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ukiime in eyannamesi 
Millet Meclisi, Saraçoğlu Kabinesine Alkışla 
Arasında Ve Tam Ittif akla itimadını Bildird 

Başvekil, Bütün Ana 
Meselelere Dokundu 

Başhca İhtiyaçlarımızı Kendimiz Yetiştirmiy 
Gayret Edeceğiz • Gençlerle 

Beraber Daha _Çok Çahşmak Kararındayıı 

Büyük Millet )feclisiııin dünkü tarihi celsesinden iki infiba: Millet Vekilleri, Başvekilimizin nutkunu dinliyorlar .• Hayat Pahahhğı 
Karsısında Politikamız Saraçoğlu 

Beyannamesin~ 
Okudu 

Be-yannamenin program noktaları
na alt olan uash görüsler ve ic; 
ve dış politilta durumumuzun bu 
göruşll.'l"le de:rtekle:nerek izah o
lunması ":eyfiyeti, Saraçoğlu tara
:fından hünimett ndma okunan be
yannameyi, gerçekten, politika ta
rihimi%in ehemm!vetı: bir vesika
sı haline koyma1(tadtr. 

Dostluğa Karşı Sonsuz Bir Hüsn~niyetle 
Meşbu Dostluk. Düşmanhğa Karşı Yılmaz Bir 

Memurlara Parasız 
Kumaş ve 

Ayakkabı Verilecek 

r......... Azim ve Metanetle Mukabele ............. , luğdayAçığınıKapamali 
Başvekilimiz ŞüktU Sara~oğln dünkii nut. J ma .. ına, diin oldıtiu fibi bugün de, imkan bu· ve Kumaı Buhraftlftl Ön• 

kunda dış politikadan bahsederken, lıiikumet lnnınadığlnı ilave etmi~tir. lemek için Tedbir Ahnı· 
beyannamesinin metninde de okayaui'ını7. gi· Şükrü Sara~oğ1u, yeni hlikOme-tin takip ~e. 
l>i, takibedilen politikanın .kimseyi endi~eye ceği harici siyaıteti vttiz bir ~ekilde şu cüm- yor • Liills Eıya Serbest 

Burhan BELGE düşiirmiyecek bir berraklıiı ve samimiyeti haiz lelerle ifade etmiştir: Satılacak 
oldu~u tebarüz ettirmiş ve üç senedenbP.Ti "Dostluğa ka~ sonsuı bir hü.<Jnüniy~tle Ankara, 5 CA.A.) - B~kil 
dünyayı yakan ve yıkan haile önünde Türki- me'?bu dostluk. Düşmanlığa karşı yıkılmaz bir f Şükrü Saraçoğlu, Büyük Millet 
yenin menfi bir .. hitaraflıkla vaziyetini koru· azim ve metanetle mukabele." Meclisinin bugüngü toplantısında Saraçoğlu, hükümeti adına, 

dtin, beyannamesini oku • 
du. 

Derhal söyliyelim ki, Cihan 
Harbinin üçüncü ytlının sonları· 
na rastl1yan bu beyanname ile, 
yeni başvekil iç ve dı~ politika -
mızın bir bilançosunu vermek ve 
yeni program noktalarını bildir. 
mckle kalmamıştır. Sadece bunu 
yapmış olsaydı ve beyannamesi
ne yalnız bu bakımdan giren 
parçalan okumuş olsaydı, gene, 
meclise ve millete, hükumetini, 
sev.iyeli, vazıh ve realist bir iş 
programı ile takdim etmiş ola -

\.ı.,,,,, •,, •, ••,, .. , • • • • .. • ...... • • .. ,,,.,. •,.,.,. •, •••, .. , .... • .... , • .. , .. •,, .. , .... ,,,. , • .... ,. • •• .,/ yeni hükümetın beyannamesini 
okumuştur. Millet Vekill-erinin 

caktı. 
Zira ve mesela dış politikamı. 

zın izahına girişirken, başvekili
mız, ilk defa olarak, bu dış poli. 
tikanın hangi siyasi felsefeden 
kuvvet alarak hangi müspet ve 
mantıki merhaleye vardıiJnı i -
zah etmiştir. Bugüne kadar, 
'dostluk', Hbıtarafiık", "harp dı. 
ı kalmak" gibi ıtabirler bir hü. 
k(ımet beyannamesi "Routine" 
nin zeminine kakılıp kahr ve bu 

SARK CEPHESi 

Berline Göre 

Arınavir 
Düşmek 
Üzeredir 

Don Dirseğinde Alman 
Birlikleri Muazzam 
Kayıplara Uğratıldı 

sık sık alkış ve tasvip sadaları 
ile karşıladığı bu beyanat, reye 
müracaat edildiği zaman mevcut 
azanın ittifakiyle ve 381 reyle 
tasvip olunmuştur. Başvekilimi.. 
zin nutku aynen şudur: 

:'Arkadaşlar, 
Aziz hatırası önünde saygı ile 

eğildiğimiz Doktor Refik Say -
damın vazife başında ölmesi ü. 
zerine teşkiline memur buyrul
duğum hükumeti büyük mecli • 
sin yüksek huzuruna getiriyo • 
rum. 

Yeni hükiimetiniz de evvelki
ler gibi Cümhuriyet Halk Partisı 

'programını hassasiyetle ve dile. 
katle tatbilce çalışacaktır. 

Milli birliğimiz 
Arkadaşlar, 

gibi sözlerle, diplomtik yar ve R f 8 K • 1 d 
agyann zülüflerine dokunma. us ~r aı! esım e~ ~ . . . . 
mış olmak, hükfunet beyanna. y enı Mevzilere Çekddı Şark c~phesJnde ~.Jm~J~~n taarruz . ıstık~ell?,rtDl .ve dti.şmeJt 

Dünyanın her gün daha fena. 
lafan ve ufuklarında bir ümıt 
ışığı belirmiyen karanlık manza 
rası içinde Türk milleti bütün 
iztıraplarına rağmen en bahtiyar 
bir mevcudiyet olarak göze çar. 
ptyor-meleri sanatının en tasannulu B 1. 5 (AA) Alnı uzere oldugu bıldırılen Armavır şehrıoi IOstenr hanta . er ın, .. - an or. 

hu.susiy~tini teşkil eder~ı. dulan haşkumandanlığının tebli. l ;;;:. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;::;;, :;;;:~-----:=-:--:--..;;.---- Bu saadetin sır-ı büytik bir Şe. 
lin ·etrafında yaratılan birliktir. 
Görmekte olduğumuz dünya fa. 
ciaları içinde milletlerin yıkıl -
malarına sebep olan tefrlkalar. 
ihtilaflar Türk milletinin bütün 
!aziletlerini nefsinde toplıyan Js. 
met lnönünün yarattığı karşılık· 
lı güven sayesinde "alkışlar" bu 
memlekettte yer bulmamıştır. 
lnönü Türk milletine, Türk mil. 
leti de Inonüye çok yara~ıy_?r. 
"Bravo sesleri, alkışlar" bugune 
kadar olduğu gibi yarın da aynı 
birlık ve beraberlik için~e .s~kı~. 

"Saraçog~~·- be!a~amesınde, _bu ği: Azak denizinin şarkında AL r '1 G d.. • s 
Rout1!1e 1 so~up a_tarak '!urk man ve Rumen tümenleri geniş 1 "M .. " t•kı an 1 nın on 
dostıug_anun~ .Tur~ bıtarafl~~m~~ bir cephede J cisk • Tigoresk de.. U e 1 er " 
ve netıce ttıbanyle bugunku miryoluna yaklaşmaktadırlar. • • Planı da 
harp dışı durumumuzun. Lozan Düşman ancak münferit nokta.. lt!!ln Vak•ıf 
ruhund~ ~eri gel:rek ~u rubun }arda mukavemet etmektedir • 3' A v V ld 
-:- ~elı dıploınası ptan~n~a- Kuban nehri üzerinde orduya D 1 t çıga uru u 
şı_md~- e~ ~on ~erhalesmı teş.. mensup bir hücum teşkili şiddet ara mış ır il 
kıl ettıgıru soyle"':1ş ve bu ~et- li bir muharebe neticesinde mü. 
le, ';'ürk dış poli_tikasının, dıplo. him bir demiryolu kavşak nok
ması bo:sas1°~ me~ • ve _çıkan tası olan Kuropotkin'i hücumla 
esh~nu ~le degıl, mılh muc;.ad~- zaptetmi~iir. Bu suretle 100 ki
lcnın mılletler ar~ı .h~uki bır lometredcn fazla bir cephede 
zafe~i o~ Lozan ın ~~rarlı ve nehre varılmıstır. 
hatta sabıt kıymetlerı ıle taay. . . . • . . 
yun ettığini ifade etmiştir. Ni. A~vırın şıma~ıı;ıde, K~ba~ 
tekim, aym Türk politikaSlnın nehrının g~rp ~ahı_lın_de koP.ru 
bir muhtemel yeni inkişafından ~~şları . tesı~ edı~"'!ıştı.r. Motor: 
bahsederken de, bunun da an. lu ~eşk.ıllerın . sen il~~· hareketı 
cak Lozan esaslarına gôre hadis netıc~s!"de bırçok duJman koL 
olabileceğini ve, ıtecavüze uğrar. laı: n.c ~t hatları kesilerek yok 
sak ancak derhal ve tecavüz e- edilmıştır. 
den her k•im ise ona karşı bir Hava kuvtetıerimiı Kafkasyaya 
muharip san'atı talanacağunızı dolru çekilmekte olan düşmana dur
ilive etmiştir. . .nadan taarru:ı: ctır.iş ve nakliyat do-

Yan~ı, bu genç devletın dış laytslyle tren hatlarının tıkanan kı-
l'stl sunlarını pek tesirli bir surette bom-

politikasına, 8mperya 1 er ara. balamışttr, İki zırhh trenle 2-l nak-
ııına katılarak .Mi'"ıtülah kapma liye treni slukalar tarafından tahrip 
aevd~ oe_ğil, milli. mücadelemi- edilmi~Ur. 
tın blJCt: mı"fretıer" arası hukuk Karadeni&de seri İtalyan botları 
iıbif.elıi ~~ "ll\\lli misali" ve 5500 tonluk bit Sovyet kruvazörünü 
"J.Ofan' l;1 salabet~lak düs.. bnttrmıslardır. 
•aar,. vamı Sa •• ~,Şü. 1 de) l:Jij" Devamı 3 iincii sayfada 

' 

Nevyorkta Çıkan Bir 
Gazete Diyor ki : 

o-

"Harekete Geçmezsek 
Harbi Kaybetmek Tehli· 
kesi Ba§göstereeektir .. 

İlk Adım Japonlarla 
Anlaşmakmış l 

Nehru "Jap~n Ordusuna tılarda ve sevinçlerde bırb.~rı.~ı
ze dayanarak emniyetle yuru~e-

Hindistandan Geçiı izni ceğiz. Böylece bu koı:u~u~u bır
de Yerebiliriz .. Diyor liğin idamesi hükümetınu: ıçın de 

ilk ve en büyük gayeyi teşkil 
Londra, 5 (A.A.) - İngilizlerin edecektir. 

Hindistanı terketmeleri hakkın- "O•~umuzu kuvvetli ve 
da Hint Kongresi lcra Komitesi 'cı 

Nevyork, 5 (A.A·) - "Ofi" tarafından -Gandinin teklifi e- luızır tutu11oruz., 
Nevyork Post gazetesinin Mos. h 
kova muhabiri şunları yazıyor: sas tutularakük~ a~lanan plan. Arkadaşlar, 

"B. 1 ik ili Hindistan h " um. etince _neşrol.un Top-'-ı---ızı harbin dışında ır eş m etlerin harbi ka- - ~uu 
zanmalan için ancak daha kırk ~uştur .. ~u v~~ııkaya gore. Hın.. tutmak için bütün dikkat ve gav 
gün vakitleri vardır. Birlc~ik A. dıstan 

11 
ıstıkl_il~ne. kavuşt'!ktan retimizi sarfetmekteyiz. Bu gÜ. 

merika ve Büyük Britanya önii. sonra . Ga.n~!nın ılk adı.mı Ja- zel eseri sonuna kadar götürmek 
müzdeki kırk gün zarfında har. ponya ile muzakereya gırmek 0 - için ümidimiz .ızalmış değildir. 
bi kaybetmek kat'i tehlikesi kar lacaktır. d., . •. ı . J Fa.kat bizim bütün dikkat ve iti-
şısındadırlar. Müttefikler AVrtı- Gan ı nın 8oz erı · nalarunıza rağmen bir gün istik. 

ada sonuna kadar müttefik sı- &mbay, 5 (A.A..) - Gandi, lalimiz veya topraklarımız teca-
0- Devamı Sa. 2, Sü. 8 e- Den.mı Sa. 2, SO.. T ı d" Devamı Sa. 2, Sü. 7 

.··- ınJ 

'f 
Başvetil S~oilu hiiktbne füa ~tikMuu izah ecliyer.: 

Müstakil Gru 
Reisinin Sözler 
Sarac;oğlunun Beyanatını Müteakip Hatipleı 
Hüküm ete Muvaff akiyet Temenni Ettiler 

(Yazısı 3 üncü sahifemizde) 

1 Günler- Geçerken 1 
BAŞA FESLEGEN TAKMAK •• 

RE F t K 
HALİD 
KARAY 

Bardak buhranından sonra bir yenisi baş. 
ladı: Tarak. Fakat bu buhranın ııcu, 

bardağın.ki gibi kadın ve erkE.'k her insana do. 
kunan cinsten değildir; zira bu yaştan sonra er. 
kek krsmının saçı dökülür; ayrıca, o, nihavet 
sıfır numara makine sayesinde tarak derdinden 

!kurtulabilir; erkekliğinden kaybetmez; hatta belki de kazanır. 
Kadınlar için ise taraksızlık gerçekten zordur; saçlar eskisi ka. 
dar uzun olmasa bile yine taranmak ister. Zaten (kadın • saç • 
tarak) birbirini tamamlıyan bir vücut, bir uzuv ve bir aletten 
te ekkiil etrni~ bir "kül" dür; saç ve tarak deyince akla her 
şeyden once kadın geldiği gibi kadın deymce de saçı ve tarağı 
hatırlamak gayet tabiidir. Halbuki "erkek" kelimesi bunları 
hiç düşündürmez. 

Eski edebiyatımız kadında saçm ve saç tarama hareketinin 
methi ne doludur ve, doğrusu, kadına pek yaraşan hareketler 
arasında -erkek zevkini şiddetle okşamak bakımından- saç 
taramanın büyilk değeri ve seksapelli bir tesiri vardır. LAkin, 
her aletin en sağlamını arayıp ona kendi hüneriyle beraber ince 
zevkini de katan dedelerimiz zamanında asıl tarak, fil dişinden, 
bagı.ıdan, şimşirden oyulur, işlenirdi ve gelinlik kızın çeyizi ara. 
sında yer tutardı; şimdikiler gibi en dayanıksız maddelerden 
dökülmediği için de bütün ömrünce kadına hizmet ederdi. Ay. 
nca İstanbulun fil disi tarakçılığı ibütün Şarka ün salmıştı; ?.ira 
hem sağlam, hem zar~fetliydi. Bugün frenki~tandan gctirilenlC'r 
-değil güdük saçları tararken- yere düşünce bile sırca mi
sali kırılıp parçalanıyorlar. Obürleri topuklan döven ipek ko. 
lanhlrla yıllarca başa çıkarlardı.. . 

