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( :aLümDEN BETER 1 o.dun, Kömür 
: ıs Işı Halledildi 

No. 1~ Y.uan: M.UlMtn YBSAR1 

Ve ertesi sahafı, Beyruttarı e9i la- ÖileJie )"emefe ıeten Ali Nafiz, 
padık. Valizlerimizi aldık, Halebin yo. keyifli idi: 

Memurlardan Sonra 
Halka Satılacak 

TAN ==========::::;;::::==================::::::~::=::=::::!:;:::==::=:.:~-~.11! 

iktisadi lslerimize 
' Yeni Bir Veçhe 

Yeni Ekmfk 
,Çeıalst 

OOnkü Toplantıda 
Tesl:irl Olundu 

DiKKAT -'\ 

Halkçı Zihniyeh1e 
Hareket Edea 

Bir Daire , ..... , .... -.............. ... lunu tuttuk. -Bu gece, !ftmf Ramnnrn ıt.... 
Halep, Beyrat gibi defft, daturka iına gideceiim. Bir :ı.iyaf«. Hl'Rtft. Ar· Mahnıkat ofisi mücHı.rn dün vilA-

tdi. Bir otelde Aç oda kiraladrk. Ali kadam, beni de ahp ıötiir ... Hiç bw yetie ıaeUre yakacak ifieri hakkında 
Nafiz, yine mobilyalı ııanai70ll an. mahZ111' yoktar, decli. izahat ftl'rniştir. Vali ve beleliye re
yordu. Ali !Nafis. aabalta hrfr, .körkütük ili, oduta ft ldllnar att.lumtn tik o-

Verilmesi Bekleniyor ntm ~bah V'nlinin riyasetinde yapı~ 
lan bir topıaatfli ~k meselesi tt
rafmda yeni kararlat '1mmıştır. 

İhtlyacaı klfayet etm&dlJladen 
ltaheeden lıılc- olCtı~ •ktubııtttu 
.neşretmlşttk, ~telgraf,,. te· 
lefon u"""' Mldll'IUOI IMr .._. 
yucu mektublt1MI •zarf dffdcde 
'ilmış, tetkikat ya-.,. hatıitltıtlk• 
tere dayatıtl'ak ellntyvettytt ttıtfnl1t 
edici bir cevap veriyor ve hUlj• 
olarak diyor ki: 

• 

Çarpda &-..ı Hamsamn 9lltiılalan. Sebnişti, Konaşacak hali Yoktu Ham. tarak ~ıular~ yapl)masma, ~ 
ftt kolQea ~.Ona, .... ı.. doDun nrdmaiyle llOyulİlla y~tağuı.a llç ımiht.lif ,..nncle k!ıı mevabruıı4e' 
kes tanıyordu. Bu çok işimize yaradı. rfrdi ve hemen sızdı. Ancak öğleden halka •tılmak i1zere ~ sto~ bu· 
Çunkü laf arası· istediklerimizi ö<'rre- sonra uya b'lmi t• lundurulma9f11a ve malıyet fıyatınrn 

lthalc1f, ihracat lPi Yeni illf1te 
Konulacak, Ofisleria Muanae .. tlllld ve 
Tevziat işlerinde Değişiklik Yapılacak 

~ topl'nk ... ıı. o&l 
ı.tnmnı ınülOrü ,AhReG, ın11e'Hnf Şakir, 
bel.ıi,. rırt.at mU.ıii Satfg 9e 
şeh~en 12 ktlymıık\m 'tıuır bu
lunmuştur. Şehrin un sıknıtısı çekme. 
rnesi icin fırtnlarda yeya ofis depola
rında cm ~nlük un stoltu bulundurul
masr kaı:.ıİffaştınlmış ve tatbikata ge
C{Jmtsf ~n dirhal tem~a baflaa
rnJf\tr. 

• • na 1 ş 1
• 1 d ".! t · ·ım 

neb !iyorduk. Yüzii, haata sarısı, yorgunda; kırık a~amk erece e .u~.uzaF. e~;n ~ı . e-
Zıhni Hamza hakkmda ıa maJtma,. kırık esniyord . sıne arar verrnış ır. ıya ar uzerın-

tr toplamqtlk: KJrk bll ptlarıoda.. _ .Ala,Oeyai~ m,,.fetti elerim • de son bir kontrol ;ya~caktır. Ma.a
Vucııtça saftam., Cok zeniia., Clhnert nal Memeleri :yemekleri sorma Z~ 1r1.aflh enre1ee le b~ırctJthnfz ııbl 
hovarda Kadındazla bai)anmu, ı.e. rabıını fa brr•k Banıt .bi. H i bır çellıl oduauıı mehyct fiyatı 700 

. · it ·· an lru ·ı 710 k k._ ... •esi geçlnce bırakır.. sabaha kadar afzımm ayarını güç bul· ru$ ı e uruşu geçmeme ı.t.-u.ır. 
Zihni Hamzanrn evini ıı;örmüştt!k. dıım. Yolr&a sızardım. Ar~ ıöyledi. la Bu bakınıda11 odun ı:o~ :ıcu:a lsa! 

Uç katlı mermer konak, daha uzaktan Sıı:ınca • k~ku yokmuş, Hemen bir .. :~~tır. ~~emü u~ .... '!eA .. mkus -~~ımd:,. __ 
Jı:e disini gösteriyordu. 7atak yapar yatırrrlannıı. :a. kalar o ....... Ye aom r - 1Y..a a._n ....... , 

z·hni Hamza, çokluk aolrağa cıkmr· rabatw catı mr da1&n1ri' Ben sızmak ~nra serbest sa\11 )'aı>ılacaldu·. Ofis 
7ordu. Çıktığı zamanlarda araba ile taraftarı deiildlm. Meclisi anlamak is.. brr keski ınılı:hıı-6 de B&ttn ~lmış~. 
geziyordu. Mağazalara hemen hiç uiF· tiyordum Hemen h . t d Bununla derhal odunların kesilmesıne . • . er Cln& en a am b 1 k• B' k. d .. 
ramıyor gibiydi. vardı. Edep terbiye ile içiyorlardı. kaşd anaf~a ·.ır. ırktced.ı oBun ~uzde. 15 

A!i Nafiz, yine mobilyah apartman (Cevımı var) a ar ıre verme e ır. .u fire rnık-
bıılmuşta. Dti§ünliyordak: dartnın çoğaltdmalllast ıçin satışlar 

_ Ne yapac:aitzi' IPOR süratle yapılacakttı-. 
Hamdo, koaaba ı+m'm..,_ bL Afi .&1-- Zo f...1-k Yenf tefekkOI eden umum memur-

rlyle ahbap o&...-. Biae, kırık dlSkük •TiSi"' llCJU 88 • lar koôperatifine ıtfrecek ortak mik-
baberlw ıetlri70rctıi: f D•• ~ darı bu ay başmda belli olacaktır. 

- D0n sece, sinfet ftftlUI, Çok aft Oft11111 Kooperatif mümessili kimyager Hullı:i 
k gelmlt. Çalcı calaaak 11fbüa U. ~ leh1f atı.tüm ~ dün mahrukat ofisinde meuul olmuş 

••nt-'ı kare Zot1C111düq ır_,_ d- ...ı.-klar kl alı .. •ı .... t dar sürmüş! terilen .. ~ atletls telırlmlM .._.iller. ve oı-- ma yapeca arı m ·~" 
Bu haberler, bi&im iıfmt&e :paramı- dtr. Zonculılalrtakl ltuap lJrt lıafta kadar satışlartntn ne ıibi prtlarla yapılması 

•lrmllı Ya atletler lılr taraftaa lıadaa tarltf. ..6j 
yordu. Hamdoya, öğretiyorclak: ,..,, ·~ epor bakknula bllsf Hbibl edilir. gerektlğint tesbit etmi;;o• r. 

- Kadınlar bahçeye çıkıyorlar mı? ktn, ••ter taraftan da t•mplJı'onaya buırltlt 
idmanlar- aatreıı6r aeıaradnde yapmıtlar 

B hçede kimler ba!unu70rP dır. • 
1 1 Kampta den .,.retllft' Semih TOrkrlofaıı. 

Hamdo. cflç iı"k e öfrenebilmfşti: Tnfilc BAe• Xaılf lforaa .,. Hllsa•ecblin 
- Kadınlar bahçeye cılanı1ortar. OOreu dlr. A:rrıca atletiınn fffuull'onu re. 

Yabani ve Hali 
Zeyt~likler Bııhçcde, bahçıvanla iki çıralı, aonn,, ::..ı:r..::.=·~~~. itil' da ma

Utaklar var. Pek batırır miıafirler ha.. Jdmanlatda yapıla• denemelerde 19r'at 
rem kıamma abnı1or. Se! .. lık dair .. ::~r~~~·ıd!:' r~-=na200 m':ı'::~vı ı;:c~: Hükumet 
ı nde ...ai pnc!ltzlil tanrı mi•firled 100 tMtrell'i de ıo.t da lııotaa11ttw. A:rrıc~ 

Bu Yerleri 
Eden 
Edecek 

V r. 
u.1.----ıar, .__,. ....... _,._ ............_~ •kttahUU lami rOı metreyi ıı nntrwde _w... ___.._ - aı.ah mnaffak olmaıtur. 

ile dolapforla, Kat ~rtmaJOrlar. lfalıa-et kotalarında lklrf .. ı.wtl .... 
Ne'.- -blUrdikP Bir _, __ ...__ nt U. lstanbullu Etref Qri formlarındador. 

"" ,__ ,,._... _. h lıale ıöre kampa iştirak Mememlt olan 
lup Ziftnf Hamn f.e ahbap o'htf'&lk. Peaarll Muzaffer, Melih, Recep, Jebaf Ye 

Bu ahbaplık, her halde i"İm.İze ...,_ Aıe, lbralıimin tam formda olan rakiplerle ,, ,,_ karıılaşacaklan anlaıılmaktadır. TOrkiye 
r rdı birinclllii mOsabalı:alart önllm!iıdekl .cuma 

Bir yolıınu bulap Fatmaya bir ha- ;:.:ı:::~ı:.unlcri Fenerbahçc stadyomunda 
ber uçurmak... KUREK YARI$I - Cumartesi liinQ öf. 

leden sonra Büyulı:dere ile Bebek arasında 
Bunlar, kol.,- delildi, AH Naliain •erhalell ldlnlı pan11 papdacalctır. •••· 

· '-·- a·· ı · bi b;akaya '.Penerbahcr, Oalatataray n J.ıımit neşesı ..._ .. .ı:stı. uruer ıeçıyor; z, Kifıııpor ekipleri l~ıirak edecektir, 
el'mi.z böiriinrii&de 7Bfl}'Ordıık. .. 

Ali Nafiz, bir Halepli ile tanıştı, ah· Altın Fiyatları 
b phğı ilerletti; n Zihni Hamza ile 
konuşabilmek :lıhtima1i baş cösterdi. Dfin bir altm 3320 kutııflan '9f/ bir 
A! Nafiz, ümidini kesmiyordu: gram külçe of59 kun'J§tan satılmıştır. 

- Günün birinde, muhakkak konu
l! cağım, diyordu. 

Haftalar geçti. Hep a711I dlH'gan 
b va içinde ya11yorduk. 

Konai:m etraimclıa e.-. toı.tnu. BUG'ONKV PROGRAM 
tım. Hır1t•l~ sh'menlD 9ııklnı 7.30 Proll'
yoktu. Adamı, ya bahçede, 1'll tathkta 7

·
32 Spor 

7 40 Haberi« 
yakalarlar, ırebertirlerdi, Kadrnlann 7.55 Orkeetra 
liıç ııokaia çılıcriıamalan cok fena idi· 1.20 Eviıl saati 

F tmayı görür, kendimi rösterlrdim. O g.~: ~~::;:~ 
&aman belki .o da bir çare dliıiinürdii u ıu Haberler 

Onun beni se.dfiine, beni 1lJIDtma. ıa.oo TOrlrlltt 
18.00 Proaram 

dığma eaıindmı. 11.03 Danı orkHtraaı 

1145 ima ... 
19.30 Haberer 
19.45 Srrljıcıt 
19 51 Su eserler 
20. 15 ~adyo ıruercwi 
.20.45 ltaft .. ıa -rt' 
21 .00 Ziraat talı•lm• 
21.1 O Şarkılar 
21.30 ~onupaa 
21.45 Jl'Dailr (Pi.) 
22.30 Habcrı.r 
21'.45 Kapanı'" 

1 G'C' G'L'M M+ailiıüi 1 
MİLLi ŞEFİMiZiN 
Samsundaki Hitabesi 
U- (Baştanfı 3 flncUde) 

Harın n ~abuk bitip mahsul elimize 
geçince birçok s?k:ıntılar ortadan kal

caktır. Şimdiki harmanda ehemmi
yetli olan bir nokta, hükümetın sattn 
al cağı yüıde 25 lerin süratle teslim 
ed lmesidir. Vntandaşlartmı umumi o
l rak hükümet hlssesinJ vermek i~in 
yurekten fstekU ~e gayretli buldum. 
Memleketin selAmetlni koruyan Cüm
huriyet ordularının hudutları bekle

ltOmetin korşrhklı vazifelerinin iyi ve 
doğru yürekle ciddi olarak yapllrnast 
!Azım geldiğim öğretmlye çalıştım. 
Böyle hatalı 7Jhniyctlere sapJlmtı o
lan pek mahdut yerlerde yanlış düş.ü
nüşleri düzeltirken \'atandaşlarunın 
yürekten bana yaıdım E-ttiklerinl gör
mekten cok memnun oluyorum. 

Sulama iılerimiz 

Müracaat 
Halka Tevzi 

Ankara, 25 (TAN) - Zeytinlik ıs
lah ve yabani zeytinlerin aşılandırll
masma ait nizamnamenin 6 ve 8 inci 
maddeleri deiti~lrilmlştir. Bu madde
lere göre, ziraat ve orman umum mü
dürliiklerlnin tasvibiyle yabani ay
tinlik sahaları tmıtü dairesinde müra
caat edeceklere t.evR oh.mmak ilzere 
ilftn edilecektir, 

GazetecDerimiz 
Kahireye Yardı 

Kahitt 25 (A.A.) - lnti?tere hükt
meti tarafından tagı1tereın a,.arete da 
vet ~ı- Türk ıueteclleri Mınr hi-
1t6met merkesine ıelmi,lerdir. Tiirk 
gazetecileri baYa meydanında Türkiye 
nin Kahire elçiei Ye e)çiHk erkinJyle 
lnıiltere makam.lan mensuptan tara
f mdan lı:arşılanmış!ardır. 

