tesirsiz karşı taarruzla.ra 
geçmektedir. Sovyctlerin Voron'Cj 
bölgesindeki taarruz hareketleri 
gelişme halinde görünüyor. Al
manlar, takriben 10 'femınuz:lan

bcri oldukça şiddetli bir baskıya 
manız bulunmakta ve Sovyet pi· 

yade tüıpenlerile Sovyet tanldan 
bu tarihten beri • faaliyeti gitgide 

arttırmaktadır. Alınanlar, Sovyet 

taarrudarını önl<!mek için ö™'mli 
tank, piyade, topc;u ve tayyare 

, kuvvetleri yığmıılardır. 

~ .:-::- S O N T E L G R A F .- i5 '.l'EMMUZ ıNa 

Hükômetin gıda maddeleri 
üzerindeki yeni kararları 

(1 ino! Sahifeden n~vam) 
124 'k:ey o!'arak loe!ibit ed:Hır~şti. 
Fakat aslında İSta·rlbu! ia~e teş
kititmda cal:sanların miktan 36 
kişiw. A).rıca Jia t mür.ıkaJ:ııe 
bfuasunda da 8 k~i ç:ılışma~ta
dır. 
Diğer taraUMl mü.rakabe ve 

fiat testfı.; ~erini tcdvire tek
rar memll'I' edilen belediye teftiş 
heyeti kadrosunu 38 den 96 ya 
çıkaucaktır. Tiearet odasına da 
bu. mevzuda mühim vazifoLer te
retıtiip ettiğinden kadrosu takvi
ye olunacakıtır. 

GIDA MADDELERİNİN NAKLİ 
Tleblof,ıde.n çıkan m1ina)'l3 göre 

1b T vöJayetten diğıer vfüiyet.e ruık
li evvelce b'r karerla .ınc-nedilmiş 
olan muıhtelif gıda madd<elerinin 
d.e vi1ayet hududarıaıd.an ihracı 

bu'l'l~.-ı böyle mün-.ıkün olabilıe
ceki!ıir. Bu anada bi!lıassa her 
ne\li y~r. ek1 k yağlar vardır. 

KALKACAK NARHLAR 

Ticaret VckiE Be ...et Uzun dü.n 
akşam radyoda ııöyledi Yine naza
r.n t'Clmıil gıda maddeler>ıin ,fi
.a•O:ırı sn'bcm bı.rakı'lmakta ve 
lt~lbit €G.lim<iş olan rarliar d'8 
kalklırrkıakıta<l ır. 

İa.,..e, fiat zrüm'k::be 'Ve subaşı 
l.eşki·ki:tın ~ lağvi hakılnndaki :ka
rarlar bu saibalh saat on tıirde vı.. 
Uıyete tebliğ olunmu.şttır. Ay ba-
şma kadar Belediyeye deva. işi 

ikmal olun'1'C&kttr. Serbest satış 
karan gazetemizi makineye re
rin.dye kadar bikiirilrr.eın!ş olı.ç> 
beklemr.cJk.tecl.ri 

PAZARTESi GÜNÜ BİR 
TOPLA"ITI YAPILACAK 

1 
1 

1 

1 

Uz dün •kşam ran O<ia iaşe vı 
ziycii etrafmda bir lror.ufilllad. 
bulunmll'Ştur. Vekil bu koru.,<ma.
sında bilhassa demiştir ki: 

cllunek sıkıntısı memlcketill 
ben yerinde vardır. Bu sıkımı 
yeni mahsul devlet eline gçinci
ye kadar devam ed<>cekti'l'. Malı.
suti1n hemen tıaplanıp yumun 91. 

kıışr'k yerlerine sevk;nd;;ki istica.

l:n sebeplermi her vatand~ kiiy
Ieye anlatmaltdrr. Arı. ve tal~m 
en iyi ayarhyacak bel.cd>yeler ve 
ticaret odalarıdır. Gıda m.'?dde

Leri ilıerindelı:i bütün cll<oyma 

büıkümleıi ile iaşe te.şki!Utı .,.. 
mürakabe kamisy~ıları kaldırıl

nu.:;tır. Sat1Şlar serbestt::r. 

tık lliı11lalarda hiç bir ihtiyaı 
madtlesine tehalük gösterilmeme 

Wi'r .Hususi müeSbe9!!let- senelik 
ihtiyaçlarmı dıerhal mübayaaya 
kalbr.amalıdır. T.acirleriltl'zin 
zekiı, kabi'loiy<>t ve mcnfaat:tcri 
heı'hııa>gi bit bılhran ıbğmasına 
daima mim:d;.,. .• 

İKDAM 
Gazetesinin Tica

ri İlanları 
ikdam gazetesi mü

dürlüğünden tebliğ edil
mi.,tir: 

(_s_E_..H;..;.l .;.;R~D;..:;:E:.,:N.;_,:ve::,_,:M:..:.:,E~M L E K E T T E N ) 
\i'eneıyolunda Çiftrha\-ı.ı.tlar cadde

Sinde balı!cal Necatinin dük..lc:Anma 
• hll'SlZ giımiş ve yüz liradan fazla pa

ra ile bir hayli e;.ya çalmı,.<'.ı.r. Semt 

Königsberg 
Gene 

Bombalandı 

Von Bock, bu haftanın başında 

birçok iııtikametlerdc birden hü
cumlara g<>çmiştir. Bu hareketle

rin kayda değıer tarafı Almanla

rın tankhrmı alıkayarak yall!il 

tayyarelerle de•teklenc.ıı ve tay

yare hareketlerini takip eden pi
ya-de hiicumlazı yapmış olmala
rıdır. 

Gerek bu mc\-zuda ve gerek 
satış. f'·at koaıtıro.llcrınin kkvi
~-esi hakkında ~m:'llde :ılma

cal< otan yeni tedbrnleri teobit 
<"l>ır<'k i.'7ere paza~:esi güaıü vi
. 1yetıte Valinin reiı.l ıı·nde bele
diye iliıtısat müdürü belediye ve 
vaH rr.uavinleri; ticar<>I; tktısaıt 

müdürü; ticaret odası ırmumi ka
t'llı; trpkınar.ak vaziyeti tebkik 
ed.eeekler ve kararl&n vereC'eltler 
l:ı,;..:. 

16/7 /942 tarihinden 
itibaren gazetemizde 
nqredilecek biliimum 
ticari ilanları doğrudan 
doğruya kabul etmeğe 
bQfladığunu; gibi Anka
ra caddesinde Kahra
manzade hanındaki ilan
cdık §irketi va•ıtcuile de 
almaktayu. Devamlı ve 
büyük ilanlar için huauai 
tarife tatbik edilmekte· 
dir. Sayın müşterileri
mize bildiririz. 