İkinci Cihan Harbi bize bırçok hakikatler daha öğretti. 
Ker.di sağlam mallarımr7dan yüz çevirere.k ucuz bulup eve dol
durduğumuz cürük ithalat eşyasına sarfedilen paranın ne ka. 
dar bosa barcindığını anlamak bu hakikatler arasnıdadır. Eski. 
den tarak, kadının ömrü boyu bir veya birkaç kere alınan bir 
eşyadı· bugün, hemen hemen aylık ihtiyaçlardan sayılabılir. 
Diğer taraftan, biç. de lüzu~ olmadığı halde piyasa terkos gölü. 
nü içine alacak miktarda luzumsuzcasına termos şic;elerlyle do. 
larken bardak ve tarak darlığı çekmek, memlekete eşya sokul
mamasında programsız ve tertipsiz, başı boş hareket edildiğim 
göstermektedir- Evde bardak ve tarak bulamazken camekanla. 
n sıra sıra süsUyen termoslardan bir tane de ben aldı~ım za. 
man, kendi kendime "ayağında donu yok, başrna fesleğen ta. 
kar,. demekten kendimi alamadım. Hudutlanmıza yalnız lü. 
zumluyu sokmak, harp zamanı politikasının, ihmale gelmez bir 
icabıdır. 
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an namesi 1 st an bu I Memurlar GıdaMaddeleri ,. .... DiKKAT-
o- Batlı ... 1 ladle~lar • ft crn1an illa bir av· iması De bütiin yaflan matec1i1 •tr Satıclarr t Tıp T. Yurdundaki 

maraz kalacak oluna bii. reUe tatbike başladı. Fakat aradan fiyatta tutabileceiimisi lmlt eclf7o. .Kooperat•ıf·ı Kuruldu 3' • - ' Tafebenı·n V••İvafı· 
varlığımız, bütün mncudi- cGııler aectikı:e, lıu ,kararlaı'ln matli'.ip ruz. B l J dd 1 (1 llliil6. 1 • 
· bir tek iCleaU:D emine netkıe7i ~ J1P11D ~yet- Hububattan, büli,.tta, yaf!atılan azı Ma 8 er 8 ı Tıp talebe ~urdu allelerl olan 

-U.eae!ktır· • "Bravo sesleri" bu lerdeo, tesbit edilen :fiyatlarla birçok aonra pa.nnık!u ve 7ilnlii lınmuıtlua 8 Al k a-•-.... ..a ı .... .....ı:.ı •-tın •• OrSaya IMaCa '1 _._ ,. eı a,,_ gnt11 ye ve ... 
de son ferdimize kadar rnaDarm ve gıda maddelerinin buluna reçiyorum: Nlz T d•k Ecfilm k Ü allelerlnln )'anında ptlrmly• 

l'P"!P!l~ olacaktır. "Bravo ses- mamrya başlnmasmc!an ve yap!'lan tet- Mütehassısların verc!tklerl lsahata amname as 1 e zere Piyasada billıassa pirinç üzerine mecbur tutuyor. Mekteplerin açıl· 
,, Jdklerden ~ bQladı. Omm .... _ ........... tldl,__ n t v knn·ı G .. d ildi ht11'11ttt11 fftUSmeir.ler olmaktadır. Seh- 1 ma•na deha •scı•rf iki •Y oldu· 

...... ~d~oıula~ ordıı11111Z11 her an için jçakin ybeni hükCUnt d~ ~~en Jşe ~aşltyıya k~çük d~~r kısmı el tezclhlan ile te. care e ıg ne on erı ' rln her semtindeki bakkal az çok .,._ tuna glSre .....,eni• •laya gltm..ı 
etli ve hazır tutuyoruz ve omı r u ~~~.~r erı yumuşademv•a, mı!_~1!_!,~· --u• ~ !1.t• Sabit zellrll ...tandatlu'rn ııda eşya satışı .ia yamıcalrtır. Kooperatltln rlnç almakta, hal1c tanftndan da her hem kendllerl için, hem. de bu 
tlrlii ihtimam, - tldl ialıııa ,_yer --a ve yez ~ gış- ~- __. ,_-u .._ ... ıPllJDı- ma~ ucus fbokilD Warlk et- mert• sabi şu~l için M!llr carşı- balı:bMen pirinç eranınlkta oMulaD- nr --ncla iki ay .... maerafın
tlserlnd t~ ..... b.,. tlnıllye lan·• Yerdi ve tedbirlerin ~m Jl,ccle • lal. paımlda ınu., U. me91nf temfa ve a7Df amanda plya- sında bir kaç mağaza ktralanaeakttr dan pb-asacla1r.t bu h-etfn dnmn dan lalrtu....,,.clu yurt için 

e - dl olm..a.ı daha eok bel bal• tiy..,.ızıa da Jlzlle • • tatmlD .a- d k-.a '--" il ı le. H lk varlık olarak ıa.-tmlılllta de98111 ,....,. .... ..-.- ..... _, .. ft -llar tmeldeclr t tllllal -.1.1• _ •1.ı ....._ ... a pera wnue satııs~a nAzım 'Bundan bqka tık brsatta ~tt. edecell anllıpbna1dadır. fayda o.. w eene tatb 
. Ordum- hw 8iiD Wru .._ - . .1.u• .... ır.-..1lZ "" ~- »#• • e • 1 -en - 1"" .-- roll o.rnamaJc için 1':uııalmall kararla- 'Befiktaş. Uı1ki\4ılr ve Beyollunda bl- Satılan mallar t.w.nbulda 11\eteal ...... bu -ide bir fevkalldellk 

bnetli cormek hepimiz için bir ~disf7'le :nal !edıtrfkt hnkln . harl• lru~a .. • devlet ~mı: ... pn fstanbul !nerrttn'111P Jroopenıtiflnin rer şube açılacak, Şf'hrirı dl~ semt- ı;toklardır. Gerek bu rafbet dola:rr- olm•m•kla lıeraber, blebe vakit 
hik6metimiz için de bir proc- cıne çıkan resını f•yaUann tabıatıyle selerı ~de SO den bır~z fu:.achr. ttatOsO hazırlar.mt .. '\"e formaliteleri- lerlnde de lüzum göruldükçe şubelerin siyle ve ~kse satıcılarm fiyatlar! ııeçtlllnden, mekteplerin açılma 
olmalcta devam edecektir. "Al- üstüne çıkac:ık '<C fakat htthalde ka- lıte .. açı11nus_ olan ~ 7iisde 20 •• nfn ikmali tçln Ticaret VekllUğlne mfkdan ı;o}altılacakttr. Kooperatif ıfüşilrmek istememelerinden fiyatlar- zamanı yeklattııtından beh•derek 

b esleri n pazar :fiyat!a:-Imn dununda kala- bu yuzde 40 huldlmetın )'Udnnmı boa g6ndsilmiştir ortak olmrvan1~mı da peraltftlde satfş da hiç bir dOl'lk1ilk yoktur. z.,tln , eizlenıyor ve kararın dellttl,.•e· 
• ravo 1 

·" aktır makta ve kara paarı Y81'iltmakt•dır . · · 
lar, her~ tarafından bm. • n... "d .., Ba miktarları istihsal itin (&brik,,: Koeperat1fln idare meclfsi Hayri A- fiyatlarıntJan daha ucuz mal •tacak. vaJ toptanl"11an da dofrudan dolru- alnl tdyor. 

1la ~ lıakikatlwdea IO... oag ay •g&lllQ lann bir .... le tlli• kllmr iki ~u. :Mebm.t 81,.ıatotlu, Murat ortaklara yaptıklan ahı; vete nisbe- ,. bll'kUllarll mal ftrm*te ve a)'• Vurnn. h91' •Mkl ltu ilet'lln• 
w clllüJI polit.alıllarJlllza_...... tık !şe, en mllhim &GrdllğUmüz hu• &eri kalanlar .. lııi~ öf,. tlllı..-a..: ?eltin. Sezal ömer, Toprak mahsal- tinde kir dajftataktn' Bundan evvel rıca 791'1 tıontancrya fartclt bll' utaw karart mekt .... erd• lmtllıaltlarlft 

• ... • · ( bubettan baıladık. G3rdük ki bu mem tadw. Kımtaı bu1mtnmm tinine 1~ leri of1s mWrl Şakir, umumi mec- kurulan aen~erl UtfhHk kooperatif• yapmamaktadır. Kura sebMJerde mn aetloell •lnw anma tatltllc •· 
Barıeı politika leket, sulh zamanında bile kendisine menin en makili yolu iıtihsallerimizi Us a.zasmdan klmyagu Hulki ve A- terinin karşıfaşttkları güc:lükler ince- sim dolayısi,11e al1lJ veriş mahdut ol- dllM hem ıtır .. • meydan kalmaz, 

timlzin ı.osan'• baı}Oan ancak kifayet debilen hububatı ye- ihtfyaçlammsın .. receal• mümkiln vukat :r.:ıuharrem NaUden mürekkep- lerıerek İstanbul memurlar koopera- mııldadTr. hem de talebe mutlak sılaya gl• 
~'"llnı ... ırb1rebet harici ıiyateti bir 11'-k tiştlrmlş ve pelt müırtesna sen.terde o!duiu kadar yalrlaıt••*· Yakın tir. fsmınlo .memurlar kooperatifi ol- tlfinin de bu zorluklnrr nıaruz kal- KontroDıtrl kolavla~mnak için sa- deceOlnl blleceOI için vakit ve za• 

~eG ıoma \ili sin.. pek u ihracat yaınnJllu' Fakat harp- bir lticle .....ıan 1ılr .-ıukla &ıb m&11na ratmen bu tefekküle herkes maması için statüye önleyici hGkUm- ttşlan şlmıtb'e kadar borsada te90ll e- mulyle >'91 P•,... t ... rlk eder, 
1 tıır 'Bu darmD. h- le bera1*' J..oskoca bir Turk ordusu rflruı llbeıi lhbaal dahUlnde ıart. ortak olabllecaldir. Bir hllse 1enedi Ier konulmuftur Kooperatif müdür- dllmtyen ~~ ve saöe,aldan heıske burada botu ltotuna zaman ve ,.. ;T; :! kelbn..r$ Ulftif t>ulda7 sarr"r1atmt ~z biDJerce ton nfi~. Jhıac1aıı aaada imklD sörül·irM • Uradır ft qda beter Ura ftl'lnelt ltlğilne bu ıştekİ fhtfsut ve JJi fda- ~a madd.?tel'lnln de bon87a alın- 4 ra •rfetrMıı. Bu taıc.llrde yaptlen 

1 
• Hachıtlan haricinde hiç- arttırdlğt gibi Türk ordusunun hay- bütün fabrikalar üç ekiple çalııtınla- suretiyle de hisse senedi almak mOm- resivle tanırımrş Salt Basmacı getl- ması karnrlıı$1!lıştır. Ayni zamanda ltlrazler de pek bblf meemu ola-

terailsqt arkannda koımı,... .,. vanlan da arpa ve yulaf sarfiyatını caktır. kün olacaktTr. rilmlştir bunlar hakktndnki borsa muamelele- m ... Fakat geç kalıt talebenln bu 
-~ık olan TilrkiFe harbin dı- yüz binlerce ton a'rltırmıstır ve mün- Ba iki tedbir bizi makaadmma bi· Koperatlf ite ıtda maddeleri •ti- Yaktnda ortak ka:vdma başlanacaıt rl de ... basftleşti!'llecektir. 41 

•
111 ...... tlbl dalata ltlNidaı 

kalmak imklnlarmı aramıı ve bulran bu ,.ezderı mOvazenede km- ra.s daha yaklaştıracaktır flmlAıde,ls. şiyle befbyacall: bfllhs.re ıfyfm eva· libf kooperatifin en kısa bir zaman- Yaglı tohum be~ &. muolp ol•. ı 
.,..,,,.,.. da .-arı. ıaiisbet idi koca bir açdc peyda olmuştur. Bancln evvel çok ~e alamııı st. yakacak madtleler ve diler zarurl da qe bashmastna da çalıısılacaktır. Bankalara ıootek mukablll baakd- ~••••••••••••••••••••_,,. 

•eri* ~tmekte bul • .Diler blr he•ba c8re harp başladılı bir .. rar!a laı811 ,_..akla falıl'ik31atı mı. olan yallı tohumlar baklmıcla na-L-.1. 1"1---etlnfn 
nınan devlet elinde 290 bin ton tir mfinlıaıtt'8n devfet febr1b1an henbı. 8 ... R -•-ı rl Malt Cin ti J bankalann da 'lfrer beyanname ,,.._ ~ .._.. "'._,.,., 

:.ecıenberi dünya71 ,.km " buiday stoka vardı. Halkın ve tüccann na çabısır bir bale ıetlrllmiıtfr. Biz e .,. ewn • epe aye n n mf'lerl kararlıı9mqtlt'. Bu ~ Muhakemeli DeTam Bdl7or 
laii1e önlnde Türkiye me'!lfl elindeki antktar her halde bu mikta~ ba ciisel karan hususi yünJI faltrika- Arfftrdacalc F•erf Bulunma..&. terden IOllra b".l clnı tobam1ar f171ıt B07tlbdaAı ..ım.ı l'll1ml1I aı-

bltanıftık ile vastJeüai llonya • dan az cleiilaL Demek harp yıllanna lara da teşmil ni7etinde7fz. UI rejhnlnc1en lstlı'la ~ ....,_. ftren Sedaclm clarufmuma diln de 
" '8ftD ta ko~,amll. T8~ 500 bin ton bir buğday ıtob de air. Kmnaı meMlesiae -kı batlı Ud BelediJe bQtı:ftfntle bir •iqon U- Kartal Maitepeslnde; Tevfik ümln- satt'Jaealrtlr. dnam .mmttttr Sedat t.hldkat D• 

1dtarafhlı atmınıt '&ir poHttlt • miştik Bu stok bizi yalnız iki aene madde vardn: Yia ve P1m1llr. Y;ae radan fazla aolt bulunmaktadır Mal- de biri Qe açık nla ve teki •tan Mu- Tleant Vektllljfnm ~ aa1- manlnlh m~ ~ !fa· 
itleımriı bir ıek!fdir. Ve pollti. rahat ysşattı. Uçüncü seneye pek ıı- miitcha11ıılarm s8yledliine ıöre, !Ti~ zeme f17atlannm ·~ bu l(tklJlın harNmbl' Tevflter ikram edilen zehir- tıhnuı bakkındald bnd pf7uada -..ı ~ ft bir klo llblt 
~ endiıeye dilıilrmlye- lcıpk olarak cird k. Ba ııkıtılı: yılda, leket dahilinde klff )'iin -.e yapalı: mev tuıaı..,,amn:ı 81beJ> olmaJrtadır. Be- U bJr t1fe rakı 1le 6ldtlklerlnl 70mtı- mOnlt ka"11anmıshr Bu IUNt1e tt- ...._ M.thtelDe pblt1erfn 'lr 

bir berra~biı •• samimiyeti var- buurumııda ıükranla :vadetmeyi va- cuttur. Fakat btiııları alabilmek için tediye ~ amavlnl7le hesap tfle'I tıt. ballt mallann!n artaeall Gmldl ut- ldlılmmı dini.mı, ft cUlm'Jednla de 
1 lffe bilclllim 7'lz küsür bin tonluk fintlat'llU diler qya fi,.tlan ne müdortl bU aCllı bpetmak tein ,.pı. Kartal jaGdarmıın, ttlkOdar mOd- makt'adtr. Ancak bazı fhl'llcat malla- dlDJeatnell lgln darullDQI 1Mılka lllne 

tere ile olan ittifak ma~ tnclliz hububat yart!nnına ralmen ca- lbenklf bir hale rettrme1ı: llzımcbr. lacak t,ı.t talhlt etntektedtr• An• dehmıumlllti 1Mı ctna~ faWerlnl nnm bllt6metee tablt edilen 11111111 biıralmtlılllr. 
ber ilri tarafın nefine olarak .,._ yet Mrt ve ıılı:ı tahdidi tedbirler at. Elyevm ba thenkli fiyatı aramakta- karada bu1unft Yalt Ye ~ Nllf dbrmı,. calılmakta olup hmıOz kat, n,.tıan ıQuadüt fl7at1arda • o1- __ • __ ..,. ___ _ 
ıönnelı:te devam efec:ektlr. 'l'lr- clık •• Türk ırkımn bltbc• sıda• 7Jz. de hilttm• vu1Jwti anı.tmrf 'ft ltl• hfc blJ' netice alınamamıtttr. Zan al· dula tein Dncatc:ılar ~ Bir Aftllaatm '1'eadJtd 
• !nsilterc itUfala realitenin 1fa- olan ekmeli \ıt küçü1ttük. Bütün Pamaia cellnce: Her ıeyden e.,.,eı romlu ,....... tftnfnlal fltemtttlr. anda 41 tadar tah• Yardır. P'akat Jibde ı - e ~bir prim -1· .~._.-
• 1ıhm en.ı ~ .,Utik bmllara raimcn ekmek darhfını •e haber vereyim iri, ba ıenc palnuk i(ıa •er bir mlfJao Ura temin edOeoelr mhlrln kbnhı tıtrafmdan ftl'i1dtll madıkea hmad tabl1a it 1•sıma• ~V&" 

eush bir r81mtiftr. ııbıbsmı hlll bertaraf edemedtk. Ba her "'11• ıün baberlw eok iyidir. olursı "*' Ud ., sonra Jine blıt ıtJa- hakkında dOn" kadar bt'l hfc bir maktadlrlar. 
0 polltlkaıını bariz n samf- hesaplar da ıöıtermektt.dir ki yalru• Bazı sebeplerje binaen ualan Jhrac tereceldlr. tJmutnt,fıtle Mteede mft• detn elde eiOememJııttr. 'BU ttfbarfa --------

Anbn, • (TAN) - Alllbft COlll"' 
hurlyet tnüddel11mumntll, Von Pa• 
pen'e npılmak istenilen sut kast fa
mertnden Abdurrahmanm. veklletlnl 
yapmq olan awkat Şakir Ziyaya, bi~ 
di9iplln cezast ftrDmalnl baro 
talnden istenıl,tlr. Mn.!clefum.umtl 
:vazdıla tezkerede avukatın mOekkllin 
mOdafaa edm'ken mahbme adab 
nezahatfne uygun olmTyan sazler tar 
f~ttlitlnl blMlrm_.kt,.dir. 

bir tesahllrtlrllDI de Tflrkiye ile bafdaycla 250 bin tonluk bir açıiımız kuvvetimizi bu madde ile kısmen te- vazene temini i•;ln 3,15 milyon Uraya bazı gazetelerin bu cjnayetln Tevfllfn Mehus Namzetleri 
arumdakl brp?ıldı anla711 nrchr. !lfi edeceifmlzi tilnlt ediyoruz. ihtiyaç ıörOlmektedir. kadsiyle çocukbn tarafından tertip 

.. Gaita yeniden tenlk eden Tilrk • Ba açık ancak 111 Uç ıekllc!e 'bpatJ. Pamıah almak •e tefti " lhne et. Bu mikdan elde etmek tein valinin edlldill hakkmdaki rıeşriyatı yersiz- ilan Ediliyor 
anlqmaanda ~ labillr: mek fçht kurulmuş fJ'f lıllyen rhel Ankaraya götOrdU~l projeler üzerinde dfr. 