Türk fH~eri banu!a ima bir 
mftddet bldılt1an SOllM laciltereye ıl 
deceklerdir, 

Salomon Adalan 
Civannda 
~ Baştarafı 1 incide 

.ınileriyle nakledilen deniz tayya
relerimizin harekete geçtiklerini 
bildirmektedir. 

4 - Orduya mennp bomba apk • 
l•n biiytik bir Japon ıenıiaine hücam 
etmltler Ye 4 bomba isabet ettirdikle
rini blldirmlalerdir. Birleıik Amerika 
tayyare remilerinde nakledilen uçak • 
Jar bir Japon tayyare gemisine hücum 
ederek bu remiyi ağır yaralamışlar • 
dır. Düşmanın müteaddit lmıvasörle.. 
ri ve bir zırhlısı tayyare gemimiıle 
nakledilen açaklar tarafından ken ya 
ra!anmııtır. 

5 - 23 afaıtoı &iini öileden aonra 
düsmanın Gaadalbnal aduına karoı 
yaptığt bir hava taarnuu avcılarımız 
tarafından karsı1anm11 Ye dtişmanm 
en az 2J. taYJarnl diiılirittmiiştiir. Bu 
htreket eenasında biıim kayıplanımı 
~k azdır. 

6 - 23 24 ainstoı &iinil dilpnan mah 
rip!eri Guadallranl'dalr;i kara mevzı
ler.imizi topa tutmuşlardır, 

Ticaret Vekilinin memleket içinde l •riçten 1erbest olarak petrel ..,.. 
)'8ptıtı tetlciklenleıı sonra edintj.ilt iıı- Yal getirK"ek tac~e .. ~ Jtk 
tlbaa ıstln;ıden 7Bkmda ekonomt işle- bıralı:ıla•htir. Pi\r,oa il*tilıleelUer 
rhniz üıerinr'~ yeni pren~ip kanırlıııi yapıM:ak~aTı tşift prtfıttd Jft kombl
ve yeni bfr veçhe verilmesi beklen- rıczon şe!<:lini vili\yete bildireceklerdir. 
me1dedir. Bu arada bilhassa ;ithalit, İskenderu;•dmıt ve diğer yerlerden 
ihrncat işlcı:i yem bir düzene konula~ petrol gctirillr getır·ım~ .b,jiltiımet 
cak, ofislPHn muamel!ltrilda ve tevzi~ bcıızin tahiilbtını klkilrııcllk \•e t~ 
at iıleri_ntlc ônemli deg flkh~r ya- siler .aorınal ekildc 'ba.nzirı ~Alt: ,.. 
pılacaktır. fer ynpabilct:PklC'rrlir. 

Yeni V<:rilec,•k kar;ırhıra esas olmak Mühim miktarda ma.nifatura 
üzere şehrimiz ıktJ«adi mahafilinden 
de tekrar bazı mallımat istrn~iştir. 
Birlikler umumi ki'ıtıbt 8a1AtıaUm 
Cuhruk ve ticaret uf;si "Qmtım mildfı
rü Ahmet Cemil Conk yeni prensip
lerin esaslnrı için ekonomik mütalca· 
lar tesbit etmcJ>tedirıer. 

Petrol. ve benzin i~i 
Diğer ıarııftan petrol ofis Eylıftfün 

başında Anltftraya nakledileeelt, tııtan
bulda bir büro kalacaktır. Gerek 
merkez. gerek sehrimlzde kalacak 
biıronur'ı kadrosu çok dar olacııkhr, 

Petrol ofis Ankaraya taştnmadan 
önce vilayet ve belediy~ ile olan iş
Jerini tasfiyeye baılam..,.. Vilayet 
emrine verilen kontenjan vil!lyete bı
raktlacak, J)f'troliln kimlere ne mtk
darda tevti edilmesi gerektiği şimdi
den 90D1'3 vilayet tar<.l.ından karar
lafbnlacaktır. 

eşyası 11etirtidi 
İngiltere: faWikalaııa •arNAtırld111 

bu)'ilk' paı-ti :pamukUı mcnifatuı'a ge
tirilmektedir. -9<>""1 mallartn birlik ... 
ler yollyle flfyasnya c\'lı:artlınaııı i~ln 
teşebbfü:crde bulun~tur. Gclınij 
olan parl.ileı·in k~tf iki milyon ll• 
~a ~ktadır. pjpsada ınal bflla,a• 
ca~ lçfn flyııt\arıl) d.a bir dereei,e it 
dn. ucuzlıunaa iiırltt edfbnektetllr. 

Karpit tevziatı 
Ticaret ofisi karpit tevziatı y;ıpmak 

uzere hıızır1tklara başllltrı•trr. 

Ptımuk ipliği 
Piyasanm bir kımn Pl!nlult fr>1iği 

ihtiyacını kıır:::flmnıık üzere Mıı;ırdan 
iplik geti.r.tileceltt,lr. M..ır tabrikiUa
riyte yapı1ı.ın bir an1aşn1a 111.etitıe knI
J,.iyetli rotkdarda pamuk ipf.iii jthal" 
kabil olacaktır. 

Dünden itlbare!'I ekmP.kler has buğ
daydan mamul pldtıklarmdan yeni 
ceşni te!lbit edilmiJtfr. çe .. ~ rlitu
MU aatıii' H \oe nn4ı11ta111 oôniıı1 ~a
ra'k heıııap «fflrn&;t r. KftnY*JııtJle """' 
btr tlttııbiil rnikdnrmm "" 1kfhAt~ft
di.irlüği.i tıe 'bfr c:"\lV;ıl undan ı:tka<'ıık 
ekmek mikıfarmı tP!lbit ettikten son
ra belediye müfC>ttişlcr' ceşıl.i bakrm111 
dı:ın ftrınlotl kontrol l'rlecE"'klerdi1'. 

Kqolt ekrneJı: ftUlmı •an (llmak 
fôin ':ıl'aı;:ek elaılek tatan lobnt.a bira
hatie ve aşer d(lkklhJan .-- ı.u~ 
miirakabe edilecek, k;ırneşiz ekmek 
Yeren fırTncılar millf korunma md-
1ternelwtne nrilee.ktir. 

Simit 11"""""'1' 
0

BE>Tet'ftye ~it inuıt Drıl~ hn1t
kTnda tahkikata başlamıştrr. Kaym;ı

kamlara liizım ı;.ıelen izahat verilmiş 
ve taldhat yapn:ıalıın bildirilmiftir 
Sııttlah kaç•k tolnıtttcrln h~ un• 
dan yaplldığını te~bit içi11 simitler 
)dmy.ıWıne~ göfıııderlhn~ll-. 

Kame yolsuzluğu 
Ekmek kanıelerlnde yapt\an yo1-

smlult hakkuıda zabıta dünde t.ahki
katma de\•am etmiş ve ba işle ilgili 
birçok phısl81' yakalam11tır. 

Peynir Flyatlan 
Yine YiilcMltllcD l 

Totrlk Ofisinin Adana Maznunlartn buttan ellerine ~
dlkleri bu kame ile alacakları ekmek

Subesindeki Yobıuzluk leri narhtan fada fiyatla .tarak •-
Adana (TAM) -Toprak onstn f8h.- mek ftyatlaram :t1ikııelttlkleri için 

Peynir taelrleri bımtteef dOn Tice- rfmla pıbeıdnde1rl Mrllstbnal tahldltıt- mnn korunma kanunu hftkümlerfne 
ret odHlftda toplmara'lı: bft'Jnci ..ı ima AnkanadMı ..__ ~ Hatifi pe bir kıarnr karne eaimak IUÇlyle 
peynirlere toptan 120 n perakende tqtn edllmlttlr. bıraızUktan diier bir k2smı da çalm-
140 kunfl fiYat tesbtt etmişlerdir. Haıtn kelldfll 6- dl""'J'utael- mJJ malt bilerek •atan ıhna suçuyla 
Bu karara rali'/len dQa bir .,._. ~ lere: •• Oellr illiMs Hı>-., '8flıt-~ 8"k .atlecıllrltrdir. 
nir 18kite~kna.114Nlıerıı- dllll. tik il\~ .ıtıl ...._ell- ~ .. ._. alUı'-awaODı: de 
de 150 Iamattan satılmakta leli, tıdn- tmaakl IQmlt ba7ftit k~. lmtldl ~ tüldbta denm 
ci kalite JMrDiı'lerha MnGs WatJaıt Bittabi ba ka1'1ftkl!fwı 1'MllUl8 aıtmdl' e.buw.cllr. 
tesbit edflmedlltn• ,..e lldncl k.ıttıe- mevkuf bul~ eflrin AdMaa """r· .. --d-.L .... ft_v_a-tlan--
yf birinci bitte ftyatiyle ~ .a.ft- SUı..... demiııtlf: 1A " 

lara karf' ne ılbt tedbir almacalı da MWtlt tah~ ·~ #*• DlilblUmiyeeek 
merakla. bülenıntttedJr. ve alan SuadİJ • ~~ rene ...... ..... • ••<Mis• .fada eJdlttundıın 

Işık IJ..t Mlidllrltitl 
lşrk u.ill ınGdürltllüaa klpıetli 

maarifçilerımizd•n İT.mır Karjtyalta 
mektebi mOıllürl ~it Öncel ~n e
dllmiitir. Sacft, .ldlltiir ba7atmuzda 
tanınmtş bir idarecidir. 

l2fr B~fı 1 incide 
nun düşmarıfa çarpıştığı bölge
lerden birisi olara!k ismi geçen 
Proladnaya şehri, Bakö. - Rostof 
derniryolu ü2lerinde ve Piatigors 
kuın. oemıp doğusunda bir demir
yolunun Terek ızmağını katetti
ği noktada kaindi:r. 

~ ... ... .... ftladık fl1atlarmı 
Ull•.ıtt hadi.,.. dahi tutmak 189 o-

h ... Mllım1a Jlltl~--
lıfl~IR!"JAl~kaadlTle u-11! dc1!:'11 ara ku1-

111ıM'w·•Jcb\.~ ırooptl'lltit tefek-...• -...., . ..-.ırw1e ....... ,.., ..... ~. 

Brezilya'ya 1:-fer Türlü 
Müxahereti Y apmıya 

K•rar Verdiler 

H_ lzmlt giş91f btr ay lçltlde 
3278 taahhiitlU rMlktup kabul il· 
Mf.tır. •• gOftde 1ot m•kt• de· 
111eıct.tr. Bt. taahftllt11 •ektllbun 
muamelettl 2 dakika olduğuna g&re 
gi1Je mevcut iti görmiye klfldlr,., 

Filh.ıakhca gişe sut 8 deft on 
d-11: .. INıchll': aqtk elduğUM ve 
tetklfcatıft verdfbl "' 11etıceye gö· 
re ıı;ttfacı ttmine klfl geldiğine 
oüphe yoktur. Blzitn tebarOz et• 
tirmek lste•liqlm iz nokta posta, 
telgraf ve telefon fdıtrrefntn ftaf· 
kın flktyl'!t ve ıırzulanna ne ka· 
far tehalükle alilka geaterdltıldlr. 
lıtederfb,.rl M ufalc 11kAyetlerl bl• 
le en büyük ehemml)etle ele .ttp 
lnceliyen posta ldşre9'nin verdltl 

1'11 yepvetıl nOmul'• cidden tttkdl
l'e değer blr harekettir, 80tiht 
devlet dairelerimiz ılçlft nlhMlne 
olmasi icap ederı bn lftahftr .,...._ 
yetinden - alSkasından dol9)'f 
Post•. telgraf ve telefoft lda ..... 
ollerfnl tebrl1c ec:tertz, 

\. .........•........... J 
Üzüm ve Fındık 
Nizamnameleri 

Yeni Kar-arlar için 

Ticaret Vekaletine 

Salahiyetler Verrıdi 
i\nkMa, 26 (TAN) - Ticaret ~ 

killiği&ee, eek:rdf>ksiz bru üzılmı nı... 
racatı Ye keza fıındık ihreç :aizamna-o 
meslnin bfrer maddesi tadil ed!bn!r 
tir. Bu maddelere göre, memleket i
çinde ll'e dtşmda hııl'J) hali seferbel'
?ik. s~erP!ğe hımrlık 1'e,o& tabii t.... 
fctler gtbl mücbir sebepler aıtmda 
nizamnamede yaırtt toleram hadlerlnl 
iki misline kadar ~rltırrn~ ve ikilıei 
defa yapılan kontrollere mahsus oı .. 
mak üzere nizamnamet:M ya&t)! balun
mıyan fakat piyasal'a kabul edtlen aı .. 
çüde to1er!lnflhır tanmıtya, 1111'1~ 
müteallik h~lerin tatbikine, bal 
1cnbma g~re kerıır ı:lmTytt ,.,. 20 gttn .. 

lük kontrol vesfkaııt müddetini 6lt gü
ne kadar çıkamııya Ticaret Vekaleti 
sa!ahiyetbrdlr, ' 

ALMAN TEBLiGi 
~ Ba~ 1 lneide 

lan, garbi K.atkas dağlarımın bo
ğazlarml zorı.mşıar w bir k• 
mını hücumla ele geçirmişlerdir. 

21 aflsstos günü sabahıma sa. 
at 11 de dağ kııtıalaruıdaıı bir gu
rup, Alman harp baynlua El. 
brnz daima dikmeğe :muvaffak 
•lnıuF- 5630 metre Jrbifaında 
olıan bu dağ, Kııdkıaısyaıoıı en yük 
sek dağıdır. 

Stal.in(ll'at muharebesi 
Londra, 25 (A.A.) - Staliıı· 

grad muharebesi son raddesine 
arttk vannlŞ bulımuyor. Ahnan 
lamı taarruzu iki tarafta gelişa 
me'kıtedir- Biri şimal batıdan di 
ğeri ise cenup batıdan. Ruslar 
bütün kıesimlerde şiddetıle mu• 
kavemet etmektedirler. 