'IİCARE.'T ve SA..'li'AYİ: 

*Dun bir altm 28 lıra 90 knrw; 
fan; b.r ,gr~an ~ ahı.n da 407 
kı:rL~4n ==ele gönmiiştür. * HLinJb:t :ılım \"!! satımrmn 
\ıt r.tmlü içln diln vıl!liy,elle lıtt 
l;:ıpı.an t ı yaptlınıştır. 

l'ttÜTEFERRiK: 

* k !~d::ı.tl \''1.li muaviııJiğine 
tr.~ıll olı..r.deığuı.u -düıı yamığı
Urı Beş:ktaş kaymakamı Riza 
b nal a:ılba~<r.c'.;ı yc.ni \'13Ziksine 
aşlryacahı,r. 

f * E:Drar.ckf:er.e etiket yerine her 
ıl1lıa a i4 l:lıı" soğuk damga n u-

marası vurulaca.ktıır. * Kadıköy bavalisinde 5 ev 
S0}'11n Hilmi .isminde t.;r h~ız 

rc,irnlanmıştıır. * Koço il!lllinde bir s:rbıkah 
lumız 9 yerde hırsızlık yaptığin
dan 9 yil 2 ay müddete ağir hap
se ıınahklıım ediimiştir. 
* Ceza<en kapaliı1mıış oJ.an 8 

fınınm ~eriınıe yen'den üç fırın 
.açJliırasma müsaa(le edilmiştir. * Kadı'kıöyün.de 3 seb:z.eci; 9 
manav \'C E.'minıönünde 7 sekteci 
ve 15 manav yükıse'k {iarol.a sebzıe 
ve meY'\ıa rotıtıklarında·n ceza';an
drn.J>ın ışland.ır. 

Saracoğlu kabinesi Bu kıf yakacak 
t... Cl inci Sahifeden Devam) 
!\~ Saracoğlur.un Büyük :Millet 
"•~·inde okuyac-ağı yeni pro

r.•nıında şimdiye kadar dlirüst 
1~ larahızhkla gerek miitldH<l

nu2 ;.ı e. gerek dosthıklarııruıa kar'il 
~ıne cdilegdeu h~rici s'yascil

nı.ı:.; tebarüz ettirdikten sonra da,. 
hil.i . 
ti .sı.)·asete ve bilha.sa memle!.e-
tnızm ikt1'adl durwnana temas 

ed·ı ı erek mevcut rorluklıırın mcb-
ınaeınken giderilmesi için alwa.:ak 
tedhirı.,r üzerinde ehemmiy.,Ue 

durtı!nıaktad.ır. Hükümtin ik.t.ısa· 
ili tedbirler üzerindeki beyaruıtı
ııı.ıı ti,,a.r..t ve ziraat i\lf'U\İnde iyi 
le. it-L , 'md'd · ''" yapa<8gı şı ı en umu-
lıtYor. Programın iktısad.i kasın.ı
ıııu tanzinı.i bu~unda nasvekil 

~· Şiikrü Sa.racoğlunun Tkaret 
'ekili Dr. Behçet Uz ve Ziraat 
'ekil; B. Şevket Hatipoğlu ile Sık 
~~ temas halinde bulwıd.uğu an
·..,.ılmaktadır. 

, t L}. N 
""· ~ 7Go ş v- .. ı ~h.. · o\(! . , . • e a · mı..ı ur ı:a.yı 

Jri.!:: ~n_ :-ı. ye'l'lısi y.,-ı:ınl.ar.l~lf'. Es
- Jıın h~lrm'J o!rnıuhjı. 

S:ıh~ \'e Ba;muh1'r!.rl Elem İzzet 
Be~ı.ce - Ne,r:)'::t Direktörü 

Cevdet KAH.'\BtLGİl'; 
SON Tl.LGRAF MATBAASI 

---

sıkıntlsı olmıyacak 
(1 1nc1 S:ihi!edeo Dev:•n> 

m 0 den ve kn.'lt küıırür!eri de füıve 
effifüse bu sene hiç bor sureUıe 
yaıkacak sıkınl"'ı ~ki.lnı.iyeC'eğ;i 
'anla.şı.JmaıkLadll'. 

F.<iba<r.k ·kömü~ tevzi bü.roou 
muntazaman saılışlara devam et
ll'.ektccl:r. Kzdıkıi'<y, Gakı\a ve 
İstwbul t•ır.a.fıınc<ık; depolarda 
t.o>ıtan ve perakende satışlar gün 
le re ayrı 'ımışt1r. Pazartesi. salJ ve 
ç a.ıış -rr.lb a gün ıe ri f abtiık c lıar aı; 
büyük müesseselere tqptan ve 
peJ"ilen'!:e. "''"'& v<e cı.nmaırtes: 
gün·J<eri de halika perakende sa
tıs ynpılaca~ır. 

ş;ın:dl.lik kok satışı.arı iyi git
rn<ekıtedir. Yallı.ız bütüın ~aı-tı
man ve rrrüesseselcre maden kö 
mürü veril:me,,;, kararlaştığından 
maden kömürü tevzi.atında. müş
kül:a.t çekHmei<ıl<"dı'r. 

Şehximi:re biraz kızla ma.den 
ki'moiirü gelm~i temin ıç:n Ve
kalet ne1dinde yeni te,-ebbW.ler 
,yapı:l:ıcaktıııı. ---Gloçester Dükü 

Eritreye gitti 
Londra, 25 (A.A.) - •B.B.C .• 

İngiliz Kralının knrdc•i Gloçester 
Dükü Eblem<>yn ceplwsind<n E
ritreye gitmiştir. 

Gedikpaşa: Yazlık ••111•••••-., 
AZA K SiNEMA Bahçesinde 

Her akşam: Prof~r 
' 

y· SUNGUR 
TcınıısilJerinP muvaffakiyC"lle de,-am ediyor. Temsiller tam saat 

9 da başiar. ---------4 

halkınuı b~l di.Wakaıı..wda dw·an 
yirmi bt:S c kınelt klirnS de bu meç
hul hırs1z ta.rafmdtın çalındığu:d:ın bu 
va\anda.51ar mü:;!ctil vaziyet• di~ 
lem. Bir kaç gece evvrl •rıi 6emt
te bir eve de iri ht!'Sı~ gırtn'\"'6C de 
e<r IUıJkı uY8'Unca katuıLŞ!aniıc. -------
Dayaktan çocuğu ,.. .. .. 

ouşurmuş 
Mün'E't isminde genç hlr ka· 

dm Eri'•ın6kapı.da ACJçcşme ka
rakxılu (pOli.sk>rinden İhrahime 
hakaret ell!ği .dd:asile İslaırbul 
asliye 2 ir.ci ceza· m.alıD<ezr<>sine 
verilın~ir. Fakat .Mürveı kıu id
diarıın yal.an ohluğunu ve bi!ak:S 
kendisin;n ı;olis 1bı-ahlm tarafın 
dan d.Ovü[riüğünü .mahkemede 
idilla et.mışlir. 

lVllü"·d!'ll mahkerr.oeye vcrd.iğ> 
isti.daya göre kendisi hiimile iken 
İbTW.:mden yediği dayağın tesi
rjJe çc<:uğunu düşürmüştür. 

Bu şayanı dikkat idd.iaı ıalık;k 
olu.nmaktad·•r. 

----<>--

Rus cephesinde 
cı inci S:ıhifL>dCf:ı Dt•\":tffi) 

St.alingrad şehr. ıçin şiındı leh 
Lke gi.tgide artrnakıtadır. 

Bu ceı;ıhenin diğer kesimlerin
de hava faafiyetindıen bahsedif
mekıtedir. A1'man u-;aklan Mu.-
manskın şirl'!af.nde bir Rus de
nizaltıı;ıına t.aa.rnız etm~lerrlir. 