1ııa ld easJı lııarcana brp 1 - Çiftçiyi memnun ederek Whısall bir düzen var, bunu bozmak llİ~eH:ıde incelemeler ]"lpllmaJrta oldllla bildi· Ankara. 5 ('J'AN) - Baracla tahmin 
ftdJetfmlsi " 0 c!nletlerle • ~ değiliz. Yalnu fi,.t etrafınaa tetkik- rilmektedir. Sanıldllma &Gre nakil edildiiine cöre, mlDIW balama me-

WJanmm mtlallet slyaletbi4lllll 2 - tıtihJAt -!tmalr, ]erde balundü. K"'9wm PllllNfbn tes. vasttalar1 bileüerl:ne, elektrik Qcretı.- Gazi BulıJarınuı Jw1& baılulı:lar için aams.tler bir bç dn 
birer m1lali o11ftık arsettlıa 1 - Halet- batda1 .. ~ -bit edilen bir fiyatı ftrdrr. pamuk ce- rine ve tan:r:lfat vergh•ine bir mlkdar •-r- içinde ilin ec!Decektfr. ltanet1e •ISY-

lallll'llp ldlmelerln ... lkialnlle 
0

ha Bls bu iç tedbirin lclDI 1dr4eD ldrdeiinin de lı:esallk tesbit edilen bir zam yapılacaktır. Uerligor lenditine nazaran Hariciye Vekllett 
ahdi 'f'Qa • 18~ 'lllllk. ÇiftçlJI memmm ~ ida fiyatı •ardır, 1111nıuk çeldrctefinl bmL Vali ve belediye ttisl Cuma l(lnü amumt Kltibi Numan Menemencfoilu 

de&') :tl!f: Ailaıa ......... "11 .. kı arttırcblr; tıtlhllld aaltmü men serbest bırakmalı: lıtiyoraz. Bı:n. şehrlhlime olacaktır. Gui bulvartrwı Unkapanı k&prll- ela ba namzetler ara•n4ackr. 
!t'. • - h b!ll fıi 4oet ....... resmi ~ ..... 4'an alınacak netken sere lllllft1llı: fi. ıünden ŞehEadebatma kadar olan kıs-

..... electlfs. dit 1ı1r c111Nee7e bdar ....... ola 79tını tesbit edeceii•. Beletl,/,gede geni tefkilM mı bitmiştir. Bulvarın Aksaray kısmi Milli Piyangonun 7 
_. ftbb'lerde kcıwa• o1lıD tab&. MemleketJınlz 6tedentıert, blaı>bk Valde camtlne kadar usatılacaktn-. Ağuıto8 K..afdell 

_,., .... 111- W. maWm eU:Dr. ~ 1ialda7 hayvan ihrsı; eder. Mevcut fhrac tnem fqe işleri MWl'eye devredildikten Burada 250 parça arsa lstlml!k edile- -y BUG'OMK'O PBOOUM 
Dl abla bıı. 1ciJ Mllr• ._...,. ~ mıiyeti muhafaza edilecetfne ıöre bu sonra belediye reis muavinlerinin 2 cektil'. Bulvarfn QçüncU kısmmt deniz 

.... •• ...,1_. rwt ..._ ..... WO el, · 4S~ ltln arfd IObeplerle lbUhteltf ,.ı.- •en t e çıkanluıasma Ulsum tBrill- 1mnu teşkil f'dttek ve 400 parçadan 
Milli plyanı:>nun '1 Aıustos çeki- f.IO Presnm 

lffl Cuma l(lnll aat 15 te Ankara ;::: ~~rter 
Serıtevf ~in:ıstndR yapılacakttr. Tek- r.u 1111.s. (Pi.) 

nlk Mn tebeOler do~ Mmr pt. 1 e.l:: :;::,... oiati 
~- .... ... ........ .. ....,.. a.. 1 .. ........_ 

11.oox..n..-a 
ıt.U Dua mGdil 
ıt.30 Hıbelfer 
lt.41 llba • tılıa "8 ki 1~ !>~taıı tıyat farltlanmn ~- mflşt(ir. Bu suretle ~nfden teşkil e- mürekkep teneke mahallesi lstlmlAk 

id.!itei!ift1'tt ~ Mt~- lilıselı tk1 1111iaW\d• '*lal p1lu iM 'e&lecelltlr. 20.lS ...... tuetMI 

Qmtt et!!yonı~ qe 1flerlne bakacak - ~ .._. --:O::-:""!~~~~~~'--
Hnnat -J.nlıJıgı" gükiinu·· ti Çiller ıetlrileceittlr. Diğ~r bir mu-

ft • nakledilmiye!'ektir 12.45 Haberler 

20.41 lu ... rlert ..... ......._ ........ 
21.10 Türlriller 

- ~.tedarik edilmek f&I'• 
tiyle utedifimiz kadar buğd .,. 1'efli ~ ~- avhıllte ıetlrllecek zat da üç muavin Alun Fiyatla."! +•- • k · ,__...._,_ U .00 Türküler .. ramıye .uanan ullllUICu.r akla!« ıloo ıır..r-

21.SO Xona11111 
21.u ile.Ilı <PL> 
227,SO Hılıerlır 
b.45 Kapuq. 

azalllıuı1' ~ ardbıda umumi bir Ahenk temin e- Dün bir :ıltın 3085 kuruştan ve bir 
Arkalatlar, dectktlr. gram külçe 408 kunıstan satılmıştır. 

lllları .ıne7i kabul f'ttiiini bildirdi. Bu 
ııotltlbmam en mlMm ~ bir taraftan Amerikanm cöıtert!ilt 

saat 19 30 1a ajans haberlerini mQ- ıa.oı TtlrkGler 

t k • • di"-- kti il.il W..ı H.,,ed 

lldiadl cephedir 99 "1 ikti9adl ,uu• anl8711& ve dostlala derin te. 
MlllJl..,.11.' ~ kôaetl de llte 1~ ifa eiCllPm diler te 

raf• ,. ... mil ftSTtUI temini L 
çfll cahtll!l'Ja batfadilr. Bandan maa. 
ela vapmo ve nakliye ıı1antılannu.a 
ntmm bir _, .. UlllllSU unca h 
ita tallllı eeJe cab117ons. Omlt 
t:di1'>rn ki blllda>' için ı?ımt oıda
mm tedbirlerin hepsi iyi ifllye. 
cek olana baiday buhranı tam.ımen 

.mı oı.cak '" llatd ~ ,.. ba~ 
flyat!anmn, hiildlmetio yilsde 25 ler 
iclD tıenit aUiil liyatm ...... dii
sebllecektir. 

Arpa ve yulaf açıiınuzı bımen ha 
rtçten tedarik etmekle, fakat bilhnA 
Wılde .. bol .... .,. i;pi bir sıda 
olchıh aıılaplu pancar ve pamuk ce.. 
kirc!eil lıdlsbtlerlnlıı mlbim Jaamım 
wdmmıı buv~ ıabais ctmü ım 
retiyle bpatmı7a çalıpcaiız. 
Bilbıonan• ~ llllllaeme 'H aem6l 

_ .. _ ilad,....n temin elmetr i-

Buraya kadar, ha~tımısin başlıca 
sanır! ihtiyaç maddeleorf 6%erinde al
chlımız ve almıık niyetinde oldutu
muz kararlardan bahsettim, Bu ka
rar ve düşQnce1ere rnre: 

l - Hububat 1!7atlarmı 1(llde 2S 
lere, tahditleoe Tiı fthallta, 

2 - Bakliyat flyatJarmt ba eene 
mahaulOnün bereketine ve ~ mern 
nuiyetine, 

3 - Yağ f!yatlannı aeı,ti~ 
ihraç tnekaoı'zmasma, 

4 - Kumaşlarm ~atml arttıraca
ğımız ekiplere ve bir elden ldareıbı 
vereceği fayd31at'a ve tezılhlara. 

5 - Et fiyatlarını da memleketimls
deki mevcuda n devam eWrecelimfz 
ihraç memnufyetlne, 
ıovenerelı: mutedn ve Ahenkli bh' se
viyede tutabllt.'Celfmhf QmJt ediyo
ruz. Bu mutedn Afha bf~ tftphe ,.,t 
ki dOnldl bra puarm eok dununda 
olacakt!r. l'akat yine toJıbe yok ld bu 
mutedil safha ıecen .-ıerıln ıtyatlan 
Ostünde olacaldrr Omm lcln bu sa
nır! ihtiyaç maddeJP.rlnl bir kere de 
mastehlik zaviyesinden tetkik etmek 
icap eder. Acaba 1'u fiyat artışmdan 
en çok 11!1unt~ Jrfmler ~lanektedlr? 
Zenıtn •e pnab adamla!' lem bir 

mesele mevc'lt detDdfr. tGyltı.,. elft
ci bu mallaıtn sadece atlCllandır, a

lklerlmle • mele ve emaf ~erlnt w lflerl-

çin Alman7a ile yüs milyon ma.-k
lık kredi mabveleli imıalamııtık. Et. 
J"e'f'll1 bir heyetimiz bu lcrecliyl Jllet
mek lcha Berlin'c!e balu111170r. Heyeti 
mise ve lllertmlse sösteri!melrte olan 
llola7lddar icia tetekltilr etm671 bir 
.uife bilirim. 

Diğer gıda ınatldelerl 

~adiları:m -"-'ilk fsler.lmlz Jmbabat baldmıcla a?mıı oL n1 yeni prtlara daha evvelden lntl· 
111" n ve .__. dalama maıtm lrararlann ımu:ip ... bat ettlrml,terdlr. GörOl07or ld bu 

bepltdni fab etmiı oldatuam aaaaralı: hayat pahalılıfr b6tnn alrhlfm bll
dilw maddelere seçi7onmı. hatsa ınua1'1ftl bir mlkdardan u ına

Fuabe, nohut, merc:tmck, pirfnç aı WJB Geret atan memurlara ~ktt!'
aibi rıda maddelerindeki talcyldatı rneldedlr. Bunlara hayat ııahahlJI! 
bltfi!l bltt!n 'kaldırdık. Çllnkil: niııbethıde •eı,a da!ta • bir mıq 

ı - Ba mahnllerln her biri ko1a7- ummı npmak ba ton hulnemflln 
klda 4llerinln J'•rfne kaim olabilir. tanuımen kudreti la8rlelndedlr .... 

1 - BuiclaJ' politllramu ID1l'f'l&ttü sen bu bbll unı1ar blsf flQl bir ilıl.
olllna 1ltb1lk mikdaMa bir bal111r lreye dOJOrll:rar. Bu 99bep1e bu Jil)le 

sllAh tuta~~; mnwda ba maddelerin pabalılapaa. hafifletmek tein blPa btlbın......,_ 
llllndebll ---~-t-a-..__ •-- ~ .- kolaJ'hkla mlai olar. çareler araclı1c ve her ton bir a cbı-

cla ta uuumuu•nıır, ~-11 - S - Oteclenberi bürik miktarda (a- ha ~ 
1ııa lfbl isle:' !çln en hUll'lli:ll .e saJye d:ıras eden bir memleketiz. TilkOnil blraa hafifletmek lstec!ll1· 

tlr ınetnleketle!de bDe faci- 4 - Her 7erden relen haberi~, bu mlz bu a.Delerin rehlerine sfrndillk w 
k hale ıedl. c:Im mahn!lerlmlzln bu aene çok be. bir basJanıtç olmak O.ere birer çift 

bitaraf dnı.tlerde bile biç reketH olacatrm söıterlyor. ayakkabı. kezalik bu ailelerin relsle-
mlllterl balamadıitı 1çln cOril,.n. Yallar batlı:mda da ayni karan ver rine ve etlerine bf!'er elbiselik lnı• 

mukabil hl(blr pah.,. tedarik dik. ÇllnkG 1Delblektlm1ade ihtiyacı mqı mecctnen vermek lstf7'onıs. Bun 
mallar mevcuttur. karplıyan baıtıca nllar tunlardır: dan baska muh~ vr.tandatlu'a Ddl· 

cekznektıe oldulumm darlık Tereyaiı, h7nıbatı, pamuk,.ıtı. dadmız dahlllnde l~a! J'lll' !ılı '• 
ve ~it ıattrabtn ldlçQk seytinyaiJdır, •• aradald fint farkı yapının çal!btc:al1z. (J6rQlfl1or ki, 

~ıvaılldıl'.. Ve bunun çolahnası çotaldliı PJD8ft ba maddelerden biri bOton dlkkatlmb, bOttln faaU,..etmls 
,ok dellldtr. clilerinin 7erine kaim olmaktadır. daha ~de bu nruıt nıtb'ac ~ 
61c1ulu takdirde bu ,.oJctı ınft- Memleketlmis her ıene ook mGblm teri etrafmda toplaTtacaldıt 

e-.Jcmek ve çektirmek tçln miktarda seyttnyafı thtaç ettlll cfbl L •• '·- 6.f ,:_.._ 
tedbirleri almakta kusur etme- el"91D mtlbim miktarda seytinnfı u~ efl/fllllfl ' 1 g-...,.,, 

C9hlactla. Bol lmkblar oldulc- stoka meftattar. itte ba stokla ve Arkadqlar, 
aı,11lnl beraber tadaealıs. ellmlscleld thrac Jnrnetl ile J'8i ft7at. Bundan IQDftl, t11ttın.1e ~ 
edflnleren fh~ s!Jdn• 1armm pJTI tabii bir rtddeJ'e cıııma. dilet' madd91eN ~Cll1&b; 

.. beraber celrecetb ve herbal- aa mini olableceiimlsi lmlt edl. fpek ve tpek1l ft dllw ltlb .,... 
bra1arımn tımttll yans. Ze7tinnlt ve diler >'allar lat'fn ıtntıatnı -1telt lıılralaıeells. 

llltmıpl1 olnuıladna ~ mateılU 1a711acak bir raddede cJmıar. Bunlan kini ve nuı1 ı.t.... e,ı. ala 
libi Dlfllet. anlatacaktır. sa JJmcma milsaade edeceiiz, dur- ve satar. Bundan tıatka pancar tlbl 

e9Vel bPnfm ve oıı arkada- musa seytfnyafı ihracım bir taraf. alıcm tamamen hO~nınet olan, l*er 
dahl1 oldutu hOkamet, memle- ~ t.abdlt ve battl menedeceflmlz ve lı:l5m0r clbl aatacw tamamen hQ
ba,.t pabalıbfma Tiı lkttsadt ı!W dller taraftan t!a devlet 19tll- ktlmet o1an maddeler l~n alim ""' •· 

"81>-lara manı clmak için verf1en liklnl seytlnyafına teo1Cih ec!a:efls. ttm lnJllUllbnıla telr ~ '"1n
lbl:retllere Jst!na4en bir ~k sert RiUAaa, seytinyap ihracı mabnis- Jara, bunlarla allkadar mııf1ar ıtSz 

ea ıp ne&re uece r. 