Krasnodann cenubunda Al 
manlar Novorosisk istikametinde 
biraz ilerlemeğe muvaffak oltnuş 
lardır. Daha cenupta Rus kuv 
vetleri dağlarda bulunan düğiım 
noktalannı muhafaıza etmekte • 
.:lirlE>r. 

talııttırma eası izeiinde Janıdnı• 
olan cea evleri si~ tekemmül ede 
rek memnual:vete deler bir hale ..ı
mcktedir. Ankarada Kalama köyünde 
bulunan SQcuk 11lab ••ini diba seıtf!I 
bir ha!e koymaktans. Bvacle eocak • 
ların köylerinde i:slerb ~tatabllecelı 
marangozluk terzilik, kunduracılık u.. 
natlan öğretilmektedir. 

Bu bakand:ın atel7el~ ıenltııetin•k 
te1iz. Bahçe ziraatine de çok ehem. 
miyet vermekteyiz. 

Kara ve deniz ticareti 

Vaşmgton, 26 (A.A.) - Brnüıı S\atingradrn ııtna! tiata e. eemt-4 

yada Aılmanya ve İt.alyayıa harp bunda "8'PRllf """Pllluz taanuz, 
ilan edilmesi dolıa:ylSiİ.yle icabee Bolşevftclerin i1ll.iWrıı mödalaalarwıa 
den tedbirler alınmakt.adır. 57 rağmen, ~ bir nrikdar aran ıra
Alm8ll ve 17 İtalyan gemisi Bre. zanmamıza medar olmUflur. So9,Jet-. 
zil)"& limanlarında müsadete edil lerin 52 tankı tahrip edilmiıtir. 
miştir. Arjantin, Penı ve Şili, Don cephesinde İtalyan kıtalar! dfte 
Brezilyahlara gayri muharip hu manm birçok hOeumlamu klllnıeR. 
kukunu tarumışlardı-r. Şu halde göğ~ ~ yapllan nıabaırebeler Jle

Brezilya gemileri, bu memıleket- ticesinde püakürtm~Jl~~· 
lerin Umanlanna uğnyabilecek- Almao tqyareleri~m bılbaeııa St&
l rd. A......;ant· hükUmeti H lingrat Ozerlnde duşmanın gıerisine 
~ ır. ~J ~ • re. kal'§I gece ve gündüz yapmfş o!duJda. 

es'nln ehemmiyetini vatandaşlarrm 

pek gfü:el kııvnyorlar. Memleket için
de umumi .İBıP9Yi lhtiynca ıöre düzen
lemek Jçin hQkiimetin elinde- erzak 
fJt kunun bulunmasının münakaşa -gö
t rmez bir 1iizum olduğunu btitiın 
anemleket tnkttir etmlttir. Ümit edi
Y rum ki Eyllll ortaıma kadar yeni 
harmandan hükümet hissesinin alın
ması büyük kttımı itibariyle bitmlı o
lacakttr. 

Yurddtı§ların temennileri 

Bu seferki seyahatimde su işlerimkin 
büyük mıkyasta bir gelişme devrinde 
oldugunu tesbit rttiın. Yeşilirmak, 

muhteUf vil!ıyetlerde ayrı ayrı bakım 
lardazı kumanda altırıa attnmaktadtr. 
Ta Tokat'tan başlyarak Çarşamba'da 
aahtıe kadft" Y~ll ımıak üzerinde 
muhtelif ameliyeler ve hazırlıklar var 
dJr. Kızdırır.ak da Bafra mtntaka
ınnda biltlln l!1an::ıslyle Cf.imhurlyetln 
iradesine ramedilmek yolundadır. 
Türk mühendis,erlnin vatan sularını 
faydalt ktlmak için büyük bir aşk ile 
çalıştıklannı göımek insanı çok se
vindiriyor. 

7 - 24 afttıtoııfll uc:ak1amnnı Gua
dalkanal'm 9ima~nde dtitmamn bir ta 
fıtı Jle bir lrnntazörünü hasara ufrat. 
mrşlar ve banlarnı ikialni de al..,, alev 
yanar bir halele bırakmışlardır 

8 - Muharebe dt:'f'llm etmektedir. 

Kletskaya'da üçtlndt !talyan tümeni 
aiır kayıplara uiratılmışt.n". Alınan lm 
mandanlrtı bu ttimene lbım ıelen ha.. 
n himayesini vermeden. ileri sür • 
müştür. 

Kara ve denir: ticaret lranaıllan tize 
rindekl çalışmaları devam etmektedir 
8u kanunları yeniden tanzim etmek b~ 
his mevztıu deği!dlr. Kara ticaret ka · 
nıınundaki hiikümlerle borçlar kanıı • 
•undaki hükümleri blrleıtirmek sure
tiyle kara ticaret kanununu nlaıh et . 
mek imkanı hisrl olacaktır. 

Deniz ticaret kanununda da muay
yen tashihler :rapılarak kanan düzel
tilmiş olacaktır.,. 

Kafkasya Cephesi 

zil.,arıın Arjanttıidıee iafesint te. n taamızlarda teshlıat fabrlkalarfyle 
min etmesi için bütnn kolaylık- asker! tesisler tııhrtp edihYdt w \Rı 
lan gösternıeğe !k:aırar ~tir. tesislerde bfreok büyük 7aag!ıl)ar D*
Uruguay ile yenüııüella ve Ko. tığı g6riilrılllştilr. 
lombiyamn da Bnml,.ablıan kar Vo1P il21erinde iki taeıt bıdlrllmt
şı aynı ~elede bulunacakları ur. 
tahmin edilmektedir. ır:aluga'nm cenup battmni!a ve Mo-

Aziz vatandaılanm, 
Her yerde temas ettiğim yurtta,lar

d n temenniler arasında şikAyetler de 
dinledim Bi~im idaremiz gibi halk 
d resi hüküm süren bir memlekette 

v flındaşlanmm kolayttkla her arzu
sunu ve her derdini söyle-mesl tabii· 
d r. Memnun olmımııı için size dertıal 
öyliye,-ir.ı ki, ifılttlğim şi'kA7etler a

fnda lnsam :fazla müteesırlr edecek 
b r mevzu yoktur. Ya esaslı ted

b rler altnmıştır ve bunların zamanla 
semeresi görülecektir, yahut kolay
ı kla düzelmesi kabil olan hatal:ırdan 
bah edtJ.rrıiştir. yahut da bazı vatan
d şlanm kendilerinin yanlııı anlayış· 
I rmdan dola:"l :sıkAyetçi olmuslardlr. 
Düzelmesi tiztm olan hatalar için Cürn 
hurlyet hükOmetı her yerde tedbir al
mfya çal11ıyor. Yanll§ şjkAyetleri de 
derhal tashih ebnek yine hilkQmetln 
va.zifesidh·. MeselA, but vatandaşla
rnn fena mahsul, tohumluk ihtiyacı 

b türlü veslleterl :!len sürerek hil
m te satılacak y{lzde 2S lerhı ken

di köy1erlnden ahnmamııs!n! isteye
cek kadar ileri gitmemlşlene de h~ 
olmazsa bu 'Y(lzde 25 terin yerlerinde 
ır kılmasını talep etmişlerdir. But 

terde de mahsulün fazla tahminin. 
d n dolavı hükOmet hi.: .. esinln fazla 
t bit edndlğınl söylediler. Paraslyte 

kmcte mahl'lıHin yüzde 25 ini tl!!
tt k•, n onra fnzla!!Tnt serberıt 

.... 1·,.hilmek gibi müııtesna bfr kolay
lltn dr ni bllmeyen bu şikiyetlcri 
t11M1 tastıih çUildbD. VtHni* iö 

Billyorsunuz ki teknik öğretim prog 
ratntnda Samsun'a önemli bir vazife 
verilmiştir. Bur.as! yer.i teknik duru· 
mumuz içinde baf)ıca bir merkez o
lacakhr. Vekaletlerin hazırlıkları cld
dı btr takip ile ilerletilmektedir. Bü
tün bu işlet" arastnda vatandaşlarıma 
malaryaya karşt mücadele etmek !cin 
hükdmete her ıamand:ın fazla yardım 
etmelerini tavsiye edeceğim. Bol mn
zot ve kinin fle ba kadar sulak ara
ıılde yapdan mOcadeJe harp senelerin
de çok sıkmttya uğruyor· ve daha da 
uğrayacaktır. Onun i<;in hükumetin 
bulabildigi mahdut vasıtalardan daha 
geniş neticeler almak ıçfn halkın sıh
hiye teşkilatımıza cok yardtm etme
lerine ihtiyacımız vardtr. Ufak ihmal
ler yüzünden sakmUma!lı kabil olan 
zararlara tığrarsak çok müteeutr o
laeağnı. Mücadele tqklJAttnın gay
retleri halkın anlı7ttb ilgisiyle ko
la:rlaşttnlmahdır. 

"Uyanık De dikkatU 
bulwımal.ıyız,, 

\l'atanda&lat1ın; 
Sö:ırlerinıi bitirirken bir noktaya a7-

rıca dik~atinizi ce1bedece!lm. Geniş 
bir çalışma hayatına o kadar a&lmı11 
bulunuyoruıı kf, ııtezdiğim yerlerde 
hazan vatandaŞlarJmt düny;Jnm ateş 
içinde bulunduğundan haberU dellil 
gibi buldum. Bu vaT. muharebeler bil· 
!Un yer yü1unde cak geniş ve çok 
kanlı Qlarak. devam edlyor. au. in· 

Macarlar Tekzip Ediyor 
Budapeıte, 25 (A.A.) - fngiUz ha· 

herler senriıi, Hltllrift llacariıtana 
Slovakyayı teklif ettffi yo1undıı bfr 
haber yaynuftı'r, Sa1lhtyetU Macar 
mll'hfmeri ba gil111T\ç haberfn b~ını 
baea nydarma oldufuna bildirmekte
dir. 

ı 

c:anhğın bo elem verici emsalsiz 
0

fe-
1Aketinf hUzl.lnte ve ibretle seyredi
yoruz. Pakııt hi~ unutulmamııhdtr kf. 
vatantmı:r:ıl" selameti her şeyden ev
vel kuvvetimize, fedıık.irlıtırnfza, ha
~r olmamısa bağltdTr. Dünyanın bu 
günkü halinde vatammrz!n bir ta&r• 
ruza uğramnst ihtimali için hiç kimse
den ş{lphe etmlye hakkımız yoktur. 
Ancak bu, bugilnkO vaziyettir. Yartn 
ki vaziyetin ne olacalfnı klınae keşfe
demez. Bu sözlerim, ıni kendi ara
mtzda bir konuşma olarak ve kendi 
emniyetimiz için uyanllt ve dikiaUiı 
buhınmamtzı hatırlahnık için söylen
miştir. İstlh&al için ft frnar için ıe"" 
niş mikyasta çalışırken seU.metimlz ve 
müdafaamız için uyanik ve dikkatli 
butuntnak, huırusı,.!e ordulartmm kuv 
vetll w ~ dtınımumum nlfalmz. sat
lam tutmak ,s1a göırilmOzOn önünden 
aynlmamaltdır. 

A71ı vatandaşlarım, 
Hepınizi candan sevgilerle seliımlıı

mn. Sizinle konu.."TTlııktan, Jördbklerf
mi ve ıfüsfir.dOklerlmi nltfui!u gıbl 
sö~lemeltten ı;ok ıevini1orwn., 

\l'oroıilovgrad i!e Piatigorak'm Al· 
mantar tarafmclan iteali dün akıarn 
maruf 8o'V)'et muharriri Yaroalavtki· 
nhı radJoo ile :raptıiı Yt'"'1 Slraaında 
bildirilmiıtir. 

Plat.ironk, Kafkaı daflannın ııi -
mal etekleri üzerindedir, 

Son SOYYet tebliğleri bu şehrin c&
ııup dotasunda çarpışmalar olduğuna 
bildirmekte idi. 

Sovyeı ek tebliği 
Moskova, 25 (A.A,) - Sovyet teb

!iiine ek: 
Kotelnikovo'nun şiınal doğusunda, 

Kızılordu, Sovyet mevzileri arasında 
bir ıedik açpııı olan büyük sayıda dü, 
man tank ve piyade birliklerine hücum 
larda balunmaktadır. En az 300 Alman 
öldürülmüş ve ı ı Alman tankı tahri· 
bCdilmi§tir. 

Kra1nodar'ın cenubunda, Alman!ar, 
bir nolçtaya büyük kuvvetler tahııt et. 
mitler ve Sov1et lotalarıru geriletmiş 
!erdir. 

ProlandaJa bölgesinde, Sovyet kıta 
lan dll:sman tanklanna ve motörlü pi 
Jadesine kartı mfidafaa muharebeleri 
vsmiılerdir. 

Klet.elran bö1-esind4', kıta!arum:ı • 
dan bir birlik, hücuma geçmiş ve Al· 
manian J>ir milıtahkem m~ziden geri 
atmı,tır. Don nehrinin sağ kıyısına 
geı;meie muvaffak olan dUııman tank
larına ve motörlü J)İyııdes.ine karşı ve 
rilen muh;ırebe bilhassa ş ddetll ol -
maıtw, 

l:iff" Baı,tarafı 1 incide 
Bu üçken Ruslara herhangi 

bir anda yıtrdım edec~. 

ikinci cephe me1telesi 
Stokholm, 25 (A.A.) - Ber. 

lindeki İsveç muhabirlerinin bil• 
dirdiğine göre, Alman resmt ~ 
kamlan müttefiklerin ikinci cep
heyi Akdenizde kurmağa teşeb 
büs etmeleri mümkün olduğunu 
Söylüyorlar. 

M. Churchlll'ln sözleri 
Londra, 25 CA.A.) - M. Chur. 

chill, Kahireyi ziyareti sırasında 
Basın mümessillerine verdiği de
meçte istikbale olan itimadını 
belirterek ezcümle demiştir ki: 
"Mısır için ve Nil vadisi için, 

bunlar sanki binnefs lngilterenin 
topraklan imiş gibi mücadele et. 
meğe azmetmiş bulunuyoruz. Bu 
hedefe varmak için ne lazımsa 
yapıloacaıktır. Düşmanı püskürt 
mek hem de taanıız kuvv~ti yok 
edileceli: şekilde püak~ içlıi 
denizden ve havf!dan ne taşıpp 
getirmek mümkfinse getlNoelfz. 
Nil v&disini ve Delt.e milletini 
her tiirlü yabancı taarruzuna ve 
hücumuna karşı korumaık için 
elimi7..de olan her şeyi yapmak 
k.ararınd~y ız.' 

dln'hı şimal batısında düşman!n J'BP-

BugÜn 26 Ağustos ~:.ı:ı~ liddetu hücumlar akamete 

m- Baştarafı 1 htel4e Sovyetlerln 63 tankı tahrip eaıımJ&.. 
nr, dönmek yok imani~ bütüıı bir tir, Bunlardan ktrkı bir piyade tome
millet bir kasırga gibi kopmaşta ~ • ninin kesiminde tahrip oluDIDUŞtur. 