RUS T'.ElBLİGİ 
Lonrlra 25 (AA.)- Mo"kovada 

n.,.,,.ed.len Rus gece yaTısı tebliği: 
Rot>~ NCJVoçerkes; Şiııliye~<a 

ve Varcnej ke•iıderinde çarp.ış
malar devaım e,t.m:ştir. 

Ros'lvfıla A.Jman!ar kuvved: 
tank te~killeri ile hatı!.arı:m:rzı yar
mağa çal~mışJa.r fakat muvaffak 
olancrmışlardır. Llkin vaziyet 
ciddidir. 

Londra 25 IA.A.)- Rus ceı:ıhe
sind'Cki rususi muıhabirinıiz Ros
tcfa taarruozun üç ist'.kametlen 
yap:.lıdığır.ı ve bu şehrin Don 
nehrinin şimal kıyısı.nd:· bulun
ma'ı:la teh'tıkenin daha fa2!a ari
tığını• b!!d rn·.elctcd:r. 

Şinli)<'>~ada .AJman tazyikli 
kuvıvctlidir. Bu jm<vvctler nehri 
geçmek için teşe·blbüslerde bu
lunındrt.ııdırlar. Nehri geQITleğe 
rmıv«ffak ol,an bir piyade· alayı 
çevrilmiş ve :mha edi'.ınıiştir. 

Vororejde üstünlük Ruıslarm 
elinded:r. 

Bu sabah Moolwva radyosu 
Rus ı·çakılarımn Koen'g..berg 
şehrini boınibardıman et!.~k!erini 
b:lk!imıl.st r. SIQn gün!eı:Q bu 
şı.; lıir 3 . ı.:re taarruz:ı uğra:nıf.tr. 

• 

Londra, 2S (A.A.) - •B.B.C.• 
Rus tay .rnreleri Prusyndaki Kö
nigsberg şehrini tekrar bomba
lıyarak yangınlar çıkarmışlardır. 

Bu; Rus tayyarelerinin ayni şe
hire yapttklan ~üncü akındır. 

ÜNİVERSİTE 
İkinci Devre 

Askerlik kampı 
Pazartesi gunü 
Pendikte başhyor 

Ü:ni\us:te ikind devre asker
lik k:ınıpı bu pazartesi günü Pen 
d..kLe b~hyacaklır. Bu devTeye 
ayTık>n t~:.Cbıeler o sabah saat 
7:30 da l€Çh:i2atlaı1le ve saç'kırı 
k~sihrıiş ola.ral< Üniversite bah· 
çesinde hazır bulı:uac< klar.dır. 

Yüfoeck ikıtrsal ve ticaret mdt'
tcbi t•alc cereri de • bu devrede 
krunııpa ıştirak edccckleıx!ir. 
~-

Şeker fiatları 
(1 inCi S.:ıh!.feden Devam} 

rası olarak 80 kuruş almakta ise 
de, şekeri keııdileriM kilosu 110 
kuru,;tan vermeı.te ve onlar da pe
rakeı~decilere 115 den sntnıaltta
dı:rlar. Binaena1eyh aradaki kilDda 
5 kuruş karın; sandık Jl"rası yü
ziinde.n -zarar edildiği iddiasını va
rid kıl.maması icap etmektedir. 
Maaınafih şekercilerin miirac3'lti 
pazartesi günü tedkik edilerek bir 
karara varılacaktır. Bu istek ka
bul edildiği takdirde şekerin kilo
su 116,5 - 117 l.."Ul'ııştnn sn1ılacak

tır. 

VAZiYET 
11 ir.ci ~ .. hifedrn n,~vam) 

' Gelen haberlere göre, Rus mu
kavemeti buralarda' başlamış gö
rünmektedir. Fakat b• mukave
metin ne kadar devanı edeceğini 
kestirmek müşküldür. Çünkü AJ. 
man hedefinin Vol;;aya \'e Slaliıı
grad'a ula~mak oldu~•u ve Rusla
rın da bıına mani olmıya çalışa
cakları anlaşılıyor. Eırkaç giin 
icinde bu kesimde bu harbin en 
k~nh bir muharebesi. daha başlı· 
yacak demektir. 
Mısır cephesinde meydan mu

harebesi ba,<Jıyalı üç gün oldu. 
Ohinlek kuvvetleri ilk vardıkla
rı mevzilerden henüz yeni bir 
hamleye geçmediler. Rommel lruv
vetieri11in ise büyük bir mukavc-

ı met ırösterdikleri anlasıİmaktadır. 

TİCARET VEKİLİNİN 
RADYODAKİ KONUŞMASI 

Ticaret Vekili <bkıtor Behçet '--------..i 
• Istanbul Defterdarlığından: 

Sıra Mahalle"' Sokup Taj 

No. No. 

137 M. Köy Kervanı:c~ez 53 

13& 
139 
14r 

141 
142 
143 

144 

Asfa!t cad 

Eoki Osmanlı 

145 M.l<İ1Y Hilrriyeli ebediye 
l!S 

147 
14f 

149 

150 

151 

152 
15: 

lM 

155: 
156· 

157 
158 

159 

160 
161 
1G2 
163 

350 

352 

E3ki Qsnan!ı 

Zcrtoı> 

A.s(all ca.d. 

kı!alt cad. 

47 
12 

4 
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518 

3 

49 
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179 
180 
181 

182 
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l~ 
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1 !J7 
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200 
2CIZ 
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·~ 
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211. 
2iJ8 
~09 
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J' 

7 

8 

10 

11 

39 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 

1 
2 

3 

1 

2 
3 
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4 

1 
2 
3 

" 
1 

3 

M2 Il&. lıra K. adrea No. 

312 
1211 

202 

750 
2~ll 

-173 

205 

311 
703 

11J9 

289 

2165 

789 

1643 

lH 
501 

81 

1036 
1369 

206 
302 

904 

52 
60 
72 
es 

3034 

3538 

• 
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ll:M 
2422 
~75 

675 
1002 40 

331 10 

410 

559 80 
t265 40 

\•«e.seıoi 

İsmail 
:İbrattim 
Hamdiye 
Rukiye 

• 
• 
• 

İsım:ı il EllWl • 
Ml"ll.!D()t Ali , 
.İhsan Bü.. t 

yü.keı'OI 

Re.şl t. Şe- > 
·~t H;;ytiyP 
N4.ırı • 
İbrahim 
Türk Ömer 
ve İ:lS&n 

• 

1,798 50 Ali Rlza 
Yrner 

'l433 50 Ali Rıza 

• 
> 

2165 

789 

SN 

11'1 
%50 so 

40 Ş() 

!llS 
a21 •o 

ııa 40 
151 

497 

Yt"ner * 
Abd~ll•h 
Dürter 
Abdull•h 
Pöı'1er 

• 
> 

Rukôye Uy- > 
sal 
Hat;ce Örge > 
LUtti, Ab
dullah Lüt1• 
Tayyibe 
Cici 

• 
> 

Celil varisi • 
Lütfiye E- ,. 
dinı;llil 

• 
H&lJ'riye 
Aı-ık 

• • 
• 

GülsUın ko- > 
cast Moh- > 
met Reş.at ,. 