&ıiilıde tutularak, Ahenkli ve mutedil den tramvaylan bile yabancı bir tir- M••tt fikle 1 • G cfi' • $ Plj! 
birer fiyat tesbitinden ibaret olacak- ketin imtlyu mevna saydmııtı. au- u ' r çın an 1111n on ulll 
tır. Bunlan tesbiı ederken iki taraf· ciin vatanın dört bucapnda munta.ıa- V-L!t DarahnıcıL- da All!!.IM Vuruldu 
tan birinin devlet oldutunu da dal· man illiyen trenler, yer yer kur.ııan Ulll s TIJ" '3' ':ı-
ma ,,_ 6n0nde bulunduracalız. fabrikalar ıadece Tiirk bilsiıi wdm. m- a.ttuaf'ı 1 blelde S- Ba§tarah 1 tneld 

ttballt ve ihracat lt!erimize celinı:e: dan yaratı!nuıtır. ,.Alkıılar,. fatiyle Rusları ellerJnde bulun. dün aktaıii-:Reuter muhabirini k 
Çok karıl ·lk ve çok mütenevvi olan bu Bacünkii Ttlrk vicdanı vatamn her duramadıldarr takdhde Almanya bul etmiş ve Hindistan hükdm 
itlerla iJ'f itlemesi ve bucünkii ihtL lln biras daha kavvetlencliiinl, Türk ve Japonyayı yenemiyeceklerdir. tinln nep"etıtlii vesikalar hakkı 
yaçlara cevap •encek bir bale selm• milletinin her cün biru daha refaha Birleşik Amerika ve Bümnr BrL d fikrini bildirmi.+t ... Gandl d 
ai idn cidcD tetkiklere iatiaaat eden ka9111tafunu, ve bilhassa Türk lriSyli- • " - a ,....... e.; 
teclbideri alacafıs. H• vaziyete söre ıiinlln her pn biraz daha 7ilkselditini. tanya kuvvetlen, Sovyetlerln yar mişttr ki: 
idil Ye haklı bal t*ill•ini tatbik aıılamak" kö7lil ne bilsi ve topıafı dımına ko~ acele etmez. "Karar sureti projesinde Ja. 
etmek için Jhtb'atlı ~ekte daha birlettiren bir ideale doi!"u ,.uriidiliU- lerse bundan böyle Ruslar tara. ponya ile mtızakerelerde bulun; 
n,.cll meDfMt oldala kanaatind~yi.z. mtbü sörmek iatiyor. ffeplmls ba fından clesteklıemnek iddiamıda mak hakkındaki cümleyi bile bi! 

Jllı kararın aJdaleri idealin 7olca!an:rrs •• mavaffalr t>la- 1'ulunmıyaea1danhr. Biiyiik Bri. le koydum. Ejer 10Dunda bu 
catnnua lnam7oru. "'İapllah .a- tanya ve Birleşik Amerika yük- cümle bldmldı iae buna tasvi 

~. leri... " lek komatanbiı derhal mfldaha. bimi veriyorum. Eler Hindi 
At&lmm ilk brarlann balknnw ti 8on J'IJlum pyretf7l• d6n1'8claki ar Je edebilecek durumda delildir. tan derhal hür bırakılırsa J 

:!°~~~~:=;~:ı:!ı4: kadqlannm •fma plmuı olan .Uıı'- Gelecek kırk gün içinde Alman. ponyaya gitmek müsaadesi isti 
yetleıden •e sis mebus arkadqbn. ;~cİoı=.ekse':;:"~"':: ya ve J~ kaql harbi kay yeceltm ve Japonyayı Çlnl se 
mızın redrdildert llaberlıerc!eıı aw. dn afırlqan bilplerl .,. artan adet- betmenın yftme doksan nlshette beat bırakmala Umaa çahpc 
elli. teri ile ideale cloiru hamleler 19pmıJ'8 ihtimali .. vardır: Bun~ beı:a. jun. Eter Japonyayı ?ma ed 
Karadaram'ml iyi 1ı:arıılanmuı fil- buırlaDIJ'Or, Onun i'1n ba sençlerd• ber henuz vakit geçml§ değil- memem, Japonyaya Hindlat 
valri h lrararlann behemahal naatltlp ki heyecanlan beraber yapmak ve dir, Daha gece yanmıa bef da. iJıatçı mukavemetini göz önün 
netlctıJI •ereceifne c!eWet .ımu, fa- onlar!a daha cok çallflllak kararında· kikalık bir zaman vardır." tutman lcabedecelini söyliyece. 
bt balkın ~ iyi lrartılamaa be. 7JS. Bucün için benlls pek cenç olmak. Jf. ğim." 
defe. nrmak fçın mevc:at m6Pillltrn la lteraber köy enstitüleri lı:lSylerinıial Şfkaao, 15 (A.A,) - "'Chlcaıo Dail7 Hindistan httıram•tlnln !!:.ı~ 
~ b~ ortadan bllana11 de- ve köylüleriınist daha tfmdiden Jlik- News" paetest yutyor: ıreat icra tomtte.hdn 
mekttr. Çiinldl bil1'Gk ve mim cla.alar seltmiy• bqlamqtır. "İkinci bir cephe açılmaıımın mllm- nep11tınMhıe ıel!nee. bOrolan arqtır. 
~ ~ ~:::.:..:: Ba Od 1IC arumclakf J'tls binlerce tlln oldulwıa ıtmdi kanaat .basıl et- mu .. bwılardan watkalar almak U· 

.... ., 'eri alkıtlar Tlrk rencl bir tek yoldan aJ'nl bec!efe mil ~ Bu oesıhe Jttedlll- ııulOntl b.acldi zatında dolnı bir tel 
ı.r. Bravo sea. • .... 7iirilmek için hasırlanıyor. mıs ,.Se bu leııenin ıılhqetiı.den bulmQorUm.,. , 
Aldılmm " almak 1=~.....?.!.4!" Kö71Qy{l ;.opra~, topratı da k67- evvel açılacaktır Bltler, bu it lçhı Nelını daha nMJc lco•uaDIJ:J 

fllmu bnrlarla lla1 • _.. IOsOz bırakıntncaıtz (Alkıtlar) ve ne kadar uker Qtrabileceltmbl pek ~· ·-w-
mia ltler o cetit falerdir 1d her s&z, J'8ftl nvat topratı, aanatı ve teknl· iyi bilir CClnldl Amerikan orduaunm Teni Delhl, 1 (A.A.) - Pan4tt 1' 
her hldise •• her babe( ba itler Uz• iti •dece oilghıin enırm. ıeçlrecelb. ne ~ lelılt bir p1Ana dre bam- ru ftl'dlll bir mtıllbt ıarumda 
rfnc1e ._.... tesldal llsterlt. O.. "'Bravo tıeal9d) landıl! ma16mclw Bu oıdumm 1la4-- le demlftil': 
tclD Mcllaellri ,madan takip etmek lktmadl ,,. llJul llbalarda c191et· nı111, tegblntı .,e· talim ve terbl7911 -Sis lnıtıtdmn lllm!ldandan 
ft almmıl kararlarda llvri llafeler çlllt, fert.çllik (alkıtlar) ve koopera- tbnclb'e lwlar puımemı, bir 6lcG• ldlmelerlnl ı.tiyorus. İnlfUzler bara 
blmıı ven .... al. ~ ~ ;:tarı tlfçllite bır.tılan llbalar o kadar ıe- dedir Zaman IOll lbsOnü, bizim adı- elan ce1dldfktmı 90Dra .Ta~ De m 
tlrpti]emek, 1ı:es ilr bu te I' er bot niftlr ki bWllal' aratrnda bir menfaat mıza sa71f7eceldlt' ut~ slı'm8Ye cfllşQııeeellz. 
lü kallıul nn bllll olqnq ise ona çarptşmas! asla olmıyacak ve ilerde t _ _,,, __ :;_ L---lı1' belld de oauala bir taktm anlqmala 
clolc1enMk tçln 4*aa --* ,_.. de olmamam JclA daima dikkatli " , ,.., ... esr~ RUMr• ra varacatu. 
mm cahpcafrs. ı heupb 1'h'IJ'ecetıJ. Btsde ım~ Landra. ı CA.A.> -Amaikan ımv. Bu anlalaıalar blsftn icln sivil !da 

"Tiirkfüuüz H dalma ve smrtlar asla mevcut olmadı. De· mJerlDln timdi lnsiltwedıe tam llO lttldad, onlar' lçin de, meseli, toPi 
tnotratlık, Ttlrk tarihinin derinlikle- bava mefdam vanbr. Buralarda rülanmnda!l orc11Jlann1 pefmıelel' 

lgle bılacalız,, rtnden JUvarlaıaıp ıelen btıytlk bir ıı. to0.000 klfi çabtmaldacllr. tnıntere- lfbl ukert lktldan ihtiva edebilecek 
Arbdaf]u, ldbtt!r. Biz :wDcçı ldllc, ~ " ,. matemac1lyeıı Amerikalı pilotlar Ur 
Bqfin!llk 1ııa ceçld alanblardan dalına da tıalkcı blacatız. "'Bravo '9bnektedlr. Bunlarln •yılan daha fnsntere. Btndlttamn bDdl .ı~ 

aoma biru da dalma artan. daima seaJerl" Tek partllf bir dnlet kannUI şimdiden çok a.-1mıstır. hinde JaponJI tuatmdan lı:ullanft• 
ımn.tı .... .,. lllcblr ftldt c1elllmite oımamıs batbct bu b07flk hakikate İ tanbul 500 .u-el muma mOtude edema. 
cek olaD fmanlanaıudan ve •arhldan. ~or. 8 DD 1111 fDllltere projenin kabulftnO redde 
mızc!m ba119e4etelhn. y ıldönlmtl dene mmtl blacallz, fakat auarbi 

Bls Tlrkli, Tlrkflfls " la• Sis • ..,.,..., Dl ....,.ma, ne t~le mJbver devletleriyle ~ 
Tlrkçl Jrahcafa. 1n'f'O Heleri, de smUlartD altar.atıni ı.ti)'Oruz. b· Ankara. 5 (TAN) - fatanbulun m11 bulunacaiız Japmrya taarrm iç 
Pddetl1 alkqlar" blshn icln TilrkclJft teclJlimlz sadeca TOrk mllletlnbı bA· fethinin 'SOO tıncil )'il d6n0mftne ta• kendini mamr İnsterebDfr l'akat 
bir bil meeeletl oldala bdar .,. J1. lclm17etld!r. dar npılacak lfleri tesbit etmek bere ele lefn4en çıkı\mas ıGçltlkler 
abJ 0 bclar bir ftcdaa.,. klltlr ._. Hep beraber bir tek 70ldan ve bir bul(hı tsta-:ıbal nlla4nfn de lttfrald7- •nda kalacalfz. 
ıelealtir. '"Bnft ...ı.n, albılar,. 1lls tıek hedefe c!olrtı yür(lyerek Ttlrk k&- te toplanan bir komisyon Maarff Ve- --------
uala ,,. uaJtaa Tiirkcl cleii1, cota· ,.ad ve Ttlrk ltltyJGlilml behemhal klletlnde eabtml78 lNıelam,.t!r. Bu 
ıu " IOialtaa TlrksiJlls " her .. ,oklelteeettz (Allrıf]ar) -le bir toplantı 1,1 1Ut kadar .arma., t.t.
kit ı. tatJbmette cabııcatıs. "'Brno ideal tçJn ıtıfttldllimls m ~ var- bul imar ve ldllttlr m-leı.rt a.rln• 
•etleri, allatlar.. bk lnllll. bl1ll ve fedaklrbktır. Daha de l8rilllllmttttBr. Daha btr 1n1Met 

DIDlr8 Tlrk seneleri m&ltaldl " bQytık bir varlıt da, bu ff1er bau· eahlmuma denm ect.eek ola ba b
blr bir fttaaa matilr olmak, tnda talurken. bu il!M nzıhrllen. bu it- miqon, 1dr lllOll'Dl la~ w 
" mtıtecanlı 1'fr mDtete mennp ol- ter ,.p11ırbn AtatOrlt'On daJma ara- bu pl'Gll'ama l6n htanlııa1all bnar ve 
mü, memleketi mllsbet ilimJerle t~ mısda yapmakta olmuıclır, .. SQreltlf sair itleri. 500 CncO yıl d&ıOllltıne b-
re etmek " fttamll hant .,. ler'f'et ve flddetlf alkıtlar. -iar hluıklmk ..tth-llmts ol~'lrtflo 
menbalanm memtelcetln elinde cer- Arkaclqlv, m• I~. B11dn b&ttln ha TO.rldlıı buıtınldl kudret ve bAldml
ldealler Mnr WNr ........ etti. Vak- y.thd ıuahn BOJOlc MfJlet Mecllsl
ti,.te bmirha atlarla cüflea tenek• mlsden ve o •tecllsl tetkll eden siz 

mlllet Vekllli!ınnoen ltımat ve yarda 
ıatl)erek .e.--. nn..,.e 9M101aa. 
''Bravo ..eri, drekll ana,tar.,. 
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'Belediye, iaşe işlerini Müstakil Gruo 
Hakkile Başarabilmek Reisinin Sözler· 

r A N T 
ABON• BEDELi 

TOrldye .. nebi 
1400 Kr. t .. ne 2800 Kr. 
760 • 1 Ay 1&00 " 
400 il 1 • 800 • 
f&O • 1 8 IOO • 

T 'A T l V Saraçoğlunun Beyanatını Müteakip Hatipler 

ı:ıımJ]~l 1.çin ıve er r apmalıdır? H!~~~t!};1uv:t!:kir.:!}!.m~~ln~~ .. 
Adre. deit1"1rmek (21Sl kuruttur 

Karadenizdeki Rus ::;~ıın1::C~=~~u bŞ~~~;~~- :;~:ıeb~!11~~aa.se~~:tı b!ırı:! 
çoğlu programını okumasını mü. bütün kuvv~t v• kudretlerini blly{lk 
teakip birçok hatipler söz almış- vazifelerine vermeJerlnf temennide Filosunun Vaziyeti Her Şeyden Önce Her Çeşit 

Yazan: M. ANTEN 

Almanlar, Kafkasyaya doğru inld-
ııaf eden taarruzlan dolayislyle, 

Sovyetlcrin Karadeniz masunun va 
Zİyeti !le fazla meıpl olmakta, adeta 
tasalanmaktadırlar Bir Stokbolm t~lg 
rafına göre Berİin alyasi mahfi~leri 
hilıi mühim bir kuvvet teşkil eden bu 
h!onun kendi kendinl tahrip etmek, 
tarafsız bir limana iltica etmek yahut 
teslim olmak ~bi Uç hareketten biri. 
ni yapmak zorunda oldulu mütalea· 
sındadırlar. 

Malrn Fiyatını Mürakabe 

ve Tevzide Muvazene Temin Etmek, Bunun için de ileri 

Sürdüğümüz Beş Mühim Esasa Dayanınak Lazım Gelir 

Fikrimize göre Almaıı mahfilleri bu 
'şte de biraz fazla ecele etmektedir
ler. Hatırlardadır 1ı:i reçen sene de 
Lcningrad en ıılddetll Alman taanıız
arına hedef teşkil ettiği ve ba mübipı 
ıtratejik mevkiln zaptının bir ıün 
n>eselesl oldufu ilin edlldiii zamanlaı 
da da ayni Berlln mahfilleri Sovyet1c
rın Baltık filosunun mukadderatı ile 
ayni derecede alakadar olmuşlardı 

Kafkas dallarını cenuba doğnı aş. 
nıak için liç esaslı yol vardır: S .. rp 
dağlar, kayalıklar, ıeçitler arasından 
ıızanan Gürcistan yolu, Karadeniz sa· 
hiti yolu, Hazar denizi sahili yola. Bu 
ıroUardan büyük ordulann geçm~sıne 
•n müsait olan Hazar denizi yoludur. 
Cenubi Kafkasyayı karıı akınlar hep 

u yoldan yapılmııtır. Vaktiyle bol
~ ~vikler Balıcöyu bu yoldan inerek a!-
nğa muvaffak olmuılardı. Alman 

kuvvetlerinin de, Timoçenko kuvvet • 
'eri tarafından durdurulmaz ve belde. 
'nedikleri bir darbe yemezlerse, yine 
n yolu takip etmeleri ihtimali çok· 

tur. 
Diğer cihetten A!man kuvvetlerinin 

VoroneJ ve Stallnrrad'daki Sovy~t 
mukavemetini kırmaksızın Don d;,.se
gıni geçip cenubi Don bölgesine bakim 
olmaksızın Kafkas dağlarının öte tara
fına geçmek için genlı bir teıebbüse 
eiriseceklerl tahmin edilemeı;. 

Bertin mahfıllerinin bugün Sovyet· 
!erin elinde bulunan limanlardan biç 
birinde Sivastopo~ ve Nikolayef'de ol. 
duğu gibi Karadeniz filosunu barındı. 
rabllecek ve iaıe edebilecek tesisatın 
bulunmadığını ve ensen Novorosisk 
'l'e Tuhapse limanlannm eimdiden Al· 
man t aya rclmnln tehdidi altında bu· 
lunduğu haklnnt!akt lddialannda da 
am bir isabet yok gibi rörünüyor. 

Çünkü Sovyet Karadeniz filosunun ı~
tiz on aydanberi Nikolayef hatta Sı.. 
vastopol üs!erlnden istifade edemediği 
halde muntazam faaliyetine dev.lm 
-edebilmesi SoTYetlerin harp sahasın
r:lan uzakta, tayyarelerin taarruılarına 
karıı masun bulunan Batumıı kuvvetli 
bir deniz iissü haline getirdiklerini gös 
tennektedir. 

İkinci Cephe 
İkinci cephenin açılması meselesi 

etrafında propaganda devam etmt>ktc
ı<lir Mihver matbuatı, radyoları ve 
ai;asi şahsiyetleri bu cephenin :ıı;ı!a: 
tnıyacağını iııbata ve bunun \~ndı 
ınılletJerfnde uyandırdığı endişeyi ve 
korkuyu teskine ı;ahımaktadırlar. 