İlmen gölf!n11n cenup dofust'.m&ı ft 
rinden. Dağlar. ııeı>eler, ormanlar. ne- 1 meni! faa-
hil'ler bir hamlede geçildi Ye 9 er Lefttngrat &nftnde Y1l nf:ıı 
ifil lababı, masmavi Ere anları, Türk liyetler vuku bulduğu blldlrilmekte-

atlarnun .~aktarma, tat~. bir tinaiyet d~Jnian herp ucaktan iiiln So.,,et-
ve tC'Yekkülle Anlcb. 1 rln be denizde Oıbm bir 11- · 

İşte buctin bu tarihi '" mwtlıı ciln- e yaz • m 
lerin ilk baıladıtı ııünün yıldönümii- manı oan ArkanJelsk e hllcum etmiş-
dü ı ,___,,_ T'· ... ·ıı ti' • '-"'h lmilr Alınaıı uçakları avdet uçuşla-r. ıte .,\&&.... ur .. mı c mn ..,. · • · d i b" 

1 k dol ta• ihi. alt d st , n esnasmda bu liman a b r ta'k!m u-raman ı u r ne ın e an.ar 
kat ·· ·· ld- ü ~3>!- J'(1k yangtntar çıkmış oldulwm gör-an gunun yı on muuuı. dir 

Bugünün büyüklüğünü anlamak fçln mQşler • 
20 yıl önce bugüne takaddüm eden rt1n 
!eri hatnlamak her ıeye yeter. O sa• 
man bugUntin, 30 aiustosun ve ni~ 
Jet 9 ey!Qliln mlnaımı ve bü:Jiiklil· 
iünli daha iyi anlanıı. 

26 afuıtoı hepimize lcntlu olnıı ... 
80 AğUBtoa merasimi 

10 Atustos Zafer bayramı için n
pılacak taren programına ~ bOtiln 
Halkevleıi o gün ve o gece şenlfkle 
)'apacak, bayramtn mana ve ebeaunl
yetinl beHrterı söylevler '9'8rilecelı:tlr. 
Bu arada Beşiktaş Halkevf de ı:engtn 
bir program ha.lrlamışi:ır, ıau prog
rama gör& 30 Ağustos zaferinin öne
mi ve inlulibımız iızerlndekl tMirle· 
rlni askeri muhıırririm z Necati Yas
mut anlatacak, evin r kolu kitara 
ve ınandGl:r. kameri vuecek, temaij 

* (TAN: Afman tebliğinde !>atisi ıe
çen Elbrw: dafı, Kra..~odar'dan 'Mo
haçkale'ye giden demlryo!u 11zerlnde
k1 Piatigorsk te}lrtnln eıı kilometre 
cenubunda ve Karadeniz ıahilinde 
bulunan Sobum"un 21 klklln._ dıoa. 
sımdaclrr.) 

heyeU de •Bfr g&&Ol mual&. pl)'eainl 
ıa.tereeektir. 

Dlteı"' ~lep C1e il AJaatosıı 
•encin propmnlarla kutıa,...JdudJr. 
Dumltıplaara gidecek 23 ldflJDı: 0-

nivıerııitelfler heyeti Cuma pft sa
bahleyin Doçent Sulhi Dönmeserfn ri
yaset nde ehrlmf7.den aynfacaktrr. 

İnönil #nıslnfn ae11ış t3renl 30 A• 
jutm&a ant 11,tl ta :rapdacaktv 
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TOrklyc l Ecnebi 

1400 Kr. ı Gene 2800 Kr. 
750 il 6 Ay 1600 .. 
400 .. . " 800 • 
160 fi , il 800 • 
~dres deftlştırmek (25) 
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İn_gili~ler Bu Ha~eketi Yapmakta Almanyaya 1 Avrupaya 
Bır ihraç Yapıhp Yapılamıyacağı Hususunda da 