26 S1:ylt Akın > 
18 • Emine İrfan > 
21 80 Namıi ., 
42 so Ahmet • 

3184 :ıo 

Bayıraktar 
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Huld.iye 
Demir 
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d('kt cuz ... t_.nlardan yuk::ı.rda cıns ve rv at1yle iı:na1'5Iz oıa·a1t nukadder kı e'l •--' ıı ı· v ··ıı . . ~ · :ym , ''" gos"Ul ı en par:tt• rr cra '"'n.ı ~n 
H•y'etırun 16.4.0~2 T. ve 2/17729 S. h k·cı:ııamesıne bag"lı talimatname h·'~·· -~ 'd 2•90 s ı •. . . • . . ua.:ıııUne un.s:ıı~en! en ve ... , l 1\3.nurı•JD 
46 ıocı mari.rJ~Jn D fıkr.:ı.sı otıc-.ibırw-:e rnru:h:y~lm nam.ı.na ihı;.le."li. icra edilmek üı:Pre satu:a çıkanlrrı.ştır. 

2 - Satış yukarda sütunu mllhmısunda ııösl&ilen gün ve saatte İstanbul Dett~rdarlığwlda (~hll! Elml~k Mil.. 
ı!ürlüğü) mUl<t1<'kkil komls,yon tara!ndan ôcra edilecektir. 

3 - Sılış bedrli birinci tııUti ihal~ tariiıiıx!Pn itobaran ıs· ırihı "" mütelı:ıkı t:ılı:ısil'er de her y;lın Haziran 
>ç;ııde tc<liY<? edilmeık ş:ıı:qle • lat<sitte ödencf'Oktir. ' •:rw 

4 - M[işt(\ri, ihatc:ri mütealı:lp 15 giln urfu>da nilmwıeslne unwı va Noıore ta.>cJ;k ettirilecek borç •onedinl 
tanzim v-e ıtcıya mecburdur. 

5 - Muhyi veya (öl.miiş is<' varisler!, bu illonda gösl..rilen günde 13lış lto:ı.i Y• nuo'a b•z.za.t V<'ya bilvPk~le hl!Zlı 
buh.ınmazlar vP,ya ıtıaJryi rı:nıeaıcip 15 gün zarfında borç eenı"<ii verm<."Zler vr. .Jc taksii.l ö-:!Pm .... 1Jerse 13 2136 T 
2/4053 S. h Vı;k.IJ:er Hey·e!i karıırn&r.'• "·le tanııım" olan bttün haldan sakJl olıe31ı:. ve g;.~~ ..... ı 219'0 5 1 vı 

1 h
"• , ' . dal lnrl _. • 1 , .... L'-"'U . ı k3• 

nu:ııun umum UA\.lm erı res ~ a "' ıma suretıy e satııa (ıkmılac-aktır. 
6 - i.sbu ilatı al5kadarl•r• tahj'lrcn yapı'.mıs ıeııı.g:ı.t h1lomll.nd00ir, (7650) 



4 - S O N T E L G R A F - 25 TEMMUZ 19'2 -
BOYOK ADADA SATILIK ARSA 
Emlak ve Eytam bankasından 

Büyük adada Maden mahalle.sinde 
Ayanikola "Yılmaz Türk ,, caddesinde 
ada 182, pafta 39, parsel 12 kapı 26 nu• 
maralı 4525 metre murabbaı e~ki Bella 
vista gazinosu ar.tası 30.7.942 perşembe 
güııü raat 10 da açık arttırma usulile 
satılacaktı r. Teminat akçesi 453 l i radır. 

Fazla izahat almak isteyenlerin ıatış 1 
gününden evvel bankamız emlak ıcrvı-
ıine gelmeleri ilan olunur. 8034 

~ ~ 
İstanbul Sinci İcra Memurluğundan: 939/4725 

Kakmun, Mişon fisten alacağı bulunan 600 lirnmn tt>mini tahsili 
!.;in borçlunun UlıdPSinde olup hac zoluııa.rak 2004 numaralı kanun 
tıükıınüıııe te\·fikan vaziyet ve takdiri Jcıymet muamelesi ifa ve tama
mına 27.!0 lira ikıy1mct takdir edilmiş bulunan, Bala~ta Hoca Ali ma
hallesi Sinan çeşmesi sokağı eski 49 numar)l ve bir tarafı Y'aıhya 
Paşa arsası ve b:r tarafı Artin menzili ve 'bahçesi ve bir taralı ll'l'ili
lül anıa ve taraf1 rJ!bil Sinan çeşmesi tarik ile maJıdııt bir bap ha
eıenin t.aıımmımın paraya çevrilmesine karar verilmiştir. 

Gayrimenku!ün evsafı: Zemin kat: 
Zemini wık çini tulumbayı havi kirantircden üç basamaklı ah

şap mer<li,·enle çıkılır. Altında bodrum bulunan bir oda ve bir sofa 
\'c ~er !bir oda ittisalinde içinde helası olan rr.ıttbak ve merdiven 
bllı ,-ardır. K:ra ayda 3,5 !im kira ile Ko!yabi kiracıdır. 

Biriııcı kat: Tahta perde ile bölfunlü sofada üç oda içinde ha
kn bi.r 11r ,ti>ak va .ı.ır. Ayda 4 1i ra ile Yoko kiraCJdır. 

bci ı<at; Birincı katın aynidir. Ayda 4 lira kira getirmektedir. 
Umumi evsaf•: Gayrimenkul reyne fa>rnin muhtaçtır. Birinci ve 

ık.inci katta ikişerden kısa 4 balkon su ve elektrilk yoktur. Bahçe 
hududu yı.kık köye. cluvaria tamir edilmistir. içeride bir incar ağacı 

vardı.. ı 
Hudw 'u: Taıpu kaydı g:'b:dir. 
S:zhası: Tama..'Ylen 76 M mur abbn• olup undan 5 ı:r:etre murab-

baı kıino rrüte'bakisi bahçedir. 1 

KJy•neti: M&.kıir gayr -:eruku !ün bulunduğu mevki ve vaziyeti 
hazrras1 ve halihazır piyasaya göre em.Iak alım satı.mı gözönünde 
ıutula.raok cıhlivulmI taraftr.dan tamamına 2720 iki bin yedi yüz yir
mi lira :kıymet mkclir edildi. 

1 - L,<tıu gayrimenkulün arttırma şartnd!lleo;i 5/8/42 tarihin
den itibaren 3914725 numara ile İstanbul Be.şiııoi icra dairesinin 

muayyen numarasında herkesin ııörebilmesi için. açıktır. ilıanda ya
z.ı. olaıılardarr farzla rnalUınat almak istiyenl&, işbu fartnameye 

ve 39/4725 doı.ya No. sile memu .:yetimize n:üracaat etmelidir. 
2 - Art.tı.rmayo. iştirak için y ukanda y;;.zıh kıymetin yüzde ye

d, buçuğu nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektu
bu tevdi roilccekıtr. {:lfadc!e 12 4). 

3 - İpotek sahibi alacak!.ı-larl a diğer all1.k~d:.rların ' ve iı:'tifak 
tıakkı sahipleTinin gayTirneukul üzerındeki hakların, husuır.le faız 
ve m11ııraia da.r olan iddial;mnl i.<ıb11 iliın ta<lhinılen it•lıaren on beş 
gün içinuc evrakı ml<ıb:t~leri!e birJ;kte memuriyetırrıizc b:ldirme
lc~ icap t-der. Aks; halde hı.kları tnpu S•c.Jl, ile sabit olm.d ltça 
Lalrş bcddinin pay!aŞ!ll&Su:dan tıar;~ kalırfor 

4 - Gösterilen günde arttırın aya iştirak edenler artmına ~art
ramet.'in< o.kuımuş ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tarnaıı;en 
robu! cotm:ş ad ve itibar o'unurl ar. 