Müttefik mcm!clı:etlcrin ıiyaııi eah
siyetleri ise bu mesele hakkında sarih 
bir şey söylememeği tercih ediyorlar. 
liull gazetecılerln ba mesele hakkm.. 
daki suallerine kargı: "Şimdilik bıı bu 
lusta sözU bahriye ve harbiye makamla 
tına bırakm3ğ1 tercih ediyorum.,, Dc
ınckle iktifa etmiatir. Bu sözlerd~, 
ınüttefik!crce meselenin • mlhvercıle

lt-in iddialarının zıddına olarak • ıırf 
Sovyetlerl memnun etmeğl istihdaf e
den siyasi bir hareket detil, belki 8: 
aslı bir ıurctte hazırlanmaıı zaru.rı, 

!Olan askeri ve teknik bir iş olduğu 
~c bu husuıta hazırlıklann devam et
tiği manası çıkarılab1lir, General 
lMarshal~'ın ikinci cepbe baıkumardan. 
Jığma tayin edilmek Uzcre olduiu hak 
ltındaki Londra telgrafı da buma teyit 
tder mahiyette görülmektedir. 

Fakat lnrlltereden, 6ov7et - Alman 
:harbi baıladıtından beri ifldilmi~n 
başka bir ıes ytilıcselmiıtir. Kontet 
As tor demiıtlr ki: "Raılar Bliyük Bri
tanya için deill kendileri lçiıı harp 
ediyorlar. lnd!tere nazik bir durum· 
da iken Ru!lar bize hiç yardım etmc
ıniılerdir.,, Bu sözler, lnıilterede 
City'cllcrin tekrar bat kaldırmak ü. 
ter.e olduktan hissini uyandırmaktadır. 
~fer eski defterleri yoklamak, Hkl 
hesapları görmek icap ediyorsa, dUn· 
l'anın bugünkU felaketinden Çember. 
layn Ingllteresinin mesa~ oldufu pek 
~ola1Iıklıı lsbat edilebllir. Çünkü na~ 
~ona! • sosyallsmi muhayyel bolıe.. 
"\'lzm tehlikesine karşı büyütüp bes· 
~iyen, Almanyanın Rco'i itıal etmeıi
ı:ıe, Çeko-S!ovakya'yı parçalamasma 
ll'luvafalıcat eden, cümhuriyetçi İspanya 
llın ez!Imeslnl kolaylaıtıran, İtalyanla. 
tın Habcşistaıu latilbıaa mlnJ olmı
)an, Sovyetlerin yaptıktan ittifak tek· 
liflerini benimseyip Moskovıya üçün
tü derecede adamlar göndererek aıii
takereleri aylarca uzatan. Çcmbertayn 
hukQmetl, Clt7 İnıl!tereai idi. 

Sovyetler de bazı ıiyaıi hatalar f1-
leını1, bazı fırsatlar lıcaçırmıı olabllir
lcr. Fakat çok zorlu bir dfişmana lı:ar· 
it nihai zaferi kazanmak mecburiye-. 
tinde olan ve bunun Için birleşmiş bu
lunan müttefiklerin eski hataların mil.. 
t:ıakasalariyle gcçirl!ecek zamalan yok 
tı.r. Ve Sovyetlere yardım etmek, 
bizzat İngiltereye yardım etmek, İngil.. 
tcrc adalannı korumak demektir. 

ye~ Ticaret Vekili Behçet Uz bil 
yuk ve mesuliyetli blr işi, laıe 

iı!erini, bir bıımlede Vekaletten be
lediyelere devretU. taıe iilerinin be
lediyelere geçmesi evvelce yapılmış 
bir yanlışlığın biraz ge~ bile ka!ınmıı 
olsa düzcltflmlt bulunması ltibariy!e 
çok yerinde bir karar sayılır, 
. Bir şehrin veya bir kasabanın iaıe 
ıoleriyle belediyelerin meşgul olması 
esasen vazifeleri icabıdır, Belediye 
nlzamatı, talimatname ve mukarre-. 
ratı ıehir ve kasabaların ya!nız imar 
ve saflık bakımlarından idaresini d& 
iil, oehirli ve kasabalının iktisadi 
hayatını tanzim ve temin bakımından 
da belediye idarecilerine bir sürü va· 
zifeler tahmll etmiştir. Her beledi
ye, kendi mıntakasırıın halkına yiye
cek, içecek, yakacak maddelerinin t~. 
min ve tcvziinde daima mürakip v;ızf. 
Yetinde bulunmak mecbhrlyetindedlr. 

Bir ııehirde herhangi bir maddenin 
kalitesinin bozuk o!arak satılmasını 
belediyeler önlemektedir. Böyle bir 
maddenin fiyatlarının da makat ve 
meşru sebepler bulunmadıkça lü· 
zumsuz yere yükseltilerek paha1 ıya 

satılmasına mlini olacak yine bc'.edi
ye]erdir. Ötedenberi bu tarzda bo
lediyecillk dünyanın ve yurdun her 
tarafında devam edegelmiıtir. 

Fiyatların yükselmesine mlni ol. 
mak için narh koymair, kaliteyi ayni 
seviyede tutmak için çe nJ tanzim 
etmek, etiket koymak, kurıun mühür 
vurmak, kontrol etmek, ekmekleri 
tartmak, etleri damgalamak gibi işler 
be!ediyelerce hep yiyecek ve iç~cck 
maddelerinin satışlarını tanzim iı;in 
yapılır. 

Bütün bu işler, la~~ maddelerinin 
fiyatlarını tesbit ve Jıontrol etmek· 
le mürakabe eylemekten başka bir 
şey değildir. T icaret Vekilliği, bele
diyelerin esas vazifelerinden o!an bu 
iıleri yine belediyelere iade etmis ol
makla ortaya yeni bir prensip koy
muş sayılmaz. 

BelediJ•elerin, kendilerine ait ...Ue 
lerde hükdmetin otoriteaini celiıisii
zel kullanmaları mahzurludur. Ba h
bil ielerde belediyeler kendilerine 
göre bir otorite kurmalıdırlar. Acık. 
çası, iaşe maddeler! satanlnr bele
d iyeden korkmalıdırlar. Belediye!er 
halkın umumi menfaatlerini. sağlığı. 
nı müdafaa ve tal..-viye C'tmek : ı;in 
çok otoriter icraattıı bulunamazlar
ıa bu hayati işlerde ıcrre kndar mu· 
vaffak olamazlar. 

* * ıa~e müdürhiğii kaldırıldıktan ve 
belediye teşki!atı iş başına ıı:eç. 

tikten sonra &tthrimizde yeni bir du
rum husule geldi. Iaşe memurları. 
na verilec,.k maaı!ar içın belediyenin 
tahsisatı olmadığı anla~ıldı. Otuz bir 
kişiden ibaret olan eski iaşe k ıdro
sunu veni vazifede kullanmak iı;-in 
paraya ih tiyaç vardır. Bu parayı nm 
temin edecek? 

Tahsieat temin olununcaya kadar 
bütün iaşe işleri bir tevakkuf devre
sine 11ap!andı. Bir senedenbert bu 
islerde az çok ihtiııas ııahib! otmu' 
bulunan memurları istihdam etmr.kte 
tabii bir zaruret vardır. Kurulmuş 
ve az çok i~e eli ve fikri yatmış o. 
lan bir ekip! deflıtirmek doğru ola
mazdı. Esasen Miimtaz Rek g ibi 
cevval ve iı bilen bir idarecinin 
- noksan malzemeye rağmen • muvaf· 
fakıyetle kurduğu b ir teşkilatı ida-

r- Yazan:-"\ 

1 Llitfi Arif KENBER 1 
me ettirmek en doiru bir hareketti, 
İstanbulun iaşe işleri ha!k ile piya
salar arasında mütekabil menfaatl~rJ 
koruyucu bir bafhlık temin etmışti. 

kilit bu esasa göre tamamlan. 
malıdır. 

4 - Mahalle hirlDclerini tak. 
viye ederek her semtin pazar. 
larında, bakkallarında miirak:ı. 
ht' "'" lumfroJ ic:Je.-inde halkın 
menfaatini yine halka temin 
ettirici vazifeler tayin edilme· 
ildir. 

Dar bir kadroya rafmen tevzi, mü· 5 - Bürokrasilikten azami 
rakabe ve tetkik işleri o zamanki sis- derecede kaçınılmalı ve bil· 
teme göre mümkiln olabilenin en hassa encümene gidecek ic. 
son merhalesine kadar yapılmı,tır. l l s er e muhtelif evrak en kısa İaşe f:ileri hiç şüphe yok ki: da. b · 
ha çok randıman •erebilirdi. Tahdit- li~i:ınanda neticelendirilme • 
ler, azami fiyat tesbit!erl, her ha.,ıi 
bir mevzu etrafında merkezin müta- . Bu beı madde belediyelerin bu 
Iea ve düşüncesi alınmadıkça karar ı11lerde muv:ıffakıyetinln temeli sayı. 
ittihaz edfl:memesi, komisyonlardan Iabilir. 
komisyonlara havaleler ve netice iti· Her maddenin ayrı ayrı önemi 
bariyle devlet otoritesini zamanınd3 vardır. Bunları birer prensip olarak 
kullanamamak gibi sebeplerin tr.ti· kabul edecek olan her belediye reraJ, 
riyle İstanbul ribi ııahası ıeniş, fi.. hal~a ve :rurda en büyük hizmeti ifa 
kirde iıntizacıızlık, merlaatte aykırı- etmış olacaktır 
tıklar güden büyük bir piyasa kar- l~tanbul belediyesi için bu beı mıd 
şııında baearmık ve ihtlk&rı linJeınek denın, teşkilatın genişliğinden ve i. 
kolay olamudı. Buna rağmen İstRn· şln kesafetinden dolayı daha büyük 
bul halkı ekmekten, kömür ve odun- ehemmiyeti vardır. Dokor LQtfi Kır. 
dan, sadeyağ ve pirinçten başka biç ?ar. halk müvacehesinde şimdi bir 
bir madded~ bGyük bir ııkıntı çek.. ı~tihan kargısrnda bulunuyor. B11 fm· 
miş değlldlr. Bu maddeler ise, doğ- tihanda Yüksek muvaffakıJ"eUi bir 
rudan dofnıya belediyelerin, üre-- not kazanmasını samimiyetle lııte • 
rinde meşgul olması fcap eden zaruri Yenlerdenlz. 
ihtiyaçlardandır. • ı-

JI. JI. ~ • /~1 NE: 
ıaşe iıleri lstanbu! belediyesine ŞRIYAT: 
kurulmuş ve elemanlarının bir Tilrı!'ıu~ı11z .-:- BütOn denudlerlo bcrab~r 

k b • d . mı ehnı derin bir a k d kısmı az ço u ışler e ıhtlsas ka· "Atılay" denizaltımızı b l cıya !'ev c en 
b. ki · !arla f ı..u n a ışına ut ) u 1• 

zanmış ır e pten ıbaret kadro ile RiZİKO de olarak intiıar etmiaıir. 
intikal etmiştir. Bu işin ba•ına be- RI - v VE SlGOR!A MUl'AVELl~LE· . ~ arın Kıllfornıyı Unıve,..hcoi ai· 
lediyenın en salihlyetli erkinı ııdi.. eortı Pt«?feaörn ~Jbert H. Mowbray liunı· 
·ı · t• B ka - ·· mıu cevıron Bedi l. Yurcı Anadolu J\no 

rı Dll!i. ır. u 
1
er ~ın onune yeni ndilm~m .T~rt Slcorta Sithıl dispaıorıı ncıro: 

pren1tplerle ç zilmış bir ele plln ko- •ıtır. 
nulmuştur Yini açıkr2sr bur- k .. d Y:JLr- GQıel San'atlar Cikir •• kaıtnr 

• v- ı Un U er • 111 inci U)'llr htanbulda Crl<mtı• 
durum, normal zamanlarrn durumu- tır. • 

a b • ti ih . MiLLET - ilim. fikir aan'at me.rouuı· n enzıyen şar arı tıva etmekte dır. 4 tincn .. ,.,,, Anı.arada cılı:nııt~ 
ve serbest p iyasa kaideleri hükmül'ü DE~J~ .~fEC,MUASI - u, ayda bir de
belirtmcktedır' N tahdit h. fa deııucıl.ı~e aıt dc~er_ll yuı, rcdm. harita· . e , ne naı lar neıredıhr. Hl ıneı aayıu ,rktnııtır. 
ne tasylk ve ne de Ankaradan istif· HAVACILIK VE SPOR - TQrk Ha'lfa 
sar var.. Bu genit sahada •en:'• •c KanımAuauıı dQılhıcelcrln.I 7a7ar. 316 ncr 

• • • • • ~ J • aaynr nkarada crkmııtır. 
raat ıçın de ımkln vır. Eskiden J .. :.e FOTO MAGAZiN - Hıltalıt resimli 
müdürliıg-ü zamanında oldugu• ,.' b" me?"'!•d,rr. 14 llncO HJ'tll Iuanbulda net· •' ı redılmı~tır. 
bütün yurdun ihtiyaçlarını temin ve . YENi ADAM - Hafulılc fikir ıueıui· 

· il d • 1 L d -· dır. S97 ncl uynı htanbulda rrkmr~tır tevzı e. e ucraşı_ aca.. egıl.. KOYE DOGRU - TUrkiyenln >'•ılnc klly 
Her cıns ve çeşıtlen mallar ply;ı.. c!ililk mecmu11ıdrr. Biltün koy me.eleleriıı· 
ı d ''k""I kt" ş· dl b l d" den bah•ederı bu mecmuanın şı irıcl uyıaı sa.ara o u ece ı r. ım e e ıye. çıkmıttır. 

nin yapacağı iş, bu malların fiyatla- -------------
rını mürakabe ve tevziinde milvazene .tiAW\..l!:V t..t!.iU.N lJıı. 

temininden ibarettir. Belediyemiz 
bu iki esaslı mevzu üzerinde hakkiy· 
le muvaffak olabilmek için ııeler 
yapmalıdır? 

l - Her şeyden evvel şehir 
halkının nıenfaatlerine aykırı 
lık gösterecek olanlan siddetle 
cezalandırabihnelidir. Bunda mn 
va!fak olmıık için, demir gibi 
saglam, hatıra ve ıönüle yer 
vermiyen bir otorite tesis edil. 
melidir. 

2 - ta~ meeelesi herkesin 
üerinde 'tiphe tevlit eden ve 
menfaat mikrobunun tesirleri. 
ne ~iis~it i~.lel"dendir. İçtimai 
terbıyesı yuksek, tahsili tam 
ahlakı çelik kadar sağlam ol~ 
mıyanlar bu işlerde kullanrl. 
mamalıdır. 

3 - Adam kayırmak usulün. 
den ıazami derecede imtina ve 
işe göre adam se~ihnell ve teş· 
c -

KADIKOY HALKEVlNDF.N: 15 afustoı 
cumartcai Moda y(lıme havururıda yUzınc 
yarııtarı yapılarafından iıtlrak etmek 1sti· 
yenlerin ılmdldca mllncutları. 

* BEŞiKTAŞ HALKEVINDEN: 
Kuamıs dahltinde ltmıle hlmıı lige ve 

orta mektep Ul•bcaine mıhıuı olmak üzere 
ıo afuatoa tarihinden itibaren Ewlmiade ri· 
yu:İ)>c, fizik. kimya kuraları açılacaktır. De
vam edecek talebenin roUracaatları. 

* KIZILAY ALEMDAR HF.YETINDEN : -
Tertip edilen bOytllı mOaamue •e ıUn:ıet 
dOfQnO 22 afuıtoı cumarteal ırilnU ve ı:e· 
cuinde yapılacaktrr. Mllracaat ıaat ı 7 • 
20 araıudtr. 

1 SKERUK l~l FERI 1 
. Beyazıt Askerlik Subealnderı: Ahiren tcr

hıa edilen Sil d~ğumlu •• 14942 kayıt 1,u. 
maralı ıı~lı.li,YO, te&menl Osman of hı Ih sın Ko 
ııufun Bınbırdırekte Bevaııt Aı. ıubesine r.ıU • EminllnO Yerli Aıı. Ş . denı 339 dofumlu 
•e bu dofumlularla muam~leye tabi crarın 
yoklımalın 28.Afııstoı.942 de ıorıa rrcrck
flnden eerek 3S9 dofumlu ••Ya hcrhanri bır 
aebeple bu dof1lmlularla terkedUmlı di.iu do
fumlu eratın lıemen ıubeye müracaat ederek 
yoklamalınnı 7aptırmalan. 