(~~JLAR1 
~~~ ~~~~~~J 

Enkaz Yı" n mn İçinden 
Çı a ıl •• uze: n 

F A 

Dr. Uz 
Ağası 

ve ·ht·sa 
Hüseyin e) 

Yazan: ULUNAY 
lstüçlden, vurguncudan canı yanaıı 
halkın derdine deva bulmak içiıı 

Q?' kuvvetini sari eden Ticaret V eklll "' 
Dr. Behçet Uz, şu son günlerde ken
disinden en ,ok bahsed ?en bir zattır. 

Gazeteltt. vekilin eski tabirle "teb
dil" cezcrek çarsıda pazarda alış veriş 

uharebesi 
.. Epeyce Vazih ve Mukni İzahat Vermiş Oluyorlar 

~udus ~ad yosunun evvelki ı;;c• - ya 2 a n •• ynı sua! karşısında, Almanya 

<'ckt ncşn •atma atfen Almanya• r ""\ mtisbet bır mütalaada değildir' 
Falnt, 6kisi kadar mC't1fi mütaı&a& 
da degıldir. F ııkıden çunkii. Almanya
y;ı ı::ore. lng li:ı:lerin Avrupa karasına 

• s ı e • nne 
•ı+ etmek suretiyle: piyasanın iç yüzünU 

incelediğini yazdılar Atalar s6zün • 
den: .. Kurda boynu~ neye kalındır? 
dcmtş!er; kendi işimi kendim görürüm 
de ondan; demiş •• meserni hatırlatan 
bu himmet, bana icraatının neticesini 
kendi gözüyle gören, tesirini kendi 
kuJ.ağiy!t dinliyen baı:ı tarihi ricall 
diışlindürdü. 

Yazan: M. ANTEN 
5ovyet Rusyamn cenubundaki 

harpler butün ııicJdetiy!e dcwm 
tmektcdir. 
Kafkaslar, Hazer denizi ve Karade-

iz istikametlerinde yelpaze aekllndc 
pılan Alm:ın taarruzları dağlk tra
yc yaklaştıkça hızını ve şiddetin 
ybetmektedır. Grozni"ye ve Hazer 

en.izine doğru ilerlıyen Alman kuv • 
etleri son günlerde buyük bır tcrak 
i kaydedemcmie!crd r. On beı ı;un 
vd Ma kop'u zapteden Almanlar 
ındi ancak b r şebrtn on bet kılomet 

e cmubuna kadar ilcrlıycbilmi&lerdir. 
.rasnodar'dan Hcrliycn Alman kolu, 
e Novoroıılsk in 30 kilometre kadar 
rkmda bulunmakta ve K radenf%e 
:ıklaştıkça tab i ve sun'i mlnlıf!arın 
arattığı büyiik gUçlukle karıılaşmak 
adır. 

Bu bblgcnin şimal kesiminde ise, 
t.ı.lingradın ve cenubi Voh:anm mu
dderatını ayin edecek çok çetin ve 

ddetli harpler b şlamışbr. Bir ta • 
ftan St 1i gr dın 60 kılometre ıimali 

ınn hntı cephesi hnskıınumdnnı ı 1 
Feldmnrc l Von Rundstedt'in B E 
Alma~ Fiihrcri. Bitlerle görÜıi- 1 
mck uzere Berlınc gittiğini aiın• ·------, -------

yaktarını basması d~hi imkiıısızdı 

kii ~nyımı7dn neşrclmioı;ti)<. 
Miittefiklerin Diep11 ;e y pllk• 

fon. ve karaya tank dahi çıkar• 
maga murnffnk olduklnrı bü lik 
tecriihl' akınının hemen ukıtbin• 
de yapılan hu miiliık ı ~iiphc iz 
ki çol dikkati cnliıltir. Bir ta• 
nıft n Mo ·) ova kon!cransmda 
verllcn kararların askeri kısımla• 
rının tatbikine geçihncl üze.re 
olduğu, diğer taraftan da Almun 
yanın Şark cephesinde pek ıziyn• 
de me ITTtl buJunduğ'u :;u ı.ırada 
Hitlcr'in halı ccph i ba§kuman. 
daniyle i tisaredc hulurmıağa lii. 
zum. giirmesi Dieppc htıdis inin 
ehemmiyetine en bllyiik bir d • 
lildir. 

, Bu itibarlc Biirhan Relgc'nin 
bu hadise i muhtelif cepheler. 
den tetkik ve tahlil eden bir ma• 

va!fak olamamış ihraç sıbı <kt';ıl de Bııgiin, DıeJ')p!.''e daır neşrettikleri teb 
mukemmel muv~Hak olmuş bır tec- liğlerdeı:ı. dt'vmanın yirmi kilometre 
rubc baskını gıbı dunyaya salıyor? uzunhıgıında b;r sahile sker ve tank 

qiorülfiyor ki, Ahn.ıny nın dedığı ı;ıkardıgını kabul ettık'rrfoı gôrüyo. 

ile lnı::ıltorı:nın yaptıkl.:ırı anı.,.ınd"" rnz. 
hıı;b ı nıunascbet yoktur. Şu l1alde Dıeppe v,kasınm husust. 

_. .fi yctı, Avrupaya .:ısltl'ı- c;ıkarılabileceği 

ımdi, ayn Dı ppe vnkıı~ını, bir kanaatini kuvvl'tlend rniıı o1"11asıdır. 
K mb•lu. İrgilizler, bu h:ırekcli • .,u 

"" baııka bakımdarı tııhlı' edelim: ı d b I'- ., n sıra. ar , . el " de yqlnız bunun ic;in 
T ha diıne kadar. r.ere~ Alrruınyıı, tertıp etmış erdir! Zıra. bu harpte. 

Fransa ve Avrupa hır u tafta ccrek bazı askeri harekatın kıırııı tarafı ik· 
ise 1rıcıl ere ve Rusya d•ger tarafta. na işinde bir nevi del ı g bi ku'lnnıL 
ikinci c.ephe meselesi ile son derece dığını unutmamak lazımdır Mesela 
alfikadar balunııyorlardı. O kadar ki b.. .. F · ' . utun ransa seferini, Almanlar in 
ay! rdanberı devam eden bir müna. · ' cıltereyı bir mUnferit ıulhe icbar tc;in 
ka a, "ıkif'ICİ cephe, yok kabıldir, yok goze almışlardır. Keza. 6 haftada 
değ ldir .. seklinde uzaya uzaya, ka. Rusyayı ortadan kaldırma işine gene 
bak tadı vermiye başlamıştı. ı ·ıt · ' ""' ;ıynı ngı ereyı harpten vazgeçirmek 

....,.;cppc vakaıı acaba, bl! münakasa ~ b ı çın aşvııru muştur. Hatta buııün Kal 
üzermde nasıl bir tesir yapmıştır? A· kaslara doğru yapılan hareket bir 
caba b r ihracın kab ! olup olmadı ı Rus!arıftma ve Rusları münferl; ıu~ 
bu vaka ile. &.abit olmuı; mudur yo~ bar t k ·b sa olmamış mıdır? • ı.. c me lP i mana ı.a,ıyor den e, 

pek yabana atılacak bir iddia olmaz 

r 
liklerile e İne 

Çıkarıbyor a 

ıarbisir.dct1 Klet&kaya'd3 Don dirse
ini bir noktadan geçmiye muvaffak 

>'an, diğer taraftan Stall.nsradın 150 
rilometrc cenubu garbisindekl Kotel
ı ikovo'dan taarnızlanna devam eden 
rı.ıman kuvvetleri, btı ıehirle beraber 
l\ı;trakan'ı ve bütiın cenubi Volgayı 
ıddi bir tehdit altında bulundurmak· 
adırlar, Bu kesimlerde mtithi& sıcak. 

kalesini veriyonız: 

* * 
Bu ~al ~arşısınd. da, İngil'zler, fıkrtndeyfz. 

Dlcppe ın bır ihraç olmadığını fakat Binaenaleyh, tngillzlcr, Dieppe'i Aya ofya müzesinin bah çesinden bir görünüş 

r:ı rağmen şiddeUl tank muharebe.
eri olmaktadır. Stefanl ajansmın bu 
•ephedc:ki muhabiri bu harp!erin şid
tletıni ŞU kclin;ıderle belirtmektedir: 

D
. k bi bask n. yd yannki ihraç teşe\lbüsüne bliyilk bir yapmakla, Al.manyay.a Avrupaya '-'r 
ıeppe va ası, r 1 mı 1

' t~c:H!_he ve mukaddeme teşkil ettiğini "" • • 
yoksa bir ihraç mı? Bu husus- soyluyorlar. Şu halde. Avrupaya ih· ihraç. yapılabileceği yahut yapılamı • uç, dört seneden. 

tu, iki taraf propagandası bir tUrlU raç, 1ngilizter bakımından bundan yac:agı bahsinde, epeyce vGzih ve epey beri ilk defa 
uyut ı~adı. . 1 böyle artık mümkün görül~ektedir ce ~lml izahatı vermiş olsalar ge • girdiğim Ayasofya 

nglhzlere, yam vakayı yap.ln ara · rcktır. • mUzesinl bu sefer bir 
göre, vaka. daha ilk saatlerden itiba..11----...-...---..._,...._ __ .....,._______________ hayli d ği~ş bul • 

r- YAZAN:-"' 

1 SAiD KESLER 1 

Maarif Marcsi A-
yasofyaya lfı · 

ı:ım gelen ehemmi • 
yeti vermiştir. Mü -
zenin müdürü öğle 
Yemeğini dairesin • 

Kuvvetlerimiz korkunç günler gcçir-
ınekedir,,. 

Müttefik askeri mütehassıslan: Sta.. 
'ngra.t harbini, statik karakttti, ıidde 
; ve düşmanın çok aftr kayıpları do
:ıvıslylc. gc;en senekı Moskova har. 

ne benzemektedırler. Savaşan Fran
~ ı m hfillerl ise, Stalingrat harbi i!e 
llll(i da Almanhnn muvaffakıyetsiz 
J ı;i He neticelenen Verdun harbi ara· 
•nda bliyük bir bcnzcyi§ görmekte • 

ren, sadece ve timdiye kadarkilerden dum .. Evvela, daha 
daha biıyük ölçiıdc bir baskın tecrli. avludnyken insan bir güzellikle karşı. 
besi idi. laşıyor: Güzel bir açık hava müzesi 

Almanlara göre, bu. Dlt saatlerde yapılmış. 
böyle. Fakat aqama doğru bir .akim Bir kere Ayasofyanın eski halini 
kalmıs ihrac;tı. E N K U y y E T L ı y E M E K gôzönilne getirin: Sağh sollu kapılar. 

Her iki taraf da Dieppe'i, sabahle· • • • dnn girince iki taraflı iki könne ve 

Y
in. Baıka aqam gene batka btr 11c. orta çağ kahvesi. Çarpuk çurpuk mer-

Ba zamanda bir eok kimsclrnn sor ya::::ı salatas l s ı ki?de izah etıniye, adeta mahkfimdu. 6"
1 1 0 ur. a atasının üzerine mcrler üzerine gelişi güze! atılıver • 

1uğu ljey: En kuvvetti yemek acaba hı' kaç tan ~ yı· k da Almanlar. sabahleyin Dieppe'i kü· r e ... e ın oymıya tabil mili kırık çarpık masalar, arkalıklı ar 
hnnrrlsidir? ~:>bii, pahası da "O-z o··nu"- hı·,. bı"r mani kt ' ' çük göstcriyor!ardı. Cünkiı ne Alman .. • • yo ur. kalksız 1skcmlcler, t.okurdatılan nar. 
ne ıctirilmek ıartlyle.. Yemeklerin v ta · b kı · · ya, ne Fransa ne de Avrupa halkı ı mın a mındıın. mercimek et. gilcler. Koskoca avluda bır tek ye!;ıl 
pahası düşünülmye değmediği zaman. km kt iırkutiılmemcllydi. Fakat, vaka netice ten, c • e en. kuru fasulyadan bile ot yok. Yerler sigara artı klan, tütiın 

ki rlcr. 

lendikten ve 1n&i1izler gittik· !arda •. çorba, et, sebze, yine sebze; C:aha bereketlidir. Mer..:lmek başlanır paket!erl. kibrit çöplen ile dolu. G~ 
ııll!iv ve hoşaf elbette kııvvctli bir ye. •· ı ı k l' ten sonra, Dieppe'i en büyük öl. r.en tencere suya do!u olurda kapağı len geçen seyyahlar bu garp ve ır ı 

S I
• mek olurdu. Ji'akat bu zamanda öy!e k k ı d' l ...-ç • • ta mgrat •çiıye çıkarmakta arlık mahzur ola • ti Si açı mozsa vitaminleri kaybol. manzarayı hayretle seyre ıyor ar. 

arlÇIO mazdı; Bilakis, ölçüyü biıyultmekte kuvvetli bir yemeğin kac; kuruşa mal maz. Halbuki ,şimdi bütün bunlar silin-
r-...t~ s 1 t olacağını dü•İinmek bile insanın zihni h Eski ismi ..,...... ..... n ° nn uı ıngra fayda vardı? Zira. düşman çekildiğine ., miş. Güp güzel ve yemye il bir tar 

16 ncı asırda da istilalara kanıı mü. gbre, onun ufak bir tcşebbilsünün de. nl yoruyor- Mercıme n madenleri de insanı ve bu tarhın her tarafı Bizans devrine 
m bir rol oynamıştır. 1918 de Rus• fil de gayet büyük bir ihraç 'tcşebbU.. Pahası göz önüne gethilmek eartiy. mcmı:un edecek kadar boldur. Hele alt gayet kıymettar sütunlar, sütun 
Ciaki dahili harı> esnasında Stalin, süniın akim bırakıldı ını söylemekte le, en kurietli yemek mercimek olsa yüzde sekiz ınlligram nisbetinde çelik başlıkları ve kaidelerle silslcnmlı. Us 

orocilof ile beraber bu şehri irtica 1 da a dı gerektir. Mercimeğin terkibinde yüırdc ~adeni ekmekte defli, kuru fasulyada telik de bunlar bu güırel bahçeye gc-
.. {f k U fi ay • ~ r · . ~3 albümin. yüzde 59 eker. yüzde bir oıle bulunamaz. Çelik m:ıdeninln ya.. ı ;,ıvvetlcrinc karşı muva a ıyc c m İngilizlere gclınce, e~er bulduktan . b u· d _ b 1 d _ d ... , k.l d liei guzcl serpilivermemiıı. lmi bir 

t t 
ıı s e ıı c yag u un ugan an uır ı o nın a manga:ıez olmııd.ğınd:ın çe!.Jğln ·r b. tul k il ı 

d 
faa ctmİ" ve kur armış ı. mukavemet daha zayıf olsaydı, tut • r 1 k b. ._.1 ti b" kil km jae ya ::. .. h tasnı e ta ı tu mus ve o e s yon " me c me ır r.ı o e e ır o e n s rıyacaı;ı "UP eli kalırsa d:ı onu 

O 
ı:amanlar 100,000 nüfusu olan bu ff k ıa k' hl k" ·-' · • - " bu tasnif gözönünde tutularak tanzim maya muva .. a 0 u .arı r opru . .ğin ikisine birden muadi!dir. Bir kilo da mercimekten başka yiyeceğiniz ye. 

ehir şimdi S00,000 nüfuslu büyük bir ba!;lnı kendılıklerınden bırakacaklaı . k 3370 k l i - d meklerde bulursunuz. edilmiş. Bu güzel ve mükemmel işin 
· k hal ne n~mı.,tir "Fahri Elb ki h F k t · mercıme a or vereceı;ın C'Tl en b:ı«arılması için de inanıimıyac:ak ka· anayı mer ezı 1 ... ., • mıydı? ette • ayır. a at ngı. !.. • •• b. . b ı r " alarmda senede 50,000 traklbr yapı· l'r h r k tl . i t~r s· :ı •. t a kc- agu ış goren lr ınsanın ı c sar ıya. Merc!me~in bir kusuru vardır.• vu· cu dar az, amma çok az bir para harcan-

~ a e e ~rı, s ıy sı ıs er s tını kar ılar ı; lıyordu. Harptenberi tanklar d3 ya - rı ister malı, hemen her defasında ve § •• da asitlik getirir. Onun için mercimc- mış: pılmaktadr. Volga ise Sovyet Rusya· İngiliz ihtiyatMrlığı icabı, "sldiş.gc. Vii.kıfi, yai:tnın pek ar olmasından sın yanında, mevsimine göre, domates 500 lira. Evet! .. Asfalt ve beton 
nın can damar!anndan biridir. Senede liş" li dıioüniıldüğündcn. vakaya, her· dolayı mercimek, mükemmel bir gıda yahut havuç yerseniz, mercimeğin hiç yollan. sağlam temelleri, zevkli parkı 