5 - Gayrimenkul 20/8/42 ta rllıinde perşembe günü saat 14 : 16 
ya kadar htanbul Beşinci İcra memurluğunda üç defa b~ğırıldık
tan ııonra en çok arttıraına ihale edil'ir. Şu kadar ki, arttırma bede; 
li gayrimenıkul için ta:h.min edilmilj olan kıymetin en a~ ~·· 75 ini bul
mak ve satış ôsilyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacr.l;lılar o 
gayri'11eııkul ile Wr.lin edi!m'ş ise bu suret~c rü\banı olan alacılkla
rın tnE'<':ouundan ftıızla olma'k ve bunda., baŞkn parııya çe,irnıe ve 
payl~m:a masraf:anru tecavüz etmek şarttır. Şaıyet böyle bir be
del teklif E'dilrııezse en çok arttıranın taahhüdü baki k2lmak üzere 
artt.ırma 10 gün daha temdit edilerek 31/8/42 tarl ·ne teondüi etlen 
pa,artesi günü saat 14 : 16 ya kadar İstanbul Beşio~ci icra meım:r
luğuna arttırma bedeli satış :istiyer..in alacağına ı-~~·lıanı ok!l alarak
lılann ınECmırundan fazla olmak ve bUıDidan başka pru aya çevir'"Ue 
ve payl.ış'..ırma masraflarım teca vüız etmek <ar' ile en ço!< art1n·a"la 
ihale edilir. Böyle fazla bir bedel le alıcı ç1krr.azsa rhJle yapılmaz 
vı: satış ta J.ebi dilijH. 

6 - Gay{irnenkul kenci'sine ihale olUTıan kimse derılıal veya 
vc.-Hen mühlet iç:nde parayı ver mez::ıe ihale .kararı ft>oihcluııarak 
kt'ndi9inc!C'JJ. evvel en y;lksek tek lifte bulıunan kim.c arzetımş ol
duğ"u bede11e alınaga ra21 olursa ona, razı otrnaz veya bulunır.~zsa 
iıanen yed. gü.n müdıde!l? arıhr maya ç:kaql:ıp en r;<: "; ar'ıırana 
ihale edilir. tki itaie arasındaki fark ve ge.;en günl<:r için )Üroe 
~en I'.esap olun~eak faiz ve diğer zuarlar aynca hü.\rre hacet 
Kalımaksmn rncmuriyetim!t.ce aı .cıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - Ab:ı ar.t'trnnıa bedE'li hari cinci€ oı'arak ya1-rz tapu fora; 
harcını, y'mıi senelik \·a&ıf tav iz bedelin! ''"' ihale k2rar pıJlarını 
'errmi;e m~urd'Ur. 

Müterakim vergiler, te-::ı;·lr::t ve ıanzifa: ,.c tcı::~tyc re=: •den 
rnW.evelht bel«hye rüsumu ve müterakim vak•f icr-e>i a'ır:yz ait 
.. :\m~yııp artılı'rma bedelinden je nZ:l olunur. i~bu g1yrirrenku! ta· 

m;ı<ıu yukarıda giisteril~n tariMe i:s+anool :&-.;inci lem Memurluğu 
odası.r.t!a i<ıbu il3.n ve gosterilen arttırma ~aı1n;.ır.t>o; dainsinde 'a
tılacağı ihln oltınur (4!:70) 

nev ıet rEm iryo l~rı ve limanları işletme u. Marasi İlan l arı 
, 

• 
SOLDA.1\J SA.ÔA: 

1 - B:: cins kOpı>k, EV' f'WaEiından, 
2 - Fevk<l,.Wc dei!ll, Gi:zt'I saıı"at, 
3 - Yi.iı ku:rı.J;J. Ka!an!n kuvv('ti, 4:--
Köylü<lrn ;ıilnan bı...:: nev'i vergi, Su, 
5 - TerQ W, Fasıla, 6 - Bjr k'adw 
lami, 7 _ Hlristly•nla""1 ôbadeU, İJı,. 
şa<ı\, 8 - E;ıoına P illveo;iyle taba
na b\.~et, Ba~r-ı.Ş. g - Şi.ipbesi!E, 

S'.r!'h<ışuıı bai:.noı. 10 - D=nın bı
raJa":1ğı1 Yarllil', Andan almı.r. 

l.'LXARIDA.~ AŞAÖIYA! 

1 - Zu1mrden. Er.><!'!< ilmı:i, 2 -
Tf'rsıi yli.lmf"!tı:nf';:. Bir m~·a, 3 - Ri
r,'lt, ol - AlT..rf.kanvart, 5 - Firavun 
imli. Ma.!ı.-:al, Ed01t, 7 - Rakı neva
!.,., Kifü•·le.-de yı>p.Jır, 8 - ~~ 

dır\'an klreçlPrr.dc, 9 - 'I'uUu:jjuııu kı
raır, Çal: .aır.ış h•p a:ıu.n 19'ı>, ıo -
Bir nzltll va..oıtaaını odare rden, Rt"nJ<. 

Dti1*il Bulmscı;.mızı.n 

Halledllm!J SekJJ 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

I B ULUT . MANA 
2 A Z t Y ADE 8 A-[ 
3RAFADAN8FA 
4 E K 19 !'J. e R ~ ~ T M 
5 M8KILAVUZ 
6 TAKAtlf-- K 
7 TA lvi j HAŞA ıiT 
8 TABUR8NA R 

9 L A ı•ıi A ~ ~ M A 
10 E E D 1 B A 8 1 T 

25 Temmuz 1942 
ı e .oo 

18.03 

18.4;'> 
U.30 

Pr<>cr- voe u .,,,.1..,. Saa• 
A,y&rı.. 

Muı:ık: Ra<lyo Do.ns Or~ra
~nl."'~ l!tr Tı -if''l Progrunı. 

Nitıad Dengi~ İdar...wl" ). 
Radyo Çocuk Klubu. 
McrrJekeı Saat. ı·..yo;r1 ve Ajans 
Habcrlo:i. 

19 45 Seri.~~t 10 Dakilı:3. 

19.,';5 ı.t(lzlk: K.aı:-~ıiı: Şar;;ıJar. 

20.15 R..:i.dyo Gazetes .. 
~0.40 :ı.ıilz'k: Kuıa Fasıl Rroi:raır.ı. 
21.00 Konu~ .. a. (A:~a ~ı>rl<'r). 

21.15 Jlüz:Ut. Di.nl ·yici ist.ctde~. 
21A:5 Konuşma (Şiir vn Ne:=-.i,. Sa;ıti) 

2.2.00 !\1ü:.....t; Rac\Yo sa:on Oı'kcstra-
w. t \"'r..ılonı.st l\ ı:c~;> Aşkı..~) 

2! JC Mrınl-ı Saat Ayarı ve Ajana 
Iltıberl .. ri '"" Pe>r.:--R:lr.r 

22 45/22 50 Yarınki Program ve Ka
ı;arus. 