Yazan: FRANÇ1S DE CR01SSET Çeviren: ULUNAY 

HİND DİYAAINDA 

Girer girmez, davetnameleri gös
terdim. Okudu, sonra haritaya baktı; 
omuzlarını silkti ve homurdandı: 

- Du Krussett! Desdemona ile si
tin aranızda ya,amak için çok sabır
lı bir adam olmıım liZDnl 
Alındım: 

- Yani, ne demek istiyorsun? 
- Şunu demek istiyorum ki, siz, 

ıeyahatta tam telfı~çt bir Fransız tl
pisiniz.. Topu topu H indistnndn ge
çirecek bir nytnız knldt; her ~yi gö
remez.siniz ki •.• 

- Evet ama davetnameler de pek 
efztmı sulandırıyor, 

Bir hamlede cin-frfzz'inl içti; dü
şündü ve: 

- Şu Hintliler bir tUrlO kokteyl 
yapmasını bilemiyorlar. Du Krussett. 
İyi bir kokteyl hazırlamak için .. 

- Brrak azl~lm . davetlere gelelim .. 
- Evet, dedi. Sizi hayal tcrrgmltlına 

uğratmak ist~meın. Fakat (X ...• ) ya
hut (Z .... ) Mılıraealarında pek ho:ı
ça vakit geçireceJlnizJ zannetmiyo
rum, Eğer kaplan ııvlamayı severse
niz size av eğlenceleri gösterecekler; 
fakat en .ziyade ~fmendi!erlerinl, tram 
vaylarmı, tabrikahırını, hastahanele
rini göstcrmdtcn zevk alncnklar ••• 

Kar~ Kar-ış .. 
Tefrika N o. 66 

- Ben Mkir ormanı ı&rmekten 
daha memnun olurdum. 

- Şüphesiz, Fakat onlar size sev
medikleri lie;vi göstermek iıtcmez.ler .. 
Bdkir orman mücadele ettikleri, taıı
dp etmek, yok etmek istedikleri blr 
lieydir ... Hakbrı da var. Onlar, Ml
yasına'lar, sivrisinekler, sonra sizi 
eğlendiren timsahların dolu olan has
tallk yatağı batakltklann üzerine de
liler ve hümmalılar için hastahaneler 
yaptılar. .. 

- Evet, fakat,. 

- Sicilya §ehlrlerindc de öyle de-
ğil ml? Heyecanla büyük sarayları 
ziyaret ettiğiniz zaman, Prens yahut 
sarayın sahibi -orada ikisi de bir 
demektir- ııize· "Banyo odama, elek
tri~me, hepsi l!tnna ılden mecra 
teşkil5.tına bakınız!., der. Slz bunu 
görmek için ıtelmeınlssiniz. fakat,,.P 
bununla iftihar eder, ' -

- O halde ne yapa,.ımf 
- Evve~ fU haritayı toplaymız, 

valizinize koyunuz. Ondan sonra bı
rakın sizi ben idare edeyim. Bereket 
versin benim gıbl bir arkadasınız 
var: İstifade ediniz! 

Bana gelen davP.tnamelerln içinden 
bir tane seçti çe onu bazan pek se-

·. 
vtmli :yapan mektep kaçağı bir tale
be tavriyle neşve ile sallıyarak: 

- Size yartn oraya gitmenizi tav~ 
siye ediyorum! Dedi. ... < 

- "Bfkane,..n e mi? 

- Evet. lki sebepten doleyt, Blrln-
clsi: Ben de davetliyim. İkincisi: Av 

- Ben avcı değilim, •• 

- Zarar yok. Hlndistnndn herkes 
avcıdcr. BAhusus Bikancr nvlarmı in
san hayabnda ancak bir defa görmek 
fcrsatına .oall olur. 

Daha sevinçli bir eda ile fldve etU: 
- Hem ildmlz yahıu: gideceğiz. 
- Desdemorıa ne clacak? 
- Nezle olmuş, "arip" oldum sanı-

yor. Jaipur'da gelip bizi bulacak. 
- Noel yortusunu onsuz mu geçi

receksiniz? 

- Evet. Zaten Noelden nefret eder, 
Bu, ona ko:3stnı hatırl&tmn~. Yalnız 
evvelden naber vereylm, Bu bOUln 
memlekette zikzaklı bir aeyahat ola-
cak ••• 

- Ben trP.nden sıkılmtyorum 
- O halde muvafık demek. ' 
- Tamam"'n, 
- Cerriyol 

(Devamı var) 

lardır. fayda ıörüy1JrUı. 
İlle olarak kürsüye gelen Par· Muhterem arkadasar, sayın Basve

ti müstakil grup reisi Ali Rana kfl!mlz be7a'llat"ını fnenJa bitlrdOer 
Tarhan Türkiye Cümhuriyetinin Ben de. kead.ilerirıe ve hOk:Qmetlerfne 
yeni hUkümetini ı-.~ ... ·ekil Şük. inandtğımrz:ı ve itimat etllıtlmlrl w 

·· 5 ~ı '~" candan m~ler dtledlıtmtrt 
ru araçog unun .!üksek şahsın- söylf'mekle sözlerime nihayet veriyo
da grup adma hurmetle selam. 
ladığını ifade eylemiş ve yurt 
borcunu hayatı pahasına ödemiş 
olan değerli selefi büyük vatan
sever doktor Refik Saydamı gıp. 
ta ile yad ederek demfştir ki: 

"Muhterem arkadaşlar, btz 
harp dışında olmakla beraber 
harp ekonomisinin içindeyiz. Bu 
şartlar altında mutlak bir ıer. 
beStlik sistemi tatbikine ne 'im-
kan ne de cevaz vardır. tktısadi 
hayat milli müdafaanın dayan • 
dığı başlıca temellerden biridir. 
Bu hayatı, milletin ve yurdun 
selameti icaplarına göre tanzim 
etmek her hükumetin en esaslı 
vazüelerinden biridir. 

Yeni hükümetln bt:yantndan anla
dtğmıız, meınleketimiı.de en iyi netice 
verecek usulleri tatbık ederek, bu va
zifeyi yapmak azmınde olduludur. 

Muhtrem arkad:ı~lar, mahdut v~ 
muayyen gelirli vataı,daşlara ayniyat
la yardnn etmek e.saııının beyanatta 
yer almış olmasınn çok memnun ol
duk. Bu yardımda verilecek eeY&ntn 
nevi ve mi'dan ve dajıtma üzerinde 
durmayt zait bıılunız. Esası kabul e
den hükftmet en lsabeW oekll de bu· 
lur. 

Muhterem arkadaşlar, müstehllldn 
kilçütilnil ills\\nen hOkılmet. en hü· 
yilk müstehiUd ac dtvlet mübilynla· 
rını ve tesirlerini de, elbette ı&z B
niinde tutar. Cilmuhriyetln Maliye il
lerini de tedvir etmlt bulunan yeni 
Basvekillmbdn Tiirk parası kıymeti
nin ve mall milvazerıeainin en ....U 
koruyucularmd:ın olmasını beklemek 
de hakkımızdır. 

Muhterem ar~ada~lar. en kileftlc 
memuruna kadar hOkllmet teştdlltı 
arasında bilgiye ve yı;pıclhğa dayanan. 
işbirliğlnln temhı.ir.e muvaffak olma
ları ba~lıca temem•ilerim~ arastndn
dtr. Bütün hu i~!erde Ba~vekil rolü· 
nün Ostiln ehemmıyetlnf mOdrlk ol-

.. 
LQKt1AN Hdimin ÖğüHm 

rum • .,. 
Rana Tarban'dan sonra karsa~ 

c:elen Muzatfer Gökn, en fyi tedbir
lerin memleketin ve mllleUn bünyesi
ne uygun o~an tedbirlf'r oldufunu 
söylemiştir. Harlt1 ~yaset bahsine ıe
('en Mu7.atfer G~r demiştir kl: 

"- Biz .!lalkla yaJ)tığtmız temaalar
da ona harici mesPlel~r:I anlatmak ls
tei'c!lk. Fakat halk bizi! derc:U ki: "De
s~e arkadaş, d09ta dost. düşmana 
düşmanız ... f şte, halkın seslnf bug(ln 
Basvekflden dlıtledflr." 

Raslb 'Kaplan, l:eyr.natr sırasında 
Başvekflin Tiirkı;:Q!Qk halddndakl sör
lerlne temas edere1

' toplantı yerlerin
de :rürkçe komışmıyanlara şiddetle 
hücum etmiş w sözlerini eu cümle i
le bitirmiştir: 

"- Türk vatarıd:tıt ISen Türk dili
ne htlrmet et!" 

İsmail Sabuncu ve Nuri Gökteı:ıe 
söz aldıktan sonra Ali Rıza Eren~n 
kifayeti mi.l~akete hakkındaki takriri 
k:ıbul edilmiş ve to-pJanan reyler ne
ticesinde Mf!Clls. me'ft'!Udiln ltttfakbole 
ve 381 reyle hOkumete ıtlmacllnı bil
dirmlstfr. 

Tekrar kQrs(lye gelen J3apeldl, da
kikalarca süren a!kıflar arutnda fil 
~zlerf ıı!Syleınlıfü: 

•Arkadaşlar, şu anda kalbimde can
lanan bir mana,yı açıga vurmak sure
tiyle tetekkllr borcumu ödemek ıstı
yorum, Xalblmrle canlanan bu mana 
şudur: O mana diyor 1d, Sararo'1u, 
bu mlllet seni besledi, bi.lyQttQ, okut
tu, yetlftfrdf ve birçok lfler vererek 
tecrnbeli bir adam haline ptlrdl, 
.. Bravo sesleri alk'lşlar,. timdi bu borç 
lan Memek ması 11mh>dfr. Şimdi ben 
de huzu.nmozct. a6s verl)oc mn. Ar
kedaşlarunın yardtmı ile bu omuwm
da biriken b'>l'Çları bütün mevcudiye
timle ödemlre ~lıpt'aifm. "Bravo 
sesleri, şiddetii ve sürekli alkışlar,, 

M!ltealtlb-m toplantıya son veribniş
tfr. Meclis CUm• .Onll toplanacaktır. 

SA.RK CEPHESi 
l:iir Baftarah 1 incide · · • d ..,. • d Sal ve Don nehirleri araaında aavaı Uzüm Çekır egın en ve muhare;,e te$e}~külleri eark istika

metinde ilerllycn zırhlı tqekkülleri 
Yaii_' ':il uçlartna yol açmaktadırlar. 

Üzümün tazesi de, kurusu da yeni. B(ly(lk Don kavmıde Bot,evikler 
lir, insanı pek iyi besler. Uzümd~n di.l_':!.~~f dıru;;tıerl~;:dıvaffakıyetalz 
pekmez, ondan da istenllirıe, teker taacnu.ıar a • unm r, 
çıkarılır. O'zümün yapraiı, kiltfiiü.. Rjev DÖlgesıude ~ büyük 
r.ün, asmasının dallan bayvan!ara 1 piyade ve zırhll birlilderıyle yaptık-

1 Asma dallanndan kömür lan taarruzlan cephenin diler ke-
rem l o u~.in bet yüz kUo asma d1hn- elmlerine de yaymışlardır. Şehrin ff
~:~ı ~·yüz kilo kömür çıkar, bundan ı malinde bütan şaşırtma taarruılan 
<la • iıterülirse _ gazojen çıkarılır.! kıtetaı:mtzın_ s:ığlam azmi ve muka· 
Bu dt 250 litre benzinin yerini tat:ır •• 1 vemetı ve butün sındlat1D örnek alı
Ozüm tanelerinin kabukları da bay-1 nacak işbirlikleri karJ?smda erimiştir. 
vanlara yem o!abilir. Aama dallan· Volkof \lze..-inde ve Len.lnçat &ıan
nın ıellüloz haline ıetirilerek ondan de düsmınn ı:ıtr kaç taarrusu topçu
kaiıt yapmak da mUmkündilr. UzUm nun pddetll •t.r. kll!'fUfDda ertmlftlr. 
bu 1ıcac1ar bereketti bir maıı.uıcliir.. Sooyet reaml ~bllğl 

Üzüm çclı:irdelderiain terkibinde, Moekova. 5 (A.A.) - So97et 61le 
ytizde ondan on ikiye kadar ni~be lte, tebliği: 4 Aı.tustos gecesi kuvveUerl
yağlı maddeler vardır. Bu nısbctto miz Kletskaya, Simli:nukaya, Kuçevs
yai bulunması, ilim adamlarının her kaya ve Blelaya _ Gliıu. çevrelerinde 
vakit ıözlerine çarp~1ııııtır, ~ü.zde o?> düsmanla çarp•ınıış1ardır, Cephenin 
on iki niııbette yai ihmal edilece~ bu ba~ka kesimlerinde kayda değer bir 
~ey değ-ildir ,H Hele geçen sefe_rkı .ve hadise olmarotftır 
bu seferki µzun ~!erde olduau g,~ı Büyük Don dir8eğinde 
yağın pahalı olduıu zamanlarda u. 
zliın çekirdeklerinin terkibindeki yaiı Moskova, 5. (A.A.) - Sovyet gece 
unutmak mümlriia deiildir. Geçen •&- yarısı ek t.eblığt: Ke1tskaya çevre
ferki harpte, üzüm çekirdeklerinden sinde ve bu çevre cenubunda Alman
yai çıkarmak için uiraıanlar oldu iae lenn tekerrl'.r ed~n taarruzlart ancak 
de 0 zaman bu ia kemale rele:ııe- birliklerimizi hafıfçe ıerlletmtye mu
mişti . Şimdi iş daha Uerlemiı ııbi va!fak olm!lstur. 'Bu kesimde önemli 
gorünüyor kuvvetler toplamıt olan Almanlar. 

üzüm ç~kirdeklerlnden makine Jaiı Rus karşılık taanıuJan ve inatla ya
ı;ıkarmalı: en kolayıdır. Fakat eo ai· ptlaıı müdafaalar gayesinde :rnuaı:zam 
yade istenilen yemek Yalı olduiuııdan, ka:v:ı>lara ulr~ış]ard!r. . 
llzüm çekirdeklerinden yemek 7aiı d4 Bıelaya - Ghna çevreaınde Sovyet 
çıkaranlar olmuştur. Bu yai, yu: du- kuvvetleri.' çok _W.tün saytda d(lşman 
muzun bazı taraflarında yedikleri tank ve pıyadesı!'te karııı müdafaa sa. 
haıbaı J'lima bemer, onan ıeuetwde vaşları yapmışlardır. 
olur, hiç de fena bir koku vermez. Xuçevskay.ı ~inde Almanlar 
Ozüm çekirdei!ndıın çılıcarılan yalı Y&- durmadan Sovyet mn>Ulerlne taarru. 
meklere karıştırmak mümkün oldufa etmektedir. 
ıııbl, ondan sabun yapmak, yai!ı bo- S!mllyanska:r;l bfilı@linln bir kesi· 
yilara knrııtırmak da lrablldlr... Ba mlnde Ruslar yeni mnzllere ~kil· 
yaf en ziyade ••bun yapmak lçbı lıul· nılşlerdir. Tank V9 piyade kuvvetlerl
lanılır. ne karot milda1aa muharebeleri de-

Yüz kilo üzüm çekirdeğinden yu vam etmektedir. 
meV5imlnde 15, 16 litre, kıs m~vsı. Blelaya ve Kucevskaya bölgelerinde 
minde 9, 10 litre yağ çıkar. Ortalama düşman !labada 3000 ftln btrakmıstn". 
beaapla 12, ~s litre .~t demelıctl.r. Şiddetli muharebeler 

üzilm çekırdeklenaı ayırmak t.;i~ kuV· 
ldlsbeyl ilkin delikleri genlş bir ~!ek· Londra, 5 (A.A.) - Von ~aptıJı 
ten cecirerek salkımla.'"! ayırırlar, son. vetlerinln ~uya.ya dotru Salsk'ın 
ra daha ince bir elekten tekird .. lder ilerleyiş devam etmekte ve 
a:yrıhr Çekirdek kfisbeden ayrıldık- 80 klolmetre eenubunda şiddetli mu· 
tan ıo~~ bir saman açık havada n. harebeler olmaktadır. Reuterln Mos· 
Jınıa, yağlı maddeleri daha çoiatır.. kova muhablrl, =.:rin~ıtn;d:!: 
Daha ıonra çekirdeklerden tasyllr a?- ıresfnde So~~-.. - buhnıdulunu bil 
tında yağ cıkanlır. Bu yaf tıdlye e.. U bir ta~k ... .......,. • 
dilince yansı yemek yafı olur. T11fi1e dirme~~ .___, __ .,_ 
edllemiyen öteki yansı da saban Jal>' A~ ~ wauu 

mrya yarar. Stoldıobn, 1 fA.A.) - *Havas": 
Üzüm çekirdeklerinden yaf erhnl- Cepheden a'.Jıml IOD haberlere rtlrt 

dıktan sonra kalan tortu, terktblnc!e Von Bock ordusonun l1ft'1 unsurlan 
bulunan çokça azottan dolayı iyi bir Artnevlr'e takriben yirmi kilometrelik 
gilbre olur, mesafede bulunan bir noktaya kadar 

h bilen insanlarm elinde iizümd~ gelmişlerdir lttrk ~ka saat içinde 
hiç bir ıey kaybolmaz şehrin düşmesi beklenmektedir 