30 milyon tonluk petrol, madeni hu hangi bir ihrnç süsü verilmekten çc. olam:ız. Albümin ettcktl'lden çok ol bir kusuru kalmaz. ile bu koskoca saha tam be§ yüz lira· 
bubat ve difcr maddeler bu nehir yolu kinildi. Makin beraber aminli asitler bakımın. ' ya meydana getirılmiş. 
vasıtasiyle merkezi ve şimali Rusyaya Bundan başka, farzede!im ki, lnci- ilan etle boy ölçü6emez .•. Fakat etin )$.. Jı1. 
r:"tmekteydi.. Harptcnben ltngı1ı-ere, lizler, Almanların dcdiıı:i gibi. bir kc- ve yağın o kıı.dar pahalı oldukları bu Hallkevlcrindc: •• nsan şimdi Ayasofyaya böyle gü-
Amerikadan gelen harp malzemesinin re herh'lnı;i bir ıhraca taraftar olma. zamanda, vücudü beslemek için merci- USK.UDAR HALKEVINDEN: uı bir antika parkının veya açık 
bir kısmı da bilhassa Kafkasyadaki Al sınlar ikincisi de Başvekillerini Mos. mektell daha kuvvetli yemek buluna. Şehrımizdc Minmekte olu 6atran~ muhi· hava müzesinin içinden "eçerek glri· 

be ı.. V 1 
l ıtı K l l l • b l k t~ telcrar canlandırmak ca:veai:vlc Il:vimı:o .. ınan taarruz!armdan r o ga yo U kovaya, gerçekten böyle bir imkln· ar:... a or t yo.n ınsanı C'S e:ne hır Saıran, turnuvası tertip ttmiitir. Muıa· yor. Binanın içinde değişmlı b r şey 

l!e gönderılmektedir. eız?ığı iv•h etmek ic;in yolJamış bulun bakımından etle ekmek merdmeğtn ya ~alc~i:.r• U cy!Qlde Halkevindc baıla:ıa. yok. :Fakat dış nartekste bir ııorfir 
Ne kadar haya.ti ehemmiyeti olan sunlar. Çunkü Dicppe vakasındaıı ön- nına bile ynklaşamazlar. Yüz gram sütun gozü çekiyor. Alakadarlardan 

vasıfların Sovyetlcr tarafından hCT ne te, Alman propasandası hep bunları mercimek 337 kalori v!!rdiğl halde o sordum, bu sütun, Biıansın putperest· 
pahasına olursa olsun sona kadar mü- iddia etmişti. kadar ekmek 257, o kadar et ancak 134 RAŞİT RİZA TİYATROSU lik devrine ait bir mczbah. yfini kur-
dafaa edilec:eğlnden şüphe olunamaz. - Eğer hakikat de bu merkezde ol· lcelorl verirler. ban taşı imie. Gayet iyi muhafaza e-

Hitlerln hedeflerinin; Karadeniz li· saydı, o zaman İngilizlerin Dieppe'in Mercimeğin ince kabuklan çıkarılır. HALiDE PiŞKiN BERABER dilmiş olan bu sıitun Topkapı sarayın 
tnanlan, petrol, ı>etrol tasfiychaneleri, bir ihraç teşebbüsü olduğunu inkar sa hazmedi!mek cihetinden de hiç bir Har:b'yeı Belvü bahçesinde 21,30 dıı da hazine daireıi önUnde usturlap old 
lran ve Irak olduğu müttefik!erln gö- etmeleri değil bilakis tantana ile illin kusuru kalmaz. Zi1tcn kabukları so.. V U M U R C A K rak kullanılırmış. Topkapı sarayı rnü-
1ünclen kaçmamaktadır. İngiliıelerin l- etmeleri lllzımdı. Ve, ihraç muvaffak yulmasıı bile mercimek karında, kuru Vodvil_ 3 _perde ze olunca bu kıymetli tas da oradan 
ran ve Irak cephelerini birleştirerek olamadığına göre, Churchill'in iki fıısulya kadar gUrültü çıkarmaz. kaldınlmış ve Bizans nıiizesi haline 
General Wilson'un kumandası altına gün önce Moskovada de<!lği. iki gün Evde yağınız bulunur da mercimeği getirilmekte olan Ayasofyaya nak'c • 
koymalan müttefiklerin, Moskovadan sonra Avrupa kıyı!arında güzdcccik yağla yahut yağlı tarafından etle pi. DOGUM - Akşam gnzetesl muhnr- dllm!e. 
alınan kararlar icnb1 olarak Kafkasya teeyyüt etmiş olacaktı. şirtebilirs_eniz elbette daha iyi olur ..• rirlerindcn arkad::ısfmız CemıılctUn Ayasofya binasının içinde değişik· 
nm mUdafaasına filen iştiraklerini Neden öyleyse, şu ikinci cepheyi bit Fııkııt yagı v~ eti kesenize e!vermlye Blldik'in bir kızt dünynyn geı.ffilş ve lik olmamakla beraber bazı kemer • 

de yemek suretiyle paydos vaktinde 
bile dışarı çıkmadan çalışmakta. bina, 
es1d eserleri koruma teşkilatının iki 
kıymetli mimarının da iştiraki ile heı 
gUn her tuf:lası her karış yeri santim 
santim ve ayn ayn tetkik edilerek 
gözden geçinlmektedir. 

Ayasofyanın her yıl devam edecek 
bir şekilde ve tedrici surette tamiri 
karnrlat;tınlmıı,tır. Bincı bugün için 
pek iyi bir halde olmasına rıığmen, 
her sene her tarafı e!dcn ve gözden 
&eı;irilmek suretiyle daimi tamire 'tibi 
tutulacaktır. 
Bınanın içinde ycul yeni dökülen sı· 

valar bugünkü ihmalin değil, dünkil la 
kaydinin neUcesidir. Fakat bu da ön
lenecektir. Maarif VekSleti bu sene 
yapılması zaruri olıın tamir etmek 
keşfinin ve planının hazırlanmasını 
emretmiş. her sene ieııbeden tahıisa· 
tın verileceğini bi'dirm!ştlr. 

Ayasofy.ının tamlrı için bu sene 60 
bin lira tahsis edılmlştir Bu para ile 
binanın evvelce sıvanmadan kalan şark 
ve şimal cepheleri sıvanacak, dahili 
~ıva tamiratı yapılacak, kubbe kur • 
~unları tamir edilecek ve oluklar tan· 
zim ohınacaktır. Her sene de bu şe
kilde, elli13er, altmışar bin liralık tah
sisatla binanın tamirine devam edile
cektir. Tanılratm böyle ceste ccstl' 
yapılmasının sebebi de bütun binanın 
bir sene içinde ve bir defa da tamiri 
mümkün olamamasmdaıi ileri gelmek 
tedir. Hem devamlı bir tamir ve tnU· 
temadi gözden geçiriş!n binanın yep 
yen.i ve sapa sağlam durması bakımın. 
dan da faydası dü&Unülmektedlr, 

• • yasofyadan bir iç duvarla ayrıl· 

O zaman da bulanık suda balık av
lamak istiycnleri sindıren onlara sıçan 
deli ini bin nkçe ettiren en sayılı fır
tına o zama'l iaşe nazırı demek olan 
meşhur 1htisab ağası Hüseyin beyÇ!ir. 
İklnd Mahmudun vefatından beş sene 
evvel 1htisab nazın olmuş. ondan son 
rn da gerek Abdulmeclt ve screk Ab. 
dulilziz devirlerınde en mühim ma • 
kaml rda bu1anmı:ştur. 

Tarihe geçml p k çok menkıbe1 erl 
vardır. B:ızılarım n:ıklediyorum: Hıi
Sf'y.İn Beyin lk nci defa olarak thusab 
a{:alığınıı getirilmesi oldukça meraklı 
bir vakaya isinat eder. Bunu Abdulbl 
ze telkin eden mcşhu• ort oyunu pi
sekarı "Kız Şukru Bey" dir Huzurda 
oynanmak üzert' "pazar., mevzuu i.i e
rine bir oyun h zırlıımııı ve Kavuklu· 
nun tekerlemesinden. zenne. zenci ha
liYtk ınnhavere~erinden sonra bütün 
lehcc taklıtleriyle esnaia p:ızarı kurduı 
muş; nükteler, cinaslarla oyun devam 
ederken birdenbire ortalık karışmı~, 
herkes kaçışmaya başlamış. Abdula • 
ziz. Nevres Paşaya sormuş: "bunl ra 
ne oldu böyle?,. M beyinci: "Efendi
miz. demiş; 1ht.Jsab ağası Hüseyin Bey 
geliyor, hileli mal satanlar korkudan 
1'.açıyorlar ... Hıisey"n Bey bu telk n 
üzerine o gün resen bir irade ile ktı· 
dn mevkii ne cetirılmiıtir. 

Hüseyin Bey esn:ıfın dükk!inlarını 
b1zz:at yoklar. ve nizamnameye aykırı 
hareket edenleri ağır surette cezalan.
dırrmış bir gün ansızın bir bakkal dilk 
kanına girer, reçel küplerini muayene 
için kapaklarını açtırır; bakkal, ar ,,. 
mut reçelirun bulunduğu küpün kapa
fını açar ki, ne görsiln? Blr fındık sı 
canı ölüsü yüzünde daruyor Banu 
gören bakkal fedakirlığın uğr~yac:ap,; 
bdli nlsbetlnde bliyük olması liizumu· 
na takdir ederek hemen farenin kuy. 
rulh!ndan yakalar: ''Rfcııdım. Hiç bir 
dükkllnda şu gördüğiinUz armut reçeli 
gibisine r:ı•stlıyamazsıız. Ne zaman 
küpün kap tını açsam dayanamam-.•• 
der ve gürültiıye getirC't"ek fareyf af'> 
mut şekerlemesi g'bi yutar. İı;i c;:ıkan. 
lar "şifalar ola Bodos ağa,. dedik!erl 
zaman biçare bakkal: ''Siz lht1sab ağa. 
sının zılgıtını yememişs·nlz. Kupe fa· 
re değil a berum kırk senelik karım 
düşse onun bile ölüsünü adama ar. 
mut gibi yutturur.,. 

Esnaf, Hüseyin Beyden o derece 
korkarlarmış k', Kadirgad ki konafın 
dan teftişe çıktığnı öğrenmek lçin 
gözcüler tayin ederlermiş; "geliyor" 
haberi varınca dükk&n önü temizli .. 
yenlerin. de!ik kirli işportahnnı sa~ 
layanlann. eksik okka ekmek gizliyen 
lenn haddi hesabı olmazmıı;. Hüse • 
yin Beyin bazan rastı,:ele bir fırının 
önllnde durarak tc.zgfilıtan bir okka ek 
mek alıp tarttıfını ve GBYet el:mek hl 
mur yahut vezlndcn eksik çıl:aru. fı. 
rıncıyı fırına bile attırdığını rivayet 
ederler! 

Bu sert adamın '•korkutma kuvvet.ı'' 
5imdl Londrada tatbik edilmekte olan 
sopa idi. 

Sadra.zam Fuat paşanın, Divanyo1u· 
nu geıuşlettiğl zaman Huseyln Beyle 
ara'arınd\ ihtil!f çıkmış; IhUsab ağa. 
flı. balunduğu meclislerde Fuat Paşa
mn bu faaliyetine acı telmihler yapar
mı:J: Yollar genişleyip kaldırımlar dö 
şC:~ınce . Hüseyin Bey de herkes c bt 
R.ost~'.d® muh:ılefctten utannuş ve 
bır cun Fuat Paşaya rnstgelip kusuru 
nu arrettir111ek için: 

göstermektedir. Ba hususta çıkan İn· tfirlti açmak lstemiycn İngiltere, Di- rf'k kadar pahalı buluyors:ınız merci- Oya ismi konmuştur. Mlrılrnlnl Oyıı'ya lerde yeni vukuı gelmiş olan ufak te· 
ı;ıi!iz tebliği: Alman tayyarelerinin t. eppe vakası gibi nefis bir fırsatı kaçı.. ınek sade sacla da pişlrileblllr. Merci. nna ve bnb::siyle uzun bir ömür dıle- fek sıva döküntüleri, dıı.ı kısımda da 
ran hududundan birkaç saatlik mesafe rryorl Neden onun izahını bir mu- meğin çorbası olur, püresi olur, zeytin riz. küçük kubbelerde kurşun kaplama • 
de bulunmalnn dolıyısiyle İran ve - tarın boıulmuı olması, harici sıva'arın 
Irakın ehemmi.Yetinin arttığım bildir- Yazan: FRANÇIS DE CR01SSET Çeviren: ULUNAY dökülmekte bulunması nazan dikka • 
mektedlr. timi çekti. Ne yalan söyliyeylm. ben bu hali 

Cenup Amerlkasıiıda 
Mihverciler Brezilyanın müttefikler 

cephesine filen katılmasmm ehemmi
yetini kliçültmlye çal~şmaktadırla.r. 
Alman propagandasına gore. geçen son 
kanundanberi Amerikan baskısı attmda 
mihver devletleriyle siyasi mfinase'bet 
terini kesen Brezilya aynl ıaeyik al -
tında harp Uin etmiştir. Amc:rikan 
BlrlC$lk devletleri şimöıye kadar mern 
lckctin blitün kaynaklarından ve vas~
talanndan istifade etmekte olduğu '
c;in h:ırbin resmen nanı hiçbir ıeyi de-

HİND DİYA IND. 
Ko;r~ Kar~ .. 

o biz:lm eski eserlere karşı pek tab"i 
eordüğümüz lakaydımizfo bir neticesi 
sandım, biraz canım sıkılmış vaziyette 
müze müdürünü gördüm. O zaman 
kendi hissimden kendim d utandım, 
öğrendikl~m beni sevindird:. 

mış bir de türbeler kısmı var
dır. Bu kısım ayrı blr idareye b:ığlı 
olmakla beraber burası da Ayasofya 
ile birlikte tanzime tabi tutulmuştur. 

Bu türbelerin her blrJ ayrı ayrı blı 
kıymeti olduğu için mUzclcr idaresi 
bn kıymetleri .belirtmeye ve b!nalann 
asılları ile hiç alilkası olmnyan bir 
takım muhdes ve ahşap kısımlan yık· 
tınnıya karar vermiştir. Bu suretle 
türbeler kısmı da ayıklanıp eserler bü 
tün güzellıgi ile rneydııııa çıkarılacak
tır. 

Hüllsa Ayasofya, Bbansa ve Os -
manlı devrine ait bütiin gfiıe111kleri 
ve bütün incelikleri i!e meydana çı. 
karıldığı gibi, Ayasofya mecmuasına 
dahil olan tfirbclcr de böylece meyda· 
na çıkarılmakta. tarih ve kıymet bakı. 
mından muazzam bir müz:e Adeta gö 
müldiılili bir toprak ve enkaz yığım. 
nın içinden alınarak ortaya konulmak 
tadır. 

.- Bu caddeler ve kaldınm1ar sayc
nızde pek güzel oldu. Deyince Fuat pa 
ş:ı o meşhur olan hazır cevaplılıf yle: 

- Eveti Demiş, bülün bu kaldınm· 
lıır bize atılan taşlarla yapıldı! 

Beyoğlu Stılh Mah~cmeıl BaşkAtlp· 

llOlnden: 042/45 - Paııgaltr Dere o
ltak 1 No. da mukim iken halen ika
metglıhı meçhul Kirkor Nubar Terzı
yana: 

Satcnlk Çlvlclyan mirasçıları Mı
hlrtad Kalman ve Nevart ve Ali in 
şaylan mutcsarrıfı bulunduktan p n
ı;altı Kaya hatun eok:ı.!:ında 60 No ıı 
hanenin hissedarlarından buluncıuiu
nuz anlaşılrnlş ise de lkametgahmızın 
meçhul bulunması hasebiyle il:'.lnen 
tebligat yapılmıık suretiyle cereyan e-

f lşti rmlyecektir. . 
Fakat objektif bir görüs!e, Brezılya 

rın mUttcf kler cephesine filen girme 