Dl:\"Rl:DiLr.c.u;. İlllİ..::A filRATI 

Bütün şık ve kibarlar, Aperitiflerini: 
istiklal caddesi 451, Stadyum üstü 

MASARiK 
• 

de alırlar. Maestro Tiano idaresinde 
Orkestra, okuyucu Hristo Mnimatidis, 

Havaien ,,kitarist Hristo Kontis 
Saat 18 den itibaren oçıktır. Sipariş üzerine hın.~i akşam 
yemoklcri. Sofııalarınızı evvelden teınin ediniz. Telefon: (3848 
Her pazartesi akşamı l\'IASARİK ve atıkadaşlarının iştirakile 

~ ~~Su™ ~ 

Maarif Matbaası P,füdürlüğünden: 
20/7/1942 Pa<ıar!esı sııat on beşte ııç:lı: ı·.udtm<'S; yapılacak olan 500 kilo 

ı;>yah illü.sır.....,.,.. boyaya talip zuhur etmeci•1;.•nd1·n e!<:>l'lmQni.ıı 1/8/1942 Cu
maı·tesl saat ana l>ıralnldığı ilan olunur. (7t43) 

·1----------------------------. 1 IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 

' Yol )farrt lC\'halarlyJe mcmu.r kürsilf'rirtiın boyanmnunda kullanılmalr üze
re alınacak muhtelit rpnkte 205 kilo boya 4 adet İ."J)>.tula v~ muht.e!<t No. da 
120 ack't Z>rr.pora ka:lıdı açık eksiltmeye konuhr.uştur. l\le<:rnut.-n..n tahmin be
dr11 860 lira \·e ilk teminatı 64 lira 50 ku.ruştUT, Şarıtnamc Zabıt ve J..tuam"lat 
Müdüı·lü..,"ii kaleminde gi:irü!eb;Jir. İhale 29/7/942 Çarşamba günü saat 14 de Da
i.ır.i Encümcrıde yapılacaktlıT. 

TaliplC'rin :he iPminat makbuz veya mektuplan v~ kaıHınrn ibrazı Jazım 
c:elen diğer veelkalat=y1..! ihale günü mua)"'Yf'll saatte. Dai::nt E.~~ı..r.ende bulun-
malan. (7596) 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Baş
kanlığından: 

12/9/942 tarih Çar~amba gilnü sad 14 do İstanbul Gürr.ü,:;ııuyuıxla Yüi<-
6.ık Muh•n<fü !>ll'ktd>i ekoiJtme k.omôı;uonu odasında c619.56> Jira keşi! bedelli 
Yıl<lız Telaılk Okulunda m~= tamiri ~;,k el<ısoltrneye koı>ulm~ur. 

Mukavele, e!csiltmr, B&yıntlırlık ~leı·l Genel. husırıl ve fenni şa.rtnsmele
ri proje ke:if hülAsasile buna mütcter:ri diğer evrak Teknik Okuluooa 'örü!e-
cd<tir. _ 

Muv:ı!d<at lıemlnat ~6.47 J;radır. istek.;Ierln en az <500> liT"'ık bu ~ben
zer iş yaph.Jı:ıa dair id:lf'{'lerlnden al"llış olduğu ves.ikalara isti.ıı.adrn İsta'l1bul 
vııJ.,cı:ne ırüracnat!a •k:sl'!.me tarihinden talil gönJr,.; hariç •3> gün evvel 
a1ı:ı:ı::ı,ş eJıllyeıl ve 94Z y:hna ait Ticaret Od:ısı v('si~a?arile gehneleri. (SOOO) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

L<>yll Tıp Talebe Yu.rdu talebeleri i~n 9i0 ı,ıiıCI ı, rl açik ek. <ıtmey' i<ıı

ouln:uı;tur ~ 
1 _ Ek.!iltme 5.8.942 Çarşamba günü saat 15,45 de Ca~ğluır.da Sıhlıd 

ve :i<;t:maı l\luavenet Mliclilrlüğü binasında t.opJanan korr.;..yoaı.da yopılacaktır. 
2 - Mıınammen tlaıt beher çôrt te,-lik için 390 lnııruştur, 
3 - Mı.mı!okaot <eminatı 283 lira 72 kurı=;!u:r. 
ol - istekliler ~ar!ınamesinl çalışmagiliı'"rind'' kom:.~"l>llda görebilirler. 
5 - İottıl<lill'f 1942 yılı Ticaret Odası v""1kruıiyle 2490 sayılı kanwıda yazı

lı :vesl<alar ile bu ôse yeter muv~l<At lem'nat mak1ıu.ı: veya banka mektu-
bi;yle ıı;rlik:to belli (ün v~ saatte Jromisyona g•lmeleri. <7736> 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı _ KuTımııtJl11'Uz: t'CZJhanesi-nin senBlik e<··zn ihtiyacı ~~it ~ttini).m mu

haır~n ~}Jl!r Q~ri.nıekn aç>k e~l~P sun-t\yl.- ?bal"" yupıl::ıoııtlclı:r. 
2 - 136 lta!rm eczaıı.n reuh mmen · ilt. 28 JINdır. 
3 - İlr.le 6 Atuoıoo 942 güoü saat 11 de Relı.törllik binııscndak· mli'e"·l<

kil mmdsyoon ı..,-aftnd.an yapılar>kt:ı·. 

4- - Nifi"\atr:..at ıttmmat % 7.5 tuır. 
5 - Şa:1tcaJ11esini ve d:ah~ fazla izah.at alnıak h.1ıiy'l-ıie:-on E !Btif.l n~.ırc 

Miıdiklüğilnc mü.ac::r.tları. •7808• <5~> 
-~---

Kayıp Kardeşimizi Arıyoruz 
Jsta,,bulda Ayazağada doğnmş büyiik kardPşinıiz Ha."Il<li 

oğlu Adili aranıaıktayız . Bir hafta kadar İstanl'oulda ka!acağı
mıııdan bu müddet zarf~nda ken.disinJn Siı<kecide Türk ot.elinde 

1, 10 nu.."l1arr~ıya müracaat etmesi. 
Kardr,;leri 

Hamdi oğlu Cemale in ,.,. Şerafı-ttin 

(Çana:kkaleYalı eaddPSinde (75) Numarada) 
(Tamirci) 

İstanbul Ziraat Mektebi 
yonun~an : 

Satuıalma Komis. tK'lra Vı"S:lı .. na~tJly;ı i rernı:r.f{fa..""l. 