Küfür ve 
Küfürbazlık 

Yazan: ULUNAY 
Metbar Kambur Nafiz'le Eııderuzı. 

ld Emin Kandilli akmtı bumun
da denizi aqredcrlerken, akmu71 
• :reclelı paruı vermemek lı;in - k\lrclr 
kuvveti ile geçmek fstiyen bir ateş ta. 
J'li'uır durdurmuş ve ı:öğsündc, &ll'tm. 

da çifte çekmecesi: arkasında "İstanı
boHn" l, elinde doksan dolı:uzlu blcıı 
teıblhi ile kendini bir phsiyet ~"bi 
göstererek 1ı:ürekçl!ere azametle ao~ 
m111: "Topumu kaç kişisiniz?,, Kürek. 
çiler aafdüine cevap vermisler: "T~ 
pumm on üç ldslyiz ağam!,. Nuif 
bu on üç kürekçiyi çileden cı1ı:aracak 
pliz bir küfür savurmuş ve hemen 
tabanları yajlamış. Kürekçiler kayıiı 
pçbelt nhtıma yanaştırarak KandilU 
çarıısını dört dönerler ve rasgelcnc: 
"Afa, kamburu gordünnü?,, diye soraı: 
lar sonra da el!~rlyle bir kan§ işareti 

' •ş J'llparak dert yanar!amuş: unQftz 
tanbur topumurun namısrnı maf etdi •• " 

Bizde böyledir. Küfürü ıahsi bir ta
amız gibi değil, hakiki bir vaka gibi 
telllıckl ederiz. Ve bn yüzden cinayet 
bile olur: Naaraddin Hoca bir gün 
lrendlaindcn bağa (itmek için eşcif.ni 
iıti7en ibir komşusuna "gideyim eşeğe 
danıpyun, gönlü olursa vereyim • ., DL 
ycrclı: içeri gltmİ.f, biraz durduktan 
sonra çıkıp §Öyle söylcmiı: "Et~l:o 
sordum. Gönlü olmadı. Bana dedi lrl: 
Beni yabancıya verirsen kulağıma vu. 
nır, senin de ırzına söver.,, 
Meşhur cürümler kananunı1an ev• 

vel küfür kavııanm tuzu biberi idi. 
Şimdi kavgada feryat var, fakat ı:olı 
eülrilr kfifür yok. , 

Bana bu menııu hatırlatan düukO 
ıru:eiclerde gördüğüm bir ajans ha. 
beri olda: "Bükrcş Polis müdürü bir 
emirname ncorederek halk arasmda 
lıcüflir edenlere ağır ceı:alar 'll:cril~~ 
finl ilin etmiı; telı:errilrü halınde 
küfürbazlar tecrit kamplanna ııönde. 
rileceklcrmlt. 

Bu kadar ıiddet!l tedbirler almak i
çin Romanyada lı:üfürün pc1ı: ncri g t. 
tifine inanmak lizmı geliyor. 
Akdenlı: havzasmda kfifürbazhk pek 

revaç bulmu&: &imdi Romanyada nl. 
duiu gibi İtalyada da böyle müstcs-
na bir ,kanan yapılmasına lüzum go
riilmüştü. Fransızlar da batın sayı. 
hr küfürbazlardandır. Hele "Vater!o,, 
muharebesinde teslim teklifine General 
Kambron'an verdlli bir hecelik tari. 
bt kfifilr "Kambron'un llfı., diye anı· 
larak herkesin münasebeUi müna"c
betalıı: kullandıfı bir tabir :yerlne geç. 
miştir, Hıtti "Mod Loti" adında b "r 
artist bu kelimeyi pc1ı: canlı Ye mllna 
tı surette te!lffuz ettili için büyuk 
bir ,ahret almıı, servet yapmJ'ltı, b ir 
colr mfiellffler bu aktris için tçcrisın· 
de ba kelimeyi fazla kullanmak tar• 
tiyle plycaler bile yazmı&lardı. 

Bizde de tarihi küfürlerden Mecnun 
lbrahimin Sadrazam "Civan Kapıt'I. 
başı,, Mehmet Paşaya yazdıft: "Bre 
mütC'Ve!li yapılı kodosl Bre karpuz 
kıyafetli pezevenk 1,, h ltabiyle başlı
yan bir "hattı hümayun,, vardır .• 

Eskiden İstanbulttn me$hur kürür
ba.ılan vardı. Bazı muzlbler •'Haydi, 
falan ıemte ridellm de Mehmet Efen. 
diyi biraz küfür ettirelim!,, diyerek 
kfifllrbazlan sinlrlendlnneğ! b!r et • 
lence yaparlardı. Hele Üsküdarda ş .. m. 
aipapda yalısı o!an hır kadı tarıır• 
dmı 1d bütün İstanbul çapkınlan kayık 
larlı yalının önüne giderler savallıyı 
kızdırırlar, o da pencereyi açar, d•sa
rıdakiler sandaldan, o içeriden dün. 
yada rUmrilfü alınmadık, yakası açıl
madık, ne kadar küfür varsa karfılık1ı 
uyar dökerlerdi Ailesinin içerld:n: 
,.Efendi! Ayıptır, sesini cıkartma, ıoy. 
Ier aiSyler giderleri,, ııözüne kartı h· 
dı ıu cevabı verirmiş: "Siz lıcarııma. 
Yin, ııeaimi çrlrarmıyaynn da laf at. 
bnda kalıp b ir yerime mi indireyim? 
Hfc olmana böylelikle fı;lmi boşııltı· 
10nım.,, 

Çe.şmeme7danı talumba reisi, Gıt'a
talı Hamdi merhum bir rün nargilesi.. 
ni deviren kahveci tibiine: edebiyatta 
Zikr.1- cüz, iridc-L lıcül,. aan'atioe mi 
sal teşkil edecek bir küfür savurmuş: 
"Ulan 1 Demittl, hangi babanın canına 
rahmet olıcayaymı 1 n 

Balıkçılar da pek ffyangolu küfür 
ederler. Yalrsırua önünde dalyan oL 
daiıı için her rün "gözünün pır pır 
daman, bıbaaııun ö!çü ipi., gibi b3l k. 
çı lriifilrü dinlemekten yalı:a silken nu. 
failu bir adam bir gün emretmiş, d al 
yanı kaldırtmış; bu sureUe kazançlı!. 
nııdan mahrum edilen zavallılar tt:k 
raT dalyanın kurulmasına müsaade i· 
çiIJ yalı sahibine rica etmiıılcr, Efen 
di: "Milııaıde ederimi D~mlş. Bir şıırt. 
!a- K6filr edilmiyecekl,, Bahkçılaı 
ba 11rtr cana minnet bilmişler, dal 
yan tekrar kurulmuş.. Fakat ondan 
sonra da rcls, falso ynpan tayfahra 
elSyle bafınrmıs: "Gözünün pir pir 
damannı sevdiğimin malı, :yalıdak:ne 
dua eti .. 

ÖLÜM 
TOrk Tiltün Limited Şirketi MOdUr 

Muavini Nihat Ycnel'in eşi ve Mer
kez bankası memurlanndan Galip Ye
nel'ln annesi ve Mithat, Mir'ai ve Rl
fat Yenel'in YenJteleri 

Celile Nihat Yenel 
müptelA o1duğu hastalıktan kurtula
mtnrak irtih al etmiştir Ccnıncsl bu
günkü P'!rşembe gilnO Bil.eyin Teş
vJkiye camllııde namazı k1lmdıktan 
sonra Feriköy mezarlığtnde aile mak
bel'P!;ln.. i!PfııPdilPCPktfr 

UA::>ll Kl.i.A l HA l UJ~l 

HALiDE PiŞKiN Beraber 
Harbiyede, BelvO bahçesinde 21,30 da 

(A81LZADELER) 
Komedi - 3 - perdr 
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Saraçoğlu leyanrta
mesini Okudu 

iHTiRA ILANI RAY ANLAR ve BAYLAR 

tiir Ba~tarafı 1 indde 

turları hakimdir.. bitaraf kaL 
mak için de, harp etmek için 
de·. 

"Daimi mltnatitlerln imali Jçin u
sul,. hakkında ıılmmış olan Ui.1937 
Ciln Te 2238 U1'ıJı illtira lferatı bu 
defa mev!<H fiile konmak üzere a
here ~rüferağ veya icar edileceğin
den. taU11-otanlirM Galatada, İkt13at 
hanında Robf'.rt Ferrl'ye müracaatlati 

·Müessesemizde daima KADJN ve ERKEK koJ, eelt ı•tleri, masa 
duvar saatleri, altın ve platin ni~an yüzükleri. kıymetli t.aflarla 
afts)ü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni "Şevaliye" ylbillderinia U D· 

ilAn oıun~. 

lulunmuı 

ıiıı ~eptlerini bulundurduğtunuzu bildirmekle aeref 4uyanL 

No. 10· 

58 Elmas, 7 Pırlanta 

365 Lira 

BirhükUınet beyanamnesinde 
dış politikanın, böyle, bir devıe't 
felsefesinin prensipleri zavive -
sinden izah olunması, ona bir 
başka türlü kıymet izafe edilme. 
si için, başlı başına ki.fi bir ae. 
beptir. 

Yedek suba;or ve sorgu h!kinti Garl 
antepli bir \•atand:ı~m bir sandık ee
yuı sehven ZonguJdaktan n:ı.kledilen 
eşyalartmla Jı:arı~mış1ır. Adresime ma 
racaatla aldırmastl'ı rlc.-a ederim Be
şlkta, Teşvik!ye yeni Ömer RUatüpa
şa 90kalf 33 .Foman apartmanı No ıı 
dairede !l'lühendiı Z!ya Atılaan. · 

SİN GER 
No. 36 No. 18 

. F_akat Saraç~ğlu, ilctısadl işle
riıniMen ve bılhassa iaşe dava. 
mızdan bahsederken de bunu 
yapmıştır. Ve burada da verdi. 
si vazıh ve ameli izahatı pren
sipci bir görü§e bağlamak lüzu. 
rriunu duymuştur. Saraçoğlunun 
bu husustaki beyan.atına hakim 
olen nıh, millete, yeni hükume _ • 
tfn, ~üt~ .bu bahsettiği yeni 
tedbırlerı, ıktısat mekteplerinin 
nazari kavaglan sahasından u. 
zak !kalarak ıve hatta onlardan 
kaçınarak ve sakınarak aldığını 
ehenuniyeUe bildirmek noktası 
ejrafmda toplanmaktadır. Yani, 
hükümetin iktısadi tedbirlerin. 
de, herhangi bir iktısadi Dogma. 
tizma'nm hılkim olmasına cevaz 
verilmemek lüzumu duyulmuş -
tar. Tedbirler, ne samldığı gibi 
ferdiyetçi ve liberal bir doğma. 
Uzma ne de bunun aksi olan mü. 
dahaleci, devletçi ve kolle.kti. 
Vist bir doğmatizmadan müHıem 
dir. Tedbirler için yeginc ilham 
kaynağı -işlerin objektif duru. 
mundan karan verecek ve tedbi
ri alacak olan hükumetin idra.. 
kine, her defasında bir baska 
m.ıs~iyetle aksedecek olan. iİmi 
mi.işahededir. Ve bu memleket. 
te, hem ferdiyetçi ve müteşeb
bıs bir tutuma, hem toplayıcı ve 
devletçi bir sevk ve idareye hem 
de te§kil.itlandırıcı bir koopera. 
tifç!Iiğe, hem yer, hem imkan, 
hem de hatta lüzum vardır. Bun 
lan, her def asında, birbiri ile 
imtizaç ettirmek kabil olacaktır. 
Çiinkü Türkiye Cümhriyetinin 
hiikümetleri, milletin tamamını 
teşkil etmektedir. 

Saraçoğlu hükiımetinin beyan. 
namesine giren bu flctısadi go. 
riış, -ki buna, ikhsat mektep -
1eri arasında önce bir mütareke 
ve bunun arkasından da komp. 
romist'ci bir iş birliği diyebili
rız- şu harp devam etUği sıra
larda, harbin hem tasfiye edip · 
atacağı, hem de muhafaza edip 
yeni bir terkibe götürecelf iktı
sadi kıymet hükümlerine uy. 
gundur. Bu harp zira, iktısat 
meJcteplerı ile bunlar arasında 
her defasında bir diğerini men. 
faatlerinc en uygun gören kud
retli devlet varlıJdannın kanlı 
bır mücadele yolu ile hesaplaş • 
ması hikayesinden ibarettir. 

Saraçoğlu hükumeti, iktısat 
mekteplerinin doğmatizması dı
şına çıkmakla burada da, tıpkı 
siyasette olduğu gibi, bir t~ af. 
sızlık ve harp dışı kalmak vazi
yeti ilan etmektedir. 

İşte, beyannamenin program 
noktalanna ait olan bu esaslı 
görüşler ve iç ve dış politika 
durumumuzun bu görüşlerle 
:iesteklenerek iz.ah olwıması key 
fiyeti, daha yukarıda da arzet
tiğimiz gibi, Saraçoğlu tarafın. 
1an hükumeti adına okunan be
yannameyi, gerçekten, politika 
tarihimizin ehenuniyetli bir ve
sikası haline koymaktadır· 

Ancak, bu beyanname, sadece 
bu hususiyetleri ile göze çarp. 
mamak:tadır. Dikkat ediline, bu 
beyannamede bir b&§ka muhte
va ve bu muhtevayı takdim eden 
bır başka politik eda vardır. 

Biz, buıuan, ~ §ekilde hül8.. 
sa edebiliriz: Saraçoğlunun be -
yannamesi bWnı demokratik 
denet idarem.izdeki bir istika -
meti daha mütebariz bir hale 
ko~tadır. Bu beyanname ile, 
bir ·hüklıınet, gerçekten, Türki -
yenin durumunu, Cihan içinde 
mevcut bir memleket gı'bi ve bu 
cihanın arzetmekte olduğu şart. 
larla ayarlıyarak müşahede ve 
mütalea etmektedir. Bu, başlı 
başına bir hamle ve, istemekte , 
beklemekte olduğumuz bir ham. 
le idi. 

Zira, Türkiye, Cihan şartların 
dan uzakta ve bunların tama -
men dı§lnd& yaşıyan bi~ meml~
ket değil, cihanın ve cıhandakı 
§artların içinde yaşıyan bir mem 
lekettir. Türkiye, nasıl, harp 
iç.indeki cihımda~ varlığını koru • 
mağa muvaffak olduysa, yarın 
sulbünü aktedecek olan cihanda 
da varlığını, aynı ısrar ve aynı 
muvaffakıyetle kabul ettirmeli. 
dir. Bunun da şartı, Ttiklycyi 
hem Türkiyeden cihana doiru 
milli bir röriif lıem de, cU.-. 
da Tdrldyeye doin ıeait ve 
clhanıtimul bir ıörfiıle idare et. 
meldir. 

Saraçoğlunun beyannamesin
de, biz, işte bu ölçuytl görüyo. 
rw 

Saat Mağazaları 
ADal!S: f!ı;ı'PA ~"Rl!t,, EM1YONO' CADDESi No: 8 

18 Elmu 
1 Pırlanta 
250 Lira 

% Pıitatıta 

24 ElmH 
Hl Lira 

~ ............. ____________________________ , 

Gözen Pudra 
en in~e tutan pud ra 

Yeni renkler 

Gözen Briyantini 
Kristalin ve likit 
Yatlı • Tapu 

Güzellik Sütü - Cildi Gençle~tirir. Kadife 
Gibi Bir Ten Yaratır. 

KARAR HOLASASIDIR 
Karar No. ı..,t - Fa:ıtla fiyatla ekmek aatmaktan maznun, fçerenk6-

yünde Gül~ardnk sokak bakkal Kemalin yanında çalışır RE.-cep oğlu Hil
mi Is$1 olaldn nda Çskfidar mıllt korunma ınınkemeı;inin 3.7.42 innü ve 
131 sayrh kııra:-lyle uç ıı • hapis ;ruzlirı ağır para ee7.a~ı Vl' ekml'klerın 
n1üsaderesi ve 1iukmün gazete ıle ne~rı cezalnrtna mahkum edllmi~tlr. 

PEK YAKINDA 

MODERN KIZLAR 
Yaiah: MAHMUD YESARi 

FENNİ SÜNNETÇi EMiN FiDAN 
Evlerinde ırilnnet yapılması müsait oJmryanlarla taı

radan bilhaı14ı. ırilnı;ıet için gelen ve gayri milslimlerden ~ 
nen bu ameliyeye ıhtiyaet olin yaıları büyük, kl~k ,,ı. 
ıw ameijyatlart muııyenehnnemde kolaylıkla yapılı?' ve isti-
rahatleri temin olunur. · 

Kabine: lleşıkta~ Erip Apartmant. T•l: 441911. 
EvJ: Suadi;ve, istasyon arkası, No.17 Tel: 3177~ 

İstanbul . Belediyesi ilanları 
Tahmin ltk te· 
ltedefl mınıtı 

7174, 98 533, 12 Cerrahpaşıı, Haııekiı Beyoğlu ve Z0hr"1 haı1talık1ar 
hasiahanelerile Zeynep Klmil Dc-~umevı, Edirnekapı 
sıhhat ml'tkezl ve Üsküdar Çxuk bıkmı evinin yıl
lık ihtiyact itin altnacak 3785 ~ib sadeyat. 