ırlron h&ddi zatındaki ehemmiyetinden 
başka doğurması muhtemel neticeler 
bakımından da mihvercilcr için - ade
ta Kafkasyadaki - muvafffı\nyetlerl 
unutturacak derecede bUyük bir darbe 
teşkil etmektedir. 

Mihverin Umit bağlaclıiı Arjantin 
ve Şili matbuatı ve hüldimet adamlan 
:vazılannda, sözlerinde. bütün Ame -
rlkannı Brezilyanın d&vaamı btnimsc 
nıesi ve ona nrdım etmesi ~zmıge?ı • 
diğini ve Brezilyaya k~ı nnhver tc
cavüzUniln bütün Amerikaya karşı bir 
hakaret teşkil etliğini be\lrtmektctfü. 

Fak t Porteklz RclsicUmhurunun, 
bmdist~fn ve Portekiz milletinin kar 
tleşlik ve tcsamit Jı5&lerini Brezilya 

metine bildiTcn mesajı, dünyanın 
bfıyük b·r sürprizli karşı!-aşmasını 
mümkün lnl:ıc k derece~ mu ·m blr 
hadiscdi~ 

Çıktp gezmek için yorgunum. Kuru 
kalnballkla dolu olan otelin hol'unden 
geçerek od:.tma gittim. Sıska İngiliz 
kızlan üzerinde "Tôç mahal,, in re -
6imlcri bulunan kartpostallnra askla 
ııevkle, hislerini hümmalı bir gayretle 
çtz.ıkdırıyorlar. 

Otelin kapıct!tt cll.n<!e bh- albümle 
yolumu kesiyor: AlbOmde "TAç mn -
hal,, tn mondcr bir mecmuada gllıil· 
len seçme evlenmeler J:lbi her pozdan 
fotograflar var. 

Hintli rehber. bana mesut btr sür
priz gibi "'TAç m:ıhal,. e gidecek oto
kar'm otelden ya.rm beşe yirmi knln 
hareket edeceğini ve bir kişilik bir 
yer mevcut olduğunu teb~ir ediyor. 

Qdaroa girdtğim zaman, ınasamm 
ftstünde .. viski" rcklftmı olan bir kart 
görllyonım. Çevhiyorum: Yine "TAc 
mahal.,. 

Bununla beraber ltimscnln bahset-
mcd iği ve camilerl, nsmn s::ır:ıylarlylc 
d ha ka\ rayıcı bir r.lizcllıği ohın A~rn 
kalelerinin fotograilarmı da gbrdtlm. 

Kııpıc:tnın vcrdigi nlbUmü knrtştır
dun: "Tlıç mahal., in güzel olduğuna 
şüphe yok; fnknt işte o kndar 
itiraz cdcrıın ti. anllUD1Y,oı-um. 

'l'efrika No. 71 

Cennetten Bir Parça 
Öğle yemeğinden evvel Ekber Şah 

kulesini gezdim. Hiç olmazsa burası 
istenildiği snı:-tte göraleblliyor. 

Bu Mogol İmparatorları ne hariku
lft.de yapıcıhır ve ne ince ruhlu sanat
kArlamıııı! 

Bu kale bedenlerini, burçlnrı, ku -
leleri; duvnrlıırm nr&ashıda tantanalt 
ve sessiz d:ılrclere çeltilerck hayatın 
kısa süren lezzetini adamakıllı tat
mak için yaptırmışlar. 

Kale, evvclc:e ~ehrın buhındu~ 
geniş kızıl ovaya ve Jumma nehrine 
saldtracakmili gibi görünen dik kaya 
ile bir vücut te§kil eden harp kule
lerine rağmen, hnkikate uynuyan bir 
manznrn arzecHyordu. 

Şclıir?I ••• Bu, kalenin kencDsi de -
ğil mi? 

Bu, şeffaf ı:ıanıyblrdım yııpılınıs lftnl 
taşlarn mahfa~alık eden mücevher 

LiSESİ 

{;clıir, yalnız süt tası ile mcrmerlen 
işlen~ bir güzel belde gibi bir kuş 
zarafetiyle kayanın tepesine oturtul
mnmış mı? 

Mütehardk köprüyü geçince insan, 
slhirkAr bir ha\·a içinde knltyor. o 
ptrıl pırıl odalar, eski kristal salon -
larda hnpıs edile edile duvarara ziya
dan bir örtü kapıy:ın tatlı bir loşluk; 
pencere yerinde örümcek ağı kadar 

ince tüller. mf'~taplı bır sema sanılnn 
tavana doğru zambak gibi tırmanan 
hafif sütunlar: durgı.m bir grupta 
parlryan rfimrllt çl~cltler, firuze oy -
malar; bütün bu parlak nılınet, bu 
huzmeler tilemi. bu kchkeşan dilnya -
sı. Ve koca.ınan bir inciden oyulanık 
yapılmış s:ıntlan odalar... Bunlar na-
sıl bir harp kalesi o1ablllr? Burası ol
sa olsa cennetten blr p:ırçadır. 

(Dtvamı vor) 

ÜDÜRLÜGÜ IŞIK 
Sınıf bUtUnle'lı1e imtihanlarına 31 Ağustos Ptu:ıırte&I günU, Llsc bitir· 

rne lmtlhanlarhın 8 EylQı Salı gUnD, Orta klıım eleme imtihanlarına 10 
EylOI Pei"tiCmbe ve Olgunluk lmtihnnl nnıı da 24 EylOI Pergembc nünD 

. ba,ıanacaktır. Mektc;ı Dirlnclte~rlnin 1 nci aUnLi 2çılacal.tır. 

~·-- ZAFER: BA YRAI\U ŞEREFİNE ___ ._ 

L nüı büyük programı 
/Ll( DEFA 

T Ü R K Ç E 
ORDUSU 

GARY 
COOPER ı l\fADELEİN 1 PAULETT 1 A K t 1\1 

C A R R O L IG O D D A R D 'TAMffiOFF 

~-·Yarından 1 tibaren 
., 

KARAR HÜ 
C. 942/168811890 - Mflll konınmn kanunun:ı muhalefetten sııÇ1u Be

yoğlu İstlkllil C. si Merinos maftnzasmda kumaş ticaretiyle meşgul İlya 
oğlu Andon Marlnos ve Yako oğlu Kcsne!on haklarında İstanbul asliye 
2 nci C. m:ıhkemesindc cereyan eden muhakcmt'sl neticesinde suclulnrm 
fiili sabf. olc?ufundan milli korunma kRnununun 31/2, 59/Ş maqdckrl 
mucibince beser llrn ~ğır para cezzısı ödemelerine ve (7) niln mOddcUe 
de dükk6nınm kapahlmrıstna Vt' hUkOm kat'i1('1!tiğinde ücrt'ti ruçluya ııit 
olm:ık i.l'l:cre karıtr hülLsasınin :ran ı.:nzclesln:Ic nc~cdllmcslnc 11/S/942 
torihlndc karar verildi, • (9167), 

l 
den muhnltcme neticesinde gıyabınız
da Beyoğlu •Sulh üçüncü hukuk hıl
klmlltindcn sndır olan 28.4.942 tarihli 
karar 18.6 942 tarihli Tan gazetesiyle 
UAn edilmiş ve tı.u kere lzalei şuyu 
için gayri mcıJtulün 81.7 .942 tarihli 
Tan gazetesinde mllnte~lr llAn muci
bince birinci ııçlk arttırması 26 8 942 
tarihine mtlsadif Caraamba günll ·sa· 
at 14 ten 16 ya kadar ve ikinci açık 
artttrmıwnm da 5.9.942 Cumart<> 1 
gün(l uat 10 dıı.n 12 ye kadar iern&ı 
mukarrer bulunduğundan Uı::ametgA
bınızm mechul buluMtası hasebiyle 
tebli makamma kaim olmak üzere 
11An olunur. 

KAYIP - T. C. Ziraat BnnkasI ts
tanbul şubesinde 1211 numaralı t r
rut hesabımda kullnndığırn tat ';: 
mtihUrtımü k ybcttlm. Y<'nislnl ol c- -
ğımdan cskislnhı hükmU yoktur. 

LQtfiye Altındar 
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YÜCA ÜLKÜ LisE'Sil 
- Kayıtlara Başlanmıştır. Telefon: 20019 1 

Nafia Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Su iş1 erl üç(iııcU şube müdiirlüğü bölgesi i"lnde :dda regültılörü 
ikmali lnşa~tı. 

~---sUMER BANK __ __ 

Deri ve kundura sanayii müessesesinde~ 
l - Müessesemizin deri ve kundura fabrikalarına daimi 

iŞÇi ALINACAKTIR 
2 ~ Verilecek ücret işçinin lkabiliye1: ve kudretine gare 

günde 120 kuruştan başlar, bu ücretten başka fevka. 
18.de zimanlara mahsu.;ı % 25 zam ödenecek ayrıca 
öğle yemeği ve iş elbisesi verilecektir. 

Tahmın edilen keşif bedeli fiyat vahidi c.>a~I tlzer!ndc.ıı (!134 131) 
lıra (35) 'lwmı:tur. 

2 - Eksillını:? 14/9/942 tarihine ra~tltyan Pazartesi RilnU sa.:t (15) de 
Ankarada Su İşleri Reisliği binası iç?nde toplamın su e-k~llıme komisyo
nu odasında kapalı zar! usuliyle yapılacaktır. 

İLE SABAH, öGLE ve 
Arzu edenlerin 24 ağustos pazartesi gününden 8 ey. 

A K Ş A M 
itil salı gününe kadar her gün ve 10 eyldlden 19 eylfile ka
dar salı ve çarşamba günleri Çarşıkpıda İstanbul Ayakkabı
cılar Kooperatifi merkezinde fabrikamız mümessili Sinoplu 
Mehmede müracaat etmeleri ilan olunur. 

3 - İstc!dıler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi. baymdrrhk 
isleri genel şartnamesi, umumi su işleri fenni S'lrtnııme:i ile hususi ve 
fenni şartuamelerl ve projeleri (41) lira (71) kıın.:ş karşılığında Su İs-. 
lcri Reısliğlııderı alab!iirler. 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayrnız '----------------•# 
4 - Ekdltmeye gLrebilmek için i~teklileri'"l (37115) Jlrıı (25) 1Curu$

luk muvakkııt teminat vermesi ve eksiltmenin yaptlacağı giinden en az 
ıiç gün evvel lıir dılt>lte;e ile Nafia Vekaletine müracaat ederek bu ise 
mahsus olma!; i.h.:ere vesika almaları ve bu ve::ıı<:ııyı gö~termelerl şarttır. 

Bu müddet içinde ve~ika isteğinde bulunmıyanlar eksiltmeye gire
mezler. 

5 - fst .. l{illerfn teklif mektuplennı ikinci nıı>ddeode yaztlt saatten 
bir saat öm:esine kadar Su İşleri Rei;liğine ma~bu.e karsılı~mda verme
!Pri 111zlmd1T". 

Postada ola:ı gec;kmeler kabul edilmez. (66993) (8890) 

~ı..· .. ı • I/·:~· ı' . "" . 

/; ;..~.·::.ış~n..~~·.,~.~~~~~~~ ~.~irliği ~-,·--~: .~. 
· ~·, >~:ş~·tinalnia ·._ kôılıisyonlı ·. 'ii~riıail .: · .· 
••• •, l • 

Beherintı 6 lira tahmin edilen gümüşten 89 ıdet hastabakıcı kokartı 
nıptırrlaclktır. P:ı:ı:a:-In:l;ı ek~iltmesi 28/8/942 Cumş gQn(i saat 15 de 
fophanede Lv. Amirliği satm alma komisyonunıh y!\pılııcakhr. Katı te
minat! 80 ılra 10 h'Uı-uştur, Nümunesi komisyond-ı gnrü!Ur. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri, (146 - 9076) -15 : 30X20x3 : 5 Pb'adınrla 38l metre mikabf ~mbR1A.llı'k tııhtıı alt
ııacaktır. f';17arlı1\la eksiltmesi 4.9.942 Cuma ı;ıiinü ııanl Hl te TophRnede 
İı;t Lv, İı.mirlıği satın alnıcı knmi«yommda yaptla•~<'lktır. Tahmin bf'deti 
47,616 lira ilk tem matı 3568 lıra 20 kuru~tur, T:ıliplEı ın hPl\i vakitte 
koınisyoııa gelmeler!, (15o - 9185) -Adet 

8. {)00 Rekor şrrıng;:ı icne.,f. Fıg l. 
4. 000 .. ,. ., 2. 

11. 000 " .. .. 12, 
12. 000 .. .• .. .. 14. 

1. 500 .. ,. .. 6R, 
Yukarıd.1 ya1llı rrkor ~trrnŞ(a i~nesinin pa:r.arlık1;ı ekciıtme~i :uı.!l42 

T"~r~mıbe günü ı;aat ı;; te TophanedeLv. Amirli~ı satın alma komisyo
~unda yapılııc:ı'ctır. 'J'<ıhnıln bedeli 5125 lira kat'I teminatı 768 lirıı 75 
ktıru;jlur. ·rslipkri~ belli \'akitte komisyona gelmeleri. (156-9153) -Beher kllocıına 7 kuruş tahmin edilen 35 ton :ıı;ınııın r.lım1caktrr. Pa-
7;ı ·hkla "ksıltmesi 1.9.!l42 Salt günü sa:ıt 15 te Tnph:medc Lv. Amirlij?i 
c:ıtın ı:ılma konılı;ynnur.da yapılacaktır. Kat'i teminatı ~fı7 lir~ 50 kuruş
tur. ŞartnaMe ve r.\•safT kc-misyonda görülür. Taliplerin belli \•;ıkitte ko
..., syona ı::elmelerl (157-918<4) 

tanbul Orman Çevirge Müdürlüğünden 
ı - Ormnn Umum MUdllrlUı-a merk~,; ve ~!yetler te~kllltmda 

mtınh<ıt ıo ilrı. asıt maaştı ktıtipllk ve mesaha nı~url!!~li!!! Jsln mfisa• 
b~lı:a ile memur alınacaktır. 

2 - .Mn~aoııı<a imtihanı 8.9.942 Salı g(lnil tam saat 10 da İstanbul 
Viltıyctt konııt:ında yaprlııcakttr. 

3 - 1stPl~'ilerln tmtihan gilnnnden evw 
A - Ntlfus te7.kPresı aıııl veya ~rnetıt; 
B - HUs'1li hal veslkas1~ 
C - L~akal ortamektep ~ahadetnaınes1, 
D - Askerlik vesikası; 
E - Srhhat raporu; 
F - 4 kıt'a fotograf. 
Evrakını talep arzuhallerfne '6ağlryarak ts~anbul Orman Mildllrfye

tine vermeleri ve mukarrer imtihan ;aatinde hııztI" bulunmaları füln olu-
nur. Ul012\ 

Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve miktarları asa/irda yazılf 
odun ve mangal kömürü kapalı zarf ~olu ile satın alınacaktır. 

Eksiltme 7/9/!i42 Pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 cu işletme 
binasında yaplacııltlrr. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartmımed'" yazılı ve•ikn1arı lhti
vıı edecek karalı zanlarını ayni gün saat 10 a kadar komisyona verme
leri laztındrr. 

Şartnameler 910 kuruş bedelle Sirkeci ve7.ne~lndı?n alınablllr. 
CiNSi Mfktarı Mutıamm~., bttdel Muvakloı.at teminatı 

Odun 
Mangal kilmürü 

Ton Lira Lir• 

5000 
300 

15:l000 
33000 14,100 

(8896) 

ISTANBUL DEFTED n A RIJt:ılNl)A '-' 

• 1 : • .. • '. • ol ~ • ". , __ 
·BAYANLAR ve BAYLAR 

l\lüf'ssesemizde daima KADJN ve ERKEK kol, ceb saatleri, ması 
duvar saatleri, altın ve platin nişan yüzükleri, kıymetli taşları~ 
r;üslü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni "Şevaliye', yqzülderl.o in zen 

gin çeşitlerini bulundurduğıunuzu bildirmekJa seref duyarız. 

·" 

No. 10 

58 Elmas, 7 Pırlanta 

365 Lira 

SiNGER 
Saat Mağazaları 

At>'R.ES: tSTANBUL, EM1N0Nti CADDESİ No: 8 

No. 36 
18 Elmas 
1 Pırlanta 
250 Lira 

No.18 
2 Pırlanta 

24 Elmas 
280 Lil'a 

''---------------------------------------~ 
SAYIN HALKIMIZA 

Kömür alım ve satımında rasla dığınız zorlukları haber veriniz. 

Tozlu, lslak Ve Eksik Kömür Almayınız 
Kömür fiatı muayyendir, fazla paravermeyiniı 

Sarih adrM ve müspet vikıalı şikayetleriniz derhal takip edilir. Bu hare