.ç ~ay:-c...: m...!~ll;. \ı; ;-!aJ> hak.:;;n,.. 
dal<• ihtıiraa ..,ah."Us İldııat Vıi<5leiin
den ;.ztlh!a) l'<iilmt, Q J'!.. 22 Tt: :...."Tın; 
1936 hıl'ih Ytl 220:? Ko. lu fhtira Bera- Yediıkule Ga.l)hanPsindrn 72 ton Gazhruıf kükun1:11 lJa ·•t:ılıd· bu .:nan !ı)F•'k.
t.:nLl l}' ... ,\·n 1 t ~ h ... k.._ı:., bu krrr~ be.~- tı..:bimat. n ... .:ı:1i r.t;~ c1c•ıltınc:e k.oır.n1~ur. B·~lt"r ton kOıKun rıakllıye. mu~am
~·~ .. na dC"\· .. \'Cl·ii.hut ic:..dı Tüt~İJ't·de mc::'! bC"J .. Ji 9 lir:> ve ilk temin::ıtı 48 lira 60 kuruştıır E'<"silt"n .. BPyoğtu I"Ytik.
~e-\rtu ı· f: J; ~ak iç n sa1hh.:yr:-t dahi 1~1 cr·~1~' 3·19 nıJILaradıa Lisıe'lrr }ı1uhazrix·cil~~~ .t.ı>p.Yana"l k~rn-yond~ 31/ 
vPril!~blleceti t(·~ it r·olW{"kte olmak- 7/ 9t2 Cunıa gilnü saut 13,30 da. ycıpılacaktır. ı.stek}L('l!"IIl. bı.ı işı yapab.lt-c"k 
la b husı.: ~ ta:ı:. an .alüır.at ed"n .. rnr-k jkabtıi) ite karny\):ıa sah·:P .o!:duklarını Ekr.rıiyct 6 ın.cı Şuht>ci~n alın'!""!;' e~ 
19tıyl-"Ill('"'n G , ~aa:ı, ian Han 1--3 Jile t,.wik etıne.~ıi vf' vaktındc,_ a;ıL geçen m~·~.acae~e y~hra.cakları ılx."' t!~ını-
~0 ,oım r IJ.C'.ı.atl..ı ı 1C2.uıı:u ıliın 0- na! par.ı.-ı rrz.kb:J2.U \C n.::11 13 cü;10anlarıyle bır.ı.ikte ,koon'-"Y...-...:l.3 m\lroc ... :a ~an 

1 
.. \""'1 •tırı··1ınC'<'Vl her i'Ü Jı.tuha.<:e-b+·cl}i!~!...."'fl görG.p öğrennlt?ler·. {7698) 

lL..U.::- " ,, .. 

--------------- - - • 
Yüksek Öğretmen Okulu Satın alma Komisyonundan: 

.. Il~~k -

;M.%:!~ Tar_~ 
Fıye1L 

25000 K. 1 o !i-0 

2000 > 240,00 

1000 > 125,00 

Tarih CJ.n Sa.at 
İlk Teınlrı.ıı t 

2025,00 

4800,00 

1250,00 

196.68 27.7.942 Paı.:trt<',i 14 

360,00 27.7.9.J.2 P<'7.<rle<ıf H 

93,75 27.7.942 P=r'C i 14 
---

Açık 

Açık 

Açık 

30()() > 60.00 18!)0,00 135,00 27.7.942 Pa:zarcesi 15 Açı.Jc 
------------ ------- --------

1200 > <Z,00 864.00 64,80 27.7.942 Pazartesi 15 
--- -------

1 

Patı.~ 3000 > 32,00 960,00 
Jl!u:ham::ıen bede!l 3120 (üç b:n yüz yi,.mi) lira cll!J1 2000 (;...; bin.) k;;o ğ:ıJ :xıoo > 18.00 360.00 

Df)tl z:..": boya.sı ikinci kat (7 Ağ"!"los. 1942) Cıırna gwü saat (14.,30) on dort _ K:;'- 1 ro=-"-------·--------~ 

72,00 
27,00 

93/i5 27.7.942 Pauı.rlesi 15 Açık ol 2f..,J JI yd:ırp~ada Gar bin~ı <1ahillndlkı l:oJ:::U.)·on taraf',.,ndan aç-k e.. ~Jtrr,c j 'Yu:ın.ft'ta 2.:.JOO T. fı.00 125-0,00 
US' Jl ,,le saırı nlınt1.caktıı. 

Bu rŞr gilınielt j_sLyen!eri.n 2:'i4. (iki )'{z ot ...... cJCrt l"ralık m "\·:?1'- at •em.ı-

LA ve kar..m n t.ay~n ett gi v~~a1.Kle bil" .ikte clts itme ı:ürıU tın" kadar ko-
m ına t Lc.ı3iları l! m<!lC. 

ı:, ~· ait prlnaıtr..elcr l!ntrı cyorbn oarasız olar•k dagı.twıı, ı< d '· (7871) 

Daı;. ç t't 

K r 
K u ı·ti 
Sıg~r et 

3500 K. 
1000 > 
1 f100 > 
1000 > 

4800.00 360.00 2i .7 .642 Paa.arttsl . 16 > --- -------- -------
155,00 
150,vO 
ır- ,;O 
115,00 

5-i2;;>ı00 

rnOJ.oo 
l".'iG,00 

ı' ~0.00 

406,63 
112,50 
123 75 

86.25 

~7.7.942 P<.';:ı.a.1esi 11 

C _r ...kı. b:ın'Jl.i.!, C' <il'n, t..ı "ilk T.lWlmelPl in !!ası iç ::1 alına.caık 1lc-
re1. ~ n::fr JS y('!lli b r tf~ y nılım:.ş ıı, Bu t ıfc 1.9.942 l 1-ıhi.nxic yurü -
)u f;•? l' ~- • rizıa bıl::" ;et;. ~onı!a.rdan vel !ece'kt r •5"'28> - •7986> 

ı- - u lı 1W2: rna.ıı y1l1 aı' ""a.Cl olan )'Uk~.d-a y{}. L 9 parti yiyec<'k !r.a 1P 1Cri 11.7 942 1~Tt'.Jundcn itibaren 

7a JOC .ılrn 7 ur 15 
2 _ • :we _ - ; !iL Pil=- t gu· ı , z.a •• ' ge>ctcı •len oa" !erde Ltanbı.:l Er!t<>;c Lises• y:ı.n<.<llık• YiiJı:s<lı: Me'"-

ls tan buJ Hava Mtntaka Depo .Amirliğinden: ,., 1 M lop: n .,.~ O.<' K " ,-mu huzur..o<;a yapıı..·.ı:tır. 
, Şa 7.0IIT" O! .. ~ İda n o} c bı!lr. 

ı _. :ı-·a B k: r h Y et ıçin c:to n mct:'e m k ı ça k ,.. 0."1 p~ ·- l 
a~ .ı Jıktır ı •ek ic,. tl 'teı lt t t r 0 ... bn c.oKız 

7
_ 111 "' - \et ten .at • .atı ı..z. V"' Ticar.at qc! :nın Yf1l• yıl va> . .::a:...ı ı.;.e birliktr ih:ı saa nd ko-

.ı.r. r:'" u .ı!ü " cin. . ..._ 0

!) lıol'"'-ı k:ı.p :ı eks'l:ırt:; ·ye ait~ .. !ı:planrıı ·'b lı, ı:ı J"nıden bır se-
l 1ı1) B Ci] lJ . ,lf Cl::u.tl J ... r .. .;: r; .. ..:: J. 1.;.r,tA.tc 5 u/941. 
C r"' .b;ı K :.. ı:ı.ıt cll> d~ Yc:.ııpc: aha•1e k.ıro 1 Düyuk T~ .... ı.:..y H n 1 t • \ft rntı .ı.z rr: -.bı. nC'e ,.<' ;e 1 

k!J1C1 k t No. 9110 rı.:ı H v- S< :.l.!1 Alr.ıa Ticn,•~yr :ı b rı. "- J l('trr f-T J t .,hıt cdJ,.... • ~ :e· t"<lP! 
: - s:ı tmme;;ı i. 1' ' Cllld<l ıne\"C:Jt ;ır.. .c78i • 1 ı~.-a~ . mi.l~ooh:~e ıcd;J"e Wi.ecektır. •74&0• 

• 

--------- ----- -----

1 ·Haliç Sahiİinde 
Satılı k Arsa 

Piyasanın şerefl i b ir yerinde, her 
türlü deniz vasıtalarından isti fade 
edi lebilir depo yapllmıya elvee-işli 

Fenerde sahili o lan bir arsa 
• 

SATI LIKTIR 
• 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Esas 
No. Mevkii ve cinsi 

Kıymeti Teminatı 
T. Lirası T. Lirası 

3690 FatihFenerAbdi 14275. -1428. 
Subaşı Mahallesi, 
Abdülezel paşa 
caddesi, Pafta 263. 
ada 2302, parseJ 
19 kapı Es. 326, 
328 en eski 350, 
352, 354 yeni 326, 
328 numaralı 571 
M2 arsa. 