8388, 46 828. 99 Cenahp;ışa; Hal!eltl, Beyotlu ve Zuh1'v1 hal!tıtbklaT 
hastahanekrıle Zeynt>p KAmil Dcğum~·I, Edirnl'kapı 

,:,•hhat merkezi ve Üskudar Ç()("\ık bakmıevinin yıllık 
ihtiyacı lçjn almacak muhtelif cins kuru erzak. 

Tahmin ~delll'ri ile ilk teminat mikdırlart y-.ıkarda yaııl? mevadı 
~daiye satın ahnmalt uzere ayn ayrı kapalı za?'f usullylc eksiltmeye 
konulmuştur. 

Şartnamel•ri Z:ıbıt ve Muamelat Mudiirlüğü kalen1inde görülebilir. 
İhaleleri 21-8-942 Cuma günü ıııaat 15 te Dalml Encümende yııpılacakltr. 
Taliplerin ilıt teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazt lbun 
gelen diğer vesikalarıJ>le 2490 No. 1r kanunun t.l?'itat•. c;evreslnde bazır
Jıyacaklan t"kli! mektuplarını ihale cünü aaat 14 • kadar Daimi; Encu-
mene vermeleri lazım~ır. (8417) 

KAYIP - İstanbul üniversitesi fen 
fakülte!! tıp F. K , B. de.n 1941- 1942 
ders ynrnda aldığını t.uviyet varaka-

mı ve tebckC"TN kaybettim. Ymllerf· 
ni alacağundan eskıslnin hl.ikmu yok-
tur. htantul Unıversit~i fen Iakültesi 
tıp 1', K. B. No, 5464 Karabet Arman 

KAYI P - Baktrköy noterliğinden 
5.5.941 tarihli ve 557 yevmıye numa
ralr nufus cüzdnnı suretini kaybet
tim. Yenisini çıkııracağımdan eskisi-

nin hükmü yoktur, Bakırköy Huban 
90kalf No. 12 Hayık oğlu Karabet 
Arman 340 d~umlu. 

KAYIP - Alemdar nahiye no.tus 
memurıutundın alclıtırr.. ve icinde 
Fatih ukerlik şubesil'in askerlik mu
amelen nyttlı bulunan hüviyet eilz-
danımı kaybet•ıın. Ytnisini alıca;ım
dan hükmü kmtmamljitfr. Abdunah
maa otlu M'.lra~ Baler 
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KAVlfll - · Yuıa.laV)'ada ,..ptıfım 
aakerlJte ait tezkeremia ıslmı 10.T.942 
tarihinde k&Yhettim. Tudildi sureti 
mevcut ol~ııtundan kaybolan Strpça 
a~lmın htlkmlı yoktur. Tophanede Ne
catibe)' cadt!~irıde ?Co. 279 Nazif ot
lu Şaluuva:- Ö:etüık . 

Tam Devreli Fransız Erkek Lisesi 
Talebe kıı~ıt ve kabulOne b;ı:lıınmTşhr. Yl'ni Fef:f' derslerlnt 11 

Ey!Cıl Cuma i'\inti baslanacagmdan yııtılı t alei'.'(nin 10 l':yltıl ak&amf 
mektept• h~z:ır bulunmaları lhtmdır. 

Talebe kayıt ve kabulO hııkkınrlıı lz:ııhat alnıa~ için '"Paı:ar "• Salı
dan ba~ka ., herg(in 9 dan il ve 2 den 5 e ~adu milracaıt edilmelidir. 
Rakkil.- li~!'ln ö~renmek i~in ilk o kulu bitiren talebeler ilızarl s'tnıfa 

kabul cdll,.rek orta ısıntflıı rıı haınrlıınır, Okula :ubu1e cialr olan kartm 
ebet"eyn tara'ırıdan 1 ilA 8 Eylüle kadar almması rica olunur. , ________________________ _, 
Gümrük Muhafaza Genel K. Safin 

Alma Komisvonuttdan 

Clna ve mlktaP'ı 

Muhamm 
bede il 
Lira Lira KP'. 

1028 taktm muhdaz&. me-
muru elbiseıı;i dikımı 12312 923 40 8 l.H2 Cumartesi 11 
1114 kaput dildml 4912 388 •o t.8.H2 Cumıırtest ıo 

nrfla ve köılJUtlartn ise a-Yukarıda yazfh elbiselerin dildmt kaııalı 
cık eksiltme Oe eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnameleriyle nilmıınelerJ komf~yonda her gfln ıörülebtllr. İırtelıı:• 
ınmn kapalı zıırflormı eksiltme ~ııatındcn nihayet Mr s:ıat evveline ka
dar Galata Mumha'le caddesi 54 No. lu dairedeki komlsymıa verm~lerf 
ve açtk ek~lltme için de be111 saatinde kanuni vesikalar' ve teminat mak 
buzlariyle !<omiı:yona gı>lmclerl. . • (T8;90) ,, - . 
Devlet Denizyolları lıletm• U. Müdürlüiii llSnlan 

1 z M 1 T H .A T T 1 
Bugiınkü tz:-.ıfT postası yaptlmıyacakttr. (84%2) 

Niıantaıı Enstitüsü Müdürlüğüwden 
ı - Okulurnu~c1a yııpılacak olan dahill ve har:ct t:ıım lrat a,dt ek

siltmeye ot"onuinıu~tur. 
2 - Ekı:lltmf' 17 A~stos 9~2 Pazar es1 ~nü t 14 t e ;rtlkıte1r me'k-

U!pler muhıısiplf!I binaSlnda toplana~lt komiEyon t ; r &Imdar. Ywt>ıUıctk
ttr. 

3 - Keşi! bedı>li 9704 lira 08 muvnkkat teminılh 72i lıra 81 kurut· 
tur. 

4 - Muknele, e~~lltme, baymdrrlık işleri genel. huru•I ve tenı:ıt p~ 
nameleri p.-oje kl'~if hüliısasiylc buna mUtcferri d l~er evrak Pazartesf
Perşembe glınlcrl okul idaresinde görülebilir . 

5 - ht~klilcrir en az bir taahhiitte 6000 liı-alk hu ı~e benzl't iş yap
U~ıı d ai r id ıırrlerlnden ıı'.mış olduğu vesikalara miMıon iden İstanbul 
vilayetine miırar-aatlıt eksiltme tarih inden tatil gi.ıııler! hariç 3 .cUn e\'Vel 
alınmış ehliyet Ye 942 yılına ait ticaret od;ı~ı ve!'ikıılariy1e ~lmeleri. 

(81:!2) 

t•~!~ıI!~!~~akt~I~~~a~~~•~Y~=l L:- Cemiyet Reisine müracaat etsinler. --

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
G,1Naı .... 
Rakı m•n•tan 20 X 23 ! 0,000,000 
Likör, kcılon:ra m :mtarı 20 X 25 800,000 
Şarao " 24 x •~ t .soo.ooo 
Galoo " 28 X 48 200,(H>O 
Ftçı • 40 x 40 50.000 

ı - MevC'Ut r ümune ve şartnamesi muclbtnce yukanda cfn.t ve mik
tan yazılı m111ıtııtlat' pıır.ırltJdı satm alıntcakttr, 

2 - Paıarlrlt ll ,8.942 Salı günü saat 10,50 d• Kab.taşta Lenı:mı 
şubesindeld m~kez alım komisyonunda yapılaealctn-. 

3 - Nl.lmune ve şıırtname her gün öğleden sonrt ı!Sr:ü ıeoen f\Jbede 
görülebilir. 

4 - İstel•lilerln pazar!Tk için tayin olunan ıon '°' natte teklif e
dec-eltlerf fiyat {17erlnder. 3 7.5 g(ivenme para~ly'f' birlikte medtOt' ko-
mişyona mOracaatları. ' (8274) 

HAT~İ TASFİYEDE M AHDUT '.'.fEc;uı.LtYETL$. 

Beykoz Deri ve Kundura Fabrikuı Memul' Ye 
İşçileri İstihlak Kooperatifi 

Taaf ige Heg'etinden: •• 1 

:revltallde olarak 29-8-941 tarihinde içtima eden Şirket Umumi 
Heyetince !)irketln taı:flyesine karar verilmesi (i .. erine t.stıye muame
latı ahir~n 1kmal edllmlı bulurımaı;fna birıaen Uı'hum! heyetin aşal"ida 
yazılı ruvıamcyi goru~mek Ozere 25,8.942 tarihi'lde saat tO da Beykor 
Dt'Ti ve Kunrlura Fabrikasmda içtimaa dave•ı t::ıltıtrnir "ttriinden hiı-
•edarların belli gün ve s .. atte teşrifi rica olunur, ' 

1 

RUZNAME: 1 - ~ilanto ile kAr ve ıarar cı-tvelinın tııııdlJd. · 
2 - Mü,.acııat etmlycn ve adresler) nıal<ım olmtyın ılatılchlıra 

ait matlCıbntın bankaya tevdilndcn sonraki mevcudun ortaklara tevı.line 
karar verılmesl. "' 

3 - Ta .. fıyc memurlarıntn ibrası. 

Mahrukat Ofisi Umum Müdürİüjünden 
1 - Terko3 cölü civarında Balaban bumu yakt"!nda' J:lectk m a'lldll'a 

vakıf ormanından istihsal olunacak vasati 300 ton mınıal k61nQtQnUn 
orman bedelinden baızka büt!ln rüsum ve masrafı f§ll!tene alt olmak O• 
rere şartnamesi mucibınce beher kilosu 8 kur111 multablllricle ·ı.t.nbulda 
teslim talibi uhıiesindedir. 

2 - ıo Atustos 942 Pazartesi ıonü saat 11 de V-ıtlesf lera bl!naea· 
Jmdan eksik bedelle talip olanlarm bin lira teminat •.keesi:rle ınckOJ' 
ırün ve saate kadar İstanbul Mahrukat Ofisindeki lı:cınişyona milracaat 
etmelt>rf. 

a - Bu saatten sol".ra vukubulacak mUracaafüır kabul edilme-. 
J135ı . 

6 • 8 - 9U 
"\ 
· To.,.-ak Mahsulleri Ofisi Umum 

Müdürlüğünden 

MEMUR ALI NACAK 
Teşki!Atımı:ıın her yerinde istihdam edilmek üzere atkerlikle alAltası 

olmı:ran ve en az orta veya buna muadil tahsili bulunanlar ar8'1nda mUıa
baka ne muhasip allııacaktır. 

Müsabaka imithantnda muvaffak olanlar 3659 sayılı kanuna ıare ala
bilecekleri ücretJerlt> münhallere tayin edilcceklerdır. 

Müsabaka imtiham 18.8,942 Pazartesi günu Ank'1rada Umum Müdur
lük blna~nnda yapılacalı:trr. 

fstekUlerln 111,8,90 Cumartesi günü öi;leden !onra 
a atrda ya:zıtt vesikalar1nı Personel iıleri Mudürluğüne 
dır. , ..... ıı... ,, •. ,kılır: 

1 - Nittua teıkerat 
2 - Aıkerll.lc vHıkası 

3 - TahsH l'esikaın 
4 - DoiTuluk kAjtı:lı 

5 - ~~f!!'Tıf 
8 - .r"<)ğraf 

K, TAIA RRUP' 
HESAPLA Al 
' 1 klflo.!t9frl" 

Keeide~ine ayrılan 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 liralık 
1 .. 1100 .. 
2" 250. 

14 • lOO • 
ıo ,. 50 • 
40 • 25 • 
80 • 10 

saat 13 e kadar 
nrmlş olaeaklar

(8245-8314) 

İstanbul Lc~·azhlı Aıııirliği 
Satinal~a····Kolnisyonu İlarila'n 

Hepsine 48,120 lira tahmin edilen 21 ton lx-) as ve paluklu tırptntr 
ve 60 ton r~nkh pamuklu kırpıntı ıatılacakltr. Pazarlıkla arttırması 10/ 
8/ 942 Pa7.artes; günü saat 15,30 dn Tophanede İst. Lv. Amirliği sattn 
:ılma lrnm l~ronııı,da ya pılac.-aktır. Katı teminatı 72i8 liradır, Şartnamesi 
komisyonda gor\llilr. KrrpTntılar Derterdarda ve Tophanede d ikimevle
rinde p6T'ülur. İ~tckl!lerin belli vakitte komisyonı (clmt>ll'ri. (115-8335) -Sirkecide nokfa komutanlrğmda bulunan 1500 adet yatak ve yasttk 
kılffı )"1kattırıfa<'a!dır. Pa7.ar1ıkla ek~iltmeııi 7,8.9<12 Cwna rünil ııaat 
14,30 da Top~.!lnede L\•, Amirliği satın alını komisyonunda y81)tlac.-ak• 
trr. Çama~rr1:ır noktada ıörülür. Kat'i teminatı 30 lira 37 k-unJJtur. Talip· 
lerln belli vakitte komisyona relmeleri. (118~61) - 1: 

• Be:hl'tm~ 11 Ura tahmin edilen 100 )(''100 eb'R~mda 1500 adet tahtı 
ızgara alınscaldır, Müteahhit nam ve hesabma PG":ırlıkla ~siltmesl 7/8/ 
942 Cuma (ilni\ saat 15,30 da Tophanede ist. Lv, Aınirli1'1 satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte 1237 Ura 50 kurut 
ilk temlnatlıır.yle komisyona gelmeleri. (J 14 - 8292) -45 ton koyun veya sıJır eti alm~caktır. Paı:arlıkla ekılltm.esl 7/8/ 
942 Cuma ıü,.(i saat 15 de Tophanede tst. Lv. Amirlı ~I satın alma ko
misyonunda yıı.pıhıcaltttr. Koyun etinin tahm1n b~dt'lı 62.000 lira. ille te
minatı 4850 llradtr. Srğn et nın tahmin bedPli 40 MO lira. ilk teminatı 
3037 Ura 50 ltiıru$tur. Taliplerın belli vakitte komiqona &elmeler:t • 

Dahiliye 

DOKTOR 

(112 - 8290) 

. . 
Mütehassısr 

ALI NACAK 
Malııtya ? .. hrık ıııız Hastahanesinde daimt hiTmPt görmek Cllıere 

260 ııra Ucre1 i t- uır d ahiliye mutehassıst doktor elmac.-aktıt'. 
Talipll'rin fotoıtraflı muhıssal hlıl tereümcıer!yle b1z:z•t veya tnek

t\ıpla A"knra Yeııl&clıir Erdoğan !<>kak 18 numcr.ada Malatya Bes ve 
fpUk 'Fa0rikalarl Ttirk Anonim Şlrkeıi Umum Milı:hirliliüne müra
eaatları 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme İqaresi ilanları 
Bir sene za?fmca Bilecik deposuna gelecek oian tahnunen 10 tııın ton 

maden .kö~üıOııiln prtnartıesi mucibince tahmil tahlıye işi kçeh sarf 
\19\lli:Yle eksıltmE"Y" konmu$tur. 

Beher toıı kön-.Orün tabmlll ic;ln 40 ve tah!iyffi için 2~ k.unıt tah
min edilml~ir. 

EksiltmP ı~.rı.942 T. ne müsadif Pctşembe ıünü Eao.t 15 de H, J18· 
,._da 1 inci İ"letmt: komisyonunda yapılacaktır. Muvııkk;ıt teminat 487 
lira 50 kuruştur. 

~lltmeye t~t!r;ık edeceklerin k11pah zırflnmf eksiltme Hatlnden 
bir saat evvl!line kad&r komiııyona vermis olmaları lhnndır. 

Fada t11fsfıat ve ıartname almat.istiyenlerln ııletmeye- milraeaatlar'l 
llıımdır. (7992) 

Münakalat 
lıletme 

VekCileti Devlet Limanlan 
Umum Müdürlüijünden 

İdareye nuvn.acı almaeaıindan asatn!ald ....ıtt hala olanlartn _ Ga-
latada idare merknınde J!:nspektlSrlQte mürıcaatlan. t 

ı - Muvıııızaf askerllflnl ve 942 yoklamHDD ,.apraıs olmai', 
2 :_ Zabıtaca muuddak bümü hal varalcall ve liman cüzdınnrıf hl• 

mn bulunmak. (8352) 

Sahip .. Mfrlyat mtlclftrtt: Halil L6tfl Dördünd 
Gazetecilik •• neıriyat T. L.. Ş. TAN Matbauı 
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