ketiniz kendi menfaatiniz icabı olduğu kadar, vatan borcudur. 

Müracaat yeri: (Ankara ve lstanbulda) 

TURKIYE KÖMÜR SATIS ve TEVZi MÜESSESESi , ______________________ , _______________ , 
l L 1 N 

tkusat Vekaletinden: 
Hatay Vil~yet!nin f ~kenderun ka

z:1~tnıı Uıbi Belen n:-hiyesi dahilinde 
Cercikaya~r köylind" ı;fmalcn: Kuyu
luk çe~me:;;I no1•~:-sındıın tam şimRl 
ciheti iı:tikametı.-:e (1 :100) metre me
c;ııfede tavin ve tP~hit olunacak nok
fRdan tam ~flrp rihf'ti i~tikmnetinde 
( 1500) metre me~:·tfeyf" dikili (A) be· 
ton ııütun nokt"!~ınr:lıın baslayrp bu 
nokt~nın tam sıırk ciheti i~tikametin
de (3000) ·.ııehe m~:ıfeye dikili (B) 
beton sütıın noktm:ma hattı müsta -
kim. Şarkan: Şirr,aı hududunun mez-

ARLOM 
SA .A:T L.. A ~1 

~ÖPRÜBA$1 EMİNÖNÜ 
MAGAZASIND..A 

VACH E RON 
"' COMSTANTIN 

' SAATLARI 
---·----

Her cins Arlon all ın. plci bn. loşfı 

ve taşsız saatlar. elmaslı Şö. 

.valyeler.pırlan~alı çiçekler 

gümüş hediye eşyaları 

bı.ılabilirsi"iz 

kur (B) noktaıı:ma dikili beton ı=:iitun • 
noktasından b'.'"1~1nyrp bu nokfadan 
tam cenup cihe+i i•+ikaml'tinde (3000) 
metre mf's~fPye clikiii (D) beton ı:ii
tun nokbmna hı>ttı milı=:takim, CE'nU
ben: Şark hududunun mczkOr (D) 
noktasına dikili l•eton ~iitun nokta -
stndan ba;;laytp bıt r:nkta,lıın tam 
ıta rp istikametiı1~P (3000) ınetrP me
<:afeye dikili (C) bPton ı:ilhın nokta
<:ına hattı :nüstııkim. G::ırbrn: Cenup 
hududunun me~k(ır (C) nnktasma rli
kili beton f.iitmı nokhı.,ınd::ın h11dut ı•••••••••-
bııslıınıocı olan ( A ~ nokta~ma. dikili 
beton sütuna lrntt• mfüotaldm hudut
larlyle ç!'vrl:ı ııoo hekt<'lr arazide 
Mehmet S;ıkir SedPn, Ay'!}e Senen. 
Abdullah BôJıtiıı ve SRdullah BilŞ(in ! 

AkümülcStör 
Kutusu Alıyorum 

t:ırafmdan H/1/!141 tarihli ve 1/!i Kapakları ve kutusu sağlam, Bo-
numaralı .. ~h"'ııtnamP.yf' milsteniden zuk :ıkümüliıtörleri on liraya al-
aramakfa meydana cıkarılıın kı·nm ınaktayım. Aşağıdaki adrese 
m<ıdeni (ôO) vıı !"ltir'lrlr·tlf' me7.k(ır şıı- nakliy~ :ınbarlart nısıtaı:lyle te~ 
hf<:1ı:ır uhclelc~·inP ihalr olumıroiitnd;ın 1 . diyeli olarak r,önlel'ilrbilir. 

1 L 1 N 
İktısat Vek.iletinden: 

Hatay Vil~yetinin İııkendPnll'ı ka-
1ıı:ııı içinde BelPn n:ıohiye~ine tAbi Cf!t'
cikayası köyü civar1'1da $imalen: Ku
yuluk ('eşmesi noktasmdan tıım ısark 

,ciheti istikamet;nde 150(1 metre me
safedeki rıoktadan hını şimal istika
metine 1500 rr.etre mesafeye dikili 
(B) beton riltuııuntJan başlaytp meT
k(ır (B) noktasından tıım şark ciheti 
iı:tikamet!nde 3000 metre mesafeye 
dikili (E) beton sütununa hattı müs~ 
takim, 

Şat'kaır. Mezkt'.l.r (E) beton ıi.itu
nundan tam cenup ciheti istikame -
tinde 3000 metre meı;afeye dikili (F) 
beton slitununa h<th müstakim, 

Cenuben: Me?:lc1lr (F) beton siltu
nundan tam g:ırp ciheti istikametin
de 3000 metre mesafeye dikili (D) 
beton sütunıma h3ttı müstakim, 

m;adin nlıanınamf'"'inlr 31i, 37 inci fstanl.ıu·ı Sirke:i. Dervişleı· sokak 
t tn,..bul •:ıJ7U "\'C kııfastro dairP~inin 1580 fl4 lira kPı;ir b"~"lli (':ıtı ta- ın:ıddt>leri mur.:bhıcP bu ih:ılcye iti- ' 1/5, Hiiceyin Akiimiıllitörcü 1 

m"ratı ,işi 7.9 P42 Pazartesi :eünü saat 15 te milli eı !!ık miidıırlu:fönde •an olıınlıırın 27nıırı42 tiırihin~en 
nnıt"şC'kkıl komi .. vhnc:n ııcık eksiltme ile ihRle ec'ileccl<tlr. l\TU\"Dkk:-ıt te- ltiharPrı il.el av kindi' Ankıırnrl:ı fk
minatI ı ı:ı lir::ı 55 kuruştur. tn:ı:t Vekalı>tine ve m:ıhallindf' Vila-

Garben: Mezidlr (D) beton sütu -
nudan tam şimal istikametinde 3000 
metre mesaf0 ye dlkili hudut başlan
grct olan (A) heton stıtununa hattl 
mtıstakim :ile m&bdut 900 hektardan 
ibaret arazide İnet Bilgin tı\rafından 
14.1.1941 tarihli ~'" J/3 numaralı ruh
satnameye müsteniden aramakla 
meydana çrkarrhın krom madeni (60) 

yıl müddetle mumaileyh uhdesine J

hale olunacağındı?n mııadin nJzamna
mcı::inin 36 ı.-e n nci maddeleri mu
cibince bu ihaleye itirıırı olanların 
2717 /1942 tarlhinden itibaren iki ay 
içinde Ankara İktf-;at Vek~l~tine veo 
mahallinde Vilılyct makıı.mtna bir is
tida ile mürac3.at eylemeleri iJAn o-
lunur. (1946) İsteklılcrin en a:r. bir taahhütte ıoon 1ir:ılı1t bu i•e hPm"r ı, yanttı'!ı- yet makam•n;ı hir M!da ile :rnilr:ıcııat ı 

nn dair iıla1·elcrinden r.lnıış o\<lul:;u vesik:ılnra istinJd.-11 t-.tınhııl vilayeti- Pylemeleri iltın olunur. (1952) 
tıe mıiraca:ıtlR eksiltme tarihinden tatil !?Ünleri hnriç :ı gUn evvel alınınıs -------------- ı ~ 
;!~~~~r~ ve 912 yılına ait ticaret odası vesikalı.mm ibraz ~trr.elcri muk- ~ -Dr. İHSAN SAMİ_,,1 1 HTIRA ILANI 
nameleri ve proje J:.eşif müdürlüğünde ııörilbilirler. (9081) Öı. 

Mukavele. eksiltme, baylndrrlTk isle:! ıtenf'l ve hususi ve fenni s:ırt- 1 GONOKOK AŞ1SI 

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

1 

Belsoğuklujtu ve tht!Hltfarına 1 flit "Devvar mermUer icfn mfhanikT te
e1'bürlü tıp!l" hakkında almmıe olan 
23,5.1932 gün ve 1384 aayrl!, "Slpeı 

veya piyade refaht topu denilen ha· 
m toplar3a ıslııhııt" hakkmda altn 

mış olan 8/!5/9:16 gün ve 2102 sayılı 

'Uzun menzil için kanatlı mennı. 

rıakkrnda almmtş olan 8.5,936 gün ve 

'?103 snyı!T ve "Mt'rnınPrde TS1Rhat. 

heitkmda almmT~ olan 9 .!5.936 gün vr 

l 1 kar$ı pek teıııirli ve-- t aze a:ştdrr. 
Üniversfite A. E. P. Komisyonundan l)ivıınvo1u su1tanmahmud uır. .~ 

\. ·,eı;I No. 113 1 ~ 
BP$fkt,1~'1 E1,.hiyr.t Fakiilte!;i bin;ısrncla ·ıan1 ıc:k 4474.39 lira k,o-

!<Hli ele:CtriK t .. ~ısatf 7.TX.942 P;ı,.:ırf<>~i ı;:ilnll s;ıat 15 de Rektörlükte R
<'rk eksiltme 11!' ih:ılp rlllecektir. isteklilerin 33fl ıı~:ı muv;ıkk;ıt trmımıt 
ımıkbuı:u \'E' bır tnahhiittc 2!i00 liralık bıı i~a b!'mrr iş ~;ıptıklarm:ı rl;ıir 
f,.tarıbul vi1"ırctlnd~n ihnlC'den ilç efın "'·vel alı:ı•ntş ""~ikııl;ırla gplme
lrrl. plan. k~~:r. şartnl'me. mukavf'le projesi RPktilrliıkte $!Öriihir. (!"lO:>ıl) 

lstanbul Mahrukat Ofisinden 
1 - fki Slüthcker kı:myonu için kra.-ör yaptı!'ıl.ırııktır. 
2 _ Bch,,rinln muhammen fiyatı 1200 Hrodır. Ş:ırtnamesi ofis mu-

hascbcsimlPdir. 
:ı - İhalesi 2.9.942 Çarşamba j:(İİnü sant 11 de yapılı:cağndan talip o-

lanların tem'ınat akçeleriyle ~zkôr saatten evvel rnlil'acaatları. 
4 _ nu saatten sonra vukubulacak müracaatlar kabul olunmaz (9182) 

Sahip ve neşriyat müdürü: H.alil Ldtfi Uördüncö. 
Gazetecilik ve oe,rlyat T. L. Ş. TAN MatbaUJ 

lıtarıbvl Oördi:ncu lc-ra Mernurlu· 
öund~n : 94211752 - Dir borçlan clo
lııyı 942/l'i!i:?. Nn. Ilı dns\•amır.d;ı mııh~ 
CU7. \"I' paı ':IY:l cı;-vrilmecıne knrar ve
rilen !J42 mocleli l1 1,imb~lı (A) mar
kalt radyo 1 Eylı·ıt q12 t?rlhine nıüsıı
<lif .S;ılı l!iiniı "'arıt 14 ten Hi ya kadar 
B:ıl:ıtta Ke .. rne Kııya cııddesinde 72 
No. da s:ıtıl:ırnkttr. 

O gün rruhıımrncn kıymetin % 75 
ini bulmazsa ikinci Errttn-ması 4.9.942 
tarihine ınüsadi! Cuma gilnü ayni 
mahal ve :>aııtte icra olunarak. en çok 
arttrrana ibale edllecektir. Taliplerin 
% 7,5 pey ııkçesl ile satıs zamanların
da mahallinde bulunacak memuruna 
müracaattan il~n olunur. 

Saç halamı ~ft-ı.-ltf ~iıı en 
birinci şartıdıt. 

PETROL NiZAM 
Her ec7.Bnede snhhr. 

'H05 sayılı ihtka bera~laı1 bu defa 
, _., mevkii fille konmak tızere ahere 

Bahır!e M akhları 

1 

ievrüterag veya ıcar edııeceğinden 
3" er Talip olanlarm Galatada, İkttsat ba-

Modern villa bahçeleriniz için 
nadide çok çeşit süs !idanları, •ımda, Rob~ Fertl'ye mOrac!"atla'rı 
çamlar, manolyalar. salon yeşil· "'"' "hı.,nr 
likleri, güller vesaireyi Ortaköy -=====--=-=ı=ıııı::ı:o=-=-=-=-
A.nkara ba"'-~ınde bulabilirslni1 

' VA SİL , 

KAYIP-· M nııma.ral.J bisikletimin 
pl~kaatnı kaybettim. Hükmü olrriıya· 
cait ilan olunur. Panayot oğlu Uya 

DB?er nıarkalan olan üstiinliiğiiuii daima muhafaza eden 
POKER tr: _. . :akları fabrikası 

Memleketimize bila fasıla mal gönderecek 
ve hiçhil' vakit stoksuz bmıkmıyacaktır. 

,.! _________ H U 8 U S f _____ , 
ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 

Nfııanta,ı - ÇTnar cadclerf 

KIZ ERKEK -YATILI - YATISİZ 

V U V A - ( L K - O R T A ve L 1 S E 

1 - Yeni ve eski talebenin kayıtişlerine 9 dıın 17 ye kadar bakılır. 

:ı - Eski ~lebenin ~ EylOle le.adar kayıUarmt ;:renilemelerl gerektir, 

(T•lebemlze dera saatlerine lllveten Dcretaiz yabancı dtı kurlart açı• 
lacakt.r.) (Telefon: 80547) , ______ ...................... ~ 

-ıstanbul Nişantaşında Kaı·akol Karşısında-•-..• 

1 ş 1 K LİSESi 
Ana, İlk, Orta ve Li~c - YııtıU; Yatıı'ız - Kız, Erkek 

TESİS TARİHİ 1885 
Türkiye11irı en eski hususi lisesidir. 

Eski talebenin 15 F,ylUl gününe kadar kaydının yenilenmesi l<lzfmdır. 
Kııyıt kin her gür. müracRat olunabilir. Tarifname isteyiniz. 

' Telefon: 80879 ~ 

K ı :z 
E r k e k 

il İLK - ORTA - LİSE 4 ' 

İSTİKLAL LİSESİ Yatı<1rz 
Yatılı 

Talebe h•yfü için Pı:ızartesi ve Perşembe gi.inlerl miiracaat edilebilir. 
Eski tal.:ıb!! kayıtlarmtn yenilenme;ine 10 Eyiül.., k:ıdar devam edlle-

ccl<tlr SEHZADEBAŞI, POLiS KARAKOLU ARKASI 

'~-----·- T r: 1 e f o n: 22534 ------•"' 

NAFIA VEKALETİNDEN 
Eksiltmeye ]ronnlaıı iş~ . . • 
l - Su i~lcrı a11lncı şube miirliirlii~ü böl~e!';i Jciıırlı> Seyhan ııol ı:Rhll 

sulama ve cieşarj ~Pbekcsiyle sfnai imalatı \"e işl0tnıe biııaJan inşaatı ve 
kısmıı ait h.,ritı i~lf'ri. 

Tahmin n ii1,,n ke~i! bedeli fiy;ıt vahidi eıı:ıst üıerinden (8 000 000 
lira) (00) kurı·~!ıır. 

2 - Ek:ıi'tıı.c- 2119/942 tarihine rııstlryRn Pazartes! ~nü !';Rat "(15)' 
de Ank:ırarl;ı S11 f,;lPrl Rr!ı:liği bina!:t içJnrle toplamın su eksiltme komis-
yonu oda.~ındı kapcılı 1arr usuliylr yRpllarııktTr. ~ 

3 - İst .. kli!e,· ek"~iltme şartnamesi. muka·;ele proje.si. bayındırlık fş• 
leri genel .:;»rt:·a,..,esi. umumt ve su işleri !ennJ şartn:ımeı:iyle hwrust vo 
fenni şartMmt>lı>n ve projeleri (50) lira (00) !rnııış l:arşılığında Su İşleri 
Reisliğind.~:ı <>labilirler. ı 

4 - Ekc;ili:m<'!'C' girebilmek için isteklilerin (~53 750) lira (00) ku
ruşluk muvak~~at teminat vermesi ve eksiltmenın yapılacağı günden en az 
Uç gün evvel bir cUlclıçe ile Nafia Vekaletine müracaat ederek bu işe 
mahsus olmak üıere ve~ika almalart ve bu vesikayı gfüıtermelerJ şarttır. 

Bu müddet fçınde vesika isteğinde bulunmıvanlar eksiltmeye ıire-
mezler. ' 

5 - fste!dHerin teklif' mektuplarını ikinci maddede ~azılı saatten bir 
saat öncesine kad::ır Su İşleri Reisliğine- makbuz karsılıi1;tnda vermeleri 
lar.rm<ltr. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. C!l651) (8793) 

•IE'fiMBMlmt 
1 - ıa.7 .ı:t'i'l tar,:nınae sarınameı;ı mucıbınce lrnpııu zarfla thale edl• 

lemiyen dört adet motörlü, güverteli çektirme bu ker.re pazarlık: usuliy• 
le ekgiltmey,.. lroıımu~.tur, 

2 - Paza .. ııtt 28.8.942 Cuma g(lnG saat 9,30 da fstanbulda Kabataşta 
C..evadm sube:lindekj merkez alım komisyonunda yaptlacaktır. 

3 - Yalnt.ı: makinı:• veya yalnız ccıktlnne teldif: kabul edillr, 
4 - Makine şartnamesi (200) karuş ve ~ektirme ş!lrlnamesi (140)' 

kuruş mukabilinde sözü geçen şubeden ve İzmir, An.kara Başmüdürlülde
dnden altnablll.r. 

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede
cekleri fiyat flzcrlnden % 7,5 güvenıne parasiyle birlikte meı:lcilr ko• 
misyona mQracaatları iJAn olunur. (8871) 

Alman Çelik 
Sanayiinin 
Muazzam 

Sahcscrlerinden HiLDO TRAS BICAKLAR~ 
8 lUiHmetre 10 Adcdj 

65 Kuruşa 
Ilasan Depostı 

ye Subelcri 