Yukarıda adresi ve tatsilah yazılı 
gayrimenkul kapalı zarf usulü ili ve pe· 
ş in para ile satılacaktır. 

İhale 27. 8. 942 Perşembe günü saat 
14 tedir. 

f steldilerin Şubemiz Emlak servisine 
müracaatla teminat akçesini yatırma:arı 
ve teklif mektuplarını bir lira mukabi· 
linde alacakları . şartname hükümlerine 
muvafık şekilde tanzim ederek bildirilen 
gün ve saatte §Ubemiz satış komisyonuna 
veya ihale saatine yetişmek üzere iadeli 
taahhütlü olarak postaya vermeleri. 7856 

DutiJ Leııazım Satın.Jmıı ı 
Komiıyonrı llcinlan 

B eher Kl kıeunı.m 

tahmin bcdelı 

K<ıyun et. 140 KUNI 
Sıgu- etJ 103 • 
K~ç1 e\i 80 > 
Maıya 135 • 
1 - Yu!ı.a..-da clna ve lal'.ıimin be-

dı•li yazılı 4S 1on etin 27 Temmuz 942 
P;ızarteoi günü saat 15 de pazaı-Jık'.a 
ckEıl1'!nesi yap:la<a:<tu-. 

~ i 1 1 i 
yunıat 

reıttvall 
1' • 22 Ağt111taf 

Biletler l\lilli Piyango gişcle• 
rile Fa.th·al yaptlac .. k ga2ino 

!arda satrbnaktadır. 

Her türlü izahat i~ in. Tel. 2331. 
2 - ilk t<>mina\ı cHOO> lira o!ı.p 

<"'1l·=esı her ı:ün 315 kuru$ muka.-1 
bilinde komisyondan alınabilir. -------------

3 - İ•t&lilpnn ~Jll gün ve s.ıa·~· 

1 
Kası m~da bukınan k°'ıı'6yonda 
lıazı:, b"..ıl;.ınma!a.ı.~ •7303;, j 

200 Adet S:ıba. boru<"~ 

:!O Adet DL!"Sl'k 
30 Ad~t D•rsek 
3 Kilo 0<>ba teli 

' 

ı ==:ır=.,=~=nıc:==a=n~al=ıa=n=b=il=,r=.========~'"'· 
a· - istı·kl 1e-rin be.lJJ g-ü.n Yt1 E>~atV 

Kas>mP"§ad~ bulU1JJn lromısyonda lı'' 
2000 Ad~t Ahdestlnnc Mj)ıciı 
\~ukanda cins ve m ktarJan yazılı 

5 kalem mrılzc.mrnin 27.7.942 Pazar
te.;i 'ünü saat 14 de Ka5ımpnşada bl;

lunan Dt:>ndz Levazım Satın Alına 
J(., .. unisy~nunda pazar] ığı yi1pılacağ:.ın.

dan isteklilı!f:n th:'ili &ün ve raatte 
k.c•mi:3:rona müracaatları. t7954> . + 

l - Tah·n.in olunan mec:nuu bede
li •13950> lira olan 300 \on. tırı:n odu
nunı:n 31 Tentmuz 942 Cuma ıünü 
saot H,:>-0 da pa1.arlıkla eJ<s;ltmrsô ya
pılacaktır. 

2 - İl'.k tMı nalı tllhG> lira «25> 
k\ır\.1.$ o~ııp şn.rtnamc-sı her IÜ.'1 kıo-

rzır bul·~nm>llan. c789b 
+ 

ı - Tahmin oLınan mı·omu b<·dı.J 
60410 l:ra olan 70.000 kilo ııaoun<>1 
29 Toır.muz 942 Çarşa •. ba gür'! ş.:ı• 
15 d.e p.v.arlıkla ek Itır.esi y-apılacıt°"' 
tır 

2 - İlk te.m.ına.tı 42i0 1ira 50 ku 11 

olup şa1-tna.n1esıi hnr gün 302 kı.ı·t.Jf 
bedel mul<a.blllnde kO~-orul•n • 
nabHlr. 

3 - htckliJ6f\.~ b<lll glin ..,, •••r.t 
K•SJ.'l1p<>şari .. bulun:m knmJ,;)'onda 1'1' 

zır bul'W'llr.alan. .. iC:!S• 

·Kayseri Tayyare Fabrikası Satn1al' 
ma Komisyonundan : 

1 - Pazarlıkla dö!'t bin ı;i!'t asl.:.t"rl e.vs.ntta er fo".,.;nI satın a!ın:ıC11kt•. 
Mun..'1.nl.;nt~n bcde1i 48 bin ]iıra. olup mu·\ ~clrnt teınıJ:&tı 3600 rııdff 

2 - p,za.rlı~ı 31.7.942 cuma ı:ünü ıı=t 11 drd; . 
Tahpleım brlli giln ve s..atte Kayseı< Maliye v<>:ınc=e yntır:ı.caıklan ıfl1 

vak.'k .. t tcrrJ t. re:ııkbi.i.Zlaıriyle koır:Ltv"ona. n-Ur<ıeaatları. 

Nilmıune ve ter aiti ber CÜD: ıaesa.ı. za.malllllda Kon"i.~nda!ı öğrP:.'1i!'. 
~S359> ,7634> , SÜl\lER 

BANK _____ ,. .. 

VERLi MALLAR Pazarları 
MÜF.SSESF.Sİ MÜDÜRLÜGÜNDEN : 

ŞE F ARANIYOR 
~Jüe'"cı;emiziu (barem dahili) mtthabernt şefliği açıktır. aıı 

vazifoye alınmak isliyenlerin en az lise ta lı silini bitirmi~, 3656. 
36ii9 911yıh barem kanunlorına tiıbi daire ve mü~sesclerdc .ıı 

ıışıj;ı bq •ene çalışmış, yazı kabiliyeti kuvvetli ve closya işleri· 
ne vakıf olmaları lıuttır. Yabancı dil bil aıı lcr tcrrilı olunur. 

Bu şurtlarlıı ber~bcr m<'m urlar kıınununda arcnılaıı va'1iları 
haiz olanl:.rm 31 'l"cnınıuz 9i2 akşamına kadar ınilslıiı vcsiknl3• 

rilc Zat İşleri Şclliğine müracaat etmeleri. 